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Ekonomik kriz ve pandemi
koşulları yoksulluğu artırdı.

Yoksulluğu derinleşen emekliler ve
asgari ücretliler ise tam anlamıyla
yaşam savaşı veriyor. Her ay yok-
sullaşmanın fotoğrafını çeken
Türk-İş’e göre, ekim ayında dört ki-
şilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 482
TL iken yoksulluk sınırı da 8 bin 85
TL oldu. Emekli aylıkları ise değil
yoksulluk sınırına, açlık sınırına bile
yaklaşmıyor. Bu ortam içerisinde

ise şimdi gözler yeni yılda yapılacak
maaş zamlarında. “İnsan gibi ge-
çinmek istiyoruz” diyen vatandaş-
lar sosyal medya üzerinden
hükümete çağrı yaparak, adaletli
bir maaş talebinde bulundu.
Emekli Kemalettin Bozbaş,
“Ay başı elimize geçen para as-
gari ücretin bile altında. Biz
nasıl insan gibi yaşayalım,
nasıl sağlıklı beslenelim. Biz
insan değil miyiz?” diye sordu.
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Çekmediğimiz
derdin türküsü

Mehmet Remzi TANIŞ

Özgürlük adı altında
cambazlık yapıyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, CHP Mersin Millet-

vekili Ali Mahir Başarır'ın, Haber-
türk'te yaptığı "Devletin ordusu
Katar'a satılmış"  ifadesine tepki
gösterdi. Bahçeli, “Habertürk’te,

yayın kesilebilirdi.
Ama olmadı, ya-
pılmadı, buna te-
nezzül bile
edilmedi. Özgür-
lük adı altında
cambazlık yap-
maya devam
edildi” dedi.
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HABERTÜRK'E TEPKİ

Aşı olmak şart değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
koronavirüs aşısıyla ilgili ko-

nuştu. Aşıda bir mecburiyet olup ol-
mayacağı konusunda ise Koca,
şunları kaydetti: "Bu konuyu Bilim
Kurulu'nda ele aldık. Vardığımız
sonuç şu oldu. Mecburiyet olmasın
ama vatandaşımızı ikna edelim.
Hangi aşıların hangi yöntemle üretil-
diğini, hangi yöntemin daha iyi bir
yöntem olduğunu vatandaşımıza an-

latacağız. Aşının
menşeine değil de
yöntemine odak-
lanılması gerekti-
ğini anlatacağız.
Aşıyla ilgili tüm
onay süreçleri bit-
tikten sonra ben
ve tüm sağlık 
çalışanlarımız 
da aşısını ivedik-
likle olacak.”
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Fahrettin Koca

O SORUYA YANIT GELDİ

ORTAYLI SIR VERDİ

BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ!
Devlet Memuru olarak ça-
lışarak emekli olduğunu

söyleyen Ali Demir ise “Bu za-
manda ha ölüsün ha emekli. 1994
yılından bu yana maaşıma gelen

150-200 liralık zam hiçbir işe
yaramıyor. Bunu bize sadaka
olarak veriyorlar. Emeklilerin çi-
lesi hiç bitmiyor. Mutfakta yan-
gın var sesimizi duyun” dedi.
Mıstık Çetin isimli bir asgari
ücretli de yaşadıklarından söz

ederek, “Ay başı geliyor maaş gel-
diği gibi kredi kartı borcuna gidi-
yor. Sonra 15 gün kredi kartıyla
geçinip tekrar borç yapmak zo-
runda kalıyoruz. Geri kalan 15
günde her şeyi minimuma indire-
rek yaşamaya çalışıyoruz. Gerçek-
ten sağlıklı ve dişe dokunur biz
zam almayı umuyoruz. Bugün
verdikleri maaşla geçinebilmek
hakikaten mümkün değil” ifadele-
rini kullandı.
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HA ÖLÜSÜN HA EMEKLİ
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, gazetecilerin sorularını

yanıtladı. Kılıçdaroğlu, 'ölüm tehditleri
geldiğinin, bazı gazetelerde köşe yazarla-
rının kendisiyle ilgili ölüm senaryolarına
yer verdiğinin' hatırlatılması üzerine “Te-
lefonlarımın dinlendiğini, takip edildiğimi
gayet iyi biliyorum. Korumalar var. Ama
ciddi bir tehdit var. Bu bizi korkutmaz.
CHP'de bir tane Kemal Kılıçdaroğlu yok

ki, binlerce, on binlerce Kemal Kılıçda-
roğlu var. Aynı şekilde genel başkanlık 
yapacak, bizim söylediklerimizi tekrarla-
yacak, Türkiye'nin bağımsızlığı, özgür-
lüğü için mücadele edecek, on binlerce
kişi var bu ülkede” dedi. CHP Lideri, ay-
rıca tehdit eden kişilerin en büyük cesareti
ülkedeki kaotik ortamdan ve AK Parti ik-
tidarından aldığını söyleyerek, hükümete
yönelik eleştirilerde bulundu.
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TELEFONUM BİLE DİNLENİYOR Sarı-kırmızılı takım,

Süper Lig'in 11. hafta-
sında bu akşam sahasında
Atakaş Hatayspor ile karşıla-

şacak. Galatasaray,
Rize'de 4-0'lık ga-

libiyeti sonrası
seriyi devam

ettirmek 
istiyor. I
SAYFA 15
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İhracın karşılığı
metro hattı olacak

İBB, 33 yıl aradan sonra, ül-
kemizde bir belediye tarafın-

dan yurt dışına ihraç edilen ilk
Eurobond satışını gerçekleştirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
geçtiğimiz 2 Aralık’ta gerçekleşen
satışa, dünyadan 248 yatırımcı ku-
rumun ilgi gösterdiğini belirtti. “He-
deflediğimiz 580 milyon dolarlık
tahvil satışına karşılık, tam 4,3 kat,
yani 2,5 milyar dolar büyüklüğünde
bir alım talebi ile karşılaştık” diyen
İmamoğlu, “İhraç etiğimiz bu tahvil
sonucu; İstanbul’a kazandırdığımız
580 milyon dolarlık finansman sa-
yesinde, 4 metro
hattında daha
inşaatlara hızla
başlayacağız.
Böylelikle İstan-
bul, toplam 52,1
kilometre yeni
metro ve 39 yeni
istasyona daha
kavuşacak” dedi.
I SAYFA 5
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33 YIL SONRA BİR İLK

Ekrem İmamoğlu

Kurduğu hayal 
gerçek oldu

Beylikdüzü’nde yaşayan se-
rebral palsi hastası 12 yaşın-

daki Ebrar Esma Dikmen, hep
hayalini kurduğu bisiklete Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık vesilesiyle kavuştu.
Ebrar Esma için Medical Park
Florya Hastanesi tarafından bağış-
lanan özel yapım bisikleti, Yaşam
Vadisi’nde Ebrar Esma’ya teslim
eden Başkan Çalık, “Esma’nın yü-
zündeki mutluluk hiçbir şeyle ölçü-
lemez. Sağlıklı
günlerde kullan-
sın.” dedi. Baş-
kan Çalık’a
teşekkür eden
Ebrar Esma ise
hayalini kur-
duğu bisikletiyle
mutluluğa pedal
çevirdi. I SAYFA 16
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TAKIP EDILDIGIMI
COK IYI bILIYORUM

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı Çağ-
layan istikametinde saat 12.30 sıra-

larında meydana geldi. İddialara göre,
otomobil sürücüsü Canberk Alaş henüz
belirlenemeyen bir nedenle aracının direk-
siyon hakimiyetini kaybederek önce önün-
deki kamyonete daha sonra refüjdeki
demir korkuluklara çarptı. Otomobilin
çarptığı kamyon yol kenarındaki ağacı de

virerek yan yattı. Kazada iki sürücü de
kendi imkanları ile araçlarından çıktı. Ka-
zayı görenlerin haber vermesiyle olay ye-
rine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Piyalepaşa Bulvarı üzerinde uzun araç
kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, trafiği
yönlendirdi. Kaza nedeniyle bir süre tek 
şeritten verilen trafik, kaza yapan araçların
kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazayı gören bir vatandaş ise, “Şoför öle-
bilirdi. Allah kurtardı diyebiliriz. Verilmiş
sadakası varmış” ifadelerini kullandı.
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CIMbOM 3
PUAN ISTIYOR

Yıl sonunun yaklaşma-
sıyla birlikte emekliden,

asgari ücretliye kadar
herkesin gözü yeni belir-

lenecek maaş zammına
çevrildi. Mevcut enflas-
yonun göz önüne alına-

rak maaşlara adaletli bir
şekilde zam yapılması

gerektiğini söyleyen 
vatandaşlar ise sosyal
medya üzerinden hem
isyan etti hem yardım 

istedi. “Geçinemiyoruz”
diyen emekliler “Tek is-
tediğimiz doğru dürüst

bir maaş almak” dedi

EMEKLI DERTLI:
GECINEMIYORUZ!

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı
alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık en-
flasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak. Aralık TÜFE yüzde 0.5 artarsa memur ve memur
emeklilerinin zammı yüzde 6.5'te, işçi emeklilerinin zammı yüzde 7.5'te kalacak.

ANIL BODUÇ

HABER
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Cuma namazının ardından
gazetecilerin gündeme ilişkin

sorularını yanıtlayan Erdoğan, koro-
navirüs aşıları ile ilgili soruya ise
"Sağlığın söz konusu olduğu yerde,
tabii ki bizler de sağlığımızı korumak
için ne gerekiyorsa bunu yapmak zo-
rundayız. Hele hele kovid nokta-
sında, ülkede tüm vatandaşlarımıza
örnek olma noktasında bir defa böyle
bir adımı atmamız gerekiyor. Temen-
nimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla
vatandaşlarımızı bu beladan kurtar-
maktır" diye konuştu. I SAYFA 9
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HEDEF GALİBİYET

İstiklal Caddesi 
artık kod istiyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde
karekodlu giriş çıkış uygula-

ması başlatıldı. Koronavirüs tedbirleri
kapsamında dün İstiklal Caddesi'nde
metrekareye 3 kişi toplamda en fazla
7 bin kişinin bulunabilmesi için uygu-
lama başlatıldı. Bugün başlayan uy-
gulamayla da vatandaşlar İstiklal
Caddesi girişine yerleştirilen kare-
dodları telefon kameralarından
okutarak girebiliyor. Çıkışlarda da
aynı şekilde karekodlar okutuluyor.
Bu uygulama ile İstiklal Cadde-
si'ndeki kişi sayısı tespit ediliyor. 

ç

KODSUZ GİRİŞ YOK

Şişli'de Piyalepaşa Bulvarında
otomobilinin direksiyon hakimi-
yetini kaybeden lüks araç sürü-

cüsü, önündeki kamyonete
çarptıktan sonra refüjdeki demir
korkulukları parçaladı. Kazada,

otomobilin çarptığı kamyonet
yola savrularak yan yattı
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Kamyonetin sürücüsü şans eseri
kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu.

Müzik meslek birliklerinin temsilcileriyle bir araya
gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri

Ersoy, pandemi döneminde geliri olmayan ve temel ihti-
yaçlarını karşılayamayan müzisyen, yorumcu ve eser
sahiplerine destek olunacağını söyledi. I SAYFA 9
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İstanbul sıcak ve kurak bir yıl geçirdi. Barajlardaki
doluluk oranı yüzde 23,78 seviyesine düştü. Uz-

manlar vatandaşları su tasarrufu yapılması gerektiği ko-
nusunda uyarırken, yetkililerin ise su yönetim planlarını
gözden geçirmesi gerektiğini söylüyor. I SAYFA 9
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Sanatçılara müjde

AZ DAHA ÖLECEKTİ

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan

GÖZLER
YİNE

DİAGNE’DE

Sayfa 2

Devlet Bahçeli

Kemal 
Kılıçdaroğlu
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Dostların varsa
hep mutlusundur

"Bi’ Sorum Var!" progra-
mıyla YouTube’a adım atan

İlber Ortaylı, konuklarının sorula-
rını yanıtlıyor. Ortaylı, yayımlanan
son bölümde çocuk konuğunun
"Mutlu olmak için ne yapmalıyım?"
sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayatta
en önemli şey dostlarındır, dostla-
rını kırmayacaksın, o da nasıl olur,
fedakarlık yapacaksın dostların
için..." Ortaylı programında yaşlan-
dıkça bir bardak suyu bile sağlıklı
içebilmenin değerini anladığını iti-
raf etti ve küçük şeylerden mutlu ol-
manın öneminden bahsetti.
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İlber Ortaylı
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Bir çok kişi için can sıkıcı sorun haline
gelen sinüzit alın,ense veya yüzde görülen
baş ağrıları ile kendini belli

edebiliyor.Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cer-
rahi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal konu ile ilgili
açıklamalarda bulundu. "Sinüzit ,yüz kemiklerinin
arasına yerleşmiş içi hava dolu boşlukların – sinüsle-
rin- iltihabı demektir. Sıklıkla soğuk algınlığı sonra-
sında gelişir. Alın, ense veya yüzde görülen baş
ağrılarına yol açabilir. Koyu yeşil renkli geniz akın-
tısı, burun tıkanıklığı, koku ve tat alma bozukluğu
eşlik edebilir. Çocuklarda ihtiyaç olmadığı sürece
film çektirmeyi önermiyoruz. Elbette küçük çocuklar
baş ağrısını doğrudan söyleyemezler ama davranış-
larıyla bunu gösterebilirler. Başını tutma, yanaklarını
ovalama, saçını çekme gibi alışık olmadığınız mizaç
değişikliklerini anne babaların dikkate almaları gere-
kir. Geniz akıntısını sıklıkla yuttukları için bulantı
kusma olabilir, kötü bir ağız kokusu da çoğu zaman
mevcuttur. Sık sık sinüzit geçiriyorsanız burun içinde
mutlaka anatomik bir problem vardır. Kemik eğriliği,
burun eti büyümesi, polipler sinüzit oluşumunu ko-
laylaştırır. Alerjisi olanlar ve sigara tiryakileri de risk
altındadır. Tabii bunların dışında başka sebepler de
olabilir, o zaman spesifik olarak araştırmak gereke-
bilir kişiyi. Sinüzite diş implantları da neden olabili-
yor. Son yıllarda diş implantların yaygınlaşmasıyla
beraber diş kökenli sinüzite daha sık rastlamaya baş-
ladık. Üst çeneye implant takılırken sinüs duvarı ze-
delenebilinir, enfeksiyona meyilli hale gelebilir sinüs
boşluğu, şayet bu durumun farkına varılmazsa kişi
tekrarlayan sinüzit atakları geçirebilir.

YapımcıLığını ve Prodüktörlüğünü Soner
Sarıkabadayı'nın üstlendiği Şebnem Özberk
tarafından keşfedilen ve süpervizörlüğünü

Selim Akar'ın üstlendiği aynı zamanda "Minnet Eyle-
mem" türküsünün bestecisi olan Feyzullah Çınar'ın ye-
ğeni olan Ozan Çınar'ın ilk single çalışması "Hain"
Pdnd Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini
aldı. Soner Sarıkabadayı Ozan Çınar için ;"Ozan'ı din-
ler dinlemez hem sesinden hem de anlatımından çok
etkilendiğim için yapımcılığını üstlendim. Başarılarıyla
gurur duymak için sabırsızlanıyorum." dedi. "Hain"
şarkısının sözleri ve
müziği Ozan Çınar'a,
düzenlemesi Matt-
hew Brett'e ait.
Mix&Mastering ise
İlkay Şencan imza-
sını taşıyor.
Kayıtlarının Pdnd
Müzik Stüdyosunda
tamamlandığı ve
Vokal Koçluğu Bar-
baros Behçet Taştan
tarafından yapılan
"Hain" şarkısını Ozan
Çınar, "Biten bir aşk-
tan sonra hislerime
bir ayna tutmaya 
çalıştım” dedi.
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Sinüziti hafife alma

Genlerinde bir
Ozan var

ZEYNEP VURAL

H er geçen gün hızla yayılan
Covid- 19 enfeksiyonu kadar
hastalığa yakalanma endişesi

de katlanarak artıyor.Acıbadem Üniver-
sitesi Atakent Hastanesi’nden Klinik
Psikolog Cansu İvecen “Kişilerde olu-
şan ‘pozitif çıkma’ kaygısı çaresizlik his-
sine yol açarken, bu durumla baş
etmekte güçlük yaşayanların ruh sağlığı-
nın olumsuz etkilendiğini sıkça görüyo-
ruz. Virüsün tedavisi ile ilgili henüz bir
netliğe sahip olmamak, hastalığı her in-
sanın farklı şekillerde atlattığı yönün-
deki edinilen bilgiler kişilerde ölüm
korkusunu oluşturmuştur. Görülen bu
etkiler hastalığın yayılımının sıklaşması
ve kişilerin pozitif çıkması ile birlikte
daha da şiddetlenmiştir” diyor. Covid
testi pozitif çıkanların psikolojik açıdan
da önemli sıkıntılar yaşadığını belirten
Klinik Psikolog Cansu İvecen, o negatif
duyguları anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu.

Suçluluk hissi

Covid-19 tanısı alan kişiler bu dönem
içerisinde kendine dönük sorgulamaları
arttırarak virüsü nereden aldıklarına
dair belirsizliği zihinlerinde netleştir-
meye çalışıyor. Bu belirsizliğe dair olu-
şan zihinsel meşguliyet kişilerin kendine
dönük suçlamalarının artmasına ve
çevresinde pozitif tanı almamış diğer
insanlar ile kendilerini karşılaştıra-
rak bu durumun neden onların
başına geldiğini sorgulamalarına
yol açıyor. Covid testi pozitif çı-
kanlar; acaba yeterince dikkat
etmedim mi?, Eksik ya da hatalı
yaptığım ne var? diyerek kendi-
lerini sorguluyor.Virüsü yakın
çevresindeki kişilere bulaştırma
olasılığı ile birlikte kendilerine
dönük olumsuz duyguları ve ken-
dilerini yargılamaları da artıyor.

Öfke

Covid testi pozitif çıkan hastalar, bu
dönem içerisinde başkalarını suçlayarak
öfke duyabiliyor. Bu hissedilen öfke hali
pozitif tanı alan kimi insanların sosyal
ilişkilerini de etkilediğinden beraberinde
farklı sorunlara da yol açabiliyor.

‘Ya sevdiklerime bulaştırırsam’
korkusu

Pozitif tanı alan kişiler, özellikle kronik
rahatsızlığı olan aile bireyleri ile beraber
yaşıyorlarsa, ailedeki diğer üyelere bu-
laştırma noktasında yoğun bir korku ya-
şıyor. Olası bir bulaş durumunda
sorumlunun kendileri olacağını düşü-
nen hastalar, diğer aile üyelerinin sağlık-
ları ile ilgili olumsuz bir takım
felaketleştirici düşüncelere ve yoğun

kor-
kuya ka-
pılıyor.

Çaresizlik

Klinik Psikolog Cansu İvecen “Hasta-
lıkla birlikte duygusal zorlanmalar da
yaşayan bu kişiler ‘daha farklı ne yapa-
bilirdim, buna engel nasıl olabilirdim ya
da hastalığının seyrinin daha ağır geç-
tiği durumlarda elimden başka ne gele-
bilir’ gibi düşünceler ile beraber
kendilerini çaresiz hissediyorlar” diyor.

Yalnızlık

Karantina süresi ile birlikte evde izole

olan kişiler sağlık nedeniyle
sosyal yaşamına devam ede-
mediklerinden bu durumun
ne zaman sona ereceği ve
tekrar eski yaşantısına dö-
neceği ile ilgili kendilerini
yalnız hissediyor. Karan-
tina sürecinin tamamlan-
ması ile birlikte sosyal
çevresinin nasıl karşılaya-

cağına dönük belirsizlikler
kişilerde endişe ile birlikte

yalnızlık hissinin artmasına
neden oluyor. Yaşı daha büyük

olan, teknoloji kullanımı nokta-
sında eksiklik yaşayan ve metropol

yaşam imkanına sahip olmayan kişiler
ihtiyaçlarını karşılama noktasında zor-
landıklarından yalnız hissetme duygu-
sunu daha şiddetli yaşayabiliyor.

‘İstenmiyorum’ hissi

Bu süre içerisinde diğer kişilerin pozitif
vakalara karşı endişe ve korkuları sebe-
biyle daha temkinli ve kimi zaman sos-
yal ilişkilerini sınırlandırmaları ile
birlikte kişiler kendilerini istenmeyen biri
gibi hissedebiliyor. Bu durum da onları
daha da zorlayabiliyor.

Mutsuzluk

Tüm bunlarla beraber kişilerin eskiden

keyif aldığı aktiviteleri yapamaması, ka-
rantina sürecinde farklı birçok olumsuz
duygulara hapsolması, ev içi faaliyetleri-
nin sınırlı olması kişilerin mutsuz hisset-
mesine neden oluyor.

Güvensizlik

Virüsün yayılımın devam etmesi ve po-
zitif vakaların hastalık süreci sonrasında
tekrar pozitif olma olasılığı kişilerin ne
kadar dikkat ediyor olsa da tekrarlana-
bileceği noktasında kontrolün kendile-
rinde olmadığına dair inancı
hissetmelerine neden oluyor. Bu da on-
ların güvensizlik yaşamalarına yol açı-
yor.

Umutsuzluk

Klinik Psikolog Cansu İvecen “Pozitif
çıkan vakaların virüsü ailesine veya sos-
yal çevresine bulaştırmaları halinde bir
başkasını enfekte ettiklerinden dolayı
üzüntüleri katlanıyor. Hele bir de kayıp
yaşanırsa bunun sorumlusu olarak ken-
dilerini gördüklerinden üzüntüleri çok
daha yıkıcı oluyor. Sürecin belirsizliği-
nin devam ediyor olması, hastalık ile il-
gili henüz bir kanıtlanmış bir tedavinin
bulunamaması ve küresel olarak bir
dünya sorunu haline gelmesi kişilerin
umutsuzluk hissine kapılmalarına yol
açıyor.

Hangi anne baba çocuğunun
zeki ve başarılı olmasını iste-
mez ki? Özellikle de Covid-19

pandemisi sürecinde gerek çocuklarının
evde online eğitimine kulak kesilen, ders-
lerde bilemediği sorulara şahit olup eği-
tim başarısını artırma telaşına kapılan
gerekse de kendileri işte olduğu için ço-
cuklarının evde eğitimlerinin eksik kalaca-
ğından endişe eden pek çok anne baba,
hem başarıyı artırmanın hem de çocukla-
rının zekasını geliştirmenin yollarını arı-
yor. Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesli-
han Korkmaz, “Eğitim de dahil her şeyin
eve taşınması biz ebeveynlere bazı so-
rumluluklar getirdi. Evdeki eğitimin bilgi-
sayarlar üzerinde olması ve birçok
ebeveynin çalışıyor olması aileleri çocuk-
larının eğitimlerinin eksik kalacakları ko-

nusunda endişelendiriyor. Çocukların
evde eğitimleri devam ederken zekalarını
geliştirecek neler yapılabilir diye düşün-
meden edemiyor insan. Birçok zeka tipi
vardır: Sözel zeka, matematiksel zeka,
görsel zeka, bedensel zeka, müziksel zeka,
sosyal zeka, kişisel zeka ve doğacı zeka.
Bu zekaların birbirleri ile uyumu önemli-
dir. Bu yüzden bu farklı zekaları geliştir-
mek için bilişsel çalışmaların yanı sıra,
gelişimi için çocuğa ruhsal ve fiziksel yön-
den de iyi koşullar sağlamalıyız” diyor.
Müzik aleti çalmaya yönlendirinMüzik
çocukların kendini ifade etme yetenekle-
rini geliştirip, estetik, yaratıcı ve yapıcı dü-
şünme kapasitelerini arttırıyor. Okul
çağındaki çocukların okuma ve yazmayı
daha kolay öğrenmesini, anlama ve dü-
şünme becerilerini geliştiriyor. Yani aka-
demik performansı da olumlu etkiliyor.

Dr. Neslihan Korkmaz “Çocuklara müzik
dinletmek beyin aktivitesini arttırıp, stre-
sin ve sıkıntının azaltılmasını sağlıyor. Al-
dıkları müzik eğitimlerine paralel olarak,
ritim becerileri olan öğrencilerin diğerle-
rine oranla günlük hayatlarında daha iyi
plan yaptıkları, daha hızlı organize olduk-
ları ve süreçleri daha iyi takip ettikleri ya-
pılan çalışmalarda ispatlanmıştır” diyor.
Yapılan araştırmalar ayrıca müzik aleti
çalan çocukların büyük ve küçük kas geli-
şimlerinin desteklendiğini, bilişsel ve psi-
komotor gelişimine katkı sağladığını
ortaya koyuyor.

Spor yaptırın

Egzersiz yapmak, beyin sağlığı için ge-
rekli kimyasalları uyarıyor, dopamin ve
endorfin hormonlarını salgılatarak stresi
azaltıyor ve uykuya dalmayı kolaylaştırı-

yor. Düzenli spor; çocuğun motivasyonu
artırırken, dans etmek ve yoga yapmak da
hem fiziksel hem de ruhsal olarak gelişti-
riyor. Okul başarısını artırmada ve zeka
gelişiminde sağlıklı beslenme çok önemli.
Yumurta, balık, ceviz, badem, tahıllar,
sebzeler, domates, kırmızı et, baklagiller,
yoğurt, yemeklere ilave edilecek zerdeçal
ve yeterli su tüketimi çok önemli. Odak-
lanma ve güçlü hafıza yeteneklerini geliş-
tiren, sinir sistemini güçlendiren, beyin
gelişimine yardımcı olan bu besinler sinir
sistemini güçlendiriyor ve düşünme yeti-
lerini geliştiriyor. Yeterli ve kaliteli uyuma-
sını sağlayınYeterli süre ve kalitede uyku
uyuyan çocuklarda bilişsel işlevler artıyor,
psikolojik olarak daha sağlıklı hale geli-
yorlar. Gün içerisinde öğrenilen bilgilerin
işlenmesi, hafızada depolanması için ol-
dukça önemli olduğu görülüyor.

Zeka gelişimi için
ne yapmak gerek?
Dr. Neslihan Korkmaz, çocukların hem okul başarılarını artırmaya hem de 
zekalarını geliştirmeye yardımcı olacak önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

Covid-19 pozitif tanısı alan kişiler daha önce-
den hastalığa karşı duymuş oldukları endişeye

paralel ölüm korkusunu çok daha yoğun hissedi-
yor. Klinik Psikolog Cansu İvecen “Hastalığı daha
ağır düzeyde atlatan hastaların, felaketleştirme
dediğimiz en kötü sonucu düşünme yapısına

yatkın olduğundan korktukları durum ile karşı
karşıya kaldıklarında zihinlerinde en felaket

sonucu kurduklarını ve yoğun bakımda
yatabileceklerine ya da ölebilecekle-

rine dair yoğun kaygılar taşıdık-
larını görmekteyiz” diyor.

‘Ölecek miyim’
endişesi

Covid testi pozitif çıkanların psikolojik açıdan da önemli sıkıntılar yaşadığını belirten Klinik
Psikolog Cansu İvecen, o negatif duyguları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

KORONAVIRUS
PSIKOLOJISI



O lay, geçtiğimiz günlerde Esenyalı
Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya
göre, Tuzla-Cevizlibağ seferini

yapan halk otobüsüne yaşlı bir kadın
bindi ve yakınının ücretsiz kartıyla yolcu-
luk yapmak istedi. Bunu fark eden sürücü
ise kurallar gereği karta el koydu. Kartı-
nın alınmasına öfkelenen yaşlı kadın, sü-
rücü kabinindeki şoförün koluna sarıldı.
Kadın ardından yol üzerinde gördüğü
trafik polisine sürücüyü şikayet etti. İne-
ceği durağa gelen yaşlı kadın daha sonra
otobüsten inmemek için uzun süre kapı-
ları tuttu. En sonunda aşağı inen kadın,
bu sefer de sosyal mesafeyi umursama-
dan şoföre sarıldı. Otobüste bulunan bir
yolcu aracın kapılarını kapattı. Bunun

üzerine sürü-
cüyü bırakan
kadın bu kez otobü-
sün önünde bekleyerek
aracın hareket etmesini en-
gelledi. Yaklaşık 40 dakika
süren uğraşın ardından sürücü,
otobüs seferini daha fazla aksatma-
mak için kadının kartını geri verdi. Oto-
büsten inen kadın yolda kendisini
görüntüleyen bir vatandaşa şoförün ken-
disini darp ettiğini iddia etti ve polise şi-
kayetçi oldu.

Olay saniye saniye izlendi

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına
saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaşlı

kadının kartını okutarak otobüse bindiği,
sürücünün kadını çağırarak usülsüz kul-
landığı kartı aldığı, kadının sürücünün
koluna sarıldığı ve uzun süre kartı almak
için beklediği, sürücünün şeffaf perdeyi
tamamen kapattığı, kadının bir süre
sonra yolda gördüğü trafik polisine sürü-
cüyü şikayet ettiği görülüyor. Arından po-
lisin sürücü ile konuştuğu, kadının şeffaf

perdeyi kaldırılarak sürücünün koluna
tekrar sarıldığı, ineceği durağa gelen kadı-
nın otobüs kapısını tutarak inmemek için
direndiği, kapının dışında kadının sürü-
cüye sarıldığı, yolculardan birinin aracın
kapısını kapattığı, kadının otobüsün
önünde beklediği ve daha sonra sürücü-
nün kartı kadına geri verme anı da güven-
lik kamerasında. DHA
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Eski Milli Savunma ve Milli
Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 90
yaşında hayatını kaybetti. Ayaz

için Zincirlikuyu cenaze töreni düzenlendi.
Törene eşi Sacide Ayaz, kızları Nesrin Öz-
temur, Tülin Birol, torunları, eski İçişleri
Bakanı Mehmet Ağar ile sevenleri katıldı.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle cenaze
namazına kısıtlı sayıda insanın katıldı. He-
lallik alınmasının ardından cenaze namazı
kılındı. Namazın kılınmasının ardından ce-
naze Tören Mangası tarafından omuzlara
alınarak cenaze aracına konuldu. Nevzat

Ayaz, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ağar baş sağlığı diledi

Cenaze törenine katılan eski içişleri Ba-
kanı Mehmet Ağar "Hepimizin başı sağ
olsun. Türk idari hayatında iz bırakmış bir
değerli valimiz, emniyet müdürümüzdü.
Üç önemli ilimizde valilik yapmış Milli
Eğitim ve Milli Savunma Bakanlığı gibi iki
önemli bakanlığı üstlenmiştir. Ben kendi-
siyle çok genç yaşlarda İstanbul Valisiy-
ken beraber çalıştım. Kendisinden çok
şeyler öğrendim. Devlet adabı, erkanı, 

tavır, davranış, hizmete bağlılık, vatan-
daşa olan saygı sevgi, milletine devletine
sonsuz bir sadakat içinde hizmet yapma
heyecanı gibi çok önemli nitelikleri öğren-
dik. Dürüst, namuslu çok iyi bir aile hayatı
olan bir insandı. Gerçekten önemli bir
kayıp. Ama korona nedeniyle cemaatin
sığmayacağı camilerden bugünlere. His-
siyatlar ne olursa olsun bir vefa borcumuz
olduğu için kalktık geldik. Allah gani gani
rahmet eylesin. Sevenlerine, kalanlara ve
tüm meslektaşlarımıza sabır diliyorum"
dedi. DHA

Pendik'te iddiaya göre halk otobüsüne
binen yaşlı kadın bir yakınının kartıyla
yolculuk yapmak isteyince sürücü 
kurallar gereği karta el koydu. Bunun
üzerine yaşlı kadın kartı geri almak
için çaba harcadı. Kadın kendisini
görüntüleyen vatandaşlara ise sürücü
tarafından darp edildiğini söyledi

Eski bakan için son görEv

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt'ta
yaşandı. Zabıta ekipleri, Cumhuriyet Ma-
hallesi metrobüs durağının üstgeçidinde

seyyar yumurta satan kadınların ürünlerine el koy-
mak istedi. Ürünlerini vermek istemeyen kadın satı-
cılarla, zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.
Görevlilerden biri, kadınlardan birinin elinden yu-
murtaları alarak yere attı. Bu sırada oradan geçen
başka bir kadın yaşananları cep telefonları kamera-
sıyla görüntüledi. Görüntülerde yumurta sepetini
yere fırlatan zabıta görevlisi kendisini görüntüleyen
kadına, "Çektin mi?" diye soru sorduğu görülüyor.

Yumurtalarımı yere attı

Zabıta tarafından ürünleri yere fırlatılan N.G., "Bir
baktım zabıta geldi sütlerimi aldı, kaçırdı. Sonra yu-
murtama saldırdı. Yumurtayı ben çekince hırslandı
bu sefer de yere çaldı. Hepsi yere döküldü kırıldı.
Sonra hırsla sepeti yere vurdu. Vuracaktı vuramadı.
Bir daha gelmeyin buraya diyerek diğer ürünlere sal-
dırdı. Biz de yalvardık arkadaşla birlikte. Onun
ürünlerini aldılar, benim ürünleri de yere döktüler"
diye konuştu.

Eskiden pazar yerimiz vardı

Ürünleri alınan S.O. ise, "Esenyurt Belediyesi'ne ait
bir pazarda tezgahımız vardı. Pazar yeri iptal olunca
biz de ister istemez buraya geldik. Benim başka çalı-
şanım yok, çocuklarım küçük olduğu için bu durağa
geliyorum. Bazı zabıtalar bizi idare ederken, kimisi
çok vicdansız. Ne varsa toplayıp götürdüler bunu
birkaç defa daha yaptılar." dedi. DHA
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Esenyurt'ta zabıta ekipleri, yumurta
satan kadının yumurtalarını yere atıp
kırınca çevredekiler tepki gösterdi

HırsızlıK olayı geçtiğimiz günlerde İnönü
mahallesinde meydana geldi. Sabah saatle-
rinde motosikletle gelen kimliği belirsiz iki

kişi , park halinde bulunan motosikletin kilidini kırdık-
tan sonra iterek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı
ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafın-
dan saniye saniye kaydedildi.Kameralara yansıyan gö-
rüntülerde kask taktıkları için yüzleri görünmeyen
hırsızların olay yerine geldiği, arka kısımda oturan şah-
sın motosikletten inerek park halinde bulunan moto-
siklete yaklaştığı görülüyor. Çevreyi kontrol ettikten
sonra motosiklete yönelen hırsız, ön teker kısmında
bulunan direksiyon kilidini kırıyor. Daha sonra diğer
hırsız da gelerek motosikleti apartman girişinden 
dışarı çıkarıyor. 
Hırsızlardan biri geldiği motosiklete binerken,diğer hır-
sız da çaldığı motosikleti iterek olay yerinden hızla
uzaklaşıyor. Aynı bölgede motosikletleri çalınan  Mus-
tafa Akkurt ve arkadaşı Uğur Uzun motosikletlerini
bulana 5 lira vereceklerini vaat etti. Motosikletini çok
sevdiğini söyleyen Akkurt çalınan motosikletinin bro-
şürlerini çevrede dağıttı. Akkurt hırsızlık olayı hakkında
"Sabaha karşı motosikletle gelen 2 kişi yaklaşık 25 -30
bin lira değerindeki motosikletimi çaldılar. Aynı böl-
gede arkadaşımın da yaklaşık
20 bin lira değerinde motosik-
letini çaldılar. Hırsızlardan biri
motorumun kildini  kırıyor.
Daha sonra diğer hırsızla bir-
likte motorumu iterek apart-
mandan dışarı çıkarıyor.
Hırsızlardan biri geldikleri mo-
tosiklete, diğeri de benim mo-
tosiklete binerek uzaklaşıyor"
diye konuştu. 

Motosiklet hırsızları
için beş bin lira ödül
Ataşehir'deki motosiklet hırsızları güvenlik
kamerasına saniye saniye yansıdı. 
Görüntülerde motosikletle gelen iki
kişi,çaldıkları motosikletlerin kilidini
kırdıktan sonra iterek kayıplara karıştı. 
Motosikleti çalınan sürücüler motosikletlerini
bulana 5 bin lira ödül vereceğini vaat etti

Eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz Zincirlikuyu
Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

Polisten büyük plan
Bayrampaşa'da bulunan

sebze meyve halinde
uyuşturucu satıcılarını

güvenlik kameralarından
tespit eden polis ekipleri

belediye işçisi kılığına 
girerek satıcıları 

yakaladı. Uyuşturucu 
madde satanlar ve

yakalanma anları saniye
saniye güvenlik

kameralarına yansıdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Bayrampaşa'da bulunan
sebze ve meyve halinde uyuştu-

rucu madde satışı yapıldığı bilgisini aldı.
Polis hal ile çevresinde teknik ve fiziki takibe
başladı.  Halde bulunan güvenlik kamerala-
rını da incelemeye alan polis ekipleri torbacı
diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını tek
tek belirledi. Güvenlik kamera görüntüle-
rinde de satış yaptığı belirlenen Yaşar K.,
(21) İskender S., (36) ve B.T., (17) isimli şüp-
helileri yakalamak için polis harekete geçti.
Şüphelilerin kendilerini görüp kaçmasını ön-
lemek isteyen polis ekipleri belediye işçisi ye-
lekleri giyerek kılık değiştirdi. Şüpheliler polis
ekiplerince gözaltına alınırken,  üstlerinde ve

kaldıkları ambarlarda arama yapıldı. Yapılan
aramalarda 3 kilo 131 gram uyuşturucu
madde, 1 adet tabanca,1 adet hassas, 5 adet
fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde
edildiği düşünülen 3bin 400 lira para ele ge-
çirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan

şüpheliler sevk edildikleri mahkemece "Uyuş-
turucu veya Uyarıcı Madde İmal Veya Tica-
reti" suçundan tutuklandı. Hal içinde
uyuşturucu madde satan satıcılar ve kılık de-
ğiştirip şüphelileri yakalayan polisler ekipleri
güvenlik kameralarına yansıdı. DHA

Hastane personeline saldırı
KüçüKçeKmece'de bir
kişi trafikte tartıştığı ve
içinde hastane personeli-

nin olduğu servis aracının aynasını
kırdı. Saldırgan daha sonra yoluna
devam ederken, o anlar kameralara
yansıdı. Olay, dün Küçükçekmece

Sefaköy'de meydana geldi. 34 NP
5965 plakalı otomobilin sürücüsü,
hastane personeli taşıyan servis mi-
nibüsünün sürücüsüyle trafikte bi-
linmeyen bir nedenle tartıştı.
Aracından inen kişi sopayla servis
minibüsünün aynasını kırdı. Saldır-
gan daha sonra aracına binerek yo-
luna devam etti. Saldırı anı ise
serviste bulunan bir kişi tarafından
cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DARP IDDIASI
YALAN CIKTI

KAMERA
ORTAYA
ÇIKARDI
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M utlakıyet, I. Meşrutiyet, II. 
Meşrutiyet, Cumhuriyet… Tek
Parti Dönemi, çok partili hayata

geçiş; darbeli yönetim, demokrasi, kuvvetler
ayrılığı…

Sahi, Türkiye’deki son yönetim 
sisteminin adı neydi?

“Partili Cumhurbaşkanlığı Hükmetme 
Sistemi” 

Ne demişti rahmetli Neşet Ertaş:
“Biz çekmediğimiz derdin türküsünü 

yakmayız.”
İşte tam da bu noktada gel de eli kulağa

atma!
“Ben Feleğin Tatlı Günün Görmedim
Her Zaman Ağladım Bir Dem Gülmedim
Aktı Gitti Göz yaslarım Silmedim
Silmeden Usandım Yaş Yaş Üstüne”
İnsanlık tarihinden bu yana  bilinen bütün

doğruların değiştiği ölümle, oyunu beraber
yaşandığımız bir dönemdeyiz. Sahip olduğu-
muz en insani davranış ve duygulardan
ölümle hastalıkla  korkutarak uzaklaştırmaya
çalışıyor birileri bizi. Dokunmak, yaklaşmak,
sarılmak sevmek, öpmek, kaynaşmak yasak.

Düşünün, dünyanın en güçlü liderleri
COVİD 19 belasından kendilerini bile koruya-
mazken halklarını onlarca yüzlerce  kural-
yasak koyarak korumaya çalışmaları size ne
kadar mantıklı geliyor.  

Bizde farklı sanmayın beterin beteri şeyler

yaşıyor gibiyiz..
Her gün ilgili makamlara İç işleri bakanlı-

ğından genelgeler gidip duruyor ama iç işleri
bakanı korona’ya yakalandı bir tek o mu hü-
kümetteki bakanlar, millet vekilleri, belediye
başkanları, bürokratlar say sayabildiğin her
makamı…

Hayat durdu beyler farkında mısınız…
Tedbir niyetiyle kapansın dediğiniz kapı-

larda çalışanları Allah’a havale edip karınla-
rını laga lugalarla,  temennilerle
doyuruyorsunuz. 

Olmaz olmaz… Tutmaz bu iş….
Çok büyük mucizeler yaşıyoruz. Öylesine

kapsamlı ve öylesine inanılmaz mucizeler ki
gözler kamaşıyor, gönüller duyduklarıyla fe-
rahlıyor. Mucizeler ki ne mucizeler! Haydi!
Batan geminin malları bunlar! Yetişen kapı-
yor, yetişemeyen…  Kusura bakmayın, son
mucize karşısında öyle çok şaşırdım ki saç-
malamaya başladım. En iyisi anlatayım o
zaman siz de hak vereceksiniz.

Biliyorsunuz, koronavirüs nedeni ile bütün
dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir büyük
ekonomik kriz yaşanıyor. Yaşanan ekonomik
krizle birlikte işsizlik artıyor; ama bizde işsiz-
lik azalıyor. İşte mucize bu! Türkiye İstatistik
Kurumu verilerine göre her ay işsizlik biraz
daha azalıyormuş. 

Düşünün şu salgın döneminde dünyada

işsizliği düşüren yegâne ülkeyiz.  Anladınız
değil mi şaşkınlığımın sebebini?

TUİK verilerine göre son bir yılda ülke-
mizde 975 bin kişi işini kaybetmiş, çalışma
çağındaki nüfus bir milyon 139 bin kişi art-
mış; ama işsiz sayısı: 456 bin azalmış…

Kim ne derse desin! Vallahi mucize bu, 
billahi mucize(!)

“Biz çekmediğimiz derdin türküsünü 
yakmayız.” demişti Neşet Baba…

Ben başlıyorum 
“Sanki terk edilmiş bir viraneyim
Her yanım dağılmış yıkılmışım ben
Üstüne basılan taşlar misali
Paramparça olmuş dağılmışım ben,
Üstüne basılan taşlar misali
Paramparça olmuş dağılmışım ben.”
VESSELAM 

Çekmediğimiz 
derdin türküsü

SON günlerde artan ko-
rona virüs vakalarının ar-
dından art arda tedbirler

gelmeye başladı. Bu çerçevede İçiş-
leri Bakanlığının 81 ile gönderdiği
Covid-19 genelgesi kapsamında
Küçükçekmece Belediyesi ilçede
bulunan pazar yeri girişinde dene-
tim gerçekleştirdi. Denetimde za-
bıta ekipleri girişte HES kodu
kontrolü yaptıktan sonra vatandaş-
ları içeriye aldı. Maske kontrolü de
gerçekleştiren ekipler, mesafe ve te-
mizlik kurallarına da uyulmasını
belirtti. Küçükçekmece Belediyesi
Zabıta Amiri Metehan Gök, “Kü-
çükçekmece'de kapalı ve açık pazar-
larda HES kodu uygulamasına
geçtik. Ayrıca pazara girişte vatan-
daşların ateşlerini ölçüp güvenli bir
şekilde içeriye alıyoruz. Bu arada ilk
önce esnafların kontrolünü yapıyo-
ruz. Daha sonra vatandaşların
kontrolünü yapıyoruz. Pazarda es-
nafta sosyal mesafeye çok dikkat
ediyor. Dikkat etmeyen arkadaşlara
da gerekli cezaları uyguluyoruz”
dedi.

Virüsten nasıl kurtuluruz?

Pazar esnafı Celal Gündüzer, “Şu

an herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.
Bizim ve buraya gelenlerin çok dik-
katli olması gerekiyor. Tedbirler ko-
nusunda şuan herhangi bir sıkıntı
yok. Millet olarak dikkat edersek bu
virüsten kurtuluruz. Pazara HES
koduyla giriliyor böylelikle daha
dikkatli olmuş oluyoruz” şeklinde

konuştu. Vakaların arttığını söyle-
yen Bedük Üncü, “Herkesin tedbir
alması gerekiyor. Vakalar çok arttı
belediye burada gerekli kontrolleri
yapıyor. HES kodunu soruyor ve
ateşlerine bakılıyor. Böyle devam et-
meli” ifadelerini kullandı. 
YAKUP TEZCAN

İRFAN DEMİR

C OVİD-19 salgını tedbirleri kapsamında
çevrimiçi ortamda düzenlenen ödül töre-
ninde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin

afet yönetimi kategorisinde Deprem Risk Yöne-
timi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın
‘Yaşadığım Alanlar Depreme Hazır’ Projesi ve
Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisinde Sosyal
Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ‘Kadın Da-
nışma Merkezleri’ Projeleri, seçici kurul tarafın-
dan alanlarındaki en iyi projeler olarak
belirlendi. Tüm dünyayı olumsuz şekilde etkile-
yen salgının zorlayıcı koşullarına rağmen Tekir-
dağ halkı için hizmet ve proje üretmeyi kesintisiz
bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hiz-
met kalitesini ödüllerle taçlandırmaya devam
ediyor. Büyükşehir Belediyesi, kısa süre önce
Altın Karınca Belediyecilik Yarışmasında yine
afet kategorisinde en başarılı proje ödülünü al-
mıştı. Ayrıca kurumsal hizmet kalitesini, Avrupa
Kalite Yönetimi Vakfı modelinde Mükemmel-
likte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi ile taçlandırmıştı.

Kadın Danışma Merkezleri Projesi

Kadınların katılımcı, üretken, kendi kendine ye-
terli hale gelmesi ve sorunlarla baş edebilmeleri-
nin sağlanmasına katkı vermek amacıyla
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından
Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerine
kurulan kadın danışma merkezleri, 1 Eylül 2016
tarihinden bu yana hizmet veriyor. Kadına yöne-
lik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi,
ortadan kaldırılması, koruyucu tedbirler alın-
ması ve gerekli sosyal destek sistemlerinin oluş-
turulması amacıyla çalışmalar yürüten kadın
danışma merkezleri, kadını ekonomik açıdan
güçlendirmeye yönelik faaliyetler de yürütüyor.
Kadın Danışma Merkezlerinde, kurulduğu gün-
den bugüne dek 8 bin 22 kişiye yüz yüze, pan-

demi döneminde ise 2 bin 284 kişiye telefonla
psikososyal destek verildi. 

Yaşadığım Alanlar Depreme Hazır

Yaşadığım Alanlar Depreme Hazır projesi ile
deprem tehlikesinin çok yüksek olduğu ülke-
mizde yaşanabilecek risklerin önceden anlaşıl-
ması ve meydana gelebilecek büyük bir deprem
sonrasında can ve mal kaybının azaltılması
adına vatandaşlarda farkındalık yaratmak ve bi-
linçlendirmek amaçlanmaktadır. Projenin uygu-
landığı günden bugüne dek il genelinde yaklaşık
150 bin civarında vatandaşa deprem simülasyon
tırıyla eğitimler verildi. Eğitimlerde, mekânlarda
bulunan materyallerin sabitlenmesinin önemi
anlatıldı ve vatandaşların yaşadıkları ortamı
olası depreme karşı daha güvenli ve hazır hale
getirebilmeleri amaçlandı.

Zabıta sıkı
çalışıyor
Covid – 19 salgının ciddi boyutlara
ulaşması üzerine Koronavirüs Bilim
Kurulu’nun önerileri doğrultusunda
alınan yeni tedbir ve kısıtlamaları
göz önünde bulunduran Büyükçek-
mece Belediyesi semt pazarlarında
denetimlerini arttırdı

SALGINLAmücadele kapsa-
mında oluşturulan zabıta tim-
leri, pazar esnafının günlük

olarak HES kodu kontrolünü yaparken,
alışveriş yapmak için pazara gelen vatan-
daşları da alınan tedbirlere uyulması ko-
nusunda uyarıyor. Covid – 19 salgının
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
tırmanış göstermesi yeni tedbir ve kısıtla-
maları da beraberinde getirdi. Büyükçek-
mece Belediyesi’nin Covid – 19 salgınıyla
mücadele kapsamında oluşturduğu za-
bıta timleri, semt pazarlarında esnaf ve
vatandaşa yönelik denetimlerini arttırdı.
Günün ilk saatlerinde pazar esnafının ta-
mamının HES kodu kontrolünü gerçek-
leştiren zabıta, alışveriş için pazar
yerlerine gelen vatandaşları da kuralları
uyulması konusunda sık sık uyarıyor.
Sosyal mesafe kuralı ihlal eden ve maske-
sini doğru takmayan vatandaşları uyaran
zabıta ekipleri, pazar yerlerinde yoğunluk
yaşanmaması için de giriş ve çıkışlarda
önlem alıyor. Ayrıca Pazar yerlerinde sık
sık anonslar yapılarak pazarcı esnafı ve
vatandaş uyarılıyor.

Herkes duyarlı olmalı

Büyükçekmece Belediyesi’nin semt pa-
zarlarında gerçekleştirdiği denetimler va-
tandaşlar tarafından da destek görüyor.
Covid-19 salgınıyla mücadelede herkesin
duyarlılık göstermesi gerektiğini belirten
vatandaşlar, denetimlerin arttırılmasın-
dan da son derece memnun.
AYNUR CİHAN

HES yoksa pazar yok

TEKIRDAG ODULE
DOYMUYOR

İstanbul’da son günlerde artış gösteren Covid-19 vakalarına ilişkin olarak ilçedeki tedbir ve kontrolleri artıran Küçükçekmece Belediyesi
pazar yerlerinde denetimleri sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri kapalı pazara girişte HES kodu, ateş ölçümü ve maske denetimini gerçekleştirdi

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Kurumsal hizmet kalitesi ulusal ve uluslararası mecralarda tescillenen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Özelkalem Dergisi 
tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Yerel Yönetim Ödül Töreni’nde 2 ödül birden alarak önemli bir başarıya daha imza attı

Albayrak teşekkür etti
Ödül töreni sonrasında konu
hakkında bir açıklama yapan
Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak, “Proje-
lerimizin ödüllerle taçlanması
bizleri oldukça mutlu ediyor.
Bugün de 2 ödül birden aldık.
Vatandaşlarımızın hayatına do-
kunan projeleri hayata geçiri-
yor olmak bizim için gurur
verici. Bir yandan halkımızın

can ve mal güvenliğini koru-
maya yönelik tedbirleri alırken,
bir yandan da sağlıklı bir top-
lum inşa etme ilkesiyle sosyal
projeler gerçekleştiriyoruz.
Güzel Tekirdağ’ımızı daha ya-
şanılabilir bir kent haline ge-
tirme ilkesiyle hizmetlerimize
devam edeceğiz. Projelerde
emeği geçen tüm personeli-
mize teşekkür ediyorum” dedi.

Lüleburgaz online toplantıda
LÜLEBURGAZ Beledi-
yesi Sosyal Destek Hiz-
metleri Müdürü Samet

Servet, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Kırklareli İl Müdür-
lüğü’nün Zoom üzerinden online
gerçekleştirdiği “Erişilebilirlik Top-
lantısı’na” katıldı. Geniş katılımlı
gerçekleşen toplantıda engelli bi-
reyler dahil herkesin binalara, açık
alanlara ve ulaşım hizmetlerine
başkasına ihtiyaç duymadan erişe-
bilmesi için yapılması gerekenler
kapsamlı bir şekilde ele alındı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürü Ömer Faruk Uysal, il
genelindeki bütün kamu kurum ve
kuruluşlarının yöneticileriyle on-
line platform Zoom üzerinden bi-
raraya geldi. 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü kapsamında ger-
çekleştirilen “Erişilebilirlik Toplan-
tısı’nda” engelli bireylere yapılan
desteklerden, yapılması gereken-

lere kadar çok sayıda konu alındı.
Toplantıya Lüleburgaz Belediyesi
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü
Samet Servet de katıldı. Geniş
kapsamlı değerlendirmelerin yapıl-
dığı toplantıda il müdürlüğünün
yaptığı çalışmalar anlatıldı. Bunun
yanı sıra toplantıda engelli bireyle-

rin toplumsal hayata katılımının
önündeki engellerin kaldırılması,
başkasına ihtiyaç duymadan gü-
venli bir şekilde ulaşabilmesi için
yapılı çevrede ve kentsel hizmet-
lerde fiziksel, mimari, yönlendirici
ve bilgilendirici tedbirlerin alın-
ması konuşuldu.

ALBAYRAK,
MUTLULUK

YAŞADI



İ stanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB), 33 yıl aradan
sonra,Türkiye’de bir bele-

diye tarafından yurt dışına
ihraç edilen ilk Eurobond satı-
şını gerçekleştirdi. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, satışın tanı-
tımıyla ilgili düzenlenen basın

toplantısında konuştu. İmamoğlu’nun
konuşması öncesinde sahneye, tarihi sa-
tışı gerçekleştiren ekibin lideri İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Ön-
bilgin ile Genel Sekreterlik Hukuk Da-
nışmanı Hande Kayacık, Finans
Müdürü Dr. Rezzan Neslihan Vural, Fi-
nansal Analist Serra Mandacı, Genel
Sekreter Yardımcısı Danışmanı Elif Ka-
rabay ve Stratejik Varlık Yönetimi Mü-
dürü Ozan Şakar sahneye davet edildi.
Toplantıyı, küresel salgın nedeniyle yaşa-
nan zor günlerde güzel bir haber vermek
için düzenlediklerini belirten İmamoğlu,
seçim kampanyası boyunca metro yatı-
rımlarının önemine dikkat çektiğinin al-
tını çizerek şöyle konuştu: “Bunu
söylerken de ‘Her Yere Metro, Her Yerde
Metro’ diyerek şehrin dört bir yanına
pankartlar asan ve 2019’a kadar 400 ki-
lometre metro inşaatını bitirme sözü
veren bizden önceki yönetimlerin, özel-
likle de son yıllarda metro inşaatları ko-
nusunda, zamanı ve kaynakları israf
ettiklerini bilerek konuşuyordum. İş ba-
şına gelince gördük ki; devasa bütçeler
gerektiren metro inşaatlarının finansman
ihtiyacını çözmeden, hesapsız kitapsız
işlere girilmiş, ne yazık ki, İstanbullunun
hayatını kolaylaştırmak adına bir arpa
boyu bile yol alınamamıştı. Göreve baş-
ladığımız ilk günden itibaren, ‘İstanbul’a
yeni bir başlangıç’ yapmak ve yarım
kalan tüm metro inşaatlarına fon bul-
mak için arayışlara başladık. Çünkü
İBB’nin kaynakları öylesine heba edil-
mişti ki, kendi bütçesiyle metro inşaatla-
rını yapabilmesi, ihtimal dahilinde
değildi.”

6 hat birden çalışıyor

Yaptıkları yurt dışı ziyaretleri ve ekibini
etkin çabaları sonucunda geçen sene
ülke dışı finansman bulduklarını hatırla-
tan İmamoğlu, bu şekilde durmuş hal-
deki 6 hatta birden raylı sistem
inşaatlarını yeniden başlattıklarını vur-
guladı. İmamoğlu, söz konusu hatlarla
ilgili, şu bilgileri paylaştı:
“2 yıldır tamamen durmuş olan bu hat-
lardan ilki olan Mahmutbey-Mecidiye-
köy Metro hattını, hızlı bir şekilde
tamamladık ve 28 Ekim 2020’de halkı-
mızın hizmetine açtık. Başladığımız
Alibeyköy-Eminönü tramvay hattını
birkaç hafta sonra açacağız. Yine
2021 yılı içinde İkitelli-Bahariye
kısmi metro inşaatını ve Cibali-Ali-
beyköy tramvay inşaatını bitirerek,
açılışlarını yapacağız. İnşaatlarını
yeniden başlattığımız tüm hatları-
mızı, 2022 ve 2023 yıllarında ta-
mamlayarak hizmete açacağız.
Elbette ki 16 Milyon İstanbullunun
hayatının kolaylaştırılması için çok
daha fazla yatırımın yapılması ve pek
çok hatta yeni metronun şehrimize ka-

zandırılması gerekiyor. Bu kapsamda in-
şaatları tümden durmuş olan; Kaynarca-
Pendik-Tuzla, Çekmeköy -Sancaktepe-
Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı ve Mahmut-
bey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hatları-
nın finansmanı için bankalardan borç
almak yerine, bu kez yeni bir finansman
aracı olarak, Eurobond ihracı yapmak
üzere arkadaşlarımızla çalışmalara 
başladık.”

Çabalar başarıyla sonuçlandı 

İBB ekibinin son 3 aydır yoğun bir tem-
poyla uluslararası yatırım bankaları,
uluslararası hukuk büroları ve çok sa-
yıda uluslararası yatırımcı kurum ile gör-
üştüğünü aktaran İmamoğlu,
“İstanbul’un ekonomik gücünü ve
İBB’nin finansallarını şeffaf biçimde
uluslararası çevrelere tanıttı. Yeni kur-
muş olduğumuz İstanbul Yatırım Ajansı
da bu çabalara katkı sağladı. Memnuni-
yetle bildiriyorum ki; çabalarımız, büyük
bir başarıyla sonuçlandı. Bahsettiğim 4
metro hattımızın proje finansmanı için,
uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl
vadeli, 580 milyon ABD Doları tutarında
ilk teminatsız Eurobond ihraç etmeyi ba-
şardık. 2 Aralık Çarşamba günü yapmış
olduğumuz tahvil ihracımız; Asya, Av-
rupa ve Amerika başta olmak üzere, glo-
bal yatırım çevrelerinden çok büyük ilgi
gördü. Hedeflediğimiz 580 milyon do-
larlık tahvil satışına karşılık, tam 4,3 kat,
yani 2,5 milyar dolar
büyüklüğünde
bir alım
talebi

ile karşılaştık. Üstelik de yatırım işlemle-
rinin son derece azaldığı, yılın sonuna
yaklaştığımız bir dönemde çıktığımız ve
belediye tahvillerinin uluslararasında en-
deks dışı bir yatırım olmasına rağmen.
Dünyadan tam 248 yatırımcı kurumun
ilgi gösterdiği bir tahvil ihracı başarısı
elde ettik. 33 yıl sonra, ülkemizde bir be-
lediye tarafından yurt dışına ihraç edilen
ilk Eurobond olan bu tahvil satışında
elde ettiğimiz sonuç; büyüklüğü, faiz
oranı ve vadesiyle birlikte değerlendirildi-
ğinde, şeffaflık ve liyakat açılarından yeni
İBB yönetimine duyulan uluslararası gü-
venin bir özetidir” diye konuştu.

Gelecek adına bir umut

İstanbul’a kazandırdıkları 580 milyon
dolarlık finansman sayesinde, 4 metro
hattında daha inşaatlara hızlıca başlaya-
caklarını söyleyen İmamoğlu, “Böylelikle
İstanbul, toplam 52,1 kilometre yeni
metro ve 39 yeni istasyona daha kavuşa-
cak. Bu hatlarda, tek yönde saat başına
275 bin olmak üzere, günde 5 milyonu
aşkın yolcu taşınacak. İstanbul içinde
trafik rahatlarken, İstanbulluların hızlı ve
konforlu şekilde seyahat etmesi sağlana-
cak. Bu yeni finansmanın katkısının so-
nucunda, İBB olarak, aynı anda 10 hatta
raylı sistem inşaatlarımız sürüyor ola-
cak” dedi. Yatırımcıların, kurumun tahvil
ihracımıza gösterdiği büyük ilginin,
İBB’nin yeni yönetimine ve İstanbul’a
duyulan güvenin sonucu olduğunu vur-

gulayan İmamoğlu, “İBB’nin; şeffaf-
lık, liyakat ve ortak akıl ilkeleriyle

yarattığı güvenilir yatırım ik-
limi, tahvil için ödenecek

kupon faizini de ülke-
mizdeki benzeri ih-

raçlarla
karşılaştırıldı-
ğında, en düşük
olan yüzde
6,375 seviye-
sinde tutmuş-
tur. Dünyanın
mevcut ekono-
mik gidişatı,
ülkemizin ve
şehrimizin

içinde bulun-
duğu pande-

miyle mücadele
süreci de göz

önünde bulundurul-
duğunda, Türkiye’den

bir belediyenin küresel pi-
yasalarda bu büyüklükte ve

bu faiz oranıyla finansman temin
etmesi geleceğimiz adına önemli bir

umuttur” ifadelerini kullandı.

Her türlü zorluğun 
üstesinden geliriz 

İstanbul’un yaşanabilir, üreten ve hare-
ket eden bir şehir olarak kalmasının yo-
lunun metro ağının genişletilmesinden
geçtiğini belirten İmamoğlu, “Geçmişte
bu şehirde metro hakkında çok sözler ve-
rilmiş olsa da plansızlıktan, israftan, fi-
nansman bulunamamasından dolayı
hızlı yol alınamamıştır. Biz, yeni vizyo-
numuzla, liyakatli ve profesyonel genç
kadromuzla, bu şehrin geleceğine olan
inancımızla ve çalışkanlığımızla her türlü
engellemenin ve her türlü zorluğun üste-
sinden tek tek geliyoruz. Gelmeye devam
edeceğiz” şeklinde konuştu. 580 milyon
dolarlık büyük bir finansman tutarını,
tahvil yoluyla temin eden ekibi tek tek
takdim eden İmamoğlu, şunları söyledi:
“Bu ekip, ülkemizin yüksek politik risk
oranlarına rağmen, şehrimiz adına sür-
dürülebilir ve maliyeti düşük yeni finans-

man enstrümanının geliştirilmesinde
büyük emek sarf ettiler. Büyük katkı sağ-
ladılar. Her birine hem kendi adıma hem
şehrimizin ve hem de ülkemiz adına te-
şekkür ediyorum. Elde ettiğimiz bu ba-
şarı, İBB için, yerel yönetimler için bir
ilktir. Biz, ilkleri başaran bir belediyeyiz
ve öyle olmaya devam edeceğiz. İstan-
bul’u güzelleştirmek ve 16 milyonun ha-
yatını kolaylaştırmak için bundan sonra
da yeni ilklerimiz olacak. Yeni metro hat-
larımızın finansmanı için elde ettiğimiz
bu sonucun hayırlı olmasını diliyorum.”

Kamu bankalarını eleştirdi

İmamoğlu, konuşmasının ardından ga-
zetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğ-
lu’na sorulan sorular ve İBB Başkanı’nın
verdiği yanıtlar, şunlar oldu: Soru: Ya-
bancı basında bir haber çıktı. Özellikle
yabancı yatırımcıların, Erdoğan'la olan
ilişkinizden kaynaklı, temerrüt riski var

mı yok mu konusunu sorguladığını yazı-
yor. Siz, Eurobond’a başvurmadan
önce, ‘Kamu bankalarından ya da yerli
bankalardan kaynak bulmak için girişim-
lerimiz oldu’ demiştiniz. Orada hala di-
renç devam ediyor mu? İkincisi Maliye
Bakanlığı’ndan onayı aldınız mı?
“Bunun onay süreçleri var zaten. Bunlar
olmadan, bu iş yürüyemez. Onay, önce-
den alındı. Tabi yurt dışındaki basının
yorumu, bizi çok ilgilendirmiyor. Biz, şu
anda İstanbul'un ihtiyaçlarını gözetiyor
ve o şekilde süreci yönetiyoruz. Aslında
kamu bankalarında hiç bir direnç yok.
Gayet stabil, sıfır düzeyinde devam edi-
yor. Kamu bankalarının ne iş yaptığını
da bilmiyorum. Çünkü neredeyse, bildi-
ğim kadarıyla 750 milyar liraya yakın
zarar açıklandı kamu bankalarında. Ne-
reye koştukları, nereye borç verdikleri
hakkında bir bilgim yok. Umarım bunu
sorgulamanın zamanı gelir. Ama şu
anda bizimle ilgili gerçekten direnç dere-
cesi, sıfır. Çünkü sıfır noktasında bir
kredi ilişkimiz var kamu bankalarıyla.”

İnşallah bu tavırları biter 

Soru: “Kamu bankalarıyla sıfır ilişkimiz
var” dediniz. Kredi talebiniz oldu mu
daha önce? Önümüzdeki dönemdeki
projeler için dış finansmana ağırlık vere-
ceğinizi anlıyoruz. Yine Eurobond ihracı
mı olabilir. Ya da başka dış finansman
yöntemleri arayışı içinde misiniz?
“Kamu bankalarıyla ilişkimiz sıfır derken,
bu bizden yana bir tarif değil. Biz çünkü,
ilişki kurmak için büyük çabalar göster-
dik. Düşünsenize; seçimden 1 gün önce
var olan bir kredi limitini kullanabiliyor-
sunuz, -yüz milyonlarca liralık bir kredi
limitinden bahsediyorum- seçimden 1
gün sonra, ‘Bunu sana kullandırtmıyo-
rum’ diyen bir yönetim. Yani bu, nerede,
hangi ülkede olur, hangi ekonomi anlayı-
şında olur; bunu sizlerin takdirine bırakı-
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İBB, 33 yıl aradan sonra,
ülkemizde bir belediye
tarafından yurt dışına ihraç
edilen ilk Eurobond satışını
gerçekleştirdi. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz
2 Aralık’ta gerçekleşen
satışa, dünyadan 248
yatırımcı kurumun ilgi
gösterdiğini belirtti

İktidar muhalefet kavgası

G enel Başkanı bir kadın olan İYİ Partinin de
aralarında olduğu muhalefeti bir araya topla-
mayı başaran ve bu birlikteliği gün geçtikçe

büyüten CHP genel  Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yine
bir kadın olan İstanbul İl Başkanı Dr. Kaftancıoğlu
ile birlikte son yerel seçimlerde iktidarın belini kır-
ması, parti içi muhalefetin yani Baykal'cıların bece-
riksizliklerini ortaya koymasının acısını halen çeken
iktidar ve Baykal'cıların yine iş birliği içinde oldu-
ğunu görüyoruz.

Kars'lı Barış Yarkadaş'ın attığı bir tweetle gün yü-
züne iyiden iyiye çıkan Baykal'cılar ve iktidarın işbir-
liği taciz olaylarıyla adeta siyasi bir tecavüze
dönerken Kılıçdaroğlu'nun tank fabrikası meselesini
İBB Başkanı İmamoğlu un gizlendiği ileri sürülen
pandemi vakalarını elinde bulundurduğu mezarlıklar
müdürlüğü raporlarına dayandırıp açığa çıkarması
gibi gelişmeleri unutturmak, gölgelemek için olsa da
Fransa'nın savaşılıp geri alındığı ileri sürülen 
Karabağın bir bölümünü devlet olarak tanımasını 
engelleyemez.

Bunun yanı sıra Suriye'de gün geçtikçe devleşen
ve Irak'taki gibi bir bölgenin resmileştirilmesi, Egede
bulunan bir geminin tamir adı altında limana çekil-
mesi, CHP'li vekilin Türk askeri "Katar'a satıldı'' de-
diği iddialarına eklenen taciz gündemi çok da
birbirinden farklı olmayan iktidar ile muhalefetin
suni gündemlerle kamuoyunu meşgül etmesini 
göstermekte.

Bir merkezden düğmeye basılmışçasına ateşlenen
taciz fünyesinin art arda patladığı bu günlerde STK
Başkanlarının Milli Savunma Bakanı ve komutanlara
giderek "emirlerinizi bekliyoruz" demeleri de gerçek
gündemi ABD'nin yeni yönetiminin söylemlerini, Pu-
tin'in kendisinden sonra Türkiye'nin Çine yanaşmasını
unutturamadığı gibi bir hayli dar boğaza giren eko-
nomiyede Korona virüsüne olduğu gibi gerçeklere ilaç
olamıyor.

Kısacası atom bombası gibi tehlikeli olan kadın
üzerinden yapılan tartışmaların iktidar ve muhalefe-
tin namus meselesi yaparak sürdürdükleri tartışmada
kadının başı  çektiği insanlığın onuru ve gururuyla
oynamanın dışında başka bir şeye yaramıyor bu içi
boş tartışmalar..

...
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yorum. Bunu en iyi kalemi alacak olan isimler sizlersiniz.
Bunun sonrasında biz, ilişkiyi yok mu saydık? Tam ak-
sine, ama bireysel ama kurumsal ama bir başkan ma-
kamı üzerinden, bu ilişkiyi kurmak, geliştirmek adına
defalarca girişimde bulunduk, bulunmaya da devam edi-
yoruz; bulunmaya da devam edeceğiz. Çünkü, o kamu
bankalarının başındaki yöneticiler ya da iradeler zannet-
mesinler ki, o bankaların sahibidirler. Kamu bankaları,
her şeye rağmen bütün eksilerine, bütün sıkıntılı yönetim
biçimlerine rağmen millete aittir. Kurtuluşu mümkündür.

Bu garabet tavırla-
rından vazgeçerler
inşallah. Umut edi-
yorum ki, ilişkimiz
bir vücuda gelir;
biz de faydalanırız.
Bundan yana ilişki-
den asla uzak dur-
mayız. Tabii yurt
dışı finansman me-
raklısı olmak iste-
meyiz. Elbette ki
ülkemiz içi kaynak-
lardan maksimum
derecede faydalan-
mak isteriz. Ama
bugünkü siyasi or-
tamda, bunun
engel taşıdığı da

ortadadır. Neredeyse ayan beyan ortadadır. Ama onun
dışında, eğer yurt içinde imkan varsa, ondan faydalanı-
rız. Yurt dışında var olan hangi imkan en uygun, en ucuz
ve şehrin lehine ise, ondan faydalanırız. Mühim olan
bunu kabiliyetli bir şekilde yönetmek, şeffaf bir biçimde
yönetmek ve ardından da hangi projeyi halk lehine üretti-
ğimizi ve sonuçlandırmak istediğinizde çok doğru bir şe-
kilde vatandaşı aktarmaktan geçer. Bu yönüyle dış
finansman kaynakları ilişkimiz, devam edecek. Bunun
adı bono tahvil ihracı olabilir, proje finansmanı olabilir
ya da başka unsurlar da olabilir.”

Hızray Projesi

Soru: Belediye yatırımları içerisinde metro yatırımlarının
payı nedir? İBB’nin bu anlamdaki bütçesinin oranı ne
kadardır? “Metro hattının 600 km’nin üzerine çıkmasını
istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Elbette bi-
zimle beraber Ulaştırma Bakanlığı’nın yürüttüğü çalış-
malar da var. Bu söylediğimiz seçim öncesi. Bu rakam,
total bir rakamdı. Şu anda biz Mahmutbey-Mecidiyeköy
Metro hattımızı açtık. 18 Km’lik bu hat devreye girdi.
Şimdi Eminönü-Alibeyköy 13km devreye girecek 2-3
hafta sonra. Adım adım buraya doğru yürüyoruz. Önü-
müzdeki yıl devreye girecek hatlarımız var. 4 hattımızı bu
kredi ile harekete geçiriyoruz. Bunlar çok değerli adımlar.
Yani 600 km’nin üzerine çıkma hedefimizi aslında İstan-
bul kenti adına adım adım ilerliyoruz. 2021 yılında ken-
dine has bir finans metoduyla ve de özellikli bir
anlaşmayla hızray projemizi Sabiha Gökçen’den Halkalı
arasında doğudan batıya, İstanbul’u boydan boya yakla-
şık 55 dakikada geçecek olan ‘Hızray’ projemizi İstan-
bul’a hediye etmek adına ihale etmek düşüncesindeyiz.
Yine uzun yıllardır İstanbul’un batısını ilgilendiren İncirli
– Beylikdüzü hattı ile ilgili de aynı kapsamda 2021 yı-
lında bu hatlarımızı da ihale etmek düşüncesindeyiz. As-
lında bu iki hatla birlikte, mevcut planlanan hatlar,
İstanbul’un metro ağı açısından büyük oranda rahatla-
masını sağlayacak süreci İstanbul’a yaşatacaktır. Elbette
deniz ulaşımı ve ulaşım sisteminin bütünleşmesi adına
da yine istanbul’a hazırlamış olduğumuz ve hediye
etmek istediğimiz Hisar – Aşiyan Finiküler Hattı gibi
bizim yine İstanbul’un bazı yerlerinde de finiküler hattı
ile özellikle deniz ulaşımına… Özellikle deniz ulaşımına
entegre bir ulaşım sistemini kazandırmaya dönük arka-
daşlarımızın proje çalışmaları sürmektedir.”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak dünyadaki birçok şehre örnek işlere imza attıklarını söyledi.

İstanbul’a kazandırdıkları 580 milyon dolarlık finansman sayesinde, 4 metro hattında daha inşaatlara hızlıca başlayacaklarını
söyleyen İmamoğlu, “Böylelikle İstanbul, toplam 52,1 kilometre yeni metro ve 39 yeni istasyona daha kavuşacak. 
Bu hatlarda, tek yönde saat başına 275 bin olmak üzere, günde 5 milyonu aşkın yolcu taşınacak” şeklinde konuştu.

“Gelelim istanbul bütçesinin oranına. Hepiniz şahitsiniz ve biliyor-
sunuz ki; bu işin maliyeti açısından, şu anki iBB bütçesi içerisinde

metro yatırımı ile yarışma şansı yok. ‘Yüzde 13 ayırdım, yüzde 14,5 ayır-
dım’ ile bu iş yorumlanamaz. Biz dünyanın diğer şehirleriyle ilgili bir kıyas

yapma şansına sahip değiliz. Ülkenin ekonomisi, bütünü içerisinde bunu kıyasla-
yabiliriz. Bu kıyası yaptığımızda da gerçekten uygun koşullarda ve hatta reddedi-
len süreçlerde kabul görmüş bir ekonomik itibarla, bu süreci sonuçlandırdık. Bu

çok değerlidir. istanbul kentine olan güven, istanbul kentinin yeni yönetimine olan
güven ve tümüyle süreçleri daha önce kurduğumuz irtibatlarda da bunu yaptığımız
ziyaretlerde ya da Türkiye'ye gelip ziyaret ettiklerinde finans kuruluşlarıyla yaptı-

ğımız toplantıda da bunu çokça ifade ettik. Tümüyle şeffaf bir sürecin yönetil-
mesi bu itibarı daha da yukarıya taşımıştır.  Bu sürecin başarısıdır. Bu ihracın

önümüzdeki yılın bütçesiyle, elbette borcun ödenebilirliği açısından bu
denge düşünülerek hareket edildi. Ama bire bir böylesi bir rakamın, bir

yılın bütçesiyle çok paralel bir ilişkisi yok. Kaldı ki bundan sonra
da biz bono tahvil ihracı düşüncemiz olduğu gibi proje

odaklı proje finansmanı şekilde de çalışmalarımız
sürüyor. iSKi de ağırlıklı bu proje finans-

manı şeklinde ilerleyecek.”

iSKi’de 
projeler yoğun

MEHMET
MERT

HABER

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var
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UlaşTırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) ile Türk Hava Yolları

(THY) arasında TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde
düzenlenen İşbirliği Protokolü Lansmanı'nda yap-
tığı konuşmada, yaşanılan çağda havacılık sektö-
rünün tüm dünyada belirleyici bir rekabetçi güç
olarak öne çıktığını söyledi. Hava yolu ulaşımının
mesafeleri kısaltan, hızlı ve verimli bir ulaşım
modu olarak küresel iş yaşamının, dünya turizmi-
nin ve kültürler arası sosyal etkileşimin seyrinde
stratejik önem taşıdığını belirten Karaismailoğlu,
şunları kaydetti: "Yolcu taşımacılığının yanı sıra
kargo taşımada da her geçen gün ağırlığı artan ha-
vayolu ulaşımı, hem bugünün hem de geleceğin
en önemli lojistik modlarından biridir. Bilindiği
gibi Türkiye, coğrafi bakımdan 3 kıtanın ortasın-
daki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla geliş-
mekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları
üzerinde yer almaktadır. 1,6 milyar insanın yaşa-
dığı, 39 trilyon 410 milyar dolar gayri safi milli ha-
sıla (GSMH) ve 8 trilyon dolar ticaret hacmine
sahip 67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde
olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz. İşte tüm
bunları dikkate alarak 2003 yılından itibaren yü-
rüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetle-
riyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden
biri haline geldik. Dünyada ulaşamayacağımız yer
kalmayacak dedik ve çok şükür bu hedefimizi
büyük oranda gerçekleştirdik. Son 18 yılda, Türk
Havayollarını bir dünya markası haline getirerek,
uçtuğumuz rotaların kapsamını genişleterek, hava
alanlarımızın sayısını 26'den 56'ya çıkararak
önemli bir yol kat ettik. Stratejik çalışmalarımız
sayesinde Türkiye ve İstanbul bugün dünya hava-
cılığının önemli bir transit merkezi haline gelmiş-
tir" Bakan Karaismailoğlu, "18 yıl boyunca
Türkiye'nin her noktasını birbiriyle bağlamak ve
coğrafyamızı dünyanın ve bölgemizin önemli tica-
ret yollarının kalbi haline getirmek üzere çok çalış-
tık. Bugün de Türkiye’nin bir lojistik güç olması
için hep birlikte çalışıyoruz. Tüm ulaşım modla-
rındaki dev projelerimizle, akıllı hareketlilik çö-
zümlerimizle, haberleşme atılımlarımızla,
ekonomimize, ihracatımıza omuz vermeye devam
ediyoruz. Hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki, doğru alt-
yapıyı ve ulaşım sistemini kurmazsak, hedeflediği-
miz ekonomik ve sosyal gelişmeyi yakalamamız
mümkün değildir. Yeni İpek Yolu'nun, Afrika-Av-
rupa-Asya üçgeninde odaklanmaya başlayan eko-
nomik gücün bize getirdiği fırsatlara hazır olmalı
ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bizi hedefleri-
mize taşıyacak yol ne kadar meşakkatli ve zorlu
olursa olsun, inanıyorum ki, Cumhurbaşkanımı-
zın liderliğinde, geleceği bugünden kurmak için
gece gündüz çalışan bizlerin beraberce başarama-
yacağı bir iş yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Yüzde 30 hizmet bedeli

Karaismailoğlu, TİM ile THY arasında hayata ge-
çecek iş birliği protokolünü Türkiye'nin ekonomik
hedefleri açısından çok önemli bulduğunu belirtti.
THY ve TİM Türkiye'nin menfaatlerine adanmış,
sürekli büyüme yolunda gayret gösteren Türki-
ye'nin iki güzide kurumu olduğunun altını çizdi ve
yüzde 30 hizmet bedeli olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e
gidecek ilk ihracat treninin bugün İstan-
bul'dan yola çıkacağını bildirdi. Bakan-

lıktan yapılan yazılı açıklamada, Marmaray'dan
geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve
Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden
Çin'e ulaşacak trenin, 8 bin 693 kilometre yol alıp,
2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12
günde ulaştıracağı belirtildi. İlk kez Çin'den yola
çıkan ve Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar
Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Marmaray
üzerinden Kasım 2019'da Avrupa'ya, Prag şehrine
ulaşan transit tren sonrasında, Çin ile Türkiye ve
Avrupa hattında başarıyla 10 blok trenin işletildiği
hatırlatılan açıklamada, bu kez ihraç yükü taşıyan
ilk trenin Türkiye'den Çin'e hareket edeceği vurgu-
landı. Açıklamada, "Ülkemiz, Doğu ile Batı ara-
sında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde
merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen
ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam
edecektir." ifadesine yer verildi.

Para transferi ve ödeme hiz-
metleri sunan Papara, Avrupa’da
yaşayan Türkleri ücretsiz para

transferiyle tanıştıracağını duyurdu. CEO
Ahmed Faruk Karslı, 2021 yılında 200 mil-
yon lira yatırım yapmayı planladıklarını be-
lirtti. Kullanıcılarının finansal işlemlerini
zaman sınırlaması olmadan, ücretsiz ve
anında gerçekleştirmesini sağlayan Papara,
2021 yılının ilk çeyreğinde kullanıcılarına
hisse senedi piyasalarına erişim imkanı sun-
mayı planladığını duyurdu. Birçok hizmet-
lerinde olduğu gibi hisse alım-satım

işlemlerinde de işlem ücreti olmayacağı be-
lirtildi. Papara CEO’su Ahmed Faruk
Karslı, 2021 yılında 200 milyon lira yatırım
yapmayı planladıklarını belirterek, “Tür-
kiye’de 2020 yılında en çok indirilen ve en
yüksek skora sahip olan fintech uygulama-
sıyız. Kullanıcılarımıza çok yakında ilk ola-
rak Türkiye, daha sonra da global hisse
senedi piyasalarına erişim imkânı tanıyaca-
ğız. Kredi ihtiyacı olan kullanıcılarımız için
bankalardan kendileri adına aldığımız en iyi
teklifi iletecek ve tüm finansal ihtiyaçlarını
Papara uygulamasında gidereceğiz” dedi.

T ürkiye'nin yaş meyve sebze, özel-
likle domates ihraç ettiği ülkelerin
başında gelen Rusya'nın 2015 yı-

lında uçak kriziyle yasakladığı ve 1 Kasım
2017'den itibaren de 50'şer bin tonluk
kota uyguladığı domates ihracatında,
dördüncü 50 bin tonluk kota da dolmak
üzere. Batı Akdeniz İhracatçıları Birli-
ği'nce (BAİB) tüm ihracatçılara konuya
ilişkin uyarı mesajı gönderildi. BAİB'den,
Rusya'ya ihracat yapan üyelere 22
Kasım’da yapılan duyuruda, Rusya'ya
domates ihracatında 200 bin tonluk kota-
nın 196 bin 300 tona ulaştığı belirtilmişti.
Yaklaşık 10 günlük süreçte Rusya'ya 3 bin
ton daha domates gönderildi. 2 Aralık iti-
barıyla Rusya'ya gönderilen domates mik-
tarı toplamı 199 bin 300 tona yükseldi.
Dördüncü 50 bin ton kotasında sadece
700 tonluk bir kota kaldı ve bu kotanın da
bir-iki gün içinde dolması bekleniyor.

BAİB mesaj gönderdi

BAİB'den gönderilen mesaj şöyle: “Sayın
üyemiz, 2 Aralık 2020 itibarıyla Rusya'ya
domates ihracatında 200 bin tonluk kota-
nın 199,3 bin tonu dolmuştur. Kotanın
dolması halinde Rusya'ya yapılacak do-

mates sevkiyatlarının ülkemiz gümrükle-
rinden çıkamaması ya da Rusya gümrük-
lerinden giriş yapamaması gibi sorunlarla
karşılaşılabilir. Firmalarımızın mağduriyet
yaşamamaları için ihracatlarında güncel
kota durumunu dikkate almaları önemli-
dir."

Sadece 700 ton kaldı 

BAİB Başkan Yardımcısı Ergin Civan,
Antalya'dan Rusya'ya domates ihraca-
tında artık son yüklemelerin yapıldığına
dikkat çekti. Geriye sadece 700 tonluk bir
kota kaldığını belirten Civan, öncelikli
Rusya ile kotanın kaldırılması veya acilen
yeni kota açılması için üst düzey girişimle-
rin devam ettiğini açıkladı.

Demokles'in kılıcı gibi

Geçen yıllarda 50 bin tonluk kotanın dol-
duğu süreçte, gemi veya TIR’larla gönde-
rilen ciddi miktarda domatesin Rusya'nın
gümrük kapılarından içeri alınmadığını ve
tonlarca domatesin çöpe gittiğini anlatan
Civan, “İhracatçılarımızın uyarıları takip
etmesi ve önemle dikkate alması gereki-
yor. Türkiye'nin birinci önceliği esasen ko-
tanın tamamen kaldırılması, çünkü

ihracatçılarımızın başında Demokles'in
kılıcı gibi duruyor" dedi.

Tamamen keyfi uygulama 

Bir TIR’da yaklaşık 15-17 ton ürün bulu-
nabildiğini, bazı TIR’larda domatesle bir-
likte biber, patlıcan gibi ürünlerin de
olabildiğini söyleyen Civan, “Kota dol-
duktan sonra domates yüklü TIR’lar
Rusya gümrük kapılarından içeri alınmı-
yor. Domatesle birlikte diğer ürünlerin de
olduğu araçlarda domatesi indirtebilirler
veya hiçbirini almayabilirler, tamamen
keyfi bir uygulama" dedi.

Ruslardan kötü haber

Kota uygulamasının şu anda büyük bir
handikap olduğunu belirten Civan, kota-
daki miktar azaldıkça sıkıntıların da bü-
yüdüğünü söyledi. Rusya'daki domates
alıcılarının, yeni kota açılmadığı için sipa-
rişi durdurduklarını kaydeden Civan, “Bu
dönem esasında Rusya'nın kendi üretimi
olduğu bir dönem de değil ve dışa ba-
ğımlı. İlkbahar sonu, yaz başı çıkıyor
kendi ürünleri. Ona rağmen kotada zor-
luk çıkartılıyor olması anlaşılabilir değil"
diye konuştu. DHA

Türkiye’nin önde gelen ev-
lere servis markası Domi-
no’s, yüzlerce şubesi ve

binlerce çalışanıyla istihdama büyük bir
katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde
de açılacak yeni şubelerle birlikte 1.000
kişilik istihdam fırsatı sunacak olan
marka büyümeye devam ediyor. Pan-
demi döneminde franchise’ları tüm hı-
zıyla çalışmaya devam eden Domino’s,
herkesin evde kaldığı bu süreçte eve ser-
vis tarafında yüzde 15 ila 20 arasındaki
satış artışı yakaladı. Türkiye dışında
Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'nın da
içinde bulunduğu DP Eurasia’da 10
aylık dönemde Türkiye yüzde 23,3 ora-
nında büyüme yakalarken toplam satış-
lar 853,1 milyon liraya yükseldi.

Doğu Anadolu’da yeni 
şubeler açılacak

Satış ve büyümede önemli başarılar ya-
kalayan Domino’s, sağlayacağı yeni is-
tihdamla da gücüne güç katmayı
hedefliyor. Türkiye genelinde 545 resto-
ranı ve 7.500’den fazla çalışanı bulunan
Domino’s, lezzet elçisinden, mutfak
personeline, restoran müdüründen da-
ğıtım ekibine kadar birçok farklı pozis-

yonda eleman alacak. Büyüme planla-
rında 2021 yılı için önceliği Doğu Ana-
dolu Bölgesi’ne veren Domino’s, Bitlis,
Bingöl, Tunceli, Ardahan ve Muş’ta
şube açmayı hedefliyor. Böylece içinde
bulunulan pandemi gibi sıkıntılı bir dö-
nemde açılacak yeni şubelerle pek çok
kişiye iş imkanı sunuluyor.

Domino’s’ta kariyer yolu açık

Yaptığı yatırımlarla aynı zamanda bir
teknoloji firması olduklarını belirten
DP Eurasia Group CEO’su Aslan Sa-
ranga teknoloji satan pizza firması ola-
rak böyle bir dönemde 1000 kişilik bir
istihdam imkanı sunabilmenin önemli
olduğunu söylüyor: “İşimizde ürünlerin
kalitesi kadar hizmet de öne çıkıyor.
Müşterilerimizle en önemli bağımızı
çalışanlarımız kuruyor. Bir Domino’s
restoranına girdiğinizde veya eve sipa-
riş ettiğiniz pizzanız geldiğinde sizi gü-
leryüzle karşılayan, sıcak ilişkiler kuran
insanlarla çalışmak çok değerli. İçinde
bulunduğumuz pandemi döneminde
hızımıza ara vermeden çalışmamızın en
önemli nedenlerinden biri de işinin ba-
şında olan ekip arkadaşlarımız. Şu an
gülümsemelerimiz her ne kadar maske-

lerimizin altında kalsa da aynı sıcaklığı
hissettirebilmek için çabalıyoruz.” Do-
mino’s’ta kariyer yolunun da açık oldu-
ğunu vurgulayan Saranga, öğrenci iken
çalışmayla başlayıp, şirkette yükseldik-
ten sonra kendi Domino's şubesini aça-
rak franchise olma imkanının
bulunduğunu da söylüyor. Açılan her
restoranın 15-20 kişilik istihdam yarat-
tığını belirten Saranga, artan iş hac-
mine paralel eleman ihtiyacının da
arttığını ve büyük ve güçlü global bir
markanın parçası olacak yeni takım ar-
kadaşlarını heyecanla beklediklerini
söylüyor.

Domino’s hakkında

1960 yılında ABD’de kurulan Do-
mino’s, bugün dünyada 90’ı aşkın ül-
kede toplam 17 binden fazla restoran
işletiyor ve 2019 itibarıyla yıllık pera-
kende satışları 14 milyar ABD Doları’nı
aşıyor. Domino’s, ülkemizdeki faaliyet-
lerini 24 yıldır sürdürüyor. İstanbul,
Ankara ve İzmir başta olmak üzere 72
ile yayılmış 542 şubesi, Gebze, İzmir,
Ankara ve Gaziantep’teki fabrikalarıyla
Türkiye pizza endüstrisine öncülük 
ediyor.

Rekabet bize
güç verir

İhracat treni
yola çıkıyor

DOMATES SIPARISLERI
DURDURULDU!
DOMATES SIPARISLERI
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DURDURULDU!
DOMATES SIPARISLERI
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Yüzlerce restoranı ve binlerce çalışanı bulunan Domino’s, ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde lezzet elçisinden, mutfak
personeline, restoran müdüründen dağıtım ekibine birçok farklı pozisyonda dev bir istihdam atılımı yapacak olan marka gençlere önemli bir fırsat sunuyor.
İçinde bulunulan pandemi döneminde pek çok kişiye iş imkanı sunacak olan Domino’s, büyük ve güçlü global bir ailenin parçası olacak 1000 kişiyi arıyor

Dominos’tan istihdam atağı

Ücretsiz para transferi müjdesi

Rusya'nın 50'şer 
bin tonluk kota sınırı
uyguladığı domates

ihracatında, dördüncü
partiyle birlikte

toplam ihracat 199 bin
300 tona ulaştı. Yeni

kota açılması için
girişimler sürerken,
Rusya'dan domates
siparişi durduruldu

Kota
kaldırılsın
isteği
Uçak krizi sonrası domatese uygula-
nan 50 bin tonluk kotanın 2019'da
150 bin tona, 25 Şubat 2020 tari-
hinde de 200 bin tona çıkarıldığını
belirten Antalya Ticaret Borsası
(ATB) Başkanı Ali Çandır, kotanın
kaldırılması için TOBB aracılığı ile gi-
rişimlerde bulunulduğunu ve soru-
nun ilgili bakanlıklara iletildiğini
açıkladı. Ülkelerin siyasi ve ticari iliş-
kilerinin ayrı olması gerektiğini söyle-
yen Çandır, "Kota kabul edilemez. İki
ülke arasında sorun kalmadığına göre
kotanın niye sürdüğünü anlayabilmiş
değiliz. Üyelerimiz kotanın tamamen
kaldırılmasını istiyor" diye konuştu.

DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga



M emleket Hareketi başlatan Mu-
harrem İnce, Ankara'da evinin
yakınında parkta yürürken

DHA'nın sorularını cevapladı. Türkiye'de
pandemi nedeniyle zor bir dönem yaşandı-
ğını, işletmelerin kapalı olduğunu, insanla-
rın zor durumda olduklarını belirterek,
"Böyle bir ortamda muhalefetin bangır
bangır olması lazım, bütün sokakları, cad-
deleri, medyayı ayağa kaldırması lazım
muhalefetin. Ne yazık ki muhalefet kendi
derdine düşmüş. İnsanlar aç, muhalefet be-
lediyelerdeki yolsuzluklarla, partideki taciz-
lerle gündeme geliyor; buna üzülüyorum,
hatta utanıyorum; böyle bir ortamda mu-
halefetin insanlara bir umut olması lazım,
umutları yeniden yeşertmesi lazım, umut
aşılaması lazım. Bunların hiçbirisi olmuyor.
2002’de bu millet ne yaptıysa ben bunun
aynısını yeniden yapacağını düşünüyorum.
İktidarını, muhalefetini hepsini birlikte gön-
dereceğine inanıyorum. Onun için biz her
siyasi partiden destek görüyoruz. Ve kısa
süre içerisinde de bunu gerçekleştireceğiz
zaten" dedi.

Bu kafayla baraja takılırlar

İnce, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı
Umut Karagöz’ün cinsel taciz, CHP Me-
nemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un
yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuk-
lanmaları ile ilgili şöyle konuştu:"Ben bu
partiye 40 yılımı verdim. Çok üzülüyorum.
CHP yönetimini basiretsizlik içerisinde gö-
rüyorum. Yani durumu yönetemiyorlar.
Zamana bırakıyorlar. Yani 'Bırakın soğu-
sun, çürüsün'; ama bu olay çürüsün diye
beklerken partiyi çürütüyorlar; bu tür olay-
larda anında neşter atmak lazım. Mene-
men Belediye Başkanı, 20 yıldır belediye
başkanıydı. Aday yapmadınız. Niye? Mu-
halif diye. İşte yerine getirdiniz, rezil oldu-
nuz. Oysa geçmişte eski belediye başkanı
Tahir Şahin hiç unutmuyorum Deniz Bay-
kal döneminde genel merkezin kapısına
gelip kırmızı kart göstermişti. Sonra 2009
yılında adaylık söz konusu olduğunda
Genel Merkezi o kadar sert eleştiren Tahir
Şahin’i yeniden aday yapmıştı CHP yöne-
timi. Sağduyu vardı partide. Kazanmaya
bakıyorlardı; oysa şimdi bir militan anlayış

içerisinde CHP yönetimi. Onlardan de-
ğilseniz, onları desteklemiyorsanız belediye
meclis üyesi yapmazlar sizi. Bu kafayla gi-
derlerse partiyi baraja taktırırlar. Bundan
da hiç kuşkum yok."

Başarır acemilik yapmıştır

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başa-
rır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilişkin sözle-
riyle ilgili de İnce, "Aslında Ali Mahir
Başarır’ın ne demek istediğini anlıyoruz.
Söylemek istediği şey Tank Palet Fabrikası-
dır. 'Tank Palet fabrikası Ordu’nun malıdır;
onu sattınız' demek istiyor. Ama ifadelerini
düzgün anlatamıyor. Yani Türk Ordu-
su’nun başına çuval geçirildiğinde sesini çı-
karamayanlar, Türk Ordusu’na kumpas
kurulurken 'Ben o davanın savcısıyım'
diyenler, şimdi kahramanlık taslı-
yorlar. Ali Mahir derdini düz-
gün anlatamamıştır.
Acemilik yapmıştır. Ama
buradan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’a da
ekmek çıkmamalıdır.
Ordu, 12 Eylül’de
darbe yaptı, ihtilal
yaptı, işkence yaptı
bizim arkadaşları-
mıza. Ama bizim
orduya karşı bir ki-
nimiz yoktur, ola-
maz. Çünkü biz
sorunlu bir coğraf-
yada yaşıyoruz. Bu
coğrafyada ordumuz
hep güçlü olmalıdır.
Orduyu incitmemeliyiz,
sahip çıkmalıyız, ordu he-
pimizin ordusudur" ifadele-
rini kullandı.

Ayaküstü konuşamayız

İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası ile ilgili
de "Geçmişte Bülent Arınç’a suikast olacak
diye FETÖ’cü teröristler bu memleketin
Kozmik Odası’na girdiler. Bu milletin en
gizli yerine girdiler. Yani bunlar ayaküstü
konuşulacak şeyler değil. Ekrem İmamoğlu
önemli bir siyasetçidir. Korunmalıdır. Ciddi

bir
olaydır.

Ama bunlar
ayaküstü konuşulacak

konular değil. Bunu medya önünde tartış-
manın doğru olmadığını düşünüyorum.
Ben yıllardır devlet tarafından korunan bi-
risi olarak bunu daha sakin daha sağdu-
yulu; buradan bir siyasi tartışma olmaması
lazım. Türkiye’de bir terör gerçeği vardır.

Uzunca bir süre vardır. Pek çok si-
yasetçi, şöhretli kişi bu tehdit altın-
dadır. Bunu ciddiye almak lazım,
bunu bir devlet ciddiyeti ile konuş-
mamız lazım, siyasetçi kimliği ile
değil" dedi. 

Devlete güvenmek gerek

Muharrem İnce, 2018 yılındaki
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi-

siyle ilgili suikast ihbarlarının olduğu
iddiasına yönelik de, "Devlete güven-

mek lazım. Ben ülkeyi karış karış gezi-
yorum. Her gittiğim ilde il sınırında polis

beni alıyor; arkamızda bir polis önümüzde
bir polis bir başka ile devrediyorlar. Hiçbir
aksama olmuyor. Benim bu konuda en
ufak bir şikayetim olmadı. Hatta zaman
zaman üzülüyorum 'devlete masraf ettiri-
yoruz' diye. Çünkü benzin, mazot yanıyor.
O personel orada kullanılıyor. Bu konuda
devleti yönetenler muhalefeti de korumak
zorundadır. Zaten demokrasi böyle bir şey-
dir. Bu konuları siyasi tartışmaların dışında
tutmamız lazım" değerlendirmesinde 
bulundu. DHA
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CHP MILITAN BIR
ANLAYIS ICINDE
CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eskiden CHP yönetiminin 
militan bir anlayış içerisinde olduğunu belirterek, “Onlardan değilseniz,
onları desteklemiyorsanız belediye meclis üyesi yapmazlar sizi. Bu kafayla
giderlerse partiyi baraja taktırırlar. Bundan da hiç kuşkum yok" dedi

İnce, koronavirüs salgını nedeniyle şu an il gezilerini iptal ettiklerini
ifade ederek, "Hatta bugün Avanos’ta olacaktık. Onu da iptal ettik. Ko-

misyonlarımız var. Bu komisyonlarda Zoom üzerinden arkadaşlarımız çalış-
malarını yürütüyor. Ben de zaman zaman onlara katılıyorum. İlgili

komisyonlarımız; tarım komisyonu, eğitim komisyonu, sağlık komisyonu ciddi
bir program üzerinde çalışmalarını yapıyorlar. Arkadaşlarımız çalışıyor; Tür-

kiye’nin sorunlarına çare üretmek için, Türkiye’nin sorunlarını çözmek için, Tür-
kiye'yi yönetmek için. O iddiadayız biz. Yani 'yüzde 2'lik 3'lük bir parti kuralım'

gibi bir iddiamız yok. Biz 50 artı 1'i hedefliyoruz. Özgüvenli bir şekilde yola
çıkacağız. Ve milletin önüne bir seçenek sunacağız. Bunu başaracağı-
mıza inanıyorum. Toplantılarımızı bu ayın 15'ine kadar biraz askıya

aldık. Teknolojiden yararlanarak çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz" diye konuştu. İnce, partinin logosunun ne olacağı so-

rusu üzerine de "Bunların üzerinde arkadaşlar
çalışıyorlar. Zamanı geldiğinde açıklaya-

cağız" dedi.

50 artı 
1 önemlidir

Hayali fatura doğru çıktı
Enerji Bakanlığı, CHP’li Mahmut Tanal’ın memleketi Şanlıurfa’da ‘hayali’ elektrik faturası kesildiği iddiasını
doğruladı. Bir DEDAŞ çalışanı işten atıldı. EPDK da Tanal’ın sunduğu belgeler üzerine inceleme başlattı

BU ARADA DEDAŞ’ın, olayı sa-
dece “bir çalışanın hatası” olarak
yansıtması dikkat çekti. “Suçlu sa-

dece işten atılan DEDAŞ çalışanı mı?” sorusu
gündeme geldi. Yıllardır memleketi Şanlı-
urfa’da ‘hayali’ elektrik faturaları düzenlenip
vatandaşa gönderildiğini dile getiren CHP İs-
tanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Şanlı-
urfa’da ve diğer GAP illerinde elektrik hizmeti
sunan DEDAŞ görevlilerince kesilen Temmuz
2018 tarihli elektrik faturalarını Meclis kürsü-
sünden gösterip, “Pırasa doğrar gibi fatura
kesmişler” demişti. CHP’li Tanal haklı çıktı.
Düzmece fatura iddiaları üzerine bir DEDAŞ
çalışanının görevine son verilirken, Tanal’ın şi-
kayeti ve sunduğu belgeler üzerine EPDK da
inceleme başlattı.

Tanal'ı bilgilendirdiler

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Ta-

nal’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun
11 Kasım 2020 tarihli toplantısında, memle-
keti Şanlıurfa’nın elektrik sorunu ve ‘hayali fa-
tura’ iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e yönelttiği
sorular, Bakanlığa bağlı Strateji Geliştirme
Başkanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandı-
rıldı. Bakanlıktan Tanal’a verilen yanıtta, “Şir-
ketten (DEDAŞ) alınan bilgilere göre; 1
dakika arayla oluşturulduğu ifade edilen fatu-
ralar 2018 yılı Temmuz ayında bir çalışanın
oluşturduğu faturalar olup bunun tespit edil-
diği zaman bu fiili gerçekleştiren personel işten
çıkarılarak, faturalarda gerekli düzeltmeler ya-
pılmıştır” denildi.
Bakanlığın cevabında ayrıca, Tanal’ın Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK)
ulaştırdığı belgeler üzerinde gerekli incelemele-
rin yapılacağı belirtildi. 
NERGİS DEMİRKAYA

Aile yardımı
kesilmesin

Adana Milletvekili İsmail Koncuk,
“Memurlara, işçilere; eş ve
çocukları için her ay ödenen aile
yardımının emekli olunca da
verilmesi,” için kanun teklifi
hazırladığını söyledi

“CORONA virüsü döneminde
artan hayat pahalılığı karşısında
ezilen emekliler; “hem açlık hem

de yoksulluk sınırının çok altında kalan ma-
aşları ile geçinmekte,” ciddi anlamda zorlan-
maktadır. Yaklaşık 6-7 milyon emeklimiz
geçinmek için ikinci bir işte çalışıyordu. Virüs
sürecinde bu emeklilerimiz evlerinden çıka-
madıkları veya işyerlerinin kapanması sonu-
cunda işsiz kaldı.”
Koncuk, “emeklilerin durumunu anlayıp
destek vermek yerine, zaten zor durumdaki
insanların banka kredilerine yönlendirdiği,
virüs döneminde gelirleri düştüğü için borç-
larını ödeyemeyen/ödeyemeyecek çok sayıda
emeklinin de önümüzdeki dönemde ciddi sı-
kıntı içine düşeceği de aşikârdır.” dedi.
Emeklilerimizin yaşadıkları tüm bu zorluklar
dikkate alınarak, her ay verilen ek ödemelerin
%4’ten %10’a yükseltilerek emeklilikte “aile
yardımının” devam ettirilmesi ile “yaşam
standartlarının yükseltilmesi” için kamuo-
yunda da oluşan taleplerin karşılanması için
Kanunların ilgili maddelerinin değiştirilmesi-
nin uygun olacağını ifade etti.

VATAN Partisi Öncü Kadın, Türk
kadınının seçme ve seçilme hakkı-
nın 86. yıl dönümü vesilesiyle,

Anıtkabir’de Cumhuriyetimizin Kurucusu
Büyük Devrimci Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı. Vatan
Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü
Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, bera-
berindeki parti heyetiyle Atatürk’ün mozo-
lesine çelenk bıraktı. Ayvalı, Anıtkabir Özel
Defteri’ne yazdığı şu mesajı okudu: “Tür-
kiye Cumhuriyetinin Kurucusu, Türk Dev-
riminin Lideri Büyük Atatürk, Türk
kadınının seçme ve seçilme hakkını kazan-
masının 86. yıldönümü vesilesiyle, Vatan
Partisi Öncü Kadın heyeti olarak huzuru-
nuzdayız. Haklarımızın en büyüğünü, me-
deni bilinen ülkelerin birçoğundan önce
elde etmiş olmanın gururunu, bugün de ta-
şıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğili-
yoruz. Kadınımızın insan, birey ve vatandaş
kabul edilme hak ve talebine yanıt veren
Türk Devrimi, eşitlik ve özgürlük mücadele-
sini taçlandırmanın yanında, demokrasinin
ve millet olma bilincinin gelişmesini sağla-
mıştır. Yıllardır emperyalizmin siyasi, eko-

nomik, kültürel tehditleriyle boğuşan Türki-
yemiz, yeniden Atatürk Devrimi rotasına
girmiştir. Cephede savaşan, cephe gerisinde
çalışan, miting meydanlarında konuşan, ce-
miyetlerde vatanı ve hakları için toplanan
kahraman Türk kadınından devraldığımız
mirasla görevimizin başındayız.”

Vatan Partisi Anıtkabir’de

MHP Grup Başkanvekili
Erkan Akçay, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçda-

roğlu’nun grup konuşmasında yaptığı
açıklamalara ilişkin, "CHP her fırsatta
Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşa-
rak milli çıkarlarımıza muhalefet et-
mekte, onların taşeronluğunu
yapmaktadır" dedi. MHP'li Akçay, CHP
lideri Kılıçdaroğlu’nun grup konuşma-
sında yaptığı açıklamalara ilişkin yazılı
açıklama yaptı. CHP’nin, Türk kargo
gemisine yapılan baskını desteklediğini
kaydeden Akçay, "Kılıçdaroğlu 1 Aralık

2020’deki CHP grup toplantısında Lib-
ya’ya insani yardım götüren Türk kargo
gemisine yapılan baskını hem destekle-
miş hem de bu baskına meşruiyet kazan-
dırmaya çalışmıştır" dedi.  
CHP’nin Türk Ordusuna karşı iftira ve
karalama kampanyası yürüttüğünü öne
süren Akçay, "CHP, Türkiye’nin bekası
için yurt içinde ve dışında terörle müca-
dele eden, Libya’da ve Mavi Vatan’da
meşru haklarımıza sahip çıkan Türk or-
dusuna organize bir şekilde saldırmakta,
karalama ve iftira kampanyası yürüt-
mektedir" diye konuştu.

CHP’nin manda zihniyetine sahip oldu-
ğunu belirten Akçay, "Kandil ve Pensil-
vanya’nın vesayetine girerek Türkiye’nin
milli çıkarlarına muhalefet eden CHP,
Suriye'de Esadcı, Libya’da Hafterci, Mı-
sır’da Sisici, Fransa’da Macroncu,  Rus-
ya'da Putinci olmuştur. Kılıçdaroğlu
ABD’de henüz seçim sonuçları kesinleş-
meden 'Türkiye’de muhalefeti destekle-
yerek Erdoğan’ı iktidardan indirmeliyiz'
diyen Joe Biden’ı kutlayarak adeta 'beni
unutmayın, kullanın' diyerek Beyaz Sa-
ray’dan iktidar dilenmiştir. Kılıçda-
roğlu’nun dış ilişkiler baş danışmanı

Ünal Çeviköz de Türkiye’yi Biden’a şikâ-
yet ederek, ABD’nin Türkiye’ye baskı
yapmasını istemiş, 'CHP’yi iktidar ya-
parsanız S-400’leri aktif etmeyiz' diyerek
Kılıçdaroğlu gibi Beyaz Saray'dan ikti-
dar dilenmiştir. Anlaşılan o dur ki, Kan-
dil ve Pensilvanya ile işbirliği yapan
Kılıçdaroğlu, şimdi de mandacılık zihni-
yetiyle Beyaz Saray’a sarılmıştır. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki
Türk Milleti, Sivas Kongresi’nde
‘Manda ve himaye kabul edilemez’ diye-
rek 'Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla Milli
Mücadeleyi başlatmıştır. Bu günkü CHP
ise, terör örgütleri ve Türkiye düşmanla-
rıyla işbirliği yapmakta, Türkiye’yi
ABD’nin mandası haline getirmeye ça-
lışmaktadır” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu için eleştiriler

Muharrem İnce, CHP’nin
siyasetinin yanlış olduğunu
iddia etti.

Mahmut
Tanal
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Müdürlüğümüze Bağlı İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Akıllı Ameliyathane Enteg-

rasyon Sistemi Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2020/428826

1-İdarenin

a) Adresi :Peykhane Caddesi No:8 ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :021264530738 - 2125180712

c) Elektronik Posta Adresi :ism34satinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :2 KALEM DONANIM MALZEME ALIMI

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

şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Müdürlüğümüze Bağlı İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir 

Hastanesinin İlgili Deposu

c) Teslim tarihi :İdarenin yazılı siparişine istinaden Entegre Ameliyathane Sistemine 

Uyumlu 55" Üst Düzey Çoklu Medikal Konsol Sistemi ve İleri Düzey Mobil

Entegre Ameliyathane Sistemi 60 (altmış) Takvim Günü İçerisinde montaj-

kurulum tamamlanmış ve sistem çalışır halde ilgili sağlık tesisine teslim 

edilmiş olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Binbirdirek Mh Peykhane Cad. No: 8 Çemberlitaş Fatih İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :29.12.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-

timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekli, teknik şartnamede belirtilen

1. Sistem Safety Class I (IEC 60601-1) Medikal Ürün Sertifikasını,

2. Sistem UL Medikal Ürün Uyum Sertifikasını, 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıkla-

maları içeren doküman:

a-) KATALOG: Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların teknik şartname  belirtilen şartlara uygunluğunu teyit

etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların  teklif dosyası içerisinde verilmesi gerekmektedir. Ay-

rıca teknik şartname maddelerinin hangi sayfada olduğunu belirten işaretlemenin katalogda yapılması gerek-

mektedir. Sunulan katologlar üzerine birim fiyat teklif cetvelindeki kalemlerin sıra numaraları belirtilecektir.

b-)DEMOSTRASYON:  Komisyonun gerekli görmesi halinde isteklilerden demonstrasyon (demo)  istenebilir.

Demo esnasında cihazın şartnamenin bütün özelliklerine uyup uymadığı tek tek kontrol edilecek ve gerekirse

test cihazlarıyla ile DEMO yapılacak ve DEMO raporu düzenlenecektir. İstekli gerekli test cihazları ve aletlerini

sağlamakla yükümlüdür. İdarenin belirleyeceği yer ve tarihte demostrasyonu gerçekleştirmeyen istekliler de-

ğerlendirme dışı bırakılacaktır.

c)TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP: İstekliler teklif ettikleri ürünlerin hangi marka, hangi model ve tip olduğunu

belirterek teknik şartname maddelerine sırasına göre cevap vererek "Teknik Şartnameye Cevap" belgesini ye-

terlilik bilgileri tablosunda beyan etmeli, evrak istenildiği takdirde İdare'ye sunmak zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %

15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma

Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-

rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-

pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

3. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif

üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1271748)

AKILLI AMELİYATHANE ENTEGRASYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sarıyer Belediyesi tarafından
oluşturulan 24 farklı besleme
noktasına yapılan ziyarette

çevredeki canlıların mama ve su
ihtiyaçları karşılandı. Bunun yanı
sıra tedavi ihtiyacı olan hayvanlar
da belirlenerek Sarıyer Belediyesi
ekiplerince Safiye Kaya Sokak
Hayvanları Rehabilitasyon Merke-
zi’ne ulaştırıldı. Aralarında Sarıyer
Belediyesi’nin, İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü’nün, İlçe Tarım Müdürlü-
ğü’nün, Doğa Koruma Milli
Parklar Müdürlüğü’nün yanı sıra
gönüllülerin de olduğu “Sokak
Hayvanları İzleme Komisyonu”
özellikle pandemi döneminde en
uç noktalardaki hayvanlara dahi
ulaşmayı öncelikleri arasına alıyor.

Vatandaşla iletişim
halindeyiz

“Bölgemiz oldukça büyük bir alanı
kaplıyor. Sarıyer Belediyesi olarak
24 farklı noktada sokak hayvanla-
rını beslemek için alanlar yarattık”
diyen Sarıyer Belediye Başkan Yar-
dımcısı Nadir Günday, “Sarıyer
büyük bir alan ve geneli ormanlık
bölgeden oluşuyor. Biz ulaşabildi-
ğimiz kadar fazla hayvana ulaş-
mak için paydaşlarımızla beraber
elimizden geleni yapıyoruz. Benim
vatandaşlardan bir ricam var.
Bazen diğer ilçelerden hayvanlar
bizim ilçemize, özellikle orman
bölgelerine bırakılıyor. Ama bu
hayvanları her zaman bulmamız

mümkün olmuyor ve hayvanlar
telef oluyor. Bu konuda duyarlılık
bekliyorum. Oluşturulan komisyon
çok değerli bu noktada vatandaş-
larımızdan da destek alıyoruz.
Bizim bilmediğimiz ama vatandaş-
larımızın bizleri yönlendirdiği
alanlar da oluyor. O alanlarda da
incelemede bulunarak besleme
noktası oluşturmak için harekete
geçiyoruz. Vatandaşlarla sürekli
iletişim halindeyiz.” açıklamala-
rında bulundu.

Gönüllü vatandaş aranıyor

“İlçemizdeki sokak hayvanlarının
mama ve su ihtiyaçlarını gönüllü-
lerle koordineli bir şekilde gideriyo-
ruz” diyen Sarıyer Kaymakamı
Mehmet Özer, “Ulaşabildiğimiz
hayvanların beslenmesi ya da te-
davi görmeleri öncelikli amaçları-
mız arasında. “Sokak Hayvanları
İzleme Komisyonu”nu kurduk.
Bunun yanı sıra bir de “Sokak
Hayvanları Besleme Grubu Ko-
misyonu” oluşturduk ve başkanlı-

ğına da sivil paydaşlarımızdan ar-
kadaşlarımızı getirdik. Yerel yöne-
timin yaptığı faaliyetlerin yanı sıra
bu komisyon ile sivil vatandaşların
da destekleri alınıyor. Bugün etkin-
liğimize güzel bir katılım var. Her
mahallede, her sokakta ne kadar
hayvan var ve bunlarla alakalı
neler yapabiliriz, konuşacağız. Bize
katılmak isteyen gönüllüler varsa
kaymakamlık ya da belediye ile ile-
tişime geçebilirler. Cuma günün-
den sonra daha kapsamlı bir
sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Restoranlar da artık paket servisi
yapmaya başladı. Bu da sokak
hayvanlarına verilen yemekleri
azaltmış olacak. O yüzden burada
yaptığımız çalışma çok değerli. Sa-
rıyer Belediyesi, sokak hayvanları-
nın temiz yemek ve suya erişmeleri
için çok güzel bir sistem hazırla-
mış, üstü kapalı olan bu kaplardan
hayvanlar beslenebiliyor. Vatan-
daşlarımızdan bunlara sahip
çıkma konusunda duyarlılık bekli-
yorum” şeklinde konuştu.

“Gönüllü olduğunu bilen belediye çalı-
şanlarının kendisine ulaştığını ve birlikte
güzel adımlar attıklarını belirten Çiğ-
dem Saka, “Yaşam haktır, hiçbir canlının
yaşam hakkı elinden alınamaz” diyor.
Özellikle pandemi ve soğuk havalarda

sokak hayvanlarının insanlara daha çok
ihtiyacı olduğunun altını çizen Saka,
sözlerine şöyle devam ediyor: “Onların
aç kalmaması için elimizden geleni ya-
pıyoruz. Tüm gönüllüler bize ulaşabilir.
Bu konuda komisyon olarak tam destek
diyoruz. Çevremizde ulaşamadığımız
sokak hayvanı kalmasın istiyoruz.”

Stanford Üniversitesi’nden Dr. John PA Ioannidis, K. W. Boyack ve J. Baas’ın PLOS Biology dergisinde
yayımlanan makalesinde, 2019 yılında yapılan değerlendirmeye göre, dünyanın en etkili bilim insan-
larının sıralandığı bir listeye yer verildi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 45 bilim insanıyla dahil 
olduğu bu sıralamada, Türkiye’den en fazla akademisyenle listede yer bulan üniversite oldu

Yaşam haktır

Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer 
Kaymakamlığı gönüllülerle birlikte

sokakta yaşayan canlılar için bir
komisyon oluşturdu. Oluşturulan

bu komisyon ile Sarıyer’de ulaşıl-
mamış sokak hayvanı kalmaması

hedefleniyor

DOSTLARIMIZ
EMIN ELLERDE

İTÜ gurur yasattı

amerika Birleşik Dev-
letleri ve Hollanda’dan
bilim insanlarının yer al-

dığı bir ekip tarafından yapılan
“Updated science-wide author da-
tabases of standardized citation
indicators” başlıklı araştırma, kap-
samlı bir bilimsel etki endeksi oluş-
turarak tüm dünyada araştırmalar
yapan ve makaleler yayımlayan
akademisyenleri sıraladı. PLOS
Biology isimli bilimsel dergide yer
alan bu çalışmada, dünya çapında
yayın yapan akademisyenlerin bi-
limsel makalelerinin adedi, etkisi,
aldığı atıf sayısı ve oranı gibi bilim-
sel kriterlerden yola çıkarak bir sı-
ralama oluşturdu. Stanford
Üniversitesi’nin koordinasyo-
nunda yürütülen söz konusu çalış-
mada 161.442 bilim insanı
sıralandı. En etkili bilim insanları
listesinde, Türkiye’de çalışmalarını
yürüten toplam 857 bilim insanı
yer aldı. İTÜ, 45 bilim insanı ile bu
listede en fazla akademisyeni bulu-
nan Türk üniversitesi oldu.
İTÜ’den; Cevher Hazırlama,
Çevre, Deniz Ulaştırma, Elektro-

nik ve Haberleşme, Endüstri,
Gemi ve Deniz Teknolojisi, Gıda,
İnşaat, İşletme, Jeoloji, Kimya,
Kontrol ve Otomasyon, Metalurji
ve Malzeme, Tekstil ve Uçak Mü-
hendislikleri gibi çok sayıda mü-
hendislik bölümü listede yer
alırken, bunun yanı sıra İTÜ Bili-
şim Sistemleri, Kimya ve Temel Bi-
limler bölümlerinden de çok
sayıda akademisyen listeye dahil
oldu.

İlklerin Üniversitesi 
İTÜ Listede Birinci

Sıralamayla ilgili değerlendirme
yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail

Koyuncu, bilim dünyasında uluslar-
arası yayınların ve atıfların çok
önemli olduğunu belirterek şunları
söyledi: “İTÜ olarak listede 45 aka-
demisyenimizle yer almanın guru-
runu ve sevincini yaşıyoruz.
Türkiye’de ilkleri başaran İTÜ, bir
ilki daha yaşadı ve uluslararası atıf-
ların baz alındığı böylesine önemli
bir listede Türkiye’den en fazla aka-
demisyeni yer alan üniversite oldu.
Birçok farklı alanda araştırmalarını
sürdüren ve çalışmalarıyla bilim
dünyasına katkı sunan tüm akade-
misyenlerimizi kutluyor ve başarıla-
rının devamını diliyorum.”
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Belediyede etkinlikte
Lüleburgaz Belediyesi Stra-
teji ve Bütçe Birimi sorum-
luları Zeynep Altan ile Seda

Kaplan, E Twinning Cafe Yerel Yö-
netim Temsilcileri Buluşmaları’na ka-
tıldı. AB üyesi ülkeler ve Türkiye’deki
yerel kuruluşların katıldığı toplantıda
olası işbirlikleri konuşuldu. Bu yıl ko-
ronavirüs salgını nedeniyle online
olarak gerçekleştirilen “E Twinning
Cafe Yerel Yönetim Temsilcileri Bu-
luşmaları” gerçekleştirildi. Avru-
pa’dan 19, Türkiye’den 52 kuruluşun
katıldığı toplantıda olası işbirliği po-
tansiyelleri görüşüldü. Karşılılıkla

görüş alışverişi şeklinde gerçekleşen
toplantı verimli bir şekilde sona erdi.

E-Twinning Cafe

E Twinning Cafe Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı’nın faydala-
nıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Yardım Aracı altında destek-
lenen “Türkiye ve Avrupa Birliği Ara-
sında Şehir Eşleştirme” (TWİN)
projesi kapsamında düzenleniyor. Et-
kinliği yerel yönetimler arasında ileti-
şimi destekleyerek şehirden şehre
işbirliklerinin geliştirilmesine katkıda
bulunmayı amaçlıyor.

LüLeburgaz Belediye
Başkanı Murat Gerenli,
Belediye İtfaiye Müdürlü-

ğü’ne ziyarette bulundu. Gerenli
yaptıkları başarılı çalışmalardan 
dolayı itfaiye personeline teşekkür
ederek, “Siz Lüleburgaz’ın gözbebe-
ğisiniz.Yaptığınız bu kutsal görevde
hepinizi tek tek kutluyorum” dedi.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat
Gerenli, gerçekleştirdiği başarılı çalış-
malarla Lüleburgaz’ın en önemli bi-
rimlerinden biri olan Lüleburgaz
Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü zi-
yaret etti. Gerçekleşen ziyarette İt-
faiye Müdürü Ceyhun Akgöl,
çalışmalar hakkında bilgilendirmede
bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışma-
larını yakından takip ettiğini belirten
Başkan Gerenli, “Hayat kurtarma
konusunda sağlık çalışanları gibi
sizin de göreviniz kutsal. Mesai saati
fark etmeksizin, can kurtarmak için
zamana karşı yarışan alev savaşçıla-
rımıza teşekkür ediyorum. Siz Lüle-
burgaz’ın gözbebeğisiniz. Yaptığınız
bu kutsal görevde hepinizi tek tek
kutluyorum” diye konuştu.

İtfaiye
gözbebeğimiz



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Aşıda bir çeşitlilik olacak mı?" sorusuna
"Çeşitlilik kesinlikle var. Uğur bey ile ben

de bizzat görüştüm, Sağlık Bakanım da görüştü.
Olay sadece Çin değil, Çin'in dışında Rusya ile de
görüşmeler var. Ve bu konu ile ilgili olarak da şah-
sen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sı-
kıntım söz konusu değil. Çünkü burada sağlık söz
konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde,
tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gereki-
yorsa bunu yapmak zorundayız. Hele hele kovid
noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek
olma noktasında bir defa böyle bir adımı atmamız

gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yolla-
rıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır"
yanıtını verdi.

Gerekli hesap sorulmalı 

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili
soruya ise, "Şu anda Cumhurbaşkanlığı maka-
mında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce
eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle
hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap so-
rulmalıdır. Nitekim avukatlarım da şu anda hukuk
dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa
soruyorlar. 

Olay budur. Çünkü edep denilen bir şe var. had-
din, bilmesi lazım. Bu ülkede Cumhurbaşkanına,
cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur,
bunu da öğrenmesi lazım. Şu an avukatlarımın
yaptığı budur" diye cevap verdi.

CHP kendini kaybetmiştir

CHP teşkilatlarındaki taciz iddialarıyla ilgili soru
üzerine ise Erdoğan, "Cumhuriyet Halk Partisinin
bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış
bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiş-
tir. Bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra
artık çok çok zordur" yanıtını verdi. DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çin'in dışında Rusya ile görüşmeler var. Bu
konuyla ilgili şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz

konusu değil" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde
kıldı. Erdoğan çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı

Tacizle suçlanan 
isme destek geldi!
CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A. hakkında taciz suçlamasıyla yapılan soruşturmanın kamuoyuna
yansıması sonrası, Kartal Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak görevden uzaklaştırma kararı verildiğini duyurdu.
Olay sonrası bazı CHP eski ilçe yöneticileri, sosyal medya hesaplarından G.Ö.A. ile ilgili destek mesajları paylaştı

ChP Ümraniye Gençlik Kolları eski
başkanı G.Ö.A. hakkında görev yaptığı
Kartal Belediyesi dün bir yazılı açık-

lama yayınladı. Açıklamada G.Ö.A.’nın görevden
uzaklaştırıldığı bildirilirken, bu kararın “Yazılı ve
görsel basına konu olan haberler” nedeniyle alın-
dığı ifade edildi. Açıklamada İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şi-
kayetçi partili genç kız
D.A.’nın cinsel taciz şikayeti
üzerine yapılan soruşturma-
dan söz edilmemesi dikkat
çekti. Açıklamada G.Ö.A. gö-
revden uzaklaştırma kararının
da “hukuki ve kişisel haklarına
zarar verilmemesinin de gözeti-
leceği” vurgulandı. Kartal Bele-
diyesi’nin açıklaması şöyle,
“Son günlerde Cumhuriyet Halk
Partisi Ümraniye Gençlik Kolla-
rı’nda görevli olduğu dönemde
yazılı ve görsel basına konu olan
haberlerle ilgili, kurumumuz 'Özel
Kalem Müdürlüğü' bünyesinde
faaliyet gösteren Komşu İletişim
Merkezi emrinde saha destek per-
soneli olarak görev yapan G.Ö. A
hakkında kamu vicdanının rahatla-
tılması ve kurumumuza yönelik or-
taya atılan iddialara karşı bahsi
geçen G. Ö. A’ya yönelik hukuki ve
kişisel haklarına zarar verilmemesi
gözetilerek, Başkanlık Makamı tara-
fından Teftiş Kurulu Müdürlüğü
nezdinde soruşturma açılmış olup
soruşturma sonuçlanıncaya kadar

bahsi geçen personel işten uzaklaştırılmıştır."

Kadın üyeler destek mesajı attı

Öte yandan G.Ö.A.’ya destek için CHP’li kadın
üyelerin de aralarında eski ilçe yöneticilerinin sos-
yal medya hesaplarından mesajlar yayınladığı

dikkat çekti. Mesajlarda
G.Ö.A.’nın CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu ile yanyana olduğu
fotoğraflar da paylaşıla-
rak şöyle denildi; “Önce
şöyle bakacaksın yanında
kimler var. Ümraniye
CHP Gençlik Kolu Baş-
kanı G.Ö.A. sen yürü
gençlik yanında seninle
gurur duyuyoruz”,
“Hamur pişince ekmek,
çamur pişince toprak,
çocuk pişince delikanlı,
delikanlı da adam
olurmuş. O delikanlı-
ların hası Ümrani-
ye’de, sizin
duruşunuza adamlı-
ğına değil Ümraniye
tüm Türkiye CHP
örgütü şahit.”

Sarılıp zorla öptü

CHP Ümraniye
Gençlik Kolları eski
Başkanı
G.Ö.A.’nün cinsel
tacizine uğradığı

iddiasıyla suç duyurusunda bulunan 20 yaşındaki
partili genç D.A.’nın ifadesinde, kendisini zorla
öptüğünü ve fiziksel temasa zorladığını anlattığı
öğrenildi. DHA’nın edindiği bilgilere göre İstan-
bul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı’nda 8 Tem-
muz tarihinde ifadesi alınan D.A. cinsel taciz
olayını ayrıntılarıyla anlattı. G.Ö.A. ile partinin
gençlik kolunda birlikte çalıştıklarını, olayın ya-
şandığı 12 Mart tarihinde de yine Ümraniye’de
parti faaliyeti ile ilgili çalışma yaptıklarını anlattı.
Evlerinin yakın olması nedeniyle G.Ö.A.’nın ken-
disini arabasıyla bırakmayı önerdiğini söyleyen
D.A., “Ben arka koltuğa oturdum, ön koltuğa
yani yanına oturmamı istedi. Kabul etmeyince es-
prili şekilde ‘ben senin şoförün müyüm’ dedi. Bu
nedenle ön koltuğa geçtim. Bana kız arkadaşıyla
arasının bozuk olduğunu, yarım saat dertleşmek
istediğini söyledi, kabul ettim. Dudullu Tepesi
olarak bilinen yere gittik. Bankta otururken kız ar-
kadaşından bahsetti, ben de kendisine tavsiye-
lerde bulundum. Bir süre sonra kalkmam
gerektiğini söyledim. Arabaya bindiğimiz sırada
bana askerden yeni geldiğini, kimseyle sevişmedi-
ğini söyledi. Ben de ‘Bunu bana niye söylüyorsun’
dedim. Kimsenin yanında böyle huzurlu hisset-
mediğini söyleyerek sarılıp öptü. Onu itmeye çalı-
şırken elimi pantolonuna götürdü. Bir kez daha
onu ittim. Beni eve götürmesini istedim. Bana bu
şekilde tacizde bulunan G.Ö.A.’dan şikayetçiyim”
dedi.

Suçlamaları kabul etmedi

Savcılık tarafından ifadesi alınan G.Ö.A. ise, taciz
suçlamasını kabul etmeyerek, D.A.’nin iddiaları-
nın yalan olduğunu söyledi. Savcılık soruşturma-
sının devam ettiği öğrenildi. DHA

Hijyen seferberliği
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçelerdeki hijyen çalışmaları devam ediyor.
Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Sağlık İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarını sitelerde sürdürdü

BaşaKşehir Belediyesi,
koronavirüs ile mücadele
çalışmalarını tüm hızıyla

sürdürüyor. İlçe genelinde alınan ön-
lemler artırılırken Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü ile Sağlık İşleri
Müdürlüğü ekiplerinin son durağı,
Başak Mahallesi’nde yer alan 16
bloklu Salacak Sitesi oldu. Salacak Si-
tesi’nde yapılan dezenfeksiyon çalış-
malarına 6 ekip 12 personel katıldı.
Site içerisindeki tüm bloklarda yer
alan asansör, merdiven ve koridorlar
ekipler tarafından tek tek dezenfekte
edildi. Sitenin giriş-çıkış kapılarının
yanı sıra yolları da ekipler tarafından
temizlendi. Blok girişlerine koronavi-
rüs ile mücadele kapsamında alınması
gereken önlemler ve uyulması gereken
kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri
asıldı.

Sitelere ücretsiz paket

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ba-

şakşehir Belediyesi İlaçlama Birim
Sorumlusu Eyüp Şaş, "İlçemizde
bulunan sitelerde uygulamak üzere
hijyen ve dezenfeksiyon projemizi
başlattık. Proje kapsamında site-
lerde görevli temizlik personeline
koronavirüs ve dezenfeksiyon süre-
cine ilişkin bilgilendirme eğitimleri
veriyoruz. Verilen eğitimlerin ardın-
dan temizlik personeli dezenfeksi-
yon çalışmalarını doğru ve bilinçli
bir şekilde uygulamış oluyor. 
Site içerisinde bulunan tüm blokla-
rın ve sokakların da temizlik ve de-
zenfekte işlemlerini tüm hijyen
kurallarına uyarak yapıyoruz. Ay-
rıca, sitelerin uzun zamandır fayda-
landığı ‘Atık Nakit’ projesine hijyen
ekipmanlarımızı da ekledik. İçeri-
ğinde tulum, sırt pompası ve dezen-
fektan bulunan hijyen paketleri,
yeterli puana sahip sitelere talep et-
meleri halinde ücretsiz olarak temin
edilecek” diye konuştu.

Su için tasarruf şart
İstanbul sıcak ve kurak bir
yıl geçirdi. Barajlardaki do-
luluk oranı yüzde 23,78 se-

viyesine düştü. Uzmanlar vatandaşları
su tasarrufu yapılması gerektiği konu-
sunda uyarırken, yetkililerin ise su yö-
netim planlarını gözden geçirmesi
gerektiğini söylüyor. İstanbul Teknik
Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüse-
yin Toros, "Barajlardaki su gerçekten
çok düşük. Son 10 yılın en düşük sevi-
yesine ulaştı. Yüzde 25'lerin altına
düştü ve hala da düşmeye devam edi-
yor. Bu bizi üzüyor, korkutuyor. İSKİ her
gün barajlardaki doluluk oranlarını
açıklıyor. Lütfen takip edelim, oradaki
grafiklere bakalım. Bizler önümüzdeki
günlerde bir kuraklık afeti ile karşı kar-
şıya kalabiliriz. Bunu yaşamamak
bizim elimizde" dedi. İstanbul'da baraj-
lardaki doluluk oranı, son 10 yılın en
düşük seviyesine düştü. Koronavirüs
salgını nedeniyle suyun daha çok kul-
lanıldığı bugünlerde,
su tasarrufu uyara-
sında bulunan İstan-
bul Teknik
Üniversitesi Meteo-
roloji Mühendisliği
Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hüse-
yin Toros, su tasar-
rufunun nasıl
yapılabileceğini De-

mirören Haber Ajansı(DHA)'na anlattı.

Düşüş korku veriyor

İstanbul'da ve Türkiye'nin önemli şehir-
lerinde, su kaynaklarındaki seviyenin
önemli derecede düştüğünü dile geti-
ren Toros, "Özellikle İstanbul'da 2020
yılı hem sıcak hem de kurak geçti. Ve
bunun sonucu olarak, şu anda baraj-
lardaki su seviyesinin düşmesi sebe-
biyle, Aralık ayının gelmiş olması ve
hala Sonbahar yağışlarını almamış ol-
mamız bizleri korkutmaya başladı. Do-
layısıyla hep birlikte, elimizdeki su
kaynaklarını nasıl daha verimli kulla-
nabileceğimiz konusunda çalışmalar
yapıyoruz. Daha dikkatli olalım ve
susuz bir dönemle karşı karşıya kal-
mayalım. Su demek hayat demek, su
demek mikroplardan, virüslerden ko-
runma anlamına geliyor. Bu çerçevede
neler yapabileceğimizi ev bazında,
okul bazında neler yapabileceğimizi
düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Sanatçılar için güzel bir haber
Müzik meslek birliklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, pandemi döneminde geliri olmayan ve temel ihtiyaçlarını
karşılayamayan müzisyen, yorumcu ve eser sahiplerine destek olunacağını söyledi

Kültür ve Turizm Ba-
kanı Mehmet Nuri Ersoy
Taksim'de bulunan bir

otelde müzik meslek birliklerinin
temsilcileriyle bir araya geldi. Top-
lantı sonrasında açıklamalarda bulu-
nan Bakan Ersoy, pandemi
döneminde maddi kayıp yaşayan sa-
natçılara bakanlık olarak destek olu-
nacağını belirterek, "Yaptığımız
görüşmelere istinaden pandemi dö-
neminde geliri olmayan, temel ihti-
yaçlarını karşılayamayan müzisyen,
yorumcu ve eser sahiplerini kapsa-

yan bir proje olmasını planladık. 11
Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus
Emre Enstitüsü web sitesinde baş-
vuru adını, başvuruyu yapan birlik,
dernek ve sendika isimlerini ilan ede-
ceğiz. 23 Aralık'a kadar başvuruları
ilan ettiğimiz birimlerde toplanma-
sını istiyoruz. Toplanan projeler 30
Aralık'a kadar bakanlığımıza iletile-
cek ve ocak ayı itibarıyla de projede
yer alan müzisyen, müzik emekçileri,
yorumcu ve eser sahiplerine ödeme-
lerini yapmaya başlayacağız” 
şeklinde konuştu.
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“ Şimdi bir tanrı kılmak is-
tediğin kişi bu mu?” di-
yordu Seneca

Apocolocyntosis (divi) Claudii
adlı eserinde, “Tanrı! Bu tanrıya
kim tapacak, ona kim inanacak?
Sen onun gibi tanrılar ihdas eder-
ken, kimse senin tanrı olduğuna
inanmayacak”. 
2020 ABD başkanlık seçimlerinin ha-
raretini yavaş yavaş kaybederek niha-
yete erdiği, ardından da evlere şenlik
bir hale büründüğü süreç bana kadim
hicivleri hatırlattı. Bütün bir başkanlık
dönemi boyunca Twitter’dan inmek bil-
meyen, bu arada kendi aleyhinde görevi
kötüye kullanma soruşturması da açtıran
Başkan Donald Trump, haftalarca yenil-
giyi kabul etmeyi reddederken iyice alçala-
rak çocuksu bir tavırla kendini bir karikatür
figürüne dönüştürdü. Trump’ın rakibi ve
Barack Obama’nın yardımcısı olarak geçen
sekiz yılla meşhur olan, ama ondan ziyade
daha geçen yıl sergilediği “tevellütten müte-
vellit halleri” ve utanç verici gaflarıyla tanınır
hale gelen Joe Biden, şimdilerde sakin ve akılcı
liderliğiyle ABD’yi içinde bulduğu bataklıktan
kurtaracak “bilge devlet adamı” olarak ilan
edilmiş durumda. Bütün bu durum sanki [İ.S.
ilk yüzyılın sonlarında yaşamış meşhur Romalı
hicivci] Juvenal’in eserlerinden fırlamış bir se-
naryo gibi. Ne var ki günümüz ABD siyasetini
teşkil eden malzeme de işte bu.
Sonunda Joe Biden 2020 ABD başkanlık se-
çimlerini kazandı, ancak bunu zar zor başardı.
Böylece, dört yıllık bir aradan sonra, ABD siya-
setinde çalan fantezi havaları yerini “düzenli bir
şekilde planlanan” siyasi programa bırakır gibi
görünüyor. Trump, başkan seçilen Biden’ın gö-
reve başlayacağı 20 Ocak 2021’e kadar görevde
kalacak ama görevinin sonuna geldiği için artık
“topal bir ördek” mesabesinde olacak. Trump,
(kendilerine yanlış bir şekilde “derin devlet”
kavramını yakıştırdığı) kariyer bürokratlarının
emirlerine uymalarını sağlamakta hep güçlük
çekti ve artık bu bürokratların Trump’ın emirle-
rini yerine getirme konusunda hiçbir teşvikleri
kalmamış durumda. Büyük ihtimalle Trump,
kendi atadıklarının sınırlı yetkilerinin dışında
kalan hiçbir şeyi başaramayacaktır.
Şimdilik Demokrat Parti destekçileri kutlama
yapıyor ve zafer söylemi ABD medyasının De-
mokrat yarısının genel havasına hakim du-
rumda. Amerikan demokrasisi, Trump’ın
aşırılıkları tarafından ne kadar topallar hale ge-
tirilmiş olursa olsun hâlâ işliyor ve sis-
tem yavaş da olsa yürümeye devam
ediyor. Dört yıl önce tahmin
ettiğim gibi [2], Trump hem Ameri-
kan sistemine hem de imajına büyük
zarar verdi; ancak nihai derecede tah-
ribata sebep olmadı. Biden destekçi-
leri, artık Amerikan toplumunu ve
siyasi sistemini “eskisinden daha iyi
inşa edeceklerini” iddia ediyorlar [Bi-
den’ın seçim sloganından mülhem:
“Build Back Better”].

Trump sadece bir 
belirTi, hasTalığın 
kendisi değil

Trump’ın yenilgisi netleştiğinde, (De-
mokrat Parti yanlısı) ABD medyasın-
daki eğilim, Trump dönemini ABD
siyasi tarihinde bir sapma olarak nite-
lendirmek yönünde oldu; bu da Biden
iktidara geldiğinde hayatın normale döneceğini
ima ediyordu. Buna kendini kandırmak denir.
Trump Cumhuriyetçi Parti’yi ve daha genel ola-
rak ABD siyasetini etkileyen bir marazın sadece
bir belirtisi.
Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti 1930 ve
1940’larda esasen tüm önemli sosyal meseleleri
onlardan çaldığından beri, platformunda güçlü
sosyo-politik payandalara sahip olmadı. O za-
mandan beri Cumhuriyetçiler, başkanlık seçim-
lerini kazanmak için karizmatik kişiliklere,
kültür savaşlarına ve (Lyndon Johnson’ın Viet-
nam’ı yüzüne gözüne bulaştırması veya Jimmy
Carter’ın enflasyonu zapt etmekten aciz kalma-
sında olduğu gibi) Demokrat
başkanların başarı-
sızlıkla-

rına bel bağladılar. Demo-
krat Parti aradan geçen
on yıllar boyunca gele-
neksel sosyo-politik so-
runlara odaklanmaya
devam etse de genel
olarak ABD siyaseti,
toplumun karşı karşıya
olduğu sorunlara
makul ve demokratik
düzeyde meşru çözüm-
ler aramaktan çok, imaj
ve kimlik etrafında dön-
meye başladı. Ronald Rea-
gan’ın başkan olarak
geçirdiği iki dönem, imajın içe-
riğe karşı zaferini ilan etti.
Reagan yılları Demokrat Parti’nin
de geleneksel sosyo-politik meselelere
olan bağlılığını zayıflattı. Bill Clinton’ın
1992 seçim platformu, Cumhuriyetçi Parti’nin-
kilerden neredeyse ayırt edilemeyen mali ve
ekonomik politika duruşları bile benimsedi.
Kablolu televizyonda 24 saatlik haber kanalla-
rının ve sosyal medyanın ortaya çıkışı, ABD’nin
siyasi anlatısını en küçük ortak paydaya doğru

yönlendiren faktörler olarak tanımlandı; ancak
ABD kamu diyaloğunda yaşanan entelektüel
seviye düşüşü 1990’lardan çok önce ortaya
çıktı. Trump bu uzun vadeli bozulmanın yal-
nızca en güncel bir neticesi.
Demokrat Parti’deki kutlama havasına rağmen,
ABD toplumunda ve siyasetinde Trump’ın baş-
kanlığına yol açan temel eğilimler ortadan kalk-
mış değil. Zaten perişan bir halde olan ABD
kamu diyaloğu daha da aşınmaya devam edi-
yor. Irkçılık ABD toplumunun en baskın so-
runu değilse bile hâlâ başat bir
mesele. Gide-

rek
derin-

leşen eşitsiz-
lik, yoksulluk, cılız

ekonomik büyüme, sınırlı eğitim ve iş fırsatları,
dağılmakta olan eskimiş veya yetersiz altyapı ve
gerçek bir ulusal sağlık sisteminin eksikliği,
Amerikalıların yaşamlarını mahvetmeye devam
ediyor ve ABD’deki yeni tip koronavirüs

(Kovid-19) kaynaklı ölümlerin bu
kadar yüksek sayıda olmasının temel
nedenlerini teşkil ediyor. Seçici Kurul
ABD başkanlarının gerçekten doğru-
dan seçilmesini engelleyen arkaik,
anti-demokratik bir kurum olmaya
devam ediyor. Kongre, Senato’nun
Cumhuriyetçi Parti kontrolünde, Tem-
silciler Meclisi’nin ise Demokrat Parti
kontrolünde olmasından dolayı büyük
olasılıkla işlevsiz kalacaktır.
Yavan ılımlılığı kendisine Demokrat
Parti adaylığını kazandıran ana faktör
olan ve başkanlık döneminin yarısında
artık bir seksenlik olacak olan Joe Bi-
den’ın Amerikan toplumunu bir şe-
kilde canlandırabileceğini hayal
etmek, aklı başında herhangi bir göz-
lemciye fantastik gelse gerek.

Trump oy sayısını 
büyük ölçüde arTırdı

Trump Seçici Kurulu kaybetmesine ve son dört
yılın çılgınlığına rağmen, 2016’ya göre yüzde 15
artışla, on milyon daha fazla oy aldı. Öte yan-
dan seçmen katılımı, yüzyılı aşkın bir süredir bu
denli yüksek olmamıştı: Yüzde 66. Bu katılım
yüzdesi dahi Türkiye’deki seçimlere katılım
oranlarıyla karşılaştırıldığında soluk kalıyor,
ancak ABD seçimlerinin birçok insanın çalış-
mak zorunda olduğu hafta içi bir günde yapıl-

dığını unutmamalıyız. Siyasi gerilimin mo-
tive ettiği ve posta yoluyla oy verme yo-
luyla sağlanan seçmen katılımındaki
artış, Biden’ın zaferini sağlamış gibi gö-
rünüyor.
Son derece yavaş ve sorunlu oy sa-
yımı, son ABD başkanlık seçimlerinde
görülen, nihai sonuçların giderek uza-
yan sürelerin ardından gelmesi tema-
yülünü sürdürmüş oldu. Ben onlu
yaşlarımdayken, başkanlık seçimlerinin

sonuçları aynı gün akşam geç saatlere
kadar belli olmuş olurdu. Şimdi oyları çi-

zelgeye geçirmek günlerce devam ediyor;
birkaç eyalette ise bir haftadan fazla sürüyor.

1980’lerde ve 1990’larda, oy saymanın daha
ucuz ve daha hızlı olacağı iddiasıyla, seçimler
elektronik oy çizelgeleme makineleriyle yapıl-
maya başladı. Açıkçası ortaya “daha ucuz” ve
“daha hızlı” gibi bir netice çıkmış değil.
Özünde, ABD toplumunun seçimleri bir hafta
sonu gününe (Pazar) alma ve gerekli kaynakları
(yani insan gücü ve para) aynı gün yapılacak ve
sonuçlandırılabilecek seçimlerin organize edil-
mesine ayırma konusundaki isteksizliği, ABD
seçimlerini, sistemin ve toplumun genel zara-
rına olacak şekilde sakilleştirmeye devam edi-
yor. Seçici Kurul sonunda Biden’ın lehine
döndü, ancak çizelgelerdeki son toplamlar, ya-
rışın salıncak eyaletlerde gerçekten ne kadar
burun buruna geçtiği gerçeğinin üstünü 
örtecek.

ankeTörlerin kafasına 
yumurTa

Diğer yandan, ABD anketörlerinin itibarı,
seçim günü sonuçlar gelmeye başlar başlamaz
bir darbe daha aldı. 2016’daki çöküşlerinden
sonra, önde gelen ABD anket şirketleri ve tem-
silcileri, gelecekte daha doğru tahminler sağla-
mak için modellerinin nerede başarısız
olduğunu tespit etme sözü vermişlerdi. Bu se-
çimden sadece bir hafta önce, çoğu anket, Bi-
den’ın ülke çapında Trump’a karşı açık ara
önde seyrettiğini gösteriyordu. Gerçek sonuç
ise neredeyse tüm bu anketleri -bir kez daha-
gülünç duruma düşürdü. Görünen o ki 2016
başkanlık seçimi, Amerikalı anketörleri istatis-
tiksel modellerini kapsamlı veya yeterince yara-
tıcı bir şekilde yeniden düşünmeye motive
etmemiş. Bir yerlerde bir şeyler kusurlu ve bir
önceki başkanlık seçimine rağmen kusurlu
kaldı.
Bununla birlikte, örneğin tanınmış istatistik si-
tesi 538, hatayı kabullenmek yerine, istatistiksel
modellerini savunmak ve birçok anketör tara-
fından kullanılan modellerin hatalı olduğuna
dair var olan açık kanıtları itibarsızlaştırmak

için 4 Kasım’da bol bol nefes tü-
ketti. Gerçeklerin büyülü bir şe-
kilde kendi kendine değişeceği
düşüncesi, anketörler arasında alış-
kanlık haline gelmişe benziyor.
Rusya, Çin veya İran’ın seçim mü-
dahalesine ilişkin tüm iddiaların, Bi-
den’ın kazanacağı netleştiği anda
ortadan kaybolduğu göz önüne alın-
dığında, hiç kimse tahmin başarısızlık-
larına bahane bulmak için “dış
müdahale” istikametine bakmayacaktır.

demokraTlar için daha
fazla bilişsel uyumsuzluk

Seçim sonuçları Demokrat Parti’yi de bir
karmaşaya sürükledi. Biden kazanmış
olsa da partisi, Temsilciler Meclisi üze-
rinde daha güçlü bir hakimiyet ve Sena-
to’da muhtemel bir çoğunluk elde etmeyi
bekliyordu. Ancak sonuçlar partinin meclis
çoğunluğunu önemli ölçüde zayıflattı ve Se-
nato için umutları, Ocak ayı sonlarında ger-
çekleşecek iki ikinci tur seçimine bağlı. 2022
ara seçimleri, Demokratların meclis üzerin-
deki kontrolü ele geçirmeleri konusunda şim-
diden ümitsiz  örünüyor.
Kötü sonuçlar, partinin ılımlı ve ilerici kanatları
arasındaki iç tartışmayı alevlendirdi ve kaybedi-
len oylar için birbirlerini suçluyorlar. Sürtüşme
aynı zamanda nesiller arasında yaşanıyor ve
genç üyeler Nancy Pelosi’nin Temsilciler Meclisi
liderliğine karşı sabırlarını giderek kaybediyor-
lar. Genel olarak Demokratlar, yürütme organı-
nın kontrolünü yeniden elde etmiş olmaktan
dolayı mutlu olan bir parti resmi sunmuyorlar.
Bunun yerine, Biden uzun süredir Demokrat
Parti’de vazife almış kişileri siyasi pozisyonlara
atamak için harekete geçse bile, çekişmeler ve it-
hamlar partinin iç dinamiklerini domine edi-
yor.Bu da partideki iç çekişmelerin yakın bir
zamanda azalmayacağı anlamına geliyor.

2024’Te harris’e 
karşı Trump mı?

Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, nor-
malde cansız ve yavan olan Demokrat Parti
tablosunun tek istisnası gibi görünüyor. Har-
ris’in ulusal siyaset sahnesinde uzun bir kariyeri
olacağını geçen sene tahmin etmiştim, ancak
bunun bu kadar çabuk gerçekleşeceğini kesin-
likle öngörmüyordum. Harris şimdi sadece ilk
kadın ABD başkan yardımcısı değil, aynı za-
manda kendisine başkanlığa doğru içeriden
giden kestirme bir patika açılmış oldu. Biden
büyük bir farkla, ABD tarihinde başkanlığı üst-
lenecek en yaşlı kişi olacak; bu da 2024’te ikinci
bir dönem için aday olmamayı tercih edebile-
ceği anlamına geliyor. Sonuç olarak, Demokrat
Parti, büyük ihtimalle önümüzdeki dört yıl bo-
yunca 2024 adaylığı için Harris’in profilini yük-
seltmek için çalışacaktır.
ABD’nin siyasi rotasının daha büyük bir çeşitli-
liğe doğru seyredeceğine inanan birçok göz-
lemci, Harris’in bir kadın, siyahi, Karayiplerli,
Güney Asyalı ve nispeten genç olmasını Demo-
krat Parti’nin avantajları olarak görüyor. (Ba-
rack Obama hariç) ABD siyasetine şimdiye
kadar hâkim olan beyaz ve erkek “babalardan”
giderek uzaklaşan bir eğilim görüyorlar.
Bununla birlikte, Trump’ın çok sayıda destekçi-
sinin verdiği ateşli destek, Amerika’nın siyasi
geleceği hakkında kapsamlı açıklamalar yapar-
ken ihtiyatlı olunmasını salık veriyor. Açıktır ki
sadece beyaz Amerikalıların değil, on milyon-
larca Amerikalının Amerika’nın geleceğine dair
farklı bir vizyonu var ya da Demokrat Parti’nin
onlara sunduğu siyasi seçeneklerden şişmiş du-
rumdalar. Trump’ın destekçileri 2024’te baş-
kanlık için yeniden aday olması gerektiğini
tartışmaya başladılar bile.
[Bu yazı aa.com.tr adresinden alınmıştır. 1999
yılından bu yana İstanbul’da yaşayan Adam
McConnel, Sabancı Üniversitesi’nde Türk ta-
rihi dersleri vermektedir. Tarih alanındaki yük-
sek lisans ve doktora derecelerini de aynı
üniversiteden almıştır.]

CUMARTESİ 5 ARALIK 2020 11DIŞ HABER

BIDEN NELER YAPACAK?

Sonunda Joe Biden
2020 ABD başkanlık seçimlerini
kazandı, ancak bunu zar zor 

başardı. Böylece, dört yıllık bir 
aradan sonra, ABD siyasetinde çalan

fantezi havaları yerini “düzenli 
bir şekilde planlanan” siyasi 

programa bırakır gibi 
görünüyor

Yakın Türk siyasi tarihinin farkında olanlar için,
bu seçim ve ardından yaşananların verdiği çok
sayıda görüntü acı bir ironi içeriyor. ABD med-
yası, haklı olarak, Trump’ın yenilgiyi kabul etme
konusundaki isteksizliğini ve mesnetsiz oy sahte-
karlığı iddialarını tekrarlamaktaki ısrarını anti-de-
mokratik olarak sundu. Tüm bu riyakâr, sahte
erdemli duruşun içinde ise bir öz farkındalık gör-
mek pek mümkün olmadı.
Örneğin New York Times Trump’ı eleştirirken kor-
kunç bir miyopi sergiledi. Tarafsızlık iddiasını kül-
liyen terk eden o “kayıt düşme gazetesi”, son
dört yıldır Trump karşıtı medya seferberliğine ön-
cülük etti. New York Times’ın bu derece partizan-

lık sergilemesinin gerekçesi Trump’ın anti-demo-
kratik eğilimleri; ancak aynı yayın kuruluşu, son
on yılda, Türk hükümetine karşı aynı türden
seçim hilekarlığı suçlamalarını yaymak için elin-
den gelen her şeyi yaptı. New York Times Türki-
ye’deki her bir seçimde, Türk siyasi muhalefeti
veya diğer kaynaklar tarafından yanlış bir şekilde
ileri sürülen oy sahteciliği veya manipüle edilmiş
oy çizelgeleri iddialarının yayıldığı başlıca ulus-
lararası mecra oldu. Bu iddialar tamamen
Trump’ın iddiaları kadar kötü niyetli ve anti-de-
mokratikti ve aynı şekilde kolayca çürütüldü;
ancak bu New York Times’ın Türkiye haberle-
rinde zerre fark oluşturmadı.

Türk gözlemciler
için acı bir ironi
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Soldan Sağa:
1. Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta 
kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık. - 
Yasa dışı işler yapmak veya etrafındakileri korkut-
mak amacıyla bir araya gelmiş topluluk. 2. Erkek-
lik, yiğitlik. 3. Hindistan’da prenslere verilen unvan. 
- Zekâsı olan, zeyrek. 4. Parçaları önceden hazırla-
nıp, konulacağı yerde bir bütün oluşturan, kurma. 6. 
Bitkiler toplu hâlde, gür olarak yetişmek. 7. Millet. - 
Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen kimse. 
8. Tepe, yüksek yer. 9. Hayatın sonu, ölüm zamanı. 
- İkiyüzlülük.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Vurma, dövme. - Adım aralığı. 2. Bir çıkarımda 
varılan sonuç. 3. Hangi dilde, hangi dilden? - Dal. 4. 
Grafikle ilgili. 6. Peynirli köfte. 7. Türlü bitki tohum-
larının belirli sıra ve aralıklara göre ekim işini yapan 
araç. - Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliğinin 
normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı. 8. 
Gülgillerden, ılıman iklimlerde yetişen bir meyve 
ağacı. 9. Destansı. - İcar.
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nema

olarak F Sevgide
üstün

tutulan A bir araya
gelme H K Nobelyum

(Simge)

Bir geyik
türü N göre G Beyin D Uyruk T Nem Ö B

Y A L N Z C A A R O M A Ülkü D E A L Son

çözülme L K
oyuncu Derece C Mavera uzun kap

Ayak E Bilen

ince  yün A L M
Brunei
internet

kodu

Doktor B N H A Z
Ö Z G E Ö Z P R N Ç Ç Cezire

Un satan
kimse A D A Sodyum

(Simge) N A Dolma
kalem P sistemi

Fert R En tiz erkek
sesi T Çok

ve sezgili A R F U oyuncu B U R A G Ü L S O Y
B A T E Sinir H S A N Toprak T M O

Gülmece D E Yeni

bulma A S A P Geminin
orta bölümü C A B Kül rengi G

R O N zevzeklik T ve korku
bildiren
bir söz

Riski olan
A B U ortadan L G A

Belirtici E belirtir

Soy O H H E R Z E S T O R
A Y R T davulu M L A Hareketli

perde

Kum çölü A Alamet

Karasu Z
Fin dili R kabul etsin" K S Lutesyum

(Simge)
En küçük N E R G Sürdürümcü A

E F K Â R Ü matematikçi

Millet Ö K L D bir tür av K Dar ve S A L A N
dayanan

olan

Diyanet M A L Lavabo

Blucin M U S L U K Kolalama

Kös K O L A Gemicilikte
F grubu

teslim biçimi

Kaburga F O B Tuzak

N D Ç E K Ü L Litre K Rütbe P A Y E bilgisiz K O F
Cinsel

Cilt C N S Ekol O K U L Yüce U L U Büyük
ve süslü O T A O zamirinin

yönelme
durumu eki O N A

T E N Ümit U M U T Bir tür
makineli S T E N Bir tür S O Y A Sert bir

cismi
bükmek E M E K
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Sokak
sanatçıları
belgesel oldu
Hip hop, popping, house dahil
birçok sokak dansı stilini
bünyesinde barındıran dans
yarışması Red Bull Dance Your
Style, TikTok’ta tüm dünya ile eş
zamanlı olarak kıyasıya bir mü-
cadeleye sahne oldu. 15 Kasım’da
başvuruları tamamlanan
yarışmada daha önce birçok
başarıya imza atan dansçıların
öyküsü ise ‘Through the Eyes Of’
isimli belgesele konu oldu
Dansın gelecek sahnesinde yıldız isim-
lerin keşfedilmesinde rol oynayan yarış-
manın önceki konukları olan İtalyan
dansçılar Tonini ile Sheba’nın hikayesi
‘Through the Eyes of’ isimli belgeselde
aktardı. 3 bölümden oluşan seride ilk 2
bölümde dansçıların öyküsüne yer veri-
lirken son bölümde ise DJ Ake’nin ha-
zırlık süreci işlendi. Dans sahnesinden
geçen isimlerin hikayesini aktardığı 1 se-
zonluk serinin, geleceğin dansçılarına
ilham olması amaçlanıyor. Türkçe alt-
yazılı olarak yayınlanan seri
https://www.redbull.com/tr-
tr/shows/through-the-eyes-of adresinde.
Dünyanın en iyi sokak dasçılarının belir-
lenmesinde rol oynayan bu sene
Red Bull Dance Your Style Challenge
adıyla TikTok üzerinden ilk kez online
olarak düzenlendi. Dünya çapında bin-
lerce kişi 15 Kasım tarihine kadar baş-
vurularını gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü
isimler; Alman hiphop dansçısı Magilla
olarak bilinen Majid Kessab, ABD’li
dansçı Leon ‘Kida The Great’ Burns ve
Japon dansçı Ibuki Imata elemeler için
çalışmalara başladı. Yarışmanın iddialı
jüri kadrosu ise başvurular arasından fi-
nale kalan 8 ismi belirledi. 13 Aralık tari-
hine kadar devam eden oylamada,
kazananı ise seyircinin oyları belirleye-
cek. Kazanan kişi, 2021’de Red Bull
Dance Your Style Dünya Finali’nde ya-
rışma şansı yakalayacak. DHA

türk Edebiyatının genç kalemlerinden
Deniz Çömez, şubat ayında ilk eseri
'Çok Kişili Yalnızlık' ile kitapseverlerle
buluştu. Çömez, okurların kalbine do-
kunmayı amaçlayan uzun öyküsünde
yalnızlık kavramını denizin mavisiyle ay-
dınlatıyor. Türk Dili ve Edebiyatı öğret-
meni olarak edebiyat dünyasının
eğitimci yazarları arasında bulunan
Deniz Çömez, merakla beklenen ilk ki-
tabı Çok Kişili Yalnızlık ile okurların
karşısına çıktı. Genç yazarın 2020’nin ilk
aylarında raflardaki yerini alan novella
türündeki eseri, özellikle genç okurlar ta-
rafından 'yalnızlık' kavramına dair bir
öğreti olarak konumlandırılıyor. Özgür,
Maria, Firuzan ve Derya karakterleri eş-
liğinde popüler kültür ve toplum değer-
leri arasındaki çatışmaya ışık tutan
Deniz Çömez, çağımızın vebası olarak
nitelendirilen yalnızlığı da denizin mavi-
siyle aydınlatıyor. Eser, bu sayede gerçek
hayatın barındırdığı ve reddettiği değer-
leri gün yüzüne çıkardığından bir yer altı
edebiyatı olarak da sınıflandırılıyor. Ese-
rin kısa zamanda yarattığı etkinin teme-
linde, iç dünyadaki arayışlara verilen
yanıtların yattığına inandığını söyleyen
Deniz Çömez, “Çok Kişili Yalnızlık,
bugün içerisinde yaşadığımız çağda
kimi zaman ters düştüğümüz kimi
zaman ise kabul görmesi için mücadele
ettiğimiz değerleri tüm çıplaklığıyla ma-
saya yatırma gayesi taşıyor. Toy bir bire-
yin yaşamı öğrenme ve mahkum
edildiği yalnızlığı anlamlandırma yolun-
daki deneyimlerini monologlara yansı-
tırken, okura kendi iç sesini duyurmak
istiyor aslında. Böylece yalnızca karak-
terleri değil, okuru da çelişkilerine, hata-
larına ve pişmanlıklarına dair bir keşif
yolculuğuna davet ediyor” ifadelerini
kullandı.

tuzla Belediyesi, sosyal medya hesapları
üzerinden koronavirüs salgını sonrası başlat-
tığı canlı yayınlarına devam ediyor. Geçen ay
açılan 2020-2021 yılı Yunus Emre Kültür Se-
zonu’nun ilk sergisi olan ‘Yunus’un Çağrısı’
ile Yunus Emre’nin hayatını sanatseverler ile
buluşturan Tuzla Belediyesi, bu sefer de
Yunus Emre’nin hayatını izleyiciler ile buluş-
turdu. Tuzla Belediyesi’nin Instagram sayfa-
sında canlı olarak yayınlanan programa
konuk olan eğitimci-yazar Hayati İnanç,
Yunus Emre’yi, öğretilerini, Allah aşkını ve
dünyaya bakış açısını anlattı. 'Yunus’un Di-
linden' söyleşi programı Selahaddin Kocaas-
lan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

O her evin Yunus'udur

Yunus Emre’nin günümüzde hala anılıyor
olmasına dikkat çeken İnanç, "Bunun sebebi
ifadedeki billur ve saf eda. Çok güzel Türkçe
tasavvufu ama hakiki sebep elbette
başkadır.  Bu sebep, hak aşığı olmaktan
başka bir şey değildir. Yani, Allah sevdiği ku-
lunu sevdiriyor. Kimsenin elinde olmadan
gönüller ona dönüyor. 'Bizim Yunus' deriz.
Evden biridir sanki. Bizden biridir. Her evin
Yunus’udur o. Herkes onu tanır. Bizi burada
bu platformda izleyiciler ile buluşturan
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve
ekibine de teşekkür ederim" dedi. DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyü, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop 
illerinin bulunduğu Batı Karadeniz'de kamp ve karavan turizmine en uygun kamp alanı seçildi.
49 dönümlük alan, çeşitli projelerle kamp ve karavan turizmine uygun hale getirilecek

KAMP ICIN EN UYGUN
YER KARADENIZ

S anayi ve Teknoloji Bakanlığı koor-
dinasyonunda Batı Karadeniz Kal-
kınma Ajansı (BAKKA), Kuzey

Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu
(UKKF) iş birliğinde bölgedeki en iyi
kamp alanının seçilmesi için Karabük,
Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop ille-
rinde çalışmalar yapıldı. Kamp ve karavan
alanlarının tespit ve değerlendirme çalış-
maları, 21 Ağustos tarihlerindeki Ereğli
gezisiyle tamamlandı. Aday alanlar ara-
sında Bartın İnkumu Plajı, Karabük Şeker
Kanyonu, Zonguldak Milli Egemenlik Ta-
biat Parkı ve Bartın Ulus-Merkez gibi yer-
lerin de olduğu kamp karavan alanları
arasında yapılan değerlendirme sonucu
en yüksek puanı Subaşı Köyü Kamp
Alanı aldı. Batı Karadeniz'de 15 ayrı lo-
kasyon en yüksek puanı alan Subaşı Köyü

Kamp Alanı, yatırıma uygun alan seçildi.
BAKKA tarafından hazırlanan Doğa ve
Kültür Turizminin Güçlendirilmesi ve Ge-
liştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsa-
mında hazırlanan Batı Karadeniz Bölgesi
Karavan Turizmi Saha Tespit Raporunda
Subaşı köyü ile ilgili olarak hazırlanan ra-
porda tüm alanlarda köyün en yüksek
puanı aldığı ve Subaşı köyü bölgesinde
alanın karavan kamp alanı kurulabilmesi
için en elverişli alan olduğu belirtildi.

İyi bir tesis olacak

Herkül Turizm Doğa ve Motor Sporları
Kulübü Başkanı Taner Tatoğlu, yaklaşık
1,5 yıl önce kurdukları kulüp ile kamp tu-
rizmiyle bölgelerinin tanıtımına katkı sun-
maya çalıştıklarını söyledi. Kamp alanının
3 ayrı alandan oluşacağını anlatan Ta-
toğlu, "6 ilinde içerisinde olduğu, uluslar-

arası değerlendirme özelliği taşıyan, Batı
Karadeniz’deki kamp ve karavan alanları-
nın tespiti için saha tespit çalışması başla-
tıldı. Şu anda ilk kurşunu atacağımız
yerdeyiz. Birinci etaptayız. Burada 7 tane
bungalov, 10 tane kısa dönem konakla-
malı karavan alanımız, altyapı, gider tesis-
lerinin uluslararası kriterleri sağlayan bir
alanı inşa etmek için projeyi çizdirdik. Alt-
yapı çalışmalarına başlıyoruz. Yapılan
tespit tutanağında da Batı Karadeniz’deki
kamp karavan alanına en uygun yer ola-
rak seçilen yerlerin en başındayız. Bizler-
den önce de yabancı yatırımcılar bu bölge
için çalışıyorlardı. Fakat sanayi bölgesin-
den çok biz bu bölgenin alternatif doğa
sporlarına, bunun yanı sıra Kovid hastalı-
ğının bizlere gösterdiği doğada yaşam an-
lamında iyi bir tesis olacağını
görüyorduk." dedi. DHA

3 farklı kamp alanı
İkinci etap olarak düşünülen alanda yaklaşık
900 dönümlük bir yer olduğunu ifade eden
Tatoğlu, burada Off-Road, enduro, atv, atçı-
lık, binicilik gibi alternatif sporların ön plana
çıkacağını ifade etti. Üçüncü etapta da ço-
cuklar ve yetişkinler için doğada yaşam gibi
konularda eğitimler ve deneyimler paylaşımı
yapılacağını söyleyen Tatoğlu, şöyle ko-
nuştu: "Günübirlikçi karavancılar ve çadır
kamp alanı olarak yaklaşık 49 dönüm 
üzerine 3 faklı alan yapılacak. Bu alanlar 
birbirleri ile entegre olacağı için malum ko-
ronavirüs döneminde insanların doğa ile baş
başa kalabilecekleri, çocuklarımızın okul ba-
zında ya da bireysel olarak kamp ve doğada
yaşam ve hayatta kalma gibi eğitimlerini ala-
bilecekleri bir alan oluşturulacak. Burada
eğitim ve daha çok günü birlikçi dostlarımızı
ve misafirlerimizi ağırlayacağız."

'Yunus’un Dilinden' söyleşisinde konuşan eğitimci-yazar Hayati İnanç, "Yunus
Emre'nin günümüzde hala anılıyor olmasının görünür sebebi, ifadedeki billur
ve saf eda. 'Bizim Yunus' deriz. Evden biridir sanki, bizden biridir" dedi

Yunus bizden biridirYunus bizden biridirYunus bizden biridirYunus bizden biridirYunus bizden biridirYunus bizden biridirYunus bizden biridirYunus bizden biridirYunus bizden biridirYunus bizden biridirYunus bizden biridir

Sanat ışıkla
buluşuyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), kentin kültür sanat yaşamını
geliştirmek için gerçekleştirdiği ve des-
teklediği organizasyonlara bir yenisini
daha ekledi. İBB ve Çağdaş İstanbul
Vakfı (CIF), iş birliği yaparak “İstan-
bul the Lights” projesine imza attı. İs-
tanbul’un geneline yayılan ve yaklaşık
bir ay sürmesi planlanan proje kapsa-
mında 50’den fazla sanatçının 50’nin
üzerinde eseri, kentin parklarında ve
meydanlarında sergilenmek için hazır-
landı. Her yıl tekrar edilerek İstan-
bul’da sanatı ışıkla buluşturacak
etkinliğin online tanıtım toplantısı 5
Aralık saat 11.00’de İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun ve CIF Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin ka-
tılımıyla gerçekleşecek. Kent kültürüne
yeni bir zenginlik ve heyecan getirecek
“İstanbul the Lights”ın tanıtım top-
lantısı, İBB’nin resmi sosyal medya

sayfaları aracılığıyla izlenebilecek.

Her ekipten sanatçı olacak

İBB’nin alan ve mecra desteği verdiği
etkinlik kapsamında ışık ve dijital
uyarlamalar, İstanbul’un park ve mey-
danlarında İstanbullarla buluşacak.
Dijital sanatlar alanında üretim yapan
sanatçıların eserleri şehir ekranı,
metro ve AVM ekranlarında yer ala-
cak. Ayrıca şehrin geneline yayılmış
Augmented Reality (artırılmış gerçek-
lik) tekniği ile üretilmiş eserler, mobil
cihazları ile deneyimlenebilecek. Et-
kinlik kapsamında mapping gösterisi
de yapılacak. Organizasyonun küra-
törlüğünü, CIF sanat ve kültür prog-
ramları direktörü Ayça Okay ve
Contemporary Istanbul Plugin’in kü-
ratörü Esra Özkan ile ha:ar ekibinden
sanatçılar Hande Şekerciler ve Arda
Yalkın üstlenecek. 

İBB ve Çağdaş İstanbul
Vakfı, İstanbul’un adını

sanatla tüm dünyaya
duyuran bir etkinlik

gerçekleştirecek. 
“İstanbul the Lights”

projesiyle 50’nin üze-
rinde sanatçının eser-

leri, kentin park ve
meydanlarının yanı

sıra led ekranlarda ser-
gilenecek. 7 Aralık-3

Ocak tarihleri arasında
yapılacak organizasyo-
nun tanıtım toplantısı 5

Aralık’ta İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun

katılımıyla online 
olarak yapılacak

İBB ve Çağdaş İstanbul Vakfı (CIF), iş birliği yaparak
“İstanbul the Lights” projesine imza attı.

Çok kişilik
yalnızlık

TURİZM
İÇİN BİR
FIRSAT



Misli.coM 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da başkan
Kani Ademoğlu, deplasmanda 3-1 mağlup oldukları Amed
Sportif Faaliyetler maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kötü bir sonuç olduğunu belirten Ademoğlu, "En az 1 puan için
buraya gelmiştik. Ama oyun anlamında baktığımız zaman hak et-
medik. Kötü bir oyun sergiledik. İlk yarı iki takımda kötüydü. İkinci
yarı biz daha kötü olduk. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız. Bundan
da ders çıkartacağız. Hocamızla da istişareler yapacağız. Artık Maraş ma-
çına bakacağız. Üzgünüz" dedi. İnegölspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ise
“Maalesef 3 gol de aynı şekilde. Yemeyeceğimiz goller yedik. Yani bunun çözü-
münü bulmamız gerekiyor. Islarla bunu söylüyoruz ama çok basit hatalardan goller
yiyoruz. Deplasmanda yenmemesi gereken 3 tane gol yediğiniz zaman geriye dönmekte
zor oluyor ama benim için önemli olan başka bir şey var. Teslim olduk. Yani o beni çok sinir-
lendirdi, çok kızdırdı. Ne kadar gol yersek yiyelim ama teslim olmamamız gerekiyor. Yani sonuçta
1 tane de atsan 2 tane de atsan cevap vermemiz gerekiyor. Bu benim için daha sıkıntılı bir durum. Belki
ritim tutturamadık, arkadan geliyoruz, 20 gündür maç oynamıyoruz. Onlarında bir dezavantajı olabilir ama
bunlar sadece bahane, sonuçta kaybettik" ifadelerini kullandı. 
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Trabzonspor’da sezon başında transfer
edilen ve hazırlık maçında yaşadığı sakatlık
sonrası tedavisinin ardından bireysel çalış-
malarını sürdüren orta saha oyuncusu An-
dres Trondsen, taraftarlara mesaj yolladı,

“Yakında görüşmek üzere” dedi. Trabzons-
por Kulübü, 24 Eylül 2020 tarihinde sağ ön
çapraz bağ ve menisküs yırtığı teşhisiyle
ameliyat edilen orta saha oyuncusu Andres
Trondsen’in fizik tedavi ve sportif rehabili-

tasyon aşamasının başarılı bir şekilde devam
ettiğini, teknik heyet ve sağlık ekibinin plan-
lamaları doğrultusunda koşulara başlayan
oyuncunun kuvvet, koordinasyon ve denge
antrenmanlarına başladığını açıkladı.

süper Lig’in 11'inci haftasında 6 Aralık
Pazar günü deplasmanda Yukatel Deniz-
lispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe,
bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde
yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik di-
rektör Erol Bulut yönetimindeki antren-
man saat 11.00’da koşu, ısınma ve
çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar
alanda pas çalışmalarıyla süren idman,
çift kale maçın ardından yapılan taktiksel
ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Enner Valencia takımla birlikte çalıştı.
Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölü-
münde takımla, ikinci bölümünde bireysel
program dahilinde çalışırken; Nazım
Sangare ve Harun Tekin de kendileri için
hazırlanan bireysel programlar dahilinde
çalışmalarını sürdürdü. Mbwana Sa-
matta salonda çalışırken; Diego Perotti,
Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'un da
tedavilerine devam edildi. Sarı lacivertli
ekip, çalışmalarını yarın yapacağı antren-
manla tamamlayacak ve saat 17.00'de
uçakla Denizli'ye hareket edecek.

fenerBaHçe
meSaide

Çaykur rizespor, Süper Lig'in 11'inci haftasında Pazar günü deplasmanda
karşılaşacağı Fatih karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor.

yeşil-mavililerde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bugün yapılan an-
trenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan
Fernando andrade, lige sıkıntılı bir başlangıç yaptığını söyledi:
'Geldiğim hafta bir sakatlık yaşadım' diyen andrade, "Tam
sakatlığımı atlattığımı düşündüğümde koronavirüse yaka-
landım. koronadan dolayı iki haftada karantinada kalmak
zorunda kaldım. antrenmanları kaçırıp, arkadaşlarımla
beraber olamadığım için ritmim biraz azaldı. Şu anda
arkadaşlarımın düzeyine gelmeye çalışıyorum. yüzde
yüzüm diyemem" açıklamasında bulundu.

Oldukça üzgünüz

4-0’lık Galatasaray mağlubiyetini değerlendi-
ren Fernando andrade, “6 maçtır kaybetme-

yen bir takım için kimsenin beklemediği bir
futbol, skor oldu. Bu maçı acil bir şekilde

unutmak istiyoruz. Hocamızla da konuş-
tuk. Bu tür  maçların başımıza gelebi-

leceği, ancak bunların bir daha
tekrarlanmaması gerektiği belir-

tildi. umarım bundan sonra
bir daha olmaz. Bu maçı ta-

raftarlarımızı unutturmak
için önümüzde bir ka-

ragümrük maçı var.
Bu maçtan hem iyi bir futbol hem de iyi

bir skorla döneriz" ifadelerini 
kullandı. 

TRondSen: YAKındA GöRüşMeK üzeRe

y eni Malatya Stadı'nda saat
16.00'da başlayacak müsa-
bakayı, hakem Cüneyt Çakır

yönetecek. Son iki maçında sadece
bir puan alabilen turuncu-lacivertli
takım, haftaya 4 galibiyet, 2 bera-
berlik, 4 yenilgi ve 14 puanla 9. sı-
rada giriyor. Bu sezon 3 galibiyet, 3
beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan
Yeni Malatyaspor ise 12 puanla 12.
sırada yer alıyor. Medipol Başakşe-
hir'in Şampiyonlar Ligi'nde oyna-
dığı Leipzig maçında sakatlanan ve
oyundan çıkan Boli Bolingoli
Mbombo, Yeni Malatyaspor'a karşı
takımındaki yerini alamayacak.
Aynı mücadelede sakatlanan ve
oyundan çıkan takım kaptanı Edin
Visca'nın durumu ise maç günü
netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli
ekipte sakatlığı süren Junior Cai-
çara, bu mücadelede de forma 
giyemeyecek.

Martin Skrtel ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon
ligde 3 sarı kart gören Martin
Skrtel, kart ceza sınırında bulunu-
yor. Deneyimli futbolcu, yarınki kar-
şılaşmada oynayıp kart görmesi
durumunda cezalı duruma düşecek
ve turuncu-lacivertli ekibin 12. haf-
tada sahasında Gaziantep FK ile
oynayacağı mücadelede forma 
giyemeyecek.

BaSakSeHır 
zafer ıStıyor

SP  R
Medipol

Başakşehir, Süper
Lig'in 11. haftasında bu

akşam deplasmanda 
Yeni Malatyaspor

ile karşı karşıya 
gelecek

Çaykur Rizesporlu Fernando Andrade, 4-0’lık
Galatasaray mağlubiyetinde kimsenin

beklemediği bir skor ve futbol olduğunu 
belirterek, "Bu maçı taraftarlarımıza unutturmak 

için önümüzdeki Karagümrük maçından iyi 
bir skor ve futbolla döneriz” dedi

Mağlubiyet
üzüntüsü

Hes Kablo Kayserispor ligin 11'inci hafta-
sında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe
maçı hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig'in
11'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile
karşılaşacak olan sarı kırmızılılar bugün
yaptığı antrenman ile çalışmalarını tamam-
ladı. Teknik direktör Samet Aybaba yöneti-
minde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat
sürdü. Kayserispor kafilesi bugün öğleden
sonra havayolu ile İzmir'e hareket edecek.
Göztepe ile oynanacak olan müsabaka ön-
cesi Koronavirüs testi olan sarı kırmızılı-
larda bütün sonuçların negatif çıktığı
açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada,
"Göztepe karşılaşması öncesi Futbol A takı-
mımız, teknik heyetimiz ve personelimize

yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi
uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni
tip koronavirüs bulgularına rastlanma-
mıştır. Kamuoyuna saygıyla duyuru-
lur" ifadelerine yer verildi.

Hedefteki
takım 
Göztepe

Hes beyazlılar, 5 maç sonunda
6 puanda kalırken, konuk ekip
puanını 13'e çıkararak gruptan
lider olarak çıkmayı 
garantiledi. 
Sivasspor, bir üst tura çıkma
şansını İsrail'deki Maccabi
Tel Aviv maçına taşıdı.
Covid-19 testi pozitif çıkan
teknik direktör Rıza Ça-
lımbay'ın yerine yardım-
cısı Bülent Albayrak
takımın başında sahaya
çıktı. Sakat ve hasta
oyuncular nedeni ile Si-
vasspor'un yedek kulübe-
sinde sadece 4 futbolcu
yer aldı.

SivaS 
yıkıldı

Galatasaray maçını
unutmamız Gerek
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G alatasaray, Süper Lig'in 11. hafta-
sında bu akşam sahasında Atakaş
Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da baş-
layacak müsabakayı hakem Erkan Özda-
mar yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'de
çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 bera-
berlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmı-
zılı takımın 20 puanı bulunuyor. Atakaş
Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsaba-
kada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubi-
yet sonucunda 12 puan elde etti.

Son 5 maçta 13 puan topladı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçı-

nın 4'ünü kazanırken, birinde berabere
kaldı. Bu maçlarda Büyükşehir Belediye
Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir
Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u
yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo
Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasa-
ray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13
puan yazdırdı.

Oyuncular geri dönüyor

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) testleri negatife dönen 4 fut-
bolcu, maçın kadrosunda yer alabilecek.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada
futbolcular Arda Turan, Ryan Babel,

Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve
Okan Kocuk'un Kovid-19 testleri pozitif
çıkmıştı. Beş futbolcunun da testleri ne-
gatife dönerken, izolasyon süreçlerini ta-
mamlayan Arda Turan, Babel, Belhanda
ve Okan Kocuk, teknik heyetin görev ver-
mesi durumunda maçta forma giyebile-
cek. Karantina süresi sona ermeyen
Elabdellaoui ise kadroda bulunamaya-
cak. Ayak bileği burkulduğu için dünkü
idmana katılmayan Taylan Antalyalı ile
özel program dahilinde çalışan Radamel
Falcao ve Marcelo Saracchi'nin durum-
ları ise bugün yapılacak antrenmandan
sonra netlik kazanacak. Galatasaray'da

Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve
Christian Luyindama, Atakaş Hatayspor
maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulu-
nuyor. Bu futbolcular, yarın kart görme-
leri durumunda 12. haftayı bay geçecek
sarı-kırmızılı ekibin 13. haftada Fatih Ka-
ragümrük ile yapacağı maçta forma giye-
meyecek.

Hatayspor ile ilk randevu

Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Ha-
tayspor ile ilk kez karşılaşacak. Sarı-kır-
mızılı takım, geçen sezon sonunda lige
yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kul-
varda ilk maçını yapacak. DHA

Trabzon kimlik değiştirdi
ağaoğlU, Fotomaç gazetesi tarafından
Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen
"Süper Lig'in En İyileri" ödül töreninin
ardından basın mensuplarının sorularını
yanıtladı. Bu sezon Süper Lig'e istedikleri
başlangıcı yapamadıklarını belirten
Ahmet Ağaoğlu, "İlk 8 maçta Trabzons-
por'a yakışmayan ve bizi üzen neticeler
alındı. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile
farklı bir kimliğe büründü. Hoca geldiğin-
den beri takım savunmasının ön planda
olduğunu ifade ediyor. Bunu başardığı
oynadığımız son 2 maçta ortaya çıktı.
Hoca sonradan geldiği için bir takım sı-
kıntılar yaşayacak. Oyuncular da adap-
tasyon süreci yaşayabilirler. Bunu en kısa
sürede atlatacaklarının görüntüsünü ver-
diler. İnşallah bu şekilde yemeden veya az
yiyerek maç kazanmaya devam ederiz.
Abdullah Avcı, 31 Aralık'a kadar oyuncu-
ların gerçek performansını gördükten
sonra kadro yapılandırması düşüncesi
içerisinde. İnşallah takımın bu perfor-
mansı devam edecek. 31 Aralık çok
önemli. İnşallah 31 Aralık'tan sonra siz-
lerle farklı şeyleri konuşabileceğiz." ifade-
lerini kullandı. Bordo-mavili kulübü
başkanı, 2021 yılına girdikten sonra maç
takviminin yoğunlaşacağını ve bu duru-
mun çeşitli sıkıntılara yol açacağını dile
getirdi.

3-4 günde maç oynuyoruz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını-
nın sürdüğünün altını çizen Ahmet Ağa-

oğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Süper
Lig'de özellikle ocaktan sonra 3-4 günde
bir maç oynayacağız. Daha önce bu ko-
nuda endişelerimizi dile getirmiştik. Sal-
gın sürecinde pozitif çıkan oyuncuların
3-4 hafta takımdan ayrı kalmalarını göz
önünde bulundurduğumuz zaman çok
büyük sıkıntılar çıkacağını belirtmiştik.
Türkiye Futbol Federasyonu, Kovid-19
vakaları nedeniyle maça çıkamayacak ta-
kımları hükmen mağlup ilan edeceğini,
buna göre önlem almalarını ifade etti.
Kendileri de önlem aldı bununla ilgili.
Çok farklı bir lig oynayacağız. Bugün sı-
kıntı yaşayan takımların mart ve nisan ay-
larında farklı konumda olması kimseyi
şaşırtmasın. Haftada 3 maç oynamak,
kadronuz da darsa sizi ciddi şekilde sıkın-
tıya sokabilir. Rezerv ligin kurulması için
yapmış olduğumuz ısrarın ne kadar
doğru olduğunu ve kurulmamasını iste-
yenlerin ne kadar büyük bir yanlış içinde
olduğunu görüyoruz. Aralıktan sonra çok
farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Herkesin
buna hazırlıklı olması lazım. Bütün ön-
lemlerimizi almamız gerek. Trabzonspor
Kulübü olarak 19 Yaş Altı Takımı'nın
önemli bir bölümünü elimizde tuttuğu-
muz için bu sürece hazır olduğumuzu
söyleyebilirim."

Geleceği konuşalım

Ahmet Ağaoğlu, bir basın mensubunun,
"Sezona Abdullah Avcı ile başlamadığınız
için bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna ise

şu cevabı verdi: "Geçmişi konuşmak kime ne
kazandırır onu bilmiyorum. Geçmişin üze-
rinden 50 senaryo üretebiliriz. Bugün gelmiş
olduğumuz noktada bunu konuşmanın bir
faydası yok. Mesela şu an Sörloth'un baba-
sının, oğlunun Leipzig'de mutlu olmadığını
ve Trabzonspor'a dönmek istediğini ifade et-

tiği yolunda haberler bizim medyamızda çı-
kıyor. Olmayan bir şeyi konuşmanın bize
fayda sağlayacağına inanmıyorum. Rah-
metli Süleyman Demirel'in bir sözü vardı:
'Geçmişi revize etmek mümkün olsaydı
emin olun herkes çok farklı yerde olurdu.'
Geleceği konuşalım, önümüze bakalım."

avrUpa futbolunun kulüp düzeyindeki iki nu-
maralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde
beşinci hafta, 6 grupta oynanan 12 maçla baş-
ladı. I Grubu'nda mücadele eden Demir Grup
Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk ettiği
İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Vil-
larreal bu galibiyetle lider olarak tur atlarken, 6
puanda kalan Sivasspor, son hafta deplas-
manda Maccabi Tel-Aviv'i yenmesi halinde
gruptan çıkmayı başaracak. H Grubu'nda yer
alan Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Sparta
Prag'ı 2-1 mağlup ederek üst tura çıkmayı ga-
rantiledi. Karşılaşmanın 77. dakikasında Yusuf
Yazıcı'nın yerine oyuna giren Burak Yılmaz, 80
ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımına gali-
biyeti ve turu getirdi. Celtic karşısında 2-0 ge-
riye düşen Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun da
gol attığı maçta rakibini 4-2 mağlup etti. İtal-
yan ekibi, grupta Lille'in ardından son 32'ye
kalan ikinci takım oldu. G Grubu'nda Leicester
City, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün
forma giydiği karşılaşmada Zorya'ya 1-0 ye-
nildi. Ekim ayında yaşadığı sakatlığın ardından
ilk kez sahaya çıkan Çağlar, 17. dakikada sa-
katlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bugün oynanan maçların ardından Villarreal,
Lille, Milan, Braga, Antwerp, Dinamo Zagreb
ve Kızılyıldız gruptan çıkmayı garantiledi.

Burak Yılmaz
fark yarattı

BarcelonaKulübü Başkanı Carles Tus-
quets, "Ekonomik durum endişe verici. Çok
kötü ama umut var." açıklamasında bulundu.
Katalonya radyosu Rac1'e konuşan Tusquets,
Barcelona'da geçen hafta varılan anlaşma ge-
reği, kulübün ekonomik durumuna katkı sağla-
mak için futbolcuların ocak ayı maaşlarını
almayacaklarını söyledi. "Şu anda sahip oldu-
ğumuz anlaşma, nakit sorunu yaşamadan se-
zonu bitirmemizi sağlıyor. Bu sezon kurtarıldı."
diyen Tusquets, futbolculara ödenmesi gereken
170 milyon avronun gelecek 4 yıl içinde yapıla-
cağını kaydetti. Barcelona Kulübü Başkanı,
"Stadyumlar açıldığında hiçbir şey yapmadan
220 milyon avro gelir elde edeceğiz, sponsorlar
sayesinde 320 milyon avro da gelecek. Bu
olana kadar giderler durmuyor. Şu anda kor-
kunç bir durum var ama stadyumları açtığı-
mızda telafi edebiliriz." dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen
Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde eden
Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı,
yeni başarılarla Türk cimnastiğini daha yukarı-
lara taşımayı hedefliyor. Şampiyonada '3 çem-
ber 2 labut' aletinde gösterdikleri tarihi
başarıyla Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonlu-
ğunu kazandıran milli sporculardan Duygu
Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker ve Eda Asar,
başarılarına yenilerini eklemek istiyor. Ritmik
Cimnastik Grup Milli Takımı'nın 4 sporcusu ile
Milli Takımlar Genel Koordinatörü Ülker Ba-
ğışlayan, organizasyona nasıl hazırlandıkları,
şampiyonluğun ardından hissettikleri ve hedef-
lerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elde edi-
len başarı için yoğun bir emek harcandığını
belirten Ülker Bağışlayan, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 6 senedir sürdürdüğümüz çalışma ve
federasyonumuzun desteği ile bu grubu oluş-
turduk. Dört yıldır da genç takımdan aldığımız
sporcuları büyüklere taşıdık. Başarının arka-
sında emeği geçen çok sayıda kişi var. Salgın
dönemini de avantaja çevirmek için önce çev-
rim içi çalışmalar yaptık, her gün 5-6 saatlik
antrenmanlarla devam ettik. Bakanlığımızın iz-
niyle, sonrasında da salonda çalışmalarımızı
sürdürdük, Mersin'de kampa girdik, hakemleri-
miz de sık sık kontrol yarışmaları yaptı. Aldığı-
mız madalya ile dikkati çektik. Yarışmadan
sonra da bize ev sahipliği yapan Ukrayna Milli
Takımı tebrik etti. Altın madalya kazanarak bir
mucizeyi gerçekleştirdik, çok mutluyuz.”

Messi satılabilir

Türkiye'nin
gururu oldular

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam sahasında Atakaş Hatayspor ile
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DEVAM
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Mİ?

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın
göreve gelmesiyle bordo-mavili futbol takımının kimlik değiştirdiğini söyledi

Ağaoğlu, Fotomaç
gazetesi tarafından
Turkuvaz Medya
Merkezi'nde düzen-
lenen "Süper Lig'in
En İyileri" ödül töre-
ninin ardından basın
mensuplarının soru-
larını yanıtladı.



Oyuncu kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında
evlendiği stilist eşi Başak dizer ile bir-
likte soluğu Muğla'nın köyceğiz ilçe-
sinde aldı. Şu sıralar birbirlerine vakit
ayıran çiftten Tatlıtuğ, yeni pozlarını
sosyal medya hesabından takipçile-
riyle paylaştı. 
Sarı ceketi ve şapkasıyla poz veren
oyuncunun bu karelerine takipçilerin-
den beğeni ve yorum yağdı. işte o yo-
rumlardan birkaçı: “karizmanın
vergisini ver, biz de nasiplenelim. kı-
vanç Bey, gün geçtikçe daha da yakı-
şıklı oluyorsunuz. Bu karizma ne,
Allah aşkına!”

A rtan koronavirüs vakalarının ar-
dından yeni yayınlanan genelgeyle
hafta sonu sokağa çıkma kısıtla-

ması bu hafta başlıyor. Kısıtlama ile ilgili
konuşan Balıkçı Kenan: ‘Dünyayı saran
koronavirüs maalesef ülkemizdede ciddi
şekilde etkisini gösteriyor. Hafta sonu
gelen kısıtlamada bizler hizmet vermeye
devam edeceğiz. Gel al paket servisiyle
müşterilerimize taze balık çeşitlerini sun-
maya devam edeceğiz. Evleri yakın olan
vatandaşlarımız ekmeğini, meyvesini al-
dıktan sonra balıkçısınada gidip taze ba-
lığını alabilecekler. Hamsiden, istavrite,
lüferden, palamuta, çupradan, levreğe bir
çok taze balık çeşitleriyle gel al paket ser-
visimizle hizmet vereceğiz’ diye konuştu.

İster çiğ al ister pişir

Hafta sonu gel al paket servisiyle hizmet
vereceklerini dile getiren Balıkçı Kenan:
‘Evleri yakın olan vatandaşlarımız ister
çiğ olarak istersede pişmiş olarak sipariş-
lerini verebilecekler. Balık seçmelerine
gerek yok. Vatandaşlarımız özellikle mev-
siminde olan balıkları tercih etsinler.
Mevsiminde olan balıklar hem bol olu-
yor, hem de fiyat olarak daha uygun olu-
yor. Balık hastalıkların kalkanıdır. Balık
çocuklarımızın kemiklerini geliştiriyor.
Yaşlıların kan dolaşımını hızlandırıyor’
ifadelerini kullandı.

Virüsün ilacı balık 

İçinde katkı maddesi bulunmayan tek
besin kaynağının balık olduğunu vurgu-
layan Balıkçı Kenan: ‘Balığın içerisinde
hiç bir katkı maddesi yok. Doğal olan tek
besin kaynağı. Hastalıklarla boğuştuğu-
muz bu günlerde vücudumuzun bağışık-
lığını arttıran, direncini güçlendiren
besinlerin en başında balık geliyor. En az
haftada iki gün balık yememiz gerekiyor.
Sadece koronavirüs ve benzeri büyük sal-
gınlarla mücadele ederken değil her daim
bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmalıyız’
dedi.
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BARIŞ KIŞ

Hafta sonu gel al paket servisiyle hizmet vereceklerini duyuran İstanbul’un ünlü Balıkçısı Balıkçı
Kenan, “Markete, manava giden vatandaşlarımız bize de gelip balıklarını alabilirler” dedi
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Mutluluğa pedal çevirdi
Beylikdüzü’nde yaşayan serebral palsi hastası 12 yaşındaki Ebrar Esma Dikmen, hep hayalini
kurduğu bisiklete Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık vesilesiyle kavuştu
Beylikdüzü yakuplu Mahallesi’nde yaşayan
serebral palsi hastası 12 yaşındaki ebrar esma
dikmen, hayallerindeki bisiklete kavuştu.
yaşam Vadisi’nde ebrar esma ve annesi
Senem dikmen ile bir araya gelen Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylik-
düzü Belediyesi girişimleriyle, Medical Park
Florya Hastanesi tarafından bağışlanan özel
yapım bisikleti, ebrar esma’ya teslim etti. Baş-
kan Çalık, ebrar es-
ma’nın
bisiklet
sür-

mesine yardımcı olurken hayalleri gerçek olan
ebrar esma, bisikletini sahile giderken kullana-
cağını ve çok eğleneceğini söyledi. 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık hem ebrar esma’nın bisiklet sürmesine
yardımcı oldu hem de onunla keyifli bir sohbet
gerçekleştirdi. ebrar esma’nın ilerde öğretmen
olmak istediğini öğrenen Başkan Çalık “Çok
başarılı olacak benim kızım. iyi bir öğretmen

olacağına ina-
nıyo-

rum.”

diye konuştu. ebrar esma ise Başkan Çalık’a
“kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Çok
mutlu ettiniz beni, Başkanım. Sahile giderken
bisikletimi kullanacağım ve çok eğleneceğime
eminim. Pandemi bittiğinde, sizi evimize bekle-
riz.” diye karşılık verdi.

 Mutlu günlerde kullansın 

ebrar esma’nın annesi Senem dikmen,
Başkan Çalık’a ve bağışçı kurum yetkili-
sine, ilgi ve alakaları için teşekkür eder-
ken bağışçı kurum Medical Park Florya
Hastanesi yetkilisi Volkan Taşlı ise
“Bize böylesi anlamlı bir bağış yapma
fırsatı sunan Beylikdüzü Belediye
Başkanımız Mehmet Murat Çalık’a,
Beylikdüzü Belediyesi’ne ve tüm
çalışanlarına gönülden teşekkür
ediyoruz. inşallah, esma, hare-
ket ettikçe bacak kasları daha
da kuvvetlenir. Mutlu gün-
lerde kullansın. Onun
mutluluğu bizim için her
şeyden daha değerli.”
diye konuştu. Baş-
kan Çalık da ba-
ğışçı kurum
yetkilisi Volkan
Taşlı’ya “Aldığı-
nız en anlamlı,
en güzel plaket

bu olsa
gerek.” diye-

rek plaket tak-
dim etti.
ÖzGüR
TOPUz

Yak yüreğini gitsin
Farklı düetlerle adını
duyuran Cem Şahan,

kariyerine tekli şarkılarla
devam etmek için Melodi

Müzik etiketiyle solo
yayınlayacağı 

projesinin ilk ürünü 
‘Yak Yüreği’ni tüm 

dijital platformlarda 
dinleyicinin 

beğenisine sundu

SÖZÜ ve müziği Sevcan Dalkıran ile Decrat’a
(Oğuzhan Salihoğlu) düzenlemesi Berk Kirtiş ait
‘Yak Yüreği’nin mix, mastering’i kısımlarını Emre Kı-
ral’la Utku Ünsal hazırladı. Son zamanlarda dün-
yayı etkisi altına alan güncel müzik akımları ve etnik
öğeler taşıyan şarkı, Cem Şahan’ın vokal performan-
sının gücünü, yorumunu sergilemesini sağladı.

Video klip ve şarkı dost işi

En sevdiğim şehir dediği İzmir ve Alaçatı Delikli
Koy’la, ünlü Türkiye’ye yayılan Efendiler Kulübünde
çekilen ‘Yak Yüreği’nin yönetmen koltuğunda Cem
Şahan’ın çocukluk arkadaşı Okan Boyar oturdu.Di-
namik ve akıcı görüntülerden oluşan video klipte,
genç şarkıcının oyunculuk konusunda da ne kadar
başarılı olduğu ortaya çıktı. Dostlukta da aşk’ta da
iyi niyetlerimin üst üste kullanılmasıyla geçtiğim bir
dönemde kalemime döküldü mısralar diyen Sevcan
Dalkıran’da, aynı zamanda şarkının yarısını yazan
Decrat gibi genç şarkıcının eski dostları. Hepsinin so-
nunda kötü olmayı isteyip beceremediğim, ilahi ada-
lete havale etmekten başka bir şeyin de elimden
gelmediğini anlatılan Yak Yüreği, Cem Şahan’ın ge-
lecek vaad eden erkek şarkıcılar arasında yer alacağı-
nın sinyallerini veriyor. AYNUR CİHAN

ESENYURT Bele-
diyesi, vatandaşla-

rın sağlıklı ve
güvenli bir şekilde

seyahat edebilmeleri
için ilçe genelindeki

pazarlarda bulunan
müşteri servislerini de-

zenfekte ediyor. Esenyurt
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Koronavirüs’ün en çok ya-

yılma riski bulunan toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışma-
larına devam ediyor. Ekipler, ilçe genelindeki taksi, İETT, dolmuş ve

özel araçların dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra pazar yerlerindeki
belediyeye ait müşteri servislerini de dezenfekte ederek mikroplardan

arındırıyor. Esenyurtluların sağlığı için çalışmalarını aralıksız sürdüren
ekipler, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak, vatandaşların yoğun

olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürü-
tüyor. Düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon çalışmalarında insan sağlığına

zarar vermeyen özel solüsyonlar kullanılıyor.

Esenyurt’ta
temizlik var

MAGNUM ARABA VERDi
DONDURMA ve çikolatada haz otori-

tesi Magnum’un hediyesi iki Porsche
Cayman sahiplerini buldu. Magnum’un

her sene gerçekleştirilen haz dolu kampan-
yası, bu sene 13 Ekim 2020 Salı günü noter

huzurunda gerçekleştirilen çekilişle sonuç-
landı. Hazzın hediyesi 2 Porsche Cayman ta-

lihlileriyle buluştu. Kastamonu’dan Murat
Satılmış ve İstanbul’dan Emir Yiğit araçlarını

teslim aldı. Şimdiye kadar Magnum’un promos-
yon kampanyalarında 15 kişi lüks otomobil, 1 kişi

Beneteau Yelkenli Tekne, 5 kişi ise lüks daire sahibi
oldu. Bunun yanı sıra onlarca kişi Magnum’la dün-
yanın birçok noktasına seyahat etme fırsatı yaka-
ladı. 2004 yılından bu yana her yıl farklı bir sürpriz
hediye kampanyalarıyla ilgileri üzerine toplayan
Magnum, şimdiye dek Aston Martin, Lamborg-
hini, Porsche Boxster, Porsche Cayman, Maserati
gibi 15 lüks marka otomobili İstanbul, Bursa, Mer-
sin, Kırklareli, Nevşehir, Ordu, Konya, Niğde, Ka-
rabük ve Kastamonu gibi şehirlerde yaşayan
Magnum severlere hediye etti. 
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