
MELiH BEY DOĞRU BiR iSiM
Boğaziçi Üniversitesi’ne atadığı rektör Prof.
Dr. Melih Bulu’ya sahip çıkan Erdoğan, “O
bu iş için en doğru isimdi” ifadesini kullandı.

SAfSATADA BULUNMUŞ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın kendisine yönelik “terörist” ve

“militan” ifadelerini hedef alan CHP İl Baş-
kanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya üze-
rinden adeta isyan etti. Kaftancıoğlu, “2019
yerel seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı haz-
medemeyen AKP Genel Başkanı Erdoğan
tarafından sürekli ve sistematik bir şekilde
asılsız – delilsiz hakaretlere ve saldırılara
maruz kalıyorum. Şimdi kendisi bir de
DHKP-C militanı olduğum safsatasında bu-
lunmuş. Şayet elinde bir delil varsa derhal
açıklasın” dedi. Terör örgütleriyle yaşamı bo-
yunca asla yan yana gelmediğini ve geleme-
yeceğini de anlatan CHP'li isim, “Bu iftiralar
karşısında sessiz kalmayacağım. Cumhur-
başkanlığı makamını işgal eden zat hakkında
dava açacağım” ifadelerini kullandı.
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SAYfA 5fakir YILMAZ

Ardahanlı
rektör...

Esenyurt Belediyesi Kadın ve
Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile

S.S. Esenyurt Güçlü Kadınlar 
Kooperatifi arasında işbirliği proto-
kolü yapılabilmesine ilişkin madde
meclisten geçti. Konuya ilişkin 
konuşan Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt ise “Bu iş kadınların
emeği, onların ürünü, onların 
düşüncesiyle oldu. Simgeleri 
Anka kuşuydu.
Anadolu’ya
özgü küllerinden
doğan çok güçlü
bir simgeleri var.
Umarım güzel
faydalar sağlar-
lar. Ortak bir ka-
rara vardığımız
için mutluyum”
dedi. I SAYFA 4
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Kadınlar için
önemli protokol

SUÇLAMA ÇOK AĞIR

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Ruhi bir 
sıkıntı var

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
parti genel merkezinde basın

açıklaması gerçekleştirdi. Cumhurbaş-
kanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi protesto-
ları üzerinden CHP İstanbul İl Baş-
kanı Kaftancıoğlu’na yönelik “Zaten
kendisi bir DHKP-C militanıdır” 
sözlerine tepki gösterdi Öztrak, 
“Mahkeme kararı olmadan ağzına 

geleni söylemesi,
bu şekilde ağır
suçlamalarda 
bulunmasını ger-
çekten bir sıkıntılı
durumun işareti
olarak görüyo-
rum. Ruhi sıkın-
tılı bir durum
görüyorum”
dedi.
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Boğaziçi Üniversitesi'ne
rektör olarak atanan Prof.

Dr. Melih Bulu'yu protesto eden
öğrencilerle ilgili konuşan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
çok sert ifadeler kullandı. CHP İs-
tanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu ve beraberindekileri de hedef
alan Erdoğan, “Ben öğrencilerle
neden görüşeyim. Öğrenciler bu
işin içinde değil. Bu işin içinde

olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı
orada, o zaten bir DHKP-C milita-
nıdır. Yasalara uygun olarak bu-
raya atanmış bir rektör vardır. Bu
rektör yasalar dışında atanmamış-
tır. Melih Bey zaten daha önce iki
üniversite görev almış biridir. Biz
de YÖK’ün şahsıma teklif ettiği 9
isimden kendisini Boğaziçi’ne layık
gördük. Çok çok başarılı olacağına
inanıyorum” diye konuştu. 

ç ABD'de meydana gelen
olaylara ilişkin değerlendir-

melerde de bulunan Erdoğan,
“ABD’nin tarihinde olmamış bir
vaka ile karşı karşıya kaldığını gö-
rüyoruz. Lafa geldiği zaman de-
mokrasinin beşiği diye ifade edilen
ABD’deki bu süreç tüm insalığı
şok etmiştir. Özellikle Gezi Olayla-
rı’nda ABD’nin medyası bir siyasi-
nin ne gibi açıklamaları olmuştur,

ne gibi tehditler olmuştur. Bizim
tavrımız çok açıkken ABD’nin tu-
tumu çok farklıydı. Ama o zaman
da işin başında demokratlar vardır.
Demokratlar neyse Cumhuriyetçi-
lerin de aynı olduğunu gördük.
ABD, demokrasinin yüz karasıdır.
Bu gerçekliği son 2 günde yaşa-
nanlar bir kere daha ortaya koy-
muş ve bütün dünya izleme şansı
bulmuştur” ifadelerini kullandı.
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Kemal D. Bozkurt 

ESENYURT’A YAKIŞTI

Tuzla Belediye Başkanı Şadi
Yazıcı, Tuzla Belediye Mec-

lis’inde yaptığı konuşmada İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’da
kreş yapmak istediği 2 araziden biri-
nin özel mülkiyet, diğerinin ise Milli
Eğitim Bakanlığı’na ait okulun alanı
olduğunu ifade ederek, “İBB 20 tane
yere ruhsat verebilecekken, bunun ye-
rine özel mülkiyete ait bir yerin alanını
da içine alarak, Büyükşehirden para
verdirecek. 
Kamulaştırmaya
götüren kötü 
niyetli olan kim
varsa Büyükşe-
hirde, ilçede kim
varsa hesabını
sorun. Bu 
milletin emane-
tine ihanettir”
dedi. I SAYFA 7
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Millete ihanet
içine girdiler

Şadi Yazıcı

KREŞ TEPKİSİ

Silivri'yi depreme hazır bir
kent haline getirmek adına 

Silivri Afet Koordinasyon Merkezi
açıldı. Açılışta konuşan Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz dep-
rem, sel, su baskını, heyelan gibi 
birçok doğal afetin riskini barındıran
Silivri ilçesindeyiz. Dolayısıyla dep-
rem öncesi yaptığımız çalışmaları,
kentsel dönüşüm, bina yenilemeyi
yerine getirirken doğa afetinden
sonra da bir canın ne kadar önemli
olduğundan hareketle Silivri Afet
Koordinasyon Merkezi’nin açılışını
yaptık” dedi. I SAYFA 7
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Silivri’de afetlere 
karşı önlem aldık

HER CAN ÖNEMLİ
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Siyasi 
kutuplaşma

DERHAL ACIKLA!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının
ardından açıklamalarda bulundu. Boğaziçili

öğrencilerin protestolarına destek veren CHP'li
Kaftancıoğlu'nu hedef alan Erdoğan, “Öğrenciler 

bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar 
terörist. Mesela CHP’nin İstanbul İl Başkanı 
orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır” dedi

BiRiLERi fiTNE BiZ
iSE HiZMET ÜRETiRiZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Beylikdüzü’nde Cevahir ailesinin katkıları

ile yapılan İbrahim Cevahir Camisi’ni
ibadete açtı. Cami yapılırken birçok engelle
karşılaştıklarını söyleyen İmamoğlu açılışa

katılmayan müftüye tepki göstererek
“Benim inancımı temsil eden hiç kimsenin

siyaset ile zerre ilgisi olamaz. Ben çünkü
onun önünde önümü iliklerim, duamı 

ederim. Ben o ocaklarda yetiştim” dedi

CAMi YAPMAMIZ BiLE ENGELLENDi
ALLAH AKIL VERSİN

Cami açılışında konuşan İmamoğlu, tebrik
etmek için müftünün açılışa gelip gelmediğini

sorduğunu ancak gelemediğinin kendisine aktarıldı-
ğını ifade etti. İmamoğlu şunları söyledi: “Benim
yeni yaşadığım şey değil. Cami yaparken nasıl 
engellendiğimize bakın. Taziye evi yaparken nasıl 
engellendiğimize... Yüce Allah biliyor, ben biliyo-
rum, kullar da biliyor. Bunlar 7 senedir yaşadıkla-
rım, yeni değil. Allah akıl versin diye dua ediyorum
onlar için. Allah’ım onlara gani gani akıl versin,
rahmet yağdırsın onlara” dedi.

ç
HERKES AMİN DESİN

“Allah onlara akıl versin” sözlerini tekrarlayan
İmamoğlu, “Vallahi amin deyin, ihtiyaçları var.

Benim inancımı temsil eden hiç kimsenin siyaset ile
zerre ilgisi olamaz. Ben çünkü onun önünde önümü
iliklerim, duamı ederim. Ben o ocaklarda yetiştim.
Benim rahmetli dedem Trabzon’da Pazarkapı'da
kadim bir caminin yıllarca dernek başkanlığını yapmış
adamdır. Ben sokağı bilirim, mahalleyi bilirim, camiyi
bilirim, Kuran kursunu bilirim. Bu ruhun tersine hare-
ket edenlere tekrar ifade ediyorum, bak kınama yok,
Allah'ım onlara akıl ver” diye konuştu. I SAYFA 9
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Ekrem 
İmamoğlu

YAĞMUR
KAPıDA

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü ve İBB

AKOM’un verilerine göre,  
İstanbul genelinde kuvvetli sa-
ğanak yağmur geçişlerinin ya-
şanacağı, yağışların özellikle
Boğaz çevresi ile Avrupa yakası
genelinde etkili olacağı belirtili-
yor. Yağışların yarın akşam sa-
atlerinden itibaren etkisini
kaybetmesi, ancak önümüzdeki
hafta yeni sistemlerin Marmara
bölgesinde etkili olmaya devam
edeceği tahmin ediliyor. I SAYFA 2
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ERDOĞAN, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 
EYLEMİNE DESTEK VEREN CHP İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU VE 

BERABERİNDEKİLER İÇİN “TERÖRİST” DEDİ

Faik Öztrak

ÖĞRENCİLERE UYARI

Provokatörlere
dikkat edin

CHP'li Muharrem İnce, Boğa-
ziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne

Melih Bulu'nun atanması üzerine ya-
pılan eylemlere katılan provokatörlere
dikkat çekti. İnce, “Yüreğim, deste-
ğim, gönlüm Boğaziçi Üniversite-
si'ndeki öğrencilerle birlikte. Bu tür
yerlerde provokatörler olur. Bunlara
dikkat etmek lazım. Bu her zaman
olur ve olacaktır. Onun için öğrenci-
lere sağduyulu bir şekilde, yasalara

uyarak protesto
hakkını kullan-
malarını tavsiye
ederim. İçlerin-
deki provokatör-
lere de dikkat
etmelerini 
öğretmen ağa-
beyleri olarak
tavsiye ederim”
dedi. I SAYFA 7
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Muharrem İnce

Galatasaray
teselli arıyor
Ligde üst üste puan kayıpları yaşayan
ve zirveden uzaklaşan Galatasaray,
Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam
sahasında Gençlerbirliği ile karşı 
karşıya gelecek. I SAYFA 14

HABERİN 
DEVAMI 
SAYFA 
15’TE

O BıR DHKP-C
MıLıTANıDıR!

ELİNDE DELİL VARSA EĞER...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisi hakkında 
“DHKP-C militanı” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ateş

püskürdü. Kaftancıoğlu, “Elinde delil varsa eğer derhal açıkla” dedi

Ağaç dalları
yakacak oldu

Beyoğlu Belediyesi, ilçe
genelinde gerçekleştirdiği

ağaç budama işleminden elde
edilen ağaç dallarını ihtiyaç sa-
hiplerine yakacak olarak dağıtı-
yor. Ağaç dallarının toplanarak
dağıtıma hazır hale getirildiği
Fen işleri Müdürlüğü’nü ziyaret
eden Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız, ekiplerle bir-
likte odun keserek paketlemele-
rine yardım etti. I SAYFA 5
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Nefes kesen
bir tatbikat

HABERİN
DEVAMI 
SAYFA 
8’DE

Canan 
Kaftancıoğlu
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ABD YÜZ KARASIDIRÖĞRENCi DEĞiL TERÖRiSTLER
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MeTeoroLoji ve AKOM’un verilerine
göre, İstanbul bu akşamdan itibaren ya-
ğışlı havanın etkisine girecek. 14 Ocak’tan

sonra kış şartlarının şehir genelinde kendisini hisset-
tireceği de tahmin ediliyor. İstanbul’da yağışlar son
10 yılın en kurak değerlerinde seyrederken, barajların
doluluk oranı yüzde 20’ler seviyesinin altına geriledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM’un
verilerine göre,  İstanbul başta olmak üzere yurdun
batı bölgelerinin bugün akşam saatlerinden itibaren
Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi-
nin etkisi altına girmesi bekleniyor. Sistemin etkisi ile
Lodos yönlü rüzgârın da akşam saatlerinden itiba-
ren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği
tahmin ediliyor. Bugün beklenen fırtınanın ardından
Cumartesi il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geç-
işlerinin yaşanacağı, yağışların özellikle Boğaz çev-
resi ile Avrupa yakası genelinde etkili olacağı
belirtiliyor. Yağışların Pazar akşam saatlerinden iti-
baren etkisini kaybetmesi, ancak önümüzdeki hafta
yeni sistemlerin Marmara bölgesinde etkili olmaya
devam edeceği tahmin ediliyor.

Kış geri gelecek

Lodos nedeniyle Cumartesi 15°C’ler civarında sey-
retmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü rüzgârın
kuzeyli yönlere dönmesiyle 10°C’ler civarına gerile-
yeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, 14 Ocak ve son-
rasındaki günlerde, İstanbul başta olmak üzere
Türkiye’nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı
kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor.

Türk ilaç sektöründe 109 yıldır faaliyet gös-
teren ve 19 yıldır kesintisiz pazar lideri olan
Abdi İbrahim, saha ve pazarlama kadroları

için yeni mezun işe alım sürecini başlattı. 2025 vizyonu
ve stratejisi çerçevesinde performans ve büyüme plan-
larını istikrarla sürdürme hedefiyle hareket eden şirket,
bu çerçevede, kariyerine iyi bir başlangıç yapmak iste-

yen yeni mezun adayların önceliklendi-
rildiği Tıbbi Tanıtım Temsilcisi ve Path
for Marketing Talent (PMT) işe alım
programları kapsamında yaklaşık 200 ki-
şinin istihdamını gerçekleştirecek. Pan-
demi etkisiyle istihdam olanaklarının
daraldığı bir dönemde yaklaşık 200 ki-
şiye yeni iş imkânı yarattıklarının altını
çizen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları
Genel Müdür Yardımcısı Hakan
Onel, “Abdi İbrahim’i tarif eden cesaret,

tutku ve sorumluluk her türlü konjonktürde yolumuzu
aydınlatan vazgeçilmez değerlerimizdir. Yatırım, üre-
tim ve istihdamı sadece işimizi büyütecek öncelikler
olarak değil ülkemize ve sektöre karşı bir sorumluluk
olarak görüyoruz” ifadeleri kullandı.
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200 kişiye
istihdam

NEŞE MERT

B ugünlerde pek çok anne baba, ço-
cuklarıyla nasıl uyum sağlayabile-
ceklerinin arayışında! Zira tüm

dünyayla birlikte ülkemizi de derinden
sarsan Covid-19 pandemisi aylardır ya-
şantımızda çok radikal değişimlere yol
açtı ve o değişimlerden en çok etkile-
nenlerden biri de çocuklar oldu. Okulda
arkadaşlarıyla bir araya gelme imkanı
olmayan, gün boyu evde kalıp, online
eğitim sürecinde bilgisayar karşısında
saatlerce zaman geçiren çocuklar iyice
sıkılırken, kardeş kavgaları, anne-babayı
paylaşamama, sürekli ilgi bekleme hal-
leri de ebeveynleri oldukça zorluyor.
Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nden
Uzman Klinik Psikolog Mine Şahbaz
“Zor zamanlardan geçiyoruz ve bu za-
manlar bile bize yeni şeyler öğretecektir;
anlamak ve anlaşılmak üzerine çaba
gösterebilirsek. Birçoğumuzun evlerden
hayatına devam ettiği ve çocukların ister
istemez eğitimlerini online devam ettir-
diği bu dönemde süreci tüm aile birey-
leri için kolaylaştırıcı hale getirmeyi
denemeliyiz.” diyor. Peki çocuklarla bu
zorlu süreçte sağlıklı iletişimin yolları
neler? Anne babalar bu sorunları avan-
taja dönüştürmek için çocuklarına nasıl
yaklaşmalı? Uzman Klinik Psikolog
Mine Şahbaz 8 püf noktasını anlattı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Kendi duygularınızın 
farkında olun

“Çocukların uyumlanması sürecinde
anne ve babanın kendi duygularının
farkında olmasını çok önemsiyo-
rum. Anne ve baba ola-
rak pandemi
sürecinde
nasıl bir
yöntem
içeri-
sin-

desiniz? Duygularınız ve enerjinizi nasıl
yönetiyorsunuz? Sürekli ekran karşı-
sında olmak ve uzaktan ilişkiler kurmak
sizleri nasıl etkiliyor? Çocuklarınızın
duygularını anlamaya başlamadan önce
kendinize durup bunları sorabilmenizi
ve önce kendinize destek olabilmenizi
önemsiyorum.” diyor Uzman Klinik
Psikolog Mine Şahbaz. Anne ve baba-
nın bakışının, ses tonunun ve duruşu-
nun çocuğun sinir sistemindeki tüm
süreçleri etkilediğini vurgulayarak, “Bu
nedenle öncelikle sizin nefes alabilme-
niz, sıkıldığınız zaman biraz sakinleşip
yeniden devam edebilmeniz, eşler ola-
rak birbirinize destek olabilmeniz birin-
cil önem taşıyor.” diye konuşuyor.

Planlama haritası yapın

Süreç içerisinde hem sizin hem çocuğu-
nuzun ev içerisinde farklı sorumlulukları
olacağı için bunları öncesinde aile
içinde oturup konuşabilmek ve tüm bi-
reylerin bunların farkında olması süreci
kolaylaştıracaktır. Çocuğun yaşına ve
yapısına göre, mutlaka birlikte bu ko-
nuşma ve planlama yapılmalıdır. Ço-
cukların evden eğitim aldığı bu süreçte
bir planlama haritası oluşturularak, ha-
ritanızda hangi derslerin olduğu, ne
zaman ara verildiği, ne zaman yemek
vaktinin olduğuna dair notlar, çizimler
veya resimler bulunmalıdır. Bu harita
çocuğun her an görebileceği bir yere
asılmalı. Üstüne çeşitli resimler çizip
renkli, keyifli ve belki oyuncu hale geti-
rilmeli. Bu harita içerisinde hangi kısım-

larda anneden ya da
babadan destek al-

maya ihtiyaç
duyabilir,

hangi kısımlarda kendisi süreci devam
ettirebilir konuşulmalı.

İşbirliği yapın

Yapılacak her aktivitede belli zamanla-
rın olması, bunları planlarken de birlikte
değerlendirebilmek önemli. İşbirliğinin
oluşabilmesi için çocuğunuza seçenek-
ler sunarak süreci kolaylaştırabilirsiniz.
Önce oyun mu oynayalım, yemek mi
yemek istersin? Ödevlerini bitirdikten
sonra mı çizgi film izlemek istersin
yoksa şimdi mi? Bu süreçte anne veya
baba evden çalışıyor ise çocuğuyla geçi-
receği vakti planlarken “Şimdi benim
biraz çalışmam gerekiyor, sen bu sürede
neler yapabilirsin acaba bunu birlikte
düşünelim mi biraz?” gibi seçenek sun-
mak, işbirliğine teşvik eden tutumlarda
bulunmak önemli. 

Eleştirel ebeveyn 
tutumlarından kaçının

Eleştiride bulunmak çocuğunuzun ha-
tasını ve eksiğini görmesini sağlamaz.
Aksine yetersiz, değersiz ve suçlu hisset-
mesine neden olur. Eleştiri ve öğütleri
bir kenara bırakarak daha az kelime kul-
lanarak, yapılması gerekenin doğrusu
neyse sadece bunu hatırlatmak yeterli-
dir.  Güzel çalıştığı ve uyumlandığı her-
hangi bir konuda (bu ödevleri olabilir,
ev içinde gösterdiği bir davranış olabilir)
“çok güzel çalıştın, sen iyi bir çocuksun”
olumlamaları yapmak çocuğun her ko-
nuda sizinle uyumlanmasını kolaylaştı-
racaktır.

Hayal kırıklıklarıyla baş 
edebilmelerini öğretin

Uzman Klinik Psikolog Mine Şahbaz
“Pandemiyle birlikte düzen

değişikliği ve manevi eksik-
liklerin daha çok hisse-

dilmesi söz konusu
oldu. İstenilen saatte
dışarı çıkmak, isteni-
len ortamlarda ke-
yifle vakit
geçirebilmek, okula
gitmek, arkadaşlarla
vakit geçirebilmek,
sevdiklerimize kor-

kusuzca sarılmak ve temas edebilmek
gibi birçok eksiklik. Sahip olamadığı ya
da tamir edemeyeceği bir durum için
çocuğunuz gözyaşı döktüğünde destek
olmak, duygusunu anlamak, “evet çok
üzüldün, bu seni üzdü, kızdırdı” gibi
ifadelerle duygularını gördüğünüzü his-
settirerek konuşabilmek, ses tonunuzu
yumuşatmak süreci sağlıklı geçirmele-
rine destek verecektir.” diyor.

Duygu düzenleyici oyunlara
çokça yer verin

Amacımız bedende biriken stres ve öfke
duygularının dışarı atılmasını
sağlamak.   Sakinleşmeyi sağlayan nefes
teknikleri, yerinde zıplamak, müzik aça-
rak komik danslar etmek, kovalamaca
oynamak, kısa yürüyüşler yapmak,
çocuk yogası yapmak, hamurla oyna-
mak, suyla oynamak gibi. Bu yöntemleri
çocuklarınıza öğreterek kardeşlerin
kendi aralarında oynamalarını da teşvik
edebilirsiniz.” diyor.

İhtiyaçlarını karşılarken
bağımsızlığa da teşvik edin 

Bu dönemde yaşadıkları stres sebebiyle
çocuklarımız önceden kazandıkları yeti-
leri sanki unutmuş gibi daha bebeksi
konuma gerileyebilirler. Yemeğini kendi
yiyen çocuğunuz sizin yedirmenizi iste-
yebilir, tuvaletine rahatça giden çocuğu-
nuzun altına kaçırması, uyku öncesinde
sakinleşmede zorluklar, istediği yapıl-
madığında uzun süre ağlamak gibi.
Böyle durumlarda “sen büyüdün, hadi
bakalım kendin yap” ya da “beni çok
yoruyorsun, neden böyle davranıyor-
sun” gibi cümleler kullanmak çocuğu-
nuzun daha öfkeli ve huzursuz
olmasına neden olabilir. Bunun tam
tersi bir yaklaşımla, örneğin yemeği
sizin yedirmenizi isteyen çocuğunuza
“anladım bugün benim sana destek ol-
mamı istiyorsun, benim güzel çocuğum
annesi yedirsin istemiş, o zaman bir
kaşık ben vereyim diğer kaşığı sen al”
diyerek ihtiyacı karşılamak ama kendisi-
nin bu yetisini de destekleyici bir yerden
karşılık verebilmek önemli. 

COCUKLARLA SAGLIKLI 
ILETISIM TAVSIYELERI
Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Mine Şahbaz “Zor zamanlardan geçiyoruz ve bu zamanlar bile bize yeni şey-
ler öğretecektir; anlamak ve anlaşılmak üzerine çaba gösterebilirsek. Birçoğumuzun evlerden hayatına devam ettiği ve çocukların ister
istemez eğitimlerini online devam ettirdiği bu dönemde süreci tüm aile bireyleri için kolaylaştırıcı hale getirmeyi denemeliyiz.” diyor

Kardeş kavgalarında
bu hatalara düşmeyin!

Uzman Klinik Psikolog Mine Şahbaz, “Kardeş
kavgaları, anne babayı paylaşamama, evdeki
büyük çocuktan küçüğü idare etmesini beklemek,
ilişkileri arasındaki dengeyi sağlamak zorlaştı. Bu-
ralarda en önceliğimiz büyük ve küçük çocuk ayrı-
mını kenara bırakarak her çocuğun kendine özel
sınırları olduğunu hatırlamaktır. Büyük çocuk küçüğü
idare etmek ve küçükle ilgili sorumluluk üstlenmek
mecburiyetinde bırakılmamalıdır. Çocukların sorumlu-
luğunu alması gereken tek kişi ebeveynlerdir. Rızası
görülerek, isteği var ise çocuklar birbirine destek olma-
lıdır. Oyuncaklarını paylaşmak istemiyorlarsa bu anla-
yışla karşılanmalıdır. Kavga durumları yaşanıyorsa,
anne veya baba durumu anlamalı, bir konuşma alanı
açarak duyguları üzerinden çocukların da birbirlerini an-
lamalarını sağlamalı sonrasında telafi edebilmeleri için;
“size güveniyorum, hadi bakalım daha sakin kalmayı de-
neme zamanı” diyerek onlara şans vermelidir. Ayrı odalara
göndermek, taraf tutmak, cezalandırmak istemediğimiz
yöntemlerdendir. Ceza vermek yerine yaşanılan durum her
ne ise telafi edebilmelerini sağlamak gerekir.” diyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. Tülin Sevim, üç has-
talığın belirtilerindeki farkları

anlattı, pandemi sürecinde kışı sağlıklı ge-
çirmenin önemli yolunu sıraladı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu. Tüm
dünyayı derinden sarsan Covid-19 enfek-
siyonunun gölgesinde girdiğimiz kış mev-
siminde bir yandan da soğuk algınlığı
(nezle) ve grip gibi üst solunum yolu en-
feksiyonları da sık görülüyor. Mevsim
‘grip mevsimi’ olunca tedirginlik çok
daha fazla artıyor. Acıbadem Taksim
Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. Tülin Sevim “Soğuk algınlığı
(nezle), grip (influenza) ve Covid-19
farklı virüslerin neden olduğu benzer
yolla bulaşan hastalıklardır. Bu üç hasta-
lığı test yapmaksızın sadece hastanın şi-
kâyetlerine bakarak birbirinden ayırt
etmek mümkün değildir” diyor. Peki, grip
ile Covid-19 enfeksiyonu aynı anda görü-
lebiliyor mu? Nezle, grip ve Covid-19 en-
feksiyonunu birbirinden ayıran temel

belirtiler neler? Ne zaman doktora gö-
rünmeli, nelere dikkat etmeliyiz? Göğüs
Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin
Sevim, üç hastalığın belirtilerindeki fark-
ları anlattı, pandemi sürecinde kışı sağlıklı
geçirmenin önemli yolunu sıraladı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Sağlık kurumuna başvurun 

Kış aylarında yaygınlaşan grip bu yıl
Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle çok
daha tedirgin ediyor. Yapılan bilimsel ça-
lışmalar; Covid-19 hastalarında, influ-
enza dışındaki viral ve bakteriyel
enfeksiyonların da görülebildiğini ortaya
koyuyor. Acıbadem Taksim Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.
Tülin Sevim “Covid-19 ve grip (influ-
enza) farklı virüslerin neden olduğu, ben-
zer yollarla bulaşan, benzer şikâyetlere
neden olan hastalıklar. Bilimsel çalışma-
larda iki hastalığın aynı kişide görülebil-
diği, Covid-19 hastalarında yüzde 30’a
yaklaşan oranlarda diğer viral ve bakteri-

yel hastalıkların da olabildiği bildirilmiştir.
Klinik bulgulara bakarak Covid-19 veya
grip ayrımı yapmak zordur. Vaka sayıları
az olduğu için hastalığın nasıl seyrede-
ceği konusunda kesin bir öngörüde bu-
lunmak doğru değildir” diyor. Doç. Dr.
Tülin Sevim; özellikle ateş, kuru öksürük,
nefes darlığı ile tat ve koku duyusunda
azalmanın Covid-19’un en sık görülen
belirtileri olduğunu belirterek “Hasta-
larda ayrıca ishal, vücut ağrıları, baş ağ-
rısı ve boğaz ağrısı gibi şikâyetler de
görülebilir. Özellikle ateş, öksürük, gö-
ğüste sıkışma hissi, nefes darlığı şikâyeti-
niz varsa mutlaka bir sağlık kurumuna
başvurmalısınız” uyarısında bulunuyor.
Kış aylarında özellikle boğaz ağrısı sık
görüldüğü için her boğaz ağrısında endi-
şelenmek gerekiyor mu? Boğaz ağrısı
hangi durumlarda Covid-19 enfeksiyo-
nuna işaret edebiliyor? Doç. Dr. Tülin
Sevim “Boğaz ağrısı, her 3 hastalıkta da
görülebilen bir bulgudur” dedi.
ZEYNEP VURAL

Kısı sağlıklı gecirin
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bEylİKdüzü Haramidere D-100
Karayolu Avcılar istikametinde
sürücüsünün kontrolünü kaybet-

tiği TIR metrobüs bariyerlerine çarparak
durdu. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu'nda
trafik durma noktasına geldi. TIR kaldırılma
çalışması sırasında 3 şerit tamamen ka-
pandı. Sürücüler uzun süre kontak kapata-
rak TIR’ın kaldırılmasını bekledi. Kaza saat
09.00 sıralarında Haramidere D-100 Kara-
yolu Avcılar istikametinde meydana geldi.
Şerafettin Yolcu'nun kontrolündeki 34 CSM
977 TIR, henüz bilinmeyen bir sebepten sü-
rücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere
çarptı. Kazayı görenler durumu polise bil-
dirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda
polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ka-
zada yaralanan TIR sürücüsü Şerafettin
Yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken
TIR’ın içinde olan 15 yaşındaki oğlu da ted-
bir amaçlı hastaneye götürüldü. TIR kazası
sebebiyle 2 şerit tamamen kapanırken, D-
100 Karayolu’nda uzun araç kuyruğu
oluştu. TIR’ın kaldırılması çalışmaların-
daysa 3 şerit de tamamen trafiğe kapatıldı.
Çalışmalar boyunca D-100 Karayolu’ndaki
sürücüler kontak kapatarak TIR’ın kaldırıl-
masını bekledi. Yaklaşık 2 buçuk saatlik ça-
lışmanın ardından trafik normale döndü.
Kaza yeri ve oluşan trafik havadan da gö-
rüntülendi. DHA

Olay, Halil Rıfat Paşa Ma-
hallesi Arel Sokak üzerinde
dün saat 16.30 sıralarında

meydana geldi. İddialara göre 11 ya-
şındaki Deniz Aslan evinin önünde bi-
sikletle gezerken o sırada başka araca
yol vermek için geri geri gelen Vahdet
V. yönetimindeki 34 GIR 38 plakalı
kamyonetin arka tekerleği çocuğun ka-

fasının üzerinden geçti. Çevredekilerin
uyarısı ile aracının durduran sürücü
aracın altında çocuğun olduğu görüp
şok geçirdi. Olay hemen sağlık ve
polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri çocuğu ambulans
ile Şişli'de özel bir hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri de sürücü Vahdet V.'yi
gözaltına alarak polis merkezine gö-

türdü. Çocuğun beyninin parçalandığı
ve beyin ölümünün gerçekleştiği öğre-
nildi. Sokakta esnaf olan Atilla Azer
"Bir minibüs başka bir araca yol verir-
ken burada oturan küçük bir kardeşi-
miz bisiklet kullanırken düşüyor ve
tekerleğin altında kalıyor. Allah yar-
dımcısı olsun. Allah ailesine yardım
etsin" diye konuştu. DHA

Haramidere’de
TIR kaza yaptı

EsEnyurt'ta koronavirüs tedbir-
leri kapsamında yasak olmasına
rağmen asker eğlencesi düzen-

lendi. Düzenlenen eğlence cep telefonu ka-
merasına yansıdı. Olay, Esenyurt
Saadetdere Mahallesi Orkide Caddesi üze-
rinde meydana geldi. Sokakta koronavirüs
tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağ-
men düzenlenen asker eğlencesinde maske
ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. İddiaya
göre düzenlenen asker eğlencesinde bir kişi
de tabancayla havaya ateş açtı. Sokak üze-
rindeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerini gören kişi-
ler kaçmaya başladı. Kaçarken polis ekipleri
tarafından yakalanan bir kişinin üzerinde de
kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tabanca ile ya-
kalanan kişi ifadesi alınmak üzere polis mer-
kezine götürüldü. DHA

Virüse rağmen
eğlence

İstanbul merkezli 8 ilde sahte
altın üretilen imalathanelere yö-
nelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda sahte altın ele
geçirilirken birçok kişi de gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
İstanbul merkezli 8 ilde, sahte altın imalatı
yapan 8 atölye ve 130 adrese eş zamanlı
operasyon düzenledi. Ekipler 6 ay süren
çalışmaların ardından 103 kişiyi takibe
aldı. Sabahın erken saatlerinde Fatih Ge-
dikpaşa'da bulunan bir atölyeye giren
ekipler, burada çok sayıda sahte altın ele
geçirdi. Ayrıca ekipler sahte altın yapı-
mında kullanılan makine ve malzemelere
el koydu. Yapılan operasyonda 1 kişi 
gözaltına alındı. 

Sahte altın
operasyonu

İ stanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mah-
kemesi'nde görülen karar duruşmaya
sanık Abdulsalem Günay tutuklu bu-

lunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile
bağlandı. Günay'ın avukatları ile Didem
Mengü'nün ailesi ve avukatları da duruş-
mada hazır bulundu. Didem Mengü'nün
ailesinin avukatları, sanığın cezalandırıl-
masını istediklerini belirterek, verilecek
cezada herhangi bir indirim yapılmama-
sını talep etti. Avukatlar, sanık Günay'ın
olaydan sonra Didem Mengü'ye ait tele-
fonu, arabayı ve bisikleti kullandığını ha-
tırlatarak, sanık hakkında yağma veya
hırsızlık suçundan da suç duyurusunda
bulunulmasını istedi.

Sanık pişman olduğunu söyledi

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savun-
masını yapan sanık Abdulsalem Günay,
"Karşınızda böyle bir suçtan olmaktan
ötürü üzgünüm ve pişmanım" dedi. Sanık
Günay'ın avukatları, müvekkillerine gelen
mesaj üzerine tarafların tartıştıklarını,
Didem Mengü'nün müvekkiline fiili saldı-
rıda bulunduğunu öne sürerek, meşru
müdafaa hükümlerinin uygulanarak be-
raatine karar verilmesini istedi. Avukatlar,
ceza verilmesi durumunda da haksız tah-
rik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Hayatı mahvolmuş!

Karar verileceği belirtilerek son sözü so-
rulan sanık Günay, "Üzgünüm, pişma-
nım. Benim de hayatım mahvoldu" dedi.
Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan
mahkeme heyeti, sanık Günay'ı, "Kasten
öldürme" suçundan müebbet hapis cezası
ile cezalandırdı. Mahkeme, yargılama
aşamasında davranışlarından elde edilen

vicdani kanaati gerekçe gösteren mah-
keme heyeti, Günay'ın cezasında her-
hangi bir indirime gitmedi. Sanığın
tutukluluk halinin devamına karar veren
mahkeme, olaydan sonra Didem Men-
gü'nin bisikletini, arabasını ve cep telefo-
nunu kullanan Günay hakkında, İstanbul
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç
duyurusunda bulundu. DHA

Maltepe'de Didem Mengü'yü başına parke taşıyla vurduktan sonra boğarak öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu
bulunan sanık Abdulsalem Günay, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı

DIDEM’IN KATILI
ICIN MUEBBET

Kaza anı güvenlik kamerasına sa-
niye saniye yansırken, kazada ağa-
beyini ve eşini kaybeden Meltem

Özmen, "Benim eşim neden öldü? Ben iki
çocukla kaldım. Ağabeyim neden vefat etti?
Üzerinden bir araba geçiyor kimse üzerinde
durmuyor. Vicdanlı bir insan gelir 'Ben yap-
tım ama bilerek yapmadım' der. Ama bunu
bile yapmadılar" dedi. Olay, 7 Haziran 2020
tarihinde akşam saatlerinde Namık Kemal
Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde
meydana geldi. Şahin Özmen (28) ve Müs-
lim Yağız (26) seyir haldeyken henüz öğreni-
lemeyen bir sebepten motosikletin üzerinden
yola savruldu. Arkalarından gelen bir oto-

mobil, Müslim Yağız'ın üzerinden geçerek
yoluna devam etti. Üzerinden otomobil
geçen Müslim Yağız ambulansta hayatını
kaybederken, Şahin Özmen ise olaydan 41
gün sonra yoğun bakımda öldü. Kazada
ölenlerin aileleri de kazaya neyin sebep oldu-
ğunu ve Müslim Yağız'ın üzerinden geçtikten
sonra olay yerinden kaçan sürücünün bu-
lunmasını istedi.

Üzerinden araba geçmiş

Kazada oğlunu ve damadını kaybeden anne
Havva Akkoç, "Oğlum ile damadım 'araba
almaya' diye çıktılar. Biz evdeyken 'kaza oldu'
diye telefon geldi. Kızım gitti, arkasında da

ben gittim. Öğrendik ki oğlum ölmüş. Da-
madım yoğun bakımda kaldı. Çocuğumun
üzerinden araba geçtiğini öğrendim. Üzerin-
den geçen sürücü yok ortalıkta. Araba üze-
rinden geçiyor ve kaçıyor. Polislerimiz
kameralara baktılar karanlık olduğu için bir
şey çıkartamadılar" diye konuştu. Kazada
ağabeyini ve eşini kaybeden Meltem Özmen,
"Eşim kaza sırasında yoğun bakıma kaldırılı-
yor. Ağabeyim ise ambulansta vefat ediyor.
Bir araç ağabeyimin üzerinden geçiyor. Po-
lislere de gittik 'Nereden bulabiliriz' diye. Bize
dediler ki; 'Kendileri düşüyor bizlik bir şey
yok.' Benim eşim neden öldü? Ben iki ço-
cukla kaldım" dedi.

41 gün sonra öldü!
Esenler'de motosikletten düşerek yola savrulan iki kişiden birinin üzerinden otomobil geçti. Kazada yarala-
nan Müslim Yağız ambulansta, Şahin Özmen ise olaydan 41 gün sonra yoğun bakımda hayatını kaybetti

11 yaşında gelen ölüm yasa boğdu
Şişli'de bisiklet süren 11 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye
kaldırılan çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenilirken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tara-
fından hazırlanan iddianamede, uzun süredir
arkadaş olan şüpheli Abdulsalem Günay ile
maktül Didem Mengü'nün 9 Aralık 2019 tari-
hinde Maltepe'de bir evde buluştukları anlatılı-
yordu. Tarafların bir süre sonra tartıştıkları
belirtilen iddianamede, şüpheli Günay'ın, mak-
tül Mengü'nün kafasına önce parke taşı ile vur-

duğu, ardından da bağla boğazını sıkarak öl-
dürdüğü, cesedi evden çıkarmak için bavula
koyduğu ancak yakalanacağını düşünerek ce-
sedi daireden çıkarmadığı belirtiliyordu. Şüphe-
linin, maktül Mengü'nün cep telefonunu da
Kartal'da bir çöp konteynırına attığı, daha sonra
da polise teslim olduğu bilgisine yer verilen id-
dianamede, Abdulsalem Günay'ın, "Kasten
adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası
ile cezalandırılması isteniyordu.
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SeSLi Kitap Projesi kapsa-
mında hayata geçirilen elektro-
nik kitap okuma kabini sevilen

yazarları ağırlıyor. Görme engelliler için
kendi kitaplarını okuyan yazar Aydın ve
Nilgün Ilgaz çifti yazar dostlarına çağ-
rıda bulunarak; “Sizlerin de sesiniz
görme engellilerin gözü olsun istiyorsa-
nız Büyükçekmece Atatürk Kültür Mer-
kezi’nde dilediğiniz bir kitabı okumanızı
isteriz. Onlar için ne kadar değerli bir
proje olduğunun farkında olmanızı iste-
riz” ifadesini kullandılar. Büyükçekmece
Belediyesi, Boğaziçi Görme Engelliler
Teknoloji ve Eğitim Merkezi GETEM) ve
Büyükçekmece Çevre Kültür ve Turizm
Derneği işbirliğiyle sürdürülen görme en-
gelliler için 'Sesli Kitap Projesi' görme
engellilerin gözü ve sesi oluyor. Projeye
destek veren Yazar Aydın ve Nilgün Ilgaz
çifti de elektronik okuma kabinine girerek
görme engelliler için kendi kitaplarını
seslendirdiler.

Okuyarak bölüşelim

Projenin çok anlamlı ve özel bir proje ol-
duğunu kaydeden ve tüm yazar dostla-
rını projeye destek vermeye çağıran Ilgaz
çifti görüşlerini ise şu sözlerle dile getirdi:

Aydın Ilgaz: “Sesiniz gözümüz olsun
projesinde ben de kitap okuyorum.
Bugün burada yeni bir kitabı seslendir-
dik. Ben yazarım. Çocuk kitapları ve ro-
manlar yazıyorum. Sayın Büyükçekmece
Belediye Başkanımız Dr. Hasan Ak-
gün’ün başlattığı bu proje görme engelli
çocuklara yardım olsun diye biz sizler
için okuyacağız ve bizi dinleyeceksiniz.
Bugün sizlerle bu projeye birlikte başla-
mak istiyorum. Benim en büyük arzum;
sizler de gelip bize yardımcı olursanız biz
de kitapları sizlerle okuyarak bölüşsek.
Bu projede çalışmak istiyorsanız lütfen
Hasan Akgün’ün başlattığı bu projeye
Büyükçekmece Belediyesi’ne de destek
vererek bir katkıda bulunun ve görme en-
gelli çocuklarımız kitapları dinlemiş
olsun.” Nilgün Ilgaz: “Bir an için düşün-
düğümüzde görememenin ne demek ol-
duğunu hepimiz empati yaparsak

zorlukları, güçlükleri daha iyi anlayabile-
ceğiz. Bunun için onların sesi, kulağı
olmak istedik ve kitaplarımızı buraya
okumaya geldik onlar için. Büyükçek-
mece Belediyesi’nin Boğaziçi Üniversitesi
Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim
Merkezi işbirliğiyle başlattığı bu projede

sizlerin de sesiniz görme engellilerin
gözü olsun istiyorsanız sizlerin de bu-
raya gelip Atatürk Kültür Merkezi’nde
dilediğiniz bir kitabı okumanızı isteriz.
Onlar için ne kadar değerli bir proje ol-
duğunun farkında olmanızı isteriz.”
ÖMER FARUK ARPACIK

CUMARTESİ 9 OCAK 2021

İSTANBUL4

S iyasi ayrışma ve kutuplaşmanın ağır fa-
turası, hiçbir siyasi düşünce ve öneriye
boş kadro bırakmamış oluşudur. Öyle ki

yedek kulübesindeki rezervler bile sahaya sü-
rüldü. Kutuplaşma denizi bitti, nehir ve gölleri
kurudu. Karşı tarafa, kutbun öte tarafında-
kine parmak salmak, kıyafet ve hayat tarzını
diline dolamak, artık heyecan vermiyor. Kar-
şıtlık öylesine örselendi ki, hiç kimsenin siyasi
zihin haritasından küçücük bir virgül etkisi
bile yaratmıyor. Herkes kendi aynasında sa-
dece kendine bakan iflah olmaz narsislere
dönüştü. Kendini sevmek, kendine hayran
olmak, sevgi ve empatiden daha değerli 
hale geldi.

Kim ne derse desin, bu boyutlarda siyasi
kutuplaşma, her şeyden önce gerçek sorunlara
karşı duyarsız hale gelmek anlamına geliyor.
Gece karanlığında otomobil farının kör ettiği
ürkek tavşan gibi. Kutup etkisi de halkta o öl-
çüde ürkek bir körleşmeye yol açıyor.

Kutuplaşma, bayatlamış balık gibi, siyaseti
bayatlaştırıyor. Kutuplaşma, tarafların sosyo-
lojik olarak safları sıklaştırma zirvelerine işa-
ret ettiği için de, ilerlemeyi değil, düşüşü
temsil ediyor. Bu an itibarıyla kutuplaşan Tür-
kiye, aynı zamanda düşüşteki Türkiye 
demektir.

Sırf bu nedenle olsa bile, kutuplaşmanın
panzehrini acil olarak bulmak lazım. Anlaşı-

lan iktidarın, bu panzehre ihtiyacı yok. 18
yılda, halkın büyük çoğunluğunu kazanma ve
kucaklama arzusunu hissetmeyen bir iktida-
rın, varlık nedenini kutuplaşmaya bağlaması
anlaşılır bir şeydir. Her anladığımız şey, onu
haklı ve doğru bulduğumuz anlamına gelmez.
İktidarın ne yapmaya çalıştığını görüyor ve bi-
liyoruz ama yaptıklarını onaylamıyor ve katıl-
mıyoruz. Bilindiği gibi her iktidar, kendi
iktidarını koruma arzusu ve isteği uğruna, ku-
tuplaşan bir ülkeyi daha çok kutuplaştıracağı

açıktır.
Demek ki, kutuplaşma siyasetinin panzeh-

rini icat etme sorumluluğu esasen muhalefetin
sorumluluğundadır. İktidarın kutuplaştırma
siyasetinden şikâyet etmek yerine, bu siyasetin
yerine ikame edilecek, birleştirici söylem ve
stratejilere yönelmek ve bu alana can ve kan
katmak artık elzemden öte bir görevdir.

Türkiye’de siyasetin normalleşmesi, bir
bütün olarak, milleti, halkı, her türlü görüş ve
inancıyla birlikte kabul etmekle mümkün ola-
bilir. Milleti, halkı değiştirme gayreti içine gir-
meden, onları olduğu gibi kabul edip sahneye
davet etmek gerekiyor.

Aslında Türkiye böyle bir tecrübeyi yaşadı.
1923 yılından 1950 yılına kadar süren tek
parti yönetimine karşı, Demokrat Parti, net
bir mesajla yanıt verdi. “Yeter söz milletin-

dir” dedi ve sonuç aldı. Bugün de benzer bir
siyasi konjonktür içindeyiz. Mevcut iktidar 18
yıldır Türkiye’yi yönetiyor ve bu büyük avanta-
jına rağmen Türkiye’yi normalleştirme ve bir-
leştirme sorunlarını çözemedi.

Günümüz muhalefetinin önündeki iki büyük
sorun normalleşme ve birleşmedir. Normallik,
herkesin varlığını kabul etmek, içselleştirmek
ve hukuki karşılığına saygı duymak demektir.
Birleştirmek, farklılıklara aynı yaşam tarzı
içinde, alanlar açmak demektir. Bir vatanda-
şın kıyafeti, öteki vatandaşın tehdit algısı ol-
maktan çıkarılmalı. Bir vatandaşın siyasi fikri
ve talebi, öteki vatandaş için tehlike sınırı ol-
maktan çıkarılmalı.

Farklılıklara rağmen temas, olağan hayatın
rutini haline gelebilmeli.

Kota doldu. Buradan çıkış yok.

Siyasi kutuplaşmanın kotası doldu www.superhaber.tv

İlhami IŞIK

Esenyurt Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde, Esenyurt
Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile S.S. Esenyurt Güçlü Kadınlar 
Kooperatifi arasında işbirliği protokolü yapılabilmesi ilişkin madde meclisten geçti
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A ralık ayı meclis toplantısında teklife red oyu kul-
lanan AK Parti ve MHP’li üyeler bu kez kabul
oyu verdi. Bunun üzerine kadın kooperatifi ku-

rulması teklifi meclisten oy birliği ile geçti. Destekle-
rinden dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür

eden Başkan Bozkurt, “Önemli olan ka-
dınların yaşama tutunmalarını sağla-

mak. Kadınların emeği, onların
ürünü, onların düşüncesi umarım
güzel faydalar sağlarlar” dedi.
Esenyurt Belediyesi Meclisi Ocak
ayı meclis toplantısının ikinci bir-
leşimi Esenyurt Belediyesi meclis
salonunda yapıldı. Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Boz-

kurt’un başkanlık yaptığı toplantıda
Esenyurt Güçlü Kadınlar Koope-
ratifi ile protokol yapılabilmesine
için belediye başkanına yetki ve-
rilmesine ilişkin Kadın ve Aile

Hizmetleri Müdürlüğü’ nün başkanlık teklifi de görü-
şüldü. Madde ile ilgili Hukuk, Kadın Aile ve Çocuk ko-
misyonlarının sunduğu ortak raporu doğrultusunda,
belediye başkanına imza yetkisi verilmesi konusu uygun
bulunarak, oy birliğiyle meclisten geçti.

Ortak bir karara vardık

Kadınlar için ortak bir karara varılmasından dolayı
mutlu olduğunu söyleyen Başkan Bozkurt, “Ben Milli-
yetçi Hareket Partili, Ak Partili, İyi Partili, Cumhuriyet
Halk Partili hatta, mecliste grubu olmayan diğer siyasi
partili arkadaşların destek vermesinin, bu işi güçlendire-
ceğine inanıyorum. Önemli olan kadınların yaşama tu-
tunmalarını sağlamak ve herkesin bunda tuzunun
olması. Ben teşekkür ediyorum. Bu iş kadınların emeği,
onların ürünü, onların düşüncesiyle oldu. Simgeleri
Anka kuşuydu. Anadolu’ya özgü küllerinden doğan çok
güçlü bir simgeleri var. Umarım güzel faydalar sağlarlar.
Ortak bir karara vardığımız için mutluyum” diye ko-
nuştu. Gündemdeki 16 maddenin görüşüldüğü meclis
oturumu, 1 Şubat Pazartesi günü toplanmak üzere
sona erdi.

YAKUP TEZCAN

ESENYURT
BELEDİYESİ

İMZAYI
ATTI

Büyükçekmece
örnek bir iş yaptı
Büyükçekmece Belediyesi, Boğaziçi
Üniversitesi Görme Engelliler
Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM)
ve Büyükçekmece Çevre Kültür ve 
Turizm Derneği tarafından görme 
engelliler için hayata geçirilen “Sesli
Kitap Projesi” görme engelli
vatandaşımızın gözü kulağı oluyor

Özgür basın 
olmazsa olmaz
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin bir
mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,”Özgür basın güçlü
demokrasilerin olmazsa olmazıdır” dedi

büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, 5953 sayılı Basın İş Yasa-
sı’nın 1961 yılında çalışan gazeteciler le-

hine 212 sayılı yasayla değiştirilmesinin yıldönümü
olan 10 Ocak tarihinin "Çalışan Gazeteciler Günü"
olarak kutlandığını hatırlatarak şu mesajı yayınladı:
"Üzülerek söylemek gerekirse; bugün Türkiye’de
basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü her geçen yıl
daha da gerilemektedir. Gazetecilerin düşüncelerini
özgürce, baskı altında olmadan yazıp çizebildiği, dü-
şüncelerinden dolayı özgürlüklerinin kısıtlanmadığı,
basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı
yeni bir dönem hepimizin ortak arzusudur. Demok-
rasilerin gelişmesi insan hak ve özgürlüklerinin üze-
rine kurulur. İnsanların yazma özgürlükleri varsa,
düşündüklerini özgürce ifade edebiliyorlarsa o ül-
kede demokrasi de var demektir. 2021 yılının basın
özgürlüğü açısından ve çalışan gazetecilerin hakları-
nın iyileştirilmesi açısından yeni bir dönem olması en
büyük temennimizdir. Çok zor şartlar altında görev-
lerini layıkıyla yerine getirmek adına özveriyle çalışan
gazetecilerimizin; halkın haber alma ve gerçekleri öğ-
renme hakkını mesleklerinin ilkeleri çerçevesinde sa-
vunacağına olan inancım tamdır. Bu duygu ve
düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Basın bir milletin müşterek sesidir" ilkesinden hare-
ketle çalışmalarını özveriyle sürdüren tüm basın
mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyor, yaşamını
yitirmiş olan bütün gazetecileri rahmetle anıyorum."

Kitaplar
yanınızda

LüLeburgaz Belediyesi’nin Lüleburgaz
Yıldızları Kadın Akademisi’nde (LYKA)
bulunan ancak korona virüs salgını nede-

niyle kapalı olan LYKA Kütüphanesi kitapseverlerin
yanında olmaya devam ediyor. Yaklaşık 5 bin kitaba
ev sahipliği yapan LYKA Kütüphane Personeli Nil-
gün Taşçı, kitapseverlerin kütüphaneden dilediği ki-
tabı alabileceğini söyleyerek, “Tek temennimiz en
kısa zamanda pandeminin bitmesi ve öğrencileri-
mizle beraber olabilmek” dedi. Lüleburgaz Belediye-
si’nin 2019 yılı başlarında faaliyete açtığı ve 2 yıl gibi
kısa süre içerisinde bağışlarla birlikte 29 ana dalda 5
bine yakın kitaba ev sahipliği yapan LYKA Kütüp-
hane, salgın günlerinde de kitap kurtlarının yanında
oluyor. Korona virüs önlemleri kapsamında, kütüp-
hanede çalışmak ya da kitap okumak yasak olma-
sına karşın, kitapseverler dilediği kitabı ödünç
alabiliyor.

En az 15 gün okuma süresi

Belediye personeli tarafından her gün yeni kitap giri-
şinin yapıldığı ve kitapseverlerin her an geleceği şe-
kilde hazır tutulan kütüphanenin personeli Nilgün
Taşçı, kütüphaneyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.
LYKA Kütüphanesi’nde 4 bin 945 adet kitabın bu-
lunduğunu kaydeden Taşçı, vatandaşların her kitap
için 15 günlüğüne ödünç alma süresi olduğunu söy-
ledi. Taşçı, “29 ana dalda kitabımız bulunmaktadır.
Pandemi dolayısıyla kapalı olduğumuz için öğrenci-
lerimiz vatandaşımız gelip bizden gelip kitap alabilir.
Aldığı kitap sayısına göre değişiyor. Sistem bir kitap
alana 15 gün süre veriyor. Üç kitap alındığı zaman
bu süre 45 güne kadar uzayabiliyor” ifadelerini 
kullandı. DHA

Dr. Hasan
Akgün

Kemal
Deniz

Bozkurt



İ TÜ ETA Vakfı Doğa Koleji
satranç turnuvası, veli ve
öğrencilerin rekor katılı-

mıyla gerçekleşti. 2, 3 ve 4. sınıf
öğrencileri ve velilerin katılımına
açık olan turnuvaya 3 bin kişi ka-
tıldı. 7 turun sonunda başarılı
olan veli ve öğrencilere ödül ve
başarı belgeleri verildi. İTÜ ETA
Vakfı Doğa Koleji Genel Mü-
dürü Ali Rıza Lüle, "Satranç eği-
timiyle öğrencilerimizin analitik
düşünme ve sentez yapabilme,
yaratıcılık, imgeleme gücü, sezgi
yeteneği, bağımsız ve çok yönlü

düşünebilme, yorum ve analiz
yapabilme becerileri erken yaşta
gelişiyor" dedi. Türkiye genelinde
yoğun katılımla gerçekleşen tur-
nuva sonunda Doğa Koleji Er-
zincan Kampüsü öğrencisi Yusra
Elif Köse 2. sınıflarda şampiyon
olurken; 3. sınıflar şampiyonu
Ataşehir-1 Kampüsü öğrencisi
Can Karaaslan, 4. sınıflar şampi-
yonu ise Üsküdar Kampüsü öğ-
rencisi Ali Kağan Aydınoğlu
oldu. İTÜ ETA Vakfı Doğa Ko-
leji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle,
"İlkokulda satranç öğrenmeye

başlayan ve turnuvalara katılan
öğrencilerimiz, realist bakış açısı
kazanıyor. Turnuvamızda yarı-
şan tüm ailelerimizi kutluyor, bu
deneyimin öğrencilerimizin ba-
şarı yolculuğuna ışık olmasını di-
liyorum" diye konuştu.

Uzaktan eğtim kaybı yok

Uzaktan eğitim faaliyetlerini hız
kesmeden, senkron ve asenkron
olarak sürdürdüklerini ifade eden
Genel Müdür Ali Rıza Lüle,
“Öğrencilerimiz, Doğa’m
Evimde uzaktan eğitim 

programımızda temel derslerin
yanında yabancı dil, kodlama ve
robotik, müzik, görsel sanatlar,
ekoloji, beden eğitimi, rehberlik,
drama ve satranç branşlarında
ders içeriklerine ulaşıyor. Çevre
hassasiyetimizi adımızla buluş-
turduğumuz aksiyonlarımız da
yürüyor. Doğal afetler ve küresel
iklim değişikliği hakkında bilgi
vermek ve farkındalık oluştur-
mak için, İstanbul Teknik Üni-
versitesi Meteoroloji Mühendisi
ve Afet Yönetim Uzmanı Prof.
Dr. Mikdat Kadıoğlu, online eği-
timler ile öğrenci ve velilerimizle
buluşuyor. Kariyer günlerinden
veli seminerlerine, sosyal sorum-
luluk projelerinden öğretmen eği-
timleri ve yazar buluşmalarına
kadar tüm etkinliklerimizi online
olarak gerçekleştirdiğimiz için
uzaktan eğitimde kaybımız yok”
dedi. DHA
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G eçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kuru-
lunca (YÖK) Ardahan Üniversitesinin de
içinde bulunduğu 12 üniversiteye rektör

atanacağını ve bu yönde başvuru çağrısı yapıl-
mış ve benim de aralarında bulunduğum birçok
Ardahanlı gibi 4 yıldır yüzünü görmediğimiz,
üniversiteyi ilkokul seviyesine çevirip, pandemiyi
de bahane ederek adeta kapatan mevcut rektö-
rün yerine yeni bir ismin atanmasını Cumhurbaş-
kanından rica edip, bu yönde bir de görüntülü,
yazılı açıklamanın altına imza atmıştım ve o bi-
rilerini bir hayli çizdiğini gördüğüm imzamla, bu
kez 'Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'a Açık Mektup' diyerek Sayın Erdoğan'a
birde buradan seslenmek istiyorum.

Ama asıl seslenenin Ardahan ve Ardahanlılar
olduğunu görmesinin daha etkili ve yerinde ola-
cağını düşünerek Sayın Erdoğan'ın bu yazımın
ve tepkilerin devam ettiği Ardahan'a rast gele bir
iki, bilemediniz üç kişiye telefon açıp durumu
sorması halinde mevcut rektörü yeniden ARÜ'ye
atamak bir yana öğretim üyesi değil, köy öğret-
meni olarak bir okulda bile görevlendirmeyece-
ğine inanıyorum.

Çünkü, Ardahanlıların neredeyse adını bile
bilmediği rektörün değişmesi ve yerine Arda-
han’ı tanıyan, bilen, bilimi, ilimi öne çıkaran bi-
rinin gelmesini isteyen Ardahanlı STK, sendika,
esnaf ve öğrencilerin istemediği mevcut rektörü,
yerel medya ve Ardahan’ın önde gelen isimlerini
üzdüğü gibi yaptığı bir konuşmada da Ardahan
halkını azarlayan, aşağılayan hal ve hareketleri
ile tanındığı ortaya çıkacaktır.

Ve yakinen tanımadığım, basınla bir araya
gelmeyen, bir çayını içmediğim, bir şey istemedi-
ğim mevcut rektörün döneminde birçok yabancı
öğrenci ve öğretim üyesi gibi Ardahan halkının
da üniversiteden ümidini kestiği bilinmekte, rek-
törün yabancılığı ile üniversitenin şehirden kopa-
rıldığı düşünülmektedir.

Yaşanan bu sıkıntıların yeni olmadığını, rek-
törün geldiği günden beri memleketi Erzu-
rum'dan öteye geçemediği, Ardahan
Üniversitesinin bir adım ileriye gidemediğini
hatta fazlasıyla gerilediğini, sıralamalarda en
aşağılarda olduğunu, bilimsel projelerden epey
uzak olduğunu Ardahan halkı görmekte ve yeni
rektörün gelmesini istemektedirler.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan;

Gündemde olan Boğaziçi Üniversitesi’ndeki
rektör sorunu ile beraber Ardahan Üniversite-
sinde de bir rektör sorunu yaşanıyor. Fakat buna
tepki gösterecek kadar öğrencisi bile olmayan
Ardahan Üniversitesi için Ardahan halkı ve med-
yası büyük çaba sarf ediyor ve sabretmeye de
devam ediyor.

Ha bu arada bir haber sitesinden mevcut rek-
törü savunan ve ondan aldığı belli olan bir açık-
lamayı, yazısı diye köşesine alıp, sayın
yardımcınız, 'Fuat beye açık mektup' başlığı ile
yayınlayan şahsıda araştırıp, sordurmanızı da
önemle rica ederim..

Bu zat ilk kez ortaya çıkıp, 'ben Ardahanlıyım'
derken yani bu zat kendisini Ardahanlı olarak
tanımlarken 'Kimmiş bu kahraman Ardahanlı..
Rektörün avukatlığına soyunan bu şahısta ne iş?'
dememe fırsat vermeyen ve gazeteciliği yeni biti-
ren kızım Şeyma'nın 22 dakikalık araştırmasın
da tanımaya çalışıyor, 'olsun ona da Ardahanlı
olduğunu hatırlatmamızda güzel' diyerek gülüm-
sediğimi de bilmeniz isterim..

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan;

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gazetecilik
Bölümü öğrencisi, hem de yeni bir gazeteci ola-
rak ve en önemlisi bir Ardahanlı olarak gazeteci
adayı kızım Şeyma'nın yaptığı küçük bir araştır-
mada karnesini ortaya çıkardığı bu zat liseyi Er-
zincan’da, üniversiteyi de avukatlığına
soyunduğu, Ardahan ARÜ'nün hala istenmeyen
mevcut rektörüyle, istenmeyen rektörün memle-
keti, Ardahan'a sınır Erzurum'da okuyan ve bir
süre de Erzurum'da çalışan sonrasında da İstan-
bul'da yaşamını devam ettiren ve bugüne kadar
Ardahanlıyım deyip, ortaya çıkmayanlardan ol-
duğunu anlarsınız.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan;

Ardahan'ı, Ardahanlıyı iyi tanıyan biri olarak
ilk kez Ardahanlı olduğunu ve bir yerlerde yazı
yazdığını öğrendiğim, köyü olduğunu belirttiği
Lori’de yazıyı yazdığı sitenin adı gibi 7 insanın
kalıp, kalmadığını veya bu gibilerinin ilgisizliği
dolayısıyla her geçen gün boşalan Ardahan'ın
diğer köyleri gibi boşalıp, boşalmadığını, kaç
hane kaldığını, hangi üniversite öğrencisine bir
burs verdiğini bilmediğim birinin birilerinden al-
dığını sandığım ve anlaşılan hazır maille savun-
duğu kankası, arkadaşı rektörün 4 yıllık görevi
için kendisine teşekkür ettiğimi ve yerine yeni bi-
risinin atanmasını istediğimizi bilmeniz ve bu
yönde bir kararla benim değil, hala istenmeyen
rektör hakkına çarşıda, 5 ilçede, 226 köyde bir
beldede onca mahallede yaptıracağınız küçük bir
araştırma ile ortaya çıkacağına inanıyorum.

Ardahan’a hiçbir katkısı olmamış, gelip bu
şehir için ne yaparız hiç sormamış, benimde
memleketime bir yararım dokunsun dememiş,
böyle kişilerin dışarıdan Ardahanlı karşısında
başarısızlığı yüzünden istemediği birini savun-
ması ona arka çıkması hemşerileri için sap
vurup, saman savurmaya benzer konuşması bu
memleket insanını anca “güldürür” deriz.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan;

Sn. Fuat Oktay’a Açık Mektup başlığıyla bir

sitede yazısı yayınlanan kişi her
kimse; Eline alelacele tutuşturulan bir metni
okumadan, gerçeği araştırmadan ve memleke-
tim dediği Ardahan’a gelmeden basına vermiş.

Söyledikleri şeyleri doğruluğu yanlışlığı ile
ölçmek yerine, bir konuyu ‘din-iman’ meselesi
yapmış, Ardahanlıyı partiye karşı olmakla
adeta itham etmiş ve güya ideolojik bir daya-
nağa bağlamak istemiş. Bu yüzden rektör hak-
kında konuşan her kim varsa  yani Ardahan
Kent Konseyi Başkanı olan insanı, Sol bir par-
tinin il başkanının oğlu, dernek yöneticileri,
sağcı- ülkücü dernek başkanı, DEV YOL, DEV
SOL, PKK, yetkili ve etkili sol eğilimli kişiler,
Dosyası kabarık akademisyen, eski rektör gibi
ifadelerle, Mehmet Biberi başarısızlığı dolayı-
sıyla eleştiren her kim varsa onları torbaya
koymuş ve üzerlerine çamur atmaya kalkmış-
tır. Benide korkarak o çirkin torbaya atmaya
çalışsada, benim onun köyüm dediği Lori için
Ardahan için ve gelmesini savunduğum, ailece
oy verdiğimiz başkanlığınızı sağlayan rejim de-
ğişikliği için yanınızda yer aldığımı bildiğinden
olacak ki attığı çamur tutmamış.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan;

Bu şahsın doğru söyleyip, söylemediğini öğ-
renmek için Ardahan Valisi başta olmak üzere
kamu görevlilerinden de bir rapor istediğinize
inanan biri olarak bu sonradan Ardahanlı olan
şahsın söylediği şeylerin çoğu yalan ve 
uydurmadır.

Yalakalık ve yağcılığın bu kadarına pes doğ-
rusu. Dinin, imanın arkasına saklanıp herkese
sövme hakkı kimsede olamaz.

Çünkü bu şahsın istenmeyen bir adama
karşı ortaya konan demokratik tepkileri gölge-
lemek ve işin yönünü başka alana çekmek için
ne alakaysa gündeme getirdiği ARÜ’nün Ku-
rucu Rektörü Ramazan hocayı en çok benim
eleştirdiğimi bilmiyor. Bunun içinde bir araş-
tırma yapmanız halinde kimin yalan, kimin
avukatlık kiminin ise bir insan, bir Ardahanlı,
bir gazeteci ve stk başkanı olarak işini yap-
maya çalıştığını da görebilirsiniz.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan;

Görevdeyken ortaya koyduğu bazı düşünce,
plan ve projeler dolayısıyla çok eleştirmeme
karşın bugün sizin kararınızla açılan,kurucu
rektörlüğünü Korkmaz’ın yaptığı ve biz Arda-
hanlıları sevindiren üniversite 'Model Üniver-
site' olarak kabul gördü. YÖK verilerine göre
yabancı öğrencilerin en çok olduğu illerin ba-
şında o zaman Ardahan geliyordu; Devlet Üni-
versiteleri arasında 3. Sırada idi. YÖK’ün
listesine göre 2013 yılında 157 öğrenici vardı.
2016’da 400’ü aşkın öğrenci vardı. Şimdi ne
kadar var bilmiyoruz ama o büyük yarışın ön-
cülüğünden koptuğumuz kesin.

Eline yazı tutuşturulan Ferman KARAÇAM
bey, çoktandır gelmediği için sanırım yanlış bi-
liyor.  Kurucu Rektör KORKMAZ’a “Fatih
Üniversitesi’ne kayyum olarak atanan ve bir
hafta içinde de görevine son verilen rektör”
diyor. Bu tamamen yalan. Çünkü 'Fatih Üniver-
sitesi 'ne FETÖ Darbesinin akabinde atandı'
demiş da yalan ; Korkmaz Fatih Üniversitesine
darbeden yaklaşık bir ay önce atandı. Biz
bunun neresini düzeltelim;  Ramazan hoca
Kayyum değil, kayyum rektörü idi, bir hafta
değil 40 gün görev yapı, görevden almadılar o
bir ay sonra istifa etti ve bunu faceden yayın-
ladı. Sonra YÖK ve Cumhurbaşkanlığı onu ye-
niden atadı ve Hain darbe teşebbüsüne kadar
görevde kaldı. Darbeden sonra bütün FETÖ
okulları gibi Fatih Üniviersitesi’de kapatıldı ve
rektör birçok Ardahanlı ile olmaya devam et-
tiği İstanbul Maltepe’deki görevine başladı.
Rektör KORKMAZ, kimseyi yönlendirmiyor.
Öyle bir paylaşımı da yok. Olsa da ben görme-
dim, dikkatede almam. Çünkü onunda sevap-
ları kadar günahları olan ve bu nedenle çokça
eleştirdiğim bir isimdi. Ama Ardahan'a bir eser
bırakan bir Ardahanlı olarakta kendisine say-
gımda sonsuzdur.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan;

Kısacası mevcut ve artık istenmeyen ARÜ
Rektörü kendi başarısızlıklarını örtmek için bi-
rilerini yani söz de Ardahanlının hala istenme-
yen rektörü koruma adı altında ele aldığı
savunma ve iftira dolu mektubu ile Ardahan'da
hala istenmeyen rektör için eski rektöre de biz-
lere de iftiralar atıyor, attırıyor.

Sonra sormazlarmı, 'Bu nasıl bir 
Müslümanlık?' diye..

İnsanlara kulp takıp, 'Muhafazakâr, Sağcı,
Solcu, HDPli, Ülkücü' diyerek insanları 
suçluyor.

Ama; Ardahan halkı rektörden memnun
değil. Bunu ve hala istenmeyen ve 4 yıldır öyle
ya da böyle yaptığını sandığı görevi için teşek-
kür ettiğimiz ama istenmeyen rektörün duru-
munu öğrenmek için Ardahan esnafına
yönlendireceğiniz İl, İlçe Başkanınızın ya da
herhangi bir kamu görevlisini ya da bir, iki mü-
fettişin ziyaret ederek test edebileceği Arda-
hanlının bu yöndeki görüşünü almanızı umut
ederim, ya da sosyal hayatı bitiren, bizi ve sizi
sanal ortama mahkum eden pandeminin vası-
tasıyla evimizde kalıp başından ayrılamadığı-
mız google’ye “Ardahan üniversitesi rektörü
Prof. Mehmet Biber hakkında iddialar” yazıp
araştırmanızı rica ederiz.

Kısacası; Halep orada ise Ardahan burada-
dır Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan.. 

Sayın Cumhurbaşkanı 
Erdoğan; Ardahanlı 

rektörü hala istemiyor
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Okulda başlayıp yaşam boyu devam eden satranç
eğitimiyle öğrenciler, düşünsel becerilerini hayata

geçirip 21. yüzyıl becerileri kazanıyor. Bu kapsamda
yola çıkan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, tüm

kampüslerinin katılımıyla satranç turnuvası düzenledi

aİleler turnuvada
ter dOktu

Ağaç dalları yakacak oldu
Beyoğlu Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği ağaç budama işleminden
elde edilen ağaç dallarını ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtıyor

Beyoğlu Belediyesi tarafından
ilçe genelinde gerçekleştirilen
ağaç budama işleminden elde

edilen ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yaka-
cak olarak dağıtılıyor. Beyoğlu Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler
Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma
ile hem budama işleminden elde edilen
odunlar israf edilmeyerek ekonomiye ka-
zandırılıyor hem de ihtiyaç sahiplerinin ya-
kacak ihtiyaçları karşılanmış oluyor. Fen
işleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ekip-
lerle birlikte odun keserek paketlemelerine
yardım etti.

3 bin paket odun dağıtıldı

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen
budama işleminden elde edilen ağaç dalları
yakacak olacak şekilde kesilerek paketleni-
yor. Ekipler daha sonra paketlenen yaka-
cakları araçlara yükleyerek belirlenen
ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor.
Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık
200 haneye 3 bin paket yakacak odun dağı-
tımı yapıldı. DHA

Vefalı kız
Şişli'de özel tıp merkezinde 31 Aralık'ta saldırgan Ramazan K.
tarafından bıçakla rehin alınan hemşire Hayrünisa C., kendini
kurtaran Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ile Şişli
Kaymakamı Ali Fuat Türkel'e teşekkür ziyaretinde bulundu

Hemşire Hayrünisa C.,
dün eşi ve gazi bir akrabası
ile birlikte Şişli Kayma-

kamlığı'na gitti. Hemşire Hayrünisa
C., burada Şişli Kaymakamı Ali Fuat
Türkel ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü
Özay Kayhan'a teşekkür etti. Ziya-
rette duygusal anlar yaşandı. Öte
yandan Şişli Emniyet Müdürü Özay
Kayhan'ın hemşire olan eşinin, mes-
lektaşı hemşire Hayrünisa C.'yi has-
tanede tedavi gördüğü
sırada arayarak geçmiş
olsun dileklerini ileterek,
moral verdiği  de öğrenildi.
Şişli'de 31 Aralık 2020 tari-
hinde özel tıp merkezinde
hemşire Hayrünisa C., sal-
dırgan Ramazan K. tarafın-
dan bıçakla rehin alınmıştı.
Çevredekilerin ihbarı üze-

rine olay yerine polis ekipleriyle bir-
likte gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürü
Özay Kayhan, bıçaklı saldırganı ikna
etmeye çalışmış, ardından, ardından
da ani bir refleksle evli ve bir çocuk
annesi hemşireyi saldırganın elinden
kurtarmıştı. Saldırgan Ramazan K.
ise çıkarıldığı mahkemece "Kasten öl-
dürmeye teşebbüs" suçundan aynı
gün tutuklanarak cezaevine konul-
muştu. DHA

Metİn 
Göktepe

unutulMadı

25 yıl önce gözaltındayken hayatını kaybeden Gazeteci
Metin Göktepe mezarı başında anıldı. Esenler'de bulu-
nan Kemer Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine

Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe, CHP İstanbul Milletvekili
Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
HDP İstanbul İl Eş başkanı Erdal Avcı, DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat
ile meslektaşları ve sevenleri katıldı. Göktepe'nin ablası Meryem

Göktepe konuşmasında Göktepe'nin annesinin mesajını okudu.
Abla Göktepe "Metin'i unutmuyorsunuz. Hepiniz sağ olun. Ben ne-
rede bir gazeteci görsem Metin'i görüyorum sanki. Hepiniz de
benim için Metinsiniz. Metin hep insanlığın iyiliğini isterdi. Arka-
daşlarını da çok severdi. 25 yıl oldu hiç unutmadım. Ben Metin'in
acısını burnumun direği sızlayarak hatırlarım" diye konuştu. Yapı-
lan anmada törene katılanlar konuşmalar yaparken, Göktepe'nin
kabrine karanfiller bırakıldı.
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CarrefourSa ve Migros 34
mağaza anlaşma imzaladığını du-
yurdu. Çeşitli illerdeki 34 Carrefo-

urSA mağazasının, alınan stratejik karar
doğrultusunda Migros’a dönüştürülmesi yö-
nünde karar alındığı açıklandı. CarrefourSA
ve Migros çeşitli illerdeki 34 CarrefourSA ma-
ğazasının, Migros’a dönüştürülmesi yönünde
anlaşma imzaladı. CarrefourSA, yapılan an-
laşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu
(KAP) üzerinden şu ifadelerle duyurdu: “Şir-
ketimizin stratejik optimizasyon hedefleri ve
verimlilik kriterleri doğrultusunda; Şirketimiz
ile Migros Ticaret A.Ş. arasında, Şirketimiz ta-
rafından, işletilmekte olan 34 adet mağazanın,
kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri
hususunda 7 Ocak 2021 tarihinde sözleşme
imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında gerekli
hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet
Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil
resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş
ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri
Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleşti-
rilerek geçerlilik arz edecektir. Mağaza adedi,
mağaza lokasyonları ve devir bedeli uyarla-
maya tabi olup, Rekabet Kurulu onayının ar-
dından kesinleşecek ve gerekli açıklama
yapılacaktır. Şirketimizin meşru çıkarlarının
zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılma-
sına yol açmaması amacıyla bu konuya ilişkin
yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanması-
nın ertelenmesine ilişkin daha önce karar 
alınmıştır.” DHA

içişleri Bakanlığı’ndan alınan veri-
lere göre, 2020 yılı trafik kaza istatis-
tiklerinin birçoğunda azalma

görülürken, ölümlü trafik kazalarının 2019 yı-
lına oranla yüzde 9 azalarak bin 903 olduğu
görüldü. Medya takip kurumu Ajans Press,
trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber
adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden der-
lenen bilgilere göre 2019 yılında trafik kazaları
ile alakalı basına 22 bin 89 haber yansıdığı tes-
pit edildi. Bu rakam 2020 yılında 15 bin 363
olarak kaydedildi. Böylelikle trafik kazaları ile
alakalı haber sayılarında bile düşüş yaşandığı
gözlendi. Kurallar, alınan önlemler ve pan-
demi ile beraber halkın eve kapanması kaza-
larda meydana gelen düşüşte birincil etken
olarak dikkat çekti. Ajans Press’in, İçişleri Ba-
kanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre,
2020 yılı trafik istatistiklerinin birçok kategori-
sinde azalma görüldü. Böylelikle ölümlü trafik
kazalarının 2019 yılına oranla yüzde 9 azala-
rak bin 903 olduğu kaydedildi. Olay yeri can
kaybı ise yüzde 13 azalış ile 2 bin 197’ye dü-
şerken, yaralanan kişi sayısı yüzde 20 azalış ile
228 bin 566 olarak kayıtlara geçti. Yaralanmalı
trafik kaza sayılarına bakıldığında ise yüzde 14
azalış ile 148 bin 102 olarak saptandı. DHA

B akan Dönmez, bakanlıkta Altın
Madencileri Derneği temsilcilerini
kabul etti. Bakan Dönmez, bu-

rada yaptığı konuşmasında, 2020 altın
üretim rakamlarını açıkladı. Bakan Dön-
mez, 2020 yılının enerji ve madencilik sek-
törü açısından başarılarla dolu bir yıl
olduğunu belirterek, "Geçen yıl sene ba-
şında 40-45 ton arası altın üretimi hedefini
koymuştuk. Pandemi koşullarına rağmen
altın üretimimiz yılsonunda
cumhuriyet tarihinin üretim rekorunu kıra-
rak 42 tona ulaştı. Böylece ekonomimize
2,4 milyar dolarlık bir katkı sağlamış
olduk. Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar altın
üretimimiz hiç yok denecek kadar azdı.
2001’de ilk defa altın üretimine 1,4 tonla
başlamıştık. 20 yılda 382 ton altın ürettik.
Bu üretimle devletin kazancı 76 ton altına
eş değer vergi geliri oldu. Bugün ülkemizde
yerli ve yabancı toplam 18 altın madeni
üretime devam ediyor. 20 yeni altın ma-
deni projesi de yatırım için gün sayıyor. Bu
projelerin de devreye girmesiyle altın üreti-
mimizi 100 tona çıkartmayı hedefliyoruz.
Enerji ve maden alanında petrolden sonra
en fazla ithal ettiğimiz 2'nci ürün altın
oldu. Geçtiğimiz yıl 2019'a göre yüzde 123
artışla yaklaşık 25 milyar dolarlık altın it-
halatımız oldu" dedi.

İdeolojik bir muhalefet var

Altın madenciliğinde bugüne kadar top-
lam 6 milyar dolarlık yatırım yapıldığını
kaydeden Bakan Dönmez, sektörde 13 bin
200 kişinin doğrudan istihdam edildiğini
ve aileleriyle birlikte yaklaşık 50 bin kişinin
geçim kaynağı olduğunu bildirdi. Altın
madenciliğinde bir kişiye istihdam sağla-
mak için 488 bin dolarlık yatırım yapmak
gerektiğini söyleyen Bakan Dönmez, "Son
zamanlarda belli çevreler tarafından asılsız
bilimsellikten uzak yanlış bilgilerle altın
madenciliğine karşı ideolojik bir muhalefet
yapıldığını görüyoruz. Burada sorunu ve
çözümü birlikte ortaya koymalıyız. Türki-
ye’nin altın ithalatı artıyor. Buna mukabil
bu talebin en az yarısını karşılayacak bir
potansiyele de sahibiz. Ancak Türkiye’nin
enerji ve maden bağımsızlığı söz konusu
olduğunda toplumu kışkırtan ve terörize
eden organize bir güruhla ve ona her fır-

satta kol kanat geren onu meşrulaştırmaya
çalışan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Ne
yazık ki sahada çalışan işçilerimize baskı
yapmak onları yıldırmaya çalışmak, iş ma-
kinelerine saldırmak gibi olaylara da şahit
olduk. İdeolojisini emek üzerine kuranlar,
emeğin kutsallığını savunanlar söz konusu.
Türkiye’nin çıkarları olunca işçi kardeşleri-
mizin emeklerine dil uzatmaktan imtina et-
miyorlar. Ama herkes şunu iyi bilsin ki,
Türkiye için Karadeniz’de bulduğumuz re-
zerv ne kadar değerliyse, yenilenebilir ener-
jideki her bir kilovatsaat elektrik üretimi ne
kadar değerliyse altın madenciliğimiz de

aynı oranda değerlidir" diye konuştu.

Standartlara uygun yürütme

Bakan Dönmez, Türkiye’de madenciliğin
dünya standartlarına uygun bir şekilde yü-
rütüldüğünü vurgulayarak, "Madencilik
faaliyetlerine nasıl başlanacağı, nasıl yürü-
tüleceği ve nasıl bitirileceği ile ilgili kapsamlı
bir mevzuatımız var. Bir maden sahası terk
edildiğinde maden sahibi, projesine göre o
sahayı rehabilite etmek ve ağaçlandırmakla
yükümlü. Bununla ilgili sayısız iyi örneği,
eski ve yeni görselleriyle birlikte pek çok
platformda ifade ettim. Çevreci bir maden-

cilik prensibiyle madenlerimizden de doğa-
dan da vazgeçemeyeceğiz. Bugün eğer Tür-
kiye altın ithalatının yarısını üretebilseydi
yaklaşık 12,5 milyar dolar ülkemizde kala-
caktı. Biz bakanlık olarak madencilerimizin
güvenli bir ortamda yatırımlarını yapmaları
için her türlü imkanı ve kolaylığı sağla-
makta kararlıyız. Bu konudaki yapıcı eleşti-
rilere her zaman açığız. Ancak yıkmak,
zarar vermek için ortaya çıkanların da ni-
yetlerinin farkındayız. Madencilik sektörü-
müzü bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da desteklemeye devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.

konuTlardan, ticaret-
hane ve sanayi kuruluşla-
rına dek Türkiye genelinde

4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağla-
yan Sepaş Enerji CEO’su Çağrı
Poyraz, 2020’deki pozitif müşteri de-
neyiminin bu yıl bir adım ileriye taşı-
nacağını söyledi. Tüketicilere kolaylık
sağlayan kampanyalar, güvenilir diji-
tal çözümler, temiz enerji çalışmaları
ve salgın tehdidine karşı başvurulan
etkili önlemler ile başarılı bir yıl ge-
ride bıraktıklarını vurgulayan Poyraz,
pandemi ile geçen 2020’de tüketiciler
için etkili çözümler geliştirdiklerini
dile getirdi. Tüm güçlüklere rağmen
başarılı bir yılı geride bıraktıklarını

aktaran Poyraz, “Yıl boyunca sür-
dürdüğümüz tüketici odaklı strateji-
miz sayesinde müşteri deneyimini
üst düzeyde tuttuk. Hayata geçirdiği-
miz kampanyalar, dijitalleşme adım-
ları ve toplum sağlığına öncelik
tanıyan uygulamalarımız Sepaş
Enerji’nin bu zorlu yılı verimli bi-
çimde değerlendirmesine katkıda bu-
lundu. 2021’de bu çıtayı yukarıya
taşıyacağız” diye konuştu. Salgın
tehdidine karşı ortaya koydukları ön-
lemlerin etkisini gösterdiğini söyleyen
Poyraz, “Ev-ofis modeli ve çalışan
destek hattı gibi uygulamalarımız he-
deflerine ulaştı. Great Place to
Work’ün çalışan memnuniyet anke-

tinde şirketlerin ortalamasından
yüzde 30 daha iyi sonuç elde ettik.
Arkadaşlarımızın yüzde 96’sı salgın
sürecinin başarıyla yönetilip müşteri
beklentilerinin karşılandığını ifade et-
tiler” dedi. Poyraz, yakın bir za-
manda uygulamaya alacakları esnek
çalışma sisteminin de kalıcı hale geti-
rileceğinin bilgisini verdi.

Kullanma alışkanlığı 
online oldu

Payraz, “Salgın tehdidine karşı geliş-
tirilen hızlı ve güvenilir online çö-
zümler, tüketici alışkanlığını da
değiştirdi. Bu dönemde online işlem-
ler hizmetimiz yaklaşık 500 bin kulla-
nıma ulaşırken, oransal olarak bir
önceki yıla kıyasla yüzde 70 artış ger-
çekleşti. Çağrı merkezinde ise yıl bo-
yunca 650 bin arama gerçekleşti ve
tüketicilerin sorunlarına hızlı çözüm-
ler bulundu. Pandeminin etkisiyle

çağrı sayısında önceki yıla göre
yüzde 24’lük bir artış olmasına rağ-
men şikayetlerin ilk iletişimde çö-
züme ulaşma oranında yüzde 93’lük
başarı kaydedildi. Görevli tedarik ve
dağıtım şirketlerinin hizmet standar-
dını ölçen ‘Çağrı Merkezleri Hizmet
Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul
ve Esasları’na göre belirlenen hedef-
ler üst seviyede yakalanarak üstün
bir performans sergilendi” ifadelerini
kullandı. Fatura borçları ve yeni abo-
nelik işlemleri sırasında ödenmesi
gereken güvence bedellerine yönelik
9 aya kadar taksit imkanları geliştir-
diklerini belirten Poyraz, “Ayrıca geç-
miş yıllara ait icra borçlarına faiz affı
getirilirken, abonelere faturaların son
ödeme tarihini belirleme ve istedikleri
kadar değiştirebilme seçeneği de su-
nuldu” dedi. Poyraz, 2021 yılında da
hizmet kalitesini artırmak için çalışa-
caklarını söyledi.

Enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji
CEO’su Çağrı Poyraz, kullanıcı

alışkanlıklarının dijitale kaydığını
söyleyerek, “Salgın tehdidine karşı
geliştirilen hızlı ve güvenilir online
çözümler, tüketici alışkanlığını da

değiştirdi. Bu dönemde Sepaş En-
erji’nin online işlemler hizmeti

yaklaşık 500 bin kullanıma ulaşırken,
oransal olarak bir önceki yıla kıyasla

yüzde 70 artış gerçekleşti” dedi

34 mağaza
için anlaşma

Baraj inşaatı tam gaz sürüyor

Türkiye sınırları içinde
410 kilometrelik uzunluğa
sahip Kuzeydoğu Anado-

lu’nun en büyük nehirlerinden
Çoruh Nehri üzerinde yapımına
devam edilen Yusufeli Barajı ve
HES projesi inşaatı sürüyor. 275
metre gövde yüksekliği ile Türki-
ye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift
eğrilikli ince kemer baraj tipi' katego-
risinde 3’üncü en yüksek barajı ola-
cak Yusufeli Barajı’nda, 558
megavat kurulu güce sahip santral
ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı
karşılanabilecek. Yerin altında 110
metre uzunluğunda, 30 metre geniş-
liğinde ve 50 metre derinliğinde ya-
pılan santral binasının beton imalatı
tamamlandı. Türkiye’nin öz kaynak-
ları ile tamamı Türk mühendisler ta-

rafından inşa edilen baraj proje-
sinde, 268 metre gövde yüksekliğine
ulaşıldı. Barajda şu ana kadar ise
3,85 milyon metreküp beton kulla-
nıldı. 2021 yılında devreye girmesi
planlanan projede gövdenin ta-
mamlanmasına 7 metre kaldı.

Vinçlerle taşınıyor

Günde 6 bin 500 metreküp beton
dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı
olarak sürdüğü baraj projesinde
yılın yarısından itibaren su tutul-
maya başlanacak ve elektrik üreti-
mine geçilecek. Barajın
tamamlanması için de çalışmalar
büyük bir hızla devam ediyor. Şan-
tiye sahasında dev iş makineleri için
özel bir sistem kuruldu. Yamaçtan
yamaca kurulan kablolu vinç siste-

miyle iş makineleri, havadan 
taşınıyor.

Türbinler monte edildi

Yusufeli Barajı’nda bir yanda gövde
inşaatı tamamlanırken diğer yanda
ise elektrik enerjisinin üretileceği yer
altı tünellerinde çalışma yürütülü-
yor. Yer altı sahasında dev elektrik
santral türbinlerinin montajı ya-
pıldı. Dev türbinlerin havadan ta-
şındığı anlar kameraya yansıdı. 2
milyar 130 milyon metreküp su de-
polanacak ve 2,5 milyar liraya mal
olması planlanan proje ile günlük 3
milyon lira elektrik enerjisi geliri
elde edilecek. Yusufeli Barajı ile yıl-
lık yaklaşık 750 bin nüfuslu bir ken-
tin sanayi ve hane elektrik ihtiyacı
karşılanmış olacak. DHA

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275
metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli
ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli
Barajı kapsamında yer altında dev elektrik santral türbinlerinin montajı
yapıldı. Dev türbinlerin havadan taşındığı anlar kameraya yansıdı
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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “İBB 20 tane yere ruhsat verebilecekken, bunun yerine özel mülkiyete
ait bir yerin alanını da içine alarak, Büyükşehir'den para verdirecek. Kamulaştırmaya götüren kötü niyetli
olan kim varsa Büyükşehirde, ilçede kim varsa hesabını sorun. Bu milletin emanetine ihanettir” dedi

T uzla Belediyesi 2021’in ilk mec-
lis toplantısı koronavirüs salgını
nedeniyle alınan tedbirler kap-

samında Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Oturumların ikinci birleşiminde, CHP
ve İyi Parti Meclis Üyelerinin gündeme
getirdiği konulara cevap veren Tuzla
Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, önemli
açıklamalarda bulundu. Özellikle İBB
Meclisinde de CHP’li Meclis Üyeleri
tarafından gündem konusu yapıla-
rak, Tuzla Belediyesi kreş yapıl-
masını engelliyor sözlerine sert
tepki gösterdi. Başkan Yazıcı,
İBB’nin Tuzla’da özellikle
kreş yapmak istediği parsel-
lere neden karşı çıktıklarını
açıkladı. Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Tuzla’da 90’a yakın
parselinin olduğunu, bun-
ların 20 tanesine istediği
gibi ruhsatını verip kreş ya-
pabileceğini ifade eden Baş-
kan Yazıcı, İBB’nin kreş
yapmak istediği iki parselin bi-
rinin içinde şahıs parseli var di-
ğeri ise İçmeler Mahallesi’nde okul
alanı olarak ayrılmış parsel olduğunu
söyledi.

Şahıs parselleri var

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Şifa
Mahallesi'nde okul alanını kreş yapmak
için teklif verdiğini belirten Başkan Ya-
zıcı, “Milli Eğitim'den görüş almamışsı-
nız. Bir şey yapmamışsınız. Şimdi sizin
yapmaya niyetinizin olup olmadığı hak-
kında şüpheleniyorum. 20 tane parselde
yapabileceğiniz işlemi, rahatlıkla yap-
mıyorsunuz ve geliyorsunuz 20 tane
parselin dışında birisi özel spor alanına
birisi Milli Eğitim alanı olan yerin İs-

tanbul Büyükşehir Belediyesi bize ya-
zışma ile soruluyor ki buraya kreş yap-
mak istiyorsunuz”

10 adet ruhsat vurgusu

Yazıcı, konuşmasında şunları ifade etti.
“Özellikle 2 parsele teklif veriyorsunuz,
kreş alanına
çe-

virelim
diye. 2 parselin spor alanını kreş ala-
nına almaya çalışıyorsunuz. İmar deği-
şikliği verdiğiniz parselin 4 buçuk metre
yanında aynı yola cephe, böyle bir par-
seliniz varken bir parseli özel bir şahsa
ait olan mülkiyeti ısrarla spor alanın-
dan kreş alanına çevirip o adamın ye-
rini de istimlak ederek, para vererek ne
yapmaya çalışıyorsunuz, niyet okumu-
yorum. İyi niyetlidir mutlaka. Bunun
haricinde 10 adet direkt ruhsat verebile-

ceğiniz kreş alanı yapabileceğiniz konut
alanları var bu parsellerin içerisinde. 10
adet geçici ruhsat vererek yapabileceği-
niz yine parseller var. Bunların hepsini
size gösterebilirim” dedi.

Sizin derdiniz ne?

Başkan Yazıcı, “Bir tane kreş yapacaksı-
nız Tuzla’da sorun oldu. Allah aşkına
20 tane ruhsat alabilecek yeriniz var.

Ben bakıyorum ki İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nde teklif veriliyor,

bilmem ne oluyor. 20 tane direk
ruhsat verebilecek yeriniz var

bilmiyorsanız öğretelim. Sul-
tanbeyli'de spor alanında
direk ruhsat verip yapmış-
lar. Buyurun 11 taneden
bir tanesi Sultanbeyli'de.
Spor alanına Büyükşehir
yapmış. Niye burada uğ-
raşıyorsunuz? Derdiniz
ne? Yapmayacaksınız uğ-

raşıyorsunuz. Başka bir
derdiniz yok. Sultanbey-

li'deki yapılan kreş, spor ala-
nına kendisi ruhsat vermiş

yapmış. Ben bunu size daha
önce mecliste de söylemiştim” dedi.

Çevirip top oynuyorlar

Başkan Yazıcı İBB’nin kreş yapacak
alanı olmasına rağmen özel bir mülki-
yeti kamulaştırmak istemesinin vatan-
daşın emanetine ihanet olduğunu
belirterek, “20 yerde kreş yapma parse-
liniz var. Tüm parselleri çıkarttım. On-
ları da biliyordunuz. Bunun yerine özel
mülkiyete ait bir yeri spor alanından
kreş alanda çevirip kamulaştırıp ne yap-
maya çalıştığınızı vatandaşın ve ka-
muoyunun vicdanına bırakıyorum.
Sizin gibi de suçlamıyorum. Ama varsa

bir rant, bunun hesabını sorun. Cum-
huriyet Halk Partisi Meclis Grubu’na
söylüyorum. Eğer ki 20 tane yere ruhsat
verilebilirken, kendi ruhsat bir alanı var-
ken, yanında özel bir mülkiyet alanını
da içine alarak, spor alanına geri kalan
çevirip büyükşehirden para verdirecek.
Kamulaştırmaya götüren kötü niyetli
olan kim varsa büyükşehirde, ilçede kim
varsa hesabını sorun. Bunun adına ne
denir, ben demiyorum siz söyleyin.
Onun hesabını sorun. Bu çok büyük bir
aymazlıktır. Milletin emanetine ihanet-
tir arkadaşlar. ‘20 tane yer var yapabile-
ceğim bunun yerine yanındaki özel
mülkiyet ile beraber fonksiyon değişti-
receğim, oraya yapacağım’ demek ya o
vatandaşa bir söz verilmiş ya bir plan
yapılmış ya da burada yapmayın niyeti-
niz yoksa sağda solda top çevirip duru-
yorsunuz” dedi. 

Paranın yarısı kreşlere gidiyor

Şadi Yazıcı, İBB’nin açtığı kreşlerin
fiyat politikasını eleştirerek, “Pendik'te
bir tane İBB’nin kreşi açılmış. 690 TL
ücret alınıyor şu anda. 690, iki tane ço-
cuğu varsa etti sana yaklaşık 1400 lira.
Asgari ücret 2800 oldu. Yarısını aldınız.
Kırtasiye ücretleri, şu ücretleri, bu üc-
retleri gidiş geliş yol masrafları. Zaten
kadını çalıştırıp parasını cebinden alı-
yorsunuz. Çalıştırıp siz parasını kreşe
alıyorsunuz. Bu hesabı hiç yaptınız mı?
Ücretsiz yapacaksanız yapın. 690 lira
ücret istiyorsunuz kreşlerden. Kreş ya-
pacağım diye bas bas bağırıyorsunuz.
690 lira İki çocuğu olduğu zaman etti
sana 1400 lira, yarısını aldın maaşın.
Yarısını aldın kadının maaşının. Yarısı
da yol parası gitti. Sonra biz de iş yap-
tık diyeceksiniz. İki çocuğu olan kadın-
lar şu anda veremezler” dedi. DHA

doğal afetler sonrasında
yaşanabilecek olumsuzluk-
larla hızlı ve etkin mücadele

etmek amacıyla Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz’ın talimatlarıyla yapı-
mına başlanan Afet Koordinasyon Mer-
kezi hizmete girdi. K9 arama
köpeklerinin, arama kurtarma, eğitmen
ve enkaz kaldırmadan oluşan 100 kişilik
ekibin, kriz yönetim odası ve haber mer-
kezinde şehir kameralarından canlı gö-
rüntülerin aktarılacağı, 9 araç ve
ekipmanların yer alacağı, 700 metrekare
alan üzerine kurulu Silivri Afet Koordi-
nasyon Merkezi (S.A.K.) tamamen
bağış usulü ile yapıldı. Merkezin açılı-
şında konuşan Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, “Bu merkez Silivri için
çok önemli. Olası bir İstanbul depre-
minde en fazla etkilenecek bölgelerin ba-
şında ilçemiz geliyor. Depreme hazırlık
ve sonrası için yapmamız gerekenler var.
Deprem sonrası yapılacak her şey bu
merkezden yürütülecek. Bu bina 2,5 mil-
yon liraya mal oldu ancak belediyenin

cebinden para çıkmadı. Her şeyi hayır-
severler üstlendi” diye konuştu.

72 saati iyi planlamak gerek 

Afetten kaçmanın mümkün olmadığına
değinen Silivri Kaymakamı Ali Partal
ise, “Afetten kaçmamız mümkün değil,
riskleri azaltmamız gerekiyor. Bununla
ilgili kamuda bulunan ne kadar binamız
varsa bunları güçlendirmenin ve yenile-
meniz gerekiyor. Vatandaşın bilinçlendi-
rilmesi gerekiyor. Afetlerde ilk 6 saat çok
önemli. Silivri depreminde bunu yaşa-
dık. Bütün vatandaşlar önce çocuklarını
almaya koştu, trafik kilitlendi. Büyük bir
afette trafik açık olmalı. Kurtarma ekip-
lerimizin ulaşması gerekiyor. İlk 6 saatte
araç kullanmamak gerekiyor. 72 saati iyi
planlamak gerekiyor. İletişim planı oluş-
turmamız gerekiyor. Vatandaşımıza an-
latmamız gereken çok şey var. Merkezin
yapımına katkı sağlayan ve emeği geçen-
lere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yerel yöneticilerin doğal afetler ve son-
rası için hazırlık yapmakla görevli oldu-

ğuna dikkat çeken Volkan Yılmaz, “Biz
deprem, sel, su baskını, heyelan gibi bir-
çok doğal afetin riskini barından Silivri
ilçesindeyiz. Dolayısıyla deprem öncesi
yaptığımız çalışmaları, kentsel dönü-
şüm, bina yenilemeyi yerine getirirken
doğa afetinden sonra da bir canın ne
kadar önemli olduğundan hareketle Si-
livri Afet Koordinasyon Merkezi’nin açı-
lışını yaptık. 700 metrekare üzerine
kurulu alan, ilk 72 saatte neler yapılaca-
ğına karar verildiği kriz masasından
tutun, Silivri’nin 7-24 kameralarla izlen-
diği, şehrin güvenliğinden afet risklerine
kadar birçok riskin bertaraf edildiği bir
sistem” dedi.

Gönüllü arama kurtarma ekibi 

Merkezle birlikte eğitim hizmeti de vere-
ceklerini söyleyen Yılmaz, “SAK aracılı-
ğıyla afetlere dayanıklı bir şehir yaparken

afet sonrasında da gönüllülerle, arama
kurtarma ekiplerinin verdiği eğitimlerle
okullarımıza, fabrikalarımıza, STK’ları-
mıza vereceğimiz eğitimlerle de gönüllü
arama kurtarma ekibi kurmayı hedefliyo-
ruz.Silivri’nin dışında olacak doğal afet-
lere de hem Türkiye’ye hem de din, dil,
ırk, mezhep ayırmadan dünyanın nere-
sinde acı yaşanıyorsa Silivri Arama Kur-
tarma Ekipleri oraya hareket edebilecek”
ifadelerini kullandı.

Bağış usulü yapıldı

Silivri’de mali disipline önem verdiklerini
vurgulayan Yılmaz, “Silivri’nin kaynakla-
rını tasarruf ediyor ve düzgün kullanıyo-
ruz. SAK yaklaşık 2,5 milyon liraya mal
oldu. Silivri Belediyesi’nin kasasından tek
kuruş para çıkmadı. Bağışçılar ve hayır-
severler, iş insanları tarafından yapıldı.
Silivri’ye hayırlı uğurlu olsun” dedi.

EMANETE
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IHANET!
EMANETE
IHANET!
EMANETE
IHANET!
EMANETE
IHANET!
EMANETE
IHANET!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iki yılda 11 tane kreş
yapabildiğini eleştiren Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi büt-

çesinden beş okul yaptıklarını belirterek, “Kreş için ben artık
büyükşehire diyeceğim ki; bırak artık, Tuzla’daki kreşi ben ya-
payım sana vereyim. Diyeceğim artık. Ayıp. Bir kreştir tutturdu.
Sanki çok zor bir şey. Ben yapıp vereyim. Bu ne kadar ayıp bir

şey. Yok onu aldı, bunu etti, şunu etti. Hepsi bir kreş. Biz 25
tane Aile Sağlığı Merkezi yaptık. 2 tane jandarma binası.

5 tane okul yaptık. Tuzla Belediyesi’nin bütçesinden.
Sizin 11 tane kreşin büyüklüğünden daha fazla

biz sadece okul yapıp Milli Eğitim Bakan-
lığına verdik” dedi.

Kreşi yapıp 
size vereceğim

Deprem başta olmak üzere yaşanabilecek afet durumu karşısında etkin
mücadele vermek, afet bilinci oluşturmak ve Silivri'yi depreme hazır bir
kent haline getirmek adına Silivri Afet Koordinasyon Merkezi açıldı
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Provokatörlere
dikkat edilmeli

Çevreyi koruyacağız

Üsküdar’a davet

Muharrem İnce, "Öğrencilere sağduyulu bir
şekilde, yasalara uyarak protesto hakkını
kullanmalarını, içlerindeki provokatörlere
dikkat etmelerini tavsiye ederim" dedi

CHP'li Muharrem İnce, önceki gün Yalo-
va'nın kırsal Elmacık Mahallesi'nde bulunan
evinin bahçesinde ‘Memleket Hareketi'nin

Kurucular Kurulu’ üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantının
ardından gündeme dair soruları yanıtlayan İnce, Boğa-
ziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atan-
ması üzerine yapılan eylemlere katılan provokatörlere
dikkat çekti. Atama kararını protesto eden öğrencilere
uyarılarda bulunan İnce, "Bu çocukları anlamak lazım.
Üniversite özgürlük ister. Özgürlük olmadan üniversi-
tede bilim olmaz, üretim olmaz. Bunu anlayamıyorlar.
Boğaziçi Üniversitesi, dünyanın sayılı üniversitelerin-
den biridir. AK Parti milletvekili aday adayı olan birini
neden rektör atarsın ki? Toplumu bu kadar germeye
gerek yok. Türkiye'nin üretmeye, barışmaya ihtiyacı var.
Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var. Türkiye’de bu ger-
ginliklerle, iktidarlar veya muhalefetler oy kazanabilir
ama yarın bunun bedeli ağır olur. O yüzden bu çocuk-
ları, anlamak lazım. Yüreğim, desteğim, gönlüm Boğa-
ziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerle birlikte. Bu tür
yerlerde provokatörler olur. Bunlara dikkat etmek
lazım. Bu her zaman olur ve olacaktır. Onun için öğ-
rencilere sağduyulu bir şekilde, yasalara uyarak pro-
testo hakkını kullanmalarını tavsiye ederim. İçlerindeki
provokatörlere de dikkat etmelerini öğretmen ağabey-
leri olarak tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada takip ediyorlar

CHP’de kendisine destek veren vekillerin takibe alındı-
ğını, sosyal medya hesaplarının incelendiğini ve parti
içinde ötekileştirildiğini kaydeden İnce, "Muharrem İn-
ce'ye destek verenler partiden ötekileştirildi, dışlandı.
Sosyal medyaları takip ediliyor. Belediye meclis üyesi
dahi yapılmadılar. Bunlar doğru değil. Geçmişte de-
mokrasi vardı. Şimdi partide demokrasinin zerresi yok.
Kim söylüyorsa yalan söylüyor; ne ön seçim var, ne
başka türlü kurullar var. Hiçbir kurul işlemiyor. 
Hiçbir kuralı yok" diye konuştu. DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a
geldi. Ziyaretlerine Çorlu ilçesinden başlayan

Kurum'u, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Millet-
vekili Çiğdem Koncagül, Vali Aziz Yıldırım, Çorlu Bele-
diye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile protokol üyeleri
karşıladı. Bakan Kurum, Çorlu'da yapımı süreni Millet
Bahçesi'nde incelemelerde bulunup, fidan dikti. Daha
sonra açıklama yapan Bakan Kurum, "Bugün Tekir-
dağ'dayız. Şu an Çorlu'da yapmış olduğumuz millet
bahçesinde incelemeler yapıyoruz. Biliyorsunuz Sayın
Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaşmış olduğu
proje kapsamında, her ilimizde, şehir merkezinde yü-
rüme mesafesinde, aslında yurt dışına gidip gördüğü-
müz, bizim ülkemizde de olsa diye gıptayla baktığımız
büyük bölge parkları, büyük millet bahçelerinin inşası
için tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Bu çerçevede 81
ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle
projelerimizi yürütüyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 50
milyon metrekarelik alanı projelendirdik ve devam eden
280 tane millet bahçesi projemiz var. 34'ünün yapımını
tamamladık ve halkımızın kullanımına açtık.Etaplar
halinde de millet bahçelerimizi artırıyoruz" dedi.

ÜskÜdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psiki-
yatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın, Üsküdar
Üniversitesi Rektör Danışmanı, İnsan ve Top-

lum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arı-
boğan ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji
Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı ile birlikte hazırladığı,
“Akıl, Beyin, Kültür” programı yoğun ilgiyle takip edilmeye
devam ediyor.  Her bölümde zıt iki kavramın, farklı uz-
manlık alanlarının görüşleriyle ele alındığı programın
14’üncü bölümü, 10 Ocak 2021 Pazar günü saat 12:20’de
TV 100 ekranlarında izleyici ile buluşacak. 14’üncü bö-
lümde “gençlik-yaşlılık” kavramları, Prof. Dr. Nevzat Tar-
han, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Prof. Dr. Sultan
Tarlacı tarafından psikiyatri, uluslararası ilişkiler, dünya si-
yaseti, nöroloji açılardan değerlendirilecek.

Şadi
Yazıcı

Muharrem
İnce



İ stanbul'un yalı camilerin-
den olan tarihi Şemsi Paşa
Camii'nin deniz tarafında,

2015 yılındaki İBB yönetimi ta-
rafından dolgu yapılması ka-
rarlaştırılmış, kurul onayı ile
2016 yılında çalışmalara baş-
lanmıştı. Yine o dönem, uygu-
lama sırasında denize çakılan
kazıklar nedeniyle, tarihi cami-
nin beden duvarlarında çatlak-
lar oluşmuş, yapı hasar
görmüştü. Proje, deniz yönün-

deki dolgu ve ca-
mide meydana

gelen hasarlar nedeniyle oluşan
kamuoyu tepkisi üzerine dur-
durulmuştu.

Denize dolgu projesi iptal

Ardından meydanın, şantiye
görünümünden
kurtulması ama-
cıyla, revize pro-
jeler hazırlanmış
ve 20 metrelik
deniz dolgusu,
10 metreye dü-
şürülmüştü. Bu
proje de 8 Ocak
2020 tarihinde
koruma kurulu

tarafından onaylanmıştı. Ancak
yeni İBB yönetimi, bu projeyi,
denize dolgu yapılması ve tarihi
caminin denizle ilişkisini boz-
ması nedeniyle devam ettir-
medi. İBB bu projenin yerine,
deniz dolgusu yapılmadan, ya-
yaların deniz yönünden geçişle-
rini emniyetli şekilde
sağlayacakları, aynı zamanda
caminin yalı özelliğini sürdüre-
cek çelik konsol sistemi uygula-
masını başlattı.

Güvenli yaya geçişi

Deniz yönünde sökülüp takıla-
bilen, istenildiği zaman yapı-

dan uzaklaştırılabilen çelik yapı
sayesinde, tarihi caminin baş-
langıçta 10 metre olan dolgusu
yapılmamış, sadece 2.5 metre-
lik ahşap yüzeye sahip, güvenli
yaya geçişini sağlayacak bir uy-
gulama amaçlanıyor. 
Bu uygulama sayesinde, tarihi
dokuya, ağır ve sert zemin uy-
gulaması yapılmayarak doku
bütünlüğü de sağlanıyor. Ay-
rıca, denizin dolgulanması için
kazık sistemi yapılmayarak, ta-
rihi caminin daha önce yaşa-
dığı gibi sarsıntılarla çatlaması
ve geri dönüşü olmayacak ha-
sarlar da engellendi.

MÜGE YÜCETÜRK
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Nefes kesen

bir tatbikat
İstanbul Havalimanı'nda İGA tarafından gerçekleştirilen yangın tatbikatı
nefes kesti. Apronda gerçekleşen ve senaryo gereği alevlerin yükseldiği,
siyah dumanların gökyüzünü kapladığı tatbikat gerçeğini aratmadı

isTanbul Hava-
limanı apronunda
İGA Operasyon

Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Büyükkaytan ile
İGA Hava Tarafı Operas-
yon Direktörü Ozan Kara-
kış'ın yönetiminde
gerçekleşen tatbikata Hava-
limanı Kurtarma ve Yan-
gınla Mücadele (ARFF)
birimleri katıldı. Acil durum
tatbikatı sırasında yaşanan-

lar ise baştan sona kadar
İGA kamerası tarafından
kaydedildi. Tatbikatın senar-
yosuna göre, Airbus 321 tipi
yolcu uçağı İstanbul Havali-
manı'na inişte geç teker koy-
duğu gerekçesiyle pistten
çıkıyor. Uçağın sol kanadı-
nın zemine çarpması so-
nucu yangın çıkıyor. Hava
Trafik Kontrol Kulesindeki
görevlilerin acil durum bu-
tonuna basmasının ardın-

dan bütün ekipler alarm du-
rumuna geçiyor. Kısa bir sü-
rede olay yerine varan
ARFF ekiplerinin müdaha-
lesinin ardından yangın
kontrol altına alınıyor. Se-
naryo gereği uçaktan kurta-
rılan yaralılar da sağlık
ekipleri tarafından ambu-
lansa taşınıyor.

Ekipler göreve hazır 

Geçen ay gerçekleşen tatbi-

kat sırasında yangın, kur-
tarma ve kaza kırıma başa-
rılı bir şekilde müdahale
eden ARFF ekipleri perfor-
manslarıyla göz doldurdu.
Uluslararası Sivil Havacılık
Örgütü (ICAO) kuralları
gereğince havalimanlarının
acil durum planlarının ha-
zırlanması zorunludur. Tür-
kiye'de yürürlükte bulunan
mevzuat ile bu görev havali-
manı işletmecilerinde. DHA

Kaos içinde
neler yaşadılar?
ABD'de Donald Trump destekçilerinin
kongre binasını basması ile sonuçlanan
protesto gösterileri sırasında başkent
Washington'da bulunan ve Türkiye'ye
gelmek için hazırlık yapan yolcular
yaşadıklarını anlattı

TürK Hava Yolları'nın Washing-
ton-İstanbul'a seferini yapan uça-
ğıyla aralarında Türk ve ABD

vatandaşlarının olduğu yolcular, akşam saat-
lerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Yolcu-
lar, uçaklarının hareketine saatler kala
Washington'da yaşanan kongre baskını ve
sonrasında yaşadıklarına ilişkin basın men-
suplarına açıklamalarda bulundular. Kızını
ziyaret için İstanbul'a gelen Leigh Byrd,
ABD'deki seçim sonuçlarından dolayı mutlu
olmayan insanların olduğunu ve onların gös-
teri yaptıklarını söyledi. Dün gerçekleşen gös-
teriler hakkında konuşan Byrd, "Önce her şey
iyiydi. Barışçıl bir ortam vardı. Daha sonra bu
ortam olmadı. Havalimanına giderken yolda
çok fazla polis olduğunu gördüm ve havali-
manına vardığımda da öyleydi. Çok fazla
polis olmasının oluşabilecek her hangi bir
olaya karşı önlem olarak bulunduklarını söy-
ledi. Bu benim için korkutucuydu" dedi.

İnsanlar mutsuzdu

Kendisini  en fazla korkutan şeyin  şehrin dört
bir yanında sivil bir huzursuzluk olduğunu
kaydeden Byrd, "Bunun olacağını aslında bili-
yorduk. İnsanlar seçim sonuçlarından mutlu
değildi. Neyin adil olup olmadığını bilmiyo-
ruz" ifadelerini kullandı.

Sirenler duymaya başladık

Oğlunu ziyaret için eşi ile birlikte ABD'de bu-
lunduğunu ifade eden Ahmet Çuhadaroğlu
ise yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Oğlumun
evinde otururken bir anda dışarıdan sirenler
duymaya başladık. Cep telefonumuza mesaj
geldi. Önce İspanyolca sonra İngilizce mesaj
geldi. Belediye Başkanı şehrin genelinde so-
kağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.
Daha sonra biz havalimanına gitmek üzere
oğlumuz tarafından alındık. Yollar boştu, sa-
kindi. Normalde havalimanına giderken o
yallar daha sıkışık olmasına rağmen son de-
rece boşalmıştı. Biz yasaktan önce gittik hava-
limanına ne olur ne olmaz diye. Yasak
sonrasında da her hangi bir trafik sıkışıklığı ile
karşılaşmadık. Havalimanı'nda her hangi bir
olay görmedik." DHA

Kosova’dan
Türkiye’ye

Kosava'da meydana
gelen patlamada yaralanan
vatandaşlardan 2'si daha

Türkiye'ye getirildi. Kosova'nın Feri-
zovik şehrindeki restoranda patlama
meydana gelmiş, 41 kişi yaralanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, yaralanan 4 Kosova vatandaşı-
nın tedavileri için Türkiye'ye getirilme
talimatını vermişti. Yaralılardan 2'si
sabah saatlerinde İstanbul Atatürk
Havalimanına ambulans uçakla geti-
rildi. Faruk Salihu ve Fatime Haxhi-
dema da Sağlık Bakanlığı'na ait
TC-RSD kuyruk tescilli ambulans
uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Ulus-
lararası Havalimanı Genel Havacılık
Terminaline getirildi. Kosova'nın Pris-
tana şehrinden havalanan uçak yakla-
şık 1 saatlik uçuşun ardından saat
17.00 sıralarında Sabiha Gökçen'e
iniş yaptı. Yaralılar ardından ambu-
lanslar yardımıyla Kartal Dr. Lütfi
Kırdar Eğitim ve Araştırma hastane-
sine götürüldü.

Polis kuş uçurtmadı
ŞiŞli Okmeydanı'nda polis ekipleri böl-
genin tüm giriş çıkışlarını kapatarak
arama noktaları oluşturdu. Durdurulan

araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve
GBT sorgusu yapıldı. Asayiş ekiplerinin yaptığı de-
netime özel harekat polisi destek verdi.Şişli İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda
geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur
ve güvenliğini sağlamak için yapılan denetimde
bölgenin tüm giriş ve çıkışlarında arama noktaları
oluşturuldu. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime
özel harekat ve yunus ekiplerinin yanı sıra birçok
birimden polis ekibi destek verdi. Durdurulan araç-
lar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve
Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Arama nokta-
larında yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde
devriye gezen polis ekipleri şüpheli buldukları kişi-
ler ile ilgili çalışma yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında
toplu ulaşım araçlarında denetim ya-
pıldı. Ekipler otobüs ve minibüslere bi-

nerek maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup
uyulmadığını kontrol etti. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekip-
leri, kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına
yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Kadıköy Bos-
tancı Köprüsü'nde koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında otobüs, minibüs ve taksiler tek tek
durdurularak denetlendi. Polis ekipleri, maske takıl-
ması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda yol-
culara ve şoförlere uyarılarda bulundu.

Toplu taşımada

deneTİm



İ stanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, ilçe

belediye başkanlığı döne-
minde inşasına başlanan
Beylikdüzü İbrahim Ce-
vahir Camii’nin ibadete
açılması nedeniyle ger-
çekleştirilen etkinliğe
katıldı. Barış Mahallesi
Eğitim Vadisi Bulva-
rı’ndaki cami için dü-
zenlenen etkinlikte CHP
Parti Meclisi üyesi Bü-
lent Tezcan, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık ve merhum İb-
rahim Cevahir’in yakınları,
mahalle muhtarları ve gaziler
hazır bulundu. Camide kılınacak ilk
Cuma namazı öncesinde konuşmalar
yapıldı. İlk konuşmayı yapan Hamdi Ce-
vahir, “Cevahir ailesi, hayırsever bir ailedir.
Birçok tesisi toplumumuza kazandırmıştır.
Bu cami de onlardan biridir. Daha önce de
Sayın Ekrem İmamoğlu’na söz verdiğimiz
gibi, Cevahir ailesi olarak bir kreş yapaca-
ğız inşallah” dedi.

İmamoğlu'na teşekkür etti

Cevahir’in ardından konuşan Çalık, bir
arada olmak ve birlikte zorlukların üstesin-
den gelebilmenin önemli kavramlar oldu-
ğuna dikkat çekti. Dayanışma ve kardeşlik
hukukunun hakim kılınmasının gerekli ol-
duğunu vurgulayan Çalık, zor geçen 2020
gibi, 2021’in de belirsizliklerle dolu oldu-
ğunun altını çizdi. İBB ile gerçekleştirdik-
leri iş birlikleri ile nasıl değişim
geçirildiğinin tüm Beylikdüzü’nde hissedil-
diğini kaydeden Çalık, “İyi bir kul ve yurt-

taş
olmanın

iyilikte yarışmaktan geçtiğini düşünüyo-
rum. Biz, pandeminin de bize öğrettiği
gibi, dayanışmayı ve yardımlaşmayı en üst
seviyede tutmak durumundayız” dedi. İBB
çalışanlarına ve İmamoğlu’na, İstanbul’un
39 ilçesine sağladıkları adaletli yaklaşım-
dan dolayı teşekkürlerini ileten Çalık,
“Geçmiş dönemde kendisiyle burada bir-
likte görev yaptım ve İBB ile nasıl zorluk
yaşadığımızı bilen bir kişiyim” diye ko-
nuştu.

İbrahim Cevahir'i andı

İbadete açılacak caminin yapımı sırasında
yaşadıkları zorluklardan söz ederek konuş-
masına başlayan İmamoğlu, “Sevgili Baş-
kan’ım güzel ifade etti: İyiliklerde yarışan
insanların bir arada olması o toplumun

huzurunu ve refahını sağ-
lar. İyilik konusunda da

yarışan bir ailedir Ce-
vahir ailesi. Kıymetli

İbrahim Cevahir
ağabeyimiz de
benim yakinen
tanıdığım birisi-
dir. Allah, gani
gani rahmet
eylesin, me-
kanı cennet
olsun. Evlat-
ları, burada bir
eser üreterek,

cami inşa ederek ismini yaşat-
mayı niyet etmiştir. Çok kıy-

metli dostları da bu sürece eşlik
ediyor. Bugün burada iyilikle yarı-

şanlar var. Güzel işler yapıldı. Sor-
dum imam görevlendiriliş mi diye;

görevlendirildi. İmamımıza da başarılar
diliyorum. İnşallah burada güzel hizmetler
yapsın” ifadelerini kullandı.

Buradan içeri siyaset girmez

Camilerin insanların buluşma noktaları ol-
duğunu belirten İmamoğlu, şunları söy-
ledi: “Hayata dair güzel nasihatler verir,
uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. Ka-
dına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi
anlatır camilerimiz. Bu birleşmenin ve bu-
luşmanın odağıdır. Biz, milli dayanışmayı
da bu camilerde yaşattık ve yaşadık. Biz,
milli Kurtuluş Savaşı'nı da camilerde hara-
retlenerek, yollara çıkarak, yollara döküle-
rek kazandık. Yani buralar, bizim en üst
seviyede duygularımızın merkezidir. Man-
eviyat içerir. İçine hiçbir duygu giremez.
Siyaset; hele hele siyaset, şu kapıdan içeri
hiç giremez. Allah esirgesin, Allah koru-
sun. Buranın sahibi yoktur. Sahibi, Yüce
Allah. Burada Allah'la baş başa kalırız, kul

Allah'la baş başa kalır. O bakımdan bura-
nın birleşme ve buluşma ruhuna herkesin
uyum içerisinde saygı duyarak saygı göste-
rerek hareket etmesi lazım.”

Allah biliyor

İlçe müftüsünün davetli olduğu halde ilk
ibadete gelmediği bilgisini paylaşan İma-
moğlu, “Bu benim ilk yaşadığım şey değil.
Cami yaparken nasıl engellediğimiz, taziye
evi yaparken nasıl engellediğimiz… Müf-
tülük yaparken nasıl engellendiğimizi Yüce
Allah biliyor, ben biliyorum kullar da bili-
yor. Bak bu 7 senedir yaşadıklarım; yeni
değil. Ya ben, ‘Allah akıl versin’ diye dua
ediyorum onlar için. Dediğim tek şey de
budur, başka hiçbir şey demem. Allah'ım
onlara gani gani akıl versin, rahmet yağ-
dırsın onlara. ‘Amin’ deyin; ihtiyaçları var.
Benim inancımı temsil eden herkesin, hiç
kimsenin siyaset ile zerre ilgisi olamaz.
Ben çünkü, onun önünde önümü iliklerim,
duamı ederim. Ona duyduğum saygıyı
tarif edemem. Ben, o ocaklarda yetiştim.
Bir imama, bir müftüye saygıyı bilirim.
Ben sokağı bilirim, mahalleyi bilirim, ca-
miyi bilirim, Kur’an kursunu bilirim” diye
konuştu.
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D ul ve Yetimler dahil olmak üzere ülkemizde
yaklaşık 13 milyon kişi emekli maaşı alıyor.
Emekli maaşı ortalaması ise yaklaşık bin 800

TL civarında. Hayatı boyunca asgari ücretle çalışan bi-
rini düşündüğümüzde emekli olduğunda aldığı para şu
anki rakamlara göre 1600 TL. Bu parayla ne geçinilir
ne de zorunlu olan mutfak ihtiyacı karşılanır. Bu du-
rumda olan emeklinin evi varsa bir nebze olsun şanslı
diyebiliriz. Peki kiracı olanlar ne yapacak? 

Bu maaşla nasıl geçinilir?

Emekli bu maaşla karnını mı doyuracak yoksa kira
mı verecek? Ülkemizde evi olmayan emeklilerin en dü-
şüğü 800 TL kira veriyor. Elektrik, su, doğalgaz, cep
telefonu faturasını da eklediğimizde vatandaşın cebinde
belki 200-300 TL kalıyor ya da kalmıyor. İçinde bulun-
duğumuz bu kış günlerinde doğalgaz faturasının ne
kadar geldiğini hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. En
iyimser rakam 300 TL. Cebinde kalan üç kuruşla bu
emeklimiz tek başına dahi olsa ay sonunu getiremez.
Emekli çıkış yolu olarak bankadan çekeceği krediyi,
kredi kartını ya da ek hesaptaki parayı görüyor. Sadece
birkaç ay aldığı bu faizli parayla idare eden emekli
daha sonra yeni bir kredi alıyor ve borcu borçla kapat-
maya çalışıyor. İşte bu noktadan sonra emekli artık
borç bataklığına düşüyor ve adeta bankaların esiri olu-
yor. Eşten dosttan da para alamayacak noktaya gelen
emekli ömrünün sonuna kadar bankaya borç ödemek
zorun kalıyor. 

Emekliye el uzatın!

Borç bataklığından çıkmak için çırpınan emekliye
mutlak surette en az 800 TL kira yardımı yapılmalı.
Aksi halde emeklinin bu geçim çilesi asla bitmeyecek.
Her 6 ayda bir yapılan % 5-6 zamla emeklinin yüzü
asla gülmez. Yıllarca çalışıp sigorta primi ödeyen, ülke-
miz için alın teri döken emeklilerin hak ettiği yer borç
bataklığı mı? Emekliye artık yardım elimizi uzatmamız
gerekmiyor mu? 

Yapımına, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun
ilçe belediye başkanlığı

döneminde başlanan
Beylikdüzü’ndeki 

İbrahim Cevahir 
Camii, ibadete açıldı.

“Kadına saygıyı, çocuklara
iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır camilerimiz” 

diyen İmamoğlu, “Biz, 
milli dayanışmayı da bu

camilerde yaşattık ve
yaşadık” dedi

DAYANISMAYI 
CAMIDE GORDUK

Emre YÜKSEL

Emekliye 800 lira 
kira yardımı

Caminin bulunduğu alan içindeki müftülük binasını da bitireceklerini
kaydeden İmamoğlu, “Büyükşehir olarak yapıyoruz, bitireceğiz. Kullanıp

kullanmamak onlara aittir. Kullanmazlarsa, biz, orayı güzel inancımız için en
uygun şekilde kullanmaya hazırız. Bu ve buna benzer birçok ibadethanemize

katkı sunmuşuzdur, sunmaya devam edeceğiz. İstanbul’un her noktasında tevazu
gösteren, insanı içine çeken, sıcaklığını hissettiren ve insanları buluşturan güzel ca-

milerimizin, yüce Allah’ın kul ile baş başa kalma yeri olan bu güzel camilerimizin var-
lıklarının devamını diliyorum” dedi. Caminin yapımında büyük emekleri olan Cevahir

ailesine ve Beylikdüzü Belediyesi’ne de teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Bundan
sonra buranın aynı kararlılıkla, aynı duygularla korunmasını, geliştirilmesini istiyoruz.
Belediye Başkanımız, yakın çevresini, çok yakınındaki bina ile ilgili düzenleme ile il-

gili fikirlerimi biliyor. Hızlıca düzenleyeceğinden eminim. Hemen arkasında bilim
sanat merkezi olacak Allah’ın izniyle, Profesör Aziz Sancar’ın ismini taşıyan.

Yani maneviyatının, bilimin, aklın, güzelliğin, yaşam vadisinin, yeşilliğin,
doğalın, yaşamın iç içe olduğu güzel bir merkez oluşuyor. Herkesin

emeğine sağlık” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından
Mustafa Demir Hoca’nın okuduğu Kur’an tilaveti dinlendi.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, etkinlikten
sonra camideki ilk Cuma namazını

eda etti.

Aziz Sancar
ismi verilecek

ÖNEMLİ
MESAJLAR

VERDİ

gaziosmanpaşaBelediyesi,
Covid-19 ile mücadele kapsa-
mında çalışmalarını yoğun bi-

çimde sürdürüyor. 7/24 hizmet veren
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki
1.452 cadde ve sokak, 11 pazar yeri ile mey-
danları kapsayan yıkama ve dezenfekte ça-
lışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında 1.750 adet çöp
konteyneri de rutin olarak ilaçlanıp, dezen-
fekte ediliyor. Gaziosmanpaşa'da kamu hiz-
met binaları ve insan sirkülasyonunun
yoğun olduğu cami, park, toplu taşıma
araçları, otobüs ve taksi durakları gibi ortak
kullanım alanlarında düzenli olarak ilaç-
lama çalışması yapılıyor. Süreç bo-
yunca İlçe Sağlık Müdürlüğü ile
irtibat halinde olan belediye ekip-
leri, koronavirüs testi pozitif olan
vatandaşların binalarını ilaçlayıp
dezenfekte ediyor.

Pazar yerleri kontrol altında

İlçedeki 11 semt pazarında sıkı
tedbirler uygulayan Gaziosman-
paşa Belediyesi, Pazar yerlerinin
giriş ve çıkışlar noktalarında kont-
roller gerçekleştiriyor. Bunun yanı
sıra esnafta HES kodu sorgula-
ması yapan ekipler, tezgah ara-
sında mesafe, maske kullanımı,

hijyen kurallarına uyulması konularında de-
netimler gerçekleştiriyor. Pazar yerlerinde
vatandaşa ve esnaflara bilgilendirici anons-
lar yapılıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi Za-
bıta ekipleri, gıda satış noktaları olmak
üzere ilçe genelindeki işletmelerde maske,
mesafe, temizlik ve HES kodu kontrollerini
sürdürüyor. 

Filyasyon çalışmalarına destek

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün filyasyon çalış-
malarına 20 araç ve 20 personel ile destek
veren Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri,
pozitif vakalara en kısa sürede ulaşılması ve
salgının kontrol altında tutulması için saha

çalışmalarını yoğun biçimde sürdürüyor.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, koronavirüs ile
mücadelede en ön saflarda yer alan sağlıkçı-
ları da bu süreçte yalnız bırakmıyor. İlçedeki
sağlık çalışanları için binlerce siperlik ve yüz
maskesi üretip, kapılarına kadar ulaştıran
Gaziosmanpaşa Belediyesi, hastanelere gö-
türdüğü ikramlarla da sağlıkçılara moral ve
destek veriyor.

Yüzbinlerce maske dağıtıldı

Koronavirüs salgınının yayılımını engelle-
mek için zorunlu hale getirilen maske kulla-
nımı konusunda harekete geçen
Gaziosmanpaşa Belediyesi, yüzbinlerce

maske üretip, vatandaşlara ücret-
siz olarak dağıttı. İlçedeki mey-
danlar, pazar yerleri,
muhtarlıklar gibi birçok noktada
süreç başından bu yana toplam
800 bin adet maske dağıtımı ya-
pıldı. Ayrıca Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi, ilçedeki 27 aile sağlığı
merkezi, 81 cami, 16 muhtarlık,
hastaneler ve sınav dönemle-
rinde okullara dezenfektan
standı yerleştirdi.

Vatandaşlara
sosyal destek

Covid-19 salgınının sosyal ve

ekonomik etkilerini en aza indirmeyi amaç-
layan Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu sü-
reçte vatandaşlara destek olmayı
sürdürüyor. Bu süreçte ihtiyaç sahiplerine
40 bin koli erzak dağıtımı gerçekleştiren be-
lediye ekipleri, her gün 800 kişilik sıcak
yemek dağıtımı gerçekleştirmeye devam edi-
yor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulan-
dığı hafta sonlarında ise sağlık ve emniyet
mensupları ile görevi başında olan çalışan-
lara Mobil Büfe aracılığıyla sıcak çorba ve
çay ikramı yapılıyor.

Öğrencilere uzaktan eğitim 

Yüz yüze eğitime verilen bu dönemde öğ-
rencilerin derslerden geri kalmaması adına
Gaziosmanpaşa Belediyesi, bilgi evleri,
gençlik merkezi ve sanat akademisinde on-
line eğitime geçti. Bu kapsamda lise ve üni-
versite hazırlık öğrencileri ile sanat eğitimi
öğrencilere canlı derslerle uzaktan eğitimler
veriliyor. Belediyenin internet sitesinde dü-
zenlenen online LGS ve YKS deneme sı-
navları ile öğrencilerin sınava hazırlık
sürecinde kendilerini ölçmesi ve değerlendir-
mesi sağlanıyor.

Covid-19 salgınına karşı ilk günden
bu yana üst düzey önlemler alan
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe

genelinde dezenfekte çalışmaları
ile maske, mesafe, temizlik ve 

HES kodu denetimlerini 
aralıksız sürdürüyor

GOP virüse savaş açtı

Kadıköy’de nostalji
Pandemi nedeniyle sosyal hayatları
kısıtlanan, okullarından uzak kalan 
“Bizim Çocuklar” tiyatro ekibi, televizyonun
olmadığı dönemlerde severek takip edilen
radyo tiyatrosunu günümüze taşıdı. “Bizim
Çocuklar” tiyatro ekibi Kral Çıplak masalına
sesleriyle, yeni nesil radyo deneyimi podcast
formatında hayat verdi

KadıKöy
Belediyesi
Halis

Kurtça Çocuk 
Kültür Merkezi’nin
(HKÇKM) düzenle-
diği “Çocukça Ti-
yatro” atölyesinde
tiyatro eğitimi alan
“Bizim Çocuklar” ti-
yatro ekibi, pandemi
sürecinde diğer
bütün çocuklar gibi eğitimlerinden ve sosyal hayatla-
rından fedakarlıkta bulundu. Evde kalan ve sınırlı sa-
atlerde dışarı çıkabilen çocuklar, öğrendiklerini
unutmamak ve bu süreci üretken bir şekilde geçirmek
için radyo tiyatrosunu araştırmaya ve yeni nesil uygu-
lamalarla birleştirmeye karar verdi. Online olarak sür-
dürdükleri tiyatro eğitimlerini, “Kral Çıplak” oyunu
ile podcast formatına taşıdı. “Bizim Çocuklar” ekibi-
nin Kral Çıplak, Hansel ve Gretel, Keloğlan gibi ma-
salların uyarlamaları Spotify’dan dinlenebiliyor.
“Bizim Çocuklar” tiyatro ekibinin eğitmenlerden
Uğur Cabiroğlu ve Can Yılmaz, yaptıkları araştırma-
lara göre bu projenin Türkiye’de yapılan ilk çocuk
radyo tiyatrosu oyunu olduğunu ifade etti.

LüLebur-
gaz’da
yaklaşık 8

ay önce ölmek üzere
bulunan köpeği, hay-
vansever Oylum
Gündüz’ün girişimleri
ve Lüleburgaz Beledi-
yesi Çevre Sağlığı Bi-
rimi ekiplerinin
çabalarıyla tekrar hayata döndürüldü. Boncuk ismi ve-
rilen köpeği gördüğünde gözlerine inanamadığını söyle-
yen Gündüz, “Geldiğimde gözlerime inanamadım.
Hayvan hem kilo almış, hem iyileşmiş hem de çok hare-
ketliydi” dedi. Lüleburgaz’da gözleri yaşartacak can
dost seferberliği yaşandı. Bundan yaklaşık 8 ay önce
hayvansever Oylum Gündüz, evinin önünde tüyleri dö-
külmüş, hareket etmekte zorlanan sokağa terk edilmiş
bir köpek buldu. Köpek için harekete geçen Gündüz,
önce kendi imkanlarıyla can dostu beslemeye başladı.
Ancak köpeğin iyileşmediğini, tam tersine durumunun
daha da kötüye gittiğini gören Gündüz, durumu Lüle-
burgaz Belediyesi Çevre Sağlığı Birimi’ne bildirdi. İhbar
üzerine olay yerine gelen ekipler, bitkin duruma düşen
köpeği alarak hızla tedaviye başladı. Köpeğin duru-
muna çok üzüldüğünü belirten Gündüz, talihsiz hayva-
nın vücudunun birkaç bölgesinde de morluk fark
ettiğini söyledi. Gündüz, “Bir süre, bir iki ay kadar
orada baktık. Site olarak herkes elinden geleni yaptı.
Daha sonra hasta olduğunu, hastalığının daha da iler-
lediğini fark ettim” şeklinde konuştu.

Can dost için seferberlik

İmamoğlu, söz konusu caminin yapımı konusunda kendilerinin önüne sık sık engeller çıkarıldığını belirterek,
“Allah onlara akıl, fikir, hidayet versin diyorum. Siz de lütfen amin deyin” şeklinde konuştu.
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MASKESİZ DOLAŞMA
VİRÜSE BULAŞMA

SAĞLIKLI
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COVİD19
TAŞIYICI

BASIN İLAN KURUMU
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A merika Birleşik Devleti,
(ABD) New York Federal
mahkemesi, Ayyıldız Tim

Türk Hacker grubuna ABD'ye siber
savaş açtığı" iddiasıyla soruşturma
başlattı Türk hacker grubu tarafından
sosyal medya hesabından yapılan
paylaşımda, saldırıların terör örgütleri
FETÖ, PKK ve YPG’nin hedef alın-
dığı, Amerikan halkına müttefik bir ül-
kenin gerçeklerini anlatmanın
amaçlandığı ifade edildi. Ayyıldız Tim
Siber Savunma Şirketi Genel Müdürü
Mehmet İshak, dava sürecini Demirö-
ren Haber Ajansı'na (DHA)
anlattı.İshak, Ayyıldız Tim tarafından
yapılan saldırıların terör örgütleri
FETÖ, PKK, YPG’yi hedef aldığını
ifade ederek, “Biz bu işin arkasında
yine ABD’ye kaçan FETÖ terör ör-
gütü mensuplarının da olduğunu dü-
şünüyoruz” dedi.

Ülkesini seven herkes yapar

Mehmet İshak, New York Federal
Mahkemesi’nce açılan davanın devam

ettiğini ve gerekli karşı cevabın iletildi-
ğini söyledi. İshak yaptığı açıklamada,
“Burada şirketimiz karşı cevap olarak,
dost ve müttefik ülkelerin terör konu-
sunda ortak hareket etmesi gerekirken
FETÖ örgütü, PKK, YPG terör örgü-
tünü destekleyen bazı ülke ve hesap-
lara karşı ataklar yapıldı." dedi. İshak,
Ayyıldız Tim'in terör örgütlerine yöne-
lik yaptığı saldırıların ülkesini seven
herkesin yapacağı şeyler olduğunu
ifade ederek, "Ayyıldız Tim, ülkesini
seven herkesin yapabileceği şeyleri
yaptı. ABD’ye karşı da böyle bir olay
olmuş olsa ABD’deki bu konuda
uzman insanların da aynı tepkiyi vere-
cektir” diye konuştu.

FBI ofisine başvurulacak

İshak, davanın sonucunun henüz net-
leşmediğini ifade ederek açıklamala-
rını şu sözlerle sürdürdü: “Tabi
davanın sonucunu bilemiyoruz.
Ancak ABD Ankara Büyükelçiliği’nde
FBI ofisine avukatlarımız başvuracak
bu konuyla ilgili. Daha detaylı bilgiler

öğreneceğiz. Burada dava ne zaman
sonuçlanır onu bilemiyorum ama
tabii ki böyle bir şeyi biz kabul etmiyo-
ruz. Casusluk davası, yani casusluk
ABD’de idam cezası. Siber savaş
açmak da çok ağır cezaları var. Ama
burada FETÖ terör örgütüne karşı,
bazı YPG, PKK terör örgütü hesapla-
rına karşı, ABD’de gizlenen FETÖ ör-
gütü mensuplarına karşı yapılan
saldırıların; ABD’ye Türkiye’yi anla-
tan, müttefik olduğumuzu anlatan,
Kore’yi anlatan yazılar yazan ve bazı
hesaplardan bunları ABD’deki üst
düzey bürokratların ya da televizyon-
cuların hesaplarında anlatan bazı hac-
ker arkadaşlarımızın bunu bir
düşmanlık değil de bir şeyleri belirt-
mek için yaptıklarını düşünüyorum.”

Bilgiler sızdırıldı

Ayyıldız Tim ile ilgili gizli bilgilerin
nasıl sızdığını henüz bilmediklerini
ifade eden İshak, “Konunun arka-
sında tabi bu gizli bilgilerin yani biz-
lerle ilgili gizli bilgilerin nasıl sızdığını

bilemiyoruz. Türkiye’den sızdırıldı.
Büyük ihtimalle öyle görünüyor.
Çünkü bazı hesaplar ve isimler çok
gizliydi. Burada şunu da düşünüyo-
ruz; Ayyıldız Tim bildiğiniz gibi FETÖ
terör örgütüyle büyük mücadeleler
vermiştir. 10 yıldır. Birçok hesabı, terör
örgütü hesabını hackleyip deşifre
etmiş, birçok FETÖ’cüyü deşifre
etmiş bir grup olduğundan dolayı biz
bu işin arkasında yine ABD’ye kaçan
FETÖ terör örgütü mensuplarının da
olduğunu düşünüyoruz. ABD’nin ve
Federal Mahkeme’nin iddia ettiği gibi
bir siber casusluk bir siber savaş teri-
minin yanlış olduğuna inanıyorum”
ifadelerine yer verdi. DHA

ABD'De Donald Trump destek-
çilerinin 6 Ocak'ta Kongreyi
basması ve yaşanan şiddet

olaylarının yankıları sürüyor. Teksas eya-
letinde ünlü emlak komisyoncusu ve rad-
yocu Jenna Ryan arkadaşlarıyla birlikte
milyon dolarlık özel jet ile başkent Was-
hington'daki gösterelere katıldı. Özel
jetin yanında fotoğraf çektiren Jenna
Ryan sosyal medya hesabından "Biz sa-
dece başkente saldırdık. Hayatımın en
güzel günlerinden biriydi” ifadelerini kul-
landı. Ryan'a binlerce Amerikalı tepki
gösterdi. Ryan, kongre binasının bulun-
duğu Capitol Hill'e yürüyüşü canlı ya-
yınlayarak “Bütün bu işçi sınıfı insanlar
bir hafta izin alıyor… Buraya özgürlük
için uçtuk. Seçimi çalmak istiyorlar, her
şeyi çalmak istiyorlar. Biz insanlar kızdık.

Özel bir jetle uçtuk, tanrı bizi bugün bu-
rada istedi. Trump benim başkanım. Bu
savaşa giden bir başlangıç" ifadelerini
kullandı. Beş kişinin ölümüne neden
olan gösteriye ilişkin ikinci bir paylaşım
yapan Ryan, "Biz sadece başkente saldır-
dık. Hayatımın en güzel günlerinden bi-
riydi”dedi. Ryan’ın bu paylaşımına
Amerikan medyası ve halk tarafından
tepki yağdı.

Ölü sayısı 5'e çıktı

Kongrenin Trump destekçisi gösterici-
lerce basılması sırasında çıkan olaylarda
50'den fazla polis yaralanırken, çıkan ar-
bedede başına darbe alan polis memur-
larından birinin bugün öldüğü
açıklanmıştı.Kongredeki olaylarda haya-
tını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. DHA

ingiltere Başba-
kanı Johnson, Do-
nald Trump'ı

eleştirerek,"İnsanları, Kongre
binasında yaptıkları gibi utanç
verici şekilde davranmaya teş-
vik etmeyi kayıtsız şartsız kını-
yorum." ifadelerini kullandı.
ABD'deki kongre baskınına
dünya liderlerinden tepkiler
sürüyor. İngiltere Başbakanı
Boris Johnson, Başbakanlık
ofisinde düzenlediği basın
toplantısında ABD Başkanı
Donald Trump'ın destekçileri-
nin ABD Kongresi'ne girme-
sini değerlendirdi. ABD'nin
kendisi için özgürlük ve de-
mokrasi fikirlerini temsil etti-
ğini söyleyen İngiltere
Başbakanı Johnson, "İnsan-

ları Kongre binasına saldır-
maya teşvik etmenin ve şim-
diye kadar Başkanın (Trump)
özgür ve adil bir seçimin so-
nucu konusunda sürekli ola-
rak şüphe uyandırmasının
tamamen yanlış olduğuna
inanıyorum" dedi. Donald
Trump'ın bu konuda söyledik-
lerinin de tamamen yanlış ol-
duğunu kaydeden Johnson,
"İnsanları Kongre binasında
yaptıkları gibi utanç verici şe-
kilde davranmaya teşvik et-
meyi kayıtsız şartsız
kınıyorum" diye konuştu.
Johnson, Joe Biden'ın galibi-
yetinin tescil edilmesinden ve
"demokrasinin galip gelmesin-
den" çok memnun olduğunu
da sözlerine ekledi. DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) New York Federal Mahkemesi, Ayyıldız
Tim Türk Hacker grubuna "ABD'ye siber savaş açtığı" iddiasıyla soruşturma
başlattı. Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Ayyıldız Tim Siber Savunma
Şirketi Genel Müdürü Mehmet İshak, " Biz bu işin arkasında yine ABD’ye
kaçan FETÖ terör örgütü mensuplarının da olduğunu düşünüyoruz” dedi

ABD Kongresinin Donald Trump destekçileri tarafın-
dan basılması sırasında çıkan olaylara Teksas'dan özel
jetiyle katılan emlak komisyoncusu ve radyocu Jenna
Ryan'in " Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en
güzel günlerinden biriydi” ifadelerine tepki yağdı
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AfriKA kıtasının batısında
yer alan Gana Cumhuriye-
ti'nde 8'inci Parlamento Baş-

kanlığı seçimlerinde arbede
yaşandı.Yaşanan gerilim çatışmaya
dönüştü. Ulusal Demokratik Kongre
ve Yeni Vatansever Parti arasında Mec-
lis Başkanı seçimi için Parlamento Ka-
tibi tarafından yürütülen gizli
oylamayla ilgili anlaşmazlıklar ortaya
çıktı.Oylama sırasında iktidardaki bir
milletvekilinin sandığa el koymaya ça-
lışması üzerine kaotik sahneler patlak

verdi. Tartışmaların ardından çıkan ar-
bedede milletvekilleri birbirlerine sal-
dırdı, bazılarının ise seçim sandıklarını
yumruklarını ve tekmeledikleri görüldü.
İki partinin milletvekilleri arasında
çıkan çatışmaya parlamento salonuna
giren ordu müdahalede bulundu.

Düzen çöktü

Ordunun müdahalede bulunduğu
meclis başkanlığı seçimini Alban Su-
mana Kingsford Bagbin seçildi. Se-
çimde geçici olmayan sonuçlara göre,

Ulusal Demokratik Kongresi (NDC)
partisinin, adayı Alban Sumana 
Kingsford Bagbin'in meclis başkanlığı
seçildiği ifade edildi. Öte yandan, 
çatışmanın Yeni Vatansever Parti'nin
(NPP) adayı ve Parlamento Başkanı
Prof. Aaron Mike Oquaye'nin önde
gösterildiği iddiaları üzerine çıktığı
ifade edildi. Muhalefetteki Ulusal De-
mokratik Kongre'den milletvekili seçi-
len Kwame Twumasi Ampofo da,
"Kanun ve düzen tamamen çöktü" 
ifadesini kullandı. DHA

Gana karıstı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
(KKTC)14 yaşındaki bir çocuğun an-
nesi ve babasını öldürerek, intihar ettiği

iddia edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
güne aile vahşetle uyandı. Geçitkale'de aile ara-
sında çıkan tartışma 3 ölümle sonuçlandı.Olayla
ilgili ilk bulgulara göre, 14 yaşındaki Çınar Ço-
banoğlu’nun annesi Bengü Çobanoğlu ile
emekli astsubay olan babası İbrahim Çobanoğ-

lu’nu vurarak intihar ettiği iddia edildi. Olayla il-
gili olarak aile bireyinden Eralp Çobanoğlu’nun
(18), Mağusa Polisi Müdürlüğü’nde sorgulan-
dığı belirtildi. Cinayeti kimin işlediğiyle ilgili çok
yönlü araştırma sürüyor. Polis cinayetle ilgili
yaptığı incemelerde evin içerisinde 2 boş kovan
bulduğu, olayda kullanılan tabancanın emare
olarak alındığı ifade edildi. Olay yerine çok sa-
yıda polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

KKTC’de dehset
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T ürk edebiyatında önemli bir
yeri olan Halide Edip, 1884 yı-
lında Sultan 2. Abdülhamid

Han'ın Ceyb-i Hümayun katiplerinden
Selanikli Mehmed Edip Bey ile Fatma
Bedrifem Hanım'ın çocukları olarak
1884'te dünyaya geldi. Annesini küçük
yaşta yitiren Halide Edip, çocuklu-
ğunu "mor salkımlı evde", anneannesi-
nin ve büyükbabasının yanında
geçirdi. Üsküdar Amerikan Kız Kole-
jine 1893 yılında giren Halide Edip, bir
yıl sonra buradan ayrılmak zorunda
kaldı. Halide Edip, özel hocalardan
Arapça, İngilizce, Fransızca ve müzik
dersleri aldı. İngilizce öğretmeninin
teşvikiyle John Abbot'un "Mother"
isimli kitabının çevirisini yaptı. Mah-
mut Esat Efendi'nin düzenlemesiyle
"Mader" adıyla basılan eser, Halide
Edip'e, Sultan Abdülhamid tarafından
"Şefkat Nişanı" verilmesine vesile oldu.
1899 yılında ikinci kez başladığı kolej-
den, 1901 yılında mezun oldu. Halide
Edip, aynı yıl matematik dersleri aldığı
Salih Zeki Bey'le evlendi. Bu evlilikten
Ayetullah ve Hikmetullah Togo is-
minde 2 oğlu dünyaya geldi. Halide
Edip, Japonların Rusya'yı yenmesinin
verdiği sevinçle oğluna Japon Deniz
Kuvvetleri Komutanı Amiral Togo
Heihachiro'nun ismi olan "Togo"yu
verdi. Tevfik Fikret'in yönetimindeki
Tanin gazetesinde "Halide Salih" imza-
sıyla yazılar yayımlayan Halide Edip,
yazılarını daha sonra Resimli Kitap,
Yeni Tanin, Şehbal, Musavver Muhit,
Mehasin ve Resimli Roman gibi yayın-
larda sürdürdü. Yazıları nedeniyle teh-
ditler alan Halide Edip, 31 Mart
olayları sırasında öldürüleceği endişe-
siyle Mısır'a gitti. 1909'da yurda dön-
dükten sonra yazılarına devam etti. Eşi
Salih Zeki'den 1910 yılında boşandı.

Sultanahmet mitingi 

Maarif Nazırı Sait Bey'in tekli-
fiyle kız öğretmen okullarında
öğretmenlik ve vakıf okulla-
rında müfettişlik yaptı. Bu dö-
nemde gözlemlediği
İstanbul'un arka mahalleleri,
"Sinekli Bakkal" romanını
yazmasına katkıda bulundu.
Halide Edip, bu dönemde
Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura
gibi isimlerin yazılarından et-
kilendi. Balkan Savaşı sıra-
sında kadınların toplum
hayatına katılması ve eğitil-
mesi amacıyla ilk kadın der-
neği Teali-i Nisvan
Cemiyeti'ni kurdu. Cemal Pa-
şa'nın teklifi ile Lübnan, Bey-
rut ve Şam'da okulları
düzenleyip açmak üzere Suri-
ye'ye gitti. Kendisi Suriye'dey-
ken babasına verdiği
vekaletnameyle 1917'de Dr.
Adnan ile evlendi. Aynı yıl
Mev'ud Hüküm ve ilk tiyatro
oyunu Kenan Çobanları'nı
yazdı. 1918-19'da İstanbul
Darülfünunu'nda Batı
edebiyatı dersleri verdi.
Halide Edip, 15 Mayıs
1919'da İzmir'in işga-
linden sonra düzenle-
nen Fatih, Üsküdar ve
Sultanahmet mitingle-
rine konuşmacı olarak
katıldı. Özellikle Sulta-
nahmet mitinginde
yaptığı konuşma çok et-
kili oldu ve hiç unutul-
madı. Büyük Mecmua ve
Vakit'teki yazılarıyla işgale
karşı direnişin gelişmesine kat-
kıda bulundu.

Anadolu kurtarıcıdır

Bu yıllarda Anadolu'ya gizlice silah ka-
çırma işinde de görev alan Halide
Edip, 1920'de eşiyle Anadolu'ya geçe-

rek Milli Mücadele için çalışmalara
katıldı. Anadolu'ya geçişi sırasında
Yunus Nadi ile sohbetlerinde bir ajans
kurulması fikri ortaya çıktı.
Yunus Nadi Bey, Geyve Akhisar istas-
yonundaki bu sohbeti şöyle anlattı:
"- Halide Edip Hanım, sanki Kayışda-

ğı'na
bir tenez-

zühe çıkmış gibi seyahatten ve onun
zahmetlerinden hiç şikayet etmiyor, bi-
lakis daha ziyade işlerden bahsedi-

yordu. Pratik bir Türk kadını. Kendi-
sine Kuşçalı muharebesinde Paşa'ya
sorduğum telsiz telgraf suali ile ceva-
bını anlattım. 'Şimdi gider gitmez
bütün dünyaya o tarik ile bağlanırız.'
dedim. 'Çok güzel.' dedi, 'Daha iyisi
gider gitmez bir ajans teşkilatı kuralım,

o vasıta ile dahile ve harice söy-
leriz.' Birinci şart hanımefendi.
Sonra tabii bunun teferruatı
gelir; mesela ilk merhalede neş-
riyat -ki başlı başına teşkilata
ihtiyaç gösterir- sonra propa-
ganda envai...

- Tabii sıra ile hepsi yapılır. Fakat
benim fikrimce ilk iş ajans olmalı.

Hatta isterseniz adını burada koyu-
verelim: Mesela Türk Ajansı, mesela

Ankara Ajansı, mesela Anadolu
Ajansı... Daha da bulunabilir.
- Bana Anadolu Ajansı en iyi isim gibi
görünüyor.
- Bana da öyle. Değil mi, evvela ken-
dini ve mümkünse bütün vatanı kurta-
racak olan Anadolu'dur. O halde

kararımızı vermiş olalım: Anadolu
Ajansı...
- Evet, Anadolu Ajansı hanımefendi..."
- Mustafa Kemal, tarihi genelge ile
AA'nın kuruluşunu duyurdu
Halide Edip, 5 Nisan 1920'de, ajans
konusunda Mustafa Kemal Paşa ile
Ankara'da, bugünlerde müze olarak
kullanılan istasyon binasında yaptık-
ları görüşmeyi, "Türk'ün Ateşle İmti-
hanı" adlı eserinde şöyle anlatmıştır:
"Yunus Nadi Bey'le yolda konuştuğu-
muz ajans sorununu M. Kemal Pa-
şa'ya açtım. Yunus Nadi Bey'le buna,
'Anadolu Ajansı' olarak başlamayı ko-
nuştuğumuzu anlattım. İsteklerimiz,
bu ajans haberlerini, telgrafhanesi olan
her yere göndermek ve olmayan yer-
lerde de camilere ilan halinde 
yapıştırmaktı.
Bundan başka, dünyanın ne düşündü-
ğünü anlamak için, İngilizce ve Fran-
sızca gazetelerin en önemlilerini
getirtmekti. Bu noktalar üzerinde an-
laştıktan sonra, ben bir yazı makinesi
lazım olduğunu söylediğim zaman,
Mustafa Kemal, Osmanlı Banka-
sı'ndan bulacağını vadetti."
Bu konuşmaların ardından 6 Nisan
1920'de Anadolu Ajansının kuruluşu
gerçekleştirildi. Halide Edip Adıvar,
AA'nin isim annesi olarak tarihe geçti.
Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk, Milli Müca-
dele ateşini tutuşturduğu bütün yurda
gönderdiği tarihi genelge ile Anadolu
Ajansının kuruluşunu duyurdu.

Sakarya Savaşı'nda 
Onbaşı oldu

Ankara'da Yunus Nadi'nin Hakimiyet-i
Milliye gazetesine yardım eden Halide
Edip, bir yandan da yabancı gazetele-
rin tercümelerini yaptı. Hilal-i Ah-
mer'de (Kızılay) Ankara Şubesi
Başkanı oldu. Sakarya Savaşı sıra-

sında onbaşı oldu. 1921 ve
1922'de arasında Tetkik-i Me-
zalim Komisyonu'nda Yunan
ordusunun çekilirken bıraktığı
hasarı ve halka yaptığı zulüm-
leri raporlaştırdı. Halide Edip'e,
savaş sonunda "Çavuş" rütbesi
verildi. Bu dönemde yaptığı
gözlemlerle "Ateşten Gömlek",
Vurun Kahpeye" romanları ile
"Dağa Çıkan Kurt" hikaye ki-
taplarını yazdı.
Cumhuriyet'in ilanından sonra
Halide Edip, Akşam, Dergah,
İkdam, Vakit, Hakimiyet-i Mil-
liye, Son Telgraf gazete ve der-
gilerinde yazı hayatını
sürdürdü. Milli Mücadele'den
sonra, kurucuları arasında
Adnan Adıvar'ın da bulunduğu
Terakkiperver Cumhuriyet Fır-
kası'nın İsmet Paşa (İnönü)
hükümetince kapatılması ve
çıkan siyasi ihtilaflar yüzünden
eşiyle 1925'te Türkiye'den ayrıl-
mayı tercih etti. Halide Edip,
1939 yılına kadar 14 yıl bo-
yunca yurt dışında yaşadı. İn-
giltere, Fransa ve ABD'de

konferanslar ile üniversitelerde
dersler verdi. 1935'te Hindistan'a gide-
rek Müslüman üniversitesi Camia-ı
Milliye'nin kurulması için düzenlenen
kampanyayı destekledi. İstanbul Üni-
versitesi'nde 1940'ta İngiliz Edebiyatı
dersleri verdi. 1950'de Demokrat Parti
listesinden İzmir milletvekili olarak se-
çildi. Halide Edip, bazı görüş ayrılık-
ları nedeniyle 1954'te
milletvekilliğinden ayrılarak üniversi-
teye döndü. Son döneminde kendini
tamamen edebiyata veren Halide
Edip, "Mor Salkımlı Ev" kitabında ha-
tıralarını yayınladı. Halide Edip Adı-
var, 9 Ocak 1964'te 82 yaşında hayatını
kaybetti ve cenazesi, İstanbul Merkez-
efendi Mezarlığına defnedildi.
HABER MERKEZİ
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Son dönemde sağlık so-
runları yaşayan ve geçir-
diği bağırsak

ameliyatından sonra 46 kiloya kadar
düşen Seren Serengil'den sürpriz bir
haber geldi. Serengil, yaklaşık iki yıldır
gözlerden uzak aşk yaşadığı Mustafa
rahman Tohma'nın evlilik teklifine

"Evet" yanıtını verdi. Ünlü şarkıcı, zor
günlerinde kendisini yalnız bırakma-
yan sevgilisinin evlilik teklifini sosyal
medya hesabından, "Evet' dedim" me-
sajıyla duyurdu. Serengil'in paylaşımı-
nın ardından Tohma da, "Bir kişide
hem aşkı, hem de arkadaşlığı bul-
mak..." mesajını yayınladı. Seren Se-

rengil ve Mustafa rahman Tohma iki-
lisi, haklarında çıkan aşk iddiaları ile
gündeme gelmişti. ancak ikili, yakın
arkadaş olduklarını söylemişti. 38 ya-
şındaki Mustafa rahman Tohma, aile
mesleği olan çiftçilikle uğraşıyor.
ziraat fakültesi mezunu olan Tohma,
mısır, buğday, hayvan yemi gibi ürün-

ler üretiyor. Tohma, geçmiş yıllarda
modellik de yapmıştır.

2000 yılında başladı
Seren Serengil ilk evliliğini 2000 yı-
lında Ozan Kaçmaz ile yapmıştı.
ancak çift iki yıl sonra boşanmıştı. Se-
rengil, aynı yıl şarkıcı Cengiz İmren ile

sürpriz bir şekilde nikah masasına
oturmuştu. ancak Serengil'in bu evli-
liği de üç yıl sonra sona erdi. Ünlü şar-
kıcı, 2006-2010 yılları arasında ise
Musa aytun ile evlilik yaşadı. Serengil,
2018'de ise yine bir şarkıcı olan Yaşar
İpek ile evlendi. Çift, olaylı bir şekilde
boşandı.

Seren Serengil beşinci kez evleniyor!

Kurtuluş Savaşı'nın "Halide Onbaşısı", Türk edebiyatının "ilk savaş
romancısı" Halide Edip Adıvar, vefatının 57'nci yılında anılıyor

HaLIDE EDIp
uNuTuLMuyOR

Peyami Safa'nın "Tek Türk savaş romancısı" dediği Halide
Edip, geride "Heyula", "raik'in annesi", "Seviye Talib", "Han-

dan", "Yeni Turan", "Son Eseri", "Mev'ud Hüküm", "ateşten Göm-
lek", "Kalp ağrısı", "Vurun Kahpeye", "zeyno'nun Oğlu", "Sinekli

Bakkal", "Yolpalas Cinayeti", "Tatarcık", "Sonsuz Panayır", "Döner
ayna", "akıle Hanım", "Kerim Sutna'nın Oğlu", "Sevda Sokağı
Komedyası", "Çaresaz", "Hayat Parçaları" adlı romanlarını;
"Mor Salkımlı Ev", "Türk'ün ateşle İmtihanı" hatıra kitapla-
rını ve "Kenan Çobanları", "Maske" ve "ruh" adlı tiyatro

oyunlarını bıraktı. Halide Edip, ayrıca George Or-
well'in Hayvan Çiftliği, Shakespeare'in Hamlet

gibi önemli eserlerini de Türkçeye 
kazandırdı.

Tek Türk 
savaş romancısı

O bir Kudüs Şairi
İslam aleminin ruhuna hitap eden "Mescid-i
Aksa" şiiriyle Türk edebiyatında "Kudüs Şairi"
olarak bilinen, Memur-Sen'in kurucu genel
başkanı, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif
İnan, vefatının 21. yılında anılıyor

Hafızalara "Kudüs
Şairi" olarak kazınan usta
kalem, gümrük memuru

Hacı Müslim İnan'ın oğlu olarak 12
Temmuz 1940'ta Şanlıurfa'da doğdu.
Eğitim hayatına bu kentte başlayan
İnan, lise son sınıfı okumak için
1958'de dayılarının bulunduğu ve ha-
yatının dönüm noktası olan Kahra-
manmaraş'a gitti. Öğrencilik hayatını
faal bir şekilde geçiren İnan, aynı yıl
bir grup arkadaşıyla ilk deneyimi olan
Derya gazetesini çıkardı. Edebiyata
meraklı İnan, liseyi bitirdiği yıl ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya fa-
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölü-
münü kazandı ancak 2 yıl sonra okulu
bıraktı.

Yedi Güzel Adam'dan biri

Mehmet akif İnan, 1960'ta Kahra-
manmaraş'ta şair, yazar, fikir adamı
Necip fazıl Kısakürek ile tanıştı. İnan,
burada fikir ve edebi çalışmalarıyla
Türk edebiyatına damga vuran, arala-
rında Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve
Cahit zarifoğlu'nun da bulunduğu,
"Yedi Güzel adam" olarak milyonların
beğenisini kazanan şair ve yazarlar-
dan biri olarak öne çıktı. Yarıda bırak-
tığı fakültesine geri dönen İnan,
öğrenim hayatını edebiyat, dergi, şiir
ve yazarlıkla meşgul olarak sürdürdü.
Bu sürede 1962-1964'te Hilal Mües-
sese Müdürlüğü yapan İnan, 1965'te
evlendi. 1967'de İnan'ın tek çocuğu
Şakire Banu dünyaya geldi.

Eserlerle dolu yıllar

fikir adamı İnan, 1964-1969 yılla-
rında Türk Ocağı Genel Başkanlığı da
yaptıktan sonra 1969'da Nuri Pakdil
ile Edebiyat Dergisi'ni kurdu. ardın-
dan 1969-1972 yıllarında Türk Taşıt
İşverenleri Sendikasında uzman gör-
evinde bulunan İnan, ilk kitabı "Edebi-
yat ve Medeniyet Üzerine" adlı eserini
1972'de çıkardı. İlk şiir kitabını ise
1974'te "Hicret" adıyla çıkaran usta
kalem, 1976-1990'da ise kurucusu

olduğu Mavera Dergisi'nde çeşitli gö-
revlerde bulundu. ankara'da Gazi Eği-
tim Enstitüsünde 1977-1980
yıllarında edebiyat öğretmenliği
yapan İnan, bu dönemde eğitim ens-
titüleri için yazar Oktay Çağlar ile be-
raber "Yeni Türk Edebiyatı" adlı ders
kitabını hazırladı. Daha sonra ankara
fen lisesi öğretmenliğine tayin olan
İnan, vefatına kadar bu lisede öğret-
menlik yaptı. Usta kalem, 1985'te
"Din ve Uygarlık" adlı denemeler kita-
bını çıkardı, ardından 1991'de "Tenha
Sözler"i yayınladı.

Ölümsüz eseri "Mescid-i
Aksa" şiiri

Milli ve manevi değerlerine bağlı
Mehmet akif İnan'ın ölümsüz eseri
ise 1979'da yazdığı "Mescid-i aksa"
şiiri oldu. İlk defa gazeteci yazar akif
Emre tarafından akıncılar Dergisi'nde
yayınlanan şiir, kısa sürede ülke ça-
pında büyük beğeni kazandı. İsrail'in
Kudüs'e yönelik saldırılarını 42 yıl
önce mısralarında anlatan Mehmet
akif İnan'ın yazdıklarının eskimemesi
ve halen güncelliğini koruması ise
ölümsüz bir esere imza attığının en
büyük kanıtı olma özelliğini taşıyor.
İslam'ın ilk kıblesi olması dolayısıyla
dünya Müslümanlarının göz bebeği
olan Kudüs'e yönelik İsrail'in saldırıla-
rından duyduğu derin üzüntü, duayen
kalem İnan'ın dizelerine yansıdı. 

Memurları sendikayla
buluşturdu

İnan, sendikacılıktaki uzmanlık dene-
yimini, 1992'de kurduğu ve genel
başkanlığını yaptığı Eğitimciler Birliği
Sendikasına (Eğitim-Sen) taşıdı. Kısa
sürede etrafında yüzlerce memuru bir
araya getiren İnan, bugün Türkiye'nin
en büyük konfederasyonu Memur-
Sen'i kurarak başına geçti ve vefatına
kadar bu görevi yürüttü. İnan, rama-
zana denk gelen 6 Ocak 2000'de 
hayata gözlerini yumdu. 
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SP  R
Mesut ÖziL’in GeLMe ihtiMaLi heyecanLandirdi

Oyun var skor yok

Kaf Kaf için 
kabus sona erdi

Mesut Özil'in Zonguldak'ın Devrek
ilçesindeki hemşehrileri, Fenerbahçe
ile anlaştığı yönündeki haberleri il-
giyle takip ediyor. Özel açıklamalarda
bulunan amcası Cevdet Özil, yeğenin

Türkiye'de futbol hayatına devam et-
mesinin kendisini ve hemşehrilerini
mutlu edeceğini söyledi. Dünyaca
ünlü Türk futbolcu Mesut Özil'in Fe-
nerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imza-

ladığı yönündeki haberler memleketi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de 
heyecana neden oldu. Özil'in hem-
şehrileri, transfer konusunda çıkan
haberleri ilgiyle takip etmeye başladı. 

GaLatasaray
teseLLi ariyor Aytemiz Alanyaspor bu sezon iyi giden performan-

sında son beş deplasman maçında istemediği so-
nuçlar aldı. Bu maçlarda üstün oynayan taraf
olmasına rağmen bitirici atışları yapamayan ve
mağlubiyetle ayrılan Akdeniz temsilcisi, son depla-
man maçı olan Fenerbahçe karşısında da yüzde 70
oyun üstünlüğüyle oynamasına rağmen 2-1 mağ-
lup oldu. Güçlü kadrosu ve başarılı oyununa rağ-
men istediği sonuçları alamayan Alanyaspor, son 8
maçın yalnızca 2'sinden galibiyetle ayrıldı. Bir
maçta da puanları rakibiyle bölüşmek zorunda
kaldı. Puan aldığı maçların tamamını evinde oyna-
yan Akdeniz temsilcisi, son haftalarda aldığı so-
nuçların ardından 30 puanla 4'üncü sıraya kadar
geriledi. Şampiyonluk yarışında kalmak isteyen tu-
runcu yeşilliler, bu nedenle pazartesi günü evinde
oynayacağı Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrıl-
mak istiyor. Alanyaspor, kulüp tesislerinde yapa-
cağı idmanla Kasımpaşa karşılaşmasının
çalışmalarına başlayacak.

Alanya savunması geçilmiyor

Maç boyunca üstün bir oyun ortaya koymasına
rağmen son vuruşları yapamayan Alanyaspor, son
haftalarda deplasmanda alınan kötü sonuçlara
çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ara
transfer döneminin de başlamasıyla kadrosunu
daha da güçlendirmesi beklenen Alanyaspor, ligi
en iyi yerde bitirmek için çalışıyor. Yakın rakiplerin-
den Galatasaray ile attığı ve yediği goller eşit olan
turuncu yeşilliler, halen sarı kırmızılı ekiple birlikte
14 golle en az gol yiyen takım konumunda. 28
golle de ligin en çok gol atan 4'üncü takımı olan
Akdeniz temsilcisinin 3 maç hariç tüm maçlarında
en fazla 3 gol kaydedildi. Geride kalan 17 haftada
7 maçta kalesinde hiç gol görmeyen Alanyaspor bu
maçların tamamını kazandı. Bu sezon en farklı ga-
libiyetini Atakaş Hatayspor'a karşı evinde 6-0 ile
alan turuncu yeşilli takım, bunun dışında en farklı
skorunu 16'ncı haftada yine evinde 3-0 ile Medipol
Başakşehir'e karşı aldı. Kalesini genellikle gole ka-
patan ve zor gol yiyen Akdeniz temsilcisinin en
fazla gol gördüğü ve mağlup olduğu Gaziantep
Futbol Kulübü maçı oldu. Rakibine 3-1 mağlup
olan Alanyaspor, bu karşılaşma haricinde kale-
sinde bu sezon sadece Fenerbahçe ve Gençlerbir-
liği maçlarında 2 gol gördü. 

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta takımdaki
koronavirüs vakalarının gölgesinde aldığı üst üste 2
yenilgiye rağmen ilk yarıyı 29 puanla Play-Off hat-
tında tamamlayan Karşıyaka, yıllardır kulübe teh-
like oluşturan FIFA'lık eski yabancı futbolcu
borçlarını kapattı. Daha önce takımın TFF 1'inci
Lig'de yer aldığı yıllarda forma giyen eski yabancı-
larına olan borçları nedeniyle transfer yasağı ve
puan silme cezası alan İzmir'in 108 yıllık kulübü,
FIFA'daki tüm borçlarını temizledi. Son 3 yılda ta-
raftar kampanyaları, sponsor ve belediye destekleri
ile yönetimin çabasıyla 9 eski yabancı futbolcusu-
nun alacağını kapatarak FIFA'dan gelecek toplam
36 puan silme cezası ve amatör lige düşürülme
tehlikesini ortadan kaldıran Karşıyaka, Igor Duric
dosyasını da tamamen kapattı. Kulüpte takımın
1'inci Lig'den düştüğü 2015-16 sezonunun ilk yarı-
sında forma giyen Sırp stoperin faizleri ve avukatlık
masraflarıyla birlikte 180 bin Euro'ya yakın alaca-
ğını geçen yaz taksitlendirip 6 puan silme cezasının
önüne geçen Karşıyaka, son taksidi de kapatıp
borcu temizledi. 

Ligde üst üste puan kayıpları yaşayan ve zirveden uzaklaşan Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam sahasında
Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halis Özkahya yönetecek

L igde geride kalan 17 haftanın 1'ini bay
geçerek 16 maça çıkan sarı-kırmızılı
ekip, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 ye-

nilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 30 pu-
anla bir maçı fazla Aytemiz Alanyaspor'un
averajla gerisinde 5. sırada yer aldı. Genç-
lerbirliği ise 16 karşılaşmada, 5 galibiyet, 4
beraberlik ve 7 yenilgi gördü. Haftaya 19
puanla giren kırmızı-siyahlı ekip, averajla
16. sırada yer buldu.

Fatih Terim'in cezası doldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim,
Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının
başında görev yapabilecek. Ligin 13. hafta-
sındaki Fatih Karagümrük müsabakasında
kırmızı kart gören Terim'e sonrasındaki ih-
lalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Di-
siplin Kurulunun verdiği 5 maçlık ceza,
daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4
müsabakaya in-

dirildi. Terim, Süper Lig'deki Göztepe,
Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor
maçlarında yedek kulübesinde yer alama-
yarak cezasını doldurdu.

Sarı-kırmızılılarda 6 eksik

Galatasaray'da 6 futbolcu, çeşitli nedenler-
den dolayı Gençlerbirliği'ne karşı mücadele
edemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları
süren Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve
Oghenekaro Etebo, sahadaki yerini alama-
yacak. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek ka-
zası nedeniyle tedavisi süren Omar
Elabdellaoui de başkent ekibi karşısında ta-
kımını yalnız bırakacak. Emre Kılınç ve
Ömer Bayram ise cezaları nedeniyle kır-
mızı-siyahlı ekibe karşı sahaya çıkamaya-
cak. Emre, ligin 16. haftasındaki Fraport
TAV Antalyaspor müsabakasında kırmızı
kart görmüş ve 2 maç ceza almıştı. Ömer
de İttifak Holding

Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla ce-
zalı duruma düşmüştü.

2 oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Chris-
tian Luyindama, Gençlerbirliği maçı öncesi
sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu fut-
bolcular, yarın kart görmeleri durumunda
19. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma gi-
yemeyecek.

Arda ve Marcao dönüyor

Sarı kart cezalarını dolduran kaptan Arda
Turan ile Marcao, yarınki karşılaşmada ta-
kımdaki yerini alabilecek. Ligin 16. hafta-
sındaki Antalyaspor müsabakasında sarı
kart gören iki futbolcu, cezalarını Konyas-
por karşılaşmasında doldurdu.

2021'de galibiyeti yok

Sarı-kırmızılı ekip, 2021 yılında çıktığı 2

müsabakada da puan kaybı yaşadı. Ligin
16. haftasında 2 Ocak'ta konuk ettiği Fra-
port TAV Antalyaspor ile golsüz berabere
kalan Galatasaray, 17. haftada ise 5 Ocak'ta
deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a
4-3 mağlup oldu.

İç sahada son 5 maçta yenilmedi

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı
son 5 lig maçında mağlup olmadı. Bu
sezon evindeki tek yenilgisini 5. haftada Ay-
temiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kır-
mızılı ekip, sonrasındaki 5 iç saha maçında
3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galatasaray,
bu süreçte MKE Ankaragücü, Atakaş Ha-
tayspor ve Göztepe'yi mağlup ederken, Hes
Kablo Kayserispor ve Fraport TAV Antal-
yaspor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar,
bu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandı-
rırken, kalesinde sadece 2 gole izin verdi.
DHA

Halis Özkahya
804 gün sonra
Hakem Halis Özkahya, Süper Lig'de
804 gün sonra Galatasaray'ın ma-
çında düdük çalacak. Ligde son 
olarak 28 Ekim 2018'de sarı-kırmı-
zılıların deplasmanda 2-0 kaybet-
tiği Yeni Malatyaspor maçını
yöneten Özkahya, Mariano Filho'ya
gösterdiği sarı kart nedeniyle Gala-
tasaray tarafından eleştirilmişti.
Brezilyalı oyuncu, gördüğü kart ne-
deniyle cezalı duruma düşmüş ve
bir sonraki hafta Fenerbahçe ile ya-
pılan derbide forma giyememişti.
Özkahya, Yeni Malatyaspor maçın-
dan yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmı-
zılı ekibin Konyaspor'u konuk ettiği
müsabakada Video Yardımcı Hakem
(VAR) olarak görev yaptı. Bu karşı-
laşmanın son anlarında hakem Hü-
seyin Göçek'in verdiği penaltı
tartışmalara neden olmuş, söz ko-
nusu penaltı nedeniyle 1-1 sona
eren mücadelede Özkahya da Gö-
çek'i VAR'a çağırmadığı için sarı-kır-
mızılı camianın tepkisini çekmişti.
Galatasaray-Konyaspor müsabaka-
sının ardından Merkez Hakem Ku-
rulu, Göçek ve Özkahya'nın
performansları yeterli görülmediği
gerekçesiyle dinlendirileceğini açık-
lamıştı. Bunun üzerine Kulüpler Bir-
liği Vakfından yayımlanan bildiri ise
uzun süre Türk spor kamuoyunun
gündeminde yer almıştı. Yeni Malat-
yaspor maçının ardından ligde Ga-
latasaray maçına çıkamayan Halis
Özkahya, bu süreçte sadece 1 kez
Türkiye Kupası'nda sarı-kırmızılı
ekibin karşılaşmasını yönetti. 15
Ocak 2020'deki müsabakada Gala-
tasaray, deplasmanda Çaykur Ri-
zespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

ÇAYKUR Rizespor'u farklı skorla
mağlup ederek liderliğine devam
eden Beşiktaş, ligde oynadığı 16
maçta attığı 37 golle, şampiyon ta-
mamladığı 2015-2016 sezonundaki
performansını tekrarladı. Ligde oyna-
dığı son 5 maçı toplam 16 gol atarak
kazanan siyah-beyazlıların hücum-
daki performansı, 2015-2016'da şam-
piyonluk yaşadığı sezonun tekrarı
oldu. Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde
yaptığı 16 maçta, 37 gol attı. Beşik-
taş, şampiyon olduğu 2015-2016 se-
zonunun 16. haftasında da rakipleri
karşısında 37 gol sevinci yaşamıştı.
Siyah-beyazlı ekip attığı 37 golle, üst

üste ikinci şampiyonluğunu kazan-
dığı 2016-2017 sezonundaki 16 haf-
talık performansını ise geride bıraktı.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunun 16
haftalık bölümünde 28 gol kaydetti.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonu ve son-
raki sezonların 16 haftalık bölü-
münde ise 30 gol barajına ulaşamadı.
2017-2018 sezonunda 28, 2018-2019
sezonunda 27 gol atan Beşiktaş, tek-
nik direktör Abdullah Avcı ile başla-
dığı geçen sezonun 16 haftalık
bölümünde ise 23 gol atabildi. Son
sezonların en golcü dönemini geçiren
Beşiktaş'ta Cyle Larin, attığı 10 golle
ligde gol krallığında Atakaş Hayats-
porlu Aaron Boupendza ile zirvede
yer alırken, siyah-beyazlı ekipte 13
farklı futbolcu rakipleri karşısında gol
sevinci yaşadı. Larin'in arkasından
Vincent Aboubakar siyah-beyazlı ta-
kımın en golcü ismi olurken, Doma-
goj Vida, Fabrice N'Sakala, Necip

Uysal, Oğuzhan Özyakup, Atiba
Hutchinson, Gökhan Töre, Georges-
Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Ber-
nard Mensah, Güven Yalçın ve
kadroya yazılmayan Tyler Boyd,
siyah-beyazlı takım adına rakip file-
leri havalandırmayı başardı.

Savunmada benzer 
performans

Siyah-beyazlılar hücumun yanı sıra
savunmada da hemen hemen aynı
performansı ortaya koydu. 2015-
2016 sezonun 16. haftasına kadar
toplam 18 gol yiyen Beşiktaş, bu
sezon oynadığı 16 maçta kalesinde
19 gol gördü. Siyah-beyazlılar, Bü-
yükşehir Belediye Erzurumspor,
MKE Ankaragücü, Demir Grup Si-
vasspor, Hes Kablo Kayserispor ve
Çaykur Rizespor karşısında üst üste
galibiyetler alırken oynadığı son 5
maçta kalesini gole kapattı.

Beşiktaş, şampi-
yonluk yaşadığı

2015-2016 
sezonunda ilk 

16 maçta 37 gol
atan Beşiktaş, bu

sezon da aynı pe-
riyotta aynı gol
sayısına ulaştı

Beşiktaş eskiyi aratmadı
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G ençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, bir
dizi inceleme ve toplantılar için

Burdur'a geldi. Bakan Kasapoğlu, ilk
olarak Burdur Valiliği'ni ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu'nu Vali Ali Arslantaş,
AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram
Özçelik ve Yasin Uğur, Gençlik ve Spor
İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile diğer
ilgililer karşıladı. Bakan Kasapoğlu’na
eşi Betül Kasapoğlu da eşlik etti. Bakan
Kasapoğlu, Valilik bahçesinde il merkezi
ve ilçelerde yapılacak 13 sentetik çim
saha, iki yarı olimpik yüzme havuzu ve
spor salonu inşaatının protokol imza tö-
reninde konuştu. 2021 yılının ilk ziyare-
tini Burdur'a yaptığını söyleyen Bakan
Kasapoğlu, "2021 yılı İstiklal Marşı yı-
lında bu ziyareti Mehmet Akif'in şehri
Burdur'a gerçekleştirmek bizim için de
anlamlı, heyecanlı. Bugün Burdurumu-
zun spor geleceğini daha da güçlen-
dirme adına, Burdurumuzun gençlerini
yarınlara daha donanımlı taşıma adına
buradayız" dedi.

Yılmadan çalışacağız

"Bizim felsefemizde durmak hiçbir
zaman olmadığı gibi bundan sonra da
olmayacak" diyen Bakan Kasapoğlu,
şöyle devam etti: "Birileri fitne üretecek-
ler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz.
Birileri yalanla, iftirayla birtakım faali-
yetleri, çalışmaları karalamaya çalışa-
cak, biz onlara inat daha çok üreteceğiz.
Vatandaşımızın refahı, vatandaşımızın
aydınlık yarınları için daha çok çalışaca-
ğız. Tuzaklar kurulacak. Onlara rağmen,

daha güçlü, daha moralli, daha inançlı
duracağız ve inşallah tıpkı bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da bu ülkenin
aydınlık yarınları, insanımızın mutlu-
luğu için durmadan, yılmadan, yorul-
madan çalışacağız. İşte o yüzden bugün
buradayız."

Kadınlara spora davet ediyorum

2021 İstiklal Marşı yılında ulusal ve
uluslararası anlamda yapılacak çalışma-
lar ve projelerden bahsederken, kadın-
erkek tüm vatandaşları bakanlığın
tesislerinden yararlanmaya çağıran
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, "Sporun herkes için
olduğunu düşünüyorum ve kadın odaklı
spor stratejimizde, politikamızda kadın-
larımızın öncülüğünde spor yarınlarımı-
zın daha güçlü olacağına inancımı
belirterek, kadınlarımızı özellikle spora,
tesislerimize davet ediyorum. Sporda
yeteneği olan gençlerin elinden tutarak
inşallah onlarla birlikte her zaman ifade
ettiğimiz iddialı Türkiye'yi daha ileriye
götürmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Salda'da inceleme yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, Valilik'teki progra-
mın ardından "Türkiye'nin Maldivleri"
olarak bilinen Salda Gölü'nü ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu'na Doğa Koruma ve
Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Mü-
dürlüğü Şube Müdürü Tamer Yılmaz
tarafından Salda Gölü ile ilgili bilgi ve-
rildi. Bakan Kasapoğlu Salda Gö-
lü'ndeki incelemesinin ardından Burdur

merkezde yapımı devam eden Spor Sa-
lonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’na
geçti. Bakan Kasapoğlu daha sonra
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
(MAKÜ) kampüsünde bulunan Genç
Ofis'in açılışını gerçekleştirdi. Genç
Ofis'i gezdikten sonra gazetecilere açık-
lama yapan Bakan Kasapoğlu, bakanlık
olarak çok ciddi önem verdikleri illerden
birisinin Burdur olduğunu söyledi. Ka-
sapoğlu, "Gerek gençlik yatırımları, yurt-
larımızla, gençlik merkezlerimizle gerek
sportif olanaklarımızla her geçen gün
şükürler olsun ki daha yukarılara taşıyo-
ruz. Burdurumuzdan yarınların bilim
insanlarını, donanımlı gençlerini yetiş-
tirme, birlikte yarınların şampiyonlarını
her branşta yetiştirme noktasında iddialı
olduğumuzu da özellikle ifade etmek is-
tiyorum. Mehmet Akif Ersoy Üniversi-
tesi'ndeyiz. Üniversitemizle birlikte
gerçekleştirdiğimiz gerek stat gerekse
onunla birleşik inşa edilen Spor Bilim-
leri Fakültesi ülkemizin önemli projele-
rinden bir tanesi" dedi.

Spor en güzel aktivite

Genç Ofisleri ülkenin dört bir yanına
yaydıklarını kaydeden Bakan Kasa-
poğlu, "Liselerde, üniversitelerde gençler
neredeyse biz oradayız felsefesiyle açtı-
ğımız ofislerden en güzellerinden birisini
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde
açmak bizim için ayrı bir mutluluk. Rek-
törümüze, milletvekillerimize, Sayın Va-
limize teşekkür ediyorum. Gençlerimiz
bizim her şeyimiz, en önemli varlığımız,
onlar için bugüne kadar olduğu gibi 

bundan sonra
da Sayın 
Cumhurbaşka-
nımızın öncülü-
ğünde her türlü
imkanı seferber
etmekte kararlı-
yız. İnşallah 
yarınlar gençle-
rimizle çok
daha aydınlık ve
müreffeh ola-
cak" diye ko-
nuştu. DHA

Birileri fitne biz
ise hizmet üretiriz
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Gençlik ve 
Spor Bakanı 
Dr. Mehmet
Muharrem
Kasapoğlu, 

"Birileri fitne
üretecekler, biz
onlara rağmen

hizmet üreteceğiz.
Birileri yalanla,

iftirayla birtakım
faaliyetleri,
çalışmaları 
karalamaya
çalışacak, biz 

onlara inat daha
çok üreteceğiz.

Durmadan,
yılmadan, 

yorulmadan
çalışacağız" 

dedi

Bakan kasapoğlu, Genç Ofis açılı-
şının ardından Cumhurbaşkanı
recep Tayyip erdoğan'ın talima-
tıyla yapımı tamamlanan 10 bin ki-
şilik stadı gezdi. kasapoğlu statta
antrenman yapan, Bölgesel Ama-
tör Lig’de mücadele eden Maküs-
por'lu futbolcularla da hatıra
fotoğrafı çektirdi. 

Hatıra fotoğrafı çektirdi

Milli tenisçi 
ikinci turda

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek,
Türkiye Tenis Federasyonu'nun
(TTF) ev sahipliğinde düzenlenen
Antalya Open’da Polonyalı 
Kacper Zuk’u yenerek profesyonel
kariyerinde ikinci kez ATP
düzeyindeki bir turnuvada 
tur atladı

Merkez kortta 1 saat 49 dakika
süren mücadelede 24 yaşındaki Çe-
likbilek, ilk servislerinden yüzde 76 ile
puan çıkardı ve rakibi zuk'a verdiği
10 servis kırma puanından yalnızca
birini kaptırdı. zuk'u 7-6, 7-5’lik skorla
saf dışı bırakan Altuğ adını son 16’ya
yazdırdı. Milli tenisçi Antalya Open’da
çeyrek finale yükselmek için 3 ATP
şampiyonluğu bulanan turnuvanın 6
numaralı seri başı Nikoloz Basilash-
vili ile karşı karşıya gelecek. Antalya
Open’daki ana tablo mücadelelerinin
diğer eşleşmelerinde ise 2 numaralı
seri başı David Goffin, 8 numaralı seri
başı Alexander Bublik, Stefano Tra-
vaglia ve emil ruusuvuori ikinci tura
yükselmeyi başardı. Michael
Vrbensky, Pavel kotov, Alex Molcan,
Dimitar kuzmanov, Matthias Bachin-
ger ve Adrian Andreev ise elemelerin
final turunda rakiplerini saf dışı bıra-
karak ana tablo için boşta olan son
altı bilete adlarını yazdırdılar.

Tek fire Kecmanovic'ten

Dünya 16 numarası Belçikalı raket

David Goffin çiftlerde partneri olan
rakibi Pierre-Hugues Herbert karşı-
sında 3-6, 7-5, 6-0’lık setlerle kazan-
masını bildi. 7 numaralı seri başı
olarak mücadele eden Sırp tenisçi
Miomir kecmanovic ise turnuvaya
veda eden ilk seri başı oldu. kecma-
novic’i 1-6, 6-4, 6-0 ile mağlup eden
Stefano Travaglia, Çek raket Jiri Ve-
sely’i 6-3, 7-6 ile yenen emil ruusu-
vuori’nin rakibi oldu. 6 numaralı seri
başı Nikoloz Basilashvili ise İtalyan
tenisçi Andrea Arnaboldi’yi 4-6, 7-5,
6-1 yenerek milli tenisçi Altuğ Çelikbi-
lek ile eşleşti.

Çiftler bugün başlıyor

Çiftler karşılaşmalarının da başlaya-
cağı Antalya Open yarın saat
10.00’dan itibaren ergi kırkın-Matteo
Berrettini, Marsel İlhan-Adrian An-
dreev, Umut Akkoyun/Mert Naci Tür-
ker-Nikoloz Basilashvili/Andre
Begemann, Tuna Altuna/Altuğ Çelikbi-
lek-Ivan Dodig/Filip Polasek’in de
korta çıkacağı tam 15 karşılaşmaya
sahne olacak.

Büyükçekmece mağlup
ING Basketbol Süper Ligi’nde 9'uncu haftanın erteleme karşılaşmasında sahasında
Büyükçekmece’yi ağırlayan Frutti Extra Bursaspor, parkeden 89-81 galip ayrıldı

Zorlu mücadelenin ilk yarısında
her iki ekip de, hücumda etkili bir
görüntü çizdi. Karşılıklı sayılar
görülen ilk periyotta, üstünlük sü-
rekli olarak el değiştirirken peri-
yodu önde tamamlayan ekip
22-21’lik skorla Bursa temsilcisi
oldu. İkinci periyotta Munford ve
Kadji ile hücum ritmini sürdüren
Bursa ekibi, Can Maxim’im ser-
best atışları sonrası 17. dakikada
farkı 6’ya çıkardı: 38-32. Ancak,
periyodun son bölümlerinde Bü-
yükçekmece, Anderson ve Far-
rell’ın dış atışlarıyla oyuna
yeniden ortak oldu ve soyunma
odasına 42-42’lik eşitlikle girildi.
Dönüşte savunmada daha diren-

çli görüntü veren Bursa temsilcisi,
hücumda bulduğu sayılarla da
farkı yeniden açarak, skoru 27.
dakika içerisinde 58-49’a çekti.
Kalan dakikalarda farkı koruyan
ev sahibi, bu periyodu da 64-
58’lik üstünlükle tamamladı.
Kader periyodunun ilk dakikala-
rında Büyükçekmece, skoru yeni-
den 72-72’ye eşitledi.
Munford’un liderliğinde Kadji ile
pota altını etkiniliğini sürdüren
Frutti Extra Bursaspor, son 2 da-
kikaya 4 sayı önde girdi: 84-78.
Kalan dakikalarda Büyükçek-
mece, Farrell’ın dış atış isabetiyle
umutlansa da, Bursa ekibi parke-
den 89-81 galip ayrıldı.

AtAkAş Hatayspor Kulübü, Genç-
lerbirliği maçında kaleci Münir'in
rakip oyuncuya tekme attığı gerek-
çesiyle kırmızı kartla oyun dışında
kaldığı pozisyonla ilgili bir açıklama
yaptı. Kulüpten yapılan yazılı açık-
lamada, kaleci Munir'in 44'üncü
dakikada Gençlerbirliği oyuncu-
suna yerdeyken boğazına tekme at-
tığı olayla ilgili, gündeme bu şekilde
dile gelmekten üzüntü duyulduğu
ifade edildi. Kaleci Munir'in o po-
zisyonda hemen ayağa kalkıp
kontra atak yaratma çabasında ol-
duğu ifade edilen açıklamada,

"Süper Lig'in 17’nci haftasında oy-
nadığımız Gençlerbirliği maçında,
geleneklerimizde ve kültürümüzde
asla yeri olmayan, tarihimizde ilk
defa karşılaştığımız bir olay yaşa-
dık. Kalecimiz Munir Mohand
Mohamedi'nin rakip oyuncuya
yaptığı hareket, bir bütün olarak
Atakaş Hatayspor'umuzu derinden
etkilemiş ve üzmüştür. Kalecimiz
Munir'in temiz geçmişi, takım için-
deki uyumu ve doğru ilerleyen ikili
ilişkileri göz önüne alındığında,
Munir'in bu hareketi bilerek yapma-
dığı anlaşılacaktır” denildi.

Münir icin savunMa
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B eyoğlu Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Ma-
halle Bahçeleri’ projesi ile vatandaşlara kendi
mahallelerinde yeni yaşam alanları oluştur-

maya devam ediyor. Toplamda 50’ye yakın farklı
noktada inşa edilmesi planlanan ‘Mahalle Bahçe-
leri’nin 11’incisi olan Çıksalın Mahalle Bahçesi, Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ve
vatandaşların da katılımı ile hizmete açıldı. Be-
yoğlu’nda bulunan mahalle bahçelerinde çocuklar
için oyun alanları oluşturmak için çalıştıklarını söyle-
yen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ço-
cuklarla sohbet ettikten sonra parkın açılışını
gerçekleştirmek üzere projeyle ilgili açıklamalarda
bulundu. Yıldız, “Metruk kalmış, yıkılan binaların
olduğu terk edilmiş yerlerde mülkiyet durumuna
göre vatandaşımızla anlaşarak Beyoğlu’nda bu tür
alanları çocuklarımızın oynayacağı yerler, mahalle
bahçeleri haline getiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü-
müz ile tespitleri yapıyoruz. Buradaki muhtarlarımız
aynı şekilde yerleri gösteriyorlar. Hemen kolları sıvı-
yoruz” dedi.

Önceliğimiz çocuklarımız 

Beyoğlu’nda önceliğin, çocuklara oynayabilecekleri
yeşil alanlar oluşturmak olduğunu dile getiren Yıl-
dız, “Yaklaşık 50 noktayı tespit etmiş durumdayız ve
bu 50 noktanın 10’unun, pandemiye rağmen, açılı-
şını gerçekleştiriyoruz. Bundan da büyük bir mutlu-
luk duyuyoruz. Çocukların oyun oynayacağı
alanların olması lazım. Beyoğlu, kültür sanatın

yoğun olduğu tarihi bir yer. Ayrıca, zaman içerisinde
konut yoğunluğunun da arttığı bir ilçe. Bu nedenle,
yeşil ve büyük alanlar oluşturmak oldukça zor. Ama
çocuklarımız büyüyorlar. İstiyoruz ki onlar, böyle
alanlarda mahallelerinden kopmadan hem arkadaş-
larıyla beraber vakit geçirebilsinler hem de yarının
belediye başkanları, milletvekilleri, cumhurbaşkanları
olup onlar da çocuklara bu tür hizmetler yapsınlar”
diye konuştu. Daha büyük alanlarda hem çocuklar
hem de gençler için spor aktiviteleri için de sahalar
oluşturulduğunu belirten Yıldız, sözlerine şöyle
devam etti: “Bu tabi biraz küçük. Daha büyük, 1 dö-
nüme yakın mahalle bahçelerimiz de var. İstiyoruz ki
çocuklarımız o büyük alanları da değerlendirsinler.
Voleybol, futbol, basketbol oynayabilsinler. Büyük
sahalarımız var. Bu şekilde bütün alanları, çocukları-
mızın ve gençlerimizin vakit geçirebileceği alanlar
haline getiriyoruz, mümkün olduğu kadar da yeşil-
lendiriyoruz.”

Çocuklar zeytin ağacı dikiyor

Açılan mahalle bahçelerine eni doğan çocuklar
adına zeytin ağacı fidanı diktiklerini söyleyen Yıldız,
“Hep birlikte ağaçlar dikiyoruz. Bugün yine, bu tür
bir bahçede, Beyoğlu’nun uygun noktalarına da
ağaçlar dikiyoruz. Eşim Seher Hanım’ın önderli-
ğinde yürütülen bir çalışma var. Hep birlikte, Beyoğ-
lu’nda yeni doğan çocuklar için zeytin ağacı fidanları
dikiyoruz. Böylece her doğan çocuğun Beyoğlu’nda
bir zeytin ağacı olsun ve o çocukla beraber büyüsün.

Çünkü zeytin sağlıktır, berekettir. 2020 geride kaldı.
Biz de başlattığımız bu zeytin ağacı fidanı dikme
kampanyasını bütün çocuklarımızda beraber her aç-
tığımız parkta gerçekleştiriyoruz. Daha sonra çocuk,
ailesiyle birlikte geliyor ve ağacını suluyor. Şu ana
kadar bin 425 zeytin ağacımızı Beyoğlu’na kazandır-
dık. Bugün buraya Senanur’un, Yamaç’ın, Ömer Ka-
an’ın, Amine’nin, Güven’in, Emir’in, Erva Sare’nin ve
İkra’nın ağaçlarını dikeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aileleler de çocuklar da mutlu 

Pandemi döneminde çocukların vakit geçirebileceği
bir alanın oluşturulmasının iyi olduğunu söyleyen
Merve Demirtaş, “Çocuklarımız için daha iyi önemli
aslında evde kaldıkları bu dönemde. 4 saatlik bir
zaman diliminde çok eğleniyorlar. Tabi bizler için de
çok iyi oldu, çocukların yanında oluyoruz mecbur.
Onlar burada eğlenirken ben de kafa dinliyorum”
dedi. Melde Geyik ise, “Çocuklar için çok iyi oldu.
Aşağısı küçük kalıyordu. Buranın eklenmesi bizim
için de güzel oldu. Çocuklar da bu park yeni olduğu
için buraya gelmek istiyor. Biz anneler de burada otu-
ruyoruz. Pandemi döneminde hepimiz için iyi oldu”
ifadelerini kullanarak yetkililere teşekkür etti. 9 yaşın-
daki Belinay Yayla ise kısıtlamalar kapsamında
13.00-16.00 saatleri arasında fırsat buldukça burada
vakit geçirdiğini söyleyerek, “Bizim için çok iyi oldu.
Dersim bittikten sonra havalar da güzel olduğunda
hep birlikte parka çıkıp oyun oynayarak eğleniyoruz”
diye konuştu. DHA

Yeni başlayanlar için Pre School ve daha ileri seviyede Fast Chef eğitimle-
rinin her birinin 8 hafta sürdüğü Gastro Arena, İstanbul Gelişim Üni-

versitesi ile hazırlanan ortak eğitim programını uyguluyor.
Eğitimler yine aynı üniversitenin öğretim görevlisi Levent De-

mirçakmak tarafından veriliyor. Gastro Arena sahip olduğu
güçlü sektör bağıyla da eğitimin yanında öğrencilere istih-

dam için de fırsatlar sunuyor. Aşçılığın son yılların en
gözde mesleklerinden biri haline geldiğini ifade eden İs-

tanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Abdülkadir Gayretli, “Gerek üniversite olarak gerek
Gastro Arena gibi paydaşlarımızla, nitelikli öğretim
üyelerimizle birlikte geleceğin şeflerini sektöre ka-
zandırıyoruz” diye konuştu.

Gastronomide yükseliyoruz

Üniversitelerinde verilen gastronomi eğitimleri-
nin Avrupa’nın önde gelen Alman akreditasyon
kuruluşu AQAS tarafından akredite edildiğini
ve eğitimlerinin kalitesinin uluslararası düzeyde
olduğunu hatırlatan Abdülkadir Gayretli, “Eği-
timde kaliteyi artırmak için dünyadaki gelişim-
leri yakından takip ediyor ve uyguluyoruz.
Birçok alanda elde ettiğimiz uluslararası başa-
rıya Gastronomi alanında da ulaştık” dedi.

Lezzetler tanınır hale gelecek

Yeme-içme sektörünün Covid-19 pandemisi döne-
minde dahi hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen

Abdülkadir Gayretli, “Sürekli ve hız kesmeden gelişen
sektör nitelikli şeflere olan ihtiyacını devam ettiriyor.

Geleceğin genç şef adayları ile geleneksel lezzetlerimizin
ve coğrafi işaretli ürünlerimizin dünyada daha fazla tanınır

hale geleceğini düşünüyorum”dedi. DHA

Hülya Avşar, önceki Bebek trafiğinde görüntülendi. Avşar,
gazetecilerle röportaj yaptığı sırada kızı Zehra ile ilgili bir
gafa imza attı. Avşar, kızı Zehra'nın uzaktan eğitim ala-
cağını söylemek isterken, "Uzaktan kumanda" demesi
herkesi kahkahaya boğdu. Pandeminin kendisine mes-
leki anlamda pek çok şeyi özlettiğini ifade eden Avşar,
yapım şirketiyle anlaşmadan önce birçok kural ve is-
tekte bulunduğu haberlerine de açıklık getirdi. Avşar,
"İnsani kurallar. Onların dışında çalışmam çok zor.
Dizide beklerken orada spor yapabilmem için küçük
bir spor alanı kuralmasını istedim. Spordan vazge-
çemiyorum napayım. Hamlaşmaktan korkuyorum
ondan böyle bir isteğim oldu. Kendi lüksümden
bu saatten sonra ödün vermeyeceğim." dedi.
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Beyoğlu Belediyesi’nin ‘Mahalle Bahçeleri’ projesi 
kapsamında, 50’ye yakın farklı noktada inşa edilmesi
planlanan ‘Mahalle Bahçeleri’nin 11’incisi olan ‘Çıksalın
Mahalle Bahçesi’ Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar
Ali Yıldız’ın ve vatandaşların katılımı ile hizmete açıldı
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Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya
tarafından kurulan Gastro

Arena, 8 haftalık bir eğitimin
ardından ilk mezunlarını

verdi. 96 saatlik eğitimlerini
tamamlayan öğrenciler 
diplomalarına kavuştu

Rehberlik
herkese lazım

Bahçeşehir için tarih belli

Pandemi önlemleri sebebiyle
eğitim-öğretim faaliyetleri
uzaktan devam ederken, sı-
navlara hazırlanan öğrencilere
ve velilere süreç odaklı değer-
lendirmeler yapmalarını tav-
siye eden İTÜ ETA Vakfı
Doğa Koleji Genel Müdürü
Ali Rıza Lüle, “Deneme sı-
navlarının en önemli amaçla-
rından biri konu ve kazanım
bazlı değerlendirmeler yap-
mak ve çalışmak için bir yol
haritası sunmaktır. Bu ne-
denle öğrencilerimiz, sınavlar-
dan sonra hangi konulara
çalışacakları ile ilgili bir değer-
lendirme yaparak sürece
odaklanmalıdır” diye konuştu.
Öğrencilerin başarı grafiğinin
birden yükselmesini ve sınav-
lardan tam puan almalarını
beklemenin gerçekçi olmaya-
cağını ifade eden Lüle, “Ba-
şarı, her gün tekrarlanan
çXabaların toplamıdır. Bu ne-
denle öğrencilerimizin başarı

grafiğinin belirli bir süreç
içinde yükselmesini ve başarı
basamaklarını birer birer çık-
masını beklemek daha ger-
çekçi bir yaklaşım olacaktır.
Başarı için baskı oluşturmak,
sadece sınav stresini arttırır.
Bu durum, var olan seviyeyi
de aşağı çekebilir” ifadelerini
kullandı.

Deneme sınavı
yapılacak

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji,
2020-2021 eğitim öğretim yılı
birinci dönemi için online aka-
demik değerlendirme sınavı
gerçekleştirecek. 4. sınıf sınavı
17 Ocak Pazar 2021 tari-
hinde; 5, 6 ve 7. sınıf sınavları
16 Ocak Cumartesi 2021 tari-
hinde; 8, 9, 10 ve 11. sınıf sı-
navları ise 23 Ocak Cumartesi
2021 tarihinde tüm öğrencile-
rin katılımına açık ve ücretsiz
uygulanacak.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

2020-2021 eğitim öğretim yı-
lında Türkiye’nin 63 ilinde 134
kampüsüyle eğitim faaliyeti yü-
rüten Bahçeşehir Koleji bu yılki
okula kabul sınavlarını 6-28
Şubat tarihleri arasında ger-
çekleştireceğini açıkladı. Bah-
çeşehir Koleji'ndan yapılan
açıklamada, "'Bahçeşehir Ko-
leji Okula Kabul Sınavı' için
başvurular başladı. Başvuruları
online olarak 'https://bahcese-
hir.stoys.co/sinavkayit' adresin-
den ve Bahçeşehir Koleji
kampüslerinden kabul edil-

meye başlanan sınavlar, 4'üncü
sınıflar için 6-7 Şubat'ta, 5'inci
sınıflar için 13-14 Şubat'ta,
6'ncı sınıflar için 20-21 Şu-
bat'ta, 7'nci sınıflar için 27-28
Şubat tarihlerinde gerçekleştiri-
lecek. Bahçeşehir Koleji Okula
Kabul Sınavı'nda başarı göste-
ren öğrenciler, çeşitli oranlarda
eğitim bursuyla ödüllendirile-
cek" ifadeleri yer aldı.

Çocukları için başarılı, sağlıklı ve mutlu bir gelecek hayali
kuran her ailenin; çocuklarını sadece akademik olarak değil,
duygusal olarak da desteklemesi büyük önem taşıyor. İTÜ
ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Öğret-
men, veli ve öğrenci arasında sağlıklı ve doğru iletişim köp-
rüleri kurulmalı; ailelere de rehberlik edilmelidir” dedi


