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Başbakan

AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, partisinin MYK Top-

lantısı sonrasında açıklamalarda 
bulundu. Çelik, “Öğretmenlere,
yargı mensuplarına, çiftçilere haka-
ret ettiklerine şahit olduk. En önemli
konulardan bir tanesi bu iktidarı se-
çimli ya da seçimsiz götüreceğiz şek-
linde, halen Türkiye bu kadar acılar
yaşamışken ortaya konmuş tavırdır.
İktidarı seçimsiz nasıl götüreceksi-
niz? Bu açık şe-
kilde vesayet
çağrısıdır, darbe
çağrısıdır, askeri
müdahale çağrı-
sıdır. Bu bir 
suçtur, bu 
utanılması 
gereken bir 
yaklaşımdır” 
diye konuştu.
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Bu açık şekilde
darbe çağrısıdır

BAŞÖRTÜSÜ AÇIKLAMASI

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Büyükçekmece Belediye Mec-
lisi Ocak ayı ilk oturumunu 

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün
başkanlığında gerçekleştirdi. Son
günlerde basında ve kamuoyunda
yer alan Pınartepe Mahallesi sahi-
lindeki ağaçların sökülmesine ilişkin
açıklama yapan Akgün, “Sahilde

kaldırılması gereken ağaç-
ları şimdiden alıyoruz ki
kurumasınlar. Oradaki
işgal grubu ‘Aman 
burası bizim yerimiz’
diyor. Orası sizin yeri-

niz değil. 16 milyon
İstanbul

halkının
mülkü”
dedi. 
SAYFA 4

Sağlar, partiden 
ihraç edilecek mi?

CHP Parti Sözcüsü Faik Özt-
rak, ‘türbanlı hakim’ sözleri

tartışma yaratan ve hakkında soruş-
turma başlatılan CHP’li Fikri Sağ-
lar’ın 'partiden ihraç edilecek mi?'
sorusuna “Hiçbir partili genel baş-
kanımızın özel gündemini oluştur-
maz. Genel başkanımız partimizin

genel politikala-
rını belirler. Bu
politikalar tüm
üyeleri bağlar.
Bu tüzükte ken-
dini bağlı hisset-
meyenler bunun
gereğini yap-
makta özgür-
dürler" cevabını
verdi.
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Faik Öztrak

BİRÇOK GAZETECİ YETİŞTİRDİ

Kayıhan Güven 
hayatını kaybetti 

İstanbul Aydın Üniversitesi
(İAÜ) İletişim Fakültesi öğre-

tim görevlisi Kayıhan Güven, (68) 
tedavi gördüğü hastanede, çoklu
organ yetmezliği nedeniyle hayata
gözlerini yumdu. Marmara Üniversi-
tesi’nde üç defa 'Yılın Hocası' ödülüne
layık görülen Güven, öğrencileriyle
birlikte 30’a yakın fotoğraf sergisine ve

birçok kitaba
imza attı. Birçok
gazeteci ve aka-
demisyen yetişti-
ren  Güven, 
2011 yılından bu
yana İstanbul
Aydın Üniversi-
tesi İletişim Fa-
kültesi’nde görev
yapıyordu.
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Kayıhan Güven

İBB’DE YENİ ATAMA

Genel sekreter
yardımcısı oldu

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nde (İBB), bir 

süredir boş olan İnsan Kaynakları
ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu
Genel Sekreter Yardımcılığına Yıl-
maz Öztürk atandı.  Yıllarca özel
sektörde insan kaynakları üzerine
yöneticilik yapan Öztürk, ABD ve
İngiltere’de strateji, liderlik ve 
yönetim alanında eğitimler de aldı. 
Öztürk'ün son olarak Akkök Gru-
buna bağlı AkKim Kimya Sanayi ve 

Tic. A.Ş‘de
İnsan Kaynak-
ları, Kurumsal
İletişim, Yöne-
tim Sistemleri ve  
Sağlık-Emniyet-
Çevre bölümle-
rinden sorumlu
direktör olarak
çalıştığı 
öğrenildi. 
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Yılmaz Öztürk

Pandemi döneminde vatan-
daşlar şehirden uzaklaşma

yolları aramaya başladı. Aile içeri-
sinde kronik rahatsızlıkları bulunan
ve şehir hayatından uzaklaşmak is-
teyen bazı vatandaşların hazine,
orman ve tarım arazileri üzerine
kaçak villalar yaptığı tespit edildi. 
Silivri'deki kaçak yapıların havuzları
ve park alanlarıyla birlikte yapılması

dikkat çekti. Hazine arazisi üzerine
kaçak villa inşa eden Ferhan Fazlı-
oğlu, “Kalacak yerimiz olmadığı için
buraya ev yaptık. Sonradan duydum
ki buraya ev yapmak yasakmış. 
Yetkililer her an evi yıkmaya gelebilir.
Ama ben yine de evi boşaltmayı 
düşünmüyorum. Suç işlediğimin
farkındayım. Ama belki af gelir diye
bekliyorum” açıklamasını yaptı. 
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BELKi AF GELiR DiYE BEKLiYORUM!

İstanbul merkezine en uzak
ilçelerden biri olan Silivri’de

devlet arazilerine kaçak villalar inşa
eden vatandaşların pandemiyi ba-
hane ettiği öğrenildi. Vatandaşların
kaçak yapıları genellikle hafta sonu
inşa ettiği ve yetkililer tarafından
yıkım gerçekleştirileceğini duydukları
an bölge idari mahkemesinden yü-
rütmeyi durdurma kararı aldıkları

öğrenildi. Aynı zamanda hazine,
orman ve tarım arazilerine kaçak
yapı inşa eden vatandaşların imar
izni olmayan arazi üzerine havuz ve
çocuk parkı alanı da inşa ettiği 
görüldü. Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, “111 tanesini yıktık. Hepsini
tek tek tespit edip yasak prosedürleri
tamamladıktan sonra yıkacağız”
diye konuştu. I SAYFA 7
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Ömer Çelik

İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral 

Akşener gündemdeki 
konuları değerlendirdi.
Ekonomi üzerinden ikti-
dara yüklenen Akşener,
özeleştiri de yaparak, “Biz
istediğimiz kadar kadın
milletvekili çıkaramadık,
bundan ders çıkardık ona

göre davranacağız gelecek
seçimlerde. Geri kalan
bütün kurullarımızda, 
partimizin karar verici her
mekanizmasında yüzde 25
kadın kotası uygulanıyor.
Milletvekili seçtirme konu-
sunda başarısız olduk ama
onun dersini çıkardık” ifa-
delerini kullandı. I SAYFA 7
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AK PARTİ’DEN SERT TEPKİ

Gazeteci Can Ataklı yaptığı
açıklama ile tepki topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevi
bırakması için büyük afetlerin ya-
şanması gerektiğini savunan Ataklı,
“Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok
büyük bir halk öfkesinin olması
lazım” dedi. “Darbe ihtimalini en
az görenlerdenim. Bugünün koşul-
larında darbe yapabilecek kabiliyet
yok. Bana göre darbe yapmak çok
zor” diyen Ataklı, “Büyük bir doğal
afet, büyük bir deprem, başka bir
doğal felaket. Çok büyük sel, çok
büyük yangınlar. Büyük yangınlar,
deprem, çok
büyük can 
kaybına yol
açacak sel fela-
keti gibi. Ama
en korkutucu
olan Türki-
ye'nin bir askeri
başarısızlık elde
etmesi” ifade-
lerini kullandı. 
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Darbe ihtimali az
büyük felaket lazım!

Can Ataklı

SKANDAL SÖZLER

HDP eski Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş'ın, Rusya

ziyareti dönüşü Atatürk Havalima-
nı'nda yaptığı bir açıklamada Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 4
yıl, aynı konuşmada eski Başbakan
Ahmet Davutoğlu'na hakaretten ise
2 yıl olmak üzere toplam 6 yıl ha-
pisle yargılandığı davada mahkeme,
Avrupa İnsan
Hakları 
Mahkemesi’nin
(AİHM), 
Demirtaş hak-
kında verdiği
kararın Adalet
Bakanlığı'ndan
istenerek dos-
yaya eklenme-
sini istedi.
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Mahkeme AİHM
kararını istedi

Selahattin Demirtaş

DOSYAYA EKLENECEK
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HEPSiNi TESPiT EDiP TEK TEK YIKACAğIZ

Enflasyon 
rakamlarının
açıklanmasının
ardından emekli
zamları da belli oldu.
Memur emeklisine
yüzde 7.36, işçi 
emeklisine ise yüzde 
8.36 zam yapıldı.
Emekliler zam 
oranına tepki gösterdi

SAYFA 9İlhami IŞIK

Biz hep 
farklıydık!

HABERİN 
DEVAMI 
SAYFA 
14’TE

MUTLU 
OLDUğUM
YERDEYiM

MERAL AKŞENER ÖZELEŞTİRİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Boğa-
ziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu

atamasına karşı öğrenciler protesto düzenledi. 
Kitlesel protesto daha sonra polisin biber gazlı mü-
dahalesiyle karşılaştı. Müdahale sırasında polis ve

özel güvenlik görevlileri üniversite kapısına kelepçe
taktı. Öğrenciler, “İntihalci rektör istemiyoruz”,
“Üniversiteler bizimdir”, “Kayyım rektör istemiyo-
ruz” şeklinde slogan attı. Protestoya CHP İl Baş-
kanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi. I SAYFA 9
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ORASI SİZİN
YERiNiZ
DEGiL
ç

Dr. Hasan Akgün

KORONA KONDU!

Enflasyon rakamlarının 
ardından gözler yüzde

8.36 zam verilen emeklilere çev-
rildi. Türkiye Emekliler Derneği
Eskişehir Şube Başkanı Arif
Duru, “Aynı ülkede yaşıyoruz.
Aynı fırına, pazara gidiyoruz. 
Bir tarafa yüzde 20-25 verirken,
diğer tarafa yüzde 7-8 verirseniz
orada adaleti sağlayamazsınız”
derken, DİSK Emekli-SEN,

“TÜİK'in açıklayacağı enflasyon
rakamlarıyla beraber emeklilere
yapılan zam oranlarının emekli-
leri ölüm sınırına iteceği açıktır”
açıklamasını yaptı. DİSK Emekli
Sen Marmaris Şube Başkanı
Kasım Çağlı da “Bu zamlarla
emekli açlığa mahkum edilmiş-
tir. Biz emeklilere verilen sefalet
ücretidir” eleştirisinde 
bulundu. 
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EMEKLiLERE VERiLEN SEFALET ÜCRETiDiR

EMEKLi YiNE AC!

iSTANBUL’A KAR GELiYOR
İstanbul Teknik Üni-
versitesi Meteoroloji

Mühendisliği Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hüseyin
Toros, “Şu anda adım

adım ülkemizin kuzey kesi-
minden bir yağış sistemi
girdi. Soğuk havalar da 
gelirse İstanbul'da hepimi-
zin beklediği kar yağışını

da görmüş oluruz. Baraj-
larda su bekleyenler, evi-
mizde su sıkıntısı olur mu
diye düşünenler için güzel
bir haber” dedi. I SAYFA 9
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KİMİ MEMNUN 
KİMİ İSE DERTLİ

İstanbul’da bazı site sakinlerinin
ödediği aidatlar kira fiyatlarını buldu.

Markalı konut projelerinde yüz metrekare-
lik daireler için ödenen ortalama aylık aidat
bedeli 400-450 lira olurken, Şişli ve Beşik-
taş’ın ortalaması bin liraya yaklaştı. Gayri-
menkul değerleme genel müdürü Cansel
Turgut Yazıcı, “İstanbul’da aidat fiyatları
aylık 55 lira ile başlıyor, 3 bin 500 liraya
kadar gidiyor” dedi. I SAYFA 5
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HABERİN DEVAMI 
SAYFA 3’TE

İYİ Parti Genel
Başkanı 
Meral Akşener
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Hüseyin Toros

Pandemi sürecinde bazı
vatandaşların imarı 
olmayan hazine, orman ve
tarım arazilerine kaçak 
villalar yaptığı tespit edildi.
Silivri Belediyesi ise o
kaçak yapılardan birinin
yıkımını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, “111 hazine,
orman ve tarım arazisi 
üzerine yapılan konutu
yıktık. 150’nin üzerinde
resmi prosedürleri devam
eden konut var onları da
yıkacağız” dedi
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Boğazda yanma, batma, ağrı ve ateş, fa-
renjitin en belirgin özellikleri arasında yer
alıyor. Koronavirüsün de belirtileri ara-

sında bulunan bu bulgular insanların hastalıkları ka-
rıştırmasına ve bundan dolayı da endişelenmesine
yol açıyor. Pandeminin etkisini artırdığı bu günlerde
tedbirli olmak ve hastalık belirtileri varsa uzman bir
hekime danışmak büyük önem taşıyor. Memorial
Şişli Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bö-
lümü’nden Prof. Dr. Yavuz Selim Pata, farenjit ve
Covid-19 enfeksiyonunun belirtileri arasındaki ben-
zerlikler ve farklar hakkında bilgi verdi.Farenjit, bo-
ğazda bulunan farenks denilen bölgenin
iltihaplanması sonucu oluşmaktadır.  Bazen virüsler,
bakteriler veya mantarlar sonucu, bazen de o bölge-
nin tahriş olması sonucu meydana gelmektedir.
Burun tıkanıklığı sebebiyle sürekli ağızdan nefes alın-
ması, reflü hastalığında mide asidinin yukarıya kaça-
rak boğazı tahriş etmesi, bademciklerin alınmış
olması ya da alerjiden dolayı farenjit görülebilir hatta
kronik hale gelebilmektedir. Farenjitin belirtileri ara-
sında boğazda, tahriş, yanma ve batma şeklinde ağrı-
lar bulunmaktadır. Geniz akıntısı, seste kısılma,
hastalığın ilerleyen safhalarında ise ateş ve halsizlik
de görülebilmektedir. 

Temiz hava almak çok önemli
Yeni koronavirüs pandemisi insanların hayatına vi-
rüsten korunabilmek ve yayılmamasını önlemek için
maske takma zorunluluğunu da getirmiştir. Uzun sa-
atler boyu takılan maskeler, özellikle alerjisi olan kişi-
lerin burunlarını tıkayarak gün boyunca ağız
solunumu yapmalarına neden olmaktadır. Bu durum
da boğazı tahriş edebilir ve farenjit gelişebilir. Uygun
ortamlarda maskeyi çıkararak temiz hava almak çok
önemlidir. Hastanın hastalık geçmişi de önemlidir.
“Hasta 2- 3 senede bir mi, sık mı farenjit olur? Son
günlerde boğazını tahriş edecek soğuk içecekler mi
tüketti? Soğukta kalıp üşütmüş olabilir mi?”  Bu so-
rularla hastalığın nedenleri araştırılır. Mevsim geçiş-
leri bu hastalıkların en çok görüldüğü zamanlardır.
Hava sıcaklıkları gün içinde bile değişkenlik göster-
diği için kişinin tercih ettiği kıyafetlerin ince ya da
kalın olması da kişinin kolaylıkla üşütmesine neden
olabilmektedir. Covid-19 solunum yolu ile bulaşan ve
ilk yerleşim yeri üst solunum yolları ve özellikle boğaz
bölgesi olan bir enfeksiyon olduğu için herhangi bir
mikrop sonucu gelişen farenjitte oluşan belirtiler yine
Covid-19’da da meydana gelebilmektedir. Hastanın
hissettiği belirtiler ile bu iki hastalığı ayırt edebilmesi
mümkün değildir, bu yüzden mutlaka uzman bir he-
kime başvurulmalıdır.  Boğaz ağrısıyla kulak burun
boğaz hastalıkları bölümüne başvuran bir hastanın
Covid-19 olduğu veya olmadığı sadece boğazın gö-
rünümünden anlaşılması mümkün değildir. 
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Faranjit başka
Covid-19 başka

Fındıkzade Medipol Üniver-
sitesi Hastanesi Kardiyoloji
Bölümünden Uzm. Dr. Kemal

Kunovac, “Lupus hastalığı cilt, eklem,
böbrek, beyin, kalp ve damarlar gibi çe-
şitli organlara zarar veren otoimmün bir
hastalıktır. Otoimmün hastalıkta bağışık-
lık sistemi kendi sağlıklı hücrelerine zarar
verir. Normal koşularda bağışıklık sistemi
vücudu mikroplara ve alerji yapan mad-
delerden koruyan bir sistemdir. Ancak
bazen bağışıklık sistemi kendi dokularını
tanıma özelliği bozulur ve onlara zarar
veren maddeler olarak görmeye başlar.
Bu durumda otoantikor denilen savunma
maddesini üreterek sağlıklı dokulara sal-
dırıp çeşitli bölgelerinde iltihaba yol açar”

diye konuştu. 

Ağrılara dikkat edin

Lupus hastalığının daha çok kadınlarda
görüldüğünü belirten Dr. Kunovac,
“Dünya ortalamasında 100 bin kişi içeri-
sinde 40-50 kişide görülür. Daha çok 15-
45 yaşlarında görülür ve hastaların yüzde
90’ı kadınlardır. Tanısı önce özel kan test-
leri ile konulur ve sonra daha ayrıntılı
tahlillerde doğrulanır. Deri döküntüleri,
ağrılı ve şişmiş eklemler en sık gören bul-
gulardır. Ancak Lupus tüm organları et-
kileyebilir. Kalp ve damarların bu
hastalıktan etkilenmeleri görülür. Perikar-
dit (kalp zarı iltihabı) en sık görülen kalp
tutulumudur. Göğüs ağrısı ve nefes dar-

lığı belirtileri ile başlar, daha sonra ateş
ve taşikardi (kalp hızında artış) gelişir.
Tanısı EKO kardiyografi ile konulur, kalp
çevresindeki sıvı miktarı görülür” ifadele-
rini kullandı. 

PANDEMIDE CILDIMIZI 
KORUMANIN 10 KURALI!
Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Güneri, kışın ortaya çıkan ya da tetiklenen 5 cilt hastalığını sıraladı; Covid-19 pandemisinin
damga vuracağı kış aylarında cilt sağlığımızı korumak için gerekli 10 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Memorial Şişli Hastanesi Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr.
Yavuz Selim Pata, farenjit ve Covid-19 en-
feksiyonunun belirtileri arasındaki ben-
zerlikler ve farklar hakkında bilgi verdi

LUPUS ÖLDÜREBİLİR!LUPUS ÖLDÜREBİLİR!LUPUS ÖLDÜREBİLİR!LUPUS ÖLDÜREBİLİR!LUPUS ÖLDÜREBİLİR!LUPUS ÖLDÜREBİLİR!
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kemal Kunovac, cilt, eklem, böbrek, beyin, kalp ve damarlar
gibi çeşitli organlara zarar veren otoimmün bir hastalık olan Lupus'un daha çok 
15-45 yaş arasında görüldüğünü söyleyerek, "Hastaların yüzde 90’ını kadınlar 
oluşturuyor. Bu hastalık kalp krizlerine ve ani ölümlere yol açabilir” diye konuştu

SEMANUR POLAT

K ış mevsimiyle birlikte cildimiz için
tehlike çanları çalmaya başladı.
İyice etkisini gösteren soğuklar,

rüzgar ve havadaki nem miktarının düş-
mesine; pandemi sürecinde bolca yükle-
nilen dezenfektanların yanlış kullanımı
da eklendiğinde bazı cilt hastalıklarının
daha kolay tetikleneceğini belirten Acı-
badem Kadıköy Hastanesi Dermatoloji
Uzmanı Dr. Funda Güneri “Kışın ken-
dine özgü yıpratıcı şartlarına; içinde bu-
lunduğumuz Covid-19 pandemisi
sürecinde hijyenik alışkanlıkların değiş-
mesi, aşırı ve yanlış temizlik, kullanılan
dezenfektan ürünler, kolonyalar ve uzun
süre değiştirilmeyen maskeler de eklen-
diğinde cilt sağlığımız kaçınılmaz olarak
olumsuz etkileniyor. Bu nedenle pan-
demi sürecinde önlem almaya çalışırken
yanlış uygulamalardan da kaçınmak ge-
rekiyor.” diyor. 

Temas Egzaması (Kontakt
Egzama)

Özellikle ellerde etkili olan temas egza-
ması kış aylarında artıyor. Havaların so-
ğumasıyla deride önce kuruma, sonra
kızarıklık, pullanma, su toplamaları ve
kaşıntıyla belirti veriyor. Bazı duş jelleri
nedeniyle vücut derisinde de oluşabilir-
ken; günümüzde Covid19 enfeksiyo-
nundan korunma amaçlı kullanılan,
uygun olmayan maskelerle de yüzde or-
taya çıkabiliyor. Maskedeki yapıştırıcılar,
lastik ve metal parçalarına karşı yüz de-
risinde alerjik kontakt egzama oluşabili-
yor. Bu nedenle ilaç tedavisi
gerekebiliyor.

KORUNMA YOLLARI:

Uygun nemlendirme, kremli, gliserinli
sabun tercihi ve soğuk dönemde dış or-
tamda ellerin eldivenle korunması ile
belirtiler yatışabilir. Eller ılık suyla yı-
kanmalıdır. Dezenfektanlar ev orta-
mında tercih edilmemeli, zorunlu
durumda kullanılmalı, mümkün oldu-
ğunda suyla durulanmalı ve nemlendi-
rici, vaselin veya bariyer özellikli
kremlerle el nemlendirilmelidir. Ev
işinde içi pamuklu eldivenler tercih edil-
melidir. İçinde doğal yağlar olan besle-
yici krem ve losyonlar içerdikleri
lipidlerle derinin kuruluğunu ve hassasi-
yetini gidererek kaşıntı hissini azaltır,
alerjen maddelerin deriye geçişini engel-
ler, ayrıca bakterilere karşı deri direncini
artırır. Bu önlemlere dikkat edilmezse
deride çatlaklar ve kanama oluşabilir. 

Seboreik Dermatit

Çok yaygın görülen bu cilt hastalığı;
saçlı deri, yüz, kaşlar, burun kenarları,
kulaklar ve çevresinde gelişen kızarıklık,
kuruluk, sarımsı yağlı kepek ve kabuk-
lanmalarla kendini gösteriyor. Lezyon-
larda kış aylarında ve stresle artış
görülüyor.

KORUNMA YOLLARI:

Yağlı cilt yapısı olan kişilerde rastlanan
ve tekrarlamaya eğilimli bir egzama tipi
olan bu hastalıkta maske kullanırken
dikkatli olmak gerekiyor. Maske kulla-
nımı veya  erkeklerde sakal altındaki de-
ride kapalı ortam olması ciltteki bakteri
ve mantar dengesini değiştirerek, ayrıca
maske altında terleme iritasyon yaparak
bu egzamayı olumsuz etkiliyor. İlaç

tedavisi gerekebiliyor. 

Akne

Kış döneminde güneş ışınlarının azal-
ması, evde daha fazla zaman geçirme ve
beslenme alışkanlıklarının değişmesi ne-
deniyle akne lezyonlarında artış yaşanı-
yor. Covid-19 pandemisinde gençlerin
uzun süreler evde olması, kan şekerini
hızlı yükselten gıdaların (çikolata, beyaz
ekmek, patates, hazır meyve suları..) tü-
ketimi, kaygı ve stres lezyonların artma-
sına neden olabiliyor. Maske de deriye
sürtünme yapması ve altta nemlenme
olmasından dolayı akneleri artırıyor. 

KORUNMA YOLLARI:

Maske uzun süreli kullanılacaksa 3 sa-
atte bir değiştirilmelidir. Cerrahi maske
altına kağıt peçete zımbalanması ya da
çift katlı pamuklu maske tercih edilmesi,
ter ve sürtünmeyi azaltacağından bu şe-
kilde lezyonların artması engellenebilir.
Bez maske günlük olarak, en az 60 de-
rece suyla, cildi tahriş etmeyecek bir te-
mizleme ürünüyle yıkanmalı, iyi
durulanmalıdır.Tedavide akneli cilde
uygun bir yıkama ürünü, yağlı olmayan
bir nemlendirici, gerekiyorsa dermatolo-
jik ilaçlar kullanılır. Akne tedavisinde
kullanılan bazı krem ve sistemik ilaçlar
da ayrıca deriyi kurutup tahrişe yol aça-
bilir, bu durumda dermatoloji hekim-
leri özel yatıştırıcı ürünler önermektedir.

Rozasea (Gül Hastalığı)

Nedeni tam olarak bilinmeyen, yüzde
önce tekrarlayan, sonra kronik hale
gelen, kızarıklık, kılcal damarlarda
artma, sivilce benzeri lezyonlar, kaşıntı
ve yanma ile görülen bir cilt hastalığı
olan Rozasea (Gül Hastalığı) soğuk ha-
valarda artış gösteriyor. Ayrıca cildin
kuruması, ısı kaynağına yakın olmak,
uygun olmayan cerrahi maske kulla-
nımı, stres, baharatlı ya da sıcak yiyecek
ve içecekler de hastalığı alevlendirebili-
yor. Maske altında sıcak ve nemli bir
ortam oluşması ciltteki bakteri denge-
sini bozarak ya da cilt içi parazitlerinin
sayısını artırarak lezyonları tetikleyebili-
yor. Mekanik ve kimyasal iritasyonla
deri bariyeri bozulup, derinin PH’sı artı-
yor. 

KORUNMA YOLLARI:

Maske altına mümkünse krem ve mak-
yaj ürünleri sürülmemelidir. Günde iki
kez yüzü tahriş etmeyecek bir ürünle yı-
kamalı ve yatıştırıcı bir nemlendirici sü-
rülmelidir. Alkol bazlı toniklerden, yüze
dezenfektan ve kolonya sürmekten kaçı-
nılmalı, gerekiyorsa dermatoloğun
önerdiği ilaçlara geçilmelidir.

Sedef hastalığı

Kış dönemi, havanın kuruması, stres,
ilaçlar ve enfeksiyonlarla tetiklenen
Sedef hastalığında Covid-19 pandemi
süreci de olumsuz etkiyi artırabiliyor.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Güneri
bunun nedenlerini; hijyen nedeniyle
suyla daha sık temas, dezenfektanların
deride kurutucu etkisi, sosyal ortama
girmenin sınırlı olmak zorunda olması
ve stres olarak açıklayarak “Tipik for-
munun saçlı deri, diz dirsek gibi bölge-
lerde görüldüğü, sedef rengi
pullanmalar ve kızarıklıkla belirti veren
hastalıkta; dermatoloji hekiminin ver-
diği ilaçların yanı sıra özellikle kış ayla-

rında deri bakımına ayrı bir özen göste-
rilmesi gerekiyor.” diyor. 

KORUNMA YOLLARI:

Banyoda kullanılan duş ürününün
kremli olması, banyo sırasında kese ve
sabunlukla lezyonların tahriş edilme-
mesi ve banyo sonrasında mümkünse

ilk beş dakika içerisinde iritasyon ve 
kaşıntı karşıtı olan bir balzam veya los-
yon sürülmesi hastalığın aktivasyonunu
yatıştırır. Dezenfektanlar ancak su ve
sabuna ulaşamadığımız yerlerde kulla-
nılmalı ve kullanmak zorunda kalırsak
ilk fırsatta ellerimizi durulamalı ve 
nemlendirici kullanmalıyız.

PANDEMİDE CİLT SAĞLIĞI
İÇİN 10 ÖNEMLİ KURAL!

1. Ellerinizi ılık suyla yıkayın.
2. Ellerinizi yıkadıktan sonra vaselin ya da bariyer özellikli kremlerle nemlendirin.
3. Dezenfektanları ev ortamında tercih etmeyin, zorunlu durumlarda kullanın.
4. Ev işinde içi pamuklu eldivenler tercih edin.
5. Deterjanlara çıplak elle temas etmeyin.
6. Aşırı stresten kaçının.
7. Sağlıklı beslenmeye çok dikkat edin; özellikle sağlıksız atıştırmalıklardan kaçının.
8. Vücuttan su atılımına neden olduğundan çay ve kahveyi ölçülü tüketin.
9. Maskenizi 3 saatte bir değiştirin, bez maskenizi her gün mutlaka yıkayıp iyi durulayın.
10. Alkol bazlı toniklerden, yüze dezenfektan ve kolonya sürmekten kaçının.

Enfeksiyonlarla tetiklenen Sedef hastalığında Covid-
19 pandemi süreci de olumsuz etkiyi artırabiliyor.



Y ılbaşını Nişantaşı'nda bir arkadaşı ile
geçirdikten 2 gün sonra Bayrampaşa'ya
gelen kadın, polis memurları tarafından

durduruldu. Gazetecilerin kendisini görüntü-
lemesinden rahatsız olan kadın, parmağını
sallayarak gazeteciye, "Bak yemin ederim çe-
kersen, seni Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si'nde süründürürüm. Sen benden izin
almadan çekemezsin. Kusura bakma" dedi.
Polis amirinin, "Hanımefendi sokağa çıkma
kısıtlamasında dışarıdasınız" uyarısı üzerine
kadın 6-7 aydan bu yana burun ameliyatını
yaptıramadığını anlatmaya başladı. Amir
bunun üzerine kadına sokağa çıkma kısıtla-
masında istediği gibi dışarı çıkamayacağını

sağlık sorunu olması halinde 112'yi arayarak
ambulans çağırabileceğini, aksi halde sokağa
çıkma yasağını bu şekilde ihlal edemeyeceğini
hatırlattı. Kimliğini vermesi istenen kadın,
çantasından sağlık raporu olduğunu söylediği
kağıtları çıkararak bunların okunmasını istedi,
dezenfektanını çıkararak gösterdi. 

Yargıyı bana öğretmeyin

Sürekli konuşan kadın, polis memurlarına
Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışındaki Türk va-
tandaşlarını getireceği yerde burnunu ameli-
yat ettirmesi gerektiğini söylerken, "50
yaşındayım. İstediğin cezayı yaz. Benim adre-
sim Amerika'da" dedi. Polis amiri kadına ida-

renin tüm eylem ve işleyişinin yargı deneti-
minde olduğunu hatırlatarak, cezaya itirazı
varsa avukatı aracılığı ile idare mahkemesinde
dava açabileceğini hatırlattı. Kadın, bu uyarı
üzerine, "Yargıyı bana öğretme, kanunu daha
iyi biliyorum. Benim adresim Amerika'da 333
Wall Street, Boston'da. 
Mernis açık adresim bu" deyince polis me-
murları telefon numarasını alarak tutanağa
yazdı. Kadın tutanağı imzalarken, kamera-
mana "Trump gibi imza atıyorum. İmzamı da
yakın planda çekin" diye seslendi. Sokağa
çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadın polislerin
taksi çağırma önerisine de karşı çıkarak yaya
olarak uzaklaştı. DHA
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SiLivRi Mimar Sinan
Mahallesi'nde işyerine
gelen kişi eski kayınvali-

desi ve kayınbiraderini silahla
vurdu. Şüpheli olay yerinden ka-
çarken hastaneye kaldırılan yaralı-
ların durumlarının ağır olduğu
öğrenildi. Olay saat 11.30 sırala-
rında Silivri Mimar Sinan Mahal-

lesi'nde bulunan giyim mağaza-
sında meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre Saldun A. isimli şüpheli
buraya gelerek, eski kayınvalidesi
Latife Ateş ve kayınbiraderi
Ahmet Ateş'e silahla ateş açtı.
Saldun A. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sa-
yıda sağlık ve polis ekibi sevk

edildi.  Latife Ateş ve kayınbira-
deri Ahmet Ateş ambulansla has-
taneye kaldırıldı. Tedavi altına
alınan yaralıların sağlık durumla-
rının ağır olduğu öğrenildi. Olay
yeri inceleme polisleri giyim ma-
ğazasında delil aradı. Polis, kaçan
şüpheliyi yakalamak için çalışma
başlattı.  DHA

HEM SUCLU
HEM GUCLU

Eski eşin ailesine silahlı saldırı!

Şans eseri
ölMedi!

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği minibüs, önce
yolda yürüyen bir kişiye daha sonra iş
yerinin duvarına çarptı. Araçla duvar
arasında şans eseri kurtulan genç 
hafif şekilde yaralandı

Kaza, dün akşam saat 21.30 sırala-
rında Sultangazi 50. Yıl Mahalle-
si'nde meydana geldi. Sokağa

çıkma kısıtlamasının devam ettiği sıralarda Or-
hangazi Caddesi'nde seyir halindeki minibüs
sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, yolda yürüyen üç genç-
ten birine çarptı. Aracın kaputunun üstünde
kalan genç duvarla minibüs arasında kalmak-
tan son anda kurtuldu. Haber verilmesi üzerine
kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ayağın-
dan hafif şekilde yaralandığı öğrenilen genç
hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza ise iş yeri-
nin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde,
kontrolden çıkan minibüsü fark eden 3 kişinin
paniklediği görülüyor. Sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği minibüs yolda yürüyen
üç kişiden birine çarpıyor. Genç iş yerinin du-
varı ile minibüs arasında sıkışmaktan son anda
kurtuluyor. Şans eseri kurtulan genç sekerek
yürüyüp kaldırıma oturuyor. Diğer iki kişi bir
yandan arkadaşına yardımcı olurken, diğer
yandan minibüs sürücüsüne bir şeyler dedik-
leri, minibüs sürücüsünün araçtan indiği kame-
raya yansıyor. DHA

Kamyon
bariyerlere
saplandı

Basın Ekspres Yolu'nda sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini kaybet-
tiği kamyon bariyerlere saplanarak

30 metre sürüklendi. Kaza sabah saatlerinde
Basın Ekspres Yolu TEM istikametinde mey-
dana geldi. 06 EA 7859 plakalı kamyon sürü-
cüsü iddiaya göre yol ayrımını kaçırıp son anda
manevra yapınca bariyerlere çarptı. Çarpmanın
etkisiyle kamyon bariyerlere saplanıp yaklaşık
30 metre sürüklendi. Kazada yaralanan olmaz-
ken kamyonda ve bariyerlerde büyük çapta
hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay
yerine polis, itfaiye ve yol bakım ekipleri sevk
edildi. İtfaiye ekipleri bariyerlere saplanan
kamyonu kurtarma çalışması başlatırken trafik
polisleri de olası bir kazaya karşı güvenlik ön-
lemi alarak trafiğin akışını sağladı. Kamyonun
delinen deposundan yola sızan yakıt için yol
bakım ekipleri de kumlama çalışması yaptı.
Kamyona saplanan bariyerlerin kesilmesinin
ardından olay yerine gelen çekici ile kamyon
kaza yerinden çekildi. 

Midibüsler
çarpıştı 19 kişi
yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iki işçi
servisi midibüsün çarpışması so-
nucu meydana gelen kazada 19 kişi

yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçe-
sinin Edirne kara yolu üzerindeki Fabrikalar
mevkisinde meydana geldi. Fabrikalara işçi
servisi yapan Serkan B., yönetimindeki  59 S
9127 plakalı midibüs ile Şaban A.’nın kullan-
dığı 59 S 1838 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada
iki araçta bulunan 19 kişi yaralandı. İhbar üze-
rine bölgeye, sağlık ve polis ve ekipleri sevk
edildi. Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet
Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Gaspçılar yakayı ele verdi
Büyükçekmece'de bankadan para çeken İ.Y.'yi gasp etmeye çalışan dört
şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaçış anları kameralara yansıdı

OLay, 30 Aralık'ta
Büyükçekmece'de
banka önünde mey-

dana geldi. Bankadan 530 bin
lira para çeken İ.Y., otomobi-
line bindiği sırada silahlı şüp-
heliler Necmettin D.(44) ve
Sefa A.(24) aracın önünü kesti.
Silah zoruyla parayı almaya
çalışan şüpheliler, o sırada yol-
dan geçen polis otosuyla karşı-
laştı. Şüpheliler bir anda
panikleyerek kaçmaya başladı.
Çevredeki vatandaşlar 2 şüphe-
liyi, yakalayarak polise teslim
etti. Asayiş Şube Gasp Büro
Amirliği olayı organize ettiği
öne sürülen Sezai D.(39) ve
Abdurrahman Ç.(43)'de olay-
dan bir gün sonra ikamet ettik-
leri adreste kıskıvrak yakaladı.
Şüphelilerin evinde yapılan
aramada olayda kullanılan ku-
rusıkı tabanca ve 4 adet fişek
ele geçirildi. Adliyeye sevk edi-
len dört şüpheli, çıkarıldıkları
mahkemece tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. DHA

KadıKöy'dE otomobil
ile gelen 3 hırsız oto
galerideki lüks otomo-

bilin farlarını çaldı. Hırsızların 10
saniyede lüks otomobilin yakla-
şık 70 bin liralık farlarını çalma
anı güvenlik kamerasına saniye
saniye yansıdı. Olay, 19 Mayıs
Mahallesi'nde gece saatlerinde
meydana geldi. İddiaya göre,
otomobil ile gelen üç hırsız,
cadde üzerindeki oto galerinin
önünde durdu. Araçtan inen 2
kişi galerinin otoparkındaki lüks
otomobile doğru yönelirken
diğer kişi geldikleri araçta bekle-
yerek gözcülük yaptı. Lüks ara-
cın yanına gelen 2 şüpheli 10
saniye içinde yaklaşık 70 bin lira
değerindeki iki farı söktü. Hırsız-
lar olay yerinden geldikleri araçla
kaçtı. Sabah oto galeriye gelen
Eren Öztunç lüks otomobilin
farlarının olmadığını fark ederek
durumu polis ekiplerine bildirdi.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdür-
lüğü Asayiş Büro Amirliği ve
Olay Yeri İnceleme ekipleri lüks
otomobili ve oto galerinin gü-
venlik kameralarını incelemeye
aldı. Polis ekipleri hırsızlığı ger-
çekleştiren kişileri yakalamak için
çalışma başlattı. Galeri sahibi
Eren Öztunç "Gece 01.30 sırala-
rında bir araç geliyor, sokağa
çıkma yasağı olmasına rağmen.
Arabadan inmeleri ile 10 sani-
yede farı alıp sökmeleri  bir olu-
yor. Çok hızlı bir şekilde hırsızlık
yapıyorlar. Sanayideki ustalara
sorduk   onlar bile şaşkınlık içeri-
sindeler" diye konuştu. DHA

Araba farını
bile çaldılar

ESENLER'dE sokağa
çıkma kısıtlamasında
alışveriş için yakındaki

markete giden kadına motokurye
çarptı. Kazada kadın ile birlikte
motosikletli kurye yaralandı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında
Esenler Menderes Mahallesi Atı-
şalanı Caddesi'nde meydana
geldi. Evinin ihtiyaçlarını karşıla-
mak için sokağa çıkma kısıtla-
masında evden ayrılan yaşlı
kadına yolda yürürken bir resto-
randa çalışan motosikletli kurye
çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın
ile birlikte motosikletli kurye ya-
ralandı. Çevredekilerin yardımı

ile ilk müda-
haleleri yapı-
lan iki yaralı
için ambulans
çağrıldı. Gelen
112 görevlileri
iki yaralıyı
hastaneye kal-
dırırken du-
rumlarının iyi
olduğu ifade
edildi. Kaza
ile ilgili 
soruşturma
başlatıldı. 

Esenler’de
motor kazası

Bayrampaşa'da sokağa
çıkma kısıtlaması sırasında

durdurulan bir kadın 
burnunu 6 aydan bu yana
ameliyat ettirememekten

yakınırken, yasağı ihlal
ettiği gerekçesiyle

hakkında işlem
yapılmasını görüntüleyen

gazeteciyi Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'ne

(AİHM) şikayet etmekle
tehdit etti
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B aşörtüsünden, başı örtülü bacılardan
bir türlü çıkamıyoruz! Başını bağla-
mayı tercih eden kadınlar ana muha-

lefet partisinde vitrin ise, o zaman iktidar
partisinde başını örtmeyenler de vitrin mi
oluyor? Bir gün biri çıkıyor “benim başörtülü
bacıma” diyor. Bir gün diğeri “o başını bağ-
layan kadınlar vitrin” diyor. Deva Partisi'nin
Başkanı Ali Babacan ilk olağan kongresinde,
başını bağladığı için kızkardeşinin yaşadıkla-
rını anlatıp gözyaşı döküyor. 

Dışardan bu ülkeyi hiç tanımayan biri
bunları görüp yorum yapsa, bütün sorunlar
bitmiş, derdimizin sadece türban olduğunu
düşünür herhalde.

Şaşırıyorum!
***

Yeni yılın ilk sabahına vergilerle, zamlarla
uyandık. İşsizlik almış başını gitmiş. İşveren

de dertli, çalışan da. Eğitim desen ne olduğu
belli değil! Milli Eğitimin verdiği uzaktan
eğitime ulaşamayan, telefonu, bilgisayarı ol-
mayan milyonlarca çocuk... Kırsal kesimi bı-
rakın, büyük şehirlerde bile eğitimde
eşitsizlikten bahseder olduk.

Halk nasıl geçineceğinin derdine düşmüş,
çaresizlik içinde direnmeye çalışıyor ama si-
yasetçilerin ağlamalarından onların gözyaş-
ları görünmüyor.

Şaşırıyorum!
***

Dünya salgınla mücadele ediyor. Bütün ül-
kelerde aşılamalar başladı. Bizim en yetkili-
ler daha sonra gelmesi planan diğer aşılar ile
bilgi veriyorlar ekranda; “Nisan ayında gele-
ceğini ümit ediyoruz”, “Allahın izniyle bekli-
yoruz”, “İnşallah”... 

E hadi inşallah. 
Şaşırıyorum!

***

65 yaşın üzerindeki insanlar
eve hapsedildi. Bir iki saaat dışarı çıkacaklar
ama geçen kıştan bu yana o kadar moralleri
bozuldu ki insanların, evden çıkmak istemi-
yorlar artık! Tek kelime onlardan bahsedil-
miyor. Dünyanın başka hangi ülkesinde böyle
bir uygulama var, kimse sormuyor?

Şaşırıyorum!
***

Hergün kadın cinayetlerinden bahsediyo-
ruz, geçim zorluğundan bahsediyoruz, eği-
timde eşitsizlikten dem vuruyoruz ama
gündemimiz bunlar değil de, en büyük soru-
numuz başı örtülü ya da örtüsüz gezen ka-

dınlar, öyle mi?
Şaşırıyorum!

***
Geçmişte, her yılbaşı öncesi  bir piyango

bileti alırdık. (Ben bu sene ilk kez almadım.)
Çıkacağından değilde işte bir hafta  boyunca
ya çıkarsa diye umutlanıp, maddi olarak ha-
yata geçirebileceğimiz şeylerin hayalini ku-
rardık. 100 milyonluk ikramiye çeyrek bilete
çıktı, 75 milyon lira varlık fonuna kaldı. İki
gram hayalimiz vardı, o da çalındı.

Şaşırıyorum!
***

Cumhurbaşkanı namaz çıkışında”sözcü
gazetesi okumayın”dedi. Zaten yıllardır Türk
Hava Yollarında dağıtılmayan, devlet kurum-
larından içeri sokulmayan iki, üç gazete var.
Bunlardan biri sözcü. Bazı şehirlerde insan-
lar bu gazeteye ulaşmakta bile güçlük çeki-
yor. Okuyan okur, sevmeyen okumaz. Bunu
söylerken bari hangi gazeteleri okuyacağı-

mızı da söyleseydi, fikir edinirdik.
Şaşırıyorum!

***
Almanya bizi kıskanıyor mu bilemem ama

ben Almanya’yı ve Başbakanı Merkel’i çok
kıskanıyorum. Aşılama programlarını oku-
muşsunuzdur. Yaşa, mesleğe göre gün gün
sistematik şekilde planlanmış. Aşılamanın bi-
teceği tarih belli. Devlet olarak vatandaşla-
rını yüz üstü bırakmadı. Eğitimleri
aksamadı. Ne kadar doğru olduğunu bile-
mem ama basın yıllardır 70 avro’luk çanta
kullandığını, takım elbiselerinin marka olma-
dığını ve marketten alışverişini bile kendisi-
nin yaptığını anlatıp, bunları görüntülüyor. 

Time Dergisi Alman Başbakanı Angela
Merkel’i yılın siyasetçisi seçti. Üstelik geçmiş
yıllara bakıldığında bu onun ilk ödülü değil!

Şaşırmıyorum! Sadece kıskanıyorum.
***

Sevgiyle kalın 

Derdimiz başörtüsü mü?

Online sanat 
eğitimi başladı

30 saatlik su kesintisi

Geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi amaç
edinen ve bu yöndeki çalışmalarına hız kes-
meden devam eden Küçükçekmece Beledi-

yesi’nin ücretsiz olarak hayata geçirdiği Güzel
Sanatlar Akademisi dersleri online platformda devam
ediyor. Microsoft Teams üzerinden 16 farklı sanat da-
lında verilen derslere şu ana kadar 407 öğrenci katıldı.
Sene başında ders materyallerini temin eden öğrenci-
ler, Microsoft Teams üzerinden Temel Sanat Eğitimi,
Ebru, Resim, Güzel Sanatlara Hazırlık, Minyatür,
Tezhip, Sanat Tarihi, Desen Tasarımı, Osmanlı Türk-
çesi, İnce Kağıt Oymacılığı (Katı'), Klasik Cilt, Sera-
mik, Hat, Sanat ve Enstalasyon Atölyesi, Kaligrafi,
Çini, Kağıt Konservasyonu’ alanlarında haftada 6
gün boyunca ders görüyor.

Asıl gelişim sanatla olur

Kültür ve sanat kurslarını online olarak sanatsever-
lerle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kent kültürü
insanları bir araya getirir ve birlikte yaşam imkânı
sunar. Toplumlar bilgi toplumuna dönüşürken, asıl
gelişimin kültür sanat ile olacağı ve toplumları ileriye
taşıyacağı bir gerçektir. Bir bireyin sanatla iç içe ol-
ması hem ruhuna hem de kültür gelişimine ve deği-
şimlerine uyum sağlaması açısından önem
taşımaktadır. Pandemi döneminde de Küçükçekme-
celilerin mağdur olmaması için sanat eğitimlerimize
online olarak devam etme kararı aldık” diye konuştu.
Güzel Sanatlar Akademisi yöneticisi Hakan Dağlı da,
“16 sanat branşı ile uzaktan eğitime uygun müfredat
geliştirerek sistemli ve disiplinli bir sanat eğitimi veri-
yoruz. Sanat eğitimlerimizin pandemi nedeniyle ke-
sintiye uğramaması en büyük amacımızdı. Bu
nedenle online olarak Microsoft Teams üzerinden
derslerimize devam ediyoruz. Ön çalışmayı sıkı bir şe-
kilde yaptığımızdan dolayı öğrencilerimiz aynı kalite-
deki eğitimlerine devam edebiliyorlar’’ dedi.

iSKi'den yapılan açıklamada Şahintepe-
Esenyurt ana isale hattında yapılacak ça-
lışma nedeniyle 6 ilçede 30 saat su kesintisi

yaşanacağı açıklandı. İSKİ, Başakşehir Ispartakule
mevki TCDD karayolu üst geçidi işi kapsamında Şa-
hintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak
deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle Esenyurt, Ba-
şakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Çatalca'da su
kesintilerinin yaşanacağını açıkladı. Buna göre Esen-
yurt; Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer,
Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe,
Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye,
Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel,
Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlar-
çeşme, Pınar,  Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve
Güzelyurt mahalleleri Başakşehir; Bahçeşehir 1. ve 2.
kısım mahalleleri, Avcılar; Yeşilkent mahallesi Büyük-
çekmece Karaağaç ma-
hallesi, Arnavutköy,
Hadımköy, Deliklikaya,
Ömerli, Yassıören, Yeşil-
bayır mahalleleri, Ça-
talca; Bahsayiş
mahallelerine 05 Ocak
2021 Salı günü saat
21.00 ile 07 Ocak 2021
Perşembe günü saat
03.00 saatleri arasında
30 saat süreyle su verile-
meyecek. DHA

ORASI SIZIN
YERINIZ DEGIL
22 gündür Covid-19 ile sürdürdüğü

mücadeleyi kazanan Başkan Akgün,
tedavi sürecinde kendisine duaları ve

mesajları ile destek veren herkese teşekkür etti.
Son günlerde basında ve kamuoyunda yer alan
Pınartepe Mahallesi sahilindeki ağaçların sökül-
mesine ilişkin bir açıklama yapan Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
"Değerli arkadaşlar Büyükçekmece sahildeki
operasyon büyüktür. 3 yıldan bugüne kadar
imar planları bitirilmiştir. Altyapı projeleri bitiril-
miştir. İhalesi bu ay içerisinde tamamlanacaktır.
Halkın görebileceği güzelliklerin sergilenebile-
ceği tasarımların projesinin uygulanacağı ihale"
dedi. 

İstanbul halkının mülkü

"Sahilde hangi ağaçları söküyoruz?" diye soran
ve cevabını veren Akgün, " Prof. Dr. Mustafa Var
hoca ve İstanbul’daki Park Bahçe Müdürlüğü ile
birlikte oturup bitirdikleri ve uygulama aşama-
sına gelen sahil düzenleme projesi içerisinde kal-
dırılması gereken ağaçları şimdiden alıyoruz ki
kurumasınlar. Onları kurumadan saksılara alı-
yoruz. O ağaçların başka yerlerde değerlendiril-
mesi için arkadaşlarımız onları kaldırıyorlar.
Oradaki işgal grubu ‘Aman burası bizim yerimiz’
diyor. Orası sizin yeriniz değil. 16 milyon İstan-
bul halkının mülkü. Büyükçekmece sahili pırıl
pırıl olacak. İddia ediyorum Avrupa’nın en güzel
sahillerinden biri olacak, İstanbul halkının
özenle gezeceği sahil olacak. Yeni proje, yeni
ufuklar ve 16 milyon için yeni bir akciğer. Ağaç
yapısı olduğu gibi değişiyor. Birçok ağaç sökü-
lüp başka yere alınacak. Sahilde olması gereken
ağaçlar buraya getirilecek" açıklamasını yaptı. 

Denetim Komisyonu seçildi

Başkan Akgün’ün açıklamasının ardından gün-
dem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Bir
yıl önceki gelir ve gider ile hesap iş ve işlemlerini
denetlemek üzere CHP’den Eren Savaş ve
Murat Erçağ, Ak Parti’den ise Ayhan Hastürk
Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildi. Geçti-
ğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle yaşamını yi-
tiren Büyükçekmece Belediye Spor Teknik
Direktörü Hasan Yazıcı’nın adının bir spor tesi-
sine verilmesi önerisi de oybirliğiyle kabul edildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Ocak ayı ilk oturumunu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçek-
leştirdi. Son günlerde basında ve kamuoyunda yer alan Pınartepe Mahallesi sahilindeki ağaçların sökülmesine
ilişkin açıklama yapan Akgün, "Sahilde kaldırılması gereken ağaçları şimdiden alıyoruz ki kurumasınlar. Oradaki
işgal grubu ‘Aman burası bizim yerimiz’ diyor. Orası sizin yeriniz değil. 16 milyon İstanbul halkının mülkü” dedi

BARIŞ KIŞ

Pandemi nedeniyle kültür ve sanat alanın-
daki çalışmalarına internet üzerinden
devam eden Küçükçekmece Belediyesi,
bünyesindeki Güzel Sanatlar Akademisi de
eğitimlerini online olarak vermeye başladı.

Sultanbeyli İlçe Salgın
Denetim Merkezine bağlı
Mahalle Denetim ekipleri

tarafından gerçekleştirilen 203 bin 487
izolasyon denetiminde 109 kişiye top-
lam 346 bin 620 lira para cezası ke-
sildi. Koronavirüs hastalığına
yakalanan veya temaslı olduğu için ev
izolasyonunda bulunan kişilere yöne-
lik olarak 11 Mart tarihinden bugüne
kadar Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim
Merkezine bağlı Mahalle Denetim
ekipleri tarafından gerçekleştirilen 203
bin 487 izolasyon denetiminde 109 ki-
şiye adli ve idari işlem uygulanarak
346 bin 620 lira idari para cezası ke-
sildi. Öte yandan Sultanbeyli Kayma-
kamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu
ekipleri, koronavirüs hastalığına yaka-

lanıp izolasyon kurallarına uyan ve te-
davi sürecinin ardından sağlığına ka-
vuşan vatandaşlara geçmiş olsun
ziyaretinde bulundu. Vefa çalışanları,
koronavirüs tedbirlerini de uygulaya-
rak, Sultanbeyli Kaymakamı Metin
Kubilay'ın selamını ve geçmiş olsun
dileklerini hastalığı atlatan vatandaş-
lara iletti ve çiçek takdim etti.

Kurallara uyanlara teşekkür

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubi-
lay konuyla ilgili yaptığı açıklamada
"Sultanbeyli'de oluşturduğumuz fil-
yasyon ekiplerinde görev alan tüm
sağlık çalışanlarımızla birlikte korona-
virüs hastalarının sağlığına kavuşması
için mücadele ediyoruz. Karantina ku-
rallarına uyup yapılan tedavinin ar-

dından sağlığına kavuşan tüm vatan-
daşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi
iletiyor, kuralara uydukları için teşek-
kür ediyorum" dedi. Sultanbeyli Kay-
makamı Metin Kubilay önceliklerinin
halk sağlığını korumak olduğu için

izolasyon, maske, mesafe ve temizlik
kurallarına herkesin uymasını, özel-
likle hakkında izolasyon kararı bulu-
nan vatandaşlarımızın izolasyon
süreleri bitene kadar evlerinde kalma-
larını rica etti. DHA

Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece’de
sahile gelen bir kişi, denize atlayarak
intihar girişiminde bulunmuştu. İhbar
üzerine olay yerine gelen zabıta me-
muru Muharrem Demir, üniforma-
sıyla denize atlayarak boğulmak üzere
olan şahsı son anda kurtarmıştı. Mu-
harrem Demir görev yaptığı Büyükçek-
mece Belediyesi’nde ödüllendirildi.
Düzenlenen ödül takdim töreninde ko-
nuşan Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, “Sahilde
intihar eden vatandaşı kurtaran zabıta
memuru Muharrem Demir’e teşekkür
ediyorum. İnsanlık görevi gereğince va-

tandaşımızı kurtarmış olması insanlık
adına takdire şayandır. Onu tebrik edi-
yor, kutluyorum. Ne zabıtalık ne de be-
lediyecilik görevini yapmıştır. Kendisi
insanlık görevini yapmıştır onu kutlu-
yorum” dedi. Başkan Akgün, Demir’e
altın ve takdirname verdi. Olay günü
yaşananları anlatan zabıta memuru
Muharrem Demir ise duygularını şu
sözlerle dile getirdi; "Anons üzerine git-
tik biz arkadaşım Murat’la birlikte.
Anonsu duyduğumuzda direkt bölgeye
intikal ettik. Bir vatandaşın denize atla-
dığını gördüm. Onun üzerine tereddüt
etmeden bende kendim deniz kuvvetle-

rinde görev yaptığım için, bu eğitimleri
aldığım için o anda insanlık görevimdir
direkt atladım ve kurtardım adamı.
Daha önce buna benzer bir durum ya-
şamıştım. Hava soğuk olduğundan
dolayı amirlerim direkt oradan beni
gönderdiler. Sonradan intihar eden ki-
şiyle bir daha karşılaşmadık ama amir-
lerim ve başkanım sağ olsun beni her
durumda aradılar. Tebrik ettiler."

İNSANLIK ADINA TAKTİRE ŞAYAN

İzolasyon denetimiİzolasyon denetimiİzolasyon denetimiİzolasyon denetimiİzolasyon denetimiİzolasyon denetimiİzolasyon denetimi

AĞAÇLARI 
NEDEN 

SÖKTÜK?
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Yaslılara evde bakım
Tuzla Belediyesi temizlik ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kap-
samında yaptığı çalışmalarla 2020 yılında 945 kez yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşla-
rın evlerini temizleyerek bulaş zincirini kırdı ve vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi

içişleri Bakanlığı’nın yılbaşı için yayın-
ladığı 4 günlük kısıtlama kararının ar-
dından harekete geçen Kartal Belediyesi,

sokak hayvanlarının bu süreçten etkilenmemesi
adına ilçenin birçok noktasında besleme faaliyet-
leri yürüttü. İlçe genelinde farklı pek çok noktaya
ulaşan ekipler, sokak hayvanları için mama ve su
bırakarak onların bu süreyi tok geçirmelerini sağ-
ladı. Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından rutin olarak yapılan sokak hay-
vanlarına mama temini çalışmaları, hayvan sever-
lerin 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına
takılmaları nedeniyle ilçe genelinde daha fazla
noktada ve daha fazla miktarda mama temini ile
artırıldı.

Aç kalmamaları sağlandı

Kartal’ın çeşitli noktalarında sokak hayvanlarına
mama ve su desteği sağlayan Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri; kedi ve köpeklerin yanı sıra kuş-
ları da unutmadı. Neyzen Tevfik Meydanı’nda
bulunan güvercinler için buğday temin eden ekip-
ler, kısıtlama süresince pek çok hayvana ulaşarak
aç kalmamalarını sağladı. Çalışmalar kapsamında
sokak hayvanları için caddelerde, bulvarlarda ve
sahil bandının yanı sıra ormanlık alanlarda da
mama ve su dağıtımı gerçekleştirildi. DHA

Can dostlar unutulmadı

Namus öldürmekle 
temizlenir mi?

İ stanbul’da yapılan markalı konut
projelerinde sosyal alanlar, giderle-
rin artmasına ve aidatların yüksel-

mesine neden oldu. Gayrimenkul
Değerleme firması tarafından yapılan
aidat araştırmasına göre İstanbul’da
markalı konut projelerinde yüz metre-
karelik daireler için ödenen ortalama
aylık aidat bedeli 400-450 lira. Aidatlar
sitenin sağladığı olanaklar, dikey ya da
yatay mimaride inşa edilmiş olması,
bulunduğu ilçe, daire büyüklüğü, yapı-
nın yeni ya da eski bir projede olması
gibi etkenlere göre değişiyor. Bazı va-
tandaşlar verilen hizmete göre yüksek
aidat fiyatlarını normal bulurken bazı-
ları ise aidat fiyatlarının cep yaktığını
belirtiyor.

Şişli’de 945, Fatih’te 55 lira

İstanbul’da aidat fiyatları ile ilgili bir
araştırma yaptıklarını ve semtlere göre
farklılıklar tespit ettiklerini belirten Gay-
rimenkul değerleme genel müdürü
Cansel Turgut Yazıcı, "İstanbul’da aidat
fiyatları aylık 55 lira ile başlıyor, 3 bin
500 liraya kadar gidiyor. Metrekaresi ve
sitenin büyüklüğüne göre bu fiyatlar
farklılık gösteriyor. Genel olarak baktı-
ğımız zaman ortalama aidat fiyatlarının
metrekarede 4 buçuk lira civarında ol-
duğunu görüyoruz. İstanbul’da hangi
ilçede ortalama ne kadar aidat ödeniyor
diye baktığımızda en yüksek ilçenin
Şişli olduğunu görüyoruz. 945 lira ile
önde gidiyor. Onu 935 lira ile Beşiktaş
takip ediyor. Kağıthane 553 lira ile geli-
yor arkasından. Üsküdar 524 lira ile ve
Sarıyer 495 lira ile geliyor. En düşük ise
Fatih aylık 55 lira ile ilk sırada. Beylik-
düzü ve Büyükçekmece aylık 220 lira.
Buradaki en önemli etken sitelerin bü-
yüklüğü ile ilgisi var. Fatih daha küçük
evlerin ve apartmanların olduğu bir yer.
Büyükçekmece, Arnavutköy gibi bölge-
lerde ise daha büyük ve kompakt olma-
yan kocaman siteler görüyoruz. O
yüzden aidatlar daha farklı oluyor"
dedi.

Aidatı tam ödüyoruz

Yazıcı, "Pandemi döneminde aslında
havuz, ortak alan, sauna vs. gibi sosyal
hizmetler sağlanan yerlerin çoğu uzun
bir zaman kapalı kaldı ve kapalı kal-
maya da devam ediyor. Ancak bunlarla
ilgili ödemelerde bir değişiklik olmadı.

Özellikle sosyal alanlara ve tesislere
ayrı bir para vermiyorlarsa aidat dı-
şında bunlarda bir değişiklik görmedik.
Çünkü bunlar yıllık bütçeleniyor ve ela-
manlarda yıllık alınıyor. Ne kadar gö-
rürdük peki bir farklılık olsaydı? Yüzde
10 civarında bir eksilme olabilirdi. Ama
bu yapılamadı. Yani havuzu, saunayı
bu süreçte kullanmamış olsak da aidatı
tam ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

Metrekare fiyatına bakılmalı

Sitelerde ev kiralayacak ya da satın ala-
cak olanları da uyaran Cansel Turgut
Yazıcı, "Sitelerde ev kiralayacak ya da
satın alacak olanların metrekare birim
maliyetlerine bakmaları lazım aidat açı-
sından. 1 + 1 dairelerde maliyetlerin
birim metrekarede daha yüksek oldu-
ğunu görecekler. Dairenin büyüklüğü
arttıkça birim metrekareye düşen aidat
yükü azalıyor. Fakat toplamda tabi ki
metrekare ile çarpıldığı için yükselecek-
tir. Bunun nedeni sabit ve değişken 
maliyetlerden kaynaklanıyor. Dikkatli
incelemekte fayda var" dedi. DHA

Tuzla Belediyesi, koro-
navirüs salgını nedeniyle
alınan tedbirler kapsa-

mında ilçe genelinde 2020 yılı içeri-
sinde sokaklar başta olmak üzere,
vatandaşların toplu kullandığı alan-
lar, ibadethaneler ve ihtiyaç sahibi
vatandaşların evlerini temizleyerek
fark yarattı. Tuzla belediye Başkanı
Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla 947
kez bakıma muhtaç ve ihtiyaç sa-
hibi vatandaşların ev temizliğine gi-
dilerek hem koronavirüs salgınına
karşı bulaş zincirini kırıldı hem de
vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi.
Belediye temizlik ekipleri süpürme
araçlarının giremediği sokakları elle
temizleyerek 2020 yılında toplam
43 bin 680 kilometrelik süpürme
gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklarda
süpürme araçları ile yapılan çalış-
malarda ise toplam 81 bin 744 kilo-
metre sokakta süpürme işlemi
yapıldı. Ayrıca süpürülen sokakla-
rın birçoğu yine ekipler tarafından
yıkandı. Koronavirüs salgını nede-
niyle özel ilaçlarla 19 bin 453 kilo-
metrelik yıkama gerçekleştirildi. 
İlçe genelinde her sokakta bulunan
yer altı ve yer üstü konteynerler 
de temizlendi. Salgınının önüne 
geçilmesi için toplam 21 bin 
449 kez konteynerlerin temas 

noktaları temizlendi.

İbadethaneler de temizlendi

Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulu-
nan tüm ibadethaneler titizlikle te-
mizlendi. Vatandaşların ibadet
etmek için sık sık uğradığı ibadet-
haneler de 2020 yılında yapılan ça-
lışmalar ile toplam 634 bin 770
metrekarelik alan temizlendi. Yapı-
lan çalışmalar ile Mobil Araç Üstü
Halı Yıkama Aracı ile toplam 47
bin 20 metrekare ve Kuru Köpük
Sistemi ile 47 bin 20 metrekarelik
halı temizliği ve dezenfektesi edildi.
Tuzla Belediyesi’nin her yıl düzenli
olarak gerçekleştirdiği bakıma

muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaş-
ların ev temizliği, içerisinde bulunu-
lan pandemi dönemi nedeniyle
daha da sıkılaştırıldı. Tuzla Beledi-
yesi’ne bağlı ekipler, 947 kez ba-
kıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi
vatandaşların ev temizliğine giderek
hem koronavirüs salgınına karşı
bulaş zincirini kırdı hem de vatan-
daşların ihtiyaçlarını giderdi. Bu ev-
lerde yapılan çalışmalar ile 3 bin
metrekarelik halı temizliği ve dezen-
fektesi yapıldı. Ayrıca yapılan çalış-
malar ile ilçe genelinde bulunan 3
adet tren alt geçitlerinin her ay dü-
zenli olarak dezenfektesi yapıldı.
DHA

Osman KÖSE

A şık Veysel'e sormuşlar
Üstad dünyadan ne anladın?
Say ki bir pazar yeri dolaştım, üç metre bez

aldım, gidiyorum demiş.
Burası dünya işte bu kadar!
Ne çok kıymetlendirdik.
Oysa bir tarla idi;
ekip biçip gidecektik.
"Seni tanıyan son kişi öldüğünde hiç doğmamış

olacaksın" der bir Kızılderili atasözü. Geriye dönüp
baktığınızda sadece 2-3 kuşak öncesi insanları hatır-
laya bilirsiniz. Onlardan öncesi de bu dünyada yaşa-
dılar, bu dünyadan geldiler ve geçtiler. Tıpkı bizler
gibi gayelerle, hayallerle ve ideallerle yaşadılar ve
gittiler. Bu dünyadan sadece geçiyoruz. Dünya yeni
bir hayata geçmek için bir han bir durak bir imtihan
alanı. Tasavvuf ve halk şairimiz Yunus Emre’nin  de-
diği gibi, “mal'da yalan,mülk'te yalan var birazda
sen oyalan."

Geçtiğimiz günlere üç kadınımız daha katledildi.
Üç can üç yaşam daha son buldu. Sebebi nedeni ne
olursa olsun! Yaradanın en büyük günah dediği
insan öldürmenin hiçbir açıklaması ve mazereti ola-
bilir mi? Kadın cinayetlerinde en büyük mazeret
“namusumu temizledim” denilir  ve işin içinden çı-
kılır. kahpece! namus zırhına bürünen ve başını dik
tutup namus temizliğini öldürerek ve bunu övünerek
yapan insan müsveddelerinin arasında olmak, on-
larla aynı dünyayı paylaşmak aynı havayı solumak-
tan nefret ediyorum utanç duyuyorum.

Namus sadece kadına özgü bir kavram mıdır? Bu
kadar namusuz beyinleri ne yapacağız? Kafaları iki
bacak arasından başka bir şeye çalışmayan namus
bekçileri 3-5 yıla kalmaz yine aramıza döner. Ağır
tahrik var denilir, cinayeti meşrulaştırmak için mut-
laka bir kaç neden ve sebeb bulunur. Ve bir bakmış-
sınız namus kahramanları olarak aramızda yeniden
fink atarlar. Taki yeni bir yaşama sözüm ona yeni bir
namus kahramanlığına soyunana kadar.

Bir kadının tenini, bedenini değil de gülüşünü,
gözlerini, kalbini çok sevin. Vücut hatlarını, dudak
kıvrımlarını değil de acılarını, yorgunluklarını, sus-
kunluklarını, umutlarını, içine akan gözyaşlarını ez-
bere bilin. Ne demiş peygamberimiz "Cennet
annelerin ayakları altındadır."  İki Cihan peygambe-
rinin sözünün üstüne söz söylenir mi hiç? Bir kadının
anneliğini sevin.

Hiç düşündünüz mü? Erkekler eşlerine neden
hanım der?

Bir gün Cengiz Han, tüm hanlarını toplamış, sağ
yanına da eşini oturtmuş; Cengiz Han hanlarına:

- Ben Hanlar Han'ı Cengiz Han, hepinizin hanı-
yım, demiş ve sonra eşini göstererek

- "Bu da benim hanım" demiş. Koskoca Cengiz
hanın han’ım ilan ettiği kadınlarımız 21. Yüzyıl Tür-
kiye’sinde halen cinayetlere kurban gidiyor.

Neşet baba ne güzelde söylemiş. "Kadınlar insan-
dır biz insanoğlu." Birgün yaşam son bulacak. Bizi
hatırlayan son nesile kadar insanca yaşamak en
büyük gayemiz olmalı.

Divan Edebiyatı'nda şiire biçim ve içerik açısın-
dan birçok yenilik getiren ve yaşarken "Şairlerin Sul-
tanı" ünvanını alan Mahmud Abdülbaki ne demişti;
“Baki kalan bu kubbede bir hoş sada  imiş"

Şu dünyadan geçerken bir hoş sada bırakabilen
insan oğullarına selam olsun.

Saygılarımla

Şişli’de bir sitede oturan Ayşe Har-
mancı, bin lira aidat bedeli ödediğini
söyleyerek dert yandı. Harmancı, "Do-
ğalgaz, elektrik, su. Bin lira çok yüksek.
Gelir yok. Her şey yüksek. Kirada otur-
muyorum kendi evim. Yoksa çok zor.
Aidat dediğin 200- 300 lira olmalı" şek-
linde konuştu. Sarıyer’de özel bir site-
nin yöneticisi Celal Bilgen ise "Bizde 18
kişi çalışıyor. Hepsi hizmet adamı. Bah-
çıvan, elektrikçi, çöpçü, tesisatçı. Bun-
ların toplamı 17. Artı 21 kişide
güvenlikçi var. Toplamda 38 kişi çalışı-
yor burada. Aidat yüksek evet ama
neden yüksek? Burada herkesin bir
emeği var. İşi var. Mecbur bu fiyatlar. En
düşük aidat bin 250 lira" diye konuştu.

Ulaşım çok daha kolay
Birçok ilden günde bin otobüsün giriş -
çıkış yaptığı ve bir yılda yaklaşık 11 milyon
yolcunun kullandığı Alibeyköy Cep Otoga-

rı’na ulaşım artık çok daha kolay hale geldi. Kısa bir
süre önce metro ile ulaşılan otagara artık tramvay ile
de ulaşılabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
(İBB) açtığı T5 Eminönü -Alibeyköy Tramvayının Ci-
bali- Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki hattı ile İS-
PARK Alibeyköy cep otogarına yeni bir ulaşım ağı
hizmete girdi. Her gün binlerce vatandaşın farklı illere
seyahat etmek amacıyla uğrak yeri olan Alibeyköy cep
otogarına ulaşım daha da kolaylaşıyor. İBB’nin
2021’in ilk gününde Başkan Ekrem İmamoğlu’nun ka-
tılımıyla açılışını yaptığı Eminönü Cibali-Alibeyköy
Tramvay hattı ile vatandaşlar otogara güvenli ve hızlı
bir şekilde ulaşabilecekler. 

30 dakika ücretsiz otopark 
Birçok ilden günde bin otobüsün giriş - çıkış yaptığı ve
bir yılda yaklaşık 11 milyon yolcunun kullandığı Ali-
beyköy Cep Otogarı’na vatandaşlar Metro ile de gide-
biliyorlar. Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattı
güzergâhında bulunan Alibeyköy istasyonu kullanan
yolcular, yürüme mesafesinde olan otogara kısa za-
manda ulaşabiliyorlar. Tramvay hattı ve Metro ile bin-
lerce yolcu araçlarıyla trafiğe girmeden otogara kısa
zamanda ve ekonomik olarak ulaşabiliyorlar. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara farklı ve alternatif
ulaşım çözümleri sunarken, İSPARK, cep otogarına
araçlarıyla gelen vatandaşlara 30 dakika ücretsiz hiz-
met veriyor.

Celal
Bilgen

BİLGEN: AİDAT DEDİĞİN 
200–300 LİRA OLMALI

İstanbul’da aidat fiyatları ile ilgili bir araştırma yaptıklarını ve semtlere göre farklılıklar tespit ettiklerini belirten Cansel 
Turgut Yazıcı, "İstanbul’da aidat fiyatları aylık 55 lira ile başlıyor, 3 bin 500 liraya kadar gidiyor” açıklamasını yaptı. 

KIMI MEMNUN 
KIMI ISE DERTLI

İstanbul’da bazı site sakinlerinin ödediği aidatlar kira fiyatlarını buldu. Markalı konut projelerinde
yüz metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 400-450 lira olurken, Şişli ve 

Beşiktaş’ın ortalaması bin liraya yaklaştı. Gayrimenkul değerleme genel müdürü Cansel Turgut Yazıcı,
“İstanbul’da aidat fiyatları aylık 55 lira ile başlıyor, 3 bin 500 liraya kadar gidiyor” diye konuştu

osmankose@hotmail.fr
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HAzine ve Maliye Bakanlı-
ğı'ndan edinilen bilgiye göre,
kamu görevlileri ve emeklilere

yapılan zamlar belli oldu. Bu yıl için
kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakla-
rında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri

Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi. Bu
yıl ocak ayından geçerli olmak üzere
kamu görevlileri ile memur emeklilerinin
tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3
artış öngörülmüştü. 2020 yılı ikinci altı
aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37

gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon
oranından kaynaklı olarak ilave yüzde
4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile
memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde
ocak ayından geçerli olmak üzere top-
lamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dö-

nemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkla-
rında ise yüzde 8,37 artış sağlandı. Bu
çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en
düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en
düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 li-
raya yükseldi.

En düşük memur maaşı 4 bin 500 TL olduEnflasyon oranından
kaynaklı ilave artışla
birlikte aile yardımı

ödeneği dahil en düşük
memur maaşı 4 bin 500
liraya, en düşük memur

emekli aylığı ise 3 bin
20 liraya yükseldi

S anayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüt-
tüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme
Programı ile hayata geçirilen Ayakka-

bıcılar Sanayi Bölgesi Projesi, bölgesel kal-
kınma ile yeni ekosistem oluştururken,
toplam 41,8 milyon lira bütçeli iki etaplı pro-
jeyle 7 bin 500 Şanlıurfalı gence istihdam ka-
pısı aralandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varanki programın meyvelerini ver-
diğini belirterek, 13 fabrikanın üretime başla-
dığını, 6 fabrikanın daha açılacağını bildirdi.
Bakan Varank, Şanlıurfa'da başlatılan yatı-
rım hamlesine ilişkin Twitter hesabından
paylaştığı videolu mesajında, "Cazibe Mer-
kezlerini Destekleme Prog-
ramı meyvelerini veriyor.
Ayakkabıcılar Sanayi
Bölgesi ile yeni bir ekosis-
tem oluşturduk. 13 fab-
rika üretime başladı, 6
fabrika yolda. Ülkemizin
en genç ili Şanlıur-
fa'mızda istihdam oluştu-
rurken ihracata da kapı
aralıyoruz." ifadelerini
kullandı. Bakanlıktan ya-
pılan açıklamaya göre,
Ayakkabıcılar Sanayi
Bölgesi Projesi'nin ilk
etabı, Şanlıurfa Organize
Sanayi Bölgesi ve Türkiye
Ayakkabı Sanayicileri Der-
neğinin ortaklığında Ca-
zibe Merkezlerini
Destekleme Programı
kapsamında verilen des-
teklerle hayata geçirildi.
İki yılda tamamlanan ilk
etap 23 milyon liraya mal
oldu. Projenin 15,5 milyon
lirası Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından karşı-
landı. Şanlıurfa OSB 2. kı-
sımda 13 fabrika binası ve yan
ürünlerin tedariki için de 7 işlik ya-
pıldı. Fabrikaların tamamı il dışından

gelen 7 firmaya belli istihdam taahhütleri
karşılığında tahsis edildi. 2019 sonunda üre-
time geçen fabrikalarda yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınına rağmen istihdam edi-
len kişi sayısı 1700'e ulaştı. Kadın istihdamı
yüzde 25 olarak gerçekleşti. Firmaların ayak-
kabı imalatı kapasitesi yıllık 10 milyon çifte
yükseldi. Üretimin yaklaşık 5 milyon çifti
doğrudan ihraç ediliyor. Fabrikaların tam
kapasite üretime geçmesiyle çalışan sayısının
3 bine, kadın istihdamının da yüzde 40'a çık-
ması hedefleniyor. Projenin başarıyla sonuç-
lanmasının ardından Şanlıurfa'da yeni bir
ekosistem oluşmaya başladı. Sektörün en
büyük taban imalatçılarından biri, İstan-

bul'daki üretimini Şanlıurfa'ya taşıma kararı
aldı. Üretime geçen firmada orta vadede bin
yeni istihdam hedefliyor. Sektörün ihtiyaç
duyduğu ham madde ihtiyacının Şanlıur-
fa'da karşılanması için de bir işletme, 40 mil-
yon liralık suni deri üretim tesisi yatırımı için
OSB'den yer tahsisi sürecini başlattı.

6 yeni fabrika binası yapılacak

İlk etapta yer alamayan birçok firma, ikinci
etapla ilgili taleplerini dile getirdi. Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi,
ikinci etabın yapımı için 2020 Yılı Cazibe
Merkezlerini Destekleme Programı'na bir

proje sundu. Toplam bütçesi 18,8 milyon
lira olan projenin 16,9 milyon lirası Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
karşılanacak. İkinci etapta Şanlıurfa
OSB’de 6 yeni fabrika binası yapılacak.
4 bin 500 Şanlıurfalı, iş imkanına kavu-
şacak. İkinci etap için Şanlıurfa Valisi
Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye
Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hali-
liye Belediye Başkanı Mehmet Canpo-
lat, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Hasan Maral ile Şanlıurfa Or-
ganize Sanayi Bölge Müdürü Osman
Oktay'ın katılımıyla imza töreni düzen-
ledi. Törende konuşan Vali Erin, Şanlı-
urfa'nın kalkınması, gençlerin geleceğe

iyi hazırlanması, istihdam sorununu çöz-
meye yönelik adımlar atılması konu-
sunda kamu idaresi ve yerel yönetimler
olarak büyük bir çaba içerisinde olduk-
larını belirtti.

Yüksekokul kurulacak

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Se-
kreteri Hasan Maral, ilin genç ve dina-

mik bir nüfusa sahip olduğunun altını
çizerek ayakkabı üretiminin başlamasıyla

çok sayıda gencin iş sahibi olduğunu kay-
detti. Sektöre kalifiye elaman kazandırılması-
nın önemine işaret eden Maral, "Harran
Üniversitesi, Ayakkabıcılık Meslek Yüksek-
okulu kurulması yönünde girişimlere baş-

ladı. YÖK'ten gerekli onaylar alındı." ifadele-
rini kullandı. Maral, iki etapta toplam 7 bin
500 yeni istihdam oluşturmayı hedefledikle-
rine dikkati çekerek, "Projemiz sayesinde
daha önce ayakkabı sektöründe faaliyet gös-
termeyen 1700 genç, ayakkabı ustası oldu.
Bunun devamı da ikinci etapla birlikte gele-
cek. 13 fabrika binamızın tamamı doldu. 6
yeni fabrika binası yapıyoruz. Kısa süre
içinde tüm fabrikalarımız faaliyete geçecek."
diye konuştu.

Kadınların çalışması gurur verici

Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi kapsa-
mında açılan bir fabrikada kalite kontrol ele-
manı olarak çalışan Kübra Akyıldız, ilk kez
bir işte çalıştığını vurgulayarak, "Kadınların
özellikle böyle bir iş yerinde çalışabilmesi çok
gurur verici. Kendi ayaklarının üzerinde dur-
mak iyi hissettiriyor." değerlendirmesinde bu-
lundu. 11 ay işsizken fabrikanın kendisine
ekmek kapısı olduğunu anlatan makineci
Ebru Urluk da "3 aydır buradayım. İşimi se-
verek yapıyorum. Kadınlar da artık ekono-
mide var. Buradayız diyoruz. Burada
kadınların sesiyiz." dedi. İstanbul'da kuaför-
ken ailesiyle birlikte Şanlıurfa’ya gelen saya
ustası Mehmet Salih Öcal, "Eşim de çalışı-
yor. Özgüvenimiz geri geldi. Bizi çırak olarak
aldılar, usta ettiler." ifadesini kullandı. Usta-
başı Eyüp Şimşek, daha önce de ayakkabı
ustası olarak İstanbul'da çalıştığını belirterek,
"Buradaki güzel kardeşlerimize iş öğretiyo-
ruz. Koluna herkesin altın bilezik takıyoruz.
Usta olarak bizim en büyük hazzım, insan-
lara bir meslek öğretmek." dedi. İşletmesini
Şanlıurfa'ya taşıyan fabrika sahibi Halil İbra-
him Yılmaz, 6'ncı bölge teşviklerinden yarar-
landıklarını kaydederek, "Ayakkabıcılıkla ilgili
hiç bilgisi olmayan gençlerimizi zanaatkar,
meslek sahibi yaptık. Nüfus da çok genç ol-
duğundan dolayı çok çabuk adapte oluyor-
lar. Dünyada pandemi nedeniyle üretim
durdu, Şanlıurfa'da durmadı. Şu anda 850
kişi ile çalışıyoruz.” diye konuştu. 
HABER MERKEZİ 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "13 fabrika üretime başladı, 6 fabrika yolda. 
Ülkemizin en genç ili Şanlıurfa'mızda istihdam oluştururken ihracata da kapı aralıyoruz." dedi

ayakkaBı uretımının
merkezı Sanlıurfa

779 milyon 
liralık kaynak

Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışan
Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2009'dan bu yana 1212 projeye 779 milyon

lira kaynak aktardı. Yararlanıcıların eş finansmanıyla 1 milyar 97 mil-
yon lirayı ekonomiye kazandırdı. Bu kaynağın yaklaşık yarısını Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Cazibe Merkezlerini
Destekleme Programı oluşturuyor. Şanlıurfa, Türkiye'nin en genç

nüfusuna sahip şehri. Yaş ortalaması 20,1 olan şehirde, 0-
29 yaş aralığında 1 milyon 383 bin çocuk ve genç yaşı-

yor. En avantajlı olan 6'ncı bölge teşviklerinden
yararlanan Şanlıurfa'da genç nüfusun iş

gücüne katılımı büyük önem 
taşıyor.

THY salgına
rağmen uçtu!
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra
Komitesi Başkanı İlker Aycı, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınına rağmen Uluslar arası kargo
taşımacılığında pazar paylarını büyüttüklerini 
belirterek, "2020 yılı başında kargo uçakları ile 
88 noktaya hizmet veriyorduk, an itibarıyla 
96 noktaya operasyon düzenliyoruz" dedi

Aycı, THY'nin, kargo taşımacılığı operas-
yonları ile hava yolu taşımacılığında 2021
beklentilerini değerlendirdi. Dünya hava

kargo taşımacılığının, küresel salgın nedeniyle geçen
yılın ilk çeyreği sonu itibarıyla yolcu uçaklarındaki
kapasitenin kullanılamamasının etkisiyle de daralma
eğilimine girdiğini aktaran Aycı, THY olarak yolcu
operasyonlarının durma noktasına geldiği dönemde
kargo taşımacılığı alanında ivme katederek gerek
kargo uçakları gerek kısmi olarak yolcu uçaklarıyla
operasyonlarına devam ettiklerini söyledi. Aycı, Ulus-
lararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine
göre, 2020 yılı ocak-ekim döneminde uluslararası pa-
zarın hacmi yüzde 20,8 daralırken Turkish Cargo'nun
yüzde 0,4 artış gösterdiğinin altını çizerek, "Pazar pa-
yımızı yüzde 4,1’den (ocak) yüzde 4,7’ye (ocak-ekim)
çıkardık. (entegratörler hariç). Bu gelişmeyle 2019'un
ocak-ekim döneminde 8. sırada yer alırken, 2020'nin
aynı döneminde 6. sıraya kadar yükseldik. Diğer yan-
dan uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısının
(WACD) verilerine göre Turkish Cargo’nun gelir
pazar payı ise ocak ayında yüzde 4,6 iken, ocak-
kasım periyodunda yüzde 5,3’e yükselmiştir." diye ko-
nuştu. Geçen yılın başında kargo uçakları ile 88
noktaya hizmet verdiklerine dikkati çeken Aycı, "Bu
süreçte bazı spesifik noktalara olan kargo talebi ar-
tınca ilave kargo seferleri gerçekleştirdik. An itibarıyla
96 noktaya kargo uçaklarımızla operasyon düzenli-
yoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşılarını birkaç güne getirebiliriz

Turkish Cargo olarak, dünya aşı ve ilaç pazarından
aldıkları payın yüzde 7,5 olduğunu aktaran İlker Aycı,
Kovid-19 aşılarını da başta Türkiye olmak üzere net-
workleri içindeki birçok noktaya taşımak için gerekli
hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Kovid-19 aşıla-
rını taşıma konusunda Sağlık Bakanlığından gelecek
bilgiye göre hareket edileceğini anlatan Aycı, şunları
kaydetti: "363 uçaklık filomuzla istersek birkaç güne
aşıları getirebiliriz. Sadece Atatürk Havalimanı’ndaki
soğuk hava depolarımız 150 uçak paletini koruyabile-
cek kapasitededir. Bugüne kadar içinde aşıların ol-
duğu belli sevkiyatlarımız yapıldı. Aşı tipine göre 70
bin ile 100 bin doz bir konteynerde taşınabiliyor. Do-
layısıyla günde iki veya üç sefer döneceğini düşünür-
sek sadece Atatürk Havalimanı’ndaki tesisimizde bir
günde 20-30 milyon doz aşıyı elleçleyebilir ve ihtiyaç
sahiplerine ulaştırabiliriz." Aşı üretimi ve dağıtımının
sorunsuz gerçekleştirilmesiyle bu yılın ilk yarısının so-
nuna kadar gelişmiş ülkelerde etkili aşılama sürecinin
yapılmasının beklendiğine değinen Aycı, genele yayıl-
masının ise daha fazla zaman alabileceğini, bu ne-
denle de aşının havacılığa etkisini irdelemek için
küresel düşünmek gerektiğini vurguladı. DHA

Bebeğinin dişi onu girişimçi yaptı Genç girişimci Büşra Becer,
bebeğinin diş çıkarma 

döneminde ihtiyaç duyduğu
kaliteli ürünleri bulamayınca

"minicuuk" adında kendi
markasını kurmaya karar

verdi. Çevresindeki ev
kadınlarına istihdam fırsatı

sunan Becer, kişiye özel bebek
tekstili konusunda büyümeyi

hedeflediğini söyledi

BeBeğinin dişi kaşınınca
girişimci olan Büşra
Becer, Türkiye’de her yıl

ortalama 1,3 milyon bebeğin doğma-
sının anne-bebek sektörünün üre-
timde sınırları zorlamasına neden
olduğunu belirterek girişimcilik hika-
yesini anlattı. Annelerin bebekleri için
özel üretilmiş ürünleri tercih ettiğine
dikkat çeken Büşra Becer, "minicuuk"

markasının bu istekle ortaya çıktığını
anlattı. Bebeği için en iyisini istediğini
anlatan Becer, “Markam bebeğimin
diş çıkarma döneminde, güvenilir bir
diş kaşıyıcı ihtiyacıyla doğdu” dedi.
Çevresindeki yetenekli ev kadınlarının
üretimi olan ürünlere yöneldiğini
ifade eden Büşra Becer, önce bu
ürünleri çevresine önerdiğini daha
sonra da "minicuuk" markası adı al-

tında, sosyal hesaplarından satışa
başladığını anlattı. Kısa sürede 5 ev
hanımını himayesine aldığını da söy-
leyen Becer hem sosyal sorumluluk
yapıyor hem de bebek ve çocuk ürün-
lerinde butik bir marka olarak hizmet
veriyor. Öncelikle el yapımı diş kaşıyı-
cılar üretmeye başlayan Becer ve
ekibi, şimdilerde aksesuarları adına
değişik ürünler de üretiyor” dedi.

Artık dijital pazar var
AnAdolu Kültür Sanat Kalkınma ve
Yardımlaşma Derneğinin başlattığı Açık
Pazar Hareketi ile kurulan web sitesi aracı-

lığıyla, kadınların ürettikleri dijital pazarda tüketiciyle
buluşuyor.  Dernek Açık Pazar Hareketi ile Kovid-19
salgınının getirdiği zorlu koşullar altında ayakta kal-
maya çalışan üretici kadınlara destek olunuyor. Ana-
dolu Kültür Sanat Kalkınma ve Yardımlaşma
Derneği İletişim Koordinatörü Melek Türedi, yaptığı
açıklamada, Kovid-19 salgını döneminde özellikle
elinde ürünleri kalan ve bunların satışında zorluk
çeken kadın üreticilerin sıkıntılarına çare olmayı
amaçladıklarını söyledi. Açık Pazar Hareketi projesi
kapsamında "www.kadinureticiden.com" isimli bir site
kurduklarını anlatan Türedi, kapanan köy pazarla-
rında satıcıya sunulan ürünleri dijital ortamda tüketi-
ciyle buluşturma yoluna gittiklerini belirtti.
DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şanlıurfa’da hizmet
veren ayakkabı fabrikalarına yenilerinin ekleneceğini müjdeledi.
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Pandemi saçmalığı...

5
gün süren ve her hafta sonu devam eden pan-
demi saçmalığının yasakları devam ederken iş
hayatının da sosyal yaşam gibi gerçeklerden

koptuğu bor gerçek yeni yılın geçen yıldan kalma ilk he-
diyesi gibi.

Çünkü 2020 yılından 2021'e kadar yaşanan sorunla-
rın yani gerçek gündemi gölgeleyip, öteleten devlet
baba veya ana denilen kurum vatandaşa pandemi der-
ken  işine bakıp, haracını toplamaya devam ediyor.

Taht kavgalarının kardeş kanlarına bulaştığı dönem-
lerden bu yana gelen ve bu süreçte adı vergi olan hara-
cın nazik adı vergi borçları dahil -30 ları bulan
dondurucu soğuklarda ısınmaya çalışırken doğalgaz ve
diğer tüketim maddelerine getirilen zamlar l, yollara
konulan radarlarla kesilen cezalar yetmezmiş gibi pan-
demi maskesini de mana ederek toplanan paraların ne-
reye gittiği sorgulatmayan aynı devlet borçlarını
öderken alacaklarını unutmaz.

Tüm büyük işleri ihalesiz, ilansız alan 5 müteahhiti-
nin vergi borcunu bir kalemde affedip, bir kalemde
silen aynı devlet kendisi borçlu olduğu insanlara, ku-
rumlara borcunu gecikmeli olarakta olsa ödemeyi dü-
şündüğü anda yani borcunu ödemeden önce ödeme
yaptığı kişi, kurumların kendisine  SSK borcu olup ol-
madığını, bulduğu sistemle sorgulayıp, kesmeyede
devam eder.

'Evde kal, dışarı çıkma. Çıkarsan ceza keserim' diyen
aynı aynı devlet kendisi hep dışarda, mitingde, toplan-
tıda, Iraklı eğlenceli yemekli toplantılarda olur. Dışarı
çıkmayan esnafa kira desteğini vereceğini belirtirken de
onda noter üzerinden kira sözleşmesinin, vergi, sgk bor-
cunun olup, olmadığını yani temiz kağıdını da istemeyi
de unutmaz.

Evet sayın kendisini, hükümet, devletin yerine koyan
ve 'ben devletim' diyen sayınlar.

Size sesleniyorum ya hiç değilse bu dönemde, 'vergi
borcun var mı, sgk borcun var mı?' deyipte kesinti
yapma.

Çünkü bolünen ve son iç çatışmalarda 100 kişiyi öl-
düren çetenin sarstığı ülkeye baş sağlığı dilerken asıl
ölenin devleti oluşturan gerçek esnaf, halk, iş adamı ve
vatandaşın sadece gripal bir olay olan pandemiden
değil, ekonomik sıkıntıdan ölüyor haberin ola...

Tarihi köprüler restore ediliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündemdeki konuları değerlendirdi. Ekonomi üzerin-
den iktidara yüklenen Akşener, özeleştiri de yaparak, "Biz istediğimiz kadar kadın milletve-
kili çıkaramadık, bundan ders çıkardık ona göre davranacağız gelecek seçimlerde. Geri kalan
bütün kurullarımızda, partimizin karar verici her mekanizmasında yüzde 25 kadın kotası uy-
gulanıyor. Milletvekili seçtirme konusunda başarısız olduk ama onun dersini çıkardık" dedi.

İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener, FOX TV’de İsmail Küçük-
kaya ile Çalar Saat programına

konuk oldu. İsmail Küçükkaya’nın so-
rularını cevaplandıran Akşener, gün-
demdeki gelişmeleri değerlendirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın SMA
hastalarına yapılan yardım kampanya-
ları hakkındaki açıklamalarını değerlen-
diren Akşener, "Bir tıp doktoru olan
Sağlık Bakanına yakışmamıştır. Gelsin
bunları ailelere anlatsın, çocukları ölü-
mün eşiğinde bir imkan var ve o imkan
dışarı gönderilse 2,5 milyon dolar, Tür-
kiye’ye getirilse 750 bin liraya hallolu-
yor bir ilaç kabul görmüş bir ilaç kabul
görmemiş. Bütün dikkat bu ikinci ilacın
da onaylanması üzerine. Kampanyalar
yapılıyor insanlar destek oluyor o ilacın
getirilmesi ile ilgili o parayı ödemeye
yönelik hiçbir sıkı yok. Ben SMA has-
tası yakınlarıyla görüştüm çıkıp 79 mil-
yonu oraya verin çok fazla çocuğumuz
yok bunların ilaçları gelsin denilmiş ve
bir gazetenin ön sayfasını dolduracak
laf söylenmiş. Yani diyor ki, Sayın
Bakan para istemeyin benden buz gibi
soğurum sizden. Günü geldiğinde
bunun cevabını bu millet verir. Sosyal
devlet açını doyurur, çıplağını giydirir
ve iyi kazanandan alır hiç kazandırama-
dığını, iş veremediğine, aç bıraktığına
verir. Şu anda var olanların tedavisi için
ne yapacaksınız. Varlık fonuna gidecek
ondan sonra addaya gidecek, kimse ne-
reye gitti bilmez. Nerelere para gidiyor.
9 milyar TL bir müteahhidin borcu si-
lindi" ifadelerini kullandı. 

Seçmenimize güveniyorum

"2021’den herkes için sağlık, huzur,
mutluluk ve en önemlisi umutlu bir yıl
bekliyorum" diyen Akşener, "Kimsenin
aç açık kalmadığı bir yıl bekliyorum.
Ben Türkiye’ye ve Türk milletine güve-
niyorum, seçmenimize güveniyorum,
Anadolu’nun ferasetine güveniyorum.
İYİ Parti’nin kuruluşu ile birlikte ma-
halleler arası düşmanlaştırma dilinin
ortadan kaldırılacağına söz verdik, ma-
kulün dili ve sesi olacağımızı söyledik
buna da devam ediyoruz, millet ittifa-
kını böyle görmek lazım. İYİ Parti ku-
rulmasaydı İstanbul, Ankara gibi büyük
şehirler alınabilir miydi, bu sinerji olu-
şabilir miydi? Vatandaşın derdinin ko-
nuşulduğu bir yolculuk yapıyoruz biz,
gücümüz oradan geliyor. Esnaftan
gelen bilgiler var diyorlar ki, bizi İsmail
beyin programında kamuoyu ile payla-
şın. Bu kavgadan uzak durun demek,
bizim dertlerimiz üzerinden rekabet
edin demek. Biz hükmi şahsiyetlerimizi
muhafaza ediyoruz, problemlere
çözüm önerilerimiz, tutumlarımız
farklı, millet ittifakı duygusal bir birlik-

telik değil, vatandaşın isteğine bağlı bir
birliktelik" açıklamasını yaptı. 

Bahçeli’nin çağırısı ayıptır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin
'evine dön' çağrısını değerlendiren Ak-
şener, "Sayın Bahçeli’nin evine dön söz-
lerini ben yorumlayamıyorum fakat
alışkanlık haline getirdi. Ben Bahçeli ve
diğer ortak Perinçek’le ikisinin yanyana
gelip büyük ortağa iletilmek üzere işsiz-
lik nasıl ortadan kaldırılır, genç işsizlik
nasıl çözülür, 30 milyar TL bütçeye
müteahhitler için para koyulurken ta-
rıma 22 milyar destek konulmasının
neye tekabül ettiği üzerine kafa yorma-
larını ve bunu Sayın Erdoğan’a sunma-
larını tavsiye ediyorum. Türk
siyasetinde ayıptır bunlar. Bir siyasi
parti var ve o siyasi partinin genel baş-
kanını siz canınız sıkıldıkça eve davet
ediyorsunuz. Kurumsal bir yapı var bu-
rada onun genel başkanını davet edi-
yorsunuz, ayıp. Bunlar son derece ayıp,
nezaket dışı. Benim tavsiyem Sayın Pe-
rinçek ile beraber bu işlere kafa yorsun-
lar. Ben Sayın Bahçeli’nin ağzından
Doğu Türkistan’daki Türklerle ilgili
yorum duyması tercih ederim" dedi.

İstifa edip gitmesi gerekir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen
İYİ Parti Lideri Akşener, "Sayın Erdo-
ğan’ın Cuma namazı çıkıyı yaptığı ko-
nuşma üzerine bir tweet attım. 21
yaşında bir genç kızın CHP’de Parti
Meclis’i üyesi olmasını, başörtülü ol-
duğu için onu vitrin süsüne benzetti. 67
yaşında bir adam şahsı Cumhurbaş-
kanı ve neredeyse torunu yaşındaki bir
kız çocuğuna Cuma çıkışı cami avlu-
sunda bir siyasi tercihte bulunmuş, bir
siyasi partinin içinde yer almış bir kız
çocuğunu siz hedef alırsanız, yaşınıza
başınıza bakmadan onu vitrin süsü ol-
makla suçlarsanız, insani bir tepkiyi
Meral Akşener verir, o tweetin anlamı
odur. Sayın Soylu o tweetten incinece-
ğine Cuma günü bu sözlerin söylendi-
ğinde çarşamba günü üç kadının
katledildiği, bir yılda 356 kadının katle-
dildiği bir Türkiye’de İçişleri Bakanlığı
sandalyesini işgal eden sayın Soylu’nun
şapkasını önüne koyup düşünmesi ge-
rekir, bu işi beceremiyorsa da hadi ba-
kalım eyvallah deyip istifa edip gitmesi
gerekir. Yani Patronuna kendini hatır-
lattı. Görev sahibi bir şahsın görevini
icra etmesi gerekir. Ben Sayın Erdo-
ğan’a buradan sesleniyorum, bu genç
kızımızın gönlünü alın ve helallik iste-
yin" eleştirisinde bulundu. 

Önce görevini yap

Konuşmasını, "Sayın Soylu’yu görevini
yapmaya davet ediyorum, ona buna laf

yetiştirmek yerine" şeklinde sürdüren
Akşener, "Sayın Erdoğan’ın gözüne gö-
rünmeye çalışıyor birçok Ak Partili
görev sahibi. Damat beyin affedilme-
sinden sonra ben de affedilebilir miyim
diye bir mesele var. Biz istediğimiz
kadar kadın milletvekili çıkaramadık,
bundan ders çıkardık ona göre davra-
nacağız gelecek seçimlerde. Geri kalan
bütün kurullarımızda, partimizin karar
verici her mekanizmasında yüzde 25
kadın kotası uygulanıyor. Milletvekili

seçtirme konusunda başarısız olduk
ama onun dersini çıkardık" dedi. 

Esnaf kepenk kapatıyor

Enflasyon ve yapılan zamları değerlen-
diren Meral Akşener, "Yüzde 14.6 en-
flasyon geliyor, köprülere yüzde 26’ya
yakın zam geliyor, asgari ücrete yüzde
21 zam yapılıyor Cumhurbaşkanlığı sa-
rayının bütçesine yüzde 28 zam yapılı-
yor. Ekonomiyi pandemi, esnaf
üzerinden tanımlamamız lazım. Ondan
sonra asgari ücret üzerinden. Esnaftan
yoğun bir talep var, kepenk kapatıyoruz
diyorlar. Biz dedik ki, ailelere kişi başı
500 lira gelir verin onlar gitsin tüketsin.
Çalışan kişi başına 10 bin para verin
dedik, bir yıl boyuncu faizsiz ödemesiz
yardımlar yapılsın dedik olmadı. Buna
karşılık açılan paket 5 müteahhide gitti,
krediye gitti. 2008’den sonra sürdürüle-
bilir kalkınma modeline dönülmeliydi
maalesef buna dönülmedi. Çünkü dün-
yada para bol, ucuz kredileri aldılar tü-
ketime harcandı, tarım ithal edilmeye
başlandı, sanayi ürünleri ithal edilmeye
başlandı, üretimden çıkıldı sonuç itibarı
ile borç para ile lüks hayat yaşanır oldu
Türkiye’de. Ekonominin patronu güven
güveni ortadan kaldıracak tavırlar tu-
tumlar izlenmeye başlandı. Türkiye bu
zihniyet sebebi ile negatif döngünün
içerisinde. Bu zihniyetten doğru iş bek-
lemek mümkün değil. Biz ayda bir mil-
letin enflasyonu diye bir ölçüm
yaptırıyoruz Sakarya milletvekilimiz
Ümit Dikbayır yapıyor, gıda enflasyonu
yüzde 28. Bu arkadaşlara biz önerdik
dedi ki, fakirin dar gelirlinin enflasyo-
nunu ayrı bir sepette ölçün" dedi.

3 bin lira yapın dedik

Asgari ücret konusuna da değinen
Meral Akşener, "Biz dedik ki, asgari üc-
rette 3 bin yapın, işverenden para çık-
masın. Zam yapıldı 2 bin 850 civarında,
işvereninki 4 bin 200 lira oldu. Yani 500
lira zam yapıldı 750 lira işveren ekstra
para ödeyecek. Şimdi ne olacak tüketim
olmayacak, işçi çıkarılacak, yeni iş ara-
yanlar iş bulamayacak. Tüketim artma-
yacak, insanlar iş bulamayacak, işten
çıkarılacak. Halbuki, 100 milyar lira
harcama imkanı doğuyordu bizim dedi-
ğimizle, 1,5 milyonluk istihdam yaratılı-
yordu, 450 milyar TL bütçeye faydası
oluyordu. Siz itibardan tasarruf olmaz 
deyin, kendi harcamalarınıza yüzde 28
zam yapın, köprülere yüzde 25’e yakın
zam yapın ve yüzde 8 gariban emekliye
memura yapın, aç kal diyorlar.  Market-
lerin döktüğü, Pazar sonrası dökülen
sebze ve meyveleri toplayan insanlar
var. Bu zihniyetle böyle olur. Kıbrıs’a
törene 7 ayrı uçakla gidiliyor yazık
günah" eleştirisinde bulundu. 

TÜRKİYE ÇOK
İSRAF EDİYOR
Türkiye’nin kendine yetecek kay-
nağı olduğunuı dile getiren Akşe-
ner, "Türkiye çok israf ediyor,
liyakatı unuttu, adam kayırmaca
hat safhada, kalkınmaya dair hiç-
bir vizyon yok, sonuç itibarı ile za-
manında bulunan ucuz borç para
ile yaşanan hayatın bugün getir-
diği noktadayız. Bunun değişmesi
gerekiyor. Dış ülkelerle kavga ye-
rine iyi ilişkiler kursak, ticaret ar-
tarak devam etmiş olsa 7 trilyon
dolarlık hacimden pay almış ola-
cağız. Doğal kaynağı olmamasına
rağmen eğitimli insan unsuru ve
teknoloji birikimi ile Türkiye baş
aktör olur. Önüne gelenle kavga
etmenin sebebi maalesef dış poli-
tikanın iç politikanın öznesi haline
getirilmiş olmasıdır. Gelinen nok-
tada Türkiye duvara dayandı. Ben
esnafı gezmeye başladığım zaman
öğrendiklerim karşısında şoka uğ-
radık.  Ben kimsenin düşmanı de-
ğiliz ama biz vatandaşımıza;
vatandaş seçimlerde bize bir görev
verdi biz başladık gezmeye bu bil-
gileri iktidara ilettik. Biz gerçekler
üzerinden yürüyünce esnaf yapıl-
madığını görüyor. Biz sorunları
söylüyoruz çözüm önerilerini söylü-
yoruz yapmadılar. Bunlar yapılmadı
paketler açıldı paketlerin içinden
beş müteahhide para çıktı" dedi. 

BIZ SECIMDEN 
DERS CIKARDIK
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bo-
ğaziçi Üniversitesi'ne atadığı rek-
törü de eleştiren Akşener, "Bunu
büyük bir şımarıklık olarak görü-
yorum. Sadece Boğaziçi Üniver-
sitesi değil elçiliklere de ayın şey
yapılıyor. Ayıp ve şımarıklık şu,
ben istersem olur, o gücü böyle
kullanabilirim ruh hali ayıp kısmı

bu, şımarıklık ise benim şahsımın
ülkesi, şahsımın üniversitesi,
şahsımın herşeyi, böyle bir şey
olmaz.  Boğaziçi Üniversitesi’nde
oranın rektörlüğüne layık hiç
hoca yok mu? Bu arkadaş sizin
için bu kadar değerliydi madem
neden aday yapmadınız, millet-
vekili seçtirmediniz? Siz aday

adaylığında bırakmışsınız, millet-
vekili adayı yapmamışsınız, Bo-
ğaziçi Üniversitesine rektör tayin
ediyorsunuz ayıptır. Ben Sayın
Yekta Saraç’a da bu konulara 
direnç göstermediği için dikkat
çekmek isterim. Bu arkadaşların
ekonomik imkanları zayıfsa
başka türlü değerlendirin, bir
sürü sarayda danışmanlıklar var
getirin. Ne kadar eski siyasetçi
varsa bankalarda yönetim kurulu
üyesi, günahtır" dedi.

BÜYÜK BİR ŞIMARIKLIK

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu,
2020 yılında 57 köprünün,

2003 yılından bugüne ise toplam 373
adet tarihi köprünün restore edildiğini
söyledi. Karaismailoğlu, "Ata yadigârı
köprülerimizi gün yüzüne çıkarıp, vatan-
daşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz"
dedi. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı ya-
zılı açıklamasında yurt içinde 2 bin 378
adet taş, ahşap, demir ve betonarme tes-
cilli tarihi köprü, yurt dışında ise çoğun-
luğu Bosna Hersek’te olmak üzere 316
adet Osmanlı Dönemine ait tarihi köp-
rünün bulunduğunu belirtti. Karaismai-
loğlu, 2020 yılında 57 köprünün, 2003
yılından bugüne ise toplamda 373 adet

tarihi köprünün restorasyon çalışmaları-
nın tamamlandığı bildirdi. 

Önemli değerlerimiz

Karaismailoğlu, tarihi köprülerin Tür-
kiye için önemli bir değer olduğunu vur-
gulayarak, "Tarihi Malabadi Köprüsü,
Kızılin (Göksu) Köprüsü, Taşköprü
(Kastamonu), Büyükçekmece (Kanuni
Sultan Süleyman Köprüsü) ve Ani
(Ocaklı) Köprüsü gibi yapıldıkları dö-
nemde önemli işleve sahip olan köprüle-
rin restorasyonları tamamlanarak
tekrardan kültür mirasımıza kazandı-
rıldı. Diğer yandan tarihi Sangarios
(Justinianus) Köprüsü, İkizdere (Çatma
Köprüsü), 19'uncu yüzyıl Osmanlı Dö-

neminde inşa edilmiş olan ve günümüze
büyük oranda özgün detayları ile ulaşan
Çankırı ilindeki tarihi Çaylı, Güvem,
Yurtpınarköyü, Bayramören Köprüleri
ile Kastamonu ilindeki Aktaş, Çakırlar,
Dörtocak, Yakaören ve Damlaçay
Ahşap köprülerinin çalışmalarının ulu-
sal ve uluslararası restorasyon ilkelerine
göre devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Turizme kazandırıyoruz

Bakan Karaismailoğlu, "Tarihi köprüle-
rimizi gün yüzüne çıkarıp, vatandaşları-
mızla buluşturmayı hedefliyoruz. Hem
kültür tarihi hem de teknoloji tarihi açı-
sından büyük önem arz eden ata yadi-
garı tarihi köprülerin belgelenmesi,

yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarıl-
ması amacıyla, aslına uygun olarak res-
tore edip, korunmasını sağlıyoruz. Bu
tarihi köprüler ülkemizin önemli değer-
leridir. Tarihi köprülerimizi turizme ka-
zandırıyoruz. Sayın
Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği,
desteği ve bize aşıladığı başarma azmi
ile daha nice yol, köprü, han ve hamam-
ların yapımı ve onarımlarını hep birlikte
gerçekleştireceğiz" diye konuştu. DHA

ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türbanlı
hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı
konusunda kuşkum var" sözleri nedeniyle

CHP eski milletvekili Fikri Sağlar hakkında, 'halkı kin ve
düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruş-
turma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan
konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer

verildi: "Katıldığı bir televizyon
programında, 'Türbanlı hâkim
karşısına gittiğimde adaleti sa-
vunacağı konusunda kuşkum
var. Bazıları militanca ve ideolo-
jik takılıyor, bununla mücadele
edilmeli' şeklindeki sözleri nede-
niyle Durmuş Fikri Sağlar hak-
kında, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun 216'ıncı maddesi
kapsamında 'halkı kin ve düş-
manlığa tahrik veya aşağılama'
suçundan, re’sen soruşturma
başlatılmıştır."

Soruşturmaya tepki

CHP eski milletvekili Fikri Sağlar Twitter hesabından
yaptığı açıklamayla soruşturmaya sert tepki gösterdi.
Sağlar, paylaşımında şu ifadeleri kulladı:  "AKP "hukuk
reformuna" hız kesmeden devam ediyor! Onların dü-
şünce özgürlüğünden rahatsız olması normal de, de-
ğirmene su taşımaktan, can suyu vermekten
bahsedenlere şimdi ne diyeceğiz?"

İYİ Partİ Kurucular
Üyesi ve İstanbul Millet-
vekili Ümit Özdağ, par-

tisinin İstanbul İl Başkanı Buğra
Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili
iddialarda bulunması ardından
disiplin kurulu kararı ile 16 Kasım
2020'de parti üyeliğinden ihraç
edildi. Kararın ardından Özdağ,
kararın iptali için Ankara Asliye
Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.
Özdağ, avukatı Uğur Tarhan ara-
cılığıyla yaptığı başvuruda disip-
line sevk işleminin parti tüzüğünde öngörülen usule ve
şekle aykırı biçimde gerçekleştiği, disiplin kuruluna sev-
kin gerekçesi ile disiplin kurulunun verdiği kesin ihraç
gerekçelerinin farklı olduğunu ileri sürdü. Dava dilek-
çesini kabul eden Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahke-
mesi, duruşma için 13 Ocak'a gün verdi. DHA

Soruşturma başlatıldı

İptal davası 13 Ocak’ta

İYİ Parti Genel 
Başkanı
Meral Akşener



P andemi döneminde
vatandaşlar şehirden
uzaklaşma yolları

aramaya başladı. Aile içeri-
sinde kronik rahatsızlıkları
bulunan ve şehir hayatından
uzaklaşmak isteyenler bazı
vatandaşların hazine, orman
ve tarım arazileri üzerine
kaçak villalar yaptığı tespit
edildi. Silivri Belediyesi ise o
yapıların yıkımını gerçekleş-
tirdi. DHA ekibinin görüntü-
lediği kaçak villaların
havuzları ve park alanlarıyla
birlikte yapıldığı dikkat çekti.

Suç işlediğimin
farkındayım!

Hazine arazisi üzerine kaçak
villa inşa eden Ferhan Fazlı-
oğlu, "Kalacak yerimiz olma-
dığı için buraya ev yaptık.
Sonradan duydum ki buraya
ev yapmak yasakmış. Bu ara-
ziyi 2019 yılında köylülerden
aldım. Herkesin ev yaptığını
gördüm. Bende ev yaptım.
Komşuları dahil kimse bana
"yasak, yapma" demedi.
Bende herkes yaptığı için ev
yaptım. 2017 yılında buralara
evi yapanlar kâra geçti. Bizler
2018 yılında çıkan kanundan
sonra yaptığımız için suçlu
duruma düştük. Yasal işlem-
ler başladı. Yetkililer her an evi
yıkmaya gelebilir. Ama ben
yine de evi boşaltmayı düşün-
müyorum. Suç işlediğimin
farkındayım. Ama belki af
gelir gelir diye bekliyorum”
dedi.
Hazine arazisi üzerine imar
izni olmadan ev yapan diğer
bir vatandaş ise "Burayı köy-
lülerden aldık. Aldıktan sonra
bekleyin tapular çıkacak de-
nildi. Buraların hazine arazisi
olduğunu bilmiyorduk. Suç
işlediğimin farkındayım. Ama
yine de mağduruz. Zabıta
ekipleri sürekli geliyor. Suçlu
olduğumuzu biliyoruz. Ama
farkında olmadan suçlu
olduk" diye konuştu.

Oyun parkını 
bile unutmadılar

İstanbul merkezine en uzak il-
çelerden biri olan Silivri’de
devlet arazilerine kaçak villa-
lar inşa eden vatandaşların
pandemiyi bahane ettiği öğre-
nildi. Yetkililerden edinilen bil-
gilere göre, vatandaşların
kaçak yapıları genellikle hafta
konu inşa ettiği ve yetkililer ta-
rafından yıkım gerçekleştirile-
ceğini duydukları an bölge
idari mahkemesinden yürüt-
meyi durdurma kararı aldık-
ları öğrenildi. Aynı zamanda
hazine, orman ve tarım arazi-
lerine kaçak yapı inşa eden
vatandaşların bina inşa etme-
nin yanı sıra imar izin olma-
yan arazi üzerine havuz ve
çocuk park alanı da inşa ettiği
görüldü.

111 kaçak yapıyı yıktık

2018 yılında yayınlanan imar
affının kötüye kullanılmasıyla
beraber hazine, orman ve
tarım arazilerine kaçak yapı-
laşmanın arttığını söyleyen Si-
livri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, "İstanbul’da bulunan
ve kırsal diye tabir ettiğimiz
Silivri, Çatalca, Tuzla gibi yer-
lere vatandaşlarımız tarafın-
dan bir kaçış var. İnsanlar
İstanbul’daki betonlaşma,
şehir gürültüsü ve egzoz ga-
zından dolayı şehirden kaçış
isteği uzun zamandır oluş-
muştu. Fakat pandemi bu
kaçış isteğini beşe katladı.
Yine son zamanlarda imar af-
fının kötüye kullanılmasıyla
beraber hazine, orman ve
tarım arazilerine kaçak yapı-
laşma söz konusu oldu. Biz
Silivri Belediyesi olarak bu ko-
nuyla ilgili topyekûn bir mü-
cadele veriyoruz. 111 hazine,
orman ve tarım ne arazisi
üzerine yapılan konutu yıktık.
150’nin üzerinde resmi prose-
dürleri devam eden konut var
onları da yıkacağız" dedi.
DHA
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A libeyköy Metrosu yeni yılın ilk günü
açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti

Genel Başkanı Meral Akşener'e 'makinist ola-
rak personel alımlarının yüzde 92'sini kadın-
lardan yaptık' dedi. O kadar olmayan bir
durum ki toplum olarak ayakta alkışladık.
Duyarlı bir erkek davranışı olarak hepimiz
adeta kulaklarımıza inanamadık. Ulu Önderi-
miz Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlar için
açtığı yolda insanlık için küçük, kadınlar için
büyük bir adım, sevindirici bir haberdi bu.
Ancak takdire şayan olarak tanımladığımız
bu düşünceli davranışın gerçekleştiği olayın
açılış töreninde ise kalabalığın neredeyse
yüzde 92'si erkeklerden oluşuyordu. Bu ne
perhiz bu ne lahana turşusu misali. Yılların
birikimi tabi ki. Erkek belediye başkanı,
erkek muhtar, erkek vali, erkek kaymakam,
erkek müdür. Sanırsın sadece erkeklerin ihti-
yaçları var ve erkekler para kazanır. Evi
erkek geçindirir, çalışmak erkeğe yakışır. Do-
layısıyla bir yere biri atanacaksa, bir yerde
makam, mevki varsa o koltuklara erkekler
oturtulur. Oysa kadınlar da aynı okullarda,

aynı sıralarda eğitim görür, aynı sınavlara
girer, üniversite okur, mezun olur, iş arar.
Ama kadın işçi, çoğu işveren için tercih bile
edilmez. Neden mi? İlk sebep işe alımları ger-
çekleştiren, patronların, iş verenlerin hemen
hemen hepsi erkektir de ondan. Bir diğeri ise
kadın evlenir, çocuk doğurur, işten mecburen
uzak kalır diye. Evi nasılsa geçindiren bir
erkek vardır, 'kadın evin ek gelir elde edenidir'
düşüncesi var bir de; Bu sebepten dolayı er-
keklere göre kadınlara daha az maaş ödenir.
Erkekler atanır müdür olur, erkekler davet-
lere, açılışlara katılır. Bir kurdele kesilecekse,
erkek keser. Oysa şehirlerde, köylerde, tar-
lada, plazalarda kadın da çalışır, evde yo-
ğurdu, peyniri, erişteyi, yufkayı kadın yapar,
kadın doyurur, kadın giydirir, kadın üretir, evi
kadın derler, toparlar, temizler, çoğu evde
ufak tefek tamir işlerini de kadınlar yapar, ço-
cukları kadınlar bakar, büyütür derslerini
takip eder, parkaydı, okulaydı anne götürüp
getirir çünkü tüm bunlar kadınlara bahşedil-
miş görevleridir. Bir iş kurmak, fabrika
açmak, ceo olmak, başkan olmak, başbakan
olmak, müdür olmak müdür yardımcısı
olmak, şef olmak tüm bu görevler için erkek
varken kadın da kimmiş!  Ama lafa geldi mi
kadınlar başımızın tacıdır, en kıymetlimizdir

derler, denir. Nasıl bir baş tacı
olmaksa; Baş köşede, protokol koltuklarında,
makam arabalarında her daim erkekler otu-
rur. Muhtar olunacaksa bunca işi çekip çevi-
ren kadın hemen unutulur, iki kitap bile
okumamış sırf kahvede arkadaşları arasında
seviliyor diye bir erkek aday gösterilir. Bir
yere müdür atanacaksa hemen erkeklerden
biri oturtulur. Hani kadınlar baş tacıydı?
Hani en kıymetli olanlar kadınlardı? Kadın
hoştur, güzeldir. Kadın vitrinde biblodan öteye
geçemez, geçmemeli. Oysa okul okuyan, sınıf
geçen, mezun olanların hiçbiri kadın değil,
hepsi kadın görünümlü erkeklermiş onların.
Kadın konuşmaz. Fikir beyan etmez. Dü-
şünme melekeleri kadına verilmemiştir. Kadı-
nın birilerinin yazılı olmayan ama emredilen
kurallarına göre bahşedilen görevleri vardır.
Kadın sadece onları yerine getirmekle yüküm-
lüdür. Yerine getirmezse kadının sesi kesil-
mesi hatta ortadan kaldırılması hak
zannedilir. Zanneden kim? Erkekler! 

Kuralları koyan kim? Erkekler! 

Hak bayram sanan kim? Erkekler! Dolayı-
sıyla bir erkek hiçbir zaman bir kadını alıp da
bir mevkiye getirmez. Ben yemedim al sen ye
demez. Bir de çoğu erkek kadını oynaşta zan-
neder. Oysa; Kişi kendinden bilir işi. Erkek
kendi neyse öyle bilir kadını. Yüce Yaradan
erkeğe değil kadına vermiştir tüm kemikleri-
nin aynı anda kırıldığı acıya doğum sebebiyle
dayanma gücünü, çok kişiyi idare edip çekip
çevirmesinden dolayı aynı anda çoklu dü-
şünme yeteneğini, duygusal zekayı, uykusuz-
luğa, açlığa dayanma gücünü. Kadın güleç
yüzlüdür, naiftir, naziktir, kibardır, ince dü-
şüncelidir, eli beceriklidir. Toprağa bile toprak
ana denir.

Sadece cennet değil, dünya da kadınların
ayaklarının altındadır ama henüz bilen yok.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı bir
kadın diyebilirsiniz. Kadın Kaymakam, kadın
vali de var ama tek tük. Ya sonrası? O Beledi-
ye'deki diğer müdürlere gidin bir bakın baka-
lım. Vitrin süsü misali değil mi? Fikri de zikri
de zihniyeti de değiştirme zamanı değil mi? 

Kadınlar için bir umut oldu İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi. Bir erkek, kadınlara ön-
celik tanıdı nihayet. 

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde

yetki elinde olan Ekrem İmamoğlu'nun kadın-
lara tanıdığı öncelikle çoğunluğu kadınlardan
oluşanlar makamlara, mevkilere oturabildi.
Yarın belki ülkemizde

Başbakan da bir kadın olur kim bilir! Ciro
rekoru kıran, vergi rekortmeni olan şirketle-
rin CEO'su da, mecliste milletvekili çoğunluğu
da kadınlardan oluşur. Açılışlarda, törenlerde
en önde, protokol koltuklarında erkeklerden
çok kadınların adı yazar yakın zamanda. Ata-
türk'ün kadınlar için açtığı yolda seçme se-
çilme hakkını tanımaktan öteye gerçek ve
somut adımlarla kadın etki ve yetki sahibi
olur. Bir yılan hikayesine döndürülen 'İstanbul
Sözleşmesi' ivedilikle hayata geçer de kadın-
lar sesi kesilen değil sesine kulak verilen olur.
Belki o zaman anlar insanlık sözde vitrin süsü
olarak değil, özde makam, mevki sahibi ola-
rak kadınlar dünyayı değiştirir, renklendirir,
elinin değdiği her yeri çekip çevirip derleyip
toplayıp düzeltir, çoğaltır, bolluk bereket 
getirir. 

İlkeli Söz; İnsanın sadece hatırlamaya
değil, unutmaya da ihtiyacımız vardır.

Aklı olan unutur, hıncı olan unutmaz ve
ömürboyu debelenir.

Oysa unutabilme yetisi rahmettir, geçmişin
prangalarından kurtulup özgürleşmektir.

Başbakan

KORONA KONDU!KORONA KONDU!KORONA KONDU!KORONA KONDU!KORONA KONDU!KORONA KONDU!KORONA KONDU!KORONA KONDU!
Pandemi sürecinde bazı vatandaşların imarı olmayan

hazine, orman ve tarım arazilerine kaçak villalar yaptığı
tespit edildi. Silivri Belediyesi ise o kaçak yapılardan

birinin yıkımını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, “111 hazine, orman ve tarım ne

arazisi üzerine yapılan konutu yıktık. 150’nin 
üzerinde resmi prosedürleri devam eden konut

var onları da yıkacağız” dedi

İlke DUYAN
İLKELİ KÖŞE

ilkeduyan@gmail.com

KORONA KONDU!
"Kaçak yapılar yapan kişilerin kartvizit-
lerin de ne yazarsa yazsın, abileri,
dayıları, amcaları kim olursa olsun
kaçak yapıları tek tek yıkacağız"
diyen Başkan Yılmaz, "Vatandaşları-
mızda imara uygun olmayan yerlere
kesinlikle bir yapı yapma girişiminde
bulunmasın. Dayım, amcam, halam
yaptı. 6 aydır hiçbir şey olmadı demesin.
Biz hepsini tek tek tespit edip yasak prose-
dürleri tamamladıktan sonra yıkacağız. 
Hiç kimse bu millete ait hazire, tarım ve
orman arazisine yapı yapamaz. Tarım
arazisi sizin olabilir ama yapı inşa
edemezsiniz” ifadelerini kullandı.
Hazine, tarım ve orman arazile-
rine yapı inşa eden vatandaşla-
rın gerekçeleri genellikle,
pandemi, şehirden bunalma
ve hastalık olduğunu söyle-
yen başkan Yılmaz, sözlerine
şu şekilde devam etti: "Pan-
demi döneminde ruhsatlı yapı
taleplerinde önceki yıllara
göre 3 kat artış söz konusu.
Bizler bu kaçak yapıları tespit
etmekte zaman zaman zorlanı-
yoruz. Çünkü çok kırsal bir yer-
deyiz. Ekiplerimizde kaçak
yapıları tespit için çok yeterli değil.
Ormanları içerisine yapılan yapılar
çok oluyor."

Tek tek tespit edeceğiz

Göl havzasına
kaçak döküm

BÜYÜKÇEKMECE Gölü
havzasında bulunan tarım
alanları kaçak döküm

yapan kişilerin en çok kullandığı böl-
gelerin başında geliyor. Bölgenin
tarım alanı oluşu ve geceleri kimsenin
olmamasından faydalanan bazı kişile-
rin kamyonlarla girdikleri ara yollara
kaçak hafriyat döküyorlar. Tarım
alanlarının içine, köy mezarlıkları gir-
işlerine, tarla arasındaki yollara dökü-
len molozların arasında her türlü çöp
eşyasını da görmek mümkün. Çöp-
lüğe çevrilen bu alanlarda inşaat mo-
lozlarının yanı sıra, otomobil ve

traktör lastikleri, koltuk takımları, tu-
valet taşları, hurda elektronik eşya gibi
onlarca çeşit malzeme de görülüyor.

Kimyasal maddeler de var

Bölgede bulunan Bahşayiş köyünde
yaşayan Zafer Bel, "Geceleri gelip
tarla kenarlarına, içlerine boş bulduk-
ları her yere molozları döküp kaçıyor-
lar. Kaç kez şikayet ettik. Ancak bir
türlü yakalanmıyorlar. Dökülenler
arasında kimyasal maddeler de oldu-
ğunu görüyoruz. Biz Büyükçekmece
gölünün hemen yakınındayız. Bu ze-
hirler önce toprağa daha sonra da

suya karışıyor, diye düşünüyorum.
Yetkililerden artık bu kişileri durdur-
masını istiyoruz" dedi. 

14 hafriyat sahası var

İstanbul'da 8'i Avrupa yakasında
olmak üzere 14 resmi hafriyat döküm
sahası var. Kaçak dökümleri engelle-
mek için hafriyat toprağı taşıyan kam-
yonlarda GPS sistemi de bulunuyor.
Ancak alınan tedbirlere rağmen kaçak
hafriyat ve moloz dökümleri sürüyor.
Döküm için para vermek istemeyenler
belirlenen sahalar dışına kaçak olarak
hafriyat ve moloz döküyor.  DHA

İstanbul'da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişilerin hedefi tarım alanları oluyor. Büyükçekmece gölü su
havzasındaki tarım alanları içinden geçen yollar, kaçak hafriyat döküm alanına dönüşmüş durumda. Tarlaların hemen
yanına, köy mezarlıklarının otopark alanları, inşaat molozları, eski koltuklar, araç lastikleri gibi onlarca çeşit atık eşya ile dolu

Birlikte güzel
kararlar aldık

ÇATALCA Belediye Meclisi
2021 yılı ocak ayı toplantı-
sının 1. birleşimi, Başkan

Mesut Üner başkanlığında Belediye
Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 2021
yılının ilçe ve ülkemiz için güzel bir yıl
olması temennisinde bulunan Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner, yeni yılın
ilk Meclis Toplantısı’nın hayırlı olma-
sını diledi. Üner, "Bu güne kadar gerek
Çatalca meclisimizde, gerekse İBB
meclisimizde hep birlikte Çatalca’mız
için güzel kararlara el kaldırdık. Çatal-
ca’mıza birlik, beraberlik içinde yaptığı-
mız hizmetlerden ve meclisimizde
birbirimize olan anlayışımızdan dolayı
tüm meclis üyelerimize tek tek çok te-
şekkür ediyorum. Diğer meclislere hiç
benzemediğimiz için gerçekten gurur
duyuyorum. Hepimiz burada birbirini
çok iyi tanıyan, birbirimiz ile dışarda
hasbihal eden, ağabey, kardeş ilişkileri
yaşayan, görüşen kişileriz. İnşallah hep
birlikte bu yılda Çatalca için güzel ka-
rarlar almaya devam ederiz" açıklama-
sını yaptı. Meclis toplantısında İYİ
Parti Meclis Üyesi Recep Yılmaz'ın
"Meclis gündem ve tutanaklarının mec-
lis üyelerine mail yoluyla atılması" öne-
risi, 9. gündem maddesi olarak meclise
sunuldu ve meclis tarafından oy birliği
ile kabul edildi.

Her şey patili 
dostlar için

SARIYER Belediyesi Sa-
fiye Kaya Sokak Hayvan-
ları Geçici Bakımevi’nin

yeni yüzü görenlere “işte bu” dedirti-
yor. Lüks bir tıp merkezi gibi hizmet
veren merkezde bir ayda yaklaşık
1200 sokak hayvanı tedavi ediliyor.
Tam teşekküllü bir kurum olarak hiz-
met veren Safiye Kaya Sokak Hay-
vanları Geçici Bakım Evi, en son
teknoloji tıbbi aletlerle Sarıyer’de bu-
lunan patili dostlara hizmet veriyor.
2017 yılında baştan aşağıya yenilenen
merkez, hayvanların daha sağlıklı bir
şekilde yaşayabileceği bir ortama
dönüştü. Düzenli olarak dezenfekte
yapılan bakımevinde 32 personel hiz-
met veriyor. Sadece kedi ve köpeklere
bakılmayan merkezde martılar, ka-
natlı kuşlar ve kumruların da tedavisi
yapılıyor.

Kısırlaştırma işlemi

Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici
Bakımevi’nde günde 40’a yakın kedi
ve köpeğe kısırlaştırma işlemi yapılı-
yor. Operasyon sonrasında patililer
bakım alanına alınıyor ve antibiyotik
tedavisine başlanıyor. 5-7 gün ara-
sında bakım işlemi sürüyor ve dikişler
alındıktan sonra aşıları yapılıp alınan
bölgelere teslim ediliyor. Veteriner İş-
leri Müdürlüğü personelleri, hafta
sonu sokağa çıkma yasaklarında da
can dostlarımızı yalnız bırakmıyor.
Ekipler, Sarıyer’in 38 mahallesine ve
belirli yerlerde bulunan mamamatik-
lere yiyecek bırakıyor. Ayrıca kuşların
yoğun bulunduğu parklarda ve sahil
kısmında da besleme yapılıyor.
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Silivri Belediyesi 2021 Yılı Ocak
ayı meclis toplantısı I. birleşimi I.
oturumunda gündem sonrası ko-

nuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, belediyenin 2020 yılı bütçesine ilişkin
bilgiler verdi. 2020 yılında belediyede borç
artışı yaşanmadığı ve çok ciddi oranda borç
ödendiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz,
“2020 yılını bitirdik. Yılı bitirmekle beraber
bütçelerin gerçekleşme oranlarına bakıyoruz.
Tam net olmamakla beraber 299 Milyon lira
hedeflenen Silivri Belediyesi bütçesinin
yüzde 90’a yaklaşan bir oranla gerçekleşti-
ğinden duyduğum memnuniyeti sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Silivri bütçesi 2020 yılında
yine tam net olmamakla beraber %10 bütçe
fazlası verecek. Bu şu demek Silivri Beledi-
yesi 2020 yılında borç artırmadı, çok ciddi bir
borcu ödemekle birlikte bütçesinde fazla
verdi. Yani Silivri Belediyesi kasasında artı
para ile 2020 yılını bitirmiş oldu" dedi.  

Tasarrufa devam edeceğiz

"Hizmetlerimiz kimseler için değil, herkes
için olmaya devam edecek" vurgusunda bu-
lunan Başkan Yılmaz, "Artı bütçe ile beledi-
yemizi bir sonraki yıla taşıyan bütün mesai
arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, bütün
yönetim kadroma teşekkür etmek istiyo-
rum. Gelir artırıcı tedbirler var, tasarruf ted-
birlerimiz var, unutulan kaynakların tekrar
belediye bünyesine katılması var, ecrimisil-
ler var, kiralar var. Belki de Silivri Belediyesi-
nin bizden önceki 20 yılında yapılan
ihalelerden daha fazla ihalenin 2 yılda ya-
pıldığını görüyorum. Bu konuda da çalışan
bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek
istiyorum. Biz Silivri’nin her kuruşunu evi-
mizdeki kuruş kadar aziz bilmeye, ona göre
harcamaya, tutumlu olmaya, tasarruf et-
meye, belediye kaynaklarını çarçur etme-
meye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bütce yüzde 10
fazla verecek!
Silivri Belediyesi 2021 yılı Ocak ayı meclisinde konuşan Başkan Yılmaz, 2020 yılı
bütçesi ile ilgili bilgiler vererek, “Belediyemiz 2020 yılında tam net olmamakla
beraber yüzde 10 bütçe fazlası verecek" dedi. Başkan Yılmaz, artı bütçenin ta-
sarruf politikası ve kaynakların doğru kullanılması ile başarıldığını vurguladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne
Prof. Dr. Melih Bulu'yu atama-
sına karşı öğrenciler protesto

düzenledi. Kitlesel protesto
daha sonra polisin biber gazlı
müdahalesiyle karşılaştı. Mü-
dahale sırasında polis ve özel

güvenlik görevlileri üniversite
kapısına kelepçe taktı. Protes-

toya CHP İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu da destek verdi

T ürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, 3 gün önce 5 üniversi-
teye rektör atadı. Atamalar Resmi

Gazete'de yayımlandı. Boğaziçi Üniversi-
tesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu,
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne
Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail
Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlü-
ğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal
Ay atandı. Özellikle Boğaziçi Üniversite-
si'ne yapılan atamanın ardından bazı ke-
simlerden tepkiler yükseldi. 

Kayyım rektör istemiyoruz

Önceki gün bazı akademisyenlerin yaptığı
açıklamanın ardından dün de bir grup öğ-
renci Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi
Üniversitesi rektörlüğüne atanmasını pro-
testo etti.  Yoğun güvenlik önlemleri alın-
dığı görülen üniversitede, öğrenciler
okulun Güney Kampüsü’nde bir araya
gelerek, "İntihalci rektör istemiyoruz",
"Üniversiteler bizimdir", "Kayyım rektör
istemiyoruz" şeklinde slogan attı. Yapılan
basın açıklamasında da tüm üniversiteler-
deki kayyum rektörlerin istifası, tüm rek-
törlerin demokratik yöntemlere uygun
olarak seçilmesi ve akademisyenlerin aci-
len yeni seçim düzenlemesi talepleri dile
getirildi. "Bu demokratik tavır ve zorunlu-
luğun bütün üniversitelerde yer bulması
için hem diğer üniversitelerden öğrenci
arkadaşlarımızı hem de mezunlarımızı
bize destek olmaya çağırıyoruz" denilen
açıklamada öğrenciler, Erdoğan'ın yaptığı
atama kararına karşı mücadeleyi sürdür-
mekte kararlı olduklarını vurguladı.

Kaftancıoğlu desteğe geldi

Öğrencilerin eylemine CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu da üniver-

site önünde düzenlenen basın açıklama-
sına katılarak destek verdi. Kaftancıoğlu,
daha sonra Twitter hesabından eylemden
fotoğraflar paylaşıp, "Boğaziçi Üniversi-
tesi ve destek veren diğer üniversite öğren-
cilerine bir vatandaş olarak teşekkür
ediyorum her şeyden önce. Örgütlü daya-
nışmayla; üniversitelere intihal ya da kay-
yumla değil zekayla girilebileceğini bir kez

daha gösterdikleri için" ifadelerini yazdı.
Öğrencilerin rektör atamasına karşı dü-
zenlediği forum sırasında polis müdaha-
leye başladı. Müdahalede bazı öğrenciler
gözaltına alındı. Öğrencilere biber gazı ile
müdahale edip gözaltına alan polis, daha
sonra özel güvenlik görevlileri ile birlikte
okulun kapısına kelepçe taktı. Bu anlar da
öğrenciler tarafından protesto edildi.

AK PArti Sözcüsü Ömer Çelik
gündemdeki konuları değerlen-
dirdi. Açıklamasında Diyarbakır

annelerine değinen Çelik, "En önemli olaylar-
dan birisi de Diyarbakır annelerinin 2020 yılı
içerisindeki evlat nöbetidir. Çocuklarına ka-
vuşmak için çok asil dünyaya örnek olacak
bir nöbet ortaya koydular. Türkiye DEAŞ’la
ve PKK ile mücadele eden yegane devlettir.
Maalesef bazı müttefik ülkelerin çifte stan-
dardı ortaya çıktı" dedi. Ayasofya Camii tar-
tışmasını da değerlendiren Çelik, "Ayasofya
Camii’nin açılması güçlü bir iradenin ortaya
çıkması ile sağlanmıştır. Milletimiz Ayasofya

Camii ile buluştur. Milletimizin sevindiğini
biliyoruz. Ayasofya 2020’nin ve bütün za-
manların tacı olarak gönüllerimize kazınmış-
tır. Milletimizin duasına katılmanın büyük bir
sevinç olduğunun farkındayız" ifadelerini kul-
landı. 

Bu darbe çağrısıdır

Darbe tartışmalarını da yorumlayan Çşelik,
"Öğretmenlere, yargı mensuplarına, çiftçilere
hakaret ettiklerine şahit olduk. En önemli ko-
nulardan bir tanesi bu iktidarı seçimli ya da
seçimsiz götüreceğiz şeklinde, halen Türkiye
bu kadar acılar yaşamışken ortaya konmuş

tavırdır. İktidarı seçimsiz nasıl götüreceksi-
niz? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu
açık şekilde vesayet çağrısıdır, darbe çağrısı-
dır, askeri müdahale çağrısıdır. Bu bir suçtur,
bu utanılması gereken bir yaklaşımdır. Ama
buna rağmen bu üsluba devam ettiler. Ka-
zara yapılan şeyler mi diye düşündüğünüzde,
kazara yapılmadığını da görüyorsunuz. Esa-
sında demokrasiyi vitrin süsü ha-
line getirerek arkadaki vesayet
zihniyetinin en uygun zamanda
kriz zamanlarında nasıl fışkırdı-
ğını hep beraber görüyoruz" diye
konuştu. Gazeteci Can Dün-
dar'ın "Erdoğan seçimle gitmez,
o da doğal afet olması lazım. O
da Avustralya gibi büyük yangın
olması lazım" sözlerine de tepki

gösteren Çelik, "Bunlar ruh sağlığı yerinde in-
sanlar değil. Darbe bir millete yapılacak en
büyük kötülüktür. Darbe, bir millete düşma-
nın yapamadığı düşmanlığı yapma mekaniz-
masıdır. Darbe bir milletin namusuna
saldırısıdır. Bunu ağzına alan kişinin vatanse-
verlikle hiçbir ilgisinin olmadığı açıktır" dedi.
Çelik, İlker Başbuğ'un "Erken seçim olsaydı

27 Mayıs darbesi olmazdı" sözlerine
de "Sonra darbenin iyi bir şey olmadı-
ğını söylüyor. Fakat garip olan şu, CIA
başkanına atıf yaparak erken seçim ol-
saydı darbe olmazdı, arkasından da
CIA Başkanını da dediği gibi CHP ik-
tidara gelecekti diye bir mantık çıkıyor.
Zoraki demokratlık bir yere kadar.
Kokteyl demokratlık olmuyor” açıkla-
masını yaptı. 

www.superhaber.tv

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

Biz hep farklıydık, ya siz?

H ani biz farklı olacaktık diye sormuş-
tum iki yıl evvelki bir yazımda.
Aslında yanlış sormuşum.

Biz o zaman da farklıydık ve yanılgımız sizin
de farklı olduğunuzdu.

Siz hiç farklı olmamıştınız.
Biz olmanızı istemiştik.
Umut etmiştik.
Ve umutlarımıza inanmıştık.
Çok acı çekmiştik.
Yüreğimize iyi gelmiştiniz.
Acıların bizi kardeşleştireceğine inandık.
Bu inançla size güvendik.
Ama yanıldık.
Olsun, siz bizi yanıltıncaya kadar bu ülke bir-

kaç güzel yıl yaşadı.
Günlerdir yazmak istiyorum.
Ama bir türlü yazamıyorum.
Aslında haykırmak istiyorum
Bağıra çağıra haykırmak istiyorum.
Hayal kırıklığımı.
Umutsuzluğumu.
Nasıl bu hale geldiğimizi. 
Neden bunları yaşamak mecburiyetinde 

kaldığımızı.
Hep yazmak.
Hep yazmak.
Hiç durmadan yazmak.
Harflerle kavga ederek.
Kelimelere öfke duyarak.
Cümleler hiç bitmesin diyerek.
Daha çok kendimle hesaplaşarak.
Yüreğimi döverek.
Gözlerim görmesin diye.
Yazdıklarımı kendimden de saklayarak.
Yazmaya çalışıyorum.
Nafile.
Yaşıyorum.
Yaşıyoruz.
Harfler, kelimeler, cümleler benim beynimi 

parçalayarak dökülüyor.
Tutamıyorum.
Korku zincirleri koptu bir kere.
Ne acı değil mi?
Yazarken korkmak.
Konuşurken korkmak.
Hani biz korkuların olmadığı bir dünya vaad 

etmiştik?
Hani sabah kapı çalındığında gelen sütçü 

olacaktı?
Hani düşüncelerinden ötürü insanlar 

yargılanmayacaktı?
Ya da en acısı… Düşüncelerinden ötürü in-

sanlar işini ve ekmeğini kaybetmeyecekti.
Hani özgürce nefes alacaktık?
Hani biz kardeştik?
Hayır.
Milyon kere hayır.
Artık siz biz değilsiniz.
Artık siz güç ve konforun sahibisiniz.
Artık siz adil ve adaletli değilsiniz.
Sadece ama sadece kendinize adilsiniz 
Siz bu toprakların acısından da mutluluğun-

dan da bihaberdiniz
Sadece kendi kibir ve egonuz ile bize

bakıyorsunuz.
Onun için de bizi göremiyorsunuz.
Ne yaşadığımız sizin için bir dert değil artık.
Varsa yoksa güç ve bu gücün getirdiği ihtişam.
Sizi siz olmaktan çıkaralı çok oldu.
Bizimki bir umut kırıntısı işte…
Belki fark edersiniz.
Nerede hata yapıyoruz diye, nerede yanlış 

yaptık diye sorarsınız belki.
Ama bunu yapmayacağınızı öğrendik.
Ne acı.
Yine hata ve yanlışları bizde buluyorsunuz.
Bu kadar mı kopar insan yasadığı yerden?
Bu kadar mı tanımaz  kendisini baş tacı eden

toplumu?
Cevabı olmayan sorular gibi.
Aslında cevabını uzun zamandır almıştık.
İnanmak istemiyorduk.
Kendimizi sürekli kandırıyorduk.
Ya da kendimize bile anlatmaya korkuyorduk.
“Biz bu değiliz” demek çok acı veriyordu belki.
“Biz bunun için mücadele etmedik” demek.
Umudumuz ve hayalimiz bu muydu sorusu 

canımızı çok yakacaktı, ondan.
Hazırlıklı değildik kendi bedelimize.
Hazırlıklı değildik bizim biz olmaktan 

çıktığımıza.
Ve belki de korkuyorduk, kendimizi yeniden 

keşfetmeye.

ZAYİ
Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. Şahinnaz Kuru.

BOGAZICI’NE
KELEPCE!

İSTANBUL’A 
KAR GELİYOR

Bu gece İstanbul'da yağış
geçişinin görüleceğini ve
hafta sonu yeniden etki etme-

sini beklediklerini belirten İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Meteoroloji
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Hüseyin Toros, "Meteoroloji Genel Mü-
dürlüğü'nün tahminlerine göre şu anda
adım adım ülkemizin kuzey kesiminden
bir yağış sistemi girdi. Bu gece İstanbul'a
geçiş yapacak bu sistem. Atmosferik sa-
yısal sonuçlara baktığımız zaman hafta
sonu Cuma gününden itibaren yeni bir
yağış sistemi geliyor. Bu gelecek sistem-
ler, yani peş peşe gelecek sistemler gözü-
küyor. Önümüzdeki hafta böyle güneşli
havayı zor göreceğiz gibi gözüküyor. Do-
layısıyla güneşi bekleyenler için önümüz-
deki hafta maalesef sevindirici bir hafta
olmayabilir ama barajlarda su bekleyen-
ler, evimizde su sıkıntısı olur mu diye dü-
şünenler için güzel bir haber. Çünkü
sistemlerin bol miktarda yağış bırakacağı
tahmin ediliyor model sonuçlarına göre"
diye konuştu.

Kışa hazır olmalıyız

Beklenen tahminlere göre ay sonuna
doğru kar ihtimalinin olduğunu belirten
Toros, "Yine ocak ortasına doğru soğuk
sistemlerin de geldiğini görüyoruz. Eğer
bu soğuk havalar da gelirse İstanbul'da
hepimizin beklediği kar yağışını da gör-
müş oluruz, İstanbul beyaz örtüye bü-
rünmüş olur. Bu kar yağışları da yer altı
suyunu besleme anlamında oldukça
büyük önem taşıyor. Şu anda ülkemizin
batı kesiminden yağışlı sistemin girdiğini,
Meteoroloji Müdürlüğü'nün cep tele-
fonu uygulamasından görebiliyoruz.
Oradaki gidişat hızına baktığımız zaman
bu gece İstanbul'dan da geçiş yapacak
gözüküyor. Hafta sonuna kadar sistem
geçişi var, cuma günü yeni bir yağışlı sis-
tem geliyor. O gelecek olan sistemler peş
peşe geleceği için önümüzdeki hafta
biraz kışa hazır olsak iyi olur diye düşü-
nüyorum" ifadelerini kullandı. DHA

ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİ
EYLEM YAPTI

Darbe emri alçaklıktır!

Volkan
Yılmaz

Ömer
Çelik
Ömer
Çelik
Ömer
Çelik
Ömer
Çelik
Ömer
Çelik
Ömer
Çelik
Ömer
Çelik
Ömer
Çelik
Ömer
Çelik
Ömer
Çelik
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MASKESİZ DOLAŞMA
VİRÜSE BULAŞMA

SAĞLIKLI
KİŞİ

RİSK
%70

RİSK
%5

RİSK
%1,5

COVİD19
TAŞIYICI

BASIN İLAN KURUMU



A BD’nin Afganistan konusundaki politi-
kası, küresel düzeyde beliren genel po-
litikalar ve güç dengeleriyle doğrudan

bağlantılı. Bu nedenle ABD’de son yılların en
çekişmeli başkanlık seçimlerinin ardından Joe
Biden liderliğindeki yeni yönetimin Afganis-
tan’a yönelik politikalarında Donald Trump’ın
politikalarına kıyasla köklü bir değişiklik beklen-
miyor. ABD’nin 7 Ekim 2001’de Afganistan’da
El Kaide ve Taliban’a yönelik “terörle müca-
dele” adı altında başlattığı askeri operasyonun
üzerinden 19 yıl geçti. ABD, tarihinin en uzun
süreli savaşında 2 bin 452 askerini kaybetti ve
yaklaşık 900 milyar dolar para harcadı. Ancak
Taliban Afganistan’ın neredeyse yarısında kont-
rolü ele geçirmiş durumdayken ABD’li yetkililer,
Afganistan sorununun askeri bir çözümü olma-
dığı sonucuna vardı ve sorunu kontrollü bir şe-
kilde çözebilmek için çaba harcamaya başladı.
Afganistan sorununa müdahil olan tüm küresel
ve bölgesel aktörler Taliban’la çeşitli seviyelerde
görüşmeler ve istişarelerde bulunurken, bu si-
lahlı örgütü resmen bir hükümet düzeyine yük-
selten ve müzakere masasına getiren ise ABD
oldu. Trump yönetiminin bu yöndeki çabala-
rına karşın Cumhuriyetçilere nazaran demok-
rasi ve insan hakları sorunlarına daha fazla
ağırlık vermesi beklenen Demokratlar döne-
minde ABD'nin, Taliban’ın etkinliğini sınırlan-
dırmak amacıyla Kabil merkezi hükümetine
desteği artırmak gibi kısmi politika değişiklikleri

yapabileceği düşünülüyor.

Taliban ile müzakereler

Aradan geçen süre zarfında ABD'nin Afganis-
tan’da askeri, stratejik ve politik alanlarda başa-
rısız olduğu açık. ABD, bir dönem
Afganistan’daki askerlerinin sayısını 100 binin
üzerine çıkarmasına, Nisan 2017’de Nangarhar
kentinde DEAŞ hedeflerine yönelik “tüm bom-
baların anası” olarak nitelendirilen GBU-43'ün
kullanılması gibi geniş çaplı ve yıkıcı askeri ope-
rasyonlar düzenlemesine karşın yine de somut
bir başarı elde edemedi. Akabinde Trump yöne-
timi 2017’de “Güney Asya Stratejisi” adlı bir
strateji açıkladı ve bunu uygulamaya başladı.
Söz konusu strateji Afgan sahnesini yönetmeye,
Pakistan’a baskı yapmaya ve Hindistan’ı Afga-
nistan’daki çözüm arayışına katılmaya teşvik
etmeye dayanıyordu ancak bu strateji de başa-
rısız oldu. Böyle bir durumda, askeri ve stratejik
olarak başarısız olan ABD, ya yenilgiyi kabul
etmek ve Vietnam tecrübesindeki gibi kaçmak
ya da başka bir yol bulmak zorundaydı.
ABD’deki hükümetlerin her biri Afganistan’da
farklı bir senaryo denedi. Trump döneminde ise
George W. Bush döneminde büyükelçi olan,
Taliban’la bağlantıları ve Başkan Eşref Gani
gibi Afgan liderlerle münasebetleri onlarca yıl
öncesine dayanan ve bölgenin ana dillerine
hâkim Afgan asıllı Zalmay Halilzad ABD as-
keri ve stratejik yenilgilerinden bir çıkış yolu bul-

mak ve hatta bunu siyasi bir zafere dönüştür-
mek için Kabil’de görevlendirildi. Nihayet
Trump, Kabil’deki hükümetle 2014’de imzala-
nan İkili Güvenlik Anlaşması’nı görmezden
gelip her türlü riski alarak Taliban’la müzakere
masasına oturdu ve 29 Şubat 2020’de ABD ile
Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği
yapan Katar’ın başkenti Doha’da “Afganistan’a
Barışı Getirme Anlaşması” imzalandı. Trump
yönetimi Taliban’la uzlaşabilmek için anlaşma
metninde “İslam Emirliği” ifadesinin yer alma-
sına da itiraz etmedi. ABD-Taliban anlaşma
metninde açıklanmayan bir kısım var: Taliban,
ABD askerlerini Afganistan’daki iki ana üste sı-
nırlı bir seviyede tutmayı kabul etmiş olabilir.
Ancak bu konunun ayrıntılarına ilişkin henüz
güvenilir bir bilgi yayınlanmadı. Fakat genel
olarak ABD’nin Afganistan’ı bütünüyle tahliye
etmeyeceği sonucuna varılabilir çünkü Was-
hington için Afganistan meselesi, genel olarak
Orta Asya, İran, Çin gibi daha önemli dış poli-
tika dosyalarıyla da bağlantılı.

Taliban politika 
değişikliğinden endişeli

Taliban, Biden’ın seçilmesini ABD'nin iç mese-
lesi olarak nitelendirip ABD ile imzaladığı barış
anlaşmasına bağlı olduğunu belirtmesine kar-
şın yeni yönetimin imzalanan anlaşmada deği-
şikliğe gitme ihtimalinden endişeli. Nitekim
varılan anlaşma, mevcut haliyle Taliban lehine

görülüyor ve Kabil hükümeti de kendi konu-
munu zayıflattığı gerekçesiyle bu durumdan ra-
hatsız. Biden'ın, ABD askerlerinin nihayetinde
Afganistan’dan çekilmesi hedefinde Trump ile
aynı görüşte olduğu bilinmekle beraber
Trump'ın geçen ay geri çekilme takvimini
önemli ölçüde hızlandırması ve ülkedeki asker
sayısının yaklaşık 2 bin 500’e düşürüleceğini
açıklaması Biden yönetimini zor durumda bıra-
kacak bir girişim olarak değerlendiriliyor. Asker
sayısında ani bir indirimin ülkeyi istikrarsızlaştı-
rabileceği, bu adımın Taliban’la barış görüşme-
lerinde ABD'nin elini zayıflatacağı gerekçesiyle
NATO üyeleri tarafından da tepkiyle karşılanan
bu karar hayata geçirilirse, Biden yönetimi, Af-
ganistan’da yeni bir fiili durumla baş başa kal-
mış olacak. ABD'nin yeni başkanı Biden,
Obama dönemindeki başkan yardımcılığı sıra-
sında da Afganistan’da ABD askerlerini azalt-
makta ısrar ediyordu, artık ABD’nin seçilmiş
başkanı olarak bu hususta karar verme yetki-
sine sahip olacak. Bu çerçevede Biden’ın Afga-
nistan’daki savaşı sona erdirmeye odaklanması
bekleniyor ancak bu sürecin kademeli ve den-
geli bir şekilde yürütülmesi, Afganistan’ın gü-
venliğinin büsbütün tehlikeye atılmaması hayati
önem taşıyor. Öte yandan mevcut koşullarda
yürütülen müzakereler, Taliban'ın askeri yete-
neklerini korumasına imkan verdiği gibi Afga-
nistan hükümetinin konumunu da zayıflatıyor.
DHA
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DIŞ HABER

TÜRKSAV'dan yapılan
yazılı açıklamaya göre,
Vakıf Yönetim Kurulu

Başkanı Yahya Akengin, 25 yıldır
Türk dünyasıyla ilgili etkinlikler dü-
zenlediklerini belirtti. Akengin, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs

1919'da Anadolu yaylalarından
başlattığı Türk dünyasının diriliş ha-
reketinin bugün de Orta Asya boz-
kırlarında ve Kafkasya vadilerinde
Türk dünyası liderleri öncülüğünde
işgalci emperyalizme karşı sürdü-
rüldüğünü vurguladı. Azerbaycan'ın

geçen yıl kazandığı zafere dikkati
çeken Akengin, "2020 yılında Azer-
baycan, Türk halkının İlham Aliyev
önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti-
nin yakın desteği ve Türk Keneşi'nin
manevi ilgisi ile kazanmış olduğu
zafer, aynı zamanda Türk dünyası-

nın işgalci emperyal zihniyetlere
karşı ortak başarısıdır. Bu mücade-
lenin öncülüğünü yapan Sayın
İlham Aliyev'e bu ödülü takdim et-
mekten onur duyacağımızı Yönetim
Kurulumuz adına ifade etmek iste-
rim." dedi.

11

Aliyev'e anlamlı bir ödül verildiTürk Dünyası Yazarlar ve
Sanatçılar Vakfı,

(TÜRKSAV), "19 Mayıs Türk
Dünyası Diriliş Ödülü"nün

bu yıl Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham

Aliyev'e verilmesini
kararlaştırdı

Biden döneminde ABD'nin Afganistan politikasında köklü bir değişiklik öngörülmüyor ancak yeni
yönetim, Taliban’ın etkinliğini sınırlandırmak için Kabil merkezi hükümetine desteği artırmak gibi

kısmi politika değişiklikleri yapabilir

ABD askerlerinin öngörüldüğü gibi Mayıs 2021’de çekilmesi
ve barış sürecinin belirlenen koşullarda devam etmesi Tali-

ban’ın daha fazla güç kazanmasına ve ülkenin geniş kesimle-
rinde kontrolü ele geçirmesine zemin hazırlayabilir.

Afganistan’daki yabancı birliklerin ülkeden ayrılmadan önce
Afganlar arası görüşmelere katılan tüm taraflar arasında
kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi ve Afgan halkının ta-

leplerine de yanıt veren bir barış anlaşmasının ya-
pılmış olması hayati önem arz ediyor. Aksi

takdirde ülkenin yeni ve daha büyük
bir kaosa sürüklenmesi muh-

temel.

KAOSA 
SÜRÜKLENMEK

MÜMKÜN

BIDEN’IN AFGANISTAN
ICIN PLANLARI NEDIR?

Fransızlar aşı krizi yaşıyor
Yeni tip 

koronavirüs 
(Kovid-19)

aşılarına ilişkin
güncel verilerin

derlendiği 
"Ourworldindata"

internet sitesine
göre dünyada

Kovid-19'a 
yönelik başlayan

aşı kampanyasında
Fransa aşı 

yapan ülkeler
sıralamasında en
sonda yer alıyor

AYNI gün aşı uygula-
masına başlamala-
rına rağmen komşu

ülke Almanya'da 230 binden
fazla kişiye aşı yapılırken Fran-
sa'da bir haftada sadece 450 ki-
şiye aşı yapılabildi. Hükümet,
yavaş ilerleyen süreci hızlandır-
mak için bugün kurayla seçeceği
35 kişinin aşılama stratejisinde
görüş belirtmesi için "Yurttaşlar
Kollektifi" projesini hayata geçi-
recek. Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron'un da yavaş
ilerlediğinden yakındığı kam-
panya, ülkede Twitter'in güncel
konular (Trend Topic/TT) liste-
sinin üst sıralarında uzun süre
gündemde kalarak tartışıldı.
Kullanıcılar "35 Fransız" gün-
demi altına, "Bollywood (Hint
Filmi) gibi yavaş.", "Salgını da
şaşırttık.", "Fransa virüsü gö-
zünde büyütmediğini gösteri-

yor.", "Bir anket yapmak için bile
850 kişi gerekirken...", "Bundan
sonra ülkedeki her şey bu 35 ki-
şiye sorulacak.", "Milli Eğitim
programını da bu 35 kişi yön-
lendirecek.", "Nükleer santralin
kurulması için 35 Fransız se-
çildi." paylaşımlarında bulundu.
Bir kullanıcı da "Yaklaşık 1000
milletvekilinden oluşan bir Ulu-
sal Meclisimiz ile Senatomuz ne
işe yarıyor?" yorumunu yaptı.
Birçok kullanıcı da doktor ve
epidemologlara rağmen aşı stra-
tejisinin 35 kişiye kalmış olma-
sını elştirdi.

Uzmanlardan tepki

Diğer yandan Fransız sağlık uz-
manları da ülkenin aşı kampan-
yasındaki yetersizliğine ilişkin
"tam bir fiyasko" değerlendirme-
sinde bulundu. Uzmanlara göre
Fransa'nın aşılama hedefine

ulaşması için ülkede her gün 32
bin 247 kişiye aşı yapılması ge-
rekiyor. Hükümet Sözcüsü
Gabriel Attal ise gelen tepkiler
üzerine açıklama yaparak Fran-
sa'nın herkesten farklı bir yol iz-
lediği, 6 ay sürecek bir aşı
kampanyasının 7 gün üzerinden
değerlendirmeyeceğini savuna-
rak öncelikle riskli kişilere aşı ya-
pıldığını kaydetti. Aralık ayı
başında Başbakan Jean Castex
ocak ayında ülkede 1 milyona
yakın kişiye aşı yapılacağını söy-
lemişti.

12 bin 489 yeni vaka

Fransa'da dün açıklanan son
resmi verilere göre ülkede
Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı
12 bin 489 artışla 2 milyon 655
bin 728'e yükseldi. Kovid-19'dan
157 kişinin yaşamını yitirmesiyle
can kaybı 65 bin 37'ye çıktı.

Koronavirüs
mücadelesi
Önceki salgınları tecrübe eden ülkeler, Çin'in
Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra
neredeyse tüm dünyaya yayılan yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede
örnek olabilecek başarılı uygulamalara imza attı

DAHA önce görülen Şid-
detli Akut Solunum Yolu
Sendromu (SARS), Orta

Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve
Ebola gibi salgın hastalıklar belli bölge-
leri etkilerken, Kovid-19 salgını küresel
ölçekte endişelere yol açtı. Hayvanlar-
dan insanlara mutasyon geçirerek bula-
şan ve sonrasında insandan insana
yayılan koronavirüsler, SARS ve MERS
gibi salgınlarda sınır aşırı yayılarak has-
talık ve ölümlere yol açtı. SARS, ilk kez
Kasım 2002'de Çin'in güneyindeki Gu-
andong eyaletinde ortaya çıktı ve 29 ül-
keye yayıldı. Toplam 8 bin 96 kişiye
bulaşan hastalık, Temmuz 2003'e kadar
devam etti. Salgında, 9 ayda çoğunluğu
Çin'de olmak üzere 774 kişi yaşamını
yitirdi. MERS'e neden olan koronavirüs
(MERS-CoV), ilk kez Haziran 2012'de
Suudi Arabistan'da ortaya çıktı ve 26 ül-
keye yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) verilerine göre, Ocak 2020 itiba-
rıyla dünyada 2 bin 506 MERS vakası
görüldü, bunlardan 862'si ölümle so-
nuçlandı. SARS ve MERS, özellikle
Asya ülkelerini derinden etkiledi ve hü-
kümetleri salgınlarla mücadele için ha-
rekete geçirdi.

Kovid-19'a göre daha iyi 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worl-
dometers" internet sitesindeki verilere
göre, SARS virüsünden ölüm oranı
yüzde 9,6, MERS’ten ölüm oranı yüzde
34 ve domuz gribinden ölüm oranı ise
yüzde 0,02. Öte yandan, Kovid-19’un
SARS ya da MERS kadar ölümcül ol-
madığı biliniyor. SARS ve MERS,
Kovid-19’a göre daha iyi kontrol altına
alındı. Bilim adamları, SARS ve
MERS’in çabuk semptom vermesi ne-
deniyle hızlıca tespit edildiğini ve dünya
popülasyonuna yayılmadan karantina
uygulamaları ile global salgına dönüş-
meden durdurulabildiğini ifade ediyor.

Kovid-19’a karşı da kullanıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İleti-
şim Dairesinin internet sitesinde yer
alan yazıda, Asya-Pasifik bölgesinin,
daha önceki salgınlardan edindikleri de-
neyim ve birikim sayesinde Kovid-19’a
karşı hazırlıklı olduğu belirtildi. DSÖ
Batı Pasifik Bölge Ofisinin, "En Sağlıklı
ve En Güvenli Bölgeye Doğru" başlıklı
ve Kovid-19 salgınından önce yayımla-
nan Ocak 2020 raporunda, bölgenin
son on yılda sağlık güvenliği sisteminde
önemli ilerleme kaydettiği belirtildi. 

Joe
Biden
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Geminin
rüzgâr alma- Y Tutum T Rengini A Kalan

veya artan
bölüm A Dik olarak

Ne kadara D Asla K T Cet

Ülkü A Yenmek U Jokey C Biraz A K
B O C A Keser K E R K bilgileri A K A T kubbe

Mahsülleri
Ofisi

T R O M P satan A
Dokuma N E S Ç Derman,

kuvvet

Numara T A K A T Oyalamak,
avutmak

Rakibi
olmayan A D A T M A K Boylam T U L

E T R A F N Ç E V R M E M A C E R A C
senarist

kimse
M E R A L O K A Y

hayvan
Y A M A N O K A Y Bir tür L U P

G A Y R Cadde
kemeri Ç E K Ü L Hizmetli,
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Y E L T S T O K U V
E O Ç H C V C H
N A L B A T R V A A Z

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

N K S Z E D A M
L A I K L K T T O

 ABUS
 AÇAN
 AKAÇ
 ALBATR
 BACA
 BEYİT
 BUSE
 CADI
 CEFA
 CIZDAM
 EKİNSİZ
 ELİT
 EMİK
 EMZİK
 ETİL

 EVCE
 HABE

 HALAS
 HALEP
 HAYDİ
 HİCİV

 İÇİŞ
 İDAM
 İLİM

 İLMİK
 İŞÇİ

 KEME
 LAIKLİK

 LASO
 LİBRE

 MALAKİT
 MAMA
 MASA
 MASK

 MÜMBİT
 OLÇUM

 OVAL
 SENA
 SIPA
 SİZE

 STOİK
 VAAZ
 YASA

 YENİK
 ZEKİ

A N A L O G

3 HARFLİ
 BAN
 CED
 IRA
 LİR

4 HARFLİ
 ACEP
 AKİS
 ANCA
 EBET
 EĞİK
 EĞİM
 ESEN
 İKİL
 İMAL

 KAMP
 KAPI
 NİCE

 ÖDEM
 ÖZEL
 PRES
 SAİK

5 HARFLİ
 ADANA
 ASLAN
 CİNCİ
 ILGIM
 IRMAK
 RABBİ
 SÜBYE

 UCUBE

6 HARFLİ
 ANALOG

 BİRÇOK
 EŞEYLİ

 KONSEY
 LİNEER
 NERELİ
 SUTAŞI

10 HARFLİ
 ESASLANMAK
 MÜTEHASSİS
 SAATAKREBİ
 UYARLAYICI

Soldan Sağa:
1. Başkaldırıcı. - Özellikle erken veya yeni doğmuş be-
beklerin, bulaşıcı hastalıklardan korunması amacıyla 
içine yerleştirildiği, belirli sıcaklığı olan araç. 2. Disko-
tek. - Öğütücü diş. 3. Müslümanlık. 4. Dişi geyik. 5. Ma-
nisa iline bağlı ilçelerden biri. - Tavla oyununda elinde 
kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar. 
6. Kilogram. - İmarethane. 7. Aramak işi, taharri. - Baş-
kan (kısaca). 8. Dilsiz. - Tespihlerin baş tarafına geçiri-
len uzunca parça. 9. Afganistan halkından veya bu hal-
kın soyundan olan kimse. - Neşeli.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Bayağı. - Genellikle ölçü aletlerinde gösterge çizelgesi. 
2. Depremyazar. 3. Müslümanlık. - Su yosunu. 4. Çoğu 
Türk soyundan olan ve genellikle Polonya ve Litvanya 
topraklarında oturan bir Musevi topluluğu, Karay. 5. 
Bazı hastalıklar sırasında görülen anlama, duyma ve 
hareketin büsbütün veya az çok kaybolmasıyla beliren 
derin dalgınlık durumu. - Eşkenar dörtgen. 6. Bir şeyin 
varlığını ortadan kaldırma. 7. Şaşma anlatan bir söz. - 
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbe-
sindeki asker. 8. Özel bir duruma gelme. 9. Karşıt, ters. 
- Faktör.
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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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50 yıla yaklaşan müzik hayatına "Be-
nimle Oynar mısın?", "Bu Su Hiç
Durmaz", "Sensiz Olmaz", "Eylül

Akşamı"nın da aralarında olduğu çok sayıda eser
sığdıran gitarist, besteci ve yorumcu Bülent Or-
taçgil, sessiz, sakin, doğanın içinde bulunan ve
uzun yıllardır eşiyle beraber yaşadığı Bozbu-
run’daki evinden, telekonferans yöntemiyle, yak-
laşık yarım asır süren ve dolu dolu geçen müzik
yolculuğuyla özel hayatına dair tüm merak edi-
lenleri, anlattı.

lHoş geldiniz Bülent bey, İstanbul’dan Bozbu-
run’a merhaba. Nasılsınız?
Merhaba. Bozburun'a merhaba, doğru. İyiyiz.

lUzun yıllardır yazları orada yaşıyorsunuz, bili-
yoruz. Neler yapıyorsunuz?
Evet yazın normal programımızda burada kalı-
rız. Kasım başı İstanbul’a döneriz. Malum pan-
demi sorunlarından dolayı İstanbul’a dönmek
istemedik. Burada biraz daha rahatız. Açıklıkta
yürüyebiliyoruz. Daha emin bir yer burası. Bir
takım dezavantajları var tabii. Emniyetli olma-
sına rağmen bir sorun olduğu zaman sağlık hiz-
metlerine biraz uzaksınız. O nedenle sorunsuz
bir hayat sürerseniz eğer mesele yok.

lSiz zaten minimal, daha sakin, insanlardan da
biraz uzakta bir hayat sürüyorsunuz bildiğimiz
kadarıyla?
Evet, kışın burada kimse yok denebilir. Eşim var
sadece yanımda. Burası aşağı yukarı bin 500 ki-
şisi olan bir köy."

lYıldızları izlemek istediğinizden dolayı evinizin,
taraçanızın çatısının yarısını eşiniz kapattırmış,
siz de yarısını açık bıraktırmışsınız doğru mu?
Doğru, ama bu süreç çok uzun sürdü. İlk yıl-
larda ben çok itiraz ettim üstünü kapatmam diye.
Ancak, buradaki doğa bizim şehirde yaşadığımız
doğa gibi değil. Güneş bütün ahşap doğramala-
rımızı 3-5 yıl içinde çürüttü. Hepsi heba oldu. Ya
plastik yapacaksınız ya üstünü örteceksiniz. O

zaman giderek üstünü örtmeye razı oldum. Ama
bu en az 5 yılımı aldı. Kabul etmedim ki gökyü-
zünü göreyim diye. Şimdi her iki tarafında da
üstü açılır kapanır tente var. Öyle ancak uzlaştık.

lDoğa ile entegre olarak yaşamak da zor. Karşı-
lığında birtakım şeyler istiyor değil mi?
Yani evet. Çünkü şehirde bambaşka bir hayat sü-
rüyoruz. Her şey bize geliyor, her şey elimizin al-
tında. Aslında o konforu yaşadığınız zaman ne
anlama geldiğini iyi anlıyorsunuz. Burada suyu-
nuzun akması, elektriğinizin olmasının bile bir
nimet olduğunu ya da nasıl bir uğraş sonucu size
geldiğini anlıyorsunuz. Ama şehirde hiç anlaşıl-
mıyor böyle şeyler. Şehirde açıyorsunuz elektrik
var, kalorifer var ısınıyorsunuz. Yemeğe erişmek,
hayat çok kolay. Burada insan her şeyin daha
fazla emek istediğini, sizin de bu işe katılmak zo-
runda olduğunuzu hissediyor.

lBu, gençlik yıllarında insan için daha kolay bir
durum olmalı. İnsan yaş ilerledikçe sağlığı açısın-
dan daha bir konformist mi olmak istiyor acaba?
Tabii ki doğru. Gençken çadırda da yatıyorsu-
nuz, uyumadan 2 gün de dolaşıyorsunuz ama
yaş ilerledikçe bu sefer o alışkanlıklar talep edil-
meye başlanıyor. Hayat dediğiniz kendi yatağı-
nız, düzenli bir hayat, yemeğinin, içeceğinin
olması gibi bir hale dönüşüyor tabii. Onun işte
buralarda nasıl bir çaba olduğunu iyi anlıyorsu-
nuz. Şehirde anlaşılmıyor. Beni ilgilendiren tarafı
o. Burada hayatı sürdürebilmek için bir şekilde
emek vermek zorundasınız.

lYine de her halükarda kıskanılası bir 
durumdasınız…
Vallahi bir sürü insan onu diyor. Doğru. Kıskanı-
lası bir durumda mıyım? Evet. Ama söylediğim
gibi her şeyin avantajı ve dezavantajı var. Nere-
den ve ne zaman baktığınıza bağlı. Şu anda
avantajlı gibi görünüyor. Çünkü burada hem
daha emniyetli bir yerdeyim hem havası güzel,
yürüyebiliyoruz, etrafımızda alan geniş. Öyle
avantajları var doğrusunu isterseniz. Ama çok

sosyal, arka-
daş arayan ve
insan görmek
isteyen bir
insan için o
kadar cazip ol-
madığını söyle-
yeyim.

lBen bu röpor-
tajı gerçekleştire-
bildiğimiz için
çok heyecanlı-
yım. Yıllardır sizi
takip eden biri olarak
ergenlik yıllarımda başlayan "Bu İş Çok Zor
Yonca" şarkınızdan, sizinle telefonda da konuştu-
ğumuzdaki gibi "Ayrıntılar", "Çoktular Ama Hiç
Yoktular" şarkılarınızdaki kafaya gelmek süreci
benim için sizin varlığınızın ve değerinizin krono-
lojik olarak ortaya çıkışıydı. Çok teşekkürler.
Biraz zor oldu ama oldu. Teşekkür ederim, sağ
olasın. Böyle hayırlı dinleyicilerimiz fazla olmu-
yor genelde. Çünkü müzikal dinleyici grupları sü-
rekli yenilik talep eden gruplar aslında. Popüler
olmak da popüler müzik de öyle bir şey. İnsanlar
istiyor ki sürekli bir şey yayınla, bir şey çıkar or-
taya. Biz de onları dinleyelim, bir hafta sonra
başka bir şey talep edelim. Sen başka bir şey yap
onları dinleyelim. Bu popüler dünyanın talebi her
zaman ama ben yapamıyorum tabii onu. O ne-
denle biraz aralıklı çalışmalar yayınlanıyor ya da
10 yıl sonra bir şey yayınlıyorum. Dolayısıyla o
dünyanın içindeki talepleri pek karşılamıyorum
denebilir.

lSiz karakter olarak popüler bir kimlik olmayı
çok tercih etmeyen bir insansınız. Lakin popüliz-
min içindeki bir dünyaya da girdiniz. Çünkü sa-
natçıların sizin şarkılarınızı okuması, albümlerde
buluşmanız ister istemez popüler dünyanın bir
tarafından sizi de içine aldı, değil mi?
Tabii ki, aynen öyle. Yani şarkılarınızı başkaları
söylemek istiyor, bunun telifleri doğuyor. Bir yer-
lere üye oluyorsunuz. Konserlerde çalıyorsunuz,
orada burada. Bir grupla çalmak zorundasınız.
Bir menajerlikle temsil edilmek zorundasınız.
Bunların içinde hep insanlarla temas, para
vs... gibi şeyler de oluyor. Dolayısıyla kaçış
yok öyle kolay kolay hiçbir şeyden.

lSelanik ve Arnavut göçmeni bir aileden
mi geliyorsunuz?
Evet. Anne ve babanın anne ve babası
Selanik'ten gelme. Anne tarafından
dedem Arnavutluk'tan. Arnavut değil
de İşkodra doğumlu. Sülale oralar-
dan gelme. Balkan savaşında gelmiş,
sonra Ankara'ya yerleşmişler.
Babam ve annem Ankara do-
ğumlu. Ben de Ankara'da doğ-
dum. Ama 9 yaşından sonra
Ankara'dan çıktık. Babam bir
dönem askeri hekimdi. Dolayı-
sıyla Amerika'ya ve İstanbul'a
bizi de götürdü. İlkokul 3. sı-
nıfa orada gittim. Kardeşim
de birinci sınıfa orada baş-
ladı. Amerika'da 1 yıl
kadar

okuduk ve döndük.
Babam kardiyoloji
ihtisası için gitmişti.
O tamamlanma-
dan döndü. Asker
olduğu için çağır-
dılar herhalde ve
İstanbul’a dön-
dük, Ankara’ya
değil.

lİflah olmaz 
Beatles 

hayranlığınız 
Amerika'da mı başladı acaba?
Yok. Amerika'dayken Beatles falan yoktu ama
Elvis Presley vardı. Amerika'da ilk defa televizyon
seyrettik çocukken. Ben 1959 yılında Ameri-
ka'daydım ve Beatles’ın dünyada şöhreti yoktu
daha ya da bilmiyorum İngiltere’de varsa da en-
ternasyonal değildi.

lGerçekten Beatles’ın 600 şarkısının 580 tane-
sini ezbere bilip çalabiliyor musunuz?
O zamanlar çalardım doğru. Yani gitar çalmaya
başladığımız zaman, 1960’lı yılların ortaları, Be-
atles'ın çok popüler olduğu dönem. Kitap nota-
ları falan dolaşırdı. Biz de bütün yayınlarını
dinlerdik. Bizim onlarla ilgili şansımız, onlar biz-
den herhalde bir 5-6 yaş daha büyük bir neslin
çocukları ama o ara dünyada bütün iletişim
araçları yavaş yavaş gelişmeye başlıyor ve yayın-
ladıkları her şeyi alıyor, buluyor, dinliyoruz. Do-
layısıyla bütün o külliyatı biliyorum. Ne
yayınladılarsa, çok gizli kapaklı olmamak şartıyla
biliyordum. Bazı şeyler vardır, bilmem ne stüdyo-
sunda kaydedip, beğenmemiş ve yayınlamamış-
lardır, onları bilmem. Ama yayınlanmış bütün
eserlerini bilirim. 3-5 tanesini sevmem o yüzden
çalmam. Bir de tek başına çalınası şeyler değildir
ama bütün gitar eğitimim Beatles şarkılarıyla
başlamıştır diyebilirim.

lBugünkü Kadıköy Anadolu Lisesi olan Kadı-
köy Maarif Koleji’nden mezunsunuz. Lise döne-
miniz renkli ve ilginç geçmiş. Okul arkadaşınız
Mazhar Alanson ile gitar çalmışsınız. Milliyet’in
düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışmasına 15
yaşında İngilizce ilk besteniz "Second Time Aro-
und" ile katılmışsınız. Yarışmada da jüri üyesi
Şerif Yüzbaşıoğlu tarafından hiç beğenilmemiş
parçanız öyle mi?
Evet, doğru. Yani biz o zamanlar müziğe büyük
bir aşk ile bağlıydık. Tek uğraşımızdı. Hobinin
biraz daha üzerinde bir uğraştı bu. Çok sevmiş-
tik. Gitar çalmayı öğreniyorduk. Mazhar okula
geldi. Dönemdaşız onunla. Onun başka, bizim
başka bir grubumuz vardı. Hafiften yarıştırırdık
müziğimizi, ne oluyor, bitiyor diye. Okuldaşım,
iyi tanırım Mazhar’ı, çok da severim.

lOkulunuzda okuyan, dönemdaşınız olan
başka önemli isimler de var. Mühendis, yazar
Prof. Orhan Kural ve tiyatro yönetmeni, oyuncu,
eğitmen Mehmet Birkiye de oradan mezun
olmuş.
Evet bütün bunlar doğru tabii ki. O zaman Maa-
rif Koleji 300 kişilik bir okuldu. Okula 1961'de
girdim, 1968'de bitirdim. Bir yıl üniversiteye gire-

medim, kazanamadım doğru dürüst
bir yer. Sonra üniversiteye gir-

dim. O dönemde yavaş
yavaş okulda okuyan

insanlar arttı. Kızlar
geldi, biz lise bi-

rinci sınıftayken.
İlk yıllarda her-
kes yatılıydı,
sonra gün-
düzcü de
olunmaya
başlandı.
Böylelikle
okul değişti.
Şu anda

tabii okulun
bizim okudu-

ğumuz Maarif
Kolejiyle en ufak

bir ilgisi yok. Sa-
dece yeri aynı. Yapı-

ları bile değişik. Bizim
okuduğumuz ahşap bir bi-

naydı. Anladığım kadarıyla okul 2

– 3 bin kişilik bir okul oldu. Arada Talaş Kebabı
günlerinde gitmişliğim vardır. Okulumu çok se-
verim. Güzel anılar geçti doğrusunu isterseniz.

lO dönemlerde atletizm ve tiyatroyla da uğraşı-
yormuşsunuz. Hatta müzikteki başarısızlık du-
rumu, tiyatroda size ödül getirmiş. Turgut
Özakman'ın "Güneşte On Kişi" oyunuyla "En İyi
Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü siz alırken,
Rutkay Aziz de "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü
almış. Tiyatroya devam etmeyi 
düşünmediniz mi?
Evet, doğru. Düşündüm tabii. Lise yıllarında ti-
yatroda oynadığım oyun repertuvarı 2 tanedir.
Biri İngilizce. Biri de bu, Güneşte On Kişi. Başka
bir şey de oynamadım zaten. Güneşte On Kişi'de
En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünü aldım. Orada
Rutkay, En İyi Oyuncu ödülünü almıştı. Mehmet
Birkiye sınıf arkadaşımdı. O, tiyatroya daha
sonra Kenterler'de devam etti. Profesör oldu, sıkı
bir tiyatrocu oldu. Aramızda hala tiyatro yapan
ve bizim oyunda oynayan, Tarık Günersel olabi-
lir. Belki de bizden küçüktü. Şu anda tiyatroyla ve
başka şeylerle uğraştığını biliyorum ama ne
kadar tiyatronun içinde bilmiyorum. Ama Meh-
met (tiyatronun) içinde. Bir de Sabri Özaydın
vardı. O da profesör oldu. Sanatla ve tiyatroyla
uğraşan arkadaşlarımız vardı. Ben tiyatroyla uğ-
raşmayı düşündüm, çok sevdim. Özellikle kulis,
seyirciyle birebir karşı karşıya olmanız, o andaki
heyecan, bir başka insana bürünmeniz, onu ya-
pabilme beceriniz filan çok cazip geldi. Ancak
kendimi tarttığım zaman tiyatroya o kadar yete-
neğimin olmadığını yani belirli tip oyunları, rol-
leri oynayabileceğimi fark ettim. Güneşte On
Kişi'de, alkolik, sarhoş bir babayı oynuyordum.
Onu oynayabildim, doğru. Ama tiyatroculuğun
o olmadığını, hafiften böyle altında şizofrenik bir
yapısı olduğunu ve sizi rolden role, insandan in-
sana bambaşka karakterlere büründürebilme ye-
teneği olduğunu da fark etmeye başladığım
zaman, bende o yeteneğin olmadığını düşündüm
ve vazgeçtim. O zaman müziğe yöneldim, mü-
zikte kendimden daha fazla emindim ve daha ye-
tenekli olduğumun farkındaydım.

lLise dönemlerinizde, Damlalar, Filozoflar gibi
gruplar kurarak müziğe devam ettiniz öyle mi?
Yani lise döneminde bir grup kurduk. Okul dı-
şında değil, okul çerçevesinde çaldık. Milliyet ya-
rışması oldu. Ondan önce de ders dışındaki
hobimiz, biraz spor, biraz müzikti. Başka da bir
hobimiz yoktu açıkçası.

lAttila İlhan şiiri ‘Suna Su’ ile ilk bestenizi,
sonra dünya şiir antolojisinden bir Çin şiiriyle
beste yapmışsınız. Attila İlhan, Nazım Hikmet,
Can Yücel, Edip Cansever şiirlerinin yanı sıra
ciddi bir edebiyat okuruymuşsunuz. Varoluşçu
edebiyat, Dostoyevskiler ve türevlerindeki edebi-
yat ile felsefe akımları sizin müzik yolculuğunuzu
da şekillendiren bir durum olmuş galiba?
Tabii ki. Lisede bize verilen, öğretmenlerimizden
öğrendiğimiz şeylerin çoğu, mesela kitap oku-
mak, rutin yaptığımız, artık vazgeçilmez bir şeydi.
Çoğu arkadaşım kitap, şiir okur, film izlerdi. Ben
de onlardan bir tanesiydim. Dolayısıyla şiiri de
Türk yazarları da okudum ve onlardan etkilen-
meye başladım. Şarkı yapmaya başladığım
zaman o kadar Türkçe örnek yoktu buralarda.
Yani bir tek Alpay şarkı yapmıştı. O da İspan-
yolca şarkı söylüyordu. Ona göre kendimizi ayar-
layabileceğimiz pek örnek yok elimizde. Türk
popüler müziğinde yavaş yavaş Anadolu pop,
hafif popüler insanlar çıkmış ya da yeni yeni
aranjman dönemi başlamış. Şarkı yazarları değil
de şarkı sözü yazarları var. Batılı şarkıları söylü-
yorlar. Böyle bir ortamda şarkı yazmaya başla-
dım ve ilk şarkılarım doğal olarak çok acemice ve
çok kötü sözlerdi. O yüzden ilk denemeleri şiir
üzerine yazdım. Şiirleri beğenerek, o şiirleri bes-
telemeyi tercih ettim. Suna Su, Attila İlhan şiiri-
dir, onu yapmıştım. Çinli şairin şiirini de
antolojide buldum ve çok çarpıcıydı. İkisini dene-
dim şarkı olarak. 'Yağmur' da bir İsveçli şair'in
(Arthur Lunkwist) çeviri şarkısıdır. Ondan sonra
yavaş yavaş kendi sözlerimi yazmaya başladım.
Yani hem biraz deneyimim hem kendime güve-
nim arttı hem de yazdığım şeyleri anlaşılan ken-
dim de onaylamışım ki, 'Evet bunlar beni temsil
ediyor.' diye, kendi kendime, kardeşime ve bir iki
arkadaşıma çalmaya başladım.
Bu söyleşi aa.com.tr adresinden alınmıştır.

Nota bilmeyerek bu kadar güzel besteler
yapıyor olmanın formülü nedir?
Nota bilmeden de tabii ki beste yaparsınız.
Aynı şeyleri tekrarlayabilirsiniz de, böyle bir
tehlikesi olabilir. Nota bilmenin de yaptığınız
şeyi kaydetmek, zapt etmek yani tekrarlaya-
bilmek gibi bir kolaylığı
var. Yoksa nota bil-
mek tek şart
değil, müzik
bestelemek
için. Beste-
lersiniz
ama unu-
tursunuz
eğer kay-

dedemezseniz. Ben o zamanlarda öyle mil-
yonlarca şarkı yapmışımdır. Yüzde 50'sini
bile hatırlasam müthiş bir şey. Ama hatırla-
yamazsınız, gider. Notanın avantajları var.
Birincisi ne olduğunu kaydedebiliyorsunuz.
İkincisi de armoni öğrenirseniz eğer, müzi-
kal dilinizi genişletmeye başlıyorsunuz.
Şöyle diyeyim, 6 sözcük biliyorsanız da şiir
yazamaz mısınız? Yazarsınız. Ama bir kitap
kadar, sözlük kadar sözcük biliyorsanız

daha iyi anlatırsınız anlatacağınız şeyi.
Yani imkanlar artar. Nota ve armoni öyle
bir şey. Yazılmaz diye bir şey yok yazar-
sınız. Yani mesela Aşık Veysel nota mı
biliyor? Hayır. Başka bir şey yazıyor

ama o yazdığı şeyi baş-

kası yazamıyor onun gibi.
Yoksa tek şart değil. Ama
çok büyük kolaylıkları, her-
kese ne çaldığınızı dinlete-
bilme rahatlığı var. Gençken
ben önemsemiyordum, nota
mota umurumda değildi. Ne yap-
tığımı, ne bastığımı bile bilmiyor-
dum. ‘Benimle Oynar mısın?’ı ilk
yaptığım zaman öyleydi. Ondan
sonra geri dönüp ne yaptığımı yavaş
yavaş analiz edince ve o yıllar içinde
biraz da nota ve armoni bilgim olmaya,
öğrenmeye başlayınca, ne yapmışım,
anladım. Ondan önce anlamış değildim
açıkçası. 

BESTE YAPMAK iÇiN
NOTA ŞART DEĞiL
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Ortaçgil "Ben ürettiğim şeylerde

tekrar olmamasına gayret 

ediyorum. Yoksa bütün müzik

piyasası benden bir tane daha

'Benimle Oynar mısın?' yapmamı

istedi. Aynısını yapsam tekrarlamış

olacaktım kendimi. Müzikte 

tekrar müziğe ihanet" dedi
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Müziğe 
ihanet
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HeS Kablo Kayserispor Kulübü Başkan Danış-
manı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik
direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak
yollarını ayırdıklarını açıkladı.  Tokgöz, dün Be-
şiktaş karşısında alının 2-0’lık mağlubiyetin ar-

dından teknik direktör Samet Aybaba ile karşı-
lıklı anlaşarak, yolları ayırdıklarını söyledi. 9
Kasım 2020 tarihinde Bayram Bektaş'ın yerine
teknik direktörlük görevine getirilen Samet Ay-
baba, 49 günlük görev sürecinde 9 maça çıktı.

Kayserispor bu maçlardan 4'ünden beraberlik,
5'inden yenilgi ile ayrıldı. Ligde son olarak Be-
şiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılılar bu müsaba-
kayı da 2-0 kaybetti. Hes Kablo Kayserispor
ligde 10 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 27 puan ile
9'uncu sırada tamamlayan Bursaspor,
puanlarının 15'ine iç saha maçlarında
ulaştı. Evinde 5 galibiyet alan, 3 kez de
sahadan mağlubiyetle ayrılan Bursa
ekibi, bu mücadelelerde 16 kez gol se-
vinci yaşarken, kalesinde ise 12 gol
gördü. Ziraat Türkiye Kupası maçla-
rında da iç saha avantajını kullanan
Bursaspor, ilk iki turu sahasında geçerek
yoluna devam etti. Sezona iç sahada
Adana Demirspor karşısındaki 3-1'lik
mağlubiyet ile başlayan yeşil-beyazlılar,
sonraki iç saha karşılaşmasında Gire-
sunspor'a da 2-1 yenildi. Ancak, bu
noktadan sonra yükselişe geçen Bursa
temsilcisi; sırasıyla Balıkesirspor'u 3-1,
Boluspor'u 4-2 ve Adanaspor'u da 1-0
yenerek evinde üst üste galibiyetler aldı.
Daha sonra Ümraniyespor'a evinde 3-1
kaybeden Bursaspor, Samsunspor'u 3-0
ve Eskişehirspor'u da 2-1 yenerek, yeni-
den iç saha etkinliğini tabelaya yansıttı.
Bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda
da iki maçı evinde oynayan Bursaspor,
ilk olarak Karşıyaka'yı penaltılar sonucu
elerken, 1922 Konyaspor'u da 1-0 ile ge-
çerek tur atlayan taraf oldu. DHA

tiMSahlar
doludizGin
Taraftar desteğiyle birlikte geçen
yıllarda iç sahada güçlü bir görüntü
çizen Bursaspor, bu sezon koronavirüs
salgını nedeniyle taraftarından yoksun
bir şekilde maçlara çıkmasına karşın,
evindeki etkinliğini koruyor

I NG Basketbol Süper Ligi ekibi Tofaş’ın başant-
renörü Hakan Demir, kulübün resmi YouTube
kanalında açıklamalarda bulundu. Tofaş’ın ba-

şantrenörü olmaktan duyduğu mutluluğu dile geti-
ren Demir, kendisini iyi bir öğretici antrenör olarak
gördüğünü belirtti. Demir, antrenörlük becerileriyle
örtüşen bir kulüpte çalıştığına vurgu yaparak, “Bu-
rada kendimi daha sorumluluk sahibi hissediyo-
rum” dedi. Altyapıdan yetişmiş oyuncuları A
takıma kazandırmak ve bu oyuncularla başarılar
elde etmek istediğini ifade eden Hakan Demir,
“Ben de altyapıdan gelen oyuncularla oynamayı

seven ve onlara katkıda
bulunan bir antrenör ola-
rak tabii ki bu kulübün he-
deflerinde, DNA’sında bir
altyapı gerçeğinin bulun-
ması, daha büyük başarı-
lara bu altyapı gerçeğiyle
gidilebileceğine inanmış
olması, geçmişinde de
bunu kanıtlamış olması
dolayısıyla burada ken-
dimi daha sorumluluk
sahibi hissediyorum. Bu
da benim aynı zamanda
becerimle de örtüşen bir
durum. Dolayısıyla bir A
takım antrenörü olarak
benim aslında kulübe,

şehre ve kuruma yapabileceğim en büyük katkı;
altyapıdan şu ana kadar yetişmiş oyunculardan
maksimum yararlanmak. Eğer bu yararı en üst se-
viyeye çıkarıp, o oyuncularla gerçekten hedeflere
gitmeye başladığımızı şehir, camia gördüğü
zaman bu zaten yeterince iyi bir örnek teşkil ede-
cektir. Kendi altyapısından yetişmiş oyuncuların A
takımında oynadığını gören daha alt yaş grupların-
daki genç arkadaşlar, aileler bunda büyük bir mo-
tivasyon göreceklerdir. Bence en büyük görevim
tabii ki diğer organizasyonlarla beraber bu yetiş-
miş oyuncuları A takıma kazandırmak ve onlarla
belirli başarılar elde etmek” diye konuştu.

Hedefimiz bugünü kazanmak 
Bu uyumlu birliktelikten iyi bir
sonuç çıkacağını düşündü-
ğünü aktaran Demir,
“Böylesine köklü bir
kulüp, aynı za-
manda orga-
nize ve
disiplinli bir
kurumun
içerisinde
benzer
özellikleri
taşıyan bir
profesyo-
nel olarak
yer almak
bir kere bana
olmaktan
mutlu olduğum
bir yerde bulunma

hissi veriyor. Aynı kurumsal anlayışla, aynı bakış
açısıyla, aynı disiplin ve profesyonel anlayışla kat-
kımın olabileceğini ve burada bir uyum olduğunu
görebiliyorum. Kuruma ve kulübümüze büyük say-
gım var. Pandemi dönemi olması ya da görevi al-
dığım dönem itibarıyla bulunduğu konum
geçmişten belki biraz daha farklı da olsa burada
aldığım sorumluluk; kulübü en iyi yere getirebil-
mek için, en profesyonelce ve en iyi çalışmayı ya-
pabilecek gücü bana veriyor. Böylesine uyumlu
birliktelikten iyi bir sonuç çıkacağını düşünüyo-
rum” dedi. Antrenörlük tarzıyla ilgili de bilgiler
veren Hakan Demir, “Kendimi iyi bir öğretici antre-
nör olarak görüyorum. Basketbolun temellerini
oyunculara iyi vererek, fiziksel antrenmanlar da
yaptırarak bulunduğu konumdan daha iyi bir du-
ruma getirebilecek bir antrenörlük tarzım var. Kişi-
sel hedefim bugünü en iyi geçirmek. İyi bir
antrenör olmak için her günü kazanmanız gereki-
yor. Sabah yola çıkıp, kulübe gelirken birinci hede-
fim bugünü kazanmak ve günü en iyi şekilde
geçirmek. Bütün bunların sonucunda da sizi bir
yerlere götüren bir yol ortaya çıkıyor. O yola geldi-
ğiniz zaman da hazırlıklı olmalısınız” diye konuştu.

İşe saygı göstermek gerek 
Genç oyuncularla iyi bir iletişim kurarak onların
oyunlarının gelişim göstermesine ve kariyerlerine
katkı sağlamaya çalıştıklarına vurgu yapan Demir,
“Onların gelişim göstermesi, iyi yerlere gelmesi
ve bunun neticesinde de onların o kariyer yolunda
önemli bir yere sahip olmam benim adıma da
gurur verici. Aynı zamanda da uyguladığım tarzın,
yöntemin bir şekilde turnusol kağıdı diyebileceğim
kendini ispatladığı bir alan oluyor. Dolayısıyla yap-
tığım işe ve metotlarıma daha çok güveniyorum
ve yeni oyunculara aktarma konusunda da daha
cesur ve istekli davranıyorum. Benim bakış açım
herkese adaletli davranmak. İyi antrenman yapan
oyuncuya fırsat vermek. İşine saygı gösteren
oyuncuyu geçmişi, kariyeri ne olursa olsun diğe-
rinden ayırmamak ve ona daha fazla kredi ver-
mek. Bir oyuncunun işine saygı duyduğunu
görmek, ekstra antrenman yaptığını görmek, an-

trenmanına, saatlerine, koçuna,
staff’ına, ekibine, kulübüne

saygı duyduğunu görmek
benim onlara aynı za-

manda daha fazla
kredi vermemi

gerektiren bir
durum oluştu-
rur. Dolayı-
sıyla ben o
insanlara
adil davra-
nırım. Bu
adil dav-
ranma duy-
gusu
yaptıkları işe

saygı ve
emek ile ala-

kalı” şeklinde
konuştu. DHA

TFF 1'inci Lig’in 17'nci haftasında Yılport
Samsunspor evinde ağırladığı Adanas-
por’u 2-1 mağlup etti. 15’inci dakikada
Erhan’ın ceza sahasına yaptığı ortada
topa iyi yükselen Gökhan Alsan’ın kafa
vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
24’üncü dakikada Erhan’ın ceza sahası
dışında yaptığı ortada göğsüyle topu yu-
muşatan Burak’ın ceza sahası dışından
kaleye çektiği şut az farkla üstten auta
çıktı. 63’üncü dakikada konuk ekip öne
geçti. Celil Yüksel’in kullandığı serbest
vuruşta Erkam’ın ters vuruşunda top ağ-
larla buluştu: 0-1. 73’üncü dakikada
skora denge geldi. Burak Çalık’ın düşü-
rülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan
Kubilay’ın vuruşunda top ağlarla bu-
luştu: 1-1. 90+7’nci dakikada ani gelişen
Yılport Samsunspor atağında Guido’nun
kaleye çektiği şut defansa da çarparak ağ-
larla buluştu: 2-1. Karşılaşmada başka
gol olmadı ve Yılport Samsunspor saha-
sında Adanaspor’u 2-1 mağlup etti.

Gülen taraf
SaMSunSPor

Samet aybaba, KaySeriSpor'dan Kovuldu
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Kulübün resmi sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan Tofaş
Başantrenörü Hakan Demir, “Böylesine köklü, organize ve disiplinli bir 

kurumun içerisinde benzer özellikleri taşıyan bir profesyonel olarak yer almak,
bana olmaktan mutlu olduğum bir yerde bulunma hissi veriyor” dedi
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Pandeminin basketbola kalıcı bir etkisinin olmayacağını düşün-

düğünü kaydeden Hakan Demir, “Hatta iyi bir etkisi olacağını da

düşünüyorum. Evet maçlar seyircisiz oynanıyor ama bu süreçte

oyuncular, görüyorum ki daha fazla özel antrenman yapıyorlar,

daha az stresli oynuyorlar. Sanki önümüzdeki yıllara iyi bir

hazırlık gibi geçiriyorlar diye düşünüyorum. Önümüzdeki

sezon, hemen eskiye döneceğimiz düşünmüyorum

ama ondan sonraki sezon basketbolun, sporun bu

durumdan daha da güçlenerek çıkacağını

düşünüyorum” ifadelerini 

kullandı.

Pandemiden

güçlü çıkacağız

Fatih terim

dertli!
Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor
ile golsüz berabere kalarak beklenmeyen puan kaybı yaşayıp
liderliği kaptıran Galatasaray, sıkıntılı bir periyoda girdi
Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yarışında
hem puan hem de çok kritik oyuncularını kay-
betti. Sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazlalığı
teknik direktör Fatih Terim ile ekibini yeni ara-
yışlara itecek. Sarı-Kırmızılılarda, Antalyaspor
karşısında kırmızı kart gören Emre Kılınç ile
sarı kart cezalısı konumuna düşen kaptan Arda
Turan ve Marcao, 17'nci haftada deplasmanda
Konyaspor'la oynanacak maçta takımını yalnız
bırakacak. Galatasaray'da eksikler, bu üç isimle
de sınırlı değil. Feghouli, Babel ve Etebo'nun
sakatlıkları hala sürüyor. 3 futbolcunun salı
günkü Konyaspor maçında oynama ihtimali
çok düşük. Yılbaşı akşamı elindeki havai fişe-
ğin patlaması sonucu gözlerinden ve yüzünden
yaralanan Omar da bir süre sahalardan uzak
kalacak. Yaklaşık 2 ay forma giyememesinin
üzerine geçen hafta Trabzonspor maçının kad-
rosuna alınan Falcao'nun, Antalyaspor müca-
delesinde yine sağ üst adalesinden
sakatlanması hayal kırıklığı yarattı. Devre arası
transfer döneminde takımdan ayrılacağı konu-
şulan tecrübeli golcünün Galatasaray'da kal-
ması halinde yine uzun süre forma
giyemeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Hücum hattında yaşanan alternatifsizlik içinde
Diagne'nin formsuz görüntüsü de teknik heyeti
sıkıntıya sokuyor. 

Ne yapacak?

Galatasaray için yoğun maç trafiğindeki tek se-
vindirici haber ise Taylan'ın sarı kart cezasını
tamamlayıp yeniden 11'deki yerini alacak ol-
ması. Fatih Terim, Konyaspor karşısında Mar-
cao'nun yokluğunda stoperde
Donk-Luyindama ikilisine şans verecek. Sağ
bekte yine Linnes görev yapacak. Tecrübeli ho-
canın, Emre Kılınç'ın yerine kanatta Kerem Ak-
türkoğlu'nu oynatması bekleniyor. Diagne,
istenen fiziksel seviyeye gelirse ilk 11'de forma
giymesi, Oğulcan'ın da Arda'nın yerine kanada
çekilmesi planlanıyor. Diagne oynayamazsa,
Oğulcan'ın yine forvette sahaya çıkması, Seki-
dika'nın ise kanada geçmesi öngörülüyor.

Altınordu gururlu
TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 28 puanla 8'inci sırada 

tamamlayan Altınordu'da CEO Barış Orhunbilge, Başkan
Seyit Mehmet Özkan'ın yüzde 34 olarak belirlediği genç 

futbolcu oynatma hedefine ulaştıklarına dikkat çekti
Barış Orhunbilge, "Her maç ilk 11'de en az 4 öz
kaynak oyuncumuzun görev alması ve her maç
gençlerimizin oynama süresinin yüzde 34 olması
yönünde iki hedefe odaklanmıştık. Yeni sistem
sayesinde bir yandan yarışmacı kimliğimizi ko-

rurken, diğer yandan yetiştiricilik anla-
mında önemli bir devrim yaptık. Bu

rakamı geliştirerek ilerleyen sezon-
larda yüzde 64'e ulaşacağız. Böy-

lelikle Altınordu Futbol
Akademisi (ALFA) gibi de-

ğerli bir kurumda çok iyi
eğitim alan gençlerimizin
oynama süresi her maç
3'te 2'ler seviyesine yük-
selecek" dedi. Ligin ilk

yarısında A takım kadrosunda öz kaynak düze-
ninden gelen 9 oyuncunun yer aldığını, buna ek
olarak ALFA patentli 6 gencin de farkı maçlarda
A takım formasıyla sahaya çıktığını ifade eden
Orhunbilge, "ALFA'dan gelen gençlerimiz aldık-
ları eğitim hakkını vererek A takım formamızı gu-
rurla giydiler. Eğitimlerine katkıda bulunan ALFA
teknik ekip kadrosuna ve A takım teknik ekibi-
mize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. "Artık ülke
olarak gençlerin önündeki yolu açmalıyız" diyen
Orhunbilge, "Tüm Avrupa ligleri arasında en
yaşlı futbolcu transfer eden ilk 15 kulübün 8'i
Türk. En genç oyuncu transfer sıralamasının
30'unda yokuz. Ülkemizde birçok genç futbolcu,
sadece transfer tahtasının kapalı olması nede-
niyle forma yüzü görebiliyor" yorumunu yaptı.

Mutlu olduGuM
yerdeyiM
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Arka arkaya kazandığı maçlarla ayak
sesleri duyulan Beşiktaş, Galatasaray'ın
puan kaybettiği haftada Hes Kablo
Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağ-
lup ederek, Süper Lig'in yeni lideri oldu

S ezonun ilk haftalarında
kötü sonuçlar alınca şam-
piyonluk için çok şans ve-

rilmeyen Beşiktaş, 8'inci haftada
12, 9'uncu haftada 9, 10'uncu
haftada 5 ve 11'inci haftada
4'üncülüğe kadar yükseldi. 3
hafta boyunca 4'üncü sırada yer
alan siyah beyazlılar, Fenerbah-
çe'nin maç yapmadığı ve Ayte-
miz Alanyaspor'un da mağlup
olduğu geçen hafta 2'nciliğe yük-
selmişti. Sergen Yalçın'ın öğren-
cileri bu hafta da Galatasaray'ın
puan kaybetmesiyle liderliğe yük-
selerek, zirvenin yeni sahibi oldu
ve şampiyonluğun en önemli
adaylarında biri haline geldi. En
son 2018-2019 sezonunun 2'nci
haftası olan 19 Ağustos 2018 ta-
rihinde lider olan ve o tarihten
bu yana zirve yüzü göremeyen
Beşiktaş, dün akşam aldığı gali-
biyetle 81 hafta sonra liderlik
koltuğunu ele geçirdi.

4 maçlık galibiyet serisi

Beşiktaş'ı liderliğe taşıyan, 4
maçlık galibiyet serisi yakalaması
oldu. En son 12'nci haftada dört
maçlık seri şansı yakalayan siyah
beyazlılar, Alanya'ya 2-1 kaybe-
dince bu amacına ulaşamamıştı.
Alanyaspor maçından sonra yeni
bir seri yakalayan Sergen Yal-
çın'ın öğrencileri sırasıyla BB Er-
zurumspor, MKE Ankaragücü,
Demir Grup Sivasspor ve Hes
Kablo Kayserispor'u yenerek bu
sezon ilk kez dört maçlık galibi-
yet serisine imza atmış oldu.
Siyah beyazlıların bundan son-

raki hedefi, galibiyet serisiyle 
birlikte liderliği korumak olacak.
Beşiktaş, ligin ilk devresinin
kalan maçlarında Çaykur Rizes-
por, Atakaş Hatayspor, Galata-
saray, Fatih Karagümrük ve
Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Bu zorlu seride 15 puan hedefle-
yen siyah beyazlılar, beşte beş
yapamasa bile en az 12 puan
alarak ligin ilk devresini 
zirvede bitireceğine inanıyor.

Ersin kaleyi kapattı

Daha 4 hafta öncesine kadar ka-
lesinde gördüğü 19 gol ile ligin
en çok gol yiyen 4 takımından
biri olan Beşiktaş, son dört
maçta ise kalesini tamamen ka-
pattı ve az gol yiyen takımlar sı-
ralamasında 8'inciliğe kadar
yükseldi. 12'nci haftada maç ba-
şına 1.72 gol yeme ortalaması
olan siyah beyazlılar, 16'ncı haf-
tada bu rakamı 1.26'ya kadar dü-
şürmeyi başardı. Beşiktaş'ın bu
başarıyı yakalamasında hiç şüp-
hesiz kaleci Ersin Destanoğ-
lu'nun katkısı büyük. Kırmızı kart
gördüğü Gaziantep FK maçına
kadar kaleyi koruyan ve 8 maçta
10 gol yiyen Ersin, kart cezası
bitmesine rağmen kaleyi Utku
Yuvakuran'dan geri alamamıştı.
Ersin'in olmadığı 5 maçta eldi-
venleri devralan Utku ise bu
maçlarda 9 gol yemişti. BB Er-
zurumspor maçıyla tekrar kaleyi
alan Ersin, çok iyi bir perfor-
mans sergiledi ve 19 yaşındaki
file bekçisi son dört maçta kale-
sine duvar ördü.

Alanya zirve
icin calısıyor

Alanyaspor, Süper
Lig'in 16'ncı

haftasında evinde 3-0
kazandığı Medipol

Başakşehir maçının
ardından liderliği

Galatasaray'dan geri
aldı ancak Beşiktaş'ın

Hes Kablo Kay-
serispor'u mağlup

etmesiyle ikinci sıraya
geriledi. Liderin hafta
hafta değiştiği Süper

Lig'de, Alanyaspor
koltuğu yeniden

almak istiyor
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'deki başarılı gidi-
şatını sürdürüyor. Son haftalarda deplasmanda
kaybettiği puanların ardından tekrar çıkışa geçmek
ve liderliği geri almak isteyen Alanyaspor, 16'ncı
haftada evinde oynadığı Medipol Başakşehir'i 3-
0'la geçerken puanını da 30'a çıkardı. Fraport TAV
Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasa-
ray'dan liderlik koltuğunu averajla devralan Akde-
niz temsilcisi, Beşiktaş'ın Kayserispor'u mağlup
etmesiyle ikinci sıraya düştü. Zirve yarışını önde
götürmeyi hedefleyen Alanyaspor, 17'nci haftada
deplasmanda en yakın rakiplerinden Fenerbahçe
ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede 3 puan
amaçlayan turuncu yeşilliler hazırlıklarına ara ver-
meden başladı. Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de
İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 maçın

8'ini kazanırken, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı.
Bu maçlarda rakip fileleri 23 kez havalandıran Ak-
deniz temsilcisi, kalesinde sadece 6 gol gördü.

Geçmişe göre çok iyiler

Alanyaspor bu sezon çıktığı 8 deplasman maçın-
dan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alır-
ken, söz konusu yenilgileri de son deplasman
maçlarında yaşadı. Hafta içi ve sonu olmak üzere
yoğun bir maç temposuna girdikleri için bir düşüş
yaşadıklarını söyleyen teknik direktör Çağdaş
Atan, güçlü bir kadroları olduğunu ve bundan
sonra aynı kayıplarla karşılaşmayacaklarını dü-
şündüğünü belirtti. Akdeniz temsilcisi bu sezon
deplasman maçlarında 10 puan toplarken rakip fi-
leleri 9 kez havalandırdı, kalesinde de 9 gol gördü.

Son iki sezondur başarılı bir grafik çizen Aytemiz
Alanyaspor, tarihinde hiç yenemediği 3 büyükleri
de bu dönemde mağlup etmeyi başardı. Bu sezon
İstanbul'da Galatasaray'ı 2-1 yenen Akdeniz tem-
silcisi, evinde de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Geçen
sezon Fenerbahçe'yi de evinde 3-1 yenen turuncu
yeşilliler, deplasmanda sarı lacivertli takımla 1-1
berabere kaldı. Geçen sezon 3 büyüklerle oynadığı
maçlarda yalnızca Fenerbahçe'den her iki maçta
da puan almayı başaran Alanyaspor, her iki dev-
rede oynanan maçlarda bir tek Beşiktaş mücade-
lelerinden puansız ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor, 3
büyüklerden bu sezon 2'sine de puan kaptırmaz-
ken, eski teknik direktörü Erol Bulut'un yönetimin-
deki Fenerbahçe önünde de aynı başarıyı
göstermek istiyor. DHA

Fırtına hesap
kitap yapıyor
Sezona kötü başlayan ancak Abdullah Avcı’nın göreve gelmesi-
nin ardından 8 maçta yalnızca bir mağlubiyet alarak 17 puan
toplayan Trabzonspor’da, yeniden zirve hesapları yapılmaya baş-
landıZiraat Türkiye Kupası’nı müzesine getirdiği ve ligi ikinci sı-
rada tamamladığı 2019-20 sezonunun ardından 2020-21
sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, özellikle
Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti.
Avcı öncesi 8 maçta 6 puan toplayabilen bordo-mavililer, Avcı
yönetimindeki 8 karşılaşmada ise 17 puan topladı ve zirveyle
puan farkını azalttı. Avcı yönetiminde yalnızca bir mağlubiyeti
bulunan bordo-mavililer; puanını 23’e yükseltirken, camiada da
yeniden zirve hesapları yapılmaya baş-
landı.16’ncı haftadaki Fatih Karagümrük
galibiyeti ile zirve için yeniden umutlanan
bordo-mavililerde taraftarların ara transfer
dönemine yönelik beklentisi de arttı. Bu
sezon 40 hafta sürecek olan Süper Lig için
yeniden zirve hesapları yapmaya başlayan
Trabzonspor’da, nokta transferler ile şam-
piyonluk yarışına ortak olunabileceği dü-
şüncesi seslendirilmeye başladı. Yerel
gazeteler, Süper Lig’in 16’ncı haftasında
Trabzonspor’un deplasmanda 2-1 kazan-
dığı Fatih Karagümrük maçının ardından, ‘Trabzonspor zirve
inadını sürdürüyor’ yorumlarını yaptı. Taka Gazetesi, “Yeni yıl fır-
tınası!”, “Karagümrük’ü Nwakaeme ve Ekuban ile deviren Trab-
zonspor, zirve inadını sürdürüyor, Günebakış Gazetesi, “Trabzon
gümrükten geçti”, “Bordo-mavililer zorlu maçta Karagümrük’ü
devirdi, zirve yolunda vize aldı”, Kuzey Ekspres Gazetesi, “Hoş
geldin 2021”, “Trabzonspor, kabus gibi geçen yılın ardından yeni
yıla zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak başladı”, Karadeniz
Gazetesi, “Bitirim ikili Karagümrük’ü bitirdi”, “Trabzonspor,
2021’in ilk Süper Lig maçında deplasmanda Karagümrük’ü 2-1
yendi, yeni yıla 3 puanla ‘merhaba’ dedi, Sonnokta Gazetesi, “Bi-
tirim ikili Karagümrük’ü yaktı”, “Bordo-mavililer, deplasmanda
Karagümrük’ü Nwakaeme ve Ekuban’ın golleriyle 2-1 mağlup
etti, camiasına yeni yıl hediyesi verdi” başlıklarını kullandı. DHA

Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşe-
hir Belediye Erzurumspor ile 1-1 be-
rabere kalan ve 4 maçlık galibiyet
serisi sona eren Gaziantep Futbol Ku-
lübü, yarın yapacağı MKE Ankara-
gücü maçıyla yeni bir galibiyet serisi
başlatmanın hesaplarını yapıyor. Bu
sezon yakaladığı çıkışla adından söz
ettiren kırmızı-siyahlı ekip, geride
kalan 16 haftada 28 puana ulaştı ve
ligin üst sıralarında kendisine yer
buldu. Bu sezon ligin ilk haftasında
Galatasaray'a yenildikten sonra oyna-
dığı 14 lig maçını kaybetmeyen kır-
mızı-siyahlılar, Süper Lig'in 16.
haftasında Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor ile 1-1 berabere kaldı ve 4
maçlık galibiyet serisi sona erdi. Gazi-
antep temsilcisi, Erzurum deplasma-
nındaki puan kayıplarını yarın

sahasında konuk edeceği MKE Anka-
ragücü karşılaşmasını kazanarak telafi
etmek ve yeni bir galibiyet serisi yaka-
lamak istiyor.

Başkan takıma güveniyor

Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi,
yaptığı açıklamada, Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor deplasmanı önce-
sinde çıktıkları son 4 maçı
kazandıklarını hatırlattı. Galibiyetlerin
hiçbirinin tesadüf olmadığını aktaran
Büyükekşi, başkent temsilcisinin son
haftalarda iyi bir grafik yakaladığını
belirtti. Büyükekşi, rakiplerine çok
büyük saygı duyduklarını vurgulaya-
rak, şunları kaydetti: "Ankaragücü
maçından alacağımız galibiyetle yeni
bir seri başlatabiliriz. Ankaragücü
maçı çok önemli. Belki de Süper Lig'in

son zamanlarda en formda iki ekibi
karşı karşıya gelecek. Ankaragücü
köklü ve büyük bir camia. Kendilerine,
her rakibimize olduğu gibi büyük
saygı duyuyoruz ancak bizim de zirve
yarışı adına kazanmamız gereken bir
müsabaka olduğunun bilincindeyiz.

İnşallah dostça bir karşılaşma olur ve
maç sonunda hakem kararları konu-
şulmaz. Yeni bir galibiyet serisi yaka-
layacak güce sahibiz. Taraftarlarımıza
geçtiğimiz ay tüm maçlarda sevinç ya-
şattık. İnşallah onları gururlandıracak
takımı izletmeyi sürdüreceğiz."

Gaziantep seri peşinde



5 OCAK 2021 SALI www.gazetedamga.com.tr 

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz
günlerde eski aşkı Hande Er-
çel'i sosyal medyada takip
etmeyi bıraktı. Şarkıcının bu
hamlesinin ardından Kerem
Bürsin ile adı aşk dedikodu-
larına karışan Erçel de Dal-
kılıç'ı sildi. Şarkıcı Murat
Dalkılıç ve oyuncu Hande
Erçel, yaklaşık altı ay önce
ilişkilerini sonlandırdı. Erçel,
geçtiğimiz aylarda yaptığı
açıklamada Dalkılıç ile
dostça ayrıldıklarını belirtti.
Ayrılık sonrası konuyla ilgili
herhangi bir açıklamada bu-
lunmayan şarkıcı, Erçel'i
sildi. Dalkılıç'ın bu hamlesi-
nin ardından Hande Erçel de
eski sevgilisini sosyal med-
yada takip etmeyi bıraktı. Er-
çel'in bir süredir rol arkadaşı
Kerem Bürsin ile aşk yaşa-
dığı iddia ediliyor. Oyuncu
Melisa Sezen ile birlikte ol-
duğu öne sürülen şarkıcı
Murat Dalkılıç ise samimi
açıklamalarda bulunmuştu.

Sosyal hayata yönelik projeler geliştiren
Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Plat-
formu, duyarlı bir etkinliğe daha imza
attı. Kızılay ile yapılan işbirliği netice-
sinde ilçedeki 31 lisede eğitim gören
öğrencilere “Temel İlk Yardım” eğitimi
verildi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sa-
rayı’nda çekimleri yapılan eğitim semi-
neri, internet üzerinden yayınlandı. 15
Aralık– 31 Aralık tarihleri arasında on-

line olarak gerçekleşen eğitime 8 bin
991 kişi katıldı. “Doğru zamanda
doğru müdahalenin yapılması” gerekti-
ğine dikkat çekilen eğitimlerde uzman-
lar, ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının
ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel
yaşam desteği, kanamalarda, yaralan-
malarda, yanık, donma ve sıcak çarp-
malarında, bilinç bozukluklarında,
zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında,

bayılmalarda, boğulmalarda İlk Yar-
dım teknikleri ve Heimlich manevrası
anlatıldı. Her evde bir ilk yardımcı bu-
lunmasının gerekliliğine vurgu yapan
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine
göre dünyada her 5 saniyede bir kişi
yaralanma sonucu hayatını kaybediyor.
Bu da ilk yardımın önemini daha da
ortaya koyuyor. Herkesin ilk yardım bil-
gisi olmalı. Gençlerimizi de bu konuda
yetiştirmek amacıyla güzel bir program
oldu” dedi. Eğitim alan gençlere önü-
müzdeki günlerde sertifikaları verilecek.
TACETTİN CEM SANCAR

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı
Platformu ve Kızılay işbirliğiyle 

ilçede yaşayan 8 bin 991 öğrenciye
“Temel İlk Yardım” eğitimi verildi.

Online gerçekleşen eğitimde genç-
lere yaralanmalardan donmalara

zehirlenmelerden Heimlich ma-
nevrasına kadar acil durumlarda

yapılması gereken doğru 
müdahale biçimleri anlatıldı
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KADINLAR ICIN
HAREKETE GECIN

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI KILIÇ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP YAZDI

Yılın ilk meclis toplantısına başkanlık eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ana 
gündem maddesi, kadın cinayetleri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atfen
kaleme aldığı mektubu okuyan Kılıç, “Sayın cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Kadın 
cinayetlerine karşı lütfen topyekun tüm devlet mekanizmalarını harekete geçirin” dedi

ÖMER FARUK ARPACIK

T üm meclis üyelerinin çok duyarlı bir
şekilde kadın cinayetleri konusuna
dikkatle ve özenle yaklaştıklarının

altını çizen Başkan Kılıç, “Maltepe sınır-
ları içerisinde geçtiğimiz günlerde bir aka-
demisyen kardeşimizin hunharca
katledilmesine ne yazık ki tanıklık ettik. O
gün de söylemiştim; söz konusu kadın ol-
duğunda aslında adı ne olursa olsun,
makamı ne olursa olsun, mesleği ne
olursa olsun, hangi yöreden gelmiş
olursa olsun, fark etmiyor; erkek egemen
bir kültürde ne yazık ki eğer altyapısına
oluşturmamışsanız bu cinayetlerin önüne
hiçbirimiz geçemiyoruz. Bu cinayetlerden
sonra önüne gelen herkes bir basın açık-
laması yaparak sosyal medyasında payla-
şıyor ama sorun adım atmaya geldiğinde
ne yazık ki o adımlar atılmıyor. Buradan
yola çıkarak, Maltepe Belediye Başkanı
olarak, sayın Cumhurbaşkanımıza atfen
sözlü mektubumu huzurlarınızda okuya-
rak, Maltepe halkının duygularına tercü-
man olmaya çalışacağım” dedi. Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç, Abraham Lin-
coln ve John F. Kennnedy’nin mücadele-
lerinden örnek verdiği mektubunda,
şunları kaydetti; "Sayın Cumhurbaşka-
nım Abraham, yani İbrahim 1809 yılında
fakir bir ailenin çocuğu olarak doğdu.
Babası onu bir köle işçi olarak kiraya ve-
riyordu. İbrahim gündelik olarak çalıştığı
işlerden aldığı paranın tümünü o dönem
geçerli olan yasa gereği babasına vermesi
gerekiyordu. 1860 yılında Abraham yani
İbrahim müthiş bir değişim göstererek,
bu haksızlığa dur demek için empati ku-
rarak, yani kendisine köle muamelesi
yapan babasından yola çıkarak; artık ya-
şadığı ülkede insanların ayrıştırılmaması
gerektiğinden yola çıkarak çok önemli ka-
rarlar almıştır. Bu Abraham dediğimiz
Amerika'nın başkanı Abraham Lin-
coln’dür. Aradan tam 100 yıl geçtikten

sonra yani 1960'ta bir başka başkan John
Kennedy, yine aynı duygularla yola çıka-
rak Amerika'da yaşayan siyahların öteki-
leştirilmemesi gerektiğini, dolayısıyla
onların da seçme ve seçilme haklarına ka-
vuşması gerektiğini ifade ettiği içindir ki
yaşamına tıpkı Lincoln’de olduğu gibi ka-
ranlık güçler tarafından son verildi. Bazen
lider olmak bazen öncü olmak bazen so-
rumluluk sahibi olmak için bugün ataca-
ğınız adımlar 100 yıl sonra, hatta belki
asırlar sonra altın harflerle insanlık tari-
hinde yer bulabiliyor; tıpkı Abraham Lin-
coln ile John Kennedy yaşamları
pahasına beden ödeyerek Amerika'daki
bu insan ayrılık köle ticaretinin, siyah-
beyaz ayrımının ortadan kaldırılması için
kişisel olarak yaşamlarını feda etseler de
bedel ödedikleri gibi."

Anadolu'nun zencisi kadınlar

"Ayrımcılıkla mücadelenin sembolü ha-
line gelen Rosa Parks’tan örnek veren Be-
lediye Başkanı Kılıç, mektubunu, “1955
yılında otobüste zencilere yasak olan bö-
lümde oturdu ve ‘Kalk yerimden’ diyen
bir beyaza ‘Ben artık yerimden kalkmaya-
cağım’ dedi. O bir direniş, o bir kararlılık,
çok küçük bir eylemdi aslında ama top-
lumda eşit statüye kavuşmasının aslında
önünü açtı. O gün o kadın bir tavır koydu
ve aradan tam 57 yıl geçtikten sonra yani
2012 yılında bir siyah başkan Barack
Obama aynı otobüsün aynı koltuğuna
oturdu. Bu kanaatimce bizim için çok şey
ifade eder. Ülkemizde son yıllarda kadın
cinayetleri artıyor. Önce bir baba olarak
zatıalinizin bundan derin üzüntü duydu-
ğunu hissediyor ve görüyorum. Hiç
kimse istemez böyle cinayetleri ancak
bazen kararlı olmak gerekiyor. Ben bu
duygularımı 550 bin nüfuslu Maltepe
halkı adına dile getiriyorum. Namus,
töre, geleneklerin faturası sadece kadına,
yani Anadolu'nun zencilerine kesilme-
meli. İfademin doğru anlaşılmasını istiyo-

rum; kadın son yıllarda ülkemizde Ana-
dolu zencisi olarak görülmeye başladı.
Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığımızın
verilerine göre; her 100 kadından 40-45’i
şiddet görüyorsa, burada bir durup dü-
şünmek gerekiyor” cümleleriyle sürdürdü.

Cinsiyet eşitliği dersleri verilsin

Sorunun yasalardan kaynaklanmadığını
ifade eden Başkan Kılıç, “Bana göre ya-
salar var; sorun, eğitim, eğitim, eğitim.
Son yıllarda adeta yaz-boz tahtasına dö-
nüşen eğitim sistemimizdeki açıklıklar ve
zafiyetler, sorunun bugüne gelmesine te-
tikçi olmuştur. Küçük yaştan başlayarak
eğer çocuklarımıza, özellikle de erkek ço-
cuklarımıza din bilgisi derslerini erkek
egemen anlayışla süslenip püslenip top-
luma dağıtılırsa bu faturaları sanıyorum
ki önümüzdeki yıllarda da ödemeye
devam edeceğiz. Bu nedenle çağrım; din
bilgisi dersleri içerisinde mutlaka ahlak,
etik, felsefe ve cinsiyet eşitliği derslerinin
de çok derinlemesine verilmesidir" dedi.

Kadın eziyet çeksin algısı yanlış

Kadının tüm fedakarlıklarına rağmen, en
ağır bedelleri ödemesinde, bazı akade-
misyenlerin televizyon ekranlarından ka-
dınlara ve gittikleri okullara yönelik
bulundukları ithamlardan dolayı eli so-
palı, tabancalı cahilleri cesaretlendirdi-
ğine dikkat çeken Başkan Kılıç, “Kadın
erkeği sevsin, kadın doğursun, büyütsün,
kadın evi evirip çevirsin, kadın idare etsin,
kadın gerekirse eziyet de çeksin, kadın
itaat etsin ve kötü gelen bütün faturaların
bedelini kadın ödesin. Bunun adına da
töre, gelenek görenek cinayetleri densin.
Erkek hep haklıdır bizim toplumumuzda,
çünkü öyle yetiştirilmiştir. İslam’ın yüce
değerlerini kullanarak bu tür anlayışları
toplumumuzda dikte ettirmeye çalışan-
lara yüce devletimizin dur demesi gereki-
yor. Kadın cinsel obje, mal veya meta
değildir, olmamalıdır" dedi.

Cinsiyet eşitliği konusunda 153 ülke arasında
130. sırada yer almasından ve kadın cinayetleri-
nin en çok imparatorluklara başkentlik yapmış,
bir dünya metropolü olan İstanbul’da gerçekleş-
mesinden derin üzüntü duyduğunu ifade eden
Kılıç, mektubunu şu sözlerle tamamladı: “Sayın
Cumhurbaşkanım, siyasi partilerimizin değerli
genel başkanları, ilçemizde katledilen Aylin Sözer
bir akademisyendi, hem de okul öncesi eğitim
anabilim dalı başkanıydı; yani aslında binlerce
öğrencimizin öğretmeniydi ve aslında o gün yetim
kaldı. Dolayısıyla bu çocukların çığlıklarını duy-
mamız gerekiyor. Her gün 5 kadın öldürüldüğü 
ülkemizde çağrım şudur Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza; zaman geçirmeksizin tüm siyasi partilerimi-
zin genel başkanlarını eşleri ile birlikte davet
ederek mutlaka bir araya gelin ve bir toplumsal
mutabakatla sadece basın açıklamaları, sadece
sosyal medyada gövde gösterileri ile değil, bir
devlet erkanı ve bir devlet adamlığı içerisinde bu
cinayetlere hep birlikte dur diyelim. Bu olaylara
seyirci kalırsak kolektif olarak suç işlemiş olaca-

ğız, o nedenle sadece ceza yetmiyor. Özgecan
Aslan, Cansu Kaya, Emine Bulut, Ayşe Palalı, Gül-
dünya Tören ve son olarak Aylin Sözer. Bu isimle-
rin yanına yüzlercesini daha koyabiliriz ama
Aylin’e gelinceye kadar diğerleri yavaş yavaş
unutulmaya başlamıştır bile. Sayın Cumhurbaş-
kanım, bir baba olarak çok iyi biliyorum ki en az
benim kadar, en az Maltepe belediye meclis üye-
leri kadar, en az Maltepe halkı kadar yüreğinizin
sızladığını biliyorum. O yüzden meclisimizde Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında erkek sa-
yısı kadar kadın milletvekili sayısı yüksek olsaydı
sanırım o mecliste çok daha farklı yasalar, çok
daha farklı eğitim programları olacaktı. Bu ne-
denle daha kalıcı, daha eşitlikçi çalışmalar yapı-
labilmesi için bir an önce sizlerin başkanlığında
devlet-i aliyyenin bir araya gelerek bu çalışmaları
hızlandırması gerekiyor. Ağaç yaşken eğilir atas-
özümüzden yola çıkarak,  adı Anadolu olan bu
kutsal topraklarda artık analar ve kadınlar öldü-
rülmesin. Eğitimden başlayalım. Cinsiyet eşitliği
konularına geniş bir şekilde yer verilmesini ve
Sayın Cumhurbaşkanım, bu sözlü mektubumu za-
tıaliniz tarafından dikkate alınmasını Maltepe
halkı adına saygılarımla arz ediyorum.”

SEYİRCİ KALAMAYIZ

Önce ilk yardım 

Kadıköy Belediyesi korona virüsüne yakalanmış ve karanti-
nada olan hastalara VavaCars işbirliğiyle sıcak yemek ulaştı-
rıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Pandeminin başından bu
yana ihtiyaç sahibi, yalnız yaşayan 65 yaş üstü yurttaşlara
sıcak yemek dağıtımı yapan Kadıköy Belediyesi, semptomlu
ya da semptomsuz tüm kovidli hastalara karantina süreleri
boyunca sıcak yemek dağıtıyor. Kişisel önlemler ve hijyen ku-
rallarına riayet edilerek yapılan dağıtımda hastalarla doğru-
dan temas edilmiyor, yemekleri kapılarına bırakılıyor. Yemek
dağıtımı sürecinde uluslararası VavaCars şirketi de beledi-
yeye araç tahsis etti. 16 Aralık’ta başlayan ortak çalışmada,
üç araç şimdilik iki ay için planlandı. VavaCars şirketi Nisan
ayında da 65 yaş ve üstü Kadıköylülerin günlük ihtiyaçları-
nın temini için zabıta ekiplerine araç tahsisinde bulunmuştu.

Vefalı Kadıköy


