
Erdoğan’dan sonra
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, CHP İl Başkanı

Canan Kaftancıoğlu hakkında çok
sert bir açıklama yaptı. "Canan
Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin
soytarısıdır" diyen Soylu, "DHKP-
C, PKK/KCK ve MLKP terör ör-
gütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve
PKK/KCK propagandası yapmak-
tan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahke-
mesindeki 2019/171 esas no’lu
dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza
almıştır. MLKP’nin sözde kurucu

liderlerinden
Hasan Ocak,
PKK’nın kuru-
cularından Sa-
kine Cansız,
DHKP-C’li
Ebru Timtik,
sözde liderleştir-
diği teröristler-
den sadece bir
kaçıdır" açıkla-
masını yaptı. 
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Süleyman Soylu

“ÖRGÜTLERİN SOYTARISI”

Bakan reisine
kafa tutuyor!

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu'nun "Terör örgütleri-

nin soyytarısır" sözleriyle yüklen-
diği Canan Kaftancıoğlu'ndan
açıklama geldi. "Hahaha AKP
içinde kavga büyük diyorlardı 
da ilgilenmiyordum" diyen 
Kaftancıoğlu, "Görünen o ki, bana

saldırma konu-
sunda da bakan
reisine kafa tu-
tuyor aşağılık
saldırıları sen-
den daha iyi ya-
pabilirim
diyerek kendince
el yükseltiyor.
Durun kavga 
etmeyin" ironi-
sini yaptı. 
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Canan Kaftancıoğlu

SOYLU’YA CEVAP VERDİ

40 mobil ekmek 
büfesi hizmette 

İBB, İstanbul halkına daha
yaygın bir şekilde ucuz ve

sağlıklı ekmek ulaştırabilmek için 40
mobil büfeyi hizmete aldı. Proje ile
İHE büfeleri önünde oluşan kuy-
rukların kaldırılması amaçlanıyor.
İHE Genel Müdürü Gedik, "İstan-
bul’da hiç ekmek satış büfemizin
bulunmadığı mahallelerde ürünleri-
mize ulaşılabilirliğimizi sağlamak
amacıyla 350 adet yeni satış nokta-
sına ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuyla
ilgili yer tespiti yapılıp yeni satış
noktası geliştirme çalışmalarımız
hızla sürüyor" dedi. I SAYFA 8
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ARTIK KUYRUK OLMAYACAK

Milleti bu şekilde
ayrıştıramazsın!

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, gündeme

dair basın açıklamasında bulundu.
Başörtüsü ve darbe tartışmalarının
yapay tartışmalar olduğunu vur-
gulayan Akşener, "Siyasetini, sıkış-
tıkça sarıldığı 'Başörtülü bacım'
sözü üzerine bina edenlerin, “Vit-
rin süsü” sözüyle geldikleri nokta,
tek kelimeyle ibretlik. Demek ki
mesele başörtüsü değil 'ya AKP'li-
sin ya hainsin' meselesiymiş" ifade-
lerini kullandı.
Erdoğan’a sesle-
nen Akşener,
"Sayın Erdoğan;
Ayıptır. Günah-
tır. Makamının
farkına var artık!
Sen bu ülkenin
Cumhurbaşka-
nısın. Milletini
bu şekilde ayrış-
tıramazsın" dedi.
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ERDOĞAN’A YÜKLENDİ
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Oldu mu yaa!
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Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, "Rutin bir

atamayı üniversitelerimizi karıştır-
mak için fırsata çevirenleri hep
birlikte takip ediyoruz. Terör ör-
gütü iltisaklı kişilerin en ön safta
yer aldığı bu tür eylemlerin de-
mokrasiyle hak arayışıyla fikir ve
ifade özgürlüğüyle uzaktan yakın-
dan ilgisi yoktur" dedi. "Dünyada

ve Türkiye'de her şey değişti, her-
kes değişti. Bir tek bu köhne zih-
niyet yerinde sayıyor" diyen
Erdoğan, "Kendileri ileriye gide-
mediği için ülkeyi geriye döndür-
menin hesabı ve gayreti içindeler.
Eylem biçimlerinde bile yeniliğe
gidemeyecek kadar tembel, dar
kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet
var" ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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Bin 500 balık
türü sergileniyor

Dubai TV’nin özel bel-
gesel hazırladığı Tür-

kiye Deniz Canlıları Müzesi
hakkında açıklama yapan mü-
zenin kurucusu Kenan Balcı,
"Dünyada ve Türkiye'deki tek
olan müzemizde üniversite-
den, ana okuluna kadar öğren-
cilere ücretsiz ders veriliyor.
Son zamanlarda yabancı bası-
nın da çok ilgisini çekiyor"
dedi. "Müzede 42 TIR dolusu
balık sergileniyor" diyen Balıkçı
Kenan, "50 gramlık hamsiden
1 ton 200 kiloluk orkinosa ve
800 kilogramlık köpekbalığına
kadar toplamda bin 500 deniz
canlısının mumyalanmış halde
müzede yer alıyo” dedi.
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İçişleri Bakanlığı’na yapılan ihbar sonrası İs-
tanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ha-

rekete geçti. İhbarda, çeşitli giyim firmalarının yaptığı
yardımları, Türk Kızılayı Sancaktepe Şubesi’nin eski
koordinatörü Emrah Aytar’ın, pazarcılık yapan ba-
bası İsmail Hakkı Aytar eliyle semt pazarlarında 
sattığı bilgisi yer aldı. Savcılık iddianamesine göre, 
Kızılay Sancaktepe Şube’sinin kurulduğu 2007’den
beri şubede görev yapan Emrah Aytar, kuruma ait
resmi bir depo olmasına rağmen, babası ile birlikte 6-
7 farklı depo kiraladı. Firmalardan gelen mont, kazak,
pantolon gibi ürünlerin yüklü olduğu 100’ü aşkın TIR
bu depolara sevk edildi. Depolara indirilen mallar, çe-
şitli semt pazarlarında satılmaya başlandı. I SAYFA 5
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DEMOKRASIYLE
ALAKASI YOK!

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Ümrani-

ye'de yapımı devam eden İstanbul
Finans Merkezi'nde incelemelerde
bulundu. Kurum incelemeleri sıra-
sında gazetecilerin sorularını yanıt-
ladı. Yıllardan beri dillendirilmesine
rağmen bir türlü istenilen seviyede
yapılamayan kentsel dönüşüm ko-
nusu Bakan Kurum’a soruldu.
Kentsel dönüşüm hedefleri ile ilgili
konuşan Kurum, "Biliyorsunuz bir

hedef koymuştuk. Bu hedef doğ-
rultusunda, önümüzdeki 5 yıl içe-
risinde her yıl 300 bin, 5 yılda 1
buçuk milyon konutun dönüşümü
için çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Şu an İstanbul'da fiilen 117 bin
konutun dönüşümünü gerçekleşti-
riyoruz. Her ilçede kentsel
dönüşüm projemiz var. TOKİ
başkanlığımız ile belediyelerimiz
ile, hep birlikte bu süreci yönetiyo-
ruz” açıklamasını yaptı.  

ç Amaçlarının öncelikli ko-
nutların dönüşümünü sağ-

lamak olduğunu belirten Kurum,
"Biz bakanlık olarak vatandaşları-
mıza bu noktada her türlü yardımı
yapıyoruz. Taşınma, kira, kamulaş-
tırma yardımı. El birliği içerisinde
yürütmek zorundayız. Hep söylü-
yoruz. Kentsel dönüşüm siyaset
üstü bir meseledir. Burada yerel
yönetimlerimiz, büyükşehir beledi-
yemiz, bakanlık olarak biz inşallah

kararlı bir şekilde süreci yönetece-
ğiz" şeklinde konuştu. Fikirtepe
projesi ile ilgili soru üzerine ise
Kurum, "Fikirtepe projemiz çok
önemli. Fikirtepe Projesine ilişkin
yeni tasarımlarımız bitti ve inşallah
bugün onun da toplantısını yapa-
cağız ve Nisan'da söz verdiğimiz
gibi, 3 sene içinde etaplar halinde
yaklaşık 10 bin konut. 60 bin va-
tandaşımızı doğrudan ilgilendiri-
yor" cevabını verdi. I SAYFA 9
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AMACIMIZ ÖNCELİKLİ KONUTLARI DÖNÜŞTÜRMEK117 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

SEMT PAZARLARINDA SATTILAR

100 TIR’LIK VURGUN!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Bu
ülkede hiçbir çocuk yatağa 

aç girmesin, her anne çocuğunun 
karnını doyursun ve her anne çocuğu 
ile beraber huzur içinde evinde yaşa-
yabilsin. Ama evlerde dram var; bili-
yorum, acılar var, yoksulluk var” dedi.
Kılıçdaroğlu kadınlara, “Bu ülkede
herkesin huzur içinde yaşaması lazım
artık. Bu düzeni değiştirmek zorunda-
yız, insanca bir düzen kurmak zorun-
dayız” diye seslendi. I SAYFA 7
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Meral Akşener

Yılbaşı eğlencesi
vakaları patlattı

İstanbul Üniversitesi İstan-
bul Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Tufan Tükek, "4 günlük
sokağa çıkma kısıtlamasının 
olduğu, yılbaşının da içinde 
bulunduğu dö-
neme baktığımız
zaman, hemen
akabindeki 3
günde sayılarda
artış oldu. Pazar-
tesi günü önce
14 binli rakam-
lar, arkasından
13 ve 12 binli ra-
kamları gördük"
dedi. I SAYFA 5
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ACISI SONRA ÇIKTI

Tufan Tükek

106 sene sonra
restore ediliyor

Türk Havacılık tarihinin ilk
şehitlerine ait kişisel eşyalar

ve şehit oldukları sırada üzerlerinde
bulunan kıyafetleri 106 yıl aradan
sonra ilk kez restore ediliyor. Kahi-
re'ye seyahat sırasında şehit düşen
Tayyareci Üsteğmen Fethi Bey,
Rasıt Yüzbaşı Sadık Bey ve Tayya-
reci Yüzbaşı Nuri Bey'in şehit ol-
dukları sıra üzerlerinde bulunan
kıyafetleri ve kişisel eşyalarının res-
torasyon ve konservasyon çalışma-
ları titizlikle yürütülüyor. I SAYFA 8
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KILI KIRK YARIYORLAR

Kemal 
Kılıçdaroğlu
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DONUSUM SIYASET 
USTU BIR MESELE!

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, "Önümüz-

deki 5 yıl içerisinde her yıl
300 bin, 5 yılda 1 buçuk

milyon konutun dönüşümü
için çalışmalarımızı yürütü-

yoruz. Şu an İstanbul'da 
fiilen 117 bin konutun 

dönüşümünü gerçekleştiri-
yoruz" dedi. Kurum, "Kent-

sel dönüşüm siyaset üstü
bir meseledir. Burada yerel
yönetimlerimiz, büyükşe-
hir belediyemiz, bakanlık
olarak biz inşallah kararlı
bir şekilde süreci yönete-

ceğiz" diye konuştu. 

Yardım için toplanan mont, kazak, pantolon gibi giysileri pazarda satmakla suçlanan 13 kişi hakkında
dava açıldı. Türk Kızılayı Sancaktepe Şubesi’nin eski koordinatörü Emrah Aytar’ın giysi dolu 100’ü
aşkın yardım TIR’ını, pazarcı olan babası ile birlikte kiraladığı depolara yönlendirdiği kaydedildi

Türk Kızılay'ı 100 TIR'lık vur-
gun hakkında açıklama yaptı ve

"Suçluların en ağır cezayı alması için
müdahil olduğumuz dava sürecini
sonuna kadar takip edeceğimizden
de hiç kimsenin şüphesi olmasın"
dedi. Açıklamada Kızılay Yönetim
Kurulu'nun, bu ve buna benzer suis-
timallerin bir daha yaşanmaması
için geçen yılın haziran ayında bir
komisyon oluşturduğu, komisyonun
olası riskleri ve alınabilecek önlemleri
tek tek belirlediği belirtildi. 
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Takipcisi
olacağız

AŞININ ADI VAR ÖLÜMÜN ADI YOK

Oktay Apaydın köşe yazısı sayfa 13'te 
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Büyük deprem konusunda yapılan uyarılara rağmen kentsel dönü-
şüm konusunda bir türlü istenilen ivme yakalanamadı. Dönüşümün
en tepesindeki isim Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önlerine
koydukları hedefi hatırlattı, konunun siyaset üstü olduğunu söyledi. 

KURUM, HEDEFLERİ HATIRLATTI

Korona ile mücadelede TTB sitesindeki verilere göre 339 sağlıkçı
yaşamını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verileri ise 8 Ocak 2021 itibarıyla

Covid-19 tanısıyla ölen kişi sayısını 22 bin 450 olarak açıkladı.



Pandemi başta olmak üzere 2020’de yaşa-
nan felaketler, psikolojik birçok problemi de 
beraberinde getirdi. Toplumu olumsuz etki-

leyen bu olaylar nedeniyle insanlar rahatlamak için 
farklı yollar arayışına girdi. Araştırmalar bunlardan bi-
rinin de 90’lar Türkçe pop şarkıları olduğunu ortaya 
koydu. 2020 yılı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de 
de depresif bir yıl olarak tarihe geçti. Ancak son dö-
nemde yapılan araştırmalar, 90'lar Türkçe pop şarkıla-
rının insan vücudu ve psikolojisi üzerinde iyileştirici bir 
etkisi olduğu ortaya çıkardı. Yine son zamanlarda sık-
lıkla kullanılan ‘hadi oradan bir 90'lar Türkçe pop 
falan açın da kendimize gelelim' cümlesi ise, sıkıntılı or-
tamda en çok kullanılan cümleler arasına girdi. 

Ezbere biliyaorlar 

90’lı yıllardaki şarkılarının ruhumuza işlediğini ve unut-
manın da mümkün olmadığını söyleyen ‘Zaman Tüneli’ 
adlı programda 90’lı yılların şarkılarını çalan Radyocu 
Fatih Uslu, “90’lı yılları yaşamış olanlar şu an 90’lar 
Türkçe pop şarkıları dinlerken anılarına gidiyor. Dolayı-
sıyla 30 yaş üzeri insanlar 90’lar şarkılarını çok seviyor. 
Ancak şunu görüyoruz ki gençler de 90’lardaki şarkıları 
çok seviyor. 2000’lerden sonra doğmuş kişiler 90’lardaki 
şarkıları ezbere biliyor. Pandemi döneminde insanlar evle-
rine kapandı. Televizyon izlemek bile bir yerden sonra ye-
tersiz geldi ve radyolar tekrar canlandı. Benim de her 
akşam yaptığım 90’lar müziğine de bir artış oldu. Şu an 
günümüzdeki şarkıları çok çabuk tüketiyoruz. Bir şarkı çı-
kıyor 2 ya da 3 ay sonra o şarkıyı unutuyoruz. Günü-
müzde popüler olan sanatçılar 90’lı yıllara ait şarkıları 
cover yapıp seslendiriyor. Genç nesil ise o şarkıyı yeni sa-
nıyor. Araştırmaya başladığında 90’lı yıllara ait olduğunu 
anlıyor ve diğer 90’lı şarkıları da buluyor. 90’lı yıllar unu-
tulmaz yıllar, bizlerde radyocular olarak bu yılları unuttur-
mamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 
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İrfan DEMİR

YAŞAM

NEFES ALIYORUM

DİLEK Ayyücel ise "Pandemide fırsat buldukça do-
ğayı hep kucaklamaya çalıştım. Çünkü doğanın 
bana hissettirdiği şey özgürlük ve doğadan geldik 
tekrar doğaya gideceğiz. Toprağı hissetmek çok iyi 
geliyor, açık alanların bulunması İstanbul gibi 
büyük şehirde bir vaha. Pandemi bunu daha çok 
hissettik. Özgürleşebildiğimiz tek yer doğa, nefes 
aldığımı hissediyorum. Etrafımda kimse yoksa 
maskemi de çıkarıyorum özgürce nefes aldığımız 
sadece doğada hissediyorum. Yaşım gereği sadece 
yürüyüş yapıyorum" ifadelerini kullandı. 

Mutluluk aşısı; 
90'ların müziği

A merika’daki Vermont Üniver-
sitesi, 25 parkta 400 kişiyle bir 
araştırma yaptı. Çalışmada, 

kişilerin özellikle pandemi döneminde 
doğayla olan ilişkisi araştırıldı. Buna 
göre, pandemi nedeniyle uzun zaman-
dır izole bir hayat süren insanlar geçti-
ğimiz yıllara göre daha sık parka 
gidiyor ve açık havada vakit geçiriyor. 
Yapılan araştırma hakkında bilgi veren 
Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onul-
tan, “Kovid-19 sağlık protokolleri uy-
gulamaya konulduğundan itibaren, 
park kullanıcılarının yaklaşık yüzde 
70'inin doğaya olan ziyaretlerini artır-
dığı görülüyor. Doğa ziyaretlerinin en 
yaygın nedenlerinin ise; dışarı çıkmak, 
egzersiz yapmak, doğaya bağlanmak, 
huzur ve sessizlik bulmak, köpek gez-
dirmek ve çocuklarla zaman geçirmek 
olduğu belirtiliyor” ifadelerini kul-
landı. Çalışmada özellikle kadınların 

ve işini kaybedenlerin Kovid-19 döne-
minde dış mekân aktivitelerini artırdık-
larını ortaya koyuyor. Yeşil bir yaşam 
ortamının özellikle orta yaşlı insanları 
fiziksel aktivite yapmaya teşvik ettiğini 
söyleyen Dr. Onultan, “Yeşil bir or-
tamda yaşamak özellikle erkeklerde fi-
ziksel aktiviteyi artırıyor” dedi. 

Stresi ve kaygıyı azaltır 

Doğadaki faaliyetlerin kan basıncını 
düşüreceğini ve hastalıklara karşı di-
renci artıracağını vurgulayan Dr. 
Onultan, “Doğa beyni canlandırır. 
Stresi ve kaygıyı azaltır. Fırsat bulun-
dukça yeşil alanlarda zaman geçiril-
meli. Doğada rahatça nefes alıp 
vermek psikolojik olarak da herkese iyi 
gelecektir.  
Pandemide doğanın içinde olma ihti-
yacı arttı. Yürüyüş yapmak, hareket 
etmek beyin başta olmak üzere bütün 

organları etkileyen ve destek olan bir 
aktivite. Çalışmanın sonunda bundan 
sonra ortaya çıkabilecek başka virüs 
salgınlarında da yeşil alan ihtiyacı hep 
olacaktır. Şehir planlaması yapılırken 
yeşil alanların daha fazla olması tav-
siye ediliyor” diye konuştu. 

Duygu durumu daha iyi 

İzole kalmak ve iletişimsizliğin post 
travmatik stres bozukluğunu artırdı-
ğını söyleyen Dr. Oğuzhan Onultan, 
“Almanya’daki bir üniversitenin 18 ül-
kede 14 bin kişi üzerinde yaptığı başka 
bir çalışma var. Buna göre, pandemi 
döneminde egzersiz yapanların, dış 
mekanda bulunanların duygu durum-
larının bunları yapmayanlara göre çok 
daha iyi olduğu tespit edilmiş. Bir 
diğer sonuç ise pandemide egzersiz 
yapanların duygu durumlarının hep 
daha iyi olduğu. Zaten 2018 yılında 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) haftada 
150 dakikalık egzersizi insanın beden 
ve ruh sağlığı için tavsiye ediyor” ifa-
delerini kullandı. 

Yürüyüşe çıkıyorum 

77 yaşındaki İsmet Uyar ise, dışarı çı-
kınca moral bulduğunu söyleyerek, 
“Kaç gündür evdeydim, normalde 3 
günde bir dışarı çıkıyorum. Herkes 
biraz daha dikkatli olsa özellikle yaşlı-
lar koronavirüsten kurtuluruz” dedi. 
Yıldız Çıtak da dışarı çıkınca hayatın 
devam ettiğini hissettiğini belirtti. 
Çıtak, “Her sabah yürüyüşe çıkıyo-
rum. Hava soğuk da olsa ihmal etme-
meye çalışıyorum çünkü fiziksel ve 
zihinsel olarak bana çok iyi geliyor. 
Günün geri kalanını evde sıkılmadan, 
işlerime konsantre olarak geçiriyorum. 
Sabah yürüyüşe çıkmazsam o gün da-
ğınık geçiriyor” diye konuştu.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle şehir merkezlerinde yaşayan insanlar, kendilerini doğaya bıraktı. Yapılan yeni bir  
bilimsel çalışma, Kovid-19 pandemisinin ilk aylarında parkları ziyaret eden insanların yüzde 26’sının önceki yıla 

göre doğayı nadiren veya hiç ziyaret etmediğini ortaya çıkardı. Özellikle kadınlar ve pandemide işini kaybedenler 
doğada vakit geçirirken nefes almak ve huzur bulmak başlıca dış mekan aktiviteleri arasında yer aldı 

KETEBE Yayınları’ndan 
çıkan ve editörlüğünü Silvan 
Alpoğuz’un üstlendiği, Sezai 

Saraç’ın çevirmenliğini yaptığı “Alerji 
için çözüm–Nasıl hasta oluruz, nasıl 
iyileşiriz?” çalışması, doğal yollarla 
alerjisini yenmek isteyenlere ışık tut-
maya hazırlanıyor. Kitapta geleneksel 
tıbbın alerjiyi tedavi etmediği sadece 
baskıladığı, alerjilerin tespiti, alerjilere 
doğal yollarla çözümler anlatılıyor. 
Kitabın yazarı Dr. Leo Galland, 
DHA’ya önemli açıklamalarda bu-
lundu. Alerjiyi engellemek için üç 
temel faktöre dikkat edilmesi gerekti-
ğini anlatan Dr. Galland, “Bunlardan 
birincisi, çevre. İçinde yaşadığımız 
çevreyi kontrol etmemiz oldukça zor 
olabilir çünkü söz konusu olan sa-
dece evdeki kişisel çevremiz değil. Bu-
rada kastettiğimiz, toplumsal çevre. 
İkincisi, beslenme. Bağışıklık sistemi-
nin çalışmasını etkileyen belli besin-
lerden bahsediyorum. Bu kitapta da 
özellikle bu konuyu vurguladım. 
Üçüncü faktörse vücudumuzda yaşa-
yan mikroplar. Normalde vücudu-
muzda trilyonlarca mikrop yaşar. 
Ciddi alerjileri tetikleyebilen mantar 
ve mayaya özellikle ilgi gösterdim” 
diye konuştu. 

Artık ilgi görüyorlar 

Geleneksel yeme alışkanlıklarında ya-
şanan değişiklikler nedeniyle vücudun 

bağışıklık sistemini dengelemek için 
şart olan bazı besinlerden yoksun kal-
ması ve çevre kirliliğinin etkisiyle mo-
dern dünyada alerjilerin sıkça 
görülmeye başlandığını anlatan Dr. 
Leo Galland, Omega-3 yağlarına dik-
kat çekerek şunları söyledi: "Bu yağ-
lar, hak ettikleri ilgiyi görmeye 
başladı. Yeşil yapraklı sebzelerde, so-
ğuksu balıklarında ve deniz ürünle-
rinde, bazı kabuklu yemiş ve 
tohumlarda bulunan Omega-3 yağ-
ları, bağışıklık sisteminin tepkisini 
dengelemede önemli etkiye sahip. Tü-
kettiğimiz gıdalardaki Omega-3 mik-
tarı, 20. yüzyılın başından beri 
sistemli olarak azaltıldı çünkü bu yağ-

lar, pek dayanıklı değil. İçinde 
Omega-3 bulunan gıdaların raf ömrü, 
nispeten daha kısa olur. Bu nedenle 
sebze yağlarını daha istikrarlı yağlara 
dönüştürmek için gıdalar hidrojen-
leme işlemine tabi tutulur.  
Bu da büyük bir soruna yol açar. 
Özellikle çocuklar üzerindeki etkisi 
düşünüldüğünde." 
D vitaminin bağışıklık üzerindeki etki-
sine de değinen Dr. Leo Galland, 
“Çok önemli bir vitamin ve bağışıklık 
sistemi üzerindeki etkisi her geçen 
gün daha fazla kabul görüyor. Eski-
den D vitaminin, kalsiyum emilimi ve 
kemikler için önemli olduğunu düşü-
nürdük. Ancak D vitamini kalsiyu-

mun ötesinde bağışıklık sistemi üze-
rinde dengeleyici bir etkiye sahip. 
Geçtiğimiz yılki salgın bu durumu hiç 
olmadığı kadar görünür kıldı” dedi. 

Besinler ile önlem alın 

Alerjiye iyi gelen gıdalardan örnek 
veren Dr. Leo Galland, şunları söy-
ledi: "Balık yağı ve keten yağı, çok iyi 
Omega-3 kaynaklarıdır. Ayrıca balık 
yağında D vitamini de bulunur. Bu 
yağların, çocuklarda alerji ve bağışık-
lık sistemi üzerinde kayda değer etki-
lerini gözlemledim. Meyvelerden en 
çok orman meyvelerini severim. Özel-
likle yaban mersini favorim.  
Çilek, önemli antialerjik bileşenler 
içeriyor. Ahududu, böğürtlen ve nere-
deyse bütün orman meyveleri, biyof-
lavonoid adı verilen bitkisel 
besleyiciler bakımından oldukça zen-
gin. Biyoflavonoidlerin, antiinflama-
tuvar ve antialerjik etkileri var. Hatta 
elma için dahi böyle bir durum söz 
konusu.  
Zengin bir karoten ve A vitamini  
kaynağı olan havuç, antiinflamatuvar 
etkiye sahiptir ve bağışıklık sisteminin 
dengelenmesine yardımcı olur. İnanıl-
maz bir süper gıda olan brokoli, bir-
çok farklı bileşen içerir. Brokolinin 
içindekilerden en çok magnezyumu 
severim çünkü magnezyum, antialer-
jik ve bağışıklığı dengeleyici etkilere 
sahiptir." DHA 

Alerjiye karşı doğal reçete!

DOGAYI KESFETTILER 

Alerji için çözüm kitabını kaleme alan Amerikalı Dr. Leo Galland, alerji salgınının altında yatan nedenleri 
bu kitapta anlattı. Dünyada bütünleyici tıbbın kurucusu olarak bilinen ve alerji konusunda radikal çalışma-

lar yapan Dr. Galland, "Balık yağı ve keten yağı, çok iyi Omega-3 kaynaklarıdır” dedi
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üsKüdar'da otomobilden ha-
vaya ateş açan üç kişi polis ekip-
lerinin kovalamacası sonucu

Haliç Köprüsü'nde yakalanarak gözaltına
alındı. Altunizade'de bir sokakta 34 CAT
425 plakalı otomobilde bulunan üç kişi
silah ile havaya ateş açıp kaçmaya başladı.
Sokak sakinleri otomobilin plakası alıp du-
rumu polis ekiplerine bildirdi. Üsküdar İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobildeki-
lere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde
kontrol noktasındaki polislerin "dur" ihta-
rına uymayan şüpheliler kaçmaya devam
etti.  Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil
Haliç Köprüsü üzerinde trafik yavaşlatıla-
rak yakalandı. Otomobil içerisinde bulunan
üç kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri şüp-
heliler ve otomobil üzerinde inceleme yaptı.
Şüpheliler polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA

Havaya ateş
açıp kaçtılar

avcılar'da çıkan kavgada bı-
çaklanan iki kişi berbere gitti. Bı-
çaklananlardan biri yaralı

olduğunun farkına sırtında sıcaklık hisset-
mesiyle vardı. Yaralılar berbere çağrılan am-
bulansla hastaneye götürüldü. Olay, dün
saat 18.00 sıralarında Gümüşpala Mahalle-
si'nde meydana geldi. Bir berber dükkanında
yaralı olduğu ihbarı üzerine Avcılar Emniyet
Müdürlüğü ve 112 ekipleri harekete geçti.
Sevk edilen ekipler Recep Halil K.'nın sırtın-
dan, yanındaki Tahir K.'nin ise, sol elinden
bıçakla yaralı olduğunu tespit etti. İki yaralı
ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet
Hastanesi'ne kaldırılırken, polise yakındaki
bir yerde 5 kişi ile tartışarak kavga ettiklerini
anlattılar. Polis, bu kişileri tespit ederek yaka-
lamak için çalışma başlattı. Berber Hasan
Bozkurt, daha önceden tanımadığı iki kişi-
nin tıraş olmak üzere işyerine geldiğini an-
lattı. Bozkurt, "Gelen iki arkadaştan biri
'Sırtımda sıcaklık hissettim' deyince arkada-
şımız üzerindeki elbiseyi sıyırarak kontrol
etti. Sırtında kan vardı. İnsanlık görevimizi
yaparak ambulansı aradık. Bir yaralama
vardı. O arada polis geldi. Ne olduğuna dair
hiçbir bilgimiz yok" dedi. DHA

Tıraş olurken 
fark etti

maltepe ve Kağıthane'de son
aylarda meydana gelen otomo-
bil hırsızlığı ihbarları üzerine

polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş
Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri
güvenlik kamerası görüntülerinden yola
çıkarak şüpheli Ertuğrul Y.(20)'nin kimli-
ğini tespit etti. 25 Aralık 2020 tarihinde
D-100 Karayolu üzerinde, içerisinde Er-
tuğrul Y. olduğu tespit edilen bir kamyo-
nete polis "dur" ihtarı yaptı. Şüpheli,
bunun üzerine polis aracına çarparak kaç-
maya çalıştı. Polis ekiplerinin kamyonetin
önünü kesmesi ile birlikte Ertuğrul Y.,
kamyonetten inerek yaya halde kaçmaya
başladı. Yoldan geçen başka bir otomobi-
lin çarpması üzerine Ertuğrul Y. yaralı
halde yakalandı. 14 ayrı suçtan dosyası
olan şüpheli Ertuğrul Y., 29 Aralık 2020
tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutukla-
narak cezaevine gönderildi. Öte yandan
şüphelinin hırsızlık anları kameralara yan-
sıdı. Görüntülerde şüphelinin farklı bir
kamyonet ile çalacağı otomobilin yanına
yanaştığı, kapısını açtıktan sonra uzaklaş-
tığı görülüyor. Sonrasında kapısı açık oto-
mobilin yanına gelen şüpheli, düz kontak
yöntemi ile otomobili çalıyor. DHA

Şüpheliyle 
köşe kapmaca

Olay dün akşam saatlerinde İsken-
derpaşa Mahallesi'nden mey-
dana geldi. 5 katlı binanın 3.

katında oturan yabancı uyruklu kişi
henüz bilinmeyen bir nedenle  öfkelenerek
balkondan eşyalarını atmaya başladı.
Evde eline geçirdiği ne varsa sokağa atan
adamı çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla
izledi.

Sen de atla sen de

Masa, halı, damacana, vantilatör, tost

makinesi gibi çok sayıda eşyayı balkondan
sokağa atan adama vatandaşlar "yeter"
diye bağırarak tepki gösterirken, bir vatan-
daşında da "sen de atla sen de"  diye ba-
ğırması dikkat çekti. Bu sırada atılan
eşyalardan park halindeki otomobil zarar
gördü. Otomobilin arka camı kırılırken,
tüm bu yaşananlar vatandaşlar tarafından
cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öf-
keli adam komşuları tarafından sakinleşti-
rilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve
polis ekibi sevk edildi. DHA

Kaza, Başakşehir Çam ve
Sakura Şehir Hastanesi
önünde meydana geldi.

Salih Kayman yönetimindeki 34 CYJ
214 plakalı otomobil, yol kenarında
park halindeki 34 RV2717 plakalı
kamyona arkadan çarptı. Sürücü
Salih Kayman ve yanında oturan ar-
kadaşı Yüksel Sak, araçta sıkıştı.
Kaza sonrasında olay yerine çok sa-
yıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri
sevk edildi. Kazada hafif şekilde yara-

lanan Yüksel Sak, araçtan çıkarılarak
ambulansa taşındı.

Yolda hayatını kaybetti

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü
Salih Kayman'ı sıkıştığı yerden çıkar-
mak ve hayatta tutmak için ekipler,
büyük mücadele verdi. Kayman'ın
kalp atışının zayıf olduğunu belirle-
yen sağlık ekipleri, kurtarma çalışma-
ları devam ederken sürücüyü hayatta
tutmak için kalp masajı yaptı. Yakla-

şık 30 dakika süren kurtarma çalış-
maların da kalp masajına devam
eden sağlık ekipleri, sürücünün am-
bulansa konulmasından sonra da
kalp masajına devam etti. Ambulan-
sla hastaneye götürülen Kayman'ın
yolda hayatını kaybettiği, Yüksel
Sak'ın hastanedeki tedavisinin devam
ettiği, sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi.  Kaza yapan otomobil çeki-
ciyle kaldırılırken, otomobil içerisinde
alkol şişelerinin olduğu görüldü.

Duran araca arkadan carptı

NE BULURSA 
FIRLATIP ATTI
NE BULURSA 
FIRLATIP ATTI
NE BULURSA 
FIRLATIP ATTI
NE BULURSA 
FIRLATIP ATTI
NE BULURSA 
FIRLATIP ATTI
NE BULURSA 
FIRLATIP ATTI
Fatih'te yabancı uyruklu bir kişi balkonundan evde bulu-
nan eşyalarını sokağa attı. Halı, damacana, çaydanlık,
masa, vantilatör gibi birçok eşyayı sokağa atan adamın 
o anları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Salih Kayman yönetimindeki 34 CYJ 214 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34
RV2717 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kayman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

HEM SUCLU
HEM GUCLU

15 temmuz Şehitler Köprüsü
Avrupa yakası girişinde kuru-
lan denetim noktasında 'dur'

ihtarına uymayan ve polise el kol hareket-
leri yaptıktan sonra kaçan Kenan K.'nın
kullandığı 34 VL 0294 plakalı hafif ticari
araç, köprü çıkışında polis ekipleri tarafın-
dan durduruldu. Sürücü ile birlikte araç-
tan inen ve alkollü olduğu görülen Halil
İbrahim A. işlem yapmak isteyen polislere
uzun süre direndi. 

Aşk acısı çekiyorum

Halil İbrahim A., yakalandıktan sonra
ana yol ile yan yolu ayıran bariyerlere

oturdu. Polisin kenara gelmesi için uyar-
dığı Halil İbrahim A., "Halim yok, ben aşk
acısı çekiyorum, P. duy sesimi" şeklinde
bağırdı. Polisin sakin ol diye uyardı. Uzun
süre polise direnen ve zorluk çıkaran Halil
İbrahim A'nın ayakta durmakta zorluk
çektiği görüldü. Tel örgülere dayayarak
üst araması yapan polis, Halil İbrahim A.
ile sürücü Kenan K.'ye maske takmadık-
ları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal et-
tikleri için cezai işlem uyguladı. Yapılan
alkol testinde alkollü çıkmayan sürücü ile
beraberindeki Halil İbrahim A., yapılan
işlemlerin ardından araçlarına binerek
olay yerinden uzaklaştı. DHA altunizade'de bir sokakta 34

CAT 425 plakalı otomobilde
bulunan üç kişi silah ile havaya

ateş açıp kaçmaya başladı. Sokak sakin-
leri otomobilin plakası alıp durumu polis
ekiplerine bildirdi. Üsküdar İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri otomobildekilere 15
Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kont-
rol noktasındaki polislerin "dur" ihtarına

uymayan şüpheliler kaçmaya devam
etti.  Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil
Haliç Köprüsü üzerinde trafik yavaşlatıla-
rak yakalandı. Otomobil içerisinde bulu-
nan üç kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri
şüpheliler ve otomobil üzerinde inceleme
yaptı. Şüpheliler polis merkezine götü-
rüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
DHA

Köprüde 
yakalandılar
Köprüde 
yakalandılar
Köprüde 
yakalandılar
Köprüde 
yakalandılar
Köprüde 
yakalandılar
Köprüde 
yakalandılar
Üsküdar'da otomobilden havaya ateş açan üç kişi polis ekiplerinin
kovalamacası sonucu Haliç Köprüsü'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Otomobilde inceleme yapılırken polisin soruşturması devam ediyor

Koronavirüs ile müca-
delede uygulanan hafta
sonu sokağa çıkma kısıtla-

ması devam ederken İstanbul'da bir-
çok noktada denetimlerini sürdüren
polis Pendik'te içerisinde 3 kişinin ol-
duğu otomobili durmak istedi.
Ancak polisin dur ihtarını dikkate al-
mayan sürücü kaçmaya başladı.

Kartal'a kadar devam eden kovala-
maca sırasında, D100 Karayolu So-
ğanlık Yeni sapağına girmek isteyen
sürücü direksiyon hakimiyetini kay-
bederek yol kenarındaki duvara
çarptı. Otomobildeki kişiler daha
sonra otomobilden inerek yaya ola-
rak kaçmaya başladı. Kaçan 3 kişi,
polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kaza yapınca enselendiler!
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Ü lkemizde bir kargaşa ve gerginlik
sürüp gidiyor. Milletin vekili olarak se-
çilip Gazi Meclisimize gidenleri izliyo-

rum. Sonrasında şaşıp kalıyorum. Bu millet
neden yanlış yaptı, kendilerini temsil edecekler
gerçekte bunlar mıydı, diye de merak ediyorum.

Grup toplantılarına bakıyorum, sonrasında
parti temsilci ve sözcülerinin çeşitli vesilelerle
yaptıkları açıklamalara bakıyorum ve şaşkınlı-
ğımı gideremiyorum.

Siyaset öncelikle çözüm bulma, hak ve hu-
kuku üstün kılma, halkı huzura götürmek, kar-
deşliği ve sevgiyi geliştirmek, ülkeyi çağdaşlığa
ulaştırmak ve kalkındırmak değil midir?

“Liderlik, bir fikri düzeni değiştirmektir.
Değiştiren kişi de liderdir.” denilmiş.

Gruplarda, iktidar ve muhalefet millete güven
vermek yerine kin, nefret üretmek, birbirlerini
aşağılamakla geçiyor, halk bu durumlardan etki-
lenerek geriliyor, birbirlerini ötekileştiriyor, hiçbir
gerekçe yokken kinleniyorlar.

Hal böyle iken bizim halk olarak beklediği-
miz bir olmak, iri olmak ve güçlü olmak geliş-
mektir. Baktığımızda öyle olmadığını yapılan

yönetim hataları ile ilgili olarak karşılıklı suç-
lamalara dönüşmüş durumda. Zaten başara-
mayanlar vatanseverliği, milli ve manevi
değerleri öne çıkararak durumlarını unuttur-
maya çalıştıkları bilinmektedir.

Siyasilerin ülke meseleleri bitmiş. “Senin
belediyelerinde yolsuzluk var”. Olur mu, senin
belediyelerinde daha büyük yolsuzluk var.  Yet-
medi senin parti teşkilatında ve üyelerinde
taciz tecavüz var, Hadi ya, sen bir aynaya bak,
senin partinde olanlardan ve üstünü örtmeye
çalıştıklarını görmemezlikten geliyorsun”
dönüşmüş.

Durum böyle olunca da, partiler sanki birbi-
rini suçlamak ve gerginlik yaratıp gerçek ve
önemli meseleleri unutturmak istiyorlar duru-
muna gelmiş gibi duruyor.

Ülkeyi, geleceği halkı, yokluğu, yoksulluğu
yasakları, hakkı, hukuku, özgürlükleri düşünen
olmadığı gibi, “Ne yapacağız, şu yapılmalı, şu
konuda el birliği yapmalıyız” diyen de yok.

Halka kulak verin

Geçtiğimiz günlerde TBMM’de konuşulan
bir kuru ekmek meselesi haftalarca sürdü ve
sürmeye de devam ediyor. Arkadaşlar halk sizi
oraya bu tür kısır döngü meselelerini temcit pi-

lavı yapıp tartışmak için değil çözüm üretmek
için gönderdi. Şükürler olsun ki, aranızda kan
düşmanlığı olmadığına göre neden bir araya
gelip bu halkı, işçiyi, köylüyü, memuru, emek-
liyi, esnafı, sanayiciyi rahatlatıp huzuru sağla-
mıyorsunuz ki?

Bunu göstermek için, ülkemizde çarşı-Pazar
enflasyonu yüzde 30’ların üzerinde iken, devle-
timizin resmi kurumu yüzde 14,6 açıklama ya-
parken sizler ne diye asgari ücreti iki bin 825
lira yaptınız?

Memur ve emeklisine ne diye yüzde 7,36,
işçi emeklilerine 8,36 zam yaptınız ki? Bu
oranlar, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar ve Mil-
letvekilli maaşlarında neden uygulanmıyor?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milletvekili
maaşları tespit edilirken, “Öğretmen maaşını
geçmesin” dediğini biliyor musunuz?

Öneri: Asgari ücret ve yapılan zamlar yeter-

lidir deniliyorsa, sizler ve üst düzey yöneticileri-
miz altı ay asgari ücretin beş katı kadar maaş
alın. Geçinemezseniz, yeniden düzenleme ya-
parsınız. Bu durumu uygulamaya var mısınız?

İşte tüm bunlar düşünülürse o zaman,
“Oldu mu yaa!” deniliyor işte.

Üniversiteye kelepçe

Hükümet iktidarını sürdürmek için önemli
meseleleri halledip halkı huzura ve refaha ulaş-
tırma planları yerine, terör, din, bayraktan
yerli ve millilikten bahsediyor. Muhalefet, hak,
hukuk, adalet, yokluk, yoksulluktan bahsediyor.

Arkadaş biz halk olarak terörle mücadele
edildiğini, dinimize ve bayrağımıza kimsenin
söz etmeyip yan gözle bakmadığını bildiğimiz
gibi, yokluğun, yoksulluğun hakkın olmadığını
da biliyoruz. Sizlerin görevi bizim bildikleri-
mizi bize anlatmak değil bunların olmaması
için çözüm üretmektir.

Son günlerin konusu, Boğaziçi Üniversitesi
Rektörlüğü’ne yapılan atama. Vay bu kişi şöyle
imiş, böyle imiş, AKP den Belediye Başkan
adayı olmuş, milletvekilliğinde sıralamaya gir-
memiş falan filan. Yav, arkadaş bu yeni değil
ki, onlarca üniversiteye AKP’de milletvekilliği
yapmış ve eski ekini almış birçok kişi üniversi-

telere atanırken neredeydiniz?
15 Temmuz sonrasında daha önce seçimle

yapılan rektör atamaları bir kararname ile
kaldırılırken neden kimsenin sesi çıkmadı?
Şimdi Boğaziçi rektörlüğüne atanan Prof.
Melih Bulu’nun kariyeri yeterli mi değil mi,
kriterleri nedir bilmiyorum. Bunca kıyamet
koptuğuna göre, keşke bu kişi oraya öğretim
üyesi olarak atanıp sonrasında ataması düşü-
nebilseydi sanki daha iyi olurdu gibime geliyor.

Ancak o ne yahu. Dünyada ülkemiz adına
sıralamaya giren tek üniversitenin kapısına,
kelepçe vurmak olacak iş mi yani. Efendim
kapı kırıkmış. Olsun. Ne çıkar. Oraya girmek
isteyenler gerçekte yöneticilerimizin dediği gibi
terörist mi? Demek ki, geleceğimizi emanet
edeceğimiz ve ülkemizi yönetecek gençlerimiz
terörist değilmişler ki, gözaltına alınan 45 öğ-
rencinin tamamı ifadelerinden sonra adliye-
mizde serbest bırakıldı.

Peki, bu öğrenciler ve CHP'nin İstanbul
Başkanı terörist ti iseler, neden haklarında bu
zamana kadar bir işlem yapılmadı. Yapılmadı
ise bu teröristlere yardım ve yataklık etmek
değil midir?

Oldu mu ya. Teröristlikleri biliniyordu ise, bu
zamana kadar neden göz yumulmuş ki?

Oldu mu ya!..

Tasarruf çağrısı
Yaşanan kuraklığın etkileri konusunda
açıklamalarda bulunan ve vatandaşları su
tasarrufu konusunda duyarlı olmaya çağı-

ran Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Al-
bayrak; "Dünya haritası göz önüne getirildiğinde
görülen maviliklerin sadece yüzde 2,5'i tatlı sudur"
dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Al-
bayrak, kişi başına bin 519 metreküplük su miktarı ile
Türkiyenin su sıkıntısı çeken bir ülke olarak kabul
edildiğini belirterek, "TUİK'e göre 2030 yılı nüfusu-
nun 100 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Nü-
fustaki bu artışın, kişi başına düşen su miktarını bin
120 metreküplere düşüreceğinin
beklendiği ve ülkemizin su fakiri
olma yolunda hızla ilerlediği yö-
nünde yayınlar bulunmaktadır. Te-
kirdağ coğrafi konumu ve yeryüzü
şekilleri dolayısıyla barajlar konu-
sunda yetersizdir. TESKİ'nin 402
adet su sondaj kuyusu mevcut
olup; bu kuyulardan 140 tanesi
TESKİ tarafından, kuruluşundan
bugüne kadar etaplar halinde ger-
çekleştirilen çalışmalar ile açılmıştır.
Tekirdağ'ın su kaynaklarının yüzde
84'ü yer altı sularından oluşmaktadır. Baraj ve göletle-
rin oluşturduğu su kaynakları ise sadece yüzde
16'dır.TESKİ yüzeysel su kaynaklarından içme suyu
temin etmek için gerekli çalışmaları gerçekleştirmekte-
dir. Hali hazırda Naip ve Çokal Barajı ile Müstecep,
Şarköy, Türkmenli Göletlerinden içme suyu temin
edilmektedir. DSİ tarafından çalışmaları devam eden
Süleymanpaşa İlçemiz için İnecik 1, İnecik 2 ve Dede-
cik Barajlarının yapım aşamasına gelindiği ve yakında
ihale edileceğini umuyoruz. Çerkezköy, Çorlu, Ka-
paklı, Ergene İlçelerimiz için Kömürköy, Kızılağaç ve
Balaban Barajlarının Projelendirme aşamasında ol-
duğu, Saray ve Kapaklı İlçelerimizin bir bölümünün
su ihtiyacını karşılayacak olan Ayvacık Barajının ima-
latının devam ettiği bilinmektedir. Bu konularla ilgili
DSİ ile görüşmeler devam etmektedir" dedi. 

'aLternatif
Bitki Yetiştiriciliği'
projesi kapsa-

mında Tarım Hayvancılık
ve Orman Komisyonu ile
Park Bahçeler Müdürlüğü
ekiplerinin işbirliğiyle
Çorlu Şahpaz Mahallesi
sınırlarında yer alan 15
dönüm tarlada lavanta dikimi için çalışmalar baş-
landı. Hazırlıklar kapsamında Çorlu Belediye Başkanı
Ahmet Sarıkurt traktöre binerek tarlada ilk çizileri
çekti. Şahpaz Mahallesi'nde Çorlu Belediyesi Trap ve
Skeet Atış Poligonu’nun yanında yer alan 15 dönüm-
lük tarlada gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Baş-
kan Sarıkurt, Belediye Meclis Üyesi ve Tarım
Hayvancılık ve Orman Komisyonu Başkanı Mert Yıl-
maz ve Park ve Bahçeler Müdürü Erkan Tosun'dan
lavanta fide dikimi ile ilgili olarak bilgiler aldı. Ekim
alanında incelemelerde bulunan ve traktöre binerek
lavanta tarlasına ilk çiziyi atan Çorlu Belediye Baş-
kanı Ahmet Sarıkurt, "Tarlada izi olmayanın, har-
manda yüzü olmaz' dedik ve lavanta tarlamızın
sürümünü gerçekleştirerek ilk çizileri çektik. Buradaki
çalışmaların devamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ekiplerimiz şubat ayında yapılacak fide dikimi önce-
sinde tarlada hazırlıklarına devam edecek" dedi.

S ilivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz’ın afetle mücadele
amacıyla başlattığı çalış-

malara bir yenisi daha eklendi.
Silivri’de ilk olma özelliği taşı-
yan Silivri Belediyesi Afet Ko-
ordinasyon Merkezi hizmete
başladı. Zabıta Müdürlüğü-
nün de aynı binada hizmet
vereceği merkez için açılış tö-
reni düzenlendi.  Doğal afet-
ler sonrasında yaşanabilecek
olumsuzluklarla hızlı ve etkin
mücadele etmek amacıyla yapı-
lan merkez donanımsal açıdan
kapsamlı olarak hayata geçirildi.
K9 arama köpekleri, eğitmen, asayiş
ve güvenlik, enkaz kaldırma ve arama
kurtarma timlerinden oluşan 100 kişilik
ekip afetlere hazır olacak şekilde görev-
lendirildi. 700 metrekare alan üzerine
kurulu merkez Üst Yönetim Kriz Odası,
Haber Merkezi, Teçhizat Odası, Yatak-
hane, Arşiv ve Gözlem Kriz Merkezi,
Hasar Tespit ve Enkaz Kaldırma Birimi,
Trafik ve Asayiş Birimi, Bilgi Yönetim
Birimi ve Tahliye Birimlerinden oluşur-
ken, içerisinde jeneratör, canlı yayın ek-
ranları, hidroforlu yangın söndürme
sistemi ve arama kurtarma malzemeleri-
nin bulunduğu tam donanımlı S.A.K.
aracının yanı sıra 9 farklı araç ve çok sa-
yıda teçhizat hazırda bekletiliyor.

Yapılması gerekenler var

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşı'nın söylenmesiyle başlayan tö-
rende açılış konuşmasını Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz yaptı. "Bugün

hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda,
hem zabıta müdürlüğümüzün hem de
Silivri’de bir ilk olacak ama çok işlevsel
ve fonksiyonel olmasını dilediğim Silivri
Afet Koordinasyon Merkezimizin açılı-
şında bir aradayız" diyerek konuşmasına
başlayan Yılmaz, "Sizlerin de malumu
olduğu üzere İstanbul depreminden en
çok etkilenilecek olan ilçelerin arasında
maalesef ki ilçemiz geliyor. Bizim dep-

rem ve depreme hazırlık konusunda yap-
mamız gerekenler var. İlçe belediyesi ola-

rak Kentsel Dönüşüm Strateji
Belgemizi yani depreme hazırlık

noktasında kentsel dönüşümün yol
haritasını ihale etmiş ve bir yıl
içerisinde de tamamlayıp ba-
kanlığımıza sunmak üzere ha-
zırlamış durumdayız. Bir de
yaşanacak deprem sonrasında
yapılması gerekenler var. İşte o
depremden sonra yapılması
gerekenler, Afet Koordinasyon
Merkezinin bünyesinde yürü-

tülen faaliyetlerdir" ifadelerini
kullandı. 

Yılda bir defa tatbikat

Konuşmasında, “Silivri yalnızca doğal
felaketlerden depremi içerisinde barındır-
mıyor.” diyerek merkezin her türlü fela-
kete karşı hazır olduğunu belirten Başkan
Yılmaz, “İstanbul’da bir saat içerisinde
metrekareye en çok yağış alan ilçeyiz. Bu
yüzden can ve mal kayıplarının yaşandığı
sel felaketleri yaşadık. Yine aynı şekilde
heyelan bölgesiyiz. Her türlü doğal fela-
ketin sonucunda bu Afet Koordinasyon
Merkezi’nin önemi bir kez daha ortaya
çıkıyor. Bugün Zabıta Müdürlüğü’müz
ile birlikte açacağımız Afet Koordinasyon
Merkezimiz 7/24 esasına göre hizmet ve-
recek" dedi. Yılmaz, jandarma ve emniyet
müdürlüğünün yükünü alacağı bir mer-
kez olacağına dikkat çekerek, “Burası
ulusal basın, meteoroloji ve AFAD’ı anlık
takip edecek. İlçe genelinde yılda 15.000
kişiye Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi
verecek. Fabrika, site, STK, AVM ve tüm
kamu kuruluşlarına eğitim planlaması
yapacak. Yerel düzeyde yılda en az bir

defa imkanlar dahilinde tatbikat düzenle-
yecek" diye konuştu.

100 kişilik kadro

Merkezde görev alan personel sayısı ve
görevleri hakkında bilgiler veren Başkan
Yılmaz, şöyle devam etti: “20 kişiden
oluşan tam teçhizatlı Arama Kurtarma
Ekibi, 10 kişiden oluşan Afet Bilinci Eğit-
meni, 10 kişiden oluşan Ön İnceleme,
Hasar Tespit ve Enkaz Kaldırma ekibi,
10 kişiden oluşan Tahliye Ekibi, 20 kişi-
den oluşan Trafik ve Asayiş ekibi, 10 kişi-
den oluşan Bilgi Yönetim ve Evrak İşleri
ekibi, 6 kişiden oluşan Haber Merkezi ve
Planlama ekibi olmak üzere yaklaşık 100
kişilik bir kadrodan oluşmaktadır."

Tasamız Silivri olacak

“Biz Silivri’ye, Silivri’nin güzel insanla-
rına hizmet etmek için dağları tepeleri
ova yapmaya, denizleri dereleri de yol
yapmaya devam edeceğiz" diyerek ko-
nuşmasını sürdüren Başkan Yılmaz,
"Derdimiz, tasamız Silivri olacak. Silivri
insanının refahı, huzuru, esenliği olacak.
Silivri için çalışmaya, koşmaya devam
edeceğiz. Bu güzel hizmetin gerçekleş-
mesinde emeği katkısı olan başta İstan-
bul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya olmak
üzere, AFAD’ın çok kıymetli temsilcile-
rine, her zaman uyumlu bir şekilde bu
şehir için birlikte çalıştığımız ilçe Kayma-
kamımız Sayın Ali Partal beyefendiye,
mesai arkadaşlarımıza, buranın yapı-
mında çok büyük emeği olan Hamle
Global Şirketine teşekkür ediyorum"
dedi.  Başkan Yılmaz, projenin beledi-
yeye mali yük getirmeden sponsorlar va-
sıtası ile gerçekleştiğini belirterek
konuşmasını noktaladı.

MÜGE YÜCETÜRK

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

Silivri Kaymakamı Ali Partal ise, “Afetten kaç-
mamız mümkün değil, riskleri azaltmamız gereki-

yor. Bununla ilgili kamuda bulunan ne kadar binamız
varsa bunları güçlendirme ve yenilememiz gerekiyor. Va-
tandaşın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Afetlerde ilk 6 saat

çok önemli. Silivri depreminde bunu yaşadık. Bütün vatan-
daşlar önce çocuklarını almaya koştu, trafik kilitlendi.

Büyük bir afette trafik açık olmalı. Kurtarma ekiplerimizin
ulaşması gerekiyor. İlk 6 saatte araç kullanmamak gere-

kiyor. 72 saati iyi planlamak gerekiyor. İletişim planı
oluşturmamız gerekiyor. Vatandaşımıza anlatma-

mız gereken çok şey var. Merkezin yapılmasına
katkı sağlayan ve eğmeği geçen herkese te-

şekkür ediyorum.” dedi.

PARTAL’DAN AFET 
BİLİNCİ UYARISI

Doğal afetler sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklarla mücadele için yapılan Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi
hizmete açıldı. Silivri’de bir ilk olan merkezin açılışında konuşan Başkan Yılmaz, "Biz Silivri’ye, Silivri’nin güzel insanlarına
hizmet etmek için dağları tepeleri ova yapmaya, denizleri dereleri de yol yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DAGLARI OVA
YAPACAGIZ!
DAGLARI OVA
YAPACAGIZ!
DAGLARI OVA
YAPACAGIZ!
DAGLARI OVA
YAPACAGIZ!
DAGLARI OVA
YAPACAGIZ!
DAGLARI OVA
YAPACAGIZ!

EMEĞİ GEÇENLERE PLAKET VERİLDİ
Yapılan konuşmaların ardından Afet Koordinasyon Merkezi-
nin hayata geçirilmesinde katkıları olan kuruluşlara plaket tak-
diminde bulunuldu. AFAD Eğitim Şube Müdürü Tezcan
Bulcan’a, Hamle Global A.Ş adına Fuat Kulaçoğlu’na ve
Flydog K9 Hizmetleri adına Dursun Kaya’ya plaket verildi.
İlçe Müftüsü İsa Sağlam tarafından yapı-
lan dua ve kurban kesiminin ardından
merkezin açılışı gerçekleştirildi. Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Kayma-
kamı Ali Partal ve beraberindeki heyete
hizmet binasını gezdirerek bilgi verdi. Yeni

Mahalle Saray Bosna Sokak üzerinde gerçekleştirilen ve pan-
demi nedeniyle kısıtlı katılımcının davet edildiği açılışa Silivri
Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka,
Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, İlçe Jandarma Ko-

mutanı Güngör Kırarslan, İlçe Emniyet Mü-
dürü Cemil Erim, İlçe Müftüsü İsa Sağlam,
siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis
üyeleri, oda ve dernek başkanları, muhtarlar
ile vatandaşlar katıldı. Açılış, günün anısına
çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı
Murat Gerenli iş kıyafetini

giyip tam saha denetime çıktı.
Kent genelindeki çalışmaları

tek tek yerinde inceleyen
Gerenli, Lüleburgaz halkı 
için çalışmaların aralıksız 

süreceği mesajını verdi

LüLeburgaz Belediyesi’nin kent ge-
nelinde sürdürdüğü çalışmalar tüm
hızıyla devam ederken, Başkan Ge-

renli iş kıyafetini giyip tam saha denetime çıktı.
Kentin kuzeyinden güneyine, dört bir yanında
devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Ge-
renli, çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi
aldı. Gerenli’nin denetim kapsamındaki ilk du-
rağı Eski Kırklareli Caddesi oldu. Lüleburgaz
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekip-
lerce gerçekleştirilen kilit parke taş döşemesi ara-

lıksız devam ederken, Gerenli ekiplerden bilgi
aldı. Vatandaşla da bir süre sohbet eden Gerenli,
sadece seçim dönemi değil, her zaman Lülebur-
gaz için sahada olmaya devam edeceklerinin
mesajını verdi. Gerenli, tamamlandığında Lüle-
burgaz’ın ana akslarından biri olacak olan De-
ğirmen Caddesi’nde de kontrole çıktı. Belediye
tarafından yapımı süratle devam eden, yola terk-
lerin de yapıldığı Değirmen Caddesi şekillen-
meye başladı. Kaldırım çalışmaları büyük
oranda tamamlanan yolun önümüzdeki süreçte 

asfaltlanması çalışmalarına başlanacak.  Ge-
renli’nin bir sonraki durağı ise Lüleburgaz Kent
Ormanı oldu. Kent Ormanı’nın etrafına çekilen
çitler büyük oranda tamamlandığı gözlemlendi.
Burada çalışanlarla bir süre sohbet eden Gerenli,
çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra temizlik
şantiyesine uğradı. Kent Ormanı’nın ardından
temizlik şantiyesine sürpriz ziyaret gerçekleştiren
Gerenli, görevli personellerden çalışmalar hak-
kında bilgi aldı. Personelin sorunlarını dinleyen
Gerenli, daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü’nce
yapımı devam eden Temizlik Şantiyesi Binası’na
geçti. Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi’nin yapı-
mını hızla tamamladığı Temizlik Şantiyesi Bina-
sı’nda da çalışmaları da yerinde inceledi. 

İş kıyafetiyle denetime çıktı

Lavanta dikimine 
başlandı
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İ stanbul Anadolu 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen 13 sanıklı
dava dosyasının gerisinde, bir yıl

kadar önce yapılan bir ihbar yer alıyor.
İçişleri Bakanlığı’na yapılan ihbar son-
rası İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri harekete geçti. Hürriyet'in habe-
rine göre ihbarda, çeşitli giyim firmaları-
nın yaptığı yardımları, Türk Kızılayı
Sancaktepe Şubesi’nin eski koordina-
törü Emrah Aytar’ın, pazarcılık yapan
babası İsmail Hakkı Aytar eliyle semt
pazarlarında sattığı bilgisi yer aldı. Jan-
darma ekipleri, alınan mahkeme karar-
ları sonrası, şüphelileri adım adım izledi.

Günlük 7-8 bin TL

6 ay kadar süren teknik ve fiziki takiple
şüphelilerin tüm faaliyetleri kayda
alındı. Savcılık iddianamesine göre, Kı-
zılay Sancaktepe Şube’sinin kurulduğu
2007’den beri şubede görev yapan
Emrah Aytar, kuruma ait resmi bir depo
olmasına rağmen, babası ile birlikte 6-7
farklı depo kiraladı. Firmalardan gelen
mont, kazak, pantolon gibi ürünlerin
yüklü olduğu 100’ü aşkın TIR bu depo-
lara sevk edildi. Depolara indirilen mal-

lar, çeşitli semt pazarlarında satılmaya
başlandı. Pendik ve Çekmeköy’ün yanı
sıra Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Ko-
caeli Kartepe’de de pazar tezgâhları ku-
ruldu. Günlük 100-150 lira yevmiye ile
çalışan 5-6 kişi ürünlerin satışını yaptı.
Günlük toplanan 7-8 bin liralık hasılat
ise İsmail Hakkı Aytar veya oğluna tes-
lim edildi.

Sevkiyat gece yapıldı

İddianameye göre, birçoğu Sancaktepe
ve Sultanbeyli’de bulunan depolardaki
mallar gece geç saatlerde çıkarıldı. Semt
pazarlarına gönderilecek ürünlerdeki
barkod ve etiketlerin kesilmesine dikkat
edildi. Mallar semt pazarlarına sevk edi-
lirken, soruşturmayı yürüten Jandarma
personeli de adım adım takibe geçti.
Kimliklerini gizleyen soruşturma ekip-
leri, açılan her pazar tezgâhından, ücre-
tini ödedikleri birkaç ürünü de delil
olarak yanlarına aldı.

11 kişi tutuklandı

Elde edilen deliler sonrası 13 kişi gözal-
tına alındı. Emrah Aytar (33), İsmail
Hakkı Aytar (71), Aytar’ın eski eşi

Hatun Yalçın (57), Türk Kızılay San-
caktepe Şube’si eski başkanı Cihan Yal-
çın (52), Yalçın’ın şubede temizlik işleri
yapan kardeşi Himaye Özdemir (47) ile
akrabaları Kadir Yalçın (41), Tazebey
Daşdemir (41), Veysal Çiçek (39), Salih
Yavuz (49), Özcan Bayraktaroğlu (44),
Mehmet Karakgöz (47) ile Mustafa Ka-
ragöz (42) kardeşler gözaltına alındı.
Hatun Yalçın ve Özcan Bayraktaroğlu
dışında 11 kişi tutuklandı. 9’u davanın
ilk duruşması sonrası tahliye edildi. Da-
vanın önceki gün yapılan ikinci duruş-
masında ise Emrah Aytar ile babasının
tutukluluğunun devamına karar verildi.
Sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.
Emrah Aytar, pazarda satılan ürünlerin
kendilerine ait olduğunu öne sürdü.
Aynı zamanda Emrah Aytar’ın dayısı
olan Cihan Yalçın ise, olaylarla hiçbir il-
gisinin olmadığını söyledi. Bir kısım sa-
nığın avukatlığını üstlenen Cesim Parlak
ise, suçlamanın ‘dolandırıcılık’ veya
‘zimmet’ değil, ‘güveni kötüye kullanma’
olabileceğini kaydetti. Haklarında ‘do-
landırıcılık’ iddiası ile dava açılan sanık-
ların 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep
edildi.

M illetlerin maddi ve manevi alanlarda yüksel-
melerini sağlayan en önemli unsurların ba-
şında hiç şüphesiz ilim gelmektedir. İlim, en

büyük hazinedir. İlim, hakikat yolunu aydınlatan bir
ışıktır. Hak batıldan, hayır şerden, iyi kötüden, güzel
çirkinden ilim ile ayırt edilir. En güçlü kişi; bilgi ve
becerisi en yüksek kişi, en güçlü toplum ise ilimde,
teknik ve sanatta en ileri toplumdur.

Bizler İslam dininin müntesipleri olarak Yüce
Allah (c.c) ilk emrinde şöyle buyurur: “Ey Habibim!
Yaratan Rabbinin adı ile oku! O, insanı pıhtılaşmış
bir kandan yarattı. Oku! O, cömertliğinin sonu olma-
yan Rabbin, kalemle yazmayı da öğretendir. İnsana
bilmediklerini de ancak O öğretti.” (Alak Suresi, 1-5
Ayetler)

Kültürlü bir insan olmanın biricik yolu 
okumaktır!

Okuma uzun bir yolculuktur; beşikle başlar, me-
zarla biter. Okulla beraber biten okumalar yarıda kal-
mıştır. Okuma kararlılık ister, sabır ister. Okuma
hakikati, doğruyu, güzeli ve faydalıyı bulma arayışıdır.

Kitap okumak yüzyıllardır yapılan bir şeydir. Kitap
okumanın hemen hemen hiçbir kötü etkisi olma-
makla birlikte çok fazla yararı vardır. Okuyan insan
her zaman bilgili ve hayatında başarılı olur. Bilgi ça-
ğında yaşıyoruz ve bizim en fazla bilgi toplayacağı-
mız şeyler kitaplarımızdır. Cahillikten kurtulmanın
yolu kitapları okumaktan geçer.

İnsan bir kitabı okuduktan sonra eskisinden daha
akıllı hareket edebilmeli, başkalarının sözüne aldan-
madan her şeyi daha açık görmeye, daha derin his-
setmeye başlamalıdır.

Düşüncelerim gelişti, hayatı ve insanları daha iyi
kavradım, yaşama gücüm, hayata karşı cesaretim
daha da arttı diyebilmelidir. O zaman okuma boşa
gitmemiştir.

Kitap okumanın önemi ve faydaları çoktur. Okuya-
rak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen bir
kişi, öncelikle kendine olan güvenini artırır. Bu ise
aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir
görüş açısı sağlayarak, olayları inceleme yeteneği ka-
zandırır. Ayrıca okuyan kişiler çok okumanın berabe-
rinde getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip
oldukları için hikmetli ve etkileyici konuşarak hitap
ettikleri kişilerde etki de uyandırırlar. Bu etki ise in-
sanlarla ilişkileri güçlendirmekte, kişiye daha sosyal
bir karakter kazandırmaktadır. Dahası geniş kelime
dağarcığı, insanın daha fazla kavramla düşünebilme-
sini de sağlar. Yani düşünce kapasitesini ve kültür dü-
zeyini artırır. Boş zamanlarını, çoğu zaman hiçbir
yararlı bilgi aktarmayan televizyondaki diziler karşı-
sında geçirmek yerine kitap okuyarak değerlendiren
bu kişiler, edindikleri bilgi ve kültür sonucunda aynı
zamanda toplum içinde etkin bir kişiliğe sahip olurlar.

Okumanın birçok faydası vardır. Gelecekte iyi bir
konuşmacı ve yazar olabilmemize yardımcı olur.
Uygar bir topluma kavuşmamızı, kimsenin yardımı
olmadan kendi ayaklarımızın üzerinde insanca yaşa-
yabilmemizi sağlar.Akıl ve fikir dünyamızı genişlet-
memizi, bilimin bize sunduğu imkanlardan en iyi
şekilde faydalanmamızı sağlar. İçinde bulunduğumuz
karanlık denizinden çıkıp, ışığın sahillerinde dolaş-
mak ve ışığın gölgesinde yaşamamızı sağlar. Yaratılış
nedenimizi bilmemizi, dinimizi ve gerçek hayat ku-
rallarını öğrenmemizi sağlar. Hayata bakışınız deği-
şir ve kendinizi daha kolay ifade edebilme yeteneğiniz
artar. Okuduğumuzu anlama ve yorum yapma yete-
neğimiz gelişir. Her şeyden önemlisi kitap okumanın
verdiği huzuru içinizde hissedersiniz.

Toplumdaki diğer insanlardan farkımız olur. Gerek
iş hayatımızda ve gerekse öğrencilik hayatımızda kı-
saca bütün yaşamımızda başarılı olmamızı sağlar.
Ülkemizin kalkınarak daha ileriye gitmesine katkıda
bulunmamızı sağlar. Her şeyi daha iyi anlamamızı,
yorumlamamızı ve problemlerimizi karşımızdakine
daha iyi anlatarak kısa sürede çözümler bulmamızı
sağlar.

Kitap okuma hayatı sevdirir, kitap okuma düşün-
celeri olgunlaştırır. Kitap okuma stresi azaltır, kitap
okuma zihni açar, hantallıktan kurtarır. Kitap okuma
bizi bir bilen yapar. Kitap okuyanın güvenilir bir çev-
resi oluşur. Bilgi dağarcığımızı ve kelime hazinemizi
zenginleştirir. Genel kültürümüzü artırır. Etkin ve et-
kili bir insan olmanın yollarını açar. Dünyaya bakış
açımızı değiştirir. Hayal gücümüzü geliştirir. İnsanı
olgunlaştırır, erdemli kılar.

Kendi kanaatimce Allah’ın biz kullarına bahşettiği
en büyük nimeti okumaktır. Günümüzde okumaya o
kadar çok ihtiyacımız ve imkanımız varken bizler
maalesef kitabı hayatımızda 235’inci sıraya koyuyo-
ruz. Bütün teknoloji imkanlarından yararlanırken asıl
teknolojinin kaynağı olan kitaplardan uzak duruyoruz.

Hayatımızı ne para ne lüks yaşam ne de makamla-
rımız değiştirmeyecektir! Hayatlarımızı okuma ve
kitap değiştirecektir.

100 TIR VURGUN!

Yılbaşı eğlencesi
vakaları patlattı

GeçTiğimiz hafta
yılbaşı nedeniyle uy-
gulanan 4 günlük

sokağa çıkma kısıtlamasının ar-
dından, Pazartesi ve Salı gün-
leri vaka sayılarında artış
gözlendi. İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tufan Tükek, bu artı-
şın kendi hastanelerinde de
yüzde 50 oranında olduğunu
ifade etti. Prof. Dr. Tükek, vaka
sayılarının kısıtlamanın ardın-
dan yükselmesini, yılbaşında vatandaşla-
rın kalabalık ortamlarda bulunması ve
sosyal mesafeye uymamasına bağlıyor.
Tükek vatandaşlara, özel günlerde aile ya
da yakın çevre ile bir araya gelmenin ve
sosyal mesafe kuralını unutmanın büyük
bir tehlike olduğunu hatırlattı. Bu durum,
ev içi bulaş riskinin ne kadar ciddi oldu-
ğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kısıtlama işe yarıyor

Yılbaşının da içinde bulunduğu yaklaşık 4
günlük kısıtlamanın ardından, vaka sayıla-
rında artış olduğunu ifade eden Tükek,
bunu vatandaşların yılbaşı için evlerde
toplanmalarına bağlıyor. Tufan Tükek,

"Hepimizin izlediği gibi, zaten
akşam açıklanan rakamlara
da baktığımız zaman, vaka sa-
yılarının 9 binlere kadar düştü-
ğünü gördük. Aynı şekilde
buna bağlı olarak, biraz daha
geriden gelmek ile birlikte ağır
hasta sayısında, ölümlerde
düşüş olduğunu gözlemledik.
Demek ki bu sokağa çıkma kı-
sıtlamaları işe yarıyor. Hakika-
ten de tam da zamanında
alınmış bir karar gibi gözükü-

yor. Ancak son günlerde, özellikle bu 4
günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ol-
duğu, yılbaşının da içinde bulunduğu dö-
neme baktığımız zaman, hemen
akabindeki 3 günde sayılarda artış oldu.
Zaten belki de bu beklenen bir artıştı.
Çünkü en çok kaygı duyduğumuz neydi?
"Yılbaşı gecesi insanlar sosyal mesafeye
uymayabilir mi?" Tabii her ne kadar kısıtlı-
lık sokakta olsa da, bu gecelerde ev içle-
rinde buna dikkat edilmeyebilir diye bir
endişemiz vardı" diye konuştu.  Tükek,
şöyle devam etti: "Hakikaten de Pazartesi
günü önce 14 binli rakamlar, arkasından
13 ve 12 binli rakamları gördük. Kendi açı-
mızdan da, hastanemiz açısından da bak-

tığımız zaman Türkiye'deki sayılara para-
lel olarak, Pazartesi ve Salı günleri vaka sa-
yımızda yüzde 50 bir artış gördük
gerçekten. Yatan hastalarımız ve ağır hasta
anlamında şu an herhangi bir sıkıntı
yok.  Şu anki vaka sayısının da giderek
azalması, geçtiğimiz günlerdeki artışın yıl-
başı gecesinin getirmiş olduğu bir artış ol-
duğunu ortaya koyuyor. Nitekim 12 bine
kadar geriledi. Belki daha da gerileyecek"

Artık çok aşikar

Bu durumun toplumun kısıtlama ihtiyacı-
nın çok yüksek olduğu anlamına geldiği-
nin altını çizen Tükek, "Bu bize şunu
gösteriyor, gerçekten kısıtlama ihtiyacımız
çok yüksek. Kısıtlama ile vaka sayısındaki
azalma çok önemli. Vaka sayısında
azalma, bize ağır hasta ve ölüm sayısın-
daki azalmaları da birlikte getirecek.
Çünkü vaka sayısında ne kadar çok artış
olursa, toplumda bu hastalığı ağır geçire-
cek ve ölecek kişilerin yakalanma riski artı-
yor. Bizim yapmamız gereken en önemli
şeylerden biri, vaka sayısındaki azalmayı
sağlamak. Aşılar oluşana kadar, toplumsal
bağışıklığı elde edene kadar, bu şekilde kı-
sıtlama ve kurallara uyarak elde etmemiz
gerektiği artık çok aşikar.”dedi.

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME

Niçin kitap okumuyoruz?Yardım için toplanan
mont, kazak, pantolon

gibi giysileri pazarda sat-
makla suçlanan 13 kişi

hakkında dava açıldı. 
İddianamede, tutuklu 
bulunan Türk Kızılayı

Sancaktepe Şubesi’nin
eski koordinatörü Emrah
Aytar’ın giysi dolu 100’ü
aşkın yardım TIR’ını, pa-
zarcı olan babası ile bir-
likte kiraladığı depolara

yönlendirdiği kaydedildi

CEBİME TEK 
KURUŞ GİRMEDİ

Hakkında dava açan isimler arasında yer alan
Cihan Yalçın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada
"Bu olaylarla zerre ilgim yok. Tek bir kuruş dahi
menfaatim söz konusu değil. Kimin cebine ne gir-
mişse sonuna kadar hesabı sorulsun. Üç dönem
şube başkanı olarak görev yaptım. Gecemi günd-
üzümü şubeyi büyütmek için harcadım. Kendi ce-
bimden kuruma katkı yaptım. Mal varlığımda
değil artma azalma söz konusu. Bu kayıtlarla or-
tada. Bulunduğum ilçeye katkı sunmak dışında
bir gayem olmadı. Bu davanın sonunda beraat
edeceğime de eminim" diye konuştu. Jandarma-
nın operasyonu sırasında yapılan aramalarda en
çok para ve altın İsmail Hakkı Aytar ile birlikte
yaşadığı eski eşi Hatun Yalçın’ın evinde ve banka
hesaplarında bulundu. Aynı zamanda sanık Cihan
Yalçın’ın da ablası olan Hatun Yalçın, bankada
bulunan 1 milyon liranın, kadın kuaförü olarak
elde ettiği kazanç olduğunu söyledi. Bir süre önce
boşanan Aytar ve Yalçın’ın evinde 70 bin lira, 22
adet çeyrek altın, 20 adet altın küpe, 14 adet bi-
lezik, 9 adet altın bileklik, 3 Cumhuriyet altını, 2
adet yarım altın, 1’er adet tam altın, gerdanlık,
pırlanta yüzük ile 19 adet altın hesap cüzdanı bu-
lundu. Savcılık, söz konusu varlıkların suçtan kay-
naklanan mal varlığı olduğu iddiasında.

Duruşmada avukatlar, müvekkillerinin
mal varlıkları üzerindeki tedbir kararı-
nın kaldırılmasını isteyince, mahkeme
başkanı “4 trilyon zarar var. Vicdanınız
kabul ediyor mu?” diyerek, talebi red-
detti. Diğer taraftan iki yıl önce görevi
devralan Türk Kızılayı Sancaktepe Şube
Başkanı Hilmi Yazıcı (48), Jandarma’da
verdiği ifadede olaya ilişkin şikâyetçi ol-

duğunu söyledi. Dosyaya göre, Yazıcı,
yapılan operasyondan Jandarmanın te-
lefonu ile haberdar oldu. Jandarma gö-
revlileri ilçeye gelerek Yazıcı’ya, malların
konulduğu ‘korsan’ depoları tek tek
gezdirdi. Anılan depoların hiç birinin
kendileri ile ilgisinin olmadığını söyle-
yen Yazıcı, ifadesinde, depodaki malları
görünce şok geçirdiğini söyledi.

4 TRİLYON ZARAR VAR

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "4 günlük sokağa çıkma kısıtlama-
sının olduğu, yılbaşının da içinde bulunduğu döneme baktığımız zaman, hemen akabindeki 3 günde sayı-
larda artış oldu. Pazartesi günü önce 14 binli rakamlar, arkasından 13 ve 12 binli rakamları gördük" dedi

611 personel
görev yapıyor

isTanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Sağlık Daire Başkanlığı, in-
sanlarda hastalık oluşturabilecek

mikroorganizmaları taşıyan ve bulaştıran,
çevreye zarar veren vektörlerle mücadele edi-
yor. İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü
Vektörlerle Mücadele Birimi tarafından yılın
12 ayı aralıksız sürdürülen çalışmalarda; siv-
risinek, karasinek, kene, fare, hamamböceği
gibi vektörlerle mücadele ediliyor. 4’ü Av-
rupa, 2’si Anadolu yakasında olmak üzere 6
birim tarafında yönlendirilen çalışmalarda;
182 ekip ile 611 personel görev alıyor.

Kış uykusuna geçmedi

Mevsim normallerin üzerinde seyreden sı-
caklıklar nedeniyle vektörler halen bazı nok-
talarda aktivitelerine devam ediyor. Mevsim
normallerinin altında seyreden yağışlar ne-
deniyle özellikle büyük su havzalarından su-
ların çekilmesiyle küçük su birikintileri
oluşuyor. Kış uykusuna geçmemiş sivrisinek
gibi vektörler bu birikintilerde üreyerek çoğa-
lıyor. Vektörlerle mücadele ekipleri tarafın-
dan tespit edilen bu noktalar; önce kayıt
altına alınıyor, ardında da uygun biyosidal
ürünler ve ekipmanlarla müdahale edilerek
üreme tespit edilen alanlar ilaçlanıyor. 153
Beyaz Masa’ya 2019’da 82 bin 773, 2020’de
ise 70 bin 546 vektörlerle mücadele talebi
geldi. İBB’nin kararlılıkla sürdürdüğü çalış-
malar sonucunda vektörlerle mücadele ta-
leplerinde yüzde 15 azalma gözlendi. 

Restorasyon devam ediyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından sürdürülen restorasyon çalış-
maları kapsamında "Süleymanpaşa

Büyük Meydan Projesi" çerçevesinde 3. ve son
aşama olan Telekom binasının yıkım çalışmaları-
nın da tamamlanması ile birlikte ortaya çıkan
tescilli tarihi depo binasında restorasyon çalış-
maları devam ediyor. Depo Binası çalışmaların

tamamlanmasının ardından
kafetarya olarak vatandaşların
hizmetine sunulacak. Proje ta-
mamlandığında binanın çevre-
sinde çocuk oyun grupları,
kentsel mobilyalar ve tarihi
çevre ile uyum sağlayan bitkisel
düzenlemeler de gerçekleştirile-
cek. Tarihi binada devam eden
çalışmaları yerinde inceledi.
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TÜRKİYE Otelciler Birliği 
(TÜROB) Başkanı Müberra 
Eresin, Covid-19 pandemisi 

nedeniyle olumsuz koşullar dikkate alı-
narak önceki dönemlere ilişkin aidat 
borcu bulunmayan üyelerden 2021 yılı 
için yıllık üye aidatı alınmayacağını 
açıkladı. "Pandemi süreciyle birlikte 

STKların ne kadar önemli olduğu bir 
kez daha ortaya çıktı" diyen Eresin, "Bu 
süreçte etkin olarak, gerek işverenlerin 
işletmelerinin faaliyetlerini sürdürmesi 
ve finansal açıdan ihtiyaçlarının karşı-
lanması, gerekse çalışanların gelişmeler-
den ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz 
etkilenmemeleri için ilgili Bakanlıklar ve 

Kurumlarla işbirliği içinde çok sayıda 
uygulamanın yürürlüğe konulmasına 
öncülük ettik" ifadelerini kullandı.  

Bilgi akışını aksatmadık 

Eresin, "Turizmin pandemi nedeniyle 
hem global hem yerel düzeyde kötü 
günler yaşadığı böyle bir dönemde dahi 

üyelerimizle olan iletişimizi, sağladığı-
mız bilgi akışını aksatmadık. Otelleri-
mizde çalışan, hatta bize üye olmayan 
otellerde de çalışanlarımıza başta hijyen 
eğitimi olmak üzere insan kaynakları, fi-
nansman vs gibi birçok konuda eğitim-
lerle destek olmaya çalışıyoruz" diye 
konuştu.  DHA 

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Covid-19 pandemisinin olumsuz  
koşulları dikkate alınarak üyelerden 2021 yılı için yıllık üye aidatı alınmayacağını açıkladı 

TÜROB’dan 2021 için aidat muafiyeti

AVRUPA Birliği'nin (AB) Tür-
kiye’den ithal sıcak haddelen-
miş çelik ürünlerine firma 

bazında yüzde 4.8, yüzde7.6 oranında 
geçici damping vergisi getirmesi sonra-
sında Ankara'dan karşı adım geldi. 
Dün Resmi Gazete'de yayımlanan ka-
rarla Ticaret Bakanlığı, AB ve Güney 
Kore menşeli “Alaşımlı veya alaşımsız, 
(plakaj hariç) herhangi bir kaplama işle-
mine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş 
yassı çelik” ürünlerine yönelik damping 
soruşturması açıldığını duyurdu. 

Yerli üreticilerden talep 

Soruşturmanın “yerli üreticiler Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., Çola-
koğlu Metalurji A.Ş., Habaş Sınai ve 
Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. ve 
Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi A.Ş. 
adına Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 
(TÇÜD) tarafından yapılan ve İskende-
run Demir ve Çelik A.Ş. tarafından des-
teklenen başvuruya istinaden” açıldığı 
belirtildi. ‘İthalatta Haksız Rekabetin 
Önlenmesine İlişkin Tebliğ' başlığıyla 
açıklanan kararda, “AB ve Güney Kore 
menşeli ürünler için hesaplanan dam-
ping marjlarının Yönetmeliğin 28 inci 
maddesinde zikredilen ihmal edilebilir 
oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir” 
denildi. 

AB ön karar almıştı 

AB Resmi Gazetesi'nde önceki gün ya-
yımlanan Türkiye'ye karşı damping ver-
gisi kararı, soruşturmada ön karar 
niteliği taşıyor. Damping vergisi nihai 
karar alınana kadar uygulamada kala-
cak. Karardan aralarında Erdemir İsde-
mir Çolakoğlu ve Habaş'ın da 
bulunduğu firmalar etkilenecek. Çelik 
İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yar-
dımcısı Uğur Dalbeler, karar ile ilgili 
Reuters'a yaptığı değerlendirmede, hali 
hazırda AB'de kota uygulamasına tabi 
olan Türk çelik ürünlerinin damping ver-
gisi ile daha da zor bir duruma düşece-
ğini belirtmişti. Dalbeler, “Zaten çelik 
söktörü fazla yüksek kar marjları ile çalı-
şabilen bir sektör değil. Şimdi bir de bu 
oranda bir vergiye tabi olmak bizi artık 
Avrupa'da rekabet anlamında kulvarın 
dışına iter” demişti. Dalbeler'in verdiği 
bilgiye göre, Türkiye'nin AB'ye sıcak 
haddelenmiş çelik ihracatı 2020 yılında 
2.5 milyon ton civarında gerçekleşirken, 
yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ihracata 
işaret ediyor. Avrupa Komisyonu 14 
Mayıs 2020 tarihinde Türk çelik ürünle-
rine yönelik antidamping soruşturması 
açmıştı.

181,8 MILYAR ACIK VERILDI

2020, işçi-işveren herke-
sin iş hayatının salgından 
az ya da çok etkilendiği 

bir yıl olarak tarihteki yerini aldı. 
Peki, yıla damgasını vuran kısıtla-
malar nedeniyle ayrılmaz bir parça-
mız haline gelen uzaktan çalışma 
2021 yılında da gündemimizde ola-
cak mı? İş hayatında ve kariyer 
planlarımızda bizleri neler bekliyor? 
Forbes dergisi, salgının belki de 
sonsuza kadar değiştirdiği iş haya-
tında “yeni normal”le ilgili öngörü-
leri araştırdı: 

Zoom'lamaya devam 

Birçok insan için bunaltıcı olsa da, 
ofise dönmek o kadar da hızlı ola-
cak gibi görünmüyor. Toplumun tü-
münün aşılanmasına dair planlar 
net olmadığı için birçok şirketin 
2021 planlarında ofise dönüş pek 
gözükmüyor. Birçok insan için 
Zoom toplantıları çekilmez hale 
gelse de, 2021 de müşteri ve iş or-
taklarıyla yüz yüze buluşmalar çok 
mümkün olmadığı için yine ekran 
başında geçecek gibi görünüyor. 
Mesai bittiğinde çalışanlar bilgisa-
yarlarından yine koşar adımlarla 
uzaklaşacak. 

İşsizlik artacak 

Maliyetleri kontrol etmek ve ayakta 
kalmak için kemer sıkan işverenler, 

bu yıl da işten çıkarmalara devam 
edecek. Perakende, küçük işletme, 
lokanta ve mağazalardaki kan kaybı 
bu yıl da sürecek. 2020 yılında en 
çok kayıp veren otel, havacılık, hava 
yolu şirketleri, kruvaziyerler, petrol 
ve gaz, özel okul, lokanta, otomobil 
yedek parça ve eğlence sektörleri 
eski güzel günlerine bu yıl da döne-
meyecek. McKinsey raporuna göre, 
başta sanat, eğlence, otel, restoran, 
eğitim kurumları, ulaşım, imalat, 
gaz ve petrol sektörleri olmak üzere 
2020'nin en çok vurduğu sektörler 
bu yıl da toparlanma şansını yaka-
layamayacak. 

Kariyerler değişecek 

Çalıştıkları sektör salgından darbe 
alan birçok insan kariyer planlarını 
değiştirmek zorunda kalacak. Bir-
çok insan da, salgınla yükselişe 
geçen sektörlerde yeteneklerini ge-
liştirmek için yeni eğitim program-
larına başvuracak. İş bulmak herkes 
için o kadar da kolay olmayacak. 
Yeni bir işe yerleşme süresi 6-12 ayı 
bulabilecek. İş bulamadığı veya 
evden çalıştığı için depresyona 
giren ve tükenmişlik sendromu ya-
şayanların sayısı daha da artacak. 
Salgından en çok etkilenen sağlık 
sektörü çalışanları ve esnafın ruh 
sağlığını koruması da hayati önem 
taşıyacak.

Çalışanları neler bekliyor?

H azine’nin 2020 bilançosu: 181,8 
milyar TL açık verildi, faize 121,2 
milyar TL ödendi 

Hazine'nin 2020 yılı bilançosu belli oldu. Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı'nın dün akşam açık-
ladığı verilere göre, Hazine aralıkta 46,7 
milyar TL, 2020'nin tamamında 181,8 milyar 
TL açık verdi. Hazine'nin yıllık nakit açığı, 
2020'de bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı. 

10 katına yükseldi 

Nakit açığı, Hazine'nin giderlerinin gelirle-
rinden fazla olmasından kaynaklanıyor. 

2015'te sadece 17,2 milyar TL olan nakit 
açığı, 5 yılda yaklaşık 10 katına yükselmiş 
oldu. Son yıllarda Hazine'nin nakit denge-
sindeki bozulma dikkat çekiyor. Pandemi 
döneminde birçok ülkede kamu açıkları 
artsa da, Türkiye’de hükümet, doğrudan 
gelir desteği vermek yerine vatandaşı kredi 
almaya yönlendirmiş, kısa çalışma ve ücret-
siz izin kaynaklı ödemeler İşsizlik Fo-
nu’ndan yapılmıştı. Vatandaşa sosyal destek 
programları kapsamında Hazine’den yapı-
lan doğrudan ödeme sadece 5,4 milyar 
TL’de kaldı. 

Hazine'nin giderleri içinde yer alan faiz har-
camalarında son yıllardaki artış dikkat çeki-
yor. 2019'da 97,8 milyar TL olan Hazine'nin 
faiz giderleri, 2020'de yıllık yüzde 24'lük ar-
tışla 121,2 milyar TL'ye yükseldi. Hazi-
ne'nin faiz harcaması 2017 yılında 55,5 
milyar TL idi. 3 yılda bu rakam neredeyse 
2,5 katına ulaştı. Döviz kurlarındaki artış da 
Hazine'nin faiz harcamalarını artırdı. 

Borçlanma da arttı 

Hazine'nin giderleri gelirlerinden fazla 
olunca, ortaya çıkan açık daha çok borçla-

narak kapatıldı. 2019'da 152,4 milyar TL 
olan Hazine'nin net borçlanması, 2020'de 
yüzde 58 artışla 240,8 milyar TL'ye yük-
seldi. Net borçlanma, toplam yeni borçlan-
madan eski borçların ödemesinin 
çıkarılmasından elde ediliyor. Bu rakam, 
2015'te sadece 17,1 milyar TL idi. Hazi-
ne'nin açıklarındaki büyük artış, net borç-
lanmayı da artırdı. Hazine'nin 2020'deki 
toplam borçlanması ise 483,6 milyar TL 
oldu. Bu rakamın 63 milyar TL'si dış borç-
lanma, 420,6 milyar TL'si iç borçlanma 
olarak kayıtlara geçti. 

Pandemi döneminde Türkiye, doğrudan gelir 
desteğinin en az olduğu ülkelerden biri oldu. 
Buna rağmen Hazine'nin nakit dengesi 2020'de 
bir önce yıla göre yüzde 40 artışla 181,8 milyar 
TL'ye yükseldi. Faize 121,2 milyar TL ödendi

2021 yılında da iş hayatı yine ekran başında  
geçecek. Forbes’un öngörülerine göre salgının en 

çok vurduğu sektörler bu yıl da toparlanamayacak, 
kariyer planları sil baştan yeniden yapılacak 

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'den 
ithal sıcak haddelenmiş çelik ürün-
lerine geçici damping vergisi getir-
mesinin ardından Ankara da aynı 
ürünler için soruşturma başlattı 

AB’ye çelik  
misillemesi
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E rdoğan, Diyarbakır-Ergani-Ela-
zığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve
Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne

Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile
katıldı. Köprü ve bağlantı yolları saye-
sinde Diyarbakır ve Elazığ başta olmak
üzere bölgedeki tüm şehirler arasındaki
ulaşımın daha kolay, konforlu ve hızlı
hale geleceğini ifade eden Erdoğan,
özellikle Eğil kavşağındaki trafiği kesin-
tisiz ve güvenli hale getiren bu projeyle
vakitten ve akaryakıttan da önemli bir
tasarruf sağlanacağını kaydetti. Erdo-
ğan, son haftalarda Kömürhan Köprü-
sü'nden Gölbaşı Şehir Geçişi'ne,
Ankara Niğde Otoyolu'ndan Kuzey
Marmara Otoyolu'nun çeşitli kesimle-
rine kadar pek çok önemli ulaşım yatırı-
mını hizmete açtıklarını dile getirerek,
diğer alanlarda da dün uzaya fırtatılan
uydudan milli helikopter motoruna
kadar pek çok kritik projenin bu dö-
nemde neticelendirildiğini anlattı. Bu
projelerle Türkiye'nin kalkınma altyapı-
sını sürekli geliştirdiklerini, ükeyi hedef-
lerine ulaştıracak zemini inşa ettiklerini
belirten Erdoğan, salgınla mücadele
alanında da sağlık hizmetlerinden des-
tek programlarına kadar her konuda
herkesin örnek aldığı çalışmalar yürü-
tüldüğünü söyledi.

Birlikte takip ediyoruz

Erdoğan, "Dünyanın koronavirüs salgı-
nından siyasi ve sosyal kaoslara kadar
pek çok sorunla boğuştuğu bir dö-
nemde hamdolsun Türkiye kendi kal-
kınma gündeminden taviz vermeden
yolunda ilerliyor. Elbette bu fotoğraftan
rahatsız olanlar çıkıyor. Nitekim rutin
bir atamayı üniversitelerimizi karıştır-
mak için fırsata çevirenleri hep birlikte
takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı ki-
şilerin en ön safta yer aldığı bu tür ey-
lemlerin demokrasiyle hak arayışıyla
fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan ya-
kından ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Darbe çağrısı yaptılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu filmi 18
yıldır yüzlerce defa seyrettiklerini, bu
kirli senaryonun aktörlerini vesayetin
dayatmalarına payandalık yaparken
gördüklerini dile getirerek, "Cumhuriyet
mitinglerinde darbe çağrısı yaparken
gördük. Hepimizin yüreğini dağlayan
cinayetleri istismar ederken gördük.
Gezi olaylarında esnafın malını mül-
künü yağmalarken gördük. Bunları
Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'ni
işgal ederken, orada bira kutularıyla be-
raber nasıl bir işgalci hareket yaptıkla-
rını da gördük. Yine oradan
Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'ne,
özellikle kalkıp da kanal açmak suretiyle
nasıl görüntüler verdiklerini gördük.
Bölücü terör örgütünü desteklerken
gördük. 6-8 Ekim hadiselerinde insan-
larımız sokaklarda katledildiği sırada
katilleri alkışlarken gördük. 17-25 emni-
yet yargı darbe girişiminde FETÖ'ye
borazanlık yaparken gördük. 15 Tem-
muz darbe girişiminde tankların arasın-
dan kaçıp gittiği evde televizyonda
neticeyi beklerken gördük. Sınır ötesi
harekatlarımızda karşımızdaki cepheye
malzeme taşırken gördük" dedi. 

Türkiye'de her şey değişti

Erdoğan, ülkenin ve milletin hayrına
hiçbir işe destek vermeyenleri, Türkiye
karşıtı her saldırının yanında yer alırken
gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Velhasıl milletimizle birlikte biz bun-
ları, her filmin senaryosunda vesayetin,
darbecilerin, terör örgütlerinin ülkemize
diz çöktürmek için yanıp tutuşanların
safında gördük. Dünyada ve Türkiye'de
her şey değişti, herkes değişti. Bir tek bu
köhne zihniyet yerinde sayıyor. Kendi-
leri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye
döndürmenin hesabı ve gayreti içinde-
ler. Karşımızda bırakın ülkeye ve millete
hizmete talip olma konusunda kendile-
rini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile
yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar
kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var."

Çifte standart uyguluyorlar

Erdoğan, Türkiye'nin bugünkü seviyesine
bunlara rağmen geldiğini, 2023 hedefle-
rine bunlara rağmen ulaşacağını vurgula-
yarak, 2053 vizyonunu bunlara rağmen
hayata geçireceklerini, büyük ve güçlü
Türkiye için durmadan yola devam ede-
ceklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, son dönemde Avrupa ve
Amerika'da yaşanan pek çok hadisenin
Türkiye'ye karşı sergilenen çifte standardı
tekrar gün yüzüne çıkardığını aktardı.
Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle,
hak ve özgürlükleri kısıtlamakla suçla-
yanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl
çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini
ibretle takip ettiklerini anlatan Erdoğan,
"Ülkemizde kişi hak ve özgürlüklerinin en
çok ihlal edildiği sosyal medya mecrala-
rını hukuki bir zemine oturma çabamıza
karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örnek-
lerine imza atmaya başladılar" diye ko-
nuştu.

Yol ayrımına gelmiş demektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı ülkele-
rin, toplumun huzurunu bozan, devletin
işleyişine ve hukuka karşı açık saldırı an-
lamı taşıyan marjinal kesimlerin eylemle-
rini orantısız sertlikteki müdahalelerle
bastırma yoluna gittiklerini dile getirerek,
şöyle devam etti: "Terörün bırakınız biza-
tihi kendisini, imasına bile en küçük bir
tahammül göstermeyenler, yıllardır bizim

terör örgütleriyle mücadelemizi engelle-
meye çalışmışlardır. Bunun örneklerini,
daha birkaç ay önce Fransa'da görmüş-
tük. Amerika'da son günlerde yaşanan
hadiselerde de benzer tepkilere şahit
olduk. Tüm bu gelişmeler Batı dünyası-
nın kendisini demokrasi, hak ve özgür-
lükler konusunda samimi bir öz eleştiriye
tabii tutmasını zorunla hale getirmekte-
dir. Şayet bu öz eleştiri yapılmaz veya
geçmişte örneklerini gördüğümüz gibi
kendi yanlışını haklı gösterme anlayışı
devam ederse dünya yeni bir yol ayrı-
mına gelmiş demektir."

Ortak değerlere ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın ta-
mamını kucaklayacak köken, renk, inanç,
kültür gibi ayrımların üstüne çıkacak adil,
hakkaniyete dayalı ve sürdürülebilir yeni
ortak değerlere daha çok ihtiyaç duyula-
cağını vurguladı. Salgınla birlikte yeniden
yapılanması kaçınılmaz hale gelen küre-
sel siyasi ve ekonomik düzenin bu çerçe-
vede şekillenmesini ümit ettiklerini dile
getiren Erdoğan, "Bu yaklaşım insanlığı
sadece son bir asrında 100 milyonlarca
cana mal olan çatışmalardan koruyabile-
cek yegane çıkış yoludur. Türkiye olarak
bölgede ve dünyada işte bu anlayışın
hem fikri savunuculuğunu yapmanın
hem de sahada fiili uygulamasını gerçek-
leştirmenin gayreti içindeyiz" ifadelerini
kullandı. 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
Türkiye'nin dört bir yanındaki ev
emekçisi kadınlar ile görüşerek

yaşadıkları dramı ve taleplerini dinledi. Gü-
vencesiz çalıştıklarını belirten kadınların
ortak istediği sigorta ve insanca şartlarda
çalışabilmek oldu. Kılıçdaroğlu kadınlara,
"Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması
lazım artık. Bu düzeni değiştirmek zorun-
dayız, insanca bir düzen kurmak zorunda-
yız. Sağır kulakların duyması lazım. Benim
görevimde o sağır kulaklara sizin feryadı-
nızı aktarmak" sözleriyle seslendi.

Türkiye zengin bir ülke

Kılıçdaroğlu, bir annenin en büyük dramı-
nın çocuğunu yatağa aç yatırması oldu-

ğunu ifade ederek, “Çok sık ifade ederim;
bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin,
her anne çocuğunun karnını doyursun ve
her anne çocuğu ile beraber huzur içinde
evinde yaşayabilsin. Ama evlerde dram
var; biliyorum, acılar var, yoksulluk var; bi-
liyorum. Ama bunları aşmak hepimizin
elinde olan bir şey, aslında bunları aşabili-
riz; Türkiye zengin bir ülke, Türkiye güçlü
bir ülke. Hepinizin sorunu üç aşağı beş yu-
karı aynı, hepiniz Türkiye coğrafyasının
farklı bölgelerinde yaşıyorsunuz. Dolayı-
sıyla bazılarının 1 çocuğu var bazılarının 2
çocuğu var, üniversiteden mezunlar ve
onlar da işsiz. Yani dramı sadece siz değil
aslında dramı bütün aile yaşıyor bir an-
lamda. Sizler güç birliği yapabilirsiniz"
açıklamasını yaptı. 

5 yerden maaş alıyorlar

Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınların sorun-

larını dile getireceklerini vurgulayarak,
“Ben size bir söz veriyorum; sizin sorunla-
rınızı Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile
getireceğiz, ben de dile getireceğim, arka-
daşlarım da dile getirecekler. Ben bu ülkede
garibanların, kendisini kimsesiz hissedenle-
rin sözcüsü olmak istiyorum. Beylerin, pa-
şaların sözcüleri var zaten. Beylerin
paşaların bir sorunu da yok zaten. Çocuk-
larınız işsiz. Siz iş bulamıyorsunuz; ama
milletvekili emekli aylığı, bilmem ne banka-
sının yönetim kurulu üyeliği; 5 yerden en
az 10 bin lira aylık alıyorlar. Bir yerden
değil 5 yerden alıyorlar; yine de doymuyor-
lar. Bunlara son vermemiz lazım artık. Bu
ülkede herkesin huzur içinde yaşaması
lazım artık, bu düzeni değiştirmek zorun-
dayız. İnsanca bir düzen kurmak zorunda-
yız. Sağır kulakların duyması lazım; benim
görevim de o sağır kulaklara sizin feryadı-
nızı aktarmak” diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu,
"Bu ülkede hiçbir çocuk
yatağa aç girmesin, her

anne çocuğunun karnını
doyursun ve her anne

çocuğu ile beraber huzur
içinde evinde yaşayabilsin.

Ama evlerde dram var;
biliyorum, acılar var, 
yoksulluk var" dedi

EVLERDE DRAM VAR

Atıklar yeniden
üretime gidecek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı’nda Başakşe-
hir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile bir

araya geldi. Başakşehir’in yeni çevreci ve sosyal projeleri
hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı. Sıfır atık proje-
sini başarılı bir şekilde yürüten Başakşehir Belediyesi ve
Başakşehirlilere teşekkürlerini iletti. Sıfır atık projesi kap-
samında yeni bir uygulamanın Başakşehir’de hayata ge-
çirileceği müjdesini veren Bakan Kurum, “Bugün
aldığımız karar doğrultusunda Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa bir proje gerçekleştirece-
ğiz. Başakşehir’de sanayi tesislerinin atıklarını geri dönüş-
türeceğiz. Sanayi atıkları, atık getirme merkezinde geri
dönüşüme tabi tutacağız. Böylece yeniden üretime gön-
dermiş olacağız” şeklinde konuştu.

İlk sıfır atık belgesi

Türkiye genelinde sıfır atık anlayışı altında 70 bin kamu
kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçildiğini söyleyen
Bakan Kurum, “İstanbul’da 17 bin kamu kuruluşunda
sıfır atık sistemi kurulumunu tamamladık. Bu çerçevede
ilk sıfır atık belgesini de Başakşehir Belediyemize bugün
itibariyle veriyoruz. Sıfır atığı artık bir yaşam kültürü ha-
line getirmek durumundayız. Atıklarımızı dönüştürerek
ekonomi ve istihdama katkı sağlamalıyız. Çocuklarımız
ve ailelerimizle birlikte sıfır atık anlayışı içerisinde yaşamı-
mızı sürdürmek zorundayız” dedi. Şamlar Tabiat Par-
kı’nda düzenlenen toplantıda Şahintepe imar planı ve
imar uygulaması, Çam ve Sakura Millet Bahçesi, Altınşe-
hir Millet Bahçesi, Gölet bisiklet yolu projesi, ses bariyeri
güzergahı, Kayabaşı Köyü ve Doğu Resneli bölgesi, Ziya
Gökalp kentsel dönüşüm alanı, Sıvat-Yeşiltepe kentsel
dönüşüm alanı, Tosunpaşa - Çakmak kentsel dönüşüm
alanı ve Ayazma kentsel dönüşüm alanı projelerine ilişkin
değerlendirme yapıldı. DHA

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kadın, Aile ve En-
gellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve
aynı zamanda BBP İstanbul İl Başkanı olan

Yaşar Sayan, il başkanlığı görevini avukat Mutlu Furta-
na'ya devretti. İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlenen
törende BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Tevfik Eren, Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Osman Tüfekçi, MKYK üyeleri Orhan
Şahin, Mahmut Burkankulu, Hakan Ayantaş, Gökmen
Türkkanı, Kamuran Sayhan, Ömer İlhan, Mert Kaya
Kadir Turan ve Av. Gökhan Özdoğan hazır bulundu. Yak-
laşık iki buçuk yıldır BBP İstanbul İl Başkanlığı görevini yü-
rüten Yaşar Sayan, il başkanlığını avukat Mutlu Furtana'ya
teslim etti.

Mutlu Furtana kimdir?

1987 yılında Sivas Koyulhisar’da doğdu. İlk, orta ve lise
öğrenimini Koyulhisar’da tamamladı. Anadolu üniversitesi
İşletme Fakültesinden mezun oldu. Bir süre mali müşavir-
lik ve bağımsız denetçilik yaptı. Daha sonra hukuk fakülte-
sinden mezun oldu. Muhasebe ve denetim yüksek lisans
üzerine eğitim aldı. Hukuk fakültesinden mezun olduktan
sonra İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalış-
maya başladı. Marmara üniversi-
tesi Siyasal Bilimler Fakültesinde
siyaset bilimi ve uluslararası ilişki-
ler eğitimine devam etmektedir.
Büyük Birlik Partisinde sırasıyla
hukuk ve siyasi ilişkilerden so-
rumlu il başkan yardımcılığı ve İs-
tanbul il genel Sekreterliği
görevinde bulunmuştur. Büyük
Birlik Partisi 11. Olağan Kongre-
si’nde MKYK üyesi seçilmiştir.
2021 yılında Büyük Birlik Partisi
İstanbul İl Başkanı olarak göreve
başlamıştır. Orta düzeyde İngi-
lizce bilen Furtana, evli ve iki
çocuk babasıdır. DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rutin bir atamayı
üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep bir-
likte takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta
yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir
ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi

HİZMET SİYASETİNDEN
TAVİZ VERMEYECEĞİZ
Birleşmiş Milletler (BM) başta
olmak üzere içinde yer aldıkları tüm
uluslararası platformlarda, yaptıkları
tüm ikili görüşmelerde bu görüşleri
muhataplarıyla paylaştıklarına işaret
eden Erdoğan, konuşmasını şöyle
sürdürdü: "Kadim medeniyet biriki-
mimiz, binlerce yıllık devlet geleneği-
miz, pek çok renkle zenginleşmiş
olan kültür zeminimizle insanlığa bu
umudu verebilecek bir yerde durdu-
ğumuza inanıyoruz. Ülkemizin ya-
kaladığı bu tarihi fırsatı kendisi ve
tüm dostları için başarıya ulaştırma-
sının öncelikli şartı millet olarak bir-
liğimize, beraberliğimize,
kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çık-
mamızdır. Milletimizin arasına nifak
sokmaya çalışanları, kısır siyasi he-
saplar veya marjinal saplantılarla
birliğimize, kardeşliğimize saldıran-
ları hamdolsun bugüne kadar hep
hüsrana uğrattık. İnşallah kritik bir
dönüm noktası olan 2023 sürecinde
83 milyon tek yürek çarparak bu

güzel fotoğrafı
devam ettirece-
ğiz. Cumhur İtti-
fakı olarak
hizmet ve eser si-
yasetinden taviz
vermeden, birlik
ve beraberlik içe-
risinde atacağı-
mız her adım
bizi hedefleri-
mize biraz daha
yaklaştıracaktır."

Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'ı Elazığ'a
bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer
alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı
geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.
Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş
yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571
metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yolla-
rıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740
metreyi buluyor. Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye

açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yo-
lunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması
amaçlanırken, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı
yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek,
yolun geometrik standardı artırıldı. Ayrıca, bu
sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edile-
rek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı
salınımı da azaltılmış olacak. Bağlantı yolları-
nın tamamlanmasıyla Eğil Kavşağı'ndaki trafi-
ğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz
ve güvenli trafik akışı sağlandı.

DEVEGEÇİDİ KÖPRÜSÜ

Yeni İl Başkanı
Furtana oldu

Kılıçdaroğlu, 
Türkiye'nin dört 
bir yanındaki ev
emekçisi kadınlar
ile görüşerek ya-
şadıkları dramı ve
taleplerini dinledi.

Mutlu Furtana

DEMOKRASIYLE
ALAKASI YOK!

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan

CHP Lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu
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Türk Havacılık tarihinin ilk şehitlerine ait 
kişisel eşyalar ve şehit oldukları sırada

üzerlerinde bulunan kıyafetleri 106 yıl ara-
dan sonra ilk kez restore ediliyor. Kahire'ye

seyahat sırasında şehit düşen Tayyareci Üs-
teğmen Fethi Bey, Rasıt Yüzbaşı Sadık Bey
ve Tayyareci Yüzbaşı Nuri Bey'in şehit ol-

dukları sıra üzerlerinde bulunan kıyafetleri
ve kişisel eşyalarının restorasyon ve kon-

servasyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor

B alkan Savaşı'nın acı hatıralarını sil-
mek, Fransız uçuşlarının yarattığı
hayranlığı Türk havacılarına çevir-

mek amacıyla iki tayyarelik filonun İstan-
bul'dan Kahire'ye seyahat etmesine karar
verildi. 'Muavenet-i Milliye' isimli tayyarede
Üsteğmen Fethi Bey ile Yüzbaşı Sadık Bey,
'Prens Celaleddin' isimli tayyarede ise Yüz-
başı Nuri Bey ile Rasıt Yüzbaşı İsmail
Hakkı Bey yer aldı. Uçaklar, 8 Şubat
1914'te yağmurlu bir havada Yeşilköy'de
yapılan törenle yola çıktı. 27 Şubat tari-
hinde ilk olarak Fethi ve Sadık Beylerin kul-
landığı tayyare, Taberiye Gölü civarında
'Cehennem Vadisi' denilen bölgede nedeni
bilinmeyen bir nedenle düştü. İkinci uçakta
yer alan Nuri Bey ile Rasıt İsmail Hakkı
Bey, Şam'a ulaşarak şehit arkadaşlarının
cenaze namazına yetişti. Kazadan sonra
seyahate Yafa'dan devam eden Nuri ve İs-
mail Hakkı Bey'in tayyaresi ise denize
düştü. Nuri Bey boğularak şehit olurken,
İsmail Hakkı Bey yardıma gelenler tarafın-
dan kurtarıldı.

İlk kez restore ediliyor

Kahraman pilotların şehit olmasının üze-
rinden neredeyse bir asır geçti. Göklerden
gönüllere inen şehitler, bir asırdır Türk hal-
kının kalbinde yaşamaya devam ediyor.
Türk Havacılık tarihinin ilk şehitlerinin aziz
hatıralarının restorasyonuna Hava Kuvvet-
leri Komutanlığı ve Sabancı Olgunlaşma
Enstitüsü iş birliğinde tam 106 yıl
sonra,  2020 yılında başlandı.  Restorasyon
ve konservasyon çalışmaları halen Beyler-
beyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde
Dr. Ragsana Hasanova danışmanlığında
titizlikle yürütülüyor.

İzler de korunuyor

Dr. Ragsana Hasanova, şehitlere ait kişisel
eşyalar, tayyare pervanesi, uçuş kıyafetleri
gibi 74 envanterin tek tek aslına uygun bir
şekilde restore edildiğini anlattı. Üsteğmen
Fethi Bey'in şehit düştüğü sırada üzerinde
bulunan pantolonun restore edildiğini söy-
leyen Dr. Hasanova, "Fethi Bey'in uçuş
yaptığı sırada üzerinde bulunan pantolo-
nun restorasyon ve konservasyon sürecini
anlattı. Dr. Ragsana Hasanova, "Bu eser
şehit olma anını anlatan, o yaşanmışlıkları
ve tahribatları sergiliyor. Buradaki restoras-
yonda o uçuş anının izlerini koruyacak şe-
kilde müdahalelerimizi yapıyoruz. Yapılan
uygulamalarda parça bütünlüğünü sağla-
sak bile uçuş izlerini koruyacak şekilde ça-
lışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.
Çalışmanın en özel eserlerinden birisi ilk

uçuşta şehit düşen Sadık Bey'in naaşının
sarıldığı ve kan izinin bulunduğu pike. Dr.
Hasanova, "Sadık beye ait bu pike, aslında
şehitlerimizin uçuş sırasında üşümemek
için üzerlerini örttüğü pike ama maalesef
şehit olduklarında naaşını taşımak için kul-
lanılmış. Bu yüzden pike üzerinde kan izini
görüyoruz. Bizim asıl amacımız tarihe ta-
nıklık eden kan izlerine hiçbir zarar gelme-
den genel kirliliği ve tahribatları
tamamlamak ve gelecek nesillerin görebil-
mesi için korumaya almak" diye konuştu.

Kuşakta vatan toprağı

Pilotlara ait tıraş takımından, uçuş eldive-
nine, şapkadan, kılıca kadar pek çok eşya-
nın titizlikle restore edildiğini belirten Dr.
Hasanova, "En önemli eserlerimizden biri
de Fethi Bey'in beline bağladığı kuşak. Tesa-
düfen kuşak konservasyonu yapılırken uç
kısmında bir torba olduğunu fark ettik.
Restorasyon sırasında açtığımızda uçuşa
giderken yanına vatan toprağı aldığını gör-
dük. Toprağı nem geçirmeyen bir malzeme
ile kaplayarak yeniden geri yerine koyduk ve
konservasyonunu tamamladık" dedi. DHA

istanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), 40 yeni mobil
ekmek büfesini hizmete aldı.

İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) bağlı çalı-
şan ekmek büfeleri, ilk etapta, en çok ge-
reksinim duyulan 26 ilçede göreve
başladı. Mobil büfelerin hizmet saatleri
ise 11.00-18.00 olarak belirlendi. Büfele-
rin hizmete alım programına İHE Genel
Müdürü Okan Gedik ve İHE Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ka-
tıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
yönlendirmesiyle başlanan proje ile hem
yurttaşlara daha yaygın bir şekilde ucuz
ve sağlıklı ekmek ulaştırılması hem de
pandemi döneminde İHE büfeleri
önünde oluşan kuyrukların kaldırılması
amaçlanıyor. 

Neredeyse yarı fiyata

Mobil büfelerin hizmete alım töreninde
konuşan İHE Genel Müdürü Gedik,
şunları kaydetti: "Halk Ekmek, yıllardır
günlük 800-900 bin ekmek üretiyordu.

Pandeminin de etkisi ile zorlaşan hayat
şartları, ucuz ve sağlıklı ekmeğimize
olan ilgiyi artırınca, üretimi günlük 1
milyon 250 bine çıkardık. Ekim ayındaki
yüzde 20’lik zammın ardından ekmeğin
bir kilo azami satış fiyatı 7,50 TL’ye çıktı.
Böylece 200 gram ekmek 1,25’ten
1,50’ye; 240 gram da 1,50’den 1,75
TL’ye yükseldi. Biz ise 250 gram ekmeği
1 TL’den satışa sunuyoruz. Ekmeğin 1
kilogram satış fiyatı 4 TL' ye denk geli-
yor. Piyasada uygulanan ekmek satış fi-
yatları ile kıyaslandığında aradaki fark
tüketicinin Halk Ekmek’e olan ilgisini
arttırıyor."

350 yeni büfe gerekli

Çok sayıda İstanbullunun ekonomik
krizden olumsuz etkilendiğine ve büfe
sayılarının yetersizliği nedeni ile ekmek
satış büfelerinin önünde uzun kuyruklar
oluştuğuna dikkat çeken Gedik, açıkla-
malarına şunları da ekledi; "İhtiyaç sa-
hiplerine Sosyal Yardım İstanbulkart ile

ekmek dağıtılırken, belediyemizde kaydı
olan bütün dar gelirli ailelerin 6 ay ile 2
yaş arasındaki çocukları için bebe biskü-
visi, İHE büfeleri vasıtası ile ücretsiz ve-
riliyor. Ama ekmek satış büfemizin
bulunmadığı mahallelerde ihtiyaç sahip-
leri mağdur oluyor. İstanbul’da hiç
ekmek satış büfemizin bulunmadığı ma-
hallelerde ürünlerimize ulaşılabilirliği-
mizi sağlamak amacıyla 350 adet yeni
satış noktasına ihtiyaç duyuyoruz. Bu
konuyla ilgili yer tespiti yapılıp yeni satış
noktası geliştirme çalışmalarımız hızla

sürüyor. Sizlerin de bildiği gibi Halk
Ekmek satışı olmayan mahallelere büfe
kurma talebimiz, İBB Meclisinde kabul
edilmedi. Bu da yeni büfe açma süreci-
nin uzamasına yol açtı. Bunun üzerine
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun üret-
tiği bir çözümle ekmek satış büfemizin
bulunmadığı mahallelerde hem ihtiyaç
sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi,
hem de halkımızın ürünlerimize erişile-
bilirliğini sağlamak amacıyla "İstanbul
Halk Ekmek Mobil Satış Noktaları" hal-
kımızın hizmetine sunuldu."

200 kişilik
istihdam

Dünyanın en büyük cep telefon üreticilerinden
Oppo, üretim üssünü Tuzla'ya kuruyor. İstan-
bul’da deri ve gemicilikle ilgili yatırımlarıyla öne

çıkan Tuzla, şimdi de Çinli akıllı telefon devi Oppo’ya ev
sahipliği yapacak. Bu ayın sonunda çalışmalara başlaya-
cak fabrika için personel alımına başlandı. Bu kapsamda
Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi ile yapılan iş-
birliği kapsamında ilk etapta alınacak 200 üretim elemanı
için toplu iş görüşmesi yapıldı. Koronavirüs salgını nede-
niyle alınan tedbirler kapsamında Tuzla Belediyesi Nikâh
Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve iki gün
süren toplu iş görüşmesine yaklaşık bin 200 kişi katıldı. İki
gün yapılan iş görüşmeleri sonucunda 30 kişi iş sahibi
oldu.

Daha fazla adaya ulaştık

Oppo Türkiye’nin İnsan Kaynakları Müdürü Gökçe
Bulut, “Bizim istihdamımız peyderpey artıyor olacak ama
ocak ayı için üretim personeli olarak 200 kişilik bir istih-
dam sağlamayı hedefliyoruz. Bugün de burada üretim per-
sonellerinin işe alımlarını gerçekleştirmek için geldik.
Yaklaşık 200 kişilik bir ekiple ocak ayını açıyor olacağız.
Özellikle bu pandemi sürecinde biz iş görüşmelerimizi on-
line olarak gerçekleştiriyoruz. Ama üretim tarafındaki gö-
rüşmeleri yüz yüze yapmayı tercih ediyoruz. Koşullarımız,
şartlarımızı ve kendimizi tanıtabilmek için. Dolayısıyla bu-
rada Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi tarafın-
dan bize destek oldular. Böyle bir platform açmış oldular.
Bu anlamda güzel bir işbirliğimiz oldu. Şu anda daha fazla
adaya ulaşmış durumdayız. Bu bizim için çok keyifli bir
süreç. Aynı zamanda Türkiye’nin istihdamına ve ekonomi-
sine katkıda bulunabiliyor olmak ve kişilerin bu anlamda
evlerine ekmek götürebiliyor olması bizim için değerli”
dedi.

Vatandaşlar memnun

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünü bi-
tiren ve iş görüşmesine gelen Ferhat Demir, “Şu anda me-
zunum. İş aramaktaydım. Tuzla Belediyesi Kariyer Ve
İstihdam Merkezi’ne uğradım. Oradakiler bana burayı tarif
ettiler. Ben de onların referansı ile buraya geldim” dedi.
TUZKAM ile daha önce işe giren Sinan Yılmaz, “Böyle bir
organizasyona sevindim. Şöyle bir durum var. Ben TUZ-
KAM’a daha önce iş başvurusunda bulunup, eğitimler sa-
yesinde özel bir şirkette bir işe başlamıştım. Şimdi işten
ayrıldım ve yeni bir iş imkânı doğurmuşlar. Oppo’ya ve
Tuzla Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi. DHA

Koronavirüs nedeniyle uzmanların sağlıklı
beslenme konusunda sık sık uyarılarda bulun-
masının ardından probiyotik açısından zengin

besinler arasında yer alan turşuya talep arttı. Kış aylarının
vazgeçilmezi turşu bu süreçte sofraların gözdesi oldu. Ke-
merburgaz'da 2. kuşak olarak turşuculuk yapan Halit
Demir, "Satışlarımız neredeyse yüzde 200 arttı. Pandemi
döneminde doktorların tavsiyesi ile turşuya ilgi arttı. Özel-
likle lahana turşusu ve turşu suyu adeta koronasavar. Yetiş-
tiremiyoruz, diyebilirim. En çok lahana turşusu ve salatalık
turşusu ilgi görüyor. Pendik'ten, Kartal'dan 5 kilo turşu
almak için geliyor insanlar" dedi. Turşu satın almak için sı-
rada bekleyen vatandaşlardan Ebru Gül, "Şu sıralar en
sağlıklı şey herhalde. Çocuklar da çok seviyorlar. Turşu
suyu da faydalı geliyor. Daha çok probiyotik şeyleri tüket-
meye özen gösteriyoruz. Yoğurdumuzu kendimiz mayalı-
yoruz. Kış aylarında turşuya daha çok ağırlık veriyoruz"
diye konuştu.

Sağlıklı ve ucuz

Koronavirüse yakalanan ve atla-
tan Sedat Demirkaya ise "Koro-
navirüse yakalandım atlattım
canım turşu istemişti Levent'ten
sırf turşu almak için geldim.
Sağlıklı olduğunu düşünüyo-
rum"dedi. Bir başka vatandaş da
"Bağırsak florasına ve immun
sisteme iyi geldiği için bol bol tü-
ketiyoruz kış aylarında. Herkese
de tavsiye ediyorum. Senelerdir
tüketiyorum çocuklarıma da ye-
diriyorum kendimiz de bol bol
yiyoruz. Hem sağlıklı hem cep
dostu" diye konuştu. DHA

E mekli Ocak zammı belli oldu. Emekli
Sandığı’ndan emekli olanlara yüzde
7,36 diğerlerine ise yüzde 8,36 ora-

nında zam verildi. Mevcut ekonomik şartlar
içerisinde bu zam emeklinin hangi derdine
derman olacak çok merak ediyorum. 

Yaklaşık 13 Milyon emeklinin neredeyse
bankaya borcu olmayanı yok. Kredi kartı, tü-

ketici kredisi, ek hesap vb. bankanın sunmuş
olduğu tüm tuzaklara bilerek ve isteyerek
emeklilerimiz takılıyor. Çünkü emekli almış
olduğu maaşla geçinemiyor, faturalarını öde-
yemiyor, zorunlu olan mutfak ihtiyacını dahi
karşılamıyor. Kira ödeyen emeklinin halini
düşünmek bile istemiyorum. O nedenle 
emeklilerimiz bankaların kurbanı oluyor… 

1.500 TL maaşı olana 125 TL, 2.000 TL
maaşı olana 167 TL, 2.500 TL maaşı olana

ise 209 zam yapılması emeklinin hangi der-
dine derman olacak? Ömrünün sonuna kadar
bankaya borç ödeyen, hayatının bu en güzel

yıllarını adeta bankalara ipotek ettiren emek-
linin yüzünü bu zam oranı güldürür mü? 

Özellikle 2000 yılından sonra emekli olan
ve İntibak Yasası ile maaşlarındaki dengesiz-
liğin ortadan kaldırılmasını bekleyen, banka-
lara olan borcundan kurtulmak isteyen,
insanca yaşamaktan başka bir amacı 
olmayan emekli için yapılan bu zamlar ne 
derece faydalı olacak? 

Ülkemizde en düşük emekli maaşı asgari

ücrete eşitlenmedikçe, vatandaşı bankaların
pençesinden kurtaracak formülleri hayata
geçirmedikçe 6 ayda bir yapılan bu zamlarla
yaraya merhem olmak imkânsız. Çarşıda,
pazarda gerçek enflasyonun yüzde 30’dan az
olmadığını söyleyen vatandaşımıza verilen bu
zam maalesef hayatın gerçeklerinin 
kıyısından bile geçmiyor. 

Emeklinin umutları yine başka baharlara
kaldı!    

Emekliye zam! 
Emre YÜKSEL

Türk Havacılık tarihinin ilk şehitlerine ait bu özel eserlerin restorasyon çalışmaları ise yaklaşık bir
yıldır sürüyor. Eserlerin, bu yıl içinde Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu yıl dönümüne özel 15 Mayıs
Hava Şehitlerini Anma Günü'nde İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.

BU YIL SERGİLENECEK

SEHITLERE
BUYUK VEFA

PERVANE DE RESTORE EDİLİYOR
İlk düşen uçak 'Muavenet-i Milliye'
isimli tayyarenin ahşap pervanesinin
de restorasyon envanterinde yer aldı-
ğını söyleyen Dr. Hasanova sözlerini
şöyle sürdürdü; "Organik eser gru-
bunda yer alan eserimiz çok büyük
bozulmalara maruz kalmıştı. Hem
üzerinde dönemi yansıtmayan yağlı
boya katmanı vardı ve orijinal logoyu
kapatmıştı. Aynı zamanda böcek-
lenme, kurtlanma vardı. Eserin ilk
olarak kimyasal bozulma ve biyolojik
bozulmaları geri dönüştürerek fumi-
gasyonunu yaptık. Uzmanlarımızda
organik pigmentlerle rötuşlayarak es-
tetik onarımını tamamladı." Beyler-
beyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü
Müdürü Yusuf Gürlek ise enstitü ola-
rak bu çalışmayı gerçekleştirdikleri
için gururlu olduklarını ifade ederek,
"2500 kilometrelik mesafede ilk uçu-

şumuz. O uçuş esnasında Türkiye'nin
ilk hava postası da taşınmış. Böyle bir
şeyin ilkini başlatmak kendileri için
çok zordu daha önce yaşanmamış bir
şeydi. Bu cesareti göstererek diğerleri-
nin önünü açtılar. Şimdi onların hatı-
rasını yaşatmak, sonraki nesillere
aktarmak ve dünyaya yaptığımız gü-
zelliği anlatabilmenin gururu bize he-
yecan veriyor" dedi.

40 mobil ekmek 
büfesi hizmette 
İBB, İstanbul halkına daha yaygın bir şekilde ucuz ve sağlıklı
ekmek ulaştırabilmek için 40 mobil büfeyi hizmete aldı. Proje ile
İHE büfeleri önünde oluşan kuyrukların kaldırılması amaçlanıyor

Çinli cep telefonu devi Oppo, İstanbul Tuzla’da
kuracağı üretim üssü için personel alımına
başladığını duyurdu. Tuzla Belediyesi Kariyer
ve İstihdam Merkezi (TUZKAM) ile ortaklaşa
yürütülen çalışmalar ile ilk etapta alınacak 200
üretim elemanı için toplu iş görüşmesi yapıldı

Turşuya talep arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 40 yeni mobil ekmek büfesini 
hizmete aldı. İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) bağlı çalışan ekmek büfeleri,
ilk etapta, en çok gereksinim duyulan 26 ilçede göreve başladı. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde her yıl 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon konutun dönü-
şümü için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an İstanbul’da fiilen 117 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz” dedi.

B akan Murat Kurum, Ümrani-
ye'de yapımı devam eden İstan-
bul Finans Merkezi'nde 

incelemelerde bulundu. Kurum incele-
meleri sırasında gazetecilerin sorularını 
yanıtladı. İstanbul Finans Merkezi in-
şaatındaki çalışmalarda son durumla il-
gili soru üzerine, "İstanbulumuzda 
hakikaten ülkemizin finans geleceği için 
çok önemli bir proje yürütüyoruz" diyen 
Bakan Kurum, "Hem inşaatımızın son 
durumuna, hem burada yapılan çalış-
malara ilişkin detaylı bilgiler aldık. Tabii 
finansal piyasalarımızın daha rekabetçi 
bir piyasaya ulaşması için, finansal de-
rinliğimizin artırılması ve ülkemizi finan-
sal anlamda en iyi şekilde temsil etmek 
amacıyla İstanbul'da Uluslararası Fi-
nans Merkezi inşaatını, bulunduğumuz 
bu alan içerisinde, yaklaşık 300 bin met-
rekarelik bu alanda, 2,5 milyon metre-
kare inşaat alanına sahip bu bölgede 
inşaatımız hızla sürüyor. Tüm ekibi-
mizle, gayretlerimizle, şu an burada fii-
len 7 bin 500 arkadaşımız çalışıyor. 
Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir-
likte bir protokol çerçevesinde, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımızca inşaatların 
yapım kısmını burada, Emlak Konut 
Genel Müdürlüğümüz, altyapı kısmını 
İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, yine 
TOKİ, Varlık Fonumuz hep birlikte bu-
rada gece gündüz çalışmakla birlikte yü-
rütüyoruz" açıklamasını yaptı.  

Yıl sonunda tamamlanacak 
İnşaatta ilerleme seviyesinin yüzde 60 ol-
duğunu ifade eden Bakan Kurum, 

"İnşallah 2021 yılı Aralık ayı sonu itiba-
rıyla finans merkezi inşaatını tamamla-
mış olacağız. İstanbul'umuza, ülkemize, 
tüm Orta Doğu'ya, Dünyamıza kazan-
dırmış olacağız ve burada eminiz ki hem 
bölgemiz hem de ülkemizin geleceği 
adına finans merkezi çok önem arz edi-
yor. Yapılacak bu aksta tam 1 kilometre 
yürüyüş yolu var. içinde soysal donatıla-
rın olduğu, burada finans merkezinde 
çalışan arkadaşlarımızın her türlü ihti-
yaçlarını giderebileceği gerek okul, gerek 
donatı anlamında; camimiz, alışveriş, 
yeme-içme alanlarımız ile birlikte belki 
dünyada tek diyeceğimiz bir finans mer-
kezi inşasını büyük bir gayret ve özveriyle 

yürütüyoruz. Amacımız 2021 yılı sonuna 
söz verdiğimiz gibi bu inşaatı tamamla-
maktır. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 
de Türkiye olarak burada İslami finans 
piyanlarına hizmet edecek, diğer taraftan 
hem bölgemize hem Orta Doğu'ya, 
yakın Avrupa'ya hizmet edecek bir finans 
merkezi olma yolunda gidiyoruz, karalı-
yız. Pandemi dönemine rağmen de ekip-
lerimiz ara vermeden hızlı bir şekilde 
çalışmalarını yürütmekteler" diye ko-
nuştu. 

Siyaset üstü bir meseledir 

Kentsel dönüşüm hedefleri ile ilgili de 
konuşan Kurum, "Bir hedef koymuştuk 

biliyorsunuz arkadaşlar. Bu hedef doğ-
rultusunda, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
her yıl 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon konu-
tun dönüşümü için çalışmalarımızı yürü-
tüyoruz. Şu an İstanbul'da fiilen 117 bin 
konutun dönüşümünü gerçekleştiriyo-
ruz. Bugün sabah Başakşehir'deydik. 
Yine Başakşehir'de çok önemli dönüşüm 
projelerini hayat geçirmek için kararları-
mızı aldık. Hemen hemen her ilçede 
kentsel dönüşüm projemiz var. Toplu 
konut Dairesi Başkanlığımız ile, Emlak 
Konut Genel Müdürlüğümüz ile, beledi-
yelerimiz ile, hep birlikte bu süreci yöne-
tiyoruz. Amacımız, öncelikli dediğimiz 
konutların dönüşümünü sağlamaktır. 
Biz bakanlık olarak vatandaşlarımıza 
bu noktada her türlü yardımı yapıyoruz. 
Taşınma, kira, kamulaştırma yardımı… 
El birliği içerisinde yürütmek  
zorundayız. Hep söylüyoruz. Kentsel 
dönüşüm siyaset üstü bir meseledir. 
Burada yerel yönetimlerimiz, büyükşehir 
belediyemiz, bakanlık olarak biz inşallah 
kararlı bir şekilde süreci yöneteceğiz" 
şeklinde konuştu. 

Yeni tasarımlarımız bitti 
Fikirtepe projesi ile ilgili soru üzerine ise 
Kurum, "Fikirtepe projemiz çok önemli. 
Fikirtepe Projesine ilişkin yeni tasarımla-
rımız bitti ve inşallah bugün onun da 
toplantısını yapacağız ve Nisan'da söz 
verdiğimiz gibi, 3 sene içinde etaplar ha-
linde yaklaşık 10 bin konut… 60 bin va-
tandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir 
proje. Bu projenin de inşasına başlaya-
cağız" cevabını verdi. DHA 

"FİNANS merkezi aslında küresel an-
lamda ülkemizdeki finans 
sektörünü diri ve sağlam 
tutmak anlamında 
çok önem arz edi-
yor" diyen Bakan 
Murat Kurum, 
"Buradaki yapı-
ların hepsi dep-
reme dayanıklı. 
Zeminde gerekli 
güçlendirmeler 
yapıldı. Araç kap-
asitesi, toplanma 
alanları, sosyal ihti-
yaçları giderecek her 

türlü detay projede düşünülmüş du-
rumda. Dolayısıyla bir deprem 

anında finans merkezinin 
de ayakta kalması, çok 

önem arz ediyor. Fi-
nans piyasalarının 
işler olması çok 
önem arz ediyor. 
Bu kapsamda da 
İstanbul Finans 
Merkezinin  
tamamlanması ül-

kemizi bu anlamda 
da bir kademe  

yukarıya taşıyacaktır" 
diye konuştu. 

TÜRKİYE’Yİ YUKARI TAŞIYACAK 

Fakir YILMAZ
YAZIYORSAM SEBEBİ VAR

Trump’tan sonra 
Erdoğan seçimi

D ünyaya yön veren ülkeden iadesi istenen ama 
hakkında yeni bir davanın kabul edildiği De-
mirtaş kadar tartışılmayan, unutulan belki 

de unutturulan FETÖ'nün de bulunduğu okyanus öte-
sindeki bitmeyen seçim tartışmalarını Türkiye'deki 
seçimlere benzetip, "Amerika'da darbe teşebbüsü" 
şeklindeki benzetmelerle tartışan havuz medyası ve 
bu medyanın karşısındaki sözde demokrat, aslen 
ulusalcı basın ve medya aslında 2023 ya da daha 
erken bir seçimin olması düşünülen ülke seçiminde 
yaşanacakları ima eder gibi. 

Önce adına Korona sonra Covit 19 ardından Pan-
demi denilen süreçte ekonomi başta olmak üzere bir-
çok sorunla gerilen toplumu eve kapatıp uzaya uydu 
göndermekle işine bakan iktidar bir taraftan da 
darbe ve başörtüsü söylemlerini yeniden ısıttırıp 
gündeme taşıtmayı da ihmal etmiyor. Yaşanabilecek, 
alınabilecek bir seçime hazır olma adına seçmen ta-
banını da sıcak tutmaya gayret etmeyi de unutma-
yan iktidar da basından aşağı kalmıyor. 

Zira basının da iktidarın da Amerika'daki seçim-
leri izlerken er geç ülkede yapılacak olan seçimlerde 
yaşanabilecekleri de düşünmüyor değil, Trump'tan 
sonra Erdoğan seçimini beklerken... 

Bu arada merak ettiğim diğer bir konuyu da bu-
rada not edip, beklemek, görmek isterim.. 

Oda; HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin 
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra partinin 
bazı eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 
108 kişi hakkında Kobani olayları soruşturması 
kapsamında düzenlenen iddianame Ankara 22'inci 
Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip, tamamı 29 
ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 
bin 680'er yıl hapis istemiyle yargılanacakları ve İlk 
duruşması 25 Nisan'da yapılacak olan bu davaya 
bakınca aynı durumun Okyanus ötesinde de yaşanıp 
yaşanmayacağını da merak ederim. 

Çünkü ABD'de başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın 
kazandığının resmen tescil etmeye hazırlanan ABD 
Kongresi koltuğu bırakmayan mevcut Başkan Do-
nald Trump'ın yaptığı çağrı ve attığı twit ardından 
destekçileri tarafından basılmış ve Kongre'deki otu-
rum yaşanan şiddet olayları nedeniyle ara verilmiş 
ve biri kadın olmak üzere 4 kişi de hayatını
kaybetmişti. 

Yani Trump da Demirtaş gibi suçlanıp, hapse 
atılacak mı, bakalım o çok bahsedilen, dillendirilen 
ama orada olmadığıyla sık sık eleştirilen demokrasi 
bir yerlerde yok dense de ABD'de var mı yok mu 
hep birlikte göreceğiz.. 

117 BIN KONUT 
DONUSUYOR

İÇİŞLERİ Bakanı Soylu, 
Beşiktaş Milli Saraylar 
Saray Koleksiyonları 

Müzesi'nde düzenlenen '1000 şe-
hide 1000 Su Kuyusu' projesine 
destek amacıyla düzenlenen sanat 
sergisinin açılışına katıldı. Tamam-
lanan kuyu sayısının 100'e yaklaştı-
ğını belirten Bakan Soylu, "Allah 
bilir nerede yaşayan insanların su 
ihtiyacını karşılıyoruz. Bundan 
daha güzel bir şey olabilir mi? İyi-
lik etmeyi Allah herkese nasip 
etmez o yüzden bu nasibe sığın-
mak gerek. Kuyular peş peşe açılı-

yor. Şu ana kadar tamamlanan 
kuyu sayısı 100'e yaklaştı. Diğerle-
rinin çalışmaları sürüyor. Su işi 
başka hiçbir şeye benzemez. Gönül 
yapmak isteyince Allah yapmanıza 
izin veriyor hem de önünüzü açı-
yor. Buradan Deniz Feneri Derne-
ği'ne, Deniz Feneri Derneği'nin 
bağışçılarına çok teşekkür ediyo-
rum" şeklinde konuştu. 

3 ayda bir görüşüyoruz 

Diyarbakır Anneleri ile bir araya 
geldiğini belirten Bakan Soylu, 
"Bazen gitmeyince anlamıyorsu-

nuz. 3 ayda bir Diyarbakır Annele-
ri'yle bir araya geliyorum. Geçen o 
annelerden biri öyle bir söz söyledi 
ki. Demirtaş'a 'Milletin çocuğunu 
kullanacağına, senin neden oğlun 
dağa çıkmıyor?' dedi. 9 yaşındaki 
evladının oraya götürüldüğünü an-
nenin bu feryadı ile anlarsınız. 
'Okula gitti, bir daha dönmedi' 
dedi. 'Cebimde öyle mektuplar var 
ki' dedi. 9 yaşındaki çocuğa mektup 
yazdırmışlar 'Ben büyük savaşçı 
olacağım' diye. Biz bu coğrafyayı 
merhametle, barışa huzura ve kar-
deşliğe taşıyabiliriz" diye konuştu. 

Zenginlik bizi şımartmadı

10 OCAK Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir 
mesaj yayınlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan  
Yılmaz, “Hastalıkla mücadelenin en önemli aktörleri 
arasında yer alan basınımız, bilgi akışının yanı sıra 
birlik ve beraberliğimizin sağlanmasına büyük 
katkılar sunmuştur” dedi. 
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 10 Ocak Çalı-
şan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. 
Başkan Yılmaz, mesajında, "Gazetecilerin sosyal ve 
ekonomik haklarını düzenleyen 212 sayılı Basın Yasa-
sının 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesiyle bir-
likte ülkemizde her yıl ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ 
olarak kutlanmaktadır. Basın; demokrasimizin korun-
masında ve gelişmesinde büyük pay sahibidir. Olay-
ları ve gelişmeleri aktararak toplumun haber alma 
ihtiyacını karşılayan basın mensupları üstlendikleri 
sorumluluk bakımından önemli bir vazifeyi yerine ge-
tirmektedir. Nitekim dünya çapında etkisini gösteren 
koronavirüs salgını gazetecilerin önemini bir kez 
daha hatırlatmıştır. Hastalıkla mücadelenin en önemli 
aktörleri arasında yer alan basınımız, bilgi akışının 
yanı sıra birlik ve beraberliğimizin sağlanmasına 
büyük katkılar sunmuştur. Yeri geldiğinde kendi ha-
yatlarını bile tehlikeye atmaktan korkmayıp vazifele-
rinden geri durmamıştır" ifadelerine yer verdi.  
 
Gazetecileri tebrik ediyorum 
 
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Gazeteciler; ülke-
miz ve milletimiz için görev yapan kıymetli şahsiyet-
lerdir. Milli kimliğimizi ve manevi değerlerimizi her 
şeyden en önde tutan, basın meslek ilkelerine bağlı 
tüm gazetecileri tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşün-
celerle, değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalı-
şan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, başarı dolu meslek 
hayatı temenni ederek saygı ve sevgilerimi sunuyo-
rum. Ahirete intikal etmiş tüm gazetecileri rahmetle 
yâd ediyorum" açıklamasını yaptı.  

En önemli aktörler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz dünyada yalnız bir millet değiliz. Pek çok noktada bize 
dua edenlerin olduğu bir milletiz. Eğer biz zenginliğimize aldanıp komşularımıza el uzatma-
saydık Allah'ın sınavından geçemezdik. Zenginlik bizi şımartmadı. Hala da şımartmıyor” dedi

Yılmaz, “Hastalıkla 
mücadelenin en 
önemli aktörleri  
arasında yer alan  
basınımız, bilgi  
akışının yanı sıra bir-
lik ve beraberliğimi-
zin sağlanmasına 
büyük katkılar  
sunmuştur” dedi.
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L afı uzatmaya, yaşananları özetle-
meye gerek yok. Herkes ABD'nin 
başkenti Washington D.C.'de yaşa-

nan Kongre (The Capitol) baskınını canlı 
canlı izledi. 

Ancak ABD'nin içinde bulunduğu durum, 
sadece bu baskınla sınırla değil. Süreç ne 
dün başladı ne de Kongre binasının boşaltıl-
masıyla son buldu. 

Dünya savaşı mı geliyor? 

Amerika'nın dünya hâkimiyetini kaybet-
meye başladığını ve içeride de çelişkilerin 
keskinleştiğini daha önceki yazılarımızda 
ele almıştık. (Bkz. Dünya savaşı mı geli-
yor?) 

Dolayısıyla Kongre baskınının ayak ses-
leri zaten duyuluyordu. Bu olgu, dün sadece 
sembolik bir olayla tamamen su yüzüne 
çıktı; eski devrin kapandığı, yeni bir devrin 
başladığı ilan edilmiş oldu. 

Peki, Kongre baskını, ileride tarih kitap-
larında hangi sonuçlarla birlikte ele alına-
cak? Yazımızda bu sorunun cevabını 
arayalım. 

ABD, artık çok kutuplu 

Sadece dünya değil, artık ABD de çok 
kutuplu hale geldi. ABD içinde yaşanan mü-
cadele, sadece basit bir seçim savaşı değil. 
İki farklı kutup, kıyasıya bir savaş veriyor. 

Joe Biden, sadece Demokrat Parti'nin 
başkan adayı değil, ABD'deki küreselcileri 
temsil ediyor. Trump ise Cumhuriyetçilerin 
adayı olmasından öte devlet içinde de ciddi 
bir güç haline gelmiş olan milliyetçilerin ön 
yüzü. 

Müesses nizam bozuldu 

ABD'deki bu iki kutup arasındaki çelişki 
aslında stratejik. Daha önceki seçim sonuç-
larından farklı bir durum söz konusu. 

Trump'ın temsil ettiği kanat, ABD'nin po-
litikalarında köklü değişiklikler öngörüyor 
ve "dünyayı düzene sokmak değil, içimizdeki 
sorunları düzeltmek" önceliğinden hareket 
ediyor. Biden ise ABD'nin dünya jandarma-
lığı misyonunu sürdürmek konusunda ka-
rarlı.  

Dolayısıyla artık ABD'de müesses nizam 
bozuldu. Hem de öyle bir bozuldu ki, Başka-
nın çağrısıyla yapılan bir eylemde Kongre 
binası basıldı."Kim iktidara gelirse gelsin, 
ABD devlet politikası bir şekilde yürür, her-
kes de uyum içinde varlığını sürdürür" devri 
son buldu. 

Yarılma derinleşecek 

Beyaz Saray'da kim oturursa otursun bu 
iki kutup arasındaki mücadele, ara ara uz-

laşmalar, ateşkesler olsa da, derinleşerek 
devam edecek. Aralarında bir güç dengesi 
var. Sadece oy oranları açısından değil, dev-
let nezdinde de. 

Trump, yukarıda ifade ettiğimiz gibi sık 
sık alay konusu olan bir kişi olmanın öte-
sinde, bir anlayışı ve ABD için yeni bir stra-
tejiyi temsil ediyor. Dolayısıyla Trump kalsa 
da gitse de bu strateji, kendisini dayatmaya 
devam edecek. Bir kutup diğerini kolay 
kolay alt edemeyecek.  

Kısaca; Kongre baskınıyla bu yarılma de-
rinleşerek sürecek. Amerikan gazetelerinin 
bugünkü manşetleri de ülkede önümüzdeki 
süreçte yaşanacak iç çatışmanın derinliğine 
ışık tutuyor. 

ABD içindeki çelişkiler 

ABD'deki bu derin çatlak, sadece devlet 
içinde de sınırlı değil. Eyaletler arasındaki 
çelişmelerin kendini daha belirgin olarak 
göstermesi kaçınılmaz. Hemen yarın değil 
ama "Amerika BİRLEŞİK Devletleri" tartış-

malı hale gelebilir.  
Ayrıca devletle halk arasındaki bölünme 

de derinleşecek. Kongre baskınının örnek 
alınarak ABD içinde yayılması, sokak ey-
lemlerinin zaten farklı sebeplerden memnu-
niyetsiz olan halk kitleleri içinde yükselmesi 
oldukça mümkün. 

Yaz aylarında siyahlar kendilerini göster-
miş ve sokak gücünü ortaya koymuştu. Üze-
rine bir de bu Kongre baskınıyla Trump'ın 
"beyazları" ortaya çıktı. 

Her iki kesim de gerektiğinde devletle ça-
tışabileceğini kanıtladı. Artık ABD'de sa-
dece siyahlar değil, beyazlar da 
memnuniyetsiz. 

Tabii bu sokak güçlerinin ayrı ayrı dev-
letle çatışmasının yanında birbirleriyle de 
kavgaya tutuşması olası. 

"Amerikan demokrasisinin" gerçek yüzü 

Kongre baskını ve seçim süreci, diğer ta-
raftan ABD demokrasisinin gerçek yüzünü 
de ortaya koydu. Bu tür "imaj bozan" olay-
lar, 2000 yılında George W. Bush-Al Gore 
arasındaki seçimde de yaşanmıştı. 5 hafta 
boyunca kimin seçildiği belirlenememiş, 
sonuç olarak sandıktan Bush çıkartılarak 
11 Eylül sürecinin düğmesine basılmıştı. 

2020 seçimleri, o dönemki kırılma öncesi 
yaşanan seçim rezaletini de aştı. ABD baş-
kanının kim olduğu bir türlü netleştirile-
medi. Kongre baskını da bunun tuzu biberi 
oldu.  

Bunlarla birlikte sosyal medya tekelleri-
nin bu süreçte nasıl etkili olduklarının, dü-
şünce özgürlüğünü kısıtlamak, işine 
gelmeyeni sansürlemek konusunda ne kadar 
pervasızca davrandıklarının da altını çiz-
mek gerekir. Trump, dahi bu sansür uygula-
malarından nasibini aldı. 

Kongre baskını ve ABD seçim süreci, sos-
yal medya tekellerinin nasıl bir silaha dön-
üştüğünü ve ciddi bir sorun haline geldiğini 
bir kez daha ortaya koydu. 

ABD içine mi dönecek? 

Kongre baskını gösterdi ki, ABD dünyayı 
tutuşturmak isterken kendini yaktı. Dünya-
nın dört bir yanında ülkeleri işgal etti, dar-
beler düzenledi, turuncu hareketler kışkırttı. 
Washington, tüm dünyaya nizam vermek is-
terken kendi içinden vuruldu.  

Artık ABD'nin enerji ve gücünü dışarıya 
değil, içerdeki sorunları çözmek için ayır-
maya ihtiyacı var. ABD açısından en man-
tıklı yol bu. 

Biden da iktidara gelse, ABD er ya da 
geç kendi içine dönmek zorunda kalacak ve 
bu strateji daha da güç toplayacak.

Mehmet PERİNÇEK
KONUK YAZAR

Kongre baskını: Amerikan  
rüyasının da kâbusunun da sonu

CESUR OLMA ZAMANI 
ABD'nin içinden geçtiği süreci sem-

bolik olarak gözler önüne seren Kongre 
baskınının sadece iç politika açısından 
değil, uluslararası arenada da sonuçları 
olması kaçınılmaz.  

Amerikan devleti, sadece kendi ülke-
sinde itibar kaybetmedi. Washington'un 
dünya çapında hem müttefikleri hem 
karşıtları nezdinde ciddi anlamda oto-
ritesi sarsıldı. 

Eski Başkan Bush bile gelişmeleri 
"muz cumhuriyetleriyle" kıyasladı. "Tek 
dişi kalmış canavar" ya da "kâğıttan 
kaplan" tanımlamaları artık bugün 

düne oranla daha iyi anlaşılıyor. 
Bu nedenle ABD'nin içinde bulun-

duğu durum, ezilen uluslara ve geliş-
mekte olan ülkelere manevra alanı 
açacak.  

Yani ABD tehdidiyle başı belada 
olanlar açısından Atlantik korkusu, 
yerini kararlı adımlara bırakmalı. 

Türkiye gibi ülkelerin artık daha 
cesur olma vakti geldi.  

Senato baskını, bizim açımızdan da 
önemli bir fırsat. Amerikan rüyasından 
da kâbusundan da uyanmanın tam 
zamanı. 

BİR GÜN ABD’DE DE 
DEVRİM OLACAK!

Türkiye'nin ve benzer ülkelerin cesur 
adımları, yani Atlantik kampı karşısın-
daki direnişi, ABD'nin kendi iç sorunla-
rını çözmesinde de rol oynayacak. 

Amerika'nın dünya kaynaklarını sö-
mürmesinin son bulması ve dolar salta-
natının yıkılması, dışardan akan 
muslukların kesilmesine yol açacak, 
sonuç olarak ABD'de de devrimci hare-
ketleri tetikleyecek. 

Belki en son sıra oraya gelecek ama 
bir gün ABD'de de devrim olacak. O 
zaman Senato baskını gibi ilkel bir gi-
rişim şekilde de değil, Washingtonla-
rın, Lincolnlerin geleneğine uygun bir 
biçimde. 

 
Bu makale 

https://www.indyturk.com sitesinden 
alınmıştır. 

 
 

Sadece dünya değil, 
artık ABD de çok ku-
tuplu hale geldi. ABD 

içinde yaşanan mücadele, 
sadece basit bir seçim  
savaşı değil. İki farklı 

kutup, kıyasıya bir 
savaş veriyor.
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Aşının adı var  
ölümün adı yok

C orona virüs ile mücadelede dün iti-
barıyla TTB sitesindeki verilere göre 
339 hekim, hemşire sağlık çalışanı 

bu mücadelede yaşamını kaybetti. Aynı sü-
rede ülkemizde Sağlık Bakanlığı verileri ise 
8.Ocak.2021 itibarıyla  Covid-19 tanısıyla 
ölen kişi sayısını 22.450 olarak açıkladı. 
Öncelikle ölüm-vaka sayıları ile ilgili bilgile-
rin ne kadar gerçekçi olduğu sadece ben 
değil toplumun önemli bir kesimi tarafından 
da dillendirilmeye devam ediyor. Örneğin 
bize oranla yarı nüfusa sahip İspanya'da (46 
940 000) ölüm sayısı 51.874'tür. Birde bi-
zimle neredeyse örtüşen Almanya ile küçük 
bir karşılaştırma yapalım. Almanya'da 
nüfus 83 milyon 694 bin 929. Corona virüs 
nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 
40.022. Yani nereden bakarsak bakalım 
bizim ölüm sayılarımızın iki katı rakamlar 
ortada dolaşıyor. Kısaca bizde Corona'dan 
ölümün de adı yok. Çeşitli kategorilere so-
kularak Corona'dan ölenlerin ölüm nedenleri 
ile ilgili değişik sonuçlar hepimİzin bildiği 
gerçekler. Acı ama gerçek. Aşıda son du-
ruma bakarsak dünyada milyonlarca insan 
Covid-19 ile ilgili aşılara ulaşırken biz hala 
beklemedeyiz. Umarım önümüzdeki hafta 
aşı takvimine göre aşılama başlar. Aşı ile il-
gili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
10 binin üzerinde gönüllüye 17 bin 700 doz 
aşı uygulandığını söyledi. 

Canımıza sahip olmalıyız 

Geçen hafta içinde Corona virüs yine can 
yakmaya devam etti. Canımıza sahip olsak 
bile canlarına sahip olamayanlar canları-
mızı yakmaya yüreklerimizi ateşe atmaya 
devam ediyorlar. Çocukluk arkadaşımı da 
bu illete kurban verdim. En son görüştü-
ğümde oksijen alıyor güçlükle konuşuyordu. 
İki gün sonra  tam tedaviye yanıt veriyor 
derken aninden kapandı entübe edildi. ve 
yaşam mücadelesini kaybetti. Geçen hafta 
sadece resmi rakamlara göre 1457 İnsan ! 
rakam değil can yaşama veda etti. Bu her-
gün bir uçak dolusu insanı "Önledik,önlüyo-
ruz, tedbirler işe yaradı" avazeleri arasında 
kaybettiğimiz anlamına geliyor. Birde bu 
lanet olası virüsü toplumun  önemli bir kesi-
minin hem de ciddiye hala almadığını göste-
riyor. Geçende İzmir'den Ankara'ya geçtim. 
Yetkililerin de kulaklarını çınlattım. Din-
lenme tesislerinde  karşılıklı masalarda 
yemek servisi yapıldığını, çaylar hatta ka-
palı mekanda sigaralar içildiğine tanıklık 
ettim. İşin en absürd yanı ise o ortamlarda 
servis yapanların maskeli oluşu idi. Son de-
rece traji komik bir durum. Belki çok küçük 
bir tespit benimki ama genelinde bundan 
farklı olduğunu sanmıyorum. Birde şöyle bir 
durum var. Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Güner Sönmez, sosyal medya hesabından 
vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. 
Sönmez, hastaneye giden vatandaşların 
asansör düğmelerine dezenfektan sıkmaları-
nın yanlış olduğunu belirtti. Gördünüz mü? 
Duyarsızlıktan dem vururuken ne geldi önü-
müze.  Korona virüs salgını ile birlikte de-
zenfektan kullanımı da arttı. Birçok 
vatandaş, dezenfektanı hayatının parçası 
haline getirdi. Ancak uzmanlar, dezenfek-

tanların yanlış şekilde kullanıldığını belirti-
yor. Son olarak Üsküdar Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Güner Sönmez, "Ellerine sıkacak-
larına düğmelere sıkıyorlar "diyerek sosyal 
medya hesabından Türkiye’de hastanelerde 
yaşanan durum ile ilgili açıklamada bu-
lundu.. 

Elinize sıkın düğmeye değil... 

Hastanedeki asansör tuşlarının dezenfek-
tanlar nedeniyle 2-3 günde bir arızalandı-
ğını belirten Sönmez, “Hastane asansör 
tuşları ayda 2-3 defa arızalanıyor. Sebebi 
hastalarımızın asansör tuşuna dezenfektan 
sıkmaları. Lütfen bu dezenfektan çılgınlığını 
bırakalım. En azından elektronik cihazlara 
değil, elimize sıkalım” dedi.Diğer yandan, 
hastane asansörlerindeki bir başka tehlikeye 
dikkat çeken uzmanlar, Sönmez'in açıkla-
malarında da da belirttiği detay ile ilgili va-
tandaşların dikkatli olması gerektiğini 
kaydediyor. Asansörlere dezenfektan sıkıl-
ması, elektronik cihazlara sıvı girmesi nede-
niyle elektrik çarpması olaylarını da 
doğurabiliyor.  

Yasak delmenin binbir yolu 

Hafta sonu yasaklarını hastaneden ran-
devu alarak sokaklarda geçirmek "Akıllılığı" 
nı gösteren bir topluma ne kadar uyarı ya-
parsanız yapın, onun uygulaması anladığı 
kadar olmaktadır. Ölümün bile korkutmadı-
ğını siz nasıl korkutursunuz oda ayrı bir me-
sele. Cehalet dediğimiz şey böyle bir şey 
olmalı bence.Am ölüm bu cehalet yüzüden 
çoğaldığına göre bizde cehaletle mücadele 
etmeye de devam etmeliyiz. Yılmadan kork-
madan çekinmeden. 

Salgın üreme hızı artıyor 

Yılbaşı yasağı,hafta sonu yasağı, gece 
herkes evde iken sokağa çıkma yasağı pekte 
etkili olmuyor. Neden derseniz boş laflar ile 
değil bu bilimle açıklanıyor. Prof Bengi 
Başer kon uyla ilgili olarak "Maalesef tüm 
kısıtlama ve önlemlere rağmen salgın üreme 
hızındaki ( Rt ) artış sürüyor" dedi. Ve ra-
kamları 

4 Ocak 0,85 
5 Ocak 0,91 
6 Ocak 0,96 
7 Ocak 0,98 
sıralayarak.. Dilerim yılbaşı kapanması 

işe yaramış olsun !" açıklamasında bulundu. 
Prof. Dr. Fatih Tank ise “Sağlık Bakan-

lığı mutant virüsü taşıyanların sayısını açık-
larsa salgın daha rahat kontrol edilir” 
şeklinde bir açıklamada buludu. Sahi Yıl-
başı günü Bakan Koca akşam vakjti çıkıp 
"Mutant virüs Türkiye 'de 15 kişi karanti-
nada" demişti. Sonrasına ne oldu ? Bilen 
duyan var mı?  Aradan bir hafta geçti. Tıss 
yok.. Herhalde bu bir göründi bir yok oldu. 
Yoksa bu artış hızı önlemler rağmen bu İn-
giliz ithali virüs mutantından olmasın.. Ne 
dersiniz. Bakın blimle ilimle yol almayı bı-
rakır.Vaka ssayısı ölüm sayısı memleket me-
selesi diye toplumu şişirip goygoy 
yaparsanız biz bu mücadeleyi asla kazana-
mayız. Ekonomik olarak dayanacak hal yok 
zaten Coronadan önce de öyle değilmiydi. 
Üç aşağı beş yukarı. Aklın yolu bilime uy-
maktır. Canımız zaten acıyor.  Kurallara 
uyarak daha fazla acı çekmenin önüne geçe-
lim. Katı bir kapanma ile bu işe bir son ver-
meye çabalayalım. Bunu da aşı ile 
destekleyelim. Başka yol yok. Çukurova 
Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Has-

tanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gün-
düz, koronavirüs sürecine ilişkin önemli 
açıklamalarda bulundu. Gündüz, genel kas, 
eklem ağrıları ve inatçı olmayan öksürük ile 
başlayan koronavirüs bulaşında kritik süre-
cin genellikle 10 günün sonunda yaşandığını 
belirtti. Herhangi bir belirti göstermeden 
test yaptırmanın doğru bir yaklaşım olmadı-
ğının altını çizen Prof. Dr. Gündüz, "Semp-
tom göstermeyen kişi, test alanında 
yoğunluk varsa aşırı kalabalıkların içeri-
sinde belki de merakı yüzünden orada en-
fekte bile olabilir. O nedenle test yaptırmaya 
belirti gösteren vatandaşlarımız gitsinler" 
dedi. Üst solunum yolları mukozalarına yer-
leşerek inatçı olmayan öksürük, genel kas ve 
eklem ağrıları ile başlayan hastalığın ilerle-
yen dönemde tedavisini almayan hastada 
akciğerlere inen enfeksiyon tablosunu oluş-
turduğunu dile getiren Prof. Dr. Hasan 
Murat Gündüz, koronavirüs hastalık takvi-
mini paylaştı. 

 Akciğerlere inen bir enfeksiyon tablosu 
olduğunda inatçı kuru öksürük, düşmeyen 
ateş gibi birtakım belirtilerin bu hastalığa 
eşlik edebildiğini ifade eden Prof. Dr. Hasan 
Murat Gündüz, "Bu hastalık eğer kritik sü-
rece doğru gidiyor ise bu genellikle 10 gün-
den sonra oluyor. Akciğer tutulumu veya 
hastalığın farklı yüzlerinin ortaya çıktığı bu 
dönemde, son zamanlarda konuşulan stokin 
fırtınası gibi birtakım sonuçların ortaya çık-
tığı, organ yetersizliklerinin geliştiği, sepsis 
hastalığının ortaya çıktığı daha zor bir 
süreç görülüyor. Genellikle böyle bir du-
rumda hastanın tanı, tedavisi ve sonuçlan-
ması 3 haftayı buluyor. Ancak kritik sürece 
ilerlemiyorsa genellikle ilk 10 gün içerisinde 
belirtileri yavaş yavaş azalarak geçiyor" diye 
konuştu. 

Unutkanlık yapıyor 

Koronavirüsün nörotrofik denilen sinir 
hücrelerine karşı da etkin olabildiğine dik-
kat çeken Prof. Dr. Gündüz, "Tat- koku kay-
bının nedeni de bu sinir hücrelerine olan 
etkinliği. Yine unutkanlık ve benzeri bulgu-
lar bu virüsün sinir sistemi üzerine olan et-
kileri ile açıklanabilir. Koronavirüsün tabi 
diğer gribal enfeksiyon oluşturan virüsler 
gibi kas- iskelet sistemine de etkisi olduğunu 
biliyoruz. Kas ağrıları, eklem ağrıları bunun 
bir sonucu. Dolayısıyla bu tür bel ağrısı, sırt 
ağrısı gibi genel vücut ağrısı bu viral enfek-
siyonlarda beklenen, olasılığı yüksek semp-
tomlardan bazıları" dedi. Herhangi bir 
belirti göstermeden test yaptırmanın doğru 
bir yaklaşım olmadığının altını çizen Prof. 
Dr. Gündüz, şöyle konuştu: "Aşırı yoğunluk 
test sonuçlarının da daha geç çıkmasına 
neden oluyor. Daha geç sonuçlanan testler 
özellikle pozitif vakaların karantinasında, 
izole edilmesinde ya da filyasyon uygulan-
masında gecikmeye neden olabilir. Ayrıca 
gereksiz bir yoğunluğa yol açacaktır. Semp-
tom göstermeyen kişi, test alanında yoğun-
luk varsa aşırı kalabalıkların içerisinde 
belki de merakı yüzünden orada enfekte bile 
olabilir. O nedenle test yaptırmaya belirti 
gösteren vatandaşlarımız gitsinler." 

Paniğe gerek yok 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Ku-
rulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, 
Yurdumuzda görülen mutasyonlu virüs ile il-
gili “Bu mutasyonlar kliniğe ne şekilde yan-
sıyacak görmek ve beklemek durumundayız. 
Şu an için paniğe kapılmamıza gerek yok. 
Ama boş da veremeyiz bu durumu" dedi 
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, şu an için 
elde edilen verilerin aşıların bu mutasyon-
dan etkilenmediği yönünde olduğunu ancak 
insanların yine de tedbirlere daha sıkı sarıl-
ması gerektiğini söyledi. Kayıpmaz, İngil-
tere kaynaklı olduğu düşünülen bu virüsün, 
yapılan incelemelere göre daha bulaşıcı ol-
duğunu ve Güney Afrika resmi kaynakların-
dan yapılan açıklamaya göre de mutasyonun 
gençlerde daha sık görüldüğünü dile getirdi. 
İngiltere'de, virüsün bu mutasyon geçirmiş 

hali hakkında incelemelerin hâlâ devam et-
tiğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. 
Afşin Emre Kayıpmaz, şunları söyledi: "As-
lında İngiltere'de bu genom çalışmalarını 
yürüten konsorsiyumun raporunda bu açıkça 
yazmakta. Burada özellikle Kasım ayının 
ikinci yarısından itibaren, daha önce bu 
kadar sık rastlanmayan mutasyonların sık-
lıkla rastlanır olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu 
bilgi paylaşılırken de şu noktaya dikkat çe-
kildi; şu anda elimizdeki kanıtlar, aşı çalış-
malarının bu mutasyonlardan etkilenip 
etkilenmeyeceğine dair bize bir veri sağla-
mıyor. Nitekim önceden yapılmış bazı hay-
van çalışmalarına bakıyorsunuz, bu deneysel 
hayvan çalışmalarında bu mutasyonun ol-
duğu deney hayvanlarında aşı uygulanan; 
özellikle bu rekombinant tipi aşılarda, yani 
mRNA aşılarında herhangi bir etkilenme 
söz konusu olmadığı ortaya konmuş du-
rumda. 

Bulaşıcılığı artıyor 

İngiltere'den yapılan açıklamalara göre 
mutasyon sonrasında Covid-19 virüsünün 
daha bulaşıcı hale geldiğini belirten Doç. Dr. 
Kayıpmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada 
aynı zamanda bu mutasyonların klinikte 
hastalığın ağırlığı, şiddeti veya öldürücülüğü 
ile ilgili etkisinin olup olmadığı da bilinmi-
yor. Yalnızca şu anda elde olan önemli bir 
bilgi var bu rapor doğrultusunda. Özellikle 
bu bilgi, Birleşik Krallık'ta kasım ayı içeri-
sinde artan Covid-19 vakalarından sorumlu 
tutulmuş durumda. Bu nedir; virüsün diken 
proteini denilen spike proteininde, özellikle 
de bu almaca bağlama bölgesi diyerek Türk-
çeleştirebileceğimiz ‘receptor binding do-
main' alanında gerçekleşen bir mutasyon 
neticesinde insan vücuduna, bu ACE-2 re-
söpterleri aracılığıyla daha kolay tutunabil-
diği ve hücre içerisine daha kolay girebildiği 
teorisine dayanıyor. Bu da aslında virüsün 
bulaştırıcılığının arttığının bir emaresi ola-
rak kabul ediliyor. 

Tedbirler arttırılımalı 

Evet bir mutasyon var ve virüste ortaya 
çıkan bu mutasyon, virüsün kişiler arasın-
daki, hastalığın kişiler arasındaki bulaştırı-

cılığını artırır yönde bir mutasyon.Ama şu 
an da klinikte bunun ne derece etkisi oldu-
ğunu elimizdeki veriler uyarınca bilmiyoruz. 
Ama biz tedbirleri artırmak durumundayız. 
Şu anda kliniğe yansıması ile ilgili yorum 
yapmamız için erken durumlar. Bu mutas-
yonlar kliniğe ne şekilde yansıyacak görmek 
ve beklemek durumundayız. Şu an için pa-
niğe kapılmamıza gerek yok. Ama boş da 
veremeyiz bu durumu. Biz yine rehavetle 
panik arasında dengeli bir çizgide, elimiz-
deki en güçlü araçlar olan; maskemizle, fi-
ziki mesafenin korunmasıyla, temizlikle, 
kalabalıktan kaçınmayla bu yeni mutas-
yonla da başa çıkabiliriz diye düşünüyorum. 

Salgını önlemenin iki yolu 

Salgının başından beri anlattığımız gibi, 
bu salgını durdurmanın da, her salgın gibi 
iki yolu var: baskılama veya sürü bağışık-
lığı.  Baskılama, sosyal mesafelendirme ve 
karantina uygulamalarından gördüğümüz 
gibi, virüse temas etme ihtimalini düşür-
meye dayalı bir dizi kısıtlamayı barındıran 
bir yaklaşım. Bu yaklaşımın uygulandığı ül-
kelerin istisnasız olarak her birinde salgının 
yavaşladığını görmekteyiz. Baskılama sıra-
sında yaygın test ve hasta/temas takibi saye-
sinde virüsün bir adım önünde olmayı 
hedeflemekteyiz. Ana amaç ise, hasta olan 
kişilerin sağlık kapasitesinin sınırlarını aş-
mayacak biçimde daha geniş bir zaman ara-
lığına yaymak. Bu süreçte zaten ya aşı/ilaç 
üretilecek ya da yeterince insan hastalana-
rak sürü bağışıklığı kazanılmış olacak. 
Diğer yöntem olan sürü bağışıklığı ise, has-
talığın kontrollü (veya kontrolsüz) olarak 
yeterince fazla sayıda kişiye bulaşması 
demek. Eğer savunma sistemimiz hastalığa 
karşı direnç kazanabiliyorsa (ki bu konuda 
kısıtlı ve çok umut verici olmasa da olsa 
bazı bulgular var), toplumda yeterince fazla 
sayıda insan bu direnci kazanırsa, virüsün 
de yayılabileceği kişi sayısı fazlasıyla düşe-
cek ve toplum, yavaş yavaş normale dönebi-
lecektir. Zaten aşılama kampanyalarının 
amacı da toplumun yeterince fazla kesimini 
aşılamaktır. Böylece yüzde 100 aşılanmasa 
bile, aşılanmayan kişiler de aşılananlar sa-
yesinde korunabilir.

Oktay APAYDIN
SON NOKTA

apaydinoktay@gmail.com

Her iki yöntemin de kendince avantaj 
ve dezavantajları var. Baskılama yöntemi 
çok etkili; ancak ekonomik etkileri yıkıcı 
olabiliyor.  

Sürü bağışıklığı kazanıldıktan sonra 
çok etkili; ancak eğer o noktaya aşılarla 
değil de, gerçekten hastalığa yakalanarak 
ve tüm şiddetiyle geçirerek ulaşacaksak 
can kayıpları milyonlarla ifade edilen dü-
zeyde olacaktır. Bu nedenle ülkeler eko-
nomi ile can kayıpları arasındaki dengeyi 
tutturmak için bir satranç oynamaktalar. 
Bu satranç oyunundaki hamlelerin kalite-

sini belirleyen şey ise bilimsel veriler. 
Örneğin, SARS-CoV-2 virüsüne karşı 
kazanılan direnç ne kadar sürüyor? 3 ay 
mı, 3 yıl mı? Bu direnç ne kadar sürede 
ortaya çıkıyor? 3 günde mi, 3 haftada 
mı? "Yeterince fazla sayı" ne kadar fazla? 
Sürü bağışıklığından söz edebilmek için 
toplumun yüzde 50'si mi hastalığı geçir-
meli, yüzde 90'ı mı? Bu ve bunun gibi çok 
sayıda soru, bilim insanları tarafından 
sorularak yanıtlanmaya çalışılıyor ve 
buna bağlı olarak da bir sonraki hamleler 
belirlenmeye çalışılıyor. 

BASKILAMA ÇOK ETKİLİ AMA..
An itibariyle yapılan incelemeler, 

2020'nin sonuna kadar popülasyonun 
yüzde 60'ının, 2021'in sonuna kadarsa 
tüm yetişkinlerin yüzde 40-70 civarının 
hastalığa yakalanacağını gösteriyor. Bu 
sayılar rastgele uydurulan sayılar değil-
ler; epidemiyolojik (salgın bilimsel) veri-
lere ve modellere dayanıyorlar. Bu 
modeller, daha önceki salgınlardan edin-
diğimiz bilgileri, matematiksel model-
leme ve analiz ile birleştirerek, bu salgına 
yönelik tahminler üretebilmemizi sağlı-
yor. Bir virüs ne kadar bulaşıcı ise, o vi-

rüse direnç kazanması gereken insan sa-
yısı da o kadar artıyor. Örneğin kızamığın 
temel bulaşıcılık (üreme) katsayısı, yani 
R0 değeri 12'den fazladır. Yani kızamığa 
yakalanan her bir kişi, hastalığı en az 12 
diğer kişiye daha bulaştırır. Bu nedenle 
kızamığa karşı sürü bağışıklığı kazanmak 
için popülasyonun en az yüzde 90'ının di-
renç kazanmış olması gerekir. İşte bu ne-
denle hastalığın doğal seyrine bırakılması 
mümkün değildir ve aşılar hayatımızı 
kurtarır; aksi takdirde kızamık-kaynaklı 
sebeplerle milyonlarca kişi ölürdü. 

Popülasyonun ne kadarı hastalığa yakalanmalı?
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McCoughtry
Galatasaray’da

Sevkler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Emre
Kılınç'ın 2 maçtan men cezasına yap-
tığı itirazı reddetti. TFF Tahkim Ku-
rulu'ndan yapılan açıklamada şu

ifadelere yer verildi: "Yapılan müza-
kere neticesinde; Galatasaray Sportif
Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin fut-
bolcusu Emre Kılınç'ın rakip takım
futbolcusuna yönelik ciddi faulü ne-

deniyle FDT'nin 43. maddesi uya-
rınca 2 resmi müsabakadan men ce-
zası ile cezalandırılmasında, sübut,
hukuki niteleme ve cezanın tayini ba-
kımından bir isabetsizlik bulunma-
dığı anlaşıldığından, başvurunun
reddi ile cezanın onanmasına, oybir-
liği ile Erteleme talebinin reddine, 
oybirliği ile, Karar verilmiştir."

GalaTasaray, 34 yaşındaki Angel McCoughtry'ı
renklerine bağladı. Deneyimli oyuncu, sezon so-
nuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek. McCo-
ughtry, Türkiye'de daha önce
Fenerbahçe ve Mersin Büyükşe-
hir Belediye takımlarında ter
dökmüştü. Sarı-kırmızılı kulüpten
transferle ilgili yapılan açıkla-
mada, "Amerika Birleşik Devlet-
leri Milli Takımı'nda 2012 ve 2016
Olimpiyatları'nda şampiyon olan
takımın parçası olan McCo-
ughtry, 2010 ve 2014 yıllarında ise
FIBA Dünya Kupası şampiyon-
luğu yaşadı. 2010-2011 sezo-
nunda Macar ekibi Sopron'a katılan ABD'li forvet,
burada da çifte kupa sevinci yaşadı. 2011-2012 Se-
zonu'nda Fenerbahçe'ye transfer olan ve burada
dört sezon geçiren Angel, Fenerbahçe'de 2 lig şam-
piyonluğu yaşadı. Galatasarayımızın kazandığığı
2013-2014 Euroleague Women Finali'nde Fener-
bahçe kadrosunda yer alan Angel McCoughtry,
2015-16 Sezonu'nda Mersin Büyükşehir Beledi-
ye'ye transfer oldu ve takımıyla ligde çeyrek finali
gördü. 2016-17 Sezonu'nda Dynamo Kursk'a
giden Angel, ilk sezonunda takımıyla Fenerbahçe'yi
yenerek Euroleague zaferi elde etti. Dört sezon
Dynamo Kursk'ta forma giyen McCoughtry, Gala-
tasarayımızda başarılı basketbol kariyerine devam
edecek. Angel McCoughtry'e Galatasarayımıza
hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz"  ifa-
delerine yer verildi. DHA

Türkiye Futbol Fedrasyonu (TFF) Hukuk Müşa-
virliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na
(PFDK) yapılan sevkler açıkladı. Hukuk Müşavirli-
ği'nce alınan kararlar şöyle: "Hes Kablo Kayserispor
Kulübü'nün 06.01.2021 tarihinde oynanan Yukatel
Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor Süper Lig mü-
sabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi
suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi"
nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi
uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.  Atakaş
Hatayspor Kulübü futbolcusu Munır Mohand Mo-
hamedı'nın 06.01.2021 tarihinde oynanan Gençler-
birliği-Atakaş Hatayspor Süper Lig
müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Fut-
bol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca
07.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak
PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Fatih Karagüm-
rük A.Ş. Kulübü futbolcusu Enzo Pablo Roco Ro-
co'nun 06.01.2021 tarihinde oynanan Fraport-tav
Antalyaspor-Fatih Karagümrük A.Ş. Süper Lig mü-
sabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca
07.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak
PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. DHA

İTİRAZ REDDEDİLDİ

D ünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı
olarak kabul edilen Dakar Rallisi
bu sene 43'üncü kez motor sporları

tutkunlarını bir araya getiriyor. Sporcula-
rın 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 ki-
lometre yol katedeceği Dakar Rallisi'nin
altıncı günü tamamlandı. Kaysume ile
Ha'il arasında geçilen 618 kilometrelik
etabı, otomobil kategorisinde son şampi-
yon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz 5

saat 38 dakika 27 saniyelik derecesiyle ka-
zandı.

İlk sırada girmeyi başardı

Carlos Sainz'ın galibiyeti ile ilk haftası ta-
mamlanan Dakar Rallisi'nde güne genel
klasman lideri olarak başlayan Red Bull
sporcusu Stephane Peterhansel de tek
günlük araya ilk sırada girmeyi başardı.
İlk hafta sonunda ilk üç, Red Bull sporcu-

larından oluştu: "Stephane Peterhansel,
Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz"

Kamaz geçilmiyor

Kamyon kategorisinde ise geçilmez
Kamaz Master'ın liderliği devam ediyor.
Etapları zirvede geçmeye devam eden
Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov,
altıncı gün sonunda da zirvedeki yerini
korudu. Sotnikov'un takım arkadaşları

Shibalov ve Mardeev de genel klasmanda
ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Kamaz
Master - Dmitry Sotnikov. Kamaz Mas-
ter - Anton Shibalov. Kamaz Master -
Airat Mardeev. 12 etaptan oluşan 13
günlük yolculuğun ardından 15 Ocak
2021'de sona erecek Dakar Rallisi'nde
yarın dinlenme günü olarak geçilecek.
Dakar Rallisi'nin tüm heyecanı her gün
RedBull.com/dakar adresinde. DHA

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde altıncı gün heyecanı geride
kaldı. Üst üste ikinci kez Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışta ilk haftanın son etabında bitiş
çizgisine en iyi derece ile gelen isim Red Bull sporcusu Carlos Sainz oldu. Güne genel klasman lideri
olarak başlayan Stephane Peterhansel ise ilk hafta sonunda genel klasmandaki liderliğini korudu

PETERHANSEL
HALA ZIRVEDE

Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen 2021'in ilk ATP
turnuvası Antalya Open'ın ana tablosu-
nun ikinci gününe seri başı raketler
damga vurdu. Avustralya Açık öncesi
önemli duraklardan biri olan Antalya
Open'da ilk maçına merkez kortta milli
tenisçi Ergi Kırkın karşısında çıkan tur-
nuvanın 1 numaralı seri başı, klasmanın
10'uncu basamağındaki Matteo Berret-
tini, Kırkın'ı 6-0, 6-4 yenerek ikinci tur
biletini aldı. Berrettini çeyrek final yo-
lunda elemelerden gelen Bulgar raket
Dimitar Kuzmanov ile kozlarını 
paylaşacak.

Fabio Fognini kazandı

Kariyerinde 9 ATP şampiyonluğu bulu-
nan 2 numaralı seri başı 33 yaşındaki tec-
rübeli raket Fabio Fognini ise
elemelerden gelen 21 yaşındaki Çek raket
Michael Vrbensky karşısında 6-4, 7-6 ka-
zandı. İtalyan Fognini'nin ikinci turdaki
rakibi Radu Albot'u 6-3, 6-4 ile saf dışı
bırakan Jeremy Chardy oldu. Turnuvanın
4 numaralı seri başı 18 yaşındaki genç te-
nisçi Alex de Minaur ise ilk servislerinden
yüzde 82 ile puan çıkardığı karşılaşmada
Tunuslu raket Malek Jaziri'yi 6-2, 6-1'lik
skorla rahat geçti. Avustralyalı Minaur,
Marsel İlhan'ı 6-4, 6-3 mağlup eden Ad-
rian Andreev ile karşı karşıya gelecek.
Turnuvanın 5 numaralı seri başı Alman
Jan Lennard Struff ise elemelerden gelen
Pavel Kotov'u 6-4, 6-3 ile mağlup etti ve
Fransız Hugo Grenier'in rakibi oldu. Tris-
tian Lamasine, Bulgar Egor Gerasimov'u
7-6, 6-2 ile yendi. Lamasine son 8 yo-
lunda 8 numaralı seri başı Alexander
Bublik ile karşı karşıya gelecek. DHA
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Yılbaşı gecesi
elindeki havai fi-

şeğin patlaması
nedeniyle yaralanan

ve tedavi süreci
devam eden Norveçli
oyuncu Omar Elabdella-
oui, GS TV'ye telefonla
bağlanarak açıklamalarda
bulundu. 29 yaşındaki de-
fans oyuncusu durumu-
nun iyi olduğunu
vurguladı, "Tedavi sürecim
çok iyi gidiyor. Durumum
her gün daha iyiye gidiyor
ve tabii ki bu yüzden mut-
luyum. Hayatımın bu zorlu
döneminde pozitif kal-
maya çalışıyorum. Aldığım
tıbbi desteğe ve benimle
ilgilenen insanlara güve-
niyorum. Onların deste-
ğiyle gelecekte her şeyin
iyi olacağına inanıyorum"
dedi.

Birçok kez ziyaret ettiler

Kendisine destek olan her-

kese teşekkürlerini ileten
deneyimli futbolcu, şunları
kaydetti: "Dürüst olmak
gerekirse aldığım desteğe
şükran borçluyum. Başka-
nımız, başkan yardımcı-
mız, teknik direktörümüz,
yardımcı antrenörlerimiz,
takım arkadaşlarım, kulüp
çalışanları ve tüm taraftar-
lara çok teşekkür ediyo-
rum. Beni birçok kez gelip
ziyaret ettiler. Tüm Türk
halkının desteğine minnet-
tarım. Benim durumumu
her gün arayıp soran Sağ-
lık Bakanına da teşekkür
ederim. İnanın ne kadar
minnettar ve şükran dolu
olduğumu anlatırken
doğru kelimeleri seçmekte
zorlanıyorum. Tek söyleye-
bileceğim, herkese teşek-
kür ediyorum ve şu ana
kadar olduğu gibi lütfen
dualarınızı eksik etmeyin.
Umarım gelecekte her şey
iyi olacak." DHA
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gidiyorum
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TÜRK basketbolcu Ecrin Mart, 
geçen yıl Kids Worlds Records tara-
fından organize edilen ‘Gözü Bağlı 

Çift Elle Dribbling’ kategorisinde 22 saniyede 
142 dribbling ile ilk dünya rekorunu kırmıştı. 
Bu yıl aynı yarışmaya ikinci kez katılarak kendi 
rekorunu tazeledi. Mart, bu rekoru bağlı bulun-
duğu Galatasaray Spor Kulübü’ne ithaf etti. 
Organizasyon tarafından sporcunun fotoğrafı 
rekorlar kitabının arka kapağına basılarak, tüm 
dünyada dağıtıldı. Basketbolcu ile ilgili Junior 
NBA’nin resmi Instagram sayfasında 10’dan 
fazla video paylaşımı gerçekleşti. Ayrıca ‘Han-
gisi daha iyi’ şeklinde yapılan dijital yarışmanın 
da şampiyonu Ecrin Mart oldu. Sporcu, Junior 
NBA’nin online eğitim kampına katıldı ve Ame-
rika’da pandemi sonrasında gerçekleştirilecek 
Junior NBA kampında yer almaya hak 
kazandı. Resmi Olympics sayfasında da Ecrin 
hakkında ‘Bu yılın öne çıkanları’ başlığıyla vi-
deosu paylaşıldı. 

Evde spor yaptım 

Konuya ilişkin açıklama yapan Mart, “Bütün 
dünyayı etkileyen zor bir süreçten geçiyoruz. 
Ben de bu durumla ilk karşılaştığımda biraz bo-
caladım ve ne yapacağımı kestiremedim. Daha 
sonra süreci avantaja çevirdim ve çok sevdiğim 
basketbola daha fazla zaman ayırmaya başla-
dım. Evde spor yaparak, güçlendirme ve koor-
dinasyon çalışmalarıyla basketbolumu 
geliştirip, bağışıklığımı güçlendirdim. Yaptığım 
çalışmaları sosyal medyada paylaşarak, başka-
larını basketbol ve spora teşvik ettim ve çok 
güzel geri dönüşler aldım. Başkalarına ilham 
olmak ve bu zor günlerde çok sevdiğim basket-
bolla ilgili gelişmeler beni inanılmaz mutlu etti. 
Bunun yanında geleceğim için sınavlarım ve İn-
gilizce derslerime çalışma fırsatı buldum. Spon-
sorum Argivit’in destekleriyle 2 kere dünya 
rekoru kırarak, ‘Kids World Records’ kitabına 
ismimi yazdırmayı başardım” dedi. Sporcuya 
Argivit markası sponsor oldu. Konu ile ilgili 
olarak konuşan Hekim İlaç CEO’su ve aynı za-
manda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. 
Murat Doğan, “Ülkemizi tüm dünyada başa-
rıyla temsil eden Ecrin Mart’a basketbol kariye-
rinde destek olmaktan gurur duyuyoruz. 
Kendisinin basketbol kariyerindeki başarı yol-
culuğunda ürünlerimizi tercih etmesi ve sonuç 
olarak dünya şampiyonu olması bizleri oldukça 
mutlu etti” diye konuştu.

Ecrin Mart’tan  
büyük başarı
Türk basketbolcu Ecrin Mart, Kids 

Worlds Records tarafından organize 
edilen ‘Gözü Bağlı Çift Elle Dribbling 
(top sürme)’ kategorisinde 22 sani-
yede 142 dribbling ile dünya rekoru 
kırdı. Bu başarısıyla Kids World Re-
cords kitabına giren genç basket-
bolcu, aynı yarışmaya ikinci kez 

katılarak kendi rekorunu tazeledi 

SOKAKTA DRIFT 
OLUM DEMEKTIR

Fenerbahçe, Mesut Özil ile sadece saha içini değil saha dışını da düşünüyor. Forma satışı, 
kulübün popülerliği, YouTube yayınları hatta borsa. Ali Koç yönetimi büyük oynuyor

MESUT Özil, sadece Tür-
kiye için değil dünya için 
de bir futbolcudan fazlası. 

Tıpkı Cristiano Ronaldo veya Lionel 
Messi gibi adı marka bir oyuncu. Fe-
nerbahçe'nin Özil transferinde ısrar 
etmesindeki bir neden de bu. 32 ya-
şındaki süper yıldızın desteğiyle şam-
piyon olmak, başarı primleri ve 
Şampiyonlar Ligi gelirleriyle birlikte 
en az 40 milyon Euro kazanmak işin 
ana fikri. Bir de bunun yan faktörleri 
var. İşte sarı-lacivertlilerin kafasın-
daki Mesut Özil ekonomisi. 

Hedef 400 bin forma 

Yönetim öncelikle kısa vadede 300 
bin, uzun vadede ise 400 bin Mesut 
Özil formasının satılmasını hedefli-
yor. Diğer oyuncu formalarının da bu 
satışa eklenmesiyle psikolojik rakam 
500 bini geçmek. Rekor, 475 bin for-
mayla 3 Temmuz dönemindeydi. 289 
TL'lik bir formadan kulübe 150 TL 

kalıyor. Beklenen gelir 60 milyon TL. 
Arsenal ile fesih görüşmelerinde son 
aşamaya gelen Mesut Özil'in İstan-
bul'a geliş tarihi de büyük oranda 
netleşti. Özil'in hafta sonu ya da en 
geç hafta içinde İstanbul'a gelerek 
Fenerbahçe'ye imza atması bekleni-
yor. 

Sosyal medya planı 

Mesut Özil'in Facebook'ta 31.3 mil-
yon, Twitter'da 25.4 milyon, Instag-
ram'da, 22.9 milyon takipçisi 
bulunuyor. Bu rakamlar, dört büyük-
lerin toplamından fazla. Kulübün 
sosyal medyadaki etkileşiminin artı-
rılması, bu sayede popülarite kazan-
dırılması planlanıyor. Net bir rakam 
belirlenmese de büyük bir gelir hedef-
leniyor. Özil, hem Avrupa'da hem de 
dünyada saygı görüyor ama özellikle 
de İslam coğrafyasındaki en önemli 
idollerden biri. Almanya doğumlu 
müslüman bir Türk gencinin başarı-

ları milyonlarcasına örnek teşkil edi-
yor. Yurtdışı ürün satışı da uzun va-
deli hedefler arasında. Mesut Özil, 
sosyal medya hesaplarında en fazla 
takipçisi olan 8. Avrupalı futbolcu. 

Sponsorlar artacak 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 
büyük önem verdiği YouTube hesabı, 
Mesut Özil'i bekliyor. Özellikle aylık 
5, 15 veya 25 TL karşılığı kullanılan 
‘katıl' aboneliği ciddiye alınıyor. Özil, 
çok sayıda yeni ‘katıl' abonesinin gel-
mesini sağlayacak. Mesut, Borsa'da 
da mesut etti… Kulübün hisseleri, 
yılın ilk günlerinde yüzde 20.9 yük-
seldi. Fenerbahçe’nin bir diğer hedefi 
sponsorluklara yönelik. Ali Koç, ku-
lübü ayakta tutmak adına Koç 
Grubu şirketleriyle en az 120 milyon 
TL'lik sponsorluk desteği vermişti. 
Şimdi uluslararası şirketlerin devreye 
girmesiyle bu rakama yakın anlaşma-
lar imzalanması planlanıyor. 

MESUT ÖZİL EKONOMİSİ

SAKARYA Süper Amatör Lig 
ekiplerinden Söğütlüspor’da 
forma giyen, İstanbul Ayvansa-
ray Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi 1. sınıf rekreasyon bö-
lümü öğrencisi 20 yaşındaki 
orta saha Ömer Doğukan Cey-

han’ın hedefi 3 büyük takımdan 
birinde oynamak ve A Milli Ta-
kım’a yükselmek. Galatasaray, 
Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ku-
lüplerde top koşturmak isteyen 
genç oyuncu, Avrupa takımla-
rında da forma giymek istiyor. 3. 

Lig ve BAL takımlarında kamp 
tecrübeleri olan ve 13 yaşından 
itibaren resmi maçlara çıkmaya 
başlayan Malatya doğumlu 
genç sporcu, Süper Lig’de fut-
bol oynamak için futbol dünya-
sının önemli isimleri ile irtibat 

halinde. Malatyalı iş insanı 
Sabri Ceyhan’ın oğlu 
olan Ömer Doğukan, Süper Lig 
takımlarında forma giydikten 
sonra A Milli Takım forması gi-
yerek golleriyle Türk milletine 
sevinç yaşatmak istiyor. DHA 

S osyal medyada ve haberlerde sık-
lıkla gündeme gelen, sokaklarda 
otomobillerin tehlikeli bir şekilde 

kullanılmasıyla gün yüzüne çıkan drift 
aslında bir spor dalı ve pistlerde yapılıyor. 
Pistlerde drift yapıp yarışabilmek için ise 
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 
tarafından lisanslı sporcu olunması ve 
sporcunun 18 yaşından büyük olması ge-
rekiyor. Ancak bazı durumlarda özel izin-
lerle birlikte lisans alınabiliyor. 16 
yaşındaki Utkuhan Biricik de bunun bir 
örneği. Aldığı eğitimler ile kendini kanıt-
layan Utkuhan Biricik, özel izinle birlikte 
Türkiye'deki en genç lisanslı drift pil-
otu oldu. Utkuhan Biricik, drift spo-
runa nasıl başladığını Demirören 
Haber Ajansı(DHA)'ya anlattı.   

İlk arabaya 9 yaşında bindim 

Otomobillere olan merakının 
küçük yaşlarda başladığını belirten 
Utkuhan Biricik, "15 yaşında eği-
tim alarak başladım ve bu yerlere 

kadar geldim. İlk eğitimimi özel bir yer-
den aldım. Sonrasında Kıbrıs'ta dünya 
ikincisi İbrahim Yücebaş'tan eğitim 
aldım. İlk arabaya ise 9 yaşımda bindim. 
Yarış arabasına ise 15 yaşında bindim. 
Arabaya binince kalbimin nasıl attığını 
duyuyordum. O gün çok mutluydum. 
Keşke hala o gün olsa. Şu an alıştığım 
için ve profesyonel olarak yaptığım için 
pistte biraz daha rahat olmam lazım. He-
yecan yaparsam daha farklı şeyler olabili-
yor. Türkiye'de drift sporu pistimiz az. 

Pist çeşitliliği olsa çok iyi olur. 
Normalde 18 yaşına kadar 

drift sporcusu olamıyorsu-
nuz. Ama ben eğitim al-
dığım için ve başarılı 
gördükleri için 16 ya-
şımda drift yapmaya 
izin aldım ve Türki-
ye'nin en genç drift pil-
otu olarak geçiyorum. 
Lisanslı sporcuyum" 
dedi. 

Benim yaptığım drift güvenli 

Sokaklarda drift yapanlar hakkında ko-
nuşan Biricik, "Sokakta drift yaptığını sa-
nıyorlar. Sokakta drift insanları riske 
atmaktır. Aslında drift değildir. Risklidir 
ve adam öldürmek gibi bir şeydir nere-
deyse. Benim yaptığım drift güvenli. Ara-
cımızda roll-barlar var, dört nokta 
kemerlerimiz var. Takla attığın zaman 
hiçbir şey olmaz. Araçlar ona göre özel 
tasarlanıyor. Araçların yapım aşaması 
yaklaşık 2 yıl sürüyor. Normal bir araç dı-
şında farklı bir araç oluyor. Beni bu spora 
annem yönlendirdi. Çünkü arabaları çok 
seviyordum. Bir kere izlemeye geldik ve 
daha sonra içimde bir tutku oldu. Sonra-
sında eğitim aldım ve kendimi pistte bul-
dum. Şimdilik kendi aramızda yarışlar 
düzenliyoruz. Antrenman yapıp tecrübe 
kazanıp daha sonra yarışlara girmek isti-
yorum. İnşallah 2021'de yarışlarda boy 
göstereceğim. Antrenmanlarda arabaları 
fazla zorlamıyoruz. Kısık ayarda çıkıyo-

ruz. Kendimizi o atmosfere alıştırmak 
için çıkıyoruz. Antrenmanlarımız yaklaşık 
8 saat sürüyor" şeklinde konuştu.

Dirift pilotu Utkuhan Biricik, otomobillere merakının küçük yaşlarda başladığını, eğitimler aldığını ve başarılı olduğu için  
16 yaşında Türkiye'nin en genç drift pilotu olduğunu söyledi. Biricik, "Sokakta drift yaptığını sanıyorlar. Sokakta drift insanları 
riske atmaktır. Aslında drift değildir. Risklidir ve adam öldürmek gibi bir şeydir neredeyse. Benim yaptığım drift güvenli" dedi

UTKUHAN Biricik'in annesi Derya 
Altunkaynak, "Utkuhan'ın araba 
tutkusu çok küçük yaşlarda baş-
ladı. 6 yaşında diyebilirim. Karda 
araba sürme merakı vardı. Biz bir-
kaç kere hata edip kucağımızday-
ken sürdük. Sonrasında bu aşka 
dönüştü. Trafikte gençleri, çocuk-
ları görüyordum tedirgin oluyor-
dum. Yarışlara götürüp ona bu 
işin pistlerde yapıldığını göster-
meye çalıştım. Sonrasında pilot 
ağabeyileri çok güzel yönlendirdi-
ler. Kurs aldık. Sertifika progra-
mına katıldık ve orada da çok iyi 
görününce buralara kadar geldi ve 
bizde destekliyoruz. Utkuhan'ın bir 
yurtdışı hedefi var. Biz de ailesi 
olarak destekliyoruz. Kendisi de iyi 
bir performans gösterirse ilerleyen 
zamanlarda hep birlikte izleriz" 
diye konuştu. DHA 

AİLESİ OLARAK  
DESTEKLİYORUZ 

ECRİN Mart, 2008 yılında İstanbul’da 
doğdu. Orta derecede Sırpça ve baş-
langıç seviyede İngilizce dillerini konu-
şuyor. Okula 5 yaşında, 1 yıl erken 
başladı. Spor hayatına 6 yaşında 
yüzme ile başlayarak, 1 altın ve 1 bronz 
madalya alarak ilk başarısını yakaladı. 
Aynı zamanda 9 yaşında İBB'nin bas-
ketbol kursuyla ilk basketbol hayatına 
start verdi. Ardından 3 aylık kursu ta-
mamlayıp, BJK Spor Kulübü’ne geçiş 
yaptı. 1 sene sonra U11 Takımı’nda li-
sanslı oyuncu olarak İstanbul şampi-
yonluğu madalyasını aldı. Ertesi yıl 
Galatasaray Spor Kulübü’ne transfer 
oldu. Bu yıl U13 Takımı’nda lisanslı 
basketbolcu olarak kariyerine devam 
ediyor. Kariyerine 2 dünya rekorunu 
altın harflerle yazdıran Mart, JR 
NBA’de eğitim hakkı kazandı. Bütün 
dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ne-
deni ile ilk JR. NBA kampına online 
olarak katıldı. Şu an 8. Sınıf öğrencisi 
olup, LGS’ye hazırlanıyor. DHA 

ECRİN MART KİMDİR? 

Sakarya’da top koşturan 20 yaşındaki Ömer 
Doğukan Ceyhan’ın hedefi 3 büyük takımdan 
birinde oynayıp, A Milli Takım forması giymekTek hedefi Milli Takım



C orona virüsü dünya genelinde etki-
sini sürdürürken, worldometers'ın 
verilerine göre 89 milyondan fazla 

insana bulaştı. Salgında hayatını kaybe-
denlerin sayısı 1.9 milyona ulaşırken, has-
talığın uzun dönemli etkileri ise hâlâ tam 
olarak bilinmiyor. Salgının ortaya çıktığı 
Wuhan’da aylar sonra bile corona virüsü-
nün etkilerini hisseden hastalar üzerine bir 
araştırma gerçekleştirildi.  

Mercek altına alındı 

Sonuçları saygın tıp dergisi The Lancet’te 
yayınlanan çalışmada, 2020’nin Ocak – 
Mayıs ayları arasında corona virüsüne ya-
kalanan ve hastanede tedavi gören 1733 
kişi mercek altına alındı. Şu ana kadar bu 
alanda yapılan en uzun ve kapsamlı araş-
tırma olduğu belirtilen çalışmada hastalar, 
iyileştikten 6 ay sonra bile semptomlardan 
tam olarak kurtulabilmiş değil. Hastaların 
yüzde 76’sı, aradan geçen onca zamana 
rağmen en az bir semptomu yaşamaya 
devam ettiğini söyledi. 

En çok görüleni yorgunluk 

Bire bir görüşme yapılan katılımcılara, 
Haziran ve Eylül ayları arasında laboratu-
var testleri, fiziksel muayene ve akciğer 
fonksiyonu testleri uygulandı. 6 ayın ar-
dından yüzde 63’lük oranla en çok görülen 
semptom, yorgunluk ve kaslarda güçsüz-
lük olarak öne çıktı. 

Uyku sorunu ve anksiyete 

Hastaların yüzde 26’sı uyku problemleri 
yaşadığını aktarırken, yüzde 23’lük bö-
lümü ise anksiyete ve depresyonla müca-
dele ettiklerini vurguladı. Çalışmayı 
yürüten ekipten Dr. Bin Cao, “Covid-19 
yeni bir hastalık olduğu için uzun dönem-
deki etkilerini yeni yeni anlamaya başlıyo-
ruz. Yaptığımız analizler, hastaneden 
taburcu olan kişilerin büyük çoğunluğu-
nun en az bir etkiyle mücadele ettiğini gös-
teriyor” dedi. 
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ÜNLÜ oyuncu Meryem Uzerli 
ikinci kez anne oldu. Ünlü 
oyuncu dünyaya gelen kızına 
Lily Koi adını verdi. Doğum 
sonrası ilk karelerini sosyal 
medyadan paylaştı. Meryem 
Uzerli, dün dünyaya gelen  

kızına Lily Koi adını verdi.  
Kızıyla fotoğrafını paylaşan 
Uzerli, "Seni ailemizde ağırla-
dığımız için çok mutluyuz 
kızım. Bize katıldığın için çok 
sevinçliyiz. Seni sonsuza dek 
koruyacağız" dedi. DHA 

Gazetecilere  
kutlama mesajı

5953 sayılı Basın İş Yasası’nın 1961 yılında 
çalışan gazeteciler lehine 212 sayılı yasa ile 
değiştirilmesinin yıl dönümünü kutlayan Baş-
kan Gökhan Yüksel, demokrasinin gelişme-
sinde, güçlü bir toplumun var olabilmesinde 
gazetecilik mesleğinin önemine değindi. Baş-
kan Gökhan Yüksel, kamuoyunun aydınlatıl-
ması ve bilgilendirilmesi adına her koşulda 
toplumun vicdanı olma görevini üstlenen ve 
bu amaç doğrultusunda her türlü fedakârlıkta 
bulunan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Gazetecile-
rimiz çoğu zaman zor şartlarda önemli görev-
ler üstleniyor. Özellikle içinde bulunduğumuz 
pandemi koşullarında, gece gündüz demeden 
kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına çalış-
malarına devam ediyorlar. Bağımsız, tarafsız 
ve ilkeli çalışan basın emekçilerinin içinde bu-
lunduğu toplumun bilgilendirilmesine ve geli-
şimine katlısı oldukça önemlidir. Yerel 
basınımız bizim için çok değerli. Yerel basın 
emekçilerimiz; komşularımız ile aramızda 
sağlıklı bir köprü kurulması ve kamuoyunu 
doğru bilgilendirme bakımından önemli  
işlevlere sahip" dedi. DHA 

2019 ve 2020 yılları verileri karşılaştırıldığında: evden 
hırsızlık yüzde 30, iş yerinden hırsızlık yüzde 46, otodan 
hırsızlık yüzde 62, kapkaç yüzde 57, narkotik suçlar yüzde 
24, yankesicilik yüzde 49, kişilerin huzur ve sükûnunu 
bozma yüzde 24, konut dokunulmazlığını ihlali ise yüzde 
35 azaldı. 336 bin 021 nüfusa sahip olan Sultanbeyli'de 
2020 yılında 6 bin 137 asayiş olayı gerçekleşti. İstanbul'un 
39 ilçesi arasında Sultanbeyli gerçekleşen olay sayısı bakı-
mından 32. sırada yer aldı. 

Mücadele devam edecek 

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay , "Daha güvenli ve 
huzurlu bir Sultanbeyli için mesai mefhumu gözetmeden 
çalışıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 
halkımızın huzurunu bozan, ilçemizin güven ortamını 
tehdit eden tüm suçlularla mücadelemiz aralıksız olarak 
devam edecektir" dedi. Kubilay, "Bu çalışmalara verdiği 
büyük katkı ve desteklerden dolayı İstanbul Valimiz Sayın 
Ali Yerlikaya başta olmak üzere İl Emniyet Müdürümüz 
Sayın Zafer Aktaş'a, Sultanbeyli Belediye Başkanımız 
Sayın Hüseyin Keskin ile Sultanbeyli Belediyesi'ne, İlçe 
Emniyet Müdürümüz Sayın Şekip Akın'a ve emeği geçen 
tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ederim" ifadelerini 
kullandı. DHA 

BITMEK BILMIYOR
Çin'de yapılan bir araştırma, corona virüsü geçiren kişilerin hastalığın etkilerini aylar geçmesine rağmen atlatamadığını  

ortaya koydu. Çalışmaya göre, hastaneden taburcu olan hastaların yüzde 76'sı en az bir semptomla mücadele ediyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,  
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin 
bir mesaj yayımlayarak, "İlkeli, tarafsız ve 
doğru bir şekilde çalışarak vatandaşların 
haber alma hakkını sağlayan tüm basın 

mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan  
Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" dedi 

Yetki belgesini 
kontrol edin

EMLAK aracılık faaliyetleri sadece Yetki Bel-
gesi alan işletmeler tarafından yapılabiliyor. 
Bu nedenle emlakçıların Yetki Belgesi’ne dik-
kat edilmeli. Tüm Girişimci Emlak Müşavir-
leri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan 
Akdoğan, "Ttbs.gtb.gov.tr adresinden ulaşıla-
bilecek bilgi sistemi üzerinden emlak işletme-
lerinin yetki belgeleri sorgulanabiliyor. Bunun 
yanı sıra yetki belgesi olmadan emlakçılık 
faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişile-
rin ihbar edilmesi amacı ile ihbar hattı sis-
temi devreye alındı. Tüketiciler ve yetki 
belgeli emlak işletmeleri bu sistemi kullana-
rak ihbar bildiriminde bulunabilirler" dedi.  
Şikâyetlerin Ticaret İl Müdürlükleri tarafın-
dan incelemeye alınacağını aktaran Akdoğan 
“Tüketicilere tavsiyemiz yetki belgesi olma-
yan emlak işletmeleri ile çalışmamaları. 
Çünkü yetki belgesi sahibi olan işletmelerin 
tüketicilere ve Bakanlığa karşı yükümlülükleri 
var" diye konuştu.

Sultanbeyli’de  
suç oranı azaldı 
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda 
ilçe emniyet müdürlüğünce yürütülen çalışmalar 

neticesinde 2019 - 2020 yılları verilerine göre  
ilçede asayiş olaylarında ve suç oranlarında 

önemli ölçüde düşüş gerçekleşti

MÜCADELE  DEVAM EDİYOR

Uzerli ikinci kez anne oldu


