
3,5 milyar dolarlık 
kredi borcu taktı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
Türk Telekom'da vurgun

yapmakla suçlanan Hariri ailesin-
den Lübnan Başbakanı Saad Hari-
ri’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından kabul edilmesine tepki
gösterdi. "1 kuruş ödemeden Tele-
kom üzerinden milyarlarca dolar
vurgun yapan bu adamla aynı ma-
saya nasıl oturabiliyorsunuz?" diye
soran Öztrak, "Bu aile hazinenin
Telekom’u özelleştirme bedelini

Türk bankaların-
dan borç alıp
ödedi. Milyon-
larca dolarlık te-
mettü gelirini
Türkiye'den
Lübnan'a ka-
çırdı. Bizim ban-
kalara 3,5 milyar
dolarlık kredi
borcu taktı" ifa-
delerini kullandı. 
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Faik Öztrak

HARİRİ AİLESİNİ ELEŞTİRDİ

AK Parti ile
ittifak olmamalı

Saadet Partisi YİK Üyesi
Mustafa Kamalak, 'ittifak'

tartışmalarına ilişkin yeni açıklama-
larda bulundu. İlkelerin önemine
dikkat çeken Kamalak, "Bence AK
Parti ile kesinlikle ittifak olmamalı.
Çünkü AK Parti politikası hep geri-
lim üzerinedir, ülkeyi kutuplaştırı-

yorlar. Bu
durumdan ka-
naatimce ül-
keye hayır
gelmez. Sa-
dece ülkeye
değil çevre
ülkelere de
hayır gel-
mez" ifa-
delelerini
kullandı. 
I SAYFA 7
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Mustafa Kamalak

KAMALAK’TAN İKİNCİ AÇIKLAMA

ERMAN TOROĞLU’NA DAVA

Soyup soğana
çevirmişler!

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt geç-

miş dönemle ilgili çok sert açıkla-
malarda bulundu. "Göreve
geldiğim günden itibaren Esen-
yurt'u soyup soğana çeviren firma-
ların haciz yağmuru altındayız"
diyen Bozkurt, "Yıllarca Esenyurt’a
milyonlarca para kazanmış, ama
ahlaken sınıfta
kalmış tedarikçi-
ler yüzünden
paramızı kulla-
namıyoruz. Bu-
radan meydan
okuyorum. Eli-
nizden geleni
ardınıza koyma-
yın" tepkisini
gösterdi. I SAYFA 4

ç

ESKİ DÖNEMİ ELEŞTİRDİ
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“İstanbul Barometresi” araştırmasının üçüncüsünü yayınladı. Katılım-
cıların yüzde 56,5’i Aralık ayında geçinecek kadar kazanamadığını
belirtirken, sadece yüzde 3,8’i birikim yapabildiğini ifade etti

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Afet Koordinasyon

Merkezi (AKOM) tarafından yapı-
lan açıklamada,  geçtiğimiz hafta
sonu yaşanan yağışlara benzer şe-
kilde bu hafta da İstanbul gene-
linde kuvvetli sağanak yağmur
geçişleri yaşanacağı, perşembe
günü ise karla karışık yağmur ve
kar beklendiği uyarısı yapıldı. Açık-
lamada “Meteoroloji ve AKOMun
verilerine göre, Sibirya üzerinden
gelmesi beklenen soğuk havanın
İstanbul’a yılın ilk kar yağışını 
getirmesi bekleniyor” denildi.  

İBB Meclisi’nin 2021 yılının ilk oturumu gergin başladı. İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili 
Tevfik Göksu, Şeb-i Arus töreninde Türkçe Kur'an okunması tartışmasına değinerek CHP gru-
buna "Ezan sesi, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim sizi niye rahatsız ediyor" diye sordu.
CHP’li meclis üyeleri Göksu’ya, "Bölücüsünüz, katilsiniz" diye bağırarak oturumu terk etti

2021 yılının ilk İBB Meclisi
oturumu Yenikapı Gösteri

Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB
Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel
Abidin Okul'un başkanlığında
toplanan ocak ayı meclis oturum-
larının ilk bileşimi gergin başladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik
Göksu, İBB'nin düzenlediği Şeb-i

Arus töreninde Türkçe ezan
okunması ile ilgili tartışmaya de-
ğindi ve ‘CHP zihniyetinin yine
hortladığını’ söyledi. Göksu,
"Ezan sesi, Allahu Ekber, Bismil-
lahirrahmanirrahim sizi niye ra-
hatsız ediyor? Bu millete gerçek
yüzünüzü gösterin, bu millete ta-
kiyye yapmayın" dedi. 

ç Göksu'nun bu sözleri
CHP grubunun tepkisine

neden oldu. CHP'li üyeler Gök-
su'nun konuşma yaptığı kürsüye
yürüyerek AK Partili  meclis üye-
leri ile tartıştı. Bu sırada bazı
CHP'liler Göksu'ya, Bölücüsünüz,
katilsiniz, ahlaksızsınız" diye ba-
ğırdı. Meclisi yöneten Okul, grup-

ları yerlerine oturmaya davet etti
ancak gerilim düşmedi. CHP'li
meclis üyeleri Göksu'nun konuş-
masına tepki göstererek oturumu
konuşma sona erene kadar terk
etti. Bu arada İYİ Parti Grup Baş-
kanevekili İbrahim Özkan ile AK
Parti Grubu arasında da kısa bir
gerginlik yaşandı. I SAYFA 9
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GÖKSU KONUŞURKEN KÜRSÜYE YÜRÜDÜLERBU MİLLEtE GERÇEK YÜZÜNÜZÜ GÖStERİN

ISTANBUL’UN 
YARISI DARDA

ç

SONUNDA
GELİYOR!

Roman sivil toplum kuru-
luşları, futbol yorumcusu ve

eski hakem Erman Toroğlu'nun bir
televizyon programında Roman
vatandaşları ilgilendiren sözleri ne-
deniyle suç duyurusunda bulundu.
AK Parti'nin Roman kökenli İzmir
Milletvekili Cemal Bekle, "Arap'ın
Acem'e, Acem'in Arap'a, beyazın
siyaha veya siyahın beyaza hiçbir
üstünlüğü olamadığı anlayışıyla
yaşıyor ve her türlü ayrımcılığı, bö-
lücülüğü lanetliyoruz" dedi.
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Skandal sözlere
suç duyurusu

Devlet
Bahçeli

Recep
Tayyip
Erdoğan

Kemal Deniz Bozkurt

RESMEN CEZA YAĞDI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mah-
kemesi'nce Silivri Ceza ve

İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin kar-
şısındaki duruşma salonlarında gö-
rülen duruşmada mahkeme
kararını açıkladı. Adnan Oktar'ın da
aralarında bulunduğu örgüt yöneti-
cisi 14 sanık toplam 9 bin 803 yıl
6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Heyet ayrıca bu 14 sanığı ayrı ayrı
400 bin lira para cezasına çarptırdı. 
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Oktar ve ekibine
10 bin yıl ceza!

KARTAL’DA DÖNÜŞÜM

Kartal Belediyesi, 6306 sayılı
Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
uyarınca riskli yapı raporu alınan
binaların yıkımına devam etti. Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel, "Ya-
pılan yıkım çalışmaları ile 70 binin
üzerinde canımızı deprem tehdidin-
den kurtardık" dedi. I SAYFA 9

ç

70 bin kişinin
canını kurtardık!

Bebek 

DİKKAt

Sayfa 2

emzirirken 
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özel park
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Köpeklere
özel park
Köpeklere
özel park
Sayfa 4

GÖKSU, CHP'LİLERE "EZAN SESİ SİZİ NİYE RAHATSIZ EDİYOR?" DEDİ ORTALIK KARIŞTI

KATIL DIYE
BAGIRDILAR

Mehmet Tevfik
Göksu'nun konuş-

ması sırasında 
tansiyon uzun süre

düşmedi. Meclisi 
yöneten Zeynel 

Abidin Okul, meclis
üyelerini yatıştır-

mak için uzun 
süre dil döktü. 

Bu sırada meclis
üyeleri arasında

hakaretler 
havada uçuştu. 

HAKARETLER
HAVADA
UÇUŞTU

HAKARETLER
HAVADA
UÇUŞTU

HAKARETLER
HAVADA
UÇUŞTU

HAKARETLER
HAVADA
UÇUŞTU

HAKARETLER
HAVADA
UÇUŞTU

HAKARETLER
HAVADA
UÇUŞTU

HAKARETLER
HAVADA
UÇUŞTU

HAKARETLER
HAVADA
UÇUŞTU

HAKARETLER
HAVADA
UÇUŞTU

HAKARETLER
HAVADA
UÇUŞTU

PERŞEMBE YA DA CUMA GÜNÜ
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Büyükçekmece’nin ilk toplu konut
projesi olarak gösterilen ve 2019

Eylül ayında yaşanan depremde hasar
alan Hilal 86 sitesinde 9 blok kentsel dö-
nüşüm kapsamında yıkıldı.  Belediye Baş-
kan Yardımcısı Ömer Kazancı, "90
yılında oturuma geçmiş bir yer burası.
Şu anda bu bölgenin kentsel dönüşümü
yapılıyor. Şu anda yıkımını gerçekleştir-
diğimiz bu adadaki 9 blok 54 daire bu-
lunuyor. Buradaki en önemli olay tüm
vatandaşların mutabakatıyla bu yıkım
gerçekleştiriliyor" dedi.  I SAYFA 5
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Türkiye ekonomisi-
nin yakın dönemde

kötüleşeceğini düşünen katı-
lımcıların oranı ekim ve
kasım ayına göre azalarak
yüzde 49 oldu. Ekonominin
yakın dönemde iyileşeceğini ve
seyrinin değişmeyeceğini düşü-
nenlerin oranı ise kasım ayına
göre artarak, yüzde 25,1 ile
yüzde 25,9 olarak gerçekleşti.

Kendi ekonomisinin, yakın dö-
nemde, kötüleşeceğini düşünenle-
rin oranı yüzde 49,9, iyileşeceğini
düşünenlerin oranı yüzde 20, sey-
rinin değişmeyeceği kanaatinde
olanların oranı yüzde 30,1 düze-
yinde ölçüldü. Katılımcıların
yüzde 56,5’i aralık ayında geçine-
cek kadar para kazanamadığını,
yüzde 39,7’si geçinecek kadar para
kazanabildiğini belirtti. I SAYFA 5
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YÜZDE 40'I ANCAK GEÇİNEBİLİYOR

KADEMELI KALKACAK
Yeni yılın ilk kabine toplantısı yapıldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında

alınan tedbir ve kısıtlamaların değerlendirildiği
toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, uygulanan kısıtlamaların 
kademeli olarak kaldırılacağını belirtti. Çok
tartışılan aşı konusuna da değinen Erdoğan,
"Zannediyorum yapılan sıralamaya göre 
perşembe ya da cuma günü aşılama işlemi
başlayacak" açıklamalarında bulundu.
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CHP SEÇMENİNE HAVALE EDİYORUZ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'sözde
cumhurbaşkanı' sözüne de sert tepki

gösteren Erdoğan, "Bu ülkede kimin Cumhur-
başkanı seçileceği konusunda milletin temsil-
cileri yerine vesayetin dayatmasının belirleyici
olduğu günleri geride kaldı. Taciz, tecavüzleri
görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir
siyasi partinin sözde genel başkanının sancı-
sın nedeni budur. Bu genel başkanı öncelikle
CHP seçmenine havale ediyoruz" dedi. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılacağını
söyledi. Erdoğan, aşılamanın da perşembe ya da cuma günü başlayacağını duyurdu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP

Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cum-
hurbaşkanı' ifadesine sert tepki göstererek,
"ABD'nin seçilmiş Başkanı'na ve seçim sonuç-
larına saygı duyan, ama Türkiye'nin seçilmiş
Cumhurbaşkanı'na sözde diyen CHP Genel
Başkanı'nın hukuka ve milli iradeye savaş
açması kendisini bekleyen makus sondan
da asla kurtaramayacaktır. Sayın Cumhur-
başkanı'na sözde demek öz itibariyle Türk
milletine, demokrasi kültürüne, milli ege-
menlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir,
hürmetsizliktir" dedi. I SAYFA 7
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HAKARETTİR
HIYANETTİR!
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HER geçen gün daha fazla kişide görülen
Covid-19 enfeksiyonunun yüksek bulaş
riski özellikle hamileleri ve emziren anne-

leri bir başka endişelendiriyor. Bir yandan kendi sağ-
lıklarını bir yandan bebeklerini düşünen anneler
virüsü bulaştırabileceklerini düşünerek bebeklerini
emzirmekten vazgeçebiliyor! Ancak anne sütünün
koruyucu özelliği nedeniyle tam da bu süreçte be-
beklerin bu hazineden mahrum bırakılmaması gere-
kiyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Köşeli Şahin, Covid-
19 enfeksiyonunun doğum sırasında ya da anne sü-
tünden bebeğe geçtiğini gösteren bir kanıt
olmadığını belirterek “Anne el hijyenine dikkat ede-
rek ve maske takarak bebeğini emzirebilir. Bu sayede
bağışıklığını güçlendiren önemli emzimleri bebeğine
sağladığı için onu diğer virüslere karşı olduğu kadar
Covid-19’a karşı da korumuş olur” diye konuşuyor.
Köşeli Şahin, pandemide emzirmenin önemini ve
güvenli bir emzirmenin kurallarını anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü
ve Amerikan Pediatri Akademisi, bebeklerin yaşamın
ilk altı ayında sadece anne sütü ile beslenmesini, son-
rasında da iki yaşa kadar ayına uygun ek gıdalar ekle-
nerek anne sütüne devam edilmesini öneriyor.
Bağışıklığı destekleyici bileşenleri sayesinde anne sü-
tünün bebekleri birçok enfeksiyondan koruduğunu
belirten Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Köşeli Şahin şu
bilgileri veriyor: “Covid-19’un hamilelerde anne kar-
nından direkt olarak, doğum sırasında kan yoluyla
veya doğumdan sonra anne sütü aracılığı ile bebeğe
bulaştığını gösteren bir kanıt bulunmuyor” ifadelerini
kullandı. BURAK ZİHNİ

ÜNLÜmüzisyen ve piyanist Yücel Arzen bu
sefer ormanlar için söyledi. Geçen yıl ya-
yınladığı Ayasofya şarkısı ile dikkatleri üze-

rine çeken Yücel Arzen, söz ve bestesini kendisi
hazırladığı “Yeşil Vatan Türkiye” parçasını çocuk ve
gençlerle birlikte seslendirdi. Tarım ve Orman Bakan-
lığı Orman Genel Müdürlüğü’nün “Yeşil Vatan” kam-
panyası kapsamında hazırlanan klibin önemli bir
kısmı İstanbul Atatürk Arboretumu’nda çekildi. An-
talya ve Konya gibi
illerde de yapılan çe-
kimler sonucunda
oluşturulan video
klip, Orman Genel
Müdürlüğü’nün
sosyal medya he-
saplarında yayın-
landı. Sosyal medya
kullanıcıları tarafın-
dan büyük ilgi gören
şarkı kısa 
sürede binlerce 
beğeni aldı.  
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Bebek emzirirken
dikkatli olun

Bu şarkı ormanlar için

D işlerde görülen renklenmelerin, is-
tenilen estetik görüntüye uymadığı
için hastalar üzerinde psikolojik ve

sosyal açıdan olumsuz etkilere neden
olabiliyor. Birçok kişi bu konuyla ilgili diş
beyazlatma tedavisine başvururken, uz-
manlar tedavinin bir diş hekimi kontro-
lünde yapılması gerektiği konusunda
uyarıyor. Beykent Üniversitesi Diş He-
kimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi
Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatma
Aytaç Bal, diş beyazlatma olarak bilinen
‘bleaching’ tedavisinin, diş yapısını koru-
maya öncelik veren bir tedavi olduğunu
belirterek, “Dişlerin, yüz estetiğinde
önemli bir yere sahip. ‘Bleaching’ için diş
dokularında kayba neden olmadan, ren-
klenmelerin giderilmesinde uygulanabi-
lecek güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi.
Günümüzde insanların estetiğe ve doğal
görünüme olan yönelimleri sonucunda
beyazlatma tedavileri diş hekimliğinde
çok önemli bir konu haline gelmiştir. Bu
estetik tedavi şeklinin güvenilir olması ve
başarılı bir sonuca ulaşması için mutlaka
diş hekimi kontrolünde yapılması gerek-
mektedir. ‘Bleaching’ için bazı vakalarda
tek başına yeterli olmamakla birlikte, es-
tetik bir gülüşe sahip olmak isteyen kişi-
ler için güvenli ve etkili bir tedavi
yöntemi olduğunu söyleyebiliriz'' diye
konuştu.

Tedavi iki yöntemle olabilir

Diş beyazlatma olarak da bilinen işlemin
iki yöntemle yapılabileceğini söyleyen
Bal, “Okside edici ajanlar uygulanarak
dişlerin renginin açılmasına beyazlatma
(bleaching) denir. Beyazlatma tedavisi
renk değişikliği görülen canlı (vital) diş-
lerde ve kanal tedavisi yapılmış (devital)
dişlerde uygulanabilir. Vital dişlerdeki
beyazlatma tedavisi, beyazlatma ürünle-
rinin klinik ortamda diş hekimi tarafın-
dan uygulandığı ‘ofis tipi beyazlatma’
olarak ve daha düşük konsantrasyonda
bulunan beyazlatma ürünlerinin hazırla-
nan plaklar aracılığıyla diş hekimi kont-
rolünde evde uygulandığı ‘ev tipi
beyazlatma’ olarak iki yöntemle yapıla-
bilir. Bu yöntemlerin dışında hastalar ta-
rafından satın alınıp kullanılabilen çeşitli
diş macunları, jeller ve preparatlar de be-
yazlatma amacıyla kullanılmakta” diye-
rek uygulamayla ilgili bilgi verdi.

Öncelik diş yapısını korumak

Rengi değişmiş dişlerin tedavisinde 
uygulanabilecek ve girişimsel işlem ge-
rektirecek diğer restoratif teknikler ile
karşılaştırıldığında, beyazlatmanın diş

yapısının korunmasına öncelik veren bir
tedavi yaklaşımı olduğuna dikkat çeken
Bal, “Dişlerde görülen renk değişiklikleri
genetik, çevresel, tıbbi veya dişsel kay-
naklı olabilir. Renk değişikliği nedenleri,
tedavi seçimini ve sonuçlarını etkileyen
önemli etkenlerdir. Ayrıntılı yapılacak bir
klinik muayene ve hastanın ağız hijyeni
uygulamalarının, beslenme alışkanlıkları
ile dişlerin maruz kaldığı kimyasallar,
travma ve enfeksiyonların gözden geçiril-
mesi doğru tanıyı koymak için gereklidir”
dedi.

Tek başına yeterli olmayabilir

Beyazlatma tedavisinin bazı kişilere öne-
rilmediği ve bazı vakalarda tek başına ye-
terli olmayabileceğini belirten Dr. Öğr.
Üyesi Fatma Aytaç Bal, sözlerine şöyle
devam etti: ''Hastaların gerçekçi olmayan
beklentileri söz konusu olduğunda, si-
gara kullanımında, hamilelik ve emzirme
döneminde olan annelerde, dişlerde aşırı
hassasiyet görüldüğü durumlarda, dişeti
çekilmesi olan hastalarda ve beyazlatma
ajanlarının bileşenlerine karşı alerji geli-
şebilecek durumlarında beyazlatma 
önerilmemektedir.” DHA

DIS BEYAZLATMA
HEKIMSIZ OLMAZ
Diş beyazlatma olarak bilinen ‘bleaching’ tedavisinin, diş yapısını korumaya öncelik veren bir tedavi 
olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aytaç Bal, “Estetik bir gülüşe sahip olmak isteyen kişiler için gü-
venli ve etkili bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Beyazlatma tedavisi, yan etkilerin gelişebile-
ceği riski de göz önünde bulundurularak mutlaka diş hekimlerinin kontrolünde uygulanmalıdır'' dedi

DÜNYA genelinde paniğe yol
açan koronavirüsün mutas-
yona uğradığı haberlerini

değerlendiren Mikrobiyolog İpek Ada
Alver, “Şu an için ölüm oranlarında
ciddi bir artış görmesek de virüsün bu-
laşıcılığının arttığı kesin. İlerleyen za-
manlarda da virüs mutasyona
uğramaya devam edecektir” dedi.
Altınbaş Üniversitesi’nden Mikrobiyo-
log Dr. Öğr. Üy. İpek Ada Alver, mu-
tasyona uğrayan koronavirüs üzerine
açıklamalar yaptı. Yapılan araştırma-
larda virüsün mutasyona uğramasıyla
bilinen semptomlarda önemli bir deği-
şikliğin olmadığını söyleyen Alver,
yaygın görülen baş ağrısı, tat ve koku
alma kaybı, ateş, öksürük ve solunum
güçlüğü ile eklem ve kas ağrılarına
ilave olarak boğaz ağrısı, ishal, mide
bulantısı da görülebildiğini dile getirdi.

Bağışıklıktan kaçabiliyor

Koronavirüste yeni mutasyonların
devam edebileceğine dikkat çeken
Alver, “SARS-CoV-2 virüsünün yeni
varyantları üzerine yapılan çalışma-
larda, virüsün insan hücrelerinin
ACE2 reseptörüne bağlanan diken

proteininde meydana gelen değişim-
lerle bulaşıcılığı artıyor. Aynı zamanda
bu mutasyonlar sonucu ACE2 resep-
törüne bağlanma oranı arttığı için
virüs artık bağışıklık sisteminden kaça-
bilmekte ve bağışıklığı düşürebilmek-
tedir” diye konuştu. Dr. İpek Ada
Alver, “Özellikle Güney Afrika’da
meydana gelen yeni varyant sonucu
bulaşıcılığın yüzde 60’a yakın oranda
arttığı ve süperenfekte taşıyıcı bireyle-
rin sayısında artış olduğu belirlenmiş
durumda. Ölüm vakalarında önemli
bir artışın olmaması bu mutasyonun
en sevindirici yanlarından olsa gerek”
ifadelerini kullandı. Mutasyonlara
karşı maske, mesafe ve hijyen kuralla-

rının yanında tüm dünyada genetik
araştırma laboratuarlarının kurulması
ve mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve
genetik alanında yeni mutantların gen
dizi analizlerinin gerçekleştirilmesi ge-
rektiğini vurgulayan Dr. Alver, “Yapı-
lacak genetik araştırmalarla hem
üçüncü dalga pandemisine karşı ge-
rekli önlemler alınabilir. Hem de yeni
geliştirilen aşı ve ilaçların mutant vi-
rüse karşı etkili olup olmayacağı ana-
liz edilebilir. Tehlikeyi ne kadar
önceden bilirsek, mücadelede o kadar
başarılı oluruz. Koronavirüsün yayılı-
mının azaltılmasında genetik çalışma-
lar çok önemli” ifadelerini kullandı.
DHA

Riskleri göz önüne alın
Hastaların beyazlatma işle-
minin sağlığa zararlı olup ol-
madığı konusunda endişe
duyduğunu dile getiren Bal,
“Beyazlatma işleminden
sonra hastalarda karşılaşılan
en yaygın sorun dişlerde
hassasiyetin oluşabilmesi
veya diş eti irritasyonudur.
Bunlar geçici yan etkilerdir.
Ofis tipi beyazlatma yapılır-
ken yumuşak dokular bir
bariyer yoluyla korunur, te-
davi bitiminde uygulanan
beyazlatma jeli hemen etkili
bir şekilde uzaklaştırılır. Bu
sayede beyazlatma jelinin
çevre dokulara zarar ver-
mesi ya da yutulması ile ilgili
endişeler ortadan kaldırılmış
olur” diye konuştu. Ev tipi

beyazlatmada ise daha
düşük konsantrasyonda uy-
gulanan beyazlatma jelinin
olasılığının az olduğunu vur-
gulayan Bal, “Bir kısmı yu-
tulsa bile insan vücudunda
bulunan savunma mekaniz-
ması bu ajanı etkili biçimde
metabolize edebilecek kap-
asiteye sahiptir. Her iki yön-
temde de doğru uygulandığı
takdirde maruz kalma süresi
minimaldir. Uygulama ile il-
gili yapılacak hataların yan
etkiler gelişebileceği riski
göz önünde bulundurulmalı-
dır” diyerek olası riskler ne-
deniyle beyazlatma
tedavisinin mutlaka diş he-
kimlerin kontrolünde uygu-
lanması gerektiğini belirtti.

Virüsün mutosyonu
maalesef sürecek!
Virüsün mutosyonu
maalesef sürecek!
Virüsün mutosyonu
maalesef sürecek!
Virüsün mutosyonu
maalesef sürecek!
Virüsün mutosyonu
maalesef sürecek!
Virüsün mutosyonu
maalesef sürecek!
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ŞiŞli Emniyet Müdür-
lüğü’ne bağlı Gece Kartal-
ları olarak bilinen bekçiler,

dün akşam Harbiye Çayırı Sokak'ta
durumundan şüphelendiği H.N'yi
durdurdurdu. H.N'in elindeki po-

şette bulunan bilgisayar parçaları in-
celediğinde, bunun uyuşturucuyu
saklamak için özel bir düzenek ol-
duğu belirlendi. 
Bilgisayar hoparlörüne gizlenmiş
21.75 gram uyuşturucu madde ele

geçirilirken, mouse'un da hassas te-
razi olduğu ortaya çıktı. 
Bir suç kaydından aranması da ol-
duğu öğrenilen H.N, işlemleri için
Feriköy Polis Merkezi’ne götürüldü.
DHA

Hoparlörin içinden uyuşturucu çıktı

İstanbul'da 14 farklı iş yerini soyarak 
10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi 
çökertildi. Genelde kuyumcuları hedef alan
şüphelilerin hırsızlık anları kameralara da yansıdı

Şişli'de durumundan şüphelenilerek durdurulan kişide uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin
uyuşturucuyu bilgisayar hoparlörüne sakladığı, mouse'un da hassas terazi olduğu ortaya çıktı

İ stanbul genelinde 28
Temmuz 2020 tarihin-
den bu yana 10 farklı

ilçeden iş yeri hırsızlığı ile il-
gili gelen ihbarlar üzerine,
Asayiş Şube Hırsızlık Büro
Amirliği çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada 28 Tem-
muz’dan bu yana 14 farklı
hırsızlık olayının bu çete ile
ilgili olduğunu belirlendi.
Kamera kayıtlarından yola
çıkan polis ekipleri, şüpheli-
lerin ilk eşkalini sonra da
kimliklerini tespit etti. Şüp-
helilerin 6 aylık süreç içeri-
sinde 14 farklı ikamette
gerçekleştirdikleri hırsızlık-
tan 10 Milyon TL vurgun
yaptıkları tespit edildi.

Şafak operasyonu ile
yakalandılar

5 Ocak tarihinde polis ekip-

leri, yerlerini tespit ettiği
şüpheliler Nihat Ö.(30),
Oğuz K.(32), Fatih Ö.
(35), Cavit B.S.(21), 
Hayrettin Ç.(42) ve Cihan
A.(37)’nun ikametlerine
şafak operasyonu düzen-
ledi. İkamet ettikleri adreste
kıskıvrak yakalanan şüphe-
lilerden Nihat Ö. Ve Cihan
A. serbest bırakılırken, 
diğer dört şüpheli çıkarıl-
dıkları mahkemece
tutuklanarak cezaevine
gönderildi. 
Altı şüphelinin de benzer
suçlardan kaydının olduğu
öğrenildi. Operasyonda ele
geçirilen 5 milyon TL 
değerinde ziynet eşyası
mağdurlara geri verildi.
Kalan miktar için polis
ekipleri incelemesini sürdü-
rüyor. DHA

Hırsızlık Cetesı
YakaYı ele verdı

Yüzleri maskeli şüp-
helilerin iş yerlerinin
kapılarını levye ile
kırarak açtıkları,
sonrasında soygun
anları güvenlik ka-
meralarına saniye
saniye yansıdı.

Az daha ölecekti!
Eyüpsultan'da iddiaya göre freni patlayan bir kamyon, bir otomobile ardından
apartmanın merdivenlerine çarparak durabildi. Kazadan birkaç saniye önce
kaldırımda bekleyen kişilerin, oradan ayrılması olası faciayı önledi

Kaza dün
akşam saatle-
rinde Silahta-

rağa Caddesi üzerinde
yaşandı. İddiaya göre, 34
AG 3284 plakalı bir kam-
yon cadde üzerinde seyir
halindeyken freni patladı.
Sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi
sonucu araç kaldırıma
çıktı. Kamyon önce kaldı-
rımda bulunan lüks oto-
mobile ardından bir
apartmanın merdivenle-

rine çarparak durabildi.
Kazadan birkaç saniye
önce Mustafa Katkat ve
arkadaşlarının kazanın ya-
şandığı yerden ayrılması
olası bir faciayı önledi.

3 saniyeyle kurtardık

Yaşanan kazadan kıl payı
kurtulan Mustafa Katkat,
"Biz tabelayı indirdik iki üç
saniye sonra yukarıdan
gelen bir kamyonun muh-
temelen frenleri patladı.
Önce burada duran bir

otomobile ardından dük-
kanın içine doğru girdi.
Herhangi bir can kaybı
yok. Verilmiş sadakamız
varmış üç saniye ile kurtar-
dık. Sürücü ise omuzdan
yaralandı." dedi. Bir görgü
tanığı ise, "Arkadaşlar dı-
şarda konuşma yapıyordu
üç dört saniye önce arka-
daşlar içeriye girmeseydi
facia yaşanacaktı. Sesler
geldi gelip baktığımızda
kamyon çarpmıştı." ifade-
sini kullandı. DHA

Mal kavgası
avcılar'da bir marketten
bazı ürünleri aldıktan sonra
parasını ödemeden gitmek is-

tediği iddia edilen yabancı uyruklu
kadın ile onun marketten çıkışını engel-
leyen görevli kadın arasında kavga çıktı.
Olay, Merkez Mahallesi’ndeki Üftade
Sokak’ta bulunan bir markette meydana
geldi. Yabancı uyruklu bir kadın, iddia-
lara göre raflardan çeşitli ürünleri aldık-
tan sonra kasadan ücretini ödemeden
geçiş yapmak istedi. Market görevlisi,
müşterinin parasını ödemesini istedi.
Dışarı çıkmak isteyen kadın ile market
görevlisi arasında tartışma ve kavga
çıktı. İhbar üzerine gelen Avcılar Emni-
yet Müdürlüğü devriye ekibi, olay yerine
geldi ve kadını ifadesini almak üzere
polis merkezine götürerek, güvenlik ka-
merası görüntülerini incelemeye aldı.
Market görevlisinin ifadesinde, "Aldıkla-
rının parasını ödemedi. Engellemeye ça-
lışırken elimi ısırdı" dediği öğrenildi.
Yabancı uyruklu kadın da ifadesinin ar-
dından serbest bırakıldı.

Fırın aracını
çalıp kaçtılar

Bağcılar'da pompalı tüfek
doğrultarak fırıncı Remzi Kö-
ser'i etkisiz hale getiren 4 kişi,

Köser'in ekmek dağıtımı yaptığı hafif ti-
cari aracını gasp ederek kaçtı. Arka kapısı
açık araçtan ekmekler yola saçıldı. Yaşa-
nan o anlar ise güvenlik kamerasına sa-
niye saniye yansıdı. Olay, geçen perşembe
sabah saatlerinde Göztepe Mahallesi'nde
yaşandı. İddiaya göre, Fırıncı Remzi
Köser sabah saatlerinde ekmek dağıtımı
için servise çıktı. Dağıtım yaptığı hafif ti-
cari aracından inen Köser, girmek için fı-
rına yöneldi. O sırada bir kişi hızla gelerek
kapısı açık ve çalışır vaziyetteki araca
bindi. Aracın çalınmakta olduğunu fark
ederek koşan Köser'e kaldırımda bekleyen
3 kişiden 1'i tarafından pompalı tüfek
doğrultuldu. Köser, silahı görünce korka-
rak uzaklaşırken şüpheliler gasp ettikleri
araca binerek kaçtı. Arka kapısı açık kalan
araçtaki ekmekler yola saçıldı.

Torbacılara
operasyon

Bağcılar'da polisin bir süre-
den bu yana takip ettiği 'tor-
bacı' olarak nitelendirilen

sokaktaki uyuşturucu satıcısı 3 kişinin ya-
kalanma anı güvenlik kameralarına sa-
niye saniye yansıdı. Bağcılar İlçe Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri,
bir süreden bu yana takip ettikleri uyuştu-
rucu satıcılarını yakalamak için harekete
geçti. Ekipler, üzerlerinde bir miktar uyuş-
turucu bulunan 3 şüpheliyi kaldırımda
yürürken yakalarken, yoldan geçenler ne
olduğunu anlayamadı. Yere yatırılarak ke-
lepçelenen 3 şüpheli sorgulanmak üzere
Bağcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürü-
lerek sorguya alındı. Yapılan operasyon
bir işyerinin kameralarınca saniye saniye
görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheliler
çıkarıldıkları mahkeme sonucunda tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi.
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Yürek dağlayan ölüm
Şişli'de yaşlı bir kadın 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düşerek feci şekilde can verdi.
Vatandaşların dehşeti yaşadığı olay yerine gelen kadının oğlu ise sinir krizi geçirdi. Polisin
çalışmalarının ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Olay, saat 10.30 sıralarında Şişli
Merkez Mahallesi Halaskargazi
Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre sabah saatlerinde cadde üzerin-
deki evinde tek başına yaşayan 70 yaşların-
daki Gülten A., sabah saatlerinde 6. kattaki
evinin penceresini açtı. Yaşlı kadın bir süre
sonra henüz bilinmeyen bir nedenle metre-
lerce yükseklikten aşağıya düştü. Kadının
düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar du-
rumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar
üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadı-
nın bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonu-
cunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun
üzerine polis ekipleri olay yerinin çevresine
güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, kadının
ise üzeri örtüldü. Polis ekipleri inceleme yap-

tığı esnada ise olay yerini gören vatandaşlar
çalışmaları izledi. Bazı vatandaşlar ise cep te-
lefonlarıyla yaşananları görüntüledi. Polis
ekiplerinin uyarısının ardından vatandaşlar
uzaklaştırıldı.

Oğlu sinir krizi geçirdi

Olayı haber alan kadının oğlu da koşarak
olay yerine geldi. Annesinin cansız bedenini
gören adam sokak ortasında sinir krizi ge-
çirdi. Polis ekiplerinin teselli ederek sakinleş-
tirmeye çalıştığı adam apartman girişine
götürüldü. Öte yandan olay yeri inceleme
ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemele-
rinin ardından kadının cansız bedeni, cenaze
aracına konularak Adli Tıp Kurumu mor-
guna kaldırıldı.

Dayakçı sevgili!
ŞiŞli'de aynı evde kalan
Ara E., kız arkadaşı Leyla
K.'yı 3 gün ara ile sokak

ortasında iki kez feci şekilde dövdü.
Ara E.'nin kız arkadaşını tekme ve
tokat dövdüğü, eve kadar omu-
zunda taşıyarak götürdüğü güvenlik
kameralarına yansıdı. Ara E., Şişli
Merkez Mahallesi Pehlivan Sokak'ta
aynı evde birlikte yaşadığı Leyla K.

(36) ile bilinmeyen bir nedenle ön-
ceki gün saat 16.00 sıralarında tartış-
maya başladı. Leyla K. evden
çıkarak kaçmak isterken, Ara E. ya-
kaladığı kadını tekme ve yumruklarla
dövdü. Leyla K., çevredekilerin mü-
dahalesi ile kurtarıldı. Baygınlık geçi-
ren kadın kendisine gelince koşarak
kaçmaya çalıştı. Ancak, tekrar yaka-
layıp sevgilsini darp etti.

Hırsızlık anı 
kameralarda
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Ç alışan gazeteciler günü, gazetecilik
mesleğini icra edenleri onurlandır-
mak için 1961’den beri 10 Ocak

günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kut-
lama günüdür. 1961-1971 yılları arasında
"Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlan-
mış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden
sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının
geri alınması üzerine kutlama gününün adı,
" 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak
değiştirilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gazetecilik
mesleğini için “Gazetecilik kutsal meslek-
tir” ve “Asker olmasaydım gazeteci olur-
dum” sözleri gazeteciye verdiği değerin bir

göstergesidir. Çünkü gazeteciler, ülkenin en
önemli toplumsal ve ulusal sesidir. Kamu
görevinde bulunan çalışanlarla eşdeğer
görev yapmaktadırlar. Toplumun gözü ku-
lağı sesi vicdanı olmaktadırlar.

Günümüz Türkiye’sinde bir çok gazeteci
işsiz kalmış, hakları tırpanlanmış ve hapse
atılmış vaziyette yaşamlarını sürdürme ça-
basındadırlar. Türkiye'de yüzlerce gazeteci
mahkemelerde haberlerini, yazılarını, yo-
rumlarını çok çeşitli suçlamalar karşısında
savunmak zorunda kaldı. Gazeteciler ha-
berleri, yazıları, eleştirileri gerekçe gösteri-
lerek sokak ortasında ya da gece yarısı ev
baskınları ile gözaltına alındı. Hayatları
boyunca ödemeyeceği tazminat cezalarına
çarptırıldılar. Hapis cezaları verildi. Sokak
ortasında öldüresiye saldırıya uğradılar...

Dünya Gazetesinin kurucusu merhum
Nezih Demirkent, 6 Nisan 1993 tarihli Salı
Yazısı'nın başlığında, "Bir daha dünyaya ge-
lirsem asla gazeteci olmam" diye başlık at-
mıştı. Bu başlığı bir usta bir duayen
gazeteci atmıştı. O günün medyasında bu
başlığı, çeşitli tartışmalar ve latifelerle kar-
şılansa da bu günün Türkiye’sindeki gazete-
ciliğin durumunu görüş şekliydi. Belkide 
bu günün gazatecilerine 28 yıl önceden 
verdiği bir mesajdı.

Gazeteci; Haberleri dürüst, etik ve taraf-
sız bir şekilde araştırma, belgeleme, yazma
ve sunma ile görevli kişidir. Hür iradesiyle,
hiçbir baskı altında kalmadan ve hiç bir
kişi ve kurumun kalemi, sözcüsü olmadan
halka doğruları olduğu gibi aktaran Kişidir.

Ülkemizde her ne kadar “Basın özgür-
lüğü” var denilse de gazeteciler, bu ilkeler-
den uzak baskı altında bırakılmakta ve
taraf olmaya zorlanmaktadırlar. Bir çok
gazeteci “bana dokunmayan yılan bin yaşa-
sın” atasözü edasıyla, kimsenin işine pek
karışmadan “sessiz yazılar” yazmakta.
Sessiz yazıların pek, kişi ve kurumları
hedef alan sözlerini bulamazsınız. Çok
fazla fikirlerinizi düşüncelerini alenen or-
taya koyamazlar. Eleştiremez ve tenkit 
edemezler . Çünkü bunları yaptıklarında

karşılaşacakları yaptırımlar ve gidecekleri
sürgün yerleri bellidir...

hürriyet gazetesinin kurucusu merhum
Sedat Simavi’nin Hürriyet gazetesini ilk
kurduğu yıllarda gazetecilere verdiği bir
öğüt, her yazdığım makalemde aklıma
gelir.

“Gerekirse kalemini kır ama sakın
satma”

Basın yayın organları içerisinde çalışan,
yönetim kurulundan yazarına, muhabirin-
den habercisine, grafikerinden sayfa 
editörüne, matbaasından sevkiyatına, 
dağıtımından okura ulaşımına kadar 
çalışan tüm basın emekçilerimizin 10
Ocak  çalışan gazeteciler gününü 
kutluyorum.

Saygılarımla

Türkiye’de gazeteci olmak

Bağcılar’da 2013 yılında erken doğum
yapan Arzu Aydın’ın dünyaya gelen çocuğu
Aras’a otizmli ve epilepsi hastası tanısı ko-

nuldu. Aydın, 3 yaşına kadar hastanelerde yatan oğlu
için tedavi arayışına girdi ve Bağcılar Belediyesi Fey-
zullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nı buldu. Kağıtha-
ne’de oturan Aydın ailesi çocukları Aras’ın tedavisi
için Bağcılar’a taşındı.

Doya doya sarılıyorum 

İlk olarak kreşle tanışan Aras, burada ergoterapi ve
duyu bütünleme terapisi aldı. Engelliler Sarayı’na gel-
diğinde yürüyemeyen, bir yere dokunamayan ve sü-
rekli olarak ağlayan Aras, 5 yıllık eğitim sonunda
iyileşti. Aras artık yaşıtları gibi istediği şekilde hareket
eder duruma geldi. Buradaki eğitimlerden sonra oğ-
luna ilk kez sorunsuz bir şekilde sıkı sıkıya sarıldığını
söyleyen anne Arzu Aydın, “3 yaşından beri hizmet
alıyoruz. Buraya gelmeden önce hiç susmazdı sürekli
ağlıyordu. Ne banyo yapabiliyordu ne çıplak ayak
yere basabiliyordu. Hiçbir yere temas edemiyordu.
Her şeyden memnuniyetsizdi duyu bütünlemeyle Al-
lah’a şükür hepsini geri kazındı. En güzeli de artık
yavruma doya doya sarılıp onu öpebiliyorum” dedi. 
8 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası Aras, iyileştik-
ten sonra sosyalleşmeye de başladı.

Hafta sonunda uygulanan 56 saatlik so-
kağa çıkma kısıtlaması sırasında Taksim
Meydanı'nda denetim noktaları oluştu-

ruldu. Denetim noktasına gelen İranlı iki turistten bi-
risinin maskesiz olduğu görüldü. Görevlilerin uyarısı
üzerine maskesini cebinden çıkararak, takmaya çalı-
şan turiste İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultu-
sunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci
maddesi kapsamında 900 TL ceza kesilmesi için tuta-
nak hazırlandı. İranlı turist, bu sırada elindeki şeffaf
şemsiye ile gazetecilerin kendisini görüntülenmesini
engellemeye çalıştı.

Elinde sigarayla geldi

Taksim'deki denetim noktasına gelen Faslı iki kadın
turistten birisinin maskesini çıkararak elinde sigara ol-
duğu görüldü. Bu kadına da maske takmamak ve İs-
tanbul Valiliği'nce sigara içilmesi yasak alanlardan biri
olarak ilan edilen Taksim'de sigara içtiği gerekçesiyle
900'er TL olmak üzere toplam 1800 TL ceza kesil-
mesi için tutanak hazırlandı. DHA

Geçmiş dönemin eleştirildiği açıkla-
mada, "Geçmişte uygulanan yanlış poli-
tikalar neticesinde betonlaşmanın had
safhada olduğu Esenyurt’ta daha fazla
yeşil alan kazandırma çalışmalarına da
devam ediliyor. Hürriyet, Akçaburgaz ve
Gökevler Mahallesi’nde yeni parklar
yapan Esenyurt Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü ekipleri, mevcut park-
ları da yeniledi. 2020 yılında Esenyurt
genelinde 2 milyon 507 bin 902 adet
çiçek dikimi, 8 bin 678 metrekare kauçuk
yürüyüş yolu, 89 bin 628 metrekare çim
serimi, 87 bin 609 çalı ve gül dikimi, 502
bank ve 408 çöp kovası yerleştiren Esen-
yurt Belediyesi, 8 basket sahasında da
bakım onarım çalışması yaptı" denildi. 
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Osman KÖSE

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt geçmiş
dönemle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. "Göreve

geldiğim günden itibaren Esenyurt'u soyup soğana çevi-
ren firmaların haciz yağmuru altındayız" diyen Bozkurt,

"Yıllarca Esenyur'ta milyonlarca para kazanmış, ama 
ahlaken sınıfta kalmış tedarikçiler yüzünden paramızı

kullanamıyoruz. Buradan meydan okuyorum. Elinizden
geleni ardına koymayın" tepkisini gösterdi

İLK DEFA
BU KADAR
SİNİRLENDİ

A K Parti Meclis Grubu tarafın-
dan Esenyurt'un muz cumhuri-
yetine benzetilmesine sinirlenen

Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt açtı ağzını yumdu gözünü. "Ben
Paris Belediyesi'ni devralmadım" diyen
Bozkurt, "15 yılda depreme hazırlık
için bir tane kazma alınmamış. Şimdi
mıuz cumhuriyeti diyorlar. Yıllardır
muz cumhuriyeti miydi burası? O
zaman değildi de şimdi mi muz cum-
huriyeti? Saatlerce konuşuyorlar, haka-
rete varan laflar ediyorlar. Ben bu
mecliste insanların içeriye alınmadığı
günleri biliyorum. Belediye Başkanve-
kili'nin insanlara nasıl muamele ettiğini
biliyorum" ifadelerini kullandı. Göreve
geldiği günden itibaren Esenyurt'u
soyup soğana çeviren firmaların haciz
yağmuru altında olduğunu belirten
Başkan Bozkurt, "Bütün hesaplarımız
haciz altında. Biraz vicdanlarınıza
kulak verin. Bu kadar borçlu belediye
bırakmasaydınız ben de paramı kulla-
nırdım. Yıllarca Esenyur'ta milyon-
larca para kazanmış, ama ahlaken
sınıfta kalmış tedarikçiler yüzünden
paramızı kullanamıyoruz. Ama bura-
dan herkese sesleniyorum, bütün en-
gellemelerinize rağmen alacağım. Evet

meydan okuyorum. Elinizden geleni
ardına koymayın" açıklamasında bu-
lundu. 

Çalışmalar anlatıldı

Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan
açıklamada ise 2020 yılında yapılan
çalışmalar anlatıldı. "Esenyurt Beledi-
yesi 2020 yılında ihtiyaç sahibi vatan-
daşlara destek amacıyla 60 bin gıda
kolisi, 180 bin litre süt, 60 bin adet
kaşar peynir, 33 bin 827 adet et kahval-
tılık, meyve ve içecek, 195 bin 862 por-
siyon sıcak yemek ve 84 bin 591
alışveriş kartı, bebek bezi ve mama
desteği sağlayarak dayanışmayı bü-
yüttü" denilen açıklamada, "2020 yı-
lında bütün dünyayı etkisi altına alan
Koronavirüs ile mücadele kapsa-
mında, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekip-
leri Esenyurtluları yalnız bırakmadı.
Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Mer-
kezi'nde, 37 çocuğa 114 saat dil ve ko-
nuşma terapisi, 170 çocuğa 298 saat
bireysel eğitim, 131 kişiye 85 saat psi-
kolojik danışmanlık, 254 vatandaşa
evde kuaför ve kişisel bakım, 449 en-
gelli ve 65 yaş üzeri vatandaşa evde te-
mizlik hizmeti, 18 bin 222 vatandaşa
sağlıklı beslenme ve diyet programı, 7
bin 482 vatandaşa evde sağlık hizmeti,
7 bin 610 kişiye hasta nakil hizmeti,

612 vatandaşa ilaç yardımı, 160 kişiye
medikal malzeme yardımı, 11 bin 327
vatandaşa toplu taşıma hizmeti ve 145
kişiye fizik tedavi hizmeti vererek sağ-
lıklı bir yaşam için destek verildi" ifade-
leri kullanıldı. 

Her gün dezenfekte

Açıklamada, tüm sokaklar ve bina gir-
işlerinin dezenfekte edildiği belitilerek,
"Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü ekipleri, 43 mahallede tüm
sokak ve bina girişlerini de dezenfekte
etti. 2 adet araç dezenfeksiyon nokta-
sında 46 bin 448 araç, 77 devlet okulu,
22 özel okul, 11 özel spor kulübü, 11
kütüphane, 13 kreş, 84 cami, 5 cemevi,
43 mahallede bulunan tüm kıraatha-
neler ve 43 dernek dezenfekte edildi.
Belediye binası başta olmak üzere
kamu kurumları 120 defa; aile sağlığı
merkezleri, kaymakamlık binası, 270
eczane, bağımlılık merkezi, Kızılay ek
binası, yaşlı bakımevi, göç idaresi ve
yabancılar şubesi, ilçe milli eğitim mü-
dürlüğü 80 defa; özel sağlık kuruluş-
ları, kamu bankaları ve özel bankalar,
kamu kurumları, muhtarlık, noterler,
14 PTT dağıtım şubesi ve merkez mü-
dürlüğü, müftülük ve sosyal hizmetler
binaları da pandemi boyunca 40 defa
dezenfekte edildi" bilgisi verildi. 

BARIŞ KIŞ

BETONA DEĞİL
İNSANA YATIRIM

Bütün canlıların yaşam
hakkına sahip çıkan Küçük-
çekmece Belediyesi’nin ilçe-

nin 3 noktasında hayata geçirdiği Pati
Parklarda, hem hayvanseverler hem
minik dostları keyifli zaman geçiriyor.
Küçükçekmece’de, Fevzi Çakmak
Meydanı, Atakent Mahallesi 1. Etap
Mesire Alanı ve Cumhuriyet Mahallesi
Soğuksu Mevkii'nde kurulan Pati Park-
lardan aynı anda 45 köpek faydalana-
biliyor.

10 farklı aktivite mevcut

Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü tarafından tasarlanan
toplam 1983 metrekare park alanla-
rında, köpekler için 10 farklı aktivitenin
yer aldığı köpek eğitim parkuru bulu-
nuyor. Hayvanseverler için bank ve pik-
nik masası olan parklarda, köpekler
için ise, tahterevalli, lastik atlama, stan-

dart atlama, atlama duvarları, standart
tünel, köpek yürüyüş parkuru, tır-
manma, slalom set, bar slalom, 
denge basamağı mevcut.

Başkan Çebi’ ye teşekkür

Zeyna adındaki 2 yaşındaki labrodor
cinsi köpeğini Fevzi Çakmak Mey-
danı’ndaki Pati Park’ta gezdiren Sezer
Güner (48), “Küçükçekmece Belediye-
si'ne ve Başkan Çebi’ ye pati park için
çok teşekkür ediyorum. Yapandan da
yaptırandan da Allah razı olsun. Burası
sayesinde hepimiz rahat ettik. Köpekle-
rimiz burada sosyalleşiyorlar. Burada
bulunan parkurlar sayesinde eğitim ve-
rebiliyoruz. Daha önce evimizin etra-
fında, motosikletle gezdiriyordum.
Hayvanseverler olarak başkanımızdan
biraz daha alanın büyütülmesini istiyo-
ruz” diye konuştu. Köpek sahibi Gök-
tuğ Köse (17) ise "Benim köpeğimin

adı Eks. Bir buçuk yaşında hastayken
sahiplenmiştim. Parktan çok memnu-
num. İyi ki yapmışlar. Dışarıda köpek-
lerimizi salamıyoruz. Burada ise etrafı
çevrili bir alan olduğu için rahatlıkla
köpeklerimizi salabiliyoruz. Rahatça
koşuyor, enerjisini atıyor. Bu nedenle
Küçükçekmece Belediyesi’ne çok teşek-
kür ediyorum. Pati Parkların sayısının
artmasını istiyorum" dedi. Küçükçek-
mece Belediyesi Pati Parkları kullanım
şartları ise şu şekilde; "Köpek sahipleri

yanlarında dışkı toplama poşeti bulun-
durmalı ve çevre sağlığına özen göster-
meli, park içerisinde bulunan oyun
grupları hayvanların cinslerine ve yaş
gruplarına uygun kullanılmalı, hastalık
riskine karşı parkı kullanan hayvanların
aşıları tam olmalı, köpekler karneli ol-
malı, boyun tasması ve künyeleri takılı
olmalı, park içerisine yiyecek ve ödül
mamaları ile girilmemelidir; agresif ve
koruma güdüsü yüksek köpeklerin 
girişi ise yasaktır."

Köpeklere özel park
Küçükçekmece Belediyesi’nin, hayvan sahiplerinin evcil köpeklerini rahat bir şekilde, kimseyi
rahatsız etmeden gezdirebilmeleri amacıyla açtığı köpeklere özel ‘Pati Park’ büyük ilgi gördü

Aras artık 
çok mutlu

Turistlere ceza

Dokunma duyu organını kullanamadığı için hiçbir
yere temas edemeyen otizmli ve epilepsi hastası 
8 yaşındaki Aras, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kı-
yıklık Engelliler Sarayı’nda aldığı duyu bütünleme
ve ergoterapi eğitimi sayesinde normale döndü.
Aras artık, akranlarıyla oynayabiliyor, banyo 
yapabiliyor ve sevdiklerine sıkıca sarılabiliyor
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İ stanbul Planlama Ajansı (İPA) İs-
tanbul İstatistik Ofisi, İstanbul hal-
kının ev içi gündeminden duygu

durum seviyelerine, ekonomik tercihle-
rinden iş memnuniyetlerine kadar bir-
çok başlıkta İstanbul’un nabzını tutan,
“İstanbul Barometresi Aralık 2020 Ra-
poru” nu yayınladı. Rapor, 28 Aralık
2020 – 8 Ocak 2021 tarihleri arasında
827 İstanbul sakini ile telefon üzerinden
görüşülerek hazırlandı. İstanbul İstatis-
tik Ofisi’nin hazırladığı İstanbul Baro-
metresi ile her ay, aynı temada sorular
ile periyodik anketler yapılıyor. İstan-
bullunun sıcak gündem konularına dair
düşünceleri, belediye hizmetlerine karşı
farkındalığı ve tutumu analiz ediliyor. 

Ekonomi kötüleşecek

Türkiye ekonomisinin yakın dönemde
kötüleşeceğini düşünen katılımcıların
oranı ekim ve kasım ayına göre azala-
rak yüzde 49 oldu. Ekonominin yakın
dönemde iyileşeceğini ve seyrinin değiş-
meyeceğini düşünenlerin oranı ise
kasım ayına göre artarak, yüzde 25,1 ile
yüzde 25,9 olarak gerçekleşti. Kendi
ekonomisinin, yakın dönemde, kötüle-
şeceğini düşünenlerin oranı yüzde 49,9,
iyileşeceğini düşünenlerin oranı yüzde
20, seyrinin değişmeyeceği kanaatinde
olanların oranı yüzde 30,1 düzeyinde
ölçüldü. Katılımcıların yüzde 56,5’i ara-
lık ayında geçinecek kadar para kazana-
madığını, yüzde 39,7’si geçinecek kadar

para kazanabildiğini belirtti. Katılımcı-
ların sadece yüzde 3,8’i, bu ay birikim
yapabildiğini ifade etti. Kasım ayı ile
karşılaştırıldığında geçinemeyenlerin
oranının azaldığı görüldü.

Borç alma ve verme arttı

Kasım ayına göre, borç alma ve verme
oranları arttı. Borç alanlar yüzde 46,6,
borç verenler yüzde 5,5, hem borç alıp
hem de verenler yüzde 2,2, her ikisini de
yapmayanlar ise yüzde 45,7 oldu.  Katı-
lımcıların yüzde 31,3’ü kredi kartı bor-

cunun tamamını ödeyemediğini, yüzde
42’si ise asgari tutarı ödediğini belirtti.
Ekim ve kasım ayı ile karşılaştırıldığında
kredi kartı borcunun tamamını ödeyen-
lerin oranının azaldığı görülürken, as-
gari tutarı ödediğini belirtenlerin oranı
arttı. Katılımcıların yüzde 70,9’u, bin
TL tutarında, yüzde 85,3’ü ise 5 bin TL
tutarında beklenmedik acil bir harca-
mayı kendi imkânları ile karşılayamaya-
cağını belirtti. Kasım ayına göre
karşılayamayacağını söyleyenlerin ora-
nında düşüş görüldü.

T ürkiye'de profesör olmak için
1973 yılında 2 yabancı dil bilmek şarttı.
1981 yılına gelindiğinde tek yabancı dil 

yeterli sayılmaya başlandı.
1983 yılında dil sınavından 100 üzerinden 70

almak şart iken 
2000 yılında il sınav barajı 65'oldu.
2018 yılına geldiğimizde ise
Dil sınavı baraj notu 55'e kadar düşürüldü.
Türkiye'deki mevcut 196 rektörün 68'inin tek bir

uluslararası yayını dahi yok. Yaptıkları yayın hiç atıf
almayan rektör sayısı ise 71.

(Kaynak: Prof. Dr. Engin Karadağ)
Akademinin içinin boşaldığına dair en çarpıcı 

rakamlardan biri ise hızla büyüyen "tez yazma sek-
törü"! Sadece İstanbul'da kayıtlı tez yazma şirketi 
sayısı 100'e yaklaştı. Naylon tez sektörünün 2020 
cirosu 200 milyon TL! 

İbb Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Eğitim Koordi-
natörü aynı zamanda Matematik Öğretmeni, konu-
sunda uzman isim Göksel Gökçe'nin dikkat çektiği bu
tablo bize gösteriyor ki; Üniversitelerde maalesef en
kolay girilen  bölüm 'rektörlük' ve en kolay alınan
ünvan ise 'profesörlük' olmuş durumda.

Maalesef diyoruz çünkü yeni neslin hiç bilmediği
'köy enstitülerimiz' vardı bizim. Köy enstitüsü, Türki-
ye'de donanımlı ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere
17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile açılan
okul türü olarak hayata geçirilmiş, eğitim verecek
eğitmenleri öncelikle eğitmeyi planlamış, tamamen
Türkiye'ye özgü olan eğitimde kaliteyi arttırmayı he-
defleyen bir eğitim projesiydi. O dönemi yaşayan dün-
yayı saran illet hastalık yüzünden şimdilerde
aramızdan hızla ayrılan büyüklerimiz 'köy enstitüleri'
için 'eğitimin eğitim olduğu dönemlerdi' diye bahse-
derdi. Fakat ne hikmetse bu kadar güçlü kurgulanan
bu sistem kısa sürede sürdürülemez hale getirilerek
'iş için, iş içinde eğitim' ilkesinden uzaklaştırılarak
öğretmen okullarına dönüştürüldü ve 1954 yılında
kapatıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı, reform paketi açıklayan
Bakanlıklar arasında ilk sırada yer alıyor.

Neden? Çünkü en sık el değiştiren bakanlık ve her
gelen Bakan yeni reform paketi açıklıyor. Düşünün
ki; Ülkemizde 18 yıldır tek bir iktidar var ve son 17
yıldır eğitim sistemimiz en az 17 kez değişti. Burda
amacım iktidarı hedef almak değil. Fotoğrafın bütü-
nüne bakılırsa taa köy enstitülerinden bu yana bize
toplu tüfekli mermili silahlar değil, eğitim sistemimiz
üzerinden yapılan saldırılar var. Hele şimdi korona
dolayısıyla okula gidemez, yüz yüze eğitim göremez,
sağlıklı ölçme değerleme yapılamaz, eğitim eşitliği-
nin oluşturulamadığı bu ortamda durumumuz daha
da vahim. İthal etmek yerine üretim yapmalıyız nida-
larının yanına, acilen eğitim sistemimizi de sadece
kendi menfaatlerimizin temeli üzerine yeniden inşaa
etmek zorundayız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk bugünleri o yıllardan görerek bizleri uyardı;
'Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş
meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse
etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eği-
tim ordusuyla mümkündür. Hayatta en hakiki mürşit
ilimdir, bilimdir!' 

Sonuçta bugün hızla değişen bir dünya düzeni 
içindeyiz ve ayakta kalmak için öyle görülüyor ki; 
En başta 'eğitim şart'!

İlkeli Söz; Biri sizi anlamıyorsa onu kendi haline
bırakın ona zaman herşeyi anlatır.

Hasar gören 
9 bina yıkıldı

büYükçekMece'debeklenen
büyük İstanbul depremi önce-
sinde kentsel dönüşüm çalışma-

ları hız kesmeden devam ediyor.
Büyükçekmece Belediyesi ve vatandaş işbir-
liğiyle bugüne kadar 25 bin konutun yıkımı
gerçekleştirildi. Atatürk Mahallesi'nde bulu-
nan ve 2019 yılı Eylül ayındaki 5.8'lik Silivri
Depremi ile hasar gören 9 bloklu 54 daireli
Büyükçekmece'nin ilk toplu konut projesi
olan sitenin de yıkımına başlandı. Binanın
kentsel dönüşümünün tüm kat sahiplerinin
ortak kararla yapılması dikkat çekti.

710 bağımsız bölüm var
Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Ömer Kazancı konuyla ilgili olarak,
Hilal 86 projesinin Büyükçekmece'nin ilk
toplu konut projesi olduğuna dikkat çeke-
rek, "90 yılında oturuma geçmiş bir yer bu-
rası. Şu anda bu bölgenin kentsel
dönüşümü yapılıyor. Şu anda yıkımını
gerçekleştirdiğimiz bu adadaki 9 blok 54
daire bulunuyor. Buradaki en önemli olay
tüm vatandaşların mutabakatıyla bu yıkım
gerçekleştiriliyor. Deprem Türkiye'nin ger-
çeği Belediye Başkanımız Dr. Hasan 

Akgün bulduğu bütün sosyal medya im-
kanlarıyla deprem gerçeğini dile getiriyor. 1
hafta önce Elazığ'da dün akşam da Anka-
ra'da olmak üzere deprem kendini sürekli
hissettiriyor. Büyükçekmece'de çok ciddi
bir kentsel dönüşüm hamlesi var. Birçok
bölgede yıkımlar devam ediyor. Yıkılan bi-
nalar deprem yönetmeliği öncesi yıkılmış
binalar. Hilal 86 bölgesinde yaklaşık 710
bağımsız bölüm var. 54 dairelik kısımdan
başladı. Önümüzdeki günlerde bu bölge-
nin tamamının kentsel dönüşümü gerçek-
leştirilecektir" dedi.

DÜŞÜNELİM

“İstanbul Barometresi” araş-
tırmasının üçüncüsünü ya-

yınladı. Katılımcıların yüzde
56,5’i Aralık ayında geçine-
cek kadar kazanamadığını
belirtirken, sadece yüzde
3,8’i birikim yapabildiğini

ifade etti. Yüzde 70,9, bin TL
tutarındaki acil bir harca-
mayı kendi imkânları ile 

karşılayamayacağını belirtti.
Borç alıp verme oranlarının

arttığı dikkat çekerken yüzde
15,3, kredi kartı borcunu hiç

ödeyemediğini söyledi

Büyükçekmece’nin ilk
toplu konut projesi olarak

gösterilen ve 2019 Eylül
ayında yaşanan depremde

hasar alan Hilal 86 site-
sinde 9 blok kentsel dönü-

şüm kapsamında yıkıldı

Marş okundu
bayrak çekildi 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk Türkiye genelinde tüm
okullarda bugün saat 10.00'da

İstiklal Marşı ve Bayrak töreni yapılaca-
ğını duyurdu. Maltepe'de bulunan Altay-
çeşme İlkokulu'nda saatler 10.00'u
gösterdiğinde okul bahçesinde İstiklal
Marşı okundu. Törene Maltepe Kayma-
kamı Meftun Dallı, Maltepe İlçe Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu ve öğ-
retmenler katıldı. Törenin ardından konu-
şan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı,
"Bugün bildiğiniz gibi Milli Eğitim Baka-
nımız ve Bakanlığımızın talimatı gereği
bütün Türkiye'de saat 10.00 itibariyle İs-
tiklal Marşımızı söyleyip bayrağımızı gön-
dere çektik. Etraftaki binalarda yaşayan
insanlarımızdan da katılanlar oldu pek
çok yerde. Temennimiz en kısa zamanda
sevgili çocuklarımızla birlikte bu mekan-
larda yine eskiden olduğu gibi İstiklal
Marşı'mızı hep birlikte söyleyip bayrağı-
mızı göndere çekerek derse başlayabil-
mek" dedi. Avcılar'da da geçen eğitim
yılında yaklaşık 5 bin öğrencisi ile Türki-
ye'nin en kalabalık ilkokulu konumundaki
Yeşilkent Leyla Bayram İlkokulu'nda da
saat 10.00'da İstiklal Marşı okunarak gön-
dere Türk Bayrağı çekildi. DHA

ISTANBUL’UN 
YARISI DARDA

İŞTEN ÇIKARILMA 
KORKUSU YAŞIYOR
Katılımcıların yüzde 49,7’si çalıştığını,
yüzde 80,1’i ise hanesinde gelir getiren biri
olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde
69,8’i işinden memnun olduğunu, yüzde
20,6’sı ise memnun olmadığını belirtirken,
yüzde 27,3’ü işten çıkarılma korkusu duy-
duğunu söyledi. Katılımcıların yüzde
37,2’si ev işleriyle uğraştığını, yüzde 19,5’i
emekli olduğunu, yüzde 15,2’si iş arayıp
bulamadığını belirtti. İş arayıp bulamayan
grubun yüzde 69,1’i yakın zamanda iş bu-
lacağına inanmadığını ifade etti. Kasım
ayına göre bu oranda düşüş görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın
kararıyla Maltepe ve
Avcılar'da bulunan okullarda
İstiklal Marşı okunarak 
göndere bayrak çekildi

Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021
tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla,
WhatsApp kullanıcılarına getirilen

veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook
Inc., Facebook Ireland Ltd.’ye 4054 sayılı Reka-
betin Korunması Hakkında Kanunun 6. mad-
desinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla
resen soruşturma açıldı. Rekabet Kurulu’ndan

yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, son
günlerde, WhatsApp kullanıcılarına,

WhatsApp kullanım koşullarının ve
gizlilik ilkesinin güncelleneceğine
ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz-
konusu bilgilendirmede kullanıcı-

ların WhatsApp'ı kullanmaya
devam edebilmeleri için WhatsApp

verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşıl-
masına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8
Şubat 2021'den itibaren WhatsApp'ı kullanama-
yacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme,
daha fazla verinin Facebook tarafından toplan-
masını, işlenmesini ve kullanılmasını içermekte-
dir" denildi.  ,Açıklamada, "Kararda ayrıca söz
konusu uygulamalarının soruşturma sonu-
cunda alınacak kararı baz almas esastır” denildi.

Resen soruşturma

Yeni bir vizyon ile müşte-
rilerinin karşısına çıkan
Ceylan İnşaat projelerine

kaldığı yerden devam edecek. Yeni
merkezine taşınan ve Zer Group ismi
ile yatırımlarını sürdürecek. Zer İn-
şaat, Zer Film, Zer Otelcilik gibi bir
çok alanda şirketleri bünyesinde bu-
lunduran ZER Group 2 yıl içinde
tüm borçlarını ödedi ve faaliyetlerine
kaldığı yerden sürdürmeye başladı.
Gazetemize açıklamalarda bulunan
ZER Group Yönetim Kurulu Baş-
kanı Muammer Ceylan, “Biz 2018
yılında dünya genelinde ve ülkemizi

de etkisi altına alan küresel mali kriz-
den etkilendik ve konkordato ilan
ettik. 8 şantiye ve 1 milyar TL’lik yatı-
rım hedefi olan şirketimiz yaşanan
küresel kriz nedeni ile projelerini ya-
vaşlattı veya ara verdi. Ancak bu sü-
reçte konkordato ilan etmeseydik
hem şirketimizi kaybedebilir hem de
müşterilerimizi mağdur edebilirdik.
Bu riski göze almadık ve konkordato
ilan ederek borçlarımızı yapılandır-
dık. Bu süreçte müşterilerimizin
menfaatlerini de göz önünde bulun-
durarak onları mağdur etmemek için
tüm imkanlarımızı seferber ettik. 2

Yıl içinde kentsel dönü-
şüm bünyesinde devam
eden projelerimiz içinde
bulunan ev sahiplerinin ki-
ralarını ödedik. Ev sahibi
olacak müşterilerimizin
hakları devam ediyor. Ay-
rıca yapılacak olan evlerin
mali değerlerinde de bir
kayıp yaşanmayacaktır. Bize güvenen
müşterilerimize göstermiş oldukları
anlayış ve sabır için teşekkür ederiz.
Bizi takip etmeye ve güvenmeye
devam etsinler” dedi.

Faaliyetler devam edecek

Zer Group Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ozan Ceylan ise “35 yıllık
bir geçmişe sahip bir şirketiz. Ceylan

İnşaat olarak bu yıldan
itibaren Zer Group adı
ile ticari faaliyetlerimize
devam edeceğiz. İstan-
bul’un birçok bölgesinde
şantiyelerimiz var. Bu
şantiyelerimizde çalışma-
lara yeniden başladık.
Kadıköy – Göztepe’de

ZER OTEL ismi ile yeni bir proje-
mizi tamamladık. Çok yakın bir ta-
rihte otelimiz hizmete girecek. 100
yataklı ve 4 yıldızlı otelimiz Kadıköy
– Göztepe semtinde , Marmara De-
nizi ve Adalar manzaralı son tekno-
loji sistemle donatılmış, 4 yıldızlı bir
otel olacak. Zer Group bünyesinde
birçok şirketimiz var.” dedi.
BARIŞ KIŞ

35 yıllık mazisi ile ülkemizin
köklü inşaat firmalarından
biri olan Ceylan İnşaat, 2 yıl

önce yaşanan kriz nedeni ile
konkordato ilan etmiş ve

bazı projelere ara vermişti. 2
ay önce kendi isteği ile
konkordatodan çıkan 

Ceylan İnşaat bu süreçte
yeniden yapılanmaya gitti

Ceylan İnşaat yeniden doğdu
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AİLe, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı
açıklamasında, Türkiye'de ilk koro-

navirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ar-
dından milyonlarca çalışana destek olduklarını,
bununla birlikte İş Kulüplerinde verilen yüz
yüze eğitimi elektronik ortama taşıdıklarını
anımsattı. Yoğunlaştırılmış İş ve Meslek Danış-
manlığı hizmetiyle iş arayanlara motivasyon
desteği verdiklerini, kadın, genç, engelli, eski
hükümlü gibi iş gücü piyasasında özel politika
gerektiren gruplara yönelik eğitimlerin sürdü-
ğünü belirten Selçuk, "68 ilde 76 birimde faali-
yet gösteriyoruz. Hedefimiz, İş Kulüplerinin

2021 yılı sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırıl-
ması." ifadesini kullandı. İŞKUR tarafından ve-
rilen yoğunlaştırılmış İş ve Meslek
Danışmanlığı hizmeti kapsamında iş arayanları
iş gücü piyasasına hazırladıklarını bildiren Sel-
çuk, İş Kulübü eğitimlerinde özgeçmiş hazır-
lama, kariyer planlaması ve iş görüşmesinde
yapılması gerekenleri katılımcılara aktardıkla-
rına değindi.

7 bin 887 öğrenci katıldı

İş Kulüplerinde gerçekleşen eğitimle ilgili de-
tayları paylaşan Selçuk, şunları kaydetti: "Beş
güne kadar düzenlenebilen eğitimlerle katılım-

cılarımıza kendini ve iş gücü piyasasını tanıma,
beden dili, mülakat teknikleri ve işveren bek-
lentileri gibi konularda teorik ve pratik eğitimler
veriyoruz. eğitim içeriklerini, hedef grubun ihti-
yacı doğrultusunda belirliyoruz. Ayrıca işveren-
lerimizi de bu eğitime dahil ediyoruz. Mülakat
simülasyonlarına katılmalarını sağlıyoruz. Grup
görüşmesi, bireysel çalışma ve akran danış-
manlığı gibi yöntemleri kullanarak katılımcıla-
rın özgüvenini ve motivasyonunu artırıyoruz."
Haziran ayından yıl sonuna kadar 11 bin 500
kişinin çevrim içi düzenlenen eğitimlerden biz-
zat yararlandığının altını çizen Bakan Selçuk,
çalışmalar kapsamında eğitim kurumları, kadın

konukevleri, çocuk destek merkezleri, dene-
timli serbestlik müdürlükleri, halk eğitimi mer-
kezleri ve sivil toplum kuruluşları gibi kurum ve
kuruluşlarla iş birliği yaptıklarını aktardı. Sel-
çuk, İş Kulübü faaliyetlerinin eğitim kurumla-
rında da tüm hızıyla devam ettiğini
vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Okullarımızın
çevrim içi eğitime geçmesiyle biz de onlara bu
süreçte gereken uyumu sağladık. 2020 yılında
üniversite düzeyinde düzenlediğimiz çevrim içi
eğitimlere 7 bin 887 öğrenci katıldı. Bu zorlu
süreçte mezun olan ve eğitimlerine devam
eden öğrencilerimizin kariyer planlamalarına
destek olduk."

Bakan Selçuk,
yoğunlaştırılmış 

İş ve Meslek
Danışmanlığı
hizmetiyle iş 
arayanlara 

motivasyon desteği
verdiklerini 
belirterek, 

"Hedefimiz, İş 
Kulüplerinin 2021 yılı
sonuna kadar 81 ilde

yaygınlaştırılması."
ifadesini kullandı

Y abancıya gayrimenkul satış şirketi Nevi-
ta'nın araştırmasına göre, İstanbul, or-
talama konut metrekare fiyatı itibarıyla

Avrupa'daki metropoller arasında en cazip
şehir olarak öne çıkıyor. Araştırmaya göre, son
yıllarda yabancıların konut alımında en çok
tercih ettiği şehirlerin başında gelen İstanbul,
henüz istenilen değere ulaşılmamış olması ne-
deniyle yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor.
Türkiye genelinde yabancıya satılan konutların
yarısı İstanbul'da gerçekleşirken, yabancılar
2019'da 20 bin 857, salgına rağmen geçen yılın
ocak-kasım döneminde de 16 bin 867 adet
konut aldı. Ulusal ve uluslararası alanda yatı-
rım cazibesiyle öne çıkan İstanbul, yabancıya
konut satışında da küresel kentler arasında
hızla ilerliyor. Bu ilerlemede, kentin Avrupa
metropollerine göre henüz istenilen değere
ulaşmamış olması büyük önem taşıyor. İstan-
bul'da konut satışında ortalama metrekare fi-
yatı 462 avro olarak ölçüldü. Bu rakam,
Paris'te 11 bin 613, Londra'da 10 bin 797, Mü-
nih'te 8 bin 442, Madrid'de 2 bin 630, Liz-

bon'da 3 bin 346, İtalya Bolzano'da 3 bin 41,
Avusturya Innsbruck'ta ise 5 bin 992 avroya
kadar yükseliyor. Bu kentlerde ülke ortalama-
sına göre fiyatların çok yüksek olması dikkati
çekiyor. Paris'te ortalama metrekare fiyatları
Fransa genelinin 4,3 katına kadar çıkarken, bu
rakam Londra'da İngiltere'nin 3,3 katı, Mü-
nih'te Almanya'nın 3 katı, Innsbruck'ta Avus-
turya'nın 3,7 katı, Lizbon'da Portekiz'in 1,9
katı, Bolzano'da İtalya'nın 1,8 katı, Madrid'de
İspanya'nın 1,6 katı şeklinde. İstanbul'da ise
ortalama metrekare fiyatları Türkiye genelinin
1,5 kat üzerinde bulunuyor.

Avrupa ülkelerine parmak ısırttı 

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal,
araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, yaban-
cıya konut satışında güçlü performansını sür-
düren Türkiye'nin, bu dönemdeki başarısıyla
Avrupa ülkelerine parmak ısırttığını söyledi.
Salgının neden olduğu zorlu koşullara rağmen
Türk gayrimenkul sektörünün geçmiş yıllar-
daki satış rakamlarını korumayı başardığını

ifade eden Akbal, "Ancak Avrupa pazarlarında
yabancıya satışta yüzde 30'a varan düşüşler
dikkat çekti. Türkiye'nin ve İstanbul'un öne çık-
masındaki ana etken yabancıların güveni."
dedi. Dünya metropollerindeki konut fiyatları-
nın yatırımcı ilgisiyle doğrudan bağlantılı oldu-
ğunu belirten Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlgili ülkelerin istatistik kurumlarından elde et-
tiğimiz verilere göre, Paris, Londra, Münih gibi
Avrupa metropollerindeki konut metrekare fi-
yatları bulundukları ülkelerdeki ortalama fiyat-
ların 3-4 katına kadar ulaşabiliyor. Örnek
vermek gerekirse, Fransa'da ülke genelindeki
ortalama fiyatlar 2 bin 685 avro seviyesindey-
ken, bu rakamlar başkent Paris'te 11 bin 600
avroya kadar çıkıyor. Benzer bir durumu Lon-
dra ve Münih'te de görüyoruz. Araştırmalara
göre, Londra'da bu oran 3,3, Münih'te ise 3
kat olarak gerçekleşmiş durumda." Akbal, En-
deksa'nın araştırmasına göre, İstanbul'da orta-
lama konut metrekare fiyatının 462 avro olarak
ölçüldüğünü, bu rakamın Türkiye ortalaması-
nın 1,5 katına denk geldiğini söyledi.

Hedefimiz iş kulüplerinin yaygınlaşması 

istanbul 

gibisi yokgibisi yokgibisi yokgibisi yokgibisi yokgibisi yokgibisi yokgibisi yokgibisi yok
Faruk Akbal, araştırmada ismi geçen
ve yabancıya konut satışında öne
çıkan Londra, Münih, Lizbon, Bolzano
ve Madrid gibi kentlerin artık doygun-
luğa ulaştığını aktararak, "Yatırımcılar,
yüksek getiri sağlayabilecekleri yeni
merkezlere odaklanıyor. Bu yaklaşımla
son 3-4 yıldır İstanbul'a farklı coğraf-
yalardan yatırımcıların ilgi gösterdiğini
görüyoruz." dedi. Bu ilgiyi sadece ger-
çekleşen satışlarla ölçmenin doğru ol-
madığını ifade eden Akbal, "7-8 yıl
önce İstanbul'un yerini bilmeyen yatı-
rımcılar, bugün İstanbul ve çevresin-
deki gayrimenkullerle ciddi biçimde
ilgileniyor. Salgın sonrasında bu ilginin
çok daha yukarı seviyelere çıkmasını
bekliyoruz." diye konuştu. Akbal,
geçen yıl ocak-kasım döneminde ya-
bancıya 36 bin 385 adet konut satıldı-
ğını, önceki yıla göre düşüş olsa da
2018'e kıyasla yüzde 4 artış yaşandı-
ğını, salgına rağmen gösterilen perfor-
mansın net bir başarı olduğunu
vurguladı. Türkiye'den en çok konutu
Irak ve İranlıların aldığını anımsatan
Akbal, pazarın daha da çeşitlenmesi-
nin emlak değerini gerçeğe yaklaştıra-
cağını söyledi.

Herkes 
İstanbul’a 
yöneldi
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Nevita'nın araştırmasına göre, 
İstanbul, konutta henüz istenilen

değere ulaşılmamış olması 
nedeniyle yatırımcıları cezbetmeye

devam ediyor

gibisi yok

Güneydoğu Anadolu İhracatçı
Birliklerinin (GAİB) verilerinden
derlediği bilgilere göre, 2020 yılında,

en büyük pazar olan Rusya'nın Türkiye'den al-
dığı domates kotasını düşük tutmasına rağmen
bu üründe bir önceki senenin ihracat rakamları
aşıldı. Romanya, Ukrayna, Belarus, Suriye, Al-
manya ve Polonya gibi farklı ülkelere yönelen
ihracatçılar, 51 ülkeye domates satarak 313
milyon 405 bin dolar gelir elde etti. 2019 yı-
lında 304 milyon 440 bin dolarlık domates ih-
racatı yapılmıştı. Geçen yıl en çok domates
ihracatı yapılan ülke 62 milyon 217 bin dolarla
Rusya oldu. Romanya ise bir önceki yıla göre
en fazla ihracat artışı yaşanan ülke olarak ka-
yıtlara geçti. Türkiye, Romanya'ya 2019'da 36
milyon 392 bin dolarlık domates ihracatı ger-
çekleştirirken 2020 yılında bu rakam yüzde 38
artışla 50 milyon 332 bin dolara yükseldi. İhra-
catta ikinci sırada yer alan Romanya'yı 36 mil-
yon 563 bin dolarla Ukrayna, 28 milyon 818
bin dolarla Bulgaristan izledi.

Pandemiye rağmen başarılı bir yıl

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-

BİR) ve GAP Seracılar Derneği Başkanı Müs-
lüm Yanmaz, 2020'deki domates üretiminin bir
önceki yıla göre çok daha iyi olduğunu, yüksek
rekolte elde edildiğini belirtti. Kısıtlamaların uy-
gulandığı salgın ortamında tarım çalışanlarının
çok büyük fedakarlık yaparak üretimlerini sür-
dürdüklerini aktaran Yanmaz, böyle bir dö-
neme rağmen ihracat noktasında yüzde 3'lük
bir artışın sevindirici ol-
duğunu ifade
etti. Yan-
maz, sal-
gının
ih-

racat akışını da zorlaştırdığını anlatarak şöyle
konuştu: "Tüm dünya pandemi nedeniyle içe-
riye kapanmışken, Avrupa seralarda çalışacak
işçi bulamazken Türkiye üretimine devam etti.
Tarım çalışanlarımızın fedakarca çalışması
sonrası ürettiğimiz domateslerin 51 ülkeye ih-

racatı gerçekleştirildi. Rus-
ya'nın belirlediği

domates kotasını
aştık, ihracat-

çımız dur-
madı

farklı
ül-

kelere yöneldi ve geçen seneki rakamları aştık.
Pandemi nedeniyle Avrupa ülkelerinin kapıla-
rını kapatması nedeniyle ihracatta zorlukla kar-
şılaştık, yoksa bu rakamlar daha da yukarıya
çıkabilirdi. Pandemiye rağmen başarılı bir yıl
geçirdik, tüm dünyanın içe kapandığı, bütün kı-
sıtlamaların yaşandığı bir dönemde ihracattaki
artışımız büyük bir başarıdır. 2021 yılında da
tüm üreticilerin bereketli bir sezon geçirmesini
temenni ediyorum, şartlar ne olursa olsun biz
üretimimize devam edeceğiz, ürettiğimiz ürün-
leri dünyanın dört bir köşesine göndermeye ça-
lışacağız." dedi.

Üretimden vazgeçmedik

Şanlıurfa'nın Karaali bölgesinde bulunan jeo-
termal seralarda topraksız tarım tekniğiyle do-
mates üretimi yapan İbrahim Kılıç da 2020
yılında bereketli bir sezon yaşadıklarını belirtti.
Ürettikleri domatesleri Almanya, Romanya,
Rusya ve Suriye'ye gönderdiklerini aktaran
Kılıç, "Geçen yıl bereketli bir sezon geçirdik.
Pandemiye rağmen üretimden vazgeçmedik,
her gün seramızdaydık. Bu yıl inşallah pan-
demi bir an önce biter ve ürünlerimizi her yere
rahatlıkla gönderebiliriz." ifadelerini kullandı.

Domates bereketi
Türkiye'nin 2020'de gerçekleştirdiği domates ihracatı bir önceki yıla

göre yüzde 3 artışla 313 milyon 405 bin dolara ulaştı

Herkes 
İstanbul’a 
yöneldi

Arıcılık yapanlara
önemli müjde
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
arıcılık, ipek böcekçiliği ile kaz ve hindi
yetiştiriciliğine sağlanacak hibe
desteğinden yararlanmak isteyen
yatırımcıların 22 Ocak'a kadar başvuruda
bulunması gerekiyor

Arıcılık, İpek Böcekçiliği,
Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği
Yatırımlarının Desteklen-

mesine İlişkin Proje Uygulama Reh-
beri'nden yaptığı derlemeye göre,
kırsal alanlarda istihdamın geliştiril-
mesi, alternatif gelir kaynaklarının
oluşturulması, üretim ve kalitenin
yükseltilmesi için söz konusu alan-
larda yeni teknolojilerin kullanımının
yaygınlaştırılarak modern işletmelerin
kurulması ve makine, alet, ekipman
alımına yönelik yatırımların desteklen-
mesi amaçlanıyor. Arıcılık destekleme
konuları, arı ürünleri üretiminde kul-
lanılacak boş kovan, şurupluk, bal
sağım çadırı, güneş paneli, makine,
alet-ekipman ve seyyar arıcı barakası
gibi malzemeleri kapsayacak. Destek-
ten, 81 ildeki Arı Yetiştiricileri Birliği
veya Bal Üreticileri Birliğine üye, Arı-
cılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) müracaat
tarihi itibarıyla en az 3 yıldır kayıtlı,
AKS'deki aktif kovan sayısı bakımın-
dan 50 ve üstü arılı kovana sahip, bal
üretimine ilaveten bulunduğu bölge
ve ekotip dikkate alınarak kabul 
edilecek. 

Otomatik vites
araçlar tam gaz

Günümüzde otomobil
satın alırken, yakıt ve motor
tipi önemli bir tercih sebebi

oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomo-
bilseverlerin tercihlerinde önemli rol oy-
nuyor. Özellikle yoğun şehir içi trafikte
konforlu bir sürüş sunan otomatik vites
otomobillere ilgi dünya genelinde ve
Türkiye'de artmaya devam ediyor. Yeni
çıkan modellerdeki üst donanım paket-
lerin otomatik şanzıman seçeneğiyle
sunulması da tercih nedeni oluyor. Oto-
motiv Distribütörleri Derneği (ODD)
verilerinden derlediği bilgilere göre,
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç
toplam pazarı, 2020'de bir önceki yıla
göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788
seviyesinde gerçekleşti. Sadece otomo-
bile bakıldığında satışlar, 2020'de bir
önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610
bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da
yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679
adede ulaştı.

10 otomobilden 7'si otomatik

2020 yılında otomatik vites otomobil
satışlarındaki yükseliş de devam etti. Yıl
sonunda otomatik şanzımanlı otomo-
biller 436 bin 208 adetle yüzde 71,5 pay
alırken, manuel şanzımanlı otomobille-
rin payı 173 bin 901 adetle yüzde 28,5
olarak belirlendi. Bir başka ifadeyle, sa-
tılan her 10 otomobilden 7'si otomatik
vites olarak kayıtlara geçti. 2019'da oto-
matik şanzımanlı otomobillerin satış-
lardaki payı 66,5 olmuştu. 

Zehra
Zümrüt
Selçuk
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde
cumhurbaşkanı' ifadesine sert tepki göstererek, "ABD'nin seçilmiş Başkanı'na ve

seçim sonuçlarına saygı duyan, ama Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na sözde
diyen CHP Genel Başkanı'nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini

bekleyen makus sondan da asla kurtaramayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'na
sözde demek öz itibariyle Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik

ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir" dedi

M HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir
yazılı açıklama yaparak, ülke günde-
mine ilişkin değerlendirmelerde bu-

lundu. "Milli birlik ve toplumsal huzurumuzu
baltalamak, mazisi asırlara dayanan kardeşlik
bağlarımızı budamak, devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü dinamitlemek isteyen
meşum odakların melun oyunları gizlenemeye-
cek ölçüde ortadadır" diyen Bahçeli, "İbretlik ger-
çekleri, ihanete çanak tutan kişi ya da kesimleri
görmezden gelmek artık mümkün değildir. Geldi-
ğimiz bu aşamada mızrağın çuvala sığması im-
kânsızdır. Türkiye'nin, terörün hunhar
eylemlerine boyun eğmesini dayatan, asıl mana-
sından koparılmış demokrasi ve özgürlük ezber-
leri karşısında taviz vermesini amaçlayan habis
çevreler yıllardır faal haldedir. Yozlaşmış ve soy-
suzlaşmış demokrasi arzusu taşıyanların, 6 Ocak
günü ABD Kongresi'ne yapılan boynuzlu baskın-
dan ilham aldıkları bir başka altı çizilmesi gere-
ken husustur. Demokrasinin defin merasimini
düzenleyenlerin esasen insanlığa söyleyecekleri
hiçbir şey de kalmamıştır" ifadelerini kullandı. 

Asıl hedef Türkiye'dir

Özellikle Ortadoğu coğrafyasında vasat bulan
dehşet ve vahşet ortamının Türkiye'ye sıçraması
maksadıyla kesintisiz provokasyon içinde olanla-
rın hüviyetlerinin belli olduğunu ifade eden Bah-
çeli, "Kaldı ki bellerinin kırılması ise an
meselesidir. 2010 yılının Aralık ayında Tunus'ta
başlayan Arap Baharı'nın nihai ve neticeye bağla-
nacağı asıl hedef ülkesinin Türkiye olduğu izah-
tan varestedir. Nitekim son on yılda devletimiz ve
milletimiz planlı, sistemli ve sonuç odaklı pek çok
kalkışmaya, işgal girişimine, hain teşebbüse ale-
nen maruz kalmış, direkt muhatap olmuştur.
2013 yılı Haziranı ayında tırmanan Gezi Parkı
şiddeti, 2014 yılında gerçekleşen 6-8 Ekim olay-
ları, 2015 yılının ikinci yarısından itibaren yeşeren
hendek terörü, 15 Temmuz 2016'da vuku bulan
FETÖ işgal denemesi ülkemizin mahvı için kur-
gulanan iç ve dış düşman saldırılarıdır. Terör ör-
gütleri efendilerinden aldıkları talimatlarla
Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine tesis edilen
yıkım koalisyonunda eşzamanlı buluşmuşlardır.
PKK ile FETÖ, DEAŞ ile DHKP-C, MLKP ile
THKP-C aynı kaynaktan beslenen, aynı emellerle
teçhiz edilmiş, aynı yöntemlerle teşkili sağlanmış
kanlı terör örgütleri olarak milletimize ve ülke-
mize musallat olmuşlardır. Bunların siyasi ayak-
ları da zillet ittifakı çatısı altında yuvalanmıştır"
dedi. 

FETÖ-PKK işbirliği

Açıklamasını, "6-8 Ekim olaylarının hukuki muh-
tevası titizlikle yorumlandığında, Türkiye'nin
önüne nasıl feci ve şiddetli bir tuzağın kurulduğu

açık-seçik olarak görülecektir" şeklinde sürdüren
Bahçeli, "Serhildan olarak isimlendirilen bu iha-
netle yüzleşmeden, halkı sokağa davet eden hain-
lerle mücadele edilmeden maşeri vicdan huzur ve
feraha tam anlamıyla kavuşamayacaktır. 6-8
Ekim olaylarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nın hazırlamış olduğu kapsamlı iddiana-
menin Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından kabul edilmesi bölücülükle ve terö-
rizmle hesaplaşmak adına tarihi bir fırsat olarak
değerlendirilmelidir. 14 Nisan 2009 tarihinde ya-
pılan KCK operasyonlarıyla tutuklanan bölücü-
lerin 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçim
sürecinde kuşkulu şekilde tahliye edilmeleri, bu
tahliye edilenlerin 6-8 Ekim olaylarının sevk ve
idare merkezinde konuşlanmaları tesadüfün öte-
sinde FETÖ-PKK işbirliğinin ortaklaşa kumpası-
dır. PKK/KCK silahlı terör örgütünün önce
özyönetim-özerklik, ardından sözde büyük Kür-
distan'ı kurma gayesiyle 37 kişinin ölümüne
neden olan ve 32 ilde gerçekleşen şiddet ve terör
eylemleri kesinlikle şerefsiz bir başkaldırıdır.
Sözde Rojava devrimini son yurdumuza taşıma
planı Türkiye'yi bölme ve bitirme senaryosunun
bir parçasıdır" açıklamasında bulundu. 

Milli varlığımıza saldırdılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim
olaylarının çıkmasında doğrudan payı bulunan
108 kişi hakkında 30 farklı suçtan dava açtığını
hatırlatan Bahçeli, "Bunların en azılılarından bi-
risi de CHP'nin ve İYİ Parti'nin destekleyip sem-
pati beslediği terörist Selahattin Demirtaş'tır.
Şurası kesindir ki, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
neyse terörist Demirtaş odur. 6-8 Ekim olayla-
rıyla 15 Temmuz kalkışması, Gezi Parkı hadise-
leriyle Hendek terörünün istikameti öz itibariyle
bir ve aynıdır. Terörist Demirtaş'ın 30 Eylül 2014
tarihinde yaptığı direniş çağrısı, 6 Ekim 2014 ta-
rihinde KCK'nın sözde Türkiye sorumlusu bir
teröristin de katıldığı HDP MYK toplantısında
halkın sokağa daveti suçu ve suçluları tevsik et-
mektedir. HDP, DTK, DBP, HDK, PKK, YPG
ittifak halinde Türkiye'ye meydan okumuş, ateşli
silahlarla, bombalı suikastlarla, nefret söylemle-
riyle ve organize şekilde milli varlığımıza saldır-
mışlardır. Bunların ikmali, tahkimi ve takviyesi
de FETÖ tarafından yapılmıştır. Hiç kimse de-
mokrasi ve özgürlük kisvesiyle 6-8 Ekim şiddet
olaylarının faillerini aklamaya, haklı çıkarmaya
kalkışmamalıdır. Buna yeltenen kim varsa suça
iştirak etmiş sayılacaktır. PKK/KCK'nın kuklası
olan HDP ve diğer marjinal terör partileri Ana-
yasa'nın 68'inci maddesinin 4'üncü fıkrasını
açıkça çiğnemişler ve suç işlemişlerdir. Bunun
yanı sıra Anayasa'nın 69'uncu maddesine göre,
bölücülüğün ve terörün odağı haline gelmiş
partilerin kapatılması inkar edilemez bir amir

hükümdür" diye konuştu. 

Bu ülke sokakta kurulmadı

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara da
değinen MHP Lideri Bahçeli, "Boğaziçi Üniver-
sitesi'ne rektör atanmasına itiraz edenlerin, sırt-
larını dönerek şovmenlik yapanların, terör
örgütleriyle aynı kümeye girenlerin 6-8 Ekim
olaylarından ders almaları, sivil itaatsizlik çar-
pıklığına özenmemeleri samimi tavsiyemdir.
Terör örgütlerinin tazyik ve tahrikleriyle “Üni-
versitelere kayyum istemiyoruz” temalı protes-
tolarla ABD'deki Kongre işgalinin aynı döneme
denk gelmiş olması dikkat çekici ve tek kaynak-
tan beslenen bir eylem türüne işaret etmektedir.
Ayrıca 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletve-
kili Genel Seçimleri'nin ardından CHP adayı et-
rafında şekillenen ve sokak tartışmalarıyla
temellenen tehlikeli söylemler, 3 Kasım 2020
ABD Başkan Seçimi'nden sonra tetiklenen
kavga ve kutuplaşma ortamıyla amaç-araç iti-
bariyle farklı görülmemelidir. 
Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmamış,
sokak sokak eylem yapan görevli ajanlara rehin
bırakılmayacaktır. ABD'nin seçilmiş Başkanı'na
ve seçim sonuçlarına saygı duyan, ama Türkiye
Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na
sözde diyen CHP Genel Başkanı'nın hukuka ve
milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen
makus sondan da asla kurtaramayacaktır. Sayın
Cumhurbaşkanı'na
sözde demek öz iti-
bariyle Türk mille-
tine, demokrasi
kültürüne, milli ege-
menlik ilkelerine ha-
karettir, hıyanettir,
hürmetsizliktir. Za-
limlerin ve Türkiye
düşmanlarının ye-
minli sözcüsü olan
Kılıçdaroğlu, FE-
TÖ'ye, PKK'ya,
MLKP'ye, DHKP-
C'ye tutunmaktan,
bu hain örgütlerle yol
yürümekten derhal
vazgeçmeli, terörist-
lerle bağını kesmeli-
dir. Yoksa suç ve
terör örgütleriyle irti-
bat ve iltisakının ve-
bali kendisinin siyasi
sonunu süratle hazır-
layacak, milletimiz
bu namertliği affet-
meyecektir" tepkisini
gösterdi. 
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"HDP, 6-8 Ekim olaylarının,
hendek terörünün ve bölücü-
lüğe mihmandarlık yapmasının
bedelini kanun, millet ve tarih
önünde kesinlikle ödemelidir"
diyen Devlet Bahçeli, "Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı, bil-
hassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili
hazırlanan ve hukuken açık
ihbar niteliği taşıyan iddiana-
meyi temel alarak HDP hak-
kında acil ihtiyaç olan kapatma
davasını süratle açabilecektir.
Şayet kapatma davasının açıl-
ması tavını kaybedip tavsa-
maya havale edilirse Milliyetçi
Hareket Partisi, Siyasi Partiler
Kanunu'nun 100'üncü madde-
sine müzahir olarak gereğini
zamanı geldiğinde inanmışlıkla
yapacaktır. CHP'nin, iYi Par-
ti'nin itirazları suç ve suçluyu
koruma mahiyetindedir. Bunun
yanında teröre yardım ve ya-
taklık olarak da ayrıca ele alın-
malıdır" ifadelerini kullandı. 

HDP KAPAtILMALIDIr

AK Parti ile ittifak olmamalı
Saadet Partisi YİK Üyesi Mustafa Kamalak, 'ittifak' tartışmalarına ilişkin yeni açıklamalarda
bulundu. İlkelerin önemine dikkat çeken Kamalak, "Bence AK Parti ile kesinlikle ittifak
olmamalı. Çünkü AK Parti politikası hep gerilim üzerinedir, ülkeyi kutuplaştırıyorlar" ded

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın Saadet
Partisi (SP) Yüksek İstişare

Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan
Asiltürk'ü ziyaretiyle başlayan ittifak
tartışmalarına SP'nin önceki Genel
Başkanı, YİK Üyesi Mustafa Kama-
lak da katılmış ve sosyal medya he-
sabı üzerinden "Vebali büyük olanla
ittifak olmaz" diyerek tavrını net şe-
kilde ortaya koymuştu. Kamalak,
konu ile ilgili olarak yeni açıklama-
larda bulundu. Haber Global'e konu-
şan Kamalak, "İttifak konusunda da

gerilimi artırma politkası güdülme-
meli. Bence AK Parti ile kesinlikle itti-
fak olmamalı. Çünkü AK Parti
politikası hep gerilim üzerinedir, ül-
keyi kutuplaştırıyorlar. Bu durumdan
kanaatimce ülkeye hayır gelmez. Sa-
dece ülkeye değil çevre ülkelere de
hayır gelmez" diye konuştu. 

Millet İffakı'nı desteklerim

"İlkeler üzerinden gittiğimizde barışa
hizmet edecek, gerilim düşecekse
Millet İffakı'nı desteklerim" diyen Ka-
malak, "Siyasi partiler ülkeyi germek
için değil daha huzurlu olmak için
vardır. Tüm partilerle görüşülebilir.
İlkeler önemli, bu da huzur ve barış
içinde yaşamayı sağlamak olmalı.
Ergenekon ve Balyoz'da uyardık
'suçlu cezalandırılmalı ama orduyu
yıpratmayın' dedik. Çözüm sürecinde
'yanlış yapıyorusunuz, terörist diyor-
sunuz sonra masaya oturuyorsunuz
bu çelişki' dedik, 'mücadele yeri Oslo,
Kandil değil mücadele yeri
TBMM'dir' dedik 'kıskanıyorsunuz'
dediler.  AK Parti hala politikanın
yanlış olduğunu kabul etmiyor. Bizim
görevimiz yanlışla birlik olmak değil
doğrunun peşinden gitmektir" ifade-
lerini kullandı. 

Skandal sözlere
suç duyurusu
Roman sivil toplum kuruluşları, futbol yorumcusu
ve eski hakem Erman Toroğlu'nun bir televizyon
programında Roman vatandaşları ilgilendiren 
sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu

İzmİr’de, eski futbol hakemi ve televizyon
yorumcusu Erman Toroğlu'nun söylediği,
‘Böyle çingenelik olur mu?’ sözlerine tepki

gösteren Roman vatandaşlar, Toroğlu hakkında suç
duyurusunda bulundu. Adliye çıkışı açıklama yapan
AK Parti'nin Roman kökenli İzmir Milletvekili Cemal
Bekle, "Arap'ın Acem'e, Acem'in Arap'a, beyazın si-
yaha veya siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü olamadığı
anlayışıyla yaşıyor ve her türlü ayrımcılığı, bölücülüğü
lanetliyoruz" dedi.
Televizyon yorumcusu eski futbol hakemi Erman To-
roğlu'nun, Gaziantep Futbol Kulübü'nün Romanya
uyruklu teknik direktörü Marius Sumudica'yı eleştirir-
ken kullandığı, ‘Böyle çingenelik olur mu? Bu çingene-
lik’ sözleri, Roman kökenli vatandaşların tepkisini
çekti. AK Parti'nin Roman kökenli İzmir Milletvekili
Cemal Bekle de bir grup Roman kökenli vatandaş ile
İzmir Adliyesi'ne giderek, Toroğlu hakkında suç duyu-
rusunda bulundu.

Ayrımcılığı lanetliyoruz

Suç duyurusunun ardından AK Parti İzmir Milletve-
kili Cemal Bekle basına açıklama yaptı. Bekle, "Bizler
nasıl ki olumsuz bir şeyi anlatırken 'Erman Toroğlu
gibi davranma' diyerek bir kişiyi veya zümreyi aşağıla-
yarak işaret etmiyorsak; Erman Toroğlu da kendisin-
den olmayanları işaret ederek aşağılayamaz. Roman
toplumu, bu milletin asli unsurudur. Binlerce yıllık
devlet geçmişimizde vatanına, milletine, bayrağına,
ezanına sahip çıkmış, bu vatanın ve ay yıldızlı al bay-
rağının uğruna canlar vermiş ve şanlı bayrağın altında
gururla yaşamıştır. Arap'ın Acem'e, Acem'in Arap'a,
beyazın siyaha veya siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü
olamadığı anlayışıyla yaşıyor ve her türlü ayrımcılığı,
bölücülüğü lanetliyoruz" dedi.

Husumet üretme
siyaseti yapılıyor

AK PArti Sözcüsü Ömer
Çelik, twitter hesabından
yaptığı açıklamada, Cum-

hurbaşkanı recep tayyip Erdoğan'a
'sözde Cumhurbaşkanı' şeklinde bahse-
denlerin, yanlışlarını düzeltmeleri ve
özür dilemeleri gerektiğini bildirdi. Ko-
nunun muhataplarının Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın 'tarafsız' olmadığını söyleye-
rek, yanlışlarını savunmaya devam et-
tiğini belirten Çelik, "Hala milli
egemenlik karşıtlığı yapmaya devam
ediyorlar. Saldırdıkları makam devleti-
mizi ve milletimizi temsil etmektedir.
Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yü-
rütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı sıfa-

tıyla türkiye Cum-
huriyetini ve türk
Milletinin birliğini
temsil eder. Bu
temsil makamına
'sözde Cumhurbaş-
kanı' demek, de-
mokratik olmayan
rejim arzu etmek-
tir" diye konuştu.

Devlet Bahçeli
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Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gi-
derlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada is-
tekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış be-
deli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin(KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim ta-
rihinde geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır.) alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 07/01/2021
1.İhale Tarihi : 11/03/2021 günü, saat 15:15 - 15:20 arası.
2.İhale Tarihi : 15/04/2021 günü, saat 15:15 - 15:20 arası.
İhale Yeri : Ömerli Mah. 75. Yıl Cadessi NO:10 /A Arnavutköy / İSTANBUL - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 185.000,00 1 Adet  %18 1 Adet Panel Ebatlama GABBIANI GALAXY 105 

bahse konu GABBIANİ marka Galaxy 105 
modeli,PANEL EBATLAMA MAKİNESİ...İmal yılı 2007 
TYPE /TİPİ SEZ. MON.S ve SERİ NO: GA1/002838 , 
KAPASİTE BOY: 3660 mm * EN: 1800 mm* KALINLIK 
: 80mm olan , AHŞAP PANEL EBATLAMA 
MAKİNESİ ni '' SCM GROUP Spa- ITALY firmasının 
imal etmiş olduğu tespit edilmiş, makinenin bu mevcut 
durumu ÇALIŞIR hali hazırda FAAL görülmüştür. 

Not:Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri, taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden
ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar
vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacak-
lardan sonra gelir.) Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV tutarı ile teslim ve tescil masrafları alıcıya aittir.
(İİK m.114/1, 114/3)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1290973)

T.C.
GAZİOSMANPAŞA
6. İCRA DAİRESİ
2019/4814 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

Türkiye'nin şu an son 50 yılın en kurak dönemini yaşadığını söyleyen Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, "Böyle giderse
İstanbul'un 15 gün susuz kalması demek, bulaşıcı hastalıkların artması demek. Bugünden itibaren hiç durmadan kitlesel
olarak tedbirler almamız gerek. Bu söylediklerim sadece lafta kalırsa çok büyük yaralar alabiliriz” diye konuştu

T ürkiye, artan nüfus, mevsim
normallerinin altında seyre-
den yağış miktarı, su kulla-

nımındaki hatalar gibi nedenlerle
en kurak dönemini yaşıyor. Baraj
ve göllerdeki su seviyeleri de hızla
düşüyor. İstanbul Aydın Üniversi-
tesi Anadolu BİL Meslek Yüksek-
okulu Müdür Yardımcısı ve
Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr.
Üyesi Güven Özdemir yağış mik-
tarı, baraj ve göllerdeki kuraklıkla
ilgili açıklamalar yaptı.

50 yılın en kurak dönemi

Küresel iklim değişiminin en büyük
sebebinin şehirleşme olduğunu
söyleyen Özdemir, "Artık yeşil İs-
tanbul yerine, beton İstanbul diyo-
ruz. Sebebiyse inşaat ve beton
alanlarının çok fazla oluşmasıdır.
Türkiye şu an son 50 yılın en kurak
dönemini yaşıyor. Bunu sebepleri
ise doğanın çok hızlı bir şekilde
tahrip olması, insanların çok para
kazanma hırsı, çarpık şehirleşme-
dir. Bu etkenler dolayı şehirlerdeki
normal iklimi değiştiriyor. Çarpık
bir iklim meydana geliyor” dedi.

Akıllı sistem kurulmalı

Suyun yüzde 75’ni tarımda kullan-
dığımızı söyleyen Meteoroloji Uz-
manı Dr. Öğr. Üyesi Güven
Özdemir, “Meteorolojik kuraklığın
azalması hidrolojik kuraklığı tetikli-
yor. Bu sebepten dolayı göller ve
akarsularda azalma meydana geli-
yor. Tarım alanında çok büyük bir
su kullanımı var. Halbuki bireysel
tarım değil, çoklu sistemlere ulaşan
akıllı tarım sistemleri kurmamız
lazım. Yağmur sularını ve bina-
larda kullanılan suların tekrar kul-
lanımı sağlanması gerekir. Böyle
olması ekolojik dengeyi tekrar geri
getirecek ve daha konforlu bir
hayat sürmemizi sağlayacaktır”
diye konuştu. İçerisinde bulundu-

ğumuz durumu hafife almamamız
gerektiğini vurgulayan Özdemir,
“Beklenen en kötü senaryoyu dü-
şünmek istemiyorum. İstanbul'un
15 gün susuz kalması demek, bula-
şıcı hastalıkların artması demek. Şu
an tüm dünyanın savaştığı korona-
virüsü bile sollayacaktır. Bugünden
itibaren hiç durmadan kitlesel ola-
rak tedbirler almamız gerek. Bu
söylediklerim sadece lafta kalırsa
çok büyük yaralar alabiliriz. İstan-
bul barajlarındaki sular yetmiyor.

Çevre illerden sular barajlarımıza
getiriliyor. Bu barajlarında korun-
ması lazım sapanca gölü dünyanın
ikinci içme suyu havzası ama şu an
uzun yıllardan beri tahrip edil-
mekte. Aslında sadece İstanbullu
değil tüm Türkiye'yi korumamız
lazım. Mesela tarımda bir kilo do-
mates için 200 litre suya ihtiyaç var.
Bu yüzden bireysel tarım değil kit-
lesel tarıma yönlenmemiz gerekti-
ğini düşünüyorum” ifadelerini
kullandı.

Ali Alparslan sergisi açıldı

KITLESEL TEDBIR
ALMAMIZ GEREK!

Fatİh Belediyesi tarafın-
dan hayata geçirilen ‘Hat
Sanatının Zarif Kalemi

Ali Alparslan’ sergisi Kadırga
Sanat Galerileri’nde düzenlenen
törenle açıldı. Sergide Prof. Dr. Ali
Alparslan’ın 72 eseri ilk defa bir
araya getirildi. Sergide farklı kolek-
siyonerlerden ve hat sanatçısı, ede-
biyat ve sanat tarihçisi Ali
Alparslan’ın öğrencilerinden temin
edilen talik, şikeste talik, celi divani,
divani ve rika yazıları bir araya ge-
tirildi. Sergi ziyareti süresince Ali
Alparslan’ın Türk hat sanatını an-
lattığı ses kaydı, ziyaretçilere eşlik
edecek. Açılışı Fatih Belediye Baş-
kanı Ergün Turan’ın ev sahipli-
ğinde yapılan sergi, 29 Ocak’a
kadar görülebilecek.

72 eser ilk defa bir arada

Serginin önemine dikkat çeken

Fatih Belediye Başkanı Ergün
Turan, “Kadırga Sanat Galerileri’ni
pandemi döneminde İstanbullu sa-
natseverlerin hizmetine sunduk.
Bugün burada dördüncü sergimizi
açtık. Prof. Dr. Ali Alparslan hoca-
nın 72 eseri çok farklı koleksiyoner-

lerden toplanarak bir araya geti-
rildi. Hocamız hat sanatı için çok
önemli bir isim, son dönem hattat-
larından. Burada 72 eser ilk defa
bir araya toplandı o yüzden çok
önemli bir sergi” diye konuştu.
DHA

Antika saatlere 
online müzayede

İstanbul’unKadıköy ilçesinde saat tamirci-
liği yapan Engin Öztürk, koronavirüse karşı
tedbir almak için dükkanını kapatarak evde,

annesiyle birlikte kendini izole etti. Öztürk, eve kapandığı
süreçte maddi bir gelir elde edemediğini fark etmesi üze-
rine birçok işletmeci gibi işini dijital ortama taşıdı. Antika
pazarlarından topladığı ve tamir ettiği saatleri kendi sos-
yal medya hesabından satmaya başlayan Öztürk, daha
sonra ürünlerini canlı yayında ‘online müzayede’ ile sa-
tışa çıkardı. Her şeyden önce annesinin sağlığını düşün-
düğünü söyleyen Engin Öztürk, “Biliyorsunuz tüm
dünyayı saran bir virüs ortaya çıktı. Tüm ülkeler bir çare
aramaya çalıştı ama alınacak tedbirlerin en önemlisi eve
kapanmaktı. Biz de gittik evimizde oturduk, dükkanımızı
açamadık. Ben hem yaş sınırında değildim hem de ka-
panması gereken sektörün içinde değildim yani dükka-
nımı açabiliyordum. Ama evde annem vardı. Yaşlı, 85
yaşında. Ona herhangi bir zarar gelmemesi için evde
oturmaya karar verdim. Fakat evde otururken dükkanın
kirası, özel harcamalarımızın gerektirdiği giderler oluyor.
Birikimim de yok. 1 ay evde oturunca, ‘ben ne yapabili-
rim’ diye düşünmeye başladım” diye konuştu.

Hem hobi hem kazanç

Yıllardır antika saatleri tamir ettiğini ve çevresindeki bir-
çok kişinin kendisini dijital mecraya yönlendirdiğini dile
getiren Öztürk, “Ben saat piyasasında olan, saat tamiri
ustasıyım. Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum.
Dükkanımızda saat de satıyoruz. Çevremdeki birçok kişi
‘sen neden sosyal medyada yoksun, neden bu ürünleri
dijitalde göstermiyorsun’ diyordu. Tamirci olduğum için
1970, 1960 hatta 1950 döneminden daha eski saatlere de
ilgim var. Hem hobi olarak yapıyorum hem de alıp, satı-
yorum. Çevremdeki insanların söylemleri aklımda geldi.
‘Ben bunu yapabilirim’ dedim. Daha sonra da internet-
ten nasıl yapılacağına baktım. Baktım sosyal medya plat-
formlarından da insanlar satış yapıyor. Ben de şansımı
denemeye karar verdim. Böylece bu süreç başladı” dedi.

A rdahan'da yetişen, değişik şehirlerde
akademik eğitimlerini tamamlaya-
rak profesör unvanına sahip olan,

akademik kariyerlerini tamamlayan profe-
sör olmuş memleket için gelecek için proje-
leri olan, akademik dersler veren hayalleri
olan hemşerilerimiz icraat zamanı geldi-
ğinde göreve hazır olmamınız gerekmiyor
mu?

Evet, neredesiniz şimdi, görev zamanı!
Ardahan’a borcunuz var.. Şimdi borç

ödeme zamanı, Ardahan her gün eriyor, göç
veriyor, işsizlik had safhada. Tek umudumuz
olan üniversiteyi sahipsiz bırakmayın. Yapa-
cağınız çalışmalarla, projelerle akademik
personellerle şehrimizin kaderini hep bera-
ber değiştirmek için öncü, lider olun.. Halk
olarak bizde peşinizden gelelim.. El, ele
omuz omuza bu makûs tarihi değiştirelim.
Bu şehrin gençlerine umut aşılayın, hayata
sıkı sıkı bağlanmaları için kendilerine güve-
nebilmeleri için yapılacak akademik alım-
larda 'bende girebilirim' desinler, 'bizde

Ardahanlı olarak eşit şartlarda 
başarabiliriz' desinler.

Alınan akademik personeller nasıl olsa
Rektör kimi isterse o oluyor, istediği kişiye
kadro açıyor, şartları belirliyor. Adalet tera-
zisinin topuzu kaçmış durumdadır. Arda-
hanlı olarak kapı kapı dolaşıp torpil
aramasınlar, elin elini ayağını öpmesinler
memleketinde esir muamelesi görmesinler,
namertlerin önünde eğilmesinler, namertlere
muhtaç olmasınlar. Nasılsa torpilim yok di-
yerek bu şehri terk etmesinler. Bu vebale
daha çok göz yummayın gelin, bu toprak-
lara olan borcunuzu ödeyin.

Bakın köyleriniz boşalmış, dedelerinizin
mezarları yıkılmış, kaybolmakta ve 'bir 
Fatiha okuyan yok mu?' diyerek sizleri 
beklemekte.

Korkmayın kimse sizlerin unvanlarınızı
elinizden almaz, taşın altına elinizi koyma
zamanı geldi ve geçiyor. Çıkın o kapalı 
kapıların ardından, çeper diplerinden 
başınızı kaldırın..

Korkmayın para her şey değildir, elde eti-
ğiniz makamları kaybederim diye korkma-

yın meydan er meydanı bu toprağın insan-
ları size sahip çıkar, vefasını öder. İtibar ve
kariyer sahibi yapar. Kimleri yapmadı ki.

Ardahan yıllarca RUS esaretinde kaldı
fakat züllüme boyun eğmedi, zulmedenler
gitti..

Fakat acıları halen taze ve yaralar
kabuk tutmuş olsa da hafızalarda tazeliğini
korumaktadır. Sivil toplum örgütlerinde yer
alan hemşerilerimiz bu züllüme o zaman da
sessiz kalmıştı.. Şimdide kalıyorlar. Şahsi
çıkar ve menfaatlerini önde tutarak bu geri
kalmışlığa çanak tutmaya devam 
etmektedirler.

Hangi projeleri başarılı oldu, hangi 
işsizliğe çözüm oldular, hangi projeleri Ar-
dahanlı da heyecan yarattı, umut oldu, iş-

sizliğe çözüm oldu, göçü durdurdu. Kendi
göbek bağımızı kendimiz kesersek acısını
duymayız, el keserse nasıl keser bilemeyiz.
Bugün gelenler yarın giderler unutmayın,
Protokol koltuklarında oturanlar bugün var
yarın yok, biz varsak o koltuklar var 
olacak.

Ardahan Üniversitesinin lokomotif fakül-
teler açarak akademik kariyerleri dolu,
halka dokunan projeler, halka dokunan ho-
caları iş başına getirmesi gerekirken halen
kibirli, kendini beğenmiş, kendini evliya
sayan, yalnızca kendini bu koltuğa oturtan
siyasi çevrelere hizmet etmekten bir adım
öteye gidemeyen, sırtında kamburu, vicdanı
ipotek altında olan yönetici anlayışından
kurtulma zamanı gelmiştir.

Ardahan üniversitesinin öğrencilerinin ve
personellerinin enerjileri tükenmiş herkes
yarın ne olacak kime soruşturma açılacak
kaygısı içinde enerjisi boşa gitmektedir. Ar-
dahan üniversitesine gelen ödenekler verim-
siz amacı olmayan keyfi olarak
harcanmakta tüyü bitmemiş yetimlerin
hakkı yağmalanmakta har vurup harman

savrulmaktadır.
Taze bir kana ihtiyaç vardır. Ardahan

Üniversitesi bir yüksekokul üniversitesi
olma yolunda ilerlemekte olup çok acilen
kuruluş raporlarında belirtilen stratejik 
yoluna girmek zorundadır.

Ardahan üniversitesi kan kaybetmekte-
dir, gelin bu yarayı Ardahanlılar olarak biz
saralım, yaraya sahip çıkalım.

Ardahan Üniversitesinde hemşerilerimiz
3. sınıf yöneticiliğinden kurtaralım. Arda-
han Üniversitesini kuruluş rotasına geri so-
kalım, yoksa rota kaybolmuş, olacaktır.

Ardahanlı hemşerilerimiz gelin bu yarışa
adınızı yazdırın, kamuoyuna çıkın, yarın geç
kalırsınız, son pişmanlık fayda vermez, bir
gün gelip siyasete atanmak için kapımızı
çalarsanız açılacak bir kapı bulamazsınız.

O zamanda denir sizlere 'bu halk zulüm-
lere boyun eğerken, işsizlikten sızlanırken,
kışta kıyamette titrerken siz nerede idiyse-
niz oraya gidin. Şimdi siz düşünün..

Kısacası; Tren istasyondan kalkmadan
gelin hep beraber olalım, trene sahip
çıkalım, size de o trende yer var..

Size de o trende yer var...

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Suyun yüzde 75’ni tarımda kullandığımızı söyleyen Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Öz-
demir, “Meteorolojik kuraklığın azalması hidrolojik kuraklığı tetikliyor. Bu sebepten dolayı göller
ve akarsularda azalma meydana geliyor. Tarım alanında çok büyük bir su kullanımı var. Halbuki
bireysel tarım değil, çoklu sistemlere ulaşan akıllı tarım sistemleri kurmamız lazım” diye konuştu.



2 021 yılının ilk İBB Meclisi otu-
rumu Yenikapı Gösteri Merke-
zi'nde gerçekleştirildi. İBB Meclisi

1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un
başkanlığında toplanan ocak ayı meclis
oturumlarının ilk bileşimi gergin başladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Gök-
su’nun gündeme ilişkin yaptığı konuşma
gerilime neden oldu. Göksu, İBB'nin dü-
zenlediği Şeb-i Arus töreninde Türkçe
ezan okunması ile ilgili tartışmaya de-
ğindi ve ‘CHP zihniyetinin yine hortladı-
ğını’ söyledi.

Kürsüye yürüdüler

Göksu, "Ezan sesi, Allahu Ekber, Bismil-
lahirrahmanirrahim sizi niye rahatsız
ediyor? Bu millete gerçek yüzünüzü gös-

terin, bu millete takiyye yapmayın" dedi.
Göksu'nun bu sözleri CHP grubunun
tepkisine neden oldu. CHP'li üyeler Gök-
su'nun konuşma yaptığı kürsüye yürüye-
rek AK Partili  meclis üyeleri ile tartıştı.
Meclisi yöneten Okul, grupları yerlerine
oturmaya davet etti ancak gerilim düş-
medi. CHP'li meclis üyeleri Göksu'nun
konuşmasına tepki göstererek oturumu
konuşma sona erene kadar terk etti.

Sıraları yumrukladılar

Öncesinde de Halk Ekmek büfeleri tartış-
ması yaşandı. İYİ Parti Grup Başkanve-
kili İbrahim Özkan, aralık ayı meclisinde
büfeler konusu tartışılırken “CHP her
sokak başına örgütçü yerleştirmek isti-
yorlar” sözlerine tepki gösterdi. Halk

Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili
Özgen Nama'nın Kürt kökenli olması ne-
deniyle HDP'ye yakınmış, örgüt üyesiy-
miş gibi gösterilmek istendiğini belirtti.
Göksu ve AK Parti grubu sıralara vura-
rak böyle bir ifade kullanmadıklarını sa-
vundu ve tepki gösterdi. Göksu, CHP'nin
de kendisinden örgüt olarak bahsettiğini
onların söylemini kullandığını iddia etti.

Pişkinlik tartışması

AK Partili İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim
Tuncer de Özkan'a tepki göstererek, "Dı-
şarıdan bir vatandaş gelse, grup başkan-
vekillerini dinlese İbrahim bey için CHP
grup başkanvekili der. İşi gücü bırakmış
Ekrem beye nasıl takla atarım diye bu-
rada elinden gelen her şeyi yapıyor. Onun

işi gücü sinyal yapmak” dedi. Konuşma-
sına müdahale eden meclis üyesine "zıp-
lama" diye tepki gösterdi. Tuncer,
Ümraniye'de kamu işleriyle ilgili topla-
nan hafriyatı belediyenin belli bir nok-
tada depoladığını anlatarak, "Ekrem bey
sen yeme, içme; kalk kamu yaranına ya-
pılan işlerle ilgili kalk Ümraniye Belediye-
si'ne 9 milyon 330 bin liralık ceza kes.
Daha sonra Ekrem bey bütün belediye
başkanlarını toplamış. İsmet bey niye
ceza kestiniz demiş. El cevap ‘Benim ha-
berim yok'. Bu kadar pişkinlik, bu kadar
aymazlık, böyle bir şey olabilir mi?" dedi.
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da
Tuncer'in sözlerine tepki göstererek “Piş-
kinlikte kimse Yavuz Selim beyi geçe-
mez” diye konuştu. 
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü bu sene
benim için bir başka anlamlı ve bir başka
güzel geçti desem yalan olmaz...

Binlerce mesaj, yüzlerce telefon! Önceden Belediye
Başkanı, Siyasi Parti İlçe Başkanları, STK Başkanları
ararlar yada ziyarete gelirlerdi.

Bu yıl yine Belediye Başkanı Mesut Üner, Siyasi
Parti İlçe Başkanları, STK Başkanları tek tek kutladı-
lar ama diğer bir taraftan da hani o hayatlarının bir
noktası da olsa dokunduğumuz gönlü güzel, kendi güzel
ilçe halkımızın teveccühü bir hayli fazla idi.

7'den 70'e diye bir söz var ya hani, omu yaşadım res-
men. Bir de şunu gördüm ki, ilçemizde bir çok kişi ile
artık bir aile olmuşuz. Bunu doğum günümde de gör-
düm ama, Gazeteciler günü bir başka anlamlı oldu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü unutmayan
tüm dostlarımıza tek tek teşekkürü bir borç biliyorum.
İyi ki varsınız, iyi ki bu güzel ilçede yaşıyorum. İyi ki
Çatalca'lıyım. İyi ki sizlere haberleri vermek için ge-
cemi gündüzüme katmışım.

Pandemi Çatalca'yı değiştirdi

Evet Pandemi Çatalca'nın görüntüsünü, yaşam tar-
zını, trafiğini, açıkçası her şeyini değiştirdi. Kalabalık-
laştık. Ve her geçen gün kalanalıklaşmaya devam
ediyor. İstanbul fazlası ile Çatalca'ya göç ediyor. Önce-
den sadece yaz aylarında bu göçü görürken, artık hafta
sonları da bu göçü görüyor, yaşıyor ve biliyoruz.

Bundan sonraki süreçte de, nüfusu 73 bin olarak gö-
rünen ilçemizde çok değil bir yıl sonra yapılacak olan
nüfus sayımında bu sayı 100 Bini bulacaktır diye düşü-
nüyorum. Mahallelerimizin nüfusları yüzde 20'ler de
artış gösteriyor. Hatta kimi aileler yazdan bu yana hiç
metropolün göbeğindeki evlerine gitmediler. İşlerine
bile Çatalca'dan gidip gelir hale geldiler.

"Hafta sonları geliriz" diyerek zamanında yapmış ol-
dukları evlerinden pandeminin ilk yasaklarının başla-
dığı günden bu yana gitmiyorlar. Ve artık Çatalcalı
olmak için ilk adımlarını attılar. Her mahallede yeni si-
maları görmek mümkün bu ara.

Tabi bunlar da bir hayli yük getirmiyor değil Çatal-
ca'ya! İlçe Belediyesinin yükü de bu anlamda artıyor.
Yine mahallelerde bulunan marketlere bakarsanız
Cuma gününün akşamında şöyle bir uğrayın, raflarının
nasıl boşalmış olduğunu göreceksiniz.

Yani dikey yapılaşma olmadan, ilçe nüfusumuz hızla
artıyor arkadaşlar. Gelecek günlerde bunu çok daha iyi
göreceksiniz.

Çatalca'nın kaderine emi!

Düşünsenize, Büyükşehir Belediyesi Piknik Alanları
konusunda diğer ilçeler ile olan mahkemelerinden vaz-
geçiyor yada bir şekli ile ilçe belediyesine kalması için
ilçe belediyesine tolerans tanıyor ama söz konusu Ça-
talca olunca inatla mahkemelerde bu süreci uzatmaya
devam ediyor.

Ama Çatalca'nın bu piknik alanlarına ihtiyacı var.
İlla ki İlçe Belediyesine de verilmesi noktasında da ısra-
rımız yok artık he! Gerekirse İBB işletsin, Spor Kulüp-
lerine verilsin, derneklere veirlsin ama 13 tane piknik
alanımızın artık akıbeti bir belli olsun. Yazık günah!
Sahipsiz olan bu alanlar artık çöplüğe döndü. Ve rezil
bir hal aldı. Bu işin artık partililik mevzusu da kalma-
mıştır. Bu işin asıl konusu artık Çatacalılık olmalı ki en
doğru düşünce bu olmalı. Herkes elini taşın altına sok-
malı ve bu piknik alanlarının pandemi yasakları bitme-
den, işletimi konusunda bir sonuca varılmasının
sağlanması gerekmektedir.

Büyükşehir Belediyesi'nden imza bekleyen bir diğer
iş ise, Roman vatandaşlarımızın yaşadığı ve TOKİ tara-
fından yerinde dönüşümle yapımı gerçekleştirilecek sos-
yal konutların yapılabilmesi için İBB'de olan o karar!
Diyorum ya, tüm siyasilerimiz bir araya gelmeli ve ilçe
halkımızın yararına olan bu konularda hep birlikte,
hem fikir bir şekilde gerekli mercilere birlikte gitmeli-
dir. Bu hükümet ise hükümet, İBB ise İBB! Ama bu
ilçe için bir çok konuda el birliği olmadıkça, bizimde
kaderimizde ne yazık ki hep ya üzülmek olacaktır ya da
yine üzülmek...

İBB Meclisi’nin 2021 yılının ilk oturumu gergin
başladı. İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili 
Tevfik Göksu, Şeb-i Arus töreninde Türkçe
Kur'an okunması tartışmasına değinerek 

CHP grubuna "Ezan sesi, Allahu Ekber,
Bismillahirrahmanirrahim sizi niye rahatsız

ediyor" diye sordu. CHP’li meclis üyeleri 
Göksu’ya tepki göstererek konuşması devam

ederken oturumu terk etti

Teşekkürler Çatalca'm!
CHP’LI UYELER
SALONU TERK ETTI
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SAHNE OLDU

10 BiN YIL CEZA!

ADNAN Oktar organize si-
lahlı suç örgütüne yönelik
78'i tutuklu 236 sanığın yar-

gılandığı davada karar açıklandı. Mah-
keme heyeti, Adnan Oktar’ın da
aralarında bulunduğu örgüt yöneticisi
14 sanığın toplam ayrı ayrı 9 bin 803 yıl
6’şar ay hapis cezasıyla cezalandırılma-
sına karar verdi. Heyet ayrıca bu 14 sa-
nığı ayrı ayrı 400 bin lira para cezasına
çarptırdı. 

Yöneticilere hapis cezası

Tutuklu sanık Adnan Oktar’ı 1075 yıl 3
ay hapis cezasına çarptıran mahkeme
heyeti, sanıklardan Tarkan Yavaş’ın
"Örgüt yöneticisi olmak", "Nitelikli cinsel
istismar", birden çok kez "Çocuğun cin-
sel istismarı", "Resmi belge düzenlenme-
sinde yalan beyanda bulunmak" ve
"Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulun-
mak" suçlarından toplamda 211 yıl
hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar
verdi.  Sanık Oktay Babuna "Örgüte üye
olmak", "Çocuğun cinsel istismarı" ve
"Nitelikli cinsel istismar" suçlarından
186 yıl hapis cezasıyla cezalandırılma-
sına hükmedildi. Heyet aynı suçlardan
sanık Halil Hilmi Müftüoğlu’nun 177
yıl hapis cezasına çarptırırken, yine aynı
suçlardan Bora Yıldız’ı 303 yıl 9 ay
hapis cezasına mahkum etti. Sanık İb-
rahim Tuncer de "Örgüt kurmak ve yö-
netmek" ve "Nitelikli cinsel saldırı"
suçlarından 57 yıl 9 ay hapis cezasına
çarptırıldı. Heyet, sanıklar Ayşegül

Hüma Babuna, Fatma Ceyda Ertüzün,
Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem
Hacer Tezyapar, Alev Babuna, Ulviye
Didem Ürer ve Aylin Atmacı’nın “Örgüt
yöneticiliği" suçundan ayrı ayrı 9’ar yıl
hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar
verdi. Heyet kararında örgüt elebaşı ve
yönetici konumunda bulunan kişilere
verilen bu cezaların bireysel suçlar oldu-
ğunu belirtti.

400 bin lira para cezası

Mahkeme heyeti, örgüt üyesi konu-

munda olan sanıklara verilen cezaları
da yönetici sanıkların cezalarına ek-
ledi. Böylece sanıklar Adnan Oktar,
Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan,
Halil Hilmi Müftüoğlu, Bora Yıldız,
İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer,
Aylin Atmaca, Alev Babuna, Merve
Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar,
Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve
Fatma Ceyda Ertüzün toplamda 9 bin
803 yıl 6’şar ay hapis ve ayrı ayrı 400
bin lira para cezasıyla cezalandırıldı.
DHA

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki
duruşma salonlarında görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Adnan Oktar'ın da
aralarında bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanık toplam 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı

70 bin kişiyi kurtartdık!
Kartal Belediyesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı raporu alınan binaların yıkımına
devam etti. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yapılan yıkım çalışmaları ile 70 binin üzerinde canımızı deprem tehdidinden kurtardık" dedi

2021 yılının ilk İBB Meclisi
oturumu Yenikapı Gösteri
Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin
Okul'un başkanlığında toplanan ocak ayı
meclis oturumlarının ilk bileşimi gergin
başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik
Göksu’nun gündeme ilişkin yaptığı ko-
nuşma gerilime neden oldu. Göksu,
İBB'nin düzenlediği Şeb-i Arus töreninde
Türkçe ezan okunması ile ilgili tartışmaya
değindi ve ‘CHP zihniyetinin yine hortladı-
ğını’ söyledi.

Kürsüye yürüdüler

Göksu, "Ezan sesi, Allahu Ekber, Bismilla-

hirrahmanirrahim sizi niye rahatsız edi-
yor? Bu millete gerçek yüzünüzü gösterin,
bu millete takiyye yapmayın" dedi. Gök-
su'nun bu sözleri CHP grubunun tepkisine
neden oldu. CHP'li üyeler Göksu'nun ko-
nuşma yaptığı kürsüye yürüyerek AK Par-
tili  meclis üyeleri ile tartıştı. Meclisi
yöneten Okul, grupları yerlerine oturmaya
davet etti ancak gerilim düşmedi. CHP'li
meclis üyeleri Göksu'nun konuşmasına
tepki göstererek oturumu konuşma sona
erene kadar terk etti.

Sıraları yumrukladılar

Öncesinde de Halk Ekmek büfeleri tartış-
ması yaşandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili

İbrahim Özkan, aralık ayı meclisinde büfe-
ler konusu tartışılırken “CHP her sokak
başına örgütçü yerleştirmek istiyorlar” söz-
lerine tepki gösterdi. Halk Ekmek A.Ş Yö-
netim Kurulu Başkanvekili Özgen
Nama'nın Kürt kökenli olması nedeniyle
HDP'ye yakınmış, örgüt üyesiymiş gibi
gösterilmek istendiğini belirtti. AK Partili
İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer de
Özkan'a tepki göstererek, "Dışarıdan bir
vatandaş gelse, grup başkanvekillerini din-
lese İbrahim bey için CHP grup başkanve-
kili der. İşi gücü bırakmış Ekrem beye nasıl
takla atarım diye burada elinden gelen her
şeyi yapıyor. Onun işi gücü sinyal yap-
mak” dedi. 

Bataklık alanda 
önemli tatbikat
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
ekipleri, Alibeyköy Barajı'ndaki  alanda tatbikat
yaptı. Tatbikat gereği bataklık alana saplanan bir
kişi kurtarıldı, bu tür durumlarda nasıl
davranılması gerektiği anlatıldı

İStAnBuL'DA son günlerde yağışların azalma-
sıyla özellikle baraj ve göllerde su miktarında
azalma ve kıyılarda çekilmeler oluşunca, bu

bölgelerde adacıklar ve yer yer bataklıklar oluşmaya baş-
ladı. Bu bölgelere piknik yapmaya, balık tutmaya vs. git-
mek isteyenleri AFAD ekipleri uyardı. Alibeyköy Baraj'ında
alanda yapılan tatbikatta, bataklık alana saplanan bir kişi
AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hayati riskler taşıyor

AFAD İstanbul Doğada Arama Kurtarma Ekip Amiri Bilal
Öztürk, yasaklı alanlara girmenin hayati riskler taşıdığını
hatırlattı. Öztürk, “Yasaklı alanlara vatandaşlarımızın gir-
mesinin tehlikeli olduğunu, girdikleri zaman hayati riskler
taşıyacağını bildirmek istiyorum. Sadece Alibeyköy Barajı
değil, valiliğimizin ve mevzuatta yasaklı olan bölgeleri in-
celeyip ki zaten tel örgülerle belirlenmiş bu alanlar” dedi.

Para değil 
sevgi geçiyor

Lüleburgaz Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar
için hizmette bulunan Sevgi Mutfağı’nın ardın-
dan bir önemli yatırımı daha faaliyete sokmaya

hazırlanıyor. Belediye, önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahibi
vatandaşların ücretsiz bir şekilde faydalanabileceği ikinci
el giyim ve ayakkabı mağazası Sevgi Mağazası’nı hizmete
sokacak.  Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün bünye-
sinde faaliyet gösterecek olan Sevgi Mağazası “İyilik Elden
Ele” sloganıyla hizmet verecek. Lüleburgaz Belediyesi ta-
rafından vatandaşlardan teslim alınan kıyafet ve ayakkabı-
lar, uzun sterilizasyon ve temizlik işlemlerinin ardından
raflarda yerlerini alırken, söz konusu ürünler çok yakın bir
zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşların alımına açık olacak.
LYKA’da hizmete başlayacak olan Sevgi Mağazası, hafta-
nın 5 günü mesai saatleri içerisinde açık olacak. Mağaza-
dan faydalanabilecek olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 3
ayda bir kıyafet ve ayakkabı alabilecek. 
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TRUMPIZM
BITIYOR MU?

Washington’da yaşanan Kongre
baskını ile 4 yıldır etkisini 

sürdüren "Trumpizm" dalgasının
akıbetinin ne olacağı, bu hareke-

tin sonunun başlangıcına mı 
gelindiği yoksa hala etkisini 

sürdürebilir olup olmadığı merak
edilen soruların başında geliyor

A BD’nin başkenti Washington’da 6 Ocak’ta
yaşanan Kongre baskınının şoku ve sıcaklığı
hala devam ederken, ortaya çıkan kaos ülke-

nin siyasi tarihine atılan bir çentik olarak kayıtlara
geçti bile. Bu tarihi olayla, ülkede 4 yıldır etkisini
sürdüren "Trumpizm" dalgasının akıbetinin şimdi ne
olacağı, bu hareketin sonunun başlangıcına mı ge-
lindiği yoksa hala etkisini sürdürebilir olup olmadığı
en çok merak edilen soruların başında geliyor. ABD
Başkanı Donald Trump, mitingde yaptığı konuş-
mada yine seçimleri büyük bir farkla kendilerinin ka-
zandığını ancak hile ve usulsüzlük yoluyla
haklarının çalındığı iddiasını tekrarladı. Destekçile-
rinden Kongre’ye yürümelerini ve delege oylarının
tescil edileceği oturumda kendi söylemlerine destek
veren Cumhuriyetçi partili Kongre üyelerine cesaret
vermelerini istedi. Daha sonra, on binlerce gösterici
ellerinde Trump bayrakları Kongre binası önüne
doğru akın etti. Burada polis bariyerlerini aşan
Trump destekçilerinden bir grup kapı ve pencereleri
kırarak Kongre binasının içine girmeyi başardı. İşte
bu noktadan sonra ülkenin siyasi tarihinde çok ko-
nuşulacak yeni bir sayfa açıldı. Bazılarının yüzleri
Amerikan bayrağı renkleriyle boyalı, Viking şapkalı,
kostümlü Trump destekçileri, Amerikan sisteminin
ana sütununu temsil eden Kongre’de, en başta ABD
halkına olmak üzere tüm dünyaya hiç beklenmedik
kargaşa ve kaos görüntüleri verdi. "Güruh", "çete",
"isyancı" olarak da nitelenen Trump yanlılarının bi-
nayı doldurmasıyla oturum iptal edildi. Oturumu
yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence de dahil
Kongre üyeleri bina içinde güvenli noktalara sığındı.
ABD sisteminin en önemli ve de korunaklı binası,
başkanlık seçimlerinin sonucundan memnun olma-
yan ülkenin dört bir yanından başkente gelmiş Cum-
huriyetçi beyaz vatandaşların işgaline uğradı.
Televizyonların nefes nefese süren kesintisiz canlı ya-
yınları, sosyal medyadan an be an yapılan paylaşım-
lar, resmi açıklamalar ve tepkiler... Tüm ABD ve
neredeyse dünya, Kongre baskınına odaklandı. Yak-
laşık dört saat süren kaos ve belirsizlikten sonra böl-
geye ek takviye güçlerinin sevk edilmesiyle Kongre
isyancılardan tamamen temizlendi ve akşama doğru
başkentte durum kontrol altına alınabildi. Baskının
tahrik edici sorumlusu olarak bütün parmaklar
Trump’ı gösterirken, başkentte yaşanan bu olayın
Amerikan demokrasisine ve bundan sonraki siyasi
sürece nasıl etki yapacağı ise masaya yatırılmaya
başlandı.

Kongre baskınına giden süreç

Kongre baskının ayak sesleri aslında daha seçimler
için sandığa gidilmeden duyulmaya başlanmıştı.
Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ne-

deniyle eyaletlerde, önceden belli şartlar altında uy-
gulanan posta ile oy kullanma hakkının neredeyse
tüm seçmenleri kapsayacak şekilde genişletilmesine
karşıydı. Bu uygulamanın Demokratlarda oy artı-
şında neden olacağını bilen Trump, seçim kampan-
yasında "Ben kazanırsam seçimler meşru,
Demokratlar kazanırsa mutlaka hile yapacaklar"
yaklaşımını dillendirerek bu iddiası için önden
zemin oluşturmaya başladı. Trump kampanyası,
posta ile oy kullanmayı engellemek için seçimlerden
önce salıncak eyaletlerde mahkemeye de başvurdu
fakat sonuç alamadı. Demokrat parti adayı Joe Bi-
den’ın 3 Kasım başkanlık seçimlerini kazanması
üzerine Trump, “hile ve usulsüzlük” söylemlerini
artık her fırsatta dile getirerek sonuçları kabul et-
medi. Usulsüzlük konusunda ortaya kayda değer
deliller sunamasa da iddialarını hukuki zemine de
taşıdı. Ancak eyalet mahkemeleri ile Yüksek Mahke-
me'ye yaptığı başvurular, “delil yetersizliği” nede-
niyle elinde kaldı. Ancak Cumhuriyetçi tabanın
önemli bir kısmında Demokratların seçimleri çaldığı
algısını oluşturmayı da başardı. Biden'ın kazandığı
başkanlık seçimlerinin resmen tescil edilmesinin son
aşaması olan 6 Ocak’taki Kongre oturumu,
Trump'ın taraftarlarının kendisine desteğini göstere-
bileceği son dönemeç, Trump’ın da namlusundaki
son kurşunu atacağı tek zamandı. Ve neticede yaşa-
nan Kongre baskını da bu son çırpınışların işareti
oldu. Biden’ın başkanlığı Kongre'de tescil edileme-
den, Trump’ın söylemlerinin seçmen tabanındaki et-
kisinin derinliği ve ülkedeki demokrasinin kırılganlığı
tescil edilmiş oldu.

Trump sıra dışı biri

Trump, sıra dışı kişiliği, mevcut kurumsal yapı ve
teamüllere uymayan politikaları ile tarihin sayfala-
rındaki yerini çoktan aldı, ancak Kongre baskını,
Trump'ın son atımlık kurşununu kendi ayağına sık-
tığı şeklinde değerlendirilirken, Demokratlara da
altın tepsi içinde, Cumhuriyetçilere karşı arayıp bu-
lamayacağı siyasi üstünlük fırsatı da sunmuş oldu.
Nitekim, aynı günün akşamı Demokratlar, baskına
gösterilen tepkilerin rüzgarını arkasına alarak, daha
önce seçimlere itiraz edeceğini belirten Cumhuri-
yetçi üyelerin çoğunun itirazını geri çekmesiyle Bi-
den’in başkanlığını Kongre’de kolayca tescil ettirdi.
Trump, Biden’in başkanlığının tescilinden sonra,
Kongre baskınından kendisinin sorumlu tutularak
yargılanması çağrılarından kaynaklı endişelerden mi
yoksa kafasında planladığı başka bir manevradan
dolayı mı bilinmez, ilk kez geri adım attı ve Beyaz
Saray koltuğunu 20 Ocak’ta yapılacak teslim töre-
ninde “düzenli geçiş” ile Biden'a devredeceğini açık-
ladı. Bu aşamada, Trump'ın başkanlığı devrettikten

sonra nasıl bir yol izleyeceğini ise şu an kestirmek ol-
dukça zor görünüyor. Görevinden sonra hakkında
açılabilecek olası soruşturmalara karşı başkanlığının
son gününde kendine "özel af" çıkarma söylentilerin-
den, Cumhuriyetçi tabanındaki destekçilerini diri tu-
tarak 2024 seçimlerine hemen adaylığını koyma
ihtimallerine kadar bir çok senaryo konuşuluyor.

ABD halkı gergin

Minnesota'da polis şiddeti sonucu siyahi George
Floyd'un hayatını kaybetmesinden sonra başlayan
protestolarda Trump yönetimi en çok “kanun ve
düzen” ilkesini savunmuştu. 6 Ocak’ta ortaya çıkan
kaosta Trump ve taraftarları, bu açıdan tutarsızlıkla
eleştirilirken, başkentte yaşanan kargaşanın Cumhu-
riyetçi tabanı uzun vadede nasıl etkileyebileceği de
tartışılmaya başlandı. Bazılarınca "darbe kalkışması"
olarak da nitelenen Kongre baskınıyla, o zamana
kadar ülke genelindeki Cumhuriyetçi tabanda karşı-
lık bulan Trump’ın karizması ve de söylemleri bir öl-
çüde aşırılıkçı küçük bir grup ile özdeşleşme
sürecine girerek geniş kesimlerde etkisini kaybedebi-
leceği düşünülüyor. Son 4 yıla damga vuran "Trum-
pizm"in, son gösterisini yaptığı bu baskınla bundan
sonra marjinalleşme sürecine girip girmeyeceği so-
rularına cevap aranırken Cumhuriyetçi tabanın da
orta sağ ile aşırı sağ arasında kırılmaya uğrayabile-
ceği yorumları yapılıyor. Kongre baskını, ABD top-
lumunun içindeki partizan uçurumları, güvensizliği
ve bunlardan kaynaklı olayları değerlendirmedeki
yaklaşım farklılıklarını da tekrar gün yüzüne çıkardı.
Ülkedeki Cumhuriyetçi kanat ve aşırı sağ kesimler
Kongre baskınını, vatandaşların kendilerini temsil
edildiği bir binaya, usulsüzlük yapıldığına inandık-
ları seçimlere tepkisini göstermek için girdiği şek-
linde tanımlarken, gösterilen tepkileri de aşırı ve
"solcu, sahte medya"nın abartısı olarak gördü. Öte
yandan Floyd’un ölümü ile başlayan, 2020 yazında
ülkeyi sarsan “Siyahi Hayatlar Değerlidir” (BLM)
protestolarına taraf olmuş Demokrat kesimler ise
Kongre baskınında polisin tutumunu tam bir "çifte
standart" olarak değerlendirdi. Baskınla birlikte sos-
yal medyada en fazla merak edilen konulardan biri,
“Eğer Kongre’yi basanlar Trump destekçisi beyaz
Amerikalılar değil de siyahiler olsaydı acaba ortaya
çıkan manzara ne olurdu?” sorusu oldu. Birçok kişi
böyle bir durumda güvenlik güçlerinin buna asla
müsaade etmeyeceğini, gerekirse göstericilere ölüm-
cül güç kullanarak müdahale edeceğini, muhteme-
len de böyle bir baskından geriye onlarca ölü ve
yaralı, binlerce de gözaltı kalacağı tahmininde bu-
lundu. Oysa Trump destekçisi beyazlar camları, 
kapıları kırarak girdikleri Kongre’den ellerini 
kollarını sallayarak çıkmıştı. DHA

Günün sonunda Kongre baskını, şimdilik
Demokratların eline koz vererek daha
geniş bir manevra alan açmış görünse de
ülkede Trumpizm'le iyice kemikleşen si-
yasi kamplaşma Biden'ın iktidarında aş-
ması gereken ana sorunlardan biri olarak

bekliyor. 3 Kasım 2020 seçimleri bu an-
lamda, ülkedeki azımsanamayacak bir
kesimin zihninde "hile ve usulsüzlük ile
çalınmış bir seçim" olarak kalacağa ben-
ziyor. Trump ise hasımlarının ithamıyla ki-
şisel çıkarı için koltuğu bırakmak

istemeyen güç tutkunu diktatörlük eğilimi
olan bir başkan olarak değerlendirilse de
destekçileri tarafından global düzene ve
Washington'un elit yerleşkesine meydan
okumuş altın saçlı bir kahraman olarak
anılmaya devam edecek gibi görünüyor.

Diktatörlük
eğilimi

Sen kimsin be Kim!
Kuzey Kore lideri
Kim Jong-un'a ikti-
dardaki Kore İşçi

Partisinin genel sekreteri un-
vanı verildi. Kore Merkezi
Haber Ajansının (KCNA) ha-
berine göre, başkent Pyong-
yang'da 5 yıl aradan sonra
düzenlenen Kore İşçi Partisi
8. Kongresinin dün gerçekle-
şen 6. oturumunda, daha
önce babası Kim Jong-il ve
büyükbabası Kim İl-sung ta-
rafından parti başkanı olarak
düzenlenen unvan, iktidar-
daki İşçi Partisinin yeni genel
sekreteri olarak değiştirilerek
Kim Jong-un'a verildi. Kore
İşçi Partisinin en üst düzey
yöneticisi olan Kim'e otorite-
sini güçlendirmek için bu un-
vanın verildiği ifade ediliyor.
Bu arada Güney Kore or-
dusu, Kuzey Kore'nin pazar
gecesi Pyongyang Meyda-
nı'nda askeri bir geçit töreni
düzenlediğini gösteren istih-
barat elde ettiğini açıkladı.
Güney Kore Genelkurmay
Başkanlığı, bunun gerçek bir
geçit töreni mi yoksa prova
mı olduğuna ilişkin inceleme-

nin sürdüğünü bildirdi. Göz-
lemciler, geçit töreninde, yak-
laşmakta olan Biden
yönetimine karşı bir güç gös-
terisi olarak muhtemelen yeni
silah sistemlerine yer verildi-
ğini söyledi. Kuzey Kore li-
deri Kim Jong-un, daha
önceki oturumlarda, geliştiril-
mekte olan yüksek teknolojili
silah sistemlerinin listesini
açıklayarak nükleer silah de-
posunu güçlendirme tehdi-
dinde bulunmuştu.

Politika değişmeyecek

Kuzey Kore lideri konuşma-
sında, ABD'nin Kuzey Ko-
re'nin "ana düşmanı"
olduğunu yinelemiş ve
"ABD'de kim göreve gelirse,
ülkenin temel yapısı ve düş-
manca politikası asla değiş-
meyecek." demişti. ABD ile
yeni ilişkiler kurmanın, bu ül-
kenin düşmanca politikasını
sürdürüp sürdürmemesine
bağlı olduğunu ifade eden
Kim, düşman güçler nükleer
silahlarını kullanmayı düşün-
medikçe, nükleer silah kullan-
mayacaklarını söylemişti.

Dünya genelinde yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) sal-
gınında vaka sayısı 90 mil-

yon 381 bini, hayatını kaybedenlerin
sayısı 1 milyon 939 bini, iyileşenlerin
sayısı 64 milyon 638 bini geçti. Vaka
sayısı ABD'de 22 milyon 741 bini,
Hindistan'da 10 milyon 460 bini, Bre-
zilya'da 8 milyon 79 bini ve Rusya'da
3 milyon 401 bini aştı. Almanya'nın
Nürnberg kentinde Mezarlıklar Mü-
dürlüğünün, Kovid-19 kaynaklı 
ölümlerin artması nedeniyle kremator-
yumda yakılan cesetlerin defin işlem-
lerini yetiştiremediği bildirildi. İran
Korona ile Mücadele Kurulu Bilim

Komitesi Üyesi Minu Mahraz, ülkesi-
nin geliştirdiği Kovid-19 aşısını vuru-
lan kişi sayısının 7'ye yükseldiğini
söyledi. İran Sağlık Bakanı Said,
Kovid-19'un mutasyon geçiren ve
daha hızlı yayılan türüne yakalanmış 4
yeni vaka daha tespit ettiklerini du-
yurdu. Gazze'de Kovid-19 tedbirleri
kapsamında bir aydan fazla süredir
kapalı olan camiler yeniden ibadete
açıldı. Japonya Başbakanı Suga Yoşi-
hide, Kovid-19 vakalarının artış tren-
dini koruduğu Osaka ve Kyoto
eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL)
ilan edilebileceğini söyledi. Uluslar-
arası Barolar Birliği, Sri Lanka'da

uzun süredir tartışılan Kovid-19'dan
ölenlerin cesetlerinin din ayrımı göze-
tilmeksizin krematoryumlarda yakıl-
masını eleştirdi. Çinli yetkililer, Hebei
eyaletinde yer alan Şıciacuang ve
Şingtay kentlerinde halkı "7 gün bo-
yunca evlerinden dışarı çıkmaması"
konusunda uyardı. Malezya'nın Eko-
nomi Bakanı Mustafa Muhammed'in
Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildi-
rildi. Afrika kıtasında Kovid-19 tespit
edilenlerin sayısı 3 milyon 37 bin 7'ye
yükseldi. Cezayir Cumhurbaşkanı Ab-
dulmecid Tebbun, Kovid-19 sonuçla-
rına yönelik tedaviyi tamamlamak için
Almanya'ya gitti.
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Y eni tip koronavirüs salgını sebebiyle çev-
rim içi düzenlenen program, belediyenin
Instagram hesabından canlı olarak ya-

yınlandı. Zaim, 1980'li yılların ortasında film
yapmak için uğraşlara başladığını belirterek, "O
sıralarda film yapmak çok zordu. Özellikle Tür-
kiye'de sektörün can çekiştiği noktalarda film
yapmak Everest'e tırmanmak gibiydi. Aşılması
gereken büyük bir çöl vardı. Bu sırada film yap-
maya çalışırken, bir yandan da yazmaya gayret
ettim. Yazmak bir anlamda beni, geliştiğim şey-
leri tamamlamak gibi bir duyguyla buluşturdu."
dedi. Hikaye ve senaryo denemeleri yazarken
ister istemez dramatik yapıyla, karakterleri ge-
liştirmeyle ilgilendiğini söyleyen Zaim, bu an-
lamda da yazma noktasında gelişiminin
sinemada hikayeleri kurarken çok işine yaradı-
ğını ifade etti. Derviş Zaim, sinemada teknik
olan uygulamaların kısa sürede öğrenilebilece-
ğini, fakat bir hikaye anlatımında ise temel kı-
rılma noktalarından peşinden gidilmesi
gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Ben
de böyle yapmaya gayret ettim. İyi bir edebiyat
okuru olmaya gayret ettim. Kendime ait dene-
melerim olmaya başladı. Bu denemeler yavaş
yavaş hacim olarak büyüdüler. Sonra da bir ro-
mana doğru evrildiler. Roman için uğraşıyor
olmak da beni epey geliştirdi, yavaş yavaş pi-
şirdi. Aslında ilk romanımı 'Ares Harikalar Di-
yarında'yı yazarken kendi içimde estetik
dünyamı kurmaya başladım. Ahlaki dünyamın
temellerini de oluşturmaya gayret ettim. Kısa-
cası bir yazarın yazar olabilmesi için gerek as-
keri koşullardan iki tanesi ahlaki ve estetik
sistemini kurmasıdır. Dolayısıyla kitaplar, bun-
lar üzerinde düşünmemi sağladı. Daha sonra
da sinemada bu durum beni destekledi. Bir si-
nemacının da yaptığı işlerde bilinçli veya bilinç-
siz bir şekilde ahlaki, estetik sistemini oturtması
gerekir." İngiltere'de mastır yaptıktan sonra
Türkiye'ye döndüğünde kendi senaryosunu ha-
yata geçirmek için çabaladığını dile getiren
Zaim, "İlgilenilmediğini gördüm. 30'lı yaşları-
mın başındaydım. Bu da bana şunu düşün-
dürdü, 'şimdi bir akıllılık yaparsam momentum

sağlarım' ya da 'daha fazla beklersem bana pek
fazla imkan tanınmayacak.' Dolayısıyla 'öyle bir
iş yapayım ki altından kalkabileceğim şartları
bana getirsin. Yani istek olanakları belirlesin'
dedim. Bu anlamda düzenli bir ordu mantığıyla
senaryoyu yazmaktan vazgeçtim ve filmi gerilla
tarzında yazmanın ve çekmenin daha mantıklı
olacağını düşündüm. 'Tabutta Rövaşata' filmi,
bu mantıkla ortaya çıktı." diye konuştu.

İş yapmak sizi tazeleyebilir

Usta yönetmen, "Filler ve Çimen" adlı ikinci fil-
mini ise Su-
surluk

skandalından hareketle yaptığını aktararak,
şunları anlattı: "Devlet ve mafya arasındaki iliş-
kiyi ele almaya gayret eden bir film. Orada da
yarı gerilla tarzında bir tavır vardır. Bu durum
özellikle 2000'li yılların başında yaptığım
'Çamur' filmine kadar devam etti. Çamur fil-
minden sonra yavaş yavaş düzenli ordu mantı-
ğıyla işler yapmaya başladım. Ama kariyerimin
ondan sonraki dönemlerinde yine gerillaya
döndüğüm işler oldu. İyi ki de olmuş. Hep dü-
zenli ordularla, belli yönetim yordamıyla işler
yapmaya başlarsanız bir süre sonra kurumaya
başlayabilirsiniz. Arada gerilla tarzında iş yap-
mak sizi tazeleyebilir. Ama gerilla tarzında bir
film yapmak kolay değildir. Çünkü yapmaya
çalıştığınız işin buna uygun olması lazım."
Kıbrıs sorunu ile ilgili de birçok filme imza atan
Derviş Zaim, "İnsanın hayatını sürdürmesiyle,
değerlerini inşa etmesiyle ilgili meselelere her
zaman dikkat etmeye gayret ediyorum. Kıbrıs

sorunu da hala devam eden bir sorun. Dolayı-
sıyla orada insanların yaşadıklarına ilişkin ola-
rak soru işaretlerini artırabileceğim bir iş
yapmak istiyordum. Bu manada şuna inanıyo-
rum, anayasalar, siyasal, politik yapılar ne
kadar iyi ince işçilikle inşa edilirlerse edilsin,
eğer insanlar kalplerine çeki düzen vermezlerse
o iyi yapılmış anayasalar, iyi inşa edilmiş siyasi
sistemler işlemezler. Dolayısıyla insanın ken-
diyle ilgili, özellikle kalbi ve aklıyla ilgili sorular
sormak lazım. Sanat da bunun için vardır. Si-
nema, edebiyat, şiir bunun için vardır. Şairlere
bunun için ihtiyaç duyulur. Bu anlamda da bu
mantık çerçevesinde yaklaşık yarım asır devam
eden Kıbrıs sorunu ile ilgili bir kaç film yap-
maya gayret ettim." şeklinde konuştu.

Doğru yapılar kurmak gerek 

Usta yönetmen Zaim, dünya sinemasının ola-
naklarını, başarılı yönetmenlerin sözlerini her
zaman dikkate almaya gayret ettiğinin altını çi-
zerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı zamanda
kes yapıştır yöntemiyle bize verilen reçetelerle iş
yapmaktansa, kendi sistemimizi kendimizin
kurduğu, kendi dilimizle, sözcüğümüzle kendi
yoğurt yeme biçimimizle iş yapmamız ve yapı-
lar kurmamızın gerekli olduğunu düşünüyor-
dum. Bu özgürleşmenin koşuludur. Bunları da
bir süs, hoşluk olsun diye murad etmiyordum.
İnsanın nasıl daha özgürleşebileceği konusun-
daki duraklardan bir tanesi bu. Özgürleşmek
için sizin nasıl hikaye anlattığınızla ilgili sorular
sormanız da gerekir. Hikayelerinizin nedenini,
niçin o hikayeleri seçtiğinizi iyi bilmeniz gerekir.
Bu da hikayelerinizi, size ait bir dille anlatmanız
gerekliliği gibi sizi bir noktaya getirir. Ben bu ge-
reksinimler nedeniyle yaşadığım topraklardaki
geleneğin ürünlerini sinemaya aktarmak iste-
dim. Öncelikle ilk baktığım şeylerden biri Os-
manlı dönemi ve o dönemin kültür atmosferi
oldu. Acaba bunun bazı yapılarını sinemaya
nasıl aktarırım sorusunu sordum. 'Cenneti Bek-
lerken', 'Nokta', 'Gölgeler ve Suretler', 'Rüya' ve
kısmen 'Filler ve Çimen' bunun değişik cevap-
ları oldular." DHA
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Pandemiye rağmen uzun za-
mandır üzerinde çalıştığı ve
her albümünde seslendir-

diği şarkılar ile müzik dünyasına
unutulmaz şarkılar kazandıran Gül-
ben Ergen, 11. albümü “Seni Kır-

mışlar” ile çıktığı andan itibaren
zirvedeki yerini koruyor. Gülben
Ergen albüme adını veren söz ve
müziği Kubilay Karaca’ya düzenle-
mesi Berk Sabah'a ait olan ‘Seni
Kırmışlar’ a Metin Arolat yönet-

menliğinde çektiği kliple ile You-
tube trend videolar listesine gire-
rek adından sıkça söz ettirirken
ünlü şarkıcı Nazan Öncel ‘in sosyal
medya hesabından “Günün Şarkısı
Gülben’den gelsin” notlu ile mutlu

oldu. Sanat dünyasından da bir çok
ünlü ismin şarkısını paylaşarak
destek verdiği Gülben Ergen “Seni
Kırmışlar” albümü ile müzik mar-
ketlerde en çok satan
albümler arasında 1’nci sırada.

Günün şarkısı Gülben'den gelsin
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Her Sey ılk
romanla
baSladı
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Suriye'de yaşanan olayları konu edin-
diği son filmi "Flaş Bellek"in pandemi ne-

deniyle gelecek yıl vizyona gireceği
bilgisini veren Zaim, filme başlarken
Suriye'den kaçan birçok sığınmacı-

nın hikayesini dinlediğini, evle-
rine konuk olduğunu

sözlerine ekledi.

Suriye 
için çalışma 

"Leyla ve 
Mecnun", 

"Su Kasidesi",
"Rind ve Zahid"

ve "Sıhhat ve
Maraz" gibi 

eserler kaleme
alan 16'ncı yüzyıl
divan şairi Fuzuli,
vefatının 465'inci

yıl dönümünde
yad ediliyor

"Leyla ve Mecnun", "Su Kasidesi", "Rind ve
Zahid" ve "Sıhhat ve Maraz" gibi eserler ka-
leme alan 16'ncı yüzyıl divan şairi Fuzu-

li'nin vefatının üzerinden 465 yıl geçti. Gerçek adı
Mehmed bin Süleyman olan şair hem "kendini ilgilen-
dirmeyen işlere karışıp lüzumsuz sözler söyleyen
kimse", hem de "yüce, üstün, erdemli" anlamına gelen
Fuzuli mahlasıyla tanındı. Sadece şiiriyle değil felsefe,
tıp, sosyoloji ve astronomi alanında verdiği eserlerle de
dikkati çeken Fuzuli'nin 1480 dolaylarında Bağdat ya-
kınlarında bulunan El-Hille'de dünyaya geldiği rivayet
ediliyor. Irak'a yerleşmiş Oğuz Türklerinin Bayat bo-
yundan olan şair, Irak'ta Türklüğün beşiği sayılan Ker-
kük bölgesi kültür ortamının yetiştirdiği bir değer oldu.

Fuzuli mahlası

Şah İsmail'e yazdığı "Beng ü Bade" mesnevisinden
1508'de Bağdat'ta bulunduğu anlaşılan şair, "Fuzuli"
mahlasını neden seçtiğini Farsça Divan'ının girişinde
şu sözlerle anlatıyor: "Şiire başlarken günlerce bir mah-
las almak yolunda düşündüm. Seçtiğim mahlasa bir

müddet sonra bir ortak çıktığı için bir başka mahlas alı-
yordum. Nihayet benden önce gelen şairlerin ibareleri
değil mahlasları kapıştıklarını anladım. Karışıklığı orta-
dan kaldırmak üzere Fuzuli mahlasını seçtim. Bu adı
kimsenin sevmeyeceğini ve bu sebeple almayacağını
tahmin ettiğim için adaşlık endişesinden kurtuldum.
Ayrıca ben, Allah'ın inayetiyle bütün ilim ve fenleri nef-
sinde toplamış bir insan olarak geçiniyordum. Mahla-
sım bu amacı da içine alır." Kanuni Sultan Süleyman
1534'te Bağdat'ı fethedince yazdığı ve Sultan'a sun-
duğu kaside de Fuzuli'nin o yıllar arasını Bağdat ve
çevresinde geçirdiğini gösterirken, "Leyla ile Mecnun",
"Beng ü Bade", "Hadikatü's-süeda", "Rind ve Zahid",
"Sıhhat ve Maraz" ve "Muamma Risalesi", Fuzuli'nin
başlıca eserlerinin bir kısmını oluşturdu.

"Leyla ile Mecnun"

Doğu'nun en büyük aşk efsanelerinden biri olan "Leyla
ile Mecnun" hikayesini mesnevi olarak kaleme alan,
16'ncı yüzyıl divan şairi Fuzuli, edebiyat tarihçileri tara-
fından divan şiirinin edasını dönüştüren şair olarak ni-

telendirildi. Türkçe sevgisi ve bilinciyle şiir dünyasını
yoğuran Fuzuli, nesilden nesle aktarılan ve beşeri aşk-
tan ilahi aşka uzanan tasavvuf yolculuğunun en önemli
hikayesi olan Leyla ile Mecnun'un, yüzyıllar boyunca
Türkçe okunmasını sağladı. Yalın ve berrak bir Türkçe
ile yazdığı şiirler ve eserleri günümüzde de Türkçe ko-
nuşulan coğrafyalarda ezberlenip okunmaya devam
eden şair, Türkçe'nin yanı sıra Farsça ve Arapçada da
divanlar kaleme aldı.

"Aşık-ı sadık benem"

"Aşk ve ıstırap şairi" Fuzuli, şiirlerinde lirizmin esasını,
aşkın elemlerini ve yalnızlığın acılarını dile getirdi.
Ahmet Hamdi Tanpınar'a göre, şiiri sadece kalbe ait bir
macera sayan şair, "Menim tek hiç kim zar u perişan
olmasın ya Rab/Esir-i derd-i aşk ü dağ-i hicran olma-
sın ya Rab" dizeleri, ıstırabı şair için yaşanacak tek
iklim gibi görmesini doğrulayan bir unsur oldu. "Leyla
ile Mecnun" mesnevisinin, şairin kendi öyküsü oldu-
ğuna işaret eden Tanpınar, "Bende Mecnundan füzun
aşıklık istidadı var/Aşık-ı sadık benem Mecnunun
ancak adı var" dizilerini de "Fuzuli'de her şey 'ben'in et-
rafında toplanır ve oradan hareket ederek dünyasını
yakalar." ifadesiyle açıkladı. "Su Kasidesi"nde ise Haz-
reti Muhammed'e duyduğu derin sevgiyle birlikte, suya
duyulan hasret ve aşk temalarına yer verdi.

Izdırap şairi Fuzuli

Tarihi sandukalar
sil baştan
Konya'da Anadolu Selçuklu Devleti'nin
miraslarından biri olan Alaaddin
Camisi'nde genel restorasyonunun
bitmesinin ardından mihrabın ve sultan
sandukalarının düzenlenmesine geçildi

anadolu Selçuklu Sultanların-
dan 1. Rükneddin Mesud zama-
nında şimdiki Alaaddin Tepesi'nde

yapımına başlanan Alaaddin Camisi, 1. Ala-
addin Keykubad zamanında bugünküne ben-
zeyen en yakın halini alarak, ibadete açıldı.
Caminin avlusunda, Anadolu'yu çok büyük
fedakarlıklar yaparak yurt yapmış Anadolu
Selçuklu Devleti'nin yöneticileri; Sultan 1.
Rükneddin Mesud, 2. Kılıçarslan, 2. Rükned-
din Süleyman, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1.
Alaaddin Keykubad, 2. Gıyaseddin Keyhüs-
rev, 4. Rükneddin Kılıçarslan ve 3. Gıyaseddin
Keyhüsrev'in mezarları bulunuyor. Bir saray
camisi özelliği taşıyan Alaaddin Camisi'ndeki
mihrap ile bahçesindeki türbede yer alan 8
Anadolu Selçuklu sultanının sandukasındaki
çiniler de restore ediliyor. Anadolu Selçuklula-
rın sıklıkla kullandığı mozaik çini tekniği ile ya-
pılan mihrap ve sandukalar, bir yapbozun
parçaları gibi yeniden işleniyor.

Tarih verdi

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Os-
manlı, Alaaddin Cami ve avlusundaki Sultan-
lar Kümbetinin 2014-2019 yıllarında Vakıflar
Genel Müdürlüğünce restore edildiğini, şimdi
kümbet içinde yer alan sultan sandukaları ve
mihrabın çinilerinin yapıldığını söyledi. 

Nehir ile 
gurur duyduk

Yaşar Üniversitesinden yapılan
açıklamaya göre, üniversitenin Sü-
rekli Eğitim Merkezi Müzik Aka-

demisi öğrencisi 15 yaşındaki Nehir Özzengin,
uluslararası yarışmalarda elde ettiği derece-
lerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Nehir
Özzengin, son olarak, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle piyanistlerin per-
formans videolarını göndererek katılabildiği
"Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarış-
ması"nda birinci olmayı başardı. Açıklamada
görüşlerine yer verilen Özzengin, müziğe tut-
kuyla bağlı olduğunu ve son 1 yıldır beste de
yapmaya başladığını dile getirdi. Yarışmada
kazandığı birincilik dolayısıyla sevinçli oldu-
ğunu aktaran Özzengin, "Uluslararası bir jüri
bu performansları izleyerek puanlama yaptı.
Puanlama sonucu birinci gelerek çok büyük
bir mutluluk yaşadım. Başarımın devamlılı-
ğını, kazandığım her ödül sonrası kendime
yeni ve zor hedefler seçmeme bağlıyorum.
Son aldığım 5 birincilik ödülünü de bu hedef-
ler ile elde ettim. Bundan sonraki hedefim de
kendime sınırlar koymadan uluslararası dü-
zeyde yeni başarılar ede etmek ve müzik ala-
nında emin adımlarla ilerlemek. Müziğe olan
büyük tutkum hep devam edecek." değerlen-
dirmesinde bulundu.

Derviş
Zaim
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Hentbol EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu 1'inci
maçında Muratpaşa Belediyespor'u 39-20 yenerek
çeyrek final yolunda büyük bir adım atan Yalıka-
vakspor büyük mutluluk yaşadı. Başantrenör Kı-
vanç Özcan, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Oyunu iki yönde de iyi oynadıklarını söyleyen
Özcan, "Savunmada pes etmedik. Hücumlara hızlı
çıkabildik. Hızlı hücumdan da gol attık. Bize yakı-
şan şekilde oynadık. İkinci maç için istediğimiz
avantajı elde ettik" dedi. Hem ligde hem kupada
adım adım ilerlediklerini anlatan Kıvanç Özcan,
"Önümüzdeki rövanş maçının ardından lig maçına
konsantre olacağız. Adım adım ilerleyerek yolu-
muza devam etmek istiyoruz. Galibiyet için tüm
oyuncularımı, teknik ekibimizi ve yönetimimizi kut-
larım. Bize destek olan Bodrum Belediye Başkanı-
mız Ahmet Aras'a, sponsorlarımıza galibiyeti
armağan ediyoruz" diye konuştu. Avrupa'da önceki
turda da İzmir Büyükşehir Belediyespor'u eleyen
Yalıkavakspor bu sonuçla çeyrek final için büyük
bir avantaj elde ederken, maçın rövanşı 17 Ocak'ta
Antalya’da oynanacak. DHA

ahmeT 
Oğuz arTık

SivaSlı Oldu
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Yaptığı 8 asistle, asist krallığında ilk sırada yer
alan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı
kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Yeniden
şampiyonluk kovalayan bir takımda oynadığı
için çok mutlu olduğunu belirten Ghezzal, “Bu-
radaki ortamı Lyon’a benzetiyorum çünkü orada
da şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’ne git-
mek için oynanır. Sezona istediğimiz gibi başla-
yamadık ama seri galibiyetler aldığımız için şu
an en büyük adaylardan biriyiz” diye konuştu.
Beşiktaş’a transfer olmadan önce Fransa, İngil-
tere ve İtalya gibi Avrupa’nın büyük liglerinde
boy gösteren Ghezzal, diğer ülkelerdeki futbolla
Türkiye’deki oyunu kıyasladı. Ghezzal, "İtalya’da

abartılı bir taktik çalışması var. Türkiye bu ko-
nuda biraz İngiltere’ye benziyor. Hem taktik ça-
lışma var hem de oyunun akışına bağlı olarak
bize belirli bir serbestlik bırakılıyor" şeklinde ko-
nuştu.

Elimden geleni yapıyorum

Takımdaki arkadaşlık duygusunun altına çizen
Cezayirli kanat oyuncusu, "Hocamız ve yardım-
cıları, geldiğim günden beri bana çok yakın dav-
randılar ve güvenlerini gösterdiler. Bu yüzden
onlara teşekkür ediyorum. Ben de sahada elim-
den geleni yapmaya, katkı sağlamaya çalışıyo-
rum" ifadelerini kullandı. 

T ransfer çalışmalarını sürdüren ve şu
ana kadar Gençlerbirliği’nin 22 ya-
şındaki genç oyuncusu Berat Özde-

mir’i kadrosuna katıp Gaston Campi ile
de yollarını ayıran Trabzonspor’da, gele-
cek ve gidecek oyuncular noktasında ha-
reketli günler yaşanıyor. Transfer
görüşmelerine hız veren ve bu noktada
ara transfer dönemini olabildiğince erken
noktalamayı arzulayan bordo-mavililer
yabancı sınırlaması ve transfer limiti
noktasında titiz davranıyor. Özellikle
orta saha ve forvet hattına en az birer
nokta transfer yapmayı hedefleyen ve bu
noktada tecrübeli isimlere yönelen Trab-
zonspor’da Enzo Perez, Yunus Mallı,
Ahmed Kutucu gibi isimlerle de temaslar
devam ediyor. Orta saha için ısrarcı ol-
duğu Enzo Perez’in kulübünün bonservis
talebi üzerine bu transferde oyuncudan
bu sorunu çözmesini isteyen bordo-ma-
vililer, alternatif olarak orta sahaya
Yunus Mallı’yı, forvet hattına da kiralık

olarak Ahmed Kutucu’yu kadrosuna
katma noktasında çalışmalarına devam
ediyor.

Gidecekler belirleyici olacak

Trabzonspor’da kadroda düşünülmeyen
Ahmet Canbaz, Plaza, Bilal, Diabate,
Afobe ve Pereira gibi isimler de alınacak
oyuncular noktasında belirleyici olacak.
Ahmet Canbaz’ı kiralık olarak gönder-
meyi planlayan bordo-mavililerde, Bilal,
Plaza ile Diabate’nin yanı sıra Afobe ve
Pereira ile de yolların ayrılması gün-
demde. Yönetim bu noktada özellikle
bonservis ücreti ödenerek kadroya katı-
lan ancak bekleneni veremeyen Dia-
bate’den bir gelir elde etme
düşüncesinde. Bu oyuncuların takımdan
ayrılmaları durumunda maaş yükü de
azalacak ve bu kadroya katılacak oyun-
cular noktasında yönetimin mali an-
lamda elini rahatlatacak. Şu anda
kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulun-

duran bordo-mavililerde 1 oyuncu için
kontenjan bulunurken, ayrılacak yabancı
isimler bu noktada da yönetimin elini ra-
hatlatacak. Özellikle orta saha ile forvet
hattına birer yabancı oyuncu transferi
düşünen bordo-mavililerin en az bir ya-
bancı isimle daha yollarını ayırması gere-
kiyor. Ayrıca belirlenen oyuncularla
yolların ayrılıp yabancı kontenjanında
yer açılabilirse, uzun süreli sakatlığının
ardından bireysel çalışmalara başlayan
ve takıma dönmeye hazırlanan Anders
Trodsen’in de ara transfer döneminde li-
sansı çıkarılacak.

3 stoper için teklif var

Bu arada Trabzonspor’da stoper oyun-
cuları Edgar Ie, Majid Hosseini ile Hüse-
yin Türkmen için de teklifler gelmeye
devam ediyor. Hüseyin Türkmen’e Süper
Lig, Majid Hosseini’ye İtalya’dan teklif-
ler gelirken, uzun süredir Edgar Ie’yi ta-
kipte bulunan St. Etienne de bu transfer

için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibinin
yaptığı 3 milyon Euro civarı teklif yöne-
tim tarafından yeterli bulunmazken,
özellikle yıllar sonra savunmada yakala-
nan uyum nedeniyle de Edgar Ie’nin ay-
rılmasına sıcak bakılmıyor.
Bordo-mavililer Hosseini’yi de takımda
tutmak isterken, Hüseyin Türkmen’in ise
şartların oluşması durumunda kiralık
olarak gönderilebileceği belirtildi.

Hugo dönüyor

Öte yandan Trabzonspor’da sakatlığı ne-
deniyle Fatih Karagümrük ve Göztepe
karşılaşmalarında forma giyemeyen sto-
per oyuncusu Vitor Hugo’nun Antalyas-
por karşılaşmasıyla yeniden formasına
kavuşması bekleniyor. Oyuncunun bu
hafta yapılacak antrenmanlarda son
kontrollerinin yapılacağı ve yapılacak son
değerlendirmelerde bir soruna rastlanıl-
maması durumunda Antalyaspor karşı
sında forma giyebileceği öğrenildi. DHA

Beşiktaş’ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, “Sezona istediğimiz
gibi başlayamadık ama seri galibiyetler aldığımız için şu an en büyük
adaylardan biriyiz. Buradaki ortamı Lyon'a benzetiyorum” dedi

Burası aynı Lyon gibi

Süper Lig'de çıkışa geçen Demir Grup Si-
vasspor, transfere hızlı girdi. Uzun yıllar
Gençlerbirliği'nde görev alan, bu sezonun
başında Kasımpaşa ile sözleşme imzalayan
Ahmet Oğuz, ligin ikinci yarısında Sivasspor
forması giyecek. Kasımpaşa ile sözleşmesini
fesheden tecrübeli sağ bek, Demir Grup Si-
vasspor ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın iç-
eriğinin gün içinde açıklanması bekleniyor.

Hentbolla gelen
büyük mutluluk

Ataköy Atletizm Salonu, hafta sonunda 22 yaşın-
daki İlkay Aydemir'den tarihi bir performans izledi.
Aydemir, heptatlonda üst üste başarılarına bir ye-
nisini daha ekledi ve 5530 puanla tüm zamanlarda
Türkiye'deki en iyi puana imza attı. İlkay'ın bu de-
recesi Türkiye Atletizm tarihinde en iyi derece ola-
rak kayda geçti, ancak bu derecenin rekor tescili,
TAF kayıtlardaki eski rekor derecesiyle ilgili başlatı-
lan incelemenin sonuçlanmasından sonra yapılabi-
lecek. İlkay, ilk günkü 2947 puanın üzerine ikinci
güne 8.36'lık 60 metre engelli PB (kişisel en iyi) ile
başladı. Sırıkta 5.10 atlayan milli atlet, son yarışma
olan 1000 metrede de 2:51.58 ile bir başka PB ya-
parak gün sonunda 5530 puana ulaştı. Aydemir,
bu derecesiyle geçen ay başlayan yeni salon sezo-
nunda da dünya listesinin zirvesine yerleşmiş oldu.
İlkay Aydemir, Avrupa listesinden 12 ismin alına-
cağı Avrupa Salon Şampiyonası için de bir avantaj
yakaladı. Genç atlet, şu anda liderlikte olduğu lis-
tede şubat ayının sonunda 12 isim arasına girerse,
tarihte heptatlon branşında Avrupa Salon'da yarı-
şabilen ilk Türk atlet olacak.

Atletizmde
rekor zamanı

G.Saray’dan Oğulcan açıklaması
Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) Oğulcan Çağlayan hakkında
aldığı karar ile ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracağını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tür-
kiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK)
5.12.2020 tarihinde A takımı futbolcumuz Oğulcan Çağlayan ve
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. aleyhine Ri-
zespor Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş. tarafından açılan da-
vada aşağıdaki kararları vermiştir. “Rizespor'un transferde

Galatasaray’ın ayartan kulüp olduğunun tespiti talebi reddedil-
miştir. Feshin haksız fesih olduğuna hükmedilerek davalıların
1.200.000 Euro tazminat ödemesine ve Oğulcan Çağlayan'a altı
resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verilmiştir.
UÇK nihai karar mercii olmayıp Galatasaray ve Oğulcan Çağ-
layan hukuk ve teamüllere aykırı haksız, çok yönlü organize ve
tartışılacak bu kararların kaldırılması için kamuoyu bilgilendiri-
lerek, hukuka olan güveni tesis için TFF Tahkim Kurulu ve ge-
rekmesi halinde diğer adli kurumlara itirazda bulunacaktır.”

İstanbul'daki Salon Deneme Yarışmala-
rı'nda İlkay Aydemir, Türkiye atletizm ta-
rihinde heptatlon branşında bugüne dek
yapılan en iyi puana imza attı. İki hafta
önce U23 rekoru kırarken yaptığı 5226
puanı 5530'a yükselten İlkay, büyükler
rekoruyla ilgili incelemenin tamamlan-
masıyla bu rekoru da eline geçirebilecek
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S üper Lig'de 9 puanda aldığı
Fraport TAV Antalyaspor'u kısa
sürede 24 puanla üst sıralara

taşıyan, Gökdeniz Bayrakdar ve Do-
ğukan Sinik gibi iki genci vitrine çıka-
ran tecrübeli çalıştırıcı, Arda
Turan'dan Caner Erkin'e, Yusuf Şim-
şek'ten Selçuk İnan'a kadar bugüne
kadar Türk futboluna sayısız yetenek
kazandırdı ve hemen hemen hepsi
rekor ücretlerle transfer oldu. Teknik
direktörlük kariyerine 1988'de Denizli
Belediyespor'da başlayan, Sarayköy,
Salihlispor, Denizlispor, MKE Anka-
ragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor,
Eskişehirspor, Fenerbahçe
ve Trabzonspor'da görev
yapan Yanal, çalıştığı her ta-
kımda başka yıldızlar 
keşfetti.

İlk keşfi Yusuf Şimşek 

1993-94'te Denizlispor'u
Süper Lig'e taşıyan Yanal,
Türk futbolunun unutul-
maz oyuncularından Yusuf
Şimşek'i Lig B takımların-
dan Kemerspor'da keşfetti.
22 yaşındaki oyuncu 1996-
97'de Süper Lig forması ile
tanışırken, sergilediği per-
formansla 1999-2000'de 5
milyon dolarlık bonservis
bedeliyle Fenerbahçe'ye
geçip Türk futbolunun en
önemli futbolcularından biri
oldu. Ümit Bozkurt, Ali
Tandoğan, Bülent Akın ve
Veysel Cihan gibi oyuncu-
ları Yanal'ın Denizlispor dö-
neminde keşfettiği diğer
yıldızlar oldu. Bülent Akın,
7,5 milyon dolar gibi bir bonservis be-
deliyle Galatasaray'a, Ümit Bozkurt
ise 4 milyon dolar ücretle Beşiktaş'a
gitti.

Umut Bulut'u keşfetti 

2000'de Süper Lig ekiplerinden MKE
Ankaragücü'ne geçen Yanal, 3. Lig
ekiplerinden Petrol Ofisi'nde amatör
lisansla oynayan Umut Bulut'u sarı-
lacivertli ekibe kazandırdı. Umut
Bulut, 30 Mart 2022'de Gazianteps-
por'a karşı ilk Süper Lig deneyimini
yaşadı, 2004'te ise Trabzonspor'a
transfer oldu. Başkent ekibi Yanal dö-
neminde keşfedilen Augustine Ahinful,
Ramazan Özalp, Adem Koçak ve Ce-
lalettin Koçak'ı Trabzonspor'a, Emre

Güngör'ü Galatasaray'a, Adem Dur-
sun ve Niyazi Güney'i ise Beşiktaş'a
sattı.

Uğur Boral ve diğerleri

Yanal'ın bir sonraki durağı Gençlerbir-
liği oldu. Üç sezon Başkent ekibinde
görev yapan Yanal, Deniz Barış'ı St.
Pauli'de, Uğur Boral'ı 2. Lig'deki Ko-
caelispor'da, Okan Koç'u yine 2.
Lig'deki Dardanelspor'da keşfetti. Bu
üç oyuncu da Gençlerbirliği'nde ilk kez
Süper Lig heyecanı yaşadı. Yanal dö-
neminin en gözde oyuncuları olan
Deniz Barış ve Uğur Boral, Serkan

Balcı ile birlikte Fenerbahçe'ye, Okan
Koç ise Soleymane Youla, Ali Tando-
ğan, Ahmet Hassan, Veysel Cihan ve
Baki Mercimek ile birlikte Beşiktaş'a
satıldı.

Manisa günleri

Dönemin Vestel Manisaspor'u için
Ersun Yanal'ın yıldız keşfi kariyerinde
gerçekten ayrı bir sayfa açmak gerekir.
Arda Turan'ı Galatasaray PAF Takı-
mı'ndan alan, Selçuk İnan'ı 2. Lig'deki
Dardanelspor'da, Hakan Balta'yı
Hertha Berlin'de, Sezer Öztürk'ü 21
yaşında Nürnberg'de, Uğur İnceman'ı
Greuther Furth'de keşfeden Yanal, beş
oyuncuya da ilk Süper Lig deneyimle-
rini daha gencecik yaşlarda yaşattı.

Arda Turan'da emeği var

Ufuk Ceylan, Yiğit Gökoğlan, Ho-
losko gibi gençlerle Türk futboluna
renk getiren Manisaspor'un Yanal dö-
nemindeki kadrosunda yer alan Arda
Turan, Barcelona'ya kadar uzanan ka-
riyerin sahibi oldu. Daha önce Süper
Lig'de Galatasaray formasıyla sadece
bir maça çıkan ve tüm sezonu PAF'ta
geçiren Arda Turan, Manisaspor'un
Süper Lig'deki değişmez oyuncusu
oldu. Yanal'dan önce kadro dışı bırakı-
lan Caner Erkin, rekor transfer ücre-
tiyle CSKA Moskova'ya, Selçuk İnan
Trabzonspor'a, Hakan Balta, Yiğit

Gökoğlan ve Ufuk Ceylan
Galatasaray'a, Uğur İnce-
man ve Filip Holosko da
Beşiktaş'a transfer oldular.

Yusuf Yazıcı'ya 
el verdi

2012-2013 sezonunda
Eskişehirspor'da Alper
Potuk'u amatörden Süper
Lig'e taşıyan Yanal, Trab-
zonspor'da kaleci Onur
Recep Kıvrak'ı 17 yaşında
Karşıyaka'da buldu, şu
anda Lille forması giyen,
2015-2016'da fazla Süper
Lig şansı bulamayan
Yusuf Yazıcı'yı Trabzons-
por'un değişmez oyun-
cusu yaptı. Yanal,
Trabzonspor Akademi'de
forma giyen Abdülkadir
Ömür'ü de 26 Ağustos
2017'deki Göztepe-Trab-
zonspor maçında 18 ya-
şındayken Süper Lig'e
taşıdı. Yanal döneminde

kariyerini adeta yeniden şekillendiren
Okay Yokuşlu, 6 milyon Euro bedelle
Celta Vigo'ya transfer oldu.

Fenerbahçe yılları parlak geçti
Teknik direktör Ersun Yanal'ın 28 yılı
geçen teknik direktörlük kariyerindeki
en önemli olay ise 2013-2014 sezo-
nunda gerçekleşti. 27 Nisan 2014'te
şampiyonluk kupasını kaldıran Yanal,
böylelikle Süper Lig'de Türk futbol ta-
rihinin en erken şampiyonluk kazanan
teknik direktörü oldu. Yanal, A Milli
Takım geçmişinde de yüzde 53,3 ile
ay-yıldızlı ekibimizin en başarılı teknik
adamı koltuğunda oturuyor. Yanal'lı
millilerimiz 15 maçta 8 galibiyet, 4 be-
raberlik, 3 yenilgi aldı. DHA

Ersun yanal’ın
Teknik direktör Ersun Yanal, 1988

yılında başladığı teknik direktörlük
kariyerinde Arda Turan'dan Caner 

Erkin'e, Umut Bulut'tan Yusuf Yazıcı'ya
kadar onlarca genç yıldıza ilk kez Süper

Lig forması verirken, Türk futboluna
sayısız yetenek kazandırdı

yıldızları

5 maçtır gol yemeden kazanan Be-
şiktaş'ı atakaş Hatayspor durdurdu.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 18’inci
haftasında deplasmanda atakaş Ha-
tayspor ile 2-2 berabere kalırken, 5
maçlık galibiyet ve gol yememe se-
risi de sona erdi. Bu beraberlik aynı
zamanda Beşiktaş'ın 2’nci haftadaki
1-1 biten antalyaspor maçından
sonra berabere kaldığı 2’nci karşı-
laşma oldu. Beşiktaş, antalyaspor
beraberliğinden sonra Hatayspor ile
karşılaşıncaya kadar oynadığı 14
maçta 10 galibiyet, 4 mağlubiyet al-
mıştı. Hatayspor ağlarını 2 kez hava-
landıran siyah-beyazlılar, gol sayısını
39'a çıkardı. 39 golün 28'inde 3 fut-
bolcunun imzasının olması dikkat
çekici bir tespit olarak görü-
nüyor. 28 golde imzası
olan üç futbolcu;
aboubakar, Larin
ve Ghez-
zal'dan baş-
kası değil.
transfe-
rin son
gün-

lerinde takıma katılan aboubakar 9
gol atarken, yine transferin son günü
kiralanan Ghezzal, Hatayspor maçıyla
8 asiste ulaştı. takımın en golcü fut-
bolcusu olan Cyle Larin ise 11 gol
atmış durumda.

18 farklı isim var

Beşiktaş'ta skora gol atarak katkı
veren oyuncu sayısının da 14 olduğu
görülüyor. Hücum hattında görev alan
futbolcular, Ghezzal haricinde gol
atma başarısı gösterirken, Cezayirli
oyuncu bu açığını 8 asistle fazlasıyla
kapatmış durumda. Hücum hattının
diğer oyuncusu Ljajic ise bu sezon

tam 12 maçı
sa-

kat-
lık ve
formsuzluk sebebiyle kaçırdı ve diğer
maçlarda da pek bir şey yapmadı.
Siyah beyazlılarda Larin ve abouba-
kar'dan sonra en çok gol atan fut-
bolcu 3 golle atiba olurken, Vida,
N'Koudou, mensah, Oğuzhan ve
Hasic 2'şer gol attı. Gol katkısı veren
diğer 6 futbolcu ise Güven, Boyd,
Lens, Gökhan töre, Necip ve N'Sa-
kala. Gol atan 14 futbolcuya sadece
asistleriyle skoru değiştiren 4 fut-
bolcu daha eklendiğinde, kadrodaki
kaleciler hariç 21 futbolcunun (Lens
ve Boyd kadro dışı) 18'inin skora
katkı verdiği görülüyor. Gol atmayıp
sadece asist yapanlar 8 asistle Ghez-

zal, 3 asistle rosier, 2'şer asistle
Dorukhan ve Josef. Hem gol

atıp hem asist yapan fut-
bolcular ise Oğuzhan,

Necip, atiba, mensah,
aboubakar, Larin,

Güven ve N'Kou-
dou. DHa

Hatayspor ağlarını 

2 kez havalandıran siyah-beyazlılar,

gol sayısını 39'a çıkardı. 39 golün

28'inde 3 futbolcunun imzasının

olması dikkat çekici bir tespit olarak

görünüyor. 28 golde imzası olan üç

futbolcu; Aboubakar, Larin ve

Ghezzal'dan başkası değil

Gol atmak
onların işi

Kupa mesaisi başladı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında bugün deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak
olan Fraport TAV Antalyaspor, zorlu maçı kazanarak çeyrek finale kalmayı hedefliyor
SÜPER Lig'de son 2 maçını kazana-
rak moral depolayan Fraport TAV
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu'nda bugün saat 15.45'te
deplasmanda karşılaşacağı Bursas-
por'u yenerek, çeyrek finale kalmayı
amaçlıyor. Kırmızı beyazlı takım ile
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor 54'üncü
kez karşılaşacak. İki takım kupada ise
4'üncü kez birbirleriyle oynayacak.
Fraport TAV Antalyaspor'da, Serdar,
Drole, Ufuk, Bahadır, Podolski ve
Veysel, sakatlıklarından dolayı maçta
forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı-
lar ile Bursaspor, daha önce Türkiye
Kupası'nda 3, TFF 1. Lig'de 4, Süper
Lig'de de 46 olmak üzere toplam 53
kez birbirlerine rakip oldu. Fraport
TAV Antalyaspor bu maçlarda 16 ga-
libiyet, 13 beraberlik ve 24 yenilgi aldı.
Antalyaspor, Bursa'da oynanan maç-
larda 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 14
yenilgi aldı.Kupada dördüncü rande-
vuFraport TAV Antalyaspor ile Bur-
saspor, salı günü oynanacak maçla
beraber Türkiye Kupası'nda birbirle-
rine 4'üncü kez rakip olacak. Türkiye
Kupası'nda ilk kez 1984 yılında karşı-
laşan takımların ilk maçı 1-1 sona
ererken, ikinci maçtan 1-0 galip ayrı-
lan Bursaspor tur atlayan taraf oldu.
Antalyaspor ile Bursaspor, Türkiye
Kupası'nda en son 2000 yılında yarı
final maçında karşılaştı. Akdeniz ekibi
bu mücadeleyi 2-0 kazanarak finalde

Galatasaray'ın rakibi oldu.

En çok 6 gol atıldı

İki takım arasında en farklı skorları,
2000-2001 ve 2017-2018 sezonunda
Bursa'da oynanan maçlarda 4-0'lık
sonuç ile Bursaspor elde etti. En çok
golün atıldığı maçlar ise 1995-1996
sezonunda Bursa'da oynanan ve
1999-2000 sezonunda Antalya'da oy-

nanan 4-2'lik maçlar olarak kayıtlara
geçti. 6 golün atıldığı iki maçın birini
Antalyaspor, diğerini Bursaspor ka-
zandı. İki takım arasında en çok alı-
nan skor ise 13 maç ile 2-1'lik skor
olarak istatistiklere yansıdı. İki takım
arasında 10 maç 1-0, 6 maç 1-1, 5
maç 3-2, 4'er maç 0-0 ve 2-0, 3 maç 2-
2, 2'şer maç 3-0, 4-0 ve 4-2, 1'er maç
3-1 ve 4-1 sona erdi.

TAYLAND'IN başkenti
Bangkok'ta yarın başla-
yacak 2021 yılının ilk
badminton müsabakala-
rında Türkiye'yi tek ba-
yanlar kategorisinde,
olimpiyat sporcusu Nes-
lihan Yiğit temsil edecek.
Dünya sıralamasına
puan veren Yonex Thai-
land Open Badminton
Turnuvası 12-17 Ocak
2021 tarihleri arasında,
Yonex Thailand Open
Badminton Turnuvası
ise 19-24 Ocak 2021 ta-

rihleri arasında yapıla-
cak. İki turnuvaya da
dünya sıralamasında ilk
32 katılırken, pandemi-
den dolayı yine başvuru-
sunu iptal eden
sporculardan dolayı
daha sonra ki sıralama-
larda olan sporculara da
şans doğmuş oldu. Dün-
yayı ve ülkemizi etkisi al-
tına alan Covid-19
salgını sebebi ile 2021 yı-
lına ertelenen organizas-
yonlara 34 ülke ve 392
sporcu katılacak.

Badminton heyecanı
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moda programlarıyla 
adından sıkça söz ettiren
ivana Sert, gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Aşk ha-
yatının yolunda olduğunu
anlatan güzel isim, “Çok
şükür güzel bir ilişkim var.
Aşığım aşık. Aşk çok güzel
bir duygu ve çok mutlu-
yum” dedi. modaya yöne-
lik de konuşan ivana Sert,
“Asla giymem dediğiniz bir
kıyafet var mı?” sorusuna

şu yanıtı verdi; “Diz al-
tından bollaşan bol

paça pantolon-
lar. Bence

onlar kim-
seye ya-
kışmaz.
Hem
bacak
boyunu
kesiyor
hem
vücudu
deforme

gösteri-
yor. kim-

seye
tavsiye etmi-

yorum.”

Çok şükür 
çok sevdiğim 
BİRİ vAR

13 ocak 2021, saat 08:01’de oğlak
Burcu’nda Yeni Ay gerçekleşecek. Bir
sonraki ay fazına kadar etkisini devam

ettiriyor olacak. 14 ocak 2021, saat 10:36’de Ura-
nüs (rx) retro hareketinden çıkıyor ve durağana
(Stationary) giriyor olacak. Önemli kararlarınızı bu
saatlere getirmemenizi öneririm. Dikkat gerektiren
işlerinizi de bu saate denk getirmemeniz gerektiğini
vurguluyor olacak.Hafta genelinde uzun zamandır
karar vermekte zorlandığınız konuları ele alabilir ve
başarıya ulaşmanın yolunu bulabilirsiniz. Başarınızı
merkür’ün Jüpiter ile kova Burcu’ndaki kavuşumu
destekliyor olacak. Haftanın ikinci günü 17:59 ve
sonrasında ani tepkiler verilebilir. Yanlış anlaşılma-
lara açık saatlerdir. Aslı astarı olmayan haberler
kulağınıza gelebilir. Bu sebeple sakin kalmanız
gelen bilginin gerçekliğini iyice irdelemeniz ve kay-
nağının ne olduğunu sorgulamanız gerekebilir. Haf-
tanın üçüncü günü 14:01 itibariyle astrolojide
bizleri zorlayan iki gezegenimiz mars ile Satürn’ün
karesi kesinleşiyor. Bu zorlayıcı açıyı değerlendirdi-
ğimizde sizleri hırslandıracağını söyleyebiliriz. Ça-
banızı ve emeğinizi doğru bir mücadele ile yapacak
olursanız zaman sizden yana işliyor olacak. Burada
önemli olan daha sakin kalmalı ve aceleci davran-
mamalısınız. Ağır ve emin adımlar başarı getire-
cektir. otorite figürleri ile gerilimli anlar yaşanabilir,
dikkat etmelisiniz.Haftanın dördüncü günü irade ve
idare gücünüzü elinizde tutmayı başarabilmelisiniz.
Hakimiyeti elinizde tutmak başarı elde etmenize
olanak tanıyacaktır. Akşam saatlerinde harcamala-
rınıza dikkat etmeli ve aşırılıklardan uzak durmaya
özen göstermelisiniz. Hesapta olmayan alışverişler
olabilir.

Koç Burcu ve YüKselen Koçlar

Bu hafta maddi dünyanızda karşılaşabileceğiniz en-
gelleriniz açığa çıkabilir. Fakat bu engeller çok
kolay aşılabilecek engeller. Zihinsel olarak kendinizi
yorgun hissedebilirsiniz. Bundan kaynaklı girişim-
lerde çekimserlikler ve cesaretsizliklerle karşı kar-
şıya kalabilirsiniz. odaklanmak, çaba göstermek,
cesaret etmek size mutlak başarı getirebilir. maddi
konularda refah gelebilir.

Boğa Burcu ve YüKselen Boğalar

Hayatınızda düşmanlık ve kıskançlık duygula-
rını taşıyan kişilerin hedefi olabilirsiniz. ikili
ilişkilerinizde dürüst olmayan tavırlar sergile-
yen kişilere karşı mesafe koymanız sizin için
çok daha iyi olacaktır. maddi konularda gecik-
miş bir şekilde alınabilecek kararlar hayatı-
nızda büyük değişimlerin ortaya çıkmasına
sebebiyet verebilir. ekonomik anlamda kendi-
nizi çok daha güçlü hissedebileceğiniz bir hafta
geçirmeniz söz konusu.

İKİzler Burcu ve YüKselen İKİzler

Bu hafta duygusal açıdan kendinizi çok fazla yalnız
hissedebilirsiniz. Geleceğe dair olumsuzluk, sıkıntı,
umutsuzluk duygusuna kapılmanız sizin şu anınızı
olumsuz yönde etkileyebilir. o yüzden korkularınızın
üstesinden gelmek, problemlere doğrudan yönel-
mek çözüm elde etmenize vesile olabilir.

Yengeç Burcu ve YüKselen Yengeçler

Bu hafta özellikle duygusal dünyanızda sevinç,
mutluluk ve huzur duygularını coşkulu bir bi-
çimde yaşayabilirsiniz. Sevgi dolu, barışçıl, ken-
dinizi çok daha iyi hissederek, derinden
etkilenmelerin ortaya çıkması söz konusu olabilir.
Özellikle çarşamba günü ve sonrası sürpriz geliş-
meler sizi derinden etkileyebilir. maddi konularda
alışveriş dengesinin sağlanmaması sizi zor du-
ruma sokabilir. o yüzden harcamalarınızı yapar-

ken çok dikkatli olmanızda yarar var.

aslan Burcu ve YüKselen aslanlar

Bu hafta, duygusal hayatınızda önemli gelişmeler
yaşanabilir. Özellikle sevinç, mutluluk, huzur duygu-
larının coşkulu bir şekilde yaşanması ile beraber
paylaşımcı bir sevgi açığa çıkabilir. eğer bir bera-
berliğiniz varsa aranızdaki bağların güçlenmesi ve
romantik zamanlar geçirmeniz söz konusu. eğer
yalnızsanız özel bir birlikteliğe sahip olmak yö-
nünde gelişmeler yaşayabilirsiniz. enerjinizin yeni-
lenmesi, sosyal yaşamınızın renklenmesi ya da
pahalı hediyeler alınması söz konusu olabilir.

BaşaK Burcu ve YüKselen BaşaKlar

Yaşamınızda kötü bir durumdan kurtuluşunuz ve
güçlü bir yenilenme duygusuna sahip olacağınız bir
hafta geçirmeniz söz konusu. Ciddi değişimler
olası. istifa, yer değişikliği, taşınma ya da köklü bir
değişimin hayatınızda var olması, sizin bir kısmete
ulaşmış gibi rahatlamanıza sebebiyet verebilir. Öğ-
renim veya kariyerdeki gelişmelerin başarılı bir şe-
kilde sonuçlanması, kendinizi çok fazla güçlü
hissetmenize vesile olabilir.

Terazİ Burcu ve YüKselen Terazİler

Hayatınızda ani bir değişimin açığa çıkmasıyla bir-
likte yeni fırsatlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Var
olan durumu değiştiren, yıkan olaylar ilk anda
olumsuz yönde etkileyebilir. Fakat uyandırabilir.  Bir
değişim söz konusu olduğu noktada bir yükten kur-
tulmuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. o yüzden hayatı-
nızda ortaya çıkabilecek fırsatlara karşı cesaretli
adımlar atmalısınız. iç huzura kavuşmak için bırak-
manız, bitirmeniz ve hatta arkanıza bakmadan git-
meniz gerekebilir.

aKrep Burcu ve YüKselen aKrepler

Bu hafta özellikle maddi konularda yeni girişim-
lere dair cesaretli adımlar açığa çıkabilir. Giri-
şimlerin sonucunda olumlu gelişmeler
yaşamanız söz konusu olabilir. Ve bu sevindirici
gelişmelerden dolayı hayatınızda gelecek ko-
nusunda yeni planlar yapabilirsiniz. kısa
fakat önemli seyahatler açığa çıkabilir. Ya-
şamınızda değişimlere açık olmalısınız.
Bu değişimler sizin içe yönelmenizi sağ-
layabilir. Ayrıca duygusal açıdan geliş-
meler yaşayabileceğiniz bir hafta
geçirebilirsiniz.

YaY Burcu ve 
YüKselen YaYlar

Özel hayatınızda çok dikkatli dav-
ranmanız gereken bir hafta geçire-
bilirsiniz. isteksizlik, planlarınızın
engellenmesi, duygusal dünya-
nıza dair güven arayışı ile alakalı
durumlar ortaya çıkabilir. Özel-
likle ikili ilişkilerde gerginlikler,
fikir ayrılıkları, çelişkiler ve en-
gellerle karşı karşıya kalabilirsi-
niz. Öfke kontrol problemi söz
konusu olabilir. Sorunlarla karşı
karşıya kalmamak için sözleri-
nizi ince eleyip sık dokumanız
gerekiyor. maddi dünyanızda de-
nenebilir, sınanabilirsiniz.

oğlaK Burcu ve 
YüKselen oğlaKlar

Bu hafta duygusal dünyanızda ça-
tışmalar, gerilimler, anlaşmazlıklar
ve umutsuzluğa kapılmak gibi du-
rumlarla karşı karşıya kalabilirsi-
niz. Fakat mantık ve irade gücü bazı
sıkıntılarınızdan kurtulmanıza vesile
olabilir. Sabırlı ve yeni heyecanlara

açık olmalısınız.. Derin düşüncelere dalarak, ge-
lecekle alakalı planlar yapabilirsiniz. Özellikle
maddi dünyanızla alakalı destek göreceğiniz bir
hafta olabilir.

Kova Burcu ve YüKselen Kovalar

Bu hafta ikili ilişkilerinizde size karşı içten ve sa-
mimi olmayan kişileri fark edebilir ve tartışmalar
yaşayabilirsiniz. Bu noktada yaşamınızdaki
bütün olguları çok dikkatli bir şekilde değerlen-
dirmeniz ve sezgilerinize güvenerek hareket et-
meniz gerekebilir. Güvendiğiniz insanlarla
beraber olursanız sizin için çok daha iyi olacak-
tır. Çünkü yaşamınızda size karşı iyi düşünceler
içerisinde olmayan insanların zararlarını görebi-
lirsiniz. Yaşamınızda değişimlere her zaman açık
olmanız sizin yararınıza olabilir.

BalıK Burcu ve YüKselen BalıKlar

Bu hafta size mutluluk getirebilecek bir işe baş-
layabilirsiniz. kısa süreli kurslar, iş ile alakalı
bilgi edinebileceğiniz, kendinizi geliştirebileceği-
niz eğitimler alabilirsiniz. Hayatınızda artık gele-
cek ile alakalı korkularınızdan arınabileceğiniz,
net bir yol üzerinde ilerleyişlerinizin açığa çıka-
bileceği gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni planlar
yapmak ya da eski planlarınızı geliştir-
mek için güzel fırsatlar sizi bekliyor
olacak. Duygu dünyanızda
durgunluklarınız söz ko-
nusu olsa dahi bu
sizin enerjinizi dü-
şürmeyecektir.

BU HAFTA
NELER

OLACAK?
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Astrolog Kenan 
Yasin Bölükbaşı, astrolojiyi 

günlük yaşantımızda gerçek 
anlamda kullanmaya

başlamanız için 11-17 Ocak
haftasına ait gezegenlerin 

etkilerini ve burçların astrolojik
beklentilerini yorumladı

SEMANUR POLAT

Beykozlu çocuklar
atla terapi yapıyor

DÜNYADA ve ülkemizde otizmli, serab-
ral palsili ve fiziksel engelli çocukların
tedavilerine destek için yaygın kullanılan
alternatif bir yöntem olan atla terapi,
çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal
gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Bey-
koz Belediyesi’nin ilçedeki engeli çocuk-
ların yaşam kalitelerini artırmak ve tıbbi
tedavilerine destek olmak amacıyla baş-
lattığı hizmetten ihtiyaç sahibi çocuklar
ve aileleri ücretsiz olarak yararlanıyor.

Spor oyun bir arada

Uygulama kapsamında refakatçileriyle
destek tedavinin verildiği merkezlere ge-
tirilen çocuklar, atlarla ilk tanışmanın
ardından hayatlarına sağlık katacak se-
anslara başlıyor. Fizyoterapi uzmanları
ve gözetmenler eşliğinde ata binen ço-
cuklar hayvan sevgisi, spor ve oyun yo-
luyla tedaviye kolaylıkla adapte oluyor. 

Doktor raporu lazım

Atla terapi hizmetinden yararlanmak is-
teyenlerin, hastalıklarını gösterir sağlık
raporu ve ata binmelerine engel olma-
dığına dair doktor raporunu beyan et-
meleri gerekiyor. Merkeze gelen her
çocuğa hastalık düzeyleri ve ihtiyaçları
doğrultusunda özel program hazırlanı-

yor. Salgın koşullarına uygun olarak
maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçe-
vesinde verilen hizmet kapsamında ço-
cukların merkezlere ulaşımları da
Beykoz Belediyesi tarafından sağlanı-
yor.

Atla Terapi Nedir?

Hipoterapi, diğer adıyla “at ile terapi”,
atın iyileştirici etkisinden yararlanılarak
uygulanan alternatif bir tedavi yöntemi.
Atın hareketlerini, uzman terapistin
yöntemleriyle birleştirerek uygulanan
tedavide  atların ritmik yürüyüşlerinden
faydalanarak engeli bulunan hastaların
kas, denge, koordinasyon ve iletişim be-
cerileri kazanması amaçlanıyor.  Ço-
cukların at ile uyum gösterme isteği;
kullanamadığı veya kaybettiği duruşsal
reflekslerini ortaya çıkarıyor, var ise artı-
rıyor. Atın ritmik yürüyüşleri ile ortaya
çıkan bu uyarılar, hastanın birçok siste-
mini harekete geçiriyor. Atla terapi hiz-
metinden yararlanmak isteyen ailelerin
aşağıda yer alan evraklarla Beykoz Be-
lediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür-
lüğü Engelli Birimi ya da Beykoz
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne
başvurması gerekiyor. TAYLAN
DAŞDÖĞEN

Beykoz’da otizmli, serabral palsili ve fiziksel engelli ihtiyaç sahibi çocuklara özel 
atla terapi (hipoterapi) hizmeti başladı. Fizyoterapi uzmanları eşliğinde ilk kez atlarla

buluşan çocukların heyecan ve mutlulukları yüzlerine yansıdı

Şile karakola kavuştu
72 kilometrelik uzun bir sahil
bandına sahip ve konum olarak
stratejik bir noktada bulunan Şi-
le'nin Sahil Güvenlik komutanlığı
karakolu göreve başladı. Şile Be-
lediyesi'nin liman bölgesi marina
alanında Sahil Güvenlik komu-
tanlığı’na tahsis ettiği binada hiz-
met verecek olan karakol 7 gün
24 saat denizimizi koruyarak her
türlü arama kurtarma faaliyeti
gerçekleştirecek donanıma
sahip. Şile Sahil Güvenlik komu-
tanlığı karakoluna tahsis edilen
SGk 910 isimli bot ile denize açı-
lıp incelemelerde bulunan Şile
kaymakamı mehmet Nebi kaya,

Belediye Başkanı ilhan ocaklı,
Garnizon komutanı Hv. Sv. Albay
Hazel Yılmaz, Sahil Güvenlik
marmara ve Boğazlar Bölge ko-
mutanı Albay tayfun Paşaoğlu ile
birlikte kamu kurum amirleri de
incelemelerde hazır bulundu.

Sahillerimiz daha güvenli 

ilçe kaymakamı mehmet Nebi
kaya’nın teşekkür ve memnuni-
yetini dile getirdiği konuşmasının
ardından Belediye başkanı ilhan
ocaklı, “Bugün ilçemizde mutlu
günlerden birini daha yaşıyoruz.
karadeniz’e açılan kapı olan ve
72 km’lik uzunlukta sahil bandına

sahip Şile’de Sahil Güvenlik ko-
mutanlığımızın yapacağı görev-
lerle farklı bir huzurun
içerisindeyiz. komutanlarımı-
zında ifade ettikleri gibi Şile kara-
dan, havadan, denizden her
noktada güven içerisinde ve de-
nizcilik kültürü olan bir ilçe. ilçe-
miz artık daha huzurlu ve
güvenli. Ayrıca özellikle yaz ayla-
rında ilçemiz genelinde sahil-
lerde uzun yıllardır alınan
tedbirlerle birlikte bu yıl Sahil Gü-
venlik personelimizin desteğiyle
sahillerimizin güvenilirliğinin
daha da önem taşıyacağına inan-
cım tamdır” dedi.

BURCUNU SÖYLE 
HALİNİ ÖĞREN!


