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Virüsü mat
etmek...

Gelecek Partisi’nin kuruluşu-
nun ardından Türkiye’de 

1 yılda 23 partinin siyaset sahnesine
katıldığına işaret eden Davutoğlu, bu
tabloda ilk turda 50+1’i sağlamanın
imkansız olduğunu söyledi. Davu-
toğlu devamında, “Eminim bir 
müddet sonra Cumhurbaşkanı alter-
natif arayışına girmek zorunda kala-
cak. Oylarının MHP ile birlikte yüzde
35’lere indiği bir konjonktüre girdi-
ğinde hangi koa-
lisyonla yüzde
50+1’i sağlaya-
cak. Gün gelecek
onlar da buraya
gelecek. Siyasi
pragmatizm 
gereği parlamen-
ter sistemi gün-
demine alacak”
diye konuştu.
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Parlamenter sistem
yeniden konuşulur

TAVRIMIZ ÇOK NET

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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Koronavirüsle mücadeleye yönelik
alınan önlemler kapsamında uygula-

nan 4 günlük sokağa çıkma yasağında
sağlık sorunları yaşayan vatandaşların
imdadına Büyükçekmece Belediyesi'ne
bağlı ekipler yetişti. Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “Her zaman vatandaşın
yanındayız” dedi. I SAYFA 5
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Hükümetle 
diyalog yok

Halkların Demokratik Partisi
(HDP) Eş Genel Başkanı 

Mithat Sancar, 2021'deki yol haritala-
rını anlattı. Yeni yılın, HDP'nin 
'direniş+inşa' formülü için çok
önemli olduğunu belirten Sancar,
“Kürt halkı direniyor, direnmekten
asla vazgeçmiyor ve direnerek kazan-
manın artık eşiğindeyiz” yorumunda
bulundu. Hükümetle herhangi bir 
diyaloğun içinde olmadıklarını ve

siyasal iktidara
karşı tavırlarının
çok net oldu-
ğunu da anlatan
Sancar, “AKP
bugün gelin otu-
ralım dese bizim
için anlamı yok.
Artık oraları 
geçtik. Başka bir
yerdeyiz” dedi.
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Mithat Sancar

SARIGÜL ÇOK İDDİALI

Uzun yıllar ülkeyi
biz yöneteceğiz

Türkiye Değişim Partisi Lideri
Mustafa Sarıgül, ilerleyen 

dönemde cumhurbaşkanı adayı olup
olmayacağı yönündeki soruyu yanıt-
ladı. Sarıgül, “Birinci turda biz arzu
ederiz ki partimiz çıksın kendi görüş-
lerini bütün yurttaşlarımızla buluştur-
sun. Birinci turda kendi adayımızla
girelim ikinci turda son iki aday kim
kalıyorsa milletimiz zaten orada 
bütünleşiyor. Birinci turda bir başka

adayı destekleme
durumumuz
yok. Bizim çıka-
racağımız aday
ipi göğüsleyebilir.
İnanın ki parti-
miz uzun yıllar
ülkeyi yönetecek
ve biz ezberleri
bozacağız” diye
konuştu.
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Mustafa Sarıgül

Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli, söz konusu

binalar için geçerli sürenin 2020 yılı
ile birlikte tamamlandığını söyledi.
Hançerli, “Avcılar'da 245 bina 1999
depreminde orta hasar almış bina
var. Bu binaların bir kısmı o dö-
nemde güçlendirme almış. Fakat
güçlendirme yasal prosedürleri 

tamamlanmamış. Şu an Bakanlı-
ğın yazısı ile gelen, orta hasarlı tah-
liye ve yıkılması istenen bina sayısı
199. Yani; 245 binadan 46'sı kent-
sel dönüşüme girdi. Bunlar kentsel
dönüşümden yararlanarak binala-
rını yeniliyorlar. Şu an 199 binanın
tahliyesi ve akabinde yıkılması ile
ilgili bir süreç devam ediyor” dedi.
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SÜREÇ HALA dEVAM EdiyOR

Söz konusu binaların güç-
lendirilerek yıkılmaktan kur-

tarılabileceğini de anlatan Hançerli,
“Binalarının güçlü olduğunu ilgili
yasal mevzuata uygun bir şekilde
güçlendirilmiş olduğunu kanıtlayan-
lar bu listenin dışına çıkabilir. Bu ko-
nuda güçlendirmeye izin veriyoruz,
bunun yolunu açmak istiyoruz.

Fakat bu güçlendirme hakkını ala-
mayan mahkemeden de yürütmenin
durdurulması veya başka bir karar
getiremeyen binalarda elektrik, su ve
doğalgaz kesimi ve yıkım ile ilgili iş-
lemler devam edecek. Tüm komşu-
larıma, hemşerilerime özel istirham
ediyorum; Lütfen riskli yapıları tah-
liye edelim” diye konuştu.  I SAYFA 9
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Avcılar'da orta hasarlı olduğu belirlenen 245 bina için güçlendirme yapılması
veya kentsel dönüşüme girmeleri için tanınan süre doldu. Bu binalardan 

46'sı kentsel dönüşüm sürecine girerken, 
199'unun doğalgaz, su, 

elektrik gibi altyapı 
hizmetlerinin 

kesilmesine başlandı

Ahmet Davutoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video 
konferans yöntemiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapımı tamamlanan
Elazığ-Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü ile bağlantı
tünelinin açılışına katıldı. Muhalefete yüklenen Erdoğan,
“Türkiye'nin ekonomide ve yatırımlarda olduğu gibi de-
mokraside, hukukta ve özgürlükte ilerlemesine tahammül
edemiyorlar. Ayasofya'ın ibadete açılmasından, başörtüsü
serbestisinin hazımsızlığına kadar birçok alanda bu zihniye-
tin yansımalarını görüyoruz. Ama biz kimseye aldırmaz,
yolumuza bakar yolumuzda yürürüz. Bizi millete hizmet
yolundan kimse döndüremez” diye konuştu.
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COVId-19’Un ŞAŞIRTAn 
7 nÖROLOJİK SİnyALİ!

ESKİYE GERİ DÖNECEKLER

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, kişisel Twitter hesabında

yaptığı paylaşımda, 6284 sayılı kanun
kapsamındaki kadın cinayetlerinde
2019'da 336, 2020'de ise 266 kadının
hayatını kaybettiğini belirtti. Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
öncülüğünde verdikleri mücadeleyle
kadın cinayetlerinin 2019'a oranla
yüzde 21 düştü-
ğünü kaydeden
Soylu, “Hedefi-
miz tek bir 
kadının bu 
cinayetlere kur-
ban gitmemesi.
Hep birlikte 
mücadeleye
devam” ifadele-
rini kullandı. 
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Kadın cinayetleri
azalma gösterdi

Süleyman Soylu

SOYLU, RAKAM VERDİ
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AVCILAR’DA 199 
BINA YIKILABILIR

Gazeteciler, ziyaret
sonrasında, Kılıçda-

roğlu’na, AK Partililer’in
dün açılışı yapılan Alibey-
köy-Cibali tramvay hattını
kendilerinin yaptığı iddiasını

sordu. Kılıçdaroğlu, “Buna
güzel cevap verilir yani. 
Atılmış bir pas, artık bunu
gole çevirmen lazım” 
diyerek sözü İmamoğlu’na
verdi. İmamoğlu’nun yanıtı,
“2016’da temelini attılar,
projeyi başlattılar, ‘2018’de
bitireceğiz’ dediler; bitire-
mediler. Geldiğimizde 
durmuş bir proje aldık.
Bahsettiğim yüzde 55’lik
kısmını, yaklaşık 1 yılı biraz

aşkın bir sürede pırıl pırıl bir
şekilde yapıp, İstanbullulara
kazandırdık. Alkışlamalılar.
Biz, nasıl bizden önce yapı-
lan doğru işleri alkışlı-
yorsak, alkışlamayı
öğrenmeliler
ve alışma-
lılar”
oldu.
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HiZMETLER
ALKISLANMALI

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, sert sözlerle

muhalefete yüklendi. 
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu

hedef alan Erdoğan, “Bunlar
Ayasofya'nın açılmasından,

başörtüsünün serbestliğinden
hazımsızlık içine girdiler. Ama

biz kimseye aldırmaz
yolumuza bakarız, yolumuzda

yürürüz” dedi

TAHAMMÜL EdEMİyORLAR

Recep Tayyip Erdoğan

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıl-
dığı programda gündeme ilişkin açıklamalar

yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
kendisine ve partisine yönelik eleştirilerine yanıt
veren Kılıçdaroğlu, “İnsanlar bir dert ortamı
içinde. Bir sürü sıkıntılar yaşanıyor. ‘İnşallah
bunları atlatırız' de, güzel mesajlar ver ama
onun üzerinden fırsat bilip CHP'yi suçluyor.
Erdoğan gündem yaratamıyor, Erdo-
ğan'ın bütün hayatı CHP ve Kemal 
Kılıçdaroğlu. Adamın işi gücü biz
olmuşuz. Nasıl Kılıçdaroğlu'nu
yok ederim? Nasıl CHP'yi zor
duruma sokarım? Soka-
mazsın kardeşim, 
sokamazsın” dedi.
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Vatandaşın
yanındayız

Dr. Hasan
Akgün
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Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, vatandaşların riskli 

binalardan hızlı bir şekilde çıkması
gerektiği uyarısında bulundu.

RiSKLi BinALARI TERK Edin

Yılbaşı 
gecesi

fişek patlaması
sonucu gözünden
ağır yara alan Gala-
tasaray'ın Norveçli
oyuncusu Omar Elabdel-
laoui'nin sağlık durumuna
ilişkin Kulüp Doktoru
Yener İnce'den iyi haber
geldi. İnce, “Omar'ın yü-
zünde ikinci dereceden
bir yanık var ama plastik
cerrah arkadaşlar, bunun
ilerde bir sorun yaratma-
yacağını ve yüz güldü-
rücü sonuçlar alacağımızı
iletti. Gözüyle ilgili de
güzel haberler almayı
umuyoruz” dedi.
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Omar’dan
iyi haber 

iKiLEM’DE
KALIN!

İkilem'in iki başarılı ismi Serhat ve
Uğur'u artık tanımayan yok. İmza 

attıkları başarılı işlerle isimlerinden sıkça
söz ettiren ikili, hem İkilem'i hem de hayat-
larının bilinmeyenlerini sizler için anlattı. 
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SEDAT SARIKAYA’nIn SÖYLEŞİSİ SAYFA 16’DA 

İnşaatı bitmek üzere olan Beylikdüzü'ndeki Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi ile İbrahim 
Cevahir Cami'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun çalışmalarını anımsatarak,
“Birçok hizmet İstanbullulara kazandırıldı. Hepsi pırıl pırıl bitirlen işler. Bunlar alkışlanmalı” dedi

SAyFA 7Oktay APAydIn

Yeni yıla
yeni bela...

Depreme karşı
detaylı araştırma

Doğu Ana-
dolu fayında

oluşan büyük, tarihsel
depremlerin izleri,
Hazar Gölü'nden 
alınan çamur karotlar-
dan ortaya çıkarılıyor.
Çalışmalarda sona

gelindiğini söyleyen
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Kadir
Eriş, “Depreme karşı
ciddi bir araştırma
içindeyiz” diye 
konuştu. I SAYFA 5
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GOP artık size gelecek
Gaziosmanpaşa
Belediyesi, pan-

demi öncesi başlattığı
ve vatandaşların yoğun
ilgi gösterdiği Farika
Sohbetleri’ne koronavi-

rüs tedbirleri kapsa-

mında online canlı yayınla-
rıyla devam ediyor. Tarih,
sanat, edebiyat ve televiz-
yon dünyasının ünlü isim-
leri sosyal medya üzerinden
Gaziosmanpaşalıların evle-
rine konuk oluyor. I SAYFA 4
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ADAMIN İŞİ GÜCÜ CHP!KiMSEYE ALDIRMAZ
YOLUMUZA BAKARIZ

Kemal 
Kılıçdaroğlu

HABERİN
DEVAMI 
SAYFA 2
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anne ve
babasıyla da bir araya gelerek sohbet etti.
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Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

YAŞAM

SEMANUR POLAT

D ünya Sağlık Örgütü tarafından
pandemi olarak kabul edilen
COVID-19 (SARS CoV-2) salgı-

nının başlangıç ve devam sürecinde bildiri-
len bilimsel raporlar, hastalığın sadece
solunum yollarını değil; beraberinde veya
bazen tek başına nörolojik sistemleri de et-
kilediğini ortaya koyuyor. Geliştirilen aşılar
yüreklere su serpse de, önüne geçilemeyen
bir hızla tüm dünyada yayılmaya devam
eden ve şimdiden milyonlarca insanı en-
fekte eden COVID-19 ile ilişkili nörolojik
semptom ve bulgulara gün geçtikçe yenileri
ekleniyor. Yüksek ateş, halsizlik, öksürük ve
nefes darlığı gibi hastalığın sık bilinen belir-
tileri olmadan; baş ağrısı, tat ve koku ala-
mama, baş dönmesi, dengesizlik, görme
kayıpları, bilinç bulanıklığı veya kaybı, ani
gelişen unutkanlık, felçler, el ve ayaklarda
ilerleyici kuvvet kaybı ve uyuşma, nöropatik
ağrı gibi nörolojik belirtiler COVID -19 en-
feksiyonunun ilk sinyali olabiliyor. Acıba-
dem Fulya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr.
Öğretim Üyesi Yıldız Kaya özellikle akci-
ğer enfeksiyonunun ağır seyrettiği hasta-
larda diğer bulgulara ek olarak nörolojik
belirtilerin tabloya eklenebildiğine dikkat
çekerek, “Hastalığın nörolojik belirtilerinin
toplum tarafından tanınması, hastaların
tedavi olanaklarına zaman kaybetmeden
ulaşmalarında en önemli faktördür.” diyor

Şiddetli baş ağrısı

Baş ağrısı Covid-19’un oldukça yaygın gö-
rülen belirtilerinden birini oluşturuyor.
Öyle ki hastalarda görülme sıklığı yüzde
40’a kadar yükselebiliyor. “Covid-19'a bağlı
gelişen baş ağrısında daha önce olmayan
şekilde ve şiddette tüm başta ağırlık hissi
oluşur, bazen de bıçak saplanır gibi keskin
karakterlidir.” uyarısında bulunan Dr. Öğ-
retim Üyesi Yıldız Kaya, uykudan uyandı-
racak kadar şiddetli olabilen ağrının
genelde ağrı kesiciyle geçmediğini vurgulu-
yor. Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle geli-
şen baş ağrısının migrenden daha farklı
özellik sergilediğini belirten Dr. Öğretim
Üyesi Yıldız Kaya, “Bu ağrı çift taraflı, tüm
başı tutan, ağrı kesiciye rağmen azalma-
yan, dirençli bir ağrıdır. Günlerce devam
eder ve şiddeti günler içinde artabilir.”
diyor.

Yaygın kas ağrıları

Yaygın kas ağrıları da Covid-19 enfeksiyo-
nunun sık görülen belirtileri arasında yer

alıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi
Yıldız Kaya bu hastalığa bağlı kas liflerinde
gelişen iltihabi tutulum nedeniyle nadir de
olsa kas hücrelerinde kayıp ve güç kaybı da
gelişebileceğini belirtiyor. Ağrı kesicilerle
azalmayan vücutta, kol ile bacak kasla-
rında ve eklemlerde şiddetli ağrı, doku-
nunca hassasiyet gibi şikayetler Covid-19
enfeksiyonu iyileştikten günler sonra bile
devam edebiliyor.

Kol ve bacaklarda yaygın uyuşma

Covid-19 enfeksiyonunun erken veya geç
döneminde kol ve bacaklarda yaygın
uyuşma, ağrı ve güç kaybı şikayeti ile geli-
şen nöropati, bir başka deyişle vücuttaki
sinir uçlarında tahribat gelişmesi belirtileri
ortaya çıkabiliyor. Nöropati yürüme güç-
lükleri, ellerini kullanmakta zorluk, el ve
ayaklarda yanma, karıncalanma gibi duyu
bozuklukları ve ağrılara neden olabiliyor.
Bazı Covid-19 hastalarında ani başlayarak
hızla ilerleyen, bacaklardan kollara, hatta
solunum kaslarına kadar tutulum gösteren
Guillain Barré Sendromu da gelişebiliyor.

Ani gelişen unutkanlık

İleri yaşta, özellikle demansı olan hasta-
larda ve aynı zamanda komorbid, başka
deyişle daha önce felç geçirme, hipertansi-
yon, diyabet veya kalp hastalığı olduğu bili-

nen Covid-19 hastalarında bilinç değişik-
likleri de gelişebiliyor. Dr. Öğretim Üyesi
Yıldız Kaya ani oluşan unutkanlık, davra-
nış değişiklikleri ve hafıza kusurları gibi be-
lirtilerin Covid-19 hastalığında genellikle
ileri yaştaki kişilerde ilk belirti olarak ortaya
çıkabileceği uyarısında bulunarak, şunları
söylüyor: “Covid-19 enfeksiyonu doğru-
dan beyin hücresini etkilemesi dışında; vü-
cutta yaratmış olduğu yoğun iltihabik
olaylar nedeniyle meydana gelen metabolik
bozukluklar ve oksijenlenmedeki azalmaya
bağlı değişikliklere yol açıyor. Bunun yanı
sıra virüs tarafından tetiklenen sitokin fırtı-
nası sonucu oluşan çoklu organ yetmezli-
ğinin gelişmesi de ensefalopati olarak
tanımlanan tabloya neden oluyor.”

Uyku bozuklukları

Covid-19 pandemisi nedeniyle evde uzun
süre zaman geçirmek ve stres uykunun sü-
resi ile kalitesini olumsuz yönde etkiliyor.
Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Kaya, pandemi
sürecinde toplumda uykuya dalma güç-
lüğü ve uykusuzluk sorunlarının daha fazla
görüldüğünü belirterek, “Covid-19 çevresel
ve sosyal koşullara bağlı olarak uyku ve
uyanıklık ritminin bozukluğu gibi uykuyla
ilişkili hastalıkların ortaya çıkmasına neden
olabileceği gibi, daha önce var olan uyku
hastalıklarının kötüleşmesine de yol açabi-

liyor. Uyku bozuklukları ileri yaşta ve özel-
likle demans hastalarında Covid-19 ‘un
habercisi olabiliyor. Daha önce var olma-
yan sürekli uyku hali gelişmesi, gece gelişen
halüsinasyon ve yer ile zaman karışıklığı
gibi durumlar hastalığın belirtisi olarak
karşımıza çıkabiliyor.” diyor.

Baş dönmesi ve dengesizlik

Covid-19 enfeksiyonu işitme ile denge sini-
rinde hasar yaparak kulak çınlaması ve baş
hareketleriyle tetiklenen baş dönmesi veya
sallantı hissi gibi şikayetlere yol açabiliyor.
Aynı zamanda ani işitme kayıplarına da
neden olabiliyor.

Tat ve koku kaybı

Covid-19 enfeksiyonunun başka bulguları
olmadan; tek belirtisi olarak tat ve koku
kaybı gelişebiliyor. Bu enfeksiyonun diğer
koku alma bozukluğu yapan viral enfeksi-
yonlardan farkı, burun tıkanıklığı olmadan
ciddi koku alamama sorunu yaşatması.
Araştırmalarda bunun nedeninin ACE-2
olarak adlandırılan bir enzimin burun için-
deki koku alma alanında yüksek miktar-
larda bulunması ve koronavirüsün vücuda
girişine izin veren kapı işlevi görmesi ol-
duğu ortaya kondu. Covid-19 enfeksiyo-
nuna bağlı tat ve koku kaybı bazen yaklaşık
2-4 hafta içerisinde tamamen düzeliyor.

Gebeliğe engel
sinsi bir hastalık!

KASIK, alt karın bölgesi ve belde oluşan kronik
ağrılar… Yoğun ve uzun süren adet kanamaları,
ara kanamalar… Şiddetli tablolarda oluşan kan-

sızlık… Cinsel ilişkide ağrı ve bunun sonucunda gelişen, cin-
sel isteksizlik… Daha da kötüsü, hamileliği önleyebilmesi,
hamilelik oluşsa dahi ardı ardına düşüklere yol açabilmesi!
Gerek başka hastalıklarla ortak belirtileri olması, gerekse
adet döneminde yaşanan sorunların olağan olarak düşünü-
lüp hekime başvurulmaması nedeniyle tanı konulması bazen
yılları bulabilen bu hastalığın adı; adenomiyozis. 

Kadınlar kendini kontrol etmeli

Rahim iç boşluğunu döşeyen endometrium dokusu, her ay
adet kanamasıyla vücuttan atılıyor. Bu dokunun çeşitli fak-
törlerin etkisiyle rahim duvarı kası içerisinde büyümesine
‘adenomiyozis’ deniliyor. Östrojene bağımlı olduğu için
üreme çağındaki kadınları etkileyen ve menopoz döneminde
sona eren adenomiyozisin görülme sıklığıyla ilgili net bir veri
olmasa da, oldukça yaygın bir sağlık problemi olduğu belir-
tiliyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müberra Namlı
Kalem, kadının yaşam kalitesini oldukça düşürebilen adeno-
miyoziste en önemli sorunun tedavide geç kalınması oldu-
ğuna dikkat çekerek, “Başka hastalıklarla ortak belirtiler
göstermesi tanı konulmasını güçleştiriyor. Ayrıca hastalar
yoğun adet kanamalarının ve kasık bölgesindeki sancıların
olağan bir durum olduğunu düşünerek, hekime başvurmaya
gerek duymayabiliyor. Yıllarca bu ağrıları çekmek duru-
munda kalıyor, daha da kötüsü annelik hayaline kavuşamı-
yorlar. Bu nedenle özellikle kasık ağrısı ve yoğun kanama
durumunda mutlaka hekime başvurulmalı, hiçbir yakınma
olmasa dahi yıllık jinekolojik muayeneler ihmal edilmemeli.” 

COVID-19’UN SASIRTAN 
7 NOROLOJIK SINYALI!

İnme, Covid-19 enfeksiyonu-
nun nörolojik belirtileri ara-
sında yer alıyor. Covid-19
enfeksiyonu hem doğrudan
vücudun nörolojik yapılarını
hem de kanın pıhtılaşma özel-
liklerini ve damar yapısını etki-
leyerek inmeye neden
olabiliyor. İleri yaş, hipertansi-
yon, diyabet, kolesterol yük-
sekliği ve kalp hastalıkları gibi
faktörler inmeyi tetikliyor.
Ancak Covid-19 enfeksiyo-
nunda genç kişilerde de hiçbir
risk faktörü olmadan beyin
damar tıkanıklıklarına bağlı
inme gelişebiliyor.

İnmeye neden
olabiliyor!

Acıbadem Fulya Hastanesi
Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim
Üyesi Yıldız Kaya, Covid-19’un
7 nörolojik sinyalini anlattı,
önemli uyarılarda bulundu

Aman gözlere dikkat edin
Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Sarper Karaküçük Covid-19 pandemisinde göz sağlığımızı korumak için
almamız gereken önlemleri anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

Tüm dünyada milyonlarca ki-
şinin hayatını kaybetmesine
yol açan Covid-19 enfeksiyo-

nunda bulaşma noktası olarak ağız ve bur-
numuz ön plana çıksa da, daha nadir
olmakla birlikte enfeksiyon gözlerimizden
de bulaşabiliyor! Hatta bazı hastalarda
Covid-19 kendini ilk olarak gözlerde ele
veriyor! Zamanımızın çoğunu evde, genel-
likle de bilgisayar karşısında geçirdiğimiz
için gözlerimizde kuruluk ve bu tablonun
neden olduğu yorgunluk ile ağrı sorunları-
nın görülme riski de artıyor. Dolayısıyla
Covid-19 pandemisinde gözlerimizi koru-
mak ayrı bir önem taşıyor. Acıbadem üni-
versitesi Atakent Hastanesi Göz
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarper Kara-
küçük pandemide gözlerimizi korumak için
dikkat etmemiz gereken en önemli kuralın,
yeterince temiz olmayan ellerimizin gözle-
rimize götürülmemesi olduğunu belirterek,
maske takmanın ve beraberinde ellerimizi
en az 20 saniye yıkamanın önemini 
vurguluyor.

Elleri yıkamadan asla!

Ellerinizi gözlerinize götürmeyin, gözlerinizi
ovuşturmayın. Özellikle de ellerinizi yıka-
madıysanız! Covid-19, tıpkı grip virüsleri
gibi vücut yüzeyini kaplayan ve mukoza
denilen zarları geçerek vücudumuza giri-
yor. Bu zarlar, yani virüslerin vücudumuza
giriş kapıları, ağız, burun ve gözlerimizde

yer alıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Sarper Karaküçük ellerimizi sık sık ve
doğru yıkamanın Covid-19 pandemisinde
daha da fazla önem taşıdığını belirterek,
“Çünkü gün içinde ellerimizi sık sık ağzı-
mıza, burnumuza ve gözlerimize götürüyo-
ruz. Eller usulüne uygun olarak sabunla
yıkanmadan göze götürülürse Covid-19
bulaşma riski yüksek olabiliyor. Dolayısıyla
ellerimizi sık sık ve en az 20 saniye bo-
yunca yıkamalıyız.” diyor.

Yüz siperlikleri ve 
koruyucu gözlük kullanın

Göz sağlığınız için Covid-19’a karşı takma-
nız gereken maskeye ek olarak, özellikle
kapalı ortamlarda, yüz siperlikleri ve koru-
yucu gözlükler kullanın. Bunlar gerek bari-
yer oluşturup koruma, gerekse ellerimizi
gözlerimize götürme ihtimalini azaltma
açısından ekstra fayda sağlayabiliyorlar.

Bu belirtilerde zaman 
kaybetmeyin!

Covid-19’un özel bir göz belirtisi olma-
makla birlikte; gözde kızarıklık, yanma,
batma, çapaklanma, sulanma ile seyreden
konjonktivit, enfeksiyona eşlik edebiliyor.
“Bu sorunlarda zaman kaybetmeden bir
göz hekimine başvurmayı ihmal etmeyin,
çünkü göz enfeksiyonları zamanında tedavi
edilmezse gözlerde kalıcı hasarlar bıraka-
bilir.” uyarısında bulunan Prof. Dr. Sarper

Karaküçük, “Ancak beraberinde öksürük,
ateş, nefes darlığı ve eklem ağrısı gibi be-
lirtiler varsa, öncelikle göğüs ya da dahiliye
muayenesi olmanız gerekiyor.” diyor.

Lens kullanırken bunlara dikkat

Kontakt lensler her zaman titizlik ve te-
mizlik istiyorlar. Pandemi döneminde kul-
lanım kurallarına ise çok daha fazla
dikkat etmek gerekiyor. Bunun nedeni ise
yeterince temiz olmayan ellerle takılan ya
da çıkartılan lenslerin göz yolu ile enfek-
siyon bulaşma riskini arttırması. Prof. Dr.
Sarper Karaküçük lens kullanımında dik-
kat edilmesi gereken kuralları şöyle anla-
tıyor: “Pandemi döneminde eller ve
dokunulan yüzeyler virüs içerebileceği
için kontakt lens kullanımı sırasında el te-
mizliği daha da önem taşıyor. Ellerin en
az 20 saniye süreyle yıkanması, kontakt
lenslerin dikkatle ve usulüne uygun şe-
kilde yıkanmış ellerle günlük olarak dü-
zenli takılıp çıkartılması, kontakt lenslerle
yatılmaması, süresi dolan aylık ya da
günlük lenslerin atılıp yeni paketin açıl-
ması gibi temel kurallara mutlaka uyul-
ması gerekiyor. Ayrıca özellikle kış
aylarında ev içinde kalorifer yanan or-
tamlarda hava daha kuru olabileceği için
kontakt lenslerin tek kullanımlık suni göz-
yaşlarıyla günde 2-3 kez nemlendirilmesi
de çok faydalı olacaktır.”
ZEYNEP VURAL

Pandemi süresince gerek eğitim, gerekse iş hayatı nedeniyle ekran
başında geçirdiğimiz süremizi çok uzattığımız için göz kuruluğu
problemi ve beraberinde göz ağrılarının görülme sıklığı artıyor. Bu
sorunlarla başa çıkmak için yaklaşık her 45 dakikada bir çalışmaya
5-10 dakika ara vermeli, bilgisayar başından kalkmalı, dolaşmalı,
ardından ekran başına dönmelisiniz. Ayrıca ekran, göz seviyesinden
daha aşağıda olmalı. Aşırı uzamış çalışma sürelerinde suni gözyaş-
larından günde 2-3 kez destek almanızda da fayda var.

Bilgisayar başında her
45 dakikada bir mola
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DÜNYAYI etkisi altına alana 
korona virüs salgını nede-
niyle alınan tedbirler kapsa-

mında tüm Türkiye'de 80 saat 
boyunca uygulanan sokağa çıkma kı-
sıtlamasında polis ekipleri denetim 
yaptı. Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda 
yapılan denetimler araçları tek tek dur-
duran polis, sürücülerin ve vatandaş-
ların çalışma ile izin belgelerini kontrol 
etti. Çalışmalar devam ettiği esnada 
polis bir servis minibüsünü durdurdu. 
Sürücünün evrakların kontrol eden 
polis, yanındaki şahsın evraklarını gös-
terememesi üzerine araçtan inmesini 
söyledi. Neden dışarıda olduğunun so-
rulması üzerine şahıs, eve gittiğini söy-
leyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. 
Ardından şahıs hakkında cezai işlem-
lerin uygulanması için polis aracına 
geçildi. Burada müdürünü arayan 
şahıs, polis memurunu ikna etmesi 
için telefonu verdi. 

Ülkenink urallarını bileceksin 

Polisin durumu ifade etmesinin ardın-
dan cezai işlem uygulandı. O esnada 
dokuz yıldır Türkiye'de yaşadığını söy-
leyen şahsa polis, “9 yıldır bu ülkede 
bu vatandaş sıfatıyla yaşıyorsan, o 
zaman bu ülkenin şartlarına ve kural-
larına göre hareket edeceksin” dedi. 
Polise adeta yalvaran ve sonrasında 
ağlayan Abdulhadi D.'ye (22) ‘Umumi 
Hıfzsıhha Kanununa Muhalefet' su-
çundan 3 bin 180 lira idari para cezası 
uygulandı.

Gözyaşları  
çare olmadı

K aza, saat 07.30 sıralarında Esenler 
Otogar-Hal-Tem bağlantı yolunda 
meydana geldi. İddiaya göre, Bay-

rampaşa'dan TEM Otoyolu istikametine 
giden 23 ABN 756 siyah Opel marka oto-
mobil sürücüsü T.Y, sapağı kaçırınca yolda 
yavaşlamaya başladı. Daha sonra aynı yöne 
giden 34 BEB 266 plakalı Peugeot markalı 
otomobil sürücüsü Uğur K., yavaşlayan 
araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
T.Y.'nin kullandığı yavaşlayan araç, yine aynı 
yöne giden Cahit İ., idaresindeki 34 VK 
2178 plakalı panelvan araca yandan çarptı. 
Sivil polis olduğu öğrenilen T.Y'nin kullan-
dığı araç daha sonra bariyerlere çarparak 
durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 
ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif yara-
landı. Diğer sürücüler ise kazayı yara alma-
dan atlattı. Kazanın haber verilmesiyle olay 
yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdaha-
lenin ardından yaralıları Ok Meydanı Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıla-
rın hayati tehlikelerinin olmadığı görüldü. 
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kal-
dırdıktan sonra yolda temizlik çalışması ya-
pıldı. 

2 kişi hafif yaralı  

Kazayı anlatan panelvan araç sürücüsü 
Cahit İ., “Otogar tarafından geliyordum, 
TEM'e bağlanırken, siyah araç yavaşladı. 
Herhalde sapağı kaçırdı, öbür tarafa geçmek 
istiyordu. O sırada önümdeki cip kornaya 
basmasına rağmen kurtaramadı, yapacak bir 
şey yoktu. Siyah aracın farları bana döndü. 
Ben sağa kırdım, sağa kırarken, sol taraftan 
siyah araç bana çarptı. Sola kırarken sağdan 
cipe vurdum. İki kişi hafif yaralandı” diye 
konuştu. DHA 

PENDİK'TE yeni yılın ilk saatlerinde 
bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla 
vurarak öldürdü. Alınan bilgiye 

göre olay, yılbaşının ilk dakikalarında saat 
00.05 sıralarında Pendik, Çamçeşme Mahal-
lesi, Fisun Sokak üzerinde meydana geldi. 
Aynı evde yaşadıkları iddia edilen iki kardeş 
arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek 
kavgaya dönüştü. M.E. evde bulunan taban-
cayla ateş ederek ağabeyi M.E'yi öldürdü. 
Haber verilmesi üzerine olay yerine acil servis 
ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 
acil servis ekipleri ağabey M.E'nin hayatını 
kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis 
ekipleri baba A.E (65) ile M.E'yi gözaltına 
aldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde A.E. 
serbest bırakılırken M.E., sevk edildiği mah-
kemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZEYTİNBURNU'NDA 1,5 
yaşındaki Ömer Aras G. 
dengesini kaybederek 

ikinci kattan aşağı düştü. Hasta-
neye kaldırılan çocuğun durumu-
nun iyi olduğu öğrenildi. Olay, 
saat 18.30 sıralarında Gökalp 
Mahallesi 39/7. Sokak'ta yaşandı. 
İddiaya göre, 1,5 yaşındaki Ömer 

Aras G. evde koltuğun üzerine çı-
karak cama tırmandı. Bir süre 
camın kenarında bekleyen çocuk, 
henüz bilinmeyen bir nedenle den-
gesini kaybederek ikinci kattan 
aşağı düştü. Çevredeki vatandaş-
ların yardımıyla hastaneye kaldırı-
lan çocuğun durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. Olay yerine 

gelen polis ekipleri çevrede güven-
lik önlemi alarak inceleme baş-
lattı. Mahalle sakini Abdullah Bal 
olay hakkında, "İkinci kattan 
çocuk düştü. Sesi duyunca direk 
aşağıya indik. Nereye düştüğünü 
bilmiyoruz ama inşallah bir şeyi 
yoktur. Çocuk 1,5 yaşındaydı. Ağ-
lıyordu." ifadelerini kullandı. DHA

Zeytinburnu’nda felaket yaşandı

BOMBOS YOLDA 
KAZA YAPTILAR! 

Esenler TEM bağlantı yo-
lunda, kavşağı kaçırdığı ileri 
sürülen sürücü, boş yolda 
zincirleme kazaya neden 
oldu. Üç aracın karıştığı 
kazada 2 kişi hafif yaralandı

OLAY, Elalmış Caddesi üze-
rinde saat 17.30 sıralarında 
meydana geldi. İddiaya göre, 

işletme sahibi kafe içerisinde otururken 
2 motosikletli şahıs kafe önüne gelerek 
silahla ateş açtı. Açılan ateşte kafe içe-
risinde oturan iş yeri sahibi bir anda 
kendini yere atarak kurşunların hedefi 
olmaktan kurtuldu. Motosikletli 2 şahıs 
defalarca ateş açarak olay yerinden 
uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok 
sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kafe-
nin camlarında kırıklar meydana gelir-
ken olayda ölen ya da yaralanan 
olmadı. Polis ekipleri silahlı saldırıyı 
gerçekleştiren şahısların yakalanması 
için çalışma başlattı. Saldırıya uğrayan 
işyeri sahibi Erdiniz Arduş, "İçeride 
oturuyordum. Silah sesi geldi. Yukarı-
dan sıka sıka geldiler. Ne olduğunu bil-
miyorum. Kimseyle de bir sorunum 
yok. Herhangi bir problemim yok. 7-8 
el ateş ettiler. Ben zaten içeride tek ba-
şıma oturuyordum" dedi. DHA 

ŞİŞLİ'DE bir binanın 
bacasında henüz bi-
linmeyen bir ne-

denle yangın çıktı. Yangın 
nedeniyle vatandaşlar sokağa 
dökülürken, bazı vatandaşlar 
ise pencerelerinden çalışma-
ları izledi. Yangın kısa sürede 
kontrol altına alındı. Yangın, 
saat 11.00 sıralarında Şişli 
Mahmut Şevket Paşa Mahal-
lesi Seyhan Sokak üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgi-
lere göre, sokak üzerindeki 6 

katlı bir binadan dumanlar 
çıkmaya başladı. Dumanları 
gören çevredeki vatandaşların 
ihbarı üzerine olay yerine it-
faiye ve polis ekibi sevk edildi. 
Kısa sürede olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri yangına müda-
hale etti. Yangın nedeniyle 
mahalleli sokağa dökülürken, 
bazı vatandaşlar ise evlerinin 
pencerelerinden çalışmaları 
izledi. Öte yandan polis ekip-
leri olayla ilgili inceleme  
başlattı.

Kafeye silahlı saldırı 

Beylikdüzü’nde 
kaza: 2 kişi yaralı

Mecidiyeköy'de sokağa çıkma 
kısıtlaması kapsamında polisin 
yaptığı denetime kısıtlamayı 

ihlal eden bir kişi takıldı. Turist 
rehberi olduğunu iddia eden 

ancak herhangi bir belge göste-
remeyen şahıs ceza kesilmemesi 
için önce polise yalvardı ardın-
dan da ağladı. Şahsa 3 bin 180 

lira idari para cezası kesildi 

BEYLİKDÜZÜ'NDE yağışın et-
kisiyle birlikte kontrolünü 
kaybeden ambulans devrildi. 

Kaza sonucu 2 sağlık personeli yara-
landı. Kaza, gece saat 02.00 sıralarında 
Beylikdüzü Haramidere Kavşağı'nda 
meydana geldi. İddiaya göre yağışın et-
kisiyle kontrolden çıkan 34 BEP 917 
plakalı ambulans önce refüje çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle yan yatarak devri-
len ambulansın içerisinde bulunan 2 
sağlık personeli yaralandı. İhbar üze-
rine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye 
ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekip-
leri tarafından olay yerinde yapılan ilk 
müdahalenin ardından çevre hastane-
lere kaldırıldı. Kaza sonucu devrilen 
ambulans, olay yerine gelen vinç  
yardımıyla kaldırıldı. 

AĞABEY KATİLİ!

Şişli’de yangın paniği yaşandı

Ümraniye'de bir kafeye motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 
ölen ya da yaralanan olmazken şahıslar olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı



K oronavirüs ile mücadele kapsa-
mında üst düzey tedbirler alan Ga-
ziosmanpaşa Belediyesi, diğer

yandan vatandaşların kültür-sanat faaliyet-
lerinden geri kalmaması adına çalışmalarını
sürdürüyor. Bu kapsamda hizmete açıldığı
günden bu yana gençlerin gözdesi olan Fa-
rika Kitaplı Kahve’de gerçekleştirilen Farika
Sohbetleri online canlı yayınlarla devam
ediyor. Gaziosmanpaşalılar, belediyenin
sosyal medya hesaplarından yayınlanan
söyleşilerle evlerinde keyifli vakit geçiriyor.

Sosyal medya söyleşileri

Gaziosmanpaşalıların yoğun ilgi gösterdiği
Farika Sohbetleri kapsamında Hasan
Kaçan, Coşkun Yılmaz, Erhan Afyoncu,
Cansu Canan Özgen, Abdurrahman Uzun
ve Kahraman Tazeoğlu gibi isimler sosyal
medya üzerinden izleyicilerle buluşuyor.
Her ay düzenlenen programlarda sanattan
edebiyata, sağlıktan sosyal yaşama birçok

konu üzerine renkli söyleşiler 
gerçekleştiriliyor.

Kasapoğlu tam not vermişti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu da geçtiğimiz aylarda Fa-
rika Kitaplı Kahve'yi ziyaret etmiş, gençlerle
bir araya gelmişti. Mekânın faaliyetlerinden
duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan
Kasapoğlu, bu tür başarılı projelere her
zaman destek verdiklerini belirterek, Farika
Kitaplı Kahve’nin ülkemiz adına örnek teş-
kil ettiğini ve yaygınlaşması gerektiğini dile
getirmişti.
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ÖMER FARUK ARPACIK

G elecekte üniversitelerde ders ola-
rak okutulacak bir dönemden geçi-
yoruz... SARS-CoV-2 virüsünün

yol açtığı COVİT-19 salgınından bahsedi-
yorum... Yaşadığım Almanya’da virüs bu-
güne kadar yaklaşık 1,7 milyon kişiye
bulaştı... Virüse bağlı ölümler 30 bin sını-
rını aştı... Her gün ölüm sayısı 400-
500’ün altına inmiyor, bazı günler 1000’e
yaklaşıyor... Çarşamba bini de aştı... Bun-
ları mukayese için yazıyorum... Bugünü
anlamak için bilgi şart... Türkçe sosyal
medyayı okuyarak ilerlemek zor... Doğru
gerçek, bilgiyi, kasıtlı veya kasıtsız yayı-
lan eğrilerden ayırmak güç... Bu yüzden
ne olup bittiğini ıskalayan çok...

* * * *
Satranç oynamayı bilmeseniz dahi mut-

laka duymuşsunuzdur... İki oyuncu ara-

sında satranç tahtası ve taşları ile oyna-
nır... Amaç karşı oyuncunun şahını mat
etmektir... Yaklaşık bir yıldır yaşadığımız
salgını bir satranç oyunu gibi adeta...
Sanki satranç oynuyoruz... Bir tarafta
SARS-CoV-2 virüsü diğer tarafta ise ‘in-
sanlık’... Ama normal bir oyundan
farklı... Ölümcül bir oyun... Oynayanlar
bilir... Satrançta oyun üç aşamalı... Oyun
açılma ile başlar... İki taraf da en güçlü
pozisyonu oluşturmaya çalışır. Rakip virü-
sün açılmasında insanlar gafil avlandı.
Öyleki daha birinci dalgada SARS-CoV-
2 güçlü bir pozisyona geçti... İkinci
aşama orta oyundur... İnsanlık orta oyuna
dezavantajlı girdi ama zamanla rakibin-
den daha iyi hale geldi... Çünkü rakibin
yani virüsün stratejisini inceleyip 
öğrendi...

* * * *
İnsanlık adım adım konumunu geliş-

tirdi... Maske, mesafe ve hijyen kuralıyla vi-
rüse çok taş kaybettirdi... Finale de yanına
aşıyı alıp güçlü girdi... Satrançta kim finale
üstün girerse, kazanma şansı yüksektir. Bu
oyunun kuralı... İnsanlık aşı ile güçlü bir
hamle yaptı... Bu da oyunun yakında bitece-
ğine dair umutları artırıyor. Ama disiplinsiz-
lik oyunu kaybettirir... Son ana kadar yani
şah mat olana kadar aynı disiplinle devam
etmek şart... Çünkü kolay pes etmeyen bir
rakip var karşıda... Aşı ile elde edilen avan-
taj hemen zaferin garantisi olarak görülme-
meli... Virüs savaşmadan pes etmiyor....

Çünkü son zamanlarda mutasyona da uğ-
radı... Bu mutasyonla insanlığı başka bir
satranç tahtasına çekmeye çalışıyor sanki...
Onun için oyun bu partide bitmeli...

* * * *
Oyunu bu partide bitirmek için disiplini

elden bırakmamalı... Virüsün damlacık yo-
luyla insandan insan geçtiği biliniyor artık...
Dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen kuralla-
rına çok sıkı riayet edilmeli... İlk kez İngil-
tere’de ortaya çıkan ama bu arada diğer
ülkelerde görülen bu mutasyona uğrayan
virüs öncekine göre yüzde 70 daha bula-
şıcı... Bunu bilim insanları söylüyor... Daha
fazla bulaşıcı olmasından öte daha öldürücü
veya hastalığın seyrini daha ağırlaştırdığı
yönünde bir bulgu yok... Bu bilgi iyi ama
daha bulaştıcı olması maske, mesafe ve hij-
yen kurallarına daha da dikkat edilmesini
artıyor...

* * * *
Oyunu bu partide bitirmek için aşı

önemli... Almanya’da Robert Koch Ensti-
tüsü Başkanı Lothar Wieler şöyle diyor...
‘Aşı, oyunun kurallarını değiştiren belirle-
yicidir... Bu, sanki insanların virüse karşı
oyunlarında satranç tahtasına ikinci bir
vezir getirmiş gibi oldu’... Bu konuda Tür-
kiye'nin yönü ve tutumu belli... Türkiye,
Çinli Sinovac firmasının ‘inaktif’ meto-
duyla ürettiği ‘CoronaVac’ aşısı ile
Alman/ABD Biontech/Pfizer’in ürettiği
mRNA bazlı ‘BNT162b2’ (yeni adı Co-
mirnaty) aşısı üzerinden yürüyor... ABDli
Moderna’nın mRNA-1273 aşısı veya İngi-
liz Oxford/AstraZeneca firmaları ile de
görüşüldüğünü tahmin ediyorum... İnsan-
ların sevdiklerini koparıp alan, insanları
ekonomik, psikolojik olarak yıkan bu sal-
gının soktuğu karanlık tünelde ışık gö-
züktü... Ama bu ışığa ulaşmak için
maske, mesafe ve hijyen kurallarına
uymak kadar aşı olmak da şart... Başka
çaresi yok...

Virüsü mat etmenin yolu aşıdan geçiyor

KlasİK Türk müziğinin yaşatılması ve
gelecek nesillere aktarılması için harekete
geçen Beyoğlu Belediyesi, "Ayın Sazı"

programını başlattı. Her ay farklı bir müzik enstrü-
manının işlendiği kültür sanat etkinliğinde bu ay,
Şeb-i Arus haftası olması nedeniyle Klasik Türk mü-
ziği ve tasavvuf müziğinin temel sazlarından olan
"ney" sazı işlendi. Ay boyunca devam eden Ney'in
Yolculuğu : “Kamışlıktan Kopardılar Beni” isimli
program serisi virüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak
gerçekleştirildi. Video kayıta alınan programlar Be-
yoğlu Belediyesi'nin online platformlarından yayın-
landı. Bu sayede programların yalnızca İstanbul
halkına değil, Türkiye'nin, hatta dünyanın her yerin-
den dinleyiciye hitap etmesi sağlandı. Çalışma ile ilk
kez bir ilçe belediyesi, Türk müziğinin temel enstrü-
manlarını bu kadar kapsamlı olarak online platforma
taşımış oldu.

Güzel örnekler sunuldu

Ney sazıyla ilgili önemli ve kalıcı bir arşiv olma özelli-
ğini taşıyan program serisi, Prof. Dr. Ali Tan'ın neyin
tarihi ve yapımı hakkındaki konuşmasıyla başladı.
Çiğdem Yarkın, Volkan Yılmaz, Furkan Resuloğlu ve
Volkan Ertem, Sultan 3. Selim'den günümüze neyzen
bestekârların eserlerinden örnekler sundu. Mehmet
Güntekin'in anlatımıyla hazırlanan Neyzen Tevfik
programında İbrahim Suat Erbay, Burcu Karadağ ve
İsmail Karaşin'in refakatiyle Neyzen Tevfik'in eserle-
rini seslendirildi. "Dinle Neyden" başlıklı programda
Sadreddin Özçimi'nin sunumuyla ney silsilesi ve
Ahmed Şahin, Hakkı Özçimi ve Yasin Özçimi'nin de
katılımıyla klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğin-
den örnekler sunuldu. Kapanış programı “Hezar-
fen'de Ney”e ayrıldı. Programda geleneksel meşk
anlayışıyla çalışmalarına devam eden Hezarfen
Sanat Atölyesi'nde Cem Behar ve Salih Bilgin'in ney
hakkında verdiği bilgilerin ardından Münip Utandı,
Birol Yayla, Yağmur Damla Bilgin ve Taner Sayacı-
oğlu'ndan eserler sunuldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi öncesi başlattığı ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Farika 
Sohbetleri’ne koronavirüs tedbirleri kapsamında online canlı yayınlarıyla devam ediyor. Tarih, sanat, edebiyat
ve televizyon dünyasının ünlü isimleri sosyal medya üzerinden Gaziosmanpaşalıların evlerine konuk oluyor

Beyoğlu’nda
ney var
Beyoğlu Belediyesi tarafından Klasik
Türk müziğinin yaşatılması ve gelecek
nesillere aktarılması amacıyla hayata
geçirilen "Ayın Sazı" programında bu ay
'Ney' sazı işlendi. Ay boyunca devam
eden etkinliklerde Klasik Türk müziği
ve tasavvuf müziğinden örnekler 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu
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Halit Çelİkbudak

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da söz konusu yayınlara sık sık katılan
isimler arasında başı çekiyor ve vatandaşlarla bir araya gelme fırsatı buluyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ilçede
kitap okuma alışkanlığına ve kültürel ya-
şama katkı sağlamak amacıyla hizmete
açtığı Farika Kitaplı Kahve, açıldığı gün-
den bu yana öğrencilerin ve kitap merak-
lılarının vazgeçilmez adresi haline geldi.
Tarih, edebiyat ve bilim başta olmak
üzere çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik
20 bin eserin bulunduğu mekan; kafeter-

yası, sosyal etkinlik alanları, mescidi ve
doğa manzarası ile her yaştan vatandaşa
hitap ediyor. Ayrıca sınava hazırlanan öğ-
rencilere, uzman psikolog tarafından reh-
berlik ve danışmanlık hizmeti de
sunuluyor. Farika Kitaplı Kahve, şu an
pandemi tedbirleri kapsamında yayınla-
nan genelge ile ziyarete kapalı durumda
bulunuyor.

Gençlerin buluşma alanı

Sultanbeyli vefa gösterdi
Sultanbeyli'de karantinadaki vatandaşların talepleri Filyasyon Takip Sistemi (FİTAS) uygulaması üzerinden anında
Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na iletiliyor, yapılan değerlendirmeler sonucunda
ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara yardımlar Vefa ekipleri tarafından en kısa sürede ulaştırılıyor

İzolasyonda bulunan vatan-
daşlar, Sultanbeyli İlçe Salgın
Denetim Merkezi çalışanlarına

yardım talebinde bulunabileceği gibi 112
ve 155 numaralı telefonlardan Sultanbeyli
Vefa Sosyal Destek Grubuna doğrudan
yardım talebinde bulunabiliyorlar. İzolas-
yondaki vatandaşlar, yapmış olduğu yar-
dım talepleri Sultanbeyli Kaymakamlığı
tarafından en kısa sürede değerlendirilerek
ve sonuçlandırılıyor. Sultanbeyli Kayma-
kamlığı korona virüs salgının başladığı 11
Mart tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine
kadar izolasyon altında bulunan muhtaç
vatandaşlara 2 bin 640 adet temizlik seti,
1461 adet gıda kolisi ve 114 bin 800 lira
nakdi yardım dağıttı.

Her zaman hizmet 

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay,
“İhtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgın-
dan etkilenerek zor duruma düşen aileleri-
mizin korona virüs salgını sürecinde
yanında olduk, olmaya da devam ediyo-
ruz. Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak izo-
lasyon altında bulunan muhtaç

vatandaşlarımızın yardım taleplerinin hızlı
bir şekilde değerlendirerek ihtiyaç sahiple-
rine yardımlarını ulaştırıyoruz. İlgili birim-
lerimizle izolasyondaki muhtaç
vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. İzolas-

yon altında bulunan vatandaşlarımızdan
ricam izolasyon kurallarına titizlikle uyma-
larıdır. Bu vesileyle tüm korona virüs has-
talarına Allah'tan acil şifalar diliyorum”
dedi. MÜGE YÜCETÜRK

Kartal Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri

Müdürlüğü
tarafından “Engelli
Hakları ve Güncel

Sorunlar” başlığı ile
online panel 

düzenlendi

Kartal Belediyesi'nin
sosyal medya hesapla-
rından canlı yayınlanan

panelin moderatörlüğünü Kartal
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü Engelliler Birim Şefi
Özgür Uğur yaptı. Panele Trakya
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Üyesi Prof. Dr.
Selda Çağlar, Toplumsal Haklar
ve Araştırmalar Derneği Başkanı

Süleyman Akbulut ve Marmara
İşitme Engelliler Derneği Başkanı
ve İşaret Dili Uzmanı Şebnem
Şen katıldı. Yaklaşık 1 saat süren
panelde Birleşmiş Milletler Engeli
Hakları Sözleşmesi'nin de öngör-
düğü ayrımcılık yasağının ne ol-
duğu ve mevcut durum
konuşuldu. 
Türkiye'deki engellilerin ne gibi
hakları olduğunu ve bu konuda

yaşanan sıkıntılar ile ilgili çözüm
önerilerinin konuşulduğu panelde
engellilerin; istihdam, eğitim, sos-
yal hayata katılım ve erişebilirlik
alt başlıklarında yaşadıkları so-
runlar ve hakları da konuşuldu.
Panelde Marmara İşitme Engelli-
ler Derneği Başkanı ve İşaret Dili
Uzmanı Şebnem Şen de işaret di-
line çeviri gerçekleştirdi. 
NEŞE MERT

Kartal engel tanımadı

Bayrampaşa
kömür dağıttı

Bayrampaşa Belediyesi Sos-
yal Yardım İşleri Müdürlüğü, il-
çedeki ihtiyaç sahibi 600 aileye

toplam 250 ton çevre dostu kömür yardı-
mında bulundu. İhtiyaç sahiplerinin
soğuk kış günlerinde evlerini ve gönülle-
rini ısıtmak amacıyla yapılan yardımlar,
belediye ekiplerince evlere kadar teslim
edildi. Yardımların her yıl düzenli olarak
yapıldığı öğrenildi.

GOP ARTIK
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E lazığ'ın Sivrice ilçesinde 24
Ocak'ta meydana gelen, 41 kişinin
yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğün-

deki depremin ardından İstanbul Teknik
Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi, TÜBİ-
TAK iş birliğiyle Hazar Gölü'nde kap-
samlı deprem araştırması yaptı. Hazar
gölünden alınan çamur karotlar İstanbul
Teknik Üniversitesi Doğu Akdeniz Oşi-
nografi ve Limnoloji Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi'nde inceleniyor.
İncelemeler sonucunda bu bölgede daha
önce oluşmuş depremlerin izleri ilk defa
ortaya çıkarılmaya başlandı. Böylece ge-
lecek için depremsellik tahminleri yürü-
tülebilecek.

Depremin izlerini arıyor

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bi-
limleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Kadir Eriş, "Bu gördüğünüz göl tabanın-
dan alınan sondaj karotları. Bu karotlar bo-
yunca gözlemlediğimiz çamur
numunelerinde çeşitli fiziksel ve jeokimya-
sal analizler yaparak bunlar içerisindeki ta-
rihsel depremlerin izlerini ortaya
çıkartmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaları biz
Marmara Denizi'nde de benzer göllerde de
yıllardır devam ettiriyoruz. Özellikle Mar-
mara Denizi'nde de önemli sonuçlarımız
var. Bunu biz göl çalışmalarına da taşımak
istedik. Son 5-6 yıldır da bu göllerde araştır-
maları sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek depremler tahmin edilecek

Çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyleyen
Prof. Dr. Eriş, "Bu çalışmada şunu görmüş
olacağız. Özellikle Hazar Gölü ve çevre-
sinde meydana gelmiş orta ve büyük şid-
detlerdeki depremlerin kayıtlarını ortaya
çıkaracağız. Biz bunları yaşlandıracağız ve

dolayısıyla ne kadar sıklıkta yıkıcı olabilecek
veya büyük hasar verebilecek depremleri,
geçmişte meydana gelen bu depremleri ta-
rihlendirmiş olacağız. Dolayısıyla da gele-
cek için de bir depremsellik riski öne
sürebileceğiz. Yani tahmin yürütebileceğiz"
dedi.

Zaman aralıkları bilinebilir

Gelecek depremleri tahmin edebilmek için
geçmiş depremlerin incelenmesi gerektiği-
nin altını çizen Prof. Dr. Eriş, "Eskiden
meydana gelen depremlerin bir bölgede ne
kadar sıklıkta meydana geldiğini bilmiyor-
sanız, geleceğe yönelik bir perspektif çizme-
niz çok zor. Dolayısıyla bir fayın deprem
üretmesi, fayın aslında kendi özelliği ile il-
gili. Yani geçmişte ne kadar sıklıkta deprem
yarattığını bilirseniz, gelecekte de ne kadar
sıklıkta deprem gerçekleşebileceğini bilebi-
lirsiniz" diye konuştu. DHA
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Gülçin ESER KETENCİ

Memleketimden insan
manzaraları

Y azıma, Barış Atay'ın mecliste gerçekleştiği ko-
nuşmasının bir cümlesi ile başlamak istiyorum.  ''
Biz halktan tarafız. Siz günde 2500 asgari ücre-

tini yiyen Cumhurbaşkanın tarafındasınız. O yüzden
size son sözüm yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kı-
rılır! Güvendiğiniz padişahınız o da bir gün devrilir.'' di-
yerek meclisteki konuşmasını sonlandırdı Barış Atay.  

Dediği sözlere kolektif bir bakış açısı ile yaklaştığım
zaman, kişinin siyasi görüşü ne olursa olsun Barış
Atay'ın kullandığı cümlelerin hiçbiri yalan değildi. Gün
geçmesin ki isyan eden bir halk görmeyelim. Gün geç-
mesin ki  karnını kuru ekmek ile doyuran aileler gör-
meyelim. Gün geçmesin ki çocuğunun okul formasını
alamıyır diye intihar eden ebeveyinler görmeyelim.
Günümüz Türkiye'sinde bu '' gün geçmesinler ki'' nin
sonu yok.

Tüm dünyada yaşanan Covid-19  salgını, ekonomik
ve sosyal yaşamı büyük ölçüde etkilemeye devam et-
mektedir.  Virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği tarih 11
Mart.  Mart ayından itibaren bu salgın ile mücadele
ediyoruz. Bu mücadeleyi kazanmayı bırakın çok kayıp-
lar  yaşadık. En önemlisi, Covid-19 yüzünden şu an
250'nin altına inmeyen vefat  sayısı. Vaka sayıları her
ne kadar düşüyor görünse de, vefat sayısı 250'nin altına
inmemekte. Ki bu sayılar açıklanan tablonun doğrulu-
ğuna inanlar için. Mart ayından itibaren  toplam
20.135 kişi Covid-19 yüzünden yaşamını yitirdi. Kayıp-
larımız bu kadar artmışken aşının hala Türkiye'ye gel-
memiş olması cabası. Normal şartlarda 11 Aralık'ta
aşılamanın başlanacağı söylendi. Bırakın 11 Aralık'ta
aşılamanın başlamasını aşının geliş tarihi ertelendi.
Hemde birkaç kere. En son aşının Türkiye'de olacağı
tarih 29.12.2020 iken, Sağlık Bakanı Koca'nın ''Pekin
gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle güm-
rük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu ne-
denle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması
beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir.''
açıklaması ile aşının ülkemize gelme süresinin ertelen-
diğini söyledi.  Ve biz bu ertlelenen haftalar içerisinde
yüzlerce insanımızı kaybetmeye devam ettik.  Görünüşe
göre maalesef kaybetmeye devam edeceğiz.

Bu süreçte birçok insan işini kaybetti. Dar gelirli ve
sabit gelirli ailelerin geçimi oldukça zorlaştı. İnsanların
kredi borçlarının artması ile birlikte yoksulluk sınırı gün
geçtikçe arttı. TÜRK-İŞ Araştırmasına göre 2020
Kasım ayında; Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve
yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda
harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.516,67 TL, gıda harca-
ması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt),
ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapıl-
ması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı
ise (yoksulluk sınırı) 8.197,62 TL,bekâr bir çalışanın
‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.073,63 TL olmuştur. Dört
kişilik ailenin açlık sınırı asgari ücretin üstünde olmaya
devam etmektedir. Halka sadaka verir gibi yapılan
1000 Tl'lik pandemi yardımı eminim iktidarın bir gün-
lük yemek masrafından azdır. Anlıyorum ki artık Tür-
kiye, sosyal bir devletten daha çok bir sadaka devletidir.
Halka verilen bu sadakalar hangi çocuğun karnını do-
yuracak? Hani evin kirası ödenebilecek? Hangi çocuk
okuyabilecek?  

2002 yılından beri halka '' bu dünyada refah göreme-
yen hayatlar, öldükten sonra öbür dünyada refeha kavu-
şacaklardır.'' sözleri söyleniyor. Halkına ''öbür dünya
vaadeden'' bir iktidar halkına ne kadar yardım edebi-
lirdi? Dini kullanarak halkı aç bırakmak, sokakta ka-
lana yardım etmemek, artan işsiz sayısına bir çare
bulamamak acizlik değil de başka ne? Sarayda verilen
davetler, müzikli eğlenceler, hazırlanan yemekler... Bun-
ların hepsi iktidarın parası mı? Hayır değil. Bunların
hepsi vergi borcu ödediğinden aç kalan ailenin parası,
yıllarca çalışıp iki kuruş emekli maaşına tabii tutulan
amcalarımızın teyzelerimizin parası, bunların hepsi eği-
tim için gerçekleşen sınav ücretlerinin parası. Bunların
hepsi halkın parası. Madem dini kullanarak halkını
avutuyorsun, eminim hiçbir kitapta hırsızlık yapmanın
helal olduğu yazmıyordur.

Hiç konuşulmayan ancak yaşanan en büyük kayıbı-
mız ise eğitim. İlkokuldan, üniversiteye kadar kapalı
olan okulların konusu gündeme neredeyse hiç gelme-
mekde. Uzaktan eğitim ile gerçekleşen eğitim öğrenim-
lerin öğrenciye bir faydası olmadığı apaçık ortada. Bu
süreçte maddi durumu yetersiz olan onlarca öğrencinin
evinde tablet, bilgisayar, andreoid telefon yok. Bir
dönem, imkanı olmayan öğrencilere bilgisayar verebil-
mek için kampanya başlatılmıştı. Siz bilgiayarı verseniz
ne olur evine internet bağlatamadıkça? Normalleşme
sürecince canlı müzik mekanlarının bile açık olup üni-
versitelerin açılmaması hatta bunun gündeme bile gel-
memesi ülkemizde eğitime verilen önemi gözler önüne
sermektedir. 

Siz koca bir yeni nesili kaybettiniz 

Doğu Anadolu fayında oluşan büyük, tarihsel
depremlerin izleri, Hazar Gölü'nden alınan

çamur karotlardan ortaya çıkarılıyor.
Çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen İstanbul

Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri 
Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Eriş, 

"Bu çalışmayla ne kadar sıklıkta yıkıcı 
olabilecek veya büyük hasar verebilecek 
depremleri, geçmişte meydana gelen bu
depremleri tarihlendirmiş olacağız” dedi
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Deprem tahmini çalışmalarında, deniz
ve göllerde yapılan çalışmaların daha
avantajlı olduğunu belirten İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri
Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir
Eriş, "Deprem tahmini çalışmalarında
özellikle bu su altı paleosismolojisi dedi-
ğimiz bu çalışmalar çok önemli ve has-
sasiyet derecesi çok yüksek karadaki
çalışmalara göre. Bu yüzden de özellikle
Marmara Denizi'nde meydana gelebile-
cek depremler için Uluslararası ekiplerin
en çok yoğunlaştığı yer Marmara Denizi
olmuştur. Dolayısıyla denizde ve göl-
lerde bu araştırmaların karadaki çalış-
malara göre çok daha avantajı vardır.
Muhtemelen birkaç ay içerisinde bu ka-
rotlarda, sondajlarda belirlediğimiz ta-
rihsel depremleri yaşlandırdıktan sonra
bu bölgedeki bir deprem periyodu ortaya
çıkacak. Dolayısıyla bu bölgenin dep-
remsellik riski adına çok daha hassas ve
doğru bir şekilde bilgilendirme yapabile-
ceğiz" şeklinde konuştu.

Denizler anlamlıdır
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Vatandaşın imdadına
Büyükçekmece koştu
Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında uygulanan 4 günlük
sokağa çıkma yasağında sağlık sorunları yaşayan vatandaşların imdadına belediye ekipleri koştu

iğne, pansuman, evde te-
davi ve hasta nakli gibi
birçok alanda vatandaşları

mağdur etmeyen Büyükçekmece Be-
lediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Covid-19 tedavisi biten ve
taburcu olan hastaları da ailelerine
kavuşturdu. Covid-19 salgınıyla mü-
cadele kapsamında 31 Aralık Per-
şembe günü saat 21.00’den 4 Ocak
Pazartesi saat 05.00’e kadar uygula-
nan kesintisiz sokağa çıkma yasa-
ğında sağlık hizmetlerini aralıksız
sürdüren Büyükçekmece Belediyesi
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ekip-
leri vatandaşlardan gelen çağrıları
yanıtsız bırakmadı. Kısıtlama nede-
niyle evinden çıkmayan, yalnız yaşa-
yan, engelli ve yatalak hastalara
periyodik olarak evde sağlık hizmeti
veren belediye ekipleri, 4 günlük so-
kağa çıkma yasağında da reçeteli en-
jeksiyon, serum uygulaması, yara
bakımı, pansuman ve kan alma gibi
sağlık hizmeti verdi. Evde verilen
sağlık hizmetlerini dışında hasta

nakil hizmeti de veren belediye ekip-
leri, Covid-19 tedavisi tamamlanan
ve taburcu vatandaşları da tedavi
gördükleri hastanelerden alarak evle-
rine ulaştırdı. Covid – 19’u yenen ve
hastaneden taburcu edilen Cafer Er-
kul’da Büyükçekmece Belediyesi
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nün
ambulansı ile evine nakledildi.

Taburcu edildi 
ailesine kavuştu

Belediye ekiplerine teşekkür eden
Cafer Erkul duygularını şu sözlerle
dile getirdi: “Başlangıçta burada
teste gittik hastanede. Hastanede test
pozitifmiş tabii biz bilmiyorduk. Bu-
raya geldikten sonra arkamızdan bir
ilaç gönderdiler o ilacı ilk gün kullan-
dım beni mahvetti. Arkasından bu-
rada kendi kendime oksijen tüpü
aldım serum falan getirttirdim bura-
dan ama durumu kötüye götürdü
hiç de iyi gitmedi o haplardan sonra.
Arkasından hastaneye gittik. Hasta-
nede hemen yatırdılar. Hastanede

şimdiye kadar kaldık. Çok şükür
Rabbime kendimize geldik. Allah şi-
fasını verdi.”

Belediye bana geri döndü

Büyükçekmece Belediyesi’nin 4 gün-
lük sokağa çıkma yasağında kesinti-
siz olarak sürdürdüğü evde sağlık
hizmetleri vatandaşlar tarafından da
takdir gördü.
Elif Özakar: “Anneme iğne verdiler
gittim özel hastanelere gelmediler.
Belediyeye başvurdum hemen ertesi
gün bana geri döndüler. Büyükçek-
mece Belediyesi’ne çok teşekkür edi-
yorum. Zaten oldubitti
memnunum.”
Fahire Fahrünnisa Karakoç: “Büyük-
çekmece’nin sağlık yönü çok iyidir
her zaman için. Bu arkadaşlarımız
hiç bırakmazlar bizi. En ufak şeyde
gelirler, yardımlarını yaparlar. Sağlık
yönünden çok memnunum. Hemen
gelip iğnemizi yapıp derdimizi dinli-
yorlar. Canı yürekten memnunum.”
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Martılarla arkadaşlar
Üsküdar'da yaşayan Köseoğlu ailesinin evlerinin penceresi
martıların uğrak noktası oldu. Köseoğlu ailesi, her gün
pencere kenarına gelen  martıları beslemekten keyif
aldıklarını belirterek, "Onlar bizim güzel misafirlerimiz"
dedi. Köseoğlu ailesi martılarla olan dostluklarını anlattı

Martıların camı tıklamalarından mutlu ol-
duğunu söyleyen Kadriye Köseoğlu (77), "Her
sabah geliyorlar. Cama tıklayınca benim çok

hoşuma gidiyor. Devamlı beslemek istiyorum, çokta sevi-
yorum. Onun için besliyorum. Ben zaten camın önünde
oturuyorum her zaman" ifadelerini kullandı. İş insanı ve
gemi kaptanı Tamer Köseoğlu, "Denizciyim. Martılarla
denizde beraber yaşıyoruz. Evimize de sabah akşam her
gün geliyorlar. Annem sürekli besliyor. Cama vuruyorlar.
Evde ne varsa ekmek, tavuk, balık… Hatta eşim pazardan
balık alıyor, ben denizde tuttuklarımı zaten paylaşıyorum.
Her gün besliyoruz" dedi. Tamer Köseoğlu şunları söyledi:
Onlara şiir yazdım, 'Martılar selam verir günümüze, her
sabah her akşam, güneşle neşeyle evimize gelen misafir
onlar, gelişleriyle bir güzellik doğar penceremize, martılar
konuyor düşlerimize, gözlerimiz İstanbul oluyor birden." 

Biz çok mutluyuz

Martıların camda gaga ve salya izi yapmasından mem-
nun olduklarını dile getiren Gülcan Köseoğlu (38), "Onlar
bizim güzel misafirlerimiz. Her gün günde 2-3 kere camı-
mıza gelen misafirleri-
miz. Elimizden
geldiğince onlara
ekmek, balık, evde ne
var ne yok her şeyden
veriyoruz. Camları-
mızda salya ve gaga
izleri var. Biz ondan şi-
kayetçi değiliz, çok
mutluyuz” dedi.

Denetimde yakalandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan
sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şişli Meci-
diyeköy Meydanı'nda yapılan denetimlerde

kimlik kontrolü yapılan bir kişinin asker kaçağı olduğu tes-
pit edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de-
netimler devam ediyor. İstanbul'un farklı noktalarında
polis, cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürürken
meydanlar da boş kaldı. Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda
ve Kadıköy'de yapılan denetimlerde araçları tek tek dur-
duran polis, sürücülerin ve vatandaşların çalışma ile izin
belgelerini kontrol etti. Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda ya-
pılan denetimlere takı-
lan bir kişinin asker
kaçağı olduğu tespit
edildi. Askerliğini tecil
ettirmeyi unuttuğunu
söyleyen vatandaşa
polis, askerlik şubesine
gitmesini söyledi.

Kaçmanın sonu kötü oldu
GünGören'de polis ve zabıta ekipleri ka-
palı olması gereken kahvehaneye baskın dü-
zenledi. Kahvehanede bulunanlar arka

kapıdan kaçarken, bir kişi dengesini kaybederek yaklaşık
4 metreden düştü. Olay, akşam saatlerinde Mareşal
Çakmak Mahallesi Orhan Caddesinde gerçekleşti. İd-
diaya göre, cadde üzerinde kahvehane kapalı olması ge-
rekirken içerde masa oyunlarının oynandığı ihbarını
alan polis ve zabıta ekipleri buraya geldi. Ekiplerin gel-
diğini fark eden 10 kişi, arka kapıdan kaçtı. Kaçan kişi-
lerden Cüneyt A. ise
kapının önünde dengesini
kaybederek yaklaşık 4
metreden düştü. Zabıta
ekipleri durumu hemen
polis ve sağlık ekipleri bil-
dirdi. Olay yerine gelen
sağlık ekipleri tarafından
yaralı kişi ambulansla
hastaneye kaldırıldı. 
DHA
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KARGO firması Aras Kargo, 
herkesin eve kapandığı pan-
demi döneminde canla başla 

ve fedakârca hizmet veren çalışanları için 
bir teşekkür filmi hazırlayarak, yeni yılla-
rını kutladı. ‘Olmazsanız Olmaz’ sloga-
nıyla kurgulanan filmde çalışanların 

çocukları ‘Sevgili Aras’lar bu teşekkür 
size’ diyerek seslendirdikleri şarkıyla anne 
ve babalarına destek oldu. Filmde yer 
alan Aras Kargo Genel Müdürü Utku 
Ayyarkın, “Yeni yıl, yeni umutlar demek. 
Bu yeni umutları taşımak için sizler gibi 
fedakâr yürekler gerek. Özveriyle çalışa-

rak çocuklarını gururlandıran değerli 
Araslar, hepinize sonsuz teşekkürler. Siz 
olmazsanız olmazdık. Aras Kargo sizlerle 
önem taşır” diyerek çalışanlarına teşek-
kür etti. Filmde, sözü ve müziği Güliz Ay-
la’ya ait olan ve uyarlaması reklam ajansı 
İndie İstanbul tarafından yapılan ‘Ol-

mazsan Olmaz’ şarkısı seslendirildi. 
Edirne’den Erzurum’a, Mardin’den Bur-
sa’ya Türkiye’nin dört bir yanından 50 
çocuk filmde yer aldı. Viyana’dan da 2 
kardeşin katılımıyla tamamlanan film 
Aras Kargo’nun sosyal medya hesapla-
rından yayınlandı. DHA 

Aras Kargo, pandemi döneminde sağlık çalışanları, güvenlik birimleri ve üretim sektöründeki emekçiler gibi  
hizmet veren çalışanlarının yeni yılını, çocuklarının katkılarıyla hazırlandığı sürpriz bir filmle kutladı 

Emekçiler için sürpriz bir film 

ONLINEödeme hizmeti sağlayan 
iPara, 2020 yılının e-ticaret veri-
lerini açıkladı. Buna göre, koro-

navirüs salgının da etkisiyle, bu yıl online 
alışveriş harcamaları geçen yıla göre yüzde 
218 büyüdü. iPara ise bu yıl 1,5 milyar lira 
barajını geçerek, yılı 1,7 milyar liralık işlem 
hacmi ile kapatmaya hazırlandığını du-
yurdu. E-ticaret alanında hizmet veren 
iPara, 2020 yılının online alışveriş verile-
rini açıkladı. iPara verilerine göre; bu yıl e-
ticaret, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 218 oranında büyüme gösterdi. 
2020 yılının online alışveriş verilerini de-
ğerlendiren iPara Genel Müdürü Burhan 
Eliaçık, “E-ticaret pandemi sürecinde ya-
kaladığı yükseliş trendini yılın geri kala-
nında da sürdürdü. Evde kalınan süreçte 
online alışveriş tercih edildi. Daha önce 
hiç internetten alışveriş yapmamış olanlar 
da bu süreçte online alışverişi deneyim-
ledi. iPara olarak rekor bir büyümeye imza 
attık. Bu yıl 1,5 milyar lira barajını geçtik. 
Yılı yüzde 218 oranında büyüme ve 1,7 
milyar liralık işlem hacmi ile kapatmaya 
hazırlanıyoruz” dedi. DHA 

Online alışveriş 
artıyor

BU yılı ziyaretçi sayılarında ve 
cirolarda belli kayıplarla kapa-
tacaklarını ancak AVM’ler ola-

rak bu durumun telafisi için 2021’de 
umutlu olduklarını dile getiren Venezia 
Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isı-
göllü, “Yeni yıla umutla bakıyoruz. Sektör 
olarak, pandeminin etkisinin aşı ve ilaç ça-
lışmaları sayesinde azalmasına paralel 
olarak, 2021’nin ilk çeyreğinden sonra, 
hızla geçmiş yılların performanslarını ya-
kalayacağımıza dair umutluyuz” dedi. 
Mart ayından bu yana Türkiye’yi de etkisi 
altına alan küresel pandemi nedeniyle ciro 
ve ziyaretçi adetlerinde 2020 yılını kayıp-
larla tamamlayan AVM sektörü, bu kayıp-
ların telafisi için normalleşme sürecinin 
başlayacağı tahmin edilen 2021 yılını kar-
şılamaya hazırlanıyor.  Venezia Mega 
Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, 
“2020 yılı, pandemi nedeniyle hem ciro-
larda hem de ziyaretçi sayılarında kayıplar 
yaşadığımız ancak sağlık tedbirlerini elden 
bırakmadan yola devam ettiğimiz, marka-
larımızla el birliğiyle, yaşanan sıkıntıların 
üstesinden gelmeye çabaladığımız bir yıl 
oldu. Ziyaretçi adetlerinde, pandemi önce-
sine kıyasla, yılı yüzde 35’ler seviyesinde 
bir kayıpla kapatacağımızı söyleyebilirim” 
diye konuştu.

AVM’ler geleceğe 
bakıyor 

PORTAKALIN  
FIYATI UCTU

TİM'İN ev sahipliğinde, Ar-
zum'un ana sponsorluğunda, 
Türk Plastik Sanayicileri 

Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vak-
fı'nın (PAGEV) destekleriyle gerçekle-
şen etkinlikte EGD üyeleri, siyaset ve iş 
dünyasından isimler online olarak bir 
araya geldi. İhracatın önemine dikkat 
çektiği konuşmasında Covid-19’un 
dünyayı görülmedik bir ekonomik at-
mosfere soktuğunu söyleyen Gülle, kü-

resel ticaretin bu denli kesintiye uğra-
dığı bir dönemde ihracatta başarılara 
imza attıklarını söyledi ve şu bilgileri 
verdi: "Bu olağan dışı şartlara hızla 
uyum sağlayarak, İhracatta V tipi bir 
toparlanmayı gerçekleştirdik. İhracatta 
düşüşler yalnızca iki ayla sınırlı kaldı, 
bugün pandemi öncesinden daha güç-
lüyüz. Eylül ve Ekim aylarını tarihî re-
korlarla kapattık, Kasım ayında 16 
milyar doların üzerine çıktık. Aralık 

ayının gurur verici rakamlarını, sizler 
vasıtasıyla halkımızla paylaşmanın 
gururunu yaşayacağız." 

Konuşacak çok şey var 

Toplantıda konuşan Arzum Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da 
2021'de güzel işlerle imza atmaya 
devam edeceklerini belirterek, "Türkiye 
bir büyüme çizgisi içerisinde her şeye 
rağmen gelişiyor. Almanya'nın doğu-
sundan Çin'in batısına en ciddi coğraf-
yada en büyük üretim üssü, dolayısıyla 
bunlarla ilgili konuşacak çok şeyimiz 
var" dedi. PAGEV Yönetim Kurulu 
Başkanı Yavuz Eroğlu da, önümüzdeki 
dönemde geri dönüşüm konusunda far-
kındalığı daha da artırmak için çalışa-
caklarını belirterek, “Plastikçiler olarak 
bunun sorumluluğunun farkındayız. 
Halkımızla, kamuoyu ile birlikte geri 
dönüşümü geliştirmek çok önemli" diye 
konuştu. 

Gazeteciler işini yaptı 

EGD Başkanı Celal Toprak da gelenek-
sel hale gelen buluşmada bütün eko-
nomi müdürlerini ödünlendirmeyi 
uygun bulduklarını belirterek, "Elbette 
sağlık emekçileri, gıda sektörü çok ba-
şarılı sınav verdiler. Ancak ekonomi ga-
zetecileri de ekonominin önemini 
anlatmakta çok başarılı bir sınav verdi. 
Her türlü imkanı kullanan ekonomi 

gazetecileri ekonomiye ilişkin bilgileri, 
haberleri paylaşmaya devam ettiler" 
dedi. Konuşmaların ardından teşekkür 
belgesi töreni düzenlendi. Gecede vefa-
şükran belgesi de verildi. Kiğılı Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Özak 
Global Holding Kurucusu Cemal Ak-
balık, Tezmaksan Yönetim Kurulu  
Başkanı Mustafa Aydoğdu, Seyidoğlu 
Yönetim Kurulu Başkanı Necati 
Göksu, OPET Yönetim Kurulu Kurucu 
Üyesi Nurten Öztürk, ÇEVKO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar, 
Dimes Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Diren, Teksan Yönetim Kurulu Başkanı 
Özdemir Ata, Merhum iş adamı Nahit 
Kemalbay adına PAGEV Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Sanko Hol-
ding Onursal Başkanı Abdulkadir 
Konukoğlu belgelerini aldı. DHA

Ekonomi Gazetecileri Der-
neği'nin (EGD) geleneksel 
"Yeni Yıl Buluşması"nda, 

konuşan Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi (TİM) Başkanı 
İsmail Gülle, “İhracat bir 
memleket meselesi. Son 

aylarda rekor üstünü rekor 
kırıyoruz. Aralık ayında 

daha büyük bir rekor bek-
liyoruz. Türkiye ihracatta 
 V yaptı; 2021’de ihracatın 

yıldızı parlayacak” dedi

2021 umut veriyor 

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil  
Sarıçobanoğlu, bu sezon rekoltenin düşük 
olması ve salgın döneminde talebin çok  
olması nedeniyle Finike portakalındaki  

fiyatların kalitesine göre dalında 3-4 lira  
civarında olduğunu söyledi

T üm dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs salgınıyla birlikte in-
sanların özellikle C vitaminine ta-

lebi arttı. Virüse karşı bağışıklık sistemini 
güçlü tutmak isteyenler C vitamini içeren 
besinler tüketmeye yöneldi. En büyük 
C vitamini deposu olan portakala da rağ-
bet önemli ölçüde artış gösterdi. Antal-
ya'da yetiştirilen dünyaca ünlü Finike 
portakalı da en çok tercih edilenlerin ba-
şında yer aldı. Ancak bu yıl özellikle mayıs 
ayındaki aşırı sıcaklar nedeniyle dalında 
zarar gören Finike portakalında önemli öl-
çüde ürün kaybı yaşandı. Rağbetin artma-
sına karşın rekoltenin düştüğü Finike 
portakalı bu yıl kalitesine göre kilosu  
3- 4 lira arasında satılıyor. Finike portakalı 
geçen sezon mart ayına kadar kalitesine 
göre kilosu 1,5- 2 liradan satılırken, koro-
navirüsün başladığı mart ayından sonra 
portakala talep artıp, ürünün azalmasına 
bağlı olarak kilosu 4,5- 5 lira civarında 
alıcı buldu. Normal sezonda rekoltenin 
250 bin ton civarında olduğu Finike porta-
kalında bu yılki rekoltenin 130 bin ton ci-
varında  olması bekleniyor. 

Yüzde 50 oranın ürün kaybı oldu 

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıço-
banoğlu, kasım ayında başlayan ve hasadı 
devam eden 2020- 2021 portakal sezo-
nunu değerlendirdi. Finike portakal hasa-
dının yoğun bir şekilde devam ettiğini 
belirten Sarıçobanoğlu, "Bu yıl 14- 17 
Mayıs tarihleri arasındaki aşırı sıcaklardan 
dolayı bahçelerimizde boncuk dökülmesi 
olmuştu. Boncuk dökülmesi özellikle Tu-
runçova tarafında oldu. Sahilkent ve Has-
yurt tarafındaki ürünlerimizde sıcaktan 
dolayı bir kaybımız yoktu ama daha sonra 
yağan doludan dolayı o bölgede yüzde 50 
oranında ürün kaybı oldu" dedi. 

Rekolte 250 bin ton 

Sarıçobanoğlu, rekoltenin de düşük ol-
ması sebebiyle bu yıl ürün fiyatlarının yük-
sek olduğunu kaydederek, "Şu an portakal 
kalitesine göre 3-4 lira olarak seyrediyor. 
Ortalama rekoltemiz 250 bin ton civarında 
ama bu yıl afetlerden dolayı büyük oranda 
düştü" diye konuştu. Portakalın normal 
şartlarda nisan ayına kadar bahçedeki ha-
sadının devam ettiğini anlatan Sarıçoba-
noğlu, şöyle konuştu: "Ancak üründeki 
azalma nedeniyle mart ayı sonunda 'Was-
hington navel' cinsi portakalın kalmayaca-
ğını tahmin ediyoruz. O nedenle mayıs 
ayında başladığımız ve sıkmalık dediğimiz 
'Valensiya' türü portakalımızın hasadı da 
büyük ihtimalle erken başlayacak. Onlar 
da haziran 15'e kadar buzhanelere konula-
rak eylül ayına kadar sıkmalık olarak iç 
piyasaya sevk edilecektir." DHA 
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B ugün yeni yılın ilk yazısını kalem alırken
aslında geçen sene şu Corona illetiile
nasıl boğuştuk onu anlatmak, yaşamı-

mıza giren 7 den 70'e herkesin ağzında olan tıbbi
kelimelere göz atmak istemiştim. Tabi bunların
önünde de bizim için can veren ama hala hakları
verilmeyen Sağlık çalışanlarının da öfkesini dile
getirmek. Sırasıyla bu başlıkları ele alacağım.
Ama bunların önüne geçen hani tabiri yerinde ise
"Dakka bir gol bir" denilecek cinsten. İngiltere'de
görülen ve yılın son günlerinde Avrupa başta
olmak üzere dünyaya yayılan daha çabuk bula-
şan, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsü yeni
yılla beraber ülkemize giriş yaptı. Açıklama yeni-
yılın ilk günü akşam saatlerinde Sağlık Bakanı
Koca tarafından yapıldı. Böylece bir yandan Tür-
kiye'deki salgınla baş etmeye çabalarken öte yan-
dan yeni gelen belayla ne yağacağımızı da kara
kara düşünmeye başladık.

Mutasyonlu virüs Türkiye'de

Mutasyonlu virüs Türkiye'de: Virüsün görüldüğü
kişilerden biri Edremit'te karantinaya
alındı.Bakan Koca, İngiltere'den Türkiye'ye giriş-
ler geçici olarak durdurulduğunu söylemişti. Tür-
kiye'ye İngiltere'den gelen mutasyonlu
Koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıke-
sir’in Edremit ilçesinde karantinaya alındığı açık-
landı. Gaziantep’e gelen 2 kişide de mutasyonlu
virüsün görüldüğü ileri sürüldü.Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca,  İngiltere'den gelen15 kişinin
PCR testinin pozitif çıktığını ve izolasyon altında
olduklarını duyurmuştu.İngiltere’den hava yolu
ile gelen bir kişide havalimanında yapılan tarama
testi sonrasında mutasyona uğramış Koronavi-
rüs çıktığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir’in
Edremit ilçesindeki evinde karantina altına alındı.
Mutasyona uğramış korona virüs taşıyıcısı ol-
duğu tespit edilen kişide semptomların hafif ol-
duğu, evinde karantina altında tedavisinin devam
ettiği öğrenildi. Karantina altına alınan evde ya-
şayan diğer kişilerin yapılan testlerinin ise negatif
çıktı. Edremit’in Kızılkeçili Mahallesinde havali-
manında yapılan test sonucunda mutasyonlu ko-
rona virüsü taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişi
hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Turgay
Ünsal virüsün tespitinin hem ardından evin ka-
rantina altına alındığı, gerekli sağlık ve güvenlik
önlemlerinin alındığını ifade ederek, “Tüm ted-
birleri aldık, bir sıkıntı yok. Evinde. Aile karanti-
nası uyguluyoruz. İngiltere'den gelen bir hasta.
Normal çalışma düzenimizde tüm tedbirleri uy-
guluyoruz” dedi.

Tehlike büyük, tedbir basit

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesa-
bından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkla-
masını etiketleyerek yaptığı paylaşımda,
“Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi.
Yurt dışı seyahati olan kişilerin maske, mesafe ve
hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşı-
yor. Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak
bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yön-
temi olur. Tehlike büyük, tedbir basit” ifadelerini 
kullandı.

Yeni bir bela

Daha önceki yazılarımda mutasyonlu virüsün
ülkemzie gelmemiş olmasının mucize oldu-
ğunu vurgulamıştım. Hatta günde ortalama
enaz 5 uçak dolusu insnın İngiltere'ye karşiıklı
gidip geldğine de dikkat çekmiştim. Peşi sıra
alınan önlemlerin ardından öncek gün itiba-
rıyla da İngiltere iel karşılklı ılarak uçak sefer-
leri tamamen durduruldu. Ancak yine de
onlarca seferle gelen insanların ülkemizde nasıl
bir bulaa yola açtığını ise ancak görmeye baş-
ladık. Bir uçakta 15 kişi de görülmesi yeni mu-
tasyonlu virüsün nasıl bir büyük bela
olduğunu balanın açıklaması ile gözler önüne
serdi. Bakalım yeni yılın yeni belası ile nasıl
mücadele edeceğiz bunu önümüzdeki günler
gösterecek.

Süper bulaştırıcı virüs, Türkiye’de

Sars-Cov-2 virüsünde saptanan mutasyon, yani

virüsün genetiğindeki değişiklik heyecan yarattı.
Heyecanın nedeni, virüsün mutasyon yani deği-
şim geçirmesinden çok, bu değişimle virüsün
yüzde 70 daha bulaşıcı özellik kazandığının açık-
lanması. Çünkü virüs bir yıl içinde 50 binden
fazla mutasyon geçirdi. Mesela temmuz ayına
kadar 12 bin mutasyon geçirdiği saptanmıştı.
Fakat bu değişimlerin virüsü bizler için daha teh-
likeli hale getirdiğine ilişkin bir bulgu açıklan-
madı. Şimdi ilk kez İngiltere’de yapılan
araştırmalarda virüsün bu varyantında görülen
farklılıkların bulaşmada bir farklılık yarattığı be-
lirtiliyor.

17 mutasyon saptandı

Birmingham Üniversitesi’ndeki ekipten Nick
Loman göre, bu virüsün üzerinde dış diken pro-
teini dahil 17 mutasyonu var. Araştırmacılar bu
mutasyonların “çoğunun daha önce başka virüs-
lerde de bulunduğunu ancak tek bir virüste bu
kadar çok mutasyonun olmasının pek alışık
durum olmadığını” belirtiyorlar. Bu virüsün 30
kadar mutasyon geçirebileceği, daha sonrakiler
için ise artık farklı bir virüs soyundan bahsedile-
ceği belirtiliyor. Nasıl fark edildiğine gelince, İn-
giltere’nin güneyinde çok hızlı bulaşma ve ve
yayılma görülünce, virüslerin genetik haritaları çı-
karıldı ve buralarda 11 bin değişime uğramış
virüs saptandı. Uzmanlar diyor ki bu alışılmışın
dışında bir durumdu. Ancak yine de bu mutas-
yonların mı yayılmaya neden olduğu bilgisi net
değil.

Artık ülkemizde de var

Bu mutantın daha ağır hastalığa yol açıp açma-
dığı da bilinmiyor. “Hızlı bulaşma daha ağır
hastalığa denk gelmez, en az 1 ay boyunca has-
talığın seyrini izlememiz gerekiyor” diyor araş-
tırmacılar. Bilim insanları şimdilik tek çarenin
insanlar arasındaki ilişkiyi en aza indirmek ol-
duğunu tavsiye edince, hükümet alarma geçti
ve 4. kademe önlemler uygulamaya konuldu.
İngiltere adeta tüm dünyadan tecrit edildi. Tür-
kiye’deki virüste de yüzlerce değişimin olduğu
bir gerçek. Tüm canlılarda mutasyonlar olur.
Mutasyon, canlıların genetiğinde olan değişik-
liklerdir. Bu değişiklikler evrimin motorları ola-
rak görülür, evrimin kaçınılmaz bir parçasıdır.
Canlı kendi kopyasını çıkararak çoğalır, ürer.
Virüsler çok hızlı bulaştığı ve çoğaldığı için
mutasyonları da çok hızlı oluyor. Bunlar
arasında daha ağır hastalığa ve öldürü-
cülüğe sahip olan mutant virüsler de
ortaya çıkabiliyor.Şimdilik, mesafeyi
daha açalım, maske ve hijyene daha
çok dikkat edelimEnerjimiz nerelere
gitti..2020’yi iyi tanımlamalı.. Siyaset-
ten mi bakmalı yoksa bilimden mi?..
Belki iki açıdan da.. Buna yeni yılın ilk
yazılarından itibaren başlarız, önceliğim
şüphesiz ki siyasetin safsatasından önce,
bilim üzerine hesaplaşma olacak;
bugün yılın dönüm noktası, hafif
geçirelim derim.Mesela yılın
adamı kim? Tabii soracaksınız,
hangi açıdan! Ben Cumhur-
başkanı’nın hemen her açı-
dan “Yılın Adamı”
unvanını kimseye kaptı-
racağını düşünmem.. O
sürekli “Yılın Adamı”,
bu bakımdan es geçe-
biliriz.Yılın olayı şüp-
hesiz ki Covid.
Ülkemizde bu açıdan
yılın adamı Dr. Fah-
rettin Koca. Görünür-
lüğü müthişti. Yılın
olayı veya adamı der-
ken mutlaka gözünüzde
olumlu olay / kişi can-
lanmasın. Koca’nın
Covid ile ilgili vaka - ölüm
saklamaları / saptırmaları
müthişti; bu gizlemeler toplu-
mun uyanıklığını köreltti, Covid
buna çok sevindi! Gerçi son bir
ayda vaka açıklamaları düzeldi ama
ölüm saptırmaları sürüyor. Fakat bilme-
diğimiz bir şey, bunu isteyerek mi yaptı, Sa-
ray’ın talimatıyla mı?.. Her iki açıdan da kötü.
Covid’den, olmayan siyasi başarı çıkarmak, bu

iktidara yakışmadı değil.En çok Covid konuş-
tuk. İtirazı olan?..

Kolonya başrole çıktı

Kullandığımız sözcüklere gelince, salgın, korona,
pandemi, dilimizden düşmedi. Pandemi nedir,
henüz bilenimiz fazla değil! Virüsün adı, genel-
likle bunlar oldu. Koronavirüs, yeni koronavirüs,
Covid-Sars 2; Sars- Covid-19, daha çok bilimsel
jargonda kaldı. Koronapandemisi duymadık.
Onlar arasında merak edip araştırıp öğrenen de
fazla mı? Bence değil. Araştırmacı öğrenme isteği
ruhumuzu, varlığımızdan ayrı tutuyoruz! Tabii
mi; Maske! Mesafe! Hijyen.. En çok maskeye
uyuyoruz (virüsü en çok burnumuzdan aldığımız
ve onu da kapamamız gereği henüz tam anlaşıla-
madı), mesafeye azımız uyabiliyoruz, hijyene uy-
mada ortalamayı tutturduk mu, bilmiyorum.
Kolonya ve dezenfektan, hayatımızı istila etti.
Kolonya başrolde; ilk zamanlar yollardan tut her
tarafı dezenfektanla hallaç pamuğu gibi atma
alışkanlığını çok şükür bıraktık. Bilgi geliştikçe
tabii. Mesafeyi koruyalım! Sosyal veya fiziksel
mesafe! Birbirinize yaklaşmayın, iki metre mesa-
feyi koruyun.. Koronanın havada yayılması...
Damlacıkla bulaşma, korona sözlüğünün ve tar-
tışmalarının diğer baş aktörleri. Kapanma, kilit-
lenme, karantina! Salgına karşı mücadelenin ana
sözcükleri olarak boy gösterdi. Süper yayıcılar
vardı.

Tabii ki korona testleri: Antikor ve PCR..

Şüphesiz ki Covid Risk Grubu.. 65 yaş üstün-
dekiler ve kronik hastalıkları olanlar en çok en-
dişeli grubu oluşturdular. Gençler ağır hasta
ve ölüm olasılığı en az grup olarak fütursuz ve
amansız davrandılar. Biraz düzelme var, özel-
likle kafeler kapandıktan sonra, burun buruna
toplanacakları ve birbirinden alıp evlere bulaş-
tıracakları yer çok daraldı.Tabii ki entübe
olmak. Normal solunum cihazları, ventilatör-
ler yardımcı olmayınca, akciğerleri ayakta tut-
mak için
uyutu-
lan

bir durum. Entübe durumundan kurtulma
şansı ne kadar? Belki açıklanmıştır. Yüzde 50-
50 mi?

Koklaşma yasağı...

Şüphesiz temas sözcüğü! Enfeksiyon! Dahası
zincirleme enfeksiyon!R değeri! Bir kişinin orta-
lama kaç kişiye bulaştırabileceği! Toplumdaki
salgını bilmekte önemli. İlk dalga - İkinci dalga..
Yeniden yükseliş... Dirsek - yumruk selamlaş-
ması! Avuç içi yasağı! Kucaklaşma öpüşme-
koklaşma yasağı! Tabii ki Bilim Kurulu! Ve öne
çıkanlar.. Enfeksiyon uzmanları, Önder Ergönül,
Mehmet Ceyhan, Alpay Azap ve diğer bilimsel
davranan hepsi! Milletimiz virologları- virolojiyi
öğrendi, inşallah! Bağışık sistemimiz, bağışık bi-
limcisi ve gözde bilimci Derya Unutmaz öne
çıktı... Mustafa Çetiner ve daha birçok bilim in-
sanı, güncel gelişmeleri, araştırmaları hızla izleye-
rek toplumu bilgilendirmede saf tuttular. Gönüllü
kobaylar! Şüphesiz ki Çin aşısı... Alman Türkler:
Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Rus (Sputnik) aşı-
ları...  Gönüllü denek, kabul gördü ve bizi kobay
yerine kullanıyorlar hikâyesi sona erdi. Uzaktan
eğitim, dijital eğitim, EBA! Yüz yüze eğitim! Gel
al, paket servis vb. birden kullanımı bin misli
arttı! Şüphesiz ki Homeofis! Yani evden çalışma!
Ve Zoom ve benzerleri ile onlarca kişinin aynı ek-
randa yüz yüze görüşme, konuşma, toplantı
yapma hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Yaşlıları-
mız evlerden telefonlarıyla kalabalık görüşmeyi
öğrendiler. Daha bir sürü sözcük üzerine döndü
durdu hayatımız.. buna devam mı, bakalım...
Yeni yıl bence daha güzel ve mutlu geçecek...
Gülmeyin lütfen! Umudun peşinde koşmak
bizim işimiz!

Aşı olmayalım mı? Bedeli ne?

“Nezle burun tıkanıklığı, Cilt reaksiyonları, ka-
şıntı, kurdeşen, ödem, Anafilaktik şok (Ani aşırı
duyarlılık tepkisi) Mide yanması, mide bulantısı,
kusma, karın ağrısı, mide bağırsak sistemi bozuk-
lukları, Gastrointestinal kanalda kan kaybı, Ülser
(Seyrek vakalarda delinmeye yok açabilir) Gas-
trointestinal kanama (Uzun sureli vakalarda ane-

miye yol açabilir),Dışkınızın koyu renkli olması
ya da kan kusmanız durumunda mide ka-

naması belirtisidir derhal doktorunuza
görünmelisiniz. Özellikle hipertansi-

yonu kontrol edilemeyen veya münfe-
rit vakalarda yaşamı tehdit
edebilecek antikoagülanlarla tedavi
gören hastalarda beyin kanaması
gibi ciddi kanamalar bildirilmiştir.
Kardiyovasküler sistemde aşırı
duyarlılık reaksiyonları, anafilak-
tik şok (Hayati risk taşıyan aşırı
duyarlılığın yol açtığı klinik tablo).
Gut, eklemlerde ani gelişen ağrı.

Böbrek fonksiyonu bozukluğu, akut
böbrek yetmezliği”Yukarıda yazdı-

ğım liste bir prospektüste yer alan
yan etki listesi. Hemen heyecan-

lanmayın. Hemen korkmayın.
Paniklemeyin. Bu yan etki-

ler Covid-19’a karşı geliş-
tirilen aşılardan

herhangi birinin yan
etkileri değil. Bu ol-
dukça tehlikeli görü-
nen yan etkileri
meydana getirme
ihtimali olan ilaç
hangisi biliyor
musunuz? Söyle-
yeyim. ASPİ-
RİN....
Muhtemelen ken-
dinizi bildiniz bileli

kullandığınız, iç ra-
hatlığı ile tükettiğiniz

Aspirin.Durduk yere
bunu niye mi yazdım?

Ortalıkta bir sürü şuur-
suz, bilgisiz, cahil tip aşıla-

rın yan etkilerinden söz
ederek dolaştığı için.Vücudu-

nuza giren her şeyin bir yan etkisi
olması kaçınılmaz. En basit ilaçlar-

dan biri olarak görülen Aspirin'in de,
doğal diye içtiğiniz paça çorbasının da! Tüm

mesele kâr zarar orantısı. Üstelik aşıların yan et-

kileri elbette vardır ama ilaçlara oranla çok daha
düşüktür. Basit bir hesapla. Aşı olmayı reddeden-
lerin yaklaşık yüzde 50’si zaman içinde Covid-
19’a yakalanıp hasta olabilir.  Bu hastalığa
yakalananların yaklaşık yüzde 3’ünün hayatını
kaybettiği bilinen bir gerçek. Yani basit bir he-
sapla, nüfusun yüzde 20’sinin aşıyı reddetmesi
durumunda, yaklaşık 17 milyon kişi Covid-19
riski ile yaşamaya devam edecek. Bunların yüzde
50’sinin ağır veya hafif Covid-19’a yakalanacağı,
yakalananların yüzde 3’ünün de hayatını kaybe-
deceği düşünülürse aşı olmayı reddeden 255 bin
kişi hayatını kaybedecek. Ne dersiniz aşı mı riskli
yoksa aşı olmamak mı?

Serdar Savaş haklı mı? 

Dr. Serdar Savaş’ın bir videosu dolaşıyor elden
ele.  Serdar Savaş diyor ki, “59 yaş üstü Sinovac
aşısı yaptırmasın. Eşe dosta akrabaya yaptırmak
üzere getirdikleri Biontech aşısını yaptırsınlar.”
Savaş’ın bu sözlerini ben de epey bir süredir tartı-
şıyorum, araştırıyorum.Sinovac’ın aşısının klinik
deneylerinin 18-59 yaş arası gruplarda yapıldığı
65 yaş üstü denek sayısının 200’ün altında oldu-
ğunu hem yazdım hem konuştum.Hatta yine bu
köşede 65 yaş üstü için en iyi aşının Astra Zene-
ca’nın Oxford ile birlikte ürettiği aşı olduğuna da
değindim. İngiliz Sağlık Otoritesi’nce belirlenen
eksiklerini gidermesi halinde Astra Zeneca aşısı
hem fiyat hem etkinlik olarak en iyi seçenek gibi
duruyor. (Türkiye’nin aldığı diğer aşıların 3’te 1
fiyatına.) Çok açık. Sinovac aşısının Türk halkı-
nın güvenini kazanmadığı da ayrı bir gerçek.
Ama şu kadarını söyleyeyim. En iyi aşı olunan,
bulunan aşı. Evet 60 yaş üzerine en iyi aşı Astra
Zeneca. Ama hiç olmamaktansa Sinovac da olu-
nabilir Tek farkları şu. Sinovac ileri yaş grupla-
rında daha düşük antikor üretilmesini sağlıyor.
Yani en iyi değil ama hiç yoktan iyi.

Aşıyla oluşan risk, çok düşük

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Toplumun
yüzde 60-70’ ini aşılayabilirsek yaza kadar me-
safe alabiliriz, yoksa işimiz zor dedi. Prof. Dr.
Tevfik Özlü, “Hızlı bir şekilde aşılamaya geçebi-
lirsek, tedbirlere, kısıtlamalara ve tavsiyelere uyar-
sak; yani toplumun yüzde 60-70’ ini
aşılayabilirsek inşallah yaza kadar bir mesafe ala-
biliriz. Kontrolü sağlayabiliriz. Yoksa işimiz zor."
açıklamasını yaptı. Özlü, "Sanıyorum ki yaza
kadar tedbirlerin uygulanmasıyla ve aşılamayla
bir kontrol sağlanabilir. Güzel bir rahatlama elde
edebiliriz diye düşünüyorum. Ama koşullara uy-
mazsak o zaman süreç daha da uzar” dedi.
"Keşke daha çok kişi aşılansa ve daha hızlı aşı-
lanma yapılabilse bir an önce bu salgın bitse"
Özlü, "Aşıyla ilgili soru işaretleri olabilir. Ama
aşıdan başka bir çözüm yok. Bu pandemiyi dur-
duracak aşıdan başka bir silah yok. Bir yıldır vi-
rüsten kaçıyoruz. Evlerimizdeyiz fakat
durduramıyoruz. Virüs yayılıyor, durduramıyo-
ruz. Her gün 250 vatandaşımız ölüyor. Birilerinin
annesi, babası, kardeşi, eşi çocuğu ölüyor. Yarın
bunların arasında siz ya da ben de olabilirim.
Bunun garantisi yok. Bu süreç böyle devam eder-
ken, bu yangın her tarafı sarmış iken aşıdan
başka bir çıkış yolu da yok. Onun için aşı yaptıra-
cağız. Tereddüttü olanlar düşünüp tartacaklar.
Ama zamanla tereddütleri azalacak. Biz sağlıkçı-
lar olarak hemen yaptıracağız. Siz de etrafınızda
aşı yaptıranları göreceksiniz. Bir sorun yaşama-
dıklarını görünce aşı yaptırma konusunda talep
artacaktır. Keşke daha çok kişi aşılansa ve daha
hızlı aşılanma yapılabilse bir an önce bu salgın
bitse" diye konuştu.

Psikolojimiz bozuldu

Özlü, "Bir yıldır herkes evinde mahsur kaldı. İn-
sanlar işine gidemiyor. Ekonomik açıdan da sı-
kıntıya girdiler. İnsanların psikolojileri bozuldu.
Kimse eşiyle dostuyla bir araya gelemiyor. Aşı
olup normal hayatımıza devam etmek istiyoruz.
Aşının tabi ki riskleri var; ama normal hastalığa
göre çok düşük. Bugüne kadar dünyada milyon-
larca aşı yapıldı. Şu anda dünyada aşı yapılıyor.
Kaç gündür Amerika’da, İngiltere’de Avrupa Bir-
liği ülkelerinde aşı yapılıyor. Bizde de şu anda de-
neme amaçlı yapılıyor. Şu ana kadar aşıdan ölen
birisini duydunuz mu? Ama Kovid'den her gün
dünyada 15 bin kişi ölüyor. Onun için aşıyla olu-
şan risk, çok düşük. Ancak hastalıktan dolayı risk
çok büyük” ifadesini kullandı.

Corona!

Yeni Yıla 
Yeni bela 
mutasYonlu 

apaydinoktay@gmail.com

Oktay APAYDIN

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yeni yıl nedeniyle yaptığı açıklamada ; "Hem
Dünya hem de Türkiye için zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Zorlukların üstesinden gelerek 2020’yi bitirmek

ve 2021 yılına umutlarla girmek, tükettiğimiz değerlerden doğaya ve insanlığımıza dair olanlarla birlikte, tüm
bu yitirdiklerimizle şekillenmiş bir yılı daha geride bıraktığımız dünyanın yeni yılda aynı dünya olmaması için
mücadele etmek üzere verdiğimiz sözler var."dedi. Fincancı sözlerine şöyle devam etti."Savaşta olmayan bir

ülke olduğu için hakikatin şeffaflıkla paylaşılabildiği İspanya’ya atıfla İspanyol Gribi diye anılan salgından
bugüne, bu küresel salgınla daha da otoriterleşen ve bilgiyi gizleyerek salgını yönetebileceğini düşünen
ülkelerde hak temelli değil güvenlik odaklı yaklaşımın bu dünyaya iyi gelmediği hiç bu kadar açıklıkla
gözler önüne serilmemişti. Yüz yıl önceki salgında mevcut kaynakların yetersiz olması nedeniyle Os-

manlı’da ölenlerin tam sayısı ortaya konamasa da o dönemin başkenti İstanbul Şehremanetine
göre toplam 6403 kişi hayatını kaybetmiş ve ölüm sayısı ortalaması binde 5,6 olmuş. Bu sal-
gında ise yalnız 12 Mart-16 Aralık arası için paylaşılan verilere göre İstanbul’da 2015-2019

ortalamasına kıyasla toplam 17.586 “ek” ölüm gerçekleşmiş. Tamamı COVID-19 ol-
mamakla birlikte salgın yönetiminin doğru yapılandırılamadığı koşullarda sağlığa

erişimin kısıtlanması da eklenerek karşımıza çıkan fazladan ölümler. Sa-
vaştan çıkmış, işgal altında bir İstanbul’un o dönemdeki toplam

ölüm verilerinden düşük olsa da bir kez daha #Yönetemi-
yorsunuz ve #Ölüyoruz diye hatırlatmak 

gerekiyor."

TTB’den
değerlendirme



R asyonel Global Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Erat, 2019'dan bu
yana hız kazandığı görülen dijital

dönüşümün Kovid-19 etkisiyle günlük ha-
yattan eğitime, profesyonel hayattan sanata
birbirinden farklı alanlarda ağırlığını hisset-
tirdiğini söyledi. 2021’in de teknolojiye ve
dijital dönüşüme odaklı bir yıl olacağını ak-
taran Erat, gelecek yılın teknoloji trendle-
rini açıkladı.
Koronavirüs salgınında insanların, ilk
kez teknolojiyi sadece yaşamlarını
sürdürebilmek için kullanmaya
başladığını belirten Erat, “Ona
ilk kez bu denli ihtiyaç duyarak
entegre oldular. Bu noktada ya-
zılım ve teknoloji firmalarına
olan ihtiyacın da artmaya
devam edeceğini göreceğiz.
Bizler de bu alanda Axell Studio
ve Badigart virüs koruması prog-
ramına yaptığımız yatırımlarla ül-
kemizin dijital dönüşüm
yolculuğuna katkı sağlayacak oyun-
cuları güçlendirmeyi amaçlıyoruz.
2021’i ise dönüşüm zamanının habercisi
olarak değerlendirebiliriz. Bir diğer deyişle,
teknoloji çağı asıl şimdi başlıyor” diye ko-
nuştu.

Her teknoloji akıllı olmak zorunda

Her teknolojinin ‘akıllı’ olmak zorunda ol-
duğunu söyleyen Erat, “2020 yılı jeneras-
yon, gelir, demografi fark etmeksizin,
dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca in-
sanı dijital dünyaya entegre etmeyi başardı.
Online alışveriş büyük bir ivme kazandı.
Uzaktan çalışma yaygınlaştı; toplantılar,
eğitimler, sergiler sanal ortamlara taşındı ve
dolayısıyla çevrimiçi dijital içerik tüketimi
arttı. Böylece dijital hizmetler benimsen-
meye ve hayatlara her zamankinden daha
fazla ortak olmaya başladı. Etki alanı gide-
rek daha da genişleyecek olan dijitalleşme,

2021’de
işletmeler için

eksiksiz, basitleştirilmiş,
optimize edilmiş iş süreçlerini ve akıllı çö-
zümleri hiç olmadığı kadar önemli hale ge-
tirecek” ifadelerini kullandı.

Sanal ilişkiler artacak

Drone’ların, hayati ilaçları sağlamak için
kullanılacağını aktaran Erat, “Görme algo-
ritmaları sayesinde bulaş riskinin arttığı yer-
leri belirlemek ve halka açık alanlardaki
insan trafiğini izlemek için de sahalarda
olacaklar. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları-
nın hayati önem taşımaya devam edeceği
2021 yılında, temizlik ve güvenlik gibi alan-
larda robotların hizmet vermeye başladığını
göreceğiz. Bugüne kadar bir ekran aracılı-

ğıyla dahil oldu-
ğumuz sanal or-
tamlar, bedenen
içerisinde bulun-
duğumuz alan-
lara ve
dokunabildiğimiz
sanal objelere dö-
nüşecek. Gözlük,
bileklik, kumanda
gibi giyilebilir artı-
rılmış gerçeklik

teknolojileri ile eğitimden sanat ve spor faa-
liyetlerine pek çok alandaki dijital deneyim-
ler gerçeğe en yakın haliyle, insanlar nerede
ise oraya taşınacak. Özellikle mobil oyunlar
ile insanlar yaşamın gündelik rutinlerini
sanal dünyada da görmeye başlayacak. Ya-
tırımlarım arasında olan Axell Studio’nun
ise yazdığı mobil oyunlar ile Türkiye’yi
dünya oyun sektöründe önemli bir konuma
taşımasını bekliyoruz” dedi.

İnternet büyüyecek

Erat, “Akıllı cihazların birbiriyle iletişime
geçmesini kapsayan nesnelerin interneti
yani IoT, özellikle sağlık gerekçeleriyle daha
çok kullanılmaya başlanacak. Hava kalitesi
ölçümünden sosyal mesafe ve temas uyarı

sistemlerine kadar pek çok alanda karşımıza
çıkacak IoT cihazları, 2021 yılında girdiği-
miz her kapalı alanda bizleri karşılayabile-
cek” diye konuştu.

Yapay zeka belirleyici olacak

Internet of Behaviors (IoB) yani; davranış-
ların interneti ile elde edilen verilerin davra-
nışları değiştirmek için kullanılacağını
söyleyen Erat, “Dijital ve fiziksel dünyadaki
verileri toplayarak anlamlandıran bu tekno-
loji ile örneğin, ticari araçlarda ani frenle-
meden agresif dönüşlere kadar pek çok
sürüş davranışları izlenebilecek. Şirketler
daha sonra bu verileri sürücü performan-
sını, yönlendirmeyi ve güvenliği iyileştirmek
için kullanabilecek” ifadelerini kullandı.
Yapay zekanın işletmelerin çalışma ve gelir
elde etme şekillerini dönüştürmede merkez
olacağını belirten Erat, “Yani satış, pazar-
lama, finansman ve perde arkası İK işleri
gibi görevleri yerine getirecek. Yapay zeka-
nın kurumsal veri kitaplığından gelen iç gö-
rüleri hızlı ve etkili bir şekilde sentezlediği ve
sunduğu kanıtlandığından, işletmeler ma-
kine öğrenimi algoritmalarını da süreçlere
dahil edecek. Böylece yapay zeka, rekabet
gücünün artırılmasında bir numaralı etken
haline gelecek” dedi. DHA
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Teknoloji CaGi
Simdi baSliyor
Koronavirüsle dijital dönüşümün
hızlandığını söyleyen Rasyonel Global
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat,
“Salgında insanlar, ilk kez teknolojiyi
sadece yaşamlarını sürdürebilmek için
kullanmaya başladı ve ona ilk kez bu
denli ihtiyaç duyarak entegre oldu. O
yüzden teknoloji çağı asıl şimdi
başlıyor” dedi

Murat Erat, “Dünyadaki dijital devrim baş döndürücü bir hızla
ilerlerken, elbette en önemli konuların başında dijital dünyadaki
bu bilgilerin güvenliği ve saklanması geliyor. Dünyada antivirüs
ve siber güvenlik yazılımı alanında öne çıkan 16 ülke bulunurken
Türkiye’de birçok denemeleri olmasına rağmen, markalaşmış
ve kullanım alanı geniş bir dijital güvenlik yazılımı olmaması
nedeniyle Türkiye’nin diğer ülkeler tarafından üretilen yazı-
lımları kullandığı görülüyor. Bu bağlamda geliştirdiğim bi-

reysel yatırımlarımdan biri olan Badigart Antivirüs ve
Siber Güvenlik Yazılımı ile Türkiye’nin de yerli di-

jital güvenlik yazılımı geliştiren ülkeler li-
gine girdiğini göreceğiz” diye

konuştu.

Dijital güvenlik 
önem kazanacak

Öğrenciler için
online sınav var
Pandemi önlemleri sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan devam ederken, İTÜ ETA Vakfı Doğa
Koleji, Türkiye genelinde online akademik değerlendirme sınavı uygulayacağını duyurdu. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olan sınavın, ücretsiz yapılacağı bildirildi

itÜ ETA Vakfı Doğa Koleji,
2020-2021 eğitim öğretim
yılı birinci dönemi için on-

line akademik değerlendirme sınavı
gerçekleştireceğini açıkladı. 4. sınıf sı-
navı 17 Ocak 2021 Pazar günü; 5, 6 ve
7. sınıf sınavları 16 Ocak 2021 Cumar-
tesi günü, 8, 9, 10 ve 11. sınıf sınavları

ise 23 Ocak 2021 Cumartesi gününde
tüm öğrencilerin katılımına açık ve üc-
retsiz uygulanacak. Sınava katılan öğ-
renciler, hem Türkiye geneli bir
sıralama elde ederek kendilerini değer-
lendirme şansı yakalayacak; hem de
2020-2021 akademik yılının birinci dö-
nemine ilişkin konu ve kazanım bazlı

akademik geribildirim alacaklar.

Hedef eğitimde fırsat eşitliği

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel
Müdürü Ali Rıza Lüle, “Sosyal sorum-
luluk bilinci ve eğitimde fırsat eşitliği
sağlama hedefiyle, her çocuğun iyi eği-
tim alma hakkını gözetiyoruz. Tür-
kiye’nin dört bir yanındaki tüm
öğrenciler, geleceğimizi emanet edece-
ğimiz çocuklarımız. Online akademik
değerlendirme sınavımıza sadece
Doğa Koleji öğrencileri değil, tüm öğ-
rencilerimiz ücretsiz şekilde katılabi-
lecek. Pandemi dönemini hep
birlikte aşacak, eğitim yolculuğu-
muza güvenle devam edeceğiz”
dedi. Kontenjanla sınırlı kayıt-
larda, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sı-
nıfların sınav kapsamı akademik
yılın birinci dönemindeki konu
ve kazanımlarından olacak. Sı-
nava katılım için Doğa Koleji
öğrencilerinin herhangi bir
başvuruda bulunmasına
gerek bulunmazken, kurum
dışından sınava katılmak is-
teyen öğrenciler Doğa Ko-
lejinin kurumsal web
sayfasından başvurula-
rını yapabilecek. DHA

Ağaç seferberliği
Beykoz’un anıt ağaç mirası ile çevre ve
can güvenliğini korumaya yönelik sağlık
taramaları neticesinde anıt ve aday anıt
ağaçların bakım çalışmalarına başlandı

istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Orman Fakültesi işbirliğiyle yürü-
tülen sağlık taramalarıyla ilçe gene-

lindeki 180 anıt ağaç ve aday anıt ağacın kök,
gövde ve iç kısımlarında bilimsel inceleme ve
ölçümler yapılarak her bir ağaç için tek tek
rapor hazırlandı. Mevsim itibariyle, Tokatköy
Sultanaziz Caddesi, Ortaçeşme Spor Caddesi
ağırlıklı olmak üzere ilçedeki anıt ağaçların ni-
teliklerini koruyacak şekilde bakım, budama,
tepe tacı küçültme ve restorasyon çalışmala-
rına başlandı. İstanbul Üniversitesi raporu ve
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün komis-
yon kararına uygun yapılan çalışmalarla tüm
anıt ve aday anıt ağaçlar, bakımları yapılarak
yeniden doğaya, ilçenin tarih ve kültür mira-
sına kazandırılacak. İlçedeki bakım ve budama
çalışmaları anıt ağaçlara can verirken kuruyan
dalların ya da ağaçların fırtınalı ve yağışlı ha-
valarda can ve mal güvenliği için oluşturduğu
risk de önlenecek. Beykoz’un anıt ağaç varlı-
ğını korumaya yönelik çalışmalar budama
mevsimi (Kasım-Mart ayları) boyunca devam
edecek.

Üsküdar'da
manevi gün

restorasyonu tamamlanan
Doğancılar’ın incisi, Üsküdar’ın
saklı hazinesi Şehit Süleyman Paşa

Camii düzenlenen törenle yeniden ibadete
açıldı. Ecdat yadigârı caminin açılış törenine
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,
Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak katılım sağladı.
Türkmen açılış konuşmasında, “Bu caminin
hüzünlü bir tarihi var. Banisi Süleyman Paşa
17. yüzyılın sonlarında haksız yere idam edildi.
Sonra iade-i itibar ile taltif edildi. Yardımsever,
zarif bir devlet adamıydı. Yine bu caminin ha-
ziresinde yatmaktadır. Allah rahmet eylesin.
Bu cami çok badireler atlattı. Fiziken çok zarar
gördü, büyük İstanbul depreminde minaresi
yıkıldı. Bilinçsiz tadilatlarla hususiyetini yitirdi
ama manevi olarak Üsküdarlının kalbinde ya-
şamaya devam etti. Nihayetinde bu ata yadi-
gârı mirasımıza sahip çıkmak nasip oldu.
Ezansız, camisiz bir Türkiye, ezansız camisiz
bir Üsküdar mümkün değildir. Milletimiz gö-
rüyorsunuz, buna izin vermiyor. Camilerimize
bizler, sizler el birliği ile sahip çıkıyoruz. “ şek-
linde konuştu. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başla-
yan tören, açılış konuşmaları ardından kurdele
kesimi ile sona erdi.

Yıldırım evsizleri
ziyaret etti

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet
Yıldırım, kış mevsiminin girmesinin
ardından kaymakamlık ve belediye

işbirliği ile otelde misafir edilen evsiz vatandaş-
ları ziyaret etti. Başkan Yıldırım bu ziyaretin
ardından esnafları ziyaret ederek bir süre soh-
bet etti. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte İs-
tanbul Valiliği’nin koordinesinde ‘Kimse
dışarda kalmasın, misafir edelim’ şeklinde bir
çalışma başlatılmıştı. Ümraniye Belediye Baş-
kanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı
Cengiz Ünsal bugün, bu kapsamda misafir
edilen vatandaşları ziyaret etti. Yıldırım, evsiz
vatandaşlarla bir süre sohbet ederek dertlerini
dinledi. 

Çekmeköy 
ödül dağıttı

Çekmeköy Belediyesi’nin dördüncüsünü
sağlık temasıyla düzenlediği Çekmeköy
Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda dere-

ceye giren filmler belli oldu. Dünyayı etkisi altına alan
pandemi nedeniyle sağlığın yeniden yorumlandığı ya-
rışmaya 135 film başvurdu. Toplamda 80 bin TL ödü-
lün dağıtıldığı törende, ilk üçe giren filmlerin yanı sıra
jüri özel ödülü ve beş filme mansiyon ödülü de verildi.
Sheraton Grand Ataşehir Hotel’de Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek
törene; jüri üyeleri Birol Güven, Barış Başar, Erdem
Baş, Aydın Sarman, Serdar Can, Ünal Yeter, Erol Er-
doğan, Yeşim Dalgıçer, Ayşe Şahinboy Doğan, Nihal
Şen ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisi-
nin sevilen oyuncusu Eray Yasin Işık katıldı. Yarışmada
birinciliği “Naftalin” filmiyle Muhammed Furkan Daş-
bilek, ikinciliği “Yağmur Olup Şehre Düşüyorum” fil-
miyle Kasım Ördek, üçüncülüğü “Bugün Ölmek
İstemiyorum” filmiyle Onur Sefer kazandı. Jüri Özel
Ödülünü Turgut Kanal’ın Yaren filmi kazanırken;
Mansiyon ödüllerini Enis Manaz’ın “Le Périple
D’abélla - Abella'nın Yolcuğu” Barış Şefer’in “Logos”,
Hasan Kalender’in “+Bir Başarı Hikayesi”, Abdullah
Şahin’in “Artı Bir “ Filmi ve Sezgin Yüzay’ın “Koku”
filmleri kazandı.



S ilivri'de 2019 yılı Eylül ayında mey-
dana gelen 5.8 büyüklüğündeki dep-
remden sonra İstanbul Valisi Ali

Yerlikaya geçen mart ayında  AFAD
İl Müdürlüğü aracılığı ile
aralarında Avcılar Bele-
diyesi'nin de bulun-
duğu yerel
yönetimlere '1999
Marmara Depremi
Orta Hasarlı Yapı-
lar' konulu yazı
göndermişti. Yazıda
İstanbul'da orta ha-
sarlı görülen binalara
ait güçlendirme ruhsatı,
proje vb. belgelerinin ince-
lenmesi, güçlendirilmiş ve
yapı kullanma izni olan-
ların tespit edilmesi is-
tenmişti. Bu yapılardan
güçlendirmesini ta-
mamlamayan ya da
güçlendirme yapma-
yanların yıkılıp-yıkılma-
dığının tespit edilmesi,
varsa değişikliklerinin be-
lirlenmesi istenirken "Güç-
lendirmesi tamamlanmamış
binaların 3 ay içerisinde güç-
lendirilmesinin tamamlanması
gerektiği, 3 ay içerisinde güçlendi-
rilmesi tamamlamayan binaların ise
süre bitimine müteakip yıkım işlemlerinin
başlatılması hususlarında bilgi ve gereğini
rica ederim" denilmişti. Dosyalar tekrar in-
celenirken, 1999 Gölcük Depremi'nde Avcı-
lar'da orta hasarlı olduğu tespit edilen
binaların durumu tek tek değerlendirildi.
Geçen Mart ayında başlayan koronavirüs
salgını nedeniyle güçlendirme çalışması
için tanınan 3 aylık süre uzatılırken en geç

önümüzdeki Aralık ayının sonuna kadar
güçlendirme çalışmalarının veya kentsel
dönüşüm başvurularının yapılması gerekti-
ğine ilişkin tebligatlar yapıldı.

Süre doldu hizmetler kesildi

Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, bakanlığın tanıdığı sü-
renin tamamlandığını, yapılan

tespitlerin sonunda il-
çede 1999

depre-

minde
orta hasar

gören, bugüne kadar yıkılmayan, tahliye
edilmeyen binalar olduğunu, bunlara tanı-
nan sürenin 2020 yılı ile birlikte tamamlan-
dığını söyledi. Başkan Hançerli'nin yanına
gelen bir kişi, binasının doğalgaz ve suyu-
nun kesilmesi nedeniyle pandemi döne-
minde banyo yapamaz, bir yumurta

pişiremez hale gel-
melerinden yakındı.
Avcılar Belediye
Başkanı Turan Han-
çerli bu konudaki
gelişmeleri soran
Demirören Haber
Ajansı muhabirine
şunları söyledi: "Av-
cılar'da 245 bina 1999 depreminde orta
hasar almış bina var. Bu binaların bir kısmı
o dönemde güçlendirme almış. Fakat güç-
lendirme yasal prosedürleri tamamlanma-
mış. Şu an Bakanlığın yazısı ile gelen, orta
hasarlı tahliye ve yıkılması istenen bina sa-
yısı 199. Yani; 245 binadan 46'sı kentsel

dönüşüme girdi. Bunlar kentsel dönü-
şümden yararlanarak binalarını yenili-
yorlar. Şu an 199 binanın tahliyesi ve
akabinde yıkılması ile ilgili bir süreç
devam ediyor. Binalarının güçlü oldu-
ğunu ilgili yasal mevzuata uygun bir
şekilde güçlendirilmiş olduğunu ka-
nıtlayanlar bu listenin dışına çıkabilir.
Bu konuda güçlendirmeye izin veriyo-
ruz, bunun yolunu açmak istiyoruz.

Fakat bu güçlendirme hakkını alama-
yan mahkemeden de yürütmenin dur-

durulması veya başka bir karar
getiremeyen binalarda elektrik, su ve doğal-
gaz kesimi ve yıkım ile ilgili işlemler devam
edecek. Bu orada yaşayan insanlarımızın,
vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli ve
zorunlu. Tüm komşularıma, hemşerilerime
özel istirham ediyorum; Lütfen riskli yapı-
ları tahliye edelim ve bu binaların yeniden
yapılması için uzlaşın, yan yana gelin biz
de her daim yanlarında olacağız. "

Kaçak katlar sorunu

Avcılar'da 199 binanın tahliye edilmesi
için İGDAŞ ve BEDAŞ, İSKİ ekipleri ha-

rekete geçerek bu abonelere hizmet ver-
meyi durdururken, birçok binanın 1999
depreminden sonra güçlendirme çalış-
ması yaptığı ancak, bunu resmi kanallar-
dan yaptırarak belgeleyemedikleri
belirtildi. Birçok binanın da ruhsat aldığı
tarihteki kat sayısının üzerine çıktığı, bu
yapıların kentsel dönüşüme girmesi ha-
linde kaçak katların yeni binada olmama-
sının anlaşmazlıklara neden olduğu ifade
edildi. 
Ambarlı Mahallesi'nde zabıtanın tebligat
yaptığı, doğalgaz, su ve elektriğini kestiği
binalardan birinde oturan Ali Çolak, pan-
deminin başladığı dönemde kendilerine
güçlendirme yapılması veya kentsel dönü-
şüme girilmesi konusunda uyarı yazısı
gönderildiğini söyledi. Çolak, şunları an-
lattı: "Pandemi nedeniyle kimse pek uğra-
şamadı. Bir iki defa daha geldiler. En son
geldiklerinde suyu, gazı, elektriği kestiler,
3 ay içerisinde çıkmadığımız takdirde bi-
nanın belediye tarafından yıkılacağı,
yıkım giderinin bizden tahsil edileceği teb-
liğ edildi. Müteahhit ile anlaşmaya çalışı-
yoruz. Anlaşmaya varamadık. Ne olacak
bakalım bilmiyoruz. Bu binanın temeli
1993'te temeli atıldı, 1995'te herkes ta-
şındı. Burası 9 daire ve 2 dükkan. Dep-
remde orta hasarlıydı, güçlendirme
yaptırdık. Ancak, resmiyette olmadığı için
yapmış olduğumuz bu güçlendirmeyi
devlet kabul etmiyor. Yeniden güçlendir-
memiz isteniyor." DHA
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Yeni yılla birlikte zamlar
yağmur gibi geliyor

K oronovirüs, aşı, kadın cinayetleri, bütçe görüş-
meleri, sözde reform gibi konuların oluşturduğu
gündemin gölgesinde kaldı “asgari ücret” 

tartışmaları.
Adı üzerinde en az ödenmesi gereken ücret olması

gereken asgari ücret ne yazık ki ülkemizde çalışanlar
için ortalama ücret haline geldi.

Uzmanların ve ekonomik kuruluşların ortaya koy-
duğu “açlık sınırının” bile altında kalan asgari ücret
daha uygulamaya konmadan, elektrik, doğalgaz, ben-
zin, köprü ve otoyol ücretlerinden başlayarak zamlar
açıklanmaya başlandı.

Enflasyon oranına bağlı yapıldığı iddia edilen ücret
zammı, bırakın bir yılı, ilk üç ayda görünmeyen ya da
dolaylı zamlarla uçup gideceğe benzer.

Aileden ve çalışma yaşamından sorumlu bakan ”bu
ülkede yoksulluk yoktur”, iktidar milletvekili “kuru
ekmek yiyebiliyorlarsa açlık yoktur” diyebiliyorsa yapı-
lan bu zamları yadırgamamak gerekiyor.

Kamuda çalışan işçiler bu gülünç zamla avuna dur-
sun, asıl sorun yanlarında milyonlarca işçi istihdam
ederken salgın ve buna bağlı tedbirler nedeniyle işlet-
melerini kapatma noktasına gelen esnaf daha zor 
durumda.

Bir yanıyla iş yapamadıkları için ya çalışan sayısını
eksiltmek ya da tamamen işletmesini kapatmak zo-
runda kaldığı için hem kendisi ve ailesi, hem de yanında
çalıştırdığı işçiler, evine ekmek götüremez duruma
düşen esnafın durumu içler acısı.

Yeni yılın ilk günü karamsar konulara girmek
istemezdim ama hayatın gerçeğini görmezden
gelemiyorsunuz.

İktidar için söyleyecek pek bir şey yok.
Onlar artık yönetemez hale geldikleri ülkede iktidar-

larını biraz daha uzatmak için her yola başvuruyorlar.
Peki! Muhalefet ne yapıyor?
Toplumun büyük çoğunluğunun beklentilerine cevap

verecek projeler, politikalar geliştirmek yerine iktidarın
kurduğu tuzaklarda gereksiz polemik ve tartışmalarla
enerjilerini tüketiyorlar.

Gündem belirlemek yerine Cumhur ittifakı tarafın-
dan oluşturulan yapay gündemin peşine takılıp, bu ikti-
dara koz üstüne koz veriyorlar.

İyi Parti kendi içerisindeki Truva atlarının yarattığı
travmayla uğraşırken CHP nedendir bilinmez kendi içe-
risinde organize olamadığı gibi kimi zaman gereksiz
açıklamalar ve söylemlerle sürekli bir savunma halinde.

Son örnek; CHP li eski Bakan ve Milletvekili Fikri
Sağlar’ın artık gündemden düşen başörtüsü konusuna
yönelik yaptığı zamansız açıklama.

Daha önceki örneklerde olduğu gibi şimdi sorsanız
“ben o anlamda söylemedim, çarpıtılıyor” şeklinde bir
savunma yapacaktır kuşkusuz.

Hangi anlamda söylersen söyle, bunun yaratacağı
olumsuz algıları, kafa karışıklıklarını kestiremeyecek
kadar acemi bir politikacı değilsin ki!

Ali Mahir Başarır da yaratılan fırtınaya gerekçe ola-
bilecek anlamda söylememişti kuşkusuz.

Ama karşınızda, zor duruma düşmüş, düşüşe geç-
miş, batan ve battıkça da saldırgan bir tutum sergileyen
iktidara mecbur bir yönetim var iken atacağınız her
adıma, söyleyeceğiniz her söze dikkat etmek 
zorundasınız.

Öyle sanıyorum yeni yılla birlikte Millet ittifakının
kendini yeniden gözden geçirmesi, yeni bir mücadele
perspektifi oluşturması, bir yol haritası belirlemesi 
gerekiyor.

Çok geniş kitlelerin, işçi ve emekçi kesimlerin, köylü-
lerin, çiftçilerin, esnafın, emeklilerin gelecek umudunu
yok etme lüksünüz yok.

Artık bırakın parti içi iktidar olmak için kısır çekiş-
meleri, kişisel öne çıkma çabalarını; size inanmak, des-
teklemek isteyen emek ve demokrasiden, barıştan yana
olan toplumsal muhalefeti örgütlemek için çalışın.

Ekonomik ve sosyal sorunların çığ gibi büyüdüğü,
hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, demokratik kurum
ve kuruluşların devre dışı bırakıldığı,

Yargıya ve hukuk sistemine güvenin kalmadığı bir
ülkenin gündemini kısır tartışmalarınıza, egolarınıza,
kişisel çıkar ve beklentilerinize malzeme etmeyin.

Bir günde üç kadın cinayetinin yaşandığı, salgın yü-
zünden yüzlerce yurttaşımızın yaşamını yitirdiği bir ül-
kede yaşadığımızı unutmayın.

Muhalefeti iktidarın yönlendirmesine izin vermeyin.
Asgari ücrete zam yaptık diyerek, kaşıkla verip, kep-

çeyle geri alan bu iktidar hesap vermemek adına ikti-
darda kalmaya mecbur hissediyor kendini, tamam da;

Bu ülkenin her şeyin en iyisine, en güzeline layık
onurlu, güzel insanları bu iktidara mecbur değil ki!

Ülkemizde demokrasi, hak ve özgürlüklerin 
yerleştirilebilmesi,

Barış içinde bir arada yaşayabilme koşul ve ortamı-
nın oluşturulması için toplumun tüm kesimlerine yöne-
lik bir demokrasi ittifakının gerçekleştirilmesinin 
tam zamanıdır.

Cumhur ittifakına karşı Millet ittifakı değil, barış ve
demokrasiden yana; emek ve insan odaklı, kimseyi öte-
lemeyen bir güç birliğine ihtiyaç vardır.

Barışın, sevginin egemen olduğu, sağlık ve huzur
içinde bir yıl umuduyla…

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde 22 yıl önce meydana gelen 7.4
büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da orta hasarlı olduğu 

belirlenen 245 bina için güçlendirme yapılması veya kentsel 
dönüşüme girmeleri için tanınan süre doldu. Bu binalardan 

46'sı kentsel dönüşüm sürecine girerken, 
199'unun doğalgaz, su, elektrik 

gibi altyapı hizmetlerinin 
kesilmesine başlandı
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Avcılar'da müteahhit Tolga Polat, bakanlığın güçlendirilmesini ve
kentsel dönüşüme alınmasını istediği binalarda en büyük sorunun

'Kaçak katlar' olduğunu ifade ederken, "Bina sakinleri kentsel dönü-
şüm için izin verilmeyen kaçak katlardaki fazla olan daireleri satın

almak zorunda kalıyor. O yüzden de maliyet biraz fazla çıkıyor.
Bundan dolayı anlaşmada biraz zorluk çekiyoruz ama yine
orta bir yol bulunuyor. Bunun dışında eğer kat yüksekliği

verilirse tabii ki böyle bir sıkıntı çekilmeyecek. Tek
sıkıntımız şimdilik o. Kat fazlalığından dolayı

malikler maddi zorluk çekiyor"
dedi.

Sıkıntılar 

bitecek

Yasa dışı hayvan satışı!
Yasa dışı olmasına rağmen yaban hayvanları internet üzerinden satılıyor. Kendilerine
ulaşan kişilerle pazarlık yapan satıcılar, baykuş, puhu, kerkenez, şahin gibi yaban
hayvanlarını kutu içinde otobüsle istenilen yere gönderebileceğini belirtiyor

YABAN hayvanları, özel-
likle yırtıcı kuşlar ile bazı
egzotik türler, internet üze-

rinden yasadışı şekilde satılıyor. Bu
durum hem türlerin doğadaki popü-
lasyonuna ciddi zarar veriyor hem de
doğal yaşam alanından koparılan
hayvanların, stres ortamında kısa sü-
rede hayatlarını kaybetmesine neden
oluyor. Çeşitli internet sitelerinde bay-
kuş, puhu, kerkenez, şahin gibi yaban
hayvanlarının ve sürüngenler gibi eg-
zotik türlerin satılmasına, sosyal med-
yada da tepkiler büyük. WWF-Türkiye
(Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yaban
Hayatı Kıdemli Uzmanı Ahmet Emre
Kütükçü, internette görülen bu ilanla-
rın Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğüne şikayet edilmesi
gerektiğini vurguladı.

Pazarlık bile yapıyorlar

DHA muhabiri, internet üzerinden
yaşa dışı yollarla yaban hayvanı satan
kişilere ulaştı. Baykuş satışı yapan ilan
sahiplerinden biri, telefonda bilgi ver-
meyi reddederek pazarlığı mesaj yo-
luyla yaptı. Baykuşu İstanbul dışına
da gönderebildiğini ifade eden kişi, bin
500 liraya satabileceği bir baykuşun
fotoğrafını yolladı. "Hayvanın sol
ayağı ameliyatla alındı" diyen bu kişi,
"Uçmasında, konmasında hiçbir
problem yok. Ama daha düzgün bir
hayvan beklerim derseniz biraz daha
beklemeniz lazım. Yeni hayvanlarım
daha yumurtadan çıkmadılar. Ama
bunun da eğitiminde bir problem yok"
dedi.  Ne kadar süre sonra başka bir
baykuş alabileceğimiz sorusuna ise,

"Yumurtadan çıkması 25 gün, hayvanı
vermem de 1 ay. Biraz sürer ama
daha erken de olabilir çünkü sırada
bekleyen 6-7 kişi var. Benim elime de
düzenli geliyor arkadaşlarımdan, sağ-
dan soldan. Toplu geliyor elime" diye
yanıt verdi. Başka nasıl türler sattığı
sorulduğunda da, temin ettikleri kuş
türlerinin videolarını paylaştı. 

Satışı yasak

İnsanların bu hayvanların satışına
talep oluşturmaması gerektiğini vur-
gulayan WWF-Türkiye (Doğal Hayatı
Koruma Vakfı) Yaban Hayatı Kıdemli
Uzmanı Ahmet Emre Kütükçü, "On-
line platformlarda, özellikle sahiplen-
dirme siteleri, ilan siteleri ya da sosyal
medya hesaplarından yıl boyunca bu
tür hayvanların satışı ile ilgili çok fazla
duyum, ihbar paylaşılıyor ve şikayet
ediliyor. Aslında ülkemizde yerli türle-
rin, ülkemize has yaban hayvanlarının
sadece internet üzerinden değil her şe-
kilde satılması, doğadan toplanması,
esaret altına alınması kesinlikle yasak.
Böcekten, yırtıcı kuşlara kadar hepsi
yasak. Bu sadece yaban hayvanları
için de geçerli değil, egzotik türler de
bu tür sayfalarda satılmaya çalışılıyor.
Şunu söylemek lazım, insanlar ilk ola-
rak bu hayvanların satışına talep oluş-
turmamalı" dedi.

Hemen şikayet edin

Bu ilanların görüldüğünde ilgili ku-
rumlara şikayet edilmesi gerektiğini ve
internet sitelerine bu konuda bir dü-
zenleme yapılabileceğini söyleyen Kü-
tükçü, "Burada dikkat edilmesi

gereken iki nokta var. Birincisi, insan-
ların bu ilanları gördüğünde ilgili
kurum olan Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğüne şikayet
etmesi gerekiyor. Devlet kurumlarının
da insanların şikayetlerine yanıt vere-
cek ortak bir ihbar hattı oluşturması
gerekiyor. Çünkü insanlar çok fazla şi-
kayet oluşturacak yer arıyor ve bunda
biraz zorlanıyorlar. Bir de tabii bu tür
olaylar ile çok sık karşılaşıldığı için
devlet kurumlarının bu konuya daha
fazla personel  ve daha fazla zaman
harcaması gerekiyor. Tabii ki bir de
arzı oluşturan şey talep. Özellikle eg-
zotik türlerde, dünyada en çok kaçak-
çılığı yapılan hayvan sınıfı
sürüngenler. Ülkemize bunların birka-
çının girişi serbest. Ancak yasak olan
türlerden de bakılması en çok rağbet
görenlerin yasal zeminlerinin oluştu-
rulması gerekiyor. İnsanlar çiftlik hay-
vanlarını, akvaryum balıklarını,
muhabbet kuşlarını ilana
koyabilirler ama bunun dı-
şında sürüngenler gibi yır-
tıcı egzotikler ve yaban
hayvanlarının kesinlikle,
konulmasının engellen-
mesi adına, bu sitelerin de
bu sayfaları engellemesi
gerekiyor. Bir ilan site-
sinde Puhu, baykuş,
şahin, atmaca gibi isim-
lerle ilan açılmasını en-
gellenmesi gerekiyor. Ya
da sosyal medyada bu
ilanlar ile ilgili bir şika-
yet butonu oluşturula-
bilirö diye konuştu.

Uçakta sigara içti!
TÜRK Hava Yolları(THY)'nın Şanlıurfa-İs-
tanbul seferini yapan uçağında yolculardan
İ.H.A., uçağın tuvaletinde sigara içerken ya-

kalandı. İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından uça-
ğın kapısı açıldığı anda karşısında polisi gören yolcu
şok oldu. Hakkında tutanak tutulan yolcuya, Sivil Ha-
vacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2 bin
603 lira idari para cezası kesileceği belirtildi. Olay ön-
ceki akşam THY'nin TK-2249 sayılı Şanlıurfa-İstanbul
seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağında yaşandı.
Kabin ekipleri uçağın arka tuvaletinde, yolculardan
İ.H.A.'nın sigara içtiğini fark etti. Yolcu hakkında 'kural
dışı yolcu' formu düzenlenirken, aynı zamanda kaptan
pilot konuyu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kule-
si'ne bildirerek, uçağa polis istedi.

Direk polisler aldı

Uçağın saat 21.50 sıralarında havalimanına inişinin ar-
dından İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlü-
ğü'ne bağlı polis ekibi, uçağın kapısında yolcuyu
bekledi. Polisler eşliğinde uçaktan inen İ.H.A., hakkında
işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Tuta-
nak tutulan yolcuya, SHGM tarafından 2 bin 603 lira-
lık idari para cezası kesileceği öğrenildi.SHGM
yönetmeliklerine göre uçak içerisinde duman çıkartan
cihaz ve tütün mamullerinin kullananlar, 'kural dışı
yolcu' olarak kabul ediliyor. Kural dışı yolculara idari
para cezası kesilirken, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün
içinde idari yaptırım kararlarına itiraz edilebiliyor. Ay-
rıca uçağın rötar yapması, başka bir meydana inmek
zorunda kalması gibi durumlarda hava yolu şirketleri
kural tanımaz yolcuya tazminat davası da açabiliyor. 
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İ ranlılar, ABD yaptırımlarının devam 
ettiği ülkelerinde geliştirilen ve bu 
hafta insanlar üzerinde ilk denemesi 

yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
aşısına şüpheyle yaklaşıyor. Salgının en 
ağır şekilde seyrettiği İran'da, dünyanın 
farklı ülkelerinde geliştirilen Kovid-19 aşı-
larını almak için girişimler sürerken, bilim 
adamları yerli aşıyı hafta içinde ilk kez in-
sanlar üzerinde test etmeye başladı. İranlı 
bilim adamlarının geliştirdiği "COVIRAN 
Bereket" aşısı, Sağlık Bakanı Said Nemeki 
ve diğer yetkililerin katıldığı bir törenle, 29 
Aralık 2020'de aşıyı geliştiren bilim adam-
ları heyetinin başında yer alan Muham-
med Muhbir'in kızı Tayyibe'ye yapıldı. Aşı 
14'üncü günde ikinci defa yapılacak ve son 
aşama olan 28'inci günde son dozun vü-
cuda enjekte edilmesinin ardından yaygın 
kullanıma başlanması için 2 ay beklenmesi 
ve nihai neticenin ortaya çıkması gerekiyor. 
Öte yandan, ABD yaptırımları nedeniyle 
para transferinde sorunlar yaşayan İran, 
karşılaştığı engellerin ardından en son 25 
Aralık'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eş 
güdümünde yürütülen "Covid-19 Aşıları 
Küresel Erişim Programından (COVAX)" 
aşı almak için 200 milyon avronun tahsis 
edildiğini açıkladı. Bu arada yurt dışında 
yaşayan İranlıların da Pfizer firmasının 
ürettiği aşıdan 150 bin doz alarak ülkeye 
bağışladığı belirtildi. Aşıyla ilgili hükümetin 
içeride ve dışarıda girişimleri devam eder-
ken, İran sokağında halkın kafası karışık ve 
aşı yaptırıp yaptırmama konusunda henüz 
bir karara varabilmiş değil. Tahranlıların 
bazıları, aşıya güvenmediklerini dile getirir-
ken, bunun yüksek fiyatlarla halka satılaca-
ğından endişe duyanlar da var. 

Zayıf bir ihtimal 

İran'ın tıp biliminde dünya ülkelerinin ge-
risinde olduğunu savunan Tahranlı vatan-
daşlardan Behmen Beyabani, "İran'ın aşı 
geliştirmesi bence zayıf bir ihtimal. ABD 
ve Çin'de aşı olduğuna inanıyorum, ora-
larda vardır fakat bizde yoktur. " diye ko-
nuştu. İran aşısının onay alması halinde 
yaptırmaya sıcak baktığını ancak böyle bir 
durumda da yüksek fiyatlarla satılmasın-
dan endişe ettiğini dile getiren Beyabani, 
"Yerli aşı sonuç verirse çok pahalı satacak-
lardır. Şüphe duymamın nedeni geçmişte 

yaşadığımız tecrübelerdir. İran'da ilaçları 
en yüksek fiyattan alıyoruz. Aşının 400-
500 tümenden (120-150 Türk lirası) aşağı 
olmayacağını düşünüyorum. İnşallah 
böyle olmaz ve iddialar yalan çıkar." gö-
rüşlerini paylaştı. Peyman Ferahani de aşı 
meselesine olumsuz yaklaştığını söyleye-
rek, "İran'da üretilen aşıya hiçbir şekilde 
güvenmiyorum. Çünkü tıp bilimi açısın-
dan henüz aşı geliştirecek seviyeye ulaş-
madığımızı düşünüyorum." ifadelerini 
kullandı. Tahran'da 2 ay önce Kovid-19'a 

yakalanan vatandaşlardan Sasan Sera-
badi de aşıya güvenmediğini ve olmak is-
temediğini söyledi. 

Aşı ne durumda bilmiyoruz 

Ferhad Ahmedi de aşı olmaktan korktu-
ğunu ve virüsün İngiltere'de olduğu gibi 
İran'da da mutasyona uğrayıp yeni bir tü-
rünün ortaya çıkmasından endişe duydu-
ğunu ifade ederek, "İran'ın geliştirdiği 
aşının ne aşamada olduğunu bilmiyorum 
o yüzden bir şey diyemem." şeklinde ko-

nuştu. Vatandaşlardan Hasan Keyhani ise 
"Dışarıdan almamalıyız. Kendimiz üretebi-
liriz. İran bunu daha iyi yapar dışarıdan al-
mamıza gerek yok" derken, Rüstem Aslani, 
"Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) onay 
verdiği aşıyı yaptırırım. Güvenilir olması 
çok önemli." görüşlerini paylaştı. İranlı va-
tandaş Murtaza Muini de İran'ın geliştir-
diği aşıdan sonuç alınmaması halinde  
yurt dışından satın alınması gerektiğini ve 
testlerin başarılı olduğu takdirde aşı  
yaptıracağını söyledi.
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ABD Kongresi’nde 6 Ocak’ta 
seçim oylarının sayımının yapıl-
ması bekleniyor. CNN Interna-

tional’a konuşan Cumhuriyetçi Parti 
üyeleri, kongrede yapılacak bu sayımı red-
dedeceklerini ifade etti. ABD medyası, 

ABD Başkanı Donald Trump’ın sonucu 
değiştirme şansının ‘neredeyse sıfır’ oldu-
ğunu ifade ederek, bu oylamayı reddetme-
nin Joe Biden’ın başkanlık koltuğuna 
oturmasını sadece birkaç saat geciktirece-
ğini bildirdi. Nebraska Senatörü Ben 

Sasse, söz konusu stratejiye sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımla karşı çıktı. 
Sasse, paylaşımında, “Başkan ve mütte-
fikleri ateşle oynuyor. Önce mahkemeler-
den, sonra eyalet yasama meclislerinden, 
şimdi de Kongre'den cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinin sonuçlarını bozmalarını isti-
yorlar. Başarısız bir şekilde yargıçları ça-
ğırdılar ve şimdi federal makam 
sahiplerini milyonlarca oyu geçersiz kıl-
maya çağırıyorlar. Büyük iddialarda bulu-
nursanız, kanıtınız olsa iyi olur” dedi. 

ABD’de 140 Cumhuriyetçi seçim oylarının sayılmasını reddedebilir

İngilizler korku içinde
İNGİLTERE'DE 2020 yılının son ko-
rona virüs salgını bilançosu açık-
landı. Ülkede son 24 saatte 55 bin 

892 vaka tespit edilmesi ile en pandeminin ba-
şından bu yana en yüksek günlük vaka sayı-
sına ulaşıldı. Birç çok ülkede olduğu gibi 
İngiltere'de de 2020 yılının son günlük korona-
virüs bilançosu açıklandı. İngiltere Sağlık Ba-
kanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 
saatte 55 bin 892 yeni vaka tespit edildiği, top-
lam vaka sayısının 2 milyon 448 bin 780'e 
ulaştığı kaydedildi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 
son 24 saat içinde 964 kişinin hayatını kaybet-
tiği, toplam can kaybının 73 bin 512'ye yüksel-
diği bildirildi. İngiltere'de bugün salgının 
başlangıcından bu yana en yüksek günlük 
vaka sayısı kaydedilirken, 24 Nisan'dan bu 
yana kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük 
ölüm sayısı kayıtlara geçti. DHA 

F-35 üretimi askıya alındı
ABD Savunma Bakanlığı, teknik so-
runlar nedeniyle F-35 savaş uçakla-
rında tam kapasiteli seri üretimi 

askıya alarak, düşük hızlı seri üretime geçti-
ğini duyurdu. ABD’de Pentagon’un teknik so-
runlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam 
kapasiteli seri üretimi askıya aldığı, düşük 
hızlı seri üretime geçme kararı aldığı belirtildi. 
Yaklaşık 398 milyar dolarlık F-35 progra-
mında bu kararı verme nedeninin teknik so-
runlar ve koronavirüs (Covid-19) pandemisi 
olduğu ifade edildi. Öte yandan 2020 yılında 
Lockheed Martin şirketinin savaş jetlerini 
üretme yüzdesinin 8 gerilediği bildirildi. DHA 

Lüks araçlar kül oldu 
FRANSA’NIN Yvelines bölgesinde 
bulunan lüks araç bayisinde yangın 
çıktı. Yangında 40 lüks araç kullanıl-

maz hale geldi. Fransa’nın Yvelines bölge-
sinde bulunan Chambourcy komününde lüks 
araçların bulunduğu bir bayiide çıktı. Gökyü-
zünü kaplayan yangına İtfaiye ekipleri müda-
halede bulundu. Bayiideki sıfır kilometre 
araçlar küle döndü. Yvelines İtfaiye Depart-
manı olayal ilgii yaptığı açıklamada," Yan-
gında can kaybı yok. 40 lüks araç 
kullanılamaz hale geldi. Kundaklıma şüphesi 
olduğu yönündeki ihbarlar değerlendiriliyor" 
denildi. Çıkan yangında lüks otomobil bayiin-
deki maddi zararın yaklaşık 800 bin euro  
olduğu ifade edildi.

IRANLILAR SUPHEYLE YASIYOR
Pandeminin en ağır yaşandığı İran'da, dünyanın farklı ülkelerinde geliştirilen Kovid-19 aşılarını almak için  

girişimler sürerken, ülkedeki bilim adamları yerli aşıyı hafta içinde ilk defa insanlar üzerinde test etmeye başladı

ABD’de 140 Cumhuriyetçi Parti üyesinin, 6 Ocak’ta ABD Kongresi’nde yapılacak seçim oylarının sayımını reddedebilecekleri ifade edildi

DAĞLIK Karabağ sava-
şında Azerbaycan tara-
fından aldığı büyük 

yenilgi sonrası Ermenistan'da hain 
ilan edilen Başbakan Nikol Pa-

şinyan, Yeni Yıl mesajı ya-
yınlayarak, halka 

seslendi. Paşin-
yan'ın Türk ürün-
lerinin ülkeye 
girişini 6 ay ya-

saklama kararına ilişkin açıklama-
larda bulundu. "Türkiye'ye 6 ay ge-
çerli olacak şekilde ağır yaptırımlar 
uyguladık" diyen Paşinyan, "Bu ka-
rarımız ile Türkiye pazarı sarsılmış 
durumda.Eğer Azerbaycan'a des-
tek vermekten vazgeçerlerse kararı-
mızı tekrar gözden geçiririz" 
ifadelerini kullandı. Paşinyan'ın 
açıklamaları sosyal medyada alay 
konusu oldu. Ermenistan hükü-

meti, Azerbaycan karşısında aldığı 
yenilginin ardından Türk ürünleri-
nin ülkeye girişinin 6 ay yasaklan-
masına karar vermişti. Erivan 
hükümetinden yapılan açıkla-
mada, “Türk ürünlerinin ülkeye gi-
rişinin yasaklanması, her şeyden 
önce güvenlik nedeniyle, Türki-
ye’nin Karabağ’da yaşananlardaki 
rolü sebebiyle alınmış bir karardır” 
ifadelerini kullanmıştı. DHA 

Paşinyan alay konusu oldu 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Ze-
lenskiy, ülke halkının yeni yılını kutladığı 
görüntülü mesajda, “2020’de utandığı-
mız şeyler de gururlandığımız şeyler de 
oldu. Unutmak istediklerimiz de unuta-
mayacaklarımız da yaşandı” ifadelerini 
kullandı. Ukrayna’nın 2020’de bazı ül-
kelerle dostluk ilişkilerini daha ileriye 
taşıdığını, kimileriyle de stratejik ortak 
olduğunu vurgulayan Zelenskiy’nin bu 

sözleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın görüntüsü de ekrana 
geldi. Videoda ayrıca Polonya, İngiltere, 
ABD, Fransa, Almanya ve Kanada lider-
lerine de yer verildi. Ukrayna Devlet 
Başkanlığı’ndan daha önce yapılan 
açıklamada, Ukrayna’nın en önemli 
stratejik partnerlerinin ABD, Almanya, 
Fransa, Polonya ve Türkiye olduğu belir-
tilmişti. DHA 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklama kararına ilşkin  
“Türkiye pazarı sarsılmışdurumda.Eğer Azerbaycan’a destek vermekten vazgeçerlerse kararımızı tekrar  

gözden geçiririz” ifadesi sosyal medyada alay konusu oldu

Dost ülke Ukrayna
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, paylaştığı görüntülü  

mesajla vatandaşlarının yeni yılını kutladı. 2020'de Ukrayna'nın dostluğunu 
 pekiştirdiği ve stratejik partner olduğu ülkelere dikkat çekilen videoda,  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verildi 

İranlı bilim adamla-
rının geliştirdiği 
"COVIRAN Bereket" 
aşısı, Sağlık Bakanı 
Said Nemeki ve 
diğer yetkililerin ka-
tıldığı bir törenle, 29 
Aralık 2020'de aşıyı 
geliştiren bilim 
adamları heyetinin 
başında yer alan 
Muhammed Muh-
bir'in kızı Tayyibe'ye 
yapıldı.
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ARTIK YENI HAYATA 
ADAPTE OLMALIYIZ 

 
 

T ürkiye Yazarlar Birliği (TYB) İs-
tanbul Şubesi tarafından bu yıl 
12'ncisi düzenlenen "İstanbul 

Edebiyat Festivali" sona erdi. Yunus Em-
re'ye adanan festivalin kapanışında "2020 
Yılı Edebiyat Gündemi Değerlendirmesi" 
yapıldı. Yeni tip koronavirüs tedbirleri 
kapsamında online olarak gerçekleştirilen 
ve birliğin sosyal medya hesaplarından 
canlı yayınlanan etkinliğin moderatörlü-
ğünü TYB İstanbul Şube Başkanı Mah-
mut Bıyıklı üstlendi. Yayında, Türkiye 
Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı D. Meh-
met Doğan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan ile Sultanbeyli Kül-
tür Müdürü ve aynı zamanda yazar Meh-
met Mazak konuşma yaptı. D. Mehmet 
Doğan, bu yıl salgın nedeniyle festival 
içerisinde bir Yunus Emre temalı konserin 
yapılamadığı üzüntüsünü yaşadığını dile 
getirerek, gelecek yıl Yunus Emre'nin bir-
çok eserinin seslendirildiği bir etkinliğin 
düzenlenmesi temennisine bulundu. 
Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy gibi 
şahsiyetlerin Türki Cumhuriyet ülkeleri-
nin yanı sıra yurt dışında birçok yerde de 
çeşitli etkinliklerle ele alınması gerektiğini 
vurgulayan Doğan, Yunus Emre Ensti-
tüsü, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı'nın 
bu konuda geri durmaması gerektiğini 
ifade etti. 

Dijital mecra çok önemli  

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan da böyle bir salgın döne-
minde festivalin zor şartlarda gerçekleşti-
rildiğini, fakat başarıyla sonuçlandığını 
söyledi. Türkiye Yazarlar Birliği'nin 42 yıl 
önce kurulduğu günde de ve bugün de 
Türkiye'nin kültür sanat gündeminde ses 
getirmeye devam ettiğini vurgulayan Arı-
can, şöyle devam etti: "Dünyanın değişen 
şartlarına uyum sağlayarak, gerçekten hiç-
bir aksama olmaksızın bu yeni duruma da 
TYB adapte oldu. Biz birkaç yıldır da şube 
toplantılarımızda, genç yazarlar kurultayı-
mızda, özellikle 40. yıl faaliyetlerimizde 
şunun altını çiziyorduk. 'Dünya hızlı bir 
şekilde dijital mecraya kayıyor ve bizim bu 
mecrayı iyi değerlendirmemiz lazım. Yaptı-
ğımız kültürel faaliyetleri mutlaka bu mec-
ralarda geniş kitlelere duyurmalıyız'. 
Bunların aslında sancısı içerisindeydik ve 
bu kadar da hızlı olacağını beklemiyorduk. 
Salgın bizi bir anda aslında böyle bir dün-
yayla buluşturdu." 

Doğru sorular sorulmalı 

Prof. Dr. Arıcan, yeni normal döneminde 
yapacakları etkinliklerin aynı anda sosyal 
medyada da artık yayınlanması gerekti-
ğini belirterek, "Artık dijital mecra, kültür 
için önemli bir unsur. Salgın sonrası 'kül-
tür hayatı nasıl olacak', 'yeni durumlara 
nasıl adapte oluruz' buna kafa yormamız 
gerekiyor. Ya da bu zor şartları 'nasıl iyiye 
çevirebiliriz' veya 'zor şartları kültürle 
nasıl iyi edebiliriz', 'kültürle nasıl ihya 
edebiliriz' sorularını sorarak yola devam 
edebiliriz." değerlendirmesini yaptı. 

Hassasiyet göstermeliyiz 

Yeni yılın hem Yunus Emre Yılı hem de 
İstiklal Marşı Yılı olması dolayısıyla bir 
strateji belirlenmesi gerektiğini de söyle-
yen Kazım Arıcan, şunları kaydetti: 
"Türkçemizi Akif ve Yunus diliyle dillen-
direlim. Bu dile öncelikli olarak başta 
kamu kurumlarımız, tüm sivil toplum ku-
ruşlarının yazışmaları, tüm basın ve yerel 
yönetimler dikkat etmeli. Temel bir stra-
teji ile gitmemiz lazım. Biz dilimizi kaybe-
dersek, tefekkürümüzü, kimliğimizi, 
benliğimizi kaybederiz. O yüzden dil işin 
başıdır, özüdür, esasıdır. Bu bakımdan 
2021 yılında inşallah kültür hayatımızın 
en önemli zemini Akif'in ve Yunus'un dili 
olmalı. Bu dil üzerinden fikrimizi, düşün-
cemizi, sanatımızı, edebiyatımızı, tarihi-
mizi, hatta yeni yapılan icatlarda bu 
hassasiyeti de göstermek, böyle bir far-
kındalıkla yürümek önemli."
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Burada hayat var

DİNLEBİ pandemi sebebiyle 
zorlu geçen bir yılın ardın-
dan herkesin evlerinde gire-

ceği yılbaşı gecesi için sesli kitap 
arşivini 4 gün boyunca ücretsiz olarak 
kullanıma açtığını duyurdu. Sokağa 
çıkma kısıtlamasının başlayacağı 4 
Ocak 2021 tarihine kadar geçerli 
program kapsamında kullanıcılar 2 
bine yakın sesli kitabı sınırsız dinleye-
bilecek.  Yerli sesli kitap platformu 
Dinlebi, 2021 yılbaşına özel olarak 31 
Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri 

arasında ücretsiz olarak kullanıcıların 
deneyimine sunuluyor. Dileyenlerin 
zaman, mekân, adet sınırı olmadan, 
seçecekleri kitabı dinleme şansı bul-
duğu aplikasyon, birbirinden değerli 
eserleri kullanıcılara ulaştırıyor. Plat-
formdan yapılan yazılı açıklamada, 
binlerce yeni karakter, binlerce hikâye-
nin içinden süzülerek dinleyiciyle bu-
luştuğu aktarıldı. 

Adresler belli 

Açıklamanın devamında, “Dünyanın 

ve Türkiye’nin en güçlü kalemlerinden 
oluşan bu muazzam seçki, dinleyen-
leri karantinanın kasvetli dünyasından 
alıp yeni dünyalara götürecek.  
Pandemi etkisiyle son dönemde kısıt-
lanan hayatlara ilham olacak kitaplar, 
dinleyen herkese yepyeni dünyalara 
yolculuk deneyimini sunacak.  
Mobil olarak Google Android ve  
iPhone Apple Store üzerinden indiri-
lebilen Dinlebi uygulaması,  
app.dinlebi.com.tr adresinde”  
denildi. DHA 

AVRUPA'NIN en büyük doğal yaşam 
parkı olan Ormanya, geçen yıl yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağ-

men 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Kocaeli Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe 
ilçesinde bulunan Ormanya'nın 2018 yılının 
mayıs ayında açıldığını anımsattı. Muhteşem bir 
doğal yaşam alanı olan Ormanya'nın her yıl mil-
yonlarca ziyaretçi ağırladığını kaydeden Büyüka-
kın, doğal yaşam parkları arasında Türkiye'nin en 
çok ziyaret edilen yerin burası olduğunu belirtti. 
Büyükakın, açıldığı günden bu yana adını sıkça 
duyuran Ormanya'nın verdiği hizmetlerle turistle-
rin gözde mekanları arasına girdiğini vurgulaya-
rak, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık iki ay 
kapalı kalan Ormanya'da bu süreçte de yapım ve 
bakım çalışmalarına devam edildiğini bildirdi. 

Ormanya oldukça yoğun bir yıl yaşadı 

Ormanya'da yapılan etkinliklerle ilgili bilgi veren 
Büyükakın, şunları söyledi: "Her geçen gün ziya-
retçilerini kendine hayran bırakan Ormanya, hay-
vanat bahçesi, yaban yaşam alanı, Ormanköy, 
kuş gözlem alanı, mesire alanı ve kamp alanı gibi 
ana bölümleriyle oldukça yoğun bir yıl yaşadı. 
Dünyayı saran Kovid-19 salgını sebebi ile Or-
manya'da iki ay boyunca ziyaretçi girişine ara 
verdi. Bu süreçte tüm bakım çalışmalarına titiz-
likle devam eden Ormanya, Kovid-19 sebebi ile 
de birçok önlem aldı. Ziyaretçiler için Ormanya 
girişine ateş ölçer ve Kovid-19 bilgilendirmeleri 
yerleştirildi. Alan içerisinde birçok noktaya dezen-
fektan makineleri yerleştirilerek vatandaşın sosyal 
mesafeye dikkat etmesi için de sık sık anonslar ya-
pıldı." Ormanya'nın bir başka dikkati çeken bölü-
münün ise Yaban Yaşam Alanı olduğunu, bu 
bölümde yaşayan kızıl geyik, alageyik, karaca, 
ceylan ve yılkı atlarındaki çoğalmaların da sevin-
dirici olduğunu bildiren Büyükakın, "Kızıl geyik-
lerde 8, karacalarda 3, alageyiklerde 6, 
ceylanlarda 14 ve yılkı atlarındaki 4 doğumla bir-
likte Yaban Yaşam Alanı toplamda 154 yaban 
hayvanına ev sahipliği yapıyor. Ormanya Yaban 
Yaşam Alanı'nda yaşayan kızıl geyiklerin sayıları 
arttırılarak, Kocaeli'de yaygın olarak görüldükleri 
Samanlı Dağları ve Kandıra bölgesindeki yaban 
yaşam alanına kontrollü bir şekilde salınmaları 
sağlanacak." ifadesini kullandı. 

İlk durak Ormanya 

Büyükakın, Ormanya'da çocuklara yönelik etkin-
likler de düzenlendiğine işaret ederek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Pandemi süresinde de şehir kala-
balığından uzaklaşıp doğada olmak isteyenlerin 
ilk durağı Ormanya oldu. Çevre illere yakın ol-
ması sebebi ile kamp severlerin ilk tercihlerinden 
biri olan Ormanya Kamp Alanı Kocaeli'deki 
büyük bir eksikliği kapatmış durumda. Yerli doğa 
tutkunlarının yanı sıra özellikle Almanya, Bulga-
ristan, Amerika, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve 
İngiltere gibi ülkelerden turistleri ağırlayan Or-
manya bu süreçte toplamda 550'si yabancı turist 
olmak üzere 9 bin 897 kamp severi ağırladı." 

4 gün boyunca ücretsiz sesli kitap

Z kuşağı kitabı sevecek 

TACETTİN CEM SANCAR 

BURSA'DA 17 bin metrekare 
alanda açılan kitabevi, farklı 
konseptiyle hem Z kuşağını ki-

tapla buluşturmayı hedefliyor hem de ki-

tapseverleri ve mağazayı görmeye gelenleri 
ağırlıyor. Çocukluğunun geçtiği Muş'un 
Varto ilçesinden 37 yıl önce geldiği Bur-
sa'da, kitabevi serüvenine başlayan Kutbet-

tin Bingölbali'nin İstanbul Caddesi'nde aç-
tığı dördüncü şube, sıra dışı dizaynıyla dik-
kati çekiyor. Akıllı cep telefonları ve 
tabletlerden kitap okumaya yönelen Z ku-
şağına farklı konseptiyle mürekkep ve kağıt 
kokusunu unutturmamayı hedefleyen ki-
tapevi, sosyal medya platformlarındaki fo-
toğraflarıyla da büyük ilgi görüyor. Sosyal 
medyadaki ilgi çekici fotoğrafları görüp ki-
tabevini gezmek ve alışveriş yapmak için 
gelenlerin de olduğu mağazanın bir bö-
lümü ise e-ticaret satışı için ayrıldı. 

Ağabeyinin peşinden geldi 

BKM Kitap'ın sahibi Kutbettin Bingölbali, 
Van'da bir öğretmen lisesinde yatılı eğitim 
gördüğü sırada, üniversite eğitimine başla-
yan ağabeyinin peşinden Bursa'ya geldiğini 
söyledi. Çocukluğunun kalemsiz, silgisiz, 
okulsuz geçtiğini belirten Bingölbali, şöyle 
devam etti: "1983'te Uludağ Üniversitesini 
kazanan ağabeyim, Bursa Kitapçılar Çarşı-

sı'nda 17 metrekarelik alanda kitapçı dük-
kanı açtı. Bursa Erkek Lisesinden mezun 
olunca kitabevinin başına geçtim. Kitapçı-
lık, değer verilmeyen bir sektördü. O kadar 
değersizdi ki kitapçılar yer altında, nemli, 
karanlık yerlerde, pasajların en altların-
daydı. Kitapçılar çarşısında 13 komşuyduk. 
O kadar havasız kalırdık ki günde 5 defa 
caddeye çıkar, oksijen alırdık. Okuyamadı-
ğımız, kalemimiz, silgimiz, açacağımız ol-
madığı için tüm çocukların kalemi, silgisi, 
kitabı, defteri olsun istedik. Bunu dert edin-
dik. Çok mücadele ettik. Komşular devret-
tiler ve 17 metrekareden 100 metrekareye 
kadar büyüttük kitapçıyı. Şehrin tümünün 
kitabevine gelmesini, kitaba dokunmasını, 
kitap kokusunu almasını dert edinen bir ai-
leydik. Mücadele ettik ve 2000 yılında, 'şeh-
rin en güzel yeri kitabevi olmalı, insanlar 
önünde ve içinde buluşmalı' diyerek, cadde 
üstüne çıktık ve üç katlı bir yer açtık. İlk 
defa Bursa'da kafe ve kitap bir arada." 

Çocukluğunun geçtiği Muş'un Varto ilçesinden 37 yıl önce geldiği Bursa'da, kitap serüvenine 17 metrekarelik iş yerinde başlayan  
iş insanı, 17 bin metrekarelik yeni şubesindeki farklı konseptiyle Z kuşağını kitapla buluşturmayı hedefliyor

Kocaeli'deki Avrupa'nın en büyük doğal 
yaşam parkı olan Ormanya'yı geçen yıl 

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 ay kapatılma-
sına rağmen 5 milyon kişi ziyaret etti 

YYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan"Artık dijital mecra, kültür için önemli bir unsur. Salgın son-
rası 'kültür hayatı nasıl olacak', 'yeni durumlara nasıl adapte oluruz' buna kafa yormamız gerekiyor" dedi

SULTANBEYLİ Kültür Müdürü 
Mehmet Mazak ise belediye olarak 
bu yılki kültür sanat sezonlarında 
Yunus Emre'yi ele aldıklarını hatır-
latarak, "12. İstanbul Edebiyat Fes-
tivali'nin Yunus'un sözlerine, 
nefesine uygun bir şekilde yapılan 
bir festival olduğunu düşünüyo-
rum. 2020 yılını çok güzel bitirdik 
bu anlamda. 2021'den de çok 
umutluyum." diye konuştu. Yeni 
yılda dijital kültür konusunda daha 
verimli çalışmalara imza atabile-
ceklerini ifade eden Mazak, sözle-
rini şöyle sürdürdü: 
"2020'de acemiliğimizi attık. Bu yıl 
dijital platformları daha iyi doldu-
rabileceğimizi düşünüyorum. 
2021'de bu dijital platformları içerik 
olarak iyi doldurur, bir kültürel ve-
rimlilik sağlarsak bu konuda çok 
başarılı olacağımızı düşünüyorum. 
Bir de meclisten geçen 2021 yılının 
İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edil-
mesini çok önemsiyorum. Bizim 
Sultanbeyli Belediyesi olarak da ko-
nuyla alakalı bazı planlamalarımız 
var." Yayında ayrıca konuşmacılar 
tarafından, Yunus Emre adına bir 
üniversitenin hala kurulmadığı ve 
böyle bir üniversitenin olması ge-
rektiği çağrısı yapıldı.

Online tavsiyeler



Z iyaret sonrası açıklamalarda bulunan 
başkan Özdemir, “Öncelikle herkesin 
yeni yılını kutluyorum. Pandemi şart-

larının uygun olması halinde seyircilere ka-
vuşmayı planlıyoruz. İnşallah gelecek 
aşılarla, bu pandemi olayını geride bırakaca-
ğımız bir yıl olur. Pandemiyi geride bırakır-
sak ana hedefimiz olan taraftarlarımızı 
tribünlerde görmek istiyoruz. Ana hedefi-
miz; sahalarımızda futbol oynanırken taraf-
tarlarımızı da tribünlerde görmek. Çünkü 
tribünlerde seyirci olmadığı zaman maçlar 
hiçbir şekilde güzelliğine kavuşamıyor. 
Oyuncular motive olmuyorlar, hakemlerimi-
zin bile seyircisiz maç oynamaktan dolayı sı-
kıntıları var. İnanıyorum ki mart ayından 
sonra eğer pandemi şartları uygun olursa, 
bizim ana hedefimiz seyircili olarak ligleri-
mize devam etmek olacak” dedi. 

Kulüplere müjde verdi  

Yayıncı kuruluştan ödemelerin alındığını 
müjdeleyen başkan Özdemir, "Yayıncı kuru-

luş Türk futboluna büyük destekler verdi. Bu 
sene 4. sözleşme dönemimizi yaşıyoruz. 
2021-2022'de de son sözleşme yılımız ola-
cak. beINSports Türk spor ve futboluna 
büyük yatırımlar yaptı. Bu yatırımların 
amacı buradan kazanç elde etmektir. Tür-
kiye ve dünyada yaşanan bu pandeminin ya-
yıncı kuruluşa da büyük sıkıntılar yaşattığı 
hepimiz tarafından bilinmektedir. Uzun uğ-
raşlar sonucu, 5 aya yakın yapılan görüşme-
ler sonunda 30 Aralık günü anlaşmalarımızı 
imzaladık. Elde edilen ödemeler, kulüpleri-
mizin hesaplarına 30 Aralık'ta saat 11.00 
gibi havale edildi. Bundan dolayı da hepimiz 
mutluyuz. Önümüzde transfer dönemi 
var. Ocak ayının ilk günlerinde kış 
dönemi transfer sezonu başlayacak. Kulüp-
lerin en çok paraya ihtiyaç duyduğu dö-
nemde hesaplarına parayı yatırdık. 
beINSports ile uzun yıllar çalışmak istiyo-
ruz. Görüşmelerimiz de devam ediyor. Ya-
yıncı kuruluşla daha uzun vadeli çalışmak 
istiyoruz. Gerçekten yayıncı kuruluş Türk 

futboluna büyük yatırım yaptı ve bu yatırım-
ların neticesini de sürdürmek istiyorlar. İn-
şallah birlikteliğimiz devam eder. Ocak ayı 
itibari ile maçlarımız hızlı bir şekilde devam 
edecek. Ana hedefimiz bütün liglerde futbol 
oynayarak maçları tamamlamaktır" ifadele-
rini kullandı. 

Çebi'ye geçmiş olsun mesajı 

İkinci kez koronavirüs bulgusuna rastlanan 
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili de 
konuşan Özdemir, “Biz kendisi ile sık sık gö-
rüşüyoruz. Şu anda bir rahatsızlık geçirdi ve 
testi pozitif çıktı. Kendisi şu an hastanede. 
Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Ligler 16 Mayıs'ta bitecek 

Ligleri 16 Mayıs itibariyle tamamlamak iste-
diklerini ifade eden Özdemir, "Bir kulüpte 14 
futbolcu kalıncaya kadar herhangi bir şekilde 
maçların ertelenmesi söz konusu değildi. 
14'ten aşağıya düştüğü zaman maçları erteli-

yorduk. Birçok maçı da erteledik. Ertelenen 
maçları da ocak ayında bitireceğiz, bunların 
da programını yaptık. Ocak ayının sonu iti-
bari ile ertelenmiş hiçbir maç kalmayacak. 
İkinci yarıya başlarken bazı prensipler koy-
duk ve bunu ilan ettik. Diyoruz ki 14 olan 
sayı 9'a düşünceye kadar herhangi bir şe-
kilde erteleme olmayacak. Pozitif çıkacak bir 
takımda 9 oyuncu varsa çıkıp maçını oyna-
yabilecek. Ayrıca 28 olan kadrodaki oyuncu 
sayısını 35’e kadar artırdık.  
Takımlar altyapıdan istediği oyuncuyu test 
yaptırarak oynatabilecektir. Eğer bunları ye-
rine getiremezse, o takımı hükmen mağlup 
ilan edip yolumuza devam edeceğiz. Başka 
türlü bu ligleri tamamlama şansımız yok. 16 
Mayıs itibariyle Türkiye'de bütün ligleri ta-
mamlamak istiyoruz. Çünkü milli takım 
toplanacak. Milli Takımımız 11-12 Haziran 
gibi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ede-
cek. Ben ümit ediyorum ki hiçbir maçta hük-
men yenilgi olmayacak, herkes çıkıp maçını 
oynayacak" dedi. DHA 
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2020 yılında Macaristan'da dü-
zenlenen Uluslararası Yüzme Li-
gi'nde 3 Avrupa rekoru kırıp birçok 
yarış kazanan İzmirli sporcu Emre 
Sakçı, "Yılın en iyi çıkış yapan 
erkek yüzücüsü" ödülüne layık gö-

rüldü. Dünyanın en prestijli yüzme 
internet sitelerinden, "SwimSwam" 
tarafından verilen 2020 Swammy 
Ödülleri'nde Uluslararası Yüzme 
Ligi'nde 50 metre kurbağalama 
kısa kulvar ve 100 metre kurbağa-

lama kısa kulvarda 3 rekor birden 
kıran milli gururumuz Emre, yılın 
en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü 
oldu. 2020 Swammy Ödülleri'nde 
ulusal gelişim ödülünün sahibi de 
Türkiye olmuştu. DHA 

SÜPER Lig'in 16. haftasında 3 Ocak 
Pazar günü Gençlerbirliği ile karşıla-
şacak Çaykur Rizespor, Mehmet Cen-
giz Tesisleri'nde hazırlıklarına devam 
ediyor. Teknik direktör Stjepan Tomas 
idman öncesi basın mensuplarının so-
rularını yanıtladı. Yeni bir seri başlat-
tıklarını söyleyen Tomas, 
“Gençlerbirliği maçında bu seriye 
devam etmek istiyoruz. Önemli bir 
maç, zor maç olacağını biliyoruz. 
Gençlerbirliği iyi bir takım. İyi pas ya-
pıyor, bizim doğru cevap vermemiz 
lazım. Pazar günü 3 puan alarak hep 
beraber kutlayacağız” dedi. 

En az 2 oyuncu almalıyız 

5 Ocak'ta başlayacak transfer döne-
minde en az 2 oyuncu almak istedik-
lerini belirten Tomas, "Kafamızda en 
az 2 oyuncu almak var. Çalışmalar 
devam ediyor. Bizim için zor olacak. 
Gerekli yabancı sayımız zaten var. 3 
kişi dışarıda. Diamonde, Umar ve Di-
mitrios. Bizim için karar vermek zor 
olacak ama en az 2 oyuncu almamız 
gerekiyor” ifadesini kullandı. 

Yoğun tempoya giriyoruz 

Tomas ,“Yoğun bir fikstür ile yoğun 
bir tempoya giriyoruz. Haftada iki 
maç oynayacağız. Sakat oyuncuları-
mız var. Remy'nin tedavisine İstan-
bul'da devam ediliyor, Emir Dilaver, 
Boldrin, Melnjak ve Abdullah Du-
rak'ın da tedavileri sürüyor. Futbolcu-
ların durumu maç günü netleşecek. 
Yasin Pehlivan'da cezası nedeniyle 
karşılaşmada görev alamayacak 
“dedi. DHA 

SP   R

SERİYE DEVAM 
ETMEK İSTİYORUZ 

EMRE SAKÇI’YA BÜYÜK BİR ONUR 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni yılın ilk gününde Muğla’nın Bodrum ilçesine  
gelerek Bodrumspor'un tesislerini ziyaret etti. Özdemir, “Mart ayında taraftarlarımızı stada almak istiyoruz” dedi

Çaykur Rizespor Teknik  
Direktörü Stjepan Tomas, 

“Yeni bir seri başlattık.  
Gençlerbirliği maçıyla bu seriye 
devam etmek istiyoruz” dedi

MART AYINDA TARAFTARI 
STATA ALMAK ISTIYORUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti. Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, “Büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış.  
Bizim çok önem vermiş olduğumuz bir oyuncumuz. Kendisine de bütün duygu ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de biraz daha fazla duygusallaştık. Kolay bir şey değil” dedi 

Omar kolay bir şey yaşamadı
EVİNDE yılbaşı kutlaması yaptığı sırada 
havai fişek patlaması nedeniyle yaralanan 
ve hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın Nor-
veçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'yi ziya-
ret eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih 
Terim, burada basın mensuplarına açıkla-
malarda bulundu. Terim, “Dün akşamda 
çocuklar ve Abdurrahim Bey ile beraber bu-
radaydım. Büyük geçmiş olsun. Allah ca-
nını bağışlamış. Bizim çok önem verdiğimiz 
bir oyuncumuz. Hem saha dışı hem saha 
içi. Bizim için çok kıymetli. Şimdi kendisi ile 
tekrar görüştüm. Kendisine de bütün duygu 
ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de biraz 
daha fazla duygusallaştık. Galatasaray Ku-
lübü ve bizler, elimizden gelen her şeyi onun 
için ne yapabilirsek yapacağız. Bundan 
zaten kimsenin herhangi bir şüphesi yok. 
Kendisine de mücadele etmesini, bunu ye-
nebileceğini söyledim. Kolay bir şey değil. 

Bu bir süreç. İnşallah bu süreç de onun le-
hine işleyecek. Kolay bir hadise atlatmadı” 
diye konuştu. 

İyi dileklere ihtiyacı var 

“Bizim, oyuncularımın, yöneticilerimizin, 
tüm Galatasaray ve tüm futbolseverlerin iyi 
dileklerine ihtiyacı var, dualarına ihtiyacı 
var” diyen Terim, “Açıkçası ailesi ve kendi 
adına büyük talihsizlik. Ama yaşam içeri-
sinde olan bu hadiselere göğüs gereceğiz. 
Olaya bir başka taraftan hiç bakmıyoruz. 
Çocuklarını mutlu etmek için yapılan bir 
olaya başka türlü de herhangi bir bakış açı-
sından bakmaya gerek yok. Nasibimizde 
2020, 2021 yılını hastanede geçirmek de 
varmış. Herkesin duyguları aynı. Bu sevgi 
dolu yaklaşımımız, bu gönülden isteğimiz 
yerini bulacaktır. Omar’a da manen bir 
destek olacaktır. O da şu anda bunun bilin-

cinde. İnanıyorum ki birkaç günlük analiz-
ler, birkaç günlük doktorların yapacağı bazı 
testler onun lehine işleyecektir. Güçlü bir 
bünyesi var. İnançlı bir çocuk. Hepimizin 
Allah yardımcısı olsun. İnşallah bir an 
evvel sağlığa kavuşur. Galatasaray oyun-
cusu hiçbir yerde kaybetmek istemez ama 
böyle hadisede de 'Talihsizliğe bak, oyun-
cumuz eksildi' de demez. Bizim için insan 
sağlığı her türlü başarıdan, her türlü sırala-
madan önemlidir. Onun sağlığına kavuş-
ması bizim için yeterlidir. Onun eksikliğini 
hissediyoruz. Yoksa başka bir şey için değil. 
Dünden beri hiçbirimiz iyi değiliz" ifadele-
rini kullandı. 

Her şeyin daha beteri vardır 

Son dönemde futbolcuların yaşadığı sakat-
lıklarla ilgili soruyu da Terim, "Benim ruh 
halim iyi olmak zorunda. Ama ben şöyle bir 

anlayışa sahibim; Muhakkak ki başa gelen 
her şeyin daha beteri vardır. Onun için şart-
lar ne olursa olsun Allah’a şükretmek lazım, 
isyan etmemek lazım. Çünkü dün bunun 
daha kötüsü var mıydı? Vardı. Bununla ye-
tinmek lazım. Yoksa iki defa aynı yerden 
Emre’nin ayağı kırıldı. Üçüncü Musle-
ra’nın. Bunu sayabiliriz. Bunlar hayat içinde 
olan şeyler. Bunların daha ağırları, kötüleri, 
bizi üzecek sarsacak hadiseler olabilir 
miydi; Çok şükür olmadı. Olan ile savaş ve-
receğiz. Ben hayatım boyunca öyle davran-
dım. Kendi başıma gelenlerde de ailemin 
sıkıntılarında da kendi oyuncularım veya 
başka oyuncular için de aynı şeyi düşün-
düm. Şükretmek lazım. Mevcudu yenmek 
için bir an evvel uğraşmak lazım. Bu endişe 
ve kahır, moral olarak insanı kötü yerlere 
götürür. Onun için hep bu açından bakıyo-
rum" diyerek cevapladı. DHA 
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KIRMIZI-BEYAZLI kulübün internet 
sitesine açıklama yapan Çalımbay, 
Beşiktaş maçına iyi başladıklarını ve 

önemli pozisyonlar bulduklarını belirtti. Beşik-
taş'ın attığı golden önceki pozisyonda topun 
bariz şekilde taca çıktığını ileri süren Çalımbay, 
şöyle devam etti: "Beşiktaş'ın attığı golde topun 
taca çıktığını söyledi arkadaşlar ve itiraz ettiler. 
4 dakika inceleyip gole karar verdiler. Biz de 
baktık ki top bayağı çıkmış. Hakem görmedi. 
Yan hakem de kötü yerdeydi. Bariz çıkan bir 
toptu göremediler. Benim anlamadığım ka-
muoyunda hala bunu tartışıyorlar. Futbolun 
içinden gelmiş arkadaşlar bile bunu tartışıyor." 
Çalımbay, Beşiktaş maçında ikinci sarı karttan 
kırmızı kart gören takımın deneyimli orta saha 
oyuncusu Hakan Arslan'ın yaşadığı olayın ise 
camiayı üzdüğüne dikkati çekerek, "Hakan 
Arslan'ın bu olayı yapmaması gerekiyordu. Biz 
11 kişi kalsaydık o maçın 3-0 bitmesi mümkün 
değildi. Biz o maça iyi hazırlanmıştık. 11 kişi 
telafi edebilirdik ikinci yarı." açıklamasında bu-
lundu. Geçen sezondan bu yana hakem hata-
larından dolayı sürekli mağdur duruma 
düştüklerini savunan Çalımbay, önceki maç-
larda da sadece doğruları ve hataları söylediği 
için iki defa disiplin kuruluna sevk edildiğini 
belirtti. Maçların sonucunu hakemlerin belirle-
memesi gerektiğini vurgulayan Çalımbay, şun-
ları kaydetti: "Ne bize ne de başka bir takıma 
olmasın. Hakemlerin daha dikkatli olması ge-
rekiyor. Hakem arkadaşlarımız biraz yapıcı 
olsun. Sporcuların tepkisine hemen karşılık 
vermesinler. Hakan Arslan'a, Arda Kardeşler 
kartını gösteriyor, ikinci kartı ise büyük bir hı-
şımla gösteriyor. Niye gösteriyorsun? Zaten 
adamın canı yanmış. Oyuncu düştüğünde elin-
den tutup kaldırsın. Boynunu okşasın. Bunları 
yapması gerekiyor. Oyunculara düşman gibiler. 
Sert konuşuyorlar. Biraz daha yapıcı ve olgun 
olurlarsa her şey daha iyi olur."

Hakemler daha 
dikkatli olmalı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direk-
törü Çalımbay, Süper Lig'in 15. hafta-

sında Beşiktaş'la deplasmanda 
oynanan maçta yaşanan olaylara iliş-

kin, “Hakem arkadaşlarımız biraz 
yapıcı olsun. Sporcuların tepkisine 
hemen karşılık vermesinler” dedi

S arı-lacivertli ekibin iyi bir kadroya sahip ol-
duğu için saha dışına çıkmamaya özen gös-
terdiklerini ifade eden Emre Belözoğlu, "Biz 

her şeyi saha içinde başarmaya çalaşacağız. Futbolu 
da bizi de saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar. İsim-
lere girmeyelim ama herkes konuşuyor, bir şeyler ya-
pıyor. Biz takımımızın gücüne güveniyoruz. Bu 
yüzden saha içinde kalmaya devam etmek istiyoruz. 
Biz hiç bir rakibimizin maçından sonra ne verilen ka-
rarlar ne de yaşananlar hakkında konuşmadık ama 
gerekirse konuşmayı biliriz. Bu sürdürülebilir bir 
iklim değil, bunu değiştirmek zorundayız. Biz 105'e 
60'ın içinde kalmakta kararlıyız" diye konuştu. 

Transfer limitlerinde artıdayız 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplere 
bildirdiği limitlerde şu anda artıda olduklarını kayde-
den Emre Belözoğlu, "Sakatlıkların futbolun içinde 
yer aldığını ama aynı bölgelerde sakatlanmaların da 
şanssızlık olduğunu aktaran Belözoğlu, "Transfer ko-
nusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kad-
ronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma 
göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Transfer 
limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitle-
rinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var. Fakat 
sene sonuna doğru futbolculara olan yükümlülükler 
artacak. Onun sonunda eksiye dönebiliriz. Tüm 
bunları hesaplayıp adım atacağız. Bu hafta başkan, 
ben ve Erol hoca oturup yol haritamızı belirleyece-
ğiz. Bu hafta belirleyici olacak" diye konuştu. 

UEFA ile sorunumuz yok 

UEFA ile yapmış oldukları anlaşmalarda hiçbir 
sorun olmadığını belirten Emre Belözoğlu, ön-
lerindeki süreçte Fenerbahçe'nin UEFA'dan 
ceza alma durumunun olmadığını belirte-
rek şöyle konuştu: "Şu an bizim UEFA ile 
ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüz-
deki sene için bu limitlerle bu şekilde 
devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir 
sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten 
hem UEFA hem TFF limitleri arasında 
kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı 
biraz TFF limitleri."  

Perotti bize yük değil 

Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin sözleşmesi 
ile ilgili bilgiler veren Emre Belözoğlu,  oyuncuyla, 
garanti para ve 5 maç üzerinden bir anlaşma yaptık-
larını dile getirerek "Garanti ücreti çok düşük. Biz 
karşılıklı olarak maç oynadıkça Roma'ya bir ücret 
ödüyoruz. Maç oynamadığı, beklediğimiz rakama 
ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme ya-
pıyor. Sabit alacağı ücret ve 5 maç oynayınca hak 
edişleri var. Sabit ücreti hakikaten cüzi miktarda. 
Kulübün haklarını koruyacak şekilde, güvene dayalı 
bir anlaşma yapıldı. Fenerbahçe için yük olmayacak 
bir sözleşme" şeklinde konuştu. Emre Belözoğlu, Fe-
nerbahçe'nin her kuruşunun kendileri için çok 
önemli olduğunu vurgulayarak, "Para kendi paramız 
değil, Fenerbahçe'nin parası. Bir liranın bile dışarı 
gitmesinden rahatsız oluruz ama mevcutta oyuncu-
nun risklerini de gözeterek onu en aza indirmiş bir 
mukavele yapıldı. Biz oynamazsa cezaya tabi tuta-
cak hatta karşı taraftan para alacak kadar iyi bir an-
laşma yaptık. Az bir garanti ücretin yanında 5 maç 
üzerinden oynarsa parasını bizden, oynamazsa Ro-
ma'dan alıyor. Karşılıklı güvene dayalı bir anlaşma 
yaptık oyuncuya inandığımız için ama futbolda bun-
lar var. O riskleri göz ardı edemezdik. Sakatlık geç-
mişi olan, bu anlamda talihsiz bir oyuncu. Devamlı 
oynasa takım için çok farklı olacağını düşünüyorum 
ama bu sakatlık kolay değildir. Ben de Fenerbahçe'ye 
geldiğimde 'kronik sakat Emre'yi aldılar' denmişti. 
Futbolda 2+2 bazen 4 etmiyor. Kulübün hakkını her 
anlamda gözetiyoruz. Transfer sezonu açılır açılmaz 
kulübün hakkını savunacak reaksiyonlar alabiliriz" 
ifadelerini kullandı. Belözoğlu, Fenerbahçe'den İtal-
ya'nın Napoli kulübüne transfer olan Eljif Elmas'ın 
sözleşmesindeki 50 maç oynarsa Fenerbahçe'ye 
ödeme yapılır maddesinin de tam olarak doğru ol-
madığını ifade etti. 

Gerçek için mücadele ediyoruz 

Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo'nun koronavirüs tes-
tinin pozitif çıktığı ve bu şekilde oynatıldığı yönünde 
çıkan haberleden duyduğu rahatsızlık ile ilgili olarak, 
"Biz oyuncuyu pozitif oynatacağız sonra git arkadaş-
larınla gol sevincinde sevin diyeceğiz. Bunlar Sağlık 
Bakanlığı'na işleniyor. Test olunca sonuçlar oraya gi-
diyor. Benim ülkemizde en rahatsız olduğum şey 
gerçeği ispat etmek için uğraşmak. Yalanla söylerken 
kimse sorumlu davranmıyor ama gerçeği ispat 
etmek için biz mücadele ediyoruz.  Bu kabul edilebi-
lir bir durum değil. Oyuncu Kovid çıkacak biz de 
golden sonra git sevin arkadaşlarına yay diyeceğiz. 
Gerçekçi olmak lazım, çamur at izi kalsın düşünce-
siyle bu iş gitmez. Ben bunları önemsemiyorum ama 
ortaya iddia atıldığında ne yazık ki ona inanan in-
sanlar da olabiliyor. Bu sana zul gelse de kendini on-
ların adına bir şey konuşmak zorunda 
hissediyorsun. Adam seni öyle bir şeyle itham ediyor 
ki insan sağlığıyla oynamaktan bahsediyor. İnsanla-
rın kabul etmesi gerekir biz burada en küçük ayrın-
tıya dikkat ediyoruz. Bir tanesinin çocuğu ateşlense 
tesise gelmeyeceksin diyoruz. Koskoca kulüpten 

bahsediyorsunuz. Oyuncumda kovid çıkacak ben 
aman gözünü seveyim çıkıp oyna diyeceğim, bu 
nasıl bir mantıktır. Böyle bir şey olabilir mi? Maç in-
sanların canından daha mı önemli? Futbol kimsenin 
canından önemli değildir kimse kusura bakmasın" 
dedi. 

Popüler olmak iyi değil 

Emre Belözoğlu, Türkiye'de futbolcuların popüler-
likten etkilendiğini dile getirerek, "Yabancı futbolcu-
lar oynadıkları ülkelerde sosyal medyalarında 15-20 
bin takipçileri varken Türkiye'ye gelince bir anda bu 
sayı 400-500 bin oluyor. Bu da ciddi bir 
baskı oluyor ve oyuncuları çok 
ciddi etkiliyor. Bizler bu 
iklimde yetiştiğimiz 
için hamurumuz sağ-
lam ama onlar etki-
leniyor. Bizler 
elimizden geldiği 
kadar bu etki-
lenmenin mi-
nimuma 
inmesi için 
çaba harcı-
yoruz" diye 
konuştu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin 
Kasımpaşa maçı hazırlıkları sırasında basın mensuplarıyla bir araya 
geldi. Ses yükseltmenin çok kolay olduğunu dile getiren  
Emre Belözoğlu, “Derdimiz sözü yükseltmek. Bazen konuşuyoruz. 
Sesi yükselttiğimizde çok güzel yükseltiriz, herkes bilir” dedi 

EMRE Belözoğlu son olarak geniş 
bir kadroya sahip olduklarını ve 
ocak ayındaki yoğun maç tempo-
sunu rahatlıkla kaldırabileceklerini 
ifade ederek, "Çok iyi bir 

takımız, çok iyi karakterli oyuncula-
rımız var. Sezon başı yaptığımız ko-
nuşmalarda zaman zaman bazı 
şeylerin kötü gidebileceğini de söy-
lemiştik. Buna o zaman kimse pek 

inanmadı, sizler de inanmadınız 
ama futbolun içinde var. Oldu, gene 
olacak ama biz takımımıza, kadro-
muza güveniyor, gücümüzü biliyo-
ruz" şeklinde konuştu. DHA 

Biz gücümüzü biliyoruz 

GEREKIRSE SESIMIZ  
FAZLASIYLA YUKSELIR

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un dümenine geçen teknik direktör Ümit Karan, açıklamalarda bulundu. Yeni takımıyla  
başarıyı yakalayacağını ifade eden Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldız golcüsü Karan, "Oyun felsefemiz belli. Ben forvet oynamış 

adamım. Golcü adamın takımı da golcü olacak, ofansif olacak, baskılı futbol oynayacak" dedi
MENEMENSPOR'LA birçok 
oyuncuyu Türk futboluna 
armağan edeceklerini söyle-

yen Ümit Karan, "Benim kariyerimde 
Menemenspor başlangıç oldu. Daha 
önce yurt dışında takım çalıştırmıştım. 
Yönetim kurulu üyelerimize teşekkür 
ediyorum. Genç bir takımımız var. Bu-
rada önemli olan Türk futboluna 
oyuncu kazandırmak. Hem yetiştirici 
olup hem de ligde başarılı olmayı hedef-
liyoruz ancak bunlar kolay şeyler değil" 
şeklinde konuştu. Menemenspor'la 
önemli başarılara imza atacaklarını 
ifade eden 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok 
genç ve yetenekli oyunculara sahibiz. 
Biraz daha tecrübelenmeleri gerekiyor. 
Bu deneyimi onlara biz vereceğiz. İlk 
maçıma Adana Demirspor deplasma-
nında çıkacağız. Kendi memleketimde 
ilk maçıma çıkıyorum. Benim için güzel 
bir duydu. Kolay bir maç olmayacak, 
ardından 20 günlük bir devre arası süre-
cimiz var. Takıma istediklerimizi yansıt-
mak istiyorum" açıklamasını yaptı. 
Koronavirüs salgının herkesi olumsuz 

etkilediğini değinen Ümit Karan, 
"Oyuncu kovid oluyor, 14 gün sahalar-
dan uzak kalıyor. Antrenman yapamı-
yor, sadece bisiklet çevirebiliyor. Ancak 
insanlar bu süreçte sokak kısıtlamala-
rıyla evlerinde olduğu için genellikle 
maç seyrediyor. Futbolcular için bu 
dönem bir vitrin şansı. Futbol sevmeyen 
insanlar bile maç seyredebiliyor çünkü 
bir tek futbol var" diye konuştu.  

Süper Lig'den daha zor 

Mücadele ettikleri ligin Süper Lig'den 
çok daha zorlu bir lig olduğunu söyle-
yen Ümit Karan sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: "Bu ligde herkes bir hedefin 
peşinde. Düşmeme, Play-Off oynama, 
şampiyon olma peşinde. Her şey pa-
rayla olmuyor. Gençlerle başarı olur. 
Her takımın şansı eşit. Şu takım favori 
diyemem. İzmir futbolu güzel bir çakış 
yakaladı. Göztepe'nin Süper Lig'de ol-
ması, Altınordu'nun yetiştiriciliği, Al-
tay'ın başarısı ve Menemenspor'un da 
yetiştirici kimliği ile ön planda yer al-
ması çok önemli. İzmir futbolu çok geli-

şiyor. Takım sayısının fazla olması seyir-
ciyi bölse de İzmir futbolu ilerledi. 
Süper Lig'de ise takımlarımız Avrupa'da 
başarı yakalayamıyor. Bunun en önemli 

nedeni çok transfer yapılması. Oyuncu 
yetiştirilmiyor. Büyük takımlar da da 
yok. Sadece son dönem Trabzonspor 
bunu başardı." DHA 

Tek felsefem gol atmak 

Karan, "Benim kari-
yerimde Menemens-
por başlangıç oldu. 
Daha önce yurt  
dışında takım çalış-
tırmıştım. Yönetim 
kurulu üyelerimize 
teşekkür ediyorum. 
Genç bir takımımız 
var. Burada önemli 
olan Türk futboluna 
oyuncu kazandır-
mak. Hem yetiştirici 
olup hem de ligde 
başarılı olmayı  
hedefliyoruz” dedi.

“Belözoğlu; “Şu an 
bizim UEFA ile ilgili  

hiçbir problemimiz yok. 
Önümüzdeki sene için 
bu limitlerle bu şekilde 
devam ederse UEFA  

tarafıyla ilgili bir sıkıntı 
görünmüyor. Zaten 

gerçekten hem UEFA 
hem TFF limitleri  

arasında kıyaslama  
yaparsak bizi zorlayan 

kısmı biraz TFF  
limitleri.” şeklinde  

konuştu.



İ kilem'in iki başarılı ismi Ser-
hat ve Uğur'u artık tanıma-
yan yok. İmza attıkları 

başarılı işlerle isimlerinden sıkça 
söz ettiren ikili, hem İkilem'i hem 
de hayatlarının bilinmeyenlerini 
sizler için anlattı. Bu yolculuğa 
nasıl çıktıklarını anlatan Serhat, 
“Uğur ile 2005 yılında konserva-

tuarda tanıştık. 2009 yılında birlikte birçok 
reklam müziği besteledik. 2011 yılında ilk 
enstrümantal albümümüzü çıkardık. Aynı 
sene “Hollywood Music in Media” ödülle-
rinde enstrümantal kategoride aday olarak 
gösterildik ve ülkemizi temsilen Kodak The-
atre’da düzenlenen ödül törenine katıldık. En 
iyi enstrümantal ödülünü aldık. Peşi sıra bir-
çok proje yaptık” dedi. Serhat'ı doğrulayan 
Uğur ise şu ifadeleri kullandı; “Ben hala dizi 
ve film müziği yapmaya devam ediyorum. 
Serhat da projelerime ek besteci olarak kat-
kıda bulunuyor. “İkilem” hikayesi de aslında 
2015 yılında yaptığımız bestelerle başladı. 
O dönem için farklı yoğunluklarımızdan 
ötürü albüm projesi bir türlü gerçekleşmedi. 
Kısmet bugünlereymiş.” 
 
Son çalışmanızdan bize biraz 
bahseder misiniz? 
Serhat: “Bir Sebebi Var” teklisini Ekim 
ayında Avrupa Müzik etiketiyle yayınladık. 
Söz-müziği bana, düzenlemesi Uğur’a ait. 
Şarkımız çok sevildi diyebilirim, çok güzel 
geri dönüşler alıyoruz. Hissettiklerimiz 
samimi, gerçek duygular, bu samimiyet
dinleyenlere de sirayet etti, bu yüzden 
çok mutluyuz. 
Uğur: Günümüz dünyasında insanlar, hayatı 
boyunca mücadele ve koşuşturma içinde 
savruluyor aslında. Bu savrulmalar; bazen 
insani duyguları bile ıskalamamıza ve geriye 
dönüp baktığımızda pişmanlıklar yaşama-
mıza sebep oluyor. Şarkıda her ne kadar bu 
durumlardan dert yansak da, insanın, tekrar-
dan hayata tutunabilme savaşını mizahi bir 
dille anlatmaya çalıştık diyebiliriz. 
 
En büyük hayaliniz nedir ve 
hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi? 
Uğur: Hayallerimiz çok. En büyüğü müzik 
yapabilmekti, pandemiye kadar, şu an en 
büyük hayalim hepimizin olduğu gibi ailemle 
sevdiklerimle tekrar özgürce bir arada olabil-
mek, onlara sarılabilmek. Yakın zamanda bu 
hayalimizin gerçekleşeceğini umut ediyorum. 
Müzikal olarak da yolculuğumuza, yaşadık-
larımıza inancımız hep tamdı. Şükür hayalle-
rimizin bir çoğunu gerçekleştirdik, 

gerçekleşmeyenler içinse hayırlısı diyorum. 
Sektörün bize dayattığı klişeleri, rol model-
leri, davranışları asla benimsemedik. Bizim 
aslında oluşumumuz buna da bir tepki, böyle 
yaklaşan herkese bir tepki. Hayallerimizi ger-
çekleştirme noktasında ise daha yol uzun, 
yolculuğumuzu çok seviyoruz. 
 
Müzikle tanışmanız nasıl oldu? 
Kariyerinizin dönüm noktası nedir? 
Serhat: Lise yıllarında babamdan gelen gitar 
hediyesiyle başladı her şey.Sonrası zaten 
uzun bir yolculuk benim için. Bence müzikte 
beraber çalıştığın insanlar çok önemli. İnsa-
nın kariyerini biraz da bu belirliyor. Konser-
vatuarda çok iyi müzisyenlerle tanıştım, Uğur 
da onlardan biri. O yüzden konservatuar, ha-
yatımda önemli bir nokta oldu diyebilirim. 
Uğur: Ben babamın bana bağlama almasıyla 
müziğe ortaokul yıllarında başladım, uzun 
bir süre sevemedim biraz baba zoruyla bağ-
lama çalıyordum o dönem Televole kasetleri 
çok meşhurdu, daha yabancı pop dinliyor-
dum. Zamanla enstrümanıma aşık oldum, 
ailemin de desteğiyle konservatuara girdim. 
Benim de dönüm noktam babamdır. 
 
Sizce sanatçılar albüm çıkarmaya 
neden olumsuz bakıyorlar? 
Uğur: Günümüz müzik sektöründe her şey 
çok çabuk tüketiliyor, sanırım 10-12 şarkılık 
albüm formatları dinleyiciye artık sıkıcı geli-
yor. Ayrıca single çıkarmak daha az maliyetli, 
ve doğru listelerde yer hemen bulabiliyor. Bu 
durumun müziğin dijitalleşmesi ile çok ala-
kalı olduğunu düşünüyorum.  
Yinede bir çok sanatçı albüm çıkarıyor, biz 
albüm dinlemeyi seviyoruz. Yanyana gelip 
aynı kulaklıktan çok müzik dinlemişizdir. Bi-
zimde niyetimiz uzun soluklu bir albüm serü-
veni yaşamak. 
 
Youtube izlenmelerden gelir sağlıyor 
musunuz, size bir gelir getiriyor mu? 
Serhat: Bu ara en çok duyduğumuz soru ga-
liba bu, parayı buldunuz diyenler çok oluyor 
:) Öncelikle öyle bir şey yok astronomik ra-
kamlar kazanmıyoruz :) bu çok merak edili-
yor. Dijital platformlardan gelir tabii ki elde 
ediliyor ama bu durum tabiiki müzisyenin 
bağımsız ya da label ile çalışmasına göre de-
ğişiyor, biz şimdilik bize yetecek kadar gelir 
elde ediyoruz diyebiliriz. 
 
Youtuber’lerden beğendiniz 
isimler var mı? 
Uğur: Sevgili kardeşimiz Fırat Sobutay’ ı ke-
yifle takip ediyoruz. Denk geldikçe Berkcan 

Güven’ i izlemeyi seviyorum, son dönemde 
yaptığı müziklerin sound’ unu da çok başarılı 
buluyorum. Bunlar diyebilirim. 
İdolüm dediğiniz isimler var mı? 
Serhat: İdol demeyelim ama yıllardır takip 
ettiğimiz, örnek aldığımız çok değerli müzis-
yenler var tabiiki. Saymak gerekirse Erkan 
Oğur, Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Fikret Kızı-
lok, Tanju Okan şu an aklıma gelenler. 
 
Pop Müziği sizce nereye doğru gidiyor? 
Uğur: Rap müziğe doğru gidiyor. Rap müzi-
ğin yükselişi pop müzik anlayışını da etkiledi, 
sound biraz tuhaflaşmaya başladı.  
Pop olsun ama rap altyapılı yapalım, rap kit-
lesine de hitap edelim gibi bir anlayış gelişti. 
Rap müzik yapanların, en azından başarılı 
isimlerin senelerce pop müzik gibi yapalım 
dediğine ben tanık olmadım.  
Pop nereye gidecek zamanla göreceğiz  
sanırım. 
 
Bir albüm ya da bir single çıkarmanın 
maliyeti nedir? Sizce verilen emeklere 
değiyor mu? 
Serhat: Şarkı sayılarından dolayı single ile 
albüm maliyetleri arasında çok büyük fark 
var tabii. Bir şarkı şu kadara çıkar gibi bir şey 
söylemek de pek mümkün değil. Her şarkının 
kendi içinde bazı dinamikleri var. Mesela biz; 

söz, müzik ve düzenlemeyi kendimiz yapan 
müzisyenleriz ama böyle yapmayanlar da 
var. O zaman maliyet doğal olarak çok 
değişiyor. 
Uğur: Tabii bu standartı olmayan bir konu, 
ama bir şarkının oluşumunda profesyonel iş-
leyişte bir çok meslek grubu bir arada çalışı-
yor, çalışılan aranjöre, müzisyene, ses 
mühendisine, stüdyoya göre maliyet belirle-
niyor. Gün sonunda içinize siniyorsa o 
emeğe değiyor. Ekonomik olarak verilen 
emeğe değiyor mu, bu da çok kişisel bir 
durum, hem değiyor, hem değmiyor 
diyebilirim. 
 
Pandemi dönemi müzik sektörünü 
nasıl etkiledi? 
Uğur: Müzik sektörü en kötü etkilenen sek-
törlerden biri maalesef. Bir çok arkadaşımız 
uzun zamandır iş yapamıyor, sahne alamı-
yor, aylardır kirasını ödeyemeyen evine 
ekmek götüremeyen bir çok kişi var, karam-
sarlar mutsuzlar.  
Ben çok üzülüyorum bu duruma. Çoğu mü-
zisyen, sahne çalışanı, teknisyen, stüdyo, 
konser işletmesi ciddi bir sınav veriyor. Mes-
lek birliklerinin bu konuda çok yetersiz kaldı-
ğını düşünüyorum. Kültür Bakanlığı’ nın 
devreye girmesiyle nihayet müzisyenlere des-
tek verilecek, umarım bir nebze de olsa nefes 
aldırabilir. Tek temennimiz bu kötü günlerin 
bir an evvel geçmesi. 
 
Hayatınızda değiştirmek istediğiniz 
neler var? 
Serhat: Çok şükür gayet memnunuz hayatı-
mızdan. O yüzden şunu değiştirmek istiyo-
rum diyebileceğim bir durum yok. Kendimizi 
geliştirmeyi seviyoruz, o dönüşümü değişimi 
seviyoruz diyebilirim. 
 
Konserlerde uçsuz bucaksız dinleyiciler 
ile arasına barikat koyan sanatçılar 
hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Serhat: Konser, seyirci ile birebir buluşulan 
tek yer, oradaki enerji bir müzisyenin belki de 
tek vazgeçilmezi olabilir. Nispeten daha ufak 
mekanlarda çalıp söylemek daha samimi ge-
liyor ama büyük kitlelere çalmak da ayrı bir 
heyecan tabiiki. Barikat bizi bozar işin özü. 
 
Müzik ödülleri sizce birer 
PR çalışması mı? 
Serhat: Ülkemizde müzik ödüllerinin çok da 
etkili olduğunu düşünmüyorum pr konu-
sunda. Biz de 2011 yılında Amerika’lara git-
tik ödülle de döndük “Hollywood Music in 
Media” yarışmasından. Bizim için çok önem-
liydi tabi Hollywood’ta ülkemizi temsil 
etmek. Ama burada karşılığını pek bulmadı. 
Hatta başarı bedel ödetir diyebilirim. 
 
Sosyal aktiviteleriniz neler? 
Uğur: Pek sosyal biri olduğum söylenemez, 
vaktimin çoğunu stüdyoda geçiriyorum, kedi-
lerimle vakit geçirmeyi severim, kulaklığı 
takıp saatlerce yürümeyi severim, pandemi-
den önce geceleri Sultanahmet’ e yürürdüm, 
en sevdiğim aktivitem buydu, tarihi 

yarımadayı çok seviyorum. 
 
Sizce ülkemizde müzik neden 
magazinleştiriliyor? 
Serhat: Sadece ülkemizde değil tüm dünyada 
böyle. Bir de ülkemizde herkesin, ünlü ünsüz 
fark etmez özel hayatları hep çok merak edili-
yor. Herkese saygı sevgi diliyoruz. 
 
Tek single ile bir anda patlama 
yaşayanlar neden bir anda ortadan 
kaybolup devamını getiremiyorlar? 
Serhat: Bizim için müzik bir varış noktası 
değil bir yolculuk.  
Biz bu yolculuğu seviyoruz. Daha doğrusu 
üretmeyi seviyoruz ve üretenlerin var olaca-
ğını düşünüyoruz.  
Bir şey patlasın ya da patlamasın önemli 
değil, devamlılık önemli. İlla ki eşlik edeni 
oluyor her hissin. 
 
Moda danışmanınız var mı? Giyim 
konusunda nelere dikkat ediyorsunuz? 
Serhat: Yok. Pek bir şeye dikkat ettiğim söyle-
nemez.Ne ile rahat hissediyorsam o an öyle 
giyiniyorum. Uğur o konularda daha iyidir. 
 
Pandemi döneminde sahne 
alabiliyor musunuz? Sahnede nasıl 
önlemleriniz var? 
Uğur: “İkilem” olarak ilk teklimizi zaten pan-
demi sürecinde yayınladık ve hala maalesef 
bu süreç devam ediyor. Pandeminin bitme-
sini ve seyircilerimiz ile sahnede buluşabil-
meyi iple çekiyoruz. 
 
‘Sende bir starlık görüyorum’, ‘sende bir 
star ışığı var’ diye sözler çok duyuyoruz 
size göre starlık nedir? 
Serhat: Ben bu tarz yorumları çok iddialı bu-
luyorum. Sadece bazı insanların enerjileri, 
iletişim becerileri bazılarına göre daha yüksek 
oluyor. Ama müzik sektörü için, starlık kavra-
mının yerini yavaş yavaş başka kavramlara 
bıraktığını düşünüyorum. 
 
Ülkemizde veya dünyada müzikte 
kadınlar mı erkekler mi daha hızlı 
yol alıyorlar ya da daha şanslılar? 
Uğur: Eşit şanstalar, eşit yol katediyorlar, 
eşitiz. 
 
Bir şarkıcının en büyük getirisi sizce ses 
mi yakışıklılık-güzellik mi ya da zekası 
mı olmalı sizin getiriniz nedir? 
Hangisinde ilerlerse başarılı olur? 
Serhat: Her şeyden önce müzik.  
Bu saydıklarınız çok daha sonra konuşulacak 
konular. Üretmek daha doğrusu üretebilmek 
her şeyin başı. Bir müzisyen, bir şarkıcı  
yaptığı müzik ile var olur, var olmalı bence 
önce kulak sonra göz. 
 
Son olarak sevenlerinize neler 
söylemek istersiniz? 
Uğur& Serhat: Yeni şarkılar için takipte kalın 
ve sağlığınıza çok dikkat edin, her şey bitti-
ğinde hep birlikte şarkılar söyleyeceğiz mora-
linizi yüksek tutun, kendinize çok iyi bakın. 
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SEDAT 
SARIKAYA

SÖYLEŞİ

MUHTESEM 
BIR IKILEM

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? 
Serhat: Gazetecilik. Çok zor olduğunu düşündü-
ğüm için. 
Uğur: Gerçekten bilmiyorum hiç düşünmedim. 
 
En nefret ettiğiniz şey nedir? 
Serhat: Yanlış anlaşılmak. 
Uğur: İyi niyetin suistimal edilmesi. 
 
Hangi futbol takımını tutuyorsunuz? 
Serhat: Tabiiki Beşiktaş. 
Uğur. Tabiiki Adana Demirspor. 
 
Uğurlu sayınız? 
Serhat: Yok. 

Uğur. Benimde yok. 
 
Hangi renk? 
Serhat: Yeşil. 
Uğur: Siyah 
 
En son izlediğiniz film, dizi? 
Serhat: En son izlediğim diziler Peaky Blinders 
ve Bir Başkadır. 
Uğur: Bir Başkadır. 
 
En son gittiğiniz konser? 
Serhat: En son gittiğim bir festivalde Sagopa 
Kajmer ve Athena’yı dinlemiştim. 
Uğur: Mazlum Çimen konseri.  

SERHAT VE UĞUR İLE KISA KISA

Serhat: Şu an youtuber-
lar popüler ve şanslarını 
bazen müzik yaparak da 
deniyorlar. Konu aslında 
burada youtuberlık değil, 
bir çok oyuncu da müzik 
yapıyor. Dinleyicisi varsa 
ve dinleyenler yapılan bu 
şarkılarda kendilerinden 
bir şey buluyorlarsa 
bence bir sorun yok. 
Müzik oldukça özgür bir 
alan. Verilen emeğe ve 
dinleyici kitlesine saygı 
duyuyoruz. 

Youtuber’lerin  
müzik hayatına  
girmesini nasıl  
buluyorsunuz?

“Hayallerimiz çok.  
En büyüğü müzik yapabil-
mekti, pandemiye kadar, 
şu an en büyük hayalim 
hepimizin olduğu gibi ai-

lemle sevdiklerimle tekrar 
özgürce bir arada olabil-
mek, onlara sarılabilmek. 
Yakın zamanda bu hayali-

mizin gerçekleşeceğini 
umut ediyorum.


