
Şerefsizliktir
kepazeliktir!

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, partisinin grup top-

lantısında konuştu. Bahçeli, "Türk
ordusu satıldı" dediği için hak-
kında soruşturma açılan CHP
Mersin Milletvekili Ali Mahir Ba-
şarır'a yüklendi, "Hesabı sorulması
gereken bir şe-
refsizliktir, kepa-
zeliktir. Orduya
satılmış demek,
bedelsiz satıl-
mışlığın uşaklı-
ğının aleni
beyanıdır. As-
kere düşmanlık,
düşmana asker-
liktir" tepkisini
gösterdi. I SAYFA 7
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Devlet Bahçeli

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, ilçedeki seralarda

çiçek yetiştiren emekçi kadınlara des-
tek verdi. Kadınları ziyaret eden
Üner, “Güzelliğin, huzurun ve ya-
şama sevincinin sembolü olan çiçek-
leri hem üretip hem de yaptığımız
çiçeklendirme çalışmalarımızda, biz-
lerle birlikte çiçek diken kadınlarımıza
teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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Hem üretiyorlar
hem dikiyorlar

SEN DAHA POZİTİF 
OLMADIN MI?

Koronavirüs bütün dünyayı
kasıp kavuruyor. 

1 Aralık Dünya Koronavirüs
tablosunda Türkiye yeni vaka
sayısında ikinci sırada.

İtalya, Brezilya, Almanya,
İspanya, Çin daha gerilerde
kaldı.

Şimdi anladınız mı 'Sen daha
pozitif çıkmadın mı?' diye başlık
attığımı.

Çünkü rakamlar böyle iler-
lerse hepimiz pozitif olacağız.

Dünya genelinde Covid 19
tespit edilen toplam vaka sayısı
1 Aralık itibarıyla 63 milyonu
buldu.

Koronavirüs nedeniyle 
ölenlerin sayısı ise 1 milyon 
475 bin 629.

Türkiye’de 30 Kasım itiba-
rıyla toplam korona-
virüs vaka sayısı
500 bin 865’e
çıktı. Koronavirüs
nedeniyle toplam
can kaybı sayısı
13 bin
746’ya 
yükseldi.

CHP’de Maltepe ilçe yöne-
ticisi Umut K.’nin bir kadına

tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanma-
sının ardından eski CHP Avcılar
eski üyesi Özlem Hanelçi de CHP
İstanbul il yöneticisi Yasin I. ve eski
CHP İl Yöneticisi Özgür A.'nın
kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.
Söz konusu iddiayı yeni öğrendi-
ğini savunan CHP İstanbul İl Baş-
kanı Canan Kaftancıoğlu, "Özgür
A. ve Yasin I. iddialarla ilgili savcı-

lığa giderek suç duyurusunda bu-
lundu" dedi. "Bu işin altında birta-
kım operasyonlar olduğunu
düşünmüyor değilim" diyen Kaf-
tancıoğlu, skandalı duyuran
Barış Yarkadaş hakkında da
"Yarkadaş o tweet'i attığında
biz sorumluluğumuzu yerine
getirmiştik. Yarkadaş’ın ne
yazdığıyla ilgilenmiyoruz. O
birazcık işin şov kısmıyla ilgi-
leniyor" eleştirisinde bulundu. 

ç CHP 26. Dönem Milletve-
kili Barış Yarkadaş ise Mal-

tepe'de yaşanan cinsel saldırıya
tepki göstermesini "Şov yapıyor"

diye niteleyen Canan Kaftan-
cıoğlu'na, "Ben hayatımda bu
denli apolitik bir dile şahit ol-
madım. Sürekli kadın kimli-
ğini öne çıkararak siyaset
yapan Canan Kaftancıoğ-
lu'nun "cinsel saldırı ile şov"
kavramlarını aynı cümlede

kullanması, bu ülkenin kadınları
açısından büyük bir talihsizliktir.
Kaftancıoğlu'nun sözlerini okurken
onun adına utandım. Yazıklar
olsun" tepkisini gösterdi. Malte-
pe'de yaşanan skandala İl Başkanlı-
ğı'nın 3 gün ses çıkarmadığını ve
üstünü örtmeye çalıştığını ifade
eden Yarkadaş, "Ne zaman ki twit
atıp konuyu duyurduysam "atılma"
işlemi o zaman aklına geldi Canan
Kaftancıoğlu'nun" dedi. I SAYFA 9
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Başarır sonunda
başardı

Ayhan ONGUN

tACıZı OrtbAS
edeCeklerdı!

HABER

EKREM 
HACIHASANOĞLU

CHP’Lİ VEKİLE SERT TEPKİ

Çıkın herkesten 
özür dileyin!

HDP Eş Genel Başkanı
Sancar, "Bu iktidarı çökertir-

sek talan politikalarını da çökerte-
biliriz. Hepimiz bu dersin
gereklerini mutlaka yapmalıyız. İk-
tidarın temsilcilerinin ve iktidarın
küçük ortağının özür borcu vardır.
Ama sorumluluk sadece özürle or-
tadan kalkmaz.
Ama özür bir
erdem olduğu
için sorumlulu-
ğun da önünü
açar. Çıkın TTB
başta olmak
üzere bu yalanı
aylardır ortaya
koyan herkesten
özür dileyin"
dedi. I SAYFA 7

ç

Mithat Sancar

İKTİDARA ÇAĞRI YAPTI

Felaketi asla
bekleyemeyiz

Aralık Ayı Meclisi’nde konu-
şan Beylikdüzü Belediye

Başkanı Mehmet Murat Çalık,
Kasım ayında hayata geçirdikleri
çalışmalar hakkında Meclisi bilgi-
lendirdi. Depreme hazırlık konu-
suna değinen Çalık, "Ben
komşularımı
göçük altından
çıkarmak istemi-
yorum! Oturup
başımıza gele-
cek felaketi 
bekleyemeyiz,
bunun için ne
gerekiyorsa 
yapmalıyız, 
yapıyoruz da"
dedi. I SAYFA 7

ç

Mehmet Murat Çalık

DEPREM İÇİN UYARDI

Suikastçiler son 
anda yakalandı!

Oda TV'nin haberine göre
İmamoğlu’na suikast girişi-

minde bulunmak için görevlendirilen
IŞİD militanları son anda yakalandı.
Emniyetin daha önceden İma-
moğlu’nun koruma polislerini, "Artık
daha dikkatli ve duyarlı olun" diye
uyardığı ortaya çıktı. İçişleri Bakan-

lığı ve Valilikle ko-
ordineli olunarak
güvenlik çemberi
yeniden ele
alındı. Tüm gü-
venlik kurumları
uyarıldı. İstanbul
Valiliği emriyle
Ekrem İmamoğ-
lu’nun koruma
sayısı artırıldı.
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Ekrem İmamoğlu

İMAMOĞLU’NU VURACAKLARDI

Korona aşısı 
için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, aşı takvimine ilişkin

açıklamalarda bulundu. Bu ay içe-
risinde 20 milyon aşı geleceğini
söyleyen Bakan Koca, "Zannediyo-
rum 11 Aralık'tan sonra erken dö-
nemde yaygın bir şekilde sağlık
çalışanlarından başlamak üzere
Bilim Kurulumuz stratejiyi hazırlı-

yor. Sağlık çalı-
şanlarımız, tabii
ki riskli kişiler
öncelikli olacak,
hizmet sektö-
ründen belki bir
şekilde daha çok
vatandaşımızla
temas içerisinde
kişiler olabilir"
ifadelerini 
kullandı.
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Fahrettin Koca
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Yine düşman 
diliyle konuşmuş

AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, "CHP Genel Başkanı

Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşka-
nımız için "Türkiye için Milli Gü-
venlik sorunudur" demiş. Yine
Türkiye’nin hak ve menfaatlerine
düşman olanların diliyle konuşmuş.
Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı
bu ifadeyi kullanan kişi bir "demok-

rasi sorunu" ha-
line gelmiştir.
İşte asıl bu zihni-
yet milli güvenlik
sorunu üretmek-
tedir. Kılıçda-
roğlu, Milli
güvenliğimize
karşı olanların
tezlerinin savu-
nuculuğunu ya-
pıyor” dedi. 
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Ömer Çelik

KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİ

YARKADAŞ İŞİN ŞOV KISMIYLA İLGİLENİYOR CANAN KAFTANCIOĞLU ADINA UTANDIM!
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10 ayda 
13 milyon
ziyaretçi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu pandemi süreci ve
ekonomi üzerinden iktidara yüklendi. Pandemi

sürecinin iyi yönetilmediğini savunan Kılıçdaroğlu,
"Şimdi salgın yönetiminde en kötü yönetilen dünya-
nın dördüncü, Avrupa’nın birinci ülkesiyiz" ifadele-
rini kullandı. Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesinin
satılmasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "200
milyon dolara Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu
alan Katar, bu parayı 15-20 ayda çıkaracak. 
Böyle ballı satış olur mu?" diye sordu. I SAYFA 7
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bOYle bAllı bır
SAtıS OlUr MU?

BU PARAYI 15-20 AYDA ÇIKARACAK
İYİ Parti lideri Akşener, pandemi
konusunda Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan'ı uyardığını belirterek, "Ama maale-
sef, Sayın Erdoğan, ekonomiden
teknolojiye, hukuktan tarihe, sanayi-
den sağlığa, her konuyu en iyi bilen
olduğu için, yaptığımız hiçbir uya-
rıyı, hiçbir önerimizi dinlemedi.
Aylarca, vaka sayılarını saklayıp,
sadece hasta sayılarını açıklaya-
rak, herkesi kandırabileceklerini
sandılar" diye konuştu. I SAYFA 7
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AMA HİCbİrİNİ
dİkkAte AlMAdı

ERDOĞAN’I O KADAR UYARDIM!

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 9'da 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe CHP'de yaşanan tecavüz skandalını duyuran eski CHP
Milletvekili Barış Yarkadaş'ı şov yapmakla suçladı. Yarkadaş ise Kaftancıoğlu'nu rezaletin üstünü örtmekle
suçlayarak, "Kaftancıoğlu'nun sözlerini okurken onun adına utandım. Yazıklar olsun" tepkisini gösterdi

CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ İLE İL BAŞKANI TECAVÜZ VE TACİZ SKANDALI ÜZERİNDEN BİRBİRİNE GİRDİ

Açıklamasında
Ümraniye'de de bir
taciz skandalı oldu-

ğunu belirten Yarkadaş,
bu olayın da üzerinin ör-
tüldüğünü savundu. CHP

Yüksek Disiplin Kurulu'nun
İstanbul'daki tüm iddialarla
ilgili re'sen soruşturma baş-
latması gerektiğini belirten
Yarkadaş, "Bu yapılmadığı

takdirde, ben her plat-
formda bunu gündeme ge-

tireceğim. Bunun bedeli
partiden atılmak olsa bile"

diye meydan okudu. 
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Türkiye'de ilk
vaka görüldüğü

gün dışarıya
kapılarını kapa-

tan Darüla-
ceze’de sakinler
yaklaşık 9 aydır
günlerini bah-
çede gezerek,

bulmaca çöze-
rek geçiriyor,
yakınlarıyla 

ise telefonda 
görüşebiliyor

YAKINLARIYLA BİLE GÖRÜŞEMİYORLAR
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası-
nın görüldüğü Mart ayında Darü-

laceze sakinlerinin sağlığını korumak
adına dış dünyaya kapıları kapattı, ziya-
retçi giriş çıkışını durdurdu. Yaz aylarında
ziyaretçi yasakları biraz gevşetilerek haf-
tada bir gün 15 dakika süreyle maske,

mesafe kuralına uygun olarak ziyaretçiler
hasta bakıcıların eşliğinde yakınlarıyla
tesis bahçesinde görüşme imkanı buldu.
Ancak vaka sayılarındaki artışla birlikte
bu uygulama da son buldu. Sakinler ise
bu kapalı dönemde günlerini yeşillikler
içindeki bahçede geçiriyor. I SAYFA 4
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Sayfa 3

İYİ Parti Genel 
Başkanı 
Meral Akşener

Kemal 
Kılıçdaroğlu
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Ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayıları-
nın aylara göre dağılımı belli olurken, 10
ayda 13 milyon 652 bin 641 yabancı ziya-

retçi geldiği kaydedildi. Sadece Ekim ayında gelen
ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 742 bin 303 oldu.
Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı
basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans
Press’indijital basın arşivinden derlediği bilgilere
göre bu yıl turizm ile alakalı basına 152 bin 284
haber yansıdığı tespit edildi. Yabancı ziyaretçiler ile
alakalı çıkan haber adedi ise 30 bin 62 olarak görü-
lürken, pandemi süreciyle birlikte ziyaretçilerin azal-
ması ve turizmde istihdamın düşmesi medyada yer
alan başlıklar oldu. Ajans Press’in, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre,
ülkemizi ziyaret eden ziyaretçi sayıları belli oldu.
Böylelikle 2020 yılının ilk 10 aylık diliminde ülke-
mize 13 milyon 652 bin 641 yabancı ziyaretçi gel-
diği kaydedildi. Sadece Ekim ayında gelen ziyaretçi
sayısı 1 milyon 742 bin 303 olurken, geçen yılın aynı
dönemindeki sayı 4 milyon 291 bin 574 olarak sap-
tandı. COVID-19 ile birlikte turizm sektörü büyük
oranla etkilenirken, yabancı ziyaretçi sayılarının
yüzde 60 oranında azaldığı kaydedildi. 2020 yılında
ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke ise 1 mil-
yon 911 bin 264 ile Rusya oldu.
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10 ayda 13
milyon kişiMemorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Nihan Yakut, 

koronavirüs hastalarının beslenme düzeninde dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi
NEŞE MERT

K oronavirüs vaka sayıları her
geçen gün artarken, test sonucu
pozitif çıkan bireylerin bes-

lenme düzeninde dikkat etmesi gereken
kurallar her geçen gün daha fazla önem
kazanıyor. Hastalığın bağışıklık sistemi-
nin gücüyle yakından ilişkisi artık herkes
tarafından biliniyor. Bağışıklığı güçlü
tutmak için ise en doğru yol sağlıklı bir
beslenme düzeninden geçiyor. Korona-
virüs testi pozitif çıkmış ve tedavi süre-
cinde olan bir kişinin en temel ihtiyacı,
tüm besin öğelerinin olduğu ve çeşitlilik
içeren bir diyet uygulamasıdır. Et ve et
ürünleri, süt ve süt ürünleri, meyve,
sebze, kurubaklagil, tahıl ve yağlı to-
humların olduğu bir beslenme örüntüsü
bu süreçteki güçlü bağışıklık için ol-
mazsa olmazlardandır. Tüm besin öğe-
leri dengeli şekilde tercih edilmeli,
mümkün olduğunca doğal içerikler kul-
lanılmalıdır. Kilo verme sürecin-
deyken virüse yakalanan
bireylerin çok düşük kalorili
ve eksik besin öğeleri bu-
lunan diyetleri bırak-
ması önemlidir. Bu
dönemde vücudun
yeterli ve dengeli
beslenmesini sağ-
layabilecek ihtiya-
cın tamamını
karşılayabilecek
dengeli diyetler
uygulanmalıdır.

2 litre su tüke-
timi önemli

Testi pozitif olan ve
tedavisi başlayan bi-
reyler mevsimine uygun
taze meyve, sebze tüket-
meye özen göstermelidir.
Diyet planı tüm besin öğelerini
içermelidir. Tamamen doğal besin-
lerden yararlanılmalı, yoğun katkı mad-
desi içeren besinlerden kaçınılmalıdır.
Bu süreçte kesinlikle ihmal edilmemesi
gereken nokta sıvı tüketimidir. Günde en
az 2 litre sıvı tüketimi, hastalıkla sava-
şan bedeninizin toksinlerini atması için
oldukça önemlidir.

Bu besinlerden uzak durun!

Bu dönemde yapılacak en büyük hata,

boş
karbon-

hidrat kaynakla-
rını yoğun tüketmektir. Basit şeker ve
şerbet içeren besinler, ağır yemekler,
ateşle temas ederek pişen besinler, fast
food gibi gıdalar, alkol ve sigaradan
uzak durulmalıdır.

Vitaminleri atlamak olmaz 

Koronavirüs tedavi sürecinde bedeni-

mizin tüm vitamin ve mineral-
lere ihtiyacı vardır. Özellikle
bir besin grubu veya öğesi
kurtarıcı nitelik taşımaz. Tam
anlamıyla sağlıklı beslenme
için her bir besin öğesi gün-
lük beslenmede yer almalıdır.
Buna nazaran azami ölçüde

mutlaka alınması gereken
besin öğeleri A, C, D ve E vita-

mini, selenyum ve çinko mineral-
leridir. Yağlı tohumlar, önemli

miktarda E vitamini, çinko ve selen-
yum içermektedir. Bu nedenle gün
içinde fındık, badem, ceviz tüketilmeli-
dir. C vitamini kaynağı olan turunçgil-
ler her gün mutlaka yenmelidir. Yeterli
A vitamini alımı ve güçlü bir bağırsak
florası için çözünür ve çözünmez lifler,
tam tahıllı besinler ve sebzelerden ye-
terli düzeyde alınmalı, kefir, yoğurt,
turşu, sirke gibi fermente gıdalar diyet
içerisinde yer almalıdır. Ihlamur, ada-
çayı gibi bitki çayları boğaz enfeksi-
yonu yoğunsa zencefil eklenerek
tüketilebilir. D vitamini koronavirüs ile

ilgili önemli araştırmalara konu olan bir
vitamindir. Ancak doktor onayı olma-
dan alınması ve kullanılması risklidir. D
vitamini preparatları kullanımı için de
hekime danışılmalıdır.

Ağır egzersiz yapmayın

Covid pozitif bireylerde egzersiz semp-
tomlara bağlı değişiklik göstermelidir.
Eğer yoğun kas ağrıları ve ateş varsa
egzersiz yapılmamalı, daha çok dinlen-
meye zaman ayrılmalıdır. Ateşin olduğu
durumlarda egzersiz vücut ısısını artı-
rarak hastalık seyrini ağırlaştırabilir.
Hafif semptomlu veya semptomsuz şe-
kilde geçiriliyorsa, düşük tempolu eg-
zersizler yapılabilir. Yoğun egzersiz
programlarından kaçınılmalıdır. Yumu-
şak pilates bantlarından destek alınarak
kas gruplarını çalıştırmaya yönelik eg-
zersizler veya hava sirkülasyonu olan
bir odada yürüyüş yapılabilir. Yürüyüş
bandı bulunuyorsa günlük 20- 30 dk.
yavaş tempolu yürüyüşler yapılabilir.
Egzersiz vücuda hala güçlü olduğunu
hatırlatan önemli bir aktivitedir.

Geçtiğimiz aylarda Aslı Enver ile flört
ederken, sosyal medyada kendisine ait ol-
duğu iddia edilen mesajların ifşa edilme-

sinden sonra, ünlü oyuncuyla yolları ayrılan Kerem
Tunçeri'nin Gökçe Bahadır ile aşk yaşadığı öne sü-
rüldü. 41 yaşındaki eski basketbolcu ve Gökçe Ba-
hadır'ın bir alışveriş merkezine gittikleri ve ikilinin
birlikte ev eşyaları baktıkları iddia edildi. Dedikodu-
larla ilgili ilk açıklama, Gökçe Bahadır’ın menajerlik
şirketinden geldi. Açıklamada, “Haber tamamen
yalan. Tanışmıyorlar bile" denildi.

Yeni bir
aşk iddiası

VIRUSE KARSI GUC 
VEREN BESINLER

Genellikle yetişkin hasta-
lığı olarak bilinen yüksek tan-
siyon; genetik geçiş, çeşitli

böbrek hastalıkları ve özellikle obezite
nedeniyle artık çocukların da kapısını
tehlikeli bir şekilde çalıyor. Acıbadem
International Hastanesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyma
Ceyla Cüneydi, hiçbir sıkıntısı olmasa
bile 3 yaşından itibaren her çocuğun
tansiyonunun yılda en az bir kez ölçül-
mesi gerektiğini belirterek “Yüksek tan-
siyon yenidoğan döneminden itibaren
her yaşta görülebilir ve ciddiyetle takip
edilmesi gereken bir durumdur. Zira,
yüksek tansiyon vücuttaki tüm damar
sisteminin yapısını bozabilir. Çocuk-
larda da tıpkı yetişkinler gibi; beyin,
göz, kalp, böbrek gibi önemli organ-
larda ciddi hastalıklara yol açabilir”
diyor.

Bu belirtilere dikkat!

Kalbin vücuda kan pompalama işlemi
sırasında damarların iç duvarında olu-
şan basınca tansiyon deniyor. Kalbin
kan pompalarken yarattığı basınç
büyük tansiyon, kalp kası gevşediğinde
oluşan basınç da küçük tansiyon olarak

tanımlanıyor. Ancak, yüksek tansiyon,
çocuklarda genellikle belirti vermiyor.
Henüz konuşamayan küçük bebek-
lerde, yüksek tansiyon nedensiz yere
aşırı ağlamak, terlemek, sık nefes
almak, beslenme güçlüğü şeklinde ken-
dini gösteriyor. Daha büyük çocuklarda
ise baş ağrısı, bulantı, kulak çınlaması,
aşırı terleme, kusma, çarpıntı, görmede
azalma, nefes nefese kalma ve yorgun-
luk gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Tan-
siyonun çocuklarda gün içinde ve
endişe, korku, üzüntü gibi nedenlere
bağlı olarak değişebildiğini anlatan
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. Şeyma Ceyla Cüneydi, “Çocukluk
çağındaki normal tansiyon değerleri,
çocuğun yaşına, cinsiyetine, kilo/boy
oranına göre değişiyor” diyor.

Bazı hastalıklar yüksek tan-
siyon nedeni

Peki, çocuklarda yüksek tansiyon neden
ortaya çıkıyor? Bu sorunun ilk cevabı
aileden kaynaklı genetik geçiş. Bu tür
durumlarda kilo fazlalığı da yüksek tan-
siyona eşlik ediyor. Obezitenin de yük-
sek tansiyona yol açtığına kaydeden Dr.
Şeyma Ceyla Cüneydi, sözlerine şöyle
devam ediyor: “Yüksek tansiyona yol
açan ikincil nedenler arasında bazı böb-
rek ve kalp problemleri ile nadiren de
olsa böbrek üstü bezleri tümörü sayıla-
bilir. Tansiyon yüksekliği nadiren şika-
yete yol açar. Böbrek kaynaklı tansiyon
yüksekliği gelişme geriliğine neden olur.
Ayrıca burun kanaması, görmede

sorun, baş ağrısı, sersemlik hissi ve epi-
leptik nöbetler görülebilir. Tansiyon
yüksekliği olduğu düşünülen çocuk-
larda holter cihazı ile tansiyon izlemesi
yapılmalı”

Yılda bir kez tansiyonunu
ölçtürün

Yüksek tansiyonun başta kalp, böbrek,
damar duvarları ve sinirlerde olmak
üzere çeşitli organ hasarları yapabiliyor.
Yüksek basınçla pompalanan kan kal-
bin odacıklarında büyüme ve kalp ka-
sında kalınlaşma yaptığından ileride
koroner arter hastalığı ve kalp krizi ris-
kini de artırıyor. Ayrıca tedavi edilmeyen
tansiyonun böbrek damarlarında yarat-
tığı hasara bağlı olarak böbreğe kan
akışının yavaşlamasından sorumlu ol-
duğunu dile getiren Dr. Şeyma Ceyla
Cüneydi, “Aynı şekilde yüksek tansiyon
nedeniyle beyne giden damarlar da ha-
sarlanır. Bu da inmeye yol açabilir. Yük-
sek tansiyon her türlü organa giden
damarı bozacağı için görmede bo-
zulma gibi etkileri de bulunur. Bu yüz-
den özellikle 3 yaşın üstündeki her
çocuğun tansiyonu hiçbir yakınma ol-
masa bile yılda bir ölçülmelidir. Üç yaş
altında ise yüksek tansiyonu düşündü-
recek hastalıklar veya yakınmalar varsa
tansiyon mutlaka ölçülmelidir” diye an-
latıyor. Yüksek tansiyon tanısı konuldu-
ğunda tedavi olarak ilk başvurulan
yöntem çocuğun kilosunun istenen dü-
zeye gelmesi için diyet ve egzersize baş-
latılması düşünülür” dedi.

Çocuklarda yüksek 
tansiyon olur mu?

Yorgun kalmayın
Bağışıklığı güçlendirmek; yeterli uyku, egzersi-

zin eşlik ettiği bir yaşam, dengeli ve kaliteli bir diyet
ile mümkündür. Bunlar bağışıklık sistemi bir puzzle gibi
düşünüldüğünde olmazsa olmaz, bulunmadığında da

bütünü bozan parçalar gibidir. Koronavirüs en çok yorgun-
luğu sevmektedir. Özellikle bedensel yorgunluklar bu sürede
en az indirilmeli, uyku için ayrılan süre artırılmalıdır. Günlük

ortalama 8 saat uyku uyunmalı ve mümkünse uyku hijyenine
önem verilmelidir. Beden ve zihin, yeteri kadar dinlenirse ken-

dini çok daha iyi yenileyebilir. Egzersiz yapılabildiği ölçüde
hafif olarak muhakkak her gün tekrar edilmeli, sağlıklı kişi-

ler için mümkünse açık ve geniş alanlarda, koronavirüs
tedavi sürecinde ise evde düzenli şekilde yapılmalıdır.
Bağışıklığın en önemli unsurlarından olan beslenme

için, eğer kişilerin sürekli dışardan yemek yeme
veya fast food tüketme alışkanlığı varsa
veya sık sık öğün atlanıyorsa bu alış-

kanlıklar hızlıca değiştiril-
melidir.

Acıbadem International
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Uzmanı Dr.
Şeyma Ceyla Cüneydi, hiç-

bir sıkıntısı olmasa bile 3
yaşından itibaren her ço-

cuğun tansiyonunun yılda
en az bir kez ölçülmesi ge-
rektiğini belirterek “Yük-

sek tansiyon yenidoğan
döneminden itibaren her

yaşta görülebilir” dedi
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bEYOĞlu'nDa 3 aracın karıştığı
zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.15 sıralarında Halı-

cıoğlu-Okmeydanı Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün
dikkatsizliği sonucu kavşağa kontrolsüz
giren 34 PA 9807 plakalı otomobil, cadde
üzerinde seyir halindeki bir şirket çalışanla-
rını taşıyan servis minibüsüne çarptı. Servis
minibüsü çarpmanın etkisi ile orta refüje
çıktı. Servis minibüsüne de arkadan gelen
başka bir otomobil çarptı. Kazada 4 kişi ya-
ralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından
araçlarından çıkartıldı. Sağlık ekipleri, ilk
müdahalelerinin ardından yaralıları ambu-
lanslarla hastanelere kaldırdı. Kısmen kapa-
nan karayolu ekiplerinin çalışmalarının
ardından ulaşıma açıldı.

K ağıthane, Çağlayan, Mehmet Akif
Mahallesi, camii sokak üzerine bu-
lunan Jinekolog muayenehane-

sinde çalışan 45 yaşındaki Mualla Irmak,
öldürülmüş olarak bulunmuştu. 3 çocuk
annesi kadının ağzının bantlandıktan
sonra 23 yerinden bıçaklandığı tespit edil-
mişti. Polis olaydan sonra geniş çaplı so-
ruşturma yapmış ancak bir şüpheliye
ulaşılamamıştı. Bu olaydan sonra 2016 yı-
lında harekete geçen savcılık olayın faili
olarak Serkan G. adlı bir kişiyi gözaltına
almıştı. Mualla Irmak'ın atletinde DNA'sı
bulunduğu öğrenilen şüpheli tutuklanarak
cezaevine gönderilmişti. Mahkeme aşama-
sının hiç bir bölümünde cinayet işlediğini
kabul etmeyen, ayrıca Adalet Bakanlığına
çok sayıda suçsuz olduğunu anlatan mek-
tup yazdığı öğrenilen Serkan G., yargılan-
masına devam edilirken, 2018 yılında
Silivri cezaevinde geçirdiği kalp krizi so-
nucu hayatını kaybetmişti. Ölümünden
sonra da yargılanmasına devam edilen
şüpheli hakkında 2019 yılında mahkeme
Cinsel saldırı, Kişiyi hürriyetinden yoksun
bırakma, kasten öldürme ve delilleri ka-
rartma suçlarından müebbet hapis cezası
vermişti.

Polis soruşturma açtı

Cinayet dosyası bu şekilde kapanmıştı. İs-
tanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın gö-
reve gelmesinin ardından Cinayet Büro
Amirliği tarafından eski cinayet dosyalarına
yönelik çalışmalar sırasında ekipler, Mualla
Irmak'ın öldüren kişilerin birden fazla olabi-
leceğini fark ederek yeniden soruşturma
açtı. Eski dosya kapandığı için Cumhuriyet
Savcılığından yeniden soruşturma num-
arası alınarak yeni bir dosya açıldı.

2 ay sonra tespit edildi 

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Müdürlü-
ğüne bağlı ekipler tarafından yaklaşık 2 ay

süren çalışmanın ardından cinayetin mey-
dana geldiği tarihte Çağlayan'da bir torna-
cıda çalışan Irak uyruklu Muhammet
Kemal Majit B.(38)'in olay günü işyerine
geldiği belirlendi. Bunun üzerine aranmaya
başlanan şüphelinin izi Beyoğlu'nda bu-
lundu. Bir araç kiralama şirketinde çalıştığı
öğrenilen şüpheli önceki gün gözaltına
alındı.

Parmak izi işaret verdi

Yapılan parmak izi incelemesinde öldürü-
len Mualla Irmak'ın ağzının kapatıldığı
bantta bulunan parmak izinin şüpheliyle
eşleştiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan

şüpheli suçunu itiraf etti.

4-5 kere bıçakladım

Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifade-
sinde suçu o dönem arkadaşı olarak Ser-
kan G. ile birlikte yaptıklarını söyleyen
Muhammet Kemal Majit B. "Serkan'la o
dönemde arkadaştık. Biriyle uzun süre ha-
raretli bir şekilde telefonla konuştuktan
sonra beni çağırıp bir yere gideceğimizi
söyledi. Birlikte jinekologun muayenehane-
sine geldik. Onlar kadınla birlikte bir odaya
girdiler. Bir süre sonra içerden bağırış ses-
leri geldi. Serkan beni içeri çağırdı. Benden
bir kaç bıçak darbesi de benim vurmamı is-
tedi. Ben de 4-5 kez bıçakladım." dedi.

Birlikte kanları temizledik 

Polisteki ifadesinde daha sonra kanları te-
mizlediklerini anlatan Muhammet Kemal
Majit B. "Orada bulduğumuz bir kova ve
fırçayı kullanarak içeriyi temizledik. Daha
sonra birlikte dışarı çıkarak kaçtık." dedi.
Türkiye'ye 2000 yılında giriş yaptığı öğreni-
len Muhammet Kemal Majit B.'nin yapılan
parmak izi incelemesinde farklı isimler kul-
landığı 6 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.
Şüphelinin daha önceden ruhsatsız silah
bulundurmak, evrakta sahtecilik gibi suçlar-
dan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüpheli-
nin işlemlerinin tamamlanmasını ardından
adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA

bahçElİEvlER'DE ülkeye kaçak
yollarla soktukları kamera ve ses
kaydedicileri üçlü priz, oda spreyi,

harici şarj aleti gibi aletlerin içerisine gizleyip
satışını yapanlara yönelik operasyon düzen-
lendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçak-
çılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

ekipleri Bahçelievler'de bir iş yerinde ülkeye
kaçak yollarla sokulmuş gizli kamera ve ses
kaydedicilerin satışının yapıldığı bilgisini
aldı. İş yerinde kamera ve ses kaydedicilerin
modem, oda spreyi, üçlü priz, harici şarj
aleti gibi çeşitli alet ve cihazların içerisine
gizleyip izleme-dinleme yapmak isteyenlere

satıldığı belirlendi. İş yerine operasyon dü-
zenleyen polis ekipleri kimi çeşitli aletlerin
içerisine gizlenmiş çok sayıda gizli kamera ve
ses kaydediciyi ele geçirdi. İş yeri sahibi Salih
Y.'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüp-
heli hakkında yasa dışı yollardan ülkeye
ürün ve eşya sokmaktan adli işlem yapıldı.

Gizli kamera operasyonu Zincirleme
kaza: 4 yaralı

KaRtal'Da denetimler sırasında
kapalı olması gereken bir kahve-
haneye baskın düzenlendi. İçeride

kumar oynadığı tespit edilen kişilere ceza
kesildi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Ma-
halle'de bulunan ışıkları yanan levhasız bir
iş yeri olduğunu fark etti. İş yerine giren
polis ekipleri, içeride 19 kişinin oturduğu ve
4 kişinin ise kumar oynadığını tespit etti.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürle-
nirken, kumar oynadıkları tespit edilen
Emrah D., Ali Ç., Gunça K., ve Murat S.'ye
kişi başı bin 225 liradan toplam 4 bin 900
lira; ayrıca iş yerinde bulunan 19 kişiye de 3
bin 150 liradan 59 bin 850 lira olmak üzere
toplamda 64 bin 750 lira idari para cezası
uygulandı. Kumar oynayan kişiler ve iş-
letme sahibi Murat S. hakkında gerekli
yasal işlemlerinin yapılabilmesi için Kartal
Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi
Amirliğine gönderildi. 

Kahvehane baskını

İstanbul'Da sabah saatlerinde
torbacı olarak tabir edilen uyuş-
turucu satıcılarına yönelik yapı-

lan eş zamanlı operasyonda çok sayıda
şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları  uzun
süreli teknik ve fiziki takibin sonucunda
kimliklerini belirledikleri uyuşturucu satıcı-
larını yakalamak için harekete geçti. Sabah
saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda
adrese operasyon yapıldı. Operasyonda
çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözal-
tına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'deki
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götü-
rüldü. Şüphelilere ait adreslerde yapılan
arama uyuşturucu  madde ele geçirildi.

tEKİRDaĞ'ın Çorlu ilçesi TEM
yolunda, hafif ticari aracın şa-
rampole devrilmesi sonucu

1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, TEM yolu Edirne istikameti TIR
parkı yakınlarında meydana geldi. Tuncay
Dalkılıç yönetimindeki 34 BAZ 755 pla-
kalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksi-
yon kontrolünü kaybetmesi sonucu
şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ih-
barıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kont-
rolde araçta bulunan Erdin Uran’ın haya-
tını kaybettiğini belirlerken, yaralı Tuncay
Dalkıran Çorlu Devlet Hastanesi’nde te-
daviye alındı.

Kağıthane Çağlayan'da
2005 yılında ağzı bantlı

halde 23 yerinden bıçak-
lanmış olarak bulunan 45

yaşındaki Mualla Irmak ci-
nayetiyle ilgili Irak uyruklu
bir şüpheli polis tarafından
yakalandı. Şüpheli polisteki
ifadesinde suçunu itiraf etti

15 YIL SONRA 
ITIRAF GELDI

İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığı'nca hazırlanan iddiana-
meye göre Fatih'te 24 Haziran

2020 tarihinde meydana gelen olay şöyle
gerçekleşti: Şüpheliler Abdullah Sabah Ra-
madhan (20), Ahmet Cabbar Mided (25)
ile kimliği tespit edilemeyen meçhul firari
şüpheli, Yenikapı miting alanında otomobi-
lin sağ ön koltuğunda bulunan F.K. (24) ile
tartışmaya başladı. Şüphelilerden Abdullah
Sabah Ramadhan tabancayla bir kez ateş
ederek, FK’yi kasığından vurdu, ardından 3
şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayın ardın-
dan şüphelilerden Ramadhan ve Mided ya-
kalandı, kimliği belirlenemeyen bir şüpheli

ise firar etti. İddianamede müşteki şüpheli
Abdullah Sabah Ramadhan hakkında "Si-
lahla kasten yaralama" ve "Silahla genel gü-
venliğin kasten tehlikeye sokulması"
suçlarından 2 yıldan 7 yıl 6 aya kadar, şüp-
heli Ahmet Cabbar Mided hakkında ise
“Silahla yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan
4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandı-
rılması istemiyle dava açıldı.6'ıncı duruşma
yapıldıİstanbul 21. Asliye Ceza Mahkeme-
si'nde görülen davada 6. duruşma yapıldı.
5. duruşmada sanık Ahmet Cabbar Mided
tahliye olurken, 6. duruşmada da tutuklu
sanık Abdullah Sabah Ramadhan'ın imza
atma şartıyla tahliyesine karar verildi. Du-

ruşma ertelendi.Vücudumda 136 dikiş var-
Davanın ardından şikayetçi F.K., Çağla-
yan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı
önünde açıklama yaptı. F.K. arkadaşıyla
birlikte çay içmek için sahile inerken üç ki-
şiyle karşılaştıklarını belirterek, "Sinirli bir
şekilde geliyorlardı. Bir tanesinin kulağı ka-
nıyordu. Yol biraz daraldığı için bir anda
önümüze atladılar. Bunlar beni belimin
hemen altından vurdular. 7  gün yoğun ba-
kımda kaldım, ameliyat geçirdim. Beni vu-
ranlar yabancı uyruklu oldukları için birine
ulaşamadılar, ikisi cezaevindeydi" dedi. F.K.
açıklamasında “Bugün de beni vuran şahıs
tahliye oldu. Ben buraya adalet aramak için
geldim. Vücudumda çok ağır yaralarım var,
organ kayıplarım var. Vücudumda çift ta-
raflı 136 tane dikiş var. Bunların ceza al-
ması beni biraz rahatlatabilirdi. Fakat
bunların bırakılmasından sonra benim için
pek bir anlamı kalmadı. Zaten geçen mah-

keme bırakılan arkadaş gitti. Ben öyle tah-
min ediyorum. Bugün bırakılan da muhte-
melen 2-3 gün içinde Irak’a gidecek. Çünkü
bunların nereden geldikleri belli değil, Tür-
kiye’ye resmi girişleri yok. Kaçak yollarla
geldiler” ifadelerini kullandı.Testislerini kay-
betti  F.K., "Raporlarımda hepsi mevcut sol
bacağımda şu an bir kurşun var, atardama-
rına 2 santimetre uzaklıkta. Ameliyat esna-
sında o damarın kesilmesi halinde
doktorlar ölüm riskimin olduğunu söylü-
yorlar. Testislerimden bir tanesini kaybet-
tim, kurşundan dolayı. Ben adalet için
buraya geldim, adaletsizlikle karşı karşıya
geldik. Hakkımı aramaya devam ediyo-
rum.” Mağdur olarak adliyeye geldiğini
ifade eden F.K. "Sanıkların hepsi tahliye
oldu. Bu şahısların tutuklu olması için
benim illa ölmem mi lazımdı? Zaten ölüm
gibi bir şey oldu, 7 gün yoğun bakımda kal-
dım." dedi. DHA

Bu nasıl adalet!
Fatih'te yaklaşık 5 ay önce Irak uyruklu 3 kişi ile tartışan F.K.
(24), kasığından vuruldu. F.K.'nin şikayeti üzerine hakkında
dava açılan 2 sanık da tahliye olunca, F.K. isyan etti

Uyuşturucu
operasyonu

Kaza 1 can aldı
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S usmak istiyorum, sözlerimi yutkun-
maktan boğazım düğüm düğüm. Gör-
meyeyim diyorum pek çoklarının

görmediği gibi. Göz göremezse belki gönül
katlanır diyorum… Ama olmuyor. İnsanlar
bir yandan can bir yandan ekmek derdine
düşmüşken, pandemiden mi korunsak dep-
rem için nasıl önlem alsak diye kara kara dü-
şünüp korku içinde başına ne geleceğini
beklerken, bu ülke de neler oluyor diye sor-
madan edemiyorum. Bu korku ve kaygılar bi-
lincimizi mi körleştirdi ya da geçim derdi mi
bizleri sağır ve dilsiz yaptı bilemiyorum. Ül-
kemde neler oluyor? Dış güçlere bağımlı hale

mi getiriliyoruz? Vatandaş korona salgının-
dan kurtulmak için devletin geçim güvencesi
sağlayıp sıkı önlemler almasını beklerken,
depremden en az hasarı almak için gerekli
önlemlerin hayata geçirilmesini beklerken 
nereden çıktı şimdi Kanal İstanbul diyesim
geliyor. Bu ülkenin Kanal İstanbul’dan önce
öylesine yaşamsal sorunları var ki pandemi
gibi deprem gibi işsizlik gibi, bir salgın 
benzeri dalga dalga yayılan toplumsal 
şiddet gibi… 

Ülkemde neler oluyor? Sorma diyorum,
sende diğerleri gibi baksana işine, sorgulama
hatta düşünme diyorum. Ama olmuyor. Ne

oldu bu ülkenin vatan millet sevdalısı insanla-
rına, öyle insanlar yoktu da ben mi kandır-
mıştım kendimi bunca yıl? Hepimizin tek
derdi şu fani dünyada yanımızda götüremeye-
ceklerimizin peşinden koşmak mı bilemedim.
Bu dünyalık edindiklerimiz eğer vatan ol-
mazsa neye yarar? Çocuklarımızın umutla
bakacağı bir geleceği, özgürce yaşayacağı bir
yurdu olmazsa neye yarar? Bugün sahip ol-
duklarımız bizi aldatmasın çünkü herşey ge-

çici, bizler gibi… Hepimiz pek çok gideni
unuttuk bizlerde unutulacağız, önemli olan
vefalı bir vatandaş olmak ve bu topraklara
nasıl sahip olduğumuzu unutmadan vatanın
için hizmetini yapmaktır. 

Ah şu sosyal medya çıktı çıkalı herşeyi kut-
luyoruz, anıyoruz, lanetliyoruz. Hatta bazen
birbirimizin sayfalarını kontrol ederek günün
anlam ve önemine yaraşır bir şey paylaşmış
mı diye bakıyoruz, sanki paylaşan bir iş yap-
mış gibi. Siyaset ve hizmet artık sosyal
medya üzerinden olmuş, gerçek mi yalan mı
bilinmez ne paylaşılırsa ona inanır olduk. Ga-
zetecilikte sosyal medyada artık onu da unut-
madım, kim var kim yok herkes gazeteci
artık ‘ne düşünüyorsun’ bölümüne yaz bir
şeyler paylaş gitsin. Yüz yüze iletişimi unut-

tuk. Arkadaş listene bakarsan binlerce, her-
kes arkadaş, sanal liste kalabalık ama gerçek
hayatta yalnız insan. İşte belki de sebep
budur bir araya gelip fikir alış verişinde bu-
lunmayan, düşünmeyen, neredeyse hiçbir fikri
olmayan insanlar olduk. Baktığımızda herkes
birşeyci, takım gibi tuttuğu bir siyasi partisi
var. Ama hangi fikrin, ideolojinin savunucusu,
hangi görüşe sahip belli değil sadece kişici.

Bu hayatta hep cahil insandan korkmu-
şumdur. Çünkü cahil insan kendisinin bile
düşmanıyken nasıl başkasının dostu olur?
Toplum bir vücut bizlerde birer uzuvlarıysak
eğer üstümüze düşen görevi en iyi şekilde ye-
rine getirmezsek bu vücut güçsüz düşer ve
hasta adam olmasını bekleyen leş kargala-
rına yem olur.  

Sorgulama hatta düşünme diyorum

Kış lastiği
denetimi

T ürkiye'de ilk koronavirüs vakasının
görüldüğü Mart ayında Darülaceze
sakinlerinin sağlığını korumak

adına dış dünyaya kapıları kapattı, ziyaretçi
giriş çıkışını durdurdu. Yaz aylarında ziya-
retçi yasakları biraz gevşetilerek haftada bir
gün 15 dakika süreyle maske, mesafe kura-
lına uygun olarak ziyaretçiler hasta bakıcı-
ların eşliğinde yakınlarıyla tesis bahçesinde
görüşme imkanı buldu. Ancak vaka sayıla-
rındaki artışla birlikte bu uygulama da son
buldu. Sakinler ise bu kapalı dönemde gün-
lerini yeşillikler içindeki bahçede geçiriyor.
Her birim günün belirli saatlerinde bahçeye
çıkıyor, yürüyüş yapıp, kedilerle oynuyor,
açık havada bulmaca çözüyorlar. Kimisi
yürüyüş yapıyor, kimisi ise hasta bakıcısı ile
birlikte tekerlekli sandalyesinde gezinti yapı-
yor. Maske ve mesafe kuralına uygun ola-
rak bahçe keyfi yapan sakinler, yemeklerini
ise odalarında tüketiyor. Yakınları ile görüş-
mek isteyenler ise telefonla sesli ya da gö-
rüntülü arama yapıyor. Sakinlerin günlük
ihtiyaçlarını karşılamaları içinde çalışmalar
yapılmış. Darülaceze'nin içinde bulunan
kantinde, günlük ihtiyaçlara yönelik ürünler

piyasanın altında fiyatlara satılıyor.

Telefonla görüşebiliyoruz

Darülaceze'ye ziyaretçi girişleri 11 Mart'ta
kapatıldı. Yaz döneminde, burada kalan sa-
kinlerin yakınlarına 10-15 dakikalık süre-
lerle, maske mesafe kuralına uygun ziyaret
izni verildi. Ancak vaka sayılarındaki artışla
birlikte bu uygulama kaldırıldı. Sakinler ya-
kınlarıyla telefonla görüşebiliyor.
Darülaceze'de 4 yıldır yaşayan 71 yaşındaki
Hikmet Geyik, "Emniyetteyiz hamdolsun.
Darülaceze'de bütün tedbirler alındı, bütün
sakinlerimiz çok iyi durumda. Her zaman
bakıldığımızın en üst düzeyinde bakılıyo-
ruz, tedbirler alındı. Herkes mesafeli, mas-
keli. Burada odamızdayız, yürüyüşlerimiz
var, küçük bir ormanın içerisindeyiz. Ara
sıra çıktığımızda oturuyoruz ama mesafeli,
arkadaşlarla değil. Odamızda oturuyoruz,
televizyon seyrediyoruz, geçiyor günlerimiz.
Hiçbir sıkıntımız yok hamdolsun" dedi. 11
yıldır Darülaceze'de kalan 51 yaşındaki
Abbas Çamur ise "Günlerimiz çok güzel
geçiyor, çok dikkatli davranıyoruz. Başkanı-
mız olsun, memurlarımızdan Allah razı

olsun, onların sayesinde güvence altında-
yız. Şu anda dışarıya sadece hava almaya
çıkıyoruz, sonra tekrar odamıza geçiyoruz.
Bahçemiz çok güzel ama şu anda korona-
virüs olduğu için rahat dolaşamıyoruz. Şu
durumda yakınlarımızla görüşemiyoruz,
sadece telefonla görüşebiliyoruz" diye 
konuştu.

10'un üzerinde doktor var

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, şun-
ları söyledi: "Darülaceze hakikaten dün-
yada örnek bir kurum. Sekiz ayı aşkın
süredir burada kalan insanların mutlu ve
huzurlu olmaları için burada çalışan insan-
lar elinden gelen azami gayreti gösteriyor-
lar. Buradaki sağlık personeli aylarca, 3
ayın üzerinde burada yatılı kaldı buradaki
insanlara, tanımadığı, kan bağı olmayan,
akrabalık bağı olmayan insanlara aylarca
yardım ediyor. Biz 10 günlük program ya-
pıyoruz. Sağlık personeli 10 gün burada
kalıyor, buradaki hastaya hizmet ediyor.
Tabii Darülaceze'yi merak ediyorlar. 'Acaba
burada insanlar ne yapıyor, nasıl yaşıyor,
bir hapishane hayatı gibi mi? 'Şu 30 bin

metrekare alan içinde insanlar tavanları 4
metre geniş odalarda kalıyor ve yaşıyorlar.
Burada 500 küsür insan kalıyor, 400'ün
üzerinde de çalışan var, bizim sadece 10'un
üzerinde doktorumuz var. Burada her ne
kadar dışarı çıkıp her ne kadar her şeyi
önüne koysanız da insanlar farklılık istiyor,
değişiklik istiyor. Biz pazarı onların ayağına
getirdik. Pazar yerine giderlerse o kalaba-
lıkta  virüs bulaşır. Ondan dolayı biz belli
bu işleri yapan kuruluşlarla iş birliği yaptık,
kantinimizde onların pazarda bulacağı
ürünleri getiriyoruz ve daha uygun fiyata
onlara veriyoruz. Her odada televizyon var,
hepsinin telefonu var, sıkılma ihtimalleri
yok. Burada tıbbi kadromuz, hizmetli kad-
romuz canla başla çalışıyorlar. Her hafta
toplanan daimi bir heyetimiz var 18 kişilik.
Eğer bir ek tedbir alınması gerekiyorsa alı-
yoruz. Belki dışarıda özel kreşler kapatıldı
ama burada kalan yatılılarımız var, çocuk-
ları var. Biz onlara burada kreş imkanını
sağlıyoruz yani personel kreşi. Memleketi
yönetenlerin aldığı bütün tedbirlere, bütün
kararlara biz riayet etmeye gayret
ediyoruz." DHA

Türkiye'de ilk vaka görüldüğü gün dışarıya kapılarını kapatan Darülaceze'de sakinler yaklaşık 9 aydır
günlerini bahçede gezerek, bulmaca çözerek geçiriyor, yakınlarıyla ise telefonda görüşebiliyor

DARULACEZE’DE 
KAPALI DOKUZ AY

Savaş Atak
savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI

"8 ayı aşkın zamandır bu pandemi süre-
cinde biz öncelikle dışarıdan gelen ziyaret-
çilerin girişini kapattık, bizim sakinlerimizin
de dışarıya çıkmalarına engel olduk."
diyen Darülaceze Başhekimi Dr. Ufuk Yurt-
sever de "Sadece yaz döneminde kısa sü-
reli rahatlama olduğu dönemde kısa süreli
ihtiyaçları olduğu için başında hasta bakıcı
ile beraber bir etkinlik düzenlemiştik. Şu
an onları da kısıtladık. Toplu yapılan etkin-
liklerimizin hepsini iptal ettik, ancak birey-
sel etkinliklere müsaade ediyoruz. Gazete
ve kitap okuma için tedarik sağlıyoruz ya
da bahçede yapmak istedikleri bir şey
olursa bunlara sosyal mesafeyi koruyarak
müsaade ediyoruz. İçeride sıkılmalarını ol-
dukça engellemiş olduk. Ama biz bahçeyi
de belli saatlerde belli birimlerin kullanı-
mına müsaade ederek en azından daireler,
birimler arasında temasında önüne geç-
miş olduk. Belli saatlerde belli daireler
bahçeyi kullanıyor. Kişisel koruyucu dona-
nımlarımızı tedarikini sağladık çalışanlar
için öncelikler. Daha çok gıda takviyelerine
ağırlık verdik, bir de ilçe sağlık müdürlüğü
ve filyasyon ekibiyle temas halindeyiz,
erken tanı için çalışmalarımızı yapıyoruz.
Baştan yakınlarıyla görüşme konusuna kı-
sıtlama getirmiştik. Ne bizim sakinlerimiz
dışarıya çıkabiliyordu, ne dışarıdan içeriye
alıyorduk. Havaların ısınmasıyla bahçedeki
çardak alanlarında 15 dakikayı geçmeye-
cek şekilde ve en az 2 metrelik mesafeyi
koruyacak şekilde maskeli olarak görüş-
melerine imkan tanıdık. Bu iki tarafı da çok
rahatlattı" ifadelerini kullandı. 

GAZETE VE KİTAP İÇİN 
TEDARİK SAĞLIYORUZ

Sanki Umut 
burada doğdu
Mental-Motor Retardasyon sorunu nedeniyle 3 yaşına kadar hiç sesi çıkmayan Umut Özgil, Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda aldığı eğitimle konuşmaya hatta okula gitmeye başladı. Anne Fatma
Özgil, “O anı hiç unutamıyorum. Anlatılamaz duygular yaşadım. Diyebilirim ki, Umut burada doğdu” dedi

Bağcılar’da 2013 yı-
lında erken doğum yapan
Fatma Özgil’in dünyaya

gelen çocuğu Umut’un gelişiminde
problemler yaşandı. Yapılan tetkikler
sonucunda doktorlar Umut’a gelişme
geriliği de denilen mental-motor re-
tardasyon tanısı konuldu. Uzun süre
yoğun bakımda kalan Umut ne has-
tanede ne de taburcu olduktan sonra
gittiği evinde de hiç konuşmadı. Özgil
Ailesi, 3 yaşına kadar hiç sesini duy-
madıkları çocuklarının tedavisi için
arayışa girdi. Bu sırada Bağcılar Bele-
diyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı’nda mental-motor retardas-
yon sorunu olan çocuklara eğitim ve-

rildiğini öğrendi. Bunun üzerine anne
Özgil’in müracaatı üzerine Umut, uz-
manlar tarafından terapiye alındı.
Geçen 4 yıl içinde yüzde 94 engel ra-
poru bulunan Umut da iyileşmeler
görüldü. İletişim becerisi ve ses bilgisi
gelişimi yükselen Umut, normal bi-
reyler gibi konuşmaya da başladı.

O anı hiç unutamıyorum

Oğlunun ilk sesini duyduğu anı unu-
tamadığını söyleyen annesi Fatma
Özgil, “Umut, yaşıtlarından iki yaş
geriden gidiyor. Buraya geldikten
sonra ince dokunuşlarla hem benim
hem oğlumun hayatını değiştirdiler.
Anasınıfıyla başlayan eğitim duyu

algı ve konuşma terapisiyle devam etti
ve dört yılda çok iyi bir duruma geldi.
Buraya gelene kadar çocuğumun se-
sini hiç duymamıştım. İlk kez burada
konuştu. Dersin ortasında ağzından
baba kelimesi çıktı. O anı hiç unuta-
mıyorum. Anlatılamaz duygular ya-
şadım. Bir çocuk nasıl ağlar nasıl
güler burada öğrendim. Diyebilirim
ki, Umut burada doğdu. Bize bu
mutluluğu yaşatan başta Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
ve eğitmenlere çok teşekkür ediyo-
rum” dedi. Her geçen gün gelişim
gösteren 7 yaşındaki Umut, bu yıl
birinci sınıfa yazılarak okul haya-
tına adımını attı. DHA

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için
zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. 
Uygulama kapsamında trafik ekipleri, 15 Temmuz
Demokrasi Otogarı'nda denetim gerçekleştirdi.
Sürücüler denetimden memnun olduklarını söyledi

ŞehirleraraSı yük ve yolcu taşıyan ti-
cari araçlar için zorunlu kış lastiği uygula-
ması bugün başladı. 1 Nisan 2021

tarihine kadar devam edecek olan uygulama kapsa-
mında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda trafik
ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Kurala
uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesile-
cek olan uygulamada otogardan çıkan çok sayıda
otobüsün lastiği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.
Lastik derinliği 4 milimetreden fazla olan otobüsler
yoluna devam ederken, kurala uymayan ve kış lastiği
takılı olmayanlara ise 776 lira idari para cezası ke-
sildi. Otobüs şoförleri yapılan denetimlerden mem-
nun olduklarını ve tüm şoförlerin kurallara uymasını
gerektiğini söyledi.

'HES' kodu kontrolü yapıldı

Trafik ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yol-
culara 'HES' kodu sorgusu da yaptı. Denetimlerde
otobüs içerisinde birinci derece akrabaların yan yana
oturmasına izin verilirken, akraba olmayan yolcula-
rın yan yana oturmasına müsaade edilmedi.
'HES'  kodu olmayan yolcuların otobüse binmelerine
izin verilmedi. 'HES' kodu olmayan yolcuları otobüse
alan şoförlere 3 bin 180 lira ceza kesileceği ve otobüs-
lerin seferden men edileceği öğrenildi. DHA

Gençlere
yatırım

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kapalı
yüzme havuzu inşaatında incelemelerde 
bulundu. Yılmaz, "Özellikle gençlerimize
yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’ın vaatleri arasında yer alan kapalı
yüzme havuzu inşaatı hızla ilerliyor. Yeni

Mahalle Mustafa Canbaz Sokak üzerinde yapımı
devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda
incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, teknik ekiple
görüşerek bilgi aldı. Duvar ve çatı imalatları yapılan
projede çatı makasları yerleştirilirken, diğer yandan
idari bölümün seramik ve duvar boya çalışmaları hız
kesmeden sürdürülüyor.

Kısa sürede bitecek

Spora ve sporcuya yatırımın önemine vurgu yapan
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Pandemi
şartlarında olmamıza rağmen yatırımlarımıza ara
vermeden devam ediyoruz. Yüzme Havuzu projemiz
de bu yatırımlarımızdan bir tanesi. İnşallah bugünleri
atlattığımızda Silivrili hemşehrilerimizin huzur, mut-
luluk ve sağlıkla kullanabilecekleri yüzme havuzu-
muzu hazır hale getirmiş olacağız. Özellikle
gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.
5 kulvarlı yarı olimpik bir yüzme havuzu, engelli ve
çocuklar için çırpınma havuzu, 150 metrekareden
oluşan 2 tane çok amaçlı spor alanı, 50 araç kapasi-
teli otopark ve çocuk parkını içeren projenin en kısa
sürede tamamlanması hedefleniyor.

Darülaceze'de pandeminin başında 3 vakanın görüldüğü ancak geçen süre içinde koronavirüs nedeniyle can kaybının olmadığın da kaydedildi.



B eylikdüzü Belediyesi, Aralık Ayı
Meclisi’nin ilk oturumu, Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet

Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Bey-
likdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Trakya Salonu’nda düzenlenen toplantıya
Kasım ayında şehit olan askerleri anarak
başlayan Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, Aralık ayının önemli günlerine de de-
ğindi. Yaptığı açılış konuşmasında Beylik-
düzü’nün afetlere dayanıklı bir kent
olabilmesi adına oldukça kapsamlı çalış-
malar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan
Çalık, “Geçtiğimiz ay, çok büyük bir afet
yaşadık. Başta İzmir olmak üzere Ege Böl-
gesi’nin genelini etkileyen deprem tüm Tür-
kiye’yi yasa boğdu. Beylikdüzü Belediyesi
olarak depremin yaralarını sarmaya katkı
verebilmek için, yardım tırlarımızı hemen
yola çıkararak, Beylikdüzü’nün dayanışma

ruhunu İzmir’e taşıdık. Bu felaket ülke-

mizi bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleş-
tirdi. Depremi afete dönüştüren kader
değil, plansız kentleşme ve dayanıksız bina-
lar. Doğru bir planlama yapılmadığı için,
son 20 yılda ülkemizde meydana gelen
depremlerde 20 bine yakın insanımızı kay-
bettik" ifadelerine yer verdi. 

Çok önemli bir adım attık

Kasım ayında KİPTAŞ ile imzalan proto-
kole de değinen Başkan Çalık, "Hep söyle-
diğimi bir kez daha buradan
tekrarlayacağım: Ben komşularımı göçük
altından çıkarmak istemiyorum! Oturup
başımıza gelecek felaketi bekleyemeyiz,
bunun için ne gerekiyorsa yapmalıyız, yapı-
yoruz da. Beylikdüzü’nü depreme hazır-
lama yolunda geçtiğimiz günlerde çok
önemli bir adım attık; KİPTAŞ ile protokol
imzalayarak Gürpınar Siteler Bölgesi’nde
kentsel dönüşümün ilk etabını başlattık.
Komşularımızla uzlaşma görüşmelerini ya-
pacağımız Çözüm Ofisinde de son hazırlığı

yapıyoruz, bu birkaç gün içinde hizmete
açacağız. KİPTAŞ ile yaptığımız iş birliği
sonucunda, mümkün olan en ekonomik
çözümü bulduk. Artık bu noktada ihtiyacı-
mız olan tek şey, komşularımızın iş birliği
ve desteği. Bölgede bir yandan binaları ye-
nilerken, bir yandan da altyapıyı, yeşil alan-
ları, donatı alanlarını da yenileyeceğiz. Biz
Gürpınar’da sadece kenti değil, yaşamı da
dönüştüreceğiz. Ayrıca afet koordinasyon
merkezimizde de sona geldik, yeni yılla bir-
likte hizmete açmış olacağız. Biliyorsunuz
ki deprem toplanma alanları ve geçici ba-
rınma alanları konusunda ilk uygulama ile
örnek olmuştuk. Şimdi bu konuda da ge-
rekli güncellemeler ve deprem parkları için
talimatı da verdim. Beylikdüzü’nü her açı-
dan afete hazır hale getireceğiz" şeklinde
konuştu. 

2 bin 650 yetişkin ağaç diktik

Beylikdüzü Belediyesi’nin Kasım ayı içeri-
sinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında

bilgi paylaşan Başkan Çalık, “Her mahalle-
mizde olacak şekilde 23 parkımızın yapı-
mını tamamladık; iki yeni parkın yapımına
başladık. 295 bin metrekarelik alanı yeşil
alana çevirdik ve 2 bin 650 yetişkin ağaç
diktik. Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lise-
si’ndeki çok amaçlı salonun inşasını ta-
mamladık. Gürpınar Polis Karakolu’nun ve
Gürpınar Aşık Veysel Sahnesi’ndeki kütüp-
hanenin inşaatına başladık. "Yakuplu Kül-
tür Merkezi, Kapalı Pazar Yeri ve Kreş"
inşaatına başladık, bu ay temel atma töre-
nini gerçekleştireceğiz. Hızlı şekilde inşaatı
tamamlayıp Yakuplu’nun hizmetine açaca-
ğız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis
kararıyla 6 bin ton asfalt hibesi aldık. Yıl
sonuna kadar 10 km hedefimizi aşarak 12
km yeni yol açtık. 80 bin ton asfaltlama he-
defimize ise ulaşmak üzereyiz; yaklaşık 70
bin ton asfaltlama yaptık" dedi. 

2. oturum 3 Aralık perşembe

Konuşmasının sonunda 2021 yılının tüm
insanlığa barış, refah, mutluluk getirmesini
dileyen Başkan Çalık, “2020 hepimiz için,
tüm dünya için zor bir yıl oldu. Covid-19
pandemisi, depremler, yangınlar, ekonomik
kriz derken, yıl mücadeleyle geçti. Ama bir
yandan da toplumdaki dayanışma ruhu,
yarınlarımız için umut beslememizi sağlı-
yor. Bu zor yılın ardından, 2021’in tüm in-
sanlığa, başta sağlık olmak üzere barış,
refah, mutluluk getirmesini diliyorum.” ifa-
delerini kullandı. Siyasi parti grup başkan
vekillerinin de gündem dışı söz aldığı otu-
rumda ayrıca; meclis gündem maddeleri ve
AK Parti’nin sunduğu bir adet sözlü önerge
ele alındı. Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nın
2. oturumunun ise 3 Aralık Perşembe günü
saat 10:00’da yapılması kararlaştırıldı. 
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BARIŞ KIŞ

Aralık Ayı Meclisi’nde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, Kasım ayında hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında Meclisi 
bilgilendirdi. Depreme hazırlıkk konusuna değinen Çalık, “Ben komşularımı
göçük altından çıkarmak istemiyorum! Oturup başımıza gelecek felaketi
bekleyemeyiz, bunun için ne gerekiyorsa yapmalıyız, yapıyoruz da” dedi

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Başarır, sonunda başardı!

Ü lkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik
ve sosyal koşullarda artık yönetemez du-
ruma gelen iktidar, günlük politikalarla gi-

dişini geciktirmeye çalışıyor.
Bunu yaparken de bir yandan toplumun özenle

korumaya çalıştığı değerler üzerinden polemiklerle
gündemi değiştirmeye, yapay gündemler oluştur-
maya, diğer yandan da kendi yandaşlarını daha poli-
tize hale getirmeye uğraşıyor.

Kuşkusuz bunları yaparken muhalefetin içini ka-
rıştırmaya yönelik operasyonları da ihmal etmiyor.

Bunda kimi zaman başarılı olduğunu da söylemek
durumdayız.

En son ve somut örneği de yakın zamanda CHP
Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın bir televiz-
yon programında amacını aşan, yanlış anlaşılmaya
müsait bir açıklamasıydı.

Aslında belki inanmayacaksınız ben bunu 
bekliyordum.

Son günlerde niyedir bilmem, ısrarla hemen her
gün bir kanalda tartışma programlarında boy göste-
ren Başarır’ı izledikçe, “ne zaman hata yapacak?”
diye bekliyordum.

Neredeyse kadrolu konuşmacı haline gelen Ali
Mahir Başarır hukukçu kimliğiyle kendi alanında
elbet açıklama yapmak, televizyon programlarına
katılmak hakkına sahiptir ve hatta yapması 
görevidir de.

Ancak bu kadar çok medyada görünürseniz ve
her konuda tartışma ve polemiklere katılırsanız so-
nunda olacağı budur.

O programı baştan sona izleyen biri olarak şunu
söyleyebilirim.

Başarır’ın kastı kesinlikle orduya hakaret değildi.
Stratejik öneme sahip Tank-palet fabrikasının

Katar’a satılmasına yönelik yaptığı eleştiriyi, anında
aleyhinde kullanmaya hazır bir yandaş medyanın
varlığını dikkate almadan konuşma yapmıştı.

Genç, dinamik, mücadeleci bir siyasetçi olarak
gereksiz bir polemikle siyasi geleceğine kendi elle-
riyle ipotek koymuş oldu.

Bu yalnızca Başarır’ı ilgilendiren bir durum
değil elbet.

Düştüğü zor durumdan kurtulmak için yeni ma-
nevra alanları açmak isteyen AK Partiye önemli bir
koz vermiş oldunuz.

Bir konferans, panel ya da toplantıda konuşmacı
olarak katılırsanız önceden hazırlığınızı yapar, her
türlü yanlış anlamaları, aleyhinize kullanılabilecek
konuları dikkate alarak konuşmanızı yaparsınız.

Ancak doğaçlama konuşmak durumunda olduğu-
nuz ortamlarda, özellikle de televizyon programla-
rında her an hata yapabilirsiniz.

Yaptığınız her hata rakiplerinize verilmiş kozdur
ve bunu katlayarak kullanırlar.

Geçtiğimiz günlerde Kamu Politikalarından so-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çevikiz’ün S-
400 le ilgili yaptığı açıklamalar, Genel Başkan
Kılıçdaroğlu’nun öğretmenlerle ilgili yaptığı değer-
lendirme iktidar partisine hareket alanı açmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin prompter
den konuşmasını eleştirenler, şimdi sanırım nedenini
anlamışlardır.

Siyasi tarihimizde hiçbir iktidar bu kadar çok
yanlış politikalar uygulamamıştır.

Son 30 yılda muhalefet hiç bu kadar iktidara
yakın olmamıştı.

Ancak ne yazık ki; şu son örneklerde olduğu gibi
yaptığı gereksiz çıkışlarla ve kimi sözcülerinin an-
lamsız açıklamalarıyla neredeyse elinin tersiyle geri
çevirecek.

Hazine sıfırlanmış, ekonomi dip yapmışken, salt
sıcak para kaygısıyla yatırımcıları Türkiye’ye çek-
mek için ekonomi ve hukuk reformu yapmak isteyen
iktidar, bu konuda bile halkı inandıramamışken mu-
halefetin bu özensiz davranışlarına ne demeli?

Eğitim sistemi yaz-boz tahtasına dönmüş, sağlık
sitemi kontrolünü yitirmiş, uluslararası ilişkilerde
güven sorunu yaşanırken muhalefetin gündemi de-
ğiştirecek bu tür hatalardan kaçınması 
gerekmez mi?

Kaldı ki Cumhur İttifakı içinde fırsat kollayan bu
kadar siyasetçi, koşulsuz iktidar destekçisi dene-
yimli polemik ustası gazeteci ve yazar var iken her
akşam aynı kişilerin televizyon kanallarına gönderil-
mesini anlamak gerçekten çok zor.

Şimdi ne Berat Albayrak’ın ve Merkez Bankası
Başkanının istifası, ne Bülent Arınç’ın itirazları, ne
yönetilemeyen salgın süreci, ne atanmaya öğretmen-
ler, ne her gün daha da tükenen sağlık emekçileri
konuşulmuyor.

Oysa son başlatılan projeyle 81 ilde başlatılan
ekonomi söyleşileri ses getirmeye başlamış, özellikle
de Esnaf Bakanlığı önerisi toplumda heyecan yarat-
mışken, iktidar gündemi tamamen Ali Mahir Başa-
rır ve Ünal Çeviköz’ün açıklamaları üzerinden
oluşturuyor.

Bu yazıyı yazarken bir yandan da Kemal Kılıçda-
roğlu’nun salı grup toplantısında yaptığı konuşmayı
dinliyorum.

Öğretmenlerle ilgili yaptığı gafı anlamış olmalı
ki, eğitimi konuşmasında öne alarak telafi etmeye
çalışıyor.

Geldiğimiz noktada muhalefetin; iktidarın gün-
demi değiştirmesine fırsat verecek konuşma ve ta-
vırlardan özenle kaçınması gerekir.

Artık gün, demokrasiye sahip çıkmak, tüm de-
mokrasi güçleriyle birlikte ülkemizde bir barış ve
huzur ortamının oluşturulması için yeni, yaratıcı po-
litikalar oluşturma günüdür.

BIZ FELAKETI 
BEKLEYEMEYIZ
BIZ FELAKETI 
BEKLEYEMEYIZ
BIZ FELAKETI 
BEKLEYEMEYIZ
BIZ FELAKETI 
BEKLEYEMEYIZ
BIZ FELAKETI 
BEKLEYEMEYIZ
BIZ FELAKETI 
BEKLEYEMEYIZ
BIZ FELAKETI 
BEKLEYEMEYIZ
BIZ FELAKETI 
BEKLEYEMEYIZ
BIZ FELAKETI 
BEKLEYEMEYIZ

aK Partili tahir abuş ise yaptığı
konuşmada, CHP Genel başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmen-
ler hakkındaki söylemlerini eleş-
tirdi. CHP Milletvekili ali Mahir
başarır'ın "türk ordusu satıldı" söz-
lerine tepki göstereren abuş, "adını
dahi anmak istemediğim bir millet-
vekili değerli ordumuzu küçük dü-
şürücü ifadeler kullanmıştır.
Kınıyorum" ifadelerini kullandı.
2014'te beylikdüzü belediyesi'ni

104 milyon borçla CHP'ye devret-
tiklerini ifade eden abuş, "Fakat
bugün belediyenin borcu katlana-
rak artmış. yapılan şeyler de var;
inkar etmiyoruz. ama yapılan borç-
lanmaya bakıldığında karşılığı yok.
Kısa bir süre önce de basına yan-
sıdı. Söyleşi etkinliği için çıkılan
ihalede para ödenmiş gibi gözüken
kimse söyleşiye katılmamış. acaba
bu yüzden mi bu borç katlanarak
arttı" diye konuştu. 

Belediyenin borcu katlanarak arttı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, depreme karşı her türlü önlemi

alacaklarını ve bu yönde çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-
ğan başkanlığında

yapılan son kabine toplantısında
koronavirüs ile mücadele kapsa-
mında yeni tedbirler açıklandı.
AVM’lerle ilgili alınan HES kodu
zorunluluğuna dair karar da
bugün uygulanmaya başladı.
AVM’lere gelen ziyaretçiler,
maske kontrolü, ateş ölçümü ve
HES kodunun sorgulanmasının
ardından giriş yapabildi. HES
kodu uygulamasının başladığı
Venezia Mega Outlet’in Yönetim
Direktörü Oğuz Isıgöllü, “Mart
ayından beri bu tedbirlere alıştık.
Son gelen ek tedbirlerle birlikte
artık HES kodu uygulaması da
başladı. Kamu kuruluşlarında
uygulanan bu uygulama
AVM’lerde de uygulanıyor. Aynı
ateş ölçümü yapar gibi, girişte akıllı cihazlarla ziyaretçi-
lerin HES kodlarını sorguluyoruz. Riskli olup olmadık-
larına bakıyoruz. Riskli olmayanları kabul ediyor, riskli
olanları da en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi için yön-
lendiriyoruz. Turistlerde HES kodu olmuyor. Yabancı
ziyaretçilerin ateş ölçümlerini ve maske kontrollerini ya-
parak kabul ediyoruz” diye konuştu.

Yüzde 30 düşüşe neden oldu

Artan koronavirüs vakalarının ziyaretçi sayısını da etki-
lediğini ifade eden Isıgöllü, “Kafe ve restoranlar al
götür ve paket servis olarak hizmet vermeye başladı.
Hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması geldiği için
AVM’lerdeki kafe ve restoranlar paket servis yapabile-
cekler. Bu da cirolara yansıyacak. AVM’lere gelen in-
sanların büyük çoğunluğu vakitlerini kafe ve
restoranlarda geçiriyordu. Bu durum ziyaretçi sayısını
da azalttı. Ziyaretçi sayısında da yüzde 30’lara varan
düşüşler yaşandı” dedi. Tedbirlerin sonuç vermesi ve
insan sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat
çeken Isıgöllü, “Yaş kısıtlamaları da var. 65 yaş üstü
10.00-13.00 arası, 20 yaş altı 13.00-16.00 arası dışarı çı-

kabiliyor. Dolayısıyla 20 yaş altı gençlerin
de alışveriş merkezine gelebilme saati kı-
sıtlı. Onlar gelemediği için ailelerin de gel-
mesi zorlaşıyor. Bizim gibi çok fazla turist
çeken AVM’ler uluslararası dolaşımın kı-
sıtlanmış olmasından dolayı daha az tu-
rist ağırlamaya başladı” ifadelerini
kullandı.

Ziyaretçi uygulamadan 
memnun

Alışveriş merkezini ziyarete gelen va-
tandaşlar, uygulamadan memnun
olduklarına dikkat çekti. Ziyarete
gelen vatandaşlardan biri,
“AVM’lerde bu uygulama çok iyi
oldu. Umarım işe yarar. Para çek-
mem gerektiği için geldim, hemen
çıkmayı düşünüyorum” dedi. Bir
diğer vatandaş ise, “Böyle bir uy-
gulama olması çok iyi, ben biraz
vakit geçirip, çıkacağım” ifadele-
rini kullandı. DHA

Artış gösteren koronavirüs vakaları yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. AVM’lere
ziyaretçiler bugün itibariyle HES kodu ile girmeye başladı. Vakaların artması 
nedeniyle  ziyaretçi sayısında yüzde 30’lara varan düşüşler olduğu öğrenildi

HES KODU YOKSA
GiRMEK YASAK! 

İzin belgesi için 
başvurular başladı

Koronavirüs salgını ile mücadelede fiziki mesafeyi koruma ve
hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan son
kararların ardından artık her yaş grubundan vatandaşlar, zorunlu

haller hallerde, şehirlerarası seyahatleri için izin almak zorunda
Sultanbeyli
Kaymakamlığı yazı
işleri Müdürü Ve-

kili Fatih akkurt, “Dün akşam
açıklanan kararlar ile birlikte
Sayın Kaymakamımız Metin Ku-
bilay’ın emriyle biz seyahat kuru-
lumuzu tekrar aktif hale getirdik.
Vatandaşlarımız hafta içi seyahat
yasağının olduğu zamanlarda ve
hafta sonu şehirlerarası seyahat
etmek istediklerinde e-devlet üze-
rinden, alO 199 veya Kaymakamlı-
ğımıza şahsen müracaat ederek
gerekçelerini belirtip evrakları ile se-
yahat edebilirler.” dedi.

Belgelerini alabilirler

akkurt, izin alabilmek için geçerli zo-
runlu haller için de "taburcu olduğu
hastanede tedavisi tamamlanıp memle-
ketine geri dönmek isteyenler, kendisinin
eşinin ve kardeşinin birinci dereceden ya-
kınının vefat etmesi durumunda. Cenaze
nakillerinde en fazla 4 kişiye kadar refakat
izni veriyoruz. ÖSyM’nin yaptığı merkezi sı-
navlara katılmak isteyenler ve bir refakatçi-
leri, askerlik görevini tamamlayıp 

memleketine geri dönmek isteyenler, kamu-
dan veya özel günlük sözleşme daveti olan
kişiler, ayrıca ceza infaz kurumundan salıve-
rilenler seyahat iznine tabidir. Seyahat kuru-
lumuza müracaat edip izin belgesi talebinde
bulunup belgelerini alabilirler" diye konuştu.
akkurt, "ilk uygulama 1 aralık Salı günü bu
akşamdan itibaren başlayacak olup Çar-
şamba günü saat 05.00’e kadardır. bu süre
zarfında ve hafta sonu seyahat yasağı bulun-
maktadır. Seyahat yasağı olmayan zaman-
larda herhangi bir izin belgesi olmaksızın
seyahat edebilirler. Seyahat kısıtlaması 
bulunan zamanlarda 65 yaş ve üzeri, 20 yaş
altı fark etmeksizin tüm vatandaşlarımızın
izne ihtiyacı olduğunun bilinmesini
isteriz" dedi. DHa



T ürk Patent ve Marka Kurumu'nca
da tescillenen dünyaca ünlü Maraş
dondurmasına kıvamını veren

salep, dondurma firmasının çiftliğinde Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kan-
bur, Yönetim Kurulu üyesi Erdal Kanbur
tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi (KSÜ) Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Kadir Saltalı, KSÜ Ziraat Fakültesi
Zootekni Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip
Bakır'ın katılımıyla toprakla buluşturuldu.
Mehmet Sait Kanbur, Kahramanmaraş’ta
salep markasını geliştirip dünyaya pazarla-
maya çalıştıklarını ve bunu yaparken de
çiftçilere destek olmak istediklerini söyledi.

Çiftçilere destek sözü 

Bu yılki salep ekimi KSÜ ile iş birliğinde
gerçekleştirdiklerini belirten Yönetim Ku-
rulu Başkanı Kanbur, "Üniversitemizden
de ekimle alakalı bilimsel bir destek istedik.

Bu anlamda da üniversitemizle bir işbirliği
içerisindeyiz. Üniversite ile işbirliği kurarak
salepteki verimliliği arttırmaya çalışıyoruz.
Bu anlamda da bölgedeki çiftçilere daha
fazla nasıl destek olabiliriz, istihdamı nasıl
genişletebiliriz bunun gayesi içerisindeyiz.
Ekonomik destek olarak çiftçilerimize söz
veriyorum. Salep eken çiftçilerimize 10 yıl
alım garantisi sözü veriyorum. Biz Kahra-
manmaraş’ta salep markasını geliştirip
dünyaya pazarlamaya çalışıyoruz. İyi bir
salebiniz olmazsa iyi bir dondurma yap-
manız mümkün değil. Salep dondurmanın
ham maddesidir ve aynı zamanda şifalı bir
içecektir. Salebi dünyada tıpkı kahve gibi
popüler bir içecek haline getirmeye çalışı-
yoruz. Dondurmacılıkta özellikle keçi sütü
çok önemli. İyi bir dondurma yapabilme-
niz için çok iyi bir keçi sütüne ihtiyacınız
var. Kahramanmaraş’ta artık bu konu ihti-
yaç haline geldi. Süt getirenler kalmadı. Biz

Kahramanmaraş’taki çiftçilere istihdam
konusunda biz keçi sütü için 10 yıl alım ga-
rantisi veriyoruz diyoruz. Üreticilerimize
aynı zamanda maddi destekte veriyoruz.
Her zaman söylediğim bir şey var; malı
yapan değil, satan ustadır. Siz üretin biz
alalım. Biliyorsunuz bizim kapasitemiz çok
yüksek. Şu anda 40 ülkede yerimiz var. Bu
ülkelere sadece dondurma değil aynı za-
manda kültürümüzü de beraberinde satı-
yoruz. O zaman kaliteli ürünler vermemiz
lazım. Bizim süte ihtiyacımız var. Biz de
burada istihdam için üreticilerimize, siz
üretin biz 10 yıl boyunca alalım diyoruz"
diye konuştu.

İyi sonuçlar alacağız

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir
Saltalı da yaptığı açıklamada, "Mehmet
Sait Kanbur beyin davetiyle gelmiş bulunu-
yoruz. Burada salep çalışmaları var. Bu ça-

lışmalar burada gerçekleştiriliyor. Mehmet
bey bu çalışmaların bilimsel bir ayağının da
olmasının önemli olduğunu vurguladı. Biz
de bu bağlamda buraya geldik ve çalışma-
ları inceledik. Çiftlikte var olan salep çeşit-
leriyle ilgili üniversitemize döndükten sonra
yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileri-
mize saleple ilgili tez verilmesi konusunda
öğretim üyelerimizle görüşeceğiz. 
Mehmet bey tez çalışmalarının kendi çift-
liklerinde yapılması konusunda destek ve-
receğini ve denemelerin burada yapılması
konusunda her türlü çiftliğin kapılarının
açık olduğunu ifade ettiler. Biz de bu nazik
davet nedeniyle bundan sonra salebin bi-
limsel yönden geliştirilmesiyle ilgili çalış-
malarımızın burada yürütmeyi planlıyoruz.
Böylece hem bilimsel bakış açısının hem de
uygulama bilim açısını birleştirerek daha iyi
sonuçlar elde edilmesi gayreti içinde olaca-
ğız” dedi. DHA
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Binlerce kişi, almak istediği aracı
kontrol ettirmek için ekspertiz fir-
malarına başvuruyor. Alıcılar yanlış

veya eksik bilgi aktarımı sebebiyle mağduri-
yet yaşayabiliyorlar. İstenmeyen durumlarla
karşılaşmamaları için alıcılara, hizmet yeter-
lilik belgesi olan firmalardan hizmet almaları

öneriliyor. TÜV SÜD D- Expert’ in Genel
Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger satın alma
süreciyle ilgili önemli konulara değindi.
Ayözger “Araç alım ve satımlarında herkes
aracın mevcut durumu hakkında şeffaf bil-
giye sahip olmak ister. Aracın değerinde sa-
tılması veya satın alınmasının en önemli

unsuru olan bu bilgi ancak güvenilir bir eks-
pertiz sayesinde elde edilir. Bu sebeple son
yıllarda ekspertiz konusunda uzmanlaşan
bağımsız ve tarafsız oto ekspertiz şirketleri-
nin raporları hem alıcıların hem de satıcıla-
rın kendilerini güvence altına almalarına
fayda sağlamaktadır” dedi.

Ekspertizde mağdur olmayın
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Kahramanmaraş'ta dondurma firması,
üniversite ile iş birliği yaparak,
dondurmanın olmazsa olmazı olan salep
ve keçi sütünün verimliliğini artırmak
adına bilimsel çalışmalar yapacak

Güvenlik
Günü
değerli

Turkcell Genel Müdürü Murat
Erkan, ‘Dünya Bilgisayar Güvenlik
Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada,

“Evden çalışma ve uzaktan eğitim döneminde
bilgisayarların güvenliği hiç olmadığı kadar ön
plana çıktı. Siber Güvenlik Operasyon Mer-
kezi’nde 7 gün 24 saat olası siber saldırıları
takip ederek müşterilerimizin, siber güvenliği
için özel koruma çözümleri üretiyoruz” dedi.
Pandemi döneminde siber güvenliğin daha da
önem kazandığını söyleyen Turkcell Genel Mü-
dürü Murat Erkan, “Maltepe Teknoloji Pla-
za’da bulunan Siber Güvenlik Operasyon
Merkezi’nde 7/24 olası siber saldırıları takip
ederek müşterilerimizin, kurumsal şirketlerin
altyapılarını yöneterek güvenli hale getiriyoruz.
Böylece saldırı ve virüs önleme konusunda mü-
hendislerimiz gerekli önlemler önceden alınabi-
liyor” diye konuştu.

Veri tabanı genişliyor

Mobil hatlar üzerinden internet hizmeti alan
müşterileri virüs, zararlı içerik ve dolandırıcılık
amaçlı kurulan sahte sitelerden korumak ama-
cıyla Dijital Güvenlik Servisi’nin kurulduğunu
hatırlatan Erkan, “Veri tabanı her geçen gün ge-
nişliyor. Siber güvenlik ekibinin sürekli güncelle-
diği yaklaşık 410 bin riskli siteye karşı koruma
sunan servis, yapay zekâ destekli algoritması
sayesinde veri tabanını sürekli güncelleyerek
kullanıcılarına siber risklere karşı en güncel ko-
rumayı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

500 kişiye iş imkanı
İnşaat ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Es Group, İzmir’de
15 bin metrekarelik alanda çelik boru üretimi yapmak için fabrika
kurduğunu duyurdu. Yapılan yeni yatırımla 500 kişi istihdam edilecek

Deniz dibi tarama gemisi Kanuni’yi, Türki-
ye’de yapılan ilk Split Barge Burak Furkan’ı
ve Marmaray Projesinin ana operasyon du-

bası Armarin’i bünyesinde barındıran es Group, inşaat
sektöründe yeni bir yatırımı hayata geçirdiğini açıkladı.
izmir, 15 bin metrekarelik alana kurulan fabrikada çelik
boru üretilecek. Yeni yatırımla, 500 kişiye istihdam
sağlanacak. Konuya ilişkin açıklama yapan es Group
Yönetim Kurulu Başkanı erol Demirbaş, çelik boru itha-
latının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyleyerek,
“Pandemide ülkemize istihdam konusunda destek
sağlamak istiyoruz. Avrupa ve balkanlar başta
olmak üzere 20 ülkeye ihracat hedefimiz var.
Çelik boru üretiminde kullanılacak ham-
maddeler tamamen yerli üreticiden teda-
rik edilecektir. Herhangi bir ithal girdi
bulunmamaktadır” dedi.

Hızlı büyüyen bir şirket

Yeni yatırımlara imza
atarak her ileriyle
gitmeyi amaç-
ladıklarını
vurgula-
yan De-
mirbaş,
"Çan-

darlı Limanı’nın yanında, bölge olarak ihracat imkanları
sunacak olan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde 15
bin metrekarelik fabrika inşaatımızınsonuna geldik. Ay-
rıca Menemen’de ticaret merkezi ve akaryakıt istasyo-
numuzun inşaatı da yıl sonuna kadar tamamlanmış
olacak. 2021 yılı itibariyle de yeni yatırımlarımıza
devam edeceğiz. Biz Demirbaş ailesi olarak birliğimiz
ve beraberliğimizle hep daha ileriye götürmek hedefin-

deyiz” diye konuştu.
DHA

gayrimenkul için
yoğun bir ilgi var

Gayrimenkul danışmanlık şirketi RE/MAX,
bu yıl Türkiye’de 2.000’den fazla yeni
girişimcinin katılımıyla 4.000 gayrimenkul
danışmanına ulaştığını duyurdu. 
Murat Goldştayn, “Pandemi sürecinde
gayrimenkul sektörü özelinde 
geliştirilen dijital çözümler bu 
büyümede büyük 
rol oynadı” dedi

2020 yılında gayrimenkul
danışmanı açısında franc-
hise ağını %100 büyüttük-

lerini belirten RE/MAX Türkiye
Bölge Direktörü Murat Goldştayn,
“Pandemi sürecinde ofislerimiz ile
danışmanlara verdiğimiz güven,
moral ve teknolojik imkanların bu ba-
şarıda büyük bir payı olduğunu görü-
yoruz. Mart ayında 100’den fazla
eğitimimizi online ve ücretsiz olarak
sadece RE/MAX’lilerin değil tüm
sektördeki paydaşlarımızın kullanı-
mına açtık. Bu başarımız sadece Tür-
kiye’de değil dünyada da 110’dan
fazla RE/MAX ülkesi arasında bizi en
ön sıralara çıkardı. RE/MAX marka-

sına güvenen ve hayatının direksiyo-
nuna geçmeye karar veren 4.000
RE/MAX’linin her zaman yanında
olacağız” ifadelerini kullandı.

Sanal turların önemi arttı

Gayrimenkul danışmanlığına artan il-
gide pandemiyle birlikte sunulan tek-
nolojik çözümlerin büyük bir payı
olduğunu belirten Murat Goldştayn,
“Temasın azaldığı bu dönemde de-
taylı video portföyler, sanal turlar, te-
massız drone çekimleri ve dijital imza
ile uçtan uca bir gayrimenkul satış ki-
ralama çözümü sunuyoruz. Dijital
dönüşümümüzü hızlandırdığımız ve
son kullanıcıya hız, güven ve karlılık

sunma odaklı bu yaklaşımımızı ulu-
sal TV kampanyalarımız ile de des-
tekleyerek sektör için farkındalık
yaratmayı amaçladık” şeklinde ko-
nuştu.

Hibrit törenler var

Tüm süreci dijital platformlarda sek-
teye uğramadan yönettiklerinin altını
çizen Murat Goldştayn, “3 aylık
ödüllerimizi canlı yayın ile sahiplerine
kavuşturduk. Kurulan sahne ve ses
sistemi ile hem canlı yayında ödülle-
rin verilmesi hem de eş zamanlı Işın
Karaca konseri ile klasik yayınların
ötesine geçip, canlı yayında hibrit bir
deneyim yaşattık” dedi. DHA
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BOYLE BALLI
BIR SATIS

OLUR MU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, "Türk ordusu satıldı" dediği için
hakkında soruşturma açılan CHP Mersin
Milletvekili Ali Mahir Başarır'a yüklendi,

"Hesabı sorulması gereken bir şerefsizliktir,
kepazeliktir" tepkisini gösterdi

Partİsİnİn grup toplantı-
sında konuşan MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli, "Son

yıllarda artan kadın cinayetleri, yaygın-
laşan tecavüz vakaları ile birlikte rahat-
sız edici boyutlara ulaşmış istismar
haberleri insan haysiyetine ve toplum
bekasına karşı işlenmiş en büyük suç
olarak değerlendirilmelidir. Son bir
buçuk asırdır kadınlarımızın sosyal, 
siyasal ve ekonomik haklarıyla ilgili is-
tikrarlı ümit verici ilerlemeler yaşan-
mışken muhatap kaldıkları insanlık
suçlarının da eşzamanlı artış gözlemle-
mek utanç duyması gereken bir çarpık
ilişkinin somut yansımasıdır" ifadele-
rini kullandı. 

CHP’nin nesi düzgündür?

Konuşmasının devamında CHP'ye sert
eleştiriler getiren Bahçeli, "Cumhuriyet
Halk Partisi, Türkiye cephe almış bir
siyaset ayıbı, bir siyaset defosu, bir si-
yaset falsosudur.  CHP’yle sorunumuz,
Türkiye’yle sorunu olduğu içindir.
Bizim CHP’yle sorunumuz sakat ve
sancılı politikalarıyla ilgilidir. Geçen
hafta CHP'ye oy vermeyen öğretmenle-
rimizi aşağılayan Kılıçdaroğlu'nu sora-
rım sizlere, neresi demokrattır? İşçiye,
memura, esnafa, emekliye, sanayiciye,
işsize, çiftçiye verdiği oy kadar kıymet
yükleyen bir siyasi zihniyetin samimi-
yetinden, insan sevgisinden söz etmek
mümkün müdür? CHP'nin kumaşını
kesen kesmiş, tarlasını süren çoktan
sürmüştür. CHP'ye oy veren kardeşleri-

miz hayal kırıklığı içindedir. Onlara
karşı yapılan saygısızlıklar, haksızlıklar
diz boyudur. Amerika Birleşik Devletle-
ri'ne “demokrasimize müdahale edin”
çığırtkanlığı yapan bir CHP’nin neresi
doğrudur. Türkiye’yi yalanlarla dışarıya
jurnalleyen bir CHP’nin nesi düzgün-
dür?" diye sordu. 

Uşaklığın bedelidir!

"Bir CHP milletvekilinin Türk ordu-

suna “satılmıştır” demesi, bize göre he-
sabı sorulması gereken bir şerefsizliktir,
kepazeliktir. Türk Silahlı Kuvvetler’e
zilletin lekesi sürülemez" diyen Bahçeli,
"Kahraman Türk ordumuzun satılan,
satılmış görünen yeri neresidir? Terör
ile mücadelesi mi satılmıştır? Fırat Kal-
kanı’ndan Zeytindalı Harekatı’na,
Barış Pınarı Harekâtı’ndan Pençe ope-
rasyonlarına kadar, ova ova, dağ dağ,
şehir şehir; deyim yerindeyse köşe

bucak hainleri arayan sonra bulan,
bulduktan sonra imha eden kahraman-
lar mı satılmıştır? Sınırımızda nöbetçi,
gökyüzümüzde kartal, gönlümüzde
şükran, dileğimizde dua, dilimizde Pey-
gamber Ocağı, tarihimizde muzaffer
bahadırlık olan kahraman Türk askeri
mi satılmıştır? Orduya satılmış demek,
bedelsiz satılmışlığın uşaklığının aleni
beyanıdır. Askere düşmanlık, düşmana
askerliktir" ifadelerini kullandı. 

Hiçbir uyarıyı 
dikkate almadı

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşener, parti-
sinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.
Konuşmasının başında Covid-19 nedeniyle

hayatını kaybeden İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan
Aşık'a rahmet dileyen Akşener, "Türkiye'de cesaretin bir
bedeli var.  Bunu bilerek yola çıktık. Bedelleri ödeye
ödeye, bugünlere geldik. Ama Türkiye'de, bazı bölge-
lerde, cesaretin bedeli daha da ağır .Vatandaşımızın, iki
yumruk arasına sıkıştırıldığı yerlerde, iyi ve cesur olmanın
bedeli daha da ağır. Ramazan Başkanım, Muş'ta, iyilerin,
cesurların bayrağını taşıdı. Biz kendisinden razıyız, Allah
da ondan razı olsun. Bu vesileyle, Ramazan Başkanım'ın
şahsında, Covid sebebiyle yitirdiğimiz, tüm vatandaşları-
mıza Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı
diliyorum. Ruhları şad, mekânları Cennet olsun. Aziz
milletim; Şubat ayından bu yana, dünyayı saran pande-
miyle ilgili iktidarı uyarıyoruz"
dedi. 

Bu işin bedeli ağır olacak

Pandemi süreciyle ilgili eleştiri-
lerde bulunan Akşener, "Bazı ül-
kelerin hatalarından ders
çıkarırlar diye umduk, olmadı.
Dar günde, vatandaşlarının ya-
nında olurlar diye bekledik, ol-
madı. Vatandaşımızın sağlığı,
canı için yaptığımız önerilere
kulak asar, adımlar atar diye bek-
ledik, olmadı. Salgının ikinci dal-
gasının ayak sesleri geldiğinde,
uyarı ve önerilerimizi tekrarla-
dım. Pandeminin başından bu
yana gayretli gördüğümüz Sağlık Bakanı'nı da, Alınan
her karara tebelleş olan Sayın Erdoğan'ı da uyardım. “Bu
işin bedeli ağır olacak. Milletimizi bu belaya karşı, koru-
masız bırakıyorsunuz. Önerilerimizi yerine getirin.”
dedim. Ama maalesef, Sayın Erdoğan, ekonomiden tek-
nolojiye, hukuktan tarihe, sanayiden sağlığa, her konuyu
en iyi bilen olduğu için, yaptığımız hiçbir uyarıyı, hiçbir
önerimizi dinlemedi. Aylarca, vaka sayılarını saklayıp, sa-
dece hasta sayılarını açıklayarak, herkesi kandırabilecek-
lerini sandılar " diye konuştu.

Güler misin, ağlar mısın?

"Ekonomiyi damadının, Pandemi'yi de vatandaşın üze-
rine yıkıp, Bu işten elini yıkayıp çıkamazsın. Madem tek
adam düzenini kurdun, o zaman tek sorumlu var, o da
sensin" didyerek eleştirilerini sürdüren Akşener,
"Madem siyasi rantın, kırıntısını görünce üzerine atlı-
yorsun, Başarısızlıkları da bir zahmet üstleneceksin.
Aziz milletim; Pandeminin ikinci dalgası Türkiye'ye pa-
halıya mal oldu. Bu süreçte, laf kalabalığıyla günü ge-
çiştirmek yerine, somut adımlar atılması gerekiyor. Bu
amaçla milletvekillerimiz, salgının başından beri yaptık-
ları gibi, Süreci yakından takip ettiler, soru önergeleri
verdiler, kanun teklifleri verdiler. Milletin sesi olmaya,
milletin gerçeklerini iktidara anlatmaya çalıştılar. Me-
sela dediler ki; “Türkiye'ye getirilecek aşılar, tüm vatan-
daşlarımıza ücretsiz yapılsın. “Hepimizin sağlığı için
yaptığımız bu öneri, Cumhur ittifakının oylarıyla redde-
dildi. İktidarın vekilleri reddetti ama, Sayın Erdoğan
dün akşam çıkıp, “Aşılar ücretsiz yapılacak” dedi. Güler
misin, ağlar mısın?" diye sordu. 

İYİ Parti lideri Akşener, pandemi konusunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardığını belirterek,
"Ama maalesef, Sayın Erdoğan, ekonomiden
teknolojiye, hukuktan tarihe, sanayiden sağlığa,
her konuyu en iyi bilen olduğu için, yaptığımız
hiçbir uyarıyı, hiçbir önerimizi dinlemedi" dedi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu pandemi süreci ve ekonomi
üzerinden iktidara yüklendi. Pandemi sürecinin iyi yönetil-
mediğiniğ savunan Kılıçdaroğlu, "Şimdi salgın yönetiminde

en kötü yönetilen dünyanın dördüncü, Avrupa’nın birinci 
ülkesiyiz" dedi. Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesinin satıl-
masına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "200 milyon dolara

Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu alan Katar, bu parayı 15-20
ayda çıkaracak. Böyle ballı satış olur mu?" diye sordu

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, partisinin grup toplantı-
sında konuştu. ülke gündemine

dair başlıklar değerlendirdi. Pandemi sü-
recine değinen Kılıçdaroğlu, "Pandemi
başladığında, hükümete neden bunu
yaptın yapmadın diye eleştirmedik. Ak-
sine öneriler getirdik. Önerilerin yüzde
99’u uygulanmadı. Ve pandemi süreci iyi
yönetilmedi. Ana ilke, salgının yayılma-
sını engellemektir. Tedavi zaten hastane-
lerde yapılıyor. Şimdi salgın yönetiminde
en kötü yönetilen dünyanın dördüncü,
Avrupa’nın birinci ülkesiyiz. Peki ülkeyi
yönetenler bu sonuçtan utanıyorlar mı,
utanmazlar? 13 bin 746 vatandaşımız
resmi rakamlara göre hayatını kaybetti.
Gerçek rakamlar bunun çok üzerinde.
Belediyelerimizin defin işlemleri ile dok-
torların raporlarını topluyorsunuz, bu
rakamı katlıyor. Biz “Rakamları doğru
açıklayın” demiştik. Devlet dediğiniz
kurum hiç yalan söyler mi? Pandemide
vaka ve ölümlerle ilgili yanlış rakam
açıklamak kadar Türkiye’nin itibarını
sarsan başka bir şey yoktur" dedi. 

Bu insanlar nasıl geçinecek?

İkdirı ekonomi üzerinden eleştiren Kılıç-
daroğlu, "Sokağa çıkma kısıtlaması
alındı ama ekonomiyle ilgili tek bir satır
önlem yok. Her şeyi kapatıyorsun, peki
bu insanlar nasıl geçinecek? Esnaf kar-
deşime sesleniyorum; önüne sandık ge-
lecek, demokratik yollarla bunlara ders
vermek senin boynunun borcudur. Bir
Katar firması için 90 milyon doları in-

dirdiler. Peki esnaf kardeşim senin ver-
gini indirdiler mi? Esnaf kardeş, sana
dükkanı kapat dediler kapattın. Git ban-
kadan faizle borç al onu da ödeyeceksin
dediler gittin yaptın. Bir firmaya 90 mil-
yon dolarlık kıyak geçtiler yetti mi? Yet-
medi, dolar sürekli arttı. Bari bunu Türk
Lirasına bağlayın dediler. Bunu da
kabul ettiler. 90 milyon doları bir ka-
lemde, Katarlı firma için indirdiler. Yet-
medi, doları da sabitlediler; futbol
maçlarını yayınlayan kuruluş için.
Dolar, 5.80’e sabitlendi. Gençlik ve Spor
Bakanı da başarı gibi bunu yayınlıyor.
Gelelim başka bir konuya; Katar firma-
sına böyle bir kıyak geçtiniz, kahveleri

kapadınız, ama bu kahve maçları yayın-
lıyordu, Digiturk abonesiydi. Şimdi di-
yorlar ki, kahve kapandı ama sen abone
parasını ödeyeceksin" diye konuştu. 

Sayıştay neden denetlemiyor?

Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun satı-
şıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu,
"Borsa İstanbul’un kazancını, faaliyetle-
rini çıkıp millete anlatacaksınız. Neye
göre 200 milyon dolara sattığınızı açık-
layacaksınız. 200 milyon dolara Borsa
İstanbul’un yüzde 10’unu alan Katar,
bu parayı 15-20 ayda çıkaracak. Böyle
ballı satış olur mu? Borsa İstanbul’un
rakamlarını millete anlatacaksınız? 420

milyon dolar değil de, neden 200 milyon
dolardır? Türkiye Varlık Fonu neden Sa-
yıştay denetimine tabi değil? Bunun
başkanı neden sensin? Devletin bütün
kurumları Varlık Fonu’nda. Erdoğan
bugün istese Ziraat Bankası’nı Ka-
tar’daki birine 5 dolara bile satabilir.
Niçin? İhale kanununa tabi olmadığı
için. Katarlılar’a Borsa İstanbul’u veri-
yorsun. Fettah Tamince’nin o masada
ne işi var? Fettah Tamince, 17-25 Aralık
olaylarından sonra Pensilvanya’ya giden
birisi. 17-25 olaylarından sonra Bank
Asya’ya para yatıran birisi. O masada
onun ne işi var?" değerlendirmesini
yaptı. 

SEN KIM ORDU KIM?
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın
"Türk ordusu satıldı" sözlerinin ar-
dından başlayan tartışmaları değer-
lendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Ordu
üzerinden bize saldıramazsın. 4 Tem-
muz 2003’te Süleymaniye’de sen
başbakanken Türk askerinin başına
çuval geçirirken sen naptın? Nota ver
dedik, ne dedin: “Ne notası, müzik
notası mı?” Bunu yapan adam va-
tansever mi? Ya sen kim ordu kim?
Askerimiz bizim ülkenin şerefidir.
Namusudur. Sen şehitlere ‘kelle’
dedin, sen mi bana ordudan bahse-

deceksin? Sen kim ordu kim? “Asker-
lik yan gelip yatma yeri değildir”
dedi. Sen bu lafı ediyorsun, çocukla-
rını neden askere göndermedin?
Madem ordunu seviyorsun, madem
Peygamber Ocağı diyorsun, çocukla-
rını niye göndermedin! Ordu, Pey-
gamber Ocağı’dır. Ama hiç kimse
unutmasın! Ordu aynı zamanda
Mustafa Kemal’in ordusudur!”
Kendi vekilin söyledi: “Biz de ittifak
yaptık. Ben de gidip bizzat görüş-
tüm.” Sunucu soruyor: “Siz, ABD ve
cemaat, askeri vesayeti yıktınız öyle

mi?” Cevap: Evet biz yaptık. Sen FE-
TÖ’yle işbirliği yapıp orduya kumpas
kuran başbakan değil misin? FETÖ
ile işbirliği yaparak komutanlarımızı,
genelkurmay başkanımızı hapse at-
tırdın. Kalkmışsın bana orduyu anla-
tıyorsun. Sen kim, ordu kim?
Ordunun Kozmik Odasını terör ör-
gütüne sen açtırmadın mı? Devletin
bütün bilgilerini egemen güçlerine
vermedin mi? Bunu yapana tarihte
hain derler, bugün de hain derler,
yarın da hain derler! Sen kim ordu
kim?" eleştirisinde bulundu. 

Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye cephe almış bir siyaset ayıbı, bir siyaset defosu, bir siyaset falsosudur.  CHP’yle
sorunumuz, Türkiye’yle sorunu olduğu içindir. Bizim CHP’yle sorunumuz sakat ve sancılı politikalarıyla ilgilidir” dedi.

SEREFSIZLIKTIR
KEPAZELIKTIR!

Bu iktidarı 
çökertmeliyiz

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, "Bu iktidarı
çökertirsek talan politikalarını da çökertebiliriz.
Hepimiz bu dersin gereklerini mutlaka yap-

malıyız. İktidarın temsilcilerini ve iktidarın küçük ortağı-
nın özür borcu vardır. Ama sorumluluk sadece özürle
ortadan kalkmaz" dedi. Partisinin grup toplantısına konu-
şan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, pandemi sü-
recine ilişkin eleştirilerde bulundu. "Bir günde 24. sıradan
3. sıraya yükseldi Türkiye. Ne diyordu bakan hasta ile
vaka sayısı farklı" diyen Sancar, "Bir ülkede veya bir toplu-
lukta bir yalanı bir kere pazarlayabilirsiniz. Toplumun
veya çoğunluğu belki inandırırsınız. İkinci kere tekrar
edersiniz. Bir kısmı yine inandırabilirsiniz ama üçüncü
kez söylediğinizde kimse size inanmaz. Bu yalanın fatu-
rası halkın sağlığıdır. Salgının yaygınlaşması için pek çok
oyun oynamasıdır. Bu basit bir
yalan değil değerli arkadaşlar. Bu
toplumun sağlığına mal olan bir
yalandır. Bunun bir karşılığı ol-
mayacak mı? Bunun hesabını bu
iktidar vermeyecek mi? Sorumlu-
luğu bir bakanın üzerine yıkarak
sistemi aklayabileceklerini mi dü-
şünüyorlar. Yetki bende diyen Er-
doğan'ın burada bir sorumluluğu
yok mu! Bu yalana inanmıyoruz,
halk da inanmıyor. Sistem çökü-
yor" ifadelerini kullandı. 

Yasak var destek yok

İktidarın talan ve savaş politikalarını yürütebilmek için
yalan söylemek zorunda olduğunu savunan Sancar,
"Ancak bu iktidarı çökertirsek talan politikalarını da çöker-
tebiliriz. Hepimiz bu dersin gereklerini mutlaka yapmalı-
yız. İktidarın temsilcilerini ve iktidarın küçük ortağının
özür borcu vardır. Ama sorumluluk sadece özürle orta-
dan kalkmaz. Ama özür bir erdem olduğu için sorumlu-
luğun da önünü açar. Çıkın TTB başta olmak üzere bu
yalanı aylardır ortaya koyan herkesten özür dileyin ama
bu sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayacaktır. Yasaklar
geldi biz de bazı yasakların olması gerektiğini başından
beri söylüyoruz ama bu yasakların bir mantığı olur” dedi.

CHP Lideri
Kemal 
Kılıçdaroğlu
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12 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/641100
1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma 

Müdürlüğü 34094 Çapa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :0212 414 20 00 - 0212 414 21 38 - 0212 414 20 25 - 0212 635 11 93
c) Elektronik Posta Adresi :itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :12 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı \ Taşınır Kayıt Ve Kontrol 
Birimi \ Ayniyat Deposu - Kit Kimyasal Deposu

c) Teslim tarihleri :Mal alımı ile birlikte montaj gerektiren işler de dahil olmak üzere 
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İlgili Birim'in isteği 
doğrultusunda ve partiler halinde ve Teknik Şartnameye uygun 
şekilde teslim edilir. Yüklenici son teslim günü kalan malların 
tamamını ilgili birimin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek 
zorundadır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31/12/2021
tarihine kadar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt ve Kontrol 
Birimi Kit Kimyasal Deposuna teslim edilmek zorundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. 

Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :23.12.2020 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler,
Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda\borsa tarafın-
dan düzenlenen Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler;
Tüm  kalemler için;
ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere teknik şartnamede  belirtilen 1 nolu kalem için en az 96
testlik 1 kutu, diğer tüm kalemler için en az 1 adet numuneyi İhale sonrası ilk 3 iş günü içerisinde tes-
lim tutanağıyla teslim etmelidirler. Teslim edilen numuneler, üzerinde ihale ve istekli bilgileri ile ihale-
deki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak
sunulacaktır. Yapılan numune değerlendirmesinde numunenin uygun olup olmadığı belirtilerek, kul-
lanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numune 13.06.2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan yönetmelik doğrultusunda kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirilmesi
açısından muhafaza edilecektir.
Tüm  kalemler için;
Malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun gösterilmesi amacıyla şartnamedeki tüm özellikleri
taşıyan firma orijinal katalogu ,firma kaşesi basılarak ihale sırasında teslim edilmelidir.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İstekliler, 1. T.C. Sağlık Bakanlığı?nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda
Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In
Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamında teklif ettikleri ürünlere ait; a.) T.C.
Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürünün kodunu
ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belgeyi teklifiyle birlikte sunacaktır. b.) T.C.
Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den FİRMANIN
BAYİ, ANABAYİ yada TEDARİKÇİ kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalı-
dır. c.) İstekliler (TİTUBB) sisteminde yer alan Tıbbi Cihaz Durumu sayfası
(http://ubb.iegm.gov.tr./Forms/UrunGeçmisSorgula.aspx) veya (ÜTS) sisteminde yer alan Tıbbi Cihaz
Durumu sayfası (https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/) teklif ettikleri ürünlerin barkodu, imalatçı/it-
halatçı/bayii olarak kayıtlı tedarikçi firmanın TİTUBB'a veya ÜTS?ye kayıtlı vergi/TC kimlik numarası
ve tarih bilgisinin yer aldığı çıktıyı ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 2. UBB kapsamında
değilse ''kapsam dışı beyanı'' nı, ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1.
Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1268582)

LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞITÜBİTAK, satın alınan maskelerin tıbbi maske olup olmadığını anlamaya yarayan

bir cep telefonu uygulaması geliştirdi. Uygulamayı değerlendiren Prof. Dr. Oğuz
Özyaral, “Merdiven altı ürünlerin risk yarattığını asla unutmamak gerekir" dedi

GERCEK MI 
SAHTE MI? 

H
ayatımızın bir parçası haline
gelen maskeler artık her
yerde satılıyor. Eczaneler dı-

şında marketler, bakkallar hatta
tezgahlarda bile görmek mümkün.
Pek çok vatandaş günlük hayatta
kullandıkları maskelerin ne derece
koruyucu olduğunu sorgular du-
rumda. Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),
geliştirmiş olduğu ÜTS (Ürün
Takip Sistemi) uygulaması ile va-
tandaşlar kullandıkları maske hak-
kında bilgiler edinebiliyor. Cep
telefonuna indirilen uygulama sa-
yesinde kullanılan maskenin tıbbi
olup olmadığı, hangi firmada üre-
tildiği, ne zaman üretildiği gibi bil-
giler öğrenilebiliyor. Uygulamayı
bilgisayarda da açarak maskenin
barkod koduyla aynı bilgileri öğ-
renmek mümkün.

Bizim için önemli

Kullanılan maskelerin 3 katlı ve
tıbbi maskeler olması gerektiğini

ifade eden Prof. Dr. Oğuz Özyaral,
“Bizim için önemli olan üretilmiş
olan maskenin marka değeri kadar
onun kalitesi de önemli. Dolayısı ile
son tüketici olan bizlerin satın alın-
mış ürünün bir ürün takip sistemi
(ÜTS) ile yani TÜBİTAK’ın yarat-
mış olduğu sistem ile son noktayı
koymuş oluyoruz. Çünkü ne aldığı-
mızı ve nasıl bir ürün aldığımızı an-
lamış oluyoruz. Bizim için önem
arz ediyor. Aksi takdirde merdiven
altı ürünlerin risk yarattığını asla
unutmamak gerekir. Cep telefonla-
rımıza bu ‘Ürün Takip Sistemi’ni
indirebiliriz. Bilgisayarlarımızdan
da aynı şekilde. Bu TÜBİTAK’ın
bir uygulamasıdır. Bu uygulama
sonucunda satın aldığımız ürünün
gerçekten bir maske olup olmadı-
ğını anlamak mümkün. Aksi tak-
dirde bez de kullanılabilir, kağıdı da
koyabilirler. Bunların koruyuculu-
ğunun ne olup olmadığını biz tüke-
ticilerin yani satın alanların bilmesi
gerekir” diye konuştu.

Karekod okutmak yetiyor

ÜTS uygulamasını gösteren Prof.
Dr. Oğuz Özyaral, “Şunu unutma-
mak gerekiyor. Maske konusu bir
fırsata dönebiliyor maalesef. Mer-
diven altı çok fazla ürün olabiliyor.
Bu Ürün Takip Sistemi ile ürünü-
müzün bizi koruyup koruyamadı-
ğını anlamış olacağız böylece.
Dolayısı ile bizim yapmamız gere-
ken indirdiğimiz bu uygulama ile
satın alırken sadece cep telefonu-
muzla karekod ile okuttuğunuz
zaman ürünün gerçekten bizim için
anlamlı bir maske olup olmadığını,
doğru bir maske olup olmadığını,
merdiven altı bir ürün olup olma-
dığını anlamamız mümkün olacak.
Aynı şekilde uygulamayı bilgisaya-
rınızdan açıp maske kutusundaki
barkod numarasını yazarak maske-
nin tıbbi olup olmadığını, nerede
ve hangi tarihte üretildiği gibi bir-
çok bilgiyi öğrenmek mümkün”
ifadelerini kullandı. DHA

Siparişleri en kısa sü-
rece yetiştirilmesi istenen
motosikletli kuryelerin

çoğu, özellikle trafik yoğunluğu-
nun arttığı saatlerde, yollarda
adeta tehlikeli bir yolculuğa çıkı-
yor. Kaldırımlarda kalabalık cad-
delerde hatta ters yönde kuralları
hiçe sayarak yolculuk yapan çok
sayıdaki motosikletli kuryelerden
vatandaşlar dert yandı. Bazı va-
tandaşlar motosikletli kuryelerin
kaldırımlarda bile hız yaptığını ve
insanların can güvenliğini hiçe
saydığını söylerken, bazıları ise
kaldırımda olmasına rağmen ken-
dilerine korna çaldığını söylüyor.
Motosikletli kuryeler ise sipariş
yetiştirmek için işyerlerinin kendi-
lerine çok kısa süre verdiğini belir-
tiyor. 20 yıldır Çağlayan Gürsel

Mahallesinde esnaf olan Serkan
Koral, motosikletli kuryelerin teh-
like oluşturduğunu söyledi. Koral,
"Bu gördüğünüz kaldırım taşları,
o kuryeler yüzünden oynuyor
bakın. Bu lokantaların hepsinin
motorları bu kaldırımlardan geçi-
yor. Çok sıkıntılı. Mesela şu dük-
kandan birisi çıksa, o hızla ona
çarpabilirler. Kaldırımdan çıkıp
geçiyorlar. Sonuçta biz de burada
duruyoruz esnafız her an her şey
olabilir göremeyebiliriz. Sonuçta
burada hamile insanlar var nor-
mal insanlar var. Hastane yolu
burası bir de. İnsanlar zor geçiyor
yani motor dolu burası hiçbir şe-
kilde önlem alınmıyor. Arkanız-
dan motor geliyor size kornaya
basıyor. Siz kaldırımda gidiyorsu-
nuz size korna çalıyorlar. Sizin yo-

lunuzda hem de. Sıkıntı var yani
çok tehlikeli işler” diye konuştu.

İş gereği mecburuz

Motosikletli kuryeler ise, iş gereği
kaldırımdan gitmeye mecbur ol-
duklarını söylüyor. 5 yıldır moto-
sikletli kurye olduğunu söyleyen
Mustafa Atay, kaldırımda gider-
ken DHA kameralarına yakalandı.
Atay, “Evet yasak olduğunu bili-
yorum. Ama iş gereği mecburuz
siparişleri hızlı götürmemiz gere-
kiyor o yüzden kaldırımı kullanı-
yoruz. Normalde kullanılmaması
gerekiyor doğru söylüyorsunuz
ama işte dediğim gibi iş mecburi-
yeti olduğu için siparişleri hızlı
götürmemiz gerekiyor o yüzden
kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA

Ters yönden
gelen tehlike

UmUdUmOlur Musun Der-
neği’nin Başkanı Erdoğan
Uludağ, Edirne’de 8 ilçedeki

ihtiyaç sahibi 517 aileye kömür yardımı
yaptı. Dernek çalışanları tarafından 32
mahalleye ulaştırılan yardımlar, korona-
virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sa-
hibi ailelerin adreslerine teslim edildi.
Koronavirüs salgınının birçok aileyi
olumsuz etkilediğini söyleyen Erdoğan
Uludağ, “Salgın sebebiyle iş yaşantıları

olumsuz etkilenen ailelerin çağrılarına
kulak verdik. Koronavirüs tedbirleri
kapsamında ihtiyaç sahiplerinin adres-
lerine yakacaklarını teslim ettik” dedi.
Derneklerine ulaşan tüm çağrılara
cevap vermeye çaba gösterdiklerini
ifade eden Uludağ, "Pandemi süresince
birçok haneye nakdi yardım, gıda yar-
dımı yaptık. Hava şartlarının kötüleş-
mesi sebebiyle yakacak yardımlarımızı
artırdık" diye konuştu. DHA

Özge Yurtçu isimli bir vatandaş, "Tabii ki sağlıklı olup
olmadığını düşünüyoruz. Mesela siyah maskeler hiç
sağlıklı gözükmüyor. Yani uygulama güzelmiş ben
indireyim telefonuma" diye konuştu.
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E skiden pozitif deyince aklımıza negatif
düşüncelerin tersi gelirdi.
Şimdi sanırım yazımın başlığını hangi

anlamda kullandığımı anlamayan yoktur.
Hani koronavirüs testi yaptırdığımızda

çıkan sonuç.
Gerçi ben test sonucuna göre virüsü değer-

lendirmelerden değilim.
Sonucu negatif çıkıp ölenler de var.
Pozitif çıkıp hiç hissetmeyenler de var.
Bu yüzden test sonucuna göre değil, virüs-

ten ne kadar etkilenip etkilenmediğine bak-
mak gerek.

*
Hani daha 2020 başlarında dünya virüsle

boğuşurken Türkiye'de virüs var mı yok mu
tartışması yaşıyorduk ya.

Mart başlarıydı sanırım, Sağlık Bakanlığı
Türkiye'de de virüs var diye açıklama yaptı-
ğında ne senaryolar yazmaya başlamıştık.

Neymiş efendim, Avrupa Birliği salgın
olan ülkelere yardım yapacakmış, Türkiye'de
bu yardımdan faydalanmak için bizde de
virüs var açıklaması yapmışmış.

İnanın bana bu türden sallamasyon yorum-
lar kimden gelirse gelsin, iktidar yanlısı, mu-
halefet yanlısı, hepsine aynı gözle bakıyorum
ve onlara aynen şunu söylüyorum; beyinsiz.

Hani insanın şüphe duyması normal, bir
durumla ilgili yorum yapması da normal.

Ancak, gerçekle uzaktan yakından alakası
olmayan, tamamen varsayım, kurgu, hiçbir
bilgiye, belgeye, duruma dayanmayan yorum-
lara oldum olası iflit olmuşumdur.

*
Bugün geldiğimiz noktada ne oldu?
1 Aralık Dünya Koronavirüs tablosunda

Türkiye yeni vaka sayısında ikinci sırada.
Evet yanlış okumadınız, Türkiye, ABD'den

sonra en çok günlük vakası olan ülke 
durumunda.

İtalya, Bre-
zilya, Al-
manya,
İspanya, Çin
daha gerilerde
kaldı.

Şimdi anla-
dınız mı 'Sen
daha pozitif
çıkmadın mı?'
diye başlık at-
tığımı.

Çünkü ra-
kamlar böyle
ilerlerse hepi-
miz poizif 
olacağız.

Dünya gene-
linde Covid 19
tespit edilen
toplam vaka sayısı 1 Aralık itibarıyla 63 mil-
yonu buldu.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 1
milyon 475 bin 629.

Türkiye’de 30 Kasım itibarıyla toplam ko-
ronavirus vaka sayısı 500.865’e çıktı. Koro-
navirüs nedeniyle toplam can kaybı sayısı
13.746’ya yükseldi.

Hastalarda zatürre oranı %3.4. Ağır hasta
sayısı 5.190, iyileşen hasta sayısı ise
404.727 oldu.

*
Peki ne oldu da dünyada diğer ülkelerde

azalma yaşanırken Türkiye'de vaka arttı?
Çünkü Türkiye 2020 Mart, Nisan ve

Mayıs aylarında uyguladığı salgından ko-
runma tedbirlerini yaz boyunca gevşetti.

Yaz sezonu bitti, Eylül ve Ekim aylarında
alması gereken tedbirlerde geç kaldı ancak
kasım sonu başlattı.

Aralık ve Ocak aylarında böyle giderse
daha sıkı tedbirler gelebilir.

*

Düşünsenize günde 150-160
bin kişiye test yapılmakta.

Ve yaklaşık yüzde 15'e tekabül eden rakam
olan 20-25 bin kişi pozitif çıkmakta.

Yüzde 3-4'e denk gelen rakam olan 5-6 bin
kişiye hasta teşhisi konmakta.

Şimdiye kadar 18 milyon kişiye test yapıl-
mış, 500 bin kişi hasta kabul edilmiş, 400
bin kişi iyileşmiş.

Bu durumda -sadece tesd edilenleri sayar-
sak – 100 bin hasta var aramızda.

Ve eğer günde 150 bin kişiye değil de bir
milyon kişiye test yapılmış olsa günlük vaka
sayımız 150 bini hasta sayımız 40-50 bini
bulmuş olacak.

*
Peki ne yapmak gerek.
Öncelikle maske, mesafe ve temizlik kural-

larına ciddiyetle uymak lazım.
Ziyaretlerin her türlüsünü ortadan kaldır-

mak lazım.
Bu işin ciddiyetini – her şeye rağmen- göz

ardı etmemek lazım.
Neden herşeye rağmen dedim derseniz, ba-

şından beri ben virüsün laboratuvar ürünü ol-
duğunu düşünenlerdenim.

Ancak öyle olsa bile en iyisi virüse yaka-
lanmamak ve bunun yolu da izole olmaktan
geçmekte.

İster laboratuar ürünü olsun ister yarasa-
dan gelsin sonuçta sağlığımızı tehdit eden bir
virüsle mücadele etmek durumundayız.

*
Aşı olayına ne demeli diye sorarsanız?
Ben açıkçası aşı olayında sadece Bill Gates

Vakfı'na güveniyorum.
Daha önce çıkacak aşılardan pek umutlu

değilim.
Bill Gates bekleyecek, herkesi gözleyecek,

son vuruşu yapacak
diye düşünüyorum.

Ve şayet zorunlu
olmaz ise açıkçası
ben aşı olmayı dü-
şünmüyorum.

Çünkü bu aşı
olayından sonra
yeni bir insanlık tü-
rünün gelişeceğini
öngörüyorum.

*
Vücudumuzu di-

rençli tutmak için
bol bol hareket ha-
linde olmalıyız.

Sağlıklı beslen-
meli ve uyumalıyız.

Şu ekranlarda
bol keseden atan-

ları, sağda solda ben doktorum diye atıp tu-
tanları pek dinlememenizi öneririm.

Bakın mesela pekmez yiyin virüsü öldürür-
sünüz diyen doktor şimdiler covid 19 ile 
boğuşmakta.

Adını yazma gereği duymuyorum çünkü en
iyisi böylelerini gündeme getirmemek.

C vitamininin de pek covid 19'u yendiğine
dair veri yok ortada.

Ancak D vitamininin iyi geldiği bir çok
sağlık kurumu tarafından doğrulandı.

İçinde D vitamini olan destekleyici ilaç 
alınabilir.

Sarımsaktır, patlıcandır, alkoldür, turşudur
bunlar tamamen varsayım ve kulaktan dolma
bilgiler.

*
Bu arada ünlü The Economist dergisi yine

kehanette bulunarak kapak hazırlamış.
2021 yılında neler olabilir diye yorumlar

yapmış.
Bir dahaki yazımda bu kapağı yorumla-

maya çalışacağım.

Sen daha pozitif 
olmadın mı?

C HP’de Maltepe ilçe yöne-
ticisi Umut K.’nin bir ka-
dına tecavüz ettiği

iddiasıyla tutuklanmasının ardın-
dan eski CHP Avcılar üyesi
Özlem Hanelçi de CHP İstanbul
il yöneticisi Yasin I. ve eski CHP İl

Yöneticisi Özgür A.'nın kendisini taciz etti-
ğini ileri sürdü. Söz konusu iddiayı yeni öğ-
rendiğini ifade eden CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, konuya ilişkin, "Parti
içinde ya da dışında kadın mağduriyeti söz
konusu olduğunda bizim tavrımız çok nettir"
dedi. Kaftancıoğlu, "Özgür A. ve Yasin I. id-
dialarla ilgili savcılığa giderek suç duyuru-
sunda bulundu. Orada yazılan konuyla ilgili
bana bir ulaşma olmadı. Hadi kişisel olarak
bana ulaşamadı diyelim 38 il başkan yardım-
cıma neden ulaşılmadı? Bu olayların sürdü-
rülüş şekli, yandaş basının yaklaşımı ve parti
içindeki arkadaşların olayları ‘olmadığı’ gibi
kamuoyuna sunması beni üzüyor. Bu işin al-
tında birtakım operasyonlar olduğunu dü-
şünmüyor değilim" savunmasını yaptı. 

O işin şov tarafında

Parti yöneticilerinin karıştığı taciz ve tecavüz
iddialarıyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu, "CHP olarak kadına karşı her türlü şid-
det ve istismara karşı tavrımız çok net.
Maltepe’deki olay olduğu andan itibaren ilçe
başkanımız bana bilgi verir vermez bu ko-
nuya yöneldik. İlçede prosedür tamamlan-
dıktan sonra ben il yönetimini olağanüstü
topladım ve disipline bu kişiyi sevk ettik. Kişi-
nin partimizden atılmasıyla ilgili süreç yürü-
tülüyor” dedi.
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş’ı işin
"şovunu yapmakla" eleştiren Kaftancıoğlu,
“Barış Yarkadaş o tweet'i attığında biz so-
rumluluğumuzu yerine getirmiştik. O şahsın
atılmasıyla ilgili süreç zaten çoktan başla-
mıştı. Barış Yarkadaş’ın ne yazdığıyla ilgilen-
miyoruz. O birazcık işin şov kısmıyla
ilgileniyor" eleştirisinde bulundu. 

O'nun adına utandım

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş
ise Maltepe'de yaşanan cinsel saldırıya tepki
göstermesini "Şov yapıyor" diye niteleyen
Canan Kaftancıoğlu'na çok sert sözlerle yük-
lendi. "Canan Kaftancıoğlu, bugün bir gaze-
teye verdiği demeçte, CHP Maltepe İlçe
Yönetim Kurulu Üyesi Umut Karagöz'ün
karıştığı cinsel saldırı suçuna yönelik göster-
diğim tepkiyi hiç utanmadan ve sıkılmadan
"şov" olarak nitelemiş! Güya ben işin şovun-
daymışım" diyen Yarkadaş, "Ben hayatımda
bu denli apolitik bir dile şahit olmadım. Sü-
rekli kadın kimliğini öne çıkararak siyaset
yapan Canan Kaftancıoğlu'nun "cinsel sal-
dırı ile şov" kavramlarını aynı cümlede kul-
lanması, bu ülkenin kadınları açısından
büyük bir talihsizliktir. Kaftancıoğlu'nun söz-
lerini okurken onun adına utandım. Yazıklar
olsun" tepkisini gösterdi. 

3 gün ses çıkarmadılar

"Canan Kaftancıoğlu, Maltepe'de yaşanan
ve hepimizi utandıran bu olayı ne zaman öğ-
renmiş ve neden kamuoyuna açıklama yap-
mamıştır?" diye soran Yarkadaş, "Maltepe
Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, olayın üs-
tünden 3 gün geçmesine rağmen, CHP İs-
tanbul İl Başkanlığı'nın tepkisiz kalması
üzerine pazar günü ilçe binasına gelerek
Maltepe Meydanı'nda bir açıklama yapmak
istediklerini belirtmiş, bu utanca ortak olma-
yacaklarını söylemiştir. Maltepe İlçe Başkanı
ise "Canan Hanımdan haber bekliyoruz.
Açıklama yapılmasını istemiyor" diyerek ba-
sına duyuruyu engellemiştir. Bu yüzden bi-
nada tartışma çıkmıştır. Benim tüm
bunlardan pazar günü akşam saatlerinde ha-
berim oldu. Kadın Kolları Üyesi bir partili-
miz aradı ve yaşananları anlattı. Bunun
üzerine, "Buna sessiz kalmamalıyız" dedim.
Ardından da "Peki benim konunun üstüne
gidebilmem için bir belge var mı? Mağdurun
beyanı tutanak vs gerek... Bu olmadan ne
söylesek sıkıntı olur" dedim. Kadın Kolları
Üyesi arkadaşımız "Biraz sonra tüm gazete-
cilere yollayacağız" cevabını verdi. Yaklaşık 3
dakika sonra da mağdurun ifadesinin yazılı
olduğu tutanağı gönderdi. Tutanağı okudu-
ğumda mideme bir yumruğun oturduğunu
hissettim. Ne diyeceğimi bilemedim. Bu ah-
laksızlık karşısında elimden gelebilecek tek
şeyin twit atarak konunun üstüne gitmek ol-
duğunu düşündüm. Ve tek bir twit atarak ko-
nuyu duyurdum. En azından sesleri
bastırılan Kadın ve Gençlik Kollarımız ile
mağdurun sesi olurum diye düşündüm. Ve
öyle de oldu sanırım" ifadelerini kullandı. 

Örtbas etmeye çalıştı

Ört bas edilmeye çalışılan rezaletin ardından
Maltepe İlçe Başkanlığı'ndan bir kadın yöneti-
cinin kendisini aradığını ve "Barış Bey, biz suça
ilişkin dosyayı Cuma akşamı hazırladık ve fai-
lin partiden atılması için İl Başkanlığı'na gön-
derdik artık dosya onlarda" beyanında
bulunduğunu dile getiren Yarkadaş, "Dikkat
edin, bu konuşma olaydan 3 gün sonra ger-
çekleşiyor. İlçe yöneticimize: "Peki, partiden
atıldı mı?" diye sordum. "Onu bilmiyorum"
yanıtını verdi. Çünkü atılmış olsaydı, üyelikten
düşümü için kağıt gelmesi gerekirdi. Bu ko-
nuşmanın üzerinden yaklaşık 15 dakika geçti.
CHP İstanbul İl Sekreterliği'nden aradığını
söyleyen bir arkadaşımız, "Vekilim, failin dos-
yası bizde. İl Disiplin Kurulumuz dosyada ge-
reğini yapacak" dedi. Demek ki; pazar
gecesine kadar hala bir işlem yapılmamıştı. Ne
zaman ki twit atıp konuyu duyurduysam
"atılma" işlemi o zaman aklına geldi Canan
Kaftancıoğlu'nu" diye konuştu.

Takdir kadınlarındır

Bu konuşmadan 10 dakika sonra CHP İstan-
bul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman'ın

kendini aradığını ve "Vekilim şahıs partiden
atıldı" dediğini aktaran Yarkadaş, "Madem
atıldı; bunun belgesi nerede? İl Disiplin Ku-
rulu ne zaman toplandı? Hatta kurula da
gerek yok! İl Disiplin Kurulu tek başına da bu
kararı verecek yetkiye sahiptir! En azından İl
Disiplin Kurulu Başkanı bu işlemi yapar ve
kamuoyuna duyururdu. Ancak belli ki başka
bir yöntem izlenmiş ve Canan Kaftancıoğlu,
konunun duyulmaması için gayret sarf etmiş.
Çok yazık! Kaftancıoğlu, bir cinsel saldırıya
gösterdiğim insani tepkiyi "şov" olarak görü-
yorsa, cinsel saldırılara karşı düzenlenen top-
lantı ve basın açıklamalarına neden katılıyor?
Kaftancıoğlu'nun mantığından gidersek,
"Mahkeme faili tutukladıysa gereği yapılmış"
demektir. O halde tepkiye ne gerek var? O
halde Kaftancıoğlu bu toplantılara neden katı-
lıyor? Ve o alçaklığa ses çıkaranları da şovmen
olarak mı görüyor? Belli ki Kaftancıoğlu,
kadın mücadelesini de mücadelenin kavram-
larını da içselleştirememiş. Söylemleri de basit
bir ezberin ötesine geçememiş. Bunun takdiri
kadınlarındır" dedi. 

O genç kıza ne dediniz?

Açıklamasında Canan Kaftancıoğlu'na çağrı
yapan Yarkadaş, "Pazar gecesi üzülerek öğ-
rendiğim ve CHP 26. Dönem Vekilleri Gru-
bu'nda paylaştığım o konuyu soruyorum:
Ümraniye'de tacize uğradığını söyleyen D.
adlı genç kızımızın durumunu, İlçe Başkanı
Zeynel Kızılkaya size aktardı mı? Siz genç kı-
zımızı il başkanlığına çağırdınız mı? Orada
genç kızımıza ne dediniz? Ve o genç kızımız si-
zinle yaptığı konuşmanın ardından neden 7
arkadaşıyla birlikte partiden istifa etti? Evet;
neden neden! Sultangazi'de CHP'li bir yöne-
tici tarafından tacize uğradığını söyleyen bir
kadının durumunu size aktarmaya çalışan eski
ilçe sekreterinin mesajlarını neden cevapsız bı-
rakıyorsunuz? Neden dönmüyor ve disiplin iş-
lemi başlatmıyorsunuz? Üstelik watssapınıza
tüm ayrıntılar gönderilmiş. Dün gece eski ilçe
sekreterimiz beni aradı ve "Vekilim bu konuya
el atın, Kaftancıoğlu bize dönmüyor, cevap
vermiyor. Bir kadın çok mağdur" dedi. Kendi-
sine Genel Başkanımız Sn. Kılıçdaroğlu'nun
makam telefonunu verdim. "Siz sayın genel
başkanımıza aktarın, ben de haberini yapaca-
ğım. Partide hiçbir görevim yok. Sadece habe-
rini yapabilirim" dedim. Evet Kaftancıoğlu,
sanırım bu konuyu çözmeye çalışan eski ilçe
sekreterimizi de şov yapmakla suçlayacaktır!
Çünkü ona göre, mağdur kadının sesi
olmak şovdur" eleştirisinde bulundu. 

Bedeli ihraç olsa bile

"CHP Yüksek Disiplin Kurulu, İstan-
bul'daki tüm iddialarla ilgili re'sen so-
ruşturma başlatmalıdır" diyen
CHP'li eski Vekil, "Bu yapılmadığı
takdirde, ben her platformda
bunu gündeme getireceğim.
Bunun bedeli partiden atıl-
mak olsa bile. Son söz de
Cumhuriyet Gazetesi'ne:
Gazetenizde CK'nın hak-
kımda dile getirdiği "şov
yapıyor" hakaretine yer
vermişsiniz. Bunlar
da benim o haka-
rete cevabımdır.
Söz hakkımı kul-
landırmanızı
talep ediyo-
rum" çağrı-
sında
bulundu. 

Mehmet MERT
MERTÇE

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

CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu Maltepe 

CHP'de yaşanan tecavüz skandalını
duyuran eski CHP Milletvekili Barış
Yarkadaş'ı şov yapmakla suçladı.

Yarkadaş ise Kaftancıoğlu'nu 
rezaletin üstünü örtmekle

suçlayarak, "Kaftancıoğlu'nun
sözlerini okurken onun adına

utandım. Yazıklar olsun" 
tepkisini gösterdi

EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER

Özlem Hanelçi'nin de iddialarına da değinen
barış Yarkadaş, "Pazar gecesi patlayan Mal-
tepe rezaleti sonrası, twitimin altına yazılan ve
dün gazetelerde haber olunca gördüğüm bir
rezalet var. Özlem Hanelçi adlı bir partilimiz,
CHP İstanbul İl başkan Yardımcısı iki kişinin
ismini veriyor ve taciz suçlamasında bulunu-
yor. Hanelçi, ben bu twitleri yazarken, yaşadık-
larını ve çığlığın duyurmaya çalıştığı
mesajlaşmalarını bana da yolladı. az önce on-
ları okudum. toplam 25 mesaj. Özlem Hanım,
durumu önce İl başkan Yardımcısı saniye Yur-
dakul'a aktarıyor. Yurdakul, konuyla ilgilenece-
ğini ancak Canan Kaftancıoğlu'na da bilgi
vermesi gerektiğini söylüyor. Mağdur Özlem
Hanım, "Mail adresine yazdım" diyor. Kaftancı-
oğlu'ndan ses soluk çıkmayınca, Özlem Hanım
konuyu kamuoyuna duyurmaya karar veriyor
ve benim twitimin altına yaşadıklarını yazıyor.
böylece konu da alenileşiyor. Hepsi birbirin-
den üzücü olaylardan bahsetmek çok acı. belli
ki; Kaftancıoğlu bu konularda hayli duyarsız.
somut olay ve iddiaların üstünü örtmek, ihmal
etmek, geçiştirmek bir görev suçudur" tepki-
sini gösterdi. 

KAFTANCIOĞLU TACİZE
BİR HAYLİ DUYARSIZ!

Birbirimizin ayağına
asla basmayacağız!

Adalar'da incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Geçmişte, siyasi tutumlar üzerinden
mağduriyet yaşatılmış birtakım ortamlar oldu. Ben, buna şahidim ne yazık ki. Adalar Belediyesi ve

Büyükşehir olarak, birbirinin ayağına basmadan, ayaklar birbirine dolanmadan ya da şahsın kişisel
kararlarına değil, kurumsal birtakım tutarlılığı olan hizmet mutabakatı yapacağız" dedi

İstanbul
büyükşehir
belediye

(İbb) başkanı Ekrem
İmamoğlu, bugünkü

mesaisinin büyük bölü-
münü büyükada ve burga-

zada’ya ayırdı. İbb üst
yönetimi, adalar ziyaretinde

İmamoğlu’na, Genel sekreter
Can akın Çağlar ile birlikte tam

kadro eşlik etti. İlk ola-
rak büyükada anadolu

Kulübü’ne geçen İma-
moğlu, “adalar strateji bel-

gesi Kısa Vadeli Eylem Planı”
toplantısına katıldı. toplantı,

İbb İlçe belediyeler Koordina-
törü tonguç Çoban’ın 9 ana mad-

deden oluşan detaylı
sunumuyla başladı. Çoban’ın
ardından sözü, adalar belediye
başkanı Erdem Gül aldı. Gül,
adalar’ın çehresini değiştirecek
restorasyonlar ile projelerde,
tarihi ve doğal yapıyı bozmaya-

cak uygulamalar yapmak istediklerini aktardı.

2021’de hizmete girecek

İmamoğlu, adalar gezisiyle ilgili değerlendirmesini,
İbb’nin adalar’da açacağı hizmet binasında yaptığı in-
celemenin ardından, İEtt elektrikli araçlar hareket nok-
tasında yaptı. adalar’ın, İstanbul’un 39 ilçesi arasında
en farklı konuma sahip alan olduğunu belirten İma-
moğlu, şunları söyledi: “nüfusu belki çok makul sevi-
yede; ama geçmişiyle, değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle
birçok değeri var. İnsanların bir arada yaşama kültürü,

geçmişte buraya değer katan insanlar, edebiyattan sa-
nata, devlet insanından birçok kavrama kadar bam-
başka bir avantaja sahip. buraya biz, çok değer
veriyoruz. Hayatı değiştiren birtakım işlere imza attık
son bir yılda; görünen var, görünmeyen var. Görünen
kısmı, belki de burada faytonla ilgili değişim. adalar’a
özgün araçlarımız da inşallah 2021’in sonunda tümüyle
hizmete girecek. bu araçlar, bir değişime uğrayacak.
Görünmeyen kısmı da var; altyapı. İsKİ eliyle burada,
2021’de, arıtma ile ilgili yatırımlarımız olacak.”

Mutabakat yapacağız

adalar’da 25-30 yıl genel sorunların konuşul-
mayacağı bir dönem yaşatmak istediklerini
kaydeden İmamoğlu, “Geçmişte, siyasi tutum-
lar üzerinden mağduriyet yaşatılmış birtakım
ortamlar oldu. ben, buna şahidim ne yazık ki.
bundan sonra olmaması adına, ciddi anlamda
bir hizmet mutabakatı yapacağız, adalar bele-
diyesi ve büyükşehir olarak, birbirinin ayağına
basmadan, ayaklar birbirine dolanmadan ya
da şahsın kişisel kararlarına değil, böyle ku-
rumsal birtakım tutarlılığı olan hizmet mutaba-
katı yapacağız. İlk defa büyükşehir
belediyesi’nin koordinatörlüğünü açtık. Yapıla-
rın tadilatlarına başlıyoruz” diye konuştu.

ZAYİ İLANI 
Sinan  ALTUN  adına kayıtlı 01.01.2017'den 01.12.2020

tarihleri arasında01/50 arası fatura koçanları kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. V.D.B.Çekmece No:50962426172 

TACIZI ORTBAS
EDECEKLERDI!

Canan Kaftancıoğlu Barış Yarkadaş
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D oğu Akdeniz'de Türki-
ye'ye karşı sergilediği ey-
lemlerle gerilimi artıran

Yunanistan'ın Lockheed Martin
F-35 tipi savaş uçağı satın alma
konusundaki resmi talebine 
ABD yetkilisinden yanıt geldi.
ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi
Geoffrey Pyatt, "Tedarik için 
desteğimizin sinyalini verdik ve 
Yunanistan'ın savunma yetenek-
lerini artıracak, ABD silahlı kuv-

vetleriyle birlikte çalışabilirliği
sağlayacak ve bölgesel istikrarı
artıracak gelecekteki bir satın
alma programı üzerinde birlikte
çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Türkiye, üretimde
ortak olduğu F-35 programından
S-400 Hava Savunma sistemi
bahane gösterilerek çıkarılıp, pa-
rasını ödediği uçakları ABD'den
alamazken, Yunan medyası Was-
hington yönetiminin Atina’ya

göndermeyi planladığı F-35 için
tarih verdi. Yunan medyası,
ABD’nin Yunanistan’a Mart
2021’de 3 adet kullanılmış F-35
savaş uçağı göndereceğini iddia
etti. Yunan medyası Yunanistan
Savunma Bakanlığı kaynaklarına
dayandırdığı haberinde,
ABD’den alınacak söz konusu F-
35 savaş uçaklarının “25 Mart
Ulusal Bağımsızlık” kutlamaları
törenlerinde gösteri geçişi yap-

ması için çalışmaların hızlandırıl-
dığı ileri sürdü.

Türkiye parça üretiyordu

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava
savunma sistemlerini teslim al-
dıktan sonra ABD geçen yıl tem-
muz ayında Türkiye'nin F-35
programına ortaklığını askıya al-
mıştı. Ancak ABD, Türk şirketle-
rinin belirli parçaları üretmesi için
mevcut kontratları feshetmemiş

ve yeni tedarikçiler bulunana
kadar Türk şirketlerinin bu yıl so-
nuna kadar parça tedarik etmeye
devam etmesine izin verilmişti.
Koronavirüs salgını ile F-35 par-
çalarının üretiminde ciddi aksak-
lıklar yaşanmıştı. Türk şirketleri
F-35 uçağı için binden fazla
parça üretiyordu. Türkiye toplam
100 F-35A tipi savaş uçağı satın
almayı taahhüt etmiş ve 6'sının
mülkiyetini devralmıştı. DHA
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İngiltere'den koronavirüs aşısı için hamle
Covİd-19 aşısına yönelik top-
lumdaki şüphelerden kaygıla-
nan İngiliz hükümeti,

koronavirüs aşısını özendirmek için "takip-
çisi yüksek" ünlülerle ve sosyal medya fe-
nomenleriyle çalışma kararı aldı.Dünyayı
vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19)

pandemisine karşı şu ana kadar dört aşı
bulunduğu açıklandı. Aşı çalışmaları tüm
hızıyla devam ederken, milyonlarca insan
Covid-19 aşılarına kaygıyla yaklaşıyor.İn-
giltere'de hükümet, koronavirüs aşısını
özendirmek için "takipçisi yüksek" ünlü-
lerle ve sosyal medya fenomenleriyle ça-

lışma kararı aldı. Guardian gazetesinin
haberine göre ülkede hükümet ve Ulusal
Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri, aşı
kampanyasında etkili olabilecek ünlüler-
den bir liste hazırlamaya başladı.Kam-
panya kapsamında bu kişiler topluma
koronavirüs aşısı olma tavsiyesinde bulu-

nacak.Sağlık yetkilileri aşıyla ilgili şüphe-
leri bulunan ya da henüz aşı olup olma-
maya karar verememiş kişilerin sayısının
fazla olmasından endişe ediyor. Aşının ilk
olarak uygulanacağı sağlık çalışanları ara-
sında da aşıyla ilgili kararsızlığın oranın
ciddi boyutlarda olduğu tahmin ediliyor.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE HİZMET ALIMI İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1269230)

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık ihale usulüyle
ihale edilecektir.
1.  Üniversitenin; 
1.1.  İhaleye çıkan birimi : Satınalma Direktörlüğü
1.2.  Telefon ve faks numarası : Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Sarıyer 34450 İstanbul
1.3. Adresi : 212 338 0855 -  212 338 1865
1.4. İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi : A. Hazal Yıldırım – adyildirim@ku.edu.tr
2. İhale konusu hizmetin;
2.1. Adı : Ankara Araştırmaları Dergisi 16 Sayısı Grafik Tasarım,

Redaksiyon, Düzenleme ve Basım İşleri
2.2. Niteliği, miktarı ve türü : Grafik Tasarım,Redaksiyon, Düzenleme ve 1000 adet Basım İşleri
2.3. Yapılacağı yer : VEKAM-Pınarbaşı, 9, Şht. Hakan Turan Cd., 06280 Keçiören/Ankara
2.4. Süresi : 30 Aralık 2020
3. İhalenin;
3.1. Numarası : NT-593
3.2. Usulü :Elektronik açık ihale
3.3. Son başvuru tarih ve saati : 09.12.2020-14.00
3.4. İhale tarih ve saati : 09.12.2020-15.00
3.5. İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi: 

www.ku.edu.tr Ana Sayfasında “İhaleler” sekmesinden ulaşılabilir
4. İstenilen belgeler:
4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname. 
4.2. Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi 
4.3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4. İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama İdari Şart-
namededir.)
4.6. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda
olunmadığına dair belgeler. 
4.7. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.8. İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.9. İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belgeler;
(b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5. İhale dokümanı md. 3.5’te belirtilen internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın internet
adresinden indirilmesi zorunludur, ancak satın alma zorunluluğu yoktur.
6. İsteklilerin md. 3.5’te belirtilen adresteki Aktif İhaleler sayfasından Koç Üniversitesi İhale Başvuru Platformu’na
kayıt olmaları ve teklif dosyalarını son başvuru tarih ve saatine kadar platforma yüklemeleri gereklidir.
7. Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür ve aşağıda gösterilen banka hesabına
ihale numarası belirtilerek yatırılması gereklidir.
8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132

Güney Afrika
şokta

Güney Afrika’nın başkenti Cape
Town’da yaşayan Samantha Saunders,
küçük yaşlarda egzama hastalığına yaka-

landı. Doktorun verdiği topikal steroid ilaçlı kremi
kullanmaya başladı. Yıllar içerisinde vücudunda
yaraların oluşmasıyla doktoru, kremlerin dozunu
artırdı. Kremleri sürmeyi bırakan Saunders’ın vü-
cudu tamamen yaralarla kaplandı. Saunders’ın
işini kaybettiği ve aylarca yataktan çıkamadığı ifade
edildi. Saunders’ın cildinin giderek kötüleşmesi
üzerine doktorlar, yoğun kaşıntıdan bir miktar ra-
hatlama sağlamak için
ona daha güçlü kremler
için reçete verdi. Kremle-
rin birkaç yıl sonra işe ya-
ramamaya başladığını
fark eden Saunders, dok-
torlar tarafından egzama-
sını kontrol altına almak
için hayatının geri kala-
nında krem kullanması
gerektiği konusunda 
uyarıldı.

Çektiğim acı
dayanılmaz 

Saunders, yerel medyaya
yaptığı açıklamada, “Ne
olduğunu anlamadığım
için kendi araştırmamı yapmaya başladım. İnter-
nette aynı semptomları bildiren insanları gördüm
ve işte o zaman vücudumun topikal steroid yok-
sunluğundan geçtiğini anladım” dedi. Daha sonra,
Japonya'da Dr. Kenji Sato tarafından keşfedilen ve
TSW'yi tedavi etmek için cildin kurutulmasını ön-
gören ve böylece cildin kendi kendini nasıl nemlen-
direceğini yeniden öğrenmesini öneren nemsiz
tedavi yöntemini izledi. Bunu yapmak için iki haf-
tada bir duş almaya başladığını belirten Saunders,
su alımını günde bir litre ile sınırlaması ve nemlen-
dirici kullanmaması gerektiğini ifade etti. Vücu-
dunda çıkan yaralara ilişkin yerel medyaya konuşan
Saunders, “Acı dayanılmazdı ve bir noktada, ilti-
haplanma, kuruma ve sızma nedeniyle boynumu
hiç hareket ettiremedim. Aynaya bakmak bile bir
meydan okumaydı” diye konuştu.

Güney Afrika’da yaşayan Samantha
Saunders’ın (32) 14 yaşındayken egzama
için kullandığı kremler nedeniyle yıllar
içerisinde tüm vücudunda yaralar çıktı.
Saunders vücudunda çıkan yaralar 
nedeniyle işini kaybettiğini ve aylarca
yataktan çıkamadığını ifade etti

F-35'lere talip olan 
Atina Yönetimi'ne 

Washington'dan olumlu yanıt
geldi. Yunan medyası ise 

ABD’nin Atina'ya Mart 2021’de
3 adet kullanılmış F-35 savaş

uçağı göndereceğini 
iddia etti

YUNANISTAN 
F-35 BEKLIYOR

İran yasta 
İran'ın nükleer programının babası olarak bilinen Muhsin
Fahrizade'ye düzenlenen suikast ile ilgili araştırmalar 
sürerken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel
Sekreteri Ali Şemhani, suikastın elektronik sistemler
kullanılarak yapıldığını açıkladı

İran'ın nükleer progra-
mının babası olarak bili-
nen Muhsin Fahrizade'ye

düzenlenen suikast ile ilgili araştır-
malar sürüyor. İran Ulusal Güvenlik
Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali
Şemhani, yaptığı yazılı açıklamada,
suikastın elektronik sistemler kulla-
nılarak yapıldığını açıkladı.Şemhani,
Fahrizade için yapılan cenaze töre-
ninde İran medyasına yaptığı açıkla-
mada, saldırıda, İsrail gizli haber
alma teşkilatı MOSSAD ve Halkın
Mücahitleri Örgütü’nün rolünün ol-
duğunu savundu.
Şemhani, “Operasyon, çok karma-
şık bir operasyondu. Elektronik sis-
temler kullanılarak yapıldı. Olay
yerinde hiç kimse yoktu. Elimizde
bazı ipuçları var. Eylemi tasarlaya-

nın da kim olduğunu bili-
yoruz” dedi. Yetkili, daha
önceki açıklamasında sui-
kastın, ‘yeni ve profesyo-
nel yöntemlerle’
yapıldığını söylemişti.

İstihbarat zaafı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii,
bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin
öldürülmesinin ardından başlayan
istihbarat zaafı tartışmalarını "psiko-
lojik operasyon" olarak nitelendiril-
mişti. Devrim Muhafızları
Ordusu’na yakın Fars Haber Ajansı,
saldırının, herhangi bir insan faktörü
olmadan olay yerine yaklaşık 150
metre uzaklıkta park edilen bir kam-
yonetin arakasına monte edilmiş
uzaktan kontrollü makineli tüfekle

gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Suikast 3 dakika sürdü

Ajans, zırhlı araçta olan Fahriza-
de’nin araçtan indiğinde makineli
tüfekle vurulduğunu duyurdu. Saldı-
rının toplam 3 dakika sürdüğü,
eylem sonunda kamyonetin infilak
ettirildiği aktarıldı. Olayda kullanılan
kamyonetin 29 Ekim’de yurt dışına
çıktığı belirtildi. Daha önce İran
medyasına çıkan haberlerde suikast
olayında saldırganlarla koruma ekibi
arasında çatışma yaşandığı 
belirtilmişti.

X ışınıyla mumya keşfiABD'li
bilimadamları, 
bin 900 yıllık 5

yaşındaki bir kız
çocuğuna ait antik
Mısır mumyasını X
ışınıyla tarayarak,

mumyanın içindeki
nesneleri tespit etti

ABD'li bilimadamları, bin 900 yıllık
5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait
antik Mısır mumyasını X ışını ve

yüksek teknoloji bilgisayar temografisiyle (CT)
taradı. İlk kez denen yöntem ile bilim insanları
1,900 yıllık mumyanın içini açmadan inceledi.
Taramalarda çocuğun kalıcı dişlerinden hiçbi-
rinin çıkmadığı, boyunun 93,7 santimetre, sar-

gılarının da 50 milimetre olduğu tespit edildi.
Yeni çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları,
yüksek yoğunluklu X ışınları sayesinde çocu-
ğun karnına yerleştirilen gizemli bir nesne
gördüklerini de açıkladı.Yaklaşık 7 milimetre-
lik eliptik nesne, mumyanın karnı üzerindeki
sargılarda bulundu ve "İlave F" diye adlandırdı
ve önemli bilgiler verdi.
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T ürkiye İstatistik Kurumu, 2019 yı-
lına ilişkin kültür ekonomisi verile-
rini açıkladı. Buna göre, kültür

harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre
yüzde 4,7 artarak 56 milyar 957 milyon 673
bin liraya yükseldi. Toplam kültür harca-
maları içinde genel devlet harcamalarının
payı yüzde 59,8, özel harcamaların payı ise
yüzde 40,2 olarak gerçekleşti. Kültür harca-
malarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı
2019'da yüzde 1,3 oldu. Bu oran 2018'de
yüzde 1,5 seviyesindeydi. Genel devlet har-
camaları içindeki kültür harcamaları geçen
yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azalarak
34 milyar 66 milyon 938 bin liraya geriledi.
Harcamaların yüzde 71,7'si merkezi devlet
bütçesinden, yüzde 28,3'ü ise mahalli ida-
reler bütçesinden gerçekleştirildi. Genel
devlet harcamaları içinde kültürel alanlara
göre harcamalara bakıldığında, mimarlık
yüzde 28,5, kitap ve yazılı basın yüzde 12,3,
gösteri sanatları yüzde 10,3, görsel/işitsel
ve multimedya yüzde 9,7, kültürel miras
yüzde 6, doğal miras yüzde 5,2 paya sahip
oldu. Hane halklarının geçen yıl gerçekleş-
tirdiği toplam kültür harcamasının dağılı-
mına bakıldığında, televizyon ve ekipmanı
masraflarının yüzde 21,9, kitapların yüzde
13,9, kırtasiye ve çizim malzemelerinin
yüzde 11,4, kablolu ve özel TV yayın hiz-
metlerine ödenen ücretlerin yüzde 10,8, veri
işlem ekipmanlarının yüzde 10,4, sinema,
tiyatro ve konserin yüzde 6,2 paya sahip ol-
duğu görüldü.

Cirosu yükseldi

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren giri-
şimlerin cirosu geçen yıl 2018'e göre yüzde
11,4 artarak 84 milyar 220 milyon 477 bin
lira olurken, bu sektörlerdeki çalışan sayısı
aynı dönemde yüzde 3,9 düşerek 256 bin
129'a geriledi. Kültürel sektörler arasında
girişim sayısının en fazla olduğu faaliyet

yüzde 17,3 ile belirli bir mala tahsis edilmiş
mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünleri-
nin perakende ticareti oldu.

Katma değeri 15,8 milyar lira oldu

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren giri-
şimlerin faktör maliyetiyle katma değeri
2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,5 ar-
tarak 15 milyar 802 milyon 142 bin lira se-
viyesinde gerçekleşti. Katma değerin yüzde
22'si kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltıl-
ması, yüzde 14'ü sinema filmi, video ve tel-
evizyon programları yapımcılığı, ses kaydı
ve müzik yayımlama faaliyetleri ve yüzde
9,8'i mimarlık faaliyetlerindeki girişimler
tarafından üretildi.

Türkiye'de kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,7 yükselerek 56 milyar 957 milyon 673 bin liraya ulaştı

TURKIYE’DE KULTUR
HARCAMALARI ARTTI

Erdal Tosun
unutulmuyor
Başarılı oyunculuğuyla iz-
leyicinin gönlünde yer edinen
Erdal Tosun, Yeşilçam oyun-
cusu Necdet Tosun ve Sevim
Tosun'un ilk çocuğu olarak 9
Nisan 1963'te İstanbul
Sarıyer'de dünyaya geldi
BaBası vefat ettiğinde henüz 12 ya-
şında olan Tosun, 1980'de Beyoğlu
Fındıklı Lisesinden mezun olduktan
sonra Mimar Sinan Üniversitesi Dev-
let Konservatuvarına başladı. Erdal
Tosun, Atıf Yılmaz'ın teklifiyle 1982
yapımı "Mine" adlı filmle sinemaya
adım attıktan sonra 1985'te "Karanfilli
Naciye" filminde rol aldı. Aynı yıl İs-
tanbul Devlet Tiyatrosunda görev
alan sanatçı, konservatuvardan
mezun olduktan sonra Uğur Yücel,
Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir
Çiftçioğlu'nun da aralarında bulun-
duğu sanatçılarla "Özel Tiyatro"nun
kuruluşunda bulundu. Uzun yıllar Be-
şiktaş Kültür Merkezi (BKM) ekibiyle
aynı sahneyi paylaşan sanatçı, "Bir
Demet Tiyatro"da canlandırdığı
"Eyvah Necdet", "Spartaküs Vedat",
"Ekmekçi Danyal" ve "İri Hikmet" ka-
rakterleriyle tiyatroseverlerin gönlünde
yer etti.

Kardeşini 2000 yılında kaybetti

Erdal Tosun 1995'te İlknur Tosun ile
evlenirken, kızları Zeynep Kiraz
1996'da dünyaya geldi. Kendisi gibi
oyuncu olan kardeşi Gürdal Tosun'la
birlikte bir dönem "Kiraz" ismini ver-
diği bir restoran işleten tosun, karde-
şini 2000 yılında kaybetti. Tosun,
2001'de "Vizontele", 2004'te "Vizontele
Tuuba", 2005'te ise "Organize İşler"
adlı Yılmaz Erdoğan filmlerinde rol
aldı. Sanatçı, 2002'de "Yarım Elma"
dizisinde, 2003'te Cem Yılmaz'ın
"G.O.R.A" filminde, 2011'de "Çalgı
Çengi", 2014'te "Şipşak Anadolu" ve
2015'te ise yönetmenliğini İlker Ay-
rık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" fil-
minde oynadı. Seslendirme sanatçılığı
ve seslendirme yönetmenliği de yapan
Erdal Tosun, İstanbul Sarıyer'de geçir-
diği trafik kazası sonucu 30 Kasım
2016'da 53 yaşında hayatını kaybetti.
Tosun'un cenaze namazı, BKM'de dü-
zenlenen törenin ardından Levent
Afet Yolal Camisi'nde kılındı. Çevre-
sinde güler yüzü, mesleki bilgisi ve ze-
kasıyla anılan Tosun, Zincirlikuyu
Mezarlığı'nda babası ve kardeşiyle
aynı yere defnedildi. Sanatçının annesi
Sevim Tosun ise bu yıl şubat ayında
hayatını kaybetti.

Herkesin ağabeyiydi

Yıllarca birlikte çalıştığı Yılmaz Erdo-
ğan, bir röportajında Erdal Tosun için
şunları söylemişti: "Yetenekli, bilgili,
meraklı, tansiyonlu bir koca adamdı
Erdal Tosun. Dünyanın en iyi gezi ve
yol arkadaşı idi. Seyircisine filmler,
oyunlar yoluyla, dostlarına akıl ve
muhabbetiyle eşsiz katkılarda bulun-
muş ve yokluğu büyük bir boşluk ya-
ratmış bir adam." Sanat dünyasını
yasa boğan Erdal Tosun'un vefatının
ardından oyuncu Tolga Çevik de "He-
pimizin ağabeyiydi. Üzülüyorsunuz.
Çok güzel şeyler yaşadık beraber.
Güzel insanlar gidince üzülüyorsunuz
yani hayat enteresan bir şey. Aklıma
onun, herkesin bildiği Erdal Ağabey
karakteri geliyor. Başımız sağ olsun."
ifadesini kullanmıştı. Erdal Tosun'un
rol aldığı ve seslendirme yaptığı bazı
yapımlar şöyle: "Küçük Esnaf, Şeytan
Tüyü, Kara Bela, Güvercin Uçuverdi,
Düğün Dernek 2: Sünnet, Yapışık
Kardeşler, Kardeş Payı, Bana Masal
Anlatma, Koğuş Akademisi, Üskü-
dar'a Giderken, Çalgı Çengi, Çakal-
larla Dans, Vay Arkadaş, Ramazan
Güzeldir, Neşeli Hayat, Maskeli Beş-
ler: Kıbrıs, Benim Annem Bir Melek,
Kutsal Damacana, Maskeli Beşler:
Irak, Babam ve Oğlum, Yılan Hika-
yesi, Bizimkiler, Bombacı, Yuvasızlar,
Kadının Adı Yok, Kaçak."

Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl Yerleşkesi
civarında yer alan ve M.S. 812-814 arasında
Abbasiler döneminde yapıldığı tahmin edi-
len Urfa Kalesi, yürütülen kazı çalışmala-
rıyla gün yüzüne çıkarılıyor. Kültür ve
Turizm Bakanlığının koordinasyonunda,
Şanlıurfa Büyükşehir ve Eyyübiye Belediye-
sinin desteğiyle kale içerisinde 3 ay önce baş-
layan kazı çalışmaları devam ediyor. AK
Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cev-
heri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel
Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı
Mehmet Kuş ve Bozova Belediye Başkanı
Suphi Aksoy, kazı çalışmalarını inceledi.
Heyet, M.Ö. 10 bin yıllarına ait neolitik bir
alan üzerine kurulduğu tahmin edilen ve
bölgede hüküm sürmüş devletler tarafından
da kullanılan kalenin turizme kazandırılması
için yürütülen çalışmalar hakkında Şanlıurfa
Kalesi Kazı Başkanı ve Batman Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Gülriz Kozbe'den bilgi aldı. Beyazgül, gaze-
tecilere, tarihi kalede böyle bir çalışmanın
yürütülmesinden mutluluk duyduklarını
söyledi. Kalenin çok sayıda devlet tarafın-
dan kullanılması nedeniyle tabakalar ha-
linde kazı çalışmasının yapıldığını belirten
Beyazgül, şu değerlendirmede bulundu:
"Kazılarda her döneme ait tarihi bulgular
ortaya çıkarılacak. Şanlıurfa'nın merkezinde
yer alan bu tarihi alan çokça ziyaret edilen
bir mekan. Neredeyse başlangıç dönemle-
rinde Göbeklitepe kadar ziyaret edilen bir
mekan. Daha sonra Göbeklitepe'nin şöhre-
tiyle birlikte daha fazla ziyaret edilmeye baş-
lanmıştır. Şimdi buna bir de Karahantepe
eklenmiştir. Orada da çok sürpriz tarihi
anıtlar ortaya çıkarılacaktır. Belki Göbeklite-
pe'den de daha önceki bir döneme rast geli-
necek. Urfa'mız tarih, kültür, sanat, müzik,
gastronomi merkezi, bunun da bir örneği
üzerinde bulunduğumuz Urfa Kalesi."

Destinasyon alanı olacak

Kazı Başkanı Prof. Dr. Kozbe de kazının ilk
yılı olduğu için sınırlı sayıda alanı açtıkla-
rını, bu nedenle az miktarda bulguya ulaş-
tıklarını ifade etti. Açtıkları alanların tarih
açısından umut verici olduğunu kaydeden
Kozbe, şöyle devam etti: "Açtığımız alanlar
Urfa'nın farklı dönemlerini, Göbeklitepe ve
Karahantepe'de sergilenen, neolotik olarak
tanımladığımız dönemlerin dışındaki dö-
nemlerini, bunlar Abbasiler, Memlükler,
Selçuklular, Osmanlıları ortaya koyan mi-
mari bulgular ve buluntularla karşı karşıya-
yız. Hedefimiz bu zaman dilimlerini göz
önüne serecek, ziyaretçilerin ziyaret etti

ğinde alanı algılamalarını kolaylaştıracak bir
takım restorasyon projeleriyle alanı açık
hava müzesi haline getirip Şanlıurfa'nın tu-
rizmine yeni bir destinasyon olarak sun-
mak." Arkeolojik bazı kaygılarının da
olduğunu aktaran Kozbe, "Mesela Edessa
Krallığı denilen krallığın yazılı kaynaklardan
çok bilgisini biliyoruz, yerel Urfa krallığıdır
burası. Bu krallığın uzun zamandır nekropol
(toplu mezar yeri) alanları uzun yıllardır ka-
zılıyor, gün yüzüne çıkarılıyor. Bizim de yap-
tığımız bu çalışmalarımızla Edessa
Krallığı'nın idari merkezini, saray binasını
ortaya çıkardığımız mimariye ait olduğunu
düşünmekteyiz. Bunları da gözler önüne

serip M.Ö. 3. yüzyıldan M.S. 3-4. yüzyıla
kadar uzanan kale için erken dönemi ortaya
çıkarmayı hedefliyoruz." dedi. AK Parti Şan-
lıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise
Şanlıurfa Kalesi'nde yapılan kazılarla bir ha-
yalin gerçekleştiğini, Göbeklitepe'nin dünya
tarihini değiştirdiğini, kalede yürütülen kazı-
ların da kentte hüküm süren tüm medeniyet-
leri ortaya çıkaracağını dile getirdi. Eyyübiye
Belediye Başkanı Mehmet Kuş da Şanlıur-
fa'nın buram buram tarih kokan bir kent ol-
duğunu, ilçelerinin çok sayıda tarihi mekana
ev sahipliği yaptığını, gelecek yıl Soğmatar
başta olmak üzere bir çok bölgede kazı yap-
mayı hedeflediklerini kaydetti.

Tarihi tam olarak bilinmeyen, M.S. 812-814 arasında Abbasiler döneminde yapıldığı tahmin edilen
Urfa Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Urfa Kalesi gün yüzüne cıkıyor

Kültürel mal ihracatı 43 milyar lira
Kültürel mal ihracatı söz konusu dönemde
yüzde 26,5 artarak 43 milyar 38 milyon 448
bin lirayı buldu. Bu oran ana mal ihraca-
tında yüzde 26,4 olurken, ikincil mal ihraca-
tında yüzde 29,7 olarak gerçekleşti. 2019
yılında kültürel mal ihracatının toplam mal
ihracatı içindeki payı yüzde 4,2 oldu. Kültü-
rel mal ithalatı ise geçen yıl 2018'e göre
yüzde 29,6 yükselerek 29 milyar 399 milyon
920 bin liraya ulaştı. Ana mal ithalatı yüzde
61,4, ikincil mal ithalatında yüzde 10,3 arttı.

Geçen yıl kültürel mal ithalatının toplam
mal ithalatı içindeki payı yüzde 2,5 oldu.
Kültürel alanlara göre en yüksek paya sahip
el sanatlarının ihracat tutarı toplamı 33 mil-
yar 105 milyon 162 bin lira olarak gerçek-
leşti. El sanatlarının toplam kültürel mal
ihracatı içindeki payı yüzde 76,9'u buldu.
Görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı
geçen yıl 11 milyar 637 milyon 934 bin li-
raya ulaşırken, toplam kültürel mal ithalatı
içindeki payı yüzde 39,6 olarak kaydedildi.

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde
yürütülen kazı çalışmalarında medusa başına
rastlandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre,
Konuralp bölgesindeki antik kentte kazı çalışma-
ları 60 personel ve 6 arkeologla devam ediyor.
Kazı çalışmalarında, milattan sonra 1. veya 2.
yüzyıla ait olduğu sanılan, Yunan mitolojisinde

"gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı dişi ca-
navar" olarak bilinen medusa başı bulundu. Açık-
lamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye
Başkanı Faruk Özlü, medusa başı heykelinin
büyük bir tarihi öneme sahip olduğunu belirtti.
Özlü, "Düzce Konuralp Antik Kenti'nden adeta
tarih fışkırarak bizi ve tarihçileri şaşırtmaya devam

ediyor. Bunun son örneği gün yüzüne çıkarılan
medusa başı oldu. Çok kısa bir zaman diliminde
Konuralp Antik Kent tiyatro kazı alanında büyük
bir ilerleme kaydettik. Her geçen gün geçmişin iz-
leri gün ışığına çıkıyor. Konuralp buram buram
tarih kokuyor." ifadelerini kullandı. Bunun, Düzce
için kültür ve turizm anlamında önemli bir kaza-
nım olduğunu ve bu tarihi değere sahip çıktıkla-
rını vurgulayan Özlü, bunu tüm dünyaya da
duyurmak ve tanıtmak istediklerini vurgulayarak,
tarihe ilgi duyan herkesi Konuralp'e davet etti.

Topraktan Medusa çıktı
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d uygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Ber-
ker, Nil Karabina, Eda Asar’dan olu-
şan Ritmik Cimnastik Grup Milli

Takımı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dü-
zenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampi-
yonası'nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde altın
madalya kazandı. Milli cimnastikçiler, pan-
demi döneminde bazen salonda günde 8
saat, bazen evlerinde birbirleriyle bağlarını
koparmamak için görüntülü 3-4 saat çalışa-
rak şampiyonaya hazırlandı. Milli sporcu-
ları başarıya götüren en önemli etkenler
arasında çok iyi arkadaş olmaları da yer
aldı. 5 kız kardeş gibi olan milli cimnastikçi-
ler, pandemi dönemini çok iyi değerlendirip,
hayallerinin de ötesine geçerek altın madal-
yaya uzandı.

Sağlıkçılara armağan ettiler

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı
Suat Çelen, Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) yaptığı açıklamada, çok büyük bir
başarı elde ettiklerini, ritmik cimnastikte
dünya şampiyonalarına ve Avrupa şampi-
yonalarına katılmanın, hatta finallere kal-
manın hayal bile edilemediğini anlatarak,
"Ama biz buna inandık. Çok güzel bir ekip
kurduk, bir aile olduk. 3 tane ülkeyi Ukray-
na’da hatta Ukrayna’yı Ukrayna’da geçerek
altın madalyaya ulaştık. Çok mutluyuz ve
gururluyuz. Bu pandemi dönemini sportif
açıdan en iyi geçiren ülkelerden biri olduğu-
muzu da kanıtlamış olduk. Pandemi süre-
cinde her türlü fedakarlığı gösteren sağlık
çalışanlarına ve ritmik cimnastik kadınları-
mızın yaptığı bir spor olduğu için Türk ka-
dınlarına armağan ediyorum" ifadelerini
kullandı.

Hedefimiz olimpiyatlar 

Milli Takım Koordinatörü Ülker Bağışlıyan,
Rusya, Bulgaristan gibi ülkelerin çok güçlü
olduğuna vurgu yaparak, "Bizim onların se-
viyesine gelebilmemizin hayal olduğu düşü-
nüyorduk. Ama o hayalin gerçekleştiğini
görmek ve benim de bunu yaşamam çok
kıymetli. Bizim hedefimiz ilk 3’e girmekti ve
1’inci olarak döndük. Çok gururluyuz ve
mutluyuz. Çocuklarımız öyle bir savaştılar

ki Türk takımı olduğumuzu bu branşta da
göstermiş olduk. Ritmik cimnastiğin kadın
sporu olmasının da bizim için önemi vardı.
Bundan sonraki süreçte de eğer olimpiyat
kotası da alırsak bu çok daha kıymetli ola-
cak. Biz bu branşta bir tarih yazdık. Bundan
sonraki hedefimiz olimpiyatlar, inşallah ger-
çekleştireceğiz" diye konuştu.  DHA'ya ko-
nuşan sporculardan Peri Berker, ablasının
da cimnastik yaptığını ve onun vesilesiyle bu
spora başladığını söyledi. Berker, takım ar-
kadaşlarıyla aralarında güçlü bir bağ oldu-
ğunu ve 5 kız kardeş gibi olduklarını ifade
ederek, "Pandemi sürecinde bağımızı kopar-
madık. Evde antrenmanlarını görüntülü gö-
rüşerek yaptık. Beraber saat belirleyip
matlarımızı serip ısınmaya başlıyorduk. O
şekilde antrenmanlarımızı sürdürdük. Aynı
anda aynı sayıyla antrenmanlarımızı yapı-

yorduk. 1,5- 2 ay sonra bizim için özel izin
alındı ve salonda mesafeli bir şekilde çalış-
malarımıza devam ettik. Çevreden aldığımız
tepkiler bizi o kadar mutlu ediyor ki emeği-
mizin karşılığını aldığımızı anlıyoruz" diye
konuştu.

3-4 saat antrenman sürüyordu

4,5 yaşında cimnastiğe başladığını anlatan
Azra Akıncı ise pandemi döneminde bile
çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak,
"Online görüntülü antrenmanlarımız gün-
lük 3'er 4'er saat sürüyordu. Kondüsyon, es-
neklik, denge üzerinde çalışıyorduk.
Türkiye'nin tarihinde ilk kez ritmik cimnas-
tikte Avrupa şampiyonluğu kazandık. Rit-
mik cimnastikte bizden önce Avrupa'da
finale bile kalınmazken biz 1'inci olunca çok
gururlandık" ifadelerini kullandı. DHA

eSkiSinden daha güçlü döneceğiz
Süper Lig'in 10'uncu haftasında
dün Fenerbahçe, Beşiktaş'a kendi
sahasında 4-3 mağlup oldu. Sarı-
lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu
Gökhan Gönül, sosyal medya he-
sabından açıklamalarda bulundu.

Futbolcu arkadaşlarıyla birbirlerine
sarılı halde bir fotoğraf paylaşan
Gökhan Gönül, ''İyi değildik ancak
sadece bir maçı kaybettik. Her şey
daha yeni başlıyor. Kazanırken de
birdik, kaybederken de biriz. Bu

mağlubiyetle ne şampiyonlukdan
olduk ne de hedeflerimizden. Biz
bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazge-
çiremeyecekler. Fenerbahçe olarak
eskisinden çok daha güçlü dönece-
ğiz” ifadelerini kullandı

Avrupa şampiyonu olan Ritmik Jim-
nastik Grup Milli Takımı sporcuları, ba-

şarıya nasıl ulaştıklarını anlattı. Milli
cimnastikçiler, pandemi döneminde

birbirleriyle bağlantılarını koparma-
mak için online görüntülü antrenman
yaparak, bu dönemi çok iyi değerlen-
dirdiklerini söyledi. Türkiye Cimnastik

Federasyonu Başkanı Suat Çelen de
altın madalyayı sağlık çalışanlarına

armağan ettiklerini belirtti

Fenerbahçe
heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu’nda Fe-
nerbahçe ile rakip olan Misli.com 2’nci Lig Kır-
mızı Grup ekibi Karacabey Belediyespor’da
karşılaşma heyecanla bekleniyorZiraat Türkiye
Kupası 4’üncü Eleme Turu’nda Süper Lig ekibi
Atakaş Hatayspor’u deplasmanda penaltılar so-
nucu eledikten sonra 5’inci turda Fenerbahçe ile
eşleşen Karacabey Belediyespor’da büyük heye-
can yaşanıyor. Tarihinde ilk kez Fenerbahçe ile
karşılaşacak olan Karacabey ekibinin mücadelesi
için kentte nefesler tutulurken, Belediyespor
Onursal Başkanı ve Karacabey Belediye Başkanı
Ali Özkan da zorlu maç öncesi takıma başarılar
diledi. Karacabey’in dünyaca ünlü harasında
açıklamalarda bulunan Başkan Özkan, takıma
olan güvenini ve inancını vurguladı. Özkan,
“Kentimizin gururu Küheylanlarımıza, her
zaman olduğu gibi bu maçta da inancımız ve
güvenimiz tam. Karacabey’in simgesi olan atla-
rın yani diğer ifadeyle küheylanların, Karacabey
Belediyespor taraftarı tarafından da kabul gör-
mesi isabetli oldu. Biz de Küheylanlarımıza ba-
şarılar diliyoruz. Tüm Türkiye’nin takip edeceği
müsabakada, Karacabey’imizi en iyi şekilde tem-
sil edeceklerine inanıyorum. Karacabey’e gönül
veren herkesi takımımıza destek olmaya bekliyo-
ruz. Tensip buyururlarsa Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı da maçı izlemeye
davet ediyoruz” dedi. 

15 Aralık'ta oynanabilir

Başkan Ali Özkan ayrıca, bugüne kadar kendile-
rine büyük destek veren Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu da aynı şe-
kilde maça davet etti. Türkiye Kupası müsabaka-
sının, 15-16-17 Aralık tarihlerinden birinde
oynanması bekleniyor. DHA

Kasımpaşa
mesaisi

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3
mağlup eden Beşiktaş, 11'inci haftada cuma
günü evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın
hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesis-
leri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate
yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yöne-
timindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve
taktik çalışmasıydı. Dünkü Fenerbahçe maçında
oynayan futbolcular, koşuların ardından çalış-
mayı tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada
yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve
stretching çalışmasıyla idmana başladı. Ardın-
dan 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması ile minik
kale maç yapıldı. Antrenman, pas-şut çalışması
sonrası yarım sahada oynanan çift kale maçla
sona erdi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının
hazırlıklarını yarın sürdürecek. 

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol
1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden
Karşıyaka, transferde orta
oyuncu Çağla Cinan'ı renkle-
rine bağladı. 21 yaşındaki voley-
bolcu bu sezona İzmirspor'da
başladı. Takımdaki koronavirüs
vakaları nedeniyle bu sezon
şimdiye kadar 4 maça çıkabilen,
bu maçların 3'ünü kazanan
Karşıyaka, ligde çarşamba günü
Fenerbahçe'yi konuk edecek.

BaSarıya
gıden yol

Kota almak
istiyoruz
Kaptan Duygu Doğan ise
cimnastiğe 8 yaşında başladığını
söyleyerek, "Pandemi sürecini en
iyi geçiren ülke olduğumuzu Av-
rupa şampiyonasında kanıtladık.
12 sene boyunca resmen bu an
için çalıştık. 2,5 dakikalık serimiz
için haftanın 6 günü her gün 8 saat
çalıştık ve her saniyesi çok önem-
liydi, en ufak bir hatada bu bizi
madalyadan edebilirdi. Şu an için
en büyük hedefimiz 2021 yılında
Avrupa şampiyonasında olimpiyat
kotası almak ve ülkemizi en güzel
şekilde temsil etmek" dedi. 

Judocular sıkı calısıyor
Görme Engelliler Spor Federasyonu 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan ve sezonun ikinci kampı olan Paralimpik Judo Milli Takım Kampı, Karaman'da devam ediyor
KARAMAN'DA 21 Kasım'da başlayan Pa-
ralimpik Judo Milli Takım Kampı, Milli
Takımlar Teknik Direktörü Muzaffer Ulu-
çam, milli takım antrenörleri Ahmet
Ömre Türe ve Gültekin Sevinç eşliğinde
14 sporcunun katılımıyla sürüyor. Kara-
man'ın Paralimpik Judo Milli Takım
Kampına en iyi şekilde ev sahipliği yap-
maya devam ettiğini belirten Gençlik ve
Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Para-
limpik Oyunları öncesi erkek ve kadın
milli sporcularımızın ikinci etap kampla-
rını ilimizde yapmaları bizleri gerçek an-
lamda memnun etti. 21 Kasım Cumartesi
günü başlayan kampımız şuanda sorun-
suz bir şekilde devam ediyor. Bizlerde an-
trenör ve sporcularımızın kamp dönemini
rahat ve en verimli şekilde geçirmeleri için
üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.
İnşallah ilerleyen zamanlar da yine birçok
branşta milli takım kamplarına ev sahip-
liği yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Görme Engelliler Spor Federasyonu
Genel Sekreteri Ayhan Yıldırım'ında ziya-
ret ettiği kampta 2021 Tokyo Paralimpik
Oyunları'na hazırlanan milli judocular, 12
Aralık Cumartesi günü Karaman kam-
pını tamamlayacak.

3 madalya almayı hedefliyoruz

Kampın Covid-19 tedbirleri kapsamında
devam ettiğini belirten Genel Sekreter
Ayhan Yıldırım, "Paralimpik judo milli
takım sporcularımızı Karaman ilimizde
20 günlük bir kampa aldık. Judo, Para-
limpikte madalya hedeflediğimiz branş-
lardan bir tanesi ve çok önemli

sporcularımız var. Şu anda sporcuları-
mızdan yaklaşık 5 kişi vize aldı ve bu sa-
yıyı 7'ye çıkarmayı planlıyoruz. İnşallah
Paralimpikte de 3 madalya çıkarmayı he-
defliyoruz. Türkiye Görme Engelliler
Spor Federasyonu olarak ise Goalball
kadın ve erkek milli takımlarımız kota
almış durumda. Ancak kota sıralama-

sında olan judoda şu anda yaklaşık 5
sporcumuz var. Yani şu anda kota almayı
hak eden. Atletizmde de şu anda 3 spor-
cumuz barajı geçmiş durumda yani kota
alacak durumda. Biz bunu toplamda 24,
26 sporcuya çıkarmak istiyoruz. Bunun
karşılığında da ülkemize altın madalya
kazandırarak, ay yıldızlı bayrağımızı dal-

galandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Oyunlara iyi hazırlanıyoruz

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade
eden Judo Milli Ttakım Teknik Direktörü
Muzaffer Uluçam ise, "Karaman'da 21
Kasım-12 Aralık 2020 tarihleri arasında
Paralimpik Judo Milli Takım Kampımızı
yapıyoruz. Bildiğiniz üzere pandemiden
dolayı kamplarımız erteleniyordu. Bir ön-
ceki kampımızı Aksaray'da yaptık. Bu
ikinci kampımız. İnşallah üçüncüsü ve
dördüncüsüyle 2021'de Tokyo'da yapıla-
cak Paralimpik Oyunlarına en iyi şekilde
hazırlanacak. Şu anda ölü sezon olarak
değerlendiriyoruz, takvimimiz belli değil.
Tek hedefimiz var şuanda Paralimpik
Oyunları. Şuanda da 4 kadın, 1 erkek
sporcumuz kotayı garantilemiş durumda.
Partner sporcularımızla birlikte hazırlıkla-
rımıza en iyi şekilde devam ediyoruz. İn-
şallah Paralimpik Oyunları'nda
sporcularımız altın madalya alarak, ülke-
mizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"
şeklinde konuştu.

Bayrağımız dalgalanacak

Tokyo'da hedeflerinin altın madalya oldu-
ğunu vurgulayan milli sporcular da,
"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Covid-
19 tedbirleri kapsamında çalışmalarımıza
aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Tüm
ekip olarak Paralimpik Oyunları'na kenet-
lenmiş durumdayız. Hedefimiz altın ma-
dalya kazanarak, ülkemizi en iyi şekilde
temsil etmek ve ay-yıldızlı bayrağımızı
dalgalandırmak" dedi. DHA

Kaf-Kaf
takviye yaptı



SPOR
ÇARŞAMBA 2 ARALIK 2020 15

B
u yıl yenilenen kadrosu ve teknik he-
yetiyle sezona iyi bir başlangıç yapan
Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 haf-

tada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertli-
ler, 7. hafta sonunda maç fazlasıyla
Aytemiz Alanyaspor'un önünde liderlik
koltuğuna otururken, son 3 haftada yaşa-
dığı puan kayıplarıyla zirve yarışında yara
aldı. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerin-
den Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve
Medipol Başakşehir'in sezona kötü 
başlamasıyla 7. hafta sonunda en yakın 

rakibi Galatasaray'ın 4 puan önüne
geçen Fenerbahçe, avantajını 3 haftada yi-
tirdi. Fenerbahçe, son 3 haftada sahasında
yaşadığı İttifak Holding Konyaspor ve 
Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından 
kaybettiği 6 puanla 3. sıraya geriledi ve 
rakiplerinden Galatasaray'ın averajla 
gerisine düştü.

Çıkış kısa sürdü

Süper Lig'de bu sezon ilk 3 maçta 1 galibi-
yet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan Fener-

bahçe, daha sonra çıkışa geçti. Sarı-laci-
vertliler, 3. haftadan sonra üst üste 4 maç
kazanarak galibiyet serisi yakaladı. Ligin 8.
haftasında Kadıköy'de İttifak Holding
Konyaspor'a 2-0 yenilen ve galibiyet serisi
sona eren Fenerbahçe, 10. haftada da sa-
hasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu.

Kayıplar Kadıköy'de

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda çok iyi
bir performansa imza atarken, evinde kritik
kayıplar yaşadı. Sarı-lacivertliler, ligde geride

kalan 10 haftada 20 puan topladı, 10 puan
yitirdi. Söz konusu dönemde kayıplarının
sadece 2 puanını deplasmanda yaşayan Fe-
nerbahçe, 8 puanı ise evinde kaybetti.

27 sezon sonra üst üste mağlubiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'de 27 sezon sonra
evinde üst üste 2 kez mağlup oldu. Ligin 8.
haftasında İttifak Holding Konyaspor'a ye-
nilen sarı-lacivertliler, 10. haftada ise Beşik-
taş'a mağlup olarak sahasında üst üste 2
maç kaybetti. Fenerbahçe, son olarak 1992-
1993 sezonunda sahasında Trabzonspor'a
1-0 ve ardından Galatasaray'a 4-1 yenil-
mişti. Sarı-lacivertliler, 1992-1993 sezo-
nunda sonra aradan geçen 27 sezonda ise
evinde üst üste 2 maç kaybı yaşamamıştı.

Yenilmezlik serileri sona erdi

Fenerbahçe'nin, ligde önemli rakipleri kar-
şındaki sahasında yenilmezlik serileri 2020
yılında sona erdi. 
Seyircisi önünde rakipleri Galatasaray, Be-
şiktaş ve Trabzonspor karşısında uzun yıllar
yenilmeyen sarı-lacivertliler, 2020 yılında iç
sahada bu 3 rakibine de mağlup oldu. Fe-
nerbahçe, geçti-
ğimiz sezonun
23. haftasında
sahasında Ga-
latasaray'a 3-1
mağlup olarak,
Kadıköy'de 20
yıl sonra sarı-
kırmızılı ta-
kıma yenildi.
Sarı-lacivertli
ekip, 16 Hazi-
ran 2020'de Zi-
raat Türkiye
Kupası yarı
final rövan-
şında Trab-
zonspor'a
Kadıköy'de 3-1
yenilerek, raki-
bine sahasında
yaklaşık 23 yıl
sonra mağlup
oldu. Son ola-
rak dün Kadı-
köy'de 15 yıldır
yenilmediği
Beşiktaş'a da
4-3 kaybeden
Fenerbah-
çe'nin, evinde
bu 3 rakibine
karşı yenilmez-
lik serileri bitti.

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe,
kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvede önemli kayıplar yaşadı
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Başkent ekipleri
karalar bağladı
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan üç puanla ayrılamayan Gençlerbirliği 20, galibiyeti 
bulunmayan tek takım konumundaki MKE Ankaragücü ise 21. sırada yer alıyor
Süper Lig'in başkent temsilcileri Gençlerbir-
liği ve MKe Ankaragücü, ilk 10 haftada isteni-
len sonuçları alamadı. Ligin 10. haftasında
Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nin
galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Bu kulvarda se-
zonun tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş dep-
lasmanında 1-0'lık skorla elde eden
kırmızı-siyahlılar, daha sonra oynadığı 6 maçı

da kazanamadı. Bu süreçte 5 mağlubiyet ve 1
beraberlik alan başkent ekibi, galibiyete has-
ret kaldı. Yukatel Denizlispor ve Yeni Malat-
yaspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği, daha
sonra Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Başkent ekibi, Medipol Başakşehir deplasma-
nından 2-1 mağlup döndükten sonra ilk teknik
direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre

ile yollarını ayırdı.  Takımı daha önce de bir-
çok kez çalıştıran, sportif direktör Mustafa
Kaplan'ı yeniden teknik direktörlük görevine
getiren Gençlerbirliği, son iki maçta da iste-
diği sonuçları elde edemedi. Ligin 9. hafta-
sında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen
kırmızı-siyahlılar, dün de Kasımpaşa'ya 2-0
mağlup oldu. Süper Lig'de 5 puanla 20. sı-
rada yer alan Gençlerbirliği, 11. hafta müca-
delesinde lider Aytemiz Alanyaspor'u
ağırlayacak.

Ankaragücü hala kazanamadı 

Sezona teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde
başlayan MKe Ankaragücü, sakatlıklar ve
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının da
etkisiyle sahadan istediği sonuçlarla ayrıla-
madı. Geride kalan 10 lig haftasında 8 maça
çıkan sarı-lacivertliler, bu sezon henüz galibi-
yetle tanışamadı.
Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konu-
mundaki MKe Ankaragücü, 2 puanla 21. ve
son sırada yer alıyor. 9. haftadaki Göztepe ye-
nilgisi sonrası Fuat Çapa ile yollarını ayıran
başkent temsilcisini, Trabzonspor maçında
sahaya antrenör olarak Mustafa Dalcı çıkardı.
Trabzonspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasre-
tine son veremeyen MKe Ankaragücü, 11.
hafta maçında Antalyaspor'a konuk olacak.

Göz-Göz 
1 attı 3 aldı

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda
Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. 16. dakikada Gu-
ilherme'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuru-
şunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 19. dakikada
Kayode'nin soldan ceza sahasına ortasında kale ala-
nındaki Claudemir'in yakın mesafeden kafa vuru-
şunda, meşin yuvarlak son çizgiye paralel giderek
taca çıktı. 28. dakikada robin Yalçın'ın sağdan ceza
alanına ortasında Kayode'nin kafa vuruşunda meşin
yuvarlak, kalecide kaldı. 33. dakikada Kone'nin ceza
sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can eğri-
bayat, topu iki hamlede kontrol etti. 67. dakikada
sağdan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın altı-
pasa gönderdiği topa Guilherme'den önce dokunan
kaleci Samassa, gole izin vermedi. 73. dakikada sol-
dan topla ceza alanına giren Napoleoini'nin iki raki-
bini oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruşta, top
yandan auta çıktı. 80. dakikada Göztepe öne geçti.
Soner Aydoğdu'nun soldan ceza sahasına ortasında
kale alanındaki Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda top
filelerle buluştu: 0-1. Göztepe, mücadeleyi 1-0 önde
tamamladı.

Altınordu
rüzgarı

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde İstanbulspor'u
1-0 yenerek ilk kez liderliğe yükselen Altınordu, dün
de deplasmanda son sıradaki eskişehirspor'u 2-0'la
geçip zirvedeki yerini korudu. Toplam 9 eksikle git-
tiği eskişehir'den 3 puanla dönen kırmızı-lacivertliler,
dış sahadaki 3 maçlık galibiyet özlemini de dindirdi.
Altınordu üst üste 3 galibiyet aldığı son 3 karşılaş-
mada kalesini gole kapatırken, rakip filelere 5 gol bı-
raktı. İzmir ekibi bu periyotta royal Hastanesi
Bandırmaspor ve eskişehirspor'u 2-0, İstanbulspor'u
ise 1-0’lık skorla dize getirdi.Teknik Direktör Hüseyin
eroğlu, eskişehir galibiyetinin ardından, "Topa daha
fazla sahip olmalı ve daha önde oynamalıydık. Bizim
için bunlar eksi hanemizde duruyor. Doğru hücum
geçişleri ile iki gol bulmamız, takım savunmasını
doğru yapmamız, maç bitimine kadar konsantrasyo-
numuzu korumamız ve disiplinden kopmamamız ise
artılarımız olarak öne çıktı. Maçın genelinde oyunun
kontrolünü sağladık. rakibimize tek bir pozisyon bile
vermedik. Önümüzde yine zorlu bir seri var. Kazanıp
yolumuza devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

Oğuzhan siftah yaptı

Altınordu'nun sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı
kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün, eskişehirspor file-
lerini 65'inci dakikada sarsarak galibiyeti sigortaladı.
19 yaşındaki futbolcu kariyerinin ilk profesyonel go-
lünü kaydetti. Toplam 4 gole ulaşan Ahmet İlhan ise
ikinci yarıda gördüğü kartla iç sahada oynanacak
Ankara Keçiörengücü maçı öncesi kırmızı kart ceza-
lısı durumuna düştü.
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Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye
erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek
ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün sos-
yal medya hesabından yapılan açıklamada,
Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşılarak yol-
ların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifade-
lere yer verildi: "Teknik direktörümüz
Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolla-
rımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımı-
zın TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme
başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkı-
ları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki
kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Şifo Mehmet’le

yollar 
ayrıldı
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G üne erken başlayanlardan... Sabah
kahvesini koyuyor, sohbete başlıyoruz.
Söyleşi sırasında yerinde sabit dura-

mıyor. Evin içinde turlamaya başlıyor ama
buna şaşırmamak lazımmış çünkü “Acayip
hiperaktifim, asla oturduğum yerde dur-
mam” diye anlatıyor. Son dönemde basında
sık sık çıkan arabası, kolyesi ve saatlerine
dair haberlerle yanlış anlaşıldığını düşünü-
yor: “Lüks tutkunu değilim.” Berkay Şa-
hin'le müzikten geçmişte yaşadığı maddi
zorluklara, aşktan ailesine sohbete 
dalıyoruz...

nHarbiye Açıkhava’da her sene en az iki-üç
konserin oluyor. Orada senden daha az kon-
ser veren bazı isimlerin başına ‘popstar’ gibi
sıfatlar konmasını haksızlık olarak görüyor
musun?
Hayır, insan kendini konumlandırdığı yer
kadar var. Ben kendimi ‘popstar’, ‘hiperstar’
olarak konumlandırmıyorum.

nNasıl konumlandırıyorsun?
Ben, müzikte sınırları olmayan bir şarkıcı-
yım. Her geçen gün daha iyi olmak için uğ-
raşan bir müzisyenim. Benim, kızlar ben
sahnedeyken bağırsın çağırsın, çığlıklar atsın
gibi beklentilerim hiç olmadı. Tek isteğim
şarkımı söylerken, sustuğum noktada dinle-
yicinin o şarkıları tamamlamasıydı ve buna
da kavuştum. Bir tarza da bağlı kalmadım.
Bana hangi şarkıyı verirseniz en iyi şekilde
söylemeye çalışırım. Ama bir konuda iddialı
olduğumu söyleyebilirim. Beni izlemeye
gelip eğlenemeyecek kimse yok.

nBunun sırrı ne?
Şarkı söylemeye başladığım an o kadar yaşı-
yorum ki... Söylediğim şarkıyı en iyi şekilde
söylemeye çalışıp kalbime o duyguları yaşa-
tıp hissettiğim gibi karşımdakine 
geçiriyorum.

nSahne şarkıcısı mı albüm şarkıcısı mısın?
Sahne ama insanlar albüm yapmama da
alıştı. Her şeyin dijitale döndüğü bu dö-
nemde 10 bin bile basılı albüm satmak zor-
ken, sadece kendi keyfim
için yaptığım ‘Arabest’
albümü 80 bin-
den fazla sattı.
Dijitalde de
şarkılarım
çıktı-
ğında,
ilk sı-
ra-
lara
24

saat geçmeden oturuyor.

nBu meslekte ensende kimin nefesini hisse-
diyorsun?
Herhangi birine rakip olabilecek bir adam
değilim. Kendimi ayrı bir yerde konumlandı-
rıyorum. İki çocuğum, ailem, kendi orkes-
tram ve kendi sahnemle yaşayan bir
adamım.

n23 yıldır sahnedesin. Bu sektörde var
olmak zor mu?
Çok ünlü veya çok göz önünde olmak zor
değil aslında. Çıktığın yerde kalmayı başar-
mak zor. Ben bunu uzun bir yol, bir mara-
ton olarak görüyorum. Her geçen gün
ürettiğim müziğin üzerine biraz daha koy-
mam gerekiyor diye düşünüyor ve ona göre
hareket ediyorum.

nBu iş için nelerden vazgeçtin?
Özel hayatımdan vazgeçtim. Gerçekten
mutsuz olduğun bir ruh halindeysen bile
hep pozitif olman gerekiyor. Dolayısıyla
kendi hayatınla alakalı çok ödün veriyorsun.

nBu yolculukta zorluklar yaşadın mı?
Çok. İlk albüm çıkmadan önceydi. Her
hafta içi İzmir’de çalışıp, para biriktirip hafta
sonları bir bağlantı bulmak için İstanbul’a
gidiyor ve dönüyordum. Bu tam dört yıl
sürdü. Ama hiç pes etmedim. Dört yıl so-
nunda bir firmayla anlaştım. İki yıl bekle-
dim. Olmadı. Başka firmaya geçtim. Daha
sonra ben de elimden geldiğince yeni isim-
lere destek olabileyim diye ‘Hiperaktif’ isimli
bir prodüksiyon şirketi kurdum.

nHiperaktif misin?
Sorma! Acayip hiperaktifim, oturduğum
yerde durmam. Kızlarım Zeynep’le Arya çok
hareketli oldukları için onların işine geliyor.

n‘Dert Faslı’ nasıl ortaya çıktı?
Üç yıl önce Ezgi Ceren Anar’ın yaptığı,
benim de üzerinde düzeltmeler yaptığım
şarkıydı. “Bunu kullanacağım” dedim,
“Tamam Beko” dedi. Üzerinde oynadıkça,
dinleyenin böbreğini, dalağını dağıtır bir

biçim aldı şarkı.

nYakın arkadaşların sana kendi
aranızda ‘Beko’ mu der?

‘Dede’ derler. Ben çok kullanı-
rım bu keli-

meyi. Yaptığı işte sağlam olan kişilere, iyi
müzisyenlere bu tabir kullanılır.

nMüzik dünyasında seni rahatsız eden
şeyler neler?
Ben müzikte küçük bir damlayım, eleş-
tirmen değilim ama kendime ait fikir-
lerim de var. Her geçen gün müzik
kötüye gidiyor.

nNeden?
Kötü şarkılar bir şekilde insanla-
rın beğenisine sunuluyor ve
başka yollardan insanlara direti-
liyor. Onno Tunç ve Uzay He-
parı 10 yıl daha yaşasaydı şu
an bambaşka müzikler yapı-
lıyor olurdu.

nNiye böyle oldu?
Deneme, tüketme çılgınlığı
dönemindeyiz. Bir de üs-
tüne, son dönemde bu işe
niyet edenler iyi eğitilmi-
yor ve kolay yolları tercih
ediyorlar. Önemli olan
bireysel olarak insanın
kendini eğitmesi.

nEvlilik dendiğinde ak-
lına ilk ne geliyor?
Huzur. Evlilik doğru
insanla dünyanın en
güzel şeyi, yanlış in-
sanla zulüm. Ben
dünyanın en mutlu ve
huzurlu adamıyım.

nÖzlem Hanım’la
nasıl tanıştınız, anlatır
mısın?
Nihat Odabaşı bana
bir klip çekecekti.
Özlem de onun cast
görüşmesine gelen
modellerdendi. O
gün onu ilk
kez gördüm,
annesiyle
gelmişti. Çok
etkilendim ve aramızda
bir iş diyaloğu olsun istemedim. “İletişim
numaralarını alalım ama bu kız olmaz
klipte” dedim (gülüyor).

nSonra...
Aradım. Zar zor bir kahve içmeye ikna

ettim. Dışarıya çıkmayan bir kızdı. Anne-
sinden iki saat izin aldı. Sonra da ara

ara konuşmaya devam ettik. Zaten
beş ay içinde evleneceğimi anla-

dım.

nBir insan bunu nasıl anlar?
Hissediyorsun. Aşırı anlayış-
lıydı. Sessiz, sakindi. İlişki-

mizin yedinci ayında
Amerika seyahatine

benimle geldi. 17
gün kimseyle ko-

nuşmadan tama-
men onunla
zaman geçir-
dim. O
zaman bu
işin çok
doğru olaca-

23 yıldır sahnede, konserleri hep tıklım
tıklım oluyor, onu sahnede izleyip de

eğlenmeyecek kimsenin olmadığını
söylüyor. Kendini müzikte

belli bir kalıbın içine 
sokmuyor, “Bana hangi

şarkıyı verirseniz en
iyi şekilde söylemeye

çalışırım” diyen
Berkay, müzik söz
konusu olduğunda

sınır 
tanımadığını da 

ekliyor

BERKAY: 

TANIMAM
ASLA SINIR 

Ben şort-terlik gezen biriyim.
Biri eleştirecek diye mutlu oldu-
ğum şeyden vazgeçemem. Ma-

yısta terliğimi giyerim, kasım
ayına kadar giymeye devam ederim.

Hep böyleydi. Böyle huzurluyum.
Moda yazarları kısa paça pantolon-

larına takık. “Neden boyunu kısa
gösteriyor?” diyorlar.

Seviyorum, kendime yakıştırıyorum.
Yarın başka bir şey yakıştırırım,

onunla görürler beni.

ğına emin oldum. 2016’da Harbiye konseri sonrası
sahne arkasında verilen partide sürpriz evlenme tek-
lifi ettim.

nEvlilik neleri değiştirdi?
Çok şey. Özellikle kızlarım dünyaya geldikten sonra
daha anlayışlı, sakin, ılımlı ve vicdanlı biri oldum.

nNasıl bir babasın?
Evlat sahibi olmak dünyanın en güzel şeyi. Kız ço-
cuğu sahibi olmaksa çok daha harika. Etrafımdaki-
ler ve eşime sorarsanız çok iyi bir babayım ama ben
hâlâ yetersiz olduğumu düşünüyorum zaman
zaman... Çünkü evlatlarıma her şeyi vermek istiyo-
rum. Mesela konser bittiğinde hemen havaalanına
gidiyor, kızlarımın kalktığı saate yetişmeye 
çalışıyorum.

nMaço musun?
Benim maçoluk yaşayacağım bir ilişkim yok. İlişki-
mizde birbirimize saygı duyuyoruz ve sevmediğimiz,
diğerinin rahatsız olacağı şeyleri zaten yapmıyoruz.

nLüks tutkun var mı?
Hayır, lüks tutkum yok. Sadece keyif aldığım şeyler
var. Yoksa şu an üzerimde gördüğün beyaz tişört 60
lira ve bununla da çok mutluyum. Annem ev ha-
nımı, babam tekstilci. Kendi yağıyla kavrulan bir ai-
leydik. Asla varlıklı değildik.

nMaddi zorluklar yaşadın mı?
Üniversitede okurken üç arkadaş şimdinin parasıyla
1400 liralık bir evde oturuyorduk. Ev kirasını asla ay
başında ödeyemezdik. Bir restorana gidip yemek
yemek bile lükstü.

nÜniversiteyi bitirebildin mi?
Konservatuvarı önce Ankara’da özel bir üniversitede

burslu kazandım. Param yoktu, çalışmak zorunday-
dım. Devam edemedim. Diğer bir okulum İz-
mir’deydi. O zaman Ayvalık’ta yazın çalışıyordum.
Yine para kazanmam gerekiyordu. Beceremedim.
Ama okulumu bitiremesem de kendimi eğitebilmek
için deli gibi çalıştım.

nŞimdiye kadar en yanlış anlaşıldığın konu neydi?
Son dönemde sürekli arabası, kolyesi, saati gibi ha-
berlerle aşırı yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum.
Evet, magazin dünyasında tercih edilen haber çeşit-
lerinden biri de içinde bol sıfırlı rakamların geçtiği
‘lüks’ haberleri. Ama benim hayatım rakamlarla an-
lamlanan bir hayat değil. Bir araban veya evin vardır.
Çalışırsın, kazanırsın ve daha iyisini alırsın. Ben de
yıllardır alnımın teriyle çalışıyorum. Canımın istediği
bir saati ya da kolyeyi takmanın keyfini de yaşamalı-
yım. Allah herkese de bin katını nasip etsin.

nGerçekten binlerce dolar verip kolyeler 
alıyor musun?
Tabii ki yazıldığı gibi 200 bin dolarlık kolyeler takmı-
yorum. Bence zaten okuyucuların da çoğu bu ra-
kamların köpürtüldüğünün farkında. Beni üzen
kısmı, benim ağzımdanmış gibi yansıtılması. Benim
anlayışıma göre insanlar sahip olduklarını söylemez,
onlarla övünmezler. Ben de sadece kendi hayatımı
yaşıyorum, zorunda bırakılmadıkça da kimseye bir
bilgi vermiyorum. Bunların yazılması da beni 
rahatsız ediyor.

nMilyon dolarlar kazanıyor musun?
Yok abi. Dokuz aydır iş yapmıyoruz. Yine de hali-
mize hamdolsun.

nMekânların kapalı olmasıyla ilgili ne 
düşünüyorsun?
Bu süreç geçene kadar beklemek zorundayız. Ama

otellerin restoranları, barları açıkken, yıl-
başı programı yapılabiliyorken

aynı güvenlik standartla-
rını sağlayan yerle-

rin kapanması
bana garip ge-
liyor.
HABER
MERKEZİ

Şort 
terlikle
GeZerim

Benim iki çocuğum var, ben
buna dikkat etmez miyim hiç?
Bu da abartılıyor. Maske tak-

mak çok önemli. İnsanlarla
yakın olduğum ve diyaloğa

girdiğim yerlerde mutlaka
maske takıyorum. Ama
arabamda kendi kendi-

meyken veya sadece
yanımda eşim, mena-
jerim varsa takmıyo-

rum. Mesela
AVM’den çıkıyo-
rum, içeride mas-

keliyim. Tam
arabama biner-

ken çekiyorlar,
o yayımla-

nınca yanlış
anlaşılıyo-

rum her-
halde.

maske 
takmıyor 

diyenlere

Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay, 29 Aralık 1981 tari-
hinde dünyaya geldi. 1996 yılından beri annesiyle beraber

İzmir‘de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul‘da yaşa-
maktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışma-

larından önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil
beldelerinde belirli mekânlarda sahne alıyordu. Berkay, 2010 yı-
lında ilk albümü “Ele İnat” ile ‘en iyi sanatçı' ödülüne layık gö-

rüldü. İkinci albümü “Aşk Sadece” 2012 yılında yayınlandı. Uzun
süredir birlikte olduğu manken Özlem Katipoğlu ile 31 Ağustos
2016’da evlendi. Çiftin Arya ve Zeynep Mira adında iki kızı var. 
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