
BUGÜN BURADA OLMAK ÇOK ÖNEMLi
Millet İttifakı üyesi Demokrat
Parti (DP) Genel Başkanı

Gültekin Uysal ve Ordu Milletvekili
Cemal Enginyurt Diyarbakır annele-
rini ziyaret etti. Uysal ziyaret sıra-
sında, “Bugün burada olmak çok
önemli. Hain terör örgütü PKK’nın
kaçırdığı evlatları için 491 gündür

feryat eden annelerimizi ziyaret ettik”
açıklamasını yaptı. Diyarbakır ziya-
reti duyurulduğunda, “DP Millet İt-
tifakı'ndan kopuyor” iddiası ortaya
atılmış, Gültekin Uysal, “Demokrat
Parti'nin bir yere gittiği geldiği yok.
Durduğumuz yerde duruyoruz”
açıklamasını yapmıştı. 
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HDP KiMDiR? HDP KANLI BiR KATiLDiR!
DP Milletveklili Enginyurt ise
“Bu gecikmiş bir ziyaret değil.

Biz DP olarak, HDP'nin ayağına gel-
medik. Biz onurlu ve dik duruş sergi-
leyen Kürt annelerinin yanına geldik”
dedi. “HDP'nin ayağına gidilmez
diyenlere de bir sözüm var” diyen
Enginyurt, “Birileri korkup saklanır-

ken Diyarbakır anneleri biz burada-
yız demiş. Çocuklarını HDP'den
değil devletten istiyorlar. HDP kim-
dir? HDP çocukları dağa kaçıran
kanlı bir katildir. Bütün siyasi partiler
buraya gelmelidir. HDP'den minnet
bekleyen yok. Devletimiz var olsun”
ifadelerini kullandı. 
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SAYFA 9Bahadır SÜGÜR

Pandemiyi 
fırsata çevirmek!

Milli Savunma Bakanı Hu-
lusi Akar, Almanya'nın An-

kara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u
kabul etti. Akar, Türkiye'nin Doğu
Akdeniz'deki politikasının açık ve
net olduğunu belirterek, “Biz ulus-
lararası hukuktan yanayız. Uluslar-
arası hukukun, ikili anlaşmaların
uygulanmasını istiyor, bekliyoruz.
Bu konuda iyi komşuluk ilişkilerine
çok önem veri-
yoruz. Bütün
sorunların 
görüşmeler, 
konuşmalar 
yoluyla çözül-
mesi gerektiğini,
siyasi çözümler
bulmamız 
gerektiğine ina-
nıyoruz” dedi.
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Biz uluslararası
hukuktan yanayız

BAKAN KURUM’A SERT SÖZLER

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Utanacağınız 
şeyler söylemeyin

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, İstanbul’u tehdit eden

kuraklık sorunu ile ilgili önemli 
açıklamalar yaptı. İstanbul’da su ke-
sintisi yaşanmayacağını belirten İma-
moğlu, Kanal İstanbul projesinin bu
yıl başlayacağını duyuran Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a

tepki gösterdi.
İmamoğlu,
“Lütfen böyle
utanacağımız ve
utanılacak 
açıklamalar yap-
masınlar. İstan-
bul'un öncelikleri
ile ilgili konuşa-
lım” eleştirisinde
bulundu. I SAYFA 5
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Ekrem İmamoğlu

İKTİDARA PANDEMİ ELEŞTİRİSİ

Gerçek veriler
halktan gizlendi

CHP'nin doktor milletvekili
Ali Şeker,  COVID – 19 

kaynaklı ölüm sayılarının şeffaf bir
şekilde kamuoyu ile paylaşılmadığını
belirterek, “Hükümet ilk günden bu
yana korona virüsüne ilişkin gerçek

verileri toplum-
dan gizleme
yolunu seçti.
Vaka sayıla-
rında, vefat 
sayılarında
halkın gerçek ve-
rileri bilme hakkı
engellendi” 
eleştirisinde bu-
lundu. I SAYFA 7
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Ali Şeker

CHP GRUBU’NA YÜKLENDİ

Tespih tanesi 
gibi dizildiniz!

Silivri Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz, “CHP’li 

arkadaşlarımın, Cumhur İttifakı’nın
yaptığı hizmetleri ihanet görüp
CHP’nin yaptıklarına alkış kıyamet
tavır sergilemesine karşıyım” dedi. 
AK Parti döneminde yapılan Kiptaş
3’ün alanında CHP'lilerin ‘güneşimiz,
rüzgârımız engelleniyor’ diye eylem

yaptığını hatırla-
tan Yılmaz,
“Niye? 2 kat imar
12 kata çıktı diye.
Şimdi aynı şart-
larda Kiptaş 4
yapılıyor. Orada
tespih taneleri,
boncuk gibi dizil-
diniz” diye 
konuştu. I SAYFA 4
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Volkan Yılmaz

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversi-

tesi’ne rektör olarak atanmasına tepkiler devam
etti. Akademisyenler dün saat 12.00’de üniversite
kampüsünde devir-teslim törenine cübbeleriyle
katılıp, rektörlük binasına sırtlarını dönerek töreni
protesto etti. Akademisyenler yaptığı açıklamada,
rektörlerin atama ile değil seçimle belirlenmesi 
gerektiğini söyledi. Güney Kampüsü'ne gelen 
öğrenciler de akademisyenlerin eylemine katıldı.
“Kayyum rektör istemiyoruz” sloganları atan 
öğrenciler Melih Bulu'yu istifaya çağırdı. 

ç

PROF. DR. MELiH BULU’YU 
iSTiFAYA ÇAĞIRDILAR

Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla
ilgili 17 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı

Yardımcı İsmail Çataklı olaylarla ilgili olarak,
“Gözaltına alınanlardan sadece 2'si Boğaziçi 
Üniversitesi öğrencisi. Ayrıca ifade etmek gerekir
ki; aralarında MLKP terör örgütü dahil terör 
örgütleriyle ilgili kaydı bulunanlar da var” açıkla-
masını yaptı. İstanbul Valiliği'nden yapılan 
açıklamada ise “Polisimize yönelik asla kabul 
edilemez itham ve davranışlar karşısında, 
polisimize destek veren bütün vatandaşlarımıza
teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

ç Eğitim-Sen, Boğaziçi Üniversitesi eyle-
mine katılan bazı kişilerin gözaltına alın-

masına sert sözlerle tepki gösterdi. Sendika’dan
yapılan açıklamada, “Rektörlerin üniversite bile-
şenlerince seçilmesi yerine, üniversiteye kayyum
atanmasını tercih eden ve bu tercihinde ısrarcı
olan siyasi iktidar, üniversitelerdeki demokratik,
muhalif, eleştirel düşünceye karşı tavrını dün tüm
açıklığıyla gözler önüne sermiştir” denildi. Gözal-
tına alınan öğrencilerin de derhal serbest bırakıl-
masını isteyen Eğitim-Sen, üniversite bileşenle-
rinin yan yana gelmesi gerektiğini belirtti. I SAYFA 7
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GÖZALTINDAKiLER DERHAL
SERBEST BIRAKILSIN

Hulusi Akar

AKAR’DAN SICAK MESAJ

CHP Muğla Milletvekili Süley-
man Girgin, üniversite öğren-

cisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin
ardından baba Sıddık Gültekin'i tele-
fonla arayarak "davadan vazgeç" de-
diği iddiasıyla ilgili suç duyurusunda
bulundu. Baba Sıddık Gültekin ise
“Ben kızımın davasıyla ve acımla uğ-
raşıyorum, onlar beni başka bir yere
çekmeye çalışıyorlar. Dün CHP kadın
kolları genel baş-
kanı ve CHP'liler
davaya gelip 
destek veriyor.
Bugün Süley-
man Girgin
isimli milletvekili
beni şikayet edi-
yor. Bu nasıl bir
ikiyüzlülüktür?”
diye sordu. 
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Baba Gültekin’e
suç duyurusu

Süleyman Girgin

CHP’Lİ VEKİL ŞİKAYET ETTİ

ERDOgAN’DAN
SuRPRiZ ZiYARET
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DP'nin “Millet İttiifakı'ndan ayrılacak” iddialarına neden olan Diyarbakır anneleri ziyareti gerçekleşti. Genel Başkan Gültekin Uysal,
“Burada olmak önemli” derken DP Milletvekili Cemal Enginyurt, “HDP çocukları dağa kaçıran kanlı bir katildir” diye konuştu

SAYFA 4Utku KIZILTAN 

Biliyor 
musunuz?

HABERİN 
DEVAMI 
SAYFA 
15’TE

ADEMi’Yi
ÖNERDiLER

MiLLET’TEN iLK ZiYARET

Ankara'da Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile MHP lideri

Devlet Bahçeli arasında sürpriz
bir görüşme yaşandı. Erdoğan,
Bahçeli'yi Beytepe'deki evinde 
ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı ka-
pıda karşılayarak, ziyaretten ötürü
teşekkür etti. İki lider daha sonra
eve geçerek, yaklaşık 1 saat 10 da-
kika görüştü. Görüşmenin ardın-

dan evden ayrılan Erdoğan'ı, Bah-
çeli makam aracına kadar uğur-
ladı. İki lider görüşmeye ilişkin
açıklama yapmadı. Görüşmede
Cumhur İttifakı’nın 2021’deki yol
haritasının konuşulduğu iddia
edildi. Öte yandan, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, en son 23 Ekim
2019'da MHP lideri Devlet 
Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.
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Devlet Bahçeli’nin evine gitti HİÇBİR DARBEYİ
SAVuNMADIK

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci-
lere açıklamalarda bulundu. Boğaziçi

Üniversitesi'nde yaşanan rektörlük protestosuna
değinen Kılıçdaroğlu, üniversite kapısına kelepçe
takılmasına ilişkin, “Kelepçe takılması, darbe dö-
neminin daha güzel fotoğrafı olabilir mi?” diye
konuştu. İlker Başbuğ’un 27 Mayıs açıklaması-
nın anımsatılması üzerine, “20 Temmuz’dan
sonra Türkiye bir sivil darbenin içindedir” diyen
Kılıçdaroğlu, “Biz hiçbir darbeyi savunmadık.
Demokrasinin bu noktaya gelmesinin temelinde
darbeler vardır” ifadelerini kullandı. 
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İddianame
kabul edildi

İstanbul Anadolu Cumhuri-
yet Başsavcılığı’nın, CHP 

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu hakkında ‘Suç işlemeye tahrik’,
‘Suçu ve suçluyu övmek’ suçlama-
sıyla hazırladığı iddianame kabul
edildi. Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkan-
lığı İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 
fotoğraflanması olayında CHP Üs-
küdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ı
azmettirme, ‘Suç işlemeye tahrik’,
‘Suçu ve suçluyu övmek’ suçlama-
sıyla 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis 
istemiyle yargılanacak. I SAYFA 7
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Kemal 
Kılıçdaroğlu

Canan Kaftancıoğlu

SIRTLARINI
DoNDuLER!

Boğaziçi Üniversitesi’ne
Prof. Dr. Melih Bulu’nun 
rektör olarak atanmasının
ardından tepkiler sürüyor. 
Üniversitedeki
akademisyenler
üniversite kampüsünde
yapılan devir teslim
törenini Rektörlük
binasına sırtlarını
dönerek protesto etti.
Bu arada üniversite
olaylarında çıkan 
olaylarla ilgili 17 kişi
gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan
sadece 2'sinin Boğaziçi
Üniversitesi öğrencisi
olduğu açıklandı

GÖZALTINA ALINANLARI AÇIKLADI
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gözaltına alınan öğrenciler hakkında açıklama yaptı. “İçişleri Bakanlığı sözcüsünün yalan beyanından 
sonra İstanbul Valiliği'nin doğru ancak eksik açıklamasını, eksikliğini tamamlayarak paylaşalım” diyen Kaftancıoğlu, “Gözaltındaki; 2 kişi, 
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. 14 kişi, Marmara, Mimar Sinan, İstanbul Üniversitesi öğrencisi. 1 kişi ise açık lise öğrencisi” paylaşımını yaptı. 

Boğaziçi Üniversitesi’ne
rektör olarak atanan Prof.
Melih Bulu, protestoları
normal karşıladığını 
belirterek, "Benim hoşuma
gitmeyen şey şu oldu, 
diğerlerinin Boğaziçi öğ-
rencisinin içine girmesine
öğrenciler nasıl izin verdi anlayamadım.
Üniversiteli olmayanlar da var, alakasız
insanlar. Burada provokatif bir şey
olduğu, anladığım kadarıyla Boğaziçi
öğrencisi burada kullanıldı" açıklamasını
yaptı. I SAYFA 9

ÖĞRENCiLERiMiZ
PROVOKE EDiLDi

SADECE 2’Si BOĞAZiÇi 
ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCiSi
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HABERİN DEVAMI SAYFA 8’DE

Talihli çekini
teslim aldı

SAYFA 

9’DA

Kısa filmler için juri belli oldu
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KEÇiLER
OTLUYOR!

DP’nin Diyarbakır ziyaretinin Millet
İttifakı’nın diğer ortakları tarafından

nasıl karşılanacağı merak ediliyor. 



2 ÇARŞAMBA 6 OCAK 2021

AnTALyA'dA özel bir hastanede görevli
Op. Dr. İbrahim Duman, koronavirüse
yakalanan kişilerde cinsel hastalıklar gö-

rülebildiğini söyledi. Virüsün testis dokusunda ha-
sara neden olduğunu belirten Op. Dr. İbrahim
Duman, "Ayrıca enfekte olan hastalarda psikolojik
etkiyle sertleşme bozuklukları, cinsel problemler
daha fazla saptanmıştır" dedi. Koronavirüs hastalı-
ğının cinsel sağlığa ve üreme organlarına etkileri
yeni tespit edilmeye başlandı. Antalya'da özel bir
hastanenin üroloji bölümünde görevli Op. Dr. İbra-
him Duman, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-
19 salgınında, hastalığın kısa ve uzun dönem
etkilerinin yeni ortaya konduğunu belirtti. Op. Dr.
Duman, ürolojik açıdan koronavirüsün cinsel yolla
bulaşıp bulaşmadığı, iktidarsızlık ile kısırlık yapıp
yapmadığı konularının merak edildiğini söyledi. Ko-
ronavirüsün, anjiotensin konverting enzim 2
(ACE2) olarak adlandırılan enzim reseptörleriyle
hücre içine girdiğinin bilindiğini, akciğer dokusunda
olduğu gibi testiste de bu enzim ve reseptörden bol
miktarda bulunduğunu kaydeden Op. Dr. Duman,
virüsün testis dokusunda hasara neden olduğunu
belirtti.

Sperm üretimi azalıyor

Ayrıca rektum ve vajinal sıvılar ve salgı bezlerinde de
virüsün varlığının ortaya konduğunu ifade eden Op.
Dr. İbrahim Duman, “Testiste sperm ve erkeklik hor-
monu olarak bilinen testosteron üretilmektedir. Vi-
rüsün testiste belirgin hasara neden olduğu
görülmüştür. Buna bağlı olarak virüsün sperm üreti-
mini bozarak kısa ve uzun dönemde kısırlığa yol
açabileceği kanısı doğmuştur. Cinsel istek ve sertleş-
mede önemli rolü olan testosteronda azalma, ikti-
darsızlık ve libido kaybına da neden olabilir" dedi. 

SOn yıllarda profesyonel olarak cilt bakı-
mında kullanılan iğneli ya da cildin içine
müdahale eden bazı ürünlerin ev tipi olan-

ları da yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Ancak
bu ürünler bilinçsizce kullanıldığında kalıcı hasarlara
da yol açarak kişilerin yıllarca süren tedavilere maruz
kalmasına sebep olabiliyor. Bu ürünlerin yanlış kulla-
nımında oluşabilecek tehlikelere dikkat çeken Der-
matoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi A. Nilhan Atsü
"Arkadaş önerisine, reklama dayalı, ev tipi, invaziv
uygulamalar sıkıntı yaratabilir. Hatalı uygulamalar
sonrasında deride enfeksiyondan tutun, leke, kalıcı
izler ve kalıcı cilt hastalıklarına kadar bir seri rahat-
sızlık görebiliriz" dedi. Yeterliliği bulunmayan kişi-
lerce uygulanan  ve doktor tarafından yapılmayan bu
gibi uygulamaların olumsuz sonuçlarının son yıl-
larda çokça haber konusu olarak karşımıza çıktığını
belirten İstanbul Kent Üniversitesi'nden Dermatoloji
Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi A. Nilhan Atsü, "Böyle olum-
suz sonuçlarla karşılaşmak istemiyoruz. İnsanlar dı-
şarıda yaptıracakları uygulamalarda başvuracakları
kişiyi ve kuruluşu titizlikle seçsin" diye konuştu. 
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Pendik Medipol Üniversitesi
Hastanesi, Cerrahisi Onkoloji
Bölümünden Prof. Dr. İlker

Sücüllü, “Makatta kanama ve şişlik şika-
yeti ile başvuran hastaların büyük ço-
ğunluğunda hemoroid hastalık (basur)
saptanıyor. Özellikle ağrı sıklıkla büyük
abdest sonrasında şikayetlerinin ön
planda olduğu ve yine çok sık görülen
diğer bir hastalık ise anal fissür (makat
çatlağı) hastalığıdır. Bunların dışında
makat bölgesinde çok sık görülen diğer
hastalıklar anal apse ve bunların uzun
dönem sekeli olan fistüllerdir. Hemoroid
hastalığı erkeklerde kadınlardan yaklaşık
1.5 kat daha fazla görülürken, anal fis-
sür kadın ve erkeklerde eşit oranda görü-
lür. Anal fistül hastalığı erkeklerde
kadınlara göre 2-7 kat daha fazla, anal
apseler ise yine erkeklerde kadınlara göre
2-5 kat daha fazla görülür. Anal bölge
yakınması olan hastalar çoğunlukla
utanma veya önemsememe nedeniyle
doktora hastalıklarının çok geç döne-
minde başvuruyor. Bu nedenle şikayetler
başladığında bir genel cerrahi uzmanına
başvurulmalı” diye konuştu. Anal bölge-

deki hastalık tipine göre altta yatan ne-
denlerin değiştiğini belirten Prof. Dr. Sü-
cüllü, “Hemoroidin en sık oluşma
nedeni, kronik kabızlık, ishal, dışkılama
sırasında aşırı ıkınma, tuvalette uzun
süre vakit geçirmektir. Aynı zamanda
ağır sporlar (vücut geliştirme, halter kal-
dırma, bisiklete binme), uzun süreli otu-
rularak yapılan meslekler, gebelik ve
diyetteki lif oranının düşük olması da
hemoroid nedenleri arasındadır. Diğer
sık görülen bir anal bölge hastalığı olan
anal fissürün de en sık oluşma nedenleri
ise kronik kabızlık ya da ishaller, uzun
süreli dışkı yumuşatıcı kullanımı, diyet-
teki lif oranının düşük olması ve gebelik-
tir. Anal fissür hastalığında en sık
görülen belirtiler ise dışkılama sırasında
olan yanma ve yırtılma şeklinde tarif edi-
len şiddetli ağrı olup bu ağrı dakikalarca
hatta saatlerce devam edebilir. Eşlik
eden kanama şikâyeti yaklaşık yüzde 70
hastada vardır. Makatta şişlikler görüle-
bilir. Bunlar sıklıkla hasta tarafında he-
moroid sanılır ancak anal fissürün
kenarında oluşan cilt katlantılarıdır. Anal
kaşıntı da sık görülen bir diğer şikayettir.

Anal bölgede sık görülen diğer bir hasta-
lık anal apselerdir. Hastalar makatta
ağrı, şişlik iltihaplı, kötü kokulu akıntı ve
ateş şikayeti ile başvururlar. En sık ne-
denleri anal bölgedeki bezlerin tıkan-
ması, diyabet, anal fissürün enfekte
olması, iltihabi bağırsak hastalıkları,
immün yetmezlik durumlarıdır. Anal ap-
seler sıklıkla anal fistüle dönerler” ifade-
lerini kullandı.

Lifli gıdalar tüketin

Özellikle beslenmenin anal bölge hasta-
lıklarında büyük rol oynadığına değinen
Prof. Dr. Sücüllü, sözlerine şöyle devam
etti: “Tüm anal bölge hastalıklarının ön-
lenmesi için günde 1 defa olan, özellikle
sadece sabah ya da akşam olabilen, yu-
muşak kıvamlı düzenli dışkılama alış-
kanlığını edinmek çok önemlidir. Bunu
sağlamaktaki en önemli faktörlerden biri
de beslenmedir. Günde 2 litre civarında
su tüketmek, bol lifli ve doğal bir bes-
lenme şekli tercih edilmelidir. 20-50 yaş
grubundaki kişilerin diyetlerindeki gün-
lük lif miktarı, erkeklerde ortalama 35
gram ve kadınlarda 25 gram olmalıdır.

Tahıl, bakliyat, soya fasulyesi, arpa, pi-
rinç ve buğday, vitaminler, sebze ve mey-
velerin dengeli şekilde alınması bağırsak
hareketlerini arttırır ve kabızlık ile müca-
delede çok yararlıdır.”

Pandemi
kabuslar
getirmesin
Pandemi döneminde uzun süre hareketsiz kalma ve düzensiz beslenme
gibi nedenlerle anal bölge hastalıkları ile her zaman olduğundan daha
fazla karşılaşıldığını belirten Prof. Dr. İlker Sücüllü, “Bunların arasında da
en sık görülen hemoroidal hastalığın en sık oluşma nedeni ise kronik ka-
bızlık, ishal, tuvalette uzun süre vakit geçirmek ve ağır sporlardır” dedi

K oronavirüs salgınının kaygıyı ar-
tırdığı hemen her ülkede konuşu-
luyor. Fiziksel sağlığın yanı sıra

bu süreçte ruh sağlığını korumak da bir
hayli önem taşıyor. Sosyalleşmenin in-
sanların en temel ihtiyacı olduğuna dik-
kat çeken Altınbaş Üniversite Hastanesi
Medical Park Bahçelievler Psikiyatri
Uzmanı Dr. Yeşim Ruhat Kutlu, "İnsan-
lar başka insanlarla bir araya geldikçe
kendilerini ve ruh sağlıklarını korurlar.
Fakat bugün dünyanın koşulları bunun
tam tersini gerektiriyor. Bunun için de
bizleri ruh sağlığımız açısından zorlu bir
süreç bekliyor.  Kendimizi koruyabilmek
için yapabileceğimiz birtakım şeyler el-
bette var. Modern dünyanın, teknoloji-
nin faydalarını hayatımızda
kullanabiliriz" dedi.

Birçok hizmet ücretsiz

Geçtiğimiz mart ayından bu yana nere-
deyse birçok aktivitenin online yapılabil-
diğini hatırlatan Uzm. Dr. Yeşim Ruhat
Kutlu, "Kültürel ve sanatsal etkinlikler,
kurslar, eğitimler, çeşitli hobiler... Dola-
yısıyla online olarak mutlaka daha önce
hayatımızda neler varsa onlara ulaşabil-
menin imkanlarını aramalıyız. Kaldı ki
tüm dünyada büyük bir dayanışma sağ-
lanarak birçok hizmet ücretsiz erişime
açıldı. Spor çalışmaları, yoga, kültürel
etkinlikler, konserler, tiyatrolar, birçok
alanda bunu görebiliyoruz. Öncelikle
herkes online faaliyetlerden faydalan-
mak adına 5-6 aylık bir plan yapsın”
diye konuştu.

Güvensizlik yanılgısı olmasın

Online eğitim sürecinde annelerin de

öğretmen görevi üstlendiğini ifade eden
Uzm. Dr. Kutlu, “Normal şartlarda an-
nelik ile öğretmenlik rolünü karıştırma-
mak gerekirken şimdi mecburen
karışması gerekiyor. Bu noktada çocuk-
ları ile çatışma yaşayan ebeveynlerin
psikiyatrik ve psikolojik destek almala-
rında fayda var. Uzun süre evde kalıyor
olmak ve evi verimli, yaşanılır ve hayatı
sürdürür bir halde kullanmıyor olmak
kişide çökkünlük yaratabilir. Hayat git
gide anlamsızlaşıp tatsız ve tuzsuz bir
hal alabilir. Bu kişide depresyona yol
açabilir. Sürekli evde kalmanın getirdiği
gerginlik hali de aile içindeki diğer birey-
lerle çatışma riskini artırır. Bu durumu
Çin'de karantinanın yoğun uygulandığı
dönemde boşanmalarla görmüştük. Ki-
şiler çok uzun süre evde kalınca, evin

çok güvenli dış dünyanın ise güvensiz
olduğunun yanılsamasını yaşıyorlar.
Dolayısıyla dışarıya çıkmak olması ge-
rektiğinden çok daha büyük kaygı, ank-
siyete ve huzursuzluk yaratıyor olabilir”
ifadelerini kullandı.

Korkularınızın üstüne gidin

Psikiyatri Uzmanı Dr. Yeşim Ruhat
Kutlu, koronavirüsü atlattıktan sonra
sokağa çıkmakta zorlanan kişilere de şu
uyarılarda bulundu: "Burada da tekrar
hastalanma tedirginliği veya yakınlarına
bu hastalığı bulaştırma tedirginliği yaşı-
yorlar. Uzun süre evde kalmak ve evden
ibaret bir dünyaya alışma sonucunda
ise dış dünya ve eski alışkanlıklara karşı
korku ve tedirginlik başlıyor. Kişi eğer
hastalığın nereden bulaştığını bilmi-

yorsa daha önce sürdürdüğü hayatı sür-
dürürken ikinci keza hastalığa yaka-
lanma korkusu 'her yerde tehlike var'
duygusunu yaratıyor. Belirsizlik her
zaman için korkutucu. Ama maalesef
bu hastalıkta belirsizlik bir gerçek.
Çünkü herkes hastalığı nereden aldığın-
dan emin değil.  Tüm korkularda ol-
duğu gibi burada da korkunun üzerine
gitmek, korkuyla baş etmenin temel il-
kesi olarak önümüzde duruyor. Elbette
tedbirleri alacağız. Ama kurallara uyar-
ken günlük yaşamdan kaçmayacağız.
Korkuyu besleyen davranışımız ise ka-
çınma davranışı. Ancak kaçındıkça
korku büyüyen bir şey haline geliyor.
Zihnimizde daha büyütmüş hale
geliyoruz. O nedenle bununla baş 
etmeli üzerine gitmeliyiz."
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Koronavirüs pandemisinin toplumda farklı
psikolojik etkilere sebep olduğunu belirten
Psikiyatri Uzmanı Dr. Yeşim Ruhat Kutlu, plan
yapmanın ruh sağlığını korumadaki önemine
dikkat çekti. Uzm. Dr. Kutlu, "Herkes online
faaliyetlerden faydalanmak adına 5-6 aylık
bir plan yapsın" tavsiyesinde bulundu
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bağcılar'da İSKİ'nin isale
hattı borusu patladı, caddeyi su
bastı. Sürücüler yolda ilerle-

mekte güçlük çekerken suya kapılan moto-
sikletli kurye düşmekten kurtulamadı.
Bağcılar'da O-3 Otoyoluna bağlanan Mat-
baacılar Caddesi'nde dün saat 15.00 sıra-
larında İSKİ'nin isale hattı borusu patladı.
Yol kenarındaki boş alanda bulunan boru-
nun patlamasıyla cadde göle götürdü. Pat-
layan borudan şiddetli bir şekilde fışkıran
su, kısa sürede araçların yoğun olarak geç-
tiği yolda sele neden oldu. Sürücüler yolda
ilerlemekte zorluk yaşayınca trafik yoğun-
laştı. Suyun bastığı yolu gören bir moto-
siklet sürücüsü, bir süre sağa yanaşarak
bekledi. Daha sonra hareket eden motosik-
letli kısa süre sonra suya kapılarak düştü.
O sırada görev başında olan iki polis
düşen sürücünün yardımına koştu. Polisler
sürücüyü ve motosikleti sudan çıkardı. İS-
Kİ'nin müdahalesi ile bir süre sonra yolu
kaplayan su kesildi. Yoldan geçen Muhte-
rem Gedik, "Yarım saatten beri bu şekilde.
Trafik bayağı yoğunlaştı" dedi.  Medeni
Şengül ise, "Yarım saat önce geldik, su ge-
liyordu. Şu an biraz kesildi. İlk geldiği-
mizde daha kötüydü. Araçlar ilerlemekte
zorlanıyor" diye konuştu.

esenyurt'ta yeni doğmuş be-
beğin kutu içerisinde parka bıra-
kılmasıyla ilgili İran uyruklu

anne ve babası gözaltına alındı. Gözaltına
alınan 2 kişi Üsküdar Çocuk Şube Müdür-
lüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye
sevk edildi. Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde
yaşanan olayda, vatandaşlar parkta kutu
içerisinde bırakılmış bebek olduğunu fark
etti. Yeni doğduğu belirlenen bebek, ihbar
üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince
hastaneye kaldırıldı. Bebeğin terk edilme-
sine ilişkin çalışma yürüten polis ekipleri,
bölgedeki 17 kameranın görüntülerini in-
celedi. Görüntülerden bebeği parka bıra-
kan kişinin İran uyruklu Vahıd A. olduğu
tespit edildi. Şüpheli, Bayrampaşa'da ya-
kalandı. Bebeğin annesi Shokoufeh P. ise
Esenyurt'ta gözaltına alındı. Gözaltına alı-
nanlar Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdür-
lüğündeki işlemlerinin ardından
Büyükçekmece'deki adliyeye sevk edildi.
Öte yandan gözaltına alınan kadın ile ada-
mın beraber yaşadıkları, parka bırakılan
bebeğin anne ve babası olduğu öğrenildi. 

kuzey Marmara Otoyolu, Ba-
kırköy istikametinde giden demir
profil yüklü TIR henüz bilinme-

yen bir nedenle sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyer-
lere çarparak devrildi. Kaza sonrası sürücü
yara almazken, TIR'da yüklü tonlarca ağır-
lıktaki demir profil yola savruldu. Devrilen
TIR ile yola savrulan demir profiller yol
bakım ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.
Kaza Kuzey Marmara Otoyolu, Başakşe-
hir mevkiinde gece saat 22.30 sıralarında
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64
NB 286 plakalı demir profil yüklü TIR'ı
kullanan İbrahim Y., otoyolda Bakırköy is-
tikametinde seyir halindeyken Başakşehir
mevkiine henüz bilinmeyen bir nedenle di-
reksiyon hakimiyetini kaybederek bariyer-
lere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR
devrilirken taşıdığı tonlarca ağırlıktaki
demir profiller de yan yola savruldu. Yol-
dan geçen sürücüler bir yandan yardıma
koşarken diğer yandan da durumu polis ve
sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine
olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazadan
yara almadan kurtulan sürücü İbrahim
Y.'yi ayakta tedavi etti. 

sİlİvrİ'de park halindeki midi-
büs alev alev yandı. İtfai ekipleri
yangını söndürürken, midibüs

kullanılamaz hale geldi. Alibey Mahallesi

Terminal yanında bulunan midibüste saat
10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir
nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede
tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine

itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin
uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.
Midibüs kullanılamaz hale gelirken, yan-
gının çıkış sebebi araştırılıyor.

Motosiklet
sele kapıldı

Böyle aile
olmaz olsun

Marmara Otoyolu’na
TIR devrildi

beykoz Kavacık Ma-
hallesi'nde bulunan 9
katlı binanın 4'üncü ka-

tında henüz bilinmeyen bir nedenle
yangın çıktı. Haber verilmesinin ar-
dından olay yerine çok sayıda polis
itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay esnasında apartman sakinle-
rinin birbirlerine haber vermesi ile
apartman boşaltıldı. Kısa sürede
söndürülen yangında can kaybı ya-
şanmazken yangının çıktığı daire-
deki baba oğulun sabah

saatlerinde yurt dışına yolculuk
planlarının olduğu öğrenildi. Du-
mandan etkilenen baba ve oğluna
ambulansta müdahale edildi.

Apartman sakini anlattı

Yangın sırasında binada bulunan
Emre Ünal, "Önce bir tıkırtı vardı.
Birileri eşya taşıyor zannettim.
Sonra bir tanesi 'yangın var' diye
bağırdı, çok acayip duman vardı.
Sonra aşağıya inemedim, balkona
çıktım. Biri bana 'yüzüne ıslak

havlu sar' dedi onu sardım baktım,
bir şey olmuyor aşağıya indim.
Yanan dairede biri bağırıyordu ve
çok karanlıktı. Onu bulamadım
sonra aşağıya indim, baktım gelen
yok tekrar yukarıya çıktım. Kapıları
çaldım baktım ses yok tekrar aşa-
ğıya indim sonra öğrendimki 
herkes iyiymiş kimseye bir şey ol-
mamış" dedi. Yangınla ilgili soruş-
turma başlatılırken, çıkış nedeni
itfaiyenin çalışmalarının ardından
belirlenecek. DHA

K üçükçekmece'de bulunan bir kav-
şakta son bir sene içerisinde on-
larca kaza meydana geldi. Sık sık

hasarlı ve yaralamalı kazaların meydana
geldiği kavşaktaki kazalar ise bir iş yerinin
güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza görün-
tülerini bir sosyal medya platformundan
yayınlayan gencin videoları 20 milyondan
fazla izlenirken, esnaf ve vatandaşlar du-
ruma çözüm bulunmasını istedi.  Aynı iş

yerinin güvenlik kameralarına yansıyan
kazalarda bir yayaya otomobilin çarptığı
görüntü 16.4 milyon izlenme alırken, 3
otomobilin karıştığı bir zincirleme kaza
ise 3.1 milyon kez izlendi.  Bir gencin halk
otobüsünün altında kalmaktan son anda
kurtulduğu, otobüsün kayarak binaya
çarptığı, bir yayanın aracın çarpması so-
nucu metrelerce uzağa fırlandığı anlar
gibi çok sayıda kaza  saniye saniye aynı

güvenlik kamerasına yansıdı. Yine aynı
kavşakta bulunan bir halk ekmek büfesi-
nin üzerine de kamyon devrildiği ve içeri-
deki görevlinin ölümden döndüğü
öğrenildi. 

15-20 kaza hatırlıyorum

Kazaların yaşandığı kavşakta iş yeri bulu-
nan ve aynı yerde 18 yıldır esnaf olan Tar-
han Ercan, "Yukarıdan araçların hızlı

gelmesi söz konusu duramıyorlar. Dura-
mayınca kazalar oluyor. Zaten dört yol
ağzı gördüğünüz gibi, her yönden araç
geliyor. Ne önlemler alınır bilemiyorum
onu yetkililer bilir.  Benim hatırladığım
15-20 kaza vardır bu şekilde. Sık sık olu-
yor kazalar. Bir müşterime araç çarptı,
takla attırdılar yaya geçidinde.  Çok
büyük bir şey olmadı çok şükür 
kırıkları vardı" diye konuştu. DHA

Kavacık'ta 9 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangın korku ve paniğe
neden oldu. Alevlerin üst katlara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi

Park halindeki midibüs alev alev yandı

9 katlı binada yangın paniği

Küçükçekmece'de bulu-
nan bir kavşakta son bir
yılda onlarca kaza mey-
dana geldi. Güvenlik ka-
meralarına yansıyan ve
sosyal medyaya yükle-

nen kaza görüntüleri 20
milyondan fazla izlendi

KAVSAK DEGIL 
ADETA TUZAK!
KAVSAK DEGIL 
ADETA TUZAK!
KAVSAK DEGIL 
ADETA TUZAK!
KAVSAK DEGIL 
ADETA TUZAK!
KAVSAK DEGIL 
ADETA TUZAK!
KAVSAK DEGIL 
ADETA TUZAK!

Burada kaza bitmez!
Bir başka esnafta da, "Ara ara kazalar oluyor. En son bir çöp kamyonu
buraya girdi. Daha önce de olmuştu bir kaç kere. Niye oluyor bilemiyoruz.
Işıkların mı olması gerekiyor, kavşak olduğu için denetleyici bir şey yok
burada.  Işık olması gerektiğini düşünüyorum. Ufakta olsa sık sık kazalar
oluyor özellikle dönemeçte.  Kaza videolarını sosyal medyada yükleyen
de benim yeğenim. Burada da izlenmiş yani. 16 milyon izlenmiş" dedi.

İstanbul'da Esenyurt, Bü-
yükçekmece, Avcılar ve Beylik-
düzü ilçelerinde uyuşturucu

satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı
operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyona özel harekat timleri de destek
verdi. Büyükçekmece'de 5 kişinin gözaltına

alındığı baskında ise hareketli dakikalar
DHA kamerasına yansıdı. İstanbul Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu
madde satıcılarına yönelik il genelinde
operasyon yaptı. Narkotik ekipleri tarafın-
dan önceden belirlenen 38 adrese sabah

saat 06.00 sıralarında eş
zamanlı baskınlar ya-
pıldı. Baskın yapılan ad-
reslerden biri de
Büyükçekmece Atatürk
Mahallesi'ndeki kentsel
dönüşümden dolayı boş
olan 3 katlı bir bina oldu. Operasyona
özel harekat polisleri de destek verirken,
hassas burunlu "Gold" isimli polis köpeği
de görev aldı. 3 katlı binanın ikinci katına

giren polis ekipleri içe-
ride bulunan 5 kişiyi
gözaltına aldı. Polis
ekiplerinin yaptığı
arama sırasından polis
köpeği Gold, bir miktar
bonzai bulurken bir kişi-

nin üzzerinde uyuşturucu madde ele geçi-
rildi. Polisin adreslerdeki aramaları
sürerken, gözaltına alınan 36şüpheli ise
sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zehir tacirlerine operasyon



S ilivri Belediyesinin 2021 yılındaki ilk
meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gün-
dem maddelerine geçilmeden önce

grup başkanvekilleri konuşma yaptı. CHP
Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı, Kavaklı
Mahallesi'ndeki bazı arazilerin Plazma Üre-
tim Fabrikası kurulması amacıyla Cumhur-
başkanlığı tarafından bir ilaç firmasına
yatırım amaçlı tahsis edilmesine yönelik ka-
rara itiraz ettiklerini söyledi. Başkan Yıl-
maz’ın aralık ayında yapılan meclis
toplantısındaki sözlerini hatırlatan Kırkıcı,
bazı eleştiriler yöneltti.

Demokrasi kültürü hâkim

Kırkıcı’nın aleyhte sözleri üzerine konuşma
yapan Başkan Yılmaz, "Silivri Belediye Mec-
lisi’ndeki arkadaşlarım, Silivri’ye yapılacak

hizmete hayır diyecek kadar aklını peynir ek-
mekle yemedi. Emin olun bu Meclis’teki ar-
kadaşlarım Silivri’nin çevresine ve doğasına
zarar verebilecek yatırımın karşında dura-
caktır. Çanta'da yapılmak istenen trafo mer-
kezine, komisyon üyelerimizin ve parti
gruplarımızın ‘daha uygun bir yer bulun-
ması’ şartıyla karşı çıkması gibi. Şahsi fikrimi
soracak olacaksanız, Çanta’daki elektrik
tevzi merkezinin kapalı sistemle yapılma-
sında bir beis görmüyorum. 100 milyon lira-
lık bir yatırım yapılacak, sanayicilerin ciddi
anlamda enerji ihtiyacını karşılayacak. Fe-
nerköy’den Büyükçavuşlu’ya kadar elektrik
arızalarının önüne geçilecek. Komisyon üye-
lerimiz burada. Hiçbir komisyon toplantı-
sına girip hiçbir komisyon üyesiyle görüşüp
bu konuda baskı yapmadım. Bu Meclis’te

demokrasi kültürü hâkim" dedi. 

Güneşinizi engellemiyor mu?

Kırkıcı’nın ifade ettiği Kiptaş 3 ve Kiptaş 4
konusuna da değinen Başkan Yılmaz,
"CHP’li arkadaşların, Cumhur İttifakı’nın
veya bir dönem önceki AK Parti yönetiminin
yaptıklarını yok sayması benim kabul edebi-
leceğim bir şey değil. Yok saymaktan da
öteye gidip yapılan tüm hizmetleri ihanetle
adlandırıp, Cumhur İttifakı yaptığında iha-
net, aynı işi CHP yaptığında alkış kıyamet!
Ben buna karşıyım. Kiptaş 3’ün yapılacağı
alanda CHP Genel Başkan Yardımcınız
Gürsel Tekin Beyefendi, o dönem belediye
başkanınız Özcan Işıklar, ilçe başkanız ve
sizler orada ‘güneşimiz, rüzgârımız engelle-
niyor’ diye eylem yaptınız. Niye? 2 kat imar

12 kata çıktı diye. Tespih taneleri, boncuk
gibi dizildiniz ifadem herhalde biraz ağrınıza
gitmiş. Durum aynen ifade ettiğim gibi. Kip-
taş 3’ü yalnızca CHP yönetimi bitirmiş gibi
lanse ettiniz. Bu da doğru değil. Başlayan
işin bir önceki sahibine teşekkür edeceksiniz.
Bizim her seferinde Özcan Işıklar Beyefen-
diye teşekkür ettiğimiz gibi. Siz de AK Partili
belediye başkanına teşekkür etmeyi öğrene-
ceksiniz. Peki, 8 katlar 12 katlar yüksekti de,
siz Kiptaş 4’ü neden 8 kat yapıyorsunuz?
Kiptaş 4’ü neden yapıyorsunuz? Kiptaş 4
rüzgârınızı, güneşinizi engellemiyor mu?
Kiptaş 3’ün olduğu koridor mu rüzgârı kesi-
yor sadece? Kiptaş 4’te ışık hızıyla güneş de
geçiyor rüzgâr da öyle mi?" eleştirisinde 
bulundu. 

Bataklığa düşmeyin!

"Cumhur İttifakı yapınca ihanet, CHP ya-
pınca alkış kıyamet" sözlerini yineleyen Yıl-
maz, "Yapmayın bunu. Savunulacak
olmayan konuları savunurken bataklığa girip
o bataklıkta aşağı doğru gitmeyin. Kiptaş
4’ü yapmasaydınız veya 2 katlı yapsaydınız.
Deprem çalışma projelerimiz var. Silivri’de
Kiptaş’ın, TOKİ gibi kentsel dönüşümde
aktör olması gerekiyor. Ekrem Bey deseydi
ki, ‘Silivri’ye kentsel dönüşümde kullanılmak
üzere bin beş yüz konut yapıyoruz. Silivri’de
bin beş yüz vatandaşımızın evi yıkıldığında
konutları hazır.’ Üniversite alanı diyeceksi-
niz, sonra Kiptaş 4 için üniversite alanını ko-
nuta çevireceksiniz. Silivri’de Kiptaş 4’e
gerek mi vardı? Onun için doğruları söyle-
meye devam edeceğim. Sezar’ın hakkını Se-
zar’a teslim etmeye devam edeceğim. Taş
üstüne taş koyan herkese teşekkür etmeye
devam edeceğim. Yalnızca cevap verelim
diye, yalnızca siyaset yapalım diye, sığ eleşti-
rilerinizle düştüğünüz durumun doğru ol-
madığını ifade etmek istiyorum" ifadelerini
kullandı. 

ÇARŞAMBA 6 OCAK 2021

İSTANBUL4

B u gün 6 Ocak Çarşamba. Okuyacağı-
nız bu yazıyı bir hafta önce kaleme al-
mıştım. Bu gün bütün ulusal gazeteler

eğitimde tüm dünya devletlerinin ne kadar ge-
risinde olduğumuzu yazıyorlar. Üniversiteleri
mukayese etmişler şöyle diyorlar: 18 Milyon
nüfusu olan Hollanda'nın 30 Üniversitesinden
11 tanesi dünyanın en iyi 200 Üniversitesi ara-
sında. 82 Milyon nüfusu olan Türkiye'nin 191
Üniversitesinin tamamı liste dışında! Nedenini
araştırmamız lazım. Eski eğitim sistemini arar
olduk. 4+4+4 planları, proje okullar, okul-
larda Arapça eğitimi çıkışları, ezbere dayalı
eğitim hep ülkemizi geri götürdü. 

İTÜ'de 25 yıl yan yana çalıştığımız İnş. Mü-
hendisi arkadaşım bana bir yazı göndermiş.
Alıntı bir yazı ama benim hoşuma gitti sizinle
paylaşmak istedim. Yazı şöyle. "1923te Türki-
ye'de; Nüfus 13 milyon civarıydı, 11 milyon
kişi köyde yaşıyordu. 40 bin köy vardı, 38 bi-

ninde okul yoktu. Traktör sıfırdı, en önemli
tarım aracı Karasaban'dı. 5 bin köyde sığır ve-
bası vardı. Hayvanlar kırılıyor, insanlar kırılı-
yordu. İki milyon kişi sıtma, bir milyon kişi
frengiydi, verem, tifüs, tifo salgını vardı, üç
milyon kişi trahomluydu, Bebek ölüm oranı
yüzde 48'di, yani her doğan iki bebekten biri
ölüyordu. Memlekette sadece 337 doktor
vardı. Sadece 60 eczacı vardı, sadece 8'i
Türk'tü. Diş hekimi, sıfırdı. Dört hemşire vardı.
40 bin köy, sadece 136 ebe vardı. Ortalama
ömür 40'tı. Yanmış bina sayısı 115 bin, hasarlı
bina sayısı 12 bin. Ülkeyi yeniden inşa etmek
gerekiyordu. Kiremit bile ithaldi. Adı; Marsilya
kiremidiydi. Limanlar, madenler, demiryolları
yabancıya aitti. Toplam sermayenin sadece
yüzde 15'i Türk'tü. 

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e miras kalan sa-
dece dört fabrika vardı, Hereke ipek, Feshane
yün, Bakırköy bez, Beykoz deri... Elektrik sa-
dece İstanbul, İzmir ve Tarsus'ta vardı. Otomo-
bil sayısı bin 490'dı. Sadece dört şehirde özel
otomobil vardı. Veremle boğuşan halk, ahırda

yatarken... Bugün bazılarının yere göğe sığdı-
ramadığı Abdülhamid'in 16 tane eşi vardı: Na-
zikeda, Safinaz, Dilpesent, Peyveste, Nazlıyar,
Bidar, Mezide, Emsalinur Hanım... 16 tane...
Yaş itibariyle, tamamı çocuktu. Abdülmecid'in
22 eşi vardı. Ahali ineğine verecek saman bu-
lamazken, o sarayında iki futbol takımı kadar
kadınla yatıyordu. Kadın, insan değildi. Tiyatro
yok, müzik yok, resim yok, heykel yok, spor
yoktu. Arkeolojik eserler, öyle gizli saklı değil,
padişahların hediyesi olarak, trenlerle çalın-
mıştı. Kimisi alaturka Saat'i kullanıyor, güne-
şin battığı anı 12.00 kabul ediyordu. Kimisi
zevali Saat'i kullanıyor, güneşin en tepede ol-
duğu anı 12.00 kabul ediyordu. Kimisi güneş
batarken grubi saat'i esas alıyordu, Kimisi gü-

neşin tamamen battığı ezani saat'i esas alı-
yordu. "Saat kaç birader?" diye sorduğunda,
her kafadan ayrı bir ses çıkıyordu. Kimisi hicri
takvim kullanıyordu, kimisi Rumi takvim kul-
lanıyordu. Kimisinin Şubat'ı kimisinin Ara-
lık'ına denk geliyordu. Herkes aynı zaman
dilimindeydi, ama farklı aylarda yaşıyordu!
Dirhem, okka, çeki vardı. Arşın, kulaç, fersah
vardı. Ne ağırlığımız dünyaya ayak uydurabili-
yordu, ne uzunluğumuz... Ölçülerimiz 
Ortaçağ'dı. 

Erkeklerin sadece yüzde yedisi, kadınların
sadece binde dördü okuma yazma biliyordu.
Okur-yazar erkeklerin çoğunluğu, subay veya
gayrimüslimdi. Okul yaşı gelen her dört çocuk-
tan üçü okula gitmiyordu. Toplam, 4894 ilk-
okul, sadece 72 ortaokul, sadece 23 lise vardı.
Türkiye'nin tüm liselerinde sadece 230 kız öğ-
renci kayıtlıydı. Öğretmenlerin üçte birinin, öğ-
retmenlik eğitimi yoktu. Tek üniversite vardı,
darülfünun, medreseden halliceydi. Ülke bi-
lim'den çoook uzaktı. 600 sene boyunca Türk-
çenin ırzına geçilmiş, Osmanlıca denilmişti.

Arapça, Farsça, Fransızca, İtalyanca kelime-
ler, Levanten terimler dilimizi istila etmişti. 

Karşılıklı sesli-sessiz harfleri olmayan Arap-
çayla Türkçe yazmaya çalışıyorlardı. Harf dev-
rimi yapıldı, bir gecede cahilleştirildik,
köpekleştirildik" deniyor ya... İbrahim Mütefer-
rika'dan itibaren 150 sene boyunca basılan
kitap sayısı kaçtı biliyor musunuz? Sadece
417'ydi. Bunların da çoğu gayrimüslimlerin
matbaasından çıkmıştı. Ki zaten, Müteferrika
da devşirmeydi, Macar'dı. Bu topraklara kitap
gelene kadar, Avrupa'da 2.5 milyon farklı
kitap basılmış, satılmıştı. Voltaire, bir kita-
bında şu ağır tespiti yapmıştı: "İstanbul'da bir
yılda yazılanlar, Paris'te bir günde yazılanlar-
dan azdır!" Ve neymiş efendim, mezar taşı
okuyacakmış... Sen önce iki tane kitap oku da,
dünyadan haberin olsun biraz!." Ey Türk ço-
cuğu dininden uzaklaşma ama ilimden, bilim-
den de uzaklaşma. Yoksa tüm islam
ülkelerinde olduğu gibi geri kalırsın. Osmanlıya
özenenlere takdim olsun. Sağlıklı kalmanız di-
leklerimle

Biliyor musunuz?

KüçüKçeKMece Belediyesi İletişim
Merkezi çalışanları pandemi süreci bo-
yunca özverili bir çalışma örneği sergile-

yerek, vatandaşların çağrılarını yanıtsız bırakmadı.
Pandemi başından itibaren 363 bin 315 çağrıyı ya-
nıtlayarak, vatandaşla iletişim noktasında köprü
olan ekipler, İletişim Merkezi’ne gelen istek, talep
ve şikayetleri ilgili birimlere iletti.

Yardımlar hız kesmedi

Sosyal yardımlarla kentte eşitlik hedeflenirken, ihti-
yaç sahiplerine 2020 yılı boyunca 84 bin 795 koli
gıda yardımı yapılarak, sosyo-ekonomik yönden
ihtiyacı olduğu tespit edilen ve yemek yapamaya-
cak durumdaki ailelere de 668 bin 888 porsiyon
sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. 65 yaş üstü
vatandaşların ilaç temini, market alışverişleri gibi
ihtiyaçları talepleri doğrultusunda zabıta ekipleri
tarafından karşılandı.  İhtiyacı olan vatandaşlara
da Küçükçekmece İyilik Merkezi Giyim Mağaza-
sından kıyafet yardımı yapıldı. Koronavirüsle mü-
cadelede ilaçlama çalışmalarını vatandaşların
yoğun olarak kullandığı alanlarda hız kesmeden
sürdüren belediye ekipleri, eczaneler, sağlık ocak-
ları, ibadethaneler kamu kurumları ve kapalı pazar-
lar gibi ortamlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük
etkisi olan ortak alanlar, mikroplardan virüslere
kadar insan sağlığına zararlı her türlü unsura karşı
ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Zabıta ekiplerinden denetim

Salgına yakalanmamak için kullanımı tavsiye edi-
len hijyen ürünlerinin sağlığa uygunluğu ve fahiş fi-
yatlarla satılmaması için Küçükçekmece
Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçe
genelindeki işletmelerde sık sık denetimler yapıla-
rak, virüs fırsatçılığına geçit verilmedi. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan
Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi
önemli günler, organize edilen çeşitli eğlenceler ve
bando otobüsü ile verilen konserlerle kutlandı. Sos-
yal medya üzerinden online kültür ve sanat etkin-
likleri yayınlanarak dijital festival
Küçükçekmecelilerle buluşturuldu.

Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz, “CHP’li
arkadaşlarımın, Cumhur İttifakı’nın yaptığı hizmetleri ihanet
görüp CHP’nin yaptıklarına alkış kıyamet tavır sergilemesine
karşıyım” dedi. AK Parti döneminde yapılan Kiptaş 3’ün
alanında CHP'lilerin ‘güneşimiz, rüzgârımız engelleniyor’ 
diye eylem yaptığını hatırlatan Yılmaz, “Niye? 2 kat imar 
12 kata çıktı diye. Şimdi aynı şartlarda Kiptaş 4 yapılıyor. 
Orada tespih taneleri, boncuk gibi dizildiniz” diye konuştu

Aktif mücadele
devam ediyor
Küçükçekmece genelinde halkın sağlığını
korumak ve virüsün bulaş ihtimalini 
ortadan kaldırmak amacıyla ilaçlama ve
dezenfekte çalışmalarına yoğunluk
kazandıran belediye ekipleri, sosyal
yardımdan, dezenfeksiyona; vatandaşların
Covid-19 tedbirleri kapsamında hareket
etmesi için önlemler almaya devam ediyor
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ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi
veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
geçmiş dönemde herhangi bir çalışma yapıl-
madığını, ilk defa deprem konusu üzerine du-
rulduğunu hatırlattı. Silivri Belediyesi olarak
Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ni aldıkla-
rını ve kentsel dönüşüm çalışmalarına başla-
dıklarını ifade eden Yılmaz, “Deprem gerçeği
2019 depremi ile beraber iyice kendini his-
settirdi. 21 yıldır hem İstanbul hem Silivri orta
yerde duruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
nın tüm il ve ilçe belediyelerinden istediği
‘Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ diye bir
belge var. Bu belge ile şehrin tüm afet riskle-
rine karşı ne durumda olduğu, zemin etütleri,
binaların yapı stoku, kısacası şehrinizin MR’ı
çekiliyor. Kentsel dönüşümde yani depreme
karşı dayanıklı evler, binalar yapma nokta-
sında yol haritanızı belirliyor. Bu belge kentsel

dönüşüme hangi sokaktan, hangi caddeden
hatta hangi binadan başlamanız gerektiğini
ifade ediyor. Biz göreve geldiğimizde bakanlı-
ğın istediği fakat bir önceki yönetim tarafın-
dan bu konuda hiçbir çalışma yapılmamış
olan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizin
ihalesini yaptık ve şuan itibarı ile de bitirdik"
dedi. Yılmaz, "Ben depremle ilgili yapılan tüm
çalışmaları kıymetli buluyorum. İBB ile bu ko-
nuda işbirliği içerisindeyiz. Tespit yapılırken,
karot alınmadığı için hukuki olarak da bir bağ-
layıcılığı yok. Gözlemsel olarak ve bir takım
aletler ve teknik donanımların yardımı ile va-
tandaşlara ‘Binanız risklidir’ veya ‘Risk oranı
şudur’ diye bilgi veriyorlar. Kimsenin izin ver-
mediği bir yere de girilmiyor. Artık herkesin
deprem ve binasının gerçekleri ile yüzleşmesi
gerekiyor. Bundan kaçarak bir yer varamayız”
diye konuştu.

KAÇARAK HiÇBiR YERE VARILMAZ

Gençlere online eğitim desteği
Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite ve lise hazırlık kurslarını online platforma taşıdı. Yeni nesil soru
çözümüne uygun 120 bin soru desteği ve 25 deneme sınavının yer aldığı sistemde, öğrencilere online rehberlik hizmeti de veriliyor

Milli Eğitim Ba-
kanlığı’nın Korona-
virüs salgını

nedeniyle yayımladığı genelge
kapsamında, Esenyurt Beledi-
yesi Kültür İşleri Müdürlüğü,
üniversite ve lise hazırlık kurs-
larını online ortama taşıdı.
Branşında uzman 55 eğitme-
nin haftanın beş günü eğitim
verdiği sistemde, öğrenciler
için; eğitim kitapları, yeni nesil
soru çözümlerine uygun 120
bin soru desteği ve 25 deneme
sınavı yer alıyor. Online eğitim
sisteminden YKS hazırlık kur-
suna kayıtlı 2 bin 200 ve LGS

hazırlık kursuna kayıtlı 800 öğ-
renci yararlanıyor. Öğrenciler,
ayrıca sistem üzerinden online
rehberlik hizmeti de alabiliyor.

24 saat 
erişilebilir eğitim

Öğrencilerin uzaktan erişimine
izin veren ve interaktif ders or-
tamı sağlayan, soru cevap şek-
linde 24 saat erişilebilir online
bir eğitim sistemi oluşturdu.
Her öğrenci, onlara verilen şif-
relerle sisteme giriş yaparak,
alanlarına uygun derslere katı-
lıyor. Öğrenciler, ayrıca ders-
lerde anlık soru sorarak,

cevaplarını o an alabiliyor. Sis-
temde canlı soruların yanı sıra,
deneme sınavları, hazırlanan
ders videoları ve dokümanlar
yer alıyor. Haftanın 5 günü
devam edecek olan derslerde
sistem üzerinden yoklama da
yapılıyor.

Rehberlik hizmeti de 
veriliyor

Sistem üzerinden öğrencilere
online rehberlik hizmeti ver-
diklerini ifade eden Esenyurt
Belediyesi Kültür İşleri Mü-
dürlüğü Eğitim Koordinatörü
Özkan Korkmaz, “Belediye-

miz bünyesinde oluşturduğu-
muz sistemle, öğrencilerimize
uzaktan eğitim vermekteyiz.
Online eğitim kitapları, 120
bin soru desteği, branşında
uzman 55 eğitmen ile öğrenci-
lerimizi sınava hazırlıyoruz.
Öğrencilerimize 25 deneme sı-
navı desteği de veriyoruz. Bu
denemelerimiz online sistemde
yer alıyor. Sistem üzerinden
aylık 2 deneme sınavı yapıyo-
ruz. Ayrıca, haftanın belirli
günlerinde rehberlik faaliyetle-
rimizi online eğitim sistemi
üzerinden devam ettiriyoruz”
dedi.

BONCUK GIBI
DIZILDINIZ!

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediye Meclisi’ndeki arkadaşlarım, Silivri’ye
yapılacak hizmete hayır diyecek kadar aklını peynir ekmekle yemedi” açıklamasını yaptı.
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Hurda ucaklar satısa cıkarıldı
Atatürk Havalimanı’nda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış değişik tipteki 9 uçak satışa çıkarıldı. Uçakların ihaleleri 14 Ocak günü yapılacak

devleT Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ata-
türk Havalimanı’nda bulunan çoğu iflas eden ha-
vayolu şirketlerine ait, uçuş ömrünü tamamlamış

değişik tipteki dokuz uçağı toplam 3 milyon 70 bin lira be-
delle açık ihale usulü satışa çıkaracak. Türk sivil havacılık tes-
cilinden düşülerek hurdaya ayrılan uçaklar için 14 Ocak günü
saat 14.30'da DHMİ Genel Müdürlüğü ihale salonunda ya-
pılacak 

Protokol 250 lira

ihale şartnamesi ve satış protokolü DHMİ Genel Müdürlüğü
Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan 250 lira karşılı-
ğında temin edilebilecek. Satışa sunulan uçakların fiyatları ise
şu şekilde, "TC-KET Tescilli Hava Aracı 210 bin lira, TC-
SGB Tescilli Hava Aracı 500 bin lira, TC-MHK Tescilli Hava
Aracı 30 bin lira, TC-OYC Tescilli Hava Aracı 550 bin lira,
TC-COA Tescilli Hava Aracı 550 bin lira, TC-OIM Tescilli
Hava Aracı 550 bin lira, TC-TTB Tescilli Hava Aracı 300 bin
lira, TC-TTA Tescilli Hava Aracı 300 bin lira, TC-CHY Tes-
cilli Hava Aracı 80 bin lira" Uçuş ömrünü tamamlayan uçak-
lar arasında Türk sivil havacılık tesciline giren tek Antonov
An-12 tipi uçak da bulunuyor. TC-KET kuyruk tesciline
sahip uçak 1994'te alındıktan sonra kısa bir süre uçup ardın-
dan 25 yıldır havalimanında terk edilmişti." DHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u tehdit eden kuraklık sorunu ile
ilgili önemli açıklamalar yaptı. İstanbul’da su kesintisi yaşanmayacağını
belirten İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin bu yıl başlayacağını duyu-
ran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a tepki gösterdi. İmamoğlu,
"Lütfen böyle utanacağımız ve utanılacak açıklamalar yapmasınlar. 
İstanbul'un öncelikleri ile ilgili konuşalım" eleştirisinde bulundu
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) bünyesinde kurulan İs-
tanbul Planlama Ajansı’nın

(İPA) organize ettiği “İstanbul Mey-
danlarına Kavuşuyor” konulu yarış-
maları kazanan projelerin sahipleri,
düzenlenen bir törenle ödüllendirildi.
İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleş-
kesinde gerçekleştirilen törende; Tak-
sim, Bakırköy ve Kadıköy
meydanları ile Salacak sahiliyle ilgili
yarışmaları kazanan projeler, ekip
yöneticileri tarafından tanıtıldı. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katı-
lımıyla gerçekleştirilen törende, Ba-
kırköy Belediye Başkanı Bülent
Kerimoğlu ile Kadıköy Belediye Baş-
kanı Şerdil Dara Odabaşı da hazır
bulundu.

Mutlak şeffaf olacağız

Törende ilk konuşmayı yapan İPA
Başkanı Emrah Şahan, yarışma sü-
reciyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.
Kazanan projelerin sahiplerine pla-
ketlerini veren İmamoğlu, sözlerine,
“Benim için çok gurur verici bir an”
diyerek başladı. Törenin, İstanbul
için çok kıymetli bir başlangıç oldu-
ğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Hep
söylediğimiz bir şey vardı başından
beri: Mutlak şeffaf olacağız, mutlak
katılımcılığı destekleyeceğiz ve kesin-
likle bizi, en az hatayı yapmaya
dönük koruyacak mekanizma olan
ortak aklı, her zaman hâkim kılaca-
ğız demiştik. Bunu da hala en güçlü
şekilde savunuyoruz. Bunun İstan-
bul adına en tatlı tanımı, ‘İstanbul
senin’ tanımlaması” dedi. “İstanbul
Senin” diyerek kentte yaşayan her ke-
simi yönetim sürecinin içine kattıkla-
rına vurgu yapan İmamoğlu, “Hafta
sonu duygusunu dile getiren siyasi
partinin grup başkanvekili, ‘Biz yap-
tık’ dedi. İlk defa ‘biz’ kelimesini kul-
landırtmanın keyfini yaşıyorum.
Evet; biz yaptık, biz yapıyoruz, biz
yapmaya devam edeceğiz. Çünkü o
bizin içerisinde, bütün İstanbullular
var. İstanbullunun parası var, emeği
var, alın teri var, hatta ve hatta işte
bugün itibarıyla gördüğümüz gibi ta-
sarım gücü de var" şeklinde konuştu.

Herkesi kucaklayacak

“İstanbul’a kimliğini kazandıran an-
ları konuşuyoruz” diyen İmamoğlu,
“İşte Taksim Meydanı…  Yüz yıla
imzasını vurmuş bir alan. Acısıyla,
tatlısıyla ne yazık ki bazen çok kötü
anılarıyla, bazen de büyük coşkula-
rıyla kentin çok değerli alanı. Aslında

bir Cumhuriyet Meydanı, Taksim
Meydanı kadar geçmişteki ismine
baktığımızda, Gezi Parkıyla beraber,
çevresiyle beraber İstanbul için çok
önemli bir alandan bahsediyoruz.
Salacak, bana göre kıyıları Üskü-
dar’ımızın o güzel sahil şeridi dünya-
nın en güzel manzarasına sahip. Kız
Kulesi'nden Dolmabahçe Sarayı'na
kadar. Bir taraftan tarihi yarıma-
dada; Topkapı Sarayı'ndan Sulta-
nahmet'e, Ayasofya'ya varıncaya
kadar; o güzel silueti, en güzel karşı-
ladığınız, en güzel gördüğünüz yer.
Geçmişte bir dönem Kadıköylü bir
dönem Bakırköylü bir insan olarak,
hem Kadıköy Meydanı'nın milyon-
larca insanı ağırladığını hem Bakır-
köy Meydanı’nın milyonlarca insanı
ağırladığını biliyoruz. Dolayısıyla
buralar, aslında bütün duygularımı-
zın yansımış haline dönüşsün istiyo-
ruz. Yani asla kimsenin ayırt
edilmediği, herkesi kucakladığı, her-
kesi bir araya getirebildiği, herkin ko-
nuşabildiği kendisini ifade edebildiği;
ama çağdaş bir biçimde uygar bir bi-
çimde ifade edebildiği alanlara dö-
nüşmesini sağlamak” ifadelerini
kullandı. 

Çevre Bakanı'na sorun!

İstanbul'un su sorunu hakkında
açıklamalarda bulunan İmamoğlu, 
"Barajlardaki doluluk oranı, yüzde
20’nin altına düştü. Yağmur bom-
bası tartışılıyor. Böyle bir konu var
mı gündeminizde?" sorusuna, "Tek-
nik olarak birçok konu konuşulabilir.
İstanbul’un kuraklık ve çevre sorun-
ları, her gün gündemimiz. Her gün
bu şehrin, daha fazla tahrip edilme-
den, açıkçası kuraklığı da yaşama-
dan nasıl İstanbul’u
yeşillendirebiliriz, güzelleştirebiliriz;
bunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İs-
tanbul’un su sorunu yaşamaması
için de A, B, C, D planlarımız söz
konusu. Üst yönetim olarak bunu
tartışıyoruz, konuşuyoruz, günlük 
değerlendiriyoruz. Şu anda, ne yazık
ki Aralık ayında, mevsim normalle-
rini 5’te 1’i altında bir yağışla geçti.
Ocak ayı, iyi başlamadı. Yarından
sonra, bir yağmurlu dönemi bekliyo-
ruz meteorolojiden aldığımız bilgiye
göre. Yaşayıp, göreceğiz. Bir yandan
biz de sorumluluklarımızı yerine ge
tireceğiz. Buradan bütün basın men-
suplarına, böyle bir kuraklık dönemi
varken, böylesi bir çevre sorununu
bütün dünya ve bütün ülkemiz yaşı-
yorken, -kuraklık İstanbul’un sorunu
da değil; bakın bugün sebze fiyatları
neredeyse yüzde 25-30 alıyorsa,
bunu sebebi aslında tarımdaki üreti-

min düşme beklentisiyle de paralel
ve hatta bunun birinci sıra kaynağı
da yaşanan kuraklık- bütün bunlar
yaşanıyorken, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı’nın ‘Kanal İstanbul’a başlaya-
cağız’ cümlesine dair, bütün basının
gidip soru sormasını bekliyorum.
Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın birinci
meselesi bu mudur, yoksa diğer ko-
nular mıdır’ diye soru sormasını bek-
lerim. Lütfen böyle utanacağımız ve
utanılacak açıklamalar yapmasınlar.
İstanbul’un öncelikleri ile ilgili konu-
şalım. Birinci sıra depremdir. Ne
yazık ki, artık ikinci sıra kuraklıktır"
eleştirisinde bulundu. 

Süt dağıtımı engellenmedi

İmamoğlu, "Sayıştay’ın süt dağıtı-
mını engellemesi ile ilgili CHP Grup
Başkanvekili Doğan Subaşı bir en-
gelleme olmadığını mevzuatla ilgili
olduğunu söyledi. Aranızda farklılık
mı yanlış anlaşılma mı var?"  soru-
suna da "Doğan Bey’le aramızda
hiçbir çatışma yok. Ben de ‘Engel-
lendik’ diye bir tarifte bulunmadım.
Sayıştay’ın engelleme yetkisi yok
zaten. Sayıştay bir rapor düzenler ve
ilgili kurumlara dönük tavsiyede bu-
lunur. Sayıştay’ın raporunda mev-
zuata göre sütle ilgili eleştirisi var.
İhale biçimi ile ilgili. Biz üreticiden 
direkt alıyoruz. Bu süreçler normal-
dir. Mevzuata dönük eleştiriye karşı
bizim de eleştirimiz söz konusu.
Doğan Bey’le aynı fikirde ifade de
bulunduk" karşılığını verdi. Bir gaze-
tecinin, "İSTAÇ’ta tanıtım yaptınız.
Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Toplan-
tıda iki başörtülü yöneticisinin baret-
leri yoktu. Bununla ilgili ne 
diyeceksiniz?" sorusu üzerine İma-
moğlu, "Arkadaşlarıma yaptığımı di-
rekt esprimi de hatırlıyorum.
Hepsinin başında yeşil baret vardı.
Kameralara doğru olduğumuz kı-
sımda çıkarmış olabilirler. Gezi ve
brifing esnasında iki Parti Meclis
üyemizin başında baret vardı. Biri-
nin başı açıktı, birinin başında ba-
şörtüsü vardı. Belki sizin gözünüz
bareti görmedi, başörtüsünü gördü.
Bakışınızla ilgili olabilir" açıklama-
sını yaptı. İmamoğlu, "İstanbul’da
yapılan anketlerde oyununuz yüzde 
58 civarında. Olası bir cumhurbaş-
kanlığı seçiminde Erdoğan ile karşı
karşıya geldiğinizde önde çıkıyorsu-
nuz. Bu konuyla ilgili neler söyleye-
ceksiniz?" sorusuna da "Benim böyle
bir gündemim yok. Ben, İBB Başka-
nıyım, İstanbul halkının bana karşı
teveccühü oluşuyorsa bundan onur
gurur duyarım. Diğer konu beni ilgi-
lendirmiyor" cevabını verdi. 

MÜGE YÜCETÜRK

KATILIMCILIK DEVAM EDECEK

BİREBİR TAKİP EDECEĞİM

“Bugün Türkiye'de tartıştığımız bazı
olumsuzluklar varsa, bu olumsuzluk-
ların fotoğrafını, şu anda gidin o
meydanlarda görebilir, aynı fotoğrafı
oralarda çekebilirsiniz” diyen İma-
moğlu, şunları söyledi: “Gerginliğin
ve ayrışmanın fotoğrafın orada göre-
bilirsiniz. Ne yazık ki uyumsuzluğun,
ne yazık ki çırılçıplak bir alanın, in-
sanların buluşamamasının fotoğra-
fını, şu anki mevcut meydanlarda
görebilirsiniz. Sadece betonla kaplı,
insana hiç hizmet etmeyen, ‘Önce
insan’ demeyen o alanlarda, bugün,
Türkiye'nin bütünüyle şikayet ettiği
bütün duyguları görebilirsiniz ve his-
sedebilirsiniz. Biz tam aksine hem bu
şehrin hem de bu ülkeye örnek ola-
cak adımları atmak mecburiyetinde
olan, İstanbullumuzun bu güzel
alanlarından bütün şehre, bütün
Türkiye'ye hatta bütün dünyaya çok

güzel ve olgun mesajlar vermesini
sağlamak zorundayız. İşte bu bağ-
lamda, bu adımlar kıymetli.  Her ta-
sarımcının duygusu, hissettikleri,
teknik örgüsü kalemi, tasarım gücü
onun için çok ama çok ama çok kıy-
metli. Tabii 16 milyon insanı dahil
etmek neredeyse, 400 bine yakın in-
sanın sürece dahil olup, oy kullan-
ması; dünya ölçeğinde çok kıymetli
bir katılımcılık. ‘Bu bir başlangıç’
dedim. İki türlü bir başlangıç. Bir ta-
nesi; bu devam edecek. Zaten başka
yarışmalarımız olduğu gibi, bundan
sonra da hakla buluşarak, halkıyla
düşünüp taşınıp karar verme meka-
nizmaları devam edecek. Bir kişinin
karar verdiği birçok konunun, ülkeyi
nasıl zora soktuğunu hepimiz yaki-
nen yaşıyoruz. Bunu da tersine çevir-
memiz lazım. Onun için bu
katılımcılık devam edecek.”

İmamoğlu, törenin ardından gazete-
cilerin gündeme ilişkin sorularını da
yanıtladı. İmamoğlu, "Meydanların
uygulanması için Koruma Kurulla-
rı’na gidilecek. Yerebatan sürecinde
bir sıkıntı yaşanmıştı. Ne zaman uy-
gulama noktasına gelir bu projeler?"
sorusuna "Kurulun bu tarz alanları
incelemesi, irdelemesi kadar doğal
bir süreç yok. Zaten sorumlulukları
bunu gerektiriyor. 2
tane takip edeceğim
konu var. Birincisi;
buna benzer başka
kurum ya da kuruluş-
ların getirdiği birta-
kım projelerin geçiş
hızlarına bakacağım.
16 milyon İstanbullu-
nun onay verdiği bu
tasarımlara dair sü-
reçlerin hızlarını takip
edeceğim. Bir başka
konu da ben, bugüne

kadarki kurul süreçlerini uzaktan iz-
ledim. Hep bir sabırla izledim. Şu
anda kurulda onay bekleyen başka
meselelerimiz de var. Başta Saraç-
hane binasıyla ilgili olsun, başka ko-
nularla ilgili olsun… Bu hususları,
bundan sonra çok daha yakın mesa-
iyle, gerekirse fiziksel anlamda oraya
giderek, bizzat bilgi alarak da takip
edeceğim. Umut ediyorum ki; ora-

daki kurul üyeleri, ora-
daki kıymetli meslek
organlarının ve kurum-
ların temsilcileri, İstan-
bul’a yakışan bir tavırla
ve anlayışla hareket
ederler. Eleştiri ve öneri-
ler de getirilebilir. Onla-
rın düzeltilmesi ve
değerlendirilmesi süreç-
leriyle beraber, hızlı bir
biçimde sonuca kavuştu-
rulur; birebir takip ede-
ceğim" cevabını verdi. 

Özel ekip iş başında

Talepleri dinliyorlar

Gülistan nerede?

KağıThane'de ağaçların sağlığı için bele-
diye ekipleri tarafından ağaçları budama
işlemleri başlatıldı. Budama işlemi için ko-

nusunda uzman özel bir ekip oluşturduklarını belir-
ten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,
''Çalışmalar sayesinde bitkilerin gelişimi hızlanacak.
Çiçeklenmeyi, meyve miktarını ve kalitesini artır-
mada yardımcı olacak. Yanı sıra ağaçlarımız bahar
aylarında daha güzel bir görünüm kazanacak'' dedi.

Güvenlik budamaları yapılıyor

Ağaçların daha sağlıklı yetişmesinin yanı sıra peyzaj
ve güvenlik amacıyla Kağıthane'de belediye ekipleri
tarafından geçen yıl kasım ayında başlatılan ağaç
budama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Vatan-
daşın talep etmesi halinde belediye ekipleri evlerin
bahçelerindeki ağaçları da ücretsiz şekilde buduyor.
Ekiplerce, bitkinin sağlıklı bir gelişim göstermesi
amacıyla kurumuş, kırılmış, zarar görmüş dalların
uzaklaştırılması için bakım budamaları, bitkinin iyi
bir görünüm kazanması yani peyzaj değerini artır-
mak için şekil budamaları ile dalların yaya ve araçla-
rın görüş alanını engellemesini önlemek amaçlı
güvenlik budamaları yapılıyor. DHA

Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi Saha
Ekibi, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek 
Kartal ile ilgili görüş, öneri ve taleplerini dinliyor

KarTallılara en iyi şekilde hizmet
ulaştırabilmek adına hayata geçirilen
proje kapsamında, Kartal’daki 100 bin-

den fazla hane, sosyal mesafe kurallarına dikkat edi-
lerek ziyaret edilirken vatandaşların şikâyet ve
talepleri kayıt altına alınıyor. 12 gündür devam eden
ziyaretler ile ekipler şu ana kadar toplam 5 bin 608
haneye ulaştı ve vatandaşları dinledi. Yalı Mahal-
lesi’nde tamamlanan ev ziyaretlerinin ardından
Komşu İletişim Merkezi Saha Ekibi, Yunus Mahal-
lesi’nde yaşayan vatandaşları ziyaret etmeye başladı.
2 kişilik gruplar halinde hane hane mahalleyi dolaşa-
rak vatandaşları ziyaret eden ekipler, günün sonunda
564 haneye ulaşarak görüş, öneri ve taleplerini din-
ledi ve mini hijyen seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Büyük bir boşluğu dolduruyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Kartal Belediye Baş-
kanı Gökhan Yüksel, “Komşularımızın pandemi sü-
recinden en az etkilenmesi, bu süreçte moral ve
motivasyonlarını artırmak adına ilk günden itibaren
çalışmalarımızı sıkı tuttuk. Bu anlamda komşuları-
mız ile olan iletişimimiz bizler için çok önemliydi.
Komşu İletişim Merkezimiz bu anlamda büyük bir
boşluğu dolduruyor. 7 gün 24 saat hizmet veren
ekiplerimiz aracılığı ile komşularımızın istek, şikâyet
ve önerilerini daha hızlı bir şekilde çözümlüyoruz.
Son olarak saha ekibimiz ile başlattığımız çalışma ile
de hem komşularımıza hijyen kitleri dağıtıyor hem
de bir anket ile beklenti ve sorunlarını tespit etmiş
oluyoruz” ifadelerini kullandı. DHA

Tunceli'de 5 Ocak günü ortadan kaybo-
lan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan
bir yıldır haber alınamıyor. Ailenin şikayeti

üzerine devam eden soruşturma kapsamında Mun-
zur Barajı balık adamlar tarafından taranmış ama
Gülistan Doku'nun izine rastlanmamıştı. Bugün Be-
şiktaş Meydan'da bir araya gelen bir grup kadın,
"Tam Bir Yıldır Soruyoruz Gülistan Doku Nerede?"
yazılı pankart açarak eylem yaptı. Gülistan Do-
ku'nun kaybolmasının üzerinden bir yıl geçtiğini ve
bir sonuca ulaşılamadığını söyleyen kadınlar, “Gülis-
tan Doku Nerede?" diye sordu. Gülistan Doku'nun
fotoğraflarını taşıyan grup üyeleri, Doku'nun 
bulunmasını istedi. DHA
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açılışTa BIST 100 endeksi,
önceki kapanışa göre 6,11
puan ve yüzde 0,41 değer

kaybederek 1.489,32 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve hol-
ding endeksi yüzde 0,49 düşüş kay-
detti. Sektör endeksleri arasında en
fazla kazandıran yüzde 0,34 ile spor,

en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile
orman, kağıt, basım oldu. Dün açıkla-
nan enflasyonun beklentileri aşması
ve imalat sanayi PMI verisinin ara-
lıkta bir önceki aya göre gerilemesine
karşın BIST 100 endeksi yüzde 1,27
artışla günü 1.495,43 puandan ta-
mamlayarak tüm zamanların en 

yüksek kapanışını gerçekleştirirken,
gün içinde 1.500,01 puanla rekor sevi-
yeyi gördü. Analistler, küresel piyasa-
larda gözlerin bugün ABD'nin
Georgia eyaletinde gerçekleştirilecek
ikinci tur Senato seçimlerine çevrildi-
ğini, artan yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) vakaları nedeniyle İngil-
tere başta olmak üzere alınan sıkı ted-
birlerin ise risk iştahının azalmasına
neden olduğunu bildirdi.
Yurt içinde, düşüş eğilimindeki döviz

kurlarının pay piyasalarını destekle-
meye devam ettiğini kaydeden analist-
ler, bugün reel efektif döviz kuru
verisinin yanı sıra, ABD'de ISM ima-
lat sanayi Satınalma Yöneticileri En-
deksi ile Almanya'da perakende
satışlar ve işsizlik verilerinin takip edi-
leceğini söyledi. Analistler, teknik açı-
dan BIST 100 endeksinde 1.500 ve
1.520 seviyelerinin direnç, 1.470 ve
1.450 puanın destek konumuna gele-
bileceğini ifade etti.

Borsa düşüş içinde kaldıBorsa 
İstanbul'da BIST

100 endeksi,
güne yüzde 0,41
azalışla 1.489,32

puandan 
başladı

T icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın 2020
Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda
yaptığı konuşmada, 2020'nin sıra dışı bir yıl oldu-

ğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık
alanında yarattığı risk ve kayıpların yanında, sosyal ya-
şantıdan ekonomik hayata kadar pek çok açıdan derin et-
kiler yarattığını söyledi. Türkiye'nin tüm dünya ile birlikte
önemli bir sınav verdiğine ve vermeye de devam ettiğine
dikkati çeken Pekcan, süreci mümkün olan en az kayıpla
atlatabilmek için devletin, tüm imkanlarını seferber etti-
ğini vurguladı. Pekcan, salgının ve belli başlı diğer küresel
ve bölgesel faktörlerin gölgesinde bir yılı geride bıraktıkla-
rını dile getirerek, 2020 yılında dış ticarette önemli bir di-
renç sergilediklerini bildirdi. Bakan Pekcan, küresel
ticarette 2020 yılında yaşanan nominal düşüş oranının
yüzde 11,7 olarak tahmin edildiğinin altını çizerek, reel
olarak ise 2010-2019 döneminde ortalama yüzde 3,8 bü-
yüyen dünya ticaret hacminin 2020 yılında yüzde 9,2 da-
ralmasının beklendiğine dikkati çekti. Gelecek
yıla ilişkin tahminlere göre küresel eko-
nomi ve ticarette toparlanma beklen-
mekle birlikte genel olarak 2019
yılındaki salgın öncesi seviyelere
ulaşılamayacağının öngörül-
düğünü ifade eden Pekcan,
dünya ekonomisinin 2021
yılında yüzde 5,2 büyüye-
ceğinin tahmin edildiğini
belirtti. 

2020 bize yaradı 

Pekcan, 2020 yılı aralık ayı
ve yılın tamamına ilişkin
verileri paylaşarak, 2020 yı-
lını ihracatta tarihi bir rekor
ile kapattıklarını duyurdu.
Geçen yıl ekim ayında 17,3 mil-
yar dolar ile tüm zamanların en
yüksek aylık ihracat rakamını yakala-
dıklarını hatırlatan Pekcan, şöyle devam
etti: "2020 yılının son ayında bu rekorumuzu daha
da geliştirmenin memnuniyetini yaşadık. 2020 Aralık
ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olmuştur. Bu tüm
zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır. 2020 gibi zor
bir yılın, böylesine önemli bir rekorla kapatılmasını temin
eden ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.
17,8 milyar dolarlık ihracat, Türkiye’nin dış ticaretteki
gücü ve dinamizminin somut bir göstergesidir. Bu şekilde
2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk.
Başta Avrupa Birliği olmak üzere, pek çok ihracat pazarı-
mızda yaşanan ciddi ekonomik küçülmeye ve dış talep
daralmalarına rağmen gerçekleştirilen 169,5 milyar do-
larlık ihracat, ihracatçımızın başarısıdır, Türkiye’nin ba-
şarısıdır."

OVP hedefi aşıldı

Pekcan, 2020 yılında gerçekleştirilen 169,5 milyar dolarlık
ihracatla Orta Vadeli Program'da 2020 yılı için hedefle-
nen 165,9 milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını vurgu-
layarak, şunları kaydetti: "Pandeminin etkisiyle
ihracatımız yılın ikinci çeyreğinde 32,4 milyar dolara
kadar gerilemiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde ise bir önceki
çeyreğe göre yüzde 33,8 oranında hızlı bir toparlanma ile
43,3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Şimdi sürpriz,
yılın son çeyreğinde artık büyüme fazına geçilmiş ve çey-
reklik ihracatımız ilk defa 50 milyar dolar seviyesinin üze-
rinde gerçekleşmiştir. En büyük ticaret ortağımız olan
Avrupa Birliği’nde salgında ikinci dalganın yaşandığı ve
kısıtlama tedbirlerinin alındığı yılın son çeyreğinde ihra-
catımız bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,4, 2019 yılının
son çeyreğine göre ise yüzde 6,7 artarak 51,2 milyar
dolar olmuştur. Dolayısıyla, 2020 yılı aralık ayı ile gelen

en yüksek aylık ihracat rekorunun yanında,
2020 yılı son çeyreği itibarıyla 51,2

milyar dolarlık ihracatla en yük-
sek çeyrek dönem ihracat re-

koru da kırılmıştır."

Oran yüzde 77,3

Bakan Pekcan, aralık
ayı ithalatının
2019'un aynı ayına
göre yüzde 11,7 ar-
tışla 22,4 milyar
dolar olarak gerçek-
leştiğini ifade ederek,

"Altın hariç aralık ayı
ithalatımız 20,3 milyar

dolardır. 2020 yılı geneli
ithalatımız yüzde 4,3 ar-

tışla 219,4 milyar dolar ola-
rak gerçekleşmiştir. Ancak altın

hariç olarak baktığımızda ise 2020
yılı ithalat değeri 194,2 milyar dolardır, bu

da 2020 yılı için ithalatımızda yüzde 2,4’lük bir düşüşe
karşılık gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu. Pek-
can, nisanda yüzde 66,2 seviyesine kadar gerileyen ihra-
catın ithalatı karşılama oranının aralık ayında yüzde
79,6'a çıktığını bildirdi. Altın ticareti hariç tutulduğunda
ise nisan ayında yüzde 68,8’e kadar gerileyen ihracatın it-
halatı karşılama oranının aralık ayında yüzde 86,8’e ulaş-
tığını ifade eden Pekcan, "2020 yılında ihracatın ithalatı
karşılama oranı yüzde 77,3 iken altın hariç tutulduğunda
ise yüzde 85,8 olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2020 yılının 3. çeyreğinden itibaren art-
mıştır. Son çeyrekte, ihracatın ithalatı karşılama oranı
yüzde 81, altın hariç tutulduğunda ise yüzde 89,4 olarak
kaydedilmiştir." diye konuştu. 

Ticaret Bakanı Pekcan, Aralıkta ihracatın 2019'un aynı ayına göre
yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olduğunu ve bunun tüm

zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti

İhracatta 
rekor kırdık

Telefona çok
para harcadık
MOBİSAD Başkanı Turnacı,"Geçen
yıllarda sıfır ve 2. el cep telefonlarına
harcanan toplam ücret 2 bin 400 TL
civarında olurken, bu rakam 2020'de 3
bin 600 TL bandına çıkış yaptı." dedi

Mobİl İletişim Araçları ve Bilgi Teknoloji-
leri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Baş-
kanı Mustafa Kemal Turnacı, yaptığı

açıklamada, pandemi döneminde evden çalışmaya ge-
çilmesi ve eğitimin online platformlarda devam etmesi
ile zamanının büyük çoğunluğunu evden geçirenlerin,
günlük rutinlerinin büyük kısmını dijitalde çözmeye yö-
neldiğini, bu süreç içerisinde mobil iletişimin öneminin
katlanarak arttığını söyledi. Sektörü etkileyen tüm
olumsuzluklar neticesinde 2019 yılını 10 milyon 600 bin
adet cep telefonu satışıyla tamamladıklarını bildiren
Turnacı, 2020'de ise pandeminin etkisiyle sektörün ilk
başta olumsuz bir seyir izlese de sonrasında insanların,
haberleşme hizmetlerinin gerekliliği ve önemini hisset-
mesiyle hızlı bir talebin oluştuğunu anlattı. Pandeminin
ardından iletişimin öneminin daha iyi anlaşılmasıyla
beraber talebin eskiye oranla artış gösterdiği bir dönem
yaşadıklarını aktaran Turnacı, devamla şunları kaydetti:
"2020'yi 10 milyon 500 bin seviyelerindeki cep telefonu
satışıyla kapattık. Ancak eskiye oranla ürünlere ulaşı-
mın zor olması sebebiyle kayıt dışılığın ciddi oranda
arttığını gözlemledik. Haliyle ölçebildiğimiz adetlerin
üzerine kayıt dışı ve ölçülemeyen online kanalı eklediği-
mizde yüzde 20 civarı cihaz pazarı oluştuğunu tahmin
ediyoruz. Bu da yine 12 milyon seviyelerinde gerçek
ürün satışının olduğunu gösteriyor. 2021'de yüzde 5 ci-
varı büyüme olacağını öngörüyoruz. Cihaz satışlarına
baktığımızda 6,5-7 inc segment cihazların geçen seneki
pazar payı yüzde 4 iken, bu sene yüzde 30 artış göster-
diğini gördük. Geçen yıllarda sıfır ve 2. el cep telefonla-
rına harcanan toplam ücret 2 bin 400 TL civarında
olurken, cihazlardan gözetim belgesi isteme kararı ile
düşük segmentlerin de fiyatında yükselme gerçekleşti-
ğinden bu rakam 2020'de 3 bin 600 TL bandına çıkış
yaptı."

Rekabet koşulları karşısında kan kaybediyor

Mustafa Kemal Turnacı, sektördeki stok yükünden
ötürü birçok firmanın zor durumda kalmasını önlemek,
buna bağlı istihdam kayıplarının önüne geçmek, vatan-
daşların gerek iş gerekse de özel hayatında verimliliği
artırmak amacıyla cep telefonuna kolay erişebilmesini
sağlamanın önemine inandıklarını ifade etti. Pazarın
paydaşlarının kırılımlarının ise sektörel istihdam nokta-
sında alarm verdiğini belirten Turnacı, şöyle devam etti:
"Ürün satışında ölçek ekonomisini elinde tutan sermaye
gruplarının tedarik zincirlerinin 2018 yılında 9,6 milyar
TL olan cirosunun 2020'de 16 milyar TL'ye çıktığını, ci-
rolarının yüzde 52'sini telekom ürünlerinin oluşturdu-
ğunu görüyoruz. Online, süpermarket ve cadde AVM
mağazalarının ise satışlarının yüzde 42'sini telekom
ürünleri oluşturuyor. Sektörümüzde binlerce KOBİ'mi-
zin oluşturduğu geleneksel satış kanalımız olan bayileri-
miz ise sektörel istihdamın yüzde 80 üzerini
oluştururken, satış kanallarındaki rekabet koşulları 
karşısında kan kaybediyor.”

Bakan Pekcan, "2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor
kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. İlk 3’ü ABD, İsrail ve Güney
Kore olmuştur." dedi. Ticaret Bakanı Pekcan, "2020 yılında

sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık." ifadesini kul-
landı. Bakan Pekcan, 2020 yılında ilk defa ihracat gerçekleşti-
ren firma sayısının 18 bin 123 olarak gerçekleştiğini söyledi.
Esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik destekle ilgili Pekcan,

"Bu sabah itibarıyla desteğe başvuru 1 milyon 200 bini
aştı." bilgisini verdi Bakan Pekcan, "'Güçlü İç Tica-

ret, Güçlü Dış Ticaret' hedefi doğrultusunda ül-
kemizi ticarette cazibe merkezi haline

getirecek projeleri geliştirece-
ğiz" dedi.

44 ülke 

listede

Kredi kartıyla harcama arttı
İstanbul 
Ticaret

Odası’nın 
"Pandemetre

2020"
araştırmasının

sonuçlarına
göre, yerli ve

yabancı 
kartlarla yapılan

alışveriş tutarı
2020 yılında,

önceki yıla göre
yüzde 

13 artışla 
1 trilyon 61 

milyar liraya
ulaştı

İsTanbul Ticaret Odası’nın (İTO) "Pan-
demetre 2020" araştırmasının sonuçlarına
göre, geçen yıl banka ve kredi kartlarıyla

yapılan alışveriş tutarı 1 trilyon 61 milyar liraya ulaştı.
İTO, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sek-
törlere ilişkin göstergelere etkisini araştırmak için ha-
zırladığı Pandemetre 2020 araştırmasının sonuçlarını
açıkladı. Araştırmanın "Banka Kartı ve Kredi Kartı
Harcamaları" başlığına göre, yerli ve yabancı kartlarla
yapılan alışveriş tutarı ilk kez 2020 yılında 1 trilyon li-
rayı geçti. TCMB Banka Kartı ve Kredi Kartı Har-
cama Tutarları verisi üzerinden yapılan incelemeye
göre, kartlı harcama toplamı 2020 yılında, önceki yıla
göre yüzde 13 artışla 1 trilyon 61 milyar liraya ulaştı.
2020 yılında 23 sektörün 15'i, banka ve kredi kartları
ile yaptıkları satışlarda bir önceki yılı geride bıraktı.
Seyahat acenteleri, hava yolları, konaklama, kuyum-
culuk ve yemek sektörlerinde yapılan kartlı harcama-
lar ise geriledi. Geçen yıl kart harcamaları en çok
artan 5 sektör yüzde 81 artışla elektrik-elektronik eşya,
bilgisayar, yüzde 52 artışla müteahhitlik işleri, yüzde
41 artışla market ve alışveriş merkezleri, yüzde 35 ar-
tışla yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiye ve yüzde 31
artışla telekomünikasyon oldu.

Araç satışları yüzde 72 arttı
Pandemetre 2020'ye göre, Türkiye genelinde 11 ayda

otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 72 yükse-
lişle 668 binin üzerinde gerçekleşti. "Bankaların Tüke-
tici Kredileri" başlığına göre Türkiye genelinde konut,
taşıt ve ihtiyaçtan oluşan tüketici kredileri hacmi, 25
Aralık 2020 itibarıyla yüzde 45 artarak 675 milyar li-
raya yükseldi. 2020'de kartla internet üzerinden yapı-
lan alışverişler de yüzde 40 artışla 265 milyar lirayı
aştı. Araştırmanın diğer sonuçları ise şöyle oldu: "TL
üzerinden açılan ticari kredi faizleri 27 Aralık
2019'daki yüzde 12,73'lük ortalamasından 18 Aralık
2020’de yüzde 19,1 seviyesine yükseldi. TCMB Reel
Kesim Güven Endeksi, 2019 yılı Aralık ayında 103,6
puan olurken, Aralık 2020'de 106,8 puan olarak kayıt-
lara geçti. 2020 Ekim ayında sanayi üretimi 2019'un
aynı ayına göre yüzde 10,2 arttı. 2019 yılı ekim ayında
sanayi üretim endeksi yüzde 3,9 yükselmişti. İmalat
sanayi genelinde kapasite kullanımı Aralık 2019'da
aylık bazda yüzde 77 iken, pandemiye rağmen Aralık
2020'de yüzde 75,6 oldu."

Ocak-Kasım 2020’de yüzde 24 arttı

İlgili kurumların resmi istatistiklerini dikkate alan
Pandemetre araştırmasına göre, İstanbul’da 2019’un
ocak-kasım döneminde 279 milyar lira olan vergi tah-
silatı ise 2020’nin ilk 11 ayında yüzde 25 artışla 349
milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Böylece İstan-
bul’un Türkiye’nin vergi gelirindeki payı yüzde 46

oldu. İstanbul'da karşılıksız işlemi
yapılan çek tutarı yüzde 39 gerile-
yerek 2020’nin ilk 11 ayında 5,3
milyar lira oldu.
2020’nin ilk 11 ayında İstanbul'da
satılan konut sayısı da yüzde 24
artarak 244 bini aştı. Bu satışın 71
binini sıfır konutlar, 173 binini
ise ikinci el konut satışları oluş-
turdu. 11 ayda yabancılara
16 bin 867 konut satıldı.
2020’nin ilk 11 ayında İs-
tanbul’dan yapılan ihracat
ise yüzde 9 düşüşle 74 mil-
yar dolar oldu.

2021’e umutla giriyoruz

İTO Başkanı Şekib Avdagiç,
2021’e umutla girdiklerini ifade
ederek, "Tüm dünyada pandemiyi
tamamen yok edemesek de daha fazla
kontrol altında tutabileceğimize inanıyoruz.
Şimdilik beş farklı aşının devreye girmesi planlanıyor
ve 2021’in dünya ekonomisi için bir 'iyileşme' yılı ol-
ması bekleniyor. Bu anlamda özellikle sanayi sektörle-
rimizde ve dış talebe dönük çalışan firmalarımız için
2021’in bir atılım yılı olacağına inanıyoruz." dedi.

Dünya ekonomisinin bu yıl
yüzde 4,8 büyüyeceğinin
öngörüldüğünü hatırlatan
Avdagiç, şöyle konuştu:
“Yapılan tahminlere göre
dünya ticaret hacmi de

yüzde 7.2 genişleyecek. Bu
rakamlar önemli, çünkü ihra-

catımızın hangi seviyelere çıka-
cağını dünya ticaret hacminin

seyri belirleyecek. Mesela dünya ça-
pındaki ticaret eğilimleri, lojistik tercihleri

de değişti. Tedarikte Çin’e alternatif arayışları
arttı. Türkiye bu noktada önemli avantaj yakaladı.
200’ü aşkın küresel değer zinciri ile yapılan QIMA
araştırması bunu bariz biçimde gözler önüne serdi.
Türkiye’nin tercih edilirliği dünya çapında iki kat artış
gösterdi.”

Avdagiç, salgında özellikle hizmetler sektöründeki firma-
ların ciddi ölçüde kayıplar yaşadıklarına dikkati çekerek, "Sa-

nayi sektörlerimizde, ihracata çalışan firmalarımızda dünyadaki
talep daralmasına rağmen çarklar hızla dönmeye devam etti. Hü-
kümetimizin sağladığı desteklerle inşaatta, otomotivde, tekstil ve
mobilyada başarılı bir yılı geride bıraktık diyebiliriz. Medikal teks-

tilde ihracatımız 1 milyar doları aştı. Bununla birlikte hizmetler
sektörünü 2021’de alacağımız tedbirler içinde ayrı bir yere
koymak zorundayız. İnanıyoruz ki 2021 yılı Türkiye için bir

atılım yılı olurken, hizmetler sektöründeki kayıpları-
mızı da telafi etmeye başlayacağımız bir yıl

olacak." değerlendirmesinde bu-
lundu.

2021 telafi 
yılı olacak

37’inci şube de
AÇILDI

Tasarruf finans sektörünün genç oyuncu-
larından Çözüm Tasarruf, Ankara’daki şube
ağına bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

Şirket, Ankara Çankaya Şubesi ile birlikte şube sayısını
37’ye çıkardı. ‘Yeni nesil finans’ mottosuyla tasarruf fi-
nans sektöründe yer alan Çözüm Tasarruf, bireylerden
işletmelere kadar finansal geleceğini planlamak isteyen-
lerin ihtiyaçlarına göre şekillenebilen çözümlerle yakla-
şık 1 yıl içerisinde 10 binden fazla kişi ve kuruma destek
olduğunu ve kısa zamanda önemli ivme kazandıklarını
açıkladı. Alternatif finans ekosistemi içerisinde mikro fi-
nansa odaklanan şirket, son olarak Ankara’daki şube
ağına bir yenisini daha ekleyerek Ankara Çankaya’da
ikinci bir şube daha açtığını duyurdu. Böylece şube sayı-
sını 37’ye çıkaran Çözüm Tasarruf, bu yapısıyla gayri-
safi yurtiçi hasılası (GSYH) 329 milyar 831 milyon TL
olan Ankara ekonomisine de katkı sağlayacak.

2020
TESPİTİ

Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan



P rof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhur-
başkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi
Üniversitesi’ne rektör olarak atan-

masına tepkiler sürüyor. Bir grup Cumhur-
başkanı'nın rektör atamasına karşı önceki
gün eylem düzenlemişti. Eyleme CHP İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek
vermişti. Üniversitedeki akademisyenler ise
dün saat 12.00’de üniversite kampüsünde
devir-teslim törenine cübbeleriyle katılıp,
rektörlük binasına sırtlarını dönerek töreni
protesto etti.

17 kişi gözaltında

Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla il-
gili dün 17 kişi gözaltına alındı. İçişleri Ba-
kanı Yardımcı İsmail Çataklı olaylarla ilgili
olarak, "An itibariyle 17 gözaltı var. Gözal-
tına alınanlardan sadece 2'si Boğaziçi Üni-
versitesi öğrencisi. Ayrıca ifade etmek
gerekir ki; aralarında MLKP terör örgütü
dahil terör örgütleriyle ilgili kaydı bulunan-
lar da var" açıklamasını yaptı. İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada
ise "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs
Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde
Kayyum Rektör İstemiyoruz" başlığı al-
tında basın açıklaması ve protesto gösterisi
yapan kişilerden, gösteriler sırasında "2911
Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Görevli Me-
mura Mukavemet" suçlarını işledikleri tes-
pit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına
yönelik operasyon düzenmiştir" denildi.
Açıklamada, saat 05.00'de 13 ilçede 
24 adrese yapılan eş zamanlı operas-
yonlarda 17 kişinin gözaltına 
alındığı kaydedildi.

'Katil polis' 
diye bağırdılar

İçişleri Bakan 
Yardımcısı Çataklı,

"Burada toplantı gösteri yürüyüşlerine ka-
nuna muhalefet dahil, polisimize mukave-
met dahil aynı zamanda 'Katil polis' diye
bağırıldığını gördük. Polisimize tekme atıl-
dığını gördük. Dolayısıyla bunların gereği
yapılacak. Bir pandemi süreci yaşıyoruz.
Bu anlamda birçok kısıtlamayla insanları-
mız bizler karşı karşıyayız. Orada bu kısıtla-
malara, tedbirlere kurallara hiçbir şekilde
uyulmadığını gördük. Tam bir sorumsuz
şekilde hareket edildiğini gördük. Bununla
ilgili gerek sosyal mesafe kurallarına uyul-
maması, halay çekilmesi gibi. Bununla da
ilgili arkadaşlarımız gerekli tespitleri yaptı-
lar" diye konuştu. Çataklı'nın açıklamasının
ardından CHP İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu, "İçişleri Bakanlığı sözcüsünün yalan
beyanından sonra İstanbul Valiliğinin
doğru ancak eksik açıklamasını, eksik-
liğini tamamlayarak paylaşalım.
Gözaltındaki;
2 kişi: Boğaziçi Üniversitesi
öğrencisi. 14 kişi, Mar-
mara, Mimar Sinan, İs-
tanbul Üniversitesi
öğrencisi. 1 kişi ise
açık lise öğren-
cisi" paylaşı-
mını
yaptı. 
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Hakan SÖNMEZ

B ulaşığı, çamaşırı, yemeği ve ütüsü yok!
Tek başına sokağa çıksa “aranıyor” diyecek
olan yok!

Karnında taşıdığı bebeği yok!
Şort giyse tekmeleyecek kimse yok!
Sakız çiğnese karışan yok!

Ki olamazdı da!
Çünkü biz erkektik.

Peki sorun sadece erkekte miydi?
Yoksa “hamile kadın sokağa çıkamaz, kadınlar

evde otursa bu ülkede işsizlik azalır ve en son
CHP'nin oy almak için bazı yerlerde birkaç başörtülü
kişiyi vitrin mankeni gibi kullanıyor.” denilerek ka-
dını ikinci sınıf insan konumuna sokan siyasette mi?

Bence siyasetteydi!
Çünkü siyasetin toplumlar üzerinde etkisi asla göz

ardı edilemez. Yani siyasetin tanımadığı yada özgür-
lüğünü kısıtladığı kadına toplumun saygı duymasını
beklemek hata olurdu.

Kaldı ki bu ülkenin en büyük vitrin değişikliği bu-
günün din temelli siyaset yapan iktidar tarafından ya-
pılmıştı. Çünkü yüzde 99’u müslüman olan bir
toplumu dinen sömürmek en akılcı yoldu ve bu yolun
ilk adımı farklı cemaat yapılanmalarının siyasi sem-
bolü haline gelen baş örtme seçenekleri ile üniversi-
teye girmeye çalışmaları ve siyasetin bunu malzeme
yapmasıyla başlamıştı. Devamında Kabataş’ta benim
başı örtülü bacıma saldırıldı yalanı ve bugün o aynı
bacılarını vitrin mankenine benzetmek.

Neden kadın hakları?
Yada kadına hak ve özgürlük vermek siyasetin

yada erkeklerin tekelinde miydi?
Elbette değildi.
Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınlarımı-

zın her alanda ileri bir seviyede olmasını arzu ederek
bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tari-
hinde Türk Kadınına "Seçme ve Seçilme Hakkı" ver-
mişken aradan geçen 87 yıla rağmen hala bu ülkede
siyasetçilerin ve toplumun kadının var olan haklarının
konuşuyor ve savunuyor olması traji komik bir du-
rumdu.

Peki dövülen, tekmelenen, öldürülen kısacası şid-
detin her türlüsüne maruz kalan kadınlara siyaset ne
kadar eşitti?

Onuda hemen şöyle izah edeyim.
Mesela; Genel Başkanı kadın olan İyi Parti’nin

122 belediye başkanı adayından sadece dördünün
kadın adaydan oluştuğunu düşünürsek.

Yada kadına seçme ve seçilme hakkı veren
CHP’nin kadını yüzde 33 kota ile sınırlaması ve 785
belediye başkan adayı içinde sadece 39 kadını aday
gösterirken.

Veya 18 yıldır iktidarda olan AKP hükümetinin
kadın aday oranının yüzde 2,1 ile sınırlaması bu ül-
kede kadına verilen değerin bir yansımasıydı aslında.

Kaldı ki siyaset daha kendi içinde kadın ve erkek
eşitliğini sağlayamazken kadının hak ve özgürlükleri
için vereceği hiç bir mücadele gerçekçi olamaz.

Bu durumda yapılması gereken tek şey vardı. O da
bu sorunu çözecek olanın siyaset, sivil toplum kuru-
luşları yada erkek çoğunluğun olduğu Türkiye Büyük
Millet Meclisi değil kadının kendisi olmalıdır.

Kadına seçilme kotası!
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İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversite-
sindeki olaylarla ilişkin basın açıklaması
yapıldı. Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi
Giriş Kapısı önünde rektör atamasına karşı
dün yapılan protesto gösterileri sırasında,
2911 Sayılı Kanun'a muhalefet eden ve po-
lise karşı mukavemet gösterdiği tespit edi-
len, sadece 4'ü Boğaziçi Üniversitesi
öğrencisi olmak üzere 28 şahsa yönelik, 13
ilçemizde 24 farklı adrese bugün sabah sa-
atlerinde eş zamanlı operasyon düzenlen-
miştir. Yapılan operasyonlarda; 2'si
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 şahıs
gözaltına alınmış, 11 firari şahsın yakalan-
masına yönelik çalışmalar devam etmekte-
dir. Polisimiz; her olayda olduğu gibi, dünkü
protesto gösterileri sırasında da kanunların
verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını sağ-
duyu, sabır, anlayış ve kararlılıkla yerine

getirmiştir, getirmeye devam edecektir. Gös-
teriler sırasında polisimize yönelik asla kabul

edilemez itham ve davranışlar karşısında, polisi-
mize destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür

ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

11 KiŞi ARANIYOR

Eğitim-Sen, Boğaziçi Üniversitesi eylemine katılan bazı kişilerin gözaltına
alınmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Sendika’dan yapılan açıklamada,

"Rektörlerin üniversite bileşenlerince seçilmesi yerine, üniversiteye kayyum
atanmasını tercih eden ve bu tercihinde ısrarcı olan siyasi iktidar, üniversitelerdeki

demokratik, muhalif, eleştirel düşünceye karşı tavrını dün tüm açıklığıyla gözler önüne
sermiştir. Bugün de erken saatlerde çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştır. Bugün öğren-

cilerin gözaltına alınması, siyasi iktidarın üniversitelerde özgür düşünceyi, bilimi, demokra-
siyi, laikliği, barışı, eşitliği ve özgürlüğü savunan öğrencileri susturmak için

yürüttüğü politikaların bir sonucu olarak görülmelidir. Eğitim Sen olarak,
rejimin ve rejime sadakatle itaat eden rektörlerin üniversitelere biçtiği kaf-

tanı, hep birlikte demokratik mücadele ile yırtabileceğimizi biliyoruz. Akade-
misyeni, öğrencisi, idari ve teknik personeli ve taşeron işçisiyle üniversite

bileşenlerinin demokratik talepler etrafında yan yana gelmesinin umudu nasıl
çoğalttığını görüyoruz. Umudumuz arttıkça, korkuya hükmettiğini sananların iktidar-

larını yitirme korkularına da daha fazla tanık oluyoruz. Bu nedenle herkesi, atanan kay-
yumu kabul etmeyen Boğaziçi Üniversitesi bileşenleriyle dayanışmaya, insan, toplum ve

doğa yararına üniversite mücadelesine destek olmaya davet ediyoruz. Demokratik haklarını
kullandıkları için gözaltına alınan tüm öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" denildi. 

DERHAL SERBEST BIRAKILSIN

PROF. DR. MELiH BULU’YA iSTiFA ÇAĞRISI
Gözaltılara tepki olarak Güney Kampüsü'ne gelen öğrenciler de akademisyelnerin 
eylemine katıldı. "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganları atan öğrenciler Rektör Melih
Bulu'yu istifaya çağırdı, alkışlı eylem yaptı. 17 kişinin gözaltına alınmasına SOL Parti’den
de tepki geldi. Öğrencilerin serbest bırakılması çağrısı yapan SOL Parti, “Üniversitenin
kapısına vurulan kelepçeyi, öğrencilerin mücadelesi kıracaktır” ifadelerini kullandı. 

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından tepkiler sürüyor. 
Üniversitedeki akademisyenler üniversite kampüsünde yapılan devir teslim törenini Rektörlük binasına sırtlarını

dönerek protesto etti. Bu arada üniversite olaylarında çıkan olaylarla ilgili 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan sadece 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu açıklandı. Gözaltı kararı verilen 11 kişi ise aranıyor

sIRTlARINI
dONdUleR!

İddianame kabul edildi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında
‘Suç işlemeye tahrik’, ‘Suçu ve suçluyu övmek’ suçlamasıyla hazırladığı iddianame kabul edildi

KaftanCıoğlu, Cumhurbaşkan-
lığı İletişim Başkanı Fahrettin Al-
tun'un Kuzguncuk'taki evinin

fotoğraflanması olayında CHP Üsküdar İlçe
Başkanı Suat Özçağdaş’ı azmettirme, ‘Suç
işlemeye tahrik’, ‘Suçu ve suçluyu övmek’
suçlamasıyla 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis
cezası istemiyle yargılanacak. DHA muhabi-
rinin edindiği bilgilere göre Kaftancıoğlu’nun
yargılanmasına Anadolu 13. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 21 Mayıs’ta başlanacak.

Kaftancıoğlu 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis
cezası istemiyle yargılanacak. Kaftancıoğlu
hakkında hazırlanan iddianamede, Cumhur-
başkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Al-
tun'un Kuzguncuk'taki evinin
fotoğraflanması olayında CHP Üsküdar İlçe
Başkanı Suat Özçağdaş’ı azmettirdiği iddia
edildi. Hakkında “özel hayatın gizliliği ihlal
etmek” suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda
dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat
Özçağdaş, ifadesinde il başkanının talima-

tıyla eylemi gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Takipsizlik kaldırılmıştı

Kaftancıoğlu hakkında daha önce aynı
suçlamayla ilgili takipsizlik kararı veril-
miş, Kaftancıoğlu’nun sosyal medya
paylaşımları ifade özgürlüğü kapsa-
mında değerlendirilmişti. Kararda Kaf-
tancıoğlu’nun özel hayatın gizliliğini
azmettirme suçundan delil yetersizliği,
diğer suçlardan ise unsur yokluğu nede-
niyle kovuşturma yapılmasına olanak
bulunmadığı bildirilmişti. Altun’un avu-
katının itirazı üzerine İstanbul Anadolu
Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce ,
"Canan Kaftancıoğlu hakkında yargı-
lama yapılması için yeterli şüphe ve delil-
lerin bulunması nedeniyle özel hayatın
gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup
olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği
hususunda takdir ve değerlendirme yet-
kili mahkeme tarafından yapılması gere-
kir" gerekçesiyle takipsizlik kararı
kaldırılmış, İstanbul Anadolu 8. Sulh
Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının
yeniden soruşturma savcılığına gönderil-
mesine karar vermişti. İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı da Kaftancıoğlu
hakkında iddianame düzenlemişti. 

VeRİleR
GİZleNdİ
CHP'nin doktor milletvekili Ali Şeker,
COVID – 19 kaynaklı ölüm sayılarının
şeffaf bir şekilde kamuoyu ile
paylaşılmadığını belirterek, "Hükümet
ilk günden bu yana korona virüsüne 
ilişkin gerçek verileri toplumdan 
gizleme yolunu seçti" eleştirisinde bulundu

CHP İstanbul Milletve-
kili ve Sağlık, Aile, Ça-
lışma ve Sosyal İşler

Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, İç-
işleri Bakanı Süleyman Soylu ve
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Ko-
ca’nın yanıtlaması istemiyle iki ayrı
soru önergesi verdi. Önergelerinde
COVID – 19 kaynaklı ölüm sayıla-
rının şeffaf bir şekilde kamuoyu ile
paylaşılmadığını belirten CHP’li
Şeker, "Hükümet ilk günden bu
yana korona virüsüne ilişkin gerçek
verileri toplumdan gizleme yolunu
seçti. Vaka sayılarında, vefat sayıla-
rında halkın gerçek verileri bilme
hakkı engellendi. Oysa pandemi ile
mücadelede şeffaf bir yönetim sağ-
lanabilse idi Türkiye bu denli kötü
bir tablo ile karşı karşıya kalmaya-
caktı. Bu da bize adına cumhur-
başkanlığı sistemi denen tek adam
rejiminin adalet, ekonomi, eğitim
başta olmak üzere tüm alanlarda
olduğu gibi sağlık alanında da hal-
kın aleyhine bir yönetim biçimi ol-
duğunu gösterdi" diye konuştu.                              

Güvensizlik oluştu

Pandemi süresince Hükümetin
şeffaflık ilkesinden uzak bir tutum
sergilediğini belirten CHP’li Şeker,
"Hükümetin vaka ve hasta ayrımı
gibi uluslararası literatürde olma-
yan bir ayrımla verileri açıklamakta
ısrarcı olması açıklanan resmi veri-
lere karşı kamuoyunda haklı bir
güvensizlik ortamını beraberinde
getirmiştir. Yaşanan vaka ve vefat
sayıları ile açıklanan veriler ara-
sında açık bir uyumsuzluk olduğu
artık toplumca kabul edilmiş bir
gerçektir. Belediye Mezarlıklar
Müdürlüklerince açıklanan günlük
ölüm sayılarında geçen yılların or-
talamalarına göre ciddi bir artış
gözlenmektedir. Bu artışın açıkla-
nan COVID – 19 ölüm sayılarının
çok üzerinde olduğu görülmekte-
dir. Kamuoyunda COVID – 19
nedeniyle hayatını kaybedenlerin
gerçek sayılarının gizlendiği yö-
nünde bir kanaat oluşmuştur.
Halktan veriler gizlendikçe pan-
demi ile mücadele de sekteye 
uğramaktadır" dedi. 
NERGİS DEMİRKAYA

Baba Gültekin’e
suç duyurusu

CHP Muğla Milletve-
kili Süleyman Girgin,
üniversite öğrencisi

Pınar Gültekin'in öldürülmesinin
ardından baba Sıddık Gültekin'i
telefonla arayarak "davadan vaz-
geç" dediği iddiasıyla ilgili suç du-
yurusunda bulundu. Babab Sıddık
Gültekin hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığı'na "iftira ve hakaret"
suçlamasıyla suç duyurusunda bu-
lunan Girgin'in avukatı Pınar
Alpay Tozun, adliye çıkışında yap-
tığı açıklamada, müvekkilinin son
bir haftadır hak etmediği birtakım
suçlamalarla karşı karşıya kaldı-
ğını, bu sebeple hakkını aramak is-
tediğini söyledi. Muğla
Cumhuriyet Başsavcılığına ilgili ki-
şiler hakkında suç duyurusunda
bulunduklarını anlatan Tozun,
"Hukuki sürecin takipçisi olacağız.
'İftira ve hakaret' gerekçesiyle suç

duyurusunda
bulunduk.
Müvekkilimin
onuru, şerefi ve
saygınlığı zede-
lenmiştir. Ger-
çek olmadığı
bilinen bir iddi-
ayla yapılan bu
iftira karşısında
en doğal hak
kullanılmıştır"
dedi.   

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de           Basın:(1285189)

BAKIRKÖY BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI’NDAN

SAYI: 2020/10- (707)

Bakırköy İlçesi,  257 ada 31 parsel ve 59 ada 
8 parselin 20.04.2011 TT li 1/1000 ölçekli Ataköy
Uygulama İmar Planında Mevcut Kontur ve Gaba-
ride Blok Yapı Düzeninde Konut Alanından  “Askeri
Alan’a” alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
plan değişikliği teklifi 17.09.2020 tarih ve 838 sayılı
Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun 
görülmüş, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca
25.09.2020 tarihinde onanmıştır.
1/1000 ölçekli Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Yasa-
sının 8. maddesine istinaden Başkanlığımızca askıya
çıkarma yolu ile ilan edilecek olup; Belediye Başkan-
lığımızın 2. kat koridorunda 08.01.2021 ile
08.02.2021 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askı
yolu ile ve idaremiz internet sayfasında eş zamanlı
olarak ilan edilmektedir.
İlgililere ilanen duyurulur.

Ali Şeker

Rektörleri üniversiteler

seçmelİdİR
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı,
"Rektörleri, üniversiteler seçmelidir. Üniversite-
nin tüm bileşenleri bu demokratik seçim süre-

cine dahil olmalıdır. Güçlü, bilimsel, özerk üniversiteler bu
anlayışla inşa edilebilir. Dışarıdan atama yapmak, rektör-
lerin otorite oluşturabilmesi bakımından da sağlıksızdır"
dedi. "Türkiye, terörü hendeklerine gömmüş, üniversite-
deki PKK-FETÖ uzantılarını da büyük oranda temizlemiş-
tir" diyen Bursalı, "Boğaziçi Üniversitesi önündeki
eylemlerde “Katil Polis” sloganı atanlar, Türkiye’ye muha-
lefet etmektedir. Onların derdi, Cumhuriyet Üniversiteleri-
nin geleceği değildir" ifadelerini kullandı. 



ÇARŞAMBA 6 OCAK 2021

İSTANBUL8

Dalgıç Pompa, Pompa, Pompa Bez Hortumu ve Bağlantı Aparatları Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/709660
1-İdarenin
a) Adı :İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :212 301 11 08 - 212 321 77 19
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Dalgıç Pompa, Pompa, Pompa Bez Hortumu ve Bağlantı Aparatları Temini
b) Niteliği, türü ve miktarı :12 kalemden oluşan Dalgıç Pompa, Pompa, Pompa Bez Hortumu ve 

Bağlantı Aparatları Temini (Mal Alımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer :Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Terkos İşletmeleri 

Şube Müdürlüğüne bağlı; Pabuçdere Terfi Merkezi ve Elmalıdere Terfi Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi :- Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 gün içerisinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi yer teslimini müteakip 180 
(yüzseksen) takvim günü olup, işe başlama tarihinden itibaren işin süresi 
içerisinde mevcut demontaj işlemleri, malların temini ve montajı yapıldıktan 
sonra devreye alınıp sorunsuz çalışır vaziyette İdareye teslimi yapılacaktır. - 
Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk 
iş günü mesai bitimidir.

d) İşe başlama tarihi :Yer teslimini müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.01.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri (e-tekliflerin 
açılacağı adres) :İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst 

Zemin Kat 07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İstanbul
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)
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 bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlen-
diği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belge-
lere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faaliyet
belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik
bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
-  Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
- Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
-  Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli
malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
- Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya
kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
7.5.2 maddesinde ilgisine göre istenen belge/belgeler ihale konusu pompa, soft starter ve motor a
ilişkin olarak sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
- Montajlı veya montajsız her türlü pompa, soft starter ve elektrik motoru satışı yapmış olmak birlikte
veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1286200)

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALGIÇ POMPA, POMPA, POMPA BEZ HORTUMU VE BAĞLANTI APARATLARI TEMİNİ

Alibeyköy Barajı'nda aynı noktada çekilen görüntüler kuraklığın ciddiyetini ortaya çıkarıyor.
Ocak 2017'de çekilen görüntülerde ise yüzde 64,6'sı dolu olan Alibeyköy Barajı'nın buz tut-
tuğu görülüyor. Bugün ise sıcaklık 18 derecelerde seyrederken, aynı yerde keçiler otluyor

T ürkiye genelinde bu yıl sı-
caklık değerleri mevsim
normallerinin üzerinde sey-

retti. İstanbul yıl boyunca, barajları
dolduracak yağışları almadı. İS-
Kİ'nin verilerine göre, İstanbul'daki
barajların yüzde 80''den fazlası boş
kaldı. Genel doluluk oranı yüzde
19,62'ye düşen barajların kurak gö-
rüntüsü, tehlikeyi gözler önüne se-
riyor. Yüzde 29,72 doluluk oranı ile
Darlık Barajı'ndan sonra İstan-
bul'un en dolu ikinci barajı olan
Alibeyköy Barajı'nda, suyun büyük
bir kısmı çekildi. Alibeyköy Bara-
jı'nın son durumu havadan görün-
tülendi. Dün çekilen görüntüler ile
önceki yıllarda çekilen görüntüler
karşılaştırılınca, durumun ciddiyeti
bir kez daha gözler önüne serildi.

2017'de buz tutmuştu

2 yıl önce çekilen görüntülerde, ba-
rajın kıyısında yer alan "Göle gir-
mek tehlikelidir" yazılı tabelanın bir
kısmının suyun altında olduğu gö-
rülüyor. Bugün ise oldukça çekilen
su, o tabeladan yüzlerce metre
uzaklıkta. Görüntülerin çekildiği
tarih olan Şubat 2018'de, Alibey-
köy Barajı'nın doluluk oranı yüzde
80'di. Bugün ise bu rakam, Yüzde
29,72. Mimar Sinan'ın Alibeyköy
Barajı'nın havzası içinde kalan
önemli eserlerinden Güzelce Ke-
meri de, bir zamanlar suya yansı-
yan görüntüsüyle büyülüyordu.

Yüksekliği 29,5; uzunluğu 155
metre olan kemer bugün ise, sudan
uzak kaldı. Suyun yerini, çatlamış
toprak aldı. Ocak 2017'de çekilen
görüntülerde ise yüzde 64,6'sı dolu
olan Alibeyköy Barajı'nın buz tut-
tuğu görülüyor. 4 yıl önce soğuk
nedeniyle gölün üzeri ince bir buz
tabakası ile kaplanırken, balıkçılar
ancak ellerindeki küreklerle buzu
kırıp ilerleyebiliyordu. Bugün ise sı-
caklık 18 derecelerde seyrederken,
aynı yerde keçiler otluyor.

Kar yağışı geliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Me-
teoroloji Mühendisliği Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros yap-
tığı açıklamada, Ocak ayına dikkat
çekti. Meteoroloji tahminlerine
göre, ay sonuna doğru kar ihtima-
linin olduğunu belirten Toros,

"Yine Ocak ortasına doğru soğuk
sistemlerin de geldiğini görüyoruz.
Eğer bu soğuk havalar da gelirse,
İstanbul'da hepimizin beklediği kar
yağışını da görmüş oluruz. İstan-
bul beyaz örtüye bürünmüş olur.
Bu kar yağışları da yer altı suyunu
besleme anlamında oldukça büyük
önem taşıyor. Şu anda ülkemizin
batı kesiminden yağışlı sistemin
girdiğini, Meteoroloji Müdürlü-
ğü'nün cep telefonu uygulamasın-
dan görebiliyoruz. Oradaki gidişat
hızına baktığımız zaman, bu gece
İstanbul'dan da geçiş yapacak gö-
züküyor. Hafta sonuna kadar sis-
tem geçişi var, Cuma günü yeni bir
yağışlı sistem geliyor. Bu sistemler
peş peşe geleceği için, önümüzdeki
hafta kışa hazır olsak iyi olur diye
düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
DHA

Münir Özkul
unutulmadı

ALİBEYKÖY BARAJI’NDA AYNI NOKTADA ÇARPICI GÖRÜNTÜLER

KECILER OTLUYOR!

TÜRK sinema ve tiyatro
tarihinin usta oyuncula-
rından Münir Özkul,

ölümünün 3. yıldönümünde me-
zarının bulunduğu Bakırköy Me-
zarlığı'nda anıldı. Anma törenine
Özkul'un kızları Hayriye Özkul
Işık, Güner Özkul, Bakırköy Bele-
diye Başkanı Bülent Kerimoğlu,
Bakırköy Sanatçılar Derneği Baş-
kanı A.İlhan Gülek'in yanı sıra se-
venleri katıldı. Anmaya katılanlar
Münir Özkul'un mezarlığına ka-

ranfil ve çiçekler bırakarak dualar
etti. Duygularını aktaran Münir
Özkul'un kızı Güner Özkul, "Ba-
bamı kaybedeli 3 yıl oldu. Uzun
süren hastalığı sürecinde bekledi-
ğimiz bir şeydi. Beklediğimiz ama
hala alışamadığımız bir şey oldu.
Bizim için hala yaşıyor. Onu bu-
rada anmak çok güzel. Burada
huzur buluyoruz. Her zaman gele-
miyoruz ama sevildiğini bilmek,
sevenleri tarafından yalnız bırakıl-
madığını bilmek bizi çok rahatlatı-

yor. Ailemizdeki tek Fenerbahçeli
babamdı. En sevdiğimiz Fener-
bahçeli" dedi. On beş günde bir
Münir Özkul'un mezarına gelip
temizlik yaptığını belirten Vecdi
Tekel, "İyi bir Fenerbahçeliydi. Be-
raber Fenerbahçe maçı da izledik.
Buraya 15 günde bir geliyorum.
Burada mıntıka temizliği yapıyo-
rum. Yazılarımı koyuyorum.
Duamı ediyorum. Mekanı cennet
olsun. Böyle sanatçıları unutma-
mız lazım" diye konuştu. DHA

Usta oyuncu Münir
Özkul, ölümünün 
3. yıldönümünde

yakınları ve seven-
leri tarafından me-
zarı başında anıldı

Türk sinema ve tiyatro tarihinin usta oyuncularından Münir Özkul, ölümünün
3. yıldönümünde mezarının bulunduğu Bakırköy Mezarlığı'nda anıldı.
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Büyük ikramiyeyi kazanan adını
vermek istemeyen talihliye çekinin
teslim edilmesinin ardından açık-

lamalarda bulunan Sisal Şans Müşteri Ope-
rasyonları Direktörü Özgür Yılmaz, “Sisal
Şans ailesi olarak Manisa, Akhisar’dan al-
dığı çeyrek biletle 25 milyon TL’lik ikramiyeyi
kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin
şansı olmaktan çok mutluyuz” dedi.

Çekilişler devam ediyor

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak
oluşturulan teknik altyapı ile noter huzu-

runda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak
yayınlanmaya devam ediyor. Sisal Şans,
Dünya Piyango Birliği (WLA) Üyesi, konu-
sunun uzmanı tedarikçiler ile çalışarak, stan-
dart ve kurallara uygun olarak faaliyetlerini
gerçekleştiriyor. Çekilişler, ISO-27001 ve
Dünya Piyango Birliği – (WLA) üyesi, 
pazar lideri üretici tarafından üretilen çekiliş
makineleri ile el değmeden yapılıyor. ŞANS
MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda
düzenlenen Çekilişler, www.millipiyangoon-
line.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor
ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor. DHA

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’ın talimatı ile 2021 yılında perso-
nel yemeği ihalesi yapılmadı. Bu

kapsamda belediyenin ana hizmet binasında
bulunan mevcut yemekhane yeniden düzenle-
nerek yemek üretimine elverişli hale getirildi.
Ocak ayı meclis toplantısında duyuran Silivri

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Benim
önemsediğim konulardan birisi de personel ye-
mekleri. Mesai arkadaşlarımla zaman zaman
yemekhaneye indiğimde şunu fark ettim; çok
kötü, kalitesiz ve besin değeri düşük yemekler
çıkıyor. Düşük fiyata yemek ihalesi verdiğiniz
zaman yemek kalitesi de yerlerde oluyor. Bede-

nen çalışan arkadaşlarımızın
o kalori değeri ile çalışmala-
rına imkân yok. Beledi-
yemizin alt katında yemek-
hanemizi büyüterek çok şık
modern bir mutfak oluştur-
duk. Kendi personelimizle
kendi yemeğimizi yapacağız.
Benim mesai arkadaşlarım
her şeyin en iyisine layık.
Onların burada verdiği
emekler çok önemli" dedi.
Başkan Yılmaz, meclis üye-
lerini personel yemekhane-
sinde öğle yemeğine davet
ederek birlikte yemek yedi.

Talihli cekini teslim aldı

Her şeyin en 
iyisine layıklar

Sisal Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü düzenlenen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye
kazanan talihli çekini teslim aldı. 9884757 sayılarına isabet eden çeyrek Milli Piyango biletiyle 25 milyon TL kazanan
adını vermek istemeyen talihliye çekini; Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz teslim etti

Silivri Belediyesi yeni yıl itibarıyla personel yemeğini ihale etmeden kendi
imkânları ile üretmeye başladı. Başkan Yılmaz, “Benim mesai arkadaşlarım
her şeyin en iyisine layık. Onların verdiği emekler çok önemli" dedi

C umhurbaşkanı Erdoğan tarafından
Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ola-
rak atanan Prof. Melih Bulu, kendi-

sine gösterilen tepkileri yorumladı.
Habertürk’te katıldığı programda açıkla-
malar yapan Melih Bulu, "Benim duru-
mumda bildiğim kadarıyla 9 aday
başvurdu. Daha sonra mülakata davet
ediliyorsunuz. Bir mülakata alındık. O
komisyondaki mülakatta sizi Boğaziçi
Üniversitesi’nin özelliklerine uygun soru-
lar soruluyor. En son Cumhurbaşkanı ta-
rafından karar veriliyor. Benden önce de
Boğaziçi dışından bir rektör atandı,
İTÜ’den. Daha da önemlisi ben bir Bo-
ğaziçiliyim. Aynı zamanda ortak ders ver-
dim hocalarla beraber" dedi. 

Tepkileri bekliyordum

"Boğaziçi’nde ders verdiğim zamanlarda
da öğrenciler benimle ilgili çok şey yazar-
lardı" diyen Bulu, "Tabi Boğaziçi öğren-
cisi çok zeki öğrenciler. Onlar da
hocalarını denemeyi severler. Ben bu tep-
kilere alışığım. Rektör olunca daha üst
seviye tepki geldi. Açıkçası tepkileri bekli-
yordum. Benim hoşuma gitmeyen şey şu
oldu, diğerlerinin Boğaziçi öğrencisinin
içine girmesine öğrenciler nasıl izin verdi
anlayamadım. Üniversiteli olmayanlar da
var, alakasız insanlar. Burada provokatif
bir şey olduğu, anladığım kadarıyla Bo-
ğaziçi öğrencisi burada kullanıldı. Boğa-
ziçi öğrencisi istediği yerde protesto
yapabilir, Boğaziçi öğrencisi olmayanları
kampüse almayalım" ifadelerini kullandı. 

Kapı kırıkmış

Üniversite kapısına polis tarafından ke-
lepçe vurulmasını da değerlendiren Bulu,
"Orada çok pratik bir şey var, kapı kırık-
mış ve çok fazla şey olduğu için kapıyı
tutturmak için kelepçe takmışlar. Boğazi-
çili olmayan öğrencilerin bir güruh ha-
linde Güney kampüse girmeleri bir
galeyana dönüşebilir, camlar indirilebilir,
bunu kontrol edemeyiz, Boğaziçi öğrenci-
leri bunu bildiği için bir sorun yok. Kam-
püse polis davet edilmedi. Polis
kampüsün önünde herhangi bir şekilde
öğrenci olmayanların girişini durdurmak
amacıyla yer aldı" diye konuştu. 

Niye istifa edeyim?

İstifa edip etmeyeceği sorulan Prof.
Melih Bulu, "Yok canım niye istifa ede-
yim? Zaman içinde biz birbirimizi tanı-
yınca ne kadar verimli çalışacağımızı
göreceğiz. Şöyle bir rektör seçimi büyük
üniversitelerde yok, hocalar oy verecek,
bir tane rektör seçeceğiz. İyi üniversite
lerde hep atanıyor. Kiminde arama ko-
misyonu kuruluyor, komisyon değerlendi-
riliyor ve mütevelliye sunuyor. Biz devlet
üniversitesi olduğumuz için 3 aşağı 5 yu-
karı gelişmiş üniversitelerle aynı yöntemle
seçiyoruz rektörü. Bir kurumu yönetecek
kişinin seçimle gelmesi pek kullanılan bir
yöntem değil, verimli bir yöntem değil. 
Demokrasi iktidarın seçiminde çok ve-
rimli bir yöntem ama siz oy vererek bir
rektörü ya da bir şirketin genel müdürünü
seçemezsiniz" cevabını verdi. 

Pandemiyi fırsata çevirmek!

Ç atalca'da son zamanlarda, hele ki pan-
deminin başladığı ilk günden itibaren,
yani 2020'nin Mart ayından bu yana 

ilçemizde ne kadar hızlı ve seri şekilde işlerin
yapıldığına dikkat edelim.

Atatürk Caddesi, Tevfik Erdönmez Caddesi,
Adliye Önü Yolu ve İsmail İp Yaşam Alanı, biti-
rilen işlerin en başında geliyor. Vallahi kim ne
derse desin ama, Atatürk Caddesi hem kaldı-
rımları ile, hem aydınlatmaları ile adına yakışır
bir hale getirildi. Yine diğer tüm caddelerde ya-
pılan aydınlatma ve kaldırım çalışmaları, ye-
rinde ve doğru birer hizmet oldu. Pandemi yani
özellikle sokağa çıkma yasaklarının olduğu
günlerde süratle tamamlanan bu çalışmalar ilçe
halkımız tarafından da büyük bir alkış aldı di-
yebiliriz. Bunu yaptığımız paylaşımlarda alınan
beğeniler ile ölçmek mümkün.

Mahallelerde yapılan çalışmalar, millet bah-
çesi ve yeni Cumhuriyet Meydanı Projesi çalış-
maları, Cem Kara Yaşam Vadisi Çalışmaları,
Çakıl, Çiftlikköy Mahalleleri Meydan Düzenle-
meleri... Aklınıza gelebilecek ve 20 yıldır 
yapılamayan tüm bu çalışmaların bir anda 
başlaması ve başladığı gibi bitirilmesi, kimse
kusura bakmasın ama Pandemiyi Fırsata 
Çevirmenin en alası oldu.

Pandeminin ilk başladığı günlerden şu an-
daki zamana baktığımızda Çatalca Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı işleri ayakta alkışlamamak
ayıp olur. Hakikaten olması gerekenin çok çok
üstünde, diğer belediyelerin personel sayısı ile
kıyalamasının yapılması bile saçma olan az sa-
yıdaki personel ile üstün gayret gösterdiler. Bu
anlamda ben bu her iki birimin de personelle-
rini kutluyorum.

Yine Temizlik İşleri Müdürlüğü...

Düşünün tüm İstanbul bütün bir yaz ve hatta
şu anda bile Çatalca'da ikamet ediyor. 73 Bin
nüfusu olan ilçemiz, bugün en az 150 bin, yazın
en az 300 binleri buldu. Pandemiden kaçan Ça-
talca'ya akın etti. Bu kadar insanın çöpünü top-
lamak ve bu kadar kalabalık ilçenin temizliğini
yapmak...

Hem de bu kadar az personel ile! 
Onları da kutlamamak ayıp olur herhalde.

İlçemizin bir çok noktasında hizmet görmek
beni mutlu ediyor. Hatırlarsanız eğer 2019'a gi-
rerken yaptığım canlı yayında da "Bu ilçeye kim
daha çok ve daha güzel hizmet edecekse, Allah
ona nasip etsin Belediye Başkanlığını" 
demiştim.

Açıkçası yapılan işlerden memnun muyum?
Memnunum. Daha çok iş olmasını istiyor
muyum? Elbetteki. Tüm mahallelerimizde veri-
len tüm sözlerin yerine getirilmesini istiyorum.

Boşaltın o koltukları!

Ama hep aklıma takılan bir kaç konu olmuş-
tur. Çatalca Belediyesinde hiç bir iş yapmama-
sına rağmen Müdürlük kadrosunu işgal eden ve
maaş alan... "Kendime yer arıyorum" diyerek iki
seneyi devirenler... Hatta bir tanesi Çatalca Be-
lediyesindeki görevinden istifa ettiğini duyur-
muştu. Bir baktık ki mevcut görevinden istifa
edip, müdürlük koltuğunu işgal etmiş. Ayıptır,
yazıktır. Günahtır. Siyaseten gelenler, siyaseten
gitmelidirler. Milletin aklı ile de parası ile de
alay etmemelidirler. Bu konuda Çatalca Bele-
diye Başkanı Mesut Üner'i bu halkın vergile-
rine, bu halkın dalga geçilen aklına sahip
çıkmasını temenni ediyorum. Yakın bir süre 
içerisinde bu seslerin çok daha fazla çıkacağını
da açık açık buradan yazalım.

OGRENCILERIMIZ
PROVOKE EDILDI

1 buçuk yıl
hapis istendi

Beşiktaş'ta oyuncu
Rüzgar Aksoy'un köpe-
ğini gezdirdiği sırada,

başka bir köpeğin saldırısına uğra-
yarak elinin kırıldığı olaya ilişkin so-
ruşturma tamamlandı. Savcılık,
köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında
"Taksirle yaralama" suçundan 1 yıl 
6 aya kadar hapis istemiyle iddia-
name düzenledi. Dizi oyuncusu
Rüzgar Aksoy, Beşiktaş'ta evine
yakın bir parkta Bucky adlı köpeğini
gezdirip evine dönerken sokağın gi-
rişinde komşusunun  "Dogo Argen-
tino" cinsi köpeğinin saldırısına
uğramıştı. Komşusuna köpeğini
bağlaması uyarısında bulunmasına
rağmen bağlanmayan Dogo Argen-
tino cins köpek, Rüzgar Aksoy'un
köpeğine saldırmaya başlamıştı.
Ünlü oyuncu köpeğini korumak için
saldıran köpeği engellemeye çalış-
mıştı. Köpek ısırıkları sonucu eli 
kırılan oyuncu, köpeğin sahibi Adil
K.S. hakkında İstanbul Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda 
bulunmuştu.

İddianame düzenlendi

Savcılıkça başlatılan soruşturma,
suçun uzlaşma kapsamında olması
nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na
gönderildi. Tarafların uzlaşamaması
üzerine saldıran köpeğin sahibi Adil
K. S. hakkında "Taksirle Yaralama"
suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar
hapis istemiyle iddianame düzen-
lendi. İddianame kabul edilirse şüp-
heli Adil K. S. İstanbul Asliye Ceza
Mahkemesi'nde yargılanacak. DHA

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Melih Bulu, protestoları normal karşıladığını belirterek, "Benim hoşuma gitmeyen
şey şu oldu, diğerlerinin Boğaziçi öğrencisinin içine girmesine öğrenciler nasıl izin verdi anlayamadım. Üniversiteli olmayanlar da
var, alakasız insanlar. Burada provokatif bir şey olduğu, anladığım kadarıyla Boğaziçi öğrencisi burada kullanıldı" açıklamasını yaptı

194 kişi daha vefat etti
Sağlık Bakanlığı'nın açıkla-
dığı 5 Ocak Salı gününün
(dün) korona tablosuna göre

son 24 saatte 194 kişi hayatını kaybetti.
Bin 477 yeni hastayla birlikte toplam
14 bin 494 vaka tespit edildi. Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca, korona virüsü sal-
gını nedeniyle yaşanan yeni can
kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.
Tabloya göre son 24 saatte 194 kişi co-
rona virüsünden hayatını kaybetti, top-
lam can kaybı 21 bin 879’a yükseldi.
Toplam 183 bin 413 test yapıldı. Semp-
tom gösteren bin 477 kişiyle birlikte
toplam 14 bin 494 yeni vaka tespit
edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2
milyon 270 bin 101 oldu. İyileşen 8 bin
908 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta
sayısı 2 milyon 155 bin 338’e yükseldi.
Toplam hastalarda zatürre oranının
yüzde 4.3, toplam ağır hasta sayısının
ise 3 bin 410 olduğu açıklandı. Türkiye

genelinde yatak doluluk oranı yüzde
44.2, erişkin yoğun bakım doluluk
oranı yüzde 61.7 ve ventilatör doluluk
oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.

Azalma eğiliminde

Sosyal medya hesabından güncel veri-
lere ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün
tespit edilen 1.477 yeni hastamız var.
Ağır hasta sayımız azalmaya devam
ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya
bağlı olarak kayıplarımız da azalma
eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve
sürekli mücadele etmeliyiz" ifadelerini
kullandı. Sağlık Bakanlığı, corona vi-
rüsü salgını nedeniyle önceki gün 197
kişinin hayatını kaybettiğini, bin 508
yeni hastayla birlikte toplam 13 bin 695
vakanın tespit edildiğini ve 9 bin 896 
kişinin sağlığına kavuştuğunu 
duyurmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Melih Bulu
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G eçtiğimiz yıl Latin Amerika’da mey-
dana gelen iki sıra dışı olay, bölgede
sol eğilimli iktidarların ve siyasetçilerin

somut bir tehditle karşı karşıya olduklarını or-
taya koydu. Bunlardan ilki, 23 Ocak 2019 tari-
hinde Venezuela Meclis Başkanı ve muhalif
Milletvekili Juan Guaido’nun bir parkta ken-
dini cumhurbaşkanı ilan etmesi; ikincisi ise 20
Ekim 2019’da anayasayı zorlayarak da olsa
dördüncü kez Bolivya’da cumhurbaşkanlığı
seçimlerini kazanan Evo Morales’in yirmi gün
içinde bir darbeyle iktidardan uzaklaştırılma-
sıydı. 21. yüzyılın ideal demokratik değerle-
riyle, özgürlükle ve adaletle örtüşmeyen bu iki
önemli olay, bölgede sol iktidar sahiplerinin ik-
tidardan zorla da olsa indirilebileceklerini ve
yeni dünyanın bu renkli coğrafyasında demo-
kratik değerlerin kolaylıkla ayaklar altına alına-
bileceğini gösterdi.

Bolivya'da kriz var

Evo Morales ülkesini kasıp kavuran şiddeti
durdurmak ve şahsına ve ailesine yönelen teh-
likeleri bertaraf edebilmek için ülkeyi terk etti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise
arkasındaki toplumsal destek, ordunun ve
milis grupların yanında durması sayesinde ik-
tidarını sürdürebildi.
Morales’in ülkeyi terk etmesinin ardından Bo-
livya’da iktidarı geçici olarak devralan muha-
lif Meclis Başkan Yardımcısı Jeanine Anez
ile Venezuela’da cumhurbaşkanlığını kendi
kendine devralmaya çalışan yine muhalif
Meclis Başkanı Juan Guaido ise harekete
geçtikleri andan itibaren beceriksizliğin, tu-
tarsızlığın ve iş bilmezliğin sınırlarını zorla-
dılar. Morales’in partisi Sosyalizm Hareketi
Partisi’nin (MAS) ellerinden zorla alınarak
Anez’e teslim edildiği Bolivya, 2020 yılını bir
yandan Kovid-19 salgınının zorluklarıyla diğer
yandan da hasbelkader iktidar olan Anez’in
beceriksiz ve tutarsız politikalarıyla skandalla-
rın gölgesinde geçirdi. Geçici cumhurbaşkanı-
nın anayasanın öngördüğü sürede ülkeyi
seçime götürmemesi ya da götürememesi,
yolsuzluk iddiaları ve Anez’in askeri bir
helikopteri kızına tahsis etmesi gibi
olaylar ülkeyi yeni bir dizi buhrana sü-
rükledi. İstikrarlı ve kararlı bir yöne-
tim gösteremeyen Anez, önce
iktidarda kalmayacağını, görevinin
ülkeyi seçime götürmekten ibaret
olduğunu açıkladıysa da bir süre
sonra başkanlığa adaylığını koydu,
arka arkaya yaptığı hatalar ve gün-
den güne azalan halk desteği sonra-
sında ise adaylığını geri çekmek
zorunda kaldı. Darbeden ancak bir yıl
sonra 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlene-
bilen seçimleri Morales’in partisi MAS
adayı Luis Arce yüzde 55 oy alarak azımsana-
mayacak bir halk desteğiyle kazandı ve sular
Bolivya’da şimdilik durulmuş oldu. Evo Mo-
rales sürgünden döndü ve tekrar partisi
MAS’ın başına geçti. Eski Cumhurbaşkanı ve
halihazırda iktidarı elinde tutan partinin efsane
lideri Evo Morales ile onun kabinesinde eko-
nomi bakanı olarak görev yapmış olan yeni
Cumhurbaşkanı Luis Arce arasındaki güç ve
iktidar dengesinin nasıl şekilleneceğini ise 2021
yılında göreceğiz.

Maduro oldukça otoriter

Venezuela’nın güçlü adamı Maduro’ya karşı
düzenlenen darbe ise Chacaito’da Juan Pablo
II meydanında başladı. Kendisini cumhurbaş-
kanı ilan eden Juan Guaido ABD, Avrupa Bir-
liği (AB) ve Latin Amerika devletlerinin
birçoğu tarafından tanınmasına karşın nere-
deyse bir arpa boyu yol alamadı. Ülkeye zorla
yardım malzemesi sokma denemesi ve Kara-
kas’ta La Carlota askeri üssünü bir avuç yan-
daş askerle ele geçirmeye çalışması
Guaido’nun zaten son derece tartışmalı olan
saygınlığını tamamen yok eden önemli adım-
lar oldu. Kolombiya sınırında yanan yardım
kamyonunun Guaido ve yandaşlarının iddia
ettikleri gibi Venezuelalı yetkililerce yakılmadı-
ğının, olayın bir mizansen olduğunun ortaya
çıkması; La Carlota üssünü ele geçirme girişi-
minin ise birkaç saat içinde kendi kendine
sönüp gitmesi Maduro yanlılarının değil, biz-
zat muhalif kesimlerin bile Guaido’yu eleştir-
meleri, sorgulamaları sonucunu doğurdu.
Guaido muhalefetteyken oy ve saygınlık kay-
beden bir lider olarak, dış güçlerce desteklenen
ve ayakta tutulan bir siyasi şahsiyete dönüştü.
Öyle ki, bizzat muhalefetin içinden bile aley-
hine sesler yükselmeye başladı: Daha önce
hem Hugo Chavez’e hem de Maduro’ya karşı

cumhurbaşkanı adayı
olan ve mücadele
veren Henrique Capri-
les bile artık Gua-
dio’nun “tükenmiş bir
siyasetçi” olduğunu söy-
lüyor. Maduro yönetimi
ise silahlı isyan, anayasa-
nın birçok maddesini ihlal
gibi son derece ağır suçlar
işlemekle itham edilen Guai-
do’ya karşı başından beri is-
tikrarlı ve sabırlı bir siyaset
yürüttü ve ülkeyi daha fazla
gerebilecek, uluslararası ka-
muoyu nezdinde iktidara karşı
yapılan darbeyi belli ölçüde
meşrulaştırabilecek adımlardan
kaçındı. Bu kapsamda, hükümet
tarafından Guaido’ya karşı son
derece sabırlı, ölçülü ve
fazlasıyla mü-
samaha-
kâr

bir
poli-

tika izle-
nerek, en

azından şu ana
dek çok da yetenekli bir siyasi profil çizemeyen
Guaido yalnızlaştırıldı.

Guaido’nun dış güçleri mi var?

Başta Guaido olmak üzere, onu destekleyen
muhalif unsurların 6 Aralık 2020 tarihinde dü-
zenlenen seçimlere katılmama kararı ise bu
anlamda bardağı taşıran son damla oldu. Mu-
halefet, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu
uluslararası çevrelerin kolaylaştırıcılık çabala-
rına kulaklarını tıkayarak seçimlere katılmadı,
buna mukabil tüm gücünü anılan seçimlerin
halk tarafından boykot edilmesini sağlamaya
kullandı. Bu tutum, bir yandan muhalefetin ve
Guaido’nun dış güçler tarafından ortaya çıka-
rıldıklarına ve ayakta tutulduklarına dair var
olan kanıyı güçlendirdi, diğer taraftan milletve-
kili seçimlerinde iktidar koalisyonunun kolay
ve ezici bir galibiyet almasını da beraberinde
getirdi. Bu saatten sonra muhalefetin “kendi
iradesi ve kararıyla boykot ettiği seçimlerin
meşru olmadığını” savunmasının da pek bir
anlamı yok. Venezuela’da muhalefet katılma-
dığı seçimleri kaybetmiş oldu ve Ulusal Mec-
lis’te temsil edilme şansını yitirdi. 277 üyeli
Meclis’in 253 sandalyesi iktidar koalisyonu
Büyük Vatansever Kutup (GPP) tarafından
kazanıldı; alınan oy oranı ise neredeyse
yüzde 70.

Rusya, İran ve Türkiye'nin tutumu

Kendi kendini cumhurbaşkanı ilan eden, ilk
günden itibaren ülkeyi seçime götürme sözü
veren ancak aradan geçen iki yıllık süreçte bu
sözünü tutamayan Guaido’yu halen destekle-
meye devam eden ABD-AB ekseninin ve Latin
Amerika ülkelerinin birçoğunun baştan haksız
ve hileli ilan ettikleri seçimlere resmi gözlemci
yollamamaları ise şaşırtıcı olmadı. Seçimlere

tüm dünyadan resmi gö-
revliler arasından seçile-
rek davet edilen ve resmi
görevi olmayan yüzlerce
gözlemci katıldı. Heyet
olarak seçimlere göz-
lemci yollayan ülkeler-
den, katılımlarıyla en çok

dikkati çekenler ise Rusya
Federasyonu, İran ve Tür-

kiye oldu. Bir NATO ülkesi
olan ve ideolojik tutumu itiba-

rıyla konumu ABD karşıtlığıyla
tanımlanmayan Türkiye’nin yolla-

dığı heyet bu yönüyle diğerlerinden ay-
rıldı. Üç milletvekili, iki Yüksek Seçim Kurulu

(YSK) üyesi hâkim ve bu satırların yazarından
oluşan Türk heyeti görevini azami dikkat ve
özenle yerine getirdi. Fiziksel şartlar ve düzen
açısından oldukça iyi hazırlandığı gözlemle-
nen seçimin ne güvenlik ne Kovid-19 şartların-
dan kaynaklanan herhangi bir eksikliği vardı.
Sandıklara erişim açısından seçmenleri kısıtla-
yabilecek, seçimin gerçekleşmesini zorlaştıra-
bilecek kayda değer olumsuzluklar
gözlemlenmedi. Herhangi bir şiddet olayı da
gerçekleşmedi. Bu çerçevede gerçekleşen se-
çimlerin genel bir sulh ve sükûn havasında
geçtiğini ve nihayete erdirildiğini söylemek
mümkün.

ABD seçimleri tanımadı 

Seçimlere gölge düşüren iki unsurdan ilki ise
katılımla ilgiliydi. Venezuela’nın 6 Aralık 2020
tarihindeki seçimlerine halkın ilgisi gerçekten
yetersizdi. Bu durumun iki ana nedeninin mu-
halefetin boykot çağrısı ile başkanlık sistemiyle
yönetilen ülke halkının geleneksel olarak mil-
letvekili seçimlerine görece daha az ilgi göster-
mesi olduğu açıklandı. Hükümet tarafından
seçimlere katılım oranının yüzde 30 civarında
gerçekleştiği açıklandı. Öne sürülen sebepler-
den muhalefetin boykot çağrısının etkili ol-
duğu görülüyor; ancak “halkın milletvekili
seçimlerine geleneksel ilgisizliği” savının tam
olarak doğru olduğunu söylemek zor. Vene-
zuela’da yirmi yıldan bu yana gerçekleştirilen
beş parlamento seçiminden yalnızca birinin
katılım oranı 6 Aralık seçimlerinin altında ger-
çekleşmiş, 2005 yılında düzenlenen milletvekili
seçimlerinde katılım oranı yüzde 25,3 ora-
nında kalmış. Buna karşın, 2010 seçimlerinde
katılım yüzde 66,5, 2015 yılındaki seçimlerde
ise yüzde 74 oranında gerçekleşmiş. Dolayı-
sıyla son seçimlerde katılım oranının yüzde
30,5 düzeyinde olmasının halkın ilgisizliğiyle
açıklanması doğru değil. Muhalefetin boykot
çağrısının önemli ölçüde etkili olduğunu kay-
detmek gerekiyor. Son yirmi yılda, bu yıl yapı-
lan seçimlerden daha da az katılımla
gerçekleştirilen 2005 seçimlerinin de muhalefet
tarafından boykot edilmiş olması bu çıkarımı
güçlendiriyor. Seçimler konusunda kaydedile-
bilecek bir diğer unsur ise, Venezuela’da ortaya
çıkan muhalif lider Juan Guaido’yu destekle-
yen ABD-AB ülkeleri ile aynı eksende yer alan
Latin Amerika ülkelerinin seçimlerin adil ve
demokratik şartlarda gerçekleşmediğini öne
sürerek seçimleri tanımadıklarını açıklamış ol-
maları. HABER MERKEZİ

ÇARŞAMBA 6 OCAK 2021

DIŞ HABER

Libya ordusu, ülkenin doğu-
sundaki gayrimeşru silahlı
güçlerin lideri Halife Hafter

milislerinin ateşkesi ihlal ederek ordu bir-
liklerinin bulunduğu mevkilere ateş açtığını
duyurdu. Libya ordusuna bağlı Sirte ve
Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General

Abdulhadi Dırah, yaptığı açıklamada, Haf-
ter milislerine bağlı devriyelerin ateşkesi
ihlal ederek, Sirte'nin batısındaki ordu bir-
liklerine doğru ateş açtığını söyledi. Dırah,
rastgele açılan ateş sonucu kayıp verilme-
diğini kaydetti. Hafter milislerinin Sirte'nin
batısındaki El-Buhariyye bölgesinde ve ül-

kenin batısında askeri hareketlilik içinde ol-
duğunu belirten Dırah, Libya ordu güçleri-
nin bu hareketlilikleri yakından izlediğini
sözlerine ekledi. İsviçre'nin Cenevre ken-
tinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5
Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda
Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden he-

yetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması
imzalanmıştı. Ülkedeki krize çözüm bulmak
için BM öncülüğünde siyasi, askeri ve eko-
nomik alanda yürütülen görüşmeler sürer-
ken, Hafter ise elinde tuttuğu ülkenin
doğusundaki bölgelere paralı asker ve
silah sevkiyatına devam ediyor.
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Libya’da gerginlikler devam ediyor

Venezuela’da
demokrasi yokdemokrasi yokdemokrasi yokdemokrasi yokdemokrasi yokdemokrasi yokdemokrasi yokdemokrasi yok

2021 KRiTiK 
BiR TARiH 

Başkanlığını Guaido’nun yürüttüğü ve muhalefetin çoğunlukta ol-
duğu parlamento ise Anayasa uyarınca 5 Ocak 2021 günü son bula-
cak görev sürelerinin son bulmasını kabullenmeyeceklerini, seçim

sonuçlarını tanımadıklarını ilan ettiler bile. Meclis 26 Aralık günü aldığı
bir kararla anayasanın amir hükmü hilafına görev süresini bir yıl uzattığını

açıkladı. Anayasa ise açık ve net bir şekilde Meclis’in ve Başkanı olan
Juan Guaido’nun görev süresinin 5 Ocak 2021 tarihinde son bulmasını

emrediyor. Bolivya halkı ekonomik, toplumsal ve pandemiden kaynakla-
nan çok önemli sorunlarla boğuşmasına karşın demokrasisine sahip

çıktı. Anayasal meşruiyeti tartışmalı da olsa dördüncü kez seçilen
Evo Morales’i uğradığı haksızlıktan, mağduriyetten çıkaran, hal-
kın iradesi oldu. Venezuela’da sandığa gitmekten kaçınan, ik-

tidara gelmek için güç kullanmaktan ve dış güçlerinin
desteğinden yararlanmaktan kaçınmayan Juan

Guaido ise sürekli halk desteği ve prestij
yitiriyor gibi görünüyor.

Yemen’de kriz
hızla büyüyor
Yemen 2020 yılını savaş, kıtlık ve salgın hastalıklar nedeniyle zor koşullar
altında geride bırakırken, 2021'de insani krizin artmasından endişe ediliyor

YEMEN'DE dünyanın en büyük in-
sani krizlerinden biri yaşanırken,
ülkedeki durum 2020 yılında iç

savaş, kıtlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) nedeniyle daha da kötüye gitti. Ülkede
Husilerin 2014 yılında başkent Sana'yı ele
geçirmesiyle başlayan iç savaş nedeniyle
Yemen halkının yaşadığı insani kriz, 2020 yı-
lında kritik boyutlara ulaştı. Birleşmiş Millet-
ler (BM) ve insani yardım kuruluşları da
2020 yılında maddi yetersizlik, finansman
eksikliği gibi sebeplerden ötürü Yemen'e yete-
rince yardım edemedi. Ülkede savaş koşul-
ları, siyasi sorunlar ekonomik durum
nedeniyle ağırlaşan insani kriz, Kovid-19 sal-
gını sonrasında daha da derinleşti.

Büyük bir gerileme görüldü

Yemen'e yönelik insani yardımlarda 2020 yı-
lında büyük bir gerileme görülürken, BM'ye
bağlı faaliyet gösteren Dünya Gıda Progra-
mının (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fo-
nunun (UNICEF) mali kaynaklarında da-
ralma yaşandı. Planlamalara göre ülkedeki
insani yardım faaliyetleri için 2020 yılında 3
milyar 200 milyon dolara ihtiyaç duyulurken,
Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon
Ofisinden (OCHA) aralık ayında yapılan ya-
zılı açıklamada bu rakamın 1 milyar 650 mil-

yon dolarda kaldığı belirtildi. BM'den eylül
ayında yapılan açıklamada da Yemen'de
300'den fazla sağlık merkezince yürütülen
gıda ve sağlık yardımlarının azaltıldığı ve 45
yardım programından 15'inin durdurulduğu
kaydedildi.

Gıda krizi en kötü durumda

Ülkede 2020 yılında çatışmaların artması ve
insani yardımların zayıflaması nedeniyle
açlık ve yetersiz beslenme sorunu görülme-
miş boyutlara ulaştı. WFP, DSÖ ve UNI-
CEF'in aralık ayında yaptıkları
açıklamalarda, Yemen'deki kıtlık felaketini
önleme ihtimalinin her geçen gün azaldığı
ifade edildi. Üç kuruluşun akut yetersiz bes-
lenme konusundaki son araştırmasına göre,
2020'de Yemen'in güneyindeki yetersiz bes-
lenme vakalarında yaklaşık yüzde 10'luk bir
artış oldu. Dördüncü derecede yetersiz bes-
lenmeden muzdarip Yemenlilerin sayısının
2021'in ilk yarısında 5 milyona çıkmasının
beklendiği bilgisine yer verilen açıklamada,
ülkenin yarıdan fazlasının yetersiz beslenme
kriziyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Yemen
için acilen harekete geçilmediği takdirde, ye-
tersiz beslenme nedeniyle milyonlarca kişinin
ölümüyle sonuçlanacak bir felaket konu-
sunda uyardı.

demokrasi yok
Geçen yıl Venezuela'da
ve Bolivya'da meydana
gelen iki sıra dışı olay,

yeni dünyanın bu 
renkli coğrafyasında

demokratik değerlerin
kolaylıkla ayaklar

altına alınabileceğini
gösterdi

Venezuela
Lideri Maduro,

otoriter
tutumu ve

baskıcı
yaklaşımıyla
öne çıkan
bir profil.
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Karo A Fayda Y B B maddesi E kimse Ö D maddesi

Kara K Vekil, B Kam V O
O R Y A A K A T deyimlerde K O R K U A N A S A A T

Sara R Ö M O R K G E R E K M E K M U T L U
U S T A

ABD'de

Zorla
alma
B N A C T T K Veri D A T A Defa,

kere K E Z
T U R G U T Ö Z A K M A N C A N A N T A N Ayak,

N O T fehva A E O T Siyasi E K
Mey A K S D E T A R E N A
A R A P K U L C A S D
L A V K A M E R A A T A E
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com

BULMACA
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filozof
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(Simge)
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veren
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ABD'de

Zorla
alma

Türk Tarih
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Veri

Defa,
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oturma
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Nitelemek
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meyve
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dokunma
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beste
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Dogma

Kaymak
Kalsiyum Öfke,

beddua Geri

Numara

Lokanta Gram
Ezme
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Gündüz
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Ç R A S Ü K S E
H T S A S Z G N Z S

N N A L S K H L Ü L C
E B A V T A D R Ü

B Ö L G E S E L L K Z
Â H I R B T T Ü E

A M T E A Z R Ç A
R A A H U T E A L R

E E N A L A K N P E U
R F C N L N O K M
Ç O F Z Ü H T E
V Ö R M E C L N K Ö

 ÂHİR
 ASTSB
 AZLIK
 BASI
 BENİ
 BÖLGESELLİK
 CÜZİ
 ÇAPKIN
 ÇIĞIR
 ÇİNİ
 DÜZE
 EBAT
 EFOR
 EĞLEŞİK
 EHLİ

 EKER
 GÜRZ
 HARE
 HILT

 İHLAL
 İHTİSAS

 İNAL
 İNEN
 İTHAL
 KEÇE

 LİMAN
 MALİ
 MÜLK
 NOEL

 ONLU
 ÖRMECİ

 RAKI
 RUMİ
 SALT

 SÜKSE
 ŞERÇ

 ŞİŞKO
 TAVSIZ
 TOPLA

 TRÜK
 ÜLKE
 ÜNLÜ

 VİCAHİ
 ZÜHT

B E Z G N

3 HARFLİ
 ANA
 NUR
 OLE
 TAL

4 HARFLİ
 ABLİ
 AİLE
 AMEL
 AORT
 BURA
 İCAP
 İŞVE
 KENT
 MARK

 OYUM
 ŞUBE
 TİFO

 UMAR
 UZUV
 VALS
 YEME

5 HARFLİ
 AMORF
 ANSAL
 BAMBU
 KELLE

 MONTE
 NİYAZ

 ONMAZ

 URBAN

6 HARFLİ
 ADAPTE
 BENCİL
 BEZGİN
 CETVEL
 EDİTÖR
 LAKTİK

 OTURUŞ

10 HARFLİ
 BAŞTANKARA

 OBURLAŞMAK
 PASTEL RENK
 ZİNCİRLEME

Soldan Sağa:
1. Olağandan daha hacimli. - Sormaca. 2. Yere paralel olan. - 
İnce dantel. 3. Verilen ölüm cezası hükmünü yerine getirmek. 4. 
Kişiye isnat edilen haksız suçlama. 5. .... KARACA (1912-1992 
Ermeni asıllı Türk opera ve tiyatro sanatçısı). - Hindistan’da 
prenslere verilen unvan. 6. Bağışlama. - Kızartılmak amacıyla 
hazırlanmış veya kızartılmış sığır eti parçası. 7. Amerika Birle-
şik Devletleri ve Kanada vb. devletlerin para birimi. - Alabalık. 
8. Verme, ödeme. - Sinmiş, yılmış, pusmuş. 9. Türk müziğinde 
yörük özellik taşıyan oyun havası. - Birden bir artık.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren. - Değişiklik. 2. Fotoğraf, yazı 
vb. görüntülerin radyo dalgalarıyla uzaktan iletilmesini sağla-
yan sistem. 3. Söz dinleme, boyun eğme. - Local area network 
(Yerel Alan Ağı). 4. İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı 
geniş testi. 5. Kur’an surelerini oluşturan kısımlardan her biri. 
- Geminin rüzgâr alan yanı. 6. Üslup, stil. 7. Yayla evi. - Ge-
nellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kul-
lanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bu-
lunan ipek kumaş. 8. Eyer yapma veya satma işi. 9. Tahta vb. 
bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve sert 
ses. - Nesnel.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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TAYLAN DAŞDÖĞEN
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ZOrLu PSM, dijital dünyadan
sunduğu içeriklere bir yenisini
ekliyor. Based Istanbul iş birliği

ve Türk Tuborg A.Ş.’nin katkıları ile hayata
geçirilen Zorlu PSM’nin yeni çevrimiçi se-
risi “Dijital Sahne”, tiyatronun kült eserle-
rinden seçilen sahneleri görsel hikaye
anlatıcılığıyla birleştirerek dijital dünyaya
taşıyor. Klasikleşen eserlere modern bir
yorum kazandırıyor. İlk gösterimi William
Shakespeare’in dünya tarihinde en çok
sahnelenen oyunlarından “Hamlet” ile

başlayacak olan seri boyunca yine William
Shakespeare’e ait “On İkinci Gece”,
“romeo Juliet”, “Hırçın Kız”, “Bir Yaz Ge-
cesi rüyası” metinlerinin yanı sıra Anton
Çehov’un “Ayı”, “Martı”, “Üç Kız Kardeş”,
Sofokles’in “Antigone” ve Henrik Ibsen’in
“Nora” metni kısa hikaye formatlarıyla diji-
tal dünyada seyirciyle buluşacak.

Kurgu dünyası bile değişti

Zorlu PSM rodüksiyonunda tiyatronun gün-
cel bir yorumunu ortaya koymak ve dijitalin

güçlü görsel dilini desteklemek üzere
Based Istanbul platformuyla iş birliği yaptı.
Günümüz tiyatro sahnesinin en dikkat
çeken isimlerinden İbrahim Çiçek’in yönet-
menliğini yaptığı projede; metinler günü-
müze uyarlanarak ve tiyatronun sahne
dinamiklerini temel alarak dijitale uygun
şekilde Zorlu PSM’de çekildi. Her oyun ger-
çek bir sezon hazırlığında olduğu gibi sah-
neye taşındı. Skenograf Ceyda Balaban
sahne tasarımı ve kostümler için özel bir
hazırlık yaptı. Her oyun özelinde moda çe-

kimleri hassasiyetinde çalışan özel
styling/kostüm ekipleri oluşturuldu. Dijital
Sahne’nin video yönetmenliğinde ise ti-
yatro alanındaki özgün çalışmaları ile bili-
nen Gizem Kızıl yer alıyor. 10 hafta
boyunca her Perşembe yayınlanacak Diji-
tal Sahne’de, günümüzde halen geçerli ko-
nular olan mahremiyet, zorbalık, saygı,
aşk, tutku, ilişkiler ve aile bağları konuları
ele alınacak. Her hafta sürpriz isimlerin
açıklanacağı seride, sevilen ve popüler
isimler rol alıyor.

B u yıl “İklim Değişikliğini Kim Çeki-
yor?” sloganıyla “Değişen İklimler,
Değişen Hayatlar” temasıyla düzen-

lenen Sabancı Vakfı 5. Kısa Film
Yarışması’nın jürisinde Türkiye’den yönetmen
ve senarist Tayfun Pirselimoğlu ve ödüllü
oyuncu Belçim Bilgin’in yanı sıra yurt dışın-
dan dünyaca ünlü Gürcü yönetmen Ana
Urushadze, sinema yazarı Barbara Lorey de
Lacharrière ve Saraybosna Film Festivali ku-
rucusu, festival direktörü ve film yapımcısı
Mirsad Purivatra yer alıyor. “One Man Loved
Me” ve “Ideas” dahil olmak üzere birçok kısa
film yazıp yöneten Gürcü yönetmen Ana
Urushadze, uzun metrajlı filmi “Scary Mot-
her” ile 23. Saraybosna Film Festivali'nde En
İyi Film dalında, Gijón, Uluslararası Film Fes-
tivali'nde ise En İyi Sinematografi ve En İyi
Yönetmen dallarında ödül kazandı. Ayrıca
“Scary Mother” filmiyle Antalya Film Festiva-
li'nde Genç Jüri Film Ödülü'nü kazanan
Urushadze, Locarno Uluslararası Film Festi-
vali'nde En İyi İlk Film ve Gençlik Jüri Ödülü,
Mumbai Film Festivali’nde Özel Mansiyon,
San Francisco Uluslararası Film Festivali'nde
ise Yeni Yönetmen dalında Golden Gate
Ödülü kazandı. Urushadze, bu yıl düzenlenen
Saraybosna Film Festivali’nin Endüstri Gün-
leri’nde Works in Progress aşamasındaki yeni
filmi “Supporting Role”u sundu.

Alman sinemasının yıldızı

Almanya doğumlu ünlü sinema yazarı ve ser-
best gazeteci Barbara Lorey de Lacharrière
psikoloji ve sosyoloji dallarında yüksek lisans
yaptı. Münih, Hamburg ve Paris’te öğrenim
gören Lorey, kültürlerarası iletişim alanında
uzun yıllar araştırmacı olarak çalıştı. Arala-
rında “Cannes”, “Kudüs”, “San Sebastian”,
“Chicago” ve “Venedik”in de olduğu birçok
saygın uluslararası film festivalinde jüri üyeliği
yapan Lorey, “Alizarine Productions” altında
yıllardır Avrupa ve ABD’de film programları
ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünü yapıyor.
Barbara Lorey de Lacharrière, serbest za-
manlı olarak Paris’te halen, Alman ve Fransız
günlük gazete ve dönemsel yayın kuruluşları
için gazetecilik ve film eleştirmenliği görevini
sürdürüyor.

Bosnalı bir şöhret

Saraybosnalı ünlü film yapımcısı Mirsad Puri-

vatra ise 1980'lerde seçkin tiyatro festivallerine
ev sahipliği yapan Saraybosna Obala Sanat
Merkezi’nin yönetmeni olarak sayısız sahne
prodüksiyonunu yönetti. Saraybosna’da
1992-1995 yılları arasında süren savaşta, dün-
yanın dört bir yanından ve Bosna Hersek'ten
sanatçılarla sergiler düzenledi ve bugün
“Savaş Sineması” olarak anılan sinemaya ön-
cülük etti. Avrupa'nın en etkin film festivalle-
rinden biri olan Saraybosna Film Festivali'nin
ortak kurucusu olan Purivatra 2003 yılında
bölgesel sinematografinin gelişimine, yeni ye-
teneklerin keşfine ve yeni projelerin başlatıl-
ması amacıyla Saraybosna Film Festivali'nin
bir parçası olarak “CineLink Ortak Yapım Pa-
zarını” başlattı ve geliştirdi. Türkiye'den Bir
Zamanlar Anadolu'da, Ahlat Ağacı gibi filmle-
rin ortak yapımcılığını yapan Mirsad Puri-
vatra; Danis Tanovic, Cristi Puiu gibi
yönetmenlerin filmlerinin yapımcılığını ve
ortak yapımcılığını da üstlendi. Purivatra bu-
güne kadar Tribeca Film Festivali, Berlinale
Panorama, Taormina Film Festivali gibi bir-
çok büyük festivalde jüri üyeliği yaptı.

Muhteşem bir kariyer 

Sinema kariyerine senarist olarak başlayan
Tayfun Pirselimoğlu, ilk kısa filmi “Dayım” ile
1999 yılında yönetmenlik koltuğuna oturdu.
Birkaç yıl içinde bir diğer kısa filmi “Sükut Al-
tındır”ı çeken Pirselimoğlu’nun 2002’de yönet-
tiği Türkiye-Almanya ortak yapımı ilk uzun
metraj filmi “Hiçbiryerde” büyük beğeni top-
ladı. “Vicdan ve Ölüm” temalı üçlemesinin ilk
filmi “Rıza” 2007, ikinci filmi “Pus” 2009 yı-
lında izleyicisiyle buluştu. Üçlemenin son filmi
“Saç” ise 2011 yılında düzenlenen 30. İstanbul
Film Festivali’nin Altın Lale Ulusal Yarış-
ması’nda “En İyi Film”e “En İyi Yönetmen”
ödüllerini aldı. 2013 yılında “Ben O Değilim”
filmini çeken yönetmen-senarist Pirselimoğlu,
2017 yılında ise “Yol Kenarı” filmi ile yurt
içinde ve yurt dışında katıldığı festivallerden
ödülle döndü. Kendi kitabı olan Kerr’i sine-

maya uyarlayan Pirselimoğlu, filminin çekim-
lerini 2020’de tamamladı. Ünlü oyuncu Bel-
çim Bilgin kariyerine Iraklı yönetmen Hiner
Saleem’in “Sıfır Kilometre” isimli filminde
başrol üstlenerek başladı. Bir süre Paris'te ya-
şadığı dönemde "Dol” adlı filmde rol alan Bil-
gin, 2006'da Türkiye'ye döndü ve çeşitli dizi ve
filmlerde rol aldı. Sırasıyla “Aşk Tesadüfleri
Sever”, “Kurtuluş Son Durak”, “Annemin Ya-
rası”, “Cebimdeki Yabancı” gibi gişede başarı
elde eden filmlerde rol aldı. Katıldığı pek çok
uluslararası festivalden ödül alan Bilgin, “Ger-
gedan Mevsimi” ve Oscar aday adayı olan
“Kelebeğin Rüyası” filmlerinde hem oynadı
hem de yapım ayağında yer aldı. Kısa filmlere
verdiği destekle de bilinen Bilgin’in 2012’de
başrolünde oynadığı “Sessiz”adlı kısa film,
Cannes Film Festivali’nin ana yarışmasında
En İyi Kısa Film ödülünü aldı.

Zorlu PSM’de djital bir sahne var

KISA FILMLER ICIN
JURI BELLI OLDU

Sabancı Vakfı’nın toplumsal
sorunlara sanat aracılığıyla dikkat
çekmek amacıyla 2016 yılından bu

yana düzenlediği Kısa Film
Yarışması’nın kazanan filmlerini
belirleyecek jüri üyeleri belli oldu

Ödül töreni
13 Ocak’ta
Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışmasında finale
kalan 13 film jüri tarafından
değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak ka-
zanan filmler belirlenecek. COVID-19 salgını
nedeniyle ödüller 13 Ocak’ta bu yıl ilk kez on-
line olarak Sabancı Vakfı YouTube kanalı üzerin-
den düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Yarışmanın birincisi 20 bin TL, ikincisi 15 bin
TL, üçüncüsü de 10 bin TL ile ödüllendirilecek.
Kısa Film Yarışması ile yeni sanatçıların yetiş-
mesine destek olmayı hedefleyen Sabancı
Vakfı, her sene yarışmaya başvuran tüm eser
sahiplerini sinema ve televizyon dünyasının
önemli isimleri ile bir araya getiriyor. Genç si-
nemacıları usta isimlerle buluşturan Kısa Film

Platformu Buluşmaları,
bu yıl 12 Ocak’ta online
olarak gerçekleştirile-
cek. Gençler, usta isim-
lerle bir araya gelerek
onların deneyim ve bilgi
birikimlerinden yarar-
lanma fırsatı bulacak.
Kısa Film Yarışması
hakkında detaylı bil-
giye www.kisafilmuzu-
netki.org adresinden
ulaşılabiliyor.

Ceberruh ertelendi 
Korku filmi severlerin merakla beklediği ‘Ceberruh’un yapımcısı Zeki Sincar, filmin ikinci kez vizyon
ertelemesi yaptığını duyurdu. Sincar, “Filmimiz ikinci kez koronavirüs tedbirlerine takıldı. Yeni vizyon
tarihinin en kısa sürede sinema severlerle paylaşılacağını kamuoyuna saygıyla arz ederim” dedi

Zeki Sincar’ın yapımcı, Buğra Ke-
kik’in ise yönetmen koltuğuna
oturduğu ‘Ceberruh’ filmi için viz-

yon ertelemesi haberi geldi. Vizyon tarihi du-
yurulduğundan beri korku filmi severlerin
merakla beklediği film için vizyon ertelemesi
yaptıklarını duyuran Sincar, “Maalesef filmi-
miz ikinci kez koronavirüs tedbirlerine takıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesiyle sinema
salonlarının kapalı kalacakları süre 1 Mart ta-
rihine uzatıldı. Bu uzatma sebebiyle filmimizin
vizyon tarihini revize etmek durumunda kal-
dık” açıklamasında bulundu. Dünya-
nın salgınla mücadele etmeye çalıştığı
şu günlerde alınan tedbirleri uygula-
mak için azamî gayret gösterdiklerini
belirten Sincar, “Ancak sektör çok
ciddi bir krizin eşiğine dayanmış du-
rumda, salonların kapalı olduğu sü-
reçte vizyona giremeyen filmler
ertelemelere gidiyor. Aslında izleyici
sayılarının verimli olacağına inandık-
ları sezonları da kaçırmış oluyor.
Zaten sahada ve çekimlerde elimiz-
den gelen en iyi tedbirleri almak mali-

yetlerimizi ciddi şekilde yükseltmişken, filmle-
rimizi izleyiciyle buluşturamamanın psikolojik
baskısı da eklendiğinde omzumuzdaki yük git
gide ağırlaşıyor” diye konuştu.

Sinemacılar destek bekliyor

Sinemaya gönül veren ve eserlerini beyaz per-
dede izleyiciyle buluşturma gayreti içinde olan
sinemacılar olarak çözüm ve destek bekledik-
lerine vurgu yapan Sincar, “Bu süreci en az
zararla atlatabilmemiz bizlere verilecek des-
teğe bağlı. Dizi ve TV filmleri sektörü bile ya-

yınları devam ettiği halde zorlanırken bizlerin
sıkıntıları çok daha büyük hal alıyor” dedi.

Dijital sinema talebi var

Sürecin uzaması ihtimaline karşı meslek birlik-
leri yada bakanlığın oluşturacağı dijital bir
platformun kendileri için önemli olacağını dile
getiren Sincar, “Oluşturulacak dijital bir plat-
form filmlerimizin mecra bulmasına imkân
sağlayacaktır. Bu platform üzerinden oluştu-
rulacak havuz üzerinden hem salon sahiple-
rine ve hem de yapımcılara verilecek paylarla

şu süreçte hayatta kalmalarına
imkân sağlamak mümkün olabilir.
Bu benim fikrim ama tabi ki hem
bakanlığımız ve hem de meslek bir-
likteliklerimizin yönetimleri çok
daha iyi fikirler, projeler geliştirebi-
lirler. Sonuç olarak mevcut şart-
larda filmimizin vizyon tarihinin
ertelendiğini ve yeni vizyon tarihinin
en kısa sürede sinema severlerle
paylaşılacağını kamuoyuna say-
gıyla arz ederim” ifadelerini 
kullandı.

Bu yayınevi bir başka
Bana öyle geliyor ki her şey yavaş
yavaş değişmek zorundadır ve hatta
gözlerimizin önünde değişmektedir

de.” der Rus tiyatro yazarı ve modern öykünün
kurucusu Anton Cehov. Tüm dünyanın aynı
anda değişim sürecine girdiği 2020 yılını geride
kalmışken Yazardan Direkt Yayınevi bu dönemi,
sevdiği işi yapan ve çok çalışmaktan keyif alan
bir ekiple geçirdi. Birbirinden değerli kitaplar ve
artık okura ulaşmak için hiçbir engelinin olma-
dığını görmenin sevincini yaşayan yazarlarıyla
2021 yılına hazır. Gide-
rek büyüyen Yazardan
Direkt ailesi, okurla bu-
luşturduğu pek çok eser
ve yeni eserlerini üret-
meye tutkuyla devam
eden yazarlarıyla birlikte,
yeni senenin daha güzel
geçeceğinin müjdesini
veriyor. Yayınevi aynı za-
manda 5. yılını kutlaya-
cağı 2021’de yazmanın

mutluluğunu paylaştıkları yazarlarıyla beraber,
her yerde daha çok kitap görmeyi diliyor.

Gelecekte umut var

Yazarların kendilerine bir yol aradıkları süreçte
devreye girerek onlara her adımlarında eşlik
eden Yazardan Direkt Yayınevi Yazar Danış-
manı Bihter Şahin, “2020 yılı dünya için şaşır-
tıcı bir dönemdi ancak bu yıl insanların
üretmeye, yazmaya ve kendilerini ifade etmeye
ne kadar gereksinim duyduklarını görmemize

vesile oldu. Pek çok yazar
hayatın telaşlarında fırsat
bulamadığı eserini bitirip
yenisini yazmaya başlıyor.
Bu da Yazardan Direkt 
Yayınevi olarak eserini
okura ulaştırma aşama-
sında engellerle karşılaşan
bağımsız yazarlara açtığı-
mız yolun ne kadar değerli
olduğunu anlamamızı 
sağladı” dedi.

Cem’den yeni bir yorum
Büyük halk ozanı Karacaoğlan’ın
“Ben Meylimi Üç Güzele Düşür-
düm” şiirini “Üç Güzel” ismiyle yo-

rumlayan Cem Erdost İleri’nin teklisi Alim
Yapım etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Ana-
dolu ezgilerini geleneksel icra kalıplarından
uzaklaşmadan, yeni tınılarla yeniden üretmeyi
amaç edinen Cem Erdost İleri’nin yeni teklisi
Alim Yapım etiketiyle çıktı. Enstrümanda gitarı
kullanarak, büyük halk ozanı Karacoğlan’ın
“Ben Meylimi Üç Güzele Düşürdüm” şiirini
“Üç Güzel”
adıyla yorum-
layan Erdost,
yeni teklisini
dinleyicisiyle
buluşturdu.
Uzun saplı
bağlama üze-
rinde kendisi-
nin geliştirerek
Hasret Düzeni
adını verdiği
akort düzeni ve
icra üslubunu

yaptığı çalışmalarda kullanan Cem Erdost İleri,
Alim Yapım etiketiyle çıkardığı yeni teklisi Üç
Güzel ile de bu anlayışını devam ettirdi. Müzik
endüstrisinde sıkça rastlanılan, çoklu deneme-
lerden “iyi” kabul edilen bölümlerin bir araya
getirilmesiyle oluşturulan eklektik mükemmeli-
yetçi pratiğe sırtını dönerek eserlerini üreten Er-
dost, Üç Güzel yorumunda da bu anlayışından
taviz vermedi. Eserini tek seferde canlı icralar
yoluyla kaydederek nüanslı, kusurlu ve yalın
olarak dinleyicisine sunan Erdost, bu eserinde

de keman, viyola,
çello ve kontrbas-
tan oluşan yaylı
grubu sazlarının
eşliğini tercih etti.
Cem Erdost
İleri’nin Alim
Yapım etiketiyle
çıkan yeni teklisi
Üç Güzel, tüm
dijital platform-
larda ve müzik
kanallarında 
dinlenebilir.
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Trabzonspor'un bu sezon sakatlık ve yeni tip ko-
ronavirüs geçiren Ganalı oyuncusu Ekuban, ya-
şadığı sıkıntılı günlere karşın teknik direktör
Abdullah Avcı döneminde 4 gol atarak takımına
önemli katkı sağladı. Trabzonspor'un Ganalı
oyuncusu Caleb Ekuban, Abdullah Avcı'nın
görev yaptığı 8 lig maçında 4 golle takımının en
fazla gol atan oyuncusu oldu. Karadeniz ekibi,
Ganalı oyuncunun gol attığı 4 maçta 3 galibiyet,
1 beraberlik alarak 10 puan elde etti. Ligde 23
puanla yedinci sıraya yükselen bordo-mavili eki-
bin golcü oyuncusu, takımına son haftalarda
hayat veren isim oldu. Ligin ilk haftasında Beşik-
taş ile oynanan maçta sağ kalçasına aldığı darbe
sonucu sakatlanan Ganalı oyuncu, 2. haftadaki
Yukatel Denizlispor ve 3. haftadaki Yeni Malat-
yaspor maçlarında görev yapamadı. Ligin 4.
haftasındaki Gaziantep FK maçında forma
giyen ancak ardından Gana Milli Takımı'nın
kampından döndükten sonra Kovid-19 test so-
nucu pozitif çıkan Ekuban, bu kez de Medipol
Başakşehir, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçla-
rında görev alamadı.

Avcı ile iyi dönüş yaptı

Ligin 8. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşı-
laşmasıyla sahalara tekrar dönen Ekuban, Ab-
dullah Avcı'nın göreve başladığı, ligin 9.
haftasında 1-0 kazanılan Büyükşehir Belediye
Erzurumspor maçında takımının golünü kay-
detti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve
gelmesinin ardından bu sezon ilk golünü atan
Ekuban, Trabzonspor'un da 5 haftalık galibiyet
hasretine son veren isim oldu. Ligin 11. hafta-
sında Demir Grup Sivasspor ile oynanan ve 1-1
biten karşılaşmada da fileleri havalandıran 26
yaşındaki oyuncu, gol sayısını 2'ye yükseltti.
Golcü oyuncu, ligin 13. haftasında Medical Park
Stadı'nda 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor ve 16.
haftada deplasmanda 2-1 galip gelinen Fatih
Karagümrük maçlarında da birer gol kaydetti.
Ekuban, bu dönemde 15. haftadaki Galatasaray
maçında da sakatlığı nedeniyle takımda yer ala-
madı. Geçirdiği zor günleri geride bırakan Eku-
ban, takımının da alt sıralardan uzaklaşmasını
sağlayan isimlerin başında geldi. Ganalı oyuncu,
bu sezon 16 karşılaşmanın 10'unda forma giye-
rek 847 dakikaya 4 gol sığdırdı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. hafta-
sında bugün Büyükşehir Belediye Erzurums-
por'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaş-
mayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan tu-
runcu-lacivertli takım, sırasıyla Beşiktaş yenilgi-
sinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni
Malatyaspor'la berabere kaldı. Gaziantep FK ve
Fenerbahçe ile oynadığı maçları kaybeden İs-
tanbul ekibi, Kasımpaşa beraberliğinin ardın-
dan deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a
mağlup oldu. Medipol Başakşehir, 4 galibiyet, 7
yenilgi ve 4 beraberlikle topladığı 16 puanla
haftaya 16. sırada giriyor. Son iki maçında 4
puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurums-
por ise 13 puanla 20. sırada yer alıyor.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Brezilyalı
sağ bek Rafael, bu mücadelede takımındaki ye-
rini alamayacak. Aşil tendonu kopan Martin
Skrtel ile tedavisi süren Junior Caiçara da Bü-
yükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı forma
giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi
süren kaleci Mert Günok'un da bu maçta forma
giymesi beklenmiyor.

Süper Lig’de oynadığı 16 maçta 23 puan toplayarak üst
sıralarla puan farkını azaltan Trabzonspor, bugün saha-
sında Göztepe’yi konuk edecek. Bordo-mavililer Fatih
Karagümrük’ün ardından bu maçı da kazanarak galibi-
yet serisi yakalamayı, yükselişini sürdürmeyi ve üst sıra-
larla da puan farkını azaltmayı hedefliyor. Medical Park
Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada
hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Trabzonspor’da te-
davisi devam eden ve takımdan ayrı olarak çalışan Vitor
Hugo’nun durumu yapılacak son kontrollerin ardından
netlik kazanacak. Ağrıları devam eden oyuncunun Göz-
tepe karşısında da forma giymesi beklenmiyor. Bordo-
mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın Fatih
Karagümrük karşısındaki kazanan 11’ini koruyarak
Göztepe mücadelesine de aynı 11 ile çıkması bekleniyor.

Göztepe ile 25'inci randevu

Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon’da oynayacak-
ları maçla birlikte ligde 25’inci kez karşı karşıya gelecek.
Bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor’un
10, Göztepe’nin 5 galibiyeti bulunurken, 9 maçta ise
eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaş-
malarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

Muhtemel kadro

Karadeniz ekibinin muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan- Ser-
kan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak,
Flavio, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

SivaSSpor’un dedeSi Kone dalya yapti

Avcı’nın golcüsü
Caleb Ekuban

Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu
Arouna Kone, kırmızı-beyazlı ekibin Süper
Lig'in 16. haftasında Yukatel Denizlispor ile
yaptığı karşılaşmada ligde 100. kez forma
giyerek "dalya" dedi. Sivasspor'da dördüncü

sezonunu geçiren, gol sevinçlerini elinde
baston varmış gibi ilginç bir dansla kutladığı
için "dede" lakabıyla anılan Fildişi Sahilli
forvet, 2017-2018 sezonundan itibaren top
koşturmaya başladığı Süper Lig'de, 100 kar-

şılaşmada görev aldı. Kırmızı-beyazlılarda,
attığı gollerle dikkati çeken 37 yaşındaki tec-
rübeli oyuncu, Sivasspor kariyerinde teknik
direktörler Samet Aybaba, Tamer Tuna ve
Rıza Çalımbay ile çalıştı.

Bu sezon dış 
sahada topladığı 19 

puanla en başarılı takım 
konumunda bulunan sarı-

lacivertli ekip, 2005-2006'dan
sonra deplasmanda 
en başarılı dönemini

yaşadı
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S üper Lig'in 16. haftasında Kasımpa-
şa'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden
Fenerbahçe, dış sahada sergilediği

performansla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli
takım, ligde 16 haftalık periyotlar dikkate
alındığında deplasmanda son 15 sezonda
en fazla puan topladığı dönemi yaşadı. Bu
sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 6 gali-
biyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan
Fenerbahçe, hanesine yazdırdığı 19 puanla
bu alanda en başarılı takım olarak ön
plana çıkıyor. Erol Bulut'un teknik direktör-
lüğünü yaptığı sarı-lacivertliler, 16 haftalık

periyotlar itibarıyla dış sahada en fazla
puana son olarak 2005-2006 sezonunda
ulaşmıştı. Fenerbahçe, son maçında yaşa-
dığı puan kaybıyla şampiyonluğu Galata-
saray'a kaptırdığı söz konusu sezonun 16
haftalık periyodunda rakip sahada oyna-
dığı karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 1 bera-
berlikle 22 puan elde etmişti.

Eskisinden çok iyi

Fenerbahçe, 2019-2020'nin 34 haftalık sü-
recinde dış sahada elde ettiği puanı bu
sezon 16. hafta sonunda geçmeyi başardı.

Geçen sezon deplasmanda çıktığı 17
maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlu-
biyet yaşayan sarı-lacivertliler, 17 puan top-
layabilmişti. Fenerbahçe, bu sezon ise şu
ana kadar 19 puanı hanesine yazdırdı ve
bu alanda şimdiden 2019-2020'yi geride bı-
raktı.

Dış sahada gol istatistiklerinde de
üstün

Bu sezon iç saha maçlarına göre deplas-
manda daha fazla puan toplayan Fener-
bahçe, gol istatistiklerinde de daha iyi bir

görüntü çizdi. Sarı-lacivertliler, dış sahada
çıktığı 8 müsabakada rakip fileleri daha
fazla havalandırdı, kalesinde ise daha az
gol gördü. Ülker Stadı'nda 12 gol atan sarı-
lacivertliler, rakip sahada ise 18 kez fileleri
havalandırdı. Sahasında 12 gol yiyen Fe-
nerbahçe, deplasmanda ise kalesinde sa-
dece 8 gol gördü. Sarı-lacivertli takım,
ayrıca dış sahada oynadığı 8 maçın 3'ünde
kalesini gole kapattı. Erol Bulut'un öğrenci-
leri, deplasmanda berabere kaldıkları Gala-
tasaray derbisi dışında tüm maçlarda gol
sevinci yaşadı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında ağırlayacağı Göztepe karşısından 3 puanla
ayrılarak hem yükselişini sürdürmeyi, hem de galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor

Fırtına zafer icin sahada

Başakşehir 
teselli istiyor



hErkEs onu sağ kanattan yap-
tığı bindirmeler, ceza sahasına
girdiği hareketler ve uzaktan at-
tığı mermi gibi şutlarla tanıyor.
İrfan Can Kahveci'nin "çalım
atmayı ondan öğrendim" de-
diği Hurşut Meriç şimdilerde
başkent temsilcisine imza at-
madan önce futbol oynadığı
Hollanda'da yaşamayı sür-
dürüyor. Meriç yeni futbol-
cular çıkarabilmek için
uğraş veriyor.

ADO Den 
Haag'dan geldi

SDZ'de başlayan futbol ha-
yatında, Blauw Wit, DWS
Amsterdam ve AZ Alkmaar
altyapılarının formarını
giyen Hurşut meriç,
EDO'dan Türkiyemspor'a
transfer oldu. Buradan da
ADO Den Haag'a geçiş yaptı.
Türk pasaportunun bulunması
nedeniyle avantajlı konumda
olan sağ kanat oyuncusunu keş-
feden ilk takım ise Gençlerbirliği
oldu. Merhum Başkan İlhan Cav-
cav'ın Ankara'ya getirdiği gurbetçi
futbolcu 5 seneye yakın süre kırmızı
siyahlı formayı giydi. Alkaralar ile öz-
deşletiği günlerde birçok kez Süper Lig
takımı ile de anılan Hurşut'un kariyeri
Çaykur Rizespor'da devam etti. Ancak bu-
rada uzun soluklu bir kariyere imza atamadı.
Sonrasında Adana Demirspor, Bandırmaspor,
Karacabey Birlik ve Cizrspor ile anlaşma sağ-
ladı. 2019 yılında da futbola profesyonel anlamda
veda etti.

Futbolcu yetiştiriyor

Şu an Hollanda'da yaşamaya devam eden Hurşut Meriç
artık futbol okulu sahibi. Kendi adına açtığı okulda öğrenci-
lere eğitim veriyor ve onların yetişmesi için tüm imkanları sağ-
lıyor. Futboldan da kopmuş değil. Amsterdam Gençlerbirliği ile
işbirliği içerisinde. BURAK ZİHNİ
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K ötü geçen 16 haftalık sü-
reci taraftarlarına yapa-
cağı transferlerle

unutturmak isteyen Trabzons-
por'da Abdullah Avcı'nın talebi
üzerine çalışmalar sürüyor. Diğer
yandan da birçok menajer bordo

mavililerin kapısını çalarak getirebileceği
oyuncular için yönetimle görüşüyor. Ku-
lübe önerilen son isim ise Finlandiya'nın
IFK Mariehamn takımında oynayan Al-
bion Ademi oldu. Arnavutluk ve Finlandiya

vatandaşlığı bulunan oyuncu için birkaç
takım daha devrede.

Müslüman bir ülke istiyor

Ademi'nin Türkiye haklarını elinde bulun-
duran Fatih Doğan, Gazete Damga'ya
yaptığı açıklamada; 'Albion Müslüman ol-
masından dolayı Türkiye'de oynamayı ön
planda tutuyor. Bu sebeple de Trabzonspor
ile iletişim kurduk. Oyuncu hakkında karar
verilmesini bekliyoruz. Takımın en iyi fut-
bolcusu. Bu sezon yakaladığı form da or-

tada. Basel, AZ ve bir Bundesliga ekibinin
yanısıra Fürth ve Hajduk'un da kendisi için
devrede olduğunu duydum. Hatta AZ Alk-
maar'ın yüksek  bir bedelle kadrosuna kat-
mak istediği yönünde bilgiler var. Ancak biz
bu seviyedeki ücreti kesinlikle kulübe ödet-
meyeceğiz' dedi.

Albion Ademi kimdir?

19 Şubat 1999 tarihinde Priştina'da doğan
Albion Ademi futbola Finlandiya'nın TPS
takımında başladı. Burada profesyonel im-

zasını da atan genç futbolcu ilk transferini
FC Inter ile yaptı. Kemi Kings'e kiralandık-
tan sonra ise geçen sene IFK Mariehamn'a
geçiş yaptı. Boyu 1.73 olan Arnavut
oyuncu bu sezon çıktığı 26 karşılaşmada 14
gol atıp 3 de asist yaptı. Sol kanadın yanı-
sıra santrafor mevkisinde de oynayabiliyor.
Kariyerinde ise 115 mücadelede 35 gol ve
10 asistle takımlarına katkı sundu. Kariye-
rinde 1 Finlandiya Kupası şampiyonluğu
bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 300
bin euro. 

aDemI’YIaDemI’YIaDemI’YIaDemI’YIaDemI’YIaDemI’YIaDemI’YIaDemI’YI
onerDIler

Dün başlayan 
tescil dönemi ile birlikte en
hareketli takımlardan biri

olması beklenen Trabzonspor'a
birçok oyuncu önerilmeye

devam ediliyor. Bu isimlerden
sonuncusu Finlandiya liginde

forma giyen Albion 
Ademi oldu

BURAK
ZİHNİ

HABER

aDemI’YI

Hızlı koşuları, içe kat eden oyun
tarzı ve yaptığı çalımlarla adından
bir dönem oldukça fazla söz ettiren
Hurşut Meriç, ülkemizde birçok
takımın formasını giydi. Şimdi ise
geldiği yere geri döndü ve yine 
futbolla iç içe bir hayat sürdürüyor

Yeni futbolcular 
YetiştiriYor

Deniz
için yeni

iddia
TFF 1'inci Lig'de zirve hedefleyen Altay'ın son

olarak Göztepe forması giyen forvet Deniz

Kadah'a kanca attığı ileri sürüldü. Göztepe'den

ayrıldıktan sonra ilk yarıyı boşta geçiren

gurbetçi golcünün siyah-beyazlı kulüple
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almanYa'da Fortuna düsseldorf, Vfb lü-
beck, Hannover 96 gibi kulüplerde oyna-
dıktan sonra Türkiye'de Çaykur rizespor,
antalyaspor ve Göztepe formalarını ter-
leten 34 yaşındaki santrfor, süper
lig'de 168 karşılaşmada 48 kez rakip
fileleri sarstı. altay yönetiminin
Gnanduillet'in takımdan ayrılması-

nın ardından marco paixao'ya al-
ternatif olarak deniz'i kadroya

dahil etmeyi planladığı ifade
edildi. altay, akhisars-

por'dan sol bek Kadir Ke-
leş'le de flört ediyor.

altay'ın bu sezon ba-
şında 3'üncü

lig'de müca-
dele etmesi

için kuru-

lan kadın futbol takımı, Türkiye Futbol Fe-
derasyonu'ndan (TFF) ligin başlatılmasını
talep etti. Türkiye'de kadın futbol liglerine
pandemi nedeniyle geçen yıl mart ayında
ara verildiğini hatırlatan siyah-beyazlılar
şu ifadelere yer verdi: "avrupa’nın önde
gelen liglerinin yanı sıra bir çok ülkede lig-
lerin 10-12'nci haftası oynanırken ülke-
mizde kadın futboluyla ilgili tek bir
açıklama yapılmamıştır. Ülkemizde spor
salonlarında gerçekleşen spor dallarının
hepsinde ligler oynanmaya başlamış ol-
ması bizi derin bir düşünceye itmiştir.
TFF'den haber bekleyen 110 kadın futbol
takımı, 3000'den fazla kadın futbolcu, bin-
lerce antrenör ve personel bulunmaktadır.
Federasyonumuzun bu çağrımıza kısa sü-
rede olumlu cevap vereceğini 
düşünmekteyiz."

Trabzonspor'un 19 yaşın-
daki orta sahası Hakan Yeşil,
2021 yılının en yetenekli oyun-
cularının yer aldığı "Football
Wonderkids" listesine giren tek
Türk oldu. 12 yaşında adımını
attığı Trabzonspor altyapısında
7 yıldır forma giyen ve 2019 yı-
lında 5 yıllık profesyonel söz-
leşme imzalayan Hakan Yeşil,
hem pas oyunundaki etkinliği
hem de fiziksel mücadele gü-
cüyle dikkat çekiyor. Teknik di-
rektör abdullah avcı'nın göreve
gelmesiyle a takım ile antren-
manlara çıkmaya başlayan
genç oyuncu, henüz maç kad-
rosunda yer almadı. Hakan
Yeşil 48 kez milli takımın farklı
yaş gruplarında forma giyerken
u19 milli takımında da 
kaptanlık yaptı 

Wonderkid Hakan

Karadeniz
radara girdi
süpEr Lig'de Atakaş Hatayspor forması giyen Gök-
han Karadeniz'i, İtalya Serie A kulübü Benevento'nun
takibe aldığı iddia edildi. Calciomercato'nun haberine
göre; Benevento Teknik Direktörü Filippo Inzaghi'nin
izlenmesi için onay verdiği Gökhan Karadeniz'i sezon
sonuna kadar takip edecek İtalyan kulübü, ardından
30 yaşındaki hücum oyuncusuna resmi teklif yapa-
cak. Benevento'nun Haziran 2021'de sözleşmesi bite-
cek Gökhan Karadeniz için ciddi olduğu vurgulandı.

EskişEhirspor’da
teknik direktör İlhan
Var’ın görevine son
verildi. Yönetim, 
ayrılığı sosyal medya
hesaplarından duyu-
rurken, karşılıklı an-
laşma sonucunda
sözleşmenin sonlan-
dırıldığı belirtildi. TFF
1’nci lig ekiplerinden
Eskişehirspor’da tek-
nik direktör İlhan Var
dönemi bitti. Ekono-
mik dar boğazda olan
kulüpte geçen ekim
ayında göreve getiri-
len İlhan Var’ın, bugünkü Beypiliç Boluspor’a karşı
alınan 2-0’lık mağlubiyetinin ardından görevine son
verildiği açıklandı. Eskişehirspor’un sosyal medya he-
saplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Teknik direktörümüz İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak
sözleşmesi sonlandırılmıştır. İlhan Var ve ekibine takı-
mımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor,
bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

İlhan Var
dönemi bitti
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ÖMER FARUK ARPACIK

t üm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs salgınına rağmen
Ümraniye Belediyesi, hem sal-

gınla mücadelesini sürdürdü hem de
çok sayıda projeye imza attı. Ümra-
niye Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü
bünyesinde ilçede 2020 yılında yarı
olimpik yüzme havuzu projelerinden
okul ve cami projelerine, zemin altı
katlı otopark projesinden onkoloji ek
hizmet binası yapımına kadar 18 

projeyi uygulamaya koydu.

Projeler kısa sürede bitirildi

Yıl boyunca çalışmalarını aralıksız sür-
düren Ümraniye Belediyesi’ne bağlı
ekipler, bir çok projeyi tamamlayarak
vatandaşların hizmetine sundu. O pro-
jelerden Topağacı Mahallesi Beytullah
Eroğlu Yüzme Havuzu, Ümraniye Mil-
let Bahçesi Spor Tesisi, Kentsel Dönü-
şüm İletişim Ofisi, Esenkent Mahallesi
Sait Kayalar Camii ile makine ikmal
garaj yerinin de aralarında bulunduğu 8

proje kısa sürede tamamlandı. Bunların
yanında Huzur Can Gür İlkokulu, Par-
seller ve Atakent Mahallesi yarı olimpik
yüzme havuzları, onkoloji ek hizmet bi-
nası, belediye önü zemin altı katlı oto-
park gibi 10 projede ise önemli mesafe
kat edilerek son aşamalara gelindi.

Onarımlar yapıldı

Ümraniye’de bu projeler tüm hızı ile sü-
rerken ilçede asfaltlama, yol bakım ve
onarım çalışmaları da yoğun bir şekilde
devam etti. Ümraniye’de sokak asfaltla-

malarında 14 bin 127 ton asfalt kullanı-
lırken, bunun dışında bozuk yollara yö-
nelik yapılan çalışmalarda 8 bin 156 ton
asfalt kullanıldı. Bu süreçte altyapı çalış-
malarında 5 bin 657 metre yağmur
suyu kanalı imalatı ve bin 454 metre
yağmur suyu kanalı tamiratı gerçekleşti-
rildi. Vatandaşların sıklıkla kullandığı
kaldırımlara yönelik çalışmalar da
yapan belediye ekipleri, 11 bin 864
metre kare yeni tretuvar çalışması, Üm-
raniye genelinde de 24 bin 884 metre
kare tretuvar onarımı yaptı.

Üsküdar Belediyesi 10 bin ihtiyaç sahibi aileye giyim 
desteği sağlayarak soğuk kış günlerinde özellikle çocukla-
rın yüzünü güldürmeye vesile oldu. Sosyal belediyecilik
anlayışıyla hareket eden Üsküdar Belediyesi, yakacak
odun, medikal ihtiyaç, sıcak yemek, alışveriş kartı gibi
devam eden yardımlara ek olarak soğuk kış günlerinde
Üsküdar'da bulunan ihtiyaç sahibi ailelerigiydirdi. Üskü-
dar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in bizzat katıldığı 
dağıtımda en çok sevinen çocuklar oldu. Türkmen sosyal
medya hesaplarından duyurduğu kıyafet yardımı için,
“Millet olarak özellikle kenetlendiğimiz bu salgın ve
soğuk kış günlerinde, çocuklarımız üşümesin diye 10 
bin ailenin kıyafet ihtiyaçlarını karşıladık.”diye konuştu.

UskUdAr ıhTıyAC 
sAhıplerını gıydırdı

umranıye 
santıyeye
dondu!

umranıye 
santıyeye
dondu!

umranıye 
santıyeye
dondu!

umranıye 
santıyeye
dondu!

umranıye 
santıyeye
dondu!

umranıye 
santıyeye
dondu!

Ümraniye, Ümraniye 
Belediyesi’nin 2020 yılında 
hayata geçirdiği projelerle

adeta şantiyeye döndü. 
İlçede uygulamaya konulan

18 projenin 8’i bitirilerek
vatandaşların hizmetine su-
nulurken, kalan 10 projede

ise son aşamalara gelindi

Ümraniye Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçede 2020 yılında yarı olimpik yüzme havuzu projelerinden okul ve
cami projelerine, zemin altı katlı otopark projesinden onkoloji ek hizmet binası yapımına kadar 18 projeyi uygulamaya koydu.

Göz kamastıran Beyoğlu
İstanbul’un gözdesi Beyoğlu, tarihi birikiminin yanı sıra dinamik ve modern yapısıyla dikkatleri
üzerine çekiyor. Dünyada 24 saat yaşayan ve nefes alan sayılı merkezlerinden birisi olma özel-
liğini de taşıyan semt, aynı zamanda Boğaz ve Haliç manzaralarıyla da göz kamaştırıyor
Geçmişten günümüze birçok me-
deniyete ev sahipliği yapan İstan-
bul’un gözdesi Beyoğlu, tarihi
birikiminin yanı sıra dinamik ve
modern yapısıyla da göz kamaştı-
rıyor. İstanbul’un merkezinde yer
alan semt, her köşesinde yaşamın
birbirinden farklı renklerini barın-
dırıyor. Her sokağı ayrı bir dünya
olan Beyoğlu’na ayak basar bas-
maz atmosferinin ve mimarisinin

farkını hissedebiliyorsunuz. Günü-
müzde kültür, sanat, iş, alışveriş ve
eğlence merkezi olan semt, 24 saat
yaşayan ve nefes alan yapısıyla da
dünyanın sayılı merkezlerinden bi-
risi olma özelliğini taşıyor.

Manzarası göz alıcı

Pek çok yerli ve
yabancı turisti
misafir eden

Beyoğlu,19’uncu ve 20’nci yüzyılın
mimari stillerini ve tanınmış

mimarların imzalarını taşı-
yan yapıları tarihe tanıklık

ederken, yeni hayata ge-
çirilen dev projelerle de
modern mimarinin en
güzel örneklerini ba-
rındırıyor. Kültür ve

Sanatın

da buluşma noktası olan semt,
aynı zamanda Boğaz ve Haliç
manzaralarıyla da göz kamaştırı-
yor. İlçeyi ziyaret eden yerli ve ya-
bancı turistler nostaljinin tüm
tatlarını deneyimleme imkanı 
buluyor.

AlBAyrAk sAhAyA ındı
Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olan ve 11 ilçede önemli proje ve yatırımları hayata geçiren
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yeni yılın ilk mesai gününe 11 ilçe ziyareti ile başladı

Yeni yılın ilk mesaisine saba-
hın erken saatlerinde Naip
Mahallesi ziyareti ile başlayan
Başkan Albayrak, ilçe ziyaret-
lerinde Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi ve bağlı kuruluşu
TESKİ tarafından gerçekleşti-
rilen çalışmaları yerinde ince-
leyerek, yetkililerden bilgi aldı.
İlçe Belediye Başkanları ile de
bir araya gelen Başkan Albay-
rak, proje ve yatırımlarla ilgili
değerlendirmelerde bulundu.
Tekirdağ'a duydukları hizmet
aşkı ile çalışmalara devam et-
tiklerini belirten Başkan Albay-
rak, "Büyük umutlar ve
mutlulukla başladığımız yeni
yılın ilk mesaisini 11 ilçemize
ayırdık. Şehrimize duyduğu-
muz hizmet aşkıyla bugün ça-
lışmalarımızı 11 İlçemizde
gerçekleştiriyoruz. Gün bo-

yunca ilçelerimizde Tekirdağ
Büyükşehir Belediyemiz ve
TESKİ Genel Müdürlüğümüz
tarafından yapım çalışmaları
devam eden, planlanan ve ta-
mamlanan yatırımlarımızı in-
celeyerek, durum
değerlendirmesinde bulunduk,
bundan sonraki çalışmalarımı-
zın yol haritasını belirledik. Va-
tandaşlarımızla bir araya
gelerek, talep ve önerileri din-
ledik, görüş alışverişinde bu-
lunduk. Güzel Tekirdağ'ımıza
duyduğumuz hizmet aşkı ve
vatandaşlarımıza duyduğu-
muz sevginin verdiği güç ve
enerjiyle 2021 yılında da tüm
hızımızla çalışmalarımıza
devam edeceğiz. Tüm hemşe-
rilerime yeni yılda tekrardan
sağlık, mutluluk ve esenlikler
dilerim" dedi. İRFAN DEMİR

Tekirdağ Büyükşehir Beledi-
yesi Tekpark Anonim Şirketi
tarafından Tekirdağ'ın tüm il-
çelerine başlatılacak olan oto-
büs seferlerinde Saray-
Kapaklı Çerkezköy ve Çorlu
hattında yolcu taşımacılığına
start verildi. Basın yayın
Halkla İlişkiler Daire Başkanı
Ahmet Poyraz ile beraber sa-
bahın erken saatlerinde Saray
Otogarına giden Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak otobüste ince-
leme yaptı ve Tekpark yetkili-
lerinden bilgi aldı. Saray ve
Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Meclis Üyesi Nazmi Duy-

gu'nun da eşlik ettiği prog-
ramda İlk yolcuları ve ilk oto-
büsü el sallayarak uğurlayan
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak "Son model
konforlu otobüslerimiz saye-
sinde Çorlu havaalanına ine-
cek uçak yolcuları da Çorlu,
Çerkezköy, Kapaklı ve Saray'a
taşınacak. Otobüslerimiz ilçe-
mize ve vatandaşlarımıza ha-
yırlı uğurlu olsun" dedi. Tek
saatlerde Saray ve Çorlu'dan
karşılıklı olarak kalkacak oto-
büslerde fiyat öğrenci 3 lira
tam bilet 6 lira olarak 
belirlendi.
İRFAN DEMİR

Covid-19 salgını nedeniyle ge-
çilen uzaktan eğitim siste-
minde Millî Eğitim Bakanlığı
EBA uzaktan eğitim progra-
mına tableti olmadığı için katı-
lamayan öğrencilere;
Arnavutköy Belediyesi ve ha-
yırseverlerin desteği ile alınan
tabletler teslim edilmeye baş-
landı. Arnavutköy Belediye-
si’nin organizasyonu ile
başlatılan kampanya da elde
edilen tabletler, ihtiyaç sahibi
vatandaşlara Kültür İşleri Mü-
dürlüğü personelleri tarafın-
dan imza karşılığı teslim
ediliyor. “Bir Tablet de Benden
Olsun” kampanya kapsa-

mında Arnavutköy Belediyesi
ve hayırseverlerin işbirliğiyle
elde edilen tabletlerin tamamı
ise Milli Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından belirlenen, ihtiyaç sa-
hibi öğrencilere kısa sürede
ulaştırılacak.

Tekirdağ’da
hızlı ulaşım

Belediyeden
tablet desteği


