
Kanal İstanbul’u
derhal durdurun

CHP İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin, Türkiye’nin

gündemi ne olursa olsun iktidarın
gündeminde “Kanal İstanbul” ol-
duğunu belirterek, "İktidar rant ve
talan projesi olan Kanal İstan-
bul’dan bir türlü vazgeçmiyor. Ya-

pılması gereken
en doğru şey
projenin tümden
iptal edilmesidir.
Kim kabul eder
bu projeyi?
Hangi yurttaşı-
mız kabul ede-
cek? Elbette hiç
biri etmeyecek"
şeklinde ko-
nuştu. I SAYFA 7

ç

Gürsel Tekin

RANT VE TALAN PROJESİ

Bu işten biz değil 
onlar kaybeder!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Manisa'ya

yatırıma hazırlanan ancak daha
sonra vazgeçen Volkswagen'in kara-
rıyla ilgili ilk kez konuştu. Şirketin

CEO'su Herbert
Diess'in, kendi-
sine yazdığı
mektupta pan-
demiyi gerekçe
gösterdiğini be-
lirten Varank,
"Bu işten biz
değil Volkswa-
gen kendisi kay-
beder" dedi. 
I SAYFA 7
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Mustafa Varank

BANA MEKTUP YAZDI

Yaşlı nineye
gasp dehşeti

Esenyurt'ta, ellerinde meyve
ve süt olan torbalarla gelen

1'i kadın 2'i kişi, belediye yardımı
getirdiklerini söylemeleri üzerine
kendilerini eve alan 95 yaşındaki

Fidan Kaya'yı
tartaklayıp, ko-
lundaki 3 bileziği
gasp ederek
kaçtı. Sağlık
ekipleri, ilk mü-
dahaleyi yaptık-
tan sonra yaşlı
kadını hastaneye
kaldırdı. Polis
olayla ilgili ça-
lışma başlattı. 
I SAYFA 3
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İYİCE ZIVANADAN ÇIKTILAR

Eren Bülbül’ün 
hayatı film oluyor

Terör örgütü PKK’nın terö-
ristleri tarafından şehit edi-

len Eren Bülbül ve Jandarma
Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat
Gedik’in hayatını konu alan “Ke-
sişme; İyi ki Varsın Eren” filminin
çekimleri Trabzon’un Maçka ilçe-
sinde başladı.
Filmin yapımcı-
larından Mus-
tafa Uslu, Eren
Bülbül’ü can-
landırması için
Karadeniz böl-
gesinden çocuk
oyuncularla gö-
rüşmeler yaptık-
larını söyledi. 
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İYİ Kİ VARSIN EREN

Mahalleliden 
kablo isyanı

Sultangazi'de bir mahallenin
yaklaşık 2 ay önce internet

erişimi sağlayan kabloları çalın-
mıştı. Aynı mahallenin 5 sokağın-
daki kablolar yine çalındı.

Hırsızlıklar
üzerine çocuk-
larının uzak-
tan eğitim
alamadığını
söyleyen
sokak sakinleri
kamera konul-
ması başta
olmak üzere
tüm tedbirle-
rin alınmasını
istedi. I SAYFA 8
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YAKALAYIN ŞU HIRSIZLARI
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Yeni yıl 
biz ve zaman
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Tanzimat'ın ilanı ile
başlayan batılılaşma

sürecinin ilk ve en
önemli yazarlarından

biri olan İbrahim Şina-
si’nin mezarının, Be-

yoğlu’nun Gümüşsuyu
Caddesi’ndeki Ayaspaşa
Palas binasının altında

kaldığı ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu ve eşi Dilek Kaya İma-

moğlu, 2021’in ilk günlerinde,
“Yuvamız Iṡtanbul Online Oyun
Grupları Projesi”nin 4’ncü dönem ka-
tılımcısı minik öğrencilerle bir araya
geldi. İmamoğlu, “Bütün çocukları,
Allah korusun; onların güzel bir gele-
ceği olsun. Böyle cesur ve gerçekten

donanımlı bir yaşam diliyorum hep-
sine. İstanbul olarak da bu zemini ha-
zırlamak, sorumluluğumuz” dedi.
Projenin mimarı Dilek İmamoğlu ise
"Bir ülkenin geleceğini kurtarmak için
yapmamız gereken en önemli adım-
lardan bir tanesi olan eğitim alanında,
benim de birazcık katkım olduysa, ne
mutlu bana” diye konuştu. I SAYFA 9
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BİRAZCIK KATKIM OLDUYSA NE MUTLU BANA

EN ÇOK FLÖRT
EDİLEN GÜN!

Kullanıcılarını uygu-
lama üzerinde verdik-

leri cevaplara göre en uygun
profillerle eşleştiren arkadaş-
lık uygulaması OkCupid’in
verilerine göre en çok flört
ettiğimiz günün ocak ayının
ilk pazar günü olduğunu
gösteriyor. Geçen yıl 13 mil-
yon yeni konuşmanın yaşan-
dığı bu güne, "Flörtöz Pazar"
adı veriliyor. I SAYFA 2
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ISTANBUL’DA 
SU ALARMI!

AKM, Vodafone Park'a kadar
binaların bulunduğu bölge,

bir zamanlar ‘Ayaspaşa Mezarlığı’ydı.
16. yüzyılda imara açılan ve Beyoğlu
bölgesinin mezarlığı olarak kullanılan
alana, 20. yüzyılın başlarına kadar
definler yapıldı. 20. yüz-
yılın sonlarından 
itibaren ise buradaki
mezarlıklar, parça parça
yok edilmeye ve yerine
binalar yapılmaya baş-
landı. Türk edebiyatının
önemli isimlerinden biri

olan ve ilk Türkçe özel gazeteyi çıka-
ran İbrahim Şinasi de, 1871’de 45
yaşında vefat ettiğinde, buradaki me-
zarlığa defnedilmişti. Ancak mezar
yeri tam olarak bilinmiyordu. Tarih
araştırmacısı Mehmet Dilbaz, Şi-

nasi’nin mezarının bulun-
duğu yeri ortaya çıkardı.
Dilbaz, bu önemli ismin
mezarının, Alman Konso-
losluğu’nun tam karşı-
sında bulunan Ayaspaşa
Palas’ın altında kaldığını
ifade etti. I SAYFA 8
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TUM COCUKLARI
ALLAH KORUSUN

Bakımsızlıktan güçlükle ayakta duran Siliv-
ri'deki 300 yıllık tarihi Germiyan Kilisesi'ne

bir darbe de definecilerden geldi. Defineciler kilise
ve çevresinde altın bulma umuduyla metrelerce 
derinlikte çukurlar kazdı. Kilisenin içindeki ahşap
sütunların çürüdüğü, ahşap çatının da yarısının
çöktüğü görüldü. Kilisenin zemininde tahribat 
yapıldı. Ahşap sütunların altında bulunan oymalı
mermerlerden ise sadece biri duruyor.  I SAYFA 5
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Sonbahar ve kış aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı
kritik seviye olan 19.91'e indi. Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Suyu nasıl tasarruflu kullanırız diye
hızlı bir şekilde çalışmalara devam etmemiz gerekiyor" dedi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise
su sıkıntısının asıl nedenin iklim değişikliği değil, nüfus artışı ve aşırı talep olduğunu söyledi

İstanbul'da barajşar alarm
vermeye devam ediyor. Ba-

rajlardaki doluluk oranının yüzde
19.91'e inmesinin ardından İstan-
bul'un en kritik barajlarından biri
olan Sazlıdere'de çekilen suların-
dan sonra ortaya çatlak topraklar,
ağaç gövdeleri çıktı. Prof. Dr. Hü-
seyin Toros, "Elimizde var olan su
kaynaklarını sanki barajlarımızda

su bitmişçesine veya yarın bitecek-
miş gibi çalışma yapmamız gere-
kiyor. Kendi çapımızda suyu nasıl
tasarruflu kullanırız diye hızlı bir
şekilde çalışmalara devam etme-
miz gerekiyor" dedi. Tasarrufa
devam edilmesi gerektiğini dile ge-
tiren Toros, "Su kıtlığının önü-
müzdeki yıl daha da artacağından
bahsediyoruz" açıklamasını yaptı. 

ç Kuraklık ve Su Yönetimi
panelinde konuşan Prof.

Dr. Mikdat Kadıoğlu ise su sıkıntısı
ve kuraklık konusunda asıl nedenin
iklim değişikliği değil, nüfus artışı
ve aşırı talep olduğunu söyledi.
"Türkiye 2030 yılında su sıkıntısı
yaşamaya, 2050’den sonra ise su
fakiri olmaya aday" diyen Kadı-
oğlu, "Artan nüfus, iklim değişikliği

ve azalan su kaynakları nedeniyle
kişi başına kullanılabilir yıllık su
miktarının bin metreküpün altına
inmesi ile Türkiye’nin su fakiri ol-
ması bekleniyor. İstanbul’un kronik
problemi de su stresidir, yani yük-
sek nüfus ve aşırı talep. İstanbul’un
kendi su kaynaklarına göre bir nü-
fusu olsaydı bu sıkın yaşanmazdı"
ifadelerini kullandı. I SAYFA 4
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TÜRKİYE 2050’DEN SONRA SU FAKİRİ OLMAYA ADAYTASARRUFLU KULLANMAYA DEVAM ETMELİYİZ

YAĞMUR SUYU HASADI YAPILMALI
Prof. Dr. Kadıoğlu, "Binaların çatılarından gelen yağmur suları sarnıçlarda depolanıp,
yani yağmur suyu hasadı yapılarak kullanım suyu olarak değerlendirmeli. Böylece 
su arz ve talep dengesi kurularak kent planlanmalıdır" önerisinde bulundu. 

TRABZONSPOR 
YARA SARDI

Süper Lig’in 16. haftasında
Trabzonspor, deplasmanda

Fatih Karagümrük’ü mağlup ederek
geçtiğimiz hafta aldığı Galatasaray
mağlubiyetinin yaralarını sardı. İlk
yarısı golsüz berabere biten karşılaş-
manın ikinci yarısına hızlı başlayan
Trabzonspor, 46. dakikada Serkan’ın
pasında Nwakaeme’nin ağlara gön-
derdiği top sonrası öne geçti. Kara-
gümrük, 70. dakikada Balkovec ile
beraberliği yakalarken, son sözü 81.
dakikada Ekuban söyledi. Topu ağ-

lara gönderen Ganalı for-
vet, takımına üç

puanı kazan-
dıran isim
oldu.
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104 yıldır süren işgale direnen
Kudüs için 2020, yüzyılın en

ağır yılı oldu. Koronavirüsü bahane
eden işgal rejimi, baskın, yıkım, tutuk-
lama ve cezaların şiddetini artırarak,
Kudüslüler için hayatı yaşanmaz
hale getirdi. Ayn-ul Hilvan Mer-
kezi’nin verilerine göre; 463 ev bas-
kını gerçekleştirildi. 8 Müslüman
da şehit edildi. I SAYFA 11
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150 YIL SONRA
ORTAYA CIKTI

KRİTİK
SEVİYENİN

ALTINA DÜŞTÜ

Ekrem 
İmamoğlu

Dilek Kaya
İmamoğlu



EN çok flörtleştiğimiz gün, ocak ayının ilk 
pazar günü. En çok flörtleştiğimiz aysa 
ocak. OkCupid uygulamasının verilerinde 

göre 2020’nin ilk Pazar gününde 13 milyon kişi birbi-
riyle flörtleşmeye başlamış. Bu yıl bu sayının 15 mil-
yon olacağı öngörülüyor. Tahminlerse bu Ocak ayı 
içinde 25 milyon kişinin birbiriyle eşleşeceği yönünde. 
Yeni bir yıla girerken yeni bir ilişkiye başlama isteği 
Ocak ayını yılın en çok flört edilen ayı yapıyor. Bu 
ayın flört konusunda rekor kıran ilk Pazar gününe de 
“Dating Sunday” yani “Flört Pazar”ı adını veriyorlar.  

Önce duygusal bağ 

Özellikle pandemiyle birlikte geçtiğimiz yıl değişen 
sosyal yaşam, aranılan ilişkinin tanımını da değiş-
tirdi. OkCupid verilerine göre tek gecelik ilişki ya da 
“sadece takılmak istiyorum” diyenlerin sayısı yüzde 
20 azaldı. “Sizce duygusal fiziksel temasta bulun-
madan önce duygusal bir bağ kurmak gerekli mi?” 
sorusuna kullanıcıların yüzde 80’i “Evet” yanıtını 
veriyorlar. Kadınlarda bu oran yüzde 89; erkekler-
deyse, yüzde 76. Genel olarak duygusal paylaşım 
flört konusunda önemli bir yer tutmaya başlasa da 
erkekler hala fiziksel temasa kadınlardan daha çok 
önem veriyor gibi görünüyorlar. İstediğiniz flört 
tarzı ne olursa olun bulmanın yolu profile önem 
vermekten geçiyor. OkCupid’de profilini tamamla-
yanların istedikleri eşleşmeyi bulma oranları yüzde 
200 daha fazla. TAYLAN DAŞDÖĞEN 
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EN ÇOK FLÖRT 
EDİLEN GÜN!

B ir yandan uzaktan çalışma 
modeliyle kendi iş yaşamları-
nın sorumluluklarını yerine 

getirmeye bir yandan da online eğitim 
nedeniyle gün boyu evde zaman geçir-
mek zorunda kalan çocuklarıyla ilgi-
lenmeye çalışan pek çok anne baba, 
adeta kendileri nefes alamaz hale gel-
diklerinden yakınıyor. Klinik Psikolog 

Naz Tanoğlu, "Bu olağanüstü süreçte 
farklı roller üstlenmek zorunda kalan 
ebeveynler de tıpkı çocuklarını koru-
yup rahatlatmaya çalıştıkları gibi ken-
dilerini de ihmal etmemeli, bazı pratik 
önlemlerle bu süreci atlatmanın yolla-
rını göz ardı etmemelidirler. Aksi halde 
fiziksel ve psikolojik sağlıklarında bo-
zulma yaşayacakları gibi, bu olası bo-

zulma çocuklarına da olumsuz yansı-
yacaktır" diyor. Peki anne babalar pan-
demi sürecinde kendi psikolojilerini 
korumak adına neler yapabilirler? Kli-
nik Psikolog Naz Tanoğlu, pandemide 
anne ve babalara özel tüyolar verdi, 
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.  

Şefkatli olmayı unutmayın 
Covid-19 pandemi sürecinde belirsiz-
likler kaygıyı artırırken, kaygıya neden 
olan etkenlerden biri de kontrol etme-
mizin mümkün olmadığı şeyleri kont-
rol etme çabasından kaynaklanıyor. 
İçinde olduğumuz durumun en zorla-
yıcı tarafı; gözle görülmeyen ve ne 
zaman biteceği belli olmayan dolayı-
sıyla da kontrol algımızı tümden sar-
san bir tehdidin karşısında sürekli 
tetikte olmamız. Bu oldukça yorucu ve 
yıpratıcı deneyim karşısında kendimize 
şefkatli olmayı hatırlamalıyız. Tıpkı 
çocuğumuzla konuşurken olduğu gibi 
kendimize de ihtiyacımız olan desteği 
ve anlayışı göstermeliyiz. Dışarda 
kontrol edemediğimiz bir virüsle mü-
cadele ederken içimizde güvenli bir yer 
oluşturmak, dayanma kapasitemizi 
arttıracaktır. 

Eğlenceli etkinlikler yapın 

Çocuklar, belirli sınırların olduğu bir 
düzen içinde yaşamaya ihtiyaç duyar-
lar. Her ne kadar bazen buna itiraz et-
seler de sınırlamalar onlara güven 
duygusu aşılar. Birlikte rutin program 
oluşturun. Ders dışı saatlerde oyun 
gibi aktivitelerin de bir rutin çerçeve-
sine alınması tercih edilebilir. Çünkü 
unutulmamalıdır ki çocukların eğitim 
alma ihtiyaçları olduğu kadar, oyun 

oynamaya da ihtiyaçları vardır. Bu ne-
denle hem kendi kendilerine hem de 
birlikte yapabileceğiniz etkinliklere ru-
tininizde yer açmanızda fayda var. Siz 
de bu etkinlikler sırasında kendinizi 
oyunun eğlencesi ve dinlendiriciliğine 
bırakarak rahatlayabilirsiniz. 
Her yere ve her şeye yetişmeye çalışı-
yorken, eğer kendinizi iyi hissettirecek 
şeylere vakit ayırmazsanız, iyi hisset-
meniz zorlaşacaktır. Üstüne bir de ço-
cuklarınızla ilgilenmeniz bu koşullarda 
mümkün olabilir mi? Çocukların bu 
dönemde psikolojik sağlıklarını koru-
yabilmeleri doğrudan anne babaların 
ruh sağlığı ile ilgilidir. Siz iyi hissettire-
cek kaynaklara yöneldikçe bu çocuğu-
nuza da yansıyacaktır. Öyleyse daha 
iyi hissedebilmek için kendinize “Neye 
ihtiyacım var?” sorusunu sorun. Açığa 
çıkan ihtiyacınıza yönelik sizi destekle-
yecek uğraşlara yönelebilirsiniz. Bunu 
yaparken de kendinize neden vakit 
ayırmanız gerektiğini uygun bir dille 
çocuğunuza anlatmayı unutmayın. 

Mizaha daha çok yer açın 

Zor dönemlerden geçerken en iyileşti-
rici olan şeylerden biri de gülmektir. 
Mizahı bir baş etme mekanizması ola-
rak daha çok kullanmak çocuklara psi-
kolojik esneklik kazandırır. Onlara işler 
planlandığı gibi gitmediğinde stresi çö-
zümlemeleri için destek sağlar. Bu 
davranışı pekiştirmelerindeki en büyük 
kaynak şüphesiz anne babalarını göz-
lemleyerek olacaktır. Onlara mizah ve 
espri duygunuzu göstererek model 
olun. Bol bol gülmek hem sizin hem 
çocuklarınızın kısacası evde herkesin 
ruh sağlığına iyi gelecektir!

Klinik Psikolog Naz Tanoğlu, “Bu olağanüstü süreçte farklı roller üstlenmek zorunda kalan 
ebeveynler de tıpkı çocuklarını koruyup rahatlatmaya çalıştıkları gibi kendilerini de ihmal  

etmemeli, bazı pratik önlemlerle bu süreci atlatmanın yollarını göz ardı etmemelidirler” dedi

KARAMSARLIĞA KAPILMAYIN

EBEVEYNLERE 
HAYATI UYARI

Tanoğlu, "Bu olağan-
üstü süreçte farklı  
roller üstlenmek  
zorunda kalan  
ebeveynler de tıpkı 
çocuklarını koruyup 
rahatlatmaya çalıştık-
ları gibi kendilerini de 
ihmal etmemeli, bazı 
pratik önlemlerle bu 
süreci atlatmanın  
yollarını göz ardı  
etmemelidirler” dedi.

KLİNİK Psikolog Naz Tanoğlu “Eli-
mizden gelenin en iyisini yaptığı-
mızı düşünsek bile yine de 
çocukların olumsuz düşüncelerine 
engel olamayız. Çocuk-
lar, günlük yaşamla-
rındaki 
alışılageldik 
düzenin de-
ğişmesiyle 
birlikte 
zaman 
zaman 
mutsuzluk, 
öfke, kaygı, 
isteksizlik 
gibi duygular 
yaşayabilirler. 
Bu doğaldır ve 
zorlandıklarına işa-
rettir; karamsarlığa ka-
pılmayın. Psikolojik olarak iyi 
hissedebilmeleri için öncelikle bu 
duygularının kabulü esastır. Anne 
babalar olarak onlara yapabileceği-

niz belki de en iyi şeylerden biri, bu 
duyguları ifade etmeleri için çocuk-
larınıza alan açmaktır. Hemen dik-
katlerini başka bir şeyle dağıtma 

repertuarına geçmeden, on-
ları sakince dinlemeniz, 

duygularını paylaş-
maları konusunda 

cesaretlendirme-
niz önemlidir. 
Daha sonra 
da dinledikle-
rinizi onlara 
yansıtmak ve 
anladığınızı 
göstermek fay-

dalı olacaktır. 
Ayrıca tüm bu 

süreçte daha fazla 
şefkat ve sabırla ço-

cuklarınıza yaklaşmanız, 
psikolojik sağlamlıklarını koru-

malarına yardımcı olacak ve alaca-
ğınız olumlu geri bildirimler sizi de 
mutlu edecektir” diyor. 

SOĞUK havalarda oluşan has-
talıklar denildiğinde aklımıza 
ilk olarak nezle ve grip gibi üst 

solunum yolu enfeksiyonları gelse de, as-
lında omurgamız da tehdit altında olu-
yor. Soğuk havanın yol açtığı kas 
spazmına tüm dünyada korku yaratan 
Covid-19 pandemisindeki hareketsizlik ve 
saatlerce ev ortamında bilgisayar başında 
hatalı oturmak gibi faktörler de eklenince, 
özellikle bel ve boyun bölgemizde yaşam 
kalitemizi oldukça düşürecek boyutlarda 
şiddetli ağrılar gelişebiliyor, hatta hapşı-
rırken veya öksürürken belimiz bile tutu-
labiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı 
Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar 

kış aylarında omurga sağlığımıza çok 
dikkat etmemiz gerektiği uyarısında bulu-
narak, "Soğuk havalarda vücut ısınızı 
ideal seviyede tutabilecek şekilde giyin-
melisiniz. Dolayısıyla aşırı kalın veya tam 
aksine ince giyinmekten kaçınmalısınız. 
Soğuk havanın omurganıza olumsuz et-
kilerine karşı dikkat etmeniz gereken bir 
başka önemli nokta da omurgayı sıcak 
tutmak için düzenli olarak spor yapmak 
olmalı" diyor.  

Soğuk hava kas spazmı nedeni!  
Omurga ağrısı hemen herkesin hayatı 
boyunca bir kez dahi olsa yaşadığı bir 
sorun. En çok da bel ve boyun bölge-

sinde gelişiyor ağrılar. Pek çok etkenin 
yol açtığı ağrıların bir sorumlusu da 
soğuk havalar nedeniyle gelişen kas 
spazmı. Omurganın çalışması için aktif 
bir kas-iskelet, bağ dokusu ve disk sis-
temi gerektiğini belirten Dr. Öğretim 
Üyesi Murat Hamit Aytar, şöyle devam 
ediyor: “Bu sistem, omurgaya binen 
yükü parçalara bölerek dağıtıyor. Ancak 
soğuk hava omurganın bu uyumlu me-
kanizmasını olumsuz etkiliyor. Kasın es-
nekliğini azaltıyor, bağ dokularının kasla 
beraber kemikleri koruyucu ve destekle-
yici görevlerini yerine getirmesini engel-
leyebiliyor. Bunların sonucunda da kas 
spazmı gelişebiliyor. 

OMURGANIZ BÜKÜLMESİN!
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BAĞCILAR'DA sokağa çıkma 
kısıtlaması nedeniyle boş 
olan yolda ilerleyen otomobil 

kaldırıma çıkıp ardından takla attı. Ara-
cın sürücüsü Ercan B. ise kazayı burnu 
bile kanamadan atlattı. Kaza saat 22.30 
sıralarında Mevlana Caddesi üzerinde 
yaşandı. İddiaya göre, Ercan B. idare-
sindeki 34 AZZ 99 plakalı otomobil 
henüz belirlenemeyen bir nedenle sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu boş yolda önce 
kaldırıma çıkıp ardından takla attı. Sü-
rücü Ercan B. otomobilin içinden 
burnu bile kanamadan çıkarken kazayı 
gören vatandaşlar durumu hemen polis 
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 
ekipler, sürücünün ifadesini almak 
üzere polis merkezine götürdü. DHA 

Boş yolda  
takla attı

O lay, Mehterçeşme Mahallesi'nde 
geçtiğimiz perşembe günü öğle sa-
atlerinde meydana geldi. Ellerin-

deki biri meyve, diğeri meyve suyu ve süt 
kutusu bulunan iki poşetle gelen 40 yaşların-
daki 1'i kadın 2 kişi, binanın birinci katında 
oturan Fidan Kaya'ya belediye yardımı getir-
diklerini söyledi. Ellerindekileri mutfağa bı-
rakacaklarını söylemeleri üzerine de yaşlı 
kadın onları içeri aldı. 

Mutfağa kadar gitti 

Yaşlı kadın ile sohbeti sürdüren 2 kişi, mut-
fağa kadar gitti. Kadının kolundaki 3 altın 
bileziği gören 2 kişi bunları çıkarmasını is-
tedi. Fidan Kaya'nın boğazını sıkıp yumruk-
layan kişiler, bilezikleri aldıktan sonra yerine 
yanlarında getirdikleri sahte 3 burma bileziği 
vererek, "Bizi yanlış anladın" diyerek bunları 
ona verdikten sonra hızla uzaklaştı. Aldığı 
darbelerle yüzünde, kolunda morluklar bu-
lunan kadın balkona çıkarak çevrede bulu-
nan esnaftan yardım istedi. Haber verilmesi 
üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi 
yaptıktan sonra yaşlı kadını hastaneye kal-
dırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. 

Ben belediyede çaycıyım! 

Fidan Kaya ifadesinde "Onlara benim yar-
dıma ihtiyacım olmadığını söyledim. Israr 
ettiler ellerindeki poşetleri alıp içeri götür-
mek istedim, 'Seni yoramayız. Bunları ne-
reye koyacağını bilemezsin' dediler. Evimi 
nereden bulduklarını sordum. Yaşlılara yar-
dım ettiklerini söylediler. Kadın 'Ben beledi-
yede çaycıyım' sana kahve yapayım diyerek 
yanında getirdiği kahveyi yaptı. Başımı yere 
vurup sırtıma vurdular. Kadın elimden tutu-
yordu. Adam her birini 5'er bin liraya aldı-
ğım 62 gram ağırlığındaki 3 altın bileziğimi 
çıkarttı. 3 sahte bileziği bırakıp 'bizi yanlış 
anladın' deyip uzaklaştılar. Balkona çıktım 
'onları yakalayın' dedim. Uzaklaşmışlardı" 
dedi. Kadının yardımına gelen bir esnaf, 
"Oturmuşlar kahve içmişler. Sonra yaşlı tey-
zeye vurmuşlar. Geldiğime boğazı kırmı-
zıydı. Yanına 3 sahte bilezik koymuşlar" diye 
konuştu. DHA 

KAZA saat 08.30 sıralarında TEM 
Ispartakule Mevkii Edirne istika-
metinde meydana geldi. 34 DFE 

683 plakalı otomobili kullanan M.B. isimli 
sürücü bir motosiklete arkadan çarptı. Mo-
tosiklet otomobilin önüne saplanırken, mo-
tosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle 
savrularak yola düştü. Otomobil yaklaşık 
200 metre sonra durabildi. Kazayı gören 
diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekip-
lerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 
ekipleri henüz ismi öğrenilemeyen motosik-
let sürücüsünün hayatını kaybettiğini belir-
ledi. Kaza nedeniyle trafik Edirne 
istikametinde tek şeritten sağlandı. Polis 
ekipleri zaman zaman trafiği tamamen dur-
durarak incelemelerde bulundu. Yapılan in-
celemelerin ardından ceset ve kazaya karışan 
araçlar yoldan kaldırıldı. DHA 

YASLI NINEYE 
GASP DEHSETI

Esenyurt'ta, ellerinde meyve 
ve süt olan torbalarla gelen 
1'i kadın 2'i kişi, belediye  
yardımı getirdiklerini söyle-
meleri üzerine kendilerini  
eve alan 95 yaşındaki Fidan 
Kaya'yı tartaklayıp, kolundaki  
3 bileziği gasp ederek kaçtı 

OLAY geçtiğimiz günlerde 
Ataşehir'de meydana geldi. 
Batuhan Akpolat'ın saat 

10.30 sıralarında yıkanması için bırak-
tığı cipi çalındı. İddiaya göre çalıntı 
otomobille yıkamaya gelen hırsızlardan 
biri, otomobilden inerek dolapta bulu-
nan cipin anahtarını aldı. Şoför koltu-
ğunda oturan hırsızsa yıkamada çalışan 
personeli oyaladı.  
O sırada anahtarı alan hırsız otomobile 
binip hızla kaçtı. Bu sırada bir oto yı-
kama çalışanı da ezilme tehlikesi ya-
şadı. O anlar saniye saniye güvenlik 
kameralarına yansıdı. 

Keşif yapmışlar 

Olaydan bir gün önce yine yıkamacıya 
gelen hırsızların, keşif yapma anları da 
güvenlik kamerasıyla görüntülendi. 
Lüks cipi yıkamaya götüren Batuhan 
Akpolat "10.30 sularında aracımı yıka-
madaki çalışan elemana teslim ettim. 
Yaklaşık bir saat sonra alacağımı söyle-
diler bana. Bir saat sonra yıkamadaki 

eleman benim yanıma gelerek; 'Aracı-
nızı teslim ettim' dedi. Ben, teslim al-
madığımı söyledim. Buraya geldiğimde 
üç tane hırsız tarafından çalındığını öğ-
rendim. Bir kişi elemanı burada oyala-
yarak konuşturuyor. Bir kişi anahtarı 

alıyor. Kamera kayıtlarında da gözükü-
yor zaten. Herhalde bir gün önceden 
buraya gelmişler.  Kameralarda da gö-
züküyor. Burayı takibe almışlar" şek-
linde konuştu. Polis hırsızları 
yakalamak için çalışma başlattı. DHA 

OLAY, dün akşam 
saat 17.45 sırala-
rında yaşandı. Ha-

midiye Mahallesi 
Kemerburgaz Caddesi üze-
rinde park halinde duran mini-
büs kimliği belirsiz kişi ya da 
kişilerce ateşe verildi. Alev alev 
yanan minibüsü gören vatan-
daşlar itfaiye ekiplerine haber 

verdi. Kısa sürede olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 
10 dakika süren çalışma so-
nucu aracı söndürdü. Daha 
sonra soğutma çalışması yapı-
lan kapalı kasa minibüs hur-
daya dönerek kullanılamaz 
hale geldi. Aracı kundaklayan 
kişi ya da kişilerin yakalanması 
için çalışma başlatıldı. DHA 

Güpegündüz alıp gittiler! BEYOĞLU'NDA polis metruk 
binaya uyuşturucu operas-
yonu düzenledi. Operasyon 

anı kameraya yansırken, polis ekipleri 
ele geçirilen uyuşturucular ile ‘OHH’ 
yazdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri, Kılburnu Sokak'ta bulunan 
metruk binada uyuşturucu ticareti ya-
pıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen 
ekipler, dün yaptıkları operasyonda 
metruk binayı ‘torbacı’ adıyla tabir edi-
len satıcıların depo olarak kullandığını 
tespit etti. Operasyon düzenlenen bi-
nada 613 adet satışa hazır halde bonzai 
ele geçirilirken, uyuşturucu ticaretini 
gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli Nilay 
Ç. gözaltına alındı. "Uyuşturucu 
madde ticareti", "Mukavemet’ ve "Yan-
kesicilik’ suçlarından kaydı olduğu öğ-
renilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis 
ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 
ele geçirilen uyuşturucu maddeler ka-
meraya yansıdı. Çok sayıda uyuşturucu 
maddenin satışa hazır ve özenle paket-
lenmiş olması dikkat çekti. Ele geçirilen 
uyuşturucu maddeler ile polis ekipleri 
‘OHH’ yazdı. DHA 

Uyuşturucu 
operasyonu

FATİH'TE, iş hanında çıkan 
yangında hanın bekçiliğini 
yaptığı öğrenilen 71 yaşın-

daki Mevlüt Türkan dumandan etkile-
nerek hayatını kaybetti. Yangın, saat 
21.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi 
Balkapanı Sokak'ta bulunan 2 katlı bir 
iş hanından çıktı. Dumanı gören vatan-
daşların haber vermesiyle olay yerine 
polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. İtfaiye ekipleri yangını müdahale 
ederken, polis ekipleri de çevrede gü-
venlik önlemi aldı. Yangın kısa sürede 
söndürülerek hanı kaplayan duman 
tahliye edildi. Yanan yerde inceleme 
yapan ekipler, handa bekçilik yaptığı 
öğrenilen 71 yaşındaki Mevlüt Tür-
kan'ın cesediyle karşılaştı. Olay yeri in-
celeme ekiplerinin yaptığı çalışmalar 
sonrası yaşlı adamın cesedi otopsi ya-
pılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gön-
derildi. DHA 

Yangında 
can verdi

Otomobilin  
önüne saplandı

Kağıthane’de kundaklama

Ataşehir'de oto yıkamaya bırakılan lüks cip, çalıntı bir otomobille gelen  
üç kişi tarafından çalındı. Çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Haber verilmesi üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptık-
tan sonra yaşlı kadını hastaneye kal-
dırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kağıthane'de park halindeki bir minibüs kundaklandı. Alev 
alev yanan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi 

Başakşehir TEM Otoyolu'nda otomo-
bilin arkadan çarptığı motosiklet sü-
rücüsü savrularak olay yerinde 
hayatını kaybetti. Motosikletin oto-
mobilin önüne saplandığı ve yaklaşık 
200 metre bu şekilde gittiği öğrenildi
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B ugün Halk TV'ye çıkarılan adını al-
dığım Yazar Fakir Baykurt'un ba-
basını anlatamayan ama sayesinde 

Ege'de bir villada oturan ve baba adının 
mirası ile hatırlanan kızı, Ahmet Kaya'nın  
ölene kadar yanın da çok da görülmeyen 
eşi, hatta ölene kadar kimsenin tanımadığı 
Müslüm Gürses'in karısını izleyip, dinle-
memde mi bilmem ama nedense başta 34 
yıldır yazan benim gibi yazarlar olmak 
üzere şiirler, besteler yazan, türküler söyle-
yen, ünlü ünsüz liderlerin özel hayatlarını 
merak edip, googleda küçük bir araştırma 
yaptım. Ve beni alıp taaa yüz yıllar önce 
yaşamış, imparatorluklar kurmuş ve bu-
güne kadar adları, eserleri, heykelleri, ki-
tapları gelmiş birçok ismin gölgede kalan 
özel hayatlarının ne kadar zor, bir o kadar 
da boşandığını bildiğim Orhan Pamuk'un 

kitapları gibi kitaplardan ders alınması ge-
reken özel hayatları görüyor, okuyor, dinli-
yordum. 

Örnek mi başçavuş diye aşağılanan ama 
tüm dünyayı harbe sokan ve bugünkü Al-
manya'nın gerçek temelini atan Hitlerin 
kaybedene kadar direnip, sevgilisi ile bir-
likte intihar etmesi.. Ya da doğru dürüst 
bir evliliği olmayan ama bir kadın olan 
anasının kendisine verdiği enerji ile "adeta 
küllerinden doğan bir Anka kuşu gibi" yeni-
den yaktığı ateşle bugün dünya devleti olan 
Türkiye'yi kuran Atatürk'e bakmak. 

Daha ileriye gidip, bugün kutsalımız de-
diğimiz dinimizin yayılması için hayatı bo-
yunca mücadele veren ve başta Araplara 
olmak üzere 'doğru olun, dürüst olun, 
temiz olun ve taşa, puta tapmayın, erken 
kalkın, işinize bakın, şükür edip, dua edin, 
yoldan çıkmayın, köle olmayın' demekten 
başka bir şey istemeyenlerin kendisini an-
lamayıp, yormasından olduğuna inandığım 
63 yaşına kadar verdiği mücadelenin ilk 

yıllarında kendisiyle tanışan kadın Hz. Ha-
tice'nin verdiği enerji ile milyonların kal-
binde, gönlünde taht kurmuş olan 
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in özel ha-
yatını incelediğinizde "Her başarılı erkeğin 
arkasında bir kadın vardır" sözünü hatır-
larsınız. 

Amerika'dan dönüp, 5'li cuntaya rağmen 
bir parti kurarak, ülkeye çağ atlatan 
Özal'ın özel hayatına baktığınızda karşı-
nıza onun ölümüyle sönen papatyalar, da-
vulcular görürsünüz. Hala öldürüldüğü 
tartışılan rahmetli Özal'ı.. Ya da Rıza Sar-
rafı okyanus ötesine götürten Ebru Gün-
deş'i düşünürken aklıma çocukken 

yazdığım mektubuma cevap verecek kadar 
zarif olan rahmetli Ecevit geldi. Tabi 
MHP'den ayrılıp, Tansu Çiller'den sonra bir 
anda 2. kadın lider olmayı başaran Akşe-
ner'in ardındaki erkeğide. 
Şair, gazeteci Ecevit'in Karaoğlan olma-

sına kadar gelen hayatına baktığınızda ise 
'sen şiirleri kime yazdın, yorumu kime diz-
din' demeden hep elini tutmuş güzelliği 
kadar bir ince ruhlu ama 50 bin dolarlık 
Fransız malı çantası hiç olmayan Raşan 
kadını, hep kocasının arkasından gelen De-
mirel'in eşini ve milyonları var denen Sa-
bancıların devamını sağlayan o güçlü 
kadınları görürsünüz. 

Ve Oxford'un olmadığı Urfa'dan çıkıp, 
inşat işçiliğinden İmparatorluğa yükselen 
İbrahim Tatlıses'in dokunup, ünlü yaptığı 
birçokları gibi tüm kadın kıskançlıklarına 
rağmen başladığı Star tv de yeniden dönü-
şüne şahit olurken, kadınının ayakkabısının 
içine parayla beraber koyduğu notta " Al 
bu para ananın ak sütü gibi helal olsun, 

gittiğin yerde kendini ezdirme. Bir de gü-
zelliğin on para etmez bu bendeki aşk ol-
masa..." diyen Sivaslı âma Aşık Veysel'i 
andım. 

Bilmem ama bugün nedense geride bı-
raktığımız yıl içinde 4 kadın cinayeti ile 
yeniden gündeme gelen Erkek-Kadın ilişki-
sinin ne kadar önemli olduğu ve erkekle 
aynı olan kadının o erkeği ya şah ya vezir 
ya da rezil ettiğini de not edip bitirirken, 
yazımın kadın düşmanı duyguları ile yazıl-
mış olarak değil benim de buralara kadar 
gelmeme hep destek olmuş kendisi kadar 
güzel 4 kadının annesi kadınımın ve kadın-
ların önemini, dünyaya olan katkılarını az 
da olsa düşünmeniz içindi.. 

Çünkü 63 yaşında hayata göz yuman 
peygamberimizin işaret ettiği gibi yani 
ayakları öpülecek olan analarımızın da bir 
kadın olduğunu, hayatımıza ve dünyaya 
anlam  veren kadınların yaşamımızda ne 
kadar önemli olduğunu unutmamak içindi 
anlatmak istediklerim... 

Fakir YILMAZ
YAZIYORSAM SEBEBİ VAR

Nüfus arttı su azaldı
Türkiye’de yağışsız geçen günler ve baraj  

doluluk oranlarındaki düşüş, iklim  
değişikliğini yeniden gündeme getirdi.  

Kuraklık ve Su Yönetimi panelinde konuşan 
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, su sıkıntısı ve  
kuraklık konusunda asıl nedenin iklim  

değişikliği değil, nüfus artışı ve aşırı talep  
olduğunu söyledi

FATİH Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
(FSMVÜ) Mühendislik Fakültesi ve 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

tarafından üniversitenin YouTube hesabında Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Yılmaz 
moderatörlüğünde gerçekleşen Kuraklık ve Su Yö-
netimi paneline, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve 
Prof. Dr. Zekai Şen konuk oldu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, su sıkıntısı 
ve kuraklık konusunda sadece iklim değişikliğinin 
suçlanmasının doğru olmadığı belirterek; "İklim 
değişkendir, geçmişte de değişiklikler oldu. Şu anki 
iklim değişikliğinin diğerlerinden farkı, diğerleri 
150 bin yılda 1 derece ısınıp soğumayla olurken, 
şimdi 150 yılda 1 derece ısındık. İklim değişikliği 
bu problemin ileride daha da artacağını gösterir, 
ama bugünkü su sıkıntısının temel nedeni çok 
daha başka. Tüm diğer nedenleri ortadan kaldır-
dıktan sonra iklim değişikliğini de suçlayabiliriz" 
diye konuştu. 

Su fakiri olmaya aday 

Kuraklık ve su kaynaklarının yönetiminin şehir 
planlaması ve nüfusla doğrudan ilişkisi olduğunu, 
su havzalarının işgali, şehirlerin plansız büyümesi, 
ormansızlaşma, su kaynaklarının kirletilmesi gibi 
farklı nedenlerin kuraklık ve su sıkıntısına yol açtı-
ğını söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, şunları kaydetti: 
"Şu an su stresinde olan Türkiye 2030 yılında su 
sıkıntısı yaşamaya, 2050’den sonra ise su fakiri ol-
maya aday. Artan nüfus, iklim değişikliği ve azalan 
su kaynakları nedeniyle kişi başına kullanılabilir 
yıllık su miktarının 1,000 metreküpün altına inmesi 
ile Türkiye’nin su fakiri olması bekleniyor. İstan-
bul’un kronik problemi de su stresidir, yani yüksek 
nüfus ve aşırı talep. İstanbul, Bulgaristan sınırın-
dan Melen Çayı’na kadar bölge sularını topluyor, 
günde 3 milyon metreküp de barajlardan su kulla-
nıyor. İstanbul’un kendi su kaynaklarına göre bir 
nüfusu olsaydı bu sıkıntılar yaşanmazdı." 

Yapılması gerekenler 

Kuraklık ve su sıkıntısı ile mücadele için şehir yö-
netimlerinin yeni bilimsel yaklaşımlarla hareket et-
mesi ve konuyu bütün olarak ele alması gerektiğini 
aktaran Prof. Dr. Kadıoğlu, “Binaların çatıların-
dan gelen yağmur suları sarnıçlarda depolanıp, 
yani yağmur suyu hasadı yapılarak kullanım suyu 
olarak değerlendirmeli. Şehir ve çevresinde kullanı-
labilecek su kaynaklarının küresel iklimden nasıl 
etkileneceği belirlenerek şehirlerin ideal nüfus ve 
sanayi kapasitesi hesaplanmalıdır. Böylece su arz 
ve talep dengesi kurularak kent planlanmalıdır” 
ifadelerini kullandı. DHA 

Kadının erkeğin 
hayatındaki önemi

Sonbahar ve kış aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 
kritik seviyede. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı bugün 19.91'e indi. 

Yani İstanbul’un içme suyu kaynaklarının yüzde 80’den fazlası boş durumda. Sazlıdere 
Barajının çekilen suları havadan da fotoğraflandı 

ISTANBUL’DA  
SU ALARMI!

İ stanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin 

Toros, önümüzdeki hafta gelecek olan 2 
yeni yağışlı hava dalgasına dikkat çekerek, 
"Ama biz tabii ki meteorolojik modellerin 
tahmin tutarlılığı zaman arttıkça yanılma 
payları yüksek. Elimizde var olan su kay-
naklarını sanki barajlarımızda su bitmişçe-
sine veya yarın bitecekmiş gibi çalışma 
yapmamız gerekiyor. Kendi çapımızda 
suyu nasıl tasarruflu kullanırız diye hızlı bir 
şekilde çalışmalara devam etmemiz gereki-
yor" dedi. 

Su tasarrufu etkili oldu 

İstanbul'un en kritik barajlarından biri de 
Sazlıdere. Sazlıdere Barajı'nın çekilen sula-
rından sonra ortaya çatlak topraklar, ağaç 
gövdeleri çıktı. Kuşların da susuz kalan ba-
rajda yiyecek aradıkları görüldü. İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul sularının bir 
kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı 
da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca de-
relerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı bo-
yunca Aralık harici önceki aylara 
baktığımız zaman 477 milyon metreküp 

suyun İstanbul dışından geldiğini görüyo-
ruz. Ve Aralık ayındaki değerlere baktığı-
mız zaman, her ne kadar Aralık ayında 
alması gereken yağışı almasa da kısmen de 
bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda 
İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık 
olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 
milyon metreküp su kazancımız oluştu, su 
tüketimi azaldı. Sebepleri ise, hafif yağış da 
olsa buharlaşma azalıyor. Hava soğuk 
veya nemli geçtiği için su ihtiyacımız azalı-
yor. Bu zaten barajlardaki suyun azalma-
sına etkisi var. Aynı şekilde aslında birçok 
yayında Kasım ayında başlayan su tasar-
rufu çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde 
2019 ve 2020 yıllarındaki su tüketimine 
baktığımız zaman 2020 yılında fazlaydı. 
Kasım ayında bu değerlere baktığımız 
zaman 2020 yılında Kasım ayındaki su tü-
ketimi geçen yılın Kasım ayındaki su tüke-
timinden az olduğu olduğunu görüyoruz. 
Burada da bu tür yayınların son derece et-
kili olduğunu görüyoruz" dedi. 

Olumlu yönde etkisi var 

Prof. Dr. Toros, gelecek tablo konusunda 
ise "Dün bir yağış aldık, 2021 yılına aslında 
yağışla girmiş olduk. Tabii ki bunun bir et-
kisi var, barajlarda olumlu yönde bir etkisi 

var. örneğin İstanbul barajlarında günlük 
su tüketimi binde 24'ken, bugün baktığı-
mızda binde 11 olduğunu görüyorum. 
Hafif bir yağış da olsa İstanbul'a veya civa-
rımıza artık bundan sonraki süreçte buhar-
laşma az olduğu için hafif bir yağış da 
olsa, toprak da suya doygun olduğu için 
doğrudan barajlara olumlu yönde etki 
yapmış olduğunu görüyoruz. Yine meteo-
rolojik tahminlere baktığımız zaman as-
lında pazartesi-salı yeni bir sistem geliyor. 
Onun etkisi olacak. Daha sonra cuma 
günü yeni bir sistemin geldiğini görüyoruz, 
bu sistem bazı model sonuçlarına göre 
gerçekten güzel yağışlar bırakacak gözükü-
yor. Daha sonraki hafta gerçekten model 
sonuçlarına göre yağışlar gözüküyor. Ümit 
ediyorum ki 2021 yılı ocak ayında beklenen 
yağışı alırız. Beklenen yağışı aldığımız tak-
dirde barajlardaki su seviyesi hızla yüksel-
meye başlayacak. İstanbul'da uzun yıllar 
ortalamasında yıllık yağış değişimi miktar-
larına baktığımız zaman Ocak ayında yıllık 
yağışların yüzde 13'ü, Şubat'ta 11, Mart'ta 
yüzde 9'u, Nisan'da 7'si, Mayıs'ta 5'i, Hazi-
ran'da 4, Temmuz'da 3. Yani yüzde 51'i İs-
tanbul yağışlarının önümüzdeki 7 ay 
boyunca yağmış oluyor" diye konuştu. 
DHA

"NORMALE yakın yağış olması 
durumunda bile ve şu anda İstan-
bulluların su tasarrufuna dikkat 
ettiklerine göre, önümüzdeki dö-
nemde İstanbul'da su kıtlığı çek-
meden olumu yönde bir süreç 
geçiririz diye tahmin ediyorum" 
diyen Prof. Dr. Hüseyin Toros, 
"Ama biz tabii ki meteorolojik 
modellerin tahmin tutarlılığı 
zaman arttıkça yanılma payları 
yüksek. Elimizde var olan su kay-
naklarını sanki barajlarımızda su 
bitmişçesine veya yarın bitecek-
miş gibi çalışma yapmamız gere-
kiyor. Kendi çapımızda suyu nasıl 
tasarruflu kullanırız diye hızlı bir 
şekilde çalışmalara devam etme-
miz gerekiyor. Çünkü Ocak 
ayında yağması gereken yağışın 2 
katı bile yağmış olsa bile, baraj-
larda su çok fazla bile olsa yapa-
cağımız su tasarruflarının hiçbir 
olumsuz yönü yok. Çünkü küre-
sel anlamda bir iklim değişikliğin-
den bahsediyoruz. Su kıtlığının 
önümüzdeki yıl daha da artaca-
ğından bahsediyoruz, dünyamızın 
hızla ısınmaya devam ettiğinden 
bahsediyoruz. Bizler de bu iklim 
değişikliğine kendi çapımızda 
yavaş yavaş uyum yaparak olum-
suz etkileri azaltabiliriz" ifadele-
rini kullandı.  

TASARRUFA  
DEVAM EDİLMELİ

Toros; “Meteorolojik modellerin tahmin tutarlılığı zaman arttıkça yanılma 
payları yüksek. Elimizde var olan su kaynaklarını sanki barajlarımızda su 
bitmişçesine veya yarın bitecekmiş gibi çalışma yapmamız gerekiyor. 
Kendi çapımızda suyu nasıl tasarruflu kullanırız diye hızlı bir şekilde  
çalışmalara devam etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu

1 EKİM 2020 tarihinde gö-
reve başlayan Jandarma 
Çevre, Doğa ve Hayvanları 

Koruma Timi, yasadışı yollarla ülke-
mize sokulup satılmayı bekleyen 10 
boa yılanı, 8 piton yılanı ile 2 sakallı 
kertenkeleyi bulunduğu adreslerden 
alarak Milli Parklar Müdürlüğü'ne, 
yasaklı ırk olarak belirlenmiş olan 4 

pitbull cinsi köpeği ise Büyükşehir 
Belediyesi ekiplerine teslim etti. Ay-
rıca ekipler kulak küpesi bulunma-
yan birçok sokak hayvanının da 
barınaklara sevk edilmesini ve kayıt 
altına alınmasını sağladı. Jandarma, 
çevre, doğa ve hayvanlara karşı işle-
nen suçların önüne geçilmesinde ve-
rilen mücadeleye vatandaşların 

destek olmaları maksadıyla İçişleri 
Bakanlığınca geliştirilen Hayvan 
Durum İzleme (HAYDİ) uygulama-
sının indirilerek bu kapsamda karşı-
laştıkları sorunların çözümü için 
kullanabileceklerini, ayrıca 112 Acil 
Çağrı Merkezi ile 156 Jandarma 
İmdat ve İhbar Hattını da arayabile-
cekleri belirtti. DHA 

Jandarma Çevre timi görevde
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmek üzere oluşturulan 
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yasadışı yollarla ülkemize sokulup satılmayı bekleyen 24 hayvanı yetkililere teslim etti
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Kreste inceleme

TARIHI KILISEYI
TALAN ETTILER!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İBB tarafından yapılan,
Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan ‘Yuvamız İstanbul’ kreşini ve İSKİ’nin
yapımına devam ettiği Haramidere Dere ıslağı projesini inceledi

CumHurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın
Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak
Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasına üni-

versitede görevli öğretim üyelerinden tepki geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri imzasıyla
yapılan yazılı açıklamada, "1 ocak 2021 gece ya-
rısı, 1980'lerin askeri vesayet rejiminden sonra ilk
kez kurum dışından bir rektör atanmıştır. Bu
durum 2016'dan bu yana ağırlaşarak sürmekte
olan, rektör seçimlerini ortadan kaldıran antide-
mokratik uygulamaların bir devamıdır" denildi.
Açıklamada, "Üniversitemizin akademik özerkli-
ğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerle-
rini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul
etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İlkelerin takipçisiyiz

Akademisyenler tarafından, üniversite senatosu-
nun 2012 yılında kabul ettiği şu ilkelerden vazgeç-
meyeceğinin altı çizilerek, "Üniversitelerin
herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskı-
sına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kul-
lanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim
açısından vazgeçilmezdir. Üniversitelerde karar
alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş
kurullarda ve akademik yöneticilerde olması
özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü mü-
dürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi
akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belir-
lenmelidir. Üniversitelerin, özerk anayasal kurum-
lar olarak, akademik programlarını ve araştırma
politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üni-
versite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi,
bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarından-
dır. Üniversitemizin tüm bileşenleri ile birlikte bu
ilkelerin takipçisiyiz" ifadelerine yer verildi. 

Rektör Bulu’ya
karşı çıktılar!

Bakımsızlıktan güçlükle ayakta duran Silivri'deki 300 yıllık tarihi Germiyan Kilisesi'ne bir darbe de define-
cilerden geldi. Defineciler kilise ve çevresinde altın bulma umuduyla metrelerce derinlikte çukurlar kazdı

av.ayseacar@gmail.com

Av. Ayşe Acar UMUT

İşyerine ait araç ile 
kaza yapan işçinin 

iş sözleşmesinin feshedilmesi

7 244 Sayılı Kanun, Covid-19’un ekonomik ve
sosyal hayata olan olumsuz etkilerini azalta-
bilmek amacıyla 17.04.2020 Tarihli Resmi

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
kapsamda İş Hukuku alanında 4857 Sayılı İş Kanu-
nu’na eklenen Geçici 10. madde ile bu kanunun kap-
samında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş
veya hizmet sözleşmesinin bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle İş Kanunu’nun
25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı
bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer
alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve
benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedile-
meyeceği düzenlemesi getirilmiştir. Resmi Gazete'de
yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten
çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17
Ocak 2021'den itibaren 2 ay daha uzatılmış bulun-
maktadır.

İşyerine ait araç ile kaza yapan işçinin iş sözleş-
mesi İş Kanunu’nun 25/2-i bendi kapsamında veya
18. maddesi kapsamında feshedilebilecektir. Şimdi
sırasıyla bu fesih yollarını inceleyelim.

1-) İş Kanunu’nun 25/2-i bendi, Covid-19 önlem-
leri neticesinde yürürlüğe konan fesih yasağının kap-
samı dışında kaldığından işveren, şartların oluşması
halinde idari para cezası ödemeksizin işçiyi işten çı-
kartabilecektir. Bu madde "İşçinin kendi isteği veya
savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşür-
mesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli al-
tında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve
maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyeme-
yecek derecede hasara ve kayba uğratması." şeklinde
düzenlenmekte olup sözleşme feshedilmeden önce,
zararın öğrenilmesinden itibaren 6 iş günü hak düşü-
rücü süre bulunduğu gözden kaçırılmamalıdır.

Haklı nedenle sözleşmenin feshedilebilmesi için
öncelikte araçta meydana gelen maddi hasarın işçi-
nin 30 günlük brüt ücretinden fazla olması ve işçinin
kusurlu olması gerekmektedir. Maddi zarar bir fatu-
raya/belgeye dayanabilir. Soruşturma devam et-
mekte ise soruşturma dosyasında kusur tespiti için
atanan bilirkişilerin raporu beklenmelidir. Yargıtay
uygulamasına göre "Zararın işçinin kasıtlı davranı-
şından ya da taksirli eyleminden kaynaklanmasının
herhangi farkı bulunmamaktadır. İşçinin kusuru ve
zararı, ayrı ayrı uzman kişilerce belirlenmelidir. İşçi-
nin kusursuz olduğunun ortaya çıkması halinde işve-
renin haklı fesih imkanı olmadığı gibi, işçinin kusuru
belli bir yüzde ya da belli bir oran olarak saptan-
mışsa; zararın miktarı da bu kusur nispetinde azal-
tıldıktan sonra otuz günlük ücreti aşıp aşmadığına
bakılmalıdır." Eğer işçinin kusur oranı yüzde 100
değil ise kusur oranına göre meydana gelen zararda
işçinin payı belirlenmelidir.

Netice itibariyle tazminatsız haklı fesih için; işbu
kazada işçi kusurlu olmalı ve araçta meydana gelen
zarar işçinin 30 günlük brüt ücretinden fazla olmalı-
dır. Bu halde İş Kanunu 25/II-i uyarınca çalışanın
sözleşmesi tazminatsız derhal feshedilebilecektir. İş-
veren açısından; kaza tutanağı, kusura ilişkin bilir-
kişi rapor tutanağı, kaza neticesinde maddi zarar
söz konusu ise maddi zarara ilişkin fatura/belge,
kaza yaralanmalı/ölümlü ise yaralanan/ölen kişilerin
mevcut hukuki durumları birer delil niteliğindedir.
Ancak her hâlükârda işçinin feshin haksız olduğu id-
diasıyla dava açma hakkı bulunduğunu belirtelim.
Burada onun kullanabileceği argümanlar ise; kusu-
runun belirli olmaması, araç kullanmaya yönelik ge-
rekli eğitimleri almadığı, işyerinde hız sınırına ilişkin
uyarı bulunmadığı vb. iddialar olabilir.

2-) İşveren açısından iş ilişkisinin sürdürülmesinin
önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği du-
rumlarda feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul
edildiğinden işçinin kusuru ile sebep olduğu trafik
kazası neticesinde özen yükümlülüğüne aykırı dav-
randığı ve güven duygusunun zedelendiği gerekçe
gösterilerek İş Kanunu m. 18’e dayanılarak işçinin
iş sözleşmesi feshedilebilir.

Araçta meydana gelen zarar işçinin otuz günlük
brüt ücreti tutarında olmayıp kusura ilişkin bilirkişi
raporu da henüz dosyaya gelmemiş ise diğer şartla-
rın sağlanması halinde geçerli sebebe dayanarak iş
sözleşmesi feshedilebilir. Bu olasılıkta fesih bildiri-
minde bulunurken fesih sebebinin detaylı şekilde be-
lirtilmesi gerekmektedir. Ancak Covid-19 sebebiyle
getirilen fesih yasağına bağlı olarak geçerli sebeple
işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işveren
tarafından idari para cezası ödenmesi gerekeceği
gözden kaçırılmamalıdır.

Kasko sigortasının bozulması, araçta meydana
gelen zarar, kazanın işyerinde meydana gelmesi ve
başka işçilerin zarar görmüş olması, kaza netice-
sinde yaralının yoğun bakımda olması/ ölüm sebe-
biyle doğacak zararlar, işçinin kaza tutanağına göre
kusurlu olduğu gibi sebepler fesih sebebi olarak
açıklayıcı bir şekilde gösterilebilir. İşçinin işe girdiği
tarihten itibaren disiplin kaydına bakılması ve eğer
herhangi bir disiplin cezası almışsa bunun belirtil-
mesi de faydalı olacaktır. 

İşçinin geçerli sebep ile iş sözleşmesinin feshedi-
lebileceği bu ihtimalde işçinin savunmasının alın-
ması gereklidir. Geçerli sebeple işçinin iş sözleşmesi
feshedilecekse işçinin ihbar ve kıdem tazminatını
alma hakkı vardır. Bu olasılıkta işçi fesih sebebinin
geçerli olmadığı iddiasıyla işe iade talebinde buluna-
bilir, arabuluculuk süreci başlayabilir. 

G ermiyan Kilisesi, Silivri'ye bağlı De-
ğirmenköy'de bulunuyor. 1836 yı-
lında I. Abdülhamid'in para

yardımı ile Rum köylüler için yaptırılan ki-
lise, 1913 yılında Rumlar'ın Yunanistan'a
göç etmesiyle boş kaldı. Mübadele dönemi
olan 1923-1924 yıllarında Rumların gitme-
sinden sonra cami ve okul olarak kullanıldı.
Tarihi kilise bakımsızlıktan yıllar içinde
harap olurken bir de defineciler tarafından
tahrip ediliyor. Define aramak çevresinde
için insan boyu içinde ise metrelerce çukur-
ların kazıldığı kilise güçlükle ayakta duru-
yor. Bölgede yaşayan köylülere göre
defineciler kaza kaza kiliseyi kalbura çevirdi.

Sadece biri kaldı
Kilisenin içindeki ahşap sütunların çürü-
düğü, ahşap çatının da yarısının çöktüğü
görüldü. Kilisenin zemininde de definecile-
rin tahribatlarını görmek mümkün. Zeminde
derin çukurlar açılırken, ahşap sütunların al-
tında bulunan oymalı mermerlerden ise sa-
dece biri duruyor. İçerideki merdivenlerin
yarısı çökmüş, duvarlarındaki kabartma-
larda yok olmuş durumda. Kilisenin dışında
hemen yanında ise açılan bir çukur daha
bulunuyor. Ayrıca kilisenin hemen önünde
bulunan ağacın da altı kazılmış durumda.
Kilisenin yakınında bulunan İsmetpaşa Ma-
hallesi'nde yaşayan Kani Çılgın, "Ben 58 ya

şındayım kendimi bildim bileli kilise var. Yu-
nanlılar varmış eskiden bizim oturduğumuz
yerlerde. Onlar savaşta kaçmışlar buradan.
Mübadelede bizim babalarımız dedelerimiz
oraya yerleşmiş. Eski Değimenköy, esas De-
ğirmenköy orası, Germiyan olarak geçiyor.
Defineciler kaza kaza kalbur gibi yaptılar.
Bir şey bırakmadılar, altına girdiler 3 metre.
Çok güzel bir yapıydı ama berbat ettiler. Ko-
rumaya alınmadı, o zaman korumaya ala-
caklarını söylediler ama korumaya
almadılar. Gece giden orada çalışıyor, 'bu-
rada para var, burada para var', para arıyor-
lar yani orada. Bir ara samanlık olarak
kullanıldı orası. Harabe gibi" dedi. DHA

DUVARLARI
KALDI
Bir diğer mahalleli
Tunay Yaşar ise "Defi-
neciler var, yıllardır
oradalar. Ben hayvan-
cılık yaptım 25 sene,
80'den sonra 2000'e
kadar her akşam geli-
yorlardı. Harap oldu-
ğunu gördüm, gidip
bir iki kere gördüm,
çok da derin kazmış-
lar şu anda. Terk
edildi, yıkılmak üzere
artık, kala kala duvar-
ları kaldı, çatısında
zaten bir şey kalmadı"
diye konuştu.

CHPGenel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, İBB
Başkanı Ekrem İma-

moğlu ve Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt, İBB
tarafından yapılan Akçaburgaz
Mahallesi’ndeki ‘Yuvamız İstanbul’
isimli kreş ve İSKİ’nin yapımına
devam ettiği Haramidere Dere ıs-
lağı projesini ziyaret etti. İBB tara-
fından yapılan ‘Yuvamız İstanbul’
kreşi ziyareti sırasında Esenyurt Be-
lediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, Belediye Başkan Yardımcıları
Cemal Güneysu ve Ali Susuz, CHP
Esenyurt Belediyesi Meclis üyesi
Emine Polat, CHP Esenyurt İlçe
Başkanı Hüseyin Ergin, Esenyurt
İYİ Parti İlçe Başkanı Hakan Akkuş
ve CHP Esenyurt Gençlik Kolları
Başkanı Erdinç Aktaş gelen heyeti
kreşin önünde karşıladı. Kadın Kol-
ları Başkanı ve aynı zamanda Esen-
yurt Belediye Meclis Üyesi olan

Emine Polat, Genel Başkan Kılıç-
daroğlu’na çiçek takdim etti. 

Nemrutlu bilgi verdi

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Esen-
yurt Akçaburgaz Mahallesi’nde bu-
lunan ‘Yuvamız İstanbul’ kreşinde
incelemelerde bulundu. İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Şengül Altan
Arslan’dan kreşle ilgili bilgi alan Kı-
lıçdaroğlu ve İmamoğlu’na, yuva
öğrencileri tarafından yapılan yeni
yıl hediyeleri sunuldu.  Kılıçdaroğlu
ve İmamoğlu’nun Esenyurt’ta ikinci

durağı aşırı yağışlardan kaynaklı su
baskınlarının olduğu Haramide-
re’deki İSKİ şantiyesi oldu. Kılıçda-
roğlu, İmamoğlu ve Bozkurt, İSKİ
Genel Müdürü Raif Mermutlu’dan
çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Öte
yandan vatandaşlar çalışmaları in-
celeyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve
Bozkurt’a sokağa çıkma kısıtlama-
sından ötürü evlerinin penceresin-
den el sallayarak ilgi gösterdi.
Vatandaşlara mutlu yıllar diye yanıt
veren Kılıçdaroğlu ve beraberinde-
kiler incelemeleri sonlandırdı.

800 bin
kişi

başvurdu

İçişleri Bakanlığı, "Hayat Kimli-
ğinle Kolay" uygulamasından bu-
güne kadar 800 bin vatandaşın

yararlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan ya-
zılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu tarafından tanıtılmasının ardından 21
Eylül 2020'de hayata geçirilen "Hayat Kimli-

ğinle Kolay" uygulaması yoğun ilgi görüyor. Eh-
liyet değişiminde son gün ne zaman, yenileme
ne zaman bitecek Sürücü belgesi yenileme sü-
resi 2022ye kadar uzatılmıştı. Ehliyet değişi-
minde son gün ne zaman, yenileme ne zaman
bitecek? Sürücü belgesi yenileme süresi 2022'ye
kadar uzatılmıştı.  Vatandaşların, trafikte yanla-

rında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorun-
luluğunu ortadan kaldıran uygulamaya en yük-
sek talep 117 bin 898 kişi ile İstanbul'dan geldi.
İstanbul'u Ankara, Antalya ve İzmir takip etti.
Kullanılmaya başlanmasının üzerinden 3 ay
geçmesine karşın 18-25 yaş grubundaki 111 bin
737 genç uygulamadan faydalandı. 

hukuk köşesİ
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2021 yılı bütçesinde 1 trilyon 101
milyar lira olarak hedeflenen bütçe
gelirlerinde ret ve iadeler hariç 922

milyar 744 milyon lira olması beklenen vergi
gelirlerinde en büyük payı yine ürün ve hiz-
metlerden toplanan dolaylı vergiler alacak.
Yeni yılda Katma Değer Vergisi (KDV) ve
Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) tahsil edil-
mesi hedeflenen gelir 479.2 milyar liraya ulaşı-
yor. Yani toplanacak her 100 liralık verginin 52
lirası sadece KDV ve ÖTV'den tahsil edilecek.
Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 83.6 milyar lira
ile toplam ÖTV'nin yüzde 39'unun, toplam
vergi gelirlerinin ise yüzde 9'unun alkol ve
tütün ürünlerinden elde edileceğini vurgulaya-
rak, “Tiryakiler yine bütçenin gözdesi olacak”
dedi.

Yük bordroluda

Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis'e sunu-
lan 2021 bütçesinin virgülü bile değişmeden
onaylandığına dikkat çeken Bingöl, “Demek ki
mükemmel bir bütçe” yorumunu yaptı. Bin-
göl, 922 milyar 744 milyon liralık vergi gelirle-
rinin alt kırılımlarını, "195.2 milyar liralık Gelir
Vergisi'nin 110 milyarını işçi, memur ve bord-
rolu ödeyecek. 850 binden fazla kurumun
ödeyeceği kurumlar vergisi ise 105.1 milyar
lira olacak. En yüksek gelir hedefi 265.5 milyar
lira ile yine KDV'den gelecek. ÖTV'den bekle-
nen gelir hedefi 213.2 milyar lira. Tütün ma-
mullerinden 65.5 milyar lira, alkol
ürünlerinden 17.9 milyar lira gelir bekleniyor"
şeklinde özetledi. 

Alınacak vergiler

"Kredi musluklarının açılması ile Maliye'nin
parlayan yıldızı haline gelen Banka ve Sigorta
Muamele Vergisi'nden ise beklenen gelir 28.4
milyar lira" diyen Bingöl, "Çağdaş ülkelerin
hemen hiçbirinde artık uygulanmayan Damga
Vergisi'nden beklenen gelir 23.8 milyar lira. 99
depremi ile hayatımıza geçici olarak giren
ancak kalıcı hale gelen Özel İletişim Vergi-
si'nden 4.6 milyar lira gelecek. Servet vergileri-
nin en önemli gelir kalemi olan Motorlu
Taşıtlar Vergisi'nde de 18.5 milyar lira ile bek-
lenti yine büyük. Salgının ilk 2 ayında yaklaşık
5.500 ürüne getirilen ilave gümrük vergileri
2020'de vergi gelirlerini ciddi şekilde artırmıştı.
Bu yıl beklenti 24.5 milyar lira ile yine yüksek.
Tapu, yargı, pasaport, yurtdışı çıkış gibi harç-
lardan beklenen gelir toplamı ise 34.4 milyar
lira" ifadelerini kullandı. 

İ ş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda
kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası
ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki 
Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli 
değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri
şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından il-
gilendiren belge zorunluluğu getirilen mes-
lekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve
çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik
Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
çıkarılacak tebliğlerde belirtilen meslek-
lerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren
on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu
Kanununda düzenlenen esaslara göre Mes-
leki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan 
kişiler çalıştırılamayacaktır.”

MYK tarafından yetkilendirilmiş belge-
lendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamla-
rında yer alan ulusal yeterlilikler de
tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme
değerlendirme faaliyetleri sonucunda başa-
rılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin
söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğ-
renme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yet-
kinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslar-
arası personel belgelendirme standardına
göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla

tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde ya-
pılan ölçme değerlendirmeler sonucunda ba-
şarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi düzenlenir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin 
Avantajları Nelerdir?

Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun
vadede işsizliğin azalması, istihdamın 
gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün 
artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine
katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü istih-
damının artması daha kaliteli ürün ve hiz-
met sunumunu yaygınlaştırarak yaşam
standartlarımızın yükselmesini de destekler.

BİREYLER İÇİN AVANTAJLARI
Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan

ölçme değerlendirme sonucunda alınan
belge, kişiye bir işe başvururken sahip ol-
duğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme
olanağı vermektedir.

Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğ-
renmenin tanınmasına imkân verdiği için bi-
reyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve
esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki iler-
leme yolları daha açık hale geldiğinden ka-
riyer hareketliliği desteklenmektedir.

İŞVERENLER İÇİN AVANTAJLARI

İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli
ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabil-
mekte ve teşvik imkânlarından 
yararlanabilmektedir.

İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip,
değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin
istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü
artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması
ile zaman ve para kaybı engellenmiş 
olmaktadır.

Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştı-

rılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin
kalitesinin artmasına katkıda bulunmakta-
dır.

MESLEKİ YETERLİLİK 
BELGESİ NASIL ALINIR?

Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Bel-
gesi alabilmeleri için belge almak istedikleri
mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve
MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav
ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendi-
rilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması
gereklidir.

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşla-
rınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını
belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına
yaparlar.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik
ve performansa dayalı sınavlarda başarılı
olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan
tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı
düzenlenir.

DESTEK ve TEŞVİKLER

13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun
kapsamında teşvikten yararlanma şartlarını
taşıyan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sa-
hibi kişilerin sigorta primlerinin işveren his-
selerine ait tutarı 54 aya kadar İşsizlik

Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir
10/8/2005 tarihli ve 5902 sayılı İşyeri

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelikte 30.03.2017 tarihli ve
2017/10085 sayılı Resmî Gazete ’de yayım-
lanan Yönetmelikle değişikliğe gidilmiştir.
Bu değişiklikle; iş yeri açma belgesi düzen-
lenebilmesi için epilasyon işlemini gerçekleş-
tirecek güzellik uzmanlarının, kullanacağı
epilasyon cihazları ile ilgili 3308 sayılı
Kanun kapsamında alınan ustalık belgesi
veya mesleki ve teknik eğitim okullarının il-
gili alanlarından mezun olduğunu gösterir
diploma veya üniversitelerin ilgili lisans ve
ön lisans alan ve dalından mezun olduğunu
gösterir diploma veya Mesleki Yeterlilik Ku-
rumundan alınan mesleki yeterlilik belgesin-
den birisine sahip olması zorunlu
tutulmuştur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşla-
rınca verilen Seviye 5 ve üzeri seviyelerde
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip
yeni eleman istihdamı için verilen destek,
başvuru tarihi itibarıyla son on iki ay içeri-
sinde istihdam edilmemiş ve işletmede tam
zamanlı olarak çalışacak elemanlar için
sağlanmakta olup; aynı anda iki eleman için
bu destekten yararlanılabilmektedir. Destek
kapsamında istihdam edilecek nitelikli ele-
manın, başvuru tarihinden önceki son otuz
gün içinde istihdam edilmiş olması veya baş-
vurunun kabul edildiği tarihten itibaren en
geç kırk beş gün içinde istihdam edilmesi
gerekmektedir. Her bir eleman için aylık üst
limit 1.500 TL (istihdam edilecek elemanın;
şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve
temsili için görevlendirilmiş olması veya
kadın veya başvuru tarihi itibarıyla otuz ya-

şından gün almamış olması halinde bu üst
limitlere 1.000 TL ilave edilmektedir), des-
tek üst limiti 50.000 TL’dir.

İşletmelerin; 16UY0251-6 KOBİ Danış-
manı (Seviye 6) MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi sahibi bireylerden; Genel Yönetim,
AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Ya-
rarlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı
Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim,
İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış
Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri,
Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolo-
jiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Bel-
gelendirmesi ve CE Belgesine Uygun
Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacak-
ları danışmanlık hizmetlerine destek veril-
mektedir. Destek üst limiti 22.500 TL’dir.

İşletmelerin; TÜRKAK tarafından akre-
dite edilmiş kurum/kuruluşlardan alacakları
personel belgelerine ilişkin giderlere destek
verilmektedir. Destek üst limiti 30.000
TL’dir.

SEKTÖRLER

Adalet ve Güvenlik, Ağaç İşleri, Kağıt ve
Kağıt Ürünleri, Bilişim Teknolojileri, Cam,
Çimento ve Toprak, Çevre, Eğitim, Elektrik
ve Elektronik, Enerji, Finans, Gıda, İnşaat,
İş ve Yönetim, Kimya, Petrol, Lastik ve
Plastik, Kültür, Sanat ve Tasarım, Maden,
Medya, İletişim ve Yayıncılık, Metal, Oto-
motiv, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Spor ve
Rekreasyon, Tarım, Avcılık ve Balıkçılık,
Tekstil, Hazır Giyim, Deri, Ticaret Ulaş-
tırma, Lojistik ve Haberleşme (Satış ve Pa-
zarlama), Toplumsal ve Kişisel Hizmetler,
Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek 
Hizmetleri.

Saygılarımla…

MYK mesleki 
yeterlilik belgesi Ömer MEŞE

omermese@gmail.com

KONUK YAZAR

Yeni yılda toplanacak her 100 lira-
lık verginin 52 lirası sadece ÖTV ve
KDV’den gelecek. Vergi uzmanı
Dr. Ozan Bingöl, ödeyecekleri 83.4
milyar liralık ÖTV’yle bordroludan
sonra bütçenin gözdesinin yine 
tiryakiler olacağını söyledi

Tiryakiler yine
gözde olacak

T ürkiye yeni yıla zam yağmuruyla
başladı. Otoyol ve köprü geçiş üc-
retlerine ortalamada yaklaşık yüzde

25 oranında zam yapıldı. Bir otomobilin
geçiş ücreti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde
10,50 TL’den 13,25 TL’ye, Osmangazi Köp-
rüsü’nde 117,90 TL’den 147,50 TL’ye yük-
seldi. Vatandaşın büyük tepkisini çeken
zamlarla ilgili Tüketiciyi Koruma Derneği
de bir açıklama yaptı. Yapılan fahiş zam-
lara tepki gösterilen açıklamada, “Perşem-
benin gelişi çarşambadan belli olmuştur.
2021 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi
yapılmış/yapılacak olan zamlar nedeniyle
vatandaşlarımız yaşam mücadelesi vere-
cektir" denildi.

Tüketici adına soruyoruz

Yapılan zamların sadece aracı olan vatan-
daşları değil, köprülere, tünellere verilen
dolar endeksli geçiş garantileri nedeniyle
tüm vatandaşları ilgilendirdiği belirtilen
açıklamada, “Zam gerekçesi olarak dolar
kur farklı kaynaklı olduğunun kamuoyuna
yansıması ise bir başka garabettir. Hani
dolar ile işimiz yoktu, doların yükselmesi
bizi etkilemiyordu, maliyet girdilerinde hiç-
bir artış olmayan mal ve hizmet satışla-
rında fahiş artışlara inceleme yapılarak
ceza verilecekti. 83 milyon tüketici adına
soruyoruz: Köprü ve otoyollarda verilen
hangi hizmetlerin girdilerine fahiş artış gel-
miştir de yüksek oranda zam yaptınız? Yap
işlet devret yöntemiyle yapılan ve devletin
dolar üzerinden yüksek geçiş garantisi ver-
diği köprülere enflasyon oranı üzerinde ya-
pılan aşırı zammın, güçlü olan şirketlerin
kasasını dolduracağı ve güçsüz olan tüketi-
cinin cebini boşaltacağı ve geçiş garantisi
nedeniyle hazineye ek yük getireceği belirti-
len açıklamada, “Yeni yıla girerken; harçlar,
vergiler, doğalgaz, elektrik köprüler, otoyol-
lar gibi yapılan zamlar nedeniyle alım gücü
düşen vatandaşın dayanma gücü kalma-
mıştır" ifadelerine yer verildi. 

İki kez etkilenecek

"Otoyollar ve köprülere yapılan zamlar ile
İstanbul'un iki yakası birbirinden uzaklaş-
tırılmış vatandaşların güvenli kaliteli ucuz
ve zaman tasarrufunu sağlayan ulaşım
hakkı engellenmeye çalışılmaktadır" deni-
len açıklamada, "Halkın güvenliği ve
zaman kaybının önlenmesi ve trafiğin ra-
hatlaması için yapılan yol ve köprüler ya-
pılan aşırı zamlar ile yükselen fiyatlar
nedeniyle yapılış amaçlarından uzaklaş-
maya başlamıştır. Yap işlet devret modeli
ile yapılan otoyollar, köprüler ve tüneller
de geçiş garantisi olması nedeniyle bura-
lardan geçen tüketici, zamlı geçiş ve farkın
hazineden karşılanmasından dolayı iki 
kez zamdan etkilenmiş olmaktadır" 
saptaması yapıldı. 

HANI DOLAR ILE 
ISIMIZ YOKTU!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum'a, salgın nedeniyle zor durumda

olan TOKİ borçlusu vatandaşların taksitlerinin
ertelenip ertelenmeyeceğini sordu. Bakan Kurum
herhangi bir erteleme planı olmadığını bildirdi.
Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından taksit
ödemeleri kapsamında, 2020 yılı Nisan ve Mayıs
aylarına ait taksit geri ödemelerinin faizsiz olarak
ertelenmesi ve taksit geri ödemelerinin 2020 Ha-
ziran ayından itibaren başlatılmasının sağlandı-
ğını hatırlattı. Bakan, taksit ertelemeye ilişkin yeni

bir planları olmadığını vurgulayarak, "Ertelenen
taksit geri ödemelerinin, 2020 Temmuz ayı
dönem artışı yapıldıktan sonra Temmuz-Aralık
aylarına ait oluşacak geri ödeme taksitlerine
ilave edilmek suretiyle 6 eşit taksit halinde tahsil
edilmesi kararı alınmış ve bu karar doğrultu-
sunda işlemler yürütülmüştür. Ancak, hâliha-
zırda taksit ertelemeye ilişkin yeni bir planlama
yapılmamıştır" cevabını verdi. Önerge sahibi
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise "TOKİ
taksitlerinin ertelenmesi konusunda, olumsuz
yanıt verilmektedir. Bakan, taksit ertelemesi
planlamadıklarını ifade ediyor. Gelirini kaybe-
den yüz binlerce insan TOKİ taksitini ödeyeme-
yince ne yapacaksınız ? Bu insanların evine icra
yollayınca içiniz rahat edecek mi?” diye sordu.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat

Kurum’a, salgın nedeniyle zor
durumda olan TOKİ borçlusu

vatandaşların taksitlerinin erte-
lenip ertelenmeyeceğini sordu.

Bakan Kurum herhangi bir
erteleme planı olmadığını bildirdi

Tüketiciyi Koruma Derneği vatandaşın büyük tepkisini çeken köprü ve otoyol zamları hakkında bir açıklama yaptı. Tüketiciyi Koruma Derneği
Genel Başkanı Aziz Koçal imzası ile paylaşılan açıklamada "Hani dolar ile işimiz yoktu, doların yükselmesi bizi etkilemiyordu?" diye sordu

ZAMLAR GERİ ÇEKİLMELİ
Ulaşım sağlanması için gerekli alt yapı
olan yol, köprü ve tünel gibi hizmetlerin
bir kamu hizmeti olarak verilmesi ge-
rektiği belirtilen açıklama şu ifadeler
kullanıldı: "Özelleştirme veya yap işlet
devret modelinden vazgeçilmeli mevcut
sözleşmelerden geçiş garantileri kaldırı-
larak Türk Lirası’na çevrilmeli, ulaşım
hizmeti ücretsiz sağlanmalıdır. Basına
yansıyan verilere göre 2020 ilk altı ayı
için sadece Osmangazi Köprüsü için ha-
zineden 1 milyar 750 milyon liralık
ödeme yapılmıştır. Bu ödeme Edirne'den

Kars’a kadar köprünün resmini dahi
görmeyen kişiler dahi köprü için ödeme
yapan durumdadır. Kuzey Marmara Oto-
yolu’nun hizmete açılan bölümleri için
ise 1.4 milyar TL işletmeci şirkete
ödeme yapılmıştır. Anayasamızın 172.
maddesi “Devlet, tüketicileri koruyucu
ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin
kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik
eder.” hükmü gereği devletin güçlü olan
şirketlere karşı güçsüz olan tüketicileri
korumalı ve yapılan zamları derhal geri
çekmelidir."

TOKİ taksitine erteleme yok!
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BAKAN Varank, Ekonomi Muhabirleri 
Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker 
ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerini 

kabul etti. Varank, görüşmede yaptığı konuşma-
sında, yatırım tarafından büyük ivmenin bulundu-
ğunu söyledi. Türkiye'nin üreten ve her türlü 
ihtiyacını karşılayabilen ülke olduğunu belirten Va-
rank, "Türkiye nitril eldiven üretilmeyen bir ülkeydi. 
Bu sektörün tamamı Uzak Doğu'daydı. Şu anda üç 
firma birden nitril eldiven yatırımı yapıyor. İnşallah 
mart ayında kendi ülkemizde üretilen eldivenler kul-
lanılacak. Yatırım tarafındaki bu iştah, bizim doğru 
yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu iştahın devam et-
mesini bekliyoruz. Geçen sene 4 bin 875 teşvik bel-
gesi düzenlemiş, bu sene 9 bin 335 teşvik belgesi 
düzenlenmiş" dedi. 

Türkiye'nin otomobili 

Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili için geçen 
sene açıkladığı takvimde değişikliğin bulunmadığını 
belirterek, "Covid olmasına rağmen takvimle 
uyumlu gidiyoruz. Otomobilimiz gerçekten beğe-
nildi. Kime gösterdiysek çok beğendi, halkımız çok 
olumlu yaklaşıyor. Eleştiriler var, işte 'Global firma-
larla çalışıyorsunuz. Parçaların bir kısmını yurt dı-
şından alacaksınız bu nasıl yerli otomobil?' Ben 
onun örneklerini veriyorum. Şu anda global tedarik 
zincirlerine baktığınızda hangi araç yüzde 100 bir 
ülkenin kendi toprakları içinde üretiliyor ki? Nasıl 
rekabetçi olacaksınız, insanların daha fazla satın al-
masını ikna edeceksiniz ona göre bir politika izliyor-
sunuz. Türkiye, çok önemli bir otomotiv üreticisi. 33 
milyar dolar otomotiv, yedek parça ve mühendislik 
ihracatı yapan bir ülke. Eğer siz sadece tedarikçiyse-
niz genel merkezlere bağlı dönüşümü yapabilirsiniz. 
Biz Türkiye'nin Otomobili ile Türkiye'de bu kabili-
yetleri kendimiz tetikleyeceğiz, geliştireceğiz ve Tür-
kiye'de mobilite ekosistemi oluşturacağız. Burada 
hiçbir sıkıntı yok. İnşallah 2022'nin sonunda bu 
araçlar banttan indiğinde tüm Türkiye'nin gurur 
duyduğu bir aracı karşımızda hep birlikte göreceğiz" 
diye konuştu. 

Bana yazdığı mektup var 

Manisa'ya yatırıma hazırlanan ancak daha sonra 
vazgeçen Volkswagen'in kararıyla ilgili daha önce 
konuşmadığını belirten Bakan Varank, başından beri 
bir süreci yürüttüklerini söyledi. Volkswagen'in 
CEO'su Herbert Diess'in kendisine mektup yazdı-
ğını kaydeden Varank, şöyle konuştu: "Bana yazdığı 
mektup var. 'Biz Türkiye'yi çok önemli bir ülke ola-
rak görüyoruz. Türkiye'de yatırım yapanın kazana-
cağını biliyoruz'. Burada açıkça şunu da belirtiyor. 
'Ben kişisel olarak Türkiye'yi çok önemli bir pazar, 
üretici olarak görüyorum, yatırım yapmanın doğru 
olduğunu biliyorum ama pandemi sürecinde oto-
mobil endüstrisinde büyük oynaklık oldu. Biz ve yö-
netim kurulumuz yeni yatırım yapma isteklerinden 
vazgeçti. Bütün çözümlerini mevcut fabrikalarında 
güncellemeye giderek çözmek istiyorlar. Çünkü sek-
törün ne olacağını bilmiyoruz'. Kendisi iki kez geldi, 
Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüşmek için. Bizim 
talebimiz değil, kendisi geldi, ne yapmak istediklerini 
anlattı. Bize resmi açıklaması bu ama şunu da bili-
yorum, açık konuşalım. Bu şirketler global şirketler 
ama yönetim kurullarına baktığınızda yerel yöne-
timlerin yani eyaletlerin burada etkisi var, sendikala-
rın ortaklığı var, yabancı ortaklar var. Tüm bu 
dengeleri tutarak yatırım kararları alıyorlar. Tabii ki 
burada siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu bi-
liyorduk. Zaten basına yaptığı açıklamalarda Diess 
bunu da söyledi. Ama şunu bilmemiz lazım. 
Madem global bir markaysanız, karınızı düşünüyor-
sanız siyasi karar vermemeniz lazım. Eğer bu şirket 
halka açıksa siz aslında yatırımcınızı kandırıyorsu-
nuz. Karlı olanı değil size yapılan siyasi baskılara 
göre karar veriyorsunuz demektir. Bunu da kendile-
rinin basına beyan etmiş olmaları üzücü ve altı çizil-
mesi gereken bir husus. İlk toplantıda kendilerine şu 
cümleyi kurduğumu hatırlıyorum. 'Bakın, biz Tür-
kiye olarak önemli bir ekonomiyiz, global yatırımcıyı 
çok önemsiyoruz ama bu işi yapacaksak lütfen eko-
nomik karar verin, siyasi karar vermeyin. Siyasi 
karar verecekseniz bu işe başlayıp enerjimizi harca-
mayalım'. O gün bize dedikleri, 'Asla siyasi karar 
vermeyeceğiz'." DHA 

Bu işten biz değil  
onlar kaybeder! 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, Manisa'ya yatırıma  
hazırlanan ancak daha sonra  

vazgeçen Volkswagen'in kararıyla  
ilgili ilk kez konuştu. Şirketin  

CEO'su Herbert Diess'in, kendisine 
yazdığı mektupta pandemiyi  

gerekçe gösterdiğini belirten Varank, 
"Bu işten biz değil Volkswagen  

kendisi kaybeder" dedi.

K anal İstanbul’un, bir ulaşım 
projesi olmadığını, gayrimenkul 
ve rant projesi olduğunu vurgu-

layan CHP'li Gürsel Tekin, "İstanbul’a, 
halka ve doğaya karşı işlenecek bir kent 
suçu olan Kanal İstanbul Projesi kesin-
likle iptal edilmelidir. Ülke kaynaklarının 
Kanal İstanbul gibi bu ülke insanına 
hiçbir faydası olmayacak projelere har-
canmasına değil, halkımızın sağlıklı ve 
güvenli yaşamasına ayrılması gerekmek-
tedir. Yani 90 milyonun hakkı olan pa-
rayı Kanal İstanbul’a harcamak yerine 
istihdam yaratılarak hem geleceğe gü-
venle bakamayan gençlerimize hem 10 
milyon işsizimize hem de açlık ve yok-
sulluk sınırında yaşayan 20 milyon insa-
nımıza umut kapısı aralayabilirdik" 
eleştirisinde bulundu.  

Fırsat tanımayacağız 

"O denli komik ki; Boğaz’ın tarihi doku-
sunun korunması, proje için gerekçe 
olarak gösteriliyor. Kanalın bitmesiyle 
Boğaziçi trafiği azaltılacakmış" diyen 
Tekin, "O da Boğaz’daki tarihi dokunun 
korunmasını sağlayacakmış. Boğaz tra-
fiği ile ilgili olarak da dikkatinizi çekmek 
isterim. ÇED Başvuru Dosyası’nda, 
Boğaz trafiğinde iddia edildiği gibi yıl-
lara göre bir artış değil, tam tersine özel-
likle son 10 yılda yüzde 22,46’lık bir 
azalış gözlenmektedir.  
Oysa ki, projeyle birlikte 17 milyon met-
rekarelik SİT alanı etkilineyor. Küçük-
çekmece Gölü kıyısında yer alan 
Bathenoa Antik Kenti olsun, İstan-
bul’daki ilk yerleşmelerden biri olan Ya-
rımburgaz Mağaraları olsun, daha 

bilmediğimiz toprak altındaki nice antik 
hazineler olsun, muazzam bir tarihi 
zenginlik proje tarafından yutulacak. 
Tarihe ve tarihi değerlere neden zulme-
diyorsunuz? İhanete fırsat tanımayaca-
ğız" ifadelerini kullandı.  

Proje iptal edilsin 

Kanal İstanbul gibi mega projelerin eko-
nomiye büyük yük getireceğini söyleyen 
Tekin, "Daha bir tane yurttaşını bile ko-
ronavirüse karşı aşılayamamışken, mil-
yonlarca esnafımızın kepengi kapalıyken 
bu projelere ayrılan ödenekler yüzünden 
bugün bütün halkın sağlığı tehlikeye atı-
lıyor. Dünyanın bütün ülkelerinde insan-
lar aşı olmaya başlamışken, bizler için 
bu tedbirler alınmıyor ama bir elin par-
maklarını geçmeyen müteahhitlere ayrı-
calıklar veriliyor. Yapılması gereken en 
doğru şey projenin tümden iptal edilme-
sidir" diye konuştu.  

Kim kabul eder bu projeyi? 

2021’de deprem, su ve ulaşım sorununa 
karşı alınması gereken önlemlerin konu-
şulması gerektiğinin altını çizen Tekin, 
"Kanal İstanbul projesinin konuşuluyor 
olması, tüm insanlığa karşı bir suç işlen-
diğinin göstergesidir. Siz, bu durumda 
rant beklentinizi halk sağlığına, ihtiyaç-
larına tercih etmiş oluyorsunuz. Kim 
kabul eder bu projeyi? Hangi yurttaşı-
mız kabul edecek? Elbette hiç biri etme-
yecek. Hala Kanal İstanbul ile uğraşan 
bir iktidar, halk sağlığıyla ve sorunlarıyla 
bir alakası yoktur, toplum sağlığına ve 
halk sağlığına ihanet ediyor demektir" 
açıklamasında bulundu. 

HÜKÜMETİN HABERİ VAR MI?
TÜRKİYE'NİN üç temel problemi oldu-
ğunu dile getiren Gürsel Tekin, "Dep-
rem, su ve ulaşım diyen CHP İstanbul 
Milletvekili Gürsel Tekin 2008 yılında 
106 bilim insanıyla birlikte bu üç temel 
problemin bilimsel çalışmalarını ge-
çekleştirdiklerini ifade etti. Su proble-
minin çok önemli olduğunun altını 
çizen Tekin sadece İstanbul için değil 
Türkiye ve Ortodoğu’yu da kapsayan 

bu çalışma CHP’nin en önemli projele-
rinden biridir. 106 bilim insanı Tür-
kiye’de böyle bir çalışma ilk kez 
yapılmıştır. Tüm siyasi partilerden olu-
şan, ortak akılla birlikte sonuç üret-
mek için bir araya gelmiş uzmanlar 
önemli sonuçlar ortaya koymuştur. Bu 
ülkede daha fazla acılar yaşanmadan 
önlem ve tedbirlerimizi almalıyız" ifa-
delerini kullandı. 

Kadına şiddete sıfır tolerans
Adalet  Bakanlığı'nca kadına yönelik şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde 2020 yılında önemli düzenlemeler 
hayata geçirildi. Suç mağdurlarının adli süreçte desteklenmesini temel hareket noktası olarak belirleyen bakanlık, adliyelerde 

'Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri'ni kurarak, adli görüşme odalarını da yaygınlaştırdı.
ADALET Bakanlığı'ndan ya-
pılan açıklamaya göre, ba-
kanlık 2020 yılında kadına 

yönelik şiddetle daha etkin şekilde mü-
cadele için kapsamlı düzenlemeler ger-
çekleştirdi. Onarıcı adalet politikaları 
çerçevesinde mağdur odaklı uygula-
malar geliştiren bakanlık, şiddete 
maruz kalan kadınlarla ilgili adli süreç-
leri hızlandırıp daha etkin hale getirdi. 
63 sayılı 'Suç Mağdurlarının Destek-
lenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi'nin yayımlanmasının hemen 
ardından bakanlık, ilgili düzenlemeleri 
hızlıca uygulamaya koydu. Şiddet 
mağdurlarına meslek edindirme kurs-

ları, kamu kurum ve kuruluşları ile be-
lediyelerin ekonomik ve sosyal yardım-
larından öncelikle yararlandırılması 
yönünde çalışmalar da yapıldı. 

Oda sayısı 90 oldu 
Adalet Bakanlığı, suç mağduru çocuk-
lar ve kadınlar başta olmak üzere kırıl-
gan grupta yer alan mağdurların adli 
süreçte ikincil örselenmelerinin önüne 
geçmek, uzmanlar eşliğinde uygun 
ortam ve yöntemle özellikle yargılama 
sürecinde ifade ve beyanlarının alına-
bilmesi amacıyla 2017 yılında 'Adli Gö-
rüşme Odaları'nı hayata geçirmişti. Bu 
odaların sayısı her yıl periyodik olarak 
attırıldı. 2019 yılında 59 olan 'Adli Gö-
rüşme Odası' sayısı 2020 sonunda 90'a 
çıkarıldı. Adalet Bakanlığı mağdurları 
adli süreçte bilgilendirmek ve psiko-
sosyal destek hizmetleri sunmak üzere 
ülke genelinde 105 adliyede Adli Des-
tek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü 
(ADM) kurdu. Kurulan ADM'lerde 
görevli 803 uzman tarafından şiddet 
mağdurlarına psiko-sosyal destek hiz-
meti veriliyor. 
Öte yandan Adalet Bakanlığı 2021 yılı-
nın ilk yarısında 400 uzman alımı daha 
yapacak ve psiko-sosyal destek ünitele-
rini daha da güçlendirecek. Bakanlık 
2022 yılında yapılacak uzman alımları 
ile adliyelerin bu psiko-sosyal destek 
ünitelerini iki kat arttırmayı hedefliyor. 

Önleyici tedbirler genişletildi 
Adalet Bakanlığı, kadına karşı şiddet 
eylemleri nedeniyle ceza infaz kurum-
larında tutuklu ve hükümlülere yönelik 
olarak öfke kontrolü programları uy-
guluyor. Şiddet eğiliminin devam ettiği 
yönünde bulgulara rastlanması duru-
munda bu yöndeki tespitler Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezi'ne 
(ŞÖNİM) bildiriliyor.  
Ayrıca kadına yönelik şiddet faili  
tutuklu veya hükümlünün ceza infaz 
kurumundan tahliyesine ilişkin bilgiler 
gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin 
alınması için ilgili kolluk birimine  
bildiriliyor. DHA 

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye’nin gündemi ne olursa olsun  
iktidarın gündeminde “Kanal İstanbul” olduğunu belirterek, "İktidar rant  
ve talan projesi olan Kanal İstanbul’dan bir türlü vazgeçmiyor. Yapılması  
gereken en doğru şey projenin tümden iptal edilmesidir" şeklinde konuştu

KANAL ISTANBUL’U 
DERHAL DURDURUN

Adalet Bakanlığı 2021 
yılının ilk yarısında  

400 uzman alımı daha  
yapacak ve psiko-sosyal 

destek ünitelerini daha da  
güçlendirecek

Tekin, "Daha bir tane yurttaşını bile 
koronavirüse karşı aşılayamamışken, 
milyonlarca esnafımızın kepengi  
kapalıyken bu projelere ayrılan  
ödenekler yüzünden  
bugün bütün halkın  
sağlığı tehlikeye  
atılıyor” dedi.

Adalet Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı

Bülent ÇELİK
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B iraz eskilere gidip, televizyonun tek
kanallı dönemlerinin Pazar sabahla-
rını hatırlar mısınız? O günlerde

kovboylar, vahşi batıyı konu alan filmler gös-
terilirken, kahvaltı sofrasını terkedemezdik
bir türlü. Bu hafta neler izleyebilirim diye
filmleri araştırırken, The Rider(Binici)adlı
filmin tanıtımını gördüm. Uzun zamandır iz-
lemediğim bir türdü ve o eski günleri de yad
ederek filmi açtım. Pazar sabahlarının kızar-
mış ekmek kokusu geldi birden burnuma...

***
Bu hafta sonu yine evdeyiz. Sinemalar

uzun zamandır perdelerini açmıyor. O halde
buyurun ev sinemasına...

***

THE RİDER(BİNİCİ)

Vahşi Batı’da yaşayan usta bir at binici ve
eğiticisinin hikayesi anlatılıyor filmde. Brady
Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau gibi
oyuncuların rol aldığı, 2017 yılı yapımı fil-
min yönetmeni, Chloe Zhao. İMDB’den 7.4
puan almış.

Brady, bir rodeo sırasında başına darbe
almıştır. Bundan sonra ata binmesi yasak-

lanmıştır. Amaçlarını yitiren Brady’nin kendi
içinde yaşadıklarını anlatıyor. Film biraz
yavaş geçse de, bence izlenmeye değer. Fil-
min ana temasını oluşturan cümleler şunlar;
“Hepimiz için bir amaç var”, “Hayallerin-
den vazgeçme!”

***
Netflix bu yıl bir sinema filmi çekti.

“Midnight Sky”.
Başrolde George Clooney adını görünce es

geçemezdim. Ayrıca filmin yönetmenliğini
de üstlenmiş. Lilly Brooks-Dalton’un,“Good
morning, midnight”adlı kitabından uyarlan-
mış. Konusu; Kuzey kutbunda yaşayan gök-
bilimci Augustine(George Clooney),
gökyüzünü inceleyebilmek için dünyanın
uzak noktasında yaşamaktadır. Tahmin ede-
ceğiniz gibi bu bir bilim kurgu, uzay filmi.
İzlemek isterseniz, 2049 yılına ışınlanacak-
sınız. Bu tür filmlerden hoşlananlar belki
göz atmak ister ancak, ben bu filmi de,
2049 yılını da pek sevmedim. Hemen ken-
dimi ait olduğum zamana döndürdüm. Ne-
reye mi? 2019 yılına....

***

TOGO 

Biyografik- Dram türünde  bir film olan
Togo’nun yönetmeni, Ericson Care. 1925 yı-

lında, Alaska’da bir şehirde ge-
çiyor hikaye. Willem Dafoe, Julianne Nic-
holson, Christopher Heyerdahl başrollerde.

Şehirde difteri salgını başlamıştır ve ço-
cuklar birer birer hastalanmaktadır. Serum-
ların bu şehre bir an önce getirilmesi
gerekmektedir. Köpek eğitmeni olan Leon-
hard Seppala’dan yardım istenir. Seppala,
köpeği Togo ile 1030 km’lik yola, zorlu hava
koşullarına rağmen gitmeyi kabul eder. Kar
ve fırtına devam ederken, çok zor bir yolcu-
luluğa çıkarlar. Film biraz duygusallık içer-
sede, dram sahneleri çok hafif aktarılmış. 

Bu film hakettiği değeri bulmuş ve
İMDB’den 8.1 puanı almış. 

***
Şimdi sırada, sevip sevmemek arasında

kaldığım bir film var.  Adı; ”BACURAU”. 
72. Cannes film festivalinden jüri ödülü

almış. 2019 yapımı olan film, Brezilya-
Fransa ortak yapımı. 

Yönetmeni; Juliano Dornalles. İki saatten

fazla sürüyor ama eğlendiğim ve düşündü-
ğüm yerler de olmadı değil.

Türü; Gizem-Macera olarak sınıflandırı-
lan filmi neden sevmediğimden bahsedeyim
önce. Filmin konusunda, 95 yaşındaki bü-
yükannesinin ölümü üzerine, Brezilya’nın,
Bacurau adlı kasabasına gelen bir kızdan
bahsediliyor. Ancak kızın gelişinin kasabaya
ve filme en ufak katkısı yok. Fakir bir ka-
saba olan Bacurau’da, içme suyu temin ede-
meme sorunu var. Ancak suya ulaşmak
öncelikli değil filmde. Vurgulamak istediği
konular epey dağılmış. 

Şimdi sevdiğim ve eğlendiğim yerlerinden
bahsedeyim; Burası fakir bir kasaba. Ama
kendi şartlarında yine de eğlenebiliyorlar ve
mutlular. Buranın bir belediye başkanı var.
Seçimler yaklaşırken, oy istemek için ziya-
rete geliyor. Kasabanın girişinde bekleyenle-
rin haber vermesi ile beraber, kasabalı evlere
giriyor ve  protesto amaçlı sokakları boşaltı-
yor.

Başkan elinde megafon, dışarı çıkmaları
için yalvarıyor. Rüşvet dağıtıyor. 

Aynı bizim seçim zamanlarında olduğu
gibi;”yapacağız, edeceğiz gibi cümleler yük-
seliyor. Haaa, bu arada şarkılı türkülü bir
kampanya aracı da var. Tam olarak şu cüm-
lelerle hitap ediyor kasabalıya;”Geçmişin

farklı olduğunu biliyorum. Ama bugün size
açık kalple geldim. Size her türlü güzelliği
getiriyorum. Okul kitapları ve en iyi kütüp-
haneye sahip olma sözü veriyorum. Gıda
malzemesi ve ilaçta getirdim. Yeni dönemde
daha çok kenetleneceğiz, vs.. vs...” 

Tanıdık geldi mi? Gelmiştir elbet ancak,
burada bize uymayan şeylerde var! Mesela
halk, vaad edilip tutulmamış her sözün arka-
sında duruyor, ve şöyle cevap veriyor; “Ya-
lancı kıçını da al, buradan defol!”,
“dolandırıcı, suyu serbest bırak”, “pislik...” 

Bir de beni hoşnut eden ne oldu biliyor
musunuz? İnsanlar o kadar yoksulken, ilaç,
içme suyu bulamıyorken, kütüphane ve kitap
derdine düşmüşler! İnsan düşünmeden ede-
miyor elbet! 

Film sadece yetişkinler için, onu özellikle
belirtmek isterim. Çünkü, bu kasabada in-
sanlar biraz serbest. Cıbıl cıbıl gezebiliyorlar
ve cinsel hayatlarını çok özgür biçimde yaşa-
yabiliyorlar.

***
Filmi sevip sevmediğime karar veremedi-

ğimi söyledim ama, en uzun yorumu da bu
filme yaptım sanırım. 

Ben izlediklerimi sizinle paylaştım, uma-
rım keyifle izlersiniz.

Sevgiyle kalın

Ev sineması

Tanzimat'ın ilanı ile başla-
yan batılılaşma sürecinin ilk
ve en önemli yazarlarından
biri olan İbrahim Şinasi’nin

mezarının, Beyoğlu’nun 
Gümüşsuyu Caddesi’ndeki
Ayaspaşa Palas binasının

altında kaldığı ortaya çıktı

A tatürk Kültür Merkezi'nden(AKM),
Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a
kadar binaların bulunduğu bölge, bir

zamanlar ‘Ayaspaşa Mezarlığı’ydı. 16. yüz-
yılda imara açılan ve Beyoğlu bölgesinin me-
zarlığı olarak kullanılan alana, 20. Yüzyılın
başlarına kadar definler yapıldı. 20. Yüzyılın
sonlarından itibaren ise buradaki mezarlıklar,
parça parça yok edilmeye ve yerine binalar
yapılmaya başlandı. 1890’lar ile 1920’ler ara-
sında çekilen fotoğraflar ve 1826’lardaki İs-
tanbul Pervititch haritaları (İstanbul'un
tarihini ve mimari yapısını gösteren belgeler
olarak bilinen haritalar) da, bölgenin bir za-
manlar geniş bir mezarlık olduğunu ortaya
koyuyor. Ancak dönemin belediyesi bu alanı
1934 yılında kamulaştırınca, mezarlar başka
bir yere nakledilmeden üzerlerine binalar ya-
pıldı. Bu durum o dönemde büyük tartışma-
lara neden oldu. Türk edebiyatının en önemli
isimlerinden biri olan ve ilk Türkçe özel gaze-
teyi çıkaran İbrahim Şinasi de, 1871’de 45 ya-
şında vefat ettiğinde, buradaki mezarlığa
defnedilmişti. Ancak mezar yeri tam olarak
bilinmiyordu. Tarih araştırmacısı Mehmet
Dilbaz birtakım belgelere ulaştı ve Şinasi’nin
mezarının bulunduğu yeri ortaya çıkardı. Dil-
baz, bu önemli ismin mezarının, Alman Kon-
solosluğu’nun tam karşısında bulunan
Ayaspaşa Palas’ın altında kaldığını ifade etti.

Şu ana kadar meçhuldü

Şinasi’nin mezarının Ayaspaşa Mezarlığı’nda
olduğunu bildiklerini, ancak tam olarak ne-
reye defnedildiğinin şu ana kadar meçhul ol-
duğunu ifade eden Tarih Araştırmacısı
Mehmet Dilbaz, şunları söyledi: "Şu anda
Beyoğlu cihetinin, sur dışı İstanbul’unun iki
büyük mezarlığından birinin" tam üzerinde-
yiz. Burası Ayaspaşa Mezarlığı. Taksim Me-
zarlığı olarak da biliniyor. Bölgenin imara
açılmasıyla beraber, Beyoğlu bölgesinin me-
zarlığı olarak kullanılmaya başlaması 16.
Yüzyıl. 16. Yüzyıl’dan, 20. yüzyılın başlarına
kadar buraya sürekli defin yapılıyor ve bu me-
zarlığın bulunduğu alan, AKM’den neredeyse
Beşiktaş’ın stadyumunun bulunduğu yere
kadar olan tüm alanı, yani bütün Gümüşsu-
yu’nu kapsıyor. Fakat dönem dönem, 20. yüz-
yılın sonlarına doğru buradan bazı parçalar
kopartılarak mezarlığın alanı daraltılıyor. Tam
arkamızda bulunan yer yani Alman Konso-
losluğu’nun karşısında bulunan alan, o dö-
nemde mezarlığa en yoğun defin yapılan yer.

1871 yılında, Türk edebiyatının en önemli
isimlerinden Şinasi, 45 yaşında vefat ettiğinde
buraya defnediliyor. Ayaspaşa Mezarlığı’na
defnedildiği biliniyor ama tam kabrinin yeri
şu ana kadar meçhuldü. Fakat elimize geçen
Ebüzziya Tevfik Bey’in yazdığı belgeden,
şöyle bir sonuç çıkıyor; kendisi Şair Şinasi’nin
cenazesini kaldıran insan ve cenaze merasimi
sırasında o zaman günümüzde yerinde eski
Park Otel’in bulunduğu yerde, Hariciye Na-
zırı Tevfik Bey’in bir konağı var. Ve cenazenin
tam o konağın bulunduğu yere gelip karşıya
geçirildiğini, karşıda o mezarlığın bulunduğu
yerde, Şinasi’nin annesinin mezarının yanına
defnedildiği söyleniyor. Hatta bir anekdot ola-
rak, “Şairin ruhu, Alman Konsolosluğu’nun
bulunduğu yerden şu an muhakkak bizi sey-
rediyordur” diyor. Dolayısıyla tam olarak ne-
reye defnedildiğini bu şekilde tespit etmiş
olduk. Şu anda günümüzde, Ayaspaşa ve
Park Palas olarak bilinen iki tane binanın bu-
lunduğu yere kendisi defnedilmiş."

Mezarların üzerine inşa edildi

Ayaspaşa Mezarlığı’nın 1934 senesinde İstan-

bul Belediyesi tarafından alınan kararla kamu-
laştırıldığının altını çizen Dilbaz, “Çünkü bu-
rası o zaman büyük bir rant alanı haline
geliyor. Ve buraya binalar yapılması talep edi-
liyor. Ne yazık ki mezarda herhangi bir nakli
kubur yani mezarların taşınması yapılmadan,
mezarların üzerine arkada gördüğünüz bina-
lar inşa ediliyor. Bu inşaat sırasında da o kıy-
metli Osmanlı mezar taşları kırılarak, arkadaki
binalara temel taşı olarak döşeniyor. Buradaki
bazı binalarda yıkım ya da tadilat sırasında o
taşlar ortaya çıktı. Dolayısıyla, artık Şinasi’nin
mezarının nerede olduğunu bilmekle beraber,
mezarının taşınmadığını ve kabrin üzerine ar-
kadaki Ayaspaşa Palas binasının inşa edildi-
ğini biliyoruz” diye konuştu. Mezarların
taşınmadığı ile ilgili kayıtların dönemin gaze-
telerinde olduğunu dile getiren Dilbaz, "O
zaman epey bir tartışma çıkıyor bu konuda.
Bu mezarlar neden nakledilmedi? Şehitlikler
neden burada duruyor? Saygısızlık yapılıyor
gibi ciddi tartışmalar oluyor ama çok hızlı bir
şekilde burası kamulaştırılarak, hızlıca mezar-
lar ortadan kalındırılıyor ve hemen ardından
binalar inşa edilmiş" dedi. DHA

MAHALLELİ 
İSYAN ETTİ

SulTangazi'de Merkez Ha-
bipler Mahallesi'nde geçen
pazar günü yaklaşık 5 sokakta

kabloların çalınması sonucu bölgede in-
ternet erişimi kesildi. Yüzlerce öğrenci in-
ternet erişimi sağlanamadığı için uzaktan
eğitim alamazken, aynı mahallede yakla-
şık 2 ay önce yine kabloların çalındığı öğ-
renildi. Mahalle sakinlerinden Yüksel Tik,
"Sürekli kablo hırsızlığı oluyor. Onun ya-
nında internet ile ilgili sürekli sıkıntıları-
mız var. Çocuklar doğru düzgün ders
çalışamıyorlar. Şu anda derse katılama-
yan bütün çocuklarımız sınıfta kalacak.
Hiçbir çocuğumuz uzaktan eğitimden ya-
rarlanamıyor. İlgili şirketi arıyoruz. Onla-
rın da sürekli çalınan kabloları
tazelemeleri ne kadar olacak? Şu anda
mahallemizin hiçbir yerinde internet eri-
şimi yok. Herkes kendi telefonlarıyla inter-
nete bağlanmaya çalışıyor. O da ne kadar
imkanları el verirse" dedi.

Çocuklar derse giremiyor

Bir başka mahalle sakini Hakan Taşçı ise
"Çocuklarımız uzaktan eğitim derslerine
giremiyor. Yazık günah, azıcık vicdan.
Daha önce de mahallemizde toplamda
1200 metre kablo çalmışlardı, şimdi yine
çalmışlar. Ayrıca yeniden yapılan kabloları
da yeniden çalmışlar. Adamlar ipe bir taş
bağlayıp kabloların üzerine atıyorlar.
Ondan sonra kabloları çekmeye başlıyor-
lar. Gidip 50 liraya 100 liraya satıyorlar.
Sadece vatandaşın kendi alacağı önlemin
yanı sıra buna bir önlem alınmalı. Sokak-
ların girişine kamera koyulabilir. Ayrıca
zarar gören firmanın kabloları çalanlar
yakalandığında geri bırakılmamaları için
dava açması lazım" diye konuştu. Uzak-
tan eğitim alan mahallenin çocukları ise
derslere giremediklerini, aile büyüklerinin
cep telefonlarından internete girdiklerini
belirterek, mağdur olduklarını söyledi. 

Üç kuruş için mağdur ediyorlar

Mahalle de çalışma yapan ilgili firma çalı-
şanlarından bir kişi ise "Bu kadar milleti
kimsenin mağdur etmeye kimsenin hakkı
yok. Bunu yapanlar 3 kuruş için bütün
mahalleyi mağdur ediyor. Dünden beri
burada çalışma yapıyoruz. Tahmini 300
metre kablo çalmışlar. Çaldıkları kabloları
eritip satıyorlar" dedi. DHA

Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

ÜNLÜ İSMİN MEZARI İSTANBUL'DA BU BİNANIN ALTINDAYMIŞ

150 YIL SONRA
ORTAYA CIKTI

ŞİNASİ’NİN
ANITI YAPILSIN
"1871 yılında beyin
tümörü nedeniyle
vefat ediyor. Benim
araştırdığım kay-
naklarda Ayaspaşa
Mezarlığı’na defne-
dildiği söyleniyor"
diyen Özcan Ünlü,
"Ayaspaşa Mezar-
lığı da bildiğiniz
gibi Taksim’in tam
ortasında. Çok büyük bir mezarlık. Bu
mezarlıkta özellikle Rus ve Balkan Sa-
vaşında yaralanmış, Gümüşsuyu Askeri
Hastanesi’nde tedavi görürken şehit
olmuş askerlerimiz de yatıyor. Ne yazık
ki o dönemde mezarlık kaldırılırken,
hiçbir mezar nakledilmiyor. Sembolik
birkaç mezar var onlar da şu anda
Alman Konsolosluğu’nun bahçesinde
duruyor. Burada yeni bir bilgi, Türk
matbuatının önemli ismi Şinasi’nin
kabri Ayaspaşa Mezarlığı’nda biliyo-
ruz. Artık yerinin nerede olduğunu da
Ebüziyya Tevfik’in notlarından biliyo-
ruz. Benim bir yazar ve gazeteci olarak
arzum, sadece Şinasi değil, onun gibi
yüzlerce mezar var. Bunların bir an
önce tekrar ortaya çıkarılması, en
azından meşhur Gümüşsuyu Cadde-
si’nde Şinasi’nin kabrinin olduğu
1936’larda kemiklerinin üzerine yapı-
lan binanın yakınına, uygun bir yere
Şinasi’nin bir anıtının yapılması çok
yerinde olacaktır, diye düşünüyoruz"
ifadelerini kullandı. 

Tanzimat döneminden sonraki batılılaşma ha-
rekeleri içinde Şinasi’nin çok önemli bir isim
olduğunu anlatan Gazeteci-Yazar Özcan Ünlü,
“Şinasi 1826, başka bir kayda göre de 1829
doğumlu. Zaten batılılaşmanın en hızlı dö-
nemi. İstanbul’da doğuyor. Bolu’lu bir ailenin
çocuğu. Genç yaşlarda sarayın çok ilgisini

çekiyor ve Mustafa Reşat Paşa’nın özel ricası
ile Abdülmecit tarafından Paris’e gönderili-
yor. Maliye eğitimi almak için gidiyor
ama oranın önde gelen aydınları, en-
telektüelleriyle çok içli dışlı. Yaklaşık
5-6 yıl Paris’te kaldığını biliyoruz. 45
yıl yaşamış, 45 yıllık ömrünün son 10
yılı hızla geçiyor. 1850’nin sonlarına
doğru tekrar İstanbul’a geliyor. Birta-
kım görüşleri ve duruşu itibarıyla

uzaklaştırmak istiyorlar. Belgrad tarafına ma-
liye müfettişi olarak görevlendiriliyor Şinasi,

fakat bir taraftan şiirler yazıyor. Mus-
tafa Reşit Paşa’ya yazdığı mersiye çok
önemlidir zaten. Gazetecilik yapmak is-
tiyor ve tekrar İstanbul’a geliyor. Pa-
ris’teyken tanıştığı Agah Efendi ile
Tercuman-ı Ahval gazetesini çıkarıyor.
Gazeteyi kuruyorlar fakat kendini gaze-
tede çok fazla öne çıkarmıyor” dedi. 

ŞİNASİ KİMDİR?

Sultangazi'de bir mahallenin yaklaşık 2
ay önce internet erişimi sağlayan kablo-
ları çalınmıştı. Aynı mahallenin 5 soka-
ğındaki kablolar yine çalındı. Hırsızlıklar
üzerine çocuklarının uzaktan eğitim ala-
madığını söyleyen sokak sakinleri ka-
mera konulması başta olmak üzere tüm
tedbirlerin alınmasını istedi

Kargo uçağı
acil iniş yaptı

Turkish Cargo'ya ait İstan-
bul Atatürk Havalimanı-Al-
matı seferini yapan uçağı

kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürü-
süne girdi. Uçak havada yakıt boşalt-
tıktan sonra Atatürk Havalimanı'na
acil iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre,
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan

kalkan Turkish Cargo'ya ait TK-6220
sefer Boeing 777 tipi kargo uçağı saat
08.40'da Almatı seferini yapmak
üzere havalandı. Uçak havalandıktan
bir süre sonra kuş sürüsüne girdi.
Olay sonrası uçağın burun ve gövde
kısmında hasar meydana geldi.
Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu

Atatürk Havalimanı Hava Trafik
Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek acil
iniş izin istedi. Bunun üzerine Boeing
777 tipi uçak yakıt boşatmak için ha-
vada tur attı. Yakıt boşaltan uçak
daha sonra Atatürk Havalimanı'na
acil iniş yaptı. Uçak seferden alınarak
bakım için hangara çekildi. DHA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 2021’in ilk günlerinde, “Yuvamız Iṡtanbul Online Oyun Grupları  
Projesi”nin 4’ncü dönem katılımcısı minik öğrencilerle bir araya geldi. İmamoğlu, “Bütün çocukları, Allah korusun; onların güzel 

bir geleceği olsun.” dedi. Projenin mimarı Dilek İmamoğlu ise "Bir ülkenin gerçekten geleceğini kurtarmak için yapmamız  
gereken en önemli adımlardan bir tanesi olan eğitim alanında, benim de birazcık katkım olduysa, ne mutlu bana" diye konuştu 

TUM COCUKLARI 
ALLAH KORUSUN
İ stanbul Büyükşehir Belediyesi 

(İBB), Başkan Ekrem İmamoğ-
lu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğ-

lu’nun geliştirdiği ve koordinatörlüğünü 
üstlendiği proje kapsamında, pandemi 
sürecinde evlerinden çıkamayan çocuk-
lara yönelik online oyun etkinlikleri dü-
zenlemişti. İlki 22 Nisan-12 Haziran 
2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
“Yuvamız Iṡtanbul Online Oyun Grup-
ları Projesi” kapsamında, öğretmenler, 
hafta ici̧ her gün, ortalama 8 çocuktan 
olusa̧n 3’erli gruplar ile buluşup, etkin-
likler yapıldı. 30 dakika süren etkinlikler, 
telekonferans yöntemiyle çevrimiçi otu-
rumlar şeklinde gerçekleştirildi. Büyük 
ilgi gören projeye, gelen yoğun talep üze-
rine, devam edildi. Projenin, 4’ncü 
dönem oturumlarının başlangıcı önce-
sinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 
proje koordinatörü Dilek Kaya İmamoğ-
lu’nun katılımıyla, çevrimiçi tanıtım top-
lantısı gerçekleştirildi. Sanal toplantıda, 
150’ye yakın katılımcı öğrenci, aileleri ve 
öğretmenler ile İBB yöneticileri hazır bu-
lundu. 

Katkım varsa ne mutlu bana 

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül 
Altan Arslan, her geçen gün büyüyen 
projenin, yeni sponsorluklarla daha da 
güçleneceğini aktardı. Proje koordina-
törü Dilek Kaya İmamoğlu ise duygula-
rını, “Bu güzel günde bir arada 
olmaktan dolayı çok mutluyum. Online 
oyun gruplarımızın 4’ncü dönem açılı-
şında birlikte olmak, çok keyif ve gurur 
verici. Böyle güzel bir olaya hizmet 
etmek, özellikle eğitim alanında benim 
en çok ilgi duyduğum, sevdiğim ve bir 
ülkenin gerçekten geleceğini kurtarmak 
için yapmamız gereken en önemli adım-
lardan bir tanesi olan eğitim alanında, 
benim de birazcık katkım olduysa, ne 
mutlu bana. Oyun gruplarının başlama-
sında, ilerlemesinde bize katkı sunan 
sevgili Şengül Hanım’a, Sosyal Hizmet-
ler. Daire Başkanı’mız Yavuz Bey’e (Sal-
tık), siz sevgili öğretmenlerime, sevgili 
çocuklarıma ve tabii ki Belediye Baş-
kanı’mıza gerçekten yürekten teşekkür 
ediyorum” sözleriyle dile getirdi. 

İlerleyerek devam edecek 

Velilerin, çocuklarının eğitimini önemse-
melerinin ve onları desteklemelerinin 
önemine dikkat çeken Dilek Kaya İma-
moğlu, “4’ncü dönem oyun grubumuz, 
2021’in ilk dönem oyun grubu. 8 haftalık 
süreyle; toplam 6 dönem olacak oyun 
grubumuzun ilk grubu. O yüzden çok 
önemli. Geçen dönemlerden daha farklı 
olarak, 2 kuruluşla yapmış olduğumuz 

anlaşmalar neticesinde, daha da ilerleye-
rek devam edecek. Dileğimiz; çocukların 
en güzel, en kaliteli ve en etkili şekilde 
zamanlarını geçirebilmeleri; anneleri ve 
babalarıyla birlikte bu zamanları kaliteli 
olarak geçirebilmeleri. Bu anlamda, ger-
çekten çok değer verdiğim eğitim ala-
nında, sevgili öğretmenlerime buradan 
bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum” 
diye konuştu. 

Çocuklarımızın morali büyüyor 

“Ben de eşimin bütün söylediklerine el-
bette katılıyorum” diyen İBB Başkanı 
İmamoğlu ise “Başından beri Dilek, bu 
sürece çok inanıyordu ve buna katkı su-
nacağını hep dile getiriyordu. Bazen 
bizim bunu hayal etmemiz güç olabilir. 
Çünkü, sanıyorum bu annelere has bir 
durum. Bunun ne kadar etkili olacağını 
ve ne kadar işin büyüyeceğini, çocukları-
mızın bundan faydalanacağını belki 
daha iyi hissediyorlar. Ama bugün görü-
yorum ki; hem gerçekten buradaki bütün 
ailelerin yüzlerinde çok güzel bir gülüm-

seme var hem de çocukların gözleri ışıl 
ışıl. Çok güzel çocuklarımız var. Eğleni-
yorlar, bilgi paylaşıyorlar. Veliler, birbi-
riyle tanışıyor. Muhtemeldir ki, veliler, 
birbirleriyle tanıştığında, belki deneyim-
lerini aktarıyorlar. Çocuklarımızın morali 

büyüyor, birbirleriyle olan iletişimi artı-
yor. Şehrimizin neresinde olursa olsun, 
böylesi bir paylaşım, böylesi bir birlikte-
lik aslında çocuklarımızın gelecekte de 
bir arada olmalarına dair müthiş bir 
ışık” ifadelerini kullandı.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasına rağmen 
Bağdat Caddesi'ndeki kalabalık dikkat 
çekti. Kısıtlamaya rağmen dün güzel 
havayı gören vatandaşlar, Caddebos-
tan Sahili'ne akın etti. Kadıköy İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 86 ki-
şiye cezai işlem uyguladığını açıkladı. 
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma 
yasağını delen Meriç Korkut, "Fırına 
gidip geleceğim. O yüzden çıktım. Fı-
rına gitmeyi bahane edeceğim ne ya-
payım? Hava alıp geleceğiz. Herkes 
aynı yalanı söylüyor biz de onu söylü-
yoruz. Evim buraya yakın, o doğru 
yalan değil" dedi. Köpeğini gezdirmek 
için sokağa çıktığını söyleyen Suat 
Sezgin ise "Resmi gazetede hayvanla-
rın ihtiyaçları için dışarıya çıkılabile-
ceği yayınlandı. Evim ileride zaten, 
500 metre yürüyüp tekrar evime döne-
ceğim" ifadelerini kulolandı.

Kısıtlama hiçe sayıldı 

OLAY dün 15:30 sıralarında Üsküdar Ha-
kimiyeti Milli Caddesi üzerinde meydana 
geldi. İddaya göre İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri ve İSKİ çalışma yap-
tığı sırada, iş makinesi su borusunu pat-
lattı. Patlamanın etkisiyle basınçlı su 
metrelerce yükseldi. Çevredeki esnaf, ilk 
şoku atlattıktan sonra dükkanlarının ke-
penklerini kapatarak dükkanlarını koru-
maya çalıştı. Akan su, ekipler tarafından 
kesildi ve tamir işlemi yapıldı. 

Kabusu yaşadık 

Borunun patladığı sırada dükkanda çalı-
şan Selçuk Yıldız, "Bir anda su havaya 
fırlamasıyla korktuk.Herhalde ana bo-
ruyu patlattı. Biz 20 dakika kabus gördük 
vallahi. Çünkü göz gözü görmedi felaket 
fırtına şeklinde böyle sanki üstümüze ge-
liyordu. Sanki böyle bir anda gökyüzü 
simsiyah gibi oldu. Bayağı yükseldi. 
Hatta esnaflarımız kepenklerini kapattılar 
hemen. Ne olur ne olmaz diye. Tabii on 
beş yirmi dakika falan sürdü sonradan 
suyu kestiler. İtfaiye falan da geldi zaten. 
Buradaki kepçenin operatörü hemen 
uyanıklık yaptı. O kepçenin ağzıyla 
hemen suyun üstüne koydu kepçeyi. 

Yoksa daha çok büyük sıkıntı olacaktı bu-
rada. O suyun çıkmasıyla beraber sağa 
sola taş parçaları falan fırlattı. Biz bu-
rada afet gibi sanki. İlk olarak biz ne ol-

duğunu anlamadık. Sonradan fark ettik 
ana borunun patladığını. Burada dün İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'nin 
çalışması vardı" şeklinde konuştu. DHA 

Su borusu patladı
Üsküdar’da çalışma yapıldığı sırada iş makinası su borusunu patlattı. Patlayan  

borudaki su metrelerce yükseğe çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

Yeni yıla girerken 
biz ve zaman 

A klın zamanı ölçülendirmesi, dünyada hala bir 
takım farklılıklar gösterse de son yüz yılda evren-
sel bir takvim kabulüne ulaştı. Zamanın ardışık 

veya akışkan bir çizelgesi diyebileceğimiz, kimisi yitmiş 
onlarca çeşit takvimden bugün geriye kalanlar içerisinde 
uluslararası ilişkiler açısından en çok kullanılanı Miladi 
takvimdir.  

Maddeyle birlikte onun bir varoluş biçimi olan hareket, 
zamanın varlığına bir kanıt olarak kabul edilir. Çünkü 
hareket varsa değişim, değişim varsa, değişen şeyin 
öncesi, mevcut hali ve sonrası var demektir.  

Maddenin hareketi sürecinin güneş sistemine göre ölçü-
lendirilmesiyle hem nesnelerin hareketinin hem de toplum-
sal ilişkilerin matematiksel tasnifini yapabilmekteyiz. 
Biz ile zaman ilişkisini konu alan tarih de zaten bu soyut-
lamanın bir ürünüdür. İnsan/toplum ve doğa olaylarını 
falan tarihte bu oldu, o olayın üzerinden şu kadar zaman 
geçti, falan kişi şu gün şu saatte doğdu, filan kişi bu ta-
rihte öldü, Marmara depremi falan tarihte oldu şeklinde 
zamanı dilimleyerek, takvimsel olarak ifade edebiliyoruz.  

Bu nesnel süreç, zamanı soyutlayarak ölçülendirdiği-
miz mikro zaman ile makro zaman dilimi arasında yer 
bulur. Yani zamanın dışında bir varoluştun söz edilemez.  

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın  
“Ne içindeyim zamanın, 
Ne de büsbütün dışında; 
Yekpare, geniş bir anın 
Parçalanmaz akışında.” demesi gibi, belki de zaman 

geçmiyor, biz zamanın içinden geçiyoruz. 
Felsefenin zaman kavramı tartışmalarından kendimizi 

azade kılarak ister zaman geçsin isterse zamanın içinden 
biz geçelim, evrensel bir kabul olan Miladi takvime göre 
yeni bir yıl olan 2021’e girdik.  
İşte geldik gidiyoruz, ne yazık ki ülkemiz hala gün 

yüzü görmedi! 
Yeni yıl yeni olacak mı? 
Zaman bağlamında bizi öncelikle ilgilendiren asıl

mesele, bireysel ve toplumsal yaşamımızda 2021 yılı 
2020’ye göre yeni bir yıl olacak mı? 

Hayatımız 2021 yılında da eski tas eski hamam 
olarak, pek bir değişikliğe uğramadan mı geçecek? 

Her yeni yıla girişin değişmez mottosu, mutluluk dileği-
dir. Ancak bu yıl, ülkemizde 2021 yılı için mutluluk 
dileklerinde, 2020’nin ağır bir yük olarak yarattığı 
karamsarlıktan dolayı hem bir azalmanın olduğunu, hem 
de günün özelliği bakımından alışılageldiği için insanların 
birbirlerine mutluluk dilediklerini düşünüyorum.  

Toplumsal hayat her bir bireyi farklı ölçülerde etkilese 
de genel olarak, hiçbir koşulda bireysel yaşam, toplumsal 
yaşamdan azade değildir. Dolayısıyla bireysel yaşamı 
iyileştirmeye çalışmakla birlikte eğer toplumsal koşulların 
da iyileşmesine yönelik çabalar olmazsa, iyileştirilmeye 
çalışılan o bireysel yaşam eksik kalır, amacına ulaşamaz.    

Bu dediklerim vicdanı ve değerleri olan, kötülüklerden 
etkilenenler için geçerlidir. Yoksa kötülüğü üreten ekono-
mik, idari ve ideolojik merkezlerin bireysel hayatları bun-
lardan etkilenmezler! Bunlar o kötülükler yoluyla bireysel 
yaşamlarını konforlu ve güvenceli hale getirenlerdir.  

Dünya ölçeğinde büyük bir sağlık sorunu olarak devam 
eden Covid-19 salgınını ayrı tutarsak, ülke olarak 
içinde bulunduğumuz koşullardaki kötülükler neler?  

Hukuk yok. 
Adalet yok. 
Özgürlük yok. 
Yasalar karşısında eşitlik yok. 
Kadınlar öldürülüyor. 
Ormanlar kesiliyor. 
Sular kirletiliyor. 
Çevre tahrip ediliyor. 
Keyfi ve hesap vermeyen bir yönetim var.   
İnkar ve yalan var. 
Yolsuzluk var. 
Talan var. 
Korku var. 
Zulüm var. 
Kaygı var. 
Pahalılık var. 
Fakirlik var.  
İşsizlik var. 
Dikkat edilirse burada var olarak saydıklarımızın var-

lığı, yok olarak saydıklarımızın yokluğunun nedenlerini 
oluşturuyor. Örneğin zulüm varsa, adalet yoktur demektir.   

Bunca kötülük varken insanlar yeni yılda bir birlerine 
umutsuz ve karamsarca mutluluk dilemekteler. 

2020’nin bunca kötülüğü 2021’de de devam ederse, 
bu nasıl yeni bir yıl olur ki? 

Söz konusu bu kötülüklerin aşılması, en azından 
geriletilmesi halinde yeni yıl, takvimsel ölçü anlamının 
dışında, içerik olarak iyi olur. 
İşte o zaman 2020 yılı için gidesi ola da gelesi olmaya 

sözünü uygulamış oluruz.  
Muhalefete büyük görev düşüyor 
Bu konu başlı başına birçok yazıyı gerektiriyor. 

Aşağıdaki yazdıklarım şimdilik kaydıyladır. 
2021 yılının yeni bir yıl olmasının ön koşulu ya ülkeyi 

yönetemeyen bu iktidarın (Eğer seçimler olacaksa), seçim-
lerle değiştirilmesi gerekiyor ya da iktidarın keyfi uygula-
malarını geri teptirecek politikaların üretilmesi gerekiyor. 
Bunun için muhalefete büyük görevler düşüyor. Görev, so-
rumluluk taşımayı gerektirir. 

Toplumda büyük bir muhalefet varken, bu muhalefetin 
potansiyelini heba etmeye, etkisiz kılmaya, parçalamaya 
kimsenin hakkı yoktur. Muhalif siyasi partiler bu 
sorumluluğun bilincinde olarak politika üretmelidir.  

Millet İttifakı ve çeperinde yer alan siyasi yapılar acil 
demokratik talepler programı oluşturmalı.  

HDP’yi dışlayarak bunun olması mümkün değildir! 
Erdoğan, muhalefetin yan yana gelmesini önlemek 

ve Millet İttifakının arasına kama sokmak için sürekli 
HDP’yi terörle eşitleyerek düşmanlaştırma politikaları 
uyguluyor.  

Hem oy oranı, hem de muhalif politikalardaki etkinliği 
(Örneğin son günlerde Ömer Faruk Gergerlioğlu) 
anlamında ciddi bir güce sahip olan HDP ile bir muhalefet 
platformunda şu veya bu şekilde buluşulmadan Cumhur 
İttifakının yenilmesi mümkün değildir!  

Yukarıda başlıklar halinde verilen kötülüklere karşı 
bir program, bir deklarasyon üretmenin gerekliliği gün 
geçtikçe yakıcı hale geliyor.  

Yeni şeyler söylemek lazım! 
Bunun için de muhalefet kesiminin öncelikle 

2020 yılını tekrar etmemesi gerekiyor!

“EŞİM Dilek’in bu atılımı, arkadaşları-
mın, Şengül Hanım’ın, Yavuz Bey’in ve 
bütün buradaki eğitimci kadroların bu 
işe inanması, müthiş bir sonuç 
doğurdu” diyen İmamoğlu, şunları 
söyledi:  
“Bence, on binlere ulaşmalı. Daha bü-
yütülmeli. Ne teknik donanım gereki-
yorsa, yanındayız. Çünkü, şunu 
biliyoruz: Sadece pandemi gününde 
doğan bir ihtiyaç olsa da çocuklarımı-
zın dijital alanda çok meraklı olduğunu 

biliyoruz. Belki de bu alanda, onların 
ilgisini çekecek güzel işler yapmamız, 
çocuklarımızın bilgisayarı daha verimli 
kullanmalarına da sebep olacak. Daha 
canlı olacaklar. Hepsini çok öpüyorum. 
Bütün çocukları, Allah korusun; onla-
rın güzel bir geleceği olsun. Böyle cesur 
ve gerçekten donanımlı bir yaşam dili-
yorum hepsine. İstanbul olarak da bu 
zemini hazırlamak, sorumluluğumuz. 
Yuvamız İstanbul da bunun önemli bir 
parçası.” 

ON BİNLERE ULAŞMALI 

VELİLERDEN TEŞEKKÜR 

Katılımcı çocuklarla renkli sohbetler  
gerçekleştiren İmamoğlu çifti, velilerle de 
sohbet etme olanağı buldu. Katılımcı veliler, 
“Öncelikle çocukları, kadınları ve anneleri 
düşündüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. 
Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi gerçekten 
bizleri çok memnun ediyor” sözleriyle  
İmamoğlu çiftine teşekkürlerini iletti. 
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M irasımız Derneği (Kudüs ve Civa-
rındaki Osmanlı Mirasımız Ko-
ruma ve Yaşatma Derneği)

“Koronavirüs Gölgesinde 2020 Kudüs Ra-
poru” başlığı ile işgal rejiminin Kudüslüler
üzerinde uyguladığı hak ihlalleri, baskın,
yıkım ve tutuklamalar ile derneğin yıl bo-
yunca Kudüs’te yaptığı faaliyetleri içeren
rapor yayınladı.

2020 Kudüs Raporu

2020 yılı, ABD Başkanı Donald Trump’ın
‘Yüzyılın Antlaşması’ başlığı ile ortada Ku-
düs’ün ve Filistin’in olmadığı sözde ‘Barış
Planı’nın siyasi baskısı ile başlamıştı. Süreç,
‘Normalleşme’ kılıfına uyan yöneticisi işbir-
likçi birkaç ülkenin desteği ile işletildi. Özelde
Kudüs, genelde Filistin coğrafyası, bir yan-
dan kendilerini bekleyen bu kıskaç ile müca-
dele ederken, bir yandan da dünyayı saran
korona virüs, işgal rejiminin Kudüslüler üze-
rinde kullandığı silaha dönüştü.

Ekonomi kıskacında Kudüs

Siyonist işgal rejimi, virüsü bahane ederek,
başta Kudüs eski şehir (Kadim Kudüs)
olmak üzere şehrin her yanında zaman
zaman dozunu arttırdığı keyfi kısıtlamalarla
hayatı yaşanmaz hale getirdi. İşgalcilerin iş-
yerlerini ekonomik olarak destekleyen işgal
rejimi, Kudüs’te haftalar süren kapatmalar
ve kısmi sokağa çıkma yasakları uyguladı.
Zaten, işgalin getirdiği ekonomik, hukuki ve
psikolojik baskı ile zor günler geçiren Kudüs
esnafı, koronavirüs sürecinde çöktü. Kudüs
Araştırmacısı Dr. Fahri Abu Diyab’ın Mira-
sımız Derneği ile paylaştığı verilere göre;
700’ün üzerinde işyeri kapanırken, geçtiğimiz
yıl 17.000 Kudüslü işsiz kaldı. Kudüslüler
arasındaki yoksulluk oranı ise yüzde 79.6’ya
yükseldi Koronavirüs ihlalleri bahanesi ile
Kudüslülere toplam 3.5 milyon Şekel (1.1
milyon dolar) para cezası kesildi. İlerleyen
satırlarda yer vereceğimiz Kudüs’teki gözal-

tıların çoğu da korona sürecinde halka sağlık
ve gıda yardımı yapan gençlerden oluşuyor.
Kudüslü Müslümanlar arasında şu ana
kadar 17.500’ün üzerinde koronavirüs vakası
yaşandı. 132 Kudüslü hayatını kaybetti. İşgal
rejimi Müslümanlara ait koronavirüs testi
yapan 1 kliniği kapattı. Maddi imkânsızlıklar
nedeniyle genelde Filistinlilerin yüzde 60’ı
özelde ise Kudüslü Müslümanların yüzde
80’ine hizmet veren Makasıd Hastanesi ka-
panmanın eşiğine geldi.

Ev baskınları ve gözaltılar

Koronavirüs önlemleri bahanesi ile sokağa
çıkma kısıtlamalarının Kudüslü Müslüman-
lar üzerinde baskı aracına dönüştüğü Ku-
düs’te, insani yardım çalışması yapan
600’ün üzerinde genç gözaltına alındı. Ayn-
ul Hilvan Merkezi’nin (Silvan)  verilerine
göre; 463 ev baskını gerçekleştirildi. 201’i
kadın, 382’si çocuk toplam 2005 Kudüslü
tutuklandı. 20 çocuğa da, anne ve babası
gardiyan yaptırılarak ev hapsi cezası verildi.
Çocukların verilen cezaya uymayıp evden
çıkmaları halinde ebeveynleri hapis cezası ile
karşı karşıya kalıyorlar. Ayrıca 8 Kudüslü
Müslüman da işgal askerlerinin kurşunla-
rıyla şehit oldu.

Mescid-i Aksâ baskınları 

18.000 fanatik Yahudi Mescid-i Aksâ’ya bas-
kın düzenleyerek mübarek mescidimizi kir-
lettiler.Aralarında Kudüs eski müftüsü Şeyh

İkrime Sabri ve Nureddin Recebi gibi Kudüs
ve Mescid-i Aksâ mücadelesinin simge
isimleri ile Aksâ Muhafızları başta olmak
üzere; 310’u Mescid-i Aksâ’ya, 35’i
Kadim Kudüs’e, 16’sı Kudüs'e olmak
üzere toplam 361 Kudüslüye çeşitli
zaman aralıklarını kapsayan
uzaklaştırma cezası verildi. Mes-
cid-i Aksâ’nın bakım ve resto-
rasyon çalışmaları 16 kez
durduruldu.

Tarım arazilerine
saldırdılar

Fanatik Yahudiler, özellikle
hasat döneminde Ku-
düs’ün civar köy ve kasaba-
larında Müslümanlara ait
6431 zeytin ağacını yaktı,
kesti veya söktü. İşgal re-
jimi, 25 eğitim ve kültür ku-
rumu ile basın kuruluşunu
kapattı. Bir cami ve bir kilise
fanatikler tarafından kundak-
landı. Yusufiye Şehitler Me-
zarlığına saldırarak mezarları
tahrip ettiler. Yahudilerin Mes-
cid-i Aksâ’ya baskın düzenledik-
leri süreyi, 30 dakika daha ekleyerek
öğle namazı saatine kadar uzattılar.
Fanatik Yahudi gurubu olan Tapınak
Gençliği, Mescid-i Aksâ’nın Yahudileşti-
rilmesi için yardım kampanyası başlattı.

TÜRK MİLLETİ
KUDÜS’Ü UNUTMADI

2020 Kudüs Raporunu hazırlayan Mi-
rasımız Derneği’nin Genel Başkanı Mu-

hammet Demirci yaptığı açıklamada, Tüm
dünya için zor geçen pandemi sürecinde bir yandan

“Biz Bize Yeteriz Türkiye” kampanyasını desteklerken,
bir yandan da Türk halkının yardımları ile Kudüslülerin ih-

tiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi. Demirci, açıklama-
sında Mirasımız Derneği’nin geçtiğimiz yıl Kudüs’te yaptığı

faaliyetleri şöyle sıraladı; "5075’i Ramazan ayında olmak üzere
toplamda 11.500 Aileye Kumanya paketi ulaştırıldı. Bağışçılarımızın

emanetleri olan 250.000 TL fitreyi 490 aileye, 460.000 TL zekâtı da
260 aileye elden teslim ettik. Her yıl Mescid-i Aksa’nın alanında kur-
duğumuz iftar sofralarını, koronavirüs önlemleri çerçevesinde Mescid-i
Aksa Kudüslülerin ibadetine kapatılınca, mahallelerde kurduğumuz
aşevleri aracılığı ile sıcak iftar yemeklerini 8435 ailenin evlerine ulaştır-
dık. Kurban bayramında 7180 ailenin evine kurban payı ulaştırdık. Yıl
boyunca 145 aileye nakdi destek sağladık. 830 aileye kışlık yardımı
gerçekleştirdik (Bu çalışmamız halen devam ediyor). Gönüllerimizin

destekleri ile 1 ev tefrişatı yaptık. Kudüs’ün yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk-
larına ayrı bir hassasiyet gözeterek şefkat elimizi uzattık. Ramazan ve
Kurban Bayramlarında 635 çocuğu bayramlık ve bayram harçlığı ile se-
vindirdik. 625 çocuğa okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttık. Yak-
laşık 800 haminin desteği ile ihtiyaç düzeyine göre yıl boyunca 110
yetime destek olduk. Aile destekleme ve Kudüslülerin sürdürülebilir
gelir elde etmelerinin önünü açmak üzere, 8 aileye 250.000 TL iş
kurma (sabun üretimi, dikiş makinası, fırın, keçi, v.) desteği verdik. Ara-
zileri zeytin ağacı dikilmeye müsait Kudüslülerin arazilerine 2020 yı-
lında 1025 zeytin ağacı dikimi gerçekleştirdik. (Bu çalışmamız her yıl
hava şartlarına göre Eylül ayında başlıyor Mart ayına kadar sürüyor)
Kudüs başta olmak üzere Batı Şeria ve Gazzeli Müslümanların sağlık
ihtiyaçlarını gideren ve bir vakıf hastanesi olan Kudüs’teki Makasıd
Hastanesi, imkânsızlıklar nedeniyle kapanmanın eşiğine geldi. Aralık
ayı başında “Kudüs’teki Makasıd Hastanesi Acil Yardım Bekliyor” başlığı
ile bir yardım kampanyası başlattık. İlk etapta 150.000 TL’lik bir yar-
dımı Makasıt Hastanesine ulaştırdık. Bu kampanyayı hastane maddi
darboğazdan kurtulana dek devam ettirmeyi planlıyoruz."

Kudüs üzerine uluslararası birçok araştırma ve etkinlikte katkısı
olan Dr. Fahri Abu Diyab’ın 2020 yılı raporunu hazırlarken değin-
diği en  büyük tehlike ise İsrail’in Müslümansızlaştırılmış Kudüs
Planı. Abu Diyab’ın işgal kaynaklarından edindiği bilgiye göre işgal
rejimi, 2020 ile 2030 yılları arasında Kudüs’teki Yahudi sayısını
yüzde 90’a çıkartarak Kudüslülerin oranını da yüzde 10’a düşür-
meyi planlıyor. Bu plan çerçevesinde etrafı fanatik Yahudi yerleşim
konutları ile çevrili, Kudüs’ün yüzde 9’luk bir coğrafi kısmında Ku-
düslülerin yaşayacağı bir alan oluşturup kalan kısma ise dünyanın
farklı ülkelerinden getirecekleri Yahudileri yerleştirecekler. Plan uy-
gulanırsa, Kudüs’teki Yahudi sayısı 2030’da 1 milyon 200 bine çıkar-
tılırken Müslümanların sayısı ise 35 bin civarında sabit tutulacak.
Kadim Kudüs’te yaşayan Müslümanlar komple çıkarılırken, yaklaşık
300.000 Müslümanın Kudüs’ten tamamen çıkarılması hedefleniyor.

Kudüs İşgal belediyesi, Kudüslü Müslümanların kendi arazilerine
yeni ev ve işyeri yapmalarının önüne geçmek için her türlü zor-
luğu çıkarmaya devam ediyor. Kudüslülerden ruhsat müracaatı
için 40 bin dolar harç talep ediliyor. Kudüslülerin ruhsat müracaa-
tının sonucunu alması için bazen 8 yıl beklemeleri gerekebiliyor.
Genellikle de izin verilmiyor. Evvelce yapılmış olan konut ve işyer-
lerine ise, ruhsatsız oldukları gerekçesi ile yıkım emri çıkartılıyor.
2020 yılında 110’u ev, 71’i işyeri toplam 181 yıkım gerçekleştirildi.
İşgal belediyesi yıkım masraflarını Kudüslülere ödettiği için Ku-
düslüler kendi evlerini kendi elleriyle yıkıp, yıkıntılar üzerinde
kurdukları çadır ve barakalar üzerinde hayatlarını devam ettir-

mek zorunda kalıyor. Öte yandan, işgal belediyesi, Şeyh Cerrah ve
Silvan Mahallelerinde 49 evi Yahudilere ait olduğu iddiasıyla tah-
liye emri vererek boşalttı. Ev ve işyerlerinin ruhsatsız olduğu ge-
rekçesi ile Kudüslü Müslümanlara toplam 3.050.000 dolar para
cezası kesildi. Kudüs Ekonomik ve Sosyal Haklar Merkezi verile-
rine göre Kudüs’te toplam 22 bin ev ve işyerine yıkım kararı ve-
rildi. İşgal belediyesi, fanatik Yahudiler için 1717 konut yapım
ihalesi gerçekleştirirken, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi projesi için
2.2 milyar dolar bütçe ayırdı. Mescid-i Aksâ’nın altına yapılan
tünel kazıları nedeniyle Silvan Mahallesinde 16, Kadim Kudüs’ün
Silsile Kapısındaki 15 evde çatlak ve göçükler oluştu.

MÜSLÜMANSIZ KUDÜS PROJESİ EL KOYMA, YIKIM
YAHUDİLEŞTİRME

KUDUS ICIN EN AGIR YIL
104 yıldır süren 
işgale direnen
Kudüs için 2020,
yüzyılın en ağır yılı
oldu. Koronavirüsü
bahane eden işgal
rejimi, baskın,
yıkım, tutuklama ve
cezaların şiddetini 
artırarak, Kudüslü-
ler için hayatı ya-
şanmaz hale getirdi

YENI VIRUS UYARISI
1970'lerin ortalarında Orta Af-
rika’da ortaya çıkan Ebola sal-
gınının keşfesilmesine yardımcı

olan Mikrobiyolog Profesör Jean-Jac-
ques Muyembe Tamfum insanlığın bilin-
meyen sayıda yeni virüsle karşı karşıya
olduğu ve tüm dünyanın buna hazırlıklı
olması gerektiğini belirtti. Ebola salgını-
nın keşfesilmesine yardımcı olan Profesör
Jean-Jacques Muyembe Tamfum'dan
kritik açıklama geldi. Mikrobiyolog Tam-
fum, Afrika'nın tropikal yağmur ormanla-
rından çıkan yeni ve potansiyel olarak
ölümcül virüslerin olduğunu açıkladı. "Şu
anda yeni patojenlerin ortaya çıkacağı bir
dünyadayız ve insanlık için tehdit oluştu-
ran şey budur" diyen Tamfum, " Gelecek-
teki pandemilerin Kovid-19'dan daha
kötü olacak" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 kadar hızlı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bu-

lunan Ingende'de kimliğini açıklamak is-
temeyen bir hastanın, hemorajik ateşin
erken semptomlarını gösterdiği ve has-
taya Ebola testi yapıldığı ifade
edildi.  Profesör Jean-Jacques Muyembe
Tamfum, sonuçların negatif gelmesiyle
birlikte doktorların, 'beklenmedik' anla-
mına gelen 'Hastalık X'i ilk yayan kişi ola-
bileceğinden endişe ettikleri belirtildi.
Yeni patojenin, Covid-19 kadar hızlı yayı-
labileceğini ifade eden Tamfum, Ebo-
la'nın yüzde 50 ila 90 ölüm oranına sahip
olabileceğini ileri sürdü. Öte yandan,
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre
Hastalık X'in varsayımsal olduğu, ancak
bilim insanlarının, ortaya çıkması duru-
munda dünya çapında ciddi hastalıklara
yol açabileceğinden endişe duydukları
ifade edildi. Profesör Tamfum'un, çok
daha fazla zoonotik hastalığın - hayvan-
lardan insanlara sıçrayabileceği konu-
sunda da uyarıda bulundu. DHA

31 Aralık 2020 verilerine göre iki
haftadan kısa bir süre içerisinde
İsrail'de nüfusun yüzde 9'a yakını

aşılandı. ABD henüz nüfusunun yüzde
0.95'ini, İngiltere ise yüzde 1.5'unu aşılaya-
bildi. Bloomberg'ün aşı takibi endeksine
göre İsrail'de 800 bin doz aşı vuruldu. Bu
hafta sonu ülke nüfusunun yüzde 10'nunun
aşılanmış olması bekleniyor. Şu anki tem-
poya göre günde 150 bin kişi aşılanırken
eski Cumhurbaşkanı Şimon Perez yöneti-
minde sağlık bürokrasisinde önemli görevler
alan Yonatan Adiri mart ayının sonunda
bütün nüfusun aşılanacağını
tahmin ettiğini söyledi. Baş-
bakan Netanyahu'nun hükü-
meti için toplu aşılamanın
mart ayı sonunda tamam-
lanması oldukça önemli
çünkü o tarihlerde ülkede
seçim yapılacak. İsrail, Pfizer
ve Moderna aşısı kullanıyor.
Başbakan Netanyahu'nun

gece saat 2'de Pfizer CEO'su Albert Bour-
la'yı arayarak aşı için pazarlık yaptığı ifade
ediliyor. 8 milyon doz Pfizer/Biontech, 6
milyon doz Moderna aşısı satın alan ülkede
şu an nüfusun yüzde 77'sine kadar yetecek
aşı olduğu biliniyor. Başbakan Netanyahu
geçen yaz kısıtlamaları erkenden kaldırdırğı
gerekçesiyle salgında ikinci dalgaya yol aç-
tığı sebebiyle eleştiriliyordu. Ülke 2020 yılını
423 bin vaka ve 3,300 vefat ile kapattı. Hafta
sonu itibarıla yüksek risk grubunun yüzde
50'sine ilk doz aşının vurulmuş olması bek-
leniyor. Şimdilik aşı yüksek risk gruplarına

yapılırken yaşı 60'ın üze-
rinde olan insanlar akıllı
telefonlarına indirdikleri
bir uygulama ile aşı için
randevu alabiliyor. Kişi aşı
olmak istediği bölgeyi se-
çiyor, aynı zamanda ikinci
doz için de randevu oto-
matik olarak sistem tara-
fından oluşturuluyor.

Nasıl bu kadar hızlı aşılanıyor?
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com

BULMACA

TBMM
söz
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Ç O U A H D E T M E K
A A L T E S A D K T A
C Ç F K T Y N P A A
U A O S A Ö P V L
N A K K A Ü K E N T R T
B T N O A N L A P A
A A R P E J L A O T L
L K T O B P P P D
U O S Z Y E R F A O U
Ç V E U D U Ç N P L
U M S Y A M L Ç A O
N A K Ç O K U R Ç

 ACUN
 AHDETMEK
 AKSU
 ALTES
 ALTILI
 ANAÇ
 APAÇIK
 ARPEJ
 ASYÖN
 ATİK
 AVRAT
 ÇOĞU
 ÇOTRA
 DAYAK

 DİKTA
 DİNÇ
 FİLO
 HANİ
 İKNA

 İNKITA
 ISKA
 KENT
 KIPTİ

 KOKOROZ
 LİNK

 MEZBELE
 NAFTA

 NAKIŞÇI

 NAKKA
 OKUR

 OVMA
 OYUM

 PİPO
 POŞU
 PRİM

 SİYAMLI
 SÜNEPE

 ŞAİR
 ŞOPAR

 TİPİ
 UÇLU

 UÇUN

V A T A N S E V E R

M T N G

3 HARFLİ
 AKI
 ECE
 ELA
 LAM

4 HARFLİ
 AFİF
 ALEV
 AMER
 AMİT
 DEME
 FIRT
 ISKA
 KEZA
 LAOS

 MASA
 MUAF
 NAME
 SLAV
 STAD
 STAR
 USTA

5 HARFLİ
 CASUS
 ELBET
 FAUNA
 KAÇIK
 KIYIM
 LEGAL
 MELÜL

 ÜMMET

6 HARFLİ
 AVİSTO
 DEFANS

 IKINTI
 LOKAVT

 MENTOL
 MİTİNG

 MODERN

10 HARFLİ
 ENÜSTÜNLÜK

 MUSKACILIK
 TATLICILIK

 VATANSEVER

Soldan Sağa:
1. Deha sahibi kimse, dâhi. - Büyük fıçı veya varil. 2. Ta-
rıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası. - Kalı-
tım. 3. Eskicinin işi. 4. Göz erimi, ufuk. 5. Tahılın tarlaya 
atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum. 
- Yer altı su oluğu. 6. Antimon (Simge). - Eski Yahudi-
lere verilen ad. 7. Tanık olunan, gözlenen olay. - Posta 
ve Telgraf Teşkilatı. 8. Zehir. - Olgun, yetkin (kimse). 9. 
Sersem, salak ve kaba saba. - Ansızın yapılan.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Mavera. - Doğru, gerçek. 2. Fıtığı içeride tutmak için 
kullanılan bağ. 3. Muktedir, kadir. - Kavga, dalaş. 4. Bit-
kide kök ve gövdenin sert ve odunsu yapısını oluşturan 
madde. 5. Kız kardeş. - Kendine çekerek hendek kazan 
bir çeşit ekskavatör. 6. Bayındırlık. 7. Selin sürükleyip 
getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak 
karışımı. - Hile ile elde edilen. 8. Saçı parlatmak ve ya-
tırmak için kullanılan güzel kokulu bir madde. 9. Asklı 
mantarlara özgü üreme organı. - “... Engel” (Engelli ko-
şularda koşucunun üzerinden aşmak zorunda olduğu 
3.96 m. genişliğinde, 91. 1 cm. -91.7 cm. yüksekliğindeki 
engel).
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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O yuncu Beran Laçin Sözcü'den
Hande Zeyrek'e konuştu. Pan-
demi sürecini değerlendiren

Laçin, "Corona, hali hazırdaki maddi
eşitsizliğimizi yüzümüze vurdu" dedi. "30
yıldır tiyatroya emek verdim ama tiyatro
da bana emek verdi" diyen Laçin, "Ben
de hem seyirciye hem tiyatroya ahde
vefa olarak düşündüm ki sosyal meseleyi
anlatan bir oyun yapalım dedim. Kadı-
nım ve öncelikle kadın meselesine eğilen
bir oyun yapmam uygun düşerdi. O yüz-
den de kadın meselesine, kadın yarasına
bakan bir oyun yaptım" dedi.

ÜPandemi sürecindeki gözlemleriniz nedir?
Corona herkese eşit davranıyor ve aynı şe-
kilde tehdit ediyor. Eşit olmayan şey hali ha-
zırdaki eşitsizliğimiz işte, bunun acılarını
çekiyoruz. Ekonomik eşitsizliğin dışa vu-
rumu insanları zorladı bu döneminde. Hepi-
mizi ayı şekilde evde olmaya zorluyor ama
bazılarımız kalabalık dolmuşlara binip işe
gitmek zorunda. “Açlık mı, corona mı” dedi-
ğinizde açlık daha kötü. Corona, hali hazır-
daki maddi eşitsizliğimizi yüzümüze vurdu.
Keşke herkes evinde oturabilecek maddi im-
kana sahip olabilse. Bu insanları harap etti.

Derin ekonomik yarılma

ÜÜnlü sanatçılar da ‘Sıkıntı yaşıyoruz' dedi.
Aslında herkes kendi ülkesinde ne olup bitti-
ğini görmüş oldu bu süreçte. Corona şap-
kayı düşürdü, keller göründü. Derin bir
ekonomik yarılma içinde olduğumuzu gör-
dük. Biri ayda 5 marka çanta alırken 4'e
düştü diye sıkıntı yaşıyor olabilir. Ama
öbürü eve 5 ekmek alırken 4'e düşünce, ço-
cuklarının karnı doymadığı için sıkıntı yaşı-
yor. Dolayısıyla burada büyük eşitsizliği
görmüş olduk ve bazı insanlar şikayet eder-
ken ayıp etmiş oldu. Bir takım konserler
yapıp izlenmese de o 1 saatlik çekimler için
dev paralar ödendi. Ama tiyatrolara “Bin
lira verelim mi” gibi sadaka bile diyemeyece-
ğimiz yardımlar yapıldı. Bizde çok popüler
sanatçılara önem veriliyormuş, hemen on-
lara yardım yapıldı ki iki çanta eksik alıp bu-
nalıma girmesinler diye. Ne yazık ki emeğe
saygı duymadığımızı, değer vermediğimizi
gördük coronada.

ÜPandemi sürecinde neler yaşadınız?
Tiyatromun en yoğun dönemindeydim. Tak-
vimimde bir günüm bile boş değildi. ‘Allah'ım
ben bunun altından nasıl kalkacağım' derken
son oyunumuzu oynadık ve hiçbir işimin ol-
madığı bir döneme geçtim. İnsan atıl kaldı-
ğını hissediyor. Zor ve açıkçası bunalımlı
oldu. İnsanın bir işe yaradığını bilmesi güzel.
Sanatla bağın kopması, hakikaten duvara
çarpmış gibi oldum pandemide. Tiyatromun
en yoğun dönemindeydim. Takvimimde bir
günüm bile boş değildi. ‘Allah'ım ben bunun
altından nasıl kalkacağım' derken son oyunu-
muzu oynadık ve hiçbir işimin olmadığı bir
döneme geçtim. İnsan atıl kaldığını hissedi-
yor. Zor ve açıkçası bunalımlı oldu. İnsanın
bir işe yaradığını bilmesi güzel. Sanatla bağın
kopması, hakikaten duvara çarpmış gibi
oldum pandemide.”

ÜTek kişilik oyununuz Hayal Satıcısı çok 
konuşuldu hatta engellenmek istedi...
30 yıldır tiyatroya emek verdim ama tiyatro
da bana emek verdi. Ben de hem seyirciye
hem tiyatroya ahde vefa olarak düşündüm ki
sosyal meseleyi anlatan bir oyun yapalım
dedim. Kadınım ve öncelikle kadın mesele-
sine eğilen bir oyun yapmam uygun düşerdi.
O yüzden de kadın meselesine, kadın yara-
sına bakan bir oyun yaptım. Daha oynadı-
ğım 10. oyunda kıyametler koptu. Kadınlar
Günü'nde kadına şiddete karşı oyunumla git-
tiğim Samsun'da Ordu'da yasaklarla karşı-
laştım. Çünkü ülkedeki erk ve erkek egemen
kültür kendini o kadar haklı buluyor ki. Bir
kadının dik duruşu kadar deli edecek bir şey
yok bu bakıştaki insanları. Ama hepsini atlat-
tım ve oyunumu oynadım. Yasaklanamadım
ve seyircide katlanarak büyüdü. Biz 350 bilet
sattığımız yerde yasaklanınca bini geçtik. 30.
yılımda bunu yaşamam çok keyifli oldu. Ti-
yatroyla ülkeme faydalı bir şey yapabildiğim
için ayrıca mutlu oldum. Ben halkın derdini
dile getiren bir sanatı icra ediyorum. Görevi
bu olan bir sanat tiyatro; ayna tutmak. Hal-
kın, vatandaşın, insanın iyi kötü her şeyini,
tüm dertlerini, eğlencesine, her şeyine ayna
tutmak ve ben bunu yapabiliyorum. 30 yıl
önceye dönsem yine aynı şeyi yaparım, bu
benim ve başka türlü var olamam.

ÜKonuyu yargıya taşıdınız. Kazanırsanız 
ne yapacaksınız?
Ben bu konuyu onur meselesi yaptım. Diye-
ceksin ki “Berna ya hiç sen kazanabilir
misin? Bak ne kadar güçlü bir medya grubu

var…” Mesele o değil ki mesele savaşmanın
kendisidir. Mesele mücadeleden vazgeçme-
mektir. Ben bu yolu gideceğim. Manevi taz-
minat davası açtım. Çünkü benimle ilgili
bütün yalanları ispata davet ediyorum. De-
ğilse de bedelini ödemelerini istiyorum.
Çünkü ben üzüldüm. Kazanırsam, tazminatı
da bağışlayacağım. Kız çocuklarının eğitimi
için olur, hali hazırda meslek hastalığı sayıl-
mayan doktorlarımızın çocuklarının eğitimi
için olur.

Ü‘Hayal Satıcısı'ndaki Falcı Serpil ile kadına
şiddet yarasına ayna tutuyorsunuz…
Falcı Serpil acayip bir karakter. Çalışırken,
orta oyunuyla modern tiyatroyu birleştir-
meyi hedefledim. Genelde güldürerek anlatı-
yor ve herkesi taşlıyor. İnsanların gelip
“Güldük, ağladık, tokat yedik, serseme dön-
dük” dedikleri bir oyun. İnteraktif ve her
gelen seyirciyle yeniden doğuyor. Çok deği-
şik bir etki alanı var. Böyle kafaya vurarak bir
şey söylemiyor, “İlla acıtayım, çok ağlata-
yım” demiyor. Zaten yaşananlar o kadar acı
ve kimi zaman o kadar inanılmaz ki sadece
buna ayna tutmak yeterli oluyor. Tabii ki bu
işler böyle bugünden yarına düzelmeyecek
ama yapmamız gereken tek şey vazgeçme-
mek, mücadeleden vazgeçmemek.

Ü2021 için bir planlar listeniz var mı? 
Şu corona gittiği an en büyük hayalim hem
‘Hoş geldin Boyacı'nın yarım kalan Avrupa
turnesi tamamlamak istiyorum. Hem de
Falcı Serpil'le birlikte bu ülkedeki yaşanan
her şeyi şehir, şehir, kapı kapı gezip anlatmak
istiyorum. Oyunu gündeme göre sürekli
güncelliyorum. Yazmakla ilgili de bazı 
planlarım var.

Toplumsal olaylara kayıtsız
kalmayan, sokaktakilerin derdini

yüksek sesle dile getiren bir sanatçı
Berna Laçin. Pandemi sürecine
ilişkin gözlemlerini anlatırken

“Corona şapkayı düşürdü, keller
göründü” yorumunu yaptı. Evine

götürdüğü ekmek 5’ten 4’e düşenle,
ayda 5 çanta yerine 4 çanta alanın

yaşadığı çilenin aynı olamayacağını
söyledi, "Bazı insanlar şikayet 

ederken, ayıp etti” diye konuştu

AMBARGOYLA
TARİHE GEÇTİM
Bir de televizyon ambargonuz var ki, bir ilk...
Televizyonculukta resmi açık-
lamayla ilk kez ambargo uy-
gulanan sanatçı oldum
Türkiye'de, tarihe geçtim.
Şaka gibi yani özel televizyon
tarihinde yok. TRT bunu gizli
yapardı. O da hani ihtilal dö-
neminde falan, bu kadar açık
“Biz bunu mimledik” demedi-

ler. Bana aleni söylediler. Bir
de bir sürü iftira ve yalanla
söylediler. Bunun halkla ilgisi
yok. Her zaman tek durdu-
ğum noktanın, halkın tarafı
olduğunu gayet iyi biliyorlar.
Hani kimse de bu kadar halkı
küçümsemesin artık, görüyor-
lar onlar da.

BERNA LAÇİN
KİMDİR?

İstanbul Devlet Konservatu-
varı Tiyatro bölümünde eği-
tim alan Laçin, Gökkuşağı,
Böyle mi Olacaktı, Ateş
Dansı, Evdeki Yabancı, ve Be-
lalı Baldız gibi pek çok unu-
tulmaz dizilerinde rol almıştır.
Laçin'in oynadığı 3 sinema
filmide vardır. 1996 yılında
Tolga Eşiz ile evlenen Laçin,

2009 yılında düzenlenen 31.
Uluslararası 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı
programında sunuculuk yap-
mıştır. Laçin, "Kadın dergisi
gibi, geniş yelpazesi olan bir
format hazırladık" dediği ve
ATV'de yayınlanan Her şey
İçin Berna Laçin adlı prog-
ramı sunmuştur.

RESMİ 
AÇIKLAMAYLA İLK

KEZ AMBARGO
UYGULANAN

SANATÇI OLDUM;
TÜRKİYE’DE TARİHE

GEÇTİM!

Bu söyleşi Sözcü gazetesinden alınmıştır.  

KESER DÖNDÜ
ONLARI BİÇTİ
“Kadına şiddete hayır” diyen bir
oyunla engelleniyorum. Niye?
“O da çok dik duruyor”,  “Onun
da boynunu bükmeyi biz biliriz”
filan diyen kraldan çok kralcılar
yüzünden. O zamanlar “Bu ka-
darına da pes artık, insan ken-
dine bunu yapmaz” dedim.
Ama keser döndü sap döndü,
onları biçti ve bana bunu yapan

kişi partiden ihraç edildi 3 ay
sonra. Bu kadar çabuk beklemi-
yordum. İnsan dik ve dürüst du-
racak. Çok çamur atılıyor,
başıma gelmedik kalmıyor, da-
valar görüyorum ama işte hepsi
akıp gidiyor sonunda. Senin
söylediğin doğruysa o da bir gün
ortaya çıkıyor. Tıpkı yalanların,
yanlışların ortaya çıktığı gibi.

Bu süreçte bu kadarı da pes dediğiniz oldu mu?

Berna Laçin, kendisine sü-
rekli çamur atıldığını söyledi.
Laçin, “Başıma gelmeyen
kalmadı” diye dert yandı.  

BAZI INSANLAR 
COK AYIP ETTI!



SPOR14 PAZARTESİ 4 OCAK 2021

SP  R Galatasaray, Süper Lig’in 16’ncı
haftasında sahasında Antalyaspor
ile golsüz berabere kalırken, takım
kaptanı Arda Turan, mücadele
sonrasında havai fişek patlaması

sonrasında yaralanan ve tedavisi
hastanede devam eden Omar
Elabdellaoui’yi bir kez daha yalnız
bırakmadı. Takımını hem saha içi
hem de saha dışında sahiplenen

ve bu sezon örnek bir davranış
sergileyen tecrübeli futbolcu, mü-
cadelenin ardından soluğu
Omar’ın yanında aldı. Ziyaret
sonrasında konuşan Arda Turan,
“İnşallah Omar iyi olacak. Dua
ediyoruz. Morali de iyi, inşallah
daha iyi olacak. Siz de dua edin”
ifadelerini kullandı.

Transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye ger-
çekleştiremeyen ve birçok oyuncusuyla da yolla-
rını ayırarak sezona başlayan Bursaspor, genç
oyuncularıyla hayat buldu. Teknik direktör Mus-
tafa Er yönetimindeki ekip, özellikle ligin son bir
ayında yükselişe geçerken; son 5 mücadelesinde
topladığı 13 puan ile Süper Lig iddiasını korudu.
Ligin ilk yarısını 27 puanda kapatan Bursa tem-
silcisi, attığı 31 golle de ligin en fazla gol sevinci
yaşayan ekiplerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezo-
nun ilk yarısını da aynı puanda kapatan Bursa
ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna
devam ederken, 6 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

Gururluyuz ve onurluyuz

TFF 1'inci Lig'in ilk yarısının son haftasında,
deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü de 1-0
yenen Bursaspor'da, karşılaşma sonunda büyük
sevinç yaşandı. Soyunma odasına oyuncularını
tebrik eden Mustafa Er, oyuncularına hitaben
yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; "Bu
maçın özelinde değil, maçtan önce de söyledim
skor ne olursa olsun yine bu konuşmayı yapa-
caktım. Muazzam bir devre geçirdik, çok yete-
nekli bir takımız ama bu oyuncu grubunun çok
büyük bir yüreği var. Samimiyetimle söylüyo-
rum. Kocaman yüreğiniz var. Takımın birlikteliği
muazzam. Sizinle gurur duyuyoruz. Sizlerin ho-
cası olmaktan, bu ekip olarak, çok mutluyuz, gu-
rurluyuz ve onurluyuz. Hepinizin ayağına
yüreğine sağlık."

Yolumuz uzun

Ankara Keçiörengücü karşısında galibiyeti geti-
ren golü kaydeden orta alan oyuncusu Emirhan
Aydoğan da, yaptığı açıklamada takım olarak üst
düzey bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.
Kenti bütünleşmeye davet eden 23 yaşındaki
oyuncu, "Devre arasında daha çok çalışacağız,
yolumuz uzun. Umuyorum bizim bu mücadele-
miz şehrimize de örnek olarak kenetlenmemizi
sağlar. Destekleriniz için yürekten teşekkürler"
dedi. Bursaspor'un efsane oyuncularından Ar-
jantinli Pablo Martin Batalla da, genç oyuncuyu
performansından ötürü tebrik etti. Yeşil beyazlı
oyuncular da, karşılaşmaya dair sevinçlerini sos-
yal medya üzerinden paylaştı. Kaleci Ataberk
Dadakdeniz, "Bu zafer kim olduğumuzu değil,
kim olmaya devam etmek istediğimizi gösteriyor.
Haydi Bursa" ifadelerine yer verirken,  Furkan
Emre Ünver de, "2021 güzel başladı, güzel
devam etmesi elimizde. Bunun için daha çok 
çalışmaya devam edeceğiz. Destekleriniz için
teşekkür ederim" diye konuştu. DHA

GaLaTaSaray’da 
KadrO SIL BaSTan!

İBB, Silivri’de bulunan Müjdat Gürsü Stadı’nı baştan aşağı yeniliyor. Zemin çalışmalarının tamamlandığı tesiste
mevcut 2 bin 500 kişilik tribün modernize edilirken, bin 700 kişilik ilave bir seyirci alanı daha yapılıyor

MUJDAT GURSU YENILENIYOR

S akat ve cezalı oyuncu sayısının faz-
lalığı da teknik direktör Fatih Terim
ile ekibini yeni arayışlara itecek.

Sarı-kırmızılılarda, Antalyaspor karşı-
sında kırmızı kart gören Emre Kılınç ile
sarı kart cezalısı konumuna düşen kap-
tan Arda Turan ve Marcao, 17'nci haf-
tada deplasmanda Konyaspor'la
oynanacak maçta takımını yalnız bıraka-
cak. Galatasaray'da eksikler, bu üç
isimle de sınırlı değil. Feghouli, Babel ve
Etebo'nun sakatlıkları hala sürüyor. 3
futbolcunun, salı günkü Konyaspor ma-

çında oynama ihtimali çok düşük. 

Hücumda alternatif yok

Yılbaşı akşamı elindeki havai fişeğin
patlaması sonucu gözlerinden ve yüzün-
den yaralanan Omar da bir süre saha-
lardan uzak kalacak. Yaklaşık 2 ay
formasından uzak kalan, Trabzonspor
maçıyla kadroya dahil edilen Fal-
cao'nun, Antalyaspor mücadelesinde
yine sağ üst adalesinden sakatlanması
hayal kırıklığı yarattı. Devre arası trans-
fer döneminde takımdan ayrılacağı ko-

nuşulan tecrübeli golcünün Galatasa-
ray'da kalması halinde yine uzun süre
forma giyemeyeceğine kesin gözüyle ba-
kılıyor. Hücum hattında yaşanan alter-
natifsizlik içinde Diagne'nin formsuz
görüntüsü de teknik heyeti sıkıntıya so-
kuyor.

Taylan dönüyor

Galatasaray için yoğun maç trafiğindeki
tek sevindirici haber ise Taylan'ın sarı
kart cezasını tamamlayıp yeniden
11'deki yerini alacak olması. Fatih Terim,

Konyaspor karşısında Marcao'nun yok-
luğunda stoperde Donk-Luyindama iki-
lisine şans verecek. Sağ bekte yine
Linnes görev yapacak. Tecrübeli hoca-
nın, Emre Kılınç'ın yerine kanatta
Kerem Aktürkoğlu'nu oynatması bekle-
niyor. Diagne, istenen fiziksel seviyeye
gelirse ilk 11'de forma giymesi, Oğul-
can'ın da Arda'nın yerine kanada çekil-
mesi planlanıyor. Diagne oynayamazsa,
Oğulcan'ın yine forvette sahaya çıkması,
Sekidika'nın ise kanada geçmesi 
öngörülüyor. DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
yeni spor tesisi projelerini hayata geçirir-
ken mevcut spor tesislerinin daha etkin ve
verimli kullanılabilmesi amacıyla başlat-
tığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
21994'te geçirdiği bir trafik kazası sonucu
hayatını kaybeden futbolcu Müjdat Gür-
sü’nün adını taşıyan stat, geniş kapsamlı
bakım ve onarım çalışmalarına dahil edi-
len spor tesisi oldu. 

Tüm alt yapı yenilendi

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ko-
ordinasyonunda İBB Tesisler Bakım ve
Onarım Müdürlüğü tarafından Haziran
ayında başlatılan çalışmalar kapsamında
ilk olarak stadın alt yapısı yenilendi. Dre-
naj ve kanalizasyon çalışmalarının ta-
mamlandığı statta yıpranmış çim zemin
kaldırılarak zemin altı tamamen baştan
yapıldı. Yeni çim serimi ve sulama siste-
minin kurulduğu tesiste mevcuttaki 2 bin
800 kişilik tribünün üzerini kapatma ça-
lışmaları başlatıldı.  

Yeni bir tribün daha yapılıyor

İBB Müjdat Gürsü Stadında bakım ve
onarım çalışmalarıyla birlikte bin 700 ki-
şilik yeni bir tribün daha inşa ediliyor.

Yüzde 85 oranında tamamlanan yeni tri-
bünün de üzeri kapalı olacak. Kapasitesi
arttırılarak 4 bin 500 seyirciye ulaşacak ve
daha fazla sporcuya ev sahipliği yapacak
statta tüm eski koltuklar yenilenecek.
Mevcut tribünün altı kısmında bulunan
tüm alanlarda bakım çalışması gerçekleş-
tirilecek. Basın ve ses odasının fiziki ve
teknik olarak yenileneceği çalışmalar kap-
samında çevre düzenlemesi de yapılacak.

Koşu ve yürüyüş parkuru 

Tesiste 60x105 metre ölçülerindeki saha-
nın çevresinde atletizm koşuları ve yürü-
yüş için 5 kulvarlı bir tartan pisti
oluşturulacak. Zemin çalışmalarının
büyük oranda tamamlandığı pistte 100
metre koşu parkuru ise standartlara
uygun olarak atletlerin ve vatandaşların
hizmetinde olacak. İBB Silivri Müjdat
Gürsü Stadı yenileme, bakım ve onarım
çalışmaları tamamlandığında bölgedeki
amatör ve profesyonel futbol kulüplerinin
hizmetine sunulacak. İBB iştiraki SPOR
İSTANBUL tarafından işletilmesi planla-
nan stat, kulüpler için antrenman merkezi
olacak ve müsabakalara ev sahipliği ya-
pacak. Stattaki çalışmaların Nisan ayında
tamamlanması planlanıyor.

Omar için dua ediyOruz

Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalarak
beklemediği bir puan kaybı yaşayıp liderliği kaptıran Galatasaray, sıkıntılı bir periyoda girdi.
Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yarışında hem puan, hem de çok kritik oyuncularını kaybetti

SATMAYACAĞIZ
GÖNDERMEYECEĞİZ
Bursaspor Başkan Yardımcısı Besim Hacıo-
ğulları, takımda yer alan genç oyuncuların sü-
rekli transfer gündeminde farklı takımlarla
anılmasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na
özel açıklamalarda bulundu. Hacıoğulları,
"Futbolcularımız genç ve yetenekli olsa da yö-
netim olarak biz de oldukça tecrübeliyiz. Bu
sebeple hiçbir futbolcumuzu satmayacağız,
göndermeyeceğiz" dedi. Besim Hacıoğulları,
sürekli medyada yer alan transfer haberlerinin
doğru olmadığını ve sezon sonuna kadar hiç-
bir oyuncunun takımdan ayrılmasına izin ver-
meyeceklerini söylerken, "Sezon
başından beri genç futbolcularımı-
zın göstermiş olduğu performans-
tan dolayı birçok gazete, dergi,
radyo ve televizyon programlarında
birçok kulübün Vakıfköy altyapısın-
dan çıkan genç futbolcularımıza
talip olduğu yönünde yapılan ha-
berler var. Ben bunun yanı sıra Av-
rupa'dan da birçok önemli kulübün
bir veya iki değil birçok genç futbolcumuza
talip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Ancak biz yönetim olarak algı haberlerine ve
kafa karıştıran bu iddialara yanıt vererek daha
da genç futbolcularımızın kafasını karıştırmak
istemiyoruz. Birçok futbolcumuza teklif ol-
duğu doğru ama biz Bursaspor yönetimi ve
takımı olarak ait olduğumuz yere dönmek için
tekliflere kulaklarımızı tamamen kapattık.
Bizim bir hedefimiz var, bu hedef doğrultu-
sunda adımlar atarken bizimle beraber bu
yola çıkan bütün futbolcu kardeşlerimin bi-
zimle beraber sene sonu hedefe ulaşmak için
var gücüyle çalıştığını biliyor ve inanıyorum. 

YÜKSELİŞ
SÜRÜYOR



SPOR 15PAZARTESİ 4 OCAK 2021

ABDULLAH Avcı orta sahaya ıs-
rarla Gençlerbirliği’nden Berat Öz-
demir’i isterken, Trabzonspor 

yönetimin çalışmaları hızlandırdırdığı gelen 
haberler arasındaydı. Gençlerbirliği Kulübü 
Kongre Üyesi Mehmet Soylu, bu transferin 
bittiğini kişisel Twitter hesabından yaptığı pay-
laşımla duyurdu. Mehmet Soylu, Trabzons-
por'un bu transfer için Gençlerbirliği'ne 2.5 
milyon euro bonservis + sonraki satıştan 
yüzde 20 pay vereceğini ifade etti. Ödeme 
planı hakkında bilgi veren Soylu, "Arkadaşlar 
Berat hakkında bilgi vereyim. Berat satıldı. 2.5 
milyon euro bedel karşılığında. 1 milyon euro 
peşin. Kalan 1.5 milyon euro Mayıs’ta. Yüzde 
20 yetiştirme payımız olacak. Gelen para ya-
bancı topçular üzerinden birilerinin cebine gi-
decek. Bizler iki maç yenince susacağız. 
Durum bu" bilgisini verdi.  

Avcı ısrarla istiyor 

Abdullah Avcı'nın yakından tanıdığı ve gelir 
gelmez takıma katkı sağlayabileceği için  
Berat Özdemir konusunda ısrarcı olduğu 
gelen haberler arasındaydı. Savunmanın 
hemen önünde 6 numara diye tabir edilen 
bölgede görev yapan Berat, güçlü fiziği ve 
oyun görüşünün yanı sıra hücuma katkısıyla 
da fark yaratıyor. 

Özdemir 
Trabzon’da

Gençlerbirliği Kulübü Kongre Üyesi 
Mehmet Soylu, Berat Özdemir’in  
2.5 milyon euro bonservis bedeli  

karşılığında Trabzonspor'a transfer 
olduğunu sosyal medya hesabından 

duyurdu. Soylu, Başkent ekibinin  
ayrıca sonraki satıştan yüzde  

20 pay alacağını açıkladı 

ANA VATANINDA 
TERAPI OLACAK

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda 29 kez rakip fileleri havalandı-
rarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis’in takımdan ayrılmasının  
ardından transfer ettiği 7 santrfordan beklediği verimi alamadı

KARİYERİNDE Fransa’da 
Saint-Etienne, Olympique 
Lyon, Marsilya ve İngiltere’de 

Swansea City gibi takımlarda forma giyen 
Gomis, 2017-2018 sezonu başında sarı-
kırmızılı takıma transfer oldu. Fransız fut-
bolcu, Galatasaray’da oynadığı 1 sezonda 
ligde attığı 29 golle hem takımının şampi-
yonluğunda büyük rol aldı hem de sezonu 
gol kralı olarak tamamladı. Kariyerinin en 
skorer sezonunu geçiren Bafetimbi Gomis, 
Süper Lig’de bir sezonda en fazla gol atan 
yabancı oyuncu rekorunun da sahibi oldu. 
Gomis ile 2018-2019 sezonu başında yol-
larını ayıran Galatasaray, sonrasında kad-
rosuna kattığı santrforlardan beklediği 
verimi alamadı. Galatasaray, bir sezonda 
29 gole ulaşan Gomis’in yerine transfer et-
tiği 7 futbolcudan 2,5 sezonda 48 gol kat-
kısı aldı. Sarı-kırmızılılarda bu süreçte 
Mbaye Diagne 16, Radamel Falcao 15, 
Eren Derdiyok ve Adem Büyük 7’şer, Flo-
rin Andone 2, Konstantinos Mitroglou ise 
1 kez fileleri havalandırdı. 

Yeterli verim alınamadı 

Galatasaray’da geçen sezon kadroya katı-
lan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile 

kiralık olarak transfer edilen Rumen fut-
bolcu Florin Andone, sarı-kırmızılı ta-
kımda yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle 
birçok maçta forma giyemedi. Geçen 
sezon ligdeki 34 maçın 16’sında oynayabi-
len Falcao, bu sezon da geride kalan 15 
maçın 8’sinde forma giyebildi. Tecrübeli 
futbolcu, süre aldığı 24 lig müsabakasında 
15 kez fileleri havalandırdı. Falcao, bu gol-
lerin 5’ini penaltıdan kaydetti. 34 yaşındaki 
golcü futbolcu, yıllık 5 milyon avronun 
üzerindeki maliyeti nedeniyle eleştirilerin 
ve tartışmaların odağı haline geldi. 2019-
2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen 
Andone ise 9 Süper Lig müsabakasında 2 
kez gol sevinci yaşadı. Sezon içinde 16 lig 
müsabakasını sakatlığından dolayı kaçırdı. 

Diagne’nin golleri penaltıdan 

Galatasaray, 10 milyon avro bonservis be-
deliyle kadroya katılan Mbaye Diagne’den 
de beklediğini bulamadı. 2018-2019 sezo-
nuna santrforda sadece Eren Derdiyok ile 
giren sarı-kırmızılı takım, bu oyuncudan 
13 maçta 7 gollük katkı aldı. Devre ara-
sında yapılan transfer operasyonuyla Ka-
sımpaşa’da ilk yarıda 20 gol atan Diagne 
ile Fransa’nın Marsilya takımından tecrü-
beli golcü Mitroglou kadroya dahil edildi. 
Mitroglou, sarı-kırmızılı takımda yarım 
sezon oynarken 7 lig müsabakasına çıka-
bildi ve sadece 1 kez ağları havalandıra-
bildi. 2018-2019 sezonunun ikinci 
yarısında Galatasaray’da 10 gol atan ve 
şampiyonluk yaşayan Diagne, ertesi se-
zonu Belçika’nın Club Brugge takımında 
kiralık geçirdi. Sorunlu bir sezonu geride 
bırakan Diagne, yeniden Galatasaray’a 
döndü. Bu sezon 12 Süper Lig maçına 
çıkan Senegalli santrfor, 6 kez gol sevinci 
yaşadı. Diagne, sarı-kırmızılı takımda at-
tığı 16 golün 9’unu penaltı vuruşlarından 
kaydetti. Geçen sezon başında bonservis-
siz olarak kadroya dahil edilen Adem 
Büyük ise bu süreçte tartışılmayan tek 
isim olarak dikkati çekti. Taraftarların ve 
spor kamuoyunun büyük beklenti içinde 
olmadığı Adem, sarı-kırmızılı takımda 26 
lig maçında 7 kez fileleri havalandırdı ve 
beklentileri aştı.

BAFETIMBI 
PISMANLIGI

F enerbahçe’nin Mesut Özil rü-
yası sessiz ve derinden sürüyor. 
Özellikle Sportif Direktör Emre 

Belözoğlu’nun sarı-lacivertli formayı 
giydirmek için adeta çırpındığı Özil için 
tasarladığı son formül, sponsor deste-
ğiyle 6 aylık kiralama. Arsenal’da tam 
10 aydır oynamadan maaş alan ünlü 
futbolcuya Juventus, Milan ve DC 
United’ın yanı sıra Katar ve Suudi Ara-
bistan kulüplerinin 6 aylık kiralama 
teklifinde bulunduğu biliniyor. Maddi 
yönden bu takımlara göre dezavantajlı 
durumda bulunan F.Bahçe, Moussa 
Sow transferinde olduğu gibi sponsor-
ların yardımını almayı planlarken ünlü 
yıldıza yeniden forma giyip eski for-
munu kazanma şansı sunmak istiyor. 

Özel isimler devreye girecek 

Yarıştaki takımlardan Milan’ın önceli-
ğinin aynı mevkideki Hakan Çalha-
noğlu ile sözleşme imzalamak olduğu 
bilinirken, Juventus’un ‘bekle gör’ poli-
tikası uygulayıp çok istekle ve ciddi bir 
öneriyle gelmemesi, ABD, Katar ve 
Suudi Arabistan’dan tekliflere de Me-

sut’un çok sıcak bakmamasının Fener-
bahçe’nin şansını artırdığı şeklinde de-
ğerlendiriliyor. Ali Koç, Emre 
Belözoğlu ve Acun Ilıcalı ile sıkı dost 
olan Mesut Özil için, ayrıca çok daha 
güçlü ve oyuncunun asla ‘Hayır’ diye-
meyeceği isimlerin de devreye girmesi 
için çalışıldığı edinilen bilgiler ara-
sında. 

Özil de kazanacak 

Halihazırda sözleşmesi 5 ay sona erecek 
olan Mesut’u kadroda düşünmeyen Ar-
senal’ın da kiralamaya sıcak baktığı 
gelen haberler arasında. Kiralamanın 
gerçekleşmesi durumunda İngiliz ekibi 
maddi yükten kurtulurken Mesut da 
futbola verdiği uzun aranın ardından 
beş aylık terapi gibi bir dönem geçire-
cek. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali 
Koç, Özil ile ilgili yöneltilen soruya 
“Gerçekleşirse güzel olur ancak şu an 
için gerçekleşmesi zor bir rüya” şeklinde 
yanıt vererek zor olsa da bu konunun 
üzerinde çalışıldığını ima etmişti. Mesut 
Özil eğer Fenerbahçe’ye gelirse Süper 
Lig’in en değerli ismi olacak.

10 aydır futboldan uzak olan Mesut Özil’e, yeniden eski formuna  
kavuşması için ‘ana vatanında terapi gibi bir 6 ay’ önerilmesi planlanıyor. 
Maddi sıkıntıları devam eden Fenerbahçe bu teklifi, tıpkı Moussa Sow  
transferinde olduğu gibi sponsorların desteğiyle gerçekleştirecek 

GALATASARAY’DA Gomis sonrası alınan 
futbolcuların maliyetleri dikkati çekti. 
Swansea City’den 2,5 milyon avro bon-
servis bedeliyle transfer edilen Gomis’e 
yıllık 3 milyon 350 bin avro garanti para 
veriliyordu. Suudi Arabistan’ın El Hilal 
takımına 6 milyon avro bonservis ücretiyle 
transfer olan tecrübeli futbolcu ile maa-
şına istediği zam nedeniyle yollar ayrıl-
mıştı. Galatasaray’ın Gomis’in ardından 
transfer ettiği yabancı futbolcuların mali-
yeti 40 milyon avroyu buldu. Diagne için 
10 milyon avro bonservis ödeyen sarı-kır-
mızılı kulüp, yaklaşık 11 milyon avroluk 
maaş yükünün altına girdi. Galatasaray, 
Falcao’yu bonservissiz kadrosuna katma-
sına rağmen 3 sezon için garanti ücret 
olarak toplamda 15 milyon avroluk söz-
leşmeye imza attı. Sarı-kırmızılı kulübe 
Mitroglou’nun maliyeti 1,5 milyon, Ando-
ne’nin maliyeti ise 3,2 milyon avro oldu.

DUDAK UÇUKLATIYOR!

BEŞİKTAŞ Yönetimi, teknik direk-
tör Sergen Yalçın’ın talebiyle 
kadro dışı bırakılan futbolcular-
dan Jeremain Lens, Nicolas Isi-
mat-Mirin ve Douglas ile yollarını 
ayırmak için harekete geçti. Siyah 
beyazlılar, ligin ilk yarısı için 
TFF’ye bildirilen listeye alınma-
yan üç futbolcuyla görüşerek ocak 
ayında takımdan ayrılmalarını is-
tedi. 

Bonservis almayacak 

Sözleşmeleri Haziran 2022’de 
sona erecek bu oyunculardan Isi-
mat-Mirin’le Yeni Malatyaspor, 
Hatayspor ve Kayserispor’un, 
Douglas’la da Denizlispor’un ilgi-
lendiği bildirildi. Yıllık 2.2 milyon 
Euro’luk garanti ücreti nedeniyle 
Türkiye’den bir takımla anlaşma 
ihtimali düşük olan Lens ise, 
kalan ücretinin bir bölümünün 
ödenmesi halinde ayrılabileceğini 
bildirdi. Beşiktaş, bu oyunculara 
talip olan kulüplerden kiralama 
ya da bonservis bedeli talep etme-
yecek. Kadro dışı olan diğer isim 
Boyd ise ikinci yarıda A takıma 
dönecek. Diğer taraftan Beşik-
taş’ın, kadro dışı bıraktığı 4 oyun-
cuya ilk yarıda 2.7 milyon Euro 
ödediği belirtildi. 

LENS DE GİDECEK 
Ligin ilk yarısı için TFF’ye bildirilen listeye yazılmayan  

futbolculardan sadece Boyd ikinci devre kadroya alınacak, Lens, 
Douglas ve Isimat-Mirin en kısa sürede gönderilecek 



İ stanbul’da binlerce taksi, yüzde 11’lik 
zammı taksimetrelerine yansıtmak 
için saatlerce Yenikapı’da kuyruk bek-

liyor. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı 
Eyüp Aksu,  “Ulaşım Koordinasyon Mer-
kezi’nin (UKOME) verdiği iyileştirme ka-
rarından sonra gördüğünüz gibi Yenikapı 
miting alanında İstanbul Büyükşehir Bele-
diyemizin organize ettiği bu ortamda tak-
simetre ücretlerinin tarife ayarı yapılıyor. 
Miting alanı büyük, hijyen kurallarına dik-
kat ediliyor. Burada Belediyemiz çay, 
çorba gibi çeşitli imkanlar sağladı. Üç tane 
taksimetre ayar işlemlerini yapan firma 
var. Esnafımız sokağa çıkma kısıtlaması-
nın olduğu hafta sonunda burada taksi-
metre ücret tariflerinin yeni ayarını 
yaptırabilirler" dedi. 

Karşıda da yapılacak 

Eskiden Anadolu Yakası’nda da bu işle-
min yapıldığına değinen Aksu, “Tabi ki 
Anadolu Yakası’nda da olması lazım. Ora-
daki esnafımız buraya gelmekte zorlanı-
yorlar. Bugün verilere, sayılara bakılacak, 
Pazartesi gününden itibaren de inşallah bu 
işlemler karşıda da yapılacak. Mahalle 
aralarında esnafımız sokak aralarında bek-
lerken vatandaşlar bu kuyruktan rahatsız 
oluyordu. Büyükşehir Belediyemiz de 
böyle geniş bir ortamda böyle bir ortamda 
gerçekleştirme talebinde bulundu. Geniş 
alanda ayarlansın denildi. İlk günler sis-
temsel bir sıkıntı yaşantı ama çözüldü. Şu 
anda esnafımız rahat bir şekilde tarife 
ayarı yaptırabiliyorlar" ifadelerini kullandı. 

Taksi şoförleri isyan etti 

Sabah saat 8’de sıraya girdiğini belirten 
taksici Ahmet Tepe şunları söyledi: "Şu an 
saat 14.00. Bu saate kadar bu kadar milleti 
esir tutuyorlar. Valla reva değil bu. Eski 
düzeni yapsalardı ya ben Anadolu Ya-
kası’ndan geliyorum. Tuzla’dan, Şişli’den 
gelen var. Bunların vakti masrafı yazık 
değil mi? Millete eziyet çektiriyorlar. O 
aracın oradan buraya geliş maliyeti 100 
lira. Maltepe’de geniş alan yok mu? Eski-
den 3-4 yerde yapılıyordu, bu kadar yığın 
olmuyordu."

İSTANBUL’DA yaşayan Başoğlu çiftinin be-
bekleri Alparslan SMA Tip1 hastalığı ile mü-
cadele ediyor. Minik Alparslan’ın SMA Tip1 
hastası olduğu, 3 aylıkken kas hareketlerin-
deki azalmadan şüphelenilerek yapılan rutin 
kontroller sonrası teşhis edildi. Tedavi için ise 
yurt dışında uygulanan gen terapisi için yak-
laşık 2,5 milyon dolara ihtiyaç var. Aile, oğul-
larının sağlığına kavuşması için birçok SMA 
hastası aile gibi bireysel yardım kampanyası 
başlattı. Aile oğullarının tedavi için  herkesin 
az çok demeden destek olmasını istiyor. 

35 gün yoğun bakımda kaldı 

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Aile Sağ-
lığı Merkezi’nde hemşire olarak çalışan anne 
Gülserin Başoğlu, sağlık çalışanı olarak bu 
süreçte çok zorlandığını belirterek, şunları 
söyledi: "Bir yıl önce ikiz bebeklerimi kaybet-
miştim. Bir sene sonra Alparslan dünyaya 
geldi. Prematüre olarak doğdu. 33 haftalık 
olarak doğdu, 35 gün yoğun bakımda kaldı. 
35 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Eve gel-
dik her şey yolundaydı. 3 aylık rutin kontrol-
lerimizde doktorumuz hareketlerinin 
azlığından dolayı SMA Tip 1 Hastalığı için 
tahlil istedi. 1 ay sonra da sonuç çıktı. SMA 
tip olduğunu öğrendik. Bu hastalığın tedavisi 
yurt dışında. Devlet büyüklerinden bize yar-
dım etmelerini istiyorum. Bebeğim çok 
küçük. İkiz bebeklerimi kaybettim bunu da 
kaybetmek istemiyorum. Her gün gözümün 
önünde kötüye gidişini izlemek istemiyorum. 
Keşke o param olsa da yarın yurt dışına 
gidip oğlumu tedavi ettirsem.” 

İkiz bebeklerinin ölümünden sonra büyük 
yıkım yaşadıklarını ifade eden baba Ergün 
Başoğlu da oğulları Alparslan’ın yaşaması 
için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını be-
lirtti. Baba Başoğlu, “İlk haberi aldığımızda 
bunu eşime nasıl söyleyeceğimi bilemedim. 
İlk temasım SMA’lı ailelere ulaşmak oldu. 
Kampanya başlattık. Yurt dışında bu teda-
viyi yapan hastaneyle irtibata geçtik. Mailleri 
attık. Ellerinden geldikçe 3-5 demeden bize 
yardım etmelerini istiyorum. Çok zor bir 
süreç. Herkesi arıyorum tanıdık tanımadık. 
Bu benim savaşım artık. Babalar ağlamaz 
diyorlar ama ben ağlıyorum. Sonucu iyi ya 
da kötü ben bu ilaca ulaşmak istiyorum.” 
diye konuştu. DHA 
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MİMAR Sinan Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Sahne Dekorları ve Kos-
tüm Tasarımı Bölümü mezunu 
olan Tuba Büyüküstün, resim ye-
teneğini sosyal medyada gözler 
önüne serdi. Instagram canlı ya-
yınında yağlı boya resim yapan 
ünlü oyuncu, takipçileriyle hem 
Türkçe hem İngilizce konuştu: 

"Bir resim bazen 1-2 günde, 
bazen birkaç ayda bitiyor."  
İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan 
ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, Sahne Dekorları ve 
Kostüm Tasarımı bölümünden 
mezun olan Büyüküstün, Tomris 
Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa 
başlamıştı.  

Rehavete 
kapılmayın

AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalık-
ları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe 
Tural Kara, Covid-19'un çocuklar üzerinde et-
kilerinin artığını anlattı. 0-21 yaş arasındaki bi-
reylerde, 'Çocuklarda Covid-19 ile Olası İlişkili 
Çoklu Sistemik İnflamatuvar Sendrom (MIS-
C)' tanısının görülebildiğini anlatan Doç. Dr. 
Kara, 24 saatten uzun süren dirençli ateş ile 
karşılaştıklarını söyledi. Bu tür hastalarda 
organ tutulumlarının meydana geldiğini belir-
ten Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, ağırlaşan vaka-
larda çoklu organ yetmezliğine kadar gittiğini 
aktardı. Son dönemde hastaneye yatış gerekti-
recek ağır tablolarla karşılaştıklarını belirten 
Doç. Dr. Kara, yaşı küçük olsa bile altta yatan 
ikincil hastalıklar nedeniyle ciddi bir yoğun 
bakım tedavisi görmek zorunda kaldıklarını 
dile getirdi. Her yaş grubunun maske, sosyal 
mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini 
vurgulayan Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, "Reha-
vete kapılmayın" uyarısında bulundu. 

Çok ağır seyrediyor 

AÜ Hastanesi'ne son dönemde çoklu organ 
tutulumu olan koronavirüsün sistemlerini etki-
lediği MIS-C tanısıyla 5 hasta geldiğini açıkla-
yan Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, bu tür 
hastalara bağışıklığı güçlendirici tedaviler uy-
gulandığını belirterek, birkaçını ise Covid-19 
Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına almak 
zorunda kaldıklarını söyledi. Doç. Dr. Kara, 
"Altta yatan hastalığı akciğer tüberkülozu olan 
ve Covid-19 enfeksiyonu geçiren adölesan yaş-
taki bir hastamız 1-1,5 ay hastanemizde yatırı-
larak tedavi edildi. Yine diyabet tanısı ile 
izlediğimiz bir adölesan (ergen) hastadaki 
Covid-19 enfeksiyonu MIS-C tablosuna ilerle-
yerek çok ağır seyretti. Bu tür riskli durumlarla 
karşılaşılabilir" diye konuştu. DHA 

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsa-
mında uygulanan 80 saatlik so-
kağa çıkma kısıtlamasından muaf 
tutulan turistler İstiklal Caddesi'ni 
akın etti. Polis tarafından pasaport 
kontrolü yapılarak caddeye alınan 
turistlerin kimi yürüyüş yaparken 
kimi de yemek kuyruğuna girdi. İs-

tiklal Caddesi'nde denetim yapan 
bir polis ekibi, yasak olmasına rağ-
men sigara içen ve maske takma-
yan bir turist grubunu fark ederek 
müdahale etti. Turistlerin yanına 
giderek sigara içme yasağını hatır-
latan polis, maskelerini takma ko-
nusunda da uyarılarda bulundu. 

Turistler, uyarıların ardından siga-
ralarını söndürerek bir poşete 
koydu. Polis, İstiklal Caddesi'nde 
bir süredir uygulanan sigara ve 
maske yasağını ihlal ettikleri ge-
rekçesiyle turistleri cezai işlem uy-
gulanması için polis merkezine 
götürdü. DHA 

MILLETE EZIYET 
CEKTIRIYORLAR!
Yenikapı’da taksicilerin taksimetre güncelleme kuyruğu devam ediyor. Sabah saat 8’de sıraya girdiğini belirten taksici Ahmet 

Tepe, “Şu an saat 14.00. Bu saate kadar bu kadar milleti esir tutuyorlar. Valla reva değil bu. Eski düzeni yapsalardı ya ben 
Anadolu Yakası’ndan geliyorum. Tuzla’dan, Şişli’den gelen var. Millete eziyet çektiriyorlar” diye isyan etti 

Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, Covid-19'un çocuk 
hastalardaki etkisinin çoklu organ tutulumu 
olan, MIS-C tablosu ile daha ağır seyredebil-

diğini belirterek, "Ergenlik dönemindeki  
çocukların 'Bize bir şey olmaz' düşüncesiyle 

rehavete kapılmaması lazım" dedi 

BİR taksicinin ‘16 Milyon için 
çalışıyorlar’ demesi üzerine 
şoför Tepe “Ne 16 milyon 
için çalışıyorlar boşver, bu-
rada gariban eziliyor. Bütün 
arkadaşlar burada sefil olmu-
şuz. Hiçbir düzenimiz düz-
gün değil. Ben partizanlığa 
girmiyorum, kim olursa 

olsun hizmet versin yeter" 
şeklinde cevap verdi. Bir 
diğer taksi şoförü Erol Sarı-
oğlu da taksicilerin mağduri-
yetine isyan ederek "Af 
edersiniz burada sürü gibi 
olduk" dedi. Taksicilerin oluş-
turduğu taksi kuyruğu hava-
dan görüntülendi. DHA 

BURADA SÜRÜ GİBİ OLDUK!

Alparslan bebek yardım bekliyor
Prematüre olarak dünyaya gelen ve 35 gün süren yoğun bakım savaşını kazanan 5 aylık Alparslan bebek, şimdi de SMA Tip1 hastalığı ile mücadele ediyor. 
Geçtiğimiz yıl ikiz bebeklerini kaybeden Ergün ve Gülserin Başoğlu çifti, SMA Tip1 hastası oğulları Alparslan’ın yaşaması için yardım kampanyası başlattı

İstiklal Caddesi'nde, sigara içen ve maske takmayan turist grubuna ceza yazıldı. Polisin gözetiminde  
söndürdükleri sigaralarını poşete atan turistler cezanın uygulanması için polis merkezine götürüldü

Turistlere ceza kesildi

Büyüküstün ressam oldu

Aksu; “Karşıdaki esnafımız  
buraya gelmekte zorlanıyorlar. 
Bugün verilere, sayılara  
bakılacak, Pazartesi gününden 
itibaren de inşallah bu işlemler 
karşıda da yapılacak” dedi

Minik Alparslan’ın  
SMA Tip1 hastası  
olduğu, 3 aylıkken  
kas hareketlerindeki 
azalmadan şüpheleni-
lerek yapılan  
rutin kontroller  
sonrası teşhis edildi

Can dostları 
beslediler

MALTEPE’DE polis ekipleri, sokağa çıkma kısıt-
laması süresince aç kalan sokak hayvanlarını 
besledi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının son  
gününde aç kalan sokak hayvanlarını  
unutmadı. Kilolarca kuru ile yaş mama alan 
ekipler, çarşıda ve sahilde bulunan kedi ve  
köpeklerin karınlarını doyurdu, hem de sevdi. 


