
Bunu şiddetle
reddediyoruz

Çok sayıda STK temsilcisi
Milli Savunma Bakanı Hulusi

Akar ve TSK komuta kademesine
destek ziyaretinde bulundu. CHP
Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın
açıklamalarına tepki gösteren Akar,
"Akla ziyan bir husus. Böyle bir şey
konuşulamaz, bunu şiddetle kınıyor,
reddediyoruz" dedi. Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de
"Bir milletvekilinin silahlı kuvvetleri-
miz için 'satılmıştır' gibi bir ifadeyi
kullanması hiç hoş olmamıştır, çok
yanlıştır" diye konuştu. I SAYFA 7
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İBB Meclisi CHP Grup
Başkanvekili Doğan Su-

başı, geçmiş dönemde yabancı bir
şirketin bir Arap ülkesine satama-
dığı füze rampalarını, itfaiye aracı
olarak değiştirip İBB'ye sattığını
söyledi. Subaşı araçların büyük-
lüğü nedeniyle İstanbul sokakla-
rında kullanımının mümkün
olmadığını belirterek, "Yakıt tüke-
timi yüzde 100 ve tek bir firma
ürettiği için bakım masrafı
çok yüksek. Hiçbir

ülkede de kullanılmıyor. Gerçekten
akıl alır gibi değil" dedi. "Koca
Yusuf" adı verilen araçların İstan-
bul'da sokaklara giremeyecek
kadar büyük olduğunu belirten Su-
başı, bu yüzden itfaiyeye yeni araç-

lar alınacağını
kaydetti.
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Partiler milletin
özüne baksın!

Saara Y. ÖZENÇ SAYFA 9

Vatandaşı korumak
kimin görevi?

İlhami IşIK

BaŞarır’a tePkİ GÖsterdİ

Bu konuda tüm 
tedbirleri alırız

Ekrem İmamoğlu’na suikast
hazırlığı içinde olan IŞİD’li-

lerin yakalandığı iddiasıyla ilgili İç-
işleri Bakanı Süleyman Soylu,
"Böyle bir suikast girişimi ve suikast
girişiminden yakalanan kişi söz ko-
nusu değildir" diye konuştu. "Biz
haftada ortalama 65 ile 80 arası ey-
leme yakın, eyleme yönelik duyum
alırız" diyen Soylu, "Bu konuda da
tüm tedbirleri alırız. Ama burada
hassasiyet vardır. Gönderdiğimiz
bilgi notlarında da kişilere de ileti-
riz, altına da bir şey söyleriz. Bunun
basınla paylaşılmamasını rica ede-
riz" ifadelerini kullandı. AK Partili

Orhan Miroğ-
lu'nun Türki-
ye’de en çok
tehdit alan kişi-
lerden biri oldu-
ğunu belirten
Soylu, "Hiç duy-
dunuz mu? Ama
ben şimdi söyle-
dim. PKK’nın
sürekli tehdidin-
dedir" dedi. 
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Süleyman Soylu

Bİr sUİkast GİrİŞİMİ yok

Gözaltına alınan
Yavuz tutuklandı

İstanbul'daki terör operas-
yonunda Şişli Belediye Baş-

kan Yardımcısı Cihan Yavuz'unda
aralarında olduğu 17 kişi adliyeye
sevk edildi. Adliyeye sevk edilen
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı
Cihan Yavuz'la birlikte 4 kişi tutuk-
landı. Şüphelilerin örgütün şehir

yapılanmasında
faaliyet yürüt-
tüğü, mitingler,
açlık grevleri ve
ölen örgüt üye-
lerinin ailelerine
yardım yapıl-
ması gibi KCK
örgütlenmesi
gibi faaliyetleri
belirlendiği 
kaydedildi.
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Cihan Yavuz

MahkeMe kararını Verdİ

Babacan’dan
acı reçete tarifi

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, partisinin 1.

Olağan Kars İl Kongresi’nde ko-
nuştu. İktidarın hükümet politika-
larını da eleştiren Babacan, "Ne
demişler? Önce iğneyi kendine ba-
tıracaksın, sonra çuvaldızı başkala-
rına batıracaksın. Esas biz size bir
acı reçete yazalım. Önce hukuk:

Anayasa ve ka-
nunlara bağlı
kalın. Sonra
hemen tasarruf.
Ama bunları ya-
pıyor musunuz?
Tabii ki yapmı-
yorsunuz. Maa-
lesef yanlış
yoldasınız" ifa-
delerini kullandı.
I SAYFA 7
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Ali Babacan

İktİdar yanLıŞ yoLda

YAKITI ÇOK FAZLA, BAKIM MASRAFI YÜKSEK
Edinilen bilgiye göre İBB,
2004 yılında 21/b madde-

sine göre ilana çıkmadan davet
usulü ile ihale düzenledi. Ya-
bancı bir şirketten "6x6x6" deni-
len, adedi o dönemki kura göre 1
milyon 100 bin dolar olan 90
adet araç alındı. Araçlar 2006 yı-
lında itfaiyeye teslim edildi. Füze

rampasından itfaiye araçla-
rına dönüştürülen

bu araçların 45'inin ilk müda-
hale, 45'inin de arama-kurtarma
aracı olarak kullanıldığı öğre-
nildi. 3 bin 600 litre su kapasitesi
olan araçların Beyoğlu ve Fatih
gibi dar sokaklı ilçelerde kullanı-
lamadığı, her itfaiye garajına da
giremediği kaydedildi. Bu tip
araçlara sadece 3 personel bine-
biliyor. I SAYFA 9
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İçişleri Bakanlığı’nın yeni
corona virüsü tedbirleri

kapsamında gönderdiği genel-
gede yer alan, cadde ve meydan-
lara kişi limiti getirebilme
uygulaması ilk kez İstanbul İstik-
lal Caddesi’nde hayata geçirile-

cek. Buna göre bu sabah saat
00.00’dan geçerli olmak üzere 
İstiklal Caddesi’nin Taksim Mey-
danı girişinden Tünel Meydanı’na
kadar olan kısmının girişlerinin
fiziki engellerle kontrol altına 
alınacağı belirtildi. I SAYFA 5
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İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, yabancı menşeili bir şirketin Arap ülkesine satışını gerçekleştire-
mediği füze rampalarını, itfaiye aracına dönüştürerek AK Parti döneminde İBB’ye sattığını iddia etti. Hangarlara
sığmayacak büyüklükteki araçlardan 90 adet alındığı ve tanesinin 1.1 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

yapılan denetimlere rağmen fırınlarda ekmek fiyatlarındaki artışlar
devam ediyor. fırıncılar ise "Maliyetimizi başka türlü karşılamıyor" dedi

İstanbul Valiliği'nin gramaj ve
fiyat denetimlerinin ardından 2

bin 892 fırından bin 571'inin, ekmeği 1
buçuk liradan satması gerekirken 2 lira-
dan sattıkları ortaya çıktı. Ancak yapılan
denetimlere ve cezalara rağmen sorun
devam ediyor. Fırıncılar ise, maliyetle-

rini karşılayamadıklarını söyleyerek, ek-
meği kendi belirledikleri fiyatlarla sattık-
larını belirtti. Zeytinburnu'nda fırın
işleten İsmail Demir  belirlenen 
tarifeye göre ekmek satarsa zarar 
edeceğini söyledi. Kendi belirledikleri 
tarifeyi uyguladıklarını belirten Demir,
"220 gram ekmeği ben 2 liradan satıyo-
rum" şeklinde konuştu. I SAYFA 5

İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu, AFAD'da
pandemi konulu İstanbul İl
Hıfzıssıhha Kurulu toplantı-
sına katıldı. Kendisine yönelik
suikast haberleriyle ilgili ilk
kez açıklama yapan Ekrem
İmamoğlu, "Benim program-
larım devam ediyor. Zaten

yeni bir konu değil. Zaten da-
nışmanım Murat bey gerekli
açıklamaları yaptı. Orada de-
taylar var. Onun dışında bir
bilgiye sahip değiliz. O bilgi-
nin merkezi bakanlık ve yetki-
liler. Bizim bildiğimiz konu
bu kadar. Açıkçası biz işimize
gücümüze devam ediyoruz"
açıklamasını yaptı. 
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gUnDEMIMDE 
SUIkAST Yok!

İŞİMİZE GÜCÜMÜZE DEVAM EDİYORUZ
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Kayseri'de, muhtarlara hitap
eden CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu, "Terörün ge-
rekçesi olmaz. Teröre karşı durmak
insanlık görevidir. Bu hepimizin
ortak görevidir. Düşüncelerimiz,
inançlarımız farklı olabilir ama 
hepimiz insanız. Hepimizin 
temel görevi teröre 
karşı durmaktır" 
dedi. I SAYFA 7
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TERöRün ASLA 
gEREkçESİ

oLMAZ

Ekrem İmamoğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu

MİLYON DOLARLIK FÜZE RAMPALARI, İTFAİYE ARACI OLARAK İBB'YE SATILMIŞ

FUZE RAMPASI
ALMISLAR! 99 ADEDİNE 99 

MİLYON DOLAR
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Doğan Subaşı, söz konusu araçların satın alınmasının geçmiş dönemdeki büyük hatalardan birisi olduğunu söyledi.

TSK üzerinden 
siyaset yapılmaz

Büyük Birlik Partisi (BBP)
Genel Başkanı Mustafa Des-

tici, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz üze-
rinden siyaset, bilek güreşi, iktidar,
hükümet eleştirisi yapılmaz. Bunun
kabul edilebilir
bir tarafı yoktur.
Lakin sehven
böyle bir söz
söylenilmişse,
yapılması gere-
ken, açık ve net
bir şekilde özür
dilemektir" açık-
lamasını yaptı. 
I SAYFA 7
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asLa kaBUL edİLeMeZ

Mustafa Destici

Son 24 saatte 
193 kişi öldü

Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, corona virüsü salgını

nedeniyle yaşanan yeni can kay-
bını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.
"Bugün tespit edilen 6 bin 690 yeni
hastamız var" diyen Koca, "Artan
aktif hasta sayısını azaltmak için
kalabalık, kapalı ve yeterince hava-
landırılmayan
ortamlardan
uzak durmalı-
yız" ifadelerini
kullandı. Koca,
31 bin 923 yeni
vaka tespit edil-
diğini belirterek,
son 24 saatte
193 kişinin vefat
ettiğini duyurdu. 
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Vefat sayısında yenİ rekor

Fahrettin Koca

TARİFEYE GÖRE ZARAR EDERİZ
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imza-
sıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bağcılar

Göztepe Mahallesi riskli alan ilan edildi. Karara göre
riskli ilan edilen ve 6 bin 153 kişinin yaşadığı 22 hektarlık
(218.373 metrekare) alandaki 2 bin 150 daire ve işyeri
yeniden daha modern bir şekilde inşa edilecek. I SAYFA 9
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riskli alan ilan edildi

GÖZTEPE

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
Kuruldu kurulmadı derken nihayet,

ciddi deneyim ve tecrübeye
sahip hanımefendi toparlandı
kararını verdi. İyi Parti'nin
kurulacağını net bir şekilde
ifade ettiler parti kuruldu...
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Abdullah Teber köşe yazısı sayfa 7'de
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Kış aylarıyla birlikte hem gribal enfeksiyon-
larda artış hem de Covid-19 enfeksiyonuna
yakalanma endişesi herkesi bir takım bağışıklık

güçlendirici besinlere ve alışkanlıklara yöneltiyor. Bunlar-
dan biri de; halk arasında doğal şifa kaynakları olarak
görülen bitki çayları. Ancak aman dikkat! Acıbadem Ka-
dıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş,
bitki çaylarının sağlığa birçok faydası bulunmakla bir-
likte; hipertansiyon, diyabet veya kanser gibi kronik has-
talıklarda hastalığın şiddetini arttırabildiğini, üstelik
kullanılan ilaçlarla da etkileşime girerek ilaçların ve teda-
vinin etkinliğini azaltabildiğini vurguluyor. Bununla bir-
likte dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktanın
da; açıkta satılan bitki çaylarındaki tehlike olduğunu be-
lirten Ece Öneş “Nereden temin edildiği bilinmeyen bitki
çaylarında tarım ilaçları, çevresel toksinler, çinko, kurşun
gibi ağır metaller, endüstriyel atıklar veya küf bulunabil-
diği gibi aynı zamanda uzun süre açık havayla temas
eden bitki çaylarında aflatoksin denen bir mantar toksini
bulunabilmektedir. Aflatoksin karaciğer hasarlarına yol
açabildiği gibi uzun vadede karaciğer kanserine neden
olabilmektedir. Bu nedenle bitki çayları bilinçli bir tüke-
tim gerektirir, aksi takdirde şifa vermek yerine vücudu-
nuza ciddi zararlar verecektir” uyarısında bulunuyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, kışın öne çıkan 10
bitki çayını ve bitki çayı tüketirken dikkat edilmesi gere-
kenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yeşil çay

Bitki çaylarının içerisinde en meşhuru olan yeşil çay, bile-
şiminde bulundurduğu epigallokateşin galat fitokimya-
salı sayesinde metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı
olur, yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde düzenli tü-
ketimde bağışıklık sistemini güçlendirici ve kronik hasta-
lıklardan koruyucu etki gösterir. Ancak aynı zamanda
yüksek miktarda kafein içerdiği için yüksek tansiyon has-
talarında, kalp hastalarında, gebelerde ve emziren anne-
lerde fazla tüketimi oldukça risklidir; bu gruba dahil
olanların günde maksimum 1 fincan tüketmesi uygun
olacaktır. Sağlıklı kişilerde ise günlük tüketim 2 fincanın
üzerinde olmamalıdır.

Ekinezya

Gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklığı güçlendirmek veya
enfeksiyonu hafif geçirmek için çok sık kullanılan etkili
bir bitkidir. Kış aylarında her gün 1 veya 2 fincan tüketile-
rek kür şeklinde uygulanabilmektedir, ancak bu tüketim
şeklinin de 1 aydan uzun sürmemesi gerekmemektedir.
Sağlığa faydalarının yanı sıra ekinezya; kolesterol ilaçları,
alerji ilaçları ve doğum kontrol haplarıyla etkileşime gire-
bilmektedir, bu ilaçları kullanan kişilerin ekinezya tüketi-
minden uzak durması gerekir. Ekinezya aynı zamanda
alerjik reaksiyonlara da sebebiyet verebilen bir bitki çayı
çeşididir.

Adaçayı

Soğuk algınlığı tedavisinde en etkili bitki çaylarından biri
adaçayıdır. Bileşiminde bulunan cineol fitokimyasalı sa-
yesinde öksürüğü önlemeye yardımcı olur. Aynı za-
manda sakinleştirici etkisiyle de bilinen adaçayı
sakinleştirici ilaçlarla birlikte kullanıldığında uykuya eği-
limi çok fazla arttırabilmektedir. Aynı zamanda gebelikte
kasılmaları da tetikleyebildiğinden gebelerin kullanması
oldukça sakıncalıdır.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL 

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YENE - Salih DOğAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz
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Mevsimlerden en çok etkilenen psikiyatrik hastalığın manik depresif olduğuna işaret eden
Tarhan, “İlkbahar ve sonbahar, bu hastalığın alevlenme dönemidir” uyarısında bulundu

AYNUR CİHAN

Ü sküdar Üniversitesi Kurucu
Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr.
Nevzat Tarhan, bipolar bo-

zukluk ve manik depresif rahatsızlıkları
ile ilgili önemli değerlendirmelerde bu-
lundu. Bipolar bozukluğun eski litera-
türde manik depresif olarak geçtiğini
söyleyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
“Fakat yeni bulgular ve yeni değerlen-
dirmeler ortaya çıktıkça aslında sadece
manik depresif atakların olduğu bir has-
talık değil, duygu durum bozukluğu ol-
duğu, yani aslında kişinin duygularını
yönetme bozukluğu olduğu anlaşıldı.
Şizofren düşünceleri, OKB düşüncele-
rini, duyguları yönetme bozukluğu ve
bunlar gibi birçoğuna bipolar bozukluk
denilmesinin sebebinde mani var. Ma-
nide kişi aşırı derecede enerjik oluyor,
sürekli heyecan hissediyor, enerjisi artı-
yor, üç dört saat uyuyor ama hep dina-
mik ve enerjisi çok. Çok konuşuyor, çok
fazla para harcıyor, cinsel istekte aşırı
artış var, çoğu zaman iştahta azalma
oluyor. Şirketler kuruyor, dünyayı dü-
zeltmeye çalışıyor. İstanbul’dan İzmir’e
yürüyen ve dolaşmaktan bir günde
çorap eskiten hastalar var” dedi.

Önce tedavi edilmesi gerek 

Alkol ve uyuşturucu kullanımlarında ço-
ğunun arka planında bipolar bozukluk
çıktığını belirten Tarhan, “Alkol bağım-
lısı diye geliyor, tanı aşamasında bipolar
çıkıyor. Duygularını yönetme bozukluğu
olduğu için alkole ve uyuşturucuya yö-
nelmiş olduğunu görüyoruz. Bipolar ra-
hatsızlığı tedavi etmeden alkol
bağımlılığı tedavi edilmeye çalışılırsa
hastaneden çıktıktan sonra kişi tekrar
hasta oluyor. Karşı ucunda da depres-
yon var. Durgunluk, neşesizlik, unut-
kanlık, içine kapanma, ölüm isteği,
intihar arzusu, kendini değersiz his-
setme, hiçbir şeyden keyif almama hal-
leri ile birlikte melankolik bir şekilde
depresyona giriyor” diye konuştu.

Ruh hali 4 mevsim insanlar var

Hastaların manik depresif durumunda
depresyona kadarki aralarda duygu
durum dalgalanmaları yaşadıklarını
ifade eden Tarhan, “Bazen aramızda
normal dolaşan günde dört mevsim ya-
şayan kişiler vardır. Sabah çocuğunu
öper, öğleden sonra bela okuyarak seni
niye doğurdum der. Bu kişilerin mizacı
bu diyorsunuz ama aslında mizaç değil
o hastalık. Bir kız internette birine aşık
oluyor, adam Amerika’da. Kız Ame-
rika’ya gidiyor. Terapiler yaptık ama
böyle tipik mani değil. Depresyonu da
yok ancak duygu durum dalgalanmaları
var. En sonunda hastaneye yatırdık ve
kız bütün yaptıkları için ‘Ben neden
bunları yapmışım?’ dedi. Aslında bu
onun elinde değil” dedi.

Görsel kanıtla tedaviye ikna oluyorlar

Hastalığın sebebinin bulunduğunu söy-
leyen Tarhan, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu kişilerde beyindeki kimyasal denge
bozuluyor. Sağ beyin duyguları yöneten
bölge, sol beyin de mantığı yöneten
bölge. Devamlı sol ön beyin sağ ön
beyni kontrol ediyor. Aşırılıklarda fren
yap diyor, yeter diyor. Beyindeki kimya-
sallar coştuğu zaman beyindeki seroto-
nin ve dopamin dengesi bozuluyor.
Beyin görüntülemesini aldığımız zaman
o kişinin beyin bölgesinde bir uyumsuz-
luk, düzensizlik görüyoruz. Özellikle
manik hipomanik dönemlerde kişiler

kendilerini hasta olarak kabul etmezler.
Ona durumu anlatıyoruz, hangi tedavi-
leri görmesi gerektiğini söylüyoruz ama
görsel olarak görünce ikna oluyor. Me-
sela bir şeker hastasına tahlil yapıp şeke-
rin yüksek diye göstermesen kolay kolay
şeker ilacı kullandıramazsın. Psikiyatrik
hastalıklarda da böyle biyolojik kanıtları
gösterdikçe kişinin tedavi uyumu artı-
yor.”

Tıpta hastanın yüksek yararı esastır

Beyin görüntüleme yöntemlerinin çok
fazla ilerlediğini söyleyen
Prof. Dr. Nevzat Tar-
han, “Tıp çok
fazla gelişti.
Domuz-

ların
bey-
nine nö-
ralink adı
verilen çip yer-
leştirildi, deney ya-
pıldı. Gelecek yıllarda
insanlara da yapacaklar. Beyin, bilimin
yeni uzayı şu anda. Keşifler için çok
ciddi büyük bir yatırım yapılıyor. Örne-
ğin kişi dünyanın ikinci büyük zengini
olmuş, Güney Afrika’dan gelmiş birisi
fakat müthiş gelecek yatırımları yapıyor.
Ben bakıyorum birçok meslektaşım
bunlara uzak mesafede duruyor. Hasta-
nın yüksek yararı esastır. Yüksek yararı
için dünyada tedavinin hastalıkla ilgili
bir teşhisi, bir olgusu, bilimsel kanıtı
varsa onu gidip bulgulamak bizim so-
rumluluğumuzda. Askeriyede ‘Komu-
tan sadece yapılan işlerden değil
yapılmayan işlerden de sorumludur’
diye bir söz vardır. Bu sözü ‘Hekim sa-
dece yapılan tedavilerden değil yapılma-
yan tedavilerden de sorumludur’ diye
çevirdik ve hastanemizin duvarlarına
astık” dedi.

Bipoların genetik eğilimi var

Sokaktan geçen yüz kişiden 2’sinde bi-
polar bozukluk olduğuna dikkat çeken
Tarhan, “Yani istatiksel olarak var. Kişi-
nin ailesinde anne ve babadan birinde
bipolar varsa o kişide bipolar olma ihti-
mali yüzde 7-8’e çıkıyor. Yüksek bir
oranda değil. Yüzde 100 genetik de
değil ama genetik bir eğilim var. Mesela
tek yumurta ikiziyse ve birinde varsa
ikincisinde olma ihtimali yüzde 40 – 60
arasındadır. Tek yumurta ikizlerinde bu
derece yüksek olması da genetik bir eği-
lim olmasından dolayıdır. Yani hastalık
yüzde yüz genetik demiyoruz ama yat-
kınlık geni var. Bipolar hastalarda gene-
tik çalışmalar yapıyoruz. Hangi gen
olduğunu belirlemek için vaka biriktiri-
yoruz. Şu anda araştırılan aday genler

var ama yüzde 100 genler denilemiyor
çünkü çok genliler, çok etkenliler var.
Onlarla ilgili 3 - 4 tane gen bulunsa, gen
taşıyıcısı bulabilsek bazı çalışmalar
daha verimli yapılabilecek” diye ko-
nuştu.

Manik hasta iyileşince doktora
kızabiliyor

Bipolar bozukluğun tıpta çok başarılı
olunan alanlar arasında yer aldığına
işaret eden Tarhan, “Manik dönemde
hasta, hasta olduğunu kabul etmez.

Manik dönemi atlatıp iyi-
leştikten sonra

hasta doktora
kızar. O

kadar ü

ener-
jik, dün-

yayı
düzelten kişiyi

biz birdenbire nor-
mal insan yapıyoruz ve o da

haline üzülüyor. Yani beyin kendi ken-
dine doping almış oluyor. Manik depre-
sif- depresyon bazında ise tam tersi
oluyor. Adam manik dönemde çeki im-
zalayıp otobüsünü değerinden aşağı sa-
tabiliyormuş. Onun için böyle
durumlarda muhakkak ailenin tedbirli
olması gerekiyor. Panik atak geçirdikten
sonra eğer kişi ilaç kullanmayı başarırsa
genellikle atak olsa da hafif atak oluyor
ve kısa sürüyor” dedi.

Çocukluk bipoları gözden kaçıyor

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ‘En çok göz-
den kaçan ise çocukluk ve ergenlik bipo-
larlarıdır’ dedi ve sözlerine şöyle devam
etti: “Bu çocuk hiperaktif diyorlar bir
araştırıyoruz ki çocuk hiperaktif değil,
çocukluk bipoları var. Bir de bipolar er-
genlikte daha yüksek oranda bulunuyor.
Bir insanın ergen davranışını alıp kırk
yaşında insan yapsa, ergen gibi dav-
ransa bipolar dersin. Çünkü ergenin
beyni mantıktan çok duyguların olduğu
bir dönem. Doğal ve biyolojik olarak
öyle. Düşünmeden hareket eder, aklına
geleni yapar. Ergenlik dönemi normal
şizofrenik dönem olarak tanımlanır. Er-
genleri sınıf dışı bipolarlar diye ayırırız,
yani bipolar nost diye tanımlarız.
Onları bipolar gibi tedavi etmek gereki-
yor ve çok güzel tedavi oluyorlar. İlginç-
tir ki bipoların tedavisinde epilepsi ilacı
kullanılıyor. Epilepsi demek, beyindeki
dalgaların derecesini düşürmek demek.
Beyindeki fırtınaları düzelten bir ilaçtır.”

3 yıl kritik süre
Manik depresif tedavisinde hastanın
güven ilişkisi kurduğu, tedavi uyumu

sağladığı bir hekim ile durum takibinin
yapılması gerektiğini belirten Tarhan, “3
yıl eğer hiç atak olmazsa ondan sonra
ilaç kesme denemeleri yapılabilir. Ancak
3 yıl hiç atak olmaması lazım. Düşün-
cesi hızlanırsa, uykusu azalırsa zaten
belirti başlamıştır. Hatta böyle durum-
larda hasta bize kendisi geliyor. Fikirle-
rin, projelerin yine kafasında uçmaya
başladığını, şirket kurma fikirlerinin
oluştuğunu, uykusunun azalmaya baş-
ladığını ve hastalığının yükseldiğini söy-
lüyor. Hemen ilacına başlıyoruz.
Bipolar hastalığı olan çok yüksek rütbeli
kişiler var, düzelebiliyor. Bipolar hasta-
lar düzelmez, kronik hastalıktır diye dü-
şünmesinler. Büyük iş adamları, tarihte
cinnet geçirişleriyle ünlü kişilerin çoğu
bipolardır” dedi.

Kolay aşık olurlar

Mevsimlerden en çok etkilenen psikiyat-
rik hastalığın manik depresif olduğuna
işaret eden Tarhan, “İlkbahar ve sonba-
harlar bu hastalığın alevlenme dönemi-
dir. Böyle durumlarda hastalık
mevsimselse hemen bipolar teşhisini
düşünüyoruz. Mevsim geçişlerinde
onlar da uyarılıyorlar. İnsan doğadan
ve evrenden bağımsız bir varlık değil-
dir. Evrenin parçasıyız. Evrensel akışla
ilgili kuantum beynimiz var. Onun için
mevsimsel etkilenme olmaz diyemeyiz.
Sonuçta bipolar biyolojik boyutu olan
bir hastalık ama tedavisi sadece biyolo-
jik olmuyor. Özellikle psikolojik tedavi-
leri birlikte yürütmek gerekiyor. Kolay
aşık oluyorsa, içine kapanıp saatlerce
düşünüyorsa, dalıp dalıp gidiyorsa kişi-
nin bipolar olduğundan şüphelenmek
gerekir. Kişiler eğer başlangıç dönemin-
deyse hafif tedavi ile atlatabilirler. On
yaşın altındaki çocuklarda öfke olarak
çıkar. Düz duvara tırmanma, hiperakti-
vite zannederler fakat bu uzmanın test-
lerle özellikle araştırması gereken bir
durumdur” ifadelerini kullandı.

Tedaviye uygun
düzenleme

Herkeste zaman zaman hafif bipolar özellik ola-
bildiğini söyleyen Tarhan, sözlerini şöyle tamam-

ladı: “Bazı kişiler vardır duygu durumunda
dalgalananlar olur ama hepsi kabul edilebilir sınırda-

dır. Bipolar bozuklukta ise kabul edilemeyen sınırda
olandır. Parasını bir anda harcar, sabah çok konuşup
akşam hiç konuşmayabiliyorlar. Bir anda böyle duygu

durum dalgalanmaları yaşayan kişilerin çoğu bipolardır.
Biz bu kişilere sadece ilaç vermiyoruz. Duygu düzenleme
testi var o yapılıyor. O testin ürettiği olumlu ve olumsuz

stratejiler araştırılıyor. Bu kişilere olumlu stratejilerle duy-
guları yönetme becerisi kazandırılıyor. Duyguları yönetme becerisi
kazandığında kişi duyguları coşsa bile kendi kendini yönetebilir
hala geliyor. Bu da terapiyle oluyor. Onun için tedavide sadece
ilaç değil terapi de beraber yapılırsa ara dönemlerde, sağlıklı

dönemlerde kişi duygularını yönetme becerisi kazanır.
Bizim kültürümüzdeki inanç sistemimizde nefis coştuğu

zaman duygu durumu bozukluğu diyoruz. Onun
için bunları yönetebilmekte bir beceridir.

Bunun için kişinin çabalayıp emek
vermesi gerekiyor.”
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İStanBul Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri

geçen perşembe Büyükçekmece ve Esen-
yurt'ta 3 farklı adrese operasyon düzen-
ledi. Operasyonda birbirleriyle bağlantılı
oldukları tespit edilen 3'ü İran uyruklu 4
kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan

aramalarda 215 kilo 750 gram sıvı halde
metamfetamin, 60 gram jel halde me-
tamfetamin, 15 kilo 4 gram kristal halde
metamfetamin olmak üzere toplam 230
kilo 814 gram metamfetamin ele geçi-
rildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgu-
lanmak üzere emniyete götürüldü.
Buradaki işlemleri tamamlanan 4 şüphe-

liden O.R. isimli şüpheli sevk edildiği
mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı
Madde İmal veya ticareti" suçundan ce-
zaevine gönderildi. Operasyon anı polis
kamerasına yansırken, ele geçirilen me-
tamfetaminin 2020 yılında İstanbul'da
ele geçirilen en yüksek miktar olduğu 
öğrenildi.

İstanbul'da cadde üzerinde otomobilleriyle drift yaparken
görüntüleri sosyal medyada yayınlanan iki trafik magandası
yakalandı. İki sürücüye toplam 13 bin 510 lira para cezası
kesilirken ehliyetlerine 60 gün süreyle el kondu

230 kİlo mETamFETamİn ElE gEçİrİldİ

Kartal'da dün akşam saatlerinde
kaçak sigara imalatı yapılan bir iş yerine
yapılan baskında 6 adet sigara dolum

makinası ele geçirilirken ruhsatsız olduğu belirle-
nen iş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
İşyerinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Kartal
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği
ekiplerinin Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde bu-
lunan bir adreste kaçak sigara imalatı yapıldığı ih-
barını alması üzerine harekete geçti.
Dün akşam saatlerinde adrese gelen ekipler bina-
dan makine sesleri geldiğini ve içeride birilerinin
bulunduğunu fark etti. Yapılan aramalarda 6 adet
sigara dolum makinesi, 3 kilo kıyılmış tütün ve
yaklaşık 2000 adet makaron ele geçirildi. İçeride
bulunan şüphelilerin imalathanede, marketlerde
satılan sigaraların birebir aynısını yapmaya çalış-
tığı öğrenildi. İşyeri sahibi Mehmet E. ve içeride
bulunan Barış P., Ferdi P. ve Ali A. gözaltına alınır-
ken ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri Kartal Bele-
diyesi Zabıta ekiplerince mühürlendi.

MAGANDALAR
YAKALANDI

Tütüncülere baskın

SancaKtepe'de devriye gezen polis
aracı alevlere teslim oldu. Yangının akü-
den çıktığı öne sürülen polis aracını olay

yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Olay, Ata-
türk Mahallesi Özge Sokak'ta saat 07.30 sırala-
rında meydana geldi. Devriye gezen polis ekip
otosu bir anda alev aldı. Yangının aküden çıktığı
iddia edilen araç kısa sürede alevler içinde kaldı.
Polis ekipleri araçtan inerek itfaiye ekiplerine
haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen it-
faiye ekipleri aracı söndürdü. Olayda yaralanan
olmazken, maddi hasar meydana geldi. Bir ma-
halle sakini, “İşe gidiyordum yol üstünde bir bak-
tım bir araç yanıyor. Sonra itfaiye geldi söndürdü.
Polis aracıymış” dedi.

Polis aracı alev alev

Bağcılar'da polis kıyafeti giyen 3 soy-
guncu, bankadan para çeken bir kişi ara-
cına binmek istediği sırada silahla

vurularak, 660 bin lirayı çalıp kaçtı. Olay, Bağcılar
Mahmutbey Mahallesi 2430 Sokak üzerinde mey-
dana geldi. İddiaya göre, Hakan Çetin isimli kişi
bankada para çektikten sonra aracına doğru yö-
neldi. Bu esnada polis kıyafeti giyen 3 soyguncu
Çetin'e durmasını söyledi. Şahısların polis olmadı-
ğını anlayan Çetin aracına binmek istediği sırada
hırsızlar tarafından silahla vuruldu. 3 silahlı soy-
guncu Hakan Çetin'in bankadan çektiği 660 bin li-
rayı çalıp kaçtı. Bacağından 2 el ateş sonucu
yaralanan Çetin ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Beyaz ticari araçla kaçan soyguncuları polis ekip-
leri yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gören
vatandaşlardan Hakan Arslan çok korktuklarını
ifade ederek, “Vatandaş bankadan para çekmişti.
Köşede polis kıyafeti giyen 3 kişi yanına geldi.
Silah çektiler parayı istediler. Adam geri kaçmaya
çalışınca, 2 el ateş edip beyaz bir arabayla kaçtılar"
dedi.

660 bin liralık
soygun yaptılar

G aziosmanpaşa, Hekimsuyu Caddesi
üzerinde iki otomobilin drift yaparken
görüntülerinin sosyal medya hesapları

üzerinden yayınlanması üzerine polis harekete
geçti. Görüntülerde bir otomobilin drift yapar-
ken ilerlerken, arkasından gelen diğer otomobilin
benzer hareketleri yaparak onu görüntülediği yer
aldı. Sürücülerin tehlikeli sürüş yaptıkları anların
görüntüleri sosyal medya üzerinde tepkilere
neden oldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada
polis kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tes-
pit etti. Sürücüler Enes T. ile Burak G. polis tara-
fından gözaltına alındı.

Cezalar yağdı 

Sürücülerden Burak G.'ye  67/1-D (Herhangi bir
zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş ku-
ralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni-

nin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle
aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya
kendi etrafında döndürülmesi-DRİFT-) madde-
sinden 6 bin 141lira lira ceza kesildi. Diğer sü-
rücü Enes T.'ye ise 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D
(Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayolla-
rında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek
aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka
yöntemlerle aracın yönünün ani olarak değiştiril-
mesi veya kendi etrafında döndürülmesi-
DRİFT-) maddesinden 6 bin 141 lira  ve 32/3
(ABARTH EGZOZ ) maddesinden bin 228 lira
olmak üzere toplam 7 bin 369 lira kesildiği belir-
tildi. Her iki sürücünün ehliyeti ise 60 gün geçici
olarak iptal edilirken, haklarında adli işlem baş-
latılması için Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü, Küçükköy Polis merkezine teslim edildi.
Enes T.'nin otomobilinin de trafikten men edil-
diği öğrenildi.  DHA

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 230 kilo 814 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 kişinin gözaltına alındığı 
operasyon anı polis kamerasına yansırken, ele geçirilen metamfetaminin 2020 yılında İstanbul'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi

EHLİYETLER

GİTTİ

İşe değil 
ölüme gidecekti!
Şişli'de işe gitmek için yola çıkan 44 yaşındaki kadına, otomobil çarptı. Feci kaza kameralara
yansırken, takla atması sonucu yere savrularak yaralanan kadının bacağına 2 adet platin takıldığı
öğrenildi. Sürücünün ise güneş gözüne vurduğu için kadının görmediği iddia edildi

Kaza, geçtiğimiz
hafta Pazartesi günü
saat 08.45 sırala-

rında Şişli Osmanbey'de mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye
göre 44 yaşındaki Hatice
Varol, Feriköy'deki evinden işe
gitmek için sabah saatlerinde
yola koyuldu. Yolun karşısına
geçmeye çalışan Varol'a Meh-
met Y.T. (31) idaresindeki 34
HK 836 plakalı otomobil
çarptı. Kaza sonucu takla ata-
rak yere savrulan kadın vücu-
dunun çeşitli yerlerinden
yaralandı. Çevredeki vatandaş-
ların ihbarı üzerine olay yerine
sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen

sağlık ekipleri, yaralı Varol'u
yaptıkları ilk müdahalenin ar-
dından ambulansla hastaneye
kaldırarak tedavi altına aldı.
Bacağında kırıklar olduğu tes-
pit edilen kadına ameliyatla 2
adet platin takıldı öğrenildi.
Feci kaza ise güvenlik kamera-
larına saniye saniye yansıdı.

Feci kaza kamerada

Görüntülerde, kadın cadde
üzerinde bir süre yürüyor.
Kadın ana caddeye geldiği es-
nada yolun karşısına geçmek
istiyor. O esnada süratle gelen
otomobil kadına çarpıyor.
Kadın takla atarak yere savru-
lurken, elindeki poşetler ise

yere saçılıyor. Kazayı gören va-
tandaşlar ise koşarak kadının
yanına geliyor.

Yaya kusurlu bulundu

Öte yandan kazanın ardından
olay yerine gelen polis ekipleri
ise çevredeki güvenlik kamerası
görüntülerini incelemelerinin
ardından sürücünün ve Va-
rol'un ifadesini alarak tutanak
tuttu. İncelemeler sonucunda
polis ekipleri yaya Hatice Va-
rol'u, “yaya ve okul geçitlerinin
bulunduğu yerlerdeki geçit-
lerde yayalar için ışıklı işaret
olduğu halde yayaların bu işa-
retlere uymaması” maddesin-
den kusurlu buldu.

Başakşehir’de
zincirleme kaza
Başakşehir'de İETT otobüsü, hafriyat kamyonu ve 
3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Yaralı hafriyat kamyonu sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza saat 09.30 sırala-
rında Ziya Gökalp Mahal-
lesi Hürriyet Bulvarı

üzerinde meydana geldi. İddialara
göre 61 ADC 134 plakalı hafriyat
kamyonu sürücüsü Ümit Oda-
başı(30), seyir halindeyken direksi-
yon başında fenalaştı. Sürücü
Odabaşı, 34 DIH 845 plakalı Hakan
Sürücü yönetimindeki İETT otobü-
süne çarptı. Çarpmanın etkisiyle
seyir halinde bulunan 3 otomobil de
kazaya karıştı. İETT otobüsünü
önüne alan hafriyat kamyonu otobü-
sün ışık direğine çarpmasıyla dura-
bildi. Kazada hafriyat kamyonu
sürücüsü Ümit Odabaşı hafif yara-
landı. Haber verilmesi üzerine olay

yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri
çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık
ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye
kaldırdı. 
Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Hürriyet Bulvarı'nda
trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya ka-
rışan araçların yoldan kaldırılması-
nın ardından trafik normale döndü.
İETT şoförü Hakan Sürücü, “Işıklara
durmaya yakın arkadan çarparak
bizi sürükledi. Ben frene bastıkça o
da gaza bastı. Direğin sayesinde
durduk. Allah'tan kaldırımda kimse
yoktu. Kamyon hiç durmadı. Aracın
içinde yolcu vardı ama kimseye bir
şey olmadı.' dedi.

Trafikte dehşet
saçan magandalar,

aldıkları ceza
sonrası çok

pişman olduklarını
ifade etti.
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H ayatta her şeyin bir anayasası var.
Nevisine uygun oluşumlar, hareket-
ler olmalı. Tercihlere yön veren, gö-

rüşlerin, düşüncelerin ayrılığı değil... İnsana
hizmeti en iyi olanın görüşünü sevecek bir
milletiz biz. Bu pek makbul diye söylemiyo-
rum; nüfusun çoğunluğu barışçıl ağırlıklı; "Ne
şiş yansın ne ..." Böyle bir muhatabı varken;
partilerin yanlış yerlerde gezindiğini düşünü-

yorum. Bu ülkede öz önemli olsa idi; vaad,
ego, para, ranttan önce, idealler konuşurdu;
değişmezler tutunurdu. Azınlık bir idealist
güruh birbiri ile oyalanıyor; bir kısmı da top-
ladı; miyadını doldurdu; değerinden aldığı yer
değersizleşince de çekilecek. Her şeyin bir
doygunluğu var.

CHP özüne dönsün istiyoruz ya; ülkenin
özü, azınlık; sözü ise keyfim kaçmasın diyen

çoğunluk... Öyle ideallerinizle değil; kişisel
memnuniyetlere hizmetle kazanırsınız. O ne-
denle sonuçlar şaşırtıcı... Yıllarca burnu
düşse almaz, başı havada gezen toplum üstü
anlayışla kaybedenler var. Mantıklı düşene-

bilse de duygusal karar verebilen arap bakış
açılısı çok bir ülkede avrupalı gibi bakışa hiz-
met edemezsiniz. Amatör ruhunuzu koruyun.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin gelenekselleş-
tirdiği, benim de katıldığım Siyaset Oku-
lunda, daha önce yapılan kamu oyu
yoklaması, daha küçük bir toplulukla tekrar-
landı. Bir eylenceli soru ile katılımcıların ce-
vaplarını aldılar. Katılımcıların çoğunluğu
CHP’li idi. Ancak sonuçta yine Arap bakış
açısı çoğunluk olarak çıktı. Ben Avrupa; avu-
kat kardeşim Arap bakış açılı çıktık; gerçek

hayatta da o kadar farklıydık. Yani neden an-
laşamadığınıza bakın insanlarla... Sadece
partiler değil sizi ayıran; partiler üstü bir mil-
let anlayışınız var ve bu millet, böyle yok ol-
madı. Cephelere böyle koştu; Toplumu
yaralayan Maraş, Çorum, Sivas Olaylarında
böyle harekete geçti; acımız oldu. İnsanımı-
zın özüne dönün; gerekleri siz belirleyin;
ancak duymaları için gönülden bağ kurun.
Profesyonelliğiniz, amatör ruhlarınızı öldür-
mesin. Yoksa kapı duvar olurlar; duymaz,
görmez olurlar; siz bilirsiniz... 

Partiler milletinin özüne baksın!

D enizlerdeki balık bolluğunun
devam edebilmesi için İstan-
bul İl Tarım ve Orman Mü-

dürlüğü tarafından perakende satış
yapan tezgahlara sıkı denetimler ya-
pılıyor. İstanbul Tarım ve Orman İl
Müdürü Ahmet Yavuz Karaca bera-
berindeki ekiple, Kadıköy’de bulunan
balık çarşısında denetim yaptı. Dene-
timlerde satışa sunulan balıkların
yasal boyda olup olmadığı kontrol
edildi. Sofraların en çok tükeltilen
türlerinden hamsinin avlanma boyu
9, istavritin ise 13 santimetre.

Depolayana 10 bin lira ceza

Balık tezgahlarını tek tek kontrol eden
İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet
Yavuz Karaca, “Sürdürülebilir balık-
çılık için bu denetimler şart. Her balık
belirli büyüklüğe geldiğinde yumurta
bırakabiliyor. Her bir balığa bir kere
üreme fırsatı vereceğiz ki bizden son-
raki nesiller bu balıkları yesinler. Her-
hangi bir usulsüzlükle karşılaştığımız
zaman balıklara el koyuyoruz. Geçti-
ğimiz yıllarda bu el konulan balıkların
tekrar satışı yapılıyordu. Şimdi direkt
mülkiyeti kamuya geçirilip, hayır ku-
rumlarına bağışlanıyor. Satana 5 bin
lira, depolayana da 10 bin lira ceza
yazılıyor. Eğer denizde tespit edilirse
teknenin büyüklüğüne göre 5 ile 50
bin lira arasında para cezası verili-
yor” dedi.

Balıklarımız büyüdü

Balıkçılar ise yapılan denetimler-
den memnun olduğunu dile ge-
tirdi. Kadıköy’de balıkçılık
yapan Ercan Erdoğan, “Bu
sene her şeyden memnunuz.
Geçen sene hiçbir şey yoktu.
Küçük balıkları tutuyorlardı
ama almıyorduk. Hem ce-
zası ve sürekli denetim olu-
yor. İstavrit kadar çinekop
geliyordu. Bu sene balık-
ların boyu güzel, fiyatlar
cazip. Bu denetimlerin
olması bizim için de iyi.
Ufak balık ucuz balık
demek. Ucuz balık
çarşıya girdiği zaman
iri balığı satamazsın"
dedi. Bir başka ba-
lıkçı ise "Yeni dene-
timlerden çok
memnunuz. Çok
faydasını görüyo-
ruz. Balıklarımız
denizlerde bü-
yüdü. Kontrol-
ler, denetimler
çok sıkı. Bu
sene bu de-
netimlerin
çok fayda-
sını gör-
dük” diye
konuştu.
DHA

Karaköy'de bulunan 450 yıllık Pir Mehmet
Çeşmesi yapılan restorasyon sonrası açılmayı
bekliyor. Geçen yıl bir bölümü levye ve 
balyozlarla yıkılan çeşmede başlayan
restorasyon çalışmaları sürüyor. Çeşmede
yapılan restorasyon çalışması nedeniyle sokağın
bir bölümünün sac levhalarla kapatılması yolu
daraltınca esnaf zor duruma düştü

MiMar Sinan tarafından yapılan 450 yıllık
Pir Mehmed Çeşmesi açılmayı bekliyor.
Geçen yıl duvarlarının bir bölümü levye ve

balyozlarla yıkılan tarihi çeşmede restorasyon çalışma-
ları sürüyor. Çalışmaların yavaş ilerlediğini ve bir aydır
da  kimsenin gelmediğini belirten esnaf, restorasyon ça-
lışması nedeniyle yolun daraltıldığını, araçların döne-
mediği için sac levhalara çarptıklarını belirtti. Sıkıntı
yaşadıklarını söyleyen esnaf, restorasyon çalışmalarının
bir an önce bitirilerek saç paravanların
kaldırılmasını istiyor.

Her gün bu sıkıntı yaşanıyor

Esnaf Gürkan Akkaya, "Bu sıkıntı burada her gün yaşa-
nıyor. Burası aylardır böyle. Restorasyon bitti mi bit-
medi mi bilmiyoruz. Araçlar buradan dönemediği için
her gün kalıyor. Biz de dönemiyoruz. Tamponunu kı-
ranlar, sac levhaya çarpıp yamultanlar her gün bu çileyi
çekiyoruz. Kaç haftadır gelen de yok. Çalışma bitti mi
bitmedi mi onu da bilmiyoruz" dedi. Recep Erzurumlu
ise "Yapılan çalışma ile yolu daralttılar. Bunun için
araçlar geçemiyor. Burada araçlar sıkışıyor. Bu yüzden
bir sürü kavgalar oluyor. Yetkililerden buna artık bir
çözüm bulmalarını istiyoruz. Bu çalışma bir türlü bit-
miyor. Etrafı örtülü öylece duruyor" diye konuştu.

Saara Y. ÖZENÇ

syozenc@hotmail.com

BOYLARINA 
BAKTILAR!

İstanbul İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü 
ekipleri tarafından
Kadıköy’deki balık
tezgahları tek tek
denetlendi. Satışa
sunulan balıkların 
boyları ölçüldü, balıkçılar
belirlenen boyun altında
satış yapmamaları
konusunda uyarıldı

Engelliler Günü’nde

EnGElsiz Kulüp
Engelli bireylerin yürütülen faaliyetlere gönüllü katılımını sağlayarak yardım süreçlerinde aktif görev 

almasını hedefleyen Türk Kızılay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde başlatacağı 'Engelsiz Kulüp' projesi ile
engelli bireylerin, hayata eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanmasını amaçladığını duyurdu
Birleşmiş milletlerin
1992 yılında almış ol-
duğu karar sonrası "Ulus-

lararası engelliler Günü" olarak ilan
edilen 3 Aralık, tüm dünyada engelli in-

sanların sorunlarına dikkat çekmek ve
onları daha iyi anlayabilmek amacı ile

her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor. Türk Kı-
zılay da misyonu gereği proaktif bir kurum

olarak afetlerde ve olağan dönemlerde ihti-
yaç sahipleri ve korunmasız vatandaşlara

yönelik yardım sağlamak, toplumda yardım-

laşmayı geliştirmek, güvenli kan temini gerçekleştirmek ve
zarar görebilirliği azaltmak, ihtiyaç sahipleri ile kaynakları bu-
luşturmak, incinebilir grupları tespit ederek toplumsal hayata
katılımlarını sağlamak ve toplumsal dayanıklılığı arttırmak
amacıyla birçok faaliyet yürütüyor.

Her alanda desteklenecekler

engelli bireylerin yürütülen faaliyetlere gönüllü katılımını sağla-
yarak yardım süreçlerinde aktif görev almasını hedeflediğini
belirten Kızılay, 3 Aralık Dünya engelliler Günü’nde “engelsiz
Kulüp” projesini başlatarak engelli bireylerin, hayatın her ala-
nına eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarını sağlayacak. Türk

Kızılay Sosyal Hizmetler Direktörlüğü ile koordineli olarak yürü-
tülecek olan “engelsiz Kulüp” projesi, Kızılay’ın Türkiye gene-
linde bulunan tüm şubelerinde hayata geçirilecek. şubelerde
kurulacak olan engelsiz Kulüplerin başkanları ile üyeleri ve gö-
nüllüleri de engelli bireylerden oluşturularak engelli bireylerin
şubelere üye veya gönüllü olmaları için çalışmalar yürüteceğini
vurguladı.

STK’larla işbirliği yapılacak

Kızılay, engelsiz Kulüp üyeleri, Barınma ve rehabilitasyon mer-
kezlerinde kalan vatandaşlara, engelli bireylere ve ailelerine Kı-
zılaycılık eğitimlerinin verilmesini sağlamakla birlikte
afetzedeler, yaşlılar, hasta ve hasta yakınları, cezaevinde kalan-
lar ile yetim ve öksüzler gibi dezavantajlı gruplara yönelik psi-
kososyal destek verilmesini sağlayarak STK’larla işbirliği
içerisinde hareket edecek. Sevgi bohçası dağıtımı, hasta bakı-
cılığı ve yaşlı ziyaretleri gibi faaliyetler de planlayacak olan Kı-
zılay, il ve ilçelerde ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki
okullara engellilik çerçevesinde bilinçlendirme ve farkındalık
eğitimleri düzenleyeceğini duyurdu.

Geniş bir yelpazede yürütülecek

“engelsiz Kulüp” projesiyle çeşitli faaliyetlerin altına imza at-
maya hazırlanan Türk Kızılay; sosyal yardım ve destek faaliyet-
leri, kan bağışı etkinlikleri, psikososyal destek çalışmaları,
engellilere karşı damgalamayla mücadele faaliyetleri, afete ha-
zırlık ve bilinçlendirme çalışmaları, yeşil çevre etkinlikleri,
sokak hayvanlarına yönelik faaliyetler ile israfın önlenmesine
yönelik çalışmalar başta olmak üzere projeyi geniş bir alanda
yürütecek. Çeşitli eğitimler üzerine de faaliyet gösterecek olan
Kızılay; sağlıklı yaşam, ilk yardım, Kızılaycılık, temel afet bilinci,
gönüllülük, çocuk koruma, ev kazalarından korunma ve bulaşıcı
hastalıklardan korunma gibi eğitimler düzenleyerek dezavan-
tajlı grupların hayatın her alanına aktif katılımını sağlayacakla-
rını belirtti. DHA

Esnaf saca
takıldı!

Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 ma-
hallede kurulan semt pazarlarında, pazarcı
esnafına HES kodu sorgulaması yapılıyor.
Karantinada olması gereken esnafın, semt
pazarı açılmadan tespit edilerek vatandaş ile
teması engelleniyor

tuzla’da koronavirüs ile mücadele kapsa-
mında yapılan çalışmaların sıklaştığı bildi-
rildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi

Yazıcı’nın talimatlarıyla artan çalışmalar ile koronavirüs
salgınının bulaş hızı yavaşlatılmaya çalışılıyor. Tuzla
ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 mahallede kurulan
semt pazarlarında, pazar esnafına zabıta ekipleri tara-
fından HES Kodu sorgulaması yapılıyor. Bu sayede
karantinada olması gereken esnafın pazar tezgâhı açıl-
masına izin verilmiyor

Biz de çıkarıp gösteriyoruz

Eyüp Beyter isimli pazarcı esnafı, "Bize gelip maske
olsun, eldiven konusu olsun, mesafe konusunda gelip
uyarılarda bulunuyorlar. Sabah zabıta ekipleri geliyor
esnafa tek tek HES kodu soruyor. Biz de çıkarıp göste-
riyoruz. Ona göre arkadaşlar çıkıp gidiyorlar. Bir prob-
lem de çıkmıyor” dedi. Pazarcı esnafı Fırat Başkurtlu,
"Tam tersi gayet iyi. Ne kadar erken o kadar iyidir. En
iyisi bu. Burada sık sık denetimler yapılıyor. Kontroller
iyi. Mesela hasta olup tezgâhını açanlar var. O yüzden
denetimler şu an çok iyidir” dedi. DHA

HES kodu 
sorgulaması

Biz sizlerin yanınızdayızÇatalca Belediye 
Başkanı Mesut Üner,

Sürekli Eğitim 
Merkezi’ni ziyaret 

ederek üniversiteye
hazırlanan gençlerle

görüştü. Üner, "Daima 
sizlerin yanınızdayız" dedi

Çatalca Belediyesi
tarafından üniversi-
teye hazırlanan genç-

ler için açılan Sürekli Eğitim
Merkezi’ni ziyaret eden Belediye
Başkanı Mesut Üner, "İlçe-
mizde önceliklerimiz her zaman
söylediğim gibi eğitim, spor ve
sağlık. Siz gençlerimizin eğitimi
bizler için çok önemli. Bizler siz-

lere destek olmak için elimizden
geleni her zaman yaparız.
Daima sizlerin yanınızdayız.
Belediye olarak, İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğümüz, Halk Eği-
tim Müdürlüğümüz ve Gençlik
Müdürlüğümüz işbirliği içeri-
sinde sizlerin yanınızdayız. Biz-
leri ister ağabeyiniz, ister
arkadaşınız olarak görün ve ne

ihtiyacınız olursa çekinmeden
bizlere iletin. Ben sizlerin başa-
rılı olacağınıza canı gönülden
inanıyorum. Çünkü inanmak
başarmanın yarısıdır. Sizlerde
üniversite okumak için var gü-
cünüzle sınava çalışıyorsunuz.
Ben şimdiden hepinize başarılar
diliyorum" dedi. Üner öğrenci-
lere kitap seti hediye etti. 

Kadıköy’de balıkçılık yapan Ercan Erdoğan, “Bu sene her şeyden memnunuz. Geçen sene hiçbir şey yoktu. Küçük balıkları
tutuyorlardı ama almıyorduk. Hem cezası ve sürekli denetim oluyor. İstavrit kadar çinekop geliyordu. Bu sene balıkların
boyu güzel, fiyatlar cazip. Bu sebeple bizler de vatandaşlar da büyük bir mutluluk yaşıyoruz” şeklinde konuştu.



İ stanbul Valiliği'nin gramaj ve fiyat denetim-
lerinin ardından 2 bin 892 fırından bin
571'inin, ekmeği 1 buçuk liradan satması

gerekirken 2 liradan sattıkları ortaya çıktı. Ancak
yapılan denetimlere ve cezalara rağmen sorun
devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası ve Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin belirlediği fiyat
tarifesine göre 200 gram ekmek 1 buçuk lira,
250 gram ekmek 1,87 lira ve 270 gram ekmeğin
ise 2 liradan satılması gerekiyor. Ancak DHA
ekibinin İstanbul'un farklı ilçelerinde yaptığı çe-
kimlerde ekmeğin fiyatlarının ve gramajlarının
hala farklı şekilde satıldığı tespit edildi. Fırıncılar
ise, maliyetlerini karşılayamadıklarını söyleyerek,
ekmeği kendi belirledikleri fiyatlarla sattıklarını
belirtti.

Her durumda sıkıntıdayız

Kadıköy'de 20 yıldır fırın işleten İsmail Yılmaz,
220 gram ekmeği 2 liradan satıyor. Yılmaz,
"Herkes gelip farklı rakamlar söylüyor. Biz han-
gisine uyacağımızı şaşırdık. Bu kartı biz çıkarmı-
yoruz ki. 6 ay önce bu evrak bize bırakıldı.
Bütün Kadıköy bölgesine bırakıldı. 'Bu rakam-
dan satacaksınız yoksa ceza yersiniz' denildi. Biz
de buna uyuyoruz. Başkası geliyor 'Bu fiyata
niye satıyorsunuz ceza yersiniz' diyor. Bize
bunun ortası nedir ya da kime bağlıyız söylen-
miyor. Fırıncılar ortada kalmış durumda şu
anda. Neden un fiyatlarına hiç müdahale et-

mezler? Biz keşke zamlı almasak da 1 liraya
düşse ekmek un olsun 50 lira o zaman. Karşıla-
mıyor hiçbir şeyi. Geçen yıl bu zamanlar 70-80
lira olan un çuvalları şu anda 170-180 lira civar-
larında. Biz şu anda 220 gram ekmeği 2 liradan
satıyoruz. Ama her durumda sıkıntıdayız" diye
konuştu.

Ne verildiyse ona uyuyoruz

Zeytinburnu'nda fırın işleten İsmail Demir ise
belirlenen tarifeye göre ekmek satarsa zarar ede-
ceğini söyledi. Kendi belirledikleri tarifeyi uygu-
ladıklarını belirten Demir, "220 gram ekmeği ben
2 liradan satıyorum. Ve böyle olması şu anda
normal. Tarifeye göre 260 gramın 2 lira olması
lazım ama öyle olursa zarar ederim, mağdur
olur fırıncı esnafı. İnşallah bir çözüm bir yol bu-
lacaklar. Ekmeği 1,50 liradan vermemiz için
zarar etmemiz lazım. Un fiyatları biraz düşerse
olabilir neden olmasın. Biz kendimiz belirledik.
Bu şekilde satıyoruz. Fırıncılar Odası mı belirli-
yor yoksa Ticaret Odası mı? Bir belirsizlik var
ortada. Onunla ilgili net bir bilgi gelmedi bize.
Biz kendimiz Zeytinburnu fırıncıları olarak bu
şekilde uyguladık. Bu şekilde satıyoruz" dedi. Bir
başka fırın işletmecisi ise, "Evet bizler şu an Ti-
caret Odasının belirlediği tarifeye uymuyor gö-
züküyoruz ama nedeni ne derseniz biz tarifeye
uyuyoruz. Bize ne verildiyse biz ona uyuyoruz"
şeklinde konuştu. DHA
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İstanbul'da fiyat-gramaj tarifesine 
uymayan bin 571 fırına, haksız fiyat
artışı tutanağı düzenlendi. Ancak
yapılan denetimlere rağmen
fırınlarda ekmek fiyatlarındaki
artışlar devam ediyor. Fırıncılar ise
"Maliyetimizi başka türlü
karşılamıyor mecburen kendi
belirlediğimiz fiyatlara göre
satıyoruz" dedi

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Pandemi sıkıyönetimi..

S ıkıyönetim ne demektir önce ona bakalım. 
Genellikle darbelerin yaşandığı dönemlerde 
uygulanan ve başta insan hakları olmak üzere

birçok olumsuzluğa neden olan sıkıyönetimin sözlük
anlamı şöyle;'

Sıkıyönetim, savaş, savaşı gerektirecek durum,
ayaklanma, vatanın ve milletin bölünmezliğini tehli-
keye düşüren hallerin yaygınlaşması ile anayasada be-
lirtilen Bakanlar Kurulu'nun yurdun birkaç yerinde
uygulamaya karar verilen temel hak ve hürriyetlerin
geçici olarak sınırlandırılması gereken bir askeri 
idare şeklidir.'

Sözlük anlamına baktığımızda insan hayatını alt
üst eden sıkıyönetim adının da ölümün adı gibi değiş-
tiğini görmekteyiz.

Çünkü sanki bugüne kadar ölüm yokmuş gibi 2020
yılında adı pandemi olan ölüm gibi sıkıyönetimde dar-
beyle değil, Pandemiyle hüküm sürmeye, askerlere ol-
masa da sivil iktidar ve diktalara yaramaya
başlamıştır.

Çünkü askeri darbelerde sıkça gündeme gelen ve
bir zulme neden olan sıkıyönetimin tam da anlamını
taşıyan, bana göre hala gripal bir olay olan ama sağ-
lık camiası başta olmak üzere birçok kesimin olağan
üstü abarttığı bu durumu yönetici ve idarecilerin fır-
sata çevirdiğine de şahit olmaktayız.

Ve önce adına, 'mesafe', sonra 'önlem' sonrasında
'yasak', ardından da sanırım ilk olarak benim adını
koyduğum ve 'pandemi sıkıyönetimi' denmesi gereken
bu olay çığırından çıktı, hatta öteye geçmeye başladı.

Evet, insanlığın yanı sıra tüm canlıların bir sonu ol-
duğu ölüm adının yerini almaya başlayan ve önce Ko-
rona sonra Covit-19 daha sonra da Pandemi olan bu
saçmalık, insan hakları, hak-hukuk, adalet ve eşitlik
başta olmak üzere insanlığı sıkmaya başladı, hem de
sıkıyönetimlerdeki nezarethanelere benzer hale çevir-
diği evlerimizde beyin yıkama, şevk kırma, moral
bozma işkencecilere dönüşen medyanın söylem ve
haber baskıları ile bizi canlı canlı öldürürken...

Umarım bu durumu onaylayan ve beceriksizlikle-
rine gölge eden muhalefetin gazına gelmez diye dü-
şündüğüm Başkan Erdoğan bu sıkıyönetime uymaz ve
zaten zorda olan ülke ekonomisinin de can vermesine
izin vermez..

...

MECBUR HILE 
YAPIYORUZ!

Fırından ekmek alan birçok vatan-
daş ise fiyatın pahalı olduğunu söy-
lüyor. Ekmeğin 1 buçuk liradan
satılması gerektiğini belirten Hatice
ağca, "bir geliyoruz 1 buçuk lira bir
geliyoruz 2 lira. Diyecek bir şey
yok. tabi ki pahalı geliyor ama al-
mayacak mıyız tabi ki almam gere-
kiyor mecbur alacağım" dedi. bir
başka müşteri ise, "Ekmek pahalı.
Pahalı geliyor yani. 2 tane 3 tane
alan var, 15 tane alan var. 1 buçuk
lira ya da maksimum 1,60 lira ol-
ması lazım" şeklinde konuştu. 200
gram ekmeği 2 liradan satın alan
Murat Şener, "Her yerde değişiyor
fiyatı. Fırıncılara dernek karışmıyor-

muş. Fırıncılar kendi mi ayarlıyor
ne yapıyor artık fiyatları ama bir
şeyler oluyor. ben 2 liradan aldım
ekmeği. Gramajına göre pahalı bu
ekmek yani" dedi. Ekmeğin fiyatı ile
gramajının uyuşmadığını söyleyen
Çağlar Danışman ise, "Ekmek pa-
halı. benim bütçemi aşmıyor olabi-
lir ama çoğu insan farkındaysanız
belediye ekmeği kullanıyor. Ekmek
fiyatı bu kadar olsa bile en azından
gramajını fazlalaştırsalar yine halk
bu kadar şikayet etmez. İnsan
evine ekmek alıp götürdüğü zaman
söylediği tek kelime, 'içi bomboş'
oluyor. bu para etmiyor" ifadelerini
kullandı.

1 BUÇUK LiRA OLMASI LAZIM

İstiklal Caddesi’ne 
kişi limiti getirildi
İçişleri Bakanlığı’nın yeni corona virüsü tedbirleri kapsamında gönderdiği genelgede yer alan, cadde ve
meydanlara kişi limiti getirebilme uygulaması ilk kez İstanbul İstiklal Caddesi’nde hayata geçirilecek

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe
Umumi Hıfzısıhha Meclisi ön-
ceki gün saat 15.30’da Beyoğlu

Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlı-
ğında olağanüstü toplandı. Toplantıda
corona virüsü salgını nedeniyle alınan
tedbir ve önlemler değerlendirildi. Top-
lantıda yoğunluğun fazla olduğu Taksim
Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni ek
tedbirler alındı. Buna göre bu sabah saat
10.00’dan geçerli olmak üzere İstiklal
Caddesi’nin Taksim Meydanı girişinden
Tünel Meydanı’na kadar olan kısmının
girişlerinin fiziki engellerle kontrol altına
alınacağı, kontrol altına alınacak kısmının
uzunluğunun 1500 metre, ortalama ge-
nişliğinin 14 metre ve toplam alanının
21000 metrekare olması nedeniyle her 3
metrekareye 1 kişi, toplam 7000 kişinin
bu alanda aynı anda bulunabileceği, cad-
dede kolluk ve zabıtanın mesafe kontrol-
lerinde belirlenen yoğunluğun aşıldığını
tespit etmesi durumunda kişilerin cad-
deye girişini durdurulacağı açıklandı.

7 bin kişi bulunabilecek

Alınan kararı, Beyoğlu Kaymakamı Mus-
tafa Demirelli, kişisel Twitter hesabından
paylaştı. Demirelli, "Değerli İstanbullular
yarından itibaren koronavirüs tedbirleri
kapsamında, insan yoğunluğundan kay-
naklı bulaş riskini azaltmak için İstiklal
Caddesi'ne girişleri İlçe Hıfzıssıhha Ku-
rulu Kararı ile sınırlandırdık. Caddenin
Taksim Meydanı girişinden Tünel Mey-
danına kadar olan kısmında aynı anda 7
bin kişi bulunabilecek ve yoğunluğun art-
ması durumunda girişleri geçici olarak
durduracağız" dedi. 

Herkes sağdan yürüyecek

"Aynı zamanda yüz yüze gelecek şekilde
yürümenin bulaş riskini daha da artır-
ması nedeniyle tramvay yolu orta nokta
kabul edilerek herkesin sağdan yürüme-
sine karar verdik" diyen Demirelli, "Kısıt-
lama bugün saat: 10.00'dan itibaren
yürürlüğe girecek. Caddenin kalabalık ol-
ması ve bulaş riskini azaltmak için bu ka-
rarı almak durumunda kaldık. Caddedeki
tüm esnaf ve işyeri sahiplerimizden, va-
tandaşlarımızdan ve gezmeye gelen tüm
yabancı misafirlerimizden bizi anlayışla
karşılamalarını ve bu kısıtlamalara uyma-
larını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Polis ve zabıta uyaracak

Ayrıca, kişilerin yürürken yüz yüze gelme-
lerini engellemek, bulaş riskini azaltmak
için İstiklal Caddesi üzerinde tramvay
yolu orta nokta alınarak kişilerin gidiş yö-
nüne göre yolun sağından yürümelerine,
cadde üzerinde sosyal mesafenin azal-
dığı, toplanmaların olduğu yerlerde kişile-
rin kolluk ve zabıta tarafından
uyarılmasına, cadde üzerinde izinli seyyar
satış yapan kestane, simit vb. satıcıların
etraflarında sosyal mesafeyi ihlal edecek
tarzda birikme ve toplanmalar olduğu
takdirde araçların geçici olarak uygun
noktalara alınmasına karar verildi.

Ücretsiz kuaförlük
hizmeti veriliyor 
Bahçelievler Belediyesi, ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş üstü kişilere ücretsiz kuaförlük
hizmeti veriyor. 3 aydır devam eden hizmet kapsamında 422 kişi bu yardımdan faydalandı

Bahçelievler Belediyesi ilçede ya-
şayan engelli ve 65 yaş üstü kişilere
hizmet vermek için 3 ay önce hare-

kete geçti. Belediye bu kapsamda başkanlık bi-
nasının yanında 'Bahberber' ismini verdiği bir
alana kuaför yaptırdı. İlçede yaşayan kişiler,
tıraş olmak için berbere geliyor. Gelen kişilerin
öncelikle koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk
ateşi ölçülüyor. Daha sonra berber koltuğuna
geçen kişiler, belediyenin berberi tarafından
ücretsiz tıraş ediliyor. 3 ay önce hizmet ver-
meye başlayan Bahberber, toplamda 422 ki-
şiye kuaförlük hizmeti verdi. Vatandaşların
büyük beğenisini toplayan ücretsiz berber hiz-
metinin, pandemi geçtikten sonra yatalak has-
talar, felçli ve evden çıkamayacak derecede
hasta vatandaşları da kapsayacak şekilde ge-
nişletilecek. 

Yardıma devam edeceğiz

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bahçeliev-
ler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "En-
gellilerimiz, yaşlı büyüklerimiz pek çok kişisel
ihtiyaçlarını akrabalarının yardımları saye-
sinde yapmak zorunda kalıyor. Biz de özellikle
berber hizmeti konusunda bu insanlarımıza

yardımcı olmak istedik. Koronavirüs tedbirle-
rini en yüksek seviyede uygulayarak ücretsiz
bir şekilde berber hizmeti sunuyoruz. İnsanı-
mıza ihtiyaç duyduğu her an yardımcı olmaya
devam edeceğiz. Bu hizmetlerimiz, koronavi-
rüs salgını tamamen geçtikten sonra berberi-
mizin evlere gideceği şekilde genişleteceğiz.
Komşularımızın hayır duasını almak bize güç
veriyor" diye konuştu. DHA

Toplu ulaşıma yeni düzenlemeİstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB),
sokağa çıkmanın
sınırlandırılması 

nedeniyle toplu taşıma
araçlarında oluşabilecek

yoğunluklarının
azaltılması için bazı 

tedbirler alındı

İstanbul büyükşehir belediyesi ulaşım Daire
başkanlığı, pandemi nedeniyle uygulanmaya
başlanan sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalan

saatlerde toplu ulaşımda aksama yaşanmaması için bazı
kararlar aldı. araçlardaki yolcu yoğunluklarının azaltılma-
sını amaçlayan kararlar şöyle: "İEtt ve Özel Halk Otobüsle-
rinde arızalı olmayan tüm araçlar işletmede olup, her bir
hatta mümkün olan en sık sefer sıklığı ile işletme yapılmaya
devam edilecek. Doruk (pik) saatlerde yolcu yoğunluğu di-
ğerlerine göre nispeten az olan ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca
belirlenen kapasitelerin altında hizmet veren hatlardaki oto-

büsler, yolcu yoğunluğu yaşanan hatlara kaydırılarak, sefer
aralıkları düşürülecek. bu amaçla bu hafta içerisinde tespit-
ler yapılarak 07.12.2020 tarihinden itibaren kademeli ola-
rak hat düzenlemeleri yapılacak." 

Sefer aralıkları düşürülecek

alınan kararlar gereği, metrobüs hattında saat 21:00’den
sonra seferler seyrekleşecek. bu saatlerde çalışan şoförler,
gün içerisindeki saatlere kaydırılarak sefer aralıkları düşü-
rülecek. böylece, gün içerisindeki sefer sayısı arttırılacak.
06:00 – 21:00 saatleri arasında anlık yolcu yoğunluklarını

önlemek için 6 metrobüs aracı servise hazır şekilde yedek
olarak bekletilecek. Raylı sistemlerde doruk saatlerde mak-
simum kapasite ile hizmet verilecek. Şehir Hatları’nda is-
kele ve gemi kapasitelerine göre turnike ayarlamasına
devam edilecek.

Fırından ekmek alan Hatice Ağca, pahalılık nedeniyle
dertli olduğunu söyledi. Ağca, “Bir gün geliyoruz 1
buçuk lira, öbür gün geliyoruz 2 lira. Her ikisi de 

pahalı. İlla birinden biri olacaksa da 1 buçuk lira olsun.
Zaten pahalılık nedeniyle çok mağduruz” diye konuştu.
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isTanbul merkezli, Türkiye'nin en
büyük şeker ve şekerleme şirketlerinden
biri olan Kervan Gıda, talep toplama

sürecinin tamamlandığını duyurdu. Yurt içi birey-
sel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 34,2 katı,
yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tu-
tarının 10,7 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara
ayrılan tahsisat tutarının da 2,6 katı talep geldi.
Kervan Gıda’nın, OYAK Yatırım liderliğinde yürü-
tülen ve 26-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleş-
tirilen talep toplama süreci tamamlandı. Kamuyu
Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) yapılan açık-
lamaya göre toplam 268 bin 847 yatırımcıdan
875.183.534 pay talep toplandı. Halka arz edilen
toplam pay adedi ise 51.750.000 oldu. Talep top-
lama sürecinde gördükleri ilgiden mutlu oldukla-
rını söyleyen Kervan Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Şükrü Başar, elde edecekleri geliri bü-
yüme odaklı kullanacaklarını belirtti. Başar,
“Halka arz sürecimizin talep toplama dönemini
tamamladık. Süreç boyunca bireysel ve kurumsal
yatırımcılardan gördüğümüz büyük ilgiden dolayı
çok mutluyuz. Bu süreçte bizimle birlikte hareket
eden konsorsiyum lideri OYAK Yatırım başta
olmak üzere tüm konsorsiyum üyelerimize, ilk du-
yuruyu yaptığımız andan itibaren kurumumuzu
yakından takip eden sektör basınına, süreçte
emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve 
tabii ki bize güvenen ve talep toplama sürecimize
yoğun ilgi gösteren kurumsal ve bireysel tüm 
yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar
Yenigün, "Ford Otosan olarak, Kocaeli
Fabrikalarımızdaki elektrikli araç üretim

ve yatırım çalışmalarımızı şimdi de 'Batarya Mon-
taj Fabrikası' ile bir adım öteye taşıyoruz. Ülke-
mizde otomotiv sanayinin elektrikli araç
yolculuğuna öncülük ediyoruz. Türkiye’nin ilk ve
tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olacağız."
dedi. Ford Otosan tarafından, Haydar Yenigün ve
Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Dave
Johnston'ın katılımıyla Şirketin elektrifikasyon
stratejisi kapsamında ileriki döneme dair yeni
planlamalarına ilişkin online basın toplantısı dü-
zenlendi. Haydar Yenigün, toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, Ford’un elektriklenme stratejisi
kapsamında yeni bir aşamaya geçtiklerini ve elek-
trikli araçlara dönüşüm sürecinde büyük önem arz
eden "Batarya Montaj Fabrikası"nı 2022 itibariyle
Kocaeli’de hayata geçireceklerini bildirdi. Yenigün,
"Ford Otosan olarak, Kocaeli Fabrikalarımızdaki
elektrikli araç üretim ve yatırım çalışmalarımızı
şimdi de 'Batarya Montaj Fabrikası' ile bir adım
öteye taşıyoruz. Ülkemizde otomotiv sanayinin
elektrikli araç yolculuğuna öncülük ediyoruz. Tür-
kiye’nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim te-
sisi olacağız." diye konuştu.

Tüm dünyanın mücadele ettiği
koronavirüs salgını, kimi sektör-
lerde kritik durgunluklara neden

olurken kimileri için yeni fırsatlar doğurdu.
Ambalaj sektörünün önemli bir büyüme
avantajı yakaladığını söyleyen ProjePack
CEO’su Altuğ Akça, “Bulaş riski nedeniyle
temasın alışverişte de en aza indirildiği bu
süreçte e-ticarette yaşanan ivmelenme am-
balaj tüketimini iki kat artıracak. Ambalaj Sa-
nayicileri Derneği verilerine göre, ambalaj
sektörünün toplam ihracatı da 2020 yılının
ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine
kıyasla yüzde 11 artış göstererek 2 milyar
414 milyon 219 bin dolara ulaştı” dedi. Am-
balaj sektöründe maliyet avantajı devam et-
tikçe, Türkiye’deki üreticilerin Avrupa’nın
tüketim pastasından daha fazla pay alaca-

ğını söyleyen ProjePack CEO’su Altuğ Akça,
sektördeki son durumu değerlendirerek, pan-
deminin etkilerini yorumladı. Çin gibi üretici-
lerden bir adım önde olduklarını anlatan
Akça, “Türkiye maliyet avantajı sayesinde bu
dönemde özelikle Avrupa’daki oluklu mu-
kavva tüketicileri için önemli bir kaynak ha-
line geldi. Kurdaki artış ve sokağa çıkma
yasakları, Avrupa'ya yapılan özellikle piz-za
kutusu ticaretini fazlasıyla artırdı. Ancak ma-
liyet avantajının geçici olabileceğini unutma-
mak gerekir. Çünkü hurda toplama ve kağıt
üretiminde atık zincirin kırılması ile ham-
madde sıkıntısı çeken sektör, yakaladığı iv-
melenmeyi tam manasıyla kullanamama
riski ile karşı karşıya kalabilir. Önemli olan,
üretim kalitemizi ve teknolojimizi esas tercih
edilme sebebimiz haline getirebilmek” dedi.

T ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
kasım ayı geçici dış ticaret verile-
rini açıkladı. Genel Ticaret Siste-

mi’ne (GTS) göre kasım ayında ihracat
bir önceki yılın aynı ayına göre pandemi-
nin ikinci dalgasında yaşanan kısıtlamalar
nedeniyle yüzde 1 düşüşle 16 milyar 88
milyon dolar oldu. Kasım ayında 17 sek-
tör ihracatını artırmayı başarırken, bin
726 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi.
Kasım ayında, toplam Kovid-19 ürünü
ihracatı yüzde 212 artışla 87 milyon dolar
oldu. Yılın ilk 11 aylık döneminde ise
Kovid-19 ürünleri ihracatı 780 milyon do-
lara ulaştı.

Birçok sektör başarılı 

Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendi-
ren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Küresel
talep daralmasına rağmen ihracatçımız,
geçtiğimizin yılın kasım ayıyla aynı sevi-
yede, ihracat gerçekleştirdi. Önemli pa-
zarlarımızda kısıtlamaların geri geldiği,
tüketimin kimi sektörlerde ciddi oranda
azaldığı bu zorlu ayda, ihracat ailesi pek
çok sektörde başarısını sürdürürken ihra-
catta 16 milyar doları aştık. Ülkemizin
yılın üçüncü çeyreğinde ihracatını artıran
4 ülkeden biri olma başarısını, yılın son
çeyreğine de taşıma arzusundayız. Küre-
sel ticaretteki belirsizlik engelini, Güvenilir
tedarikçi kimliğimizle aşıyoruz. Özellikle
dünyaya tıbbi ürün ihracatımız da dikkat
çekici rakamlara ulaştık. Yılın ilk 11 aylık
döneminde Kovid-19 ürünleri ihracatı
780 milyon dolara ulaştı. Küresel ticaret-
teki belirsizlik engelini, ‘Güvenilir Teda-
rikçi’ kimliğimizle aşıyoruz” diye konuştu.
“Salgının ikinci dalgasını derinden hisset-
tiğimiz bu günlerde, küresel talep daral-
masına rağmen ihracatçımız, geçtiğimizin
yılın kasım ayıyla aynı seviyede, ihracat
gerçekleştirdi” diyen Gülle, “Yeni Eko-
nomi Programı 2020 İhracat hedefimiz
olan 165,9 milyar dolara emin adımlarla
yürümeye devam ediyoruz. Koşullar ne
olursa olsun, ‘İhracatla yükselen Türkiye’
için, mücadeleye devam ediyoruz” diye
konuştu.

Bin 726 firma ihracatta 

Kasım ayında bin 726 firmanın ihracata
katıldığını söyleyen Gülle, “Bilhassa son
aylarda ihracata başlayan firmalarımızın
sayısında kayda değer artışlar gözlemliyo-
ruz. İhracata yeni başlayan bin 726 firma-
mız Kasım ayında 83 milyon 389 bin
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma öze-

linde bakıldığında ise, Kasım ayı
içerisinde Toplam 42 bin 187 fir-
mamız ihracat gerçekleştirdi”
ifadelerini kullandı.

Meyve sektörü rekor yaptı 

Kasım ayında sektörlerin perfor-
mansını da değerlendiren Gülle
şunları söyledi: “Önceki yılın aynı
ayına göre 17 sektörümüz ihracatını
artırdı. Yaş meyve sebze sektörü, 372
milyon dolarla, tarihinin en yüksek aylık
ihracatını gerçekleştirdi. Sektörel an-
lamda; 2 milyar 698 milyon dolarlık ihra-
cat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz
liderliğini korurken; 1 milyar 638 milyon
dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü-
müz ikinci, 1 milyar 523 milyon dolara
ulaşan hazır giyim sektörümüz ise
üçüncü oldu.  “Kasım ayının en güçlü
performansına imza atan sektörler;
yüzde 38 artışla 223 milyon dolara ula-
şan gemi ve yat; Yüzde 24 artışla 1 mil-
yar 228 milyon dolara ulaşan çelik;
Yüzde 18 artışla 165 milyon dolara ula-

şan
meyve

ve sebze mamulleri sektörleri oldu. Sek-
törlerimizin ihracat yaptıkları ülke sayıla-
rına baktığımızda, kasım ayında, 208 ülke
ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla
kimyevi maddeler sektörümüz birinci,
190 ülke ve bölgeye ihracat ile hububat
sektörümüz ikinci ve 187 ülke ve bölgeye
ihracat yapan mobilya sektörümüz
üçüncü oldu. “Kasım ayında sektörleri-
mizdeki çarpıcı artışlara bakacak olursak;
çelik sektörü; Hong Kong’a ihracatını 97

bin dolardan 53,3 milyon dolara çıkarır-
ken, Arjantin’e ihracatını 36 katına çı-
kardı. Gemi ve yat sektörü ise kasım
ayında, Rusya’ya ihracatını 311 bin do-
lardan 95,3 milyon dolara çıkarırken,
Marşal Adalarına ihracatını 30 kat ar-
tırdı. Kasım ayında, kimyevi maddeler
sektörü ihracatımız, Malezya’ya yüzde
613, Nijerya’ya yüzde 329, Lübnan’a ise
yüzde 300 artış gösterdi. Mücevher sek-
törü; Mısır’a ihracatı 15 katına çıkarken,
Irak’a ihracatı yüzde 270 artış gösterdi.”

Yüzde 86.3

İsmail Gülle, “Altın, her ne kadar ticarete
konu olsa da, aynı zamanda sermaye de-
ğeri taşıyan bir yatırım aracı. Bu noktada,
dış ticaretimizi daha net bir şekilde ince-
lemek adına altın harici veriler önem arz
ediyor. Kasım ayında altın dahil ihracatın
ithalatı karşılama oranı yüzde 76 olurken,
ihracatın ithalatı karşılama oranı altın
hariç yüzde 86,3 olarak gerçekleşti” dedi.

Almanya ilk sırada

Kasım ayında ihracatçıları, Türkiye’nin
bayrağını 206 ülkede dalgalandırmayı
başardı. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı
yüzde 50 olurken, ilk 20 ülkede bu pay
yüzde 67 oldu. Kasım ayında ihracatçı-

ların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk
3 ülke ise; 1 milyar 511 milyon dolar
ile Almanya; 1 milyar 93 milyon
dolar ile Birleşik Krallık ve 952 mil-
yon dolar ile Irak oldu. Yılın ilk 11
ayında ise; en çok ihracat gerçek-
leştirilen ilk 5 ülke, 14,4 milyar
dolar ile Almanya, 10,1 milyar
dolar ile Birleşik Krallık 9,1 milyar

dolar ile ABD, 8,2 milyar dolar ile
Irak, 7,2 milyar dolar ile İtalya oldu.

Kasım ayında 51 il ihracatını artırdı.
En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il ise

sırasıyla; 6 milyar 187 milyon dolarla İs-
tanbul, 1 milyar 319 milyon dolarla
Bursa, 1 milyar 258 milyon dolarla Ko-
caeli, 861 milyon dolarla İzmir, 710 mil-
yon dolarla Gaziantep oldu. En dikkat
çekici artışlar ise; yüzde 89 artışla 23 mil-
yon dolara ulaşan Kastamonu; yüzde 69
artışla 26 milyon dolar ihracat yapan Ka-
rabük; yüzde 51 artışla 28 milyon dolar-
lık ihracata imza atan Osmaniye’de oldu.
Kocaeli’nde gemi ve yat sektörü ihraca
tını 45 katına çıkardı. Mardin’de Makine
sektörü ihracatını yüzde 670 artırırken;
Konya’da savunma ve havacılık sektörü-
nün ihracatı yüzde 525 arttı. DHA

Türkiye’deki önemli şirketlerin
yöneticilerinden ve fikir liderlerinden
oluşan 400’den fazla katılımcının

yer aldığı çalışmada, salgından sonraki dö-
nemde önceliklendirilen kısa vadeli stratejinin
yüzde 66.2 ile maliyet optimizasyonu olması
dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 55,9’u de bu
süreçte bilgi teknolojilerine daha fazla yatırım
yapmak istediğini söyledi. Ankete katılanların
40,7’si önceliklerinin bulut yapısına geçiş, veri
ve felaket merkezi güçlendirme süreci oldu-
ğunu söylerken yüzde 27’si siber güvenlik alana
odaklanılması gerektiğini belirtti. Adecco Tür-
kiye Şirketler Grubu’nun bu alandaki markası
olan Spring Professional’ın ortaya koyduğu bir
diğer dikkat çekici nokta ise pandemi sürecinde

eksikliği hissedilen yatırım alanları oldu. An-
kette yer alan ‘Pandemi süresinde en çok hangi
departmana yatırım yapmış olmayı isterdiniz?’
sorusuna yüzde 55,9’luk bir kitle; bilgi teknolo-
jileri yanıtını verdi. Onu yüzde 37,7 ile e-ticaret,
yüzde 23 ile insan kaynakları ve yüzde 19,2 ile
tedarik zinciri izledi. Ankette, Kovid-19 süre-
cinde en fazla ivme kazanacak sektörlerle ilgili
soruya ise yüzde 78,9 ile e-ticaret, yüzde 77 ile
bilişim, yüzde 55,4 ile sağlık sektörü ve yüzde
49 ise ilaç sektörü yanıtı verildi. Anket çalışma-
sının sonuçlarına göre uzun vadeli stratejiler
arasında bilgi teknolojileri ve dijital süreçleri
güçlendirme, tedarik zincirinin dijitalleşmesi ve
optimizasyonu, veri ve felaket merkezi güçlen-
dirme ve sürekliğini sağlama, e-ticarete geçiş

için gerekli adımların atılması, müşteri deneyi-
minin güçlendirilmesi adına yapay zeka tekno-
lojilerinin kullanılması ve siber güvenliğe
odaklanma yer aldı. Anket çalışması, dijital dö-
nüşüm hedeflerinin işe alım süreçlerinde de et-
kili olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların
yüzde 42’si, Kovid-19 süreci ve sonrasında işe
alım yetkinliklerinde duygusal zeka ve yönetme
becerilerine öncelik verildiğini söyledi.

Yeteneklere ihtiyaç var

Yaptıkları çalışmanın sonuçlarına ilişkin değer-
lendirmede bulunan Spring Professional Tür-
kiye Direktörü Duygu Kütahya, “Ülkemizde
koronavirüs salgını sürecini en iyi yönetebilen
şirketlerin tüm dünyada da olduğu gibi, tekno-
lojik alt yapısı güçlü olan ve dijital dönüşü-
münü tamamlamış şirketler olduğunu
gözlemledik. Koronavirüsü işe alım dinamikleri
açısından değerlendirdiğimizde de C-suite tek-
noloji yetenek manzarasını değiştirdiğini söyle-

yebiliriz. Bu süreçte anket sonucumuzdaki stra-
tejileri hayata geçirecek liderler için aranan yet-
kinliklerin başında dirençli, cesur, yenilikçi,
girişimci ve en önemlisi de değişen koşullara
uyum sağlayabilen, çevik bireylerin tercih edil-
diğini gözlemliyoruz” dedi. Dijitalleşmeye pa-
ralel olarak, ihtiyaç duyulan rollerin
farklılaştığına da değinen Kütahya, “Uzaktan
çalışma, teknoloji yeteneklerinin gerçek küresel-
leşmesini harekete geçirdi ve özellikle çok
uluslu teknoloji işletmeleri için liderlik atamala-
rında daha fazla çeşitlilik sağlanan bir ortam
oluştu. Devam eden, teknoloji sektöründeki
CEO atamalarının yanı sıra, teknoloji şirketle-
rinde iş pratiklerinin, insanların ödüllendirilme
ve takdir edilme biçimlerinin ve işletmelerin ça-
lışanlarıyla ilişki kurma biçimlerinin şu anda ol-
duğundan daha farklı olduğu bir dünya için
şirketlerini hazırlayabilecek insan liderlerinin
arayışında tüm dünyada olduğu gibi, ülke-
mizde de artış söz konusu. Aynı şekilde Covid-
19'un beslediği yaygın dijitalleşmeye paralel
olarak siber güvenlik yatırımlarındaki artışla
birlikte Siber Güvenlik Bölümü Başkanı (CSO)
ve CIO rollerinin sayısında da bir artış oldu-
ğunu gözlemledik” diye konuştu.

Kervan Gıda’da
sorun yok

Ford atılım yapacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
kasım ayı ihracat rakamlarını

açıkladı. 2020 yılı kasım ayında
Türkiye’nin ihracatı, pandeminin

ikinci dalgasında yaşanan
kısıtlamalara rağmen 16 milyar

doları aştı. TİM Başkanı İsmail
Gülle, “Küresel talep daralmasına

rağmen ihracattaki başarımız
sürüyor. 3’üncü çeyrekte ihracatını

arttıran 4 ülkeden biriyiz” dedi

Ambalaj tüketimi ciddi bir ivme kazandı

IHRACATTA 
BASARILIYIZ

Tıbbi ürün
ihtiyacı artıyor
Kovid-19 ürünleri ihracatı, kasım ayında

da hız kesmedi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına
göre;solunum cihazları yüzde 420, maske ve

önlük yüzde 575, tanı kitleri yüzde 319, dezen-
fektan ihracatı ise yüzde 20 artış gösterdi. Kasım

ayında, Toplam Kovid-19 ürünü ihracatı yüzde
212 artışla 87 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 11 aylık döneminde ise Kovid-19
ürünleri ihracatı 780 milyon dolara
ulaşırken; 2019 yılının aynı döne-

mine göre, yüzde 219 artış
sergiledi.

Teknoloji ve dijital odaklı işe alım danışmanlığı şirketi Spring Professional Türkiye, Kovid-
19’un iş dünyasına etkilerini ortaya koyan bir anket çalışması yaptı. Buna göre, şirketlerin
yarısından fazlası bilgi teknolojilerine yatırımı arttırmanın zorunlu olduğunu düşünüyor

Teknoloji yatırımı artacak 

TİM 
Başkanı
İsmail
Gülle



T OBB Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu başkanlığında TESK Baş-
kanı Bendevi Palandöken,

TİSK Başkan Vekili Celal Koloğlu,
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay,
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci, Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın ve Türk Harb-İş
Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soy-
dan'dan oluşan sivil toplum kuruluşu
temsilcileri heyeti, Milli Savunma Ba-
kanı Hulusi Akar ve TSK komuta kade-
mesine destek ziyaretinde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görüş-
meye Bakan Akar'ın yanı sıra Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar
Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Or-
general Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oramiral Adnan Özbal,
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardım-
cıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Al-
paslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve
Muhsin Dere katıldı.

Ordu ve millet el ele

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin,
“Şimdi inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir
sürede arkadaşlarımız orada görev ya-
pacak. Türk ve Rus subayları, ateşkesin
gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için
beraber görev yapacak" dedi. Akar,
Tank paleti fabrikasının mülkiyeti Ba-
kanlığa ait olduğunu belirterek, "Bu ko-
nuları siyasi polemik malzemesi
yapmamanın çok daha uygun olacağı
kanaatindeyim" diye konuştu. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, heyetin Türki-
ye'deki örgütlü sivil toplum meslek ku-
ruluşlarının tamamını temsil ettiğini
belirterek, her zaman TSK'ya müteşek-
kir olduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu,
"Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı
harekatlarıyla terör örgütleri ve destek-
çilerine gereken cevabı verdiniz, biz de
vatandaş olarak bundan büyük mem-
nuniyet duyduk. Suriye'ye ilaveten
Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Katar'da
şimdi de Karabağ'da bu milleti gurur-
landırdınız. Ordu bizim ülkemizin göz-
bebeği. Ülkemizin ve milletimizin şerefi.
Bu millet onuru ve şerefi için her türlü
fedakarlığı yapmıştır, yapmaya da
devam edecektir" dedi. TESK Başkanı
Bendevi Palandöken de aynı duyguları
taşıdıklarını belirterek, "Güçlü ordu,
güçlü millet el ele. En güzeli bu" diye
konuştu.

Moral bozmaya gerek yok

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin canını, sa-
dece vatanı ve milleti için feda edeceğini
belirtti. Söz konusu ifadeler nedeniyle
TSK personelinin moralini bozmaması
gerektiğini dile getiren Yalçın, "Söylem-
lerde çok daha sorumlu davranılması
gerekiyor. Söylemlerle insanların mora-
lini bozmak değil, tam tersine şevkini
artırmak gerekiyor. Siz hem Doğu Ak-
deniz'de, Libya'da hem Azerbay-
can'daki fonksiyonlarınızla milletinin
heyecanını, umudunu artırdınız. Biz
söz konusu ifadeleri çok çirkin ve saygı-
sızca ifadeler olarak görüyoruz. Bu zi-

yaretimiz bir destek ziyaretidir. Dolayı-
sıyla moral bozmaya gerek yok. Bunlar
bizi yıldırmaktan ziyade daha da so-
rumluluğumuzu artırıyor" diye ko-
nuştu. Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı Önder Kahveci de "Biz Türk
Silahlı Kuvvetleri'nin sonuna kadar ya-
nındayız. Toplumun kanaati ve hassasi-
yeti budur. Bugün sizleri ziyaret
etmemizin ana sebebi bu konudaki
hassasiyetlerimizi ve sizlere olan deste-
ğimizi dile getirmek içindir" ifadelerini
kullandı.

Bu sözleri şiddetle kınıyoruz

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri
aleyhindeki ifadelere de tepki göstere-
rek, "Hangi sebeple olursa olsun, birile-
rinin çıkıp da Silahlı Kuvvetleri, orduyu
özne olarak kullanıp onu 'satılmış' keli-
mesi ile yan yana koymaları gerçekten
akla ziyan bir husus. Amacı, maksadı,
nasılı, nedeni ne olursa olsun. Böyle bir
şey konuşulamaz, bunu şiddetle kını-
yor, reddediyoruz. Böyle bir şey ola-
maz. TSK mevcut çerçevede hukuk
nizamı içinde yapılması gerekeni yapı-
yor. Şeffaflık had safhada. Her şeye
açık. Devletin ilgili, yetkili kurumları her
an gelip her şeyi denetleyebilir. Her şey
açık, saklı-gizli bir şey yok. Fakat buna
rağmen bu şekilde ifadelere muhatap
olmak gerçekten bizi üzüyor" ifadelerini
kullandı. Akar, Türk Silahlı Kuvvetle-
ri'nin görevlerini yerine getirmeye karar-
lılıkla devam edeceğini ifade ederek,
"marifet iltifata tabidir" sözünü hatır-
lattı. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı
teşekkür eden Akar, "Bu bizim için çok
önemli fakat buna rağmen böyle
arada sırada da olsa birilerinin çıkıp
kendi amaçları, ihtiyaçları, egosu
doğrultusunda böyle cümleler
kullanmaları çok yanlış. Tabii ki
adalet bunun cevabını verecek
ama keşke o kişi çıkıp da 'Ben
bunu demek istemedim.
Yanlış bir şey yaptıysam
özür dilerim' deseydi çok
daha anlamlı olurdu diye
düşünüyoruz" dedi. 

Hiç hoş
olmamıştır

Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral
Yaşar Güler de
destek ziyare-

tinden dolayı heyete teşekkür etti. Ziya-
retin kendilerini mutlu ettiğini dile ge-
tiren Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri,
karada, denizde ve havada kendi-
sine verilen her görevi bugüne
kadar başarıyla yerine getirmiştir.
Bundan sonra da aynı şekilde
canı pahasına başarıyla yerine
getirmeye devam edecektir.
Bir milletvekilinin silahlı kuv-
vetlerimiz için 'satılmıştır'
gibi bir ifadeyi kullanması
hiç hoş olmamıştır, çok
yanlıştır. İnanıyorum ki
hukuk da bunun gere-
ğini yerine getirecek-
tir. Hiçbir şekilde
moralimiz bozul-
mamıştır, tam ter-
sine daha azimli
olarak görevle-
rimizi yap-
maya devam
edeceğiz"
diye ko-
nuştu. 
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K uruldu kurulmadı derken nihayet, ciddi dene-
yim ve tecrübeye sahip hanımefendi toparlandı
kararını verdi. İyi Parti'nin kurulacağını net bir

şekilde ifade ettiler parti kuruldu, zamanlama mükem-
meldi.

Tecrübeli başkan vefasızdı tabi ki kuruluş aşama-
sında hatalar yapacaktı. Çok geçmeden partinin isminin
önü kalabalık çocuğu sağa sola saldırmaya başladı,
huylu huyundan vaz geçer mi asla.

Aksilik ya bu partinin en kaliteli genel başkan yar-
dımcılarından hiç de bu saldırıyı hak etmeyen kişiye
aralıksız saldırılarını sürdürdü. (10 yıl önce Kuzey Kaf-
kasya asıllı soydaşlarının kültürlerinin geleceği ile ilgili
yapmış olduğu bir konuşma) 

Ülkesinin ve partisinin geleceğini düşünen genç baş-
kan daha fazla haksızlığa hukuksuzluğa dayanamayıp
büyük sıkıntı yaratmadan asaleti ve terbiyesi çerçeve-
sinde en doğru kararı vermiş partisinin Genel Başkan
Yardımcılığı görevinden istifa etmiştir.

Geçici de olsa akan sular bir süre durulmuştur. Ne
yazık ki isminin önü kalabalık olan şahıs daha fazla ses-
siz kalamamış ve yine saldırıya geçmiştir bu sefer ki.

Hedef: Partinin geleceği ve istikbali parlak eğitimli
İstanbul İl Başkanı bu sefer bardak iyice taşmıştır. Kur-
maylar kararını verirler bu şahıs partinin en yüksek di-
siplin kuruluna sevk edilir.

Babası ile övünüp dedesini yok sayan ortadan 
kaldıran kişi tehlikelidir. Asalet soydan gelir sonradan
olamaz.

İşte burası çok enteresan disiplin kurulu başkanı bir
Kafkas kökenli birbiri ile alakası olamayan birkaç üni-
versite mezunu eğitimli cesur doğrulara gözünü kırp-
madan imza atacak şahıs netice de karar verilir güle
güle yaramaz çocuk partiden ihraç edilir.

Beni enterese eden konuyla ilgilenmemin sebebi: Kı-
sacası saldırıya geçen şahıs da Genel Başkan Yardım-
cısı da Disiplin Kurulu Başkanı da Kuzey Kafkas
asıllıdır.

Tarih bazen böyle enteresan olayları önümüze getire-
biliyor.

Gün ola harman ola
Bir varmış bir yokmuş

AKLA ZIYAN 
BIR HUSUS!

Dayanışma içinde olunmasının önemine deği-
nen Bakan Hulusi Akar, "İyi işlerde birbirimizi
teşvik edecek, destekleyeceğiz. Elimizden gelen
yardımı sağlayacağız. Amacımız, görevimiz bu,
millet dediğimiz bu. İleri gidenler hep bu şekilde
çalışanlardır" dedi. Akar, herhangi bir ayrımcılı-
ğın zafiyete neden olacağına vurgu yaparak,
"Birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmamamız, bu
konularda dayanışmamızı her zamankinden
daha fazla sürdürmemiz gerekmektedir" ifade-
sini kullandı. Bölgesel olarak kritik bir dönem-
den geçildiğini, koronavirüs salgınının söz
konusu ortamı daha da hassas hale getirdiğini
belirten Bakan Akar, "Böyle bir ortamda ülkemi-
zin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini

korumak için karada, denizde, havada işimiz ço-
ğaldı. Onun için biz herhangi bir şekilde bu ener-
jiyi azaltıcı değil, artırıcı girişimler bekliyoruz.
Bu manada sözle, fiille destek bekliyoruz ki bu-
radaki faaliyetlerimiz daha başarılı şekilde ye-
rine getirilebilsin" dedi. Yoğun faaliyetlerden
dolayı "TSK personelinin evlerine uğrayamaz"
hale geldiğini dile getiren Akar, "Genelkurmay
Başkanı'ndan en kıdemsiz personeline kadar
herkes kendisine verilen görevi proaktif şekilde
yerine getirmenin gayretini gösteriyor. Bu mille-
tin bağrından çıkan, Peygamber ocağı olarak da
bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazifesi, ege-
menliğimiz ve bağımsızlığımız, hudutlarımızın,
halkımızın güvenliğidir" dedi.

HER YERDE iŞiMiZ ÇOĞALDI

Terörün asla
gerekçesi olmaz

CHP Lideri Kı-
lıçdaroğlu, Kay-

seri'de otelde
düzenlenen 'Muh-

tarlar Buluşma-
sı'na katıldı.

Programda CHP
Genel Başkan Yardım-

cısı Seyit Torun, CHP
Kayseri Milletvekili Çetin

Arık, Türkiye Muhtarlar
Derneği Kayseri İl Başkanı

Yakup Er, partililer ve muh-
tarlar yer aldı. Kılıçdaroğlu

muhtarlarla bir araya gelme-
nin, kendisi için önemli oldu-

ğunu söyleyerek, "Sizler
toplumun kanaat önderisiniz. Siz-

lerin arkasında halkın oyu var. Muh-
tar olmak zor. Köye ya da mahalleye

çıkarak 'Ben muhtar adayıyım' diyor-
sunuz. Halk da size oy veriyor. Türki-

ye'de en dürüst seçimler, muhtarlık
seçimleridir. Halkın başı derde girdiğinde

en kolay size ulaşır. Vatandaşın derdini
dinleyen muhtar da sorun varsa çözmek

için mücadele eder" diye konuştu.

Terörün gerekçesi olmaz

Kimden ve nereden gelirse gelsin terörün insan-
lık suçu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Terö-

rün gerekçesi olmaz. Teröre karşı durmak insanlık
görevidir. Bu hepimizin ortak görevidir. Düşünceleri-

miz, inançlarımız farklı olabilir ama hepimiz insanız.
Hepimizin temel görevi teröre karşı durmaktır. Sezgin

Tanrıkulu'nun katıldığı o cenaze, Tahir Elçi'nin cenaze tö-
renidir. Tahir Elçi 'Terör istemiyoruz' diye basın açıklaması

yaptığında öldürüldü. Sezgin Tanrıkulu o cenazeye gidi-
yor. Sadece sosyal medyada photoshop yapılıyor, terör

cenazesi ile bir araya getiriliyor. Sezgin Tanrıkulu Diyar-
bakır Baro Başkanlığı yaparken teröre karşı en net açık-

lamaları yapmıştır. Terör cenazelerine partinin yöneticilerinin,
milletvekillerinin, il, ilçe başkanlarının katılmasını doğru bulma-
yız" dedi.

Neden gidip dinlemiyorsun?

"Yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu,
"Siz nasıl en saf ve en temiz demokratik yollarla seçiliyorsanız
milletvekilinin de aynı şekilde seçilmesi gerekir. Milletvekili, mil-
letin vekilidir. Milletvekili, milletin vekili değil de Meclis'te ihale
takip ederse siz buna milletvekili diyebilir misiniz? Kayseri'de
oyumuz az, ben biliyorum. Kabahat Kayseri'de değil bizde. An-
kara'da oturup konuşacaksın sonra 'Bana oy ver' diyorsun.
Neden gidip dinlemiyorsun? Bizden şikayetini dinleyeceksin.
Oturup konuşacağız. Eksiğimizi öğreniriz. Aynı hatayı yapma-
maya çalışırız" diye konuştu.

Hepinize sorumluluk yükler

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Siz muhtarsınız, seçildiniz. Gayet
güzel. Hepinizin bulunduğunuz bölgede kanaat önderi olduğu-
nuzu belirttim. Bu hepinize sorumluluk
yükler. Memleket bu haldeyken ben
sorumluluğumun gereğini dürüst
bir insan olarak yerine getirmeye
çalışıyorum. Sizler de yerine ge-
tirmeye çalışmalısınız. Ordu-
nun hakkını sadece ben mi
koruyacağım? Siz neden ko-

rumuyorsunuz?
Eski alışkanlıkları-

mızı terk etme-
miz lazım" dedi.

DHA

Kayseri'de, muhtarlara hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, "Terörün gerekçesi olmaz. Teröre karşı durmak

insanlık görevidir. Bu hepimizin ortak görevidir. Düşüncelerimiz,
inançlarımız farklı olabilir ama hepimiz insanız. Hepimizin

temel görevi teröre karşı durmaktır" dedi.

TSK üzerinden 
siyaset yapılmaz

BBP Lideri
Mustafa Des-
tici, partisinin

genel merkez binasında
düzenlediği basın toplan-
tısında gündeme ilişkin
açıklamalarda bulundu.
Destici, koronavirüs ile
mücadelenin tüm hızıyla
devam ettiğini söyledi.
Tüm dünya ile birlikte
Türkiye'de de artan vaka
sayıları ile karşı karşıya
olunduğunu belirten Destici, "Bakanlar Kurulu
toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız ta-
rafından açıklanan tedbirleri destekliyoruz.
Bütün vatandaşlarımızdan bunlara azami dere-
cede uymalarını istirham ediyoruz. Bu hem he-
pimizin insani hem de vatandaşlık görevidir. Bu
süreçte sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırılar
hepimizin canını sıkıyor, üzüyor. Bunları görmek
istemediğimizi bir kere daha buradan ifade edi-
yorum. Onlarca sağlık çalışanımız insan haya-
tını kurtarmak, insanları iyileştirmek için
kendilerini tehlikeye atarak hayatlarını kaybetti-
ler. Bu çok büyük bir özveridir. Bu özveride bu-
lunan, hastalarını iyileştirmek, onlara hizmet
etmek için evlatlarını yetim bırakarak hakka ka-
vuşan sağlık çalışanlarımızın hakkı
ödenmez" dedi.

Net özür kelimesi duymadık

Destici, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Ba-
şarır’ın bir televizyon programındaki sözlerine
de tepki göstererek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz
üzerinden siyaset, bilek güreşi, iktidar, hükümet
eleştirisi yapılmaz. Hele ki Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’ni şuursuzca ‘satılmakla, satılmışlıkla’ itham
etmek en büyük satılmışlıktır. Bunun kabul edile-
bilir bir tarafı yoktur. 
Bunu söyleyene de bir faydası yoktur ki, olma-
dığı da açıkça ortaya çıkmıştır. Daha da önem-
lisi, sehven bir televizyon programında, basın
toplantısında ağzınızdan bir söz çıkabilir. Bunu
tüm siyasetçiler yaşıyor. Lakin sehven böyle bir
söz söylenilmişse, yapılması gereken, açık ve net
bir şekilde özür dilemektir. 'Ben bunu söylemek
istemedim, benim kastım bu değildir, ağzımdan
bu cümle yanlış çıkmıştır. Başta Türk Silahlı
Kuvvetleri'miz, Mehmetçiğimiz olmak üzere
bütün Türk milletinden özür diliyorum.' Bugüne
göre bu şekilde net özür kelimesi duymadık" diye
konuştu.  DHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı
Mustafa Destici, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz
üzerinden siyaset, bilek güreşi, iktidar,
hükümet eleştirisi yapılmaz. Bunun kabul
edilebilir bir tarafı yoktur" dedi

Mustafa Destici

Babacan’dan
acı reçete tarifi

DEVA Partisi
Genel Başkanı
Ali Babacan,

partisinin 1. Olağan Kars
İl Kongresi’nde konuştu.
Terör gerekçesiyle görevle-
rinden el çektirilen HDP'li
belediye başkanlarına
sahip çıkan Babacan,
"Karslı dostlarım yargının
nasıl sopa olarak kullanıl-
dığını çok iyi biliyor.
Kars’ın seçilmiş belediye
başkanını, daha evvel tutuklandığı, hatta bu tutuk-
luluğa Anayasa Mahkemesi tarafından ‘hak ihlali’
kararı verildiği bir dosyadan yeniden tutukladılar.
Halkın iradesi, seçme ve seçilme hakkı yok sayılı-
yor. Seçimler adeta anlamsız hale gelmiş" dedi. 

Olur, bal gibi olur

İktidarın hükümet politikalarını da eleştiren Baba-
can, "Ne demişler? Önce iğneyi kendine batıracak-
sın, sonra çuvaldızı başkalarına batıracaksın. Esas
biz size bir acı reçete yazalım. Kaleminiz kâğıdınız
hazırsa başlıyorum: Önce hukuk: Anayasa ve ka-
nunlara bağlı kalın. Sonra hemen tasarruf. Hani
diyorlar ya ‘itibardan tasarruf olmaz’ diye. Olur,
bal gibi olur. Şu yurt içi, yurt dışı seyahatleriniz-
deki uçak sayılarını hele bir azaltın" ifadelerini 
kullandı. 

Ali Babacan

Çok sayıda STK temsilcisi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek 
ziyaretinde bulundu. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepki gösteren Akar,
"Akla ziyan bir husus. Böyle bir şey konuşulamaz, bunu şiddetle kınıyor, reddediyoruz" dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de "Bir milletvekilinin silahlı kuvvetlerimiz için
'satılmıştır' gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır" diye konuştu. 

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki ifadelere de tepki göstererek, "Hangi sebeple olursa olsun, 
birilerinin çıkıp da Silahlı Kuvvetleri, orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesi ile yan yana koymaları
gerçekten akla ziyan bir husus. Amacı ne olursa olsun. Böyle bir şey konuşulamaz” şeklinde konuştu.



PERŞEMBE 3 ARALIK 2020

İSTANBUL8

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Nisan ayında açılan 'Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi'nde önemli 
veriler alınmaya başlandı. 8 ayda 2 bin kişinin takip edildiğini belireten Prof. Dr. Tufan Tükek, "Burada en çok gözü-
müze çarpan bulgu, bu hastaların bir kısmında akciğer damarlarında bir pıhtı oluşmasıydı. Yani pıhtı atması değil, pıh-
tının kendisinin bu damarlar içinde oluşması ki bu da aslında kovid hastalığının gözlemlediğimiz yeni bir bulgu" dedi

8 AYDA IKI BIN
HASTAYA TAKIP
8

ayda 2 binin üzerinde kişinin
takibi sonucu ulaşılan veri-
lere göre hastalığı ağır geçi-

renlerde rastlanan yeni bulgular
var. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tufan Tükek, " Burada en
çok gözümüze çarpan bulgu, bu
hastaların bir kısmında akciğer da-
marlarında bir pıhtı oluşmasıydı.
Yani pıhtı atması değil, pıhtının
kendisinin bu damarlar içinde oluş-
ması ki bu da aslında kovid hastalı-
ğının gözlemlediğimiz yeni bir
bulgu" dedi. Bunun yanında son
zamanlarda tiroid fonksiyonlarıyla
alakalı bozukluklar da görmeye
başladıklarını dile getiren Tükek,
"Özellikle bu izlem merkezine gelen
hastaların tiroidlerinin fazla ya da
az çalıştığı şeklinde fonksiyon bo-
zuklukları olduğunu gördük. Bu da
aslında önemli bir bulgu. Bunu
zaten 3'üncü ayda da söylemiştik
ama 6'ncı aya geldiğimizde bunun
artığını ve artarak devam ettiğini
gözlemliyoruz" diye konuştu.

Sürekli takip ediliyor

İstanbul Tıp Fakültesi'nde 28 Ni-
san'da "Covıd-19 Hastaları İzlem
Merkezi" açıldı. Türkiye'de ve dün-
yada bir ilk olduğu belirtilen mer-
kezde koronavirüsü ağır geçirmiş ve
geçirdikten sonra takibe alınması
gereken hastalar gün gün izlendi.
Hastalarda, taburcu olduktan son-
raki 1, 3, 6, 9 ve 12'nci aylarda mey-
dana gelecek bazı problemleri
tespit etmek için kurulan merkez,
koronavirüsün bilinmeyen pek çok
yanını ve hastalar üzerindeki etkile-
rini gözler önüne sermek için büyük
rol oynadı. Koronavirüse yakala-
nan ve atlatan kişilere çeşitli tahlil
ve tetkikler yapılarak, hastalarda
kalıcı bir hasar oluşup oluşmadığı-
nın araştırıldığı merkezde, dünya-
daki çalışmalar ışık tutacak yeni
bulgular tespit edildi. İstanbul Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan
Tükek, verileri Demirören Haber
Ajansı(DHA)'na değerlendirdi.

8 ay önce açıldı

İzledikleri bazı hastalarda halsizlik,
çabuk yorulma ve efor kapasitesin-
deki azalmanın ciddi boyutta
devam ettiğinin altını çizen Prof.
Dr. Tükek, "Aşağı-yukarı 8 ay oldu
bu merkezi açalı ve ilk 3 aylık verile-
rin ardından, 6 aylık verileri de bu-
rada inceleme fırsatı bulduk.
Burada kovid-19 geçirip takip edi-
len hastalarda ne gibi semptomla-
rın devam ettiği ya da hangi
semptomların ortaya çıktığı önem-
liydi bizim için. Burada gözlemledi-
ğimiz aslında, kovid'in en çok
semptom olarak ortaya çıkan hal-
sizlik, yorgunluk, boğaz ağrısı, ishal
ve koku kaybı gibi şikayetler içeri-
sinde ishal şikayetinin çok çabuk
ortadan kalktığı, koku almanın bir-
kaç ay içinde tekrar yerine geldiği
ancak çabuk yorulma ve halsizlik
şikayetinin 6 aydan beri bazı hasta-
larımızda devam ettiğini gözlemle-
dik. Özellikle efor kapasitesindeki
azalma bazı hastalarımızda ciddi
boyutta devam etmekteydi ki, bun-
lar daha çok ağır kovid geçiren kişi-
ler. Ayakta, hafif geçirenlerde bu
kadar ciddi bir nefes darlığı ve hal-
sizlik şikayeti olmuyor" diye ko-
nuştu.

Artarak devam ediyor

8 ayda 2 binin üzerinde hastanın
takibini yaptıklarını ifade eden
Tükek, 6 aylık verilerden elde etik-
leri yeni bulguların olduğundan da
bahsederek, "Bunlar içinde hasta-
neye yatmış olup, ağır pnömoni ge-
çiren hastalar ayrıca değerlendirildi.
Burada en çok gözümüze çarpan
bulgu, bu hastaların bir kısmında
akciğer damarlarında bir pıhtı oluş-
masıydı. Yani pıhtı atması değil,
pıhtının kendisinin bu damarlar
içinde oluşması ki bu da aslında
kovid hastalığının gözlemlediğimiz
yeni bir bulgu. Bu pıhtı başka yer-
den gelmiyor bizim tahminimize
göre, pıhtının kendisi akciğer da-
marlarında oluşuyor. Buna trom-
büs diyoruz. Muhtemelen bu

çabuk yorulmalar ve efor kapasite-
sindeki azalmalar buna bağlı olarak
çıkabilir. Yine uzun vadede akciğer-
deki basınç yükselmesi tablosunun
ortaya çıkması ilerleyen dönem-
lerde ortaya çıkabilir" dedi. Ayrıca,
6. ay verilerine bakıldığında tiroid
bozuklukları yaşayan hastaların sa-
yısının giderek arttığını dile getiren
Tufan Tükek, şunları söyledi: "Son
zamanlarda tiroid fonksiyonlarıyla
alakalı bozukluklar görmeye başla-
dık. Özellikle bu izlem merkezine
gelen hastaların tiroidlerinin fazla
ya da az çalıştığı şeklinde fonksiyon
bozuklukları olduğunu gördük. Bu
da aslında önemli bir bulgu. Bunu
zaten 3. Ayda da söylemiştik ama
6. aya geldiğimizde bunun arttığını
ve artarak devam ettiğini gözlemli-
yoruz. Zaten böyle viral hastalıklar,
bu tarz problemlerin de başlangı-
cını oluşturuyor, tetik çekiyor ve
onun sonucu olarak da bu tip
problemler ortaya çıkabiliyor."

İkinci kez yakalananlar var

Genellikle hastalığı hafif atlatan ki-
şilerin koronavirüse ikinci defa ya-
kalanabildiğini söyleyen Tükek,
"İkinci defa yakalanan kişiler var
gerçekten. Bu hastalığı geçirdikten
sonra bir antikor düzeyi oluşmu-
yorsa, hastalığı tekrar geçirme ihti-
maliniz var demektir. Bizim de
gözlemlediğimiz zaten ayakta hafif
geçiren kişilerde antikor düzeyleri
çok yükselmiyor. Korunmadıkları
takdirde bu kişilerin tekrar kovid-
19'a yakalanma ihtimalleri var. bu
kişiler de aşı programına alınacak
diye düşünüyorum" ifadelerini kull-
landı.

Takip etmek çok önemli

Hastalığı ağır geçiren kişilerin, ile-
riye dönük oluşabilecek rahatsızlık-
ları için tedavilerinin planlaması
gerektiğini anlatan Tükek, "Bu çok
yaygın olan bir hastalık ve bu has-
talığı ciddi geçirenlerin sayısı da ol-
dukça arttı. Ciddi geçiren kişilerin,
önümüzdeki dönemde halk sağlığı
açısından ciddi takipleri gerekli.
Çünkü anlaşılan o ki, bu kişilerin
organlarında ciddi problemler ile-

ride ortaya çıkabilecek gibi görünü-
yor. Özellikle akciğerlerinde. Bu
açıdan göğüs hastalıkları, halk sağ-
lığı uzmanlarının olduğu bir kon-
sorsiyum tarafından ileriye dönük
olarak bu kişilerin de planlamaları-
nın yapılması gerekecek gibi görü-
nüyor. Bir süre sonra bu hastaların
nefes darlığı, kronik bronşit, koah
problemleriyle tekrar polikliniklere
gelme ihtimalleri var gibi görünü-
yor" diye konuştu. 

Bazı dosyalar ayrılıyor

Merkezde görevli Dr. Huzeyfe Arıcı
ise, hastalığı orta ya da ağır geçiren
bazı hastaların dosyalarını ayrı in-
celediklerini ifade ederek, "Bir gör-
düğümüz problem de kovid
geçirmiş hastalarda hastalık esna-
sında veya sonra, damar içi pıhtı-
laşma. Bu, hastalıktan 1, 2, 3 ay
sonra da olabiliyor. Ki zaten şu
anda yatan hastalara kan sulandı-
rıcı tedavi de veriliyor. Birçok hasta-
nın tarif ettiği nefes darlığı, çabuk
yorulma şikayetleri bu hastalarda
da oluyor ancak daha çok kan so-
nuçlarındaki değişikliklerden şüp-
heleniyoruz. Şüphe üzerine giderek,
bazı hastalarda akciğer damarla-
rında pıhtı olduğunu tespit ediyo-
ruz. Onlarda aylar sonra bile tekrar
kan sulandırıcı tedavilere başlıyo-
ruz. Bu hastaların dosyalarını ayrı
bir yere ayırıyoruz. Bu durum te-
davi edilmezse, akciğer problemle-
rine yol açabilirö dedi. Nisan
ayında hastanede 10 gün boyunca
tedavi gören ve izlem merkezindeki
3. randevusuna gelen 70 yaşındaki
Süleyman Çağlar "Haberleri dinler-
ken televizyonda, burada bir biri-
min açıldığını gördüm. Korona
geçirenlerde herhangi bir tahribat
var mı diye bakıldığını duydum.
Randevu aldım, geldim, Haziran'ın
başlarıydı. Önce bir şey yok dediler.
İkinci defa çağırdıklarında baktılar,
akciğerdeki damarlarda pıhtı
oluşma tehlikesinden bahsettiler.
Hemen film çekildi ve orada gö-
rüldü zaten o şeyler. Kan sulandı-
rıcı kullanıyorum. Sürekli
çağırıyorlar şu zaman gel diye,
takip ediliyorum" dedi. DHA

ÇÖP POŞETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2020/636279 
1-İdarenin 
a) Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 2165851100 - 2165851495 
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@pendik.bel.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 
270.000 ADET ÇÖP POŞETİ ALIMI MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri  : Pendik Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi No:132 Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Pendik/İstanbul  
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihi 15/01/2021; işi bitirme tarihi 31/12/2021 dir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Esenler Mah. Bora Sokak No:5 
b) Tarihi ve saati : 17.12.2020 - 11:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:  
İstekliler, ihale konusu işe ait numuneyi ihale saatinden önce Pendik Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü
Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:132 Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) adresine 
teslim edecektir. Teslim edilen ürüne ait teslim Tutanağı İhale Zarfında komisyona sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1269702)

ÇÖP POŞETİ SATIN ALINACAKTIR
PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HASTALARA IŞIK TUTACAK
Ekim ayında taburcu olduktan sonra izlem
merkezindeki ilk randevusuna gelen Bülent
Çiftkaya, "13 günlük bir hastaneye yatış süre-
cim oldu. Daha sonra taburcu olduktan sonra
ilaç ve iğneyle devam ettim tedavime. 30 gün
sonra  kovid izleme merkezine gelmem söylen-
mişti. Bugün randevuma geldim. Ciğer tomo-
grafim çekildi, kan tahlilleri yapıldı. Bunların
sonucuna tekrar bakılacak. Sanırım izlemek
için tekrar çağıracaklar. Gayet güzel bir sistem.
Bizden sonraki hastalara da ışık tutacaktır. Biz
de tedavimizin neresinde olduğumuzu görüyo-
ruz çünkü ben şu anda hala nefes almakta zor-
lanıyorum, hala bazen sırtımda ve
kemiklerimde ağrı oluyor" dedi. Nisan ayında
tedavisini evde gören 35 yaşındaki hasta Gül-
den Yılmaz "Ben koku almıyordum, tat duyum
da kaybolmaya başlamıştı. Korona olduğumu
öğrendim ve tedavi oldum. Atlattıktan sonra
izlem merkezine 3 kez çağırıldım. Bu 3. gelişim.
Doktorlarla bilgi alışverişi yapıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son za-
manlarda artan vaka sayılarında özellikle gençlerin

de olduğuna dikkat çekerek, "Hastalığın daha çok 25- 49
yaş arasındaki kişilerde yoğunlaştığını görüyoruz" dedi.
Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi, Sağlık
Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıp-
maz, son zamanlarda ülke genelinde artan vaka sayılarının
içerisinde gençlerin fazla olduğuna dikkat çekti. Dünyada
vaka sayısının 63 milyonu geçtiğini, 1 milyon 465 binden
fazla insanın da hayatını kaybettiğini belirten Kayıpmaz,
"Ülkemizde baktığımızda her gün yaklaşık 30 bin yeni vaka-
mız var. Bunların içerisinde ağır hasta sayısı dün itibariyle 5
bini geçti. Ağır hasta sayımızda da artış var. Bir yandan
önemli bir veri bize gösteriyor ki; Sağlık Bakanlığı’nın
Covid-19 Durum Raporu’nda yer alan bir veriye göre has-
talığın daha çok 25-49 yaş arasındaki kişilerde yoğunlaştı-
ğını görüyoruz. 25 ile 49 yaş arasındaki kişiler dediğiniz
aktif iş hayatı içerisinde kişiler, aktif sosyal yaşantının içeri-
sinde kişiler, günlük insan hareketliliğinin içerisinde yoğun
olarak bulunan kişilerdir. Doğal olarak da bu kişilerde sizin
hastalık tanısı koyma olasılığınız daha yüksek hale geliyor.
Testler de şu an 170 bini geçmiş durumda. Hastalık, 25-49
arasında daha sık görülmeye başlandı, hastalar ağırlaştı.
Bunu kendi klinik tecrübemizden yola çıkarak söylüyorum"
dedi.

Hayatını kaybedenler var

Kayıpmaz, daha önceden genellikle kötü durumda gelen ki-
şilerin 65 yaş ve üzerindeyken şimdi artık gençlerde de bu
hastalığın kötü seyredebildiğini gördüklerini ifade ederek,
şunları söyledi: "Genç hastalarımız da var. Genç hastaları-
mızdan altta yatan hiçbir hastalığı olmadığı halde yoğun
bakımda yatarak tedavi görüyor. Ne yazık ki bazen de haya-
tını kaybeden genç hastalarımız oluyor. Yani gençlerin şöyle
düşünmemesi lazım; 'bu hastalık gençlere bir şey yapmıyor.
Ben rahatça dolaşabilirim. Benim kurallara uymama gerek
yok' gibi yanlış bir kanıyla hareket edilmemesi lazım. Özel-
likle gençler, iş yaşantısı ve insan hareketliliği içerisinde daha
aktif olduğu için, her birimizden daha fazla dikkat etmeli.
Bir diğer sebep de gençler hastalığı evdeki büyüklerine götü-
rebilir. Evdeki büyükler hasta olduğunda onların zaten has-
talığı ağır seyretme, ağır geçirme ihtimali daha yüksek
olduğu için de buna ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor."

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, verileri 
değerlendirdi. Tükek, “Burada gözlemlediğimiz aslında, kovid'in en
çok semptom olarak ortaya çıkan halsizlik, yorgunluk, boğaz ağrısı,

ishal ve koku kaybı gibi şikayetlerin 6 ay devam ettiği” dedi.

GENÇLER DE TEHLİKEDE!
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Vatandaşı korumak
kimin görevi?

İ BB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın sos-
yal medya üzerinde yaptığı canlı yayına katılan İBB
Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı çar-

pıcı açıklamalarda bulundu.
Subaşı, geçmiş dönemde İBB'de yaşanan bir skandalı gün-
deme getirerek yabancı bir şirketin bir Arap ülkesine sata-
madığı füze rampalarını, itfaiye aracı olarak değiştirip
İBB'ye sattığını söyledi.
Subaşı araçların büyüklüğü nedeniyle İstanbul sokakla-
rında kullanımının mümkün olmadığını belirterek “ Yakıt
tüketimi yüzde 100 ve tek bir firma ürettiği için bakım mas-
rafı çok yüksek. Hiçbir ülkede de kullanılmıyor. Gerçekten
akıl alır gibi değil” dedi. Adedi 1.1 milyon dolar olan “Koca

Yusuf” adı verilen itfaiye araçlarının da İstanbul'da sokak-
lara  giremeyecek kadar büyük ve işlevsiz olduğunu bu yüz-
den itfaiyeye yeni araçlar alınacağını kaydetti.

90 adet alındı

Edinilen bilgiye göre İBB, 2004 yılında 21/b maddesine
göre ilana çıkmadan davet usulü ile ihale düzenledi. Ya-
bancı bir şirketten “6x6x6” denilen, adedi o dönemki kura
göre 1 milyon 100 bin dolar olan 90 adet araç alındı. Araç-
lar 2006 yılında itfaiyeye teslim edildi. Füze rampasından
itfaiye araçlarına dönüştürülen bu araçların 45'inin ilk mü-
dahale, 45'inin de arama-kurtarma aracı olarak kullanıldığı
öğrenildi. 3 bin 600 litre su kapasitesi olan araçların Be-

yoğlu ve Fatih gibi dar sokaklı ilçelerde kullanılamadığı, her
itfaiye garajına da giremediği kaydedildi. Bu tip araçlara
sadece 3 personel binebiliyor.

Beton kıramıyor

Yine İstanbul'un sokak ve caddelerine uygun olmayan
“Koca Yusuf” adı verilen ve adedi 1.1 milyon avro olan 13
adet itfaiye aracının da büyüklüğü nedeniyle faal olarak
kullanılamadığı, geniş alanlarda orman yangını gibi olay-
lara müdahale edebildiği bildirildi. Araçların kullanım
amacının fabrika yangınlarında duvar yıkmak, enkazdan
yük kaldırmak olmasına rağmen satın alındıktan sonra ya-
pılan testlerde  beton kıramadığı anlaşıldı.

H er siyasi özne iktidar olmak amacıyla halkın
iradesine talip olur ve talip olurken de hal-
kına bir dizi söz verir. Verilen her sözün as-

lında bir onur meselesi olduğunu düşünürsek, verilen
sözlerin tutulması beklenir; öyle ya onur ucuz bir şey
değildir. Halka vaat edilen sözlerin belki de en cazibi,
refah ve mutluluğu, ne pahasına olursa olsun sağlama
vaadidir. Devlet gücünün sembolü olan iktidar koltu-
ğuna oturmak için, her siyasetçi, bilaistisna, halkına
bu hikâyeyi renklendirerek ballandıra ballandıra anla-
tır. Tek yol budur çünkü. Demokrasi denilen nimet de
herkese bu kapıları sonuna kadar açar.  

Mesela Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurul-
muştur. Diğer bir deyimle cumhuriyet 98 yaşındadır.
Bu demektir ki, refaha ulaşma ve dolayısıyla mutlu
olma retoriğinin ömrü yüz yıla yakındır. Sizce yüz yıl
refaha ve dolayısıyla mutlu olmaya yeter bir zaman
dilimi değil mi? “Gerekiyorsa komünizmi bile biz ge-
tiririz” diyen devlet, neden yüz yıldır bu ülkeye refah
ve mutluluk getirmedi? 

Bakın, lafı hiç dolandırmadan refah ve mutluluk-
tan ne anladığımı hemen ifade edeyim. Refah ve mut-
luluk denilince benim anladığım şudur; Asgari
ücretin, tatminkâr bir hayat sürdürmeye yetmesi.
Eğer bir ülkede asgari ücret, eksiksiz bir hayatın ga-
rantörü olabiliyorsa, o ülke müreffeh bir ülkedir ve
dolayısıyla vatandaşları da mutludur.  

Kriter ve ölçüm basittir, çünkü en küçük ekonomik
birim olan asgari ücreti temel alıyorum. En küçük
ekonomik birim zincirin en zayıf halkasıdır. Kriz
miriz kaldırmaz ve kopması halinde de gerçek kıya-
met kopmuş olur.  

Halkın refah ve mutluğundan söz ettiğimizde siya-
setçilerin büyük çoğunluğu hemen yüzünü ekşitir;
“Efendim şu kadar kilometre yol yaptık, şu sayıda
köprü yaptık, Asya’yı Avrupa’ya, kusura bakma yer-
yüzünden değil, yer altından bağladık.”

Eyvallah, Allah razı olsun, gözü olanın gözü çıksın;
ama acaba bunca işi Allah rızası için, kendi cebiniz-
den mi yaptınız? Maaşlarınızı ve babadan kalma mi-
rasınızı buna mı harcadınız? Tam tersine harcadığınız
her kuruş bizim cebimizden çıktı. Üstüne üstük bun-
ları yaptığınız için, bizden ayrıca da maaş aldınız.  

Basit bir soru soruyorum; halk mutlu değilken, ik-
tidarda kalma arzunuzu ne ile izah ediyorsunuz?
Milli irade refah içinde yüzmüyor, bu çok acı bir ger-
çek; peki ama siz niye hala iktidardasınız? İktidarınız
halkın refah ve mutluluğuna hizmet etmiyorsa, söyler
misiniz, iktidarınız neye hizmet ediyor.  

İnsanlar bu komik asgari ücretle geçinemiyor. Bu
yetmezmiş gibi küresel bir afetin cenderesi altında ve
siz hiç yardım eli uzatmadan, halkın kendi başının ça-
resine bakmasını istiyorsunuz. Peki o zaman siz niye
varsınız?  

Ekonomik hayatı bir ay bile durdurmaya cesaret
edemiyorsunuz. Çünkü ülkenin bir ay bile dayanacak
birikim yapmasına fırsat vermediniz. Düşünsenize
koca bir devlet ve bir aylık “kefen parası” yok. Tasar-
ruf yapmak için aklınıza hiç mi kötü gün senaryosu
gelmedi? 

Ama yok, hayır. Ölümleri izah etmek mümkün, afet
denilir, kader denilir, kaza denilir, ölümlerin oranı ne
kadar yüksek olursa olsun, bir şekilde izah edilir.
Ama ekonomik çöküntü ve iflas, Allah muhafaza ikti-
dar götürür.

İBB Meclisi CHP Grup 
Başkanvekili Doğan Subaşı,
yabancı menşeili bir şirketin 

Arap ülkesine satışını
gerçekleştiremediği füze

rampalarını, itfaiye aracına
dönüştürerek AK Parti döneminde

İBB’ye sattığını iddia etti. 
Hangarlara sığmayacak 

büyüklükteki araçlardan 90 adet
alındığı ve tanesinin 1.1 milyon
dolar civarında olduğu belirtildi

MILYON DOLARLIK 
FUZE RAMPALARI!

Göztepe riskli
alan ilan edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan
kararla Bağcılar Göztepe Mahallesi riskli alan ilan edildi. Karara göre riskli ilan
edilen ve 6 bin 153 kişinin yaşadığı 22 hektarlık (218.373 metrekare) alandaki 
2 bin 150 daire ve işyeri yeniden daha modern bir şekilde inşa edilecek

Kentsel dönüşümün
başarılı bir şekilde sür-
dürüldüğü Bağcılar’la il-

gili Resmi Gazete’de bir karar
daha yayımlandı. 2 Aralık tarihli
Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın imza-
sıyla duyurulan karar ile Göztepe
Mahallesi’nde yaklaşık 22 hektar-
lık (218.373 metrekare) alan riskli
bölge ilan edildi. 3249 sayılı ka-
rarda “İstanbul İli, Bağcılar İlçesi,
Göztepe Mahallesi sınırları içeri-
sinde bulunan sınır ve koordinat-
ları gösterilen alanın riskli alan ilan
edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürül-
mesi Hakkında Kanunun 2’inci ve
ek 1 inci maddeleri gereğince karar
verilmiştir” denildi. Kararın deva-
mında riskli alan ilan edilen bölge-
nin harita, krokileri, sınırları ve
koordinatlarına da yer verildi.

Modern bir yer haline
getireceğiz

Riskli alandaki dönüşümü burada
ikamet eden vatandaşla birlikte
yapacaklarını belirten Bağcılar Be-
lediyesi Kentsel Tasarım Müdürü
Evren Erteğin, “Göztepe Yanyol
dediğimiz bölgede 22 hektarlık
(218.373 metrekare) yer riskli alan
ilan edildi. 6 bin 153 vatandaşımı-

zın yaşadığı bu bölgede 460 yapı,
2 bin 150 daire ve işyeri bulunu-
yor. Tahliyeleri ve yenileme çalış-
malarını burada oturanlarla
birlikte yapacağız. Bölgeyi konut,
ticaret, turizm bakımından yaşanı-
lır ve modern bir yer haline getir-
meyi planlıyoruz. Öncelikle alanı
20 etaba böldük. Anlaşma ol-

dukça etapları boşaltacağız” dedi.
10 bölgenin riskli alan edildiği il-
çede bu yıl içinde 20 Nisan 2020
tarihinde Yeni Mahalle’de 11 bin
402 metrekare büyüklüğündeki
alan ile 1 Haziran 2020 tarihinde
Fatih Mahallesi’nde 21 bin 398
metrekarelik saha riskli alan
edilmişti. 

ESENYURT’A AB 
FONLU MERKEZ
Esenyurt Belediyesi ve Uluslararası Save The 
Children Vakfı iş birliği ile yapılan Toplum Temelli
Çocuk Koruma Sistemlerinin Güçlendirilmesi
Programı kapsamında, Esenyurt’ta yeni bir
merkez hizmete geçiyor. Merkez, psiko-sosyal
desteğe ihtiyacı olan çocuklara eğitim verilecek

EsEnyurt Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü ve
save the Children Vakfı iş birliği ile Esenyurt’ta
Avrupa Birliği destekli bir merkez açılıyor. ‘top-

lum temelli Çocuk Koruma sistemlerinin Güçlendirilmesi
Programı’ dahilinde açılacak olan merkez için, belediye ta-
rafından yenikent Mahallesi 75. yüzyıl Parkı spor Kom-
pleksi içerisinde yer alan 200 metrekarelik ek hizmet
binasını tahsis edildi. Gerekli tadilat çalışmalarının başlatıl-
dığı merkezde, Esenyurt Belediye Başkan yardımcısı Veysel
Bal, Dış İlişkiler Müdürü Metin Karakoç ve save the Child-
ren vakfı yetkilileri ile birlikte incelemelerde bulundu.

1 yıl boyunca devam edecek

uluslararası Projeleri desteklediklerini söyleyen Esenyurt
Belediye Başkan yardımcısı Veysel Bal, “Belediye Başkanı-
mız Kemal Deniz Bozkurt, kentimizin ve hemşerilerimizin
hizmetlere erişimi için bütün imkanları kullanıyor. Kamu ya-
rarına olan tüm yurt içi ve yurt dışı projelere imkan tanıya-
cağız. Bu proje kapsamında da tadilat çalışmalarına
başladığımız merkezimizi en kısa zamanda hizmete açaca-
ğız” dedi. Bir yıl boyunca devam edecek ve giderlerinin ta-
mamının AB fonu ile destekleneceği projede, yaklaşık 4 bin
kişi psiko-sosyal destek alarak, sosyal hizmetlere erişebile-
cek. Merkezde, ayrıca gençlik çalışmaları, çocuk-aile ilişki-
lerinin eğitimleri de verilecek.

Engellilere 
geçit engeli 

İstanbul'da engellilere birçok engel bu-
lunuyor. Onlardan biri de Maltepe'de.
Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı

mevkiinde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde yapı-
lan engelli rampası yarım kaldı. Geçidin bir tara-
fında engelli rampası bulunurken, diğer tarafında
rampa ise yarım kaldı. Çevre sakinleri uzun süredir
üst geçidin bu durumda olduğunu belirtti.

Kaç senedir çekiyoruz

Yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanan
Engin Dinibütün “Biz bunu kaç senedir çekiyoruz.
Bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Mesala pazar
dönüşü zorlanıyoruz. Birisi yardım etmeden pazar
aracını merdivenlerden tek başıma zor indiriyo-
rum.Tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelli bi-
risi kesinlikle inemez.Ben bu kadar zorlandıktan

sonra o nasıl
inecek “ diye
konuştu. 
Üst geçidi
kullanan
başka bir kişi
ise, “Mantık
hatası yapıl-
mış herhalde.
Buradan 
çıkıyorsunuz
ama aşağıya
inemiyorsu-
nuz. Üst 
geçitten 
uçulması 
gerekiyor
herhalde.
Bunun 
düşünülmesi
gerekiyor “
diye konuştu.
DHA

Edinilen bilgiye göre İBB, 2004 yılında 21/b maddesine göre ilana çıkmadan davet usulü ile ihale düzenledi. Yabancı
bir şirketten “6x6x6” denilen, adedi o dönemki kura göre 1 milyon 100 bin dolar olan 90 adet araç alındı.
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Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanı
Norihisa Tamura, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınında ülke genelinde bir

günde 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "En
kötü duruma hazırlıklı olmalıyız." dedi. Bakan Norihisa,
düzenlediği basın toplantısında, son bir haftada yeni
vaka sayısının 14 bini geçtiğine ve ağır hasta sayısının
sürekli yükseldiğine işaret etti. Yeni vaka sayısına bağlı
olarak ağır hasta sayısının da daha artıracağından en-
dişe ettiğini kaydeden Norihisa, "Kış mevsiminde vaka-
lar nasıl yükselir göreceğiz." ifadesini kullandı. Salı günü
ülke genelinde 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirten
Norihisa, "En kötü duruma hazırlıklı olmalıyız. Ağır
hasta sayımızın 500'e yaklaşmış olması gerçeği oldukça
tehlikeli. Bu bir kriz algısı anlamına gelir." dedi. Yerel
idarelerin, "en kötü senaryoya" hazırlanmasının ve bu
doğrultuda sağlık tesislerinin kapasitelerini güçlendir-
mesinin önemini vurgulayan Norihisa, sağlık sisteminin
çökmemesi için aciliyet durumunun göz önüne alın-
ması, yerel idareler ile merkezi hükümetin iş birliğini ar-
tırılması gerektiğini belirtti.

Evden çalışma uygulaması

Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu Kabine Üyesi Nişi-
mura Yasutoşi de ülke çapında firma temsilcileri ile bir
araya geldiği toplantıda, salgın tedbirlerine yönelik gö-
rüşlerini paylaştı. Nişimura, "Şimdi insanlar arasındaki
teması sınırlandırma zamanı" diyerek, firmaların, perso-
nellerini evden çalışmaya sevk etmeleri gerektiğini be-
lirtti. Öte yandan Tokyo Metropol Valisi Koike Yuriko,
başkentte yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara, iç turizmi
teşvik için yürütülen "Seyahate Çık" kampanyasına katıl-
mamaları çağrısı yapacak. Japonya'da Kovid-19 vaka
sayısı 151 bin 742’ye, ölü sayısı 2 bin 206’ya yükseldi.
Ülke genelinde 493 kişi yoğun bakım servislerinde
Kovid-19 tedavisi görüyor. Vakalar Tokyo’da 41 bin
311’e, Osaka’da 20 bin 591’e, Kanagawa’da 12 bin
715’e, Aiçi’de 10 bin 322’ye, Hokkaido’da 9 bin 75’e,
Saitama’da 8 bin 528’e, Çiba’da 7 bin 67’ye çıktı.

ErmEnistan’ın uzun süre işgal ettiği Kara-
bağ ile ilgili müzakerelere 1991-1997 yıllarında
katılan Liparityan, BBC’ye verdiği mülakatta,

Ermenistan’ın Karabağ politikalarına ve Ermenistan
Başbakanı Nikol Paşinyan’a yönelik eleştirilerde bu-
lundu. Karabağ konusunun iki ana unsuru olduğunu
anlatan Liparityan, "Bunlar, Dağlık Karabağ'ın statüsü
ve Azerbaycan'a ait olup Ermenistan güçlerinin kontrolü
altında olan 7 bölgenin durumu. Uluslararası toplum,
bize 30 yıldır Karabağ'ın bağımsızlığını tanımayacağını
söyledi." diye konuştu. Türkiye, Rusya, ABD, Fransa ve
İran’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü üzerinden seçe-
nekler sunduğunu belirten Liparityan, "Dünyada hiç
kimse bu yedi bölgeyi tutacağımızı beklemiyordu. Her
zaman belirli koşullar altında geri verilmelerini bekliyor-
lardı." dedi. Bu şartları kabul etmenin Ermenistan için
adil olup olmadığının bir önemi bulunmadığına işaret
eden Liparityan, "Ermenistan için adil olup olmaması
onların sorunu değil. Azerbaycan’ın zaman içerisinde
askeri güç ve çeşitli kaynaklar açısından güçlendiğini de
unutmamak gerekiyor. Uzlaşmaya giden süreci ne kadar
uzattıysak, savaş o kadar yaklaştı ve bu savaşı kazanma
şansımız da o kadar azaldı." değerlendirmesinde bu-
lundu. Liparityan, Paşinyan’ın Karabağ konusunda
yaptığı hatalara dikkati çekerek, “Paşinyan, Karabağ 
konusunda yanlış yönde ilerliyor” dedi.

Protesto gösterilerine katıldı hapis cezası aldı

Japonya telaşlı

Ermenistan
hata yapıyor

Hong Kong mahkemesi,
24 yaşındaki aktivist Jos-
hua Wong'a, izinsiz göste-

riye katılmak ve halkı örgütlemek
suçundan 13 buçuk ay hapis cezası
verilmesini kararlaştırdı. Wong ile
protestolara katılan 23 yaşındaki
Agnes Chow 10 ay ve 26 yaşındaki
Ivan Lam de 7 ay hapis cezası aldı.
Joshua Wong, geçen hafta yaptığı
açıklamada, suçluların iadesi tasarı-
sına karşı yürütülen protestoları or-
ganize ettiğini kabul ettikten sonra
hapis cezası almayı beklediğini
ifade etmişti. Hong Kong'da Hazi-

ran 2019'da suçluların Çin'e iadesi
tasarısına karşı 1 milyona yakın ki-
şinin katılımıyla geniş çaplı bir gös-
teri düzenlenmişti. Bölgede
haziranda başlayan ve zaman
zaman gerilimin had safhaya çıktığı
protestolarda, polis ve göstericiler
arasında sık sık çatışma yaşanmış
ve çok sayıda protestocu gözaltına
alınmıştı. Süreç içinde hükümet
karşıtı protestolara dönüşen göste-
riler karşısında Hong Kong yerel
hükümeti, ilgili tasarıyı 23 Ekim'de
geri çekmiş ancak protestolar Aralık
2019'a kadar devam etmişti.

Azerbaycan'ın, işgal altındaki 
topraklarını kurtarmasıyla yaklaşık
30 yıldır belirsizliğin korunduğu
Dağlık Karabağ ile çevresindeki
bölgede yeni durum şekillendi
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B ölgenin yeni durumu, Azerbay-
can ordusunun savaş meyda-
nında elde ettiği zaferler ve

Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Ka-
sım'da imzalanan bildiriyle belirlendi.
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de baş-
lattığı operasyon başarılı olunca, Erme-
nistan yenilgiyi kabul edip, ateşkes
bildirisini imzalayarak ordu-
sunu bölgeden çekti. 44
gün süren operasyon-
larda Azerbaycan
Fuzuli, Cebrail,
Zengilan, Gubadlı
illeri ve Şuşa şeh-
rini, Hocavend,
Hocalı ve Ağdere
illerinin ise bazı
kısımlarını işgal-
den kurtardı, bil-
diri gereği
Ermenistan güçleri,
Ağdam, Kelbecer ve
Laçın'dan çıktı. Azerbay-
can Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev'in, "Düşmanı toprakları-
mızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik ya-
rattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek."
diye nitelendirdiği yeni gerçeklik, yıllardır
işgal altında olan toprakların artık Azer-
baycan'ın kontrolünde olmasını ve göç-

menlerin ata yurtlarına geri dönmesini
içeriyor. Yeni süreçte, gerekli güvenlik ve
altyapı olanakları sağlandıktan sonra
kurtarılan kentlere daha önce buralardan
göçmek zorunda kalan Azerbaycanlılar
geri dönecek.

Azerbaycanlılar evlerine dönecek

Azerbaycan ordusunun
operasyonuyla kurta-

rılan Fuzuli, Ceb-
rail, Zengilan,

Gubadlı ve Şu-
şa'da işgalden
önce olduğu
gibi yine
Azerbaycan-
lılar yaşaya-
cak. Bu 5 ilin
alt ve üstya-

pıları onarıl-
dıktan sonra

yaklaşık 30 yıldır
mecburi göçkün

olarak yaşayan Azer-
baycanlılar eski evlerine dö-

nebilecek. Ateşkes bildirisi gereği Ermeni
silahlı güçlerinden ve buraya sonradan
yasa dışı şekilde yerleştirilen Ermeni nü-
fustan arındırılan Ağdam, Kelbecer ve
Laçın illerinde de Azerbaycanlılar yaşa-

yacak. Azerbaycan kaynaklarına göre,
yaklaşık bir milyon Azerbaycanlı işgal
nedeniyle topraklarından uzakta yaşı-
yordu. İşgalin sonlanmasıyla bu nüfusun
topraklarına geri dönmesi bekleniyor.
Ateşkes bildirisinde Dağlık Karabağ böl-
gesinde herhangi bir yönetim statüsü yer
almıyor. Karabağ bölgesindeki Han-
kendi, Hocavend, Hocalı ve Ağdere'de,
şu an orada yaşayan Ermenilerle, işgal
nedeniyle mecburen göçmek zorunda
kalan Azerbaycanlılar yaşayacak. Bu böl-
gede yaşayan Ermeniler Azerbaycan va-
tandaşı olacak. Cumhurbaşkanı Aliyev,
buradaki Ermenilerin hayatlarının önce-
kinden daha iyi olacağını her fırsatta dile
getiriyor. Buralarda yaşayan Ermeni hal-
kın güvenliğini şimdilik Rus unsurlar sağ-
layacak. Bölgede kurulacak Türk-Rus
ortak merkezi de ateşkesin uygulanma-
sını denetleyecek.

Yeni koridorlar inşa edilecek

Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında
tek yol olan ve "Laçın koridoru" diye
isimlendirilen güzergah, 5 yıl boyunca
bölgede geçici görevli Rus askerlerinin
kontrolünde olacak. Laçın kent merkezi,
derinliği 5 kilometre olarak belirlenen ko-
ridorun içinde kaldığı için burada da 3 yıl
boyunca Rus unsurlar bulunacak. Bu

yolun 3 yıl içinde kent merkezinin dışına
çıkartılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı
Aliyev'in daha kısa sürede tamamlanaca-
ğını söylediği yolun kullanıma açılma-
sıyla Laçın kent merkezindeki Rus
askerlerinin görevleri tamamlanmış ola-
cak. Ermenistan'tan Hankendi'ne giden
yol, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı ve
kontrolüne aldığı Şuşa merkezinden geçi-
yor. Ateşkes gereği bu yol da şehir dışına
çıkartılacak. Hankendi'nde yaşayan Azer-
baycan vatandaşı Ermeniler, yapılacak
çevre yoluyla Ermenistan'a gidip gelebi-
lecek. Gelecek dönemde giriş çıkışların
kontrolü Azerbaycan tarafından yapıla-
cak. Ateşkes görüşmelerinde Cumhur-
başkanı Aliyev'in özellikle talep ettiği
Nahçıvan ile Azerbaycan'ın batı illerini
bağlayan koridor da bölgenin yeni ger-
çeklerinden birisi olacak. Eski Sovyetler
Birliği döneminde, Nahçıvan ile Azer-
baycan'ın ana kısmı, demir yolu ve kara
yoluyla birbirine bağlanıyordu. İşgal dö-
neminde kopan bu bağlantı yeniden sağ-
lanacak. Bu koridorun güvenliğini 5 yıl
süreyle Rus askerleri sağlayacak. Rus as-
kerlerinin bölgedeki görev süresi, taraflar
itiraz etmediği sürece devam edecek. İti-
raz eden taraf, sürenin dolmasından 6 ay
önce bunu bildirmek zorunda olacak.
DHA

Bağlantı kurulacak
Koridorun tamamlanmasıyla

Türkiye ile Azerbaycan arasında
kara bağlantısı da sağlanmış ola-
cak. Cumhurbaşkanı Aliyev, İran,

Rusya, Türkiye ile isterse Ermenistan'ın
da bu koridora katılabileceğini söyledi.
Dağlık Karabağ ve etrafındaki illeri, ye-

niden yapılanma, rehabilitasyon ve
barış içinde bir arada yaşamanın

yeniden sağlanacağı bir
dönem bekliyor.

Mısır'da faaliyet gösteren Kişisel Haklar
Girişimi'nin (EIPR) Genel Direktörü
Casir Abdurrezzak'ın da diğer arkadaşları
gibi gözaltına alınmasının ardından tepki-
lerin dozu daha yükseldi. Birleşmiş Mil-
letler (BM), Avrupa Birliği (AB),
Uluslararası Af Örgütü, ABD, Kanada,
İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İrlanda

ve İsveç’in yanı sıra Mısır içi ve dışında
faaliyet gösteren Mısırlılar tarafından

kurulmuş olan bütün insan hakları
örgütleri, söz konusu üç aktivistin
gözaltı nedeniyle açıklamalar
yaptı.

Gözaltına alınmasının
gerekçesi

Kişisel Haklar Girişimi (EIPR)
yetkilileri 3 Kasım’da düzenledik-
leri bir forumda Almanya, Dani-
marka, İspanya, İtalya, Belçika,
İsviçre, Fransa, Finlandiya ve
Hollanda büyükelçilerinin yanı
sıra Kanada, İsveç ve Norveç
maslahatgüzarları ile İngiltere’nın

Mısır büyükelçisi yardımcısı ile de bir
araya geldi. Görüşmelerde yabancı mis-
yon şefleri, Mısır’daki insan hakları ihlal-
lerinden duydukları "endişeyi" dile
getirerek, Mısır yönetiminin kendileri ta-
rafından yapılan bu konudaki uyarılarını
dikkate almadığını vurguladı. Bazı büyük-
elçiler Mısır’da insan hakları konusunda
yaşananları "baskı", "yıldırma" ve "kor-
kutma" gibi terimlerle nitelendirirken, ba-
zıları söz konusu uygulamaları
“kınamaya” kadar vardırdı. Tanınmış
ABD'li Demokratların yanı sıra Joe Bi-
den'ın Dışişleri Bakanı olarak belirlediği
Antony Blinken de Twitter hesabından
yaptığı paylaşımda endişesini ifade etmesi
de dikkati çekti. Avrupa ülkeleri ve Ameri-
kalı yetkililerin neredeyse hep bir ağızdan
“son derece endişeliyiz” şeklindeki açıkla-
maları, Rabia Meydanı’nın silah zoruyla
Ağustos 2013 tarihinde boşaltılması ve
yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesinin
ardından, Mısır yönetimi aleyhinde yap-
tıkları açıklamaları andırması bakımından
önemliydi. Mısır Dışişleri Bakanlığı bütün

bu tepkiler karşısında 21 Kasım’da bir
açıklama yapmak durumunda kaldı. Av-
rupa ülkelerini Mısır’ın egemenliğine
saygı göstermeye çağıran Mısır Dışişleri,
ülkelerin açıklamalarını iç işlerine karşıma
olarak yorumlayarak, "soruşturmayı etki-
leme girişimi" olarak nitelendirdi. Mısırlı
hukukçu Ahmed Mufrih, EIPR meselesi-
nin Sisi yönetimi için bir “deneme ba-
lonu” niteliğinde olduğunu söyledi.
“Mısır yönetimi Avrupa ülkelerinin insan
hakları konusundaki baskılarının nereye
kadar varacağını test ederek bu meseleyi
deneme balonu gibi görüyor.” diyen Muf-
rih, “Sisi yönetimi ABD’deki değişimin
ardından Avrupa ülkelerinin Mısır konu-
sundaki tenkitlerinin üst sınırını görmeyi
umuyor.” ifadelerini kullandı. Halen Ce-
nevre’de yaşayan Mısırlı hukukçu Mufrih,
Mısır yönetiminin ülke kamuoyuna da
“insan hakları savunucularını gözaltına
alarak dahi olsa ülkede kontrolü elinde
tuttuğu” mesajı vermeyi hedeflediğini dü-
şünüyor. Mufrih Mısır yönetiminin önü-
müzdeki süreçte 3 ayrı senaryoyu hayata

geçirebileceğini öngörüyor. Mısır yöneti-
minin “baskı ve şiddeti daha da artırabile-
ceği” ihtimalinin olduğuna işaret eden
Mufrih, Kahire’nin “daha akıllı politikalar
izleyerek” ülke içinde gerilimi azaltması-
nın da mümkün olduğunu kaydetti.
Ancak Mısırlı hukukçuya göre, Sisi yöne-
timinin Biden döneminde insan hakları
konusunda “olumlu adımlar atarak bazı
tutukluları serbest bırakması ve buna kar-
şılık batıdan ekonomik destek istemesi”
ihtimali en güçlü senaryo olarak öne çıkı-
yor.

Çağrılar duyulmuyor

Mısırlı insan hakları savunucularından
Selma Eşref, Mısır yönetiminin, insan
hakları ihlallerini “hukuk kurallarını ge-
rekçe göstererek yaptığını” ifade ederek,
bunun uluslararası eleştirilere neden ol-
duğunu vurguladı. Mısır yönetiminin
insan hakları konusundaki politikalarının
Biden döneminde kabul görmeyeceğini
öngören Eşref, “Tutukluların serbest bıra-
kılması için Mısır yönetimine yapılan çağ-
rılar durmayacak.” dedi. Mısırlı hukukçu
Mufrih’in dediği gibi “Mısır yönetimi
insan hakları konusunda batı ülkelerini
test mi ediyor?" sorusunun cevabının
önümüzdeki dönemde daha net anlaşıla-
cağı değerlendiriliyor. Öte yandan bazı si-
yaset bilimciler, Mısırlı muhaliflerin Biden
yönetiminden Mısır konusunda fazla bek-
lenti içine girmenin de “fazla iyimserlik
olacağının” altını çiziyor.

Hedefteki isim Sisi
Mısır güvenlik güçlerinin geçen kasım ayında Mısırlı iki insan hakları savunucusu aktivisti
gözaltına almasının ardından, batı ülkeleri Abdulfettah es-Sisi yönetimini hedef almaya başladı
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MUZIK SEKTORU 
BUNALIMA GIRDI
Başarılı sanatçı Günce'yle hem müzik piyasasını hem de kişisel hedeflerini konuştuk. Hayatına dair oldukça umutlu olduğunu
söyleyen Gülce, “Güzel işlere imza atıyoruz, taktir görüyoruz bu da bizi umutlu ve mutlu kılıyor” dedi. Pandemi döneminde müzik
sektörünün ciddi anlamda zorlandığını da kaydeden güzel sanatçı, “Hep birlikte bunalıma girdik diyebilirim” ifadelerini kullandı

KISA KISA…
Hangi mesleği yapmak 
istemezsiniz?
Haciz memuru
En nefret ettiğiniz şey nedir?
Aptal yerine konmak
Hangi futbol takımını 
tutuyorsunuz?
Fenerbahçe
Uğurlu sayınız?
7
Hangi renk?
Mor
Kıskançlık, ego var mı?
Var
En son izlediğiniz film, dizi?
Bir başkadır.
En son gittiğiniz konser?
Gökhan Türkmen.

M üzik dünyasının
önemli isimlerinden
Günce, kariyerine

ve hayatına ilişkin bilinme-
yenleri Damga'ya anlattı. Bu
Aşk Değil isimli şarkısıyla gir-
diği müzik sektöründe başarı
basamaklarını hızla çıkan
güzel sanatçı yıllar sonra

gelen Kalk Yerine Yat isimli şarkısıyla da
adından sıkça söz ettirecek gibi. Gazete-
mize samimi itiraflarda bulunan Günce,
kariyerine ve müziğe ilişkin oldukça
umutlu olduğunu söylerken özellikle pan-
demi döneminin kendileri için çok zor geç-
tiğini de kaydetti. “Pandemi nedeniyle
müzik sektörü olarak hep birlikte buna-
lıma girdik” diyen Günce,  “İnsanlar dışarı-
dan bakınca sanatçıları çok mutlu, hali
vakti yerinde sanıyor. Ama gerçek bu
değil. Özellikle bu dönemde müzik dün-
yasındaki isim birçok isim ciddi zorluklar
çekti, çekiyor” şeklinde konuştu.

ÜMüzik kariyerinizi biraz öğrenmek isteriz…
13 yaşında Konservatuvara girmem ile ilk te-
melini attım.Sonrası 2003 yılı ilk albüm Bu
Aşk Değil İle sektöre ilk adımı atmış
oldum.Bu albümü takip eden 3 albüm ve 4
single çalışmam daha oldu.”Bu aşk değil,
Uyuyamam, Gecemi al, Güllerim soldu, Bi-
liyordum düeti,Esnaf lokantası gibi şarkıla-
rım kariyerimin en önemli şarkıları
oldu.Şimdi ise uzun bir aradan sonra Kalk
Yerine Yat.Heyecanım büyük.

ÜSon çalışmanızdan bize biraz 
bahseder misiniz?
Sözleri Sibel Algan, müziği Sezen Aksu dü-
zenlemesi ise Erol Temizele ait.Şarkının ilk
demo halini dinlediğim an”evet bu
şarkı”dedim.Kalk yerine yat’ın bence İnanıl-
maz güzel bir enerjisi var ve karşıya direk ge-
çiyor.

ÜEn büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi
gerçekleştirebildiniz mi?
Ben felsefe olarak anı yaşayan ve çok uzun
vadeli plan asla yapmayan biriyim.Hayalle-
rimin hepsini gerçekleştirmiş olsam bana
hayal kalmazdı. Ama kafama koyduğum her
şeyi bir şekilde gerçekleştiririm. Savaşçı bir
ruhum.

ÜMüzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyeri-
nizin dönüm noktası nedir?
Konservatuvar ile oldu.Kariyerimin
dönüm noktası sanırım “Güllerim
soldu”cover’ı.oldu.

ÜSizce sanatçılar albüm çı-
karmaya neden olumsuz
bakıyorlar?
Çünkü albüm yapmak
inanılmaz bir emek ve
maliyet sonrası geri dö-
nüşü olmayan bir şey ha-
lini aldı.Onun yerine
kısa aralar ile tekli
şarkı yayınla-
mak,dijital
platformlar-
dan geri
dönüş
anla-

mında hem sanatçıyı hem yapımcıyı daha
çok tatmin ediyor.Fakat tabiki Albüm as-
lında her sanatçının küçük bir arşivi niteli-
ğinde.Kaybolmaması gereken bir olgu.

ÜYoutube izlenmelerden gelir sağlıyor
musunuz, size bir gelir getiriyor mu?
Hakettiğim kadarı olmasa da evet dijital te-
liflerimi alıyorum.

ÜYoutuber’lerin müzik hayatına girmesini
nasıl buluyorsunuz?
Youtuber olarak özelleştirmeden müzik yap-
mak isteyen şarkı söylemek isteyen herkes is-
tediğini yapabilir.Kimin reklam için
saçmalayıp kimin gerçekten içindeki cevheri
keşfedip sektöre girdiğini dinleyici çok net
görüyor zaten.Ona göre de karşılığını alıyor.

ÜYoutuber’lerden beğendiniz isimler 
var mı?
Bence sonrası müzik sektörüne de giren bir
youtuber olarak Reynmen çok başarılı.

Üİdolüm dediğiniz isimler var mı?
Sezen Aksu

ÜPop müziği sizce nereye
doğru gidiyor?
Genel itibariyle bence
bir süredir yerinede
sayıyor.O yüzden
Rap ve alternatif
işler bayrağı aldı
gidiyor. Popun
tekrar eski ivme-
sini yakalaması
için acilen
özgün ve yeni-
likçi bir zihniyete
ihtiyacı var dü-
şüncesindeyim.

ÜBir albüm ya da bir
single çıkarmanın maliyeti
nedir? Sizce verilen emeklere de-
ğiyor mu?
Beste,aranje,pr,klip vs maliyetleri kimlerle
çalıştığınıza göre değişkenlik gösterir.O yüz-
den bir fiyat söylemek imkansız.Ama mali-
yete göre kıyasladığınızda emeğin tam
karşılığını alamadığınız bir sektör.

ÜPandemi dö-
nemi müzik sek-

törünü nasıl
etkiledi?

Çok
derin

bir

sarsıntı yarattı sektörde.Tabi ki gerekli alan-
larda önlem almak şu dönem için birincil
şart.Ama tıklım tıkış toplu taşımalar,avm ler
dip dibe restorantlar dururken müziğin se-
sini kısmak ne kadar adil tartışılır.Müzik sek-
törü demek sadece göz önünde olan ve
maddi açıdan rahat görünen şarkıcılar gibi
gözükse de asla değil; Enstruman çalan mü-
zisyeni,ses mühendisi,rodisi vs öyle geniş bir
topluluğu kapsıyor ki.Pandemiden bunalıma
giren,maddi sıkıntılardan intihar eden mü-
zisyen arkadaşlarım bile oldu.Umarım en
kısa zamanda düzelir her şey.

ÜHayatınızda değiştirmek istediğiniz 
neler var?
Hiç bir şey yok.Hayatımda her şey tam iste-
diğim yerde duruyor.

ÜSahne hayatınız ile dışardaki yaşamınız
arasında bir fark var mı?
Tabi sahnede daha ışıl ışıl bir görüntü oluyor
haliyle ama ben özgün ve doğal olmanın
dinleyene ve izleyene çok daha direk ve yük-
sek bir enerjiyle geçtiğini
düşünüyorum.İnsan kendini çok net göre-

mez ama umarım fark yoktur dışa-
rıdan bir göz için.

ÜKonserlerde
uçsuz bucaksız

dinleyiciler ile
arasına bari-
kat koyan sa-
natçılar
hakkında
neler düşü-
nüyorsu-
nuz?

Bazı durum-
larda güvenlik

anlamında sı-
kıntılar çıkabili-

yor ona bir şey
diyemem tabi.Ama

dinleyici ile aranızda ne
kadar az mesafe olursa , şarkıları-

nız da  o kadar çok kalbine dokunuyor in-
sanların.

ÜMüzik ödülleri sizce birer PR çalışması mı?
Hepsi için genelleme yapamam ama çoğu pr
çalışmasının bir parçası oldu ne yazık ki. Hiç
adını duymadığımız şarkısını bilmediğimiz
ama milyon izlenmeli arkadaşların olduğu
gibi.

ÜSosyal aktiviteleriniz neler?
Şu dönem hiç bir aktivitemiz kalmadı pan-
demiden tabi ama paten kaymak,bilmediğim
yerleri keşfetmek için seyehat etmek,sine-
maya gitmek özgür günlerdeki aktivitele-
rimdi.

ÜSizce ülkemizde müzik neden 
magazinleştiriliyor?
Sanırım daha hızlı ve kestirmeden sonuç
almak için.Ama iyi bir şarkının buna hiç ihti-
yacı olmaz.

ÜTek single ile bir anda patlama yaşayanlar
neden bir anda ortadan kaybolup deva-

mını getiremiyorlar?
Çünkü tek bir şarkı sağlam bir

kariyeri
oluşturamaz.Üze-

rine koyduklarınız,sürekliliğiniz ile kalıcı
olursunuz.
ÜModa danışmanınız var mı? Giyim konu-
sunda nelere dikkat ediyorsunuz?
Hayır yok.Kendimi rahat ve güzel hisset-
mem benim için yeterli.Modayı tabiki takip
ediyorum ama bence insanın giydiği ruhunu
ve yaşam tarzını direk yansıtıyor.Doğal ama
şık bir tarzım var diyebilirim.

ÜPandemi döneminde sahne alabiliyor
musunuz? Sahnede nasıl önlemleriniz var?
Hayır pandemi döneminde sahne alma-
dım.Umarım en kısa zamanda beraber
şarkılar söyleyebiliriz yine.

Ü‘Sende bir starlık görüyorum’, ‘sende
bir star ışığı var’ diye sözler çok duyuyoruz
size göre starlık nedir?
Kendindeki ışığı karşı tarafa yansıtabi-
len,kendini yenileyebilen ve
özgün olabilen.

Ü‘Ülkemizde veya dün-
yada müzikte kadınlar mı
erkekler mi daha hızlı yol
alıyorlar ya da daha şanslı-
lar?
Böyle bir genelleme yapa-
mam,her ikisine de örnek
çok çünkü.Ama doğru
zaman,doğru şarkı,doğru
ekip ve şans.

ÜBir şarkıcının en büyük ge-
tirisi sizce ses mi yakışıklılık-
güzellik mi ya da zekası mı
olmalı sizin getiriniz nedir?
Hangisinde ilerlerse başarılı
olur?
Güzellik ve yakışıklılık herkese ve
her duruma göre değişkenlik gös-
terir.Ama zeka,yetenek ve projeyi
doğru yönetebilmek çok
önemli.Ben iyi bir şarkıcıyım
ama bu tek başına hiç bir şey
ifade etmez.Bu saydıklarımın
hepsi bir bütün olmalı.

ÜTek gazete haberi ile bir
anda sahne alma peşinde olan
yeni şarkıcılara ne gibi tavsiye-
ler vermek istersiniz?
Üretmekten,kendini yenile-
mekten,çalışmaktan ve
özgün olmaktan vazgeç-
mediklerinde bir şekilde
başarı gelip sizi bulu-
yor.Ama erken ama
geç.Kısa yoldan elde
edilen başarı kalıcı
olamaz.

ÜSon olarak seven-
lerinize neler söyle-
mek istersiniz?
Hepsini çok özle-
miştim ve Kalk
yerine yat ile tek-
rar buluştuğu-
muz için çok
çok mutluyum.
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özbekiStan'da Neftchi Fergana ve
Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel
maçta verilen yanlış karar sonrası Neftchi
Fergana futbolcusu, hakeme linç girişi-
minde bulundu. Özbekistan Pro Li-
gi'ndeki Neftchi Fergana ve Turon

Yaypan takımları arasında oynanan böl-
gesel maçta verilen yanlış karar, sahada
arbedeye yol açtı. Neftchi Fergana takımı
oyuncusu, yanlış kararın ardından Shav-
kat Nasibullayev adlı hakeme uçan tekme
atarak saldırdı. Olayın ardında taraftarlar

da sahaya girerek, hakeme linç girişi-
minde bulundu. Hakem, polisin yardımı
ile güçlükle soyunma odasına götürüldü.
Tribünlerde sosyal mesafenin de hiçe sa-
yıldığı görülürken, hakeme linç girişimi
kameralara yansıdı.

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor'un
kalecisi Jose Marafona, geride kalan 9 haf-
tadaki performansıyla ön plana çıktı. Mara-
fona, bu sezon ligin en az gol yiyen kalecisi
konumunda. Portekizli kaleci, oynadığı 9
maçın 6'sında kalesini gole kapadı. Ligde şu
ana kadar kalesinde sadece 3 gol gören tec-
rübeli eldiven, Çaykur Rizespor, Galatasa-
ray ve Trabzonspor maçlarında kalesinde
birer gol gördü. Demir Grup Sivasspor,
Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor,
Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyas-
por ve İttifak Holding Konyaspor maçla-
rında gol yemeyen Marafona, 9 maçın
tamamında da sahada 90 dakika yer aldı.
Portekiz'in Braga ekibinden 1 Temmuz
2019'da Aytemiz Alanyaspor'a gelen tecrü-
beli kaleci, 2019-2020 Süper Lig sezonun
ilk 9 haftasında ise kalesinde 11 gol görm-
üştü. Marafona aynı sezonda çıktığı ve 90
dakika boyunca yer aldığı 33 maçta ise top-
lam 35 gol yemişti.

En az gol yiyenler arasında

Aytemiz Alanyaspor, Avrupa'nın en büyük
5 futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier
Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Al-
manya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de
mücadele eden birçok önemli kulübü sa-
vunmada gösterdiği başarıyla geride bıraktı.
Bu sezon oynadığı 9 maçta sadece 3 gol
yiyen Alanyaspor'u, söz konusu takımlar
arasında İspanya La Liga'dan Atletico
Madrid geride bıraktı. 
DHA
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U EFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mü-
cadelesinde bu akşam İspanya temsilcisi
Villarreal'i konuk edecek Demir Grup Si-

vasspor, Avrupa kupalarındaki 13. maçına çıkacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat
20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından
naklen yayımlanacak. Mücadelede Hırvat hakem
Duje Strukan düdük çalacak. Sivasspor, maça yeni
tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 futbolcu-
sundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Ola-
renwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada
forma giyemeyecek. Grubun diğer maçında ise
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İsrail ekibi Mac-
cabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

Villarreal 10 puanla lider

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-
3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilip, Kara-
bağ'ı iki maçta da 2-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup
eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor. Kır-
mızı-beyazlı ekip, Villarreal maçını kazanarak
gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını
yapıyor. Grubun iddialı ekiplerinden Villarreal ise 4
haftada topladığı 10 puanla ilk sırada yer alıyor.
Avrupa'da 12 maçta 4 galibiyet Avrupa kupala-
rında daha önce 12 maça çıkan Sivasspor, bu kar-
şılaşmaların 4'ünü kazandı, birinde berabere kaldı,
7 kez sahadan yenik ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip,
söz konusu müsabakalarda 15 kez rakip fileleri ha-
valandırırken, kalesinde 27 gole engel olamadı. Si-
vasspor'un Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza
atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla
uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşarken,
dört kez fileleri havalandıran Kayode, en golcü
oyuncu olarak dikkati çekti. Avrupa maçlarında
toplam 10 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken,
Kone (2), Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yan-
nick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare,
Max Gradel ve Caner Osmanpaşa rakip fileleri ha-
valandıran isimler oldu.

Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy göste-
ren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan
itibaren katıldı. Karadağ ekibi OFK Grbalj ile dep-
lasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-
beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0
mağlup ederek tur atladı. Sivasspor, 3. turda ise
Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek
kupadan elendi. 
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-
2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor,
3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına
deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rö-
vanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya
veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde
sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Si-
vasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek
grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti. Si-
vasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sı-
rada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne
katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike
davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını 
kullanamadı. DHA

Sezona iyi bir başlangıç yapan
Aytemiz Alanyaspor kadar, kalecisi
Marafona da performansıyla
dikkati çekiyor. Portekizli file
bekçisi, Süper Lig'in en az gol yiyen
kalecisi konumunda bulunuyor

Hem mühendis
Hem futbolcu
Göztepe'de U19 takımında forma giyip
zaman zaman A takımla da antrenman-
lara çıkarak profesyonel sözleşme imzala-
mayı bekleyen 18 yaşındaki futbolcu, bu
yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ)
inşaat mühendisliği bölümünü kazandı.
Tutkuyla sevdiği futbola 9 yaşında Göz-
tepe altyapısında başlayıp yeteneğiyle Ay-
Yıldızlı ekibe kadar yükselen Doğu, çift
kulvarda kariyer hedefliyor. U14, U15,
U16, U17 ve U19 kategorilerinde 16 kez
milli olup, İngiltere, Romanya, İtalya, Ka-
radağ, Belarus, İsveç, İrlanda, Azerbay-
can, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan
maçlarında Ay-Yıldızlı formayı terleten
Doğu, eğitimde de baba mesleğini seçti.
Hem spor hem de eğitim hayatını başa-
rıyla sürdüren genç milli oyuncu, "İki yıl
önce maç sırasında ön çapraz bağlarım-
dan ciddi bir sakatlık yaşadım. Kariyerim
tehlikeye girmesine rağmen futboldan ko-
pamadım. Ancak futbolla birlikte eğiti-
mime de ağırlık vermem gerektiğini çok
net anladım. Babam gibi inşaat mühendisi
olmayı kendime hedef koydum ve istedi-
ğim bölümü kazandım" diye konuştu.

Sadece futbolla olmaz dedim

Pandemi nedeniyle idman programlarının
da etkilendiğini ancak özel antrenörlerin
yönlendirmesiyle her gün yaklaşık 2 saat
çalışmaya devam ettiğini belirten genç fut-
bolcu, "Futbol, benim için çocuklukta baş-
layan ve hiç azalmayan bir tutku. Ailemin
de desteğiyle Göztepe'de futbola başla-
mam, benim bambaşka bir dönem geçir-
memi sağladı. Ortaokul ve lisede kendimi
hem fiziksel ve ruhsal olarak geliştirdim
hem de milli takıma kadar yükselerek unu-
tulmaz deneyimler yaşadım. Futbol bana
her açıdan çok şey kattı. Ancak bir kişi ha-
yatta tek şeye bağlı kalmamalı. Sadece iyi
futbol oynamak, kendinize doğru bir yol

seçeceğiniz anlamı taşımıyor. Ön çapraz
bağlarımdan ciddi bir sakatlık yaşadı-
ğımda aylarca sahalardan uzak kaldım.
Bu durum da bana eğitimime önem ver-
mem, akademik kariyerden vazgeçme-
mem gerektiğini gösterdi. Bazı kişilerde
sporla eğitimin bir arada olmasının zor ol-
duğuna ilişkin önyargı var. Bunun doğru
olmadığını göstermek istedim ve başar-
dım" dedi.

Baba mesleğini seçtim

Genç futbolcu babasının da inşaat mü-
hendisi olduğunu söyleyerek, "Ben de
onun mesleğini yapmayı çok istedim. Ak-

lımda öncelikle inşaat mühendisliği, bir ih-
timal de makine mühendisliği vardı. Sı-
nava çok çalıştım ve İzmir Ekonomi
Üniversitesi'ni kazanarak hedefime ulaş-
tım. Koronavirüs nedeniyle şu anda yüz
yüze eğitim yapılamıyor. Derslerimizi on-
line olarak sürdürüyoruz. Pandemi Gözte-
pe'deki idman ve maç programımızı da
etkiledi. Özel antrenörüm var, her gün
belli bir program çerçevesinde, derslerim-
den arda kalan zamanlarda 2 saate yakın
çalışıyorum. U19 takımındayım ve seneye
profesyonel olarak Göztepe formasını giy-
mek benim en büyük hedeflerimden biri"
ifadelerini kullandı. DHA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin altyapısında yetişip 16 kez Genç Milli Takım
formasını giyen yıldız adayı Doğu Demirkol, yeşil sahalarda başarı merdivenlerini bir
bir çıkmasının yanında üniversitede mühendislik eğitimi görüyor

Yetiştirdiği futbolculardan 62'si başka
takımlarda mücadele eden TFF 1. Lig ekip-
lerinden Altınordu'nun teknik direktörü
Hüseyin Eroğlu, "Hedef Avrupa'nın 5
büyük ligine oyuncu göndermek. Her Altın-
ordulu genç bunu hedeflemeli." dedi. Bu
sezon Altınordu Futbol Akademisi'nden 10
futbolcuya TFF 1. Lig'de şans veren Altın-
ordu'dan yetişen 62 isim de farklı takım-
larda forma giyiyor. Bunlardan 4'ü İngiltere
ve Belçika'da, 3'ü Süper Lig'de, 4'ü TFF 1.
Lig'de, 29'u Misli.com 2. Lig'de ve 22'si de
Misli.com 3. Lig'de mücadelesine devam
ediyor. Altyapı eğitimlerini Altınordu'da
alan isimlerden Çağlar Söyüncü ve Cengiz
Ünder kariyerlerini İngiltere Premier Lig
ekiplerinden Leicester City'de, Barış Alıcı ile
Berke Özer de Belçika 2. Lig (Proximus
Lig) takımlarından Westerlo'da sürdürüyor.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin
Eroğlu, yaptığı açıklamada, hedeflerinin
büyük olduğunu ifade etti.

Altınordu'nun

hedefleri
büyük

Altınordu'dan yetişip, başka takımlarda
mücadele eden futbolcu sayısı 4'ü yurt dışı
olmak üzere 62'ye ulaştı. Teknik direktör
Eroğlu, "Hedef Avrupa'nın 5 büyük ligine
oyuncu göndermek. Her Altınordulu genç
bunu hedeflemeli." dedi
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rjantin'in önde gelen kanallardan bi-
rinde günlük program sunan, River
Plate'in taraftar dergisiyle ilgilenen

avukat ve gazeteci Facundo Pastor, gazeteci-
lerin sorularını yanıtladı. Maradona'nın
ölümü sonrası “Hepimiz sarsıldık, çok üzül-
dük, çok şaşırdık” diyen Pastor, “Maradona
bizi ülke, halk olarak hatta gazeteci olarak
alıştırsa da çünkü ölümüne yakın olduğuna
dair haberler geliyordu, hepimiz Marado-
na'nın ölümsüz olduğunu, hiç ölmeyeceğini
düşünüyorduk. Ancak bir gün bu haberler
gerçeğe dönüştü. Hala da bu durumu kabul-
lenmeye çalışıyoruz” dedi.

Arjantin ve Arjantin halkı için futbol
nedir?

Arjantinliler için futbol her şeydir. Arjantin
halkının kimliğinin bir parçasıdır. Futbol
bizim her birimizin aile geçmişinde vardır.
Futbol topunun, maçın veya stada gidip maç
izlerken hissettiklerimizin ötesinde, futbol ta-
rihin bir parçasıdır, neredeyse Arjantin ana-
yasasının kendisidir. Bu güçlü kimlik
içerisinde futbolun bize verdiği şey de Mara-
dona figürüdür. Maradona, Arjantin’de fut-
bolun diğer adıdır.

Arjantin halkı için Maradona neyi
ifade ediyor?

Eğer Arjantin futboldur deyip, Maradona’nın
da futbolun diğer adı olduğunda hemfikirsek
Maradona Arjantin, Arjantin de Marado-
na’dır. Onun ölümü, darbe etkisi yarattı. Ma-
radona'nın ölümü, Arjantin'in ve herkesin bir
yakınını kaybetmesi gibiydi. Bütün dünya
Maradona’nın, kendi ailesinin, tarihinin bir
parçası olduğunu hissediyor. Bu yüzden
bizim ağladığımız gibi bütün dünya ağladı.
Maradona, Boca Juniors taraftarı ile River
Plate taraftarının birbirlerine sarılarak ağla-
masını sağladı. Cenaze töreninden sonra, Ar-
jantin futbolu için bir araya gelmesi imkansız
olanlar bir araya geldi. Bunu sadece Mara-
dona başarabildi.

Maradona keskin siyasi görüşlerine
rağmen halkın genelinin sevgisini
nasıl kazandı?

Maradona bütün hayatı boyunca tartışma
konusu oldu. Halkta hem sevgi hem de nefret
uyandırdı. Buna rağmen çok sevildi ve çok
sevilecek. İnsanlar onu olduğu gibi onun sa-
mimiyetini, şeffaflığını sevdi. O, güçlünün
değil her zaman zayıf olanın yanındaydı. Bu-
rası sıradan, işçi insanların ülkesi ve Mara-
dona bunu, sıradan olanı, işçiyi temsil
ediyordu. Tam olarak bu da futbol tutkusuyla
harmanlandı.

Maradona’nın 1986'da İngiltere'ye
attığı golün Malvinas Savaşı ile
alakası nedir?

O maç, Maradona’nın bütün Arjantinlilerin
kalplerinin kapısını çaldığı andı ve tam anla-
mıyla da o kapıdan girdi. Malvinas Savaşı
üzerinden 4 yıl geçmişti ve Arjantin ile İngil-
tere savaşta değil ama futbol maçında yeni-

den karşı karşıya geliyordu. Maradona orada
2 gol attı, biri kusursuz, biri kusurlu, biri ger-
çek biri gerçek dışı, biri doğru biri yalan iki
gol. O gollerin biri Tanrı’nın eliyle diğeri ise
Tanrı’nın ayaklarıyla atıldı ve böylece Mara-
dona kalıcı bir şekilde bütün Arjantinlilerin
gönlüne taht kurdu. Çünkü o maçtan birkaç
hafta sonra, Maradona, savaşta ölen çocuk-
ları düşünerek oynadığını söyledi ve bu Ar-
jantin halkı için çok duygulandırıcıydı.

Maradona'ya Arjantin dışında 
gösterilen sevgiyi nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Maradona’ya duyulan sevgi, sadece Arjan-
tin’in içinde değildi aksine o ülke sınırlarını
aşmayı başarmıştı. Hatta İngilizlerin bile sev-
gisini kazanmıştı. Bana öyle geliyor ki şu an
Arjantin’de en çok söylenen şey, Arjantin’in
bir parçası hayatını kaybetti. Bunu genişlete-
bilir ve şöyle diyebiliriz; dünyanın, dünya fut-
bolunun bir parçası yaşamını yitirdi ve bu
yüzden bütün dünya ağlıyor, bu yüzden
bütün stadyumlarda anılıyor. Dünyanın
bugün biraz daha üzgün olduğunu söyleye-
biliriz.

Maradona’yı uyuşturucu
bağımlılığına götüren şey neydi?

Sanırım Maradona’nın karanlık, hakkında
konuşmakta zorlandığımız yanı bu olsa
gerek. Maradona, 16 yaşındayken anne-ba-
basının, kardeşlerinin ebeveyni olmak zo-
runda kaldı. Bu, 16 yaşındaki bir çocuk için
çok fazla bir baskıydı. O, her yıl biraz daha
büyüyor ve bir milyonere dönüşüyordu.
Dünya ayaklarının altındaydı, gittiği yerde
yürüyemiyordu bile, özgür değildi. 45-50 yıl
boyunca doğru dürüst yaşayamadı ve bu
durum Maradona’yı bağımlılığa, uyuşturu-
cuya itti. Bence bu, Maradona’nın hiçbir
zaman kazanamadığı bir maçtı. Önce uyuş-
turucu, sonra alkol. O, bağımlılıkla mücadele
için çok uğraştı. Uyuşturucuyu yendi, fakat
alkolü yenemeden hayatını kaybetti. Sanırım
bağımlılık onun kaçış yoluydu, birkaç daki-
kalığına Maradona olmamak için uyuştu-
rucu kullanıyordu ve kendisine ait olmayan
bir hayatı yaşamaya çalışıyordu. Maradona,
Maradona’ydı ve o, bu hayatı yaşamayı öğ-
renmiş olmalıydı. Tıpkı ona yazılan şarkının
dediği gibi, “Eğer Maradona olsaydım, ha-
yatım nasıl olurdu…”

Maradona’nın en mutlu olduğu za-
manlar hangileriydi?

Bence Maradona hayatının başlarında çok
mutluydu. Doğduğu yer Villa Fiorito’day-
ken, en büyük oyuncağı futbol topunun pe-
şinde koşarken… Eski eşi Claudia ile
evlendiğinde, kızları olduğunda, zamanla
diğer çocuklarını kabul ettiğinde mutluydu.
Dede olduğunda mutluydu. Elbette Dünya
Kupası'nı kaldırdığında mutluydu. Futbola
döndüğünde, bağımlılıktan biraz olsun kur-
tulabildiğinde mutluydu. Tabii onun tam
mutlu olmayı başardığı zamanlar sayılıdır.
Aynı zamanda hem Maradona olmak hem

de mutlu olmak zor olmalı.

Maradona çok fakir bir mahalleden
en zirveye çıktı. Sizce bu durum
onun kişiliğini nasıl etkiledi?

Maradona’nın çıktığı mahalleden çıkıp gel-
diği seviyeye ulaşmak zor bir iş. Kenar ma-
halleden çıkıp cumhurbaşkanlarının
ilgilendiği saraylara girmek, Rollingstone ile
Queen ile bir araya gelmek, Oxford’a gitmek,
dünyayı gezmek, hep kırmızı halıyla karşı-
lanmak… Sanırım bu durumun, herhangi
bir insanın hayatını değiştireceğini düşün-
mek kaçınılmaz olsa gerek. Maradona’nın
hayatı bazen iyiye, bazen de kötüye doğru
değişti ve bir şekilde kendi kurbanı olarak
öldü.

Maradona’nın ölümüyle
başlayan soruşturma
hakkında ne
düşünüyorsunuz?

Maradona’nın ölümüyle Ar-
jantin’de bir soruşturma baş-
latıldı. Maradona’nın
tedavisinden sorumlu doktor-
ların, onun hastaneye kaldırıl-
dıktan sonra işleri doğru ve
düzgün bir şekilde yapıp yap-
madığı araştırılıyor. Maradona
kalp yetmezliğinden öldü ancak
kalp yetmezliğine yol açacak bir
durum var mıydı, doktorları Mara-
dona ile iyi ilgileniyor muydu, gerekli
ilaçları alıyor muydu, beyin ameliyatı
olduktan sonra olması gereken yerde
miydi, Arjantin adaleti bunu araştırıyor. Bu
soruşturma oldukça uzun sürecek ve kesin-
likle Maradona’nın hikayesinin son sayfasını
yeniden yazacak. Maradona nasıl öldü, Ma-
radona neden yalnız öldü, Maradona neden
doktorları tarafından kötü muamele gördü,
neden tam anlamıyla terk edilmiş durum-
daydı ve kimler ölmesine izin verdi? Tüm
bunlar, Arjantin adaletinde yeni başlayan,
çok uzun sürecek ve tarihe geçecek bir dava-
nın aydınlatmaya çalıştığı şeyler.

Doktorlar tarafından bir ihmalin söz
konusu olduğunu düşünüyor
musunuz?

Şahsen, eğer Maradona doğru tedavi edil-
miş olsaydı, bugün bu röportajı yapıyor ol-
mazdık, Maradona’dan konuşmazdık diye
düşünüyorum. Muhtemelen Maradona
uzun yıllar yaşardı ve Maradona hakkında
daha çok tarih yazardık. Yani Maradona öl-
memiş olurdu.

Maradona son dönemlerinde yalnız
görünüyordu veya bunu kendisi ter-
cih etmişti, sizce bunun sebebi
neydi?

Maradona kendisi istediği için mi yoksa onu
yalnız bıraktıkları için mi yalnızdı, bu iyi bir
soru. Bence her ikisinden de biraz var. Bence
Maradona’yı yalnız bıraktılar ancak o da ai-
lesinden, kızlarından, arkadaşlarından, Ar-
jantin milli takımındaki arkadaşlarından
uzaklaştı. Bu, Maradona’nın son dönemi
için çok kötü bir durumdu. Hem o insanlar-

dan uzak-
laştı,

hem
de içinde bu-

lunduğu durum nedeniyle insanlar ondan
uzaklaştı ve bunların hepsi önlenebilir,
üzücü bir ölümle sonuçlandı.

Maradona’nın mirası sizce nasıl
dağıtılacak, bu konu hakkında ne
düşünüyorsunuz?

Maradona öldü ve doktorları hakkında adli
soruşturma başlatıldı ancak kısa süre içinde
Maradona’nın servetinin ne olacağını konu-
şuyor olacağız. Maradona’nın kaç parası
var? Ne kadar para bıraktı? Dünya çapında
kaç işletme bıraktı? Venezuela’da İtalya’da
Küba’da Arjantin’de iş yerleri var. Sanırım
bu noktadan itibaren büyük bir savaş çıka-
cak Maradona’nın mirasının adaletli bir şe-
kilde nasıl bırakılacağı hakkında.
Maradona’nın kabul ettiği çocukları var,
hala tanınabilecek çocukları da var. Şu an

adli tanınması olan 5, Maradona’nın çocuğu
olduğunu iddia eden ancak resmi tanınma
almayan 3 çocuğu var. Bu durum, Marado-
na’nın mirasının büyük bir davanın parçası
olacağını gösteriyor ama asıl önemli olan
Maradona’nın ne bıraktığını belirlemek. Kaç
para var, onu kimse bilmiyor. Kimi 100 mil-
yon dolardan bahsediyor, bazıları 75 milyon
dolar, 500 milyon dolar diyen var. Kimse
Maradona’nın parasının nerede olduğunu
bilmiyor. Ölümünden bir yıl önce kızlarına
çok kızgındı, onlara hiçbir şey bırakmayaca-
ğını söyledi. Ancak bu mümkün değil. Bir
kişi mirasının bir kısmını bağışlayabilir ama
hepsini değil. Kimse Maradona’nın bir vasi-
yet bırakıp bırakmadığını da bilmiyor. Bun-
ların hepsi yaklaşmakta olan büyük bir yargı

savaşının bir parçası olacak ve bu sadece
Arjantin’de de olmayacak, İtalya, Vene-

zuela, Küba… Maradona’nın yaşadığı
her yerde olacak. HABER 
MERKEZİ
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Maradona mutsuz öldü
Maradona mutlu bir kişi olarak ölmedi.
Ben, Maradona’nın üzgün ve yalnız öl-
düğünü söyleyebilirim. Şimdi Mara-
dona niye üzgün ve yalnız öldü? diye
sorabiliriz. Ailesinin ondan, onun da
ailesinden uzaklaşması bir yana, ben
Maradona’nın futbol topundan uzak
kaldığı için üzgün öldüğünü düşünüyo-
rum. Maradona, uzun zamandır dizin-
deki, kalçasındaki problemler
nedeniyle, son döneminde de beyin
ameliyatı ve kalp problemleri yüzün-
den, bir yaşlının oynadığı şekilde bile
olsa top oynayamıyordu. Maradona
elinde futbol topunun olmadığını, ko-
şamadığını fark ettiğinde ve anne-ba-
basını kaybettiğinde mutsuz oldu.
Maradona’nın anne-babasıyla ilişkisi
inanılmazdı. Onların ölümünün ardın-
dan derin bir depresyona girdi, çok üz-
gündü, çok ağlıyordu. Her röportajda
onları anıyordu. Sanırım onları bir
daha göremeyeceğini ve top oynaya-
mayacağını anlayınca kendini ölüme
bıraktı. Yalnız kalmaya başladı, sonra
beyin ameliyatı oldu ve bana göre bu
hayata gözlerini yummaya karar verdi.

HER ŞEY İÇİN
TEŞEKKÜRLER 

Bence bu ülkede Maradona çok seviliyordu
ama bir o kadar da yargılanıyordu. Arjantinli

yazar Roberto Fontanarrosa’nın şu sözleri geliyor
hep aklıma “Maradona’nın kendi hayatında yaptığı

benim umurumda değil, beni ilgilendiren benim haya-
tımı nasıl etkilediği.” Maradona, biz futbolseverlerin
hayatını değiştirdi. Bize birçok sevinç yaşattı. Eğer
bugün Maradona’ya bir şey diyebilecek olsaydım,

gözlerine bakar ve “Bize verdiğin her şey, ya-
şattığın sevinçler için teşekkürler. Her

şey için çok teşekkürler
Diego.” derdim.

Facundo Pastor, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Maradona'nın ölümü sonrası “Hepimiz sarsıldık, çok üzül-
dük, çok şaşırdık” diyen Pastor, “Maradona bizi ülke, halk olarak hatta gazeteci olarak alıştırsa da çünkü ölü-
müne yakın olduğuna dair haberler geliyordu, hepimiz Maradona'nın ölümsüz olduğunu, hiç ölmeyeceğini
düşünüyorduk. Ancak bir gün bu haberler gerçeğe dönüştü. Hala kabullenmeye çalışıyoruz” dedi.



anadolu Hayat Emeklilik’in bu yıl
14’üncüsü gerçekleştirilen “Kadın
Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf
yarışmasında yer alan eserler ilk defa
dijital platformda sergileniyor. Yarış-
manın bu yıl birincisi “Sevgi” adlı fo-
toğrafıyla Berna Nalçacı oldu.
“Torlukçular” adlı fotoğrafıyla
Funda Öztürk’ün ikinci, “Sevgililer”

adlı fotoğrafıyla Aslı Ay-
yürü’nün üçüncü olduğu yarış-
mada Özlem Dilek, Nebiha
Bacıoğlu ve Münevver Ulusoy da
mansiyon ödülüne layık görüldü. Bu
fotoğrafların yanı sıra sergileme alan
38 fotoğrafın da yer aldığı dijital ser-
giye anadoluhayat.com.tr üzerinden
ulaşılabiliyor.

C apital Dergisi, 20 yıldır gerçekleştir-
diği “İş Dünyasının En Beğenilen
Şirketleri” araştırmasıyla iş dünyası-

nın en beğendiği 20 şirket ile sektörlerinin
en beğenilen ilk 3 şirketini sıralıyor. Ba-
ğımsız araştırmacılık kurallarıyla hazırla-
nan çalışma, bugünün en başarılı
şirketlerini ortaya çıkarırken geleceğin yıl-
dız şirketlerine de ışık tutuyor. İş dünyası
tam 20 yıldır “En Beğenilen Şirketler”
araştırmasıyla kendisine ayna tutuyor, pek
çok kriterde performansını test etme fır-
satı buluyor.Bu yıl da Capital Dergisi ön-
cülüğünde ZENNA Araştırma ve
Danışmanlık tarafından Deutsche Tele-
kom sponsorluğunda gerçekleştirilen
araştırmada Koç Holding, “En Beğeni-
lenler”de zirveyi bırakmadı. Arçelik ikinci-
liğini korurken üçüncülüğe Unilever geldi.
Listenin devamında ise geçtiğimiz yıla kı-
yasla önemli bir hareket yaşandı. Pan-
demi döneminde büyük sıçrama yaşayan
e-ticaret şirketleri ön plana çıkarken, tam
23 şirketin listedeki yeri değişti. 2019 yı-
lında sıralamada olmayan 6 şirket de en

beğenilenler arasına giriş yaptı. En beğe-
nilenler arasında en büyük yükselişi yaşa-
yanlar Sabancı Holding, Migros, Şişecam
Borusan Holding ve LC Waikiki oldu. Sa-
nayinin güçlü şirketleri Tüpraş, Ford Oto-
san ve Aselsan’ın yanında yeni
ekonominin yükselen yıldızları Getir,
Trendyol ve Amazon da beğeni listesinde
yerini aldı. Özellikle yeni ekonomi şirketle-
rinin sıralamaya oldukça yukarıdan giriş
yapması da dikkat çekti. Getir ilk 20 liste-
sine 7’nci, Trendyol 9’uncu sıradan gir-
meyi başardı. Aselsan 16, Amazon 17,
Tüpraş 18, Ford Otosan da 20’nci sıra-
dan listeye giriş yaptı. Bu yıl araştırmada
38 sektörün en beğenilen ilk 3 şirketi 
belirlendi.

Araştırma nasıl hazırlandı?

İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri
araştırması Eylül-Kasım 2020 tarihleri
arasında online (CAWI) anket tekniği uy-
gulanarak gerçekleştirildi. Araştırmaya
farklı sektörlerden 600’ün üzerinde şirketi
temsilen 1.470 yönetici katıldı. Türkiye’nin
en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası
temsilcilerinin görüşleri üzerinden he-

saplanırken, sektörlerin en beğenilen
şirketleri, ilgili sektörün profesyonelle-
rinin görüşleri alınarak belirlendi. An-
kete katılan yöneticilerden kendi
şirketini dışarıda tutarak hem Türkiye
hem kendi sektörü için en beğendiği
şirketleri belirtmesi istendi. Kendi şirke-
tini belirten katılımcıların anketleri de-
ğerlendirmeye katılmadı.
Sektörleri-
nin en 
beğenilen
şirketlerinin
belirlenme
sürecinde
her sektör
için ilgili 
sektörün en 
az yüzde 70’ini
oluşturan şir-
ketlerin araştır-
maya katılımı 
sağlandı.

Koronavirüs salgının başın-
dan bu yana pazaryerlerinde
maske, mesafe ve hijyen deneti-
mini yoğun bir şekilde sürdüren
Lüleburgaz Belediyesi, pazarcı
esnafına el dezenfektanı dağıt-
maya başladı. Salgının başla-
dığı günden bu yana pazarcı
esnafına erzak yardımında bu-

lunan belediye, el dezenfektan-
larının ilk bölümünü Atatürk
Mahallesi Semt Pazarı’nda da-
ğıttı. Zabıta ekipleri eşliğinde
gerçekleştirilen dağıtımda 46
tezgah sahibine el dezenfektanı
dağıtıldı. Ekipler dezenfektanla-
rın dağıtımı sırasında esnafa el
dezenfektanlarını kullanmaları-

nın yanı sıra maske ve mesafe
kurallarına sıkı bir şekilde uy-
maları yönünde uyardı. Gerçek-
leştirilen ilk dağıtımın ardından
belediye, kent genelinde bulu-
nan 274 pazarcı esnafına daha
dezenfektan dağıtarak top-
lamda 320 kişiye ulaşmış ola-
cak. İRFAN DEMİR

Pazarcılara dezenfektan dağıtıldı
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BARIŞ KIŞ

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü
ekipleri pazar yerlerindeki esnafa dezenfektan dağıtmaya başladı

Zirvenin sahibi

Capital Dergisi, 20 yıldır 
gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En 

Beğenilen Şirketleri” araştırmasının
sonuçlarını açıkladı. Araştırma, İş dünyasının
en beğenilen 20 şirketi ile sektörlerinin en
beğenilen ilk 3 şirketini ortaya koyuyor. Bu

ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından 
Deutsche Telekom sponsorluğunda
gerçekleştirilen bu yılki araştırmada 
Koç Holding, “En Beğenilenler”de

zirveyi bırakmadı

Rahmi Koç'a ait olan Koç Holding, en beğenilen şirketler listesinde birinci sırada yer alırken 
yine Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Arçelik de ikinci sırayı almayı başardı.

GOP’a olimpik
havuz yapılıyor

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yapımı devam eden
Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda incelemelerde bulundu. Her yaştan
vatandaşı yüzme ile buluşturacak olan tesis, 2021 yılında hizmete açılacak
gaziosmanpaşa Belediyesi ve
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor
Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle
ilçeye kazandırılacak olan Küçük-
köy Yarı Olimpik Yüzme Havu-
zu’nun yapımı hızla sürüyor.
Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, havuz inşaatını ziyaret ederek,
çalışmaları yerinde inceledi. Küçük-
köy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
tamamlandığında çocuk, genç ve
yetişkin her yaştan Gaziosmanpa-

şalı’yı yüzme ile buluşturacak. İlçe-
nin ikinci yüzme havuzu olma özel-
liği taşıyacak olan tesis, 1.260 m²
alanda inşa edilecek ve 5 kulvarlı
yarı olimpik yüzme havuzu, bay
bayan soyunma odaları ve teknik
alanlardan oluşacak. Küçükköy Yarı
Olimpik Yüzme Havuzu fonksi-
yonlu ve modern yapısıyla yeni
şampiyonların yetişeceği bir mekân
olarak bölge halkına hizmet vere-
cek. MÜGE YÜCETÜRK

ErgEnE Belediyesi’nin Ulaş Hizmet bi-
nasında yer alan salonda yapılan “Devam
eden ve yapılması planlanan altyapı yatı-
rımları” başlığı ile düzenlenen toplantıya
Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas,

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Er-
gene Belediye Başkan Yardımcıları, Yüksel

Baydarlı, Mehmet Cebeci ve TESKİ yönetici-
leri katıldılar.  Ergene’de devam eden ve planla-

nan TESKİ yatırımlarının görüşüldüğü toplantı
karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile sona

erdi. Görüşme sonunda genel bir durum değerlendir-
mesi de yapıldı.  Ergene Belediyesi’ndeki toplantının ar-

dından Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas,
TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, beraberinde baş-

kan yardımcıları ve TESKİ yöneticileri ile Ergene’nin Marma-
racık, Sağlık ve Pınarbaşı Mahallelerinde incelemelerde bulunarak

mevcut durumu değerlendirdiler.  Ergene halkı için Ergene belediyesi
işbirliğinde ilçeye önemli altyapı yatırımları yapan TESKİ’nin yatı-
rımlarına devam edeceği kaydedildi. İRFAN DEMİR

1-Koç Holding
2-Arçelik
3-Unilever
4-Eczacıbaşı Topluluğu

5-Turkcell
6-Türkiye İş Bankası

7-Getir
8-P&G/Coca-Cola

9-Trendyol/Yemeksepeti

10-LC Waikiki
11-Garanti BBVA/THY

12-Google/Borusan Holding

13-Sabancı Holding/Vodafone

14-Şişecam
15-Migros
16-Opet/Aselsan

17-Amazon Türkiye/BSH

18-Microsoft/Tüpraş

19-Apple Türkiye

20-Ford Otosan/Hepsiburada

Türkiye’nin 
En Beğenilen

Şirketleri

KOC HOLDING

Ergene için 
yatırım vaktigibisi yok!

Sen

ÜnlÜ müzik adamı ve pop yıldızı Soner Sarıkabadayı’nın
yeni teklisi “Bi Sen Gibisi ” PDnD Müzik etiketiyle tüm diji-
tal platformlarda yerini aldı. Söz ve müziği Soner Sarıkaba-

dayı’ya ait olan “Bi Sen Gibisi” şarkısının fotoğraf
çekimleri ve klip yönetmenliği ünlü marka danışmanı

Selim Akar tarafından yapıldı. Düzenlemesi ünlü
aranjör Osman Çetin imzası taşıyan “Bi Sen Gi-

bisi“ şarkısının mastering çalışması ise dün-
yaca ünlü Türk DJ İlkay Şencan tarafından
yapıldı. “Bi Sen Gibisi” şarkısının sözlerinin vi-
deodaki görsel anlatımındaki başarılı oyuncu-

luğuyla dikkat çeken Sarıkabadayı’nın
ünlü oyuncu Ayla Algan’dan oyunculuk

dersleri aldığı ortaya çıktı. “Bi Sen
Gibisi” şarkısı slow şarkıların son-
bahar kış aylarında çıkarılması
kuralına ters çıkış tarihi olan
Temmuz ayında çıkarılması,
Soner Sarıkabadayı şarkı-
larının mevsimlik şarkı-
lar olmadığı iddiası

ile müzik sever-
lerle buluşmaya

hazırlanıyor.

Kadınların gözünden
fotoğraf 

Tekirdağ Su ve Kanal İdaresi (TESKİ) Genel
Müdürlüğü’nün Ergene ilçesinde yaptığı mevcut

yatırımlar ile yapacağı yeni yatırımlara ilişkin
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Ergene

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas ile TESKİ
Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz de katıldı


