
CHP ile zorunlu 
ittifak yaptık!

İYİ PARTİ SINIRLARI ÇİZDİ

Yeri geldiği zaman
herkesle görüşürüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
çok konuşulan Oğuzhan

Asiltürk'e ziyaretinin ardından
Temel Karamollaoğlu ilk kez ko-
nuştu. Ziyareti olumlu bulan Kara-
mollaoğlu, ittifak konusunda
kırmızı çizgilerinin adalet, liyakat,
diyalog, şeffaflık gibi değerler oldu-
ğunu dile getirdi. Karamollaoğlu,
Erdoğan ile bir görüşme takvimi
olup olmadığı
sorusuna, "Şu
anda gündemi-
mizde yok ama
ileride bu görüş-
meler olabilir.
Yeri geldiği
zaman herkesle
de görüşürüz"
cevabını verdi. 
I SAYFA 7

İYİ Parti TBMM Grup Baş-
kanı Bursa Milletvekili İs-

mail Tatlıoğlu, Millet İttifakı'nın
geleceğiyle ilgili, "Bizim Cumhuri-
yet Halk Partisi ile Türkiye'yi bir-
likte yönetelim iddiamız yok. Bizim
birlikte Türkiye'nin önünü açalım
iddiamız var" dedi. "Biz, seçim itti-
fakı yaptık. Demokratik alanın ge-

nişlemesi için
böyle bir ittifak
yaptık" diyen
Tatlıoğlu, "Ha-
tırlarsanız böyle
bir ittifaka da
zorunlu olarak
girdik ve sonra
bunu organize
ettik" ifadelerini
kullandı. 
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AÇIK KAPI BIRAKTI

Bahattin DEMİR SAYFA 5

Suçlu mu
arayacağız?
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Beylikdüzü Yakuplu Kültür Mer-
kezi, Kapalı Pazaryeri ve Kreş

Kompleksi’nin temel atma töreni, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla
gerçekleşti. Yakuplu’nun, Beylükdüzü’nde
üyesi olduğu partinin en az oy aldığı yer
olduğunu aktaran İmamoğlu, siyasi ve

kamu görevleri süresince mahalleye özel
ilgi gösterdiğini vurguladı. İmamoğlu, "Oy
versin, vermesin. Herkese aynı gözle bakı-
yoruz" ifadelerini kullandı. Projeyi üstle-
nen Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık da
Yakuplu’nun kendileri için her zaman özel
bir mahalle olduğunu söyledi. I SAYFA 9
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Temel Karamollaoğlu

Ümit Özdağ’ın
ihracına iptal!

Ankara 1. Asliye Hukuk
Mahkemesi, İstanbul Millet-

vekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den
ihracına ilişkin Disiplin Kurulu ka-
rarını iptal etti. Mahkemenin bu
kararının ardından İYİ Parti'nin
vereceği karar bekleniyor. Hak-
kında ihracının iptali kararı verilen
Ümit Özdağ, Twitter'dan "Adalet
yerini buldu. İYİ Parti Kurucular
Kurulu üyesi
Avukat Uğur
Tarhan bey
ihraç kararını
iptal ettiren hu-
kuki mücadeleyi
verdi. Kendisine
teşekkür ede-
rim. Hoşbul-
duk" dedi. 
I SAYFA 7

ç

ADALET YERİNİ BULDU

Ümit Özdağ

Asla maskesiz
dışarı çıkmayın

Kalp krizinden annesini, ko-
ronavirüsten babasını kay-

beden, kendisi de koronavirüsü
atlatan Çatalca Kaymakamı Er-
doğan Turan Ermiş, "Vatandaşla-
rımızın kısıtlama olsun veya
olmasın kendi can güvenliklerini
ve başkalarını
korumak ama-
cıyla özellikle
sosyal mesafe
konusunda du-
yarlı olmalarını,
maskesiz asla
dışarıya çıkma-
malarını istiyo-
rum" uyarısını
yaptı. I SAYFA 4
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KAYMAKAM’DAN UYARI

Erdoğan Turan Ermiş

HERKESE AYNI MESAFEDEYIZ
Kars - Ardahan - Iğdır
illerinin adını taşıyan

KAI Eğitim Vakfı İş İnsanları
Konseyi Kars’a 11 adet son
teknoloji yüksek akımlı solu-
num cihazı bağışladı. Kurul-
duğu günden bu güne 20 bin
öğrenciye burs veren kapalı
spor salonu, okul, yurt ve eği-
timin her alanında yatırım
yapan KAI Vakfı İş İnsanları
Konseyi’nin bu duyarlılığı
taktir topladı. Konsey Üyesi
İmdat Tatar, “Yeter ki gençle-

rimiz okusun,
çocuklarımı-
zın yüzü 
gülsün. İn-
sanlarımız
umudunu yi-
tirmesin. Da-
yanışmamız
her zaman
her şartta 
sürecektir”
diye konuştu. 
I SAYFA 9
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İsmail Tatlıoğlu

Birlikte yaşamaya
devam edeceğiz

İNCELEMELERDE BULUNDU

Çatalca Belediye Başkanı ya-
pımı devam eden hükümet

konağında incelemelerde bulundu.
Üner, "Yaptığımız girişimlerle başla-
yan ve her aşamasını yakından takip
ettiğimiz, ilçemize yakışan yeni hü-
kümet konağımızın çalışmalarında
sona yaklaştık. Siz değerli vatandaş-
larımıza en iyi hizmeti sunabilmek
için durmadan çalışmaya, ilçemizi
yeni yatırımlarla buluşturmaya, bu
gurur ve mutluluğu tüm Çatalca
olarak hep birlikte yaşamaya devam
edeceğiz" diye konuştu.

ç
Eyüpsultan Yeşilpınar 
Mahallesi'nde devam eden

kentsel dönüşüm projesi kapsa-
mında elektrik, su ve diğer 
hizmetlerin kesilmek istendiği ve
metrekarelerde büyük oranlarda
kesintiler yapıldığı iddiasıyla bir
araya gelen bir grup mahalle sa-
kini İBB'yi protesto ederek, basın

açıklaması yaptı. Ellerinde "Dep-
rem Bahane Rant Şahane", "Sulu-
kule olmayacağız" yazılı dövizler
taşıyan grup "Hak Hukuk Adalet"
sloganları attı. Metrekarelerden de
büyük kesintiler yapıldığını belirten
ve yüksek oranda ücretler istendi-
ğini iddia eden mahalle sakinleri
yetkililerden yardım istedi. 

ç Eyüpsultan Yeşilpınar
Kentsel Dönüşüm Yardım-

laşma Derneği Başkanı Hayrullah
Türkoğlu, "Kentsel dönüşüm pro-
jesi bahanesiyle elektrik, su ve
diğer hizmetlerimizin kesilmek 
istenmesi nedeniyle gelmek duru-
munda kaldık. Bugüne kadar İBB
yetkilileri ile sürdürdüğümüz te-

maslar sonuçsuz kalmasaydı, bu
şartlarda çıkmak durumunda kal-
mazdık" dedi. Türkoğlu, "İBB yet-
kilileri alanda kanunun öngördüğü
2/3 çoğunluğu onca tehdit ve sıkış-
tırmaya rağmen sağlamamıştır. 
İlgili kurumlar eliyle hizmetlerin
kesilmesi sürecini başlatmak 
istemektedir" diye konuştu. 
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İBB YETKİLİLERİ İLE TEMASLARIMIZ SONUÇSUZ KALDIMETREKARELERDE BÜYÜK ORANDA KESİNTİ YAPILDI

İtfaiye hızır
gibi yetişti 

Sayfa 2

Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip

Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşe-
hir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kon-
grelerine Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nden canlı bağlantıyla ka-
tıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nun “Seçim Cumhurbaşkanı
yapmaz” sözleri için ise “Boş laf”

diyen Erdoğan, “Kendi partilerinde
işler kasetle, tacizle, tecavüzle yürü-
düğü için milletin tercihi ile göreve
gelmeyi hafsalarına sığdıramıyorlar.
İsraf bu konuda da haramdır” ifade-
lerini kullandı. Erdoğan, “2023'te
Meclis'te ezici bir çoğunlukla temsil
edileceğiz ve Cumhurbaşkanlığını 
yeniden kazanacağız” dedi. I SAYFA 7
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CEVAP VERMEK
BILE HARAMDIR
CEVAP VERMEK

BILE HARAMDIR
CEVAP VERMEK

BILE HARAMDIR
CEVAP VERMEK

BILE HARAMDIR
CEVAP VERMEK

BILE HARAMDIR
CEVAP VERMEK

BILE HARAMDIR
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan

İmdat Tatar

İnsanlarımız
umudunu 
yitirmesin!
ç

Ekmek arası balık
Başkan Çebi’den!

OCAK BAŞINA GEÇTİ

Belediye Başkanı Kemal Çebi,
Küçükçekmece Balık Pazarı’nı

ziyaret etti. Balıkçı esnafının sorunla-
rını dinleyen Çebi, "Güler yüzleriyle
beni karşılayan hemşehrilerim ile
sohbet ederek bol ve bereketli ka-
zançlar diledim" diye konuştu. Ziya-
ret sırasında ızgaranın başına geçen
Çebi, "Biraz da balıktan anlarım di-
yerek geçtik ocağın başına. Umarım
esnaf arkadaşlarım kızartığım balığı
beğenmiştir" açıklamasını yaptı. 
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Bozdemir’den Damga’ya ziyaret
Yozgat Bahadın Belediye Başkanı
Yurtseven Bozdemir Gazete Damga

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mert'i
ziyaret etti. İstanbul'da bir dizi ziyarette

bulunan Bozdemir, basının gücüne dikkat
çekti. Bozdemir'e ziyaretinden dolayı te-
şekkür eden Mert ise "Sayın Başkan'a 
çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. 
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Eyüpsultan Yeşilpı-
nar Mahallesi'nde

süren kentsel dönü-
şümle ilgili olarak

bir grup mahalleli,
İBB binası önünde
eylem yaptı. Elle-

rinde “Deprem Ba-
hane Rant Şahane”,

“Sulukule olmayaca-
ğız” yazılı dövizler
taşıyan grup “Hak

Hukuk Adalet" 
sloganları attı

DEPREM BAHANE
RANT SAHANE!

DORT SAATTE 
BIR ISCI OLDU
İSİG'in 2020 Yılı İş Cinayetleri Raporu açıklandı. Geçen
yıl en az 2 bin 427 işçi yaşamını yitirdi. Yani geçtiğimiz
yıl en az her 4 saatte bir işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi (İSİG), “2020 Yılı

İş Cinayetleri Raporu”nu yayın-
ladı. Açık kaynaklardan elde edi-
len verilerle hazırlanan raporda
2020 yılında en az 2 bin 427
işçinin hayatını kay-
bettiği tespit
edildi. Covid-19
nedenli ölüm-
lerin işçi
ölümlerini
yüzde 30 ar-
tırdığı ve gö-
rülmemiş bir
işçi kırımının
yaşandığı vur-

gulanan raporda, "Yüzde 66'sını
ulusal basından; yüzde 34'ünü
ise işçilerin mesai arkadaşları, ai-
leleri, iş güvenliği uzmanları, iş-
yeri hekimleri, sendikalar ve yerel

basından öğrendiğimiz bilgi-
lere dayanarak tespit et-

tiğimiz kadarıyla
2020 yılında en az

2 bin 427 işçi
hayatını kay-
betti" denildi.
2020 yılında
COVİD-19
nedeniyle 741

işçi hayatını
kaybetti. I SAYFA 8
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741 İŞÇİ VİRÜSTEN YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul'da beklenen kuv-
vetli yağmur ve kar öncesi

restorasyonu bekleyen surlar kor-
kutuyor. Surların hasar gören
burçları görüntüleriyle bile endişe

yaratıyor. Yıkılma tehlikesi bulu-
nan surların yanından geçenler
ve çevresindeki bostanlarda çalı-
şanlar büyük korku yaşadıklarını
ifade ediyor. I SAYFA 8

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Çin'de üreti-
len korona virüsü aşısına acil kullanım onayı verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantı-
sı'nın ardından aşı oldu. Koca, bugünden itibaren sağlık
çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını duyurdu.
Koca, "Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü de-
miştim hatırlarsanız. Bugün de öyle bir gün.  Önümüz-
deki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" dedi. 

ç
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SURLARDA
ÜRPERTEN
GÖRÜNTÜ!

Dönüşüm adı altında haklarının gasp edildiğini belirten
mahalleli, açıklamanın ardından İBB’nin önünden ayrıldı. 

İlk aşıyı Koca oldu
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lüleBurgAz İtfaiyesi’nin 2020 yılı perfor-
mansı belli oldu. Yangın ve kazalara orta-
lama 4 dakika gibi kısa sürede intikal eden

itfaiye ekipleri 2020 yılında 549 yangın ve 43 trafik ka-
zasına müdahale etti. İtfaiye bunun yanı sıra 465
arama kurtarma faaliyetinde bulunarak Lüleburgaz
halkı için canla başla çalışmaya devam etti. Lülebur-
gaz’ın hayati anlamda en önemli birimlerinden biri
olan Lüleburgaz İtfaiyesi 2020 yılında gerçekleştirdiği
başarılı çalışmalarla parmak ısırttı. Yenilenen teçhizat-
ları ve genç kadrosuyla 7 gün 24 saat hazır kıta bir şe-
kilde görev yapan Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri,
2019’da olduğu gibi 2020 yılında da yüzlerce olaya
müdahale etti.

50 konut 26 fabrika yangını 

“Her canlının hayatı bizim için önemli” anlayışıyla ha-
reket eden Lüleburgaz İtfaiyesi 2020 yılında 50 konut
ve 26 fabrika yangınına anında müdahale etti. Bu yan-
gınlarda onlarca canı kurtaran ekipler bunun yanı sıra
44 araç yangınını da hızlı bir şekilde söndürdü. Tüm
bunların dışında itfaiye ekipleri 43 sıkışmalı trafik ka-
zasında onlarca canı kurtararak, hayat kurtarmada
önemli bir görev üstlenilecek.

Ortalama müdahale 4 dakika

Tüm bunların yanı sıra Yeni Sanayi’nin çıkışındaki İt-
faiye Müdürlüğü’nde hazır kıta bir şekilde bekleyen
Lüleburgaz İtfaiyesi’nin yangınlara müdahale süresi
ortalama 4 dakika oldu. İtfaiye ekipleri bu kadar kısa
süre içinde yangın ve kazalara hızlı bir şekilde müda-
hale ederek olası bir facianın önüne geçiyor.

Sevilen pop müzik sanatçısı Cem Belevi,
Kasım ayında yayınlanan ve büyük ilgi
uyandıran Leyla & Mecnun şarkısının

akustik versiyonuyla dinleyiciyle buluşuyor. Sony
Music Türkiye etiketiyle bugün dün Leyla & Mecnun
(Akustik)’te söz Cem Belevi, müzik Cem Belevi ve Asil
Gök imzası taşırken, düzenlemede ise Osman Taşdaş
dikkat çekiyor. Dün tüm dijital platformlarda dinleyi-
ciyle buluşan Leyla & Mecnun (Akustik) versiyonun
Muharrem Dokur yönetmenliğindeki videosu da sa-
natçının vevo kanalında yayında

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
İlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 Tl
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 Tl 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 Tl 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 Tl
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 Tl 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 Tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 Tl 

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOğAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükşehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AvM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / gazetedamga@hotmail.com
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Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT
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Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI
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Asker AvŞAR
1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi

Müge YüCETüRK

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

YAŞAM

İtfaiye hızır
gibi yetişti 

Akustik bir şarkı

ZEYNEP VURAL

D ünyada kadınlar arasında en sık
görülen 4. kanser türü olan rahim
ağzı (serviks) kanseri son yıllarda

hızla yaygınlaşıyor. Oysa dünyada her
yıl 500 bini aşkın kadının karşılaştığı ve
yarısının hayatını kaybettiği rahim ağzı
kanserinden aşı ile büyük ölçüde korun-
mak mümkün! Rahim ağzı kanserinde
HPV aşısı ve erken tanı hayati önem ta-
şıdığından, tüm dünyada farkındalık
oluşturabilmek için toplumun dikkati
her yıl Ocak ayında rahim ağzı kanse-
rine çekiliyor. Acıbadem Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ana Bilim Dalı Başkanı
ve Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik On-
koloji Uzmanı Prof. Dr. Mete
Güngör, rahim ağzı kanserinin en
önemli nedeninin; cinsel yolla bulaşan
İnsan Papilloma Virüsü (HPV) oldu-
ğunu belirterek “Kanser olgularının
yüzde 99’unda HPV varlığı gösterilmiş-
tir. Ayrıca erken yaşta cinsel aktivitenin
başlaması ve çok sayıda cinsel partner,
doğum kontrol haplarının kullanımı da
bu kansere yol açabiliyor. Rahimağzı
kanseri önlenebilir bir kanserdir. Genel-
likle belirti vermez ve rutin taramalar sı-
rasında tanısı konur. Buna karşın bazı
belirtilere karşı çok dikkatli olmalı ve bu
şikayetler varsa pandemi de olsa mut-
laka hekime başvurulmalıdır” diyor.
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolo-
jik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete
Güngör, rahim ağzı kanseri hakkında
toplumda doğru bilinen 10 yanlışı an-
lattı, önemli uyarılar ve önerilerde bu-
lundu.

Rahim ağzı kanseRi menopoz sonRası 
göRülüR: YanlıŞ!

DOĞRUSU: Rahim ağzı kanserinin ne-
deni HPV enfeksiyonudur ve HPV en-
feksiyonunun en sık görüldüğü yaş
grubu 24’tür. Rahim ağzı kanseri HPV
enfeksiyonu olduktan sonra 10-20 yıl
içinde oluşabildiğine göre aslında genç

yaşlarda da sıklıkla görülebilir. Rahim
ağzı kanserinin görülmesinin menopoz
ile bir bağlantısı yoktur. 

Rahim ağzı kanseRi hiç beliRti veRmez: 
YanlıŞ!

DOĞRUSU: Kadın Hastalıkları ve
Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı
Prof. Dr. Mete Güngör “Rahim ağzı
kanseri sinsice seyredip ileri aşamaya
kadar belirti vermeden ilerleyebilse de;
bazı belirtilere karşı çok dikkatli olmak
gerekiyor. Özellikle; ilişki sonrası ka-
nama, ara kanama, kötü kokulu kanlı
akıntı ve kasık ağrısı gibi şikayetler rahim
ağzı kanserine işaret edebildiğinden,
özellikle içerisinde bulunduğumuz pan-
demi sürecinde hastaneye gitmeye çe-
kinmemek, mutlaka hekime başvurmak
gerekiyor.” diyor.   

hpv vücuda giRdikten sonRa biR daha
temizlenmez: YanlıŞ!

DOĞRUSU: Vücudumuzun bağışıklık
sistemi HPV vücuda girdikten sonraki 2
yıl içinde virüsü yüzde 90 vücudumuz-
dan temizler. Vücuttan temizlendikten
sonra hayatın değişik zamanlarında tek-
rar aynı veya farklı tiplerle enfekte olu-
nabilir. Ancak her HPV virüsü kansere
yol açmaz. Genital bölgede 40 civarında
HPV tipi enfeksiyon yapar. Bunların sa-
dece 15’i kansere neden olan yüksek
riskli HPV tipleridir. Özellikle Tip 16 ve
Tip 18 rahim ağzı kanserinin yüzde
70’inden sorumludur. Diğer 13 yüksek
riskli tip ise geri kalan kanserlerden so-
rumludur. Yüksek riskli olmayan tipler
kansere neden olmaz ve bir kısmı sadece
kanser öncülü lezyonlara bir kısmı da
sadece siğillere yol açarlar. Siğiller kan-
sere dönüşmez.  

smeaR testini sık sık YaptıRıRsam kanseRden
daha iYi koRunuRum: YanlıŞ! 

DOĞRUSU: Smear testleri 21 yaşından
itibaren başlar ve 70 yaşına kadar 3 yılda
bir yapılır. 30 yaşından sonra HPV testi,
smear testine eklenerek (Co-test) veya
tek başına 5 yılda bir yapılır. Sonuçların

anormal gelmesi veya riskli durumlarda
bu süreler kısalabilir. Riskli bir durum
olmadığında daha sık smear testlerinin
yapılması tanı koyma şansını artırma-
dığı gibi yanılma ihtimali yüzünden ge-
reksiz endişeye yolaçar ve gereksiz
biyopsi işlemleri yapılmasına neden
olur. 

hpv enfeksiYonu geçiRdiğim için aRtık 
aŞı YaptıRmam iŞe YaRamaz: YanlıŞ!

DOĞRUSU: HPV virüsü alındıktan
sonra bağışıklık sistemi tarafında 2 yıl
içinde büyük oranda temizlenir. Temiz-
lendikten sonra tekrar HPV alabiliriz.
Bu nedenle aşı, HPV enfeksiyonu geçir-
miş olsun olmasın 45 yaşına kadar her-
kese yapılabilir. Aşı; mevcut HPV
enfeksiyonunu tedavi etmez, korunmak
için yapılır. HPV aşıları 3 doz halinde
toplam 6 ay içinde yapılır. Bu 3 doz ya-
pıldıktan sonra bir daha tekrarlanma-
sına gerek yoktur. Aşılar içinde bulunan
HPV tiplerine karşı ömür boyu koruma
sağlarlar. Aşılar 9-45 yaş arası hem ka-
dınlara hem de erkeklere yapılabilir.  

hpv enfeksiYonu olması Rahim ağzı kanseRi
olacağım anlamına geliR: YanlıŞ!

DOĞRUSU: HPV varlığı kanser olaca-
ğınız veya olduğunuz anlamına gelmez.
HPV enfeksiyonu başladıktan sonra
yüzde 90 iki yıl içinde bağışıklık sistemi
sayesinde vücudunuzdan temizlenir.
Kalan yüzde 10’luk bölümü vücudu-
muzda kalmaya devam eder. HPV vi-
rüsü vücudumuzda kalmaya devam
ettiği sürece hiç hastalık yapmayabilir.
Ancak bunların bir kısmı kanser öncesi
lezyonları yapar ve yaklaşık 15-20 yıl
içinde rahim ağzı kanserine dönüşebilir.
Bu süreçte tarama programları saye-
sinde tespit edilip kanser olmadan tedavi
edilebilir. 

Rahim ağzı kanseRi genetik olaRak 
aileden geliR: YanlıŞ!

DOĞRUSU: Rahim ağzı kanserinin ne-
deni cinsel yolla bulaşan HPV virüsü-
dür. Ancak bu virüsü alan herkes kanser

olmaz. Ailesel bir geçişi yoktur. Aile-
sinde rahim ağzı kanseri olanlar fazla-
dan bir risk altında değildir. 

Rahim ağzı kanseRi az Rastlanan biR 
kanseRdiR: YanlıŞ!

DOĞRUSU: Rahim ağzı kanseri dün-
yada kadınlar arasında en sık görülen 4.
kanserdir. Her yıl bu kanserden bütün
dünyada 500 binden fazla yeni vaka ve
300 binden fazla ölüm görülmektedir.
Ancak bunların büyük bir kısmı geliş-
memiş ülkelerde, kanser tarama prog-
ramlarının iyi uygulanmadığı ülkelerde
görülür. Ülkemizde rahim ağzı kanseri
giderek daha fazla kadında 
görülmektedir.  

hpv testi veYa smeaR testinin bozuk 
gelmesi duRumunda Rahim alınmalıdıR:
YanlıŞ!

DOĞRUSU: HPV testinin pozitif gel-
mesi ve smear testinin bozuk gelmesi
rahim ağzında bir anormallik veya
kanser olduğu anlamına gelmez. Bir
anormallik olup olmadığı biyopsi ya-
pıldıktan sonra anlaşılır. Rahimin alın-
ması HPV enfeksiyonunu ortadan
kaldırmaz. Rahim alınmasının sadece
şiddetli kanser öncesi aşamalarda veya
kanser tanısı alınırsa yeri vardır. 

tek cinsel paRtneRi olan veYa evli olan 
kadınlaRda hpv enfeksiYonu ve Rahim
ağzı kanseRi göRülmez: YanlıŞ!

DOĞRUSU: Rahim ağzı kanserinin
nedeni HPV virüsüdür. Bu enfeksiyon
sadece bir kişiyle ve bir kere cinsel ilişki
olsa da bulaşabilir. Bu enfeksiyonu
almak için çok sayıda partnere sahip
olmak gerekmez. Ancak çok sayıda
partner sadece HPV enfeksiyonu bu-
laşma ihtimalini artırır. Dolayısıyla cin-
sel ilişkisi olan her kadında HPV
enfeksiyonu ve rahim ağzı kanseri gö-
rülebilir. HPV virüsünün kimden ve ne
zaman alındığının bilinmesi mümkün
değildir. Bazen virüs uzun yıllar hücre-
lerin içinde sessizce durur ve HPV testi
yapılmadıktan sonra varlığı bilinmez.

KADINLAR BU
HABER SIZE!
KADINLAR BU
HABER SIZE!
KADINLAR BU
HABER SIZE!
KADINLAR BU
HABER SIZE!
KADINLAR BU
HABER SIZE!
KADINLAR BU
HABER SIZE!

Kadın Hastalıkları ve
Doğum, Jinekolojik

Onkoloji Uzmanı
Prof. Dr. Mete Güngör,

rahim ağzı kanseri
hakkında toplumda

doğru bilinen 10
yanlışı anlattı,

önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu

Bel omurları arasında bulu-
nan sıvı kıvamlı bir yapı olan
inter vertenral disk materyali-

nin omurilik kanalı içine doğru taşmasına
bel fıtığı diyoruz. Belinizdeki fıtıklar her
zaman ağrı yapmaz. Eğer taşan disk ma-
teryali sinirlerin çıktığı kanalda sinire ba-
sarsa o zaman fıtık ağrı yapar ve hastalık
haline gelir. Ağrı yapmayan fıtık hastalık
kabul edilmez ve sadece takip edilir. Fıtık-
lar bazen sağ bazen sol basende hem sağ
hem sol sinire aynı anda başı yapıp ağrı
yapabilir. Bel ağrılarının sadece yüzde 5’i
fıtık kaynaklıdır. Diğerleri ise bel kemik-
leri, bağları, kasları veya eklemlerinden
kaynaklanır. Fıtık ağrısı genellikle başı uy-
gulanan sinirin yolu boyunca bel kalça
arkası ayağa kadar(siyatik sinir basısı) ya
da femoral sinir basısında bel kalça kasık
dizin önyüzüne yayılan ağrılardan oluşur.
Ağrı ile beraber uyuşma ve bası artarsa
kas güçsüzlüğü, idrar kaçırma olabilir.
Ağrı hareketle artar, disk içi basıncı azalt-

mak için ayakları karna çekip sırt üstü ya-
tınca rahatlar.

Nasıl fıtık olmayız?

Fıtık olmamak için düzenli spor yapıp,
karın sırt bel kaslarını güçlendirmemiz
gerekiyor. Güçlü kaslar bele binen yükü
taşır ve diskin ezilip fıtıklaşmasını önler.
Kilo almak fıtık oluşumunu kolaylaştırır.
Onun işin sağlıklı beslenmek ve bol su
içip diskin sıvı halini korumak gerekir.
Gün içinde uzun süre bozuk postürde
çalışmak, seyahat etmek fıtık olmanızı
kolaylaştırır. Uzun süre öne eğik çalışmak
ya da bel den eğilip ağır eşya taşımak fı-
tığı kolaylaştırır. Bunlardan uzak durmak
gerekir. Bir darbe ya da travma olmadan
belimizde ağrı oluşursa, telaşlanmadan
bir iki gün sırt üstü yatıp istirahat ve sıcak
uygulama yapıp bekleyebiliriz. Bel ağrıla-
rının çoğu tekrarlayan yanlış hareketler-
den oluştuğu için istirahatle hızla
düzelir.  Eğer istirahatle düzelmiyorsa fi-

ziksel tıp ve rehabilitasyon doktoruna git-
mek gerekir.

Tedavi süreci nasıldır?

Bel fıtıklarının yüzde 90 ile 95 ‘i fizik te-
davi, osteopati  veya kayropraktik yön-
temler ile tedavi edilmektedir. Kas
güçsüzlüğü ya da idrar kaçırma varsa
ameliyat gerekebilir. Bel çekme(traksiyon)
bir fıtık tedavi yöntemidir. Fakat doktor
kontrolü olmadan yapılan çekmelerde
felce kadar giden olumsuzluklar olabilir.

Her bel ağrısının
nedeni fıtık mıdır?

ÖNEMLİ
UYARILAR

‘Bel fıtığı nedir?’, ‘Doğru
bilinen yanlışlar nelerdir?’
gibi bel fıtığı hakkında
merak edilen birçok ko-
nuyu Romatem Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitas-
yon Uzmanı Dr. Orhan Ak-
deniz, detayları ile anlattı
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isTANbUl'dA Fetullahçı Terör Ör-
gütü'ne yönelik operasyon düzen-
lendi. 12 şüpheli gözaltına

alındı.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Müca-

dele Şube Müdürlüğü ekipleri
FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruş-
turma kapsamında, dün 14 ilçede operasyon
düzenledi. Eşzamanlı yapılan operasyonda

aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de
bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Belir-
lenen adreslerde arama yapan polis ekipleri,
çok sayıda örgütsel dokümana da el koydu.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Silivri'de sitenin demir kapısı kâğıt toplayıcılar tarafından
çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

O lay, 3 Ocak tarihinde saat
06.00 sıralarında Fatih
Mahallesi Pazar yolunda

bulunan sitede yaşandı. Kâğıt top-
layıcısı 2 kişi, binanın bahçe giri-
şindeki demir kapıyı yerinden
sökerek aldı. Sabah kalktıklarında
bahçe kapılarının yerinde olmadı-
ğını gören bina sakinleri durumu
site yönetimine bildirdi. Site yöne-
ticilerinin incelediği güvenlik ka-
mera görüntülerinde kağıt
toplayıcısı 2 kişinin kapıları sökerek
yerinden aldığı görüldü. Görüntü-
lerle polis merkezine giden site yö-
neticileri durumu polise bildirdi.
Polis, görüntüleri inceleyerek şüp-
helileri yakalamak için çalışma
başlattı.  

Bir dakikada hırsızlık

Site yöneticisi Yavuz Ergen, "Gü-
venlik kamera görüntülerini izledi-
ğimizde, kapılarımız sepetli çöp
toplayanlar tarafından 1 dakika
içerisinde alındığı ve götürüldü-

ğünü gördük. Kameraları inceledi-
ğimizde 2 kişi sabah 06.00'da gel-
diler. Kapıları yerinden sökerek
kolayca alıp götürdüler. Aynı gün
içerisinde üst bloktaki sitenin kapı-
sını alınıp götürülmüştü. Bizden
önce yine diğer sitelerde 3-4 kapı
sökülmüş." dedi. Ergen, "Yine aynı
gün içerisinde aynı kişilerinin bina-
nın önünden geçtiğini gördüm.
Kendilerine ulaştım, kapıların ken-
dileri tarafından alındığını söyledi-
ler. Getireceklerini söylediler ama 1
hafta geçmesine rağmen kapıları-
mız gelmedi. Gerekli şikayetleri-
mizi sunduk, polise dilekçemizi
verdik. Polisin incelemesi
sürüyor."  diye konuştu.

Kameralar izledi

Kapıların çalınma anları sitenin
güvenlik kameralarına yansıdı. Gö-
rüntülerde, kağıt toplayıcısı 2 kişi-
nin kapıları yerinden söktükten
sonra kucaklayarak götürdükleri
görülüyor. DHA

SITENIN KAPISINI
CALDILAR!

Kafa kafaya
çarpıştılar
Arnavutköy'de motosikletle minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce
savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı

KAzA sokağa çıkma kısıtla-
masının olduğu 9 Aralık
günü Arnavutköy'de mey-

dana geldi. Y.D. yönetimindeki mini-
büs ile Maşallah Sevin yönetimindeki
motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çar-
pışmanın etkisiyle motosikletli kurye
Maşallah Sevin metrelerce havaya uç-
tuktan sonra yol kenarına düştü. Çev-
redeki vatandaşların yardıma koştuğu
kaza sonrası haber verilmesi üzerine
kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosikletli kurye, sağlık
ekiplerinin müdahalesi sonrası ambu-
lansla hastaneye kaldırıldı. Öte yan-
dan kaza anı ve sonrasında
yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik

kameraları tarafından kaydedildi. 

Kağıt parçası gibi savruldum

Bir dürümcüde motokurye olarak çalış-
tığı öğrenilen Maşallah Sevin tedavisi-
nin tamamlanıp taburcu olmasının
ardından yaşadıklarını anlattı. "Bir kağıt
parçası gibi metrelerce savruldum" diyen
talihsiz motokurye Maşallah Sevin,
müşterilerine dürüm siparişi götürmek
için yola çıktığını belirterek şöyle ko-
nuştu: "Kaza anında fark ettiğim tek şey,
bir anda ara sokaktan çıkan aracın sin-
yali oldu. O andan sonrası ise hayal
meyal var. Yüzümde ciddi hasarlar var.
Bir takım estetik operasyonlarla düzele-
ceğini umut ediyoruz. Kaza sonrası ka-

mera görüntülerini izlediğimde şok
oldum. Çünkü çarpışma anında 4-5
metre havalanarak uçan bir şeyin oldu-
ğunu görüyorum. Bir kağıt misali uçan
şeyin ben olduğunu fark ettim sonra."

Hayallerim vardı

Müzikle ilgilenen Maşallah Sevinç, "Ha-
yallerim vardı, umutlarım vardı ancak
şu an psikolojim oldukça dağılmış du-
rumda. Şu an sağlığımın eskisi gibi ol-
masını dilemekten başka bir şey
gelmiyor elimden." dedi. Motokurye
olarak çalışmanın zorluklarını bildiğini
söyleyen Sevinç, tüm motokuryeleri de
bu ve benzeri kazalara karşı dikkatli ol-
maları yönünde uyardı. DHA

Taksici katili
yakalandı
Kağıthane'de cezaevinden yeni çıkan Ferhat
Basın'ı kardeşinin evinin önünde öldüren
Muhammed E.A. yakalandı. Şüpheli cinayeti
itiraf ederken, "2 ay önce babamı dövdü, ben
de dayanamadım" dediği öğrenildi

Olay, 9 Ocak tarihinde Şirintepe Mahallesi
Akşam Sokak'ta yaşandı. Cezaevinden yeni
çıkan ve taksicilik yapan Ferhat Basın, kar-

deşinin evine ziyarete geldi. Akşam saatlerinde evden
çıkıp taksiyle binanın önünde beklediği esnada şüphe-
liler Atakan E.(22) ve Muhammed E.A.(25) başka bir
otomobil ile Basın'ın otomobilinin yanına yanaştı. Si-
lahla 7 el ateş eden Muhammed E.A., Basın'ı başın-
dan vurarak olay yerinde öldürdü. Arkadaş olduğu
öğrenilen ikili olay yerinden kaçtı.

Babamı dövdü dayanamadım

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları
çalışmada şüphelilerin adreslerini tespit etti. Olay
anında suça yardım eden Atakan E. aynı gün yakala-
nırken, Muhammed E.A. ve babası Ekrem A. cinayette
kullanılan silah ile birlikte 10 Ocak tarihinde yaka-
landı. Şüpheli Muhammed E.A.'nın ifadesinde, "Ba-
bamla iki ay önce husumet yaşamış, babamı dövmüş.
Ben de dayanamadım öldürdüm." dediği öğrenildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay öncesi Ferhat Basın'ın
kardeşinin evinin önüne geldiği anlar güvenlik kame-
ralarına yansıdı. DHA

Meyve yüklü
kamyonet devrildi

GüNGÖReN'de sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği kamyonet, devrile-

rek, yan yattı. Sürücü kazayı yara alma-
dan atlattı. Kaza saat 08.30 sıralarında
Eşref Bitlis Alt Geçidi'nde meydana
geldi. İddiaya göre 34 BEJ 69 plakalı
Aydın Yıkılmaz yönetimindeki meyve
yüklü kamyonet, seyir halindeyken sü-
rücüsünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesiyle devrilerek, yan yattı.
Kamyonet sürücüsü Yıkılmaz, kazayı
yara almadan atlattı. Haber verilmesi
üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve
polis ekipleri sevk edildi. Ekipler trafiği
kontrollü olarak tek şeritten sağladı.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları
oluştu. Kamyoneti kaldırmak için olay
yerine vinç çağırıldı. Kamyonetin yol-
dan kaldırılmasının ardından trafik
normale döndü. Polisin kazayla ilgili
soruşturması sürüyor.

Otelde yangın
paniği yaşandı

TAKsim'de 3 katlı otelin 2'nci
katında çıkan yangın paniğe
neden oldu. Mahsur kalan

müşteriler çevredeki esnaf ve itfaiye
ekiplerince tahliye edildi. Beyoğlu Şehit
Muhtar Mahallesi Öğüt Sokak'ta 07.50
sıralarında meydana gelen olayda, 3
katlı otelin 2'nci katındaki bir odada
henüz belirlenemeyen bir nedenle yan-
gın çıktı. Oluşan yoğun duman nede-
niyle bazı müşteriler mahsur kaldı.
Dumanları görerek yardıma koşan
çevre esnafı, yangına müdahale etmek
istedi. Tüm çabalara rağmen yangın
söndürülemeyince itfaiyeye haber ve-
rildi. Bu sırada mahsur kalan müşteri-
lerin birçoğu esnaf ve otel
çalışanlarınca tahliye edildi. İhbarın ar-
dından olay yerine gelen itfaiye ekipleri
yangına müdahale ederken, otelde
mahsur kalan iki müşteri yangın merdi-
veni yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yangın
yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ar-
dından tamamen söndürüldü. 

Arnavutköy’de
minibüs ata çarptı

ARNAVUTKÖY'de minibüsün
çarptığı at yol ortasında acı
içinde kıvranırken mahalle sa-

kinleri yaralı atın üşümemesi için üzerine
battaniye örttüler. Arnavutköy'de mey-
dana gelen kazada bir at ağır şekilde ya-
ralandı. 34 GA 5597 plakalı minibüs
sürücüsü, Fatih Caddesi'nde seyir halin-
deyken bir anda ara sokaktan caddeye
fırlayan at sürüsünü son anda fark etti.
Araç sürücüsü frene basmasına rağmen
bir ata çarpmaktan kurtulamadı. Mini-
büsün çarptığı at metrelerce fırlayarak
yola savruldu. Yaralı atın yardımına
koşan araç sürücüsü ve arkadaşları, atın
bacaklarının kırıldığını fark etti. Kaza
sonrası yağmur nedeniyle de yaralı atın
üşüdüğünü gören bazı mahalle sakinleri
evlerinden getirdiği battaniyeyi atın üze-
rine örttü. Yaralı at, belediye ekiplerinin
yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak te-
davi edilmek üzere götürüldü.

Yaşadığı kaza anını anlatan motokurye Maşallah Sevin, “Ben eğitimime devam edebilmek için harçlık kazanabilmek
adına dürümcüde çalışıyordum. Bu başıma gelen şey beni çok sarstı. Gerçekten çok korktum” şeklinde konuştu.
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S on günlerde yaşanan tartışma ve pole-
miklerin izini sürdüğünüzde göreceksi-
niz ki; siyasetin ateşi fena yükseldi.

Bir yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın söy-
lemleri, suçlamalarıyla alevlenen bu ateşe
muhalefet yöneticileri de körükle gidiyorlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’
nun “Sözde Cumhurbaşkanı” söylemiyle baş-
layan kavga, görünen o ki yargıya taşındı.

Erdoğan Kılıçdaroğlu için, Kılıçdaroğlu
Erdoğan için karşılıklı dava açarken, CHP İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ da hem Erdo-
ğan, hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
hakkında maddi, manevi tazminat davası
açtı.

Şimdi gözler bu davalara bakacak 
hakimlere çevrilecek.

Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın birbirleri hak-
kında açtıkları ilk davalar değil ama Kaftan-
cıoğlu’nun açtığı davalar çok ilginç geçeceğe
benzer.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı’nın
birbirlerine karşı hitap ve söylemleri konu-
sunda farklı yorumlar yapılabilir ama Kaftan-
cıoğlu’na yapılan doğrudan yargısız infaz
sayılır.

Bir ülkenin en tepesindeki kişi olarak Cum-
hurbaşkanı ve İçişleri Bakanı; elde hiçbir
somut delil ya da belge olmadan ana muhale-
fet partisi İstanbul İl Başkanına bir terör ör-
gütü militanı diye suçlamada nasıl bulunur?

Bir yandan hukukta reformdan söz edecek-
siniz, öte yandan hukuksuz bir biçimde vatan-
daşları teröristlikle suçlayacaksınız.

Bir yandan “yönümüz batıdır, Avrupa Bir-
liği hedefimizden vazgeçmedik diyeceksiniz,
diğer yandan katılmayı düşündüğünüz Avrupa
Birliğinin en temel kurumu Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin kararlarını yok 
sayacaksınız.

Her fırsatta yeni bir anayasa değişikliğini
gündeme getireceksiniz ama mevcut Anayasa
Mahkemesinin kararlarını tanımayacaksınız.

Her açılışta, her konuşmada
“geleceğimiz gençlerdedir” diyeceksiniz,
sonra da ülkemizin en başarılı öğrencilerinin
eğitim gördüğü Boğaziçi Üniversitesine tüm
kurumsal ve akademik teammülleri yok saya-
rak, öğretim üyeleri ve öğrencilerin tüm iti-
razlarına karşın dışardan birini rektör olarak
atayacaksınız.

Oysa aynı kişi partinizden belediye başkanı
ve milletvekili adaylığı için başvurduğunda
her iki göreve de layık görmemiştiniz.

Şimdi Sayın rektör şapkadan kuş mu
çıkaracak?

Yüzlerce profesörün arasında bir tane bile
sizin partinize yakın biri yoksa, zaten asıl bu
durum üzerine düşünmeniz gerekmez mi?

Yarın o yere göğe sığdıramadığınız kişi ba-
şarısız olursa, bu durumu kamuoyuna ve özel-

likle de o terörle inkisaklı dediğiniz öğrenci-
lere nasıl izah edeceksiniz?

Oysa tüm bu gereksiz gündem değiştirme
çabalarını bir kenara koyup enerjinizi pande-
miyle mücadeleye harcasanız!

Dünyada birçok ülke aşılama konusunda
önemli bir mesafe almışken henüz yeterli aşı
siparişleri bile verilememiş, elde var olanların
hangi yöntemle, kimlere, nasıl kullanılacağı
bile organize edilmemişken bu anlamsız ağız
dalaşı niye?

Kim kime ne demiş?
Kim darbe çağrısı yapmış?
İnanın vatandaşın gündeminde bunların

hiçbiri yok.
Ortalık yangın yerine dönmüş.
Ülke nüfusunun neredeyse yarısı açlık sını-

rıyla aynı duruma gelmiş asgari ücretle geçin-
meye çalışıyor.

Esnaf dükkanını kapatmak noktasına gel-
miş, evine ekmek götüremiyor.

Korona mağdurları gülünç sayılacak
sözüm ona desteklerle oyalanıyor.

İktidara muhalif olan herkes ya terörist
ya da vatan haini ilan ediliyor.

Köylü perişan, çiftçi üretemez, ürettiğini
satamaz hale gelmiş.

Yatırımların tamamen durduğu, siyasetçi,
yazar, gazetecilerin keyfi olarak cezaevle-
rinde tutulduğu, tutukluluğun cezaya dönüş-
tüğü, yargıya ve hukuka güvenin kalmadığı
bir ülkede daha ne kadar suni gündemlerle
insanları kandıracaksınız?

Siyasi ittifak adına şantajcı seçim işbir-
likleri oluşturmak için ilkesiz, ilkel manev-
ralarla nereye kadar yürüyebileceksiniz?

Siyasetin ateşi zaman içerisinde düşürü-
lebilir belki ama açlığa, yokluğa, işsizliğe,
hukuksuzluğa acil çözüm bulamazsanız ne
ekonominin, ne sağlık ve eğitim sisteminin
ateşini söndüremezsiniz.

Oysa asıl önemli ve yaşamsal olan; tüm
yurttaşların eşit koşullarda eğitim ve sağlık
hizmetlerinden yararlanabilmesidir.

Parası olanın eğitim ve sağlık hizmeti
alabileceği bir ortama hızlıca 
sürükleniyoruz.

Ayrımsız iktidar da  muhalefette halkın
gerçek gündemi üzerinden siyaset üretmek
zorundadır.

Siyasetin ateşi yükseldi

K aymakam Ermiş'in Muğla'da
yaşayan annesi Fikriye Ermiş'i
16 Kasım'da kalp krizinden, 24

Aralık'ta da babası emekli öğretmen
İsmet Ermiş koronavirüsten hayatını
kaybetti. Tedavi sürecinde babasını has-
taneye götüren anestezi teknikeri karde-
şinin temaslı olması üzerine, babalarını
görmeye giden Kaymakam Ermiş ve 4
kardeşine de koronavirüs bulaştı. Evde
ilaçlarını kullanan 14 gün karantinada
kalan Kaymakam Ermiş, ailece yaşa-
dıkları koronavirüs sürecini, vatandaş-
ların dikkat etmesi gereken noktaları
Demirören Haber Ajansı'na anlattı. 

Babamı göremedik

"Koronavirüs süreci biraz bizim ailece
geçirdiğimiz bir süreç oldu. İlk haberi
babamdan aldık" diyen Kaymakam
Ermiş, "Babamla yaklaşık 50 gün önce
yaptığımız görüntülü görüşmede bir ra-
hatsızlık olduğunu fark ettim. Birkaç
gün bu devam edince hastaneye kaldırı-
lıyor. Gece koronavirüs olduğu tespit
edilince babam yoğun bakıma yatırılı-
yor. Öyle olunca bir gün sonra İstan-
bul'da oturan dahiliye uzmanı olan
abimle beraber Muğla'ya hareket ettik.
Babamı görme şansımız olmadı. Yoğun
bakımda yatıyordu. Daha sonra tedbirli
bir şekilde eve geçtik. Çünkü kardeşle-
rim de annem de temaslı bir durum-
daydı o sırada. Onlardan bize bulaşma
riskine karşı biz geceyi dışarıda geçirme
kararı almıştık. Ev ziyaretimiz oldu, an-
nemle yemekleri ayrı ayrı yedik. Annem
o sırada biraz şüphelendi ve babamı
görüp görmediğimizi sordu. Abim de
'görmedik' deyince, 'Oğlum sen doktor-
sun niye göremediniz?'dedi. Biz de 'gös-
termediler' dedik. Çünkü annem
babamın korona olduğunu bilmiyordu,
zatürre olduğunu söylemişlerdi. O
akşam evden ayrılırken annem, 'niye gi-
diyorsunuz, evimiz temiz' demişti. Ev-
deki hemşire olan kardeşim, onlar
İstanbul'dan geldi bu hastalık size bula-
şabilir, diye tedbirli davranıyorlar diye-
rek ikna etti" ifadelerini kullandı. 

Annem kalp krizi geçirdi

Annesinin hastalığı hakkında bilgi veren
Turan Ermiş, "Sabah saat 10.00'a
doğru da annemin rahatsızlık geçirdiği-
nin haberini aldık. Hemen apar topar
eve yetişelim derken diğer hemşire olan
ablam ve anestezi teknikeri olan karde-
şim de bizden önce eve varıyorlar. O sı-
rada filyasyon ekibi de geliyor. Kız
kardeşim filyasyon ekibine binanın giri-
şini tarif ederken annem o sırada kalp
krizi geçiriyor. Anestezi teknikeri olan
kardeşim bir gün öncesinden test yap-
tırmış. Çünkü o babamı hastaneye gö-
türürken kaldırmış. Doktor kalp masajı
yaptığı sırada temas oluyor. Sonra bize
de bulaştı birkaç gün sonra" dedi.

Çok sinsi bir hastalık

Oluşan belirtiler hakkında konuşan
Ermiş, "Çok sinsi bir hastalık. Anlaya-
mıyorsunuz. Sağlıkçılar da anlayamı-
yor. İlk başta boğazımda bir gıdıklanma

hissettim. Sonra boğazımda yanma
hissettim. Aynı belirtiler öğretmen olan
abim ve doktor olan abimde de vardı.
Ama doktor olan abim soğuk algınlığı
olarak değerlendirdi bunu. Çünkü me-
zarlığa gidip geldik birkaç gün süreyle.
Test yaptıralım, dedik ve sonuçları
akşam açıklandığında üçümüz de pozi-
tiftik. Evde geçirmeye başladık. Anes-
tezi teknikeri kardeşim ilaç
kullanmamıştı o hastaneye kaldırıldı ve
yoğun bakıma yatırıldı. 9 gün yoğun
bakımda yattı. Hastalığımızın dör-
düncü gününde doktor olan abim de
hastaneye kaldırıldı. O da yaklaşık 10
gün yoğun bakımda kaldı. Babam o sı-
rada entübe şeklinde yoğun bakımda
devam ediyordu. Ben zaten hassasiyet
gösteren birisiydim ama annemin ola-
ğanüstü du-
rumu, kalp
masajı yapılma
durumu, anes-
tezi teknikeri
kardeşimle
doktor olan
kardeşimin
aynı anda mü-
dahale etmeleri
neticede bizlere
de bulaşma-
sına sebep
oldu" diye ko-
nuştu.  DHA

Kalp krizinden annesini, koronavirüsten babasını kaybeden, kendisi de koronavirüsü atlatan
Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, "Vatandaşlarımızın kısıtlama olsun veya olmasın
kendi can güvenliklerini ve başkalarını korumak amacıyla özellikle sosyal mesafe konusunda
duyarlı olmalarını, maskesiz dışarı çıkmamalarını tavsiye ederim" dedi

MASKESIZ ASLA
DISARI CIKMAYIN Uber’e erişim

engeli kalktı
Geleneksel taksi hizmetine alternatif olarak
ortaya çıkan Uber erişim engeli getiren ilk
derece mahkemesi kararının İstinaf
Mahkemesi tarafından kaldırılmasının
ardından İstanbul’a geri döndüğünü duyurdu

uber'e Erişim engeli İstinaf Mahke-
mesi’nin kararına uygun olarak Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK)

bağlı olarak faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Bir-
liği (ESB) tarafından resmen kaldırıldı. Erişim enge-
linin kalkması ile Uber, Türkiye’de tekrar erişilebilir
hale geldiğini ve faaliyetlerine sarı taksiler ile çalışa-
rak devam edeceğini açıkladı. 

4,5 milyon kişi kullandı 

Uber’in yazılı yaptığı açıklamada, “Uber, İstanbul’da
hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İs-
tanbullular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneği
haline gelmiş ve Türkiye’de 4,5 milyondan fazla kişi
tarafından indirilmiş ve kullanılmıştır. Erişim engeli-
nin kalkması ile Uber uygulamasında UberTaksi hiz-
meti sunulabilecek. Uber uygulaması İstanbul’da 14
bin 500 taksi sürücüsü tarafından halihazırda kulla-
nılmıştır” denildi. Uber Twitter üzerinden ise şöyle
bir açıklama yaptı: "Uber’e Türkiye’de uygulanan eri-
şim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün
itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullulara tek-
rardan merhaba! #UberYeniden." DHA

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

KALP KRİZİNDEN ANNESİNİ, KORONADAN BABASINI KAYDBETTİ; KENDİ DE KORONAYA YAKALANDI

Yaşadığı süreç hakkında Çatalca Kay-
makamı Erdoğan Turan Ermiş sözlerini
şöyle tamamladı;
"Sağlık sektörümüz, hastanelerimiz
canla başla çalışıyor. Devletimizin im-
kanları çok çok iyi. Bu ilaçlar Amerika'da
4 bin dolarken bizde ücretsiz olarak veri-
liyor. O süreçte 'ilaç kullanmayın yan et-
kileri oluyor' diye duymuştum, kesinlikle

doğru değil. kardeşim kullanmadı yoğun
bakıma kaldırıldı. Doktorların tavsiyele-
rini harfiyen yerine getirmek lazım. Va-
tandaşlarımızdan ricam bulaşın en fazla
olduğu alan aile içi görüşmeler, akraba
ilişkileri. Bu kısıtlamalardan önce özel-
likle restoran, kahvehane gibi yerlerde
oturup bir şeyler yiyip içme kaynaklı bu-
laşlardı. Bu kısıtlamalar olduktan sonra

tüm Türkiye'de olduğu gibi Çatalca'da da
vaka sayılarında hızlı düşüş oldu. 
Vatandaşlarımızın kısıtlama olsun veya
olmasın kendi can güvenliklerini ve baş-
kalarını korumak amacıyla özellikle sos-
yal mesafe konusunda duyarlı
olmalarını, maskesiz asla ve asla dışa-
rıya çıkmamaları ve temizliğe özen gös-
termelerini istirham ediyorum."

ÇATALCA'DA VAKA SAYILARI DÜŞÜŞTE

Çok zor günler geçirdiğini 
anlatan Kaymakam Ermiş, “Bu

virüsün şakası yok. Herkes bunu
ciddiye almalı ve gereken

sorumluluğu üstlenmeli” dedi.

Yedi 24 kış mesaisi
Küçükçekmece Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalar
kapsamında olası bir kar yağışı ve buzlanmaya karşı, ilçede 1127 personel, 262 araç ve ekipmanla 7/24 görev yapacak

iStanbul’da olası bir kar yağışı
için Küçükçekmece’nin hazır ol-
duğunu ifade eden Belediye

Başkanı Kemal Çebi, “Kış aylarında karla
mücadele programımızı AKOM ve Meteo-
roloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin
raporuna göre düzenliyoruz. Muhtemel bir
kar yağışında tam donanımlı ekip ve araç-
larımızla sahada olacağız. Vatandaşlarımı-
zın kışı rahat ve konforlu geçirmesi için kış

lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını rica
ediyorum. İlçe sakinlerimiz, olumsuz her-
hangi bir durumla karşılaşırsa, ilgili telefon-
lardan Küçükçekmece Belediyesi'ne
ulaşabilirler” diye konuştu.

İlçe, 10 bölgeye ayrıldı

Küçükçekmece Belediyesi’nde gerçekleşen
koordinasyon toplantısında,  kışa hazırlık iş
ve görev planı birim müdürleriyle payla-

şıldı. Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü tarafından karla mücadele
kapsamında ilçe, 10 bölgeye ayrıldı. İlçe-
deki ana arter yollar ise İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi ile planlanarak takip edilecek.

1127 personel, 262 araç

Olası bir kar yağışında ekipler, 11 tuzlama
ve küreme, 21 el ile tuzlama, 2 greyder,21
jcb (kazıcı-yükleyici), 33 adet olası su taş-
kınları için özel donanımlı ekipman başta
olmak üzere toplam 262 araç ve ekipmanla
sahada olacak. İhtiyaç halinde siteler ve va-
tandaşların talebini karşılamak için Fen İş-
leri Müdürlüğü stoklarında 6.300 ton tuz,
4.000 adet (25 kg’lık) çuvallanmış tuz, ve
evde yatan hastalar için 2 adet elle taşınabi-
lir jeneratör de hazır bulunuyor. İlçede
karla mücadele kapsamında Küçükçek-
mece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün
koordinasyonunda Park ve Bahçeler, Vete-
riner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmet-
leri, Sosyal Yardım, Ulaşım, Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de görev ya-
pacak. Olası bir kar yağışında acil bir du-
rumla karşılaşan vatandaşlar, 444 4 360
nolu telefondan ‘İletişim Merkezi’ne 24
saat boyunca ulaşabilirler.

Denetimler
aksamadı

Silivri Belediyesi çevre kirliliğinin önlen-
mesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması
ve yönetilmesi amacıyla gerçekleştirdiği

denetimleri pandemi sürecinde aralıksız olarak sür-
dürdü. Toplum sağlığı ve doğanın korunması ama-
cıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
tarafından farklı sektörlerden birçok işyeri denetime
tabi tutuldu. 13 işletmeye ses ve gürültü denetimi, 19
işletmeye katı yakıt denetimi, 44 işletmeye ömrünü
tamamlamış lastik denetimi, 30 işletmeye atık motor
yağı denetimi, 17 işletmeye bitkisel atık yağ denetimi
olmak üzere toplam 123 iş yeri Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü ekiplerince denetimden geçirildi.
İşletme sahiplerine bilgilendirme yapan ekipler, yanlış
kullanım ve uygulamalara yönelik uyarıda bulundu.



T ürkiye genelinde görev yapan 16
İYİ Partili belediye başkanı, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB)

misafiri oldu. Başkanlar, 2 gün boyunca
İBB tesislerini gezdi, iştirak şirketlerinden
sunum aldı ve şantiyelerde incelemelerde
bulundu.  Çorum/Sungurlu Belediye Baş-
kanı Abdülkadir Şahiner önderliğindeki he-
yette; Okan Kocakaya (Antalya/Demre),
Halil Öztürk (Antalya/Elmalı), Nurettin
Güney (Balıkesir/Susurluk), Selahattin
Gökçe (Burdur/Bucak/Kocaaliler), Saim
Zileli (Çanakkale/Eceabat), Ünal Çetin
(Çanakkale/Gökçeada), Abdullah Naci
Ünsal (Edirne/İpsala), Mehmet Aziz Tuna
(Isparta/Uluborlu), Salih Atakan Duran
(İzmir/Tire), Atilla Zorlu (Karaman/Erme-
nek), Mustafa Bıyık (Trabzon/Yomra),
Soner Yalçın (Yozgat/Yenifakılı), Ferhat
Yılmaz (Yozgat/Yerköy), Vedat Öztürk
(Zonguldak/Gökçebey) ve Şerif Ün (Sam-
sun/İlkadım Başkan Yardımcısı) yer aldı. 

İstanbul'un envanteri yok

İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent
Akköse organizatörlüğünde İstanbul’u de-
neyimleyen İYİ Partili başkanlar, 11
Ocak’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile
bir araya geldi. Florya’daki İstanbul Plan-
lama Ajansı (İPA) Yerleşkesi’nde gerçekle-
şen toplantıda, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı
Buğra Kavuncu da hazır bulundu. Başkan-
lara hitaben konuşan İmamoğlu, sözlerine,
İPA’nın kuruluş amacını aktararak başladı.
“Bir kentin bugününü tespit edememişse-
niz, ‘Ne durumdayız? Hangi koşullardayız’
diyemezseniz, geleceğinizi de tasarlama
veya planlama şansına sahip olamazsanız”
diyen İmamoğlu, "İstanbul’un, ‘Bugün ne-
redeyiz’ diyen bir envanteri yok. Ne yazık ki
yok. İstanbul, son 15-20 yıl içinde o kadar
başlı bir sisteme dönüşmüş ki; kimin, ne-
rede, ne yaptığı, nasıl çekiştirdiği belli değil.
İstanbul’da İBB’den habersiz, hiç bilgi ver-
meden planlama yetkisine sahip 9 ya da 10
kurum var; İller Bankası, TOKİ, Şehircilik
Bakanlığı, Özelleştirme Daire Başkanlığı
gibi. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle

bilmediğimiz usullerle de bu mümkün ola-
biliyor. Akşamdan sabaha bir kalkıyorsu-
nuz, geçmişten bugüne bir kültürel tesis
alanı veya sosyal donatı alanı olan bir bö-
lümde 20-30 katlı binaları görebiliyorsu-
nuz; bir anda. Bu değişim ve dönüşüm,
elbette ki İstanbul’a yapılan en önemli iha-
net biçimiydi. Bu pervasızlığın, bu koordi-
nasyonsuzluğun İstanbul’a yarattığı
travmanın, belki bugün bir kısmını hissedi-
yoruz ama ilerleyen yıllarda daha da acısını
yaşayacağız. Bunu engellememiz lazım"
açıklamasını yaptı. 

Aktif nüfus 19 milyon

Bu kapsamda İPA’yı oluşturduklarını akta-
ran İmamoğlu, amaçlarının İstanbul’un
hem bugününü anlamak hem de yarın-
larda nereye doğru gittiğini belirleyip, ka-
muoyuyla paylaşmak olduğunun altını
çizdi. İPA benzeri bir çalışmanın Ali Müfit
Gürtuna döneminde de “Metropolitan”
adıyla başlatıldığını kaydeden İmamoğlu,
bu kapsamda İstanbul’un 1/100.000’lik
planlarının çalışıldığı bilgisini paylaştı.
“Ama ne yazık ki ne o 100.000’lik plan
kaldı, darmadağınık oldu, ne de o tarihte
oluşturulan hiçbir aklın bugün kıymeti kal-
madı" diyen İmamoğlu, "Örneğin, ‘İstan-

bul’un nüfusu 16 milyonu geçmemelidir’
diye taahhütleri var. Ama bunların hiçbiri-
nin ne yazık ki kıymeti kalmadı. Şu an
resmi nüfusu 16 milyon civarında olsa da
İstanbul, 2 milyonun biraz üzerinde mülte-
cisi, 1 milyon 100 bin civarında öğrencisi, ki
bunun yarısına yakını ‘gurbetçi’ öğrenci,
olan bir kent. Bu kentin aktif yaşayanı 19
milyon civarında. Yılda 15-16 milyon tu-
riste ulaşacağını düşünüyorduk geçen sene.
Kovid’den dolayı bu olmadı. Ki, potansiyeli
en az 25-30 milyondur” bilgilerini aktardı. 

Topbaş’la olan anısını paylaştı

İmamoğlu, Gürtuna döneminde başlatılan
ve Kadir Topbaş’ın devam ettirdiği Metro-
politan uygulamasının neden son buldu-
ğuyla ilgili ilginç bir anısını da İYİ Partili
belediye başkanları ile paylaştı. İmamoğlu,
“Adaylığım döneminde kendisini (Topbaş)
ziyaret ettiğimde -Allah şifa versin; zor bir
tedavi süreci geçiriyor- ‘Niye kapattınız’ de-
diğimde, ‘Benim irademle değil, tamamen
siyasi bir iradeyle kapatıldı, ne yazık ki’
dedi" ifadelerini kullandı. Tasarımı ve gele-
ceğe dair bir fikri olmayan bir kentin freni
boşalmış bir kamyon gibi duvara toslaya-
cağı benzetmesinde bulunan İmamoğlu,
“Biz, bütün bunları engellemek adına, böy-

lesi bir bilimsel alanın, merkezin oluşturul-
ması kararını verdik” dedi. 

Tarihi bir misyonumuz var

Yaşanan zor günlerde görev alan insanlar
olarak tarihi bir misyonları olduğunun al-
tını çizen İmamoğlu, “Bu zor koşullarda
mücadele edip, başarmak da hepimizin so-
rumluluğu” dedi. Yerel yönetimlerin 21’nci
yüz yılda öne çıktığı noktasında inanç bir-
liği bulunduğunu sözlerine ekleyen İma-
moğlu, dünya nüfusunun yüzde 80’i aşan
bir bölümünün şehirlerde yaşadığı bilgisini
paylaştı. Bu kapsamda kendilerine yeni gö-
revler düştüğünü kaydeden İmamoğlu,
dünyanın farklı kentlerinin yerel yöneticileri
ile yaptığı görüşmelerden örnekler verdi. Bu
sürecin “yeni nesil belediyecilik” kavramını
beraberinde getirdiğini aktaran İmamoğlu,
“Bu kavramın içinde, kesinlikle insan odaklı
bir süreç var. Kesinlikle çevreye, doğaya du-
yarlılık… İklim değişikliği, dünyanın en
büyük tehdidi. Hepiniz, kendi yörelerinizde
yaşanan iklim değişikliklerinin şahidisiniz.
Her konuya muhatap, her konuya çözüm
arayışı olan, katılımcı, insanları içine katan
karar alma mekanizmalarını hayata geçiren
bir yerel yönetim anlayışı olmalı” diye 
konuştu. 
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MÜGE YÜCETÜRK

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

H er yıl devlete bağlı çalışan kişi ve kuruluşla-
rın en büyük kaygısı hep zam üzerine olur.
En çok konuşulan konu;

Zam yapılacak mı?
Zam ne oldu?
Zam ne kadar yapılacak? bu sorular böyle 

uzayıp gider.
Türkiye’de 2740 civarı özel eğitim ve rehabilitas-

yon merkezi var. Yaklaşık 430 bin özel gereksinimli
birey ve hizmet alanında 60 bin civarı çalışan var.

Genel kitleye bakıldığında hizmet alan veren kişi-
leri yuvarlarsak yaklaşık 2-3 milyon kişiye hitap eden
bir alandır rehabilitasyon merkezleri.

Fakat belki biraz dağınık kopuk olan bazı sebep-
lerden dolayı kendini iyi anlatamamış olmalıyız ki her
yıl yaptığımız çalışmalar neredeyse bir filmin senar-
yosu ile aynı.

Her yıl Aralık ayı itibarıyla zam çalışmaları için
lobi çalışmaları başlıyor. İşimizi gücümüzü bırakıyo-
ruz o vekil senin bu vekil benim, o bakan senin bu
bakan benim koşturuyoruz.

Ne gariptir ki zam için koca devleti yöneten sayın
Cumhurbaşkanımıza kadar gidiyoruz.

Sonuç elde edilirse siyasi baskı destek gelirse ilgili
bakanlık daha iyi zam yapabiliyor.

Oysa ne gerek var ki bütün bunlara zam için kapı
kapı gezeceğimize eğitim politikalarımızı konuşursak
geliştirirsek özel gereksinimli çocuklara daha faydalı
olabiliriz.

Şahsi düşüncem bir bakana,vekile zam için git-
meyi kesinlikle doğru bulmuyorum sonuçta  işleri
bize zam yaptırmak değil ki...

Kanun yönetmelik veya zam talep etmek için lobi
çalışması değil lobi sahibi olmak lazım.

Dönüp kendimize bakmamız  gerekli!
Neden bir lobimiz yok?
Neden marka değerimiz hem kamuda hem kamuo-

yunda ismimizin karşılığı yok. Oturup bunları geliştir-
mek marka imaj sahibi olmak için çalışmalıyız.
Sağlam bir zemin oluşturmak için çaba sarf etmek
gerekiyor neden her şeyi devletten veya birilerinden
veya  siyasetçiden bekliyoruz?

Biz ne kadar önemli ve değerli bir gruba hizmet
ettiğimizin galiba farkında değiliz.

Biz devletin verdiği destek ile özel çocukları ha-
yata bağlayan halkalarız. Kutsal bir görev bu, biz
manevi değeri yüksek maddi değeri olmayan maddi
bir değer biçilemeyecek kadar kıymetli bir kitleye
hizmet ediyoruz.

Peki hal böyleyken kim suçlu?
Zamı az yapan bakanlık mı, yönetmelik çıkarma-

yan bürokrat mı?
Yoksa destek vermeyen siyasetçiler  mi?
Ya da Kulislerde %10-20-30-40-50-60’lı oranlara

kadar zam taleplerini havada uçuşturan veya eğitim
politikalarını geliştirmeyen bizler mi ?suçluyuz.

Suçlu arasak ilan etmek kolay önemli olan hatayı
tespit etmek ve süreci okuyabilmek hedefe giderken
doğru yoldan seyretmektir.

Sözün kısası her yıl zam zam peşinden koşmak
bile ciddi bir imaj kirliliği üretmektedir.

Biz artık zam çok almayı değil benzeri durum-
larda zam ne kadar alacağı belli olan bir sisteme
dahil edilmenin alt yapısı için uğraşmalıyız.

Emsal teşkil eden bakım merkezleri memur maaş-
ları gibi kabul görülmenin zeminini oluşturmak 
zorundayız.

Politikamızı değiştirmeliyiz, imaj ve marka değeri
olan yapılar olmanın çözümlerini üretmeliyiz.

Dedikodu değil çözüm odaklı fikirler üreten yapılar
olmalıyız.

Biz ancak bir kaç klas  dokunuş ve stratejik
çalışmalarla kendimizi hak ettiğimiz kategoriye 
ulaştırabiliriz.

Biz doğru hedefe sağlam adımlarla yürürsek bizi
dinlemeyecek ve anlamayacak hiç kimse yok.

İnanıyorum ki Rehabilitasyon merkezleri olarak
bunları başardığımızda zam oranını konuşmamıza
gerek bile kalmayacaktır.

(Lokal tedavilerle bu gemi yürümez)
Önemli olan akışa kapılmadan yenilikçi çözümler

üretmek. Tüm sektörümüz adına başarı dolu bir yıl
olmasını umuyorum.

Kalın selametle.

Suçlu mu arayacağız
çözüm mü?

İBB’nin davetlisi olarak İstanbul’a gelen İYİ Partili 16 belediye başkanı, 
2 gün boyunca kenti deneyimledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen

başkanlar, kentte bulundukları süre içerisinde İBB tesislerini gezdi, yetkililerden sunum
aldı ve şantiyelerde incelemelerde bulundu.  İmamoğlu, İYİ Partili başkanlara, "Bu zor

koşullarda mücadele edip, başarmak da hepimizin sorumluluğu" diye seslendi

YEREL ITTIFAK
SİZLERİN BAKIŞ 
AÇISI ÇOK ÖNEMLİ
Kavuncu ise partili belediye başkanlarına, “Türkiye, zor şartlardan ge-
çiyor. Ekonomik anlamda da sıkıntılı bir dönemdeyiz. Özellikle Millet İtti-
fakı’na ait belediyeler arzu ettikleri, bekledikleri desteği bugünkü
hükümetten, istedikleri oranda almaları zor; mümkün değil. Öyle olunca
da kendi içinizdeki yardımlaşma, kendi içinizdeki destek çok daha
büyük önem kazanıyor. Bu anlamda İBB’nin varlığı ve sizlerin bakış

açısı çok önemli. Bugün ve
yarın yapılacak ziyaret-
lerde, ne tür iş birlikleri or-
taya çıkar buna bakacağız.
Belki, bulunduğunuz böl-
gelerde sizlere ilham vere-
cek birtakım tesisler de
olacaktır.” sözleriyle ses-
lendi. 

TEMA PARKI 
ZİYARET ETTİLER
İYİ Partili belediye başkanları, İmamoğlu ile buluşmalarının ardından
İPA’da meydanlarla ilgili sunuma katıldı. Florya’dan Sultanahmet’teki
Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’na geçen heyete, Adalar ve İSKİ su-
numu gerçekleştirildi. Sultanahmet’ten sonra Kemerburgaz Kent Orma-
nı’na geçen heyet, İstanbulluların yeni gözde alanında yürüyüş yaptı.
Heyetin sonraki durağı, İSTAÇ’a ait Odayeri Atık Bertaraf Tesisi oldu.
Heyet, burada, Kovid-19 nedeniyle kaybedilen eski İSTAÇ Genel Mü-

dürü merhum Mustafa
Canlı’nın adının verildiği
Tema Park’ı ziyaret etti.
İSTAÇ yetkililerinden
sunum alan heyet, Kemer-
burgaz’daki İBB Atık
Yakma ve Enerji Üretim
Tesisi’ne geçti. 

STRES ORANI TAVAN YAPTI
İstanbul Barometresi aralık ayı raporuna göre, İstanbulluların stres seviyesi 10 üzerinden
7.4 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 59.3’ü, sağlık durumunu iyi olarak nitelendirdi.
Düzenli kitap okuyanların oranı, geçen aya göre artarak yüzde 31,3 oldu. Katılımcıların
yüzde 49’u, 2021 yılının 2020’den daha iyi olacağını düşündüğünü ifade etti. 

İstanbul Planlama
Ajansı (İPA) İstanbul İsta-
tistik Ofisi, İstanbul halkı-

nın ev içi gündeminden duygu
durum seviyelerine, ekonomik tercih-
lerinden iş memnuniyetlerine kadar
birçok başlıkta İstanbul’un nabzını
tutan, “İstanbul Barometresi Aralık
2020 Raporu”nu yayınladı. Rapor,
28 Aralık 2020 – 8 Ocak 2021 tarih-
leri arasında 827 İstanbul sakini ile
telefon üzerinden görüşülerek hazır-
landı. İstanbul İstatistik Ofisi’nin ha-
zırladığı İstanbul Barometresi ile her
ay, aynı temada sorular ile periyodik
anketler yapılıyor. İstanbullunun
sıcak gündem konularına dair dü-
şünceleri, belediye hizmetlerine karşı
farkındalığı ve tutumu analiz ediliyor. 

Kitap okuma oranı yükseldi

2021 hakkındaki düşünceleri
sorulan katılımcıların yüzde
49’u, 2021’in 2020’den
daha iyi olacağını,
yüzde 44 daha iyi ol-
mayacağını, yüzde 7
ise kararsız oldu-
ğunu belirtti. Katı-
lımcılara aralık
ayındaki duygu
halleri soruldu.
Kasım ayına göre,
stres seviyesi düşse
de kaygı seviyesi aynı
oranda seyretti. Aralık

ayında, stres seviyesi 10 üzerinden
7.4, kaygı seviyesi 7,1 olarak belir-
lendi. Kadınların ortalama stresi 7,9
iken, erkeklerin 7 bulundu. Yaşam
memnuniyeti seviyesi, geçen aya göre
artarak 4,8 olarak belirlenirken mut-
luluk ve huzur seviyesi de bir önceki
aya göre artış gösterdi. Katılımcıların
yüzde 80.5’i, Aralık ayında kitap satın
almadığını belirtirken, düzenli kitap
okuyanların oranı yüzde 31,3 oldu.
Kasım ayına göre, kitap okuma ora-
nında artış kaydedildi. 

Yüksek sesli tartışma arttı

Yüksek sesli tartışmaya giren katılım-
cıların oranı, kasım ayına göre arta-
rak yüzde 34,2 oldu. Arkadaş ve iş

orta-

mında yaşanan yüksek sesli tartışma
oranı kasım ayına göre azalırken, aile
ortamı, ulaşım/trafik ve kamusal
alan/sosyal ortamlarda yaşanan tar-
tışma oranı arttı. Tartışmaya girenle-
rin yüzde 58,3’ü erkeklerden oluştu.
Katılımcıların yüzde 59.3’ü sağlık du-
rumunu iyi, yüzde 11.9’u kötü oldu-
ğunu belirtti. Sağlık durumunun kötü
olduğunu belirten katılımcıların oranı
bir önceki aya göre düşüş gösterdi.
Düzenli spor yapanların oranı, bir
önceki aya göre artarak yüzde 36.1
oldu. Düzenli spor yaptığını belirten-
lerin yüzde 68.2’si tempolu yürüyüş,
yüzde 20.2’si fitness, vücut geliştirme;
yüzde 4’ü yoga, pilates gibi spor akti-
vitelerini yaptığını belirtti. Geçen ay
ile karşılaştırıldığında tempolu yürü-
yüş oranı azalırken, fitness, yoga pila-
tes gibi aktivitelerin oranının arttığı

görüldü. “Nerelerde düzenli
spor aktivitelerinde bulundu-

nuz?” sorusuna, yüzde
61.8, açık havada spor

yaptığını belirtti. Bu
oran geçen aya göre
azalsa da düzenli
spor yapanların ilk
tercihinin açık hava
olduğu görüldü. Ev
içinde spor yapma
oranı ise kasım
ayına göre artarak

yüzde 28,8 oldu.
ARİF ELMAS

Eli ayağı oldular
Bağcılar Belediyesi’nin 10 yıl önce başlattığı “Yaşama Destek
Projesi”, baş dönmesi ve el uyuşukluğu rahatsızlığı olduğu için
evlerinde temizlik yapamayan Karademir ailesine çare oldu

sosyal belediyecilik adına 2011 yılında Bağ-
cılar Belediyesi tarafından hizmete sunulan
Yaşama Destek Projesi kapsamında yardıma

muhtaç kişilere yönelik gerçekleştirilen temizlik hizme-
tine devam ediliyor. Muhtar ve mahalle sakinlerinin ara-
cılığıyla tespit edilen kimsesiz, düşkün ve ihtiyaç sahibi
400 aileden biri de Güneşli Mahallesi’nde yaşayan Ka-
rademir ailesi.

Onlar bizim çocuklarımız

72 yaşındaki Adil Karademir ve eşi Hanife Karademir,
40 yıllık Bağcılarlı. 10 yıl önce ortaya çıkan rahatsızlıkları
nedeniyle ev işlerini tam olarak yapamayan Karademir
çiftinin her ay evi Bağcılar Belediyesi ekiplerince temizle-
niyor. Vücudunda 7 platin olduğunu ve kan pıhtılaşması
rahatsızlığı olduğunu belirten Hanife Karademir, “Eski-
den hiç yorulmazdım. Her yeri temizlerdim. Şimdi
bütün vücudum ağrıyor. Ellerim de uyuştuğu için artık
ev işlerini yapamıyorum. Belediyenin gönderdiği görevli-
ler çok güzel çalışıyor, evimizi pırıl pırıl ediyorlar. Onlar
artık bizim çocuklarımız oldu. Hepsini çok seviyorum”
dedi. Şeker ve tansiyon hastası Adil Karademir ise,
“Başım çok döndüğü için ayakta durmakta da zorlanı-
yorum. O yüzden ben de ev işlerinde fazla yardımcı ola-
mıyorum. Bizim durumumuzdakilere desteklerinden
dolayı Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırı-
cı’ya teşekkür ederim” dedi.

2. perde başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyat-
roları, kültür-sanat etkinliklerini sanatsever-
lere online olarak ulaştırmaya devam ediyor.

Sanatseverleri, çocuklar için özel programlar, hazırlıkları
devam eden oyunlarımızın provaları, İstanbul’un kültür
sanat hayatına yön veren isimlerle söyleşiler, uzun süre
kapalı gişe sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimleri
gibi pek çok etkinlik bekliyor. 15 Ocak Cuma günü
20:00’de Çat Kapı Prova’da hazırlıkları devam eden
Herkes Sihirbaz Olacak adlı çocuk oyunumuzun
okuma provası yayınlanıyor. 16 Ocak Cumartesi günü
11:00’de Çocuk Saati’nde birçok farklı etkinlik çocukları
bekliyor. Profesör Malumatfuruş'la Denenmemiş De-
neyler, Karagöz Hacivat, Kukla Yapımı ve Hikâye Za-
manı programları çocuklarla buluşacak. 16 Ocak
Cumartesi günü 19:00’da, “Sahnenin Gizli Kahraman-
ları” isimli söyleşimizin yeni konuğu Sahne Teknisyeni
Süleyman Çetiner olacak. 23 Ocak Cumartesi günü
15:00’te, “Müge Akyamaç ile Role Hazırlık Atölyesi”
gerçekleştirilecek. Oyunculuk mesleğinde, bir oyuncu-

nun role hazırlanma
teknikleri, nelere dikkat
etmesi gerektiği, karak-
ter okuma ve değerlen-
dirme gibi belirli
çalışmalar bu atölye
çerçevesinde katılımcı-
larla paylaşılacak.
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ALT altyapısı ve operasyonel düzen-
lemelere son 2 yılda toplamda 300
milyon liraya yakın yatırım yapan

Aras Kargo, 2020’de Ankara Transfer Merke-
zi’nin teknolojik dönüşümünü tamamladığını
duyurdu. Türkiye’nin en geniş dağıtım ağına
sahip kargo şirketlerinden biri olan Aras
Kargo, zamanı ve kapasiteyi iyi yönetebilmek
adına, transfer merkezlerinin yenilenmesine ve
teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine yö-
nelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Bugün toplamda 28 transfer merkeziyle, gün-
lük ortalama 1 milyonun üzerinde gönderiyi
taşıyan şirket; artan e-ticaret hacmine ve deği-
şen taleplere göre, son iki yılda; transfer mer-
kezi, IT altyapısı ve operasyonel
düzenlemelere 300 milyon liraya yakın yatırım
yaptı. Konuyla ilgili bilgi veren Aras Kargo
Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “İlk olarak
hem işlem hacmi hem de metrekare olarak en
büyük transfer merkezlerinden biri olan İkitelli
Transfer Merkezi’ni teknolojik olarak yenileye-
rek, saatlik kapasitesini 5 bin 500 paketten 27
bin 600 pakete yükselttik. 2019’un ilk çeyre-
ğinde İstanbul Anadolu Yakası Orhanlı’daki
ve İzmir’deki Transfer Merkezimizi teknolojik
olarak yenileyip sorter sistemine geçirdik. An-
kara ve Anadolu’daki Transfer Merkezlerimiz
de dahil olmak üzere 8 transfer merkezimize
yaptığımız bu yatırımlarımızla yüzde 300’ün
üzerinde kapasite artışı sağladık” dedi. DHA

HATAY'IN Reyhanlı ilçesindeki Cil-
vegözü Gümrük Kapısı’ndan 2020
yılında Suriye’ye 115 milyon 314 bin

dolarlık ihracat gerçekleşti. Yurdun çeşitli böl-
gelerinden yüklenen TIR’lar dönem içerisinde
Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek Cil-
vegözü ile Suriye’nin Bab-Al Hava gümrük
kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini
boşaltıp, yeniden Türkiye’ye dönüş yapıyor.
Günde ortalama 250-300 TIR, Cilvegözü
Sınır Kapısı'nı kullanıyor. Yapılan ihracatta
Hatay, Akdeniz Bölgesi'nin en çok ihracat
yapan ili olurken, Türkiye'de ise 10'uncu sı-
rada yer aldı. En büyük ihracat kalemleri ba-
şında ise demir, çelik, çimento ve yaş sebze-
meyve geldi. 2020 yılı sonu itibariyle Cilveg-
özü Gümrük Kapısı’ndan 115 milyon 314 bin
dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 

K ripto paraların yaratıldığı blockc-
hain platformları oldukça güvenli
olduğunu dile getiren Blockchain

Türkiye Platformu Genel Yayın Yönet-
meni Ahmet Usta, blockchain platformla-
rına doğrudan saldırı yapıp kripto paraları
ele geçirmenin imkansız denilebilecek dü-
zeyde mümkün olmadığını vurgulayarak,
sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi.
Son zamanlarda sahte borsaların yaygın-
laştığını söyleyen Usta, "Tanınmış, bilinen,
kendini ispatlamış, iletişim numarası, çağrı
merkezi olan borsaları tercih edin" uyarı-
sında bulundu. Artık bitcoin üretmenin
çok zorlaştığını belirten Usta, "Dolayısıyla
kripto paraları bir borsa üzerinden satın
almanız gerekiyor. Sahtekarlar genellikle
borsaları taklit ederek ya da çok farklı va-
atlerle, yüksek kazanç oranlarıyla insanları
sahte borsalara çekmeye çalışıyor. Bunlara
karşı temkinli olmak gerekiyor. Tanınmış,
bilinen, kendini ispatlamış, iletişim num-
arası, çağrı merkezi olan borsaları tercih
edin. Borsalar, yatırımcılardan kimlik doğ-
rulamak için birtakım bilgiler istiyor. Bun-
ları kabul etmeniz gerekiyor çünkü
borsalar da kendilerini kredi kartı sahteci-
liği, finansal sahtekarlara karşı korumak
için içeriye kimlik doğrulama süreciyle
müşteri alıyor” diye konuştu.

Her gün bilgi alıyoruz

Sahte borsalar çok yaygınlaştığını aktaran

Usta, "Biz her gün bu konuda e-posta alı-
yoruz. Kişiler, “X bir borsaya yatırım yap-
tığını ve varlıklarını geri çekemiyoruz”.
“Geri çekemiyoruz bizden şu kadar daha
yatırım yapmamız istiyorlar” diye şikayet-
lerini dile getiriyor. İnsanlar neden adı,
sanı bilinmeyen borsaya gitmiş diye bakı-
yoruz içeride borsa fiyatlamaları, kripto
paraların değerlemeleri diğer borsalara
göre çok daha yüksek. Kananlar, ucuzdan
alıp, pahalıdan satarak kar edeceğini dü-
şünüyor. Ya da uzun vadeli işlemlerde bazı
coinlerin çok hızlı değer kazandığını görü-
yoruz, bunlar insanları kandırmak için
zaman zaman yeterli olabiliyor. Tanınmış,
iletişim kanalları olan borsalarla çalışarak

bunun üstesinden gelebiliriz” ifadelerini
kullandı.

Hack olayına dikkat

Geçmişte hacklenen borsalar olduğunu
anlatan Usta, “Bazıları kapıyı kapattı ve
“üzgünüz” dedi. Bazıları ise uzun vadede
müşterilerin kayıplarını telafi edeceğini
söyledi. Verilen sözler değişiklik gösterebi-
lir. Ama bir borsanın içine girilip bütün
kripto paralar ele geçirildiyse geri dönüşü
biraz zor. Borsa çok ciddi bir güven kay-
bettiği için tekrardan müşteri kazanama-
yacak ve gelir elde edemeyeceği için geri
dönük ödeme yapması da pek mümkün
değil” ifadelerini kullandı.

Önlemler var 

Kripto para teknolojileri ortaya çıktıktan,
borsalar kurulup çalışmaya başladıktan
sonra çok fazla tecrübe elde ettiklerini vur-
gulayan Usta, “Artık varlıkların büyük kıs-
mını dışarıdan erişime kapalı soğuk
cüzdanlar dediğimiz yapıların içerisinde
saklıyorlar. Borsada anlık işlemlere yetecek
kadar kripto para tutuyorlar. Borsaların
hacklenmesi mümkün ama eskisi kadar
büyük kayıplar tanınmış, bilinen borsalar
için söz konusu değil. Ayrıca borsalar artık
sigorta şirketleriyle de anlaşıp varlıklarını
belli oranda sigortalıyor” diye konuştu.

Ödemeler dijital olacak

Kripto paralar ilk ortaya çıktığında hacim-
lerinin çok düşük olduğunu söyleyen
Ahmet Usta, “Zaman içerisinde alım,
satım işlemleri artınca, geleneksel finansal
servislerle entegre olmaya başladıkça tabi
ki ülkeler de düzenleme yapmaya yöneldi.
Türkiye’de kripto paralara yönelik resmi
bir düzenleme henüz yok. Ama geleneksel
finansal sistemin içerisindeki düzenlemele-
rin kısmen bu tarafa yansıtıldığını görüyo-
ruz. Pandemi döneminde kağıt paraların
bırakılıp kartla ödemeye geçilme sayısı
hızla arttı. Bu hızla da ilerleyeceğini tah-
min ediyorum. Önümüzdeki 5-10 yıl içeri-
sinde ödemeler çok büyük oranda
tahminen yüzde 85'i dijitale geçecektir”
ifadelerini kullandı. DHA

DÜNYACA ünlü top modellerin
katıldığı moda şovları ve dünya
çapında yaptığı tanıtım faaliyetle-

riyle bilinen Dosso Dossi Fashion Show,
Türk tekstil üreticileriyle iş birliğini güçlendi-
rerek devam ettiriyor. 9-14 Ocak tarihleri
arasında İstanbul’da Dosso Dossi Hotels
Downtown’da gerçekleştirilen online fuar,
Laleli, Merter ve Osmanbey’de üretim
yapan 100 markanın ürünlerini 30 ülkeden
200 şehirden alıcılarla buluşturdu. Kurulan
100’ün üzerindeki panel ile hazır giyim alıcı-
larına ulaşan görevliler, dossodossi.com
üzerinden yaklaşık 150 bin adet farklı hazır
giyim ürününün satışını gerçekleştirdi. Pan-
demi sürecinde ağırlık verdikleri online fuar-
ların Laleli, Merter ve Osmanbey’deki hazır
giyim markaları için can suyu olduğunu be-
lirten Dosso Dossi Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Online fuar
kapasitemizi artırarak dossodossi.com’u
bölgenin en büyük online toptan satış plat-
formu yapacağız" dedi.

Avrupa'dan Çin'e kadar sipariş aldık

12 yıldır yaptıkları şovlar ile binlerce alıcıyı
Türkiye’de ağırladıklarını belirten Eraslan,
pandemiyle değişen dünyaya hızlıca ayak
uydurduklarını ve bu süreçte online satışa
ağırlık verdiklerini söyledi. Üçüncüsünü ger-
çekleştirdikleri Dosso Dossi Fashion Show

Online Fuar’da Laleli, Osmanbey ve Mer-
ter’de bulunan kadın, erkek, çocuk ve ayak-
kabı kategorilerinde üretim yapan markaları
alıcılara ulaştırdıklarını belirten Hikmet
Eraslan, "Pandemi nedeniyle Türkiye’ye ge-
lemeyen müşterilerimize 2021 ilkbahar-yaz

ürünlerini ulaştırdık. Yıllardır bizimle iş bir-
liği halinde olan ve her biri bulundukları
bölgenin en büyük tekstil satıcısı olan müş-
terilerimizle temas kuran satış görevlilerimiz
ilk beş günde yaklaşık 150 bin adet ürün sa-
tışı gerçekleştirdi. Rusya, Kazakistan, Azer-

baycan ve Ukrayna başta olmak üzere yak-
laşık bin tekil alıcı ile görüşme sağlandı. Av-
rupa ülkelerinden Çin sınırına kadar sipariş
aldık. Yaklaşık 30 ülke ve 200 şehre ulaştık.
Alınan siparişler ve sezon boyunca devam
edecek siparişleriyle birlikte 15 milyon do-
larlık bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu
süreçte gerçekleştirilen bu satışlar Laleli,
Merter ve Osmanbey’deki hazır giyim mar-
kaları ve çalışanları için can suyu oluyor"
diye konuştu.

Hedef 500 adet marka 

Online fuarlardan aldıkları sonuçlardan çok
memnun olduklarını belirten Hikmet Eras-
lan, "Online fuar kapasitemizi artırarak dos-
sodossi.com’u bölgenin en büyük online
toptan satış platformu yapacağız” dedi.
Dossodossi.com bünyesinde bulunan
marka adetini 500'e çıkarmak için çalışma-
lara başladıklarını söyleyen Eraslan şöyle
devam etti: "Marka sayısının yanı sıra ulaşı-
lan ülke sayısını da artıracağız. Rusya ve
çevresini kapsayan ülkelere Afrika ve Avrupa
pazarını da dahil ederek toptan online hazır
giyim satışında bölgenin en büyük markası
olacağız. Özellikle yeni ülkelerde Türk mar-
kalarının pazarlanması konusunda büyük
kampanyalar planlıyoruz. Gerçekleştireceği-
miz dijital platform defileleriyle de büyük
ses getirmeye devam edeceğiz." DHA

Türkiye’nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonlarından Dosso Dossi Fashion Show’un İstanbul’da gerçekleştirdiği online fuar,
100 markanın ürünlerini Rusya, Kazakistan, Azerbaycan ve Ukrayna başta olmak üzere 30 ülkeden 200 şehirdeki alıcılarla buluşturdu

Online fuar bereketi

Kripto para birimlerindeki değer artışının devam ede-
ceğini söyleyen Blockchain Türkiye Platformu Genel
Yayın Yönetmeni Ahmet Usta, 10 yıl içerisinde öde-
melerin çok büyük orada dijitale geçeceğini söyledi
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Kripto para büyüyecek
Kripto paraların değer artışı devam edeceğini
söyleyen Usta, “Üretilecek bitcoin miktarının
sınırlı olması, buna sadece son kullanıcıların
değil kurumlarında ilgi göstermeye başlaması,
yapılan düzenlemelerle bankacılık sektörünün
de önümüzdeki dönemde bu hizmetleri vermeye
başlaması, kripto paralara olan ilgiyi giderek
yükseltecek. Kripto paraya yatırım yapmak
isteyenler kaybettikleri zaman üzülmeyecekleri
rakamlarla yatırım yapsın. Kısa değil uzun vadeli
hareket ederlerse kazançlı olabilirler” dedi.

TÜRK Telekom Grubu şirketi Arge-
la'nın ABD'deki iştiraki Netsia'nın
sunduğu patentli RIC teknolojisi,

münhasıran Juniper’in ürün portföyüne en-
tegre edilerek tüm dünyada mobil ağlara ve-
rimlilik ve esneklik sağlayacak. Türk
Telekom’un dünyaya teknoloji ihracı yolunu
açan iş birliği ayrıca, iki şirketin telekomüni-
kasyon alanında dünyanın en önemli gün-
dem maddesi olan 5G ve hizmet

sağlayıcılarına yönelik yeni nesil iletişim çö-
zümleri konusunda teknoloji üretimi ve geliş-
tirmelerini içeriyor. Türk Telekom ve güvenli
yapay zekâ tabanlı ağlar konusunda lider
olan Juniper Networks, 5G’yi destekleyen
teknolojiler üzerine işbirliği yaptı. Anlaşma
ile Türk Telekom Grup şirketlerinden, yeni
nesil şebeke çözümleri sağlayan Argela’nın
ABD’deki iştiraki Netsia’ya ait Radyo Akıllı
Kontrolcü (RIC-RadioIntelligentController)

teknolojisi, Juniper tarafından daha da geliş-
tirilerek Juniper'in orkestrasyon portföyüne
entegre edilecek. Bu sayede hizmet sağlayıcı-
lara uçtan uca ağ dilimlemeyi ve düzenlemeyi
mümkün kılan güvenli, garantili bir hizmet
deneyimi sunulması hedefleniyor. İmza töre-
ninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit
Önal, "Kapsamlı iş birliğimiz ile dünyaya tek-
noloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı
gösteren somut bir adım daha attık" dedi.

Türk Telekom büyüyecek

2 yılda 300
milyonluk
yatırım 

İhracat bolluğu

Hikmet
Eraslan

Ahmet
Usta

Utku
Ayyarkın
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas
İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçim
Cumhurbaşkanı yapmaz" sözleri için ise "Boş laf" diyen Erdoğan, "Kendi partilerinde işler kasetle, tacizle, tecavüzle
yürüdüğü için milletin tercihi ile göreve gelmeyi hafsalarına sığdıramıyorlar. İsraf bu konuda da haramdır" dedi

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, AK Parti 7. Olağan Kır-
şehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl

Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.
"Salgın sebebiyle bir süre ara verdiği-
miz kongrelerimize bugün yeniden baş-
lıyoruz" diyen Erdoğan, "YSK
takvimine uygun şekilde pazartesi, salı
ve çarşamba günleri kongrelerimize
devam edeceğiz. Tüm amacımız İzmir,
Ankara ve İstanbul kongreleriyle bir-
likte bu süreci tamamlamaktır. Böylece
büyük kongre öncesi tüm hazırlıkları-
mızı bitirmiş olacağız. Her kongre-
mizde, her seçimde kadrolarımızı yeni
isimlerle, yeni seslerle tahkim ederek,
yönümüzü geleceğe dönerek devam
ediyoruz. Kadın ve gençlik kolları ile
birlikte ülkemizin en geniş tabanlı par-
tisi konumundayız. Sizlerden beklenti-
miz milletimizin kalbindeki bu sevgiyi
yılın her günü partimize desteğe dön-
üştürecek bir muhabbet iklimi oluştur-

maktır" ifadelerini kullandı. 

Cumhur İttifakı büyüyecek

Siyasette yüzyüze siyasetin belirleyici ol-
duğunu dile getiren Erdoğan, "AK Parti
bakımından milletimizin her bireyine
ulaşmanın zorluğu yoktur. Gönlünü ka-
zanmak için kapısını çalmadığımız, has-
bihal etmediğimiz, derdini
dinlemediğimiz tek bir kişi dahi varsa bu
bizim eksiğimizdir. İl yönetimlerinden en
büyük beklentim 2023'e kadar her günü-
müzü seçim günü gibi görerek çalışmak-
tır. Yılın her günü milletimizle hemhal
olmayanın seçim günü diyeceği kalmaz.
Milletin gönlüne girmek için gece gün-
düz çalışmayı kendine zul görenler yan-
lış yerde, yanlış göreve taliptir. AK
Parti'nin 19 yıldır girdiği her seçimden
birinci çıkmasının nedeni buldur. 2023'te
her Meclis'te ezici bir çoğunlukla temsil
edeceğiz ve Cumhurbaşkanlığını yeniden
kazanacağız. Yapacağınız fedakarlık için

her birinize teşekkür ediyorum. Gerek
AK Parti olarak, gerek MHP olarak,
gerek BBP olarak Cumhur İttifakı büyü-
yerek yarınlara yürüyecektir. Biz hep
yüzü geleceğe dönük bir parti olduk, bu
şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz.
Görev alacak arkadaşlara başarılar te-
menni ediyorum. Bizi de ne terör örgüt-
lerinin alçaklıkları, ne kuyruk acısıyla
üzerimize saldıranlar, ne kurulan tuzak-
lar yoruyor. Bizi asıl yoran bu ülkenin se-
lameti, esenliği için omuz omuza hareket
etmemiz gerekenlerin sergilediği tavırlar-
dır. Hizmet yolunda yapılan rekabet kali-
teyi yükseltir. Rekabet ile izah
edilemeyecek sınırlar dışına çıkaran bir
anlayış ile karşı karşıyayız" dedi. 

Niyetini gizlemeye çalışıyor

Konuşmasında CHP'ye eleştiriler yönel-
ten Erdoğan, "Öyle şeyler yapıyorlar ki
cevaplarını vermek, hadlerini bildirmek
mecburiyetinde kalıyoruz. Bu zihniyetin

temsilcisi olan zat yine bühtan üzerine
bühtan sıraladı. CHP Türkiye'yi büyüt-
müş, AK Parti büyütmek için çalışma-
mış. CHP tarihi boyunca Türkiye'nin
sorunlarını sıkıntılarını, dertlerini büyüt-
müş bir partidir. Bugün de aynı misyonu
yerine getiriyor. AK Parti ile CHP'nin ba-
şımıza sardığı bu sorunları kaldırmak
için çalışmıştır. Hayatında karar verici
olarak tek bir saniye görev yapmamış,
tek bir ifade, irade ortaya koymamış,
SGK'yı batırmış, milletin hayrına tek bir
işe omuz vermemiş kişidir. 'Seçim kişiyi
Cumhurbaşkanı yapmaz' diyerek boş
laflarla arkasındaki asıl niyetini gizle-
meye çalışıyor. Milletin önce 2014'te ar-
dından 2018'de doğrudan seçtiği
cumhurbaşkanını hala hazmedemiyor-
lar. Kendi partilerinde işler kasetle, ta-
cizle, tecavüzle yürüdüğü için milletin
tercihi ile göreve gelmeyi hafsalarına sığ-
dıramıyorlar. İsraf bu konuda da haram-
dır" açıklamasında bulundu. 

milli Görüş'ün yayın or-
ganı TV 5'te yayınlanan,
Mustafa Yılmaz'ın sun-

duğu Kulis Ankara programına katı-
lan Saadet Partisi Lideri
Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Er-
doğan'ın Saadet Partisi Yüksek İsti-
şare Kurulu Başkanı Oğuzhan
Asiltürk'ü ziyaret etmesini değerlen-
dirdi. Mustafa Yılmaz'ın "bu ziyareti
nasıl değerlendiriyoruz" sorusuna
Karamollaoğlu, "Bizim prensip itiba-
riyle Türk siyasetinin rayına oturabil-
mesi için ilk yapılması icap eden iş
siyasetçilerin birbirleriyle konuşabil-
meleridir. Eğer biz kaos ortamının
yok olmasını istiyorsak, ülkemizde
birtakım gelişmelere şahit olmak isti-
yorsak farklı görüşlere sahip olan
özellikle siyasilerin bir araya gelip ül-
kenin meselelerini müzakere edebil-
meleri gerekir. Cumhurbaşkanı'nın
da Oğuzhan Asiltürk’ü, bizim Yük-
sek İstişare Kurulu başkanımızı ziya-
ret etmesini bu yönüyle
önemsiyorum. Bir adım atılıyor ve
yani ülkemizde bir diyalog başlasın
diye" cevabını verdi. 

Herkes bir yorum yapıyor

"Tayyip Bey'in yakından tanıdığı, yıl-
larca birlikte siyaset yaptıkları, benim
de siyasette beraberce bulunduğu-
muz bir kişiye (Oğuzhan Asiltürk)
Cumhurbaşkanı'nın ziyarette bulun-
ması gayet tabi bir şey ve bizim as-
lında arzu ettiğimiz bir konu" diyen

Karamollaoğlu, "Bunu alıp çok farklı
noktalara götürmek mümkün. Her-
kes, aklına gelen yorumu yapıyor.
Ben onları da garipsemiyorum” dedi. 
Mustafa Yılmaz'ın "Birçoğu sürpriz
ziyaret diye verdi, sizin için de öyle
miydi?” sorusuna Karamollaoğlu,
şöyle yanıt verdi: "Bir gün önceden
haberim oldu. Oğuzhan Bey böyle
bir ziyaretin olacağını kendisi ifade
etti. Ama şu anda böyle bir ziyaret
olacak mı diye bekliyor muydunuz
deseniz şu anda benim aklıma gelmi-
yordu fakat Sayın Cumhurbaşka-
nı'nın birçok ziyaretlere başlamış
olması böyle bir ziyaretin yapılma ih-
timalini de gündeme getiriyordu."

İleride bu görüşmeler olabilir

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Er-
doğan ile bir görüşme takvimi olup
olmadığı sorusuna, "Şu anda yok
gündemimizde ama ileride bu görüş-
meler olabilir. Bazı görüşmelerde, zi-
yaretlerde bulunduk, yeri geldiği
zaman herkesle de görüşürüz" dedi.
Karamollaoğlu, herhangi bir ittifaka
katılma konusunda Saadet Parti-
si’nin kırmızı çizgilerinin ne oldu-
ğunu sorulması üzerine de,
Erdoğan’ın kendisini yalnız hisset-
mesinin en büyük sebeplerinden biri-
sinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu
anda etrafında yola çıktığı arkadaş-
lardan kimsenin kalmaması oldu-
ğunu söyledi. Karamollaoğlu, “Bu,
insanı endişeye sevk eder, üzer. Üz-

memesi mümkün değil; ama burada
Cumhurbaşkanının başka partilere
elini uzatırken, aynı zamanda kendi
içinde birliği beraberliği muhafaza
edecek bir noktaya da ihtiyacı oldu-
ğunu gösteriyor" dedi. Karamolla-
oğlu, kırmızı çizgilerinin adalet,
liyakat, diyalog, şeffaflık gibi değerler
olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı'nı taktir ediyo-
rum

Karamollaoğlu, “Cumhur İttifakı’na
Milliyetçi Hareket Partisi ve Vatan
Partisi destek veriyor. Bu desteğe rağ-
men yalnız hissetmelerini, bir siya-
setçi olarak, bir devlet adamı olarak
nasıl değerlendiriyorsunuz?” soru-
sunu ise "Ben burada birazcık hem
Cumhurbaşkanının bu becerisini di-
yeyim, takdir ediyorum. Yani birbirle-
riyle uzlaşması mümkün olmayan,
öyle gözüken iki parti, Vatan Partisi
ve MHP’yi bir arada tutabilmesi,
takdire şayan bir iş. Nasıl bu iş yürü-
yor, bilmiyorum. Üstelik de Sayın Pe-
rinçek, çıktığı zaman ‘Ben idare
ediyorum Türkiye’yi’ diyor. Bu kadar
ileri gidiyor. Ben, bunu garipsiyorum.
Sayın Bahçeli’nin tavrı ise çok sert ve
mutlaka karşı tarafla, kim olursa
olsun, kavga etmeye yönelik bir
üslûp. Bu üslûbu bir arada tutmak,
epeyce zor ve öyle zannediyorum ki
Sayın Cumhurbaşkanı da belki bura-
dan da kurtulmak istiyor olabilir"
cevabını verdi. 
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BILE HARAMDIR

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini
sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı yalan-
ları, iftiraları döne döne tekrarlamayı siyaset
sanan bu zihniyetin ülkenin ikinci büyük partinin
başında kalabiliyor olmasıdır. Bu karikatür zatın
psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz hazi-
nedir. Teröristlere arkadaş, darbecilere hak hukuk
savunucusu diyen, milli projelerimizi engellemek
için her şeyi yapan, sınırötesi harekatlara gölge
düşürmeye çalışan bir kişi için ne desek az gelir.
Zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa,
kasetle geldiği koltuktan haysiyetiyle çekilirdi.

CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın sürekli başla-
rını yere indiren bu zihniyeti en kısa sürede tas-
fiye edeceğine inanıyorum. Biz kendi işimize
bakacağız. Partide kendi işimize bakacağız, hü-
kümette kendi işimize bakacağız, Meclis'te kendi
işimize bakacağız. Dış politikada kendi işimize
bakacağız. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Ön-
celiğimiz ülkemizin güvenliği ve huzuruyla birlikte
iş, aş, sağlık, eğitim, adalet gibi temel beklentile-
rine cevap verecek projeler geliştirecek projeler
geliştirmek ve uygulamaktır. Devlet ve siyaset
bunun için vardır" ifadelerini kullandı. 

MİLLETİMİZ BİZDEN HİZMET BEKLİYOR

Ümit Özdağ’ın
ihracına iptal!
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi,
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın 
İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin
Kurulu kararını iptal etti. Ümit Özdağ
ise "Adalet yerini buldu" dedi. Mahke-
menin bu kararının ardından İYİ 
Parti'nin vereceği karar bekleniyor

Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı
Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili id-
dialarda bulunmuştu. Disiplin Kuruluna sevk

edilen Özdağ, partisinden ihraç edilmişti. Özdağ, avu-
katı Uğur Tarhan aracılığıyla disipline sevk işleminin
parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde
gerçekleştiği, Disiplin Kuruluna sevkin gerekçesi ile Di-
siplin Kurulunun vermiş olduğu kesin ihraç gerekçeleri-
nin farklı olduğu gerekçesiyle kararın iptali için dava
açtı.

Usule ve şekle aykırı

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen da-
vaya Özdağ’ın avukatı Uğur Tarhan ile davalı İYİ
Parti’nin avukatları katıldı. Avukat Tarhan, iptale konu
ihraç kararının iki yönüyle usule ve şekle aykırı oldu-
ğunu ifade ettiklerini belirterek, “Bunlardan ilki müvek-
kil davacıyı Merkez Disiplin Kuruluna sevk eden
organın yetkisizliğidir. Müvekkili Disiplin Kuruluna
sevk etme yetkisi yalnızca Genel Başkan ya da Genel
İdare Kuruluna aittir. İkinci olarak da davalı taraf mü-
vekkil davacının disiplin kuruluna sevk edilmesini
19.10.2020 tarihinde katılmış olduğu bir televizyon
programındaki açıklamalarından sonra 80 il başkanı ta-
rafından Genel Sekreterlik makamına sunulan
20.10.2020 tarihli cevap dilekçelerinin ekinde sunduk-
ları şikayet dilekçelerinden kaynaklandığını ifade etmek-
tedirler. Gerek şikayet dilekçelerinde gerekse gerekçeli
kararda görüleceği gibi söz konusu şikayetlerin gayesi
müvekkil davacının İstanbul İl Başkanı hakkında yap-
mış olduğu açıklamalardır. Ancak iptale konu disiplin
kararında müvekkilin Meral Akşener ve Koray Aydın
hakkında yapmış olduğu açıklamaların da ihraç gerek-
çesi olarak gösterildiği görülmektedir. Disiplin Kurulu
kararının iptali gerekmektedir” diye konuştu.

Davanın reddi gerekir

İYİ Parti avukatı Mustafa Tolga Öztürk ise “Davacının
iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Sekreterlik
makamına ulaştırılan şikayet dilekçeleri toplanarak
genel başkanlık makamına ulaştırılmıştır. Bu suretle
genel başkanlık makamından davacının disipline sevki
sağlanmıştır. Ayrıca disipline sevk nedenleri olarak gös-
terilen tüzük maddelerinde belirtildiği üzere Disiplin
Kurulu tarafından davacının savunması istenirken
hangi maddeye ilişkin olarak sevk edildiği ayrıntılı ola-
rak belirtilmiştir. Disiplin Kurulu kararı şekil ve usul açı-
sından yasalara ve tüzüğe uygun şekilde verilmiş
olduğundan davanın reddi gerekir” ifadelerini kullandı.
Avukat beyanlarının ardından mahkeme hükmünü
açıkladı. Mahkeme, Özdağ’ın İYİ Parti’den ihraç kara-
rının iptaline hükmetti.

Özdağ'dan ilk açıklama

Hakkında ihracının iptali kararı verilen Ümit Özdağ,
Twitter'dan "Adalet yerini buldu" dedi. Özdağ daha
sonra yaptığı açıklamada, "Muğla İYİ Partili Başkanı
bu süreçte sağlam duran, doğru duran teşekkürlerimi
iletmiştim, yüz yüze de ifade etmek istiyorum. Bu nihai
karar. Buna itiraz yolu yok" dedi.

İttifakın kırmızı
cizgilerini acıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok konuşulan Oğuzhan Asiltürk'e ziyaretinin ardından Temel
Karamollaoğlu ilk kez konuştu. Ziyareti olumlu bulan Karamollaoğlu, ittifak konusunda
kırmızı çizgilerinin adalet, liyakat, diyalog, şeffaflık gibi değerler olduğunu dile getirdi

Cumhur İttifakı ile birlikteyiz
BBP Genel Başkanı
Mustafa Destici, parti
genel merkezinde dü-

zenlediği haftalık basın toplantı-
sında gündeme dair açıklamalarda
bulundu. Destici, dün Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
1,5 saate yakın bir görüşme ger-
çekleştirdiklerini belirterek, "Sayın
Cumhurbaşkanımızla uzun, ve-
rimli, faydalı bir görüşme gerçek-
leştirdik. Azerbaycan'dan, Kıbrıs'a,
Doğu Türkistan'dan Suriye'ye
kadar dış politikada pek çok ko-
nuyu da istişare etme fırsatı bul-
duk. Özellikle Azerbaycan,
Ermenistan savaşında Türkiye'nin
katkısı ve kazanılan zaferdeki pay
için kendilerine bir kere daha teşek-
kür ettim. Yine aynı şekilde Libya,
Doğu Akdeniz’deki, Suriye’nin ku-
zeyindeki Türkiye'nin duruşu, te-
rörle mücadele konusunda tam
desteğimizi vurguladım. Burada
Türkiye'nin çok başarılı, milli
adımlar attığı konusundaki fikri-

mizi ifade ettim. Türkiye bu saydı-
ğım adımlarda son yıllarda çok
önemli ve başarılı adımlar attı. Bu
adımların sürdürülmesi lazım. Si-
yasetteki üslup da bunun için de
önemli. Konu dış mesele olduğu
zaman 'ben bu ülkenin vatandaşı-
yım, ben Türkiye Cumhuriyet
Devleti'nin vatandaşıyım, ay yıldızlı
al bayrağın altında bir ve beraber
yaşama iradesi ortaya koyuyorum'
diyorsanız, o zaman bu dış mese-
lelerde kimin Cumhurbaşkanı,
kimin hükümet olduğuna bakma-
dan herkesin sonuna kadar destek
olmak gibi bir mecburiyeti vardır"
dedi. 

Kararlılıkla vurguluyorum

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile görüşme kapsamında gün-
demde olan yargı, ekonomi ve de-
mokratikleşme ile seçim kanunu ve
ittifaklarla ilgili görüşlerini de ilet-
tiklerini ifade ederek, şunları kay-
detti: "Terörle ilişkili olan partilere

dünyanın hiçbir yerinde müsaade
edilmez. 'Kapatırsak yenisini kura-
rız' gibi bir anlayış da doğru bir an-
layış değildir. Dolayısıyla kim
terörle arasına mesafe koymu-
yorsa, kim terörün sözcülüğünü
yapıyorsa, kapatılmalıdır. Türkiye
bugüne kadar bu konuda çok mü-
samahalı davranmıştır. Hiçbir de-
mokratik ülkenin gösteremeyeceği
kadar demokratik bir tavır ortaya
koymuştur. Gelinen bu noktada
artık hukukun gereği yapılmalıdır.
MHP'nin bu konudaki tavrını
doğru bulduğumuzu ve grubu ol-
ması hasebiyle de tabii ki MHP'nin
bu başvuruyu yapabileceğini bili-
yoruz. MHP ile bu konuda aynı
düşüncede, görüşte olduğumuzu
buradan bir kere daha açık yürekli-
likle ifade etmek istiyorum. Ayrıca
BBP olarak milli iradenin, devletin
bekasının, ülkenin bütünlüğünün,
milletin istiklalinin ve istikbalinin
yanında olduğumuzu, kararlılıkla
vurguluyorum."



İ şi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
(İSİG), “2020 Yılı İş Cinayetleri Ra-
poru”nu yayınladı. Açık kaynaklardan

elde edilen verilerle hazırlanan raporda
2020 yılında en az 2 bin 427 işçinin hayatını
kaybettiği tespit edildi. Covid-19 nedenli
ölümlerin işçi ölümlerini yüzde 30 artırdığı
ve görülmemiş bir işçi kırımının yaşandığı
vurgulanan raporda, "Yüzde 66'sını ulusal
basından; yüzde 34'ünü ise işçilerin mesai
arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları,
işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basın-
dan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit
ettiğimiz kadarıyla 2020 yılında en az 2 bin
427 işçi hayatını kaybetti” denildi.

En çok ölüm aralıkta

2020 yılında iş cinayetlerinin aylara göre
dağılımı şöyle: Ocak ayında en az 114 işçi,
Şubat ayında en az 132 işçi, Mart ayında
en az 113 işçi, Nisan ayında en az 223 işçi,
Mayıs ayında en az 166 işçi, Haziran
ayında en az 190 işçi, Temmuz ayında en
az 164 işçi, Ağustos ayında en az 218 işçi,
Eylül ayında en az 211 işçi, Ekim ayında en
az 232 işçi, Kasım ayında en az 308 işçi ve
Aralık ayında en az 356 işçi iş cinayetlerinde
hayatını kaybetti. 2020 yılında iş cinayetleri-
nin istihdam biçimlerine göre dağılımına
baktığımızda 2023 ücretli (işçi ve memur)
ve 404 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi

ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin
yüzde 83'ünü ücretliler yüzde 17'sini ise
kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturu-
yor.

224 çiftçi, 355 yol işçisi

2020 yılında iş cinayetlerinin işkollarına
göre dağılımı şöyle: Tarım, Orman işko-
lunda 442 emekçi (224 çiftçi ve 218 işçi);
İnşaat, Yol işkolunda 355 işçi; Sağlık, Sos-
yal Hizmetler işkolunda 330 işçi; Ticaret,
Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 296
emekçi; Taşımacılık işkolunda 248 işçi; Be-
lediye, Genel İşler işkolunda 141 işçi; Metal
işkolunda 106 işçi; Savunma, Güvenlik iş-

kolunda 79 işçi; Madencilik işkolunda 61
işçi; Tekstil, Deri işkolunda 54 işçi; Enerji iş-
kolunda 54 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 44
işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 44 işçi;
Konaklama, Eğlence işkolunda 43 işçi;
Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 26
işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 23 işçi; Çi-
mento, Toprak, Cam işkolunda 14 işçi; İle-
tişim işkolunda 8 işçi; Basın, Gazetecilik
işkolunda 7 işçi; Banka, Finans, Sigorta iş-
kolunda 5 işçi; ayrıca işkolu belirlenemeyen
47 işçi hayatını kaybetti.

Birinci virüs ikinci trafik

2020 yılında iş cinayetlerinin nedenlerine

göre dağılımı şöyle: COVİD-19 nede-
niyle 741 işçi, Trafik, Servis Kazası 
nedeniyle 388 işçi; Ezilme, Göçük 
nedeniyle 296 işçi; Yüksekten Düşme 
nedeniyle 237 işçi; Kalp Krizi, Beyin 
Kanaması nedeniyle 190 işçi; Şiddet 
nedeniyle 105 işçi; Elektrik Çarpması 
nedeniyle 104 işçi; Zehirlenme, 
Boğulma nedeniyle 87 işçi; İntihar 
nedeniyle 73 işçi; Patlama, Yanma 
nedeniyle 53 işçi; Nesne Çarpması,
Düşmesi nedeniyle 27 işçi; Kesilme,
Kopma nedeniyle 21 işçi; Diğer 
nedenlerden dolayı 105 işçi 
hayatını kaybetti.
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DORT SAATTE 
BIR ISCI OLDU

İSİG'in 2020 Yılı İş
Cinayetleri Raporu

açıklandı. Geçen yıl en
az 2 bin 427 işçi
yaşamını yitirdi.

Çalışmak zorunda
olan 741 işçi 

koronavirüsten öldü.
Yani geçtiğimiz yıl en
az her 4 saatte bir ve

günde 6.6 işçi hayatını
kaybetti. 388 işçi ise

trafik kazsında
hayaıtını kaybetti. 

Yıl içerisinde en fazla
ölüm aralık ayında

gerçekleşti

TAYLAN DAŞDÖĞEN

2020 yılında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre
dağılımı şöyle: 148 kadın işçi ve 2 bin 279 erkek
işçi hayatını kaybetti. 2020 yılında iş cinayetleri-
nin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle: 14 yaş ve
altı 22 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 46
çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 258 işçi, 28-50
yaş arası 1079 işçi, 51-64 yaş arası 708 işçi, 65
yaş ve üstü 159 işçi, yaşı tespit edilemeyen 155
işçi.  2020 yılında 101 mülteci/göçmen işçi ha-
yatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere ba-
karsak: 48 işçi Suriyeli; 28 işçi Afganistanlı; 5
işçi Türkmenistanlı; 4'er işçi Gürcistanlı ve Özbe-
kistanlı; 2'şer işçi Azerbaycanlı, İranlı, Rusyalı ve
Ukraynalı; 1'er işçi Bulgaristanlı, Iraklı, Nepalli

ve Pakistanlı. 2020 yılında
iş cinayetlerinde ölenlerin
109'u (yüzde 4,49) sendi-
kalı işçi, 2318'i ise (yüzde
95,51) sendikasız. Ra-
porda, “Ölen başka sendi-
kalı işçiler de olabilir.
Ancak kâğıt üzerinde olan
sendikal üyeliklerinin ger-
çek bir örgütlülük olma-
ması ve birçok sendikanın ölen üyelerini
sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şan-
sımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özel-
likle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından

daha da tespit edemediğimiz bir husus” ifadele-
rine yer verildi. 325 ölüm İstanbul'da; 111 ölüm
İzmir'de; 99 ölüm Kocaeli'de; 80 ölüm Anka-
ra'da; 79 ölüm Bursa'da yaşandı.

148 KADIN İŞÇİ ÖLDÜ

SURLARDA ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ!

DünYa Kültür Mirası liste-
sinde bulunan bin 600 yıllık
İstanbul'un kara surları, her

geçen gün yok oluyor. Yıllar içinde ba-
kımsız kalması nedeniyle farklı noktala-
rında pek çok defa çökmelerin
yaşandığı bu büyük şehir duvarları,
kötü hava koşulları dolayısıyla da zarar
görerek zamana yenik düşüyor. İstan-
bul'da beklenen kuvvetli yağmur, kar ve
fırtına öncesi restorasyonu bekleyen
surlar korkutuyor. Surların hasar gören
burçlar görüntüleriyle bile endişe yaratı-
yor. 10. Yıl Caddesi üzerinde bulunan
surların hemen dibinden, her gün bin-
lerce araç ve yayanın geçiyor olması,
büyük bir tehlikeye de davet çıkarıyor.
Ayrıca surların hemen dibinde bulunan
bostanlarda çalışanlarda tedirginlik ya-
şıyor.

Tam altında çalışıyoruz

Eşi ile surların Belgrad Kapı bölümün-
den geçen Salih Kahraman,  "Tarihi
eser olduğu için çok fazla dokunulma-
sını istemiyorum ama restore edilebilir.
Bakım çalışması yapılması lazım. Res-

torasyonun başlamasını destekliyorum
ama dokusunu koruyarak, güzel bir şe-
kilde restore edilecekse isterim. Yıkılabi-
lir, insanlara zarar verebilir gibi
korkularımız illa ki olabilir" dedi. 40 yıl-
dır surların altında bulunan bahçede
çalıştığını söyleyen Kadir Kaplan ise,
"Yıkılan yerlerin yapılması makul.
Çünkü altında çalışıyoruz, ne olur ne
olmaz, her an yıkılabilir. Tedirgin ediyor
baksanıza, olduğu gibi yıkık kalenin al-
tında çalışıyoruz" diye konuştu. 

Tarihe sahip çıkmamız lazım

45 senedir Zeytinburnu'nda yaşadığını
söyleyen Abdurrahman Karahan da,
"Çok üzülüyoruz. 90'larda birkaç bir şey
yapıldı sonra yapılmadı. Yani gerçekten
insan üzülüyor. Kimin yaptığı önemli
değil, bu tarihe sahip çıkmamız, yaşat-
mamız lazım. Devlet olarak bunun
mutlaka yapılması gerekir. İstanbul'a
artı değer katar" diye konuştu. İBB yet-
kilileri ise surların bir bölümünde çalış-
manın başladığını, tehlike saçan
burçlarda ise ilerleyen zamanda resto-
rasyon yapılacağını ifade etti. DHA

İstanbul'da beklenen kuvvetli yağmur ve kar öncesi restorasyonu bekleyen surlar korkutuyor. Surların
hasar gören burçlar görüntüleriyle bile endişe yaratıyor. Yıkılma tehlikesi bulunan surların yanından
geçenler ve çevresindeki bostanlarda çalışanlar büyük korku yaşadıklarını ifade ediyor

Akşener’i
ağırladı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık ile birlikte Beylikdüzü Atatürk Kültür ve
Sanat Merkezi’ni yakından inceleyen İYİ Parti
Lideri Meral Akşener, ilçe genelinde yürütülen
çalışmalardan dolayı Başkan Çalık’ı tebrik etti

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşener,
Beylikdüzü’nde bir dizi ziyaret gerçekleş-
tirdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-

met Murat Çalık’ın da eşlik ettiği ziyaretler
kapsamında ilçe esnafını gezerek sorunlarını dinleyen
Akşener ve beraberindeki heyet, Beylikdüzü Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi’ni ziyaret ederek detaylıca
gezdi. Kültür merkezi içerisinde yer alan Yaşar
Kemal Kütüphanesi’nde gençlerle de sohbet eden
Akşener, böyle donanımlı bir kütüphaneyi İstanbul’a
kazandırdığı için Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkürle-
rini iletti. Ziyaret sırasında Akşener ile ilçede yapılan
ve yapımı devam eden proje ve çalışmaları da payla-
şan Başkan Çalık, Fatma Ana Cemevi ve Kültür
Merkezi projesinin detaylarını aktardı. 

Sıkıntıları dinlemeye geldik

Beylikdüzü’nde yapılan çalışmaları yakından takip
ettiğini belirten Akşener, “İlçeye yaptıkları yatırımlar-
dan dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Murat Ça-
lık’a teşekkür ediyor başarılarının devamını
diliyorum. Bugün ilçedeki esnaflarımızla da bir araya
geldik, oy istemeye değil onların dertlerini, sıkıntıla-
rını dinlemeye geldik" dedi. Çalık ise "İYİ Parti Genel
Başkanı Sayın Meral Akşener çeşitli ziyaretlerde bu-
lunmak üzere bugün ilçemize geldi. Ziyaretlerinin ar-
dından kendisini Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezimizde ağırladık. Yaşar Kemal Kütüphane-
si’ni ziyaret ettik, yapımını tamamladığımız Fatma
Ana Cemevi ve Kültür Merkezimizin yapısıyla ilgili
de kendisine bilgi verdim. Bir takım fikir alışverişleri-
miz oldu, değerli ziyaretiyle bizleri onurlandıran
Genel Başkana teşekkür ediyorum" ifadelerini
kullandı. 

Yakacık
sil baştan
Kartal’da, son bir yıldır devam eden
yeşillendirme ve yenileme atılımları ile 35 bin
metrekarenin üzerinde yeşil alan oluşturuldu.
Yakacık Meydanı da baştan aşağı yenilenerek
eski günlerine kavuşuyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel’in “Yeşil Odaklı, Çevreci, Yaşa-
nabilir Bir Kent” ilkesi ile son bir yılda

büyük bir başarı hikâyesine imza atan Kartal Bele-
diyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan il-
çedeki park sayısını artırırken diğer yandan var
olan parkları yenilemeye ve kente artı değer katacak
meydanlar için çalışmaya aralıksız devam ediyor.

Yeniden düzenleniyor

Tüm bu çalışmalar kapsamında kentin sosyal ve
kültürel hafızalarından biri olan Yakacık Mey-
danı’nı hak ettiği görünüme kavuşturmak için ha-
rekete geçen Kartal Belediyesi, meydanın zeminini,
yeşil alanlarını, çocuk oyun alanları ve dinlenme
yerlerini yeniden düzenleyerek yepyeni bir çehreye
kavuşturuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiple-
rinin özverili çalışmaları ile toplam bin 359 metre-
karelik alan yeniden düzenlendi. Bunun 1.133,16
metrekarelik kısmı yeşil alan olurken, 97.22 metre-
karelik kısmı çocuk oyun alanı, 128,62 metrekarelik
kısmı ise oturma alanı ve dinlenme yeri olarak 
değerlendirildi.

Cazibe merkezi olacak

Kartal’a yeni meydanlar kazandırmak amacıyla ça-
lışmalarının devam ettiğini, var olan meydanları da
daha modern ve yeşil bir görünüme kavuşturmak
amacıyla yenilediklerini belirten Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel, "Çalışmaların tamamlan-
masının ardından Kartalımız modern bir meydana
daha kavuşacak. Kartal’ın önemli bir cazibe mer-
kezi olması için her alanda çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Var olan parklarımızı yenilerken, yeni
parklarımızı da komşularımızın hizmetine açıyo-
ruz. Çalışmalarımız diğer mahallelerde de devam
edecek" dedi. DHA

2020 yılında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına baktığımızda 2023 ücretli ve 404 kendi nam ve hesabına çalışan
hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 83'ünü ücretliler yüzde 17'sini ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor.



B eylikdüzü Belediyesi Yakuplu Kül-
tür Merkezi, Kapalı Pazaryeri ve
Kreş Kompleksi için temel atma

töreni düzenlendi. Tören, İstanbul Büyük-
şehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık ve arsa bağışçısı Çu-
hadaroğlu ailesini temsilen Çuhadaroğlu
Alüminyum San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nejat Çuhadaroğlu’nun katı-
lımıyla gerçekleştirdi.

En az oy aldığımız yer

Törende Ekrem İmamoğlu da konuşma
yaptı. Konuşmasında, Yakuplu’nun ken-
disi için özel bir yer olduğunu vurgulayan
İmamoğlu, CHP Beylikdüzü İlçe Başkan-
lığı görevine başladığı 2009’dan itibaren
mahalleye özel önem verdiğini aktardı. Ya-
kuplu’nun, Beylikdüzü’nde partisinin en az

oy aldığı mahalle olduğu bilgisini paylaşan
İmamoğlu, “En az oy aldığımız mahallede
kime, nasıl erişemiyoruz ya da insanlara
neyi anlatamıyoruz, hangi sorunlar birik-
miş, bunları nasıl çözüme kavuşturabiliriz
noktasında özel bir alaka ile bu mahalleye
eğilmeye başladık” dedi. Bu kapsamda
ürettikleri çalışmaları örneklendiren İma-
moğlu, “İki türlü önemlidir Yakuplu. Bir;
en az oy aldığımız bir mahalle ile diyalog
kurma biçimimi ve orada birbirimizi an-
lama çabamız... İkincisi; Yakuplu tam bir
Türkiye karması diyebiliriz. Herkes burada
var. Burada Vanlı hemşehrilerim var, bu-
rada Trabzonlu hemşerilerim var, Sam-
sunlu, Çorumlu… Burada, bu köyün
kurulmasını sağlayan özellikle Arnavut kö-
kenli dostlarım, ailelerim, hemşerilerim var.
Benim Roman hemşerilerim var, belki en
eski yerleşimi burada sağlayan. Bu karma
vatandaşlarımızla muazzam bir ilişki yaşa-
dık; oy versin, vermesin. Bugün, İstan-

bul’un ya da ülkemizin neresinde, nasıl
davranıyorsam, o davranışlarımızın teme-
linde, 11-12 sene önce burada yaşadığımız
ilişkiler var. Hiç değişmedi, değişmeyecek
de. Herkese aynı gözle bakıyoruz" ifadele-
rini kullandı.

Aslında arazi 2 parçaydı

Arsayı tahsis eden Çuhadaroğlu ailesinin,
Beylikdüzü’nde başka tesislerin de bağış-
çısı olduğunu aktaran İmamoğlu, “Burayı
da tasarlarken, aslında arazi 2 parçaydı.
Yani biri belediyeye bağışlanmış biri kendi-
lerine ait. Ama arzumuz, birbirine sırtını
dönen iki projeden ziyade, ortak bir alan,
gerçekten arazi fukarası olan Yakuplu'da
daha özel bir geniş alan üreterek sosyal
alanıyla, meydanıyla büyük bir kültür ala-
nını Yakuplu'ya kazandırmaktır. Hayali-
mizi kendisine anlattım. Sağ olsunlar
kabul ettiler ve yola çıktık. Güzel de bir ta-
sarım. Evet, Çuhadaroğlu’na ait olan

kısım bitti; ama öbür taraf biraz geride
kaldı. Hiç beklemediğimiz bir engel ya-
şandı aslında. Sadece, ‘avan proje’ onayı
diye bir not vardı Büyükşehir Belediye-
si’nde. Projeyi yolladık; proje bir türlü gel-
miyor. Bir avan proje onayı dediğiniz şey
var ya; inanın basit bir imza. Defalarca ar-
kadaşlarımı yolladım. Bizzat da ben, bir
kez gittim. Yetkili bulmakta zorlandık. Bir
daire başkanına o zaman dedim ki, ‘Ya
Allah aşkına, niçin bekletiyorsunuz, bize
tarifleyin de işimize bakalım. Günün so-
nunda, sorularımızın hiçbirine cevap bula-
madık. Evrak orada bekleyince, baktım ki
bu iş uzayacak, biz oraya gittik. Orada ev-
rakla buluştuk. Günün sonunda burası,
güzel bir kültür merkezine dönüşüyor”
diye konuştu. Merkezin hayata geçirilme-
sinde emeği geçen herkese teşekkürlerini
ileten İmamoğlu, tesise İstanbul’u fethe-
den Fatih Sultan Mehmet’in adının veril-
mesi önerisinde bulundu" dedi. 
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayı-
sıyla yayınlanan onca iyi niyet ve sami-
miyetsiz hazır kalıp mesajları ve

gazetecileri çok da önemsemedikleri, sevmedikleri ve
yaşamları için bir damla suyu bile çok görmeleriyle
bilinen, tanınanların düzenlemiş olduğu "sözde gaze-
teciler günü" toplantı ve etkinliklerinin bir yenisinin
daha geride kaldığı ŞU günlerde başta CHP Genel
Başkanı K. Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok isim ga-
zetecilik mesleği olan basın ve medya özgürlüğünden
bol bol dem vurdular.

Genelde iktidarların baskı ve sansürlerinden bahse-
dilen bu dem vurmalarda görünmeyen asıl sansür ve
baskının yani kendince oto sansürün, aslında gazeteci
olmayan medya tüccarları olduğunu da anlamaz 
görmezler.

Örnek mi; Aydın Doğan, Cem Uzan örneğinde ki
gibi medya tüccarlarının hala var olduğu ve medya,
gazeteler ve gazeteciler üzerinde kurdukları baskı
buzdağının görünmeyen öteki gerçek yüzüdür.

35 Yıla dayanan mesleğin içinde gerçek anlamada
işini yapmaya çalışan bir gazeteci olarak her gün, her
saat haber üreten, beynindeki düşünceleri yoruma
döken adeta bir fabrika işçisi gibi emek verip alın teri
dökerken medya tüccarlarının ihale alma/almama
korkusu, var olan ve her gün biraz daha büyüyen
rantlarına rant katma hesaplarına takılıp, tökezledik-
leri asıl sorun, gerçek baskı ve sansürdür.

Kılıçdaroğlu'nun bu yönde ki sözde önerileri Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Demokrasi var, Basın özgür-
lüğü var ama gazeteci geçinip, eleştiri dozuna dikkat
etmeli' şeklindeki aba altından sopa gösterdiği son 10
Ocak demeciyle sözüm ona savunulan basın/medya
özgürlüğünün gerçek anlamda olabilmesi için önce-
likle medya tüccarlarının basın ve medya üzerinde ki
baskılarını, oto sansürlerini göz ardı etmemek gerek.

'Hükümet, iktidar bir şey diyer' diyerek manşet ol-
ması gereken haberleri görmezden gelenler, indirten-
ler, çöpe atanlar, falanın filanın yani köşe
yazarlarının günlük yazılarını 'reklam alamam, resmi
ilanlar kesilir' diyerek yayınlatmayan, okutmayanla-
rın gücü elinde tutan, her iktidarın yanında, onların
asıl destekçileri ve gerçek iktidar olan iş insanı, iş
adamı reklamları değil mi basın ve medya üzerinde ki
asıl sansür, baskı?!.

Bilmem ama bunu kırmanın ve gerçekten çalışıp,
işini severek yapan gazetecilerin gazetelerinin, med-
yasının devamı için biz halk önce okumayı sevmeli ve
her gün bir ekmek, bir sigara yada bir oje aldığımız
ülkede birde gazete alırsak o zaman gerçekten özgür
basından bahsedilir ve asıl sahibinin medya tüccarları
değil, okuru olduğunu anlarız 82 Milyonluk ülkede 1
milyonu at yarışı, bir milyonu magazin, bulmaca olan
700-800 bin yani toplam 3,5 milyon yada bilemedi-
niz 4 milyon ciddi yazı ve haberlerin olduğu gazetele-
rin satıldığı ülkemde...

Beylikdüzü Yakuplu Kültür Merkezi, Kapalı Pazaryeri ve Kreş Kompleksi’nin temel atma töreni, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Yakuplu’nun, Beylikdüzü’nde üyesi olduğu partinin en az oy
aldığı yer olduğunu aktaran İmamoğlu, siyasi ve kamu görevleri süresince mahalleye özel ilgi gösterdiğini
vurguladı. İmamoğlu, "Oy versin, vermesin. Herkese aynı gözle bakıyoruz" ifadelerini kullandı

ZAYİ İLANLARI 
Beko marka 220 TR AS 0000006527 nolu cihazımın ruhsatı

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Emin Baba Dürümevi Bayram Sönmez

Geçici koruma kimlik kartımı kaybettim.Hükümsüzdür. 
CENE NIKLAWI 99132416544

Geçici koruma kimlik kartımı kaybettim.Hükümsüzdür. 
M.KHALED ZAKKOUR 99306006496

10 Ocak medya 
tüccarları...

HERKESE AYNI 
DAVRANIYORUZ

Projeyi üstlenen Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Çalık da 2020 yılının
sıra dışı bir şekilde geçtiğini belirte-
rek, bu süreci dayanışma duygu-
suyla atlatmaya çalıştıklarını
kaydetti. Yakuplu’nun kendileri için
her zaman özel bir mahalle olduğu-
nun altını çizen Çalık, mahallede
yaptıkları çalışmaları örneklendirdi.
Çalık, İstanbul’a adaletli yaklaşı-
mından dolayı İmamoğlu’na, Çu-
hardaroğlu ailesine de arsa
bağışlarından dolayı teşekkürlerini
sundu. Nejat Çuhadaroğlu ise duy-
gularını, "Güzel bir şehirleşme,
doğru yapılmak istenen şeylere, her
zaman biz Çuhadaroğlu ailesi ola-
rak elimizden gelen desteği yaptık
ve yapmaya devam edeceğiz inşal-
lah. Bu üzerinde bulunduğumuz ar-
sayı, belediyeye, kültür ve toplu
pazar yeri yapılması şekliyle tahsis
ettik” sözleriyle dile getirdi. İma-
moğlu ve Çalık’ın, geçmişte yaşa-
nan zorluklar ve yaşatılan
engellemelere rağmen süreci hız-
landırdıklarının altını çizen Çuhada-
roğlu, her iki başkana da
teşekkürlerini iletti.

YAKUPLU ÖZEL
BİR MAHALLE

11 adet cihaz
bağışladılar

Gazete Damga’ya ko-
nuşan, İstanbul Kars
Ardahan Iğdır KAI Vakfı

İş İnsanları Konseyi üyelerinden
Gold Gümrükleme Sahibi İmdat
Tatar, "Nerede yaşarsak yaşayalım,
nerede doyarsak doyalım memle-
ketimiz her zaman bizim gözbebe-
ğimizdir, memleketimizdeki
olumsuzluklara asla duyarsız ka-
lamayız" dedi. İstanbul Çaba Tıp
Fakültesi'nde görevli Dr. Alpay
Medet Alibeyoğlu'nun konuyu
gündeme getirdiğini belirten Tatar,
"İstanbul Kars Ardahan Konseyi
olarak toplanıp konuyu değerlen-
dirdik. Tüm konsey üyesi arkadaş-
larıma buradan teşekkür
ediyorum. Tereddütsüz ortak karar
alarak piyasada bulunması zor
olan solunum cihazlarını temin
ettik. Tanesi 20 bin TL olan cihaz-
ların ödemesini ivedilikle yaptık ve
11 cihazın 5 tanesini Kafkas Üni-
versitesi Eğitim Araştırma ve Uy-
gulama Hastanesi’ne 6 tanesini de
Kars Devlet Hastanesi’ne gönder-
dik" açıklamasını yaptı. 

Çocuklarımızın yüzü gülsün

"Buradan memleketimiz insanla-
rına sesleniyorum. Eğitim ve sağ-
lık söz konusu olursa KAI Vakfı ve
İstanbul Kars Ardahan Iğdır KAI
Vakfı İş İnsanları Konseyi olarak

göreve hazırız" diyen Tatar, "Yeter
ki gençlerimiz okusun, çocukları-
mızın yüzü gülsün. İnsanlarımız
umudunu yitirmesin. Kars, Arda-
han, Iğdır dayanışması her zaman
her şartta sürecektir, gönülleri
ferah olsun" ifadelerini kullandı.
İstanbul Kars Ardahan Iğdır KAI
Vakfı İş İnsanları Konseyi Başkanı
Kamil Salduz da tüm dünyayı te-
dirgin eden koronavirüs salgınına
karşı dayanışma ve yardımlaşma
içerisinde olunması gerektiğini
vurguladı. Kamil Salduz, "Kars
Devlet Hastanesi’de korunavirüs-
ten dolayı tedavi görmesi gereken
hastaların solunum cihazlarının
olmamasından dolayı çevre illere
nakledildiğini öğrendik. Sonra aci-
len bir toplantı yaparak, piyasada
zor bulunan son teknoloji yüksek
akımlı oksijen cihazlarından 11
tane temin ettik. Bu cihazları
Kars’a gönderdik" dedi. 

Teşekkür etti

İstanbul Kars Ardahan Iğdır KAI
Vakfı İş İnsanları Konseyi Başkanı
Kamil  Salduz; bu cihazların ba-
ğışlanmasında katkılarından do-
layı; KAI Eğitim Vakfı Başkanı
Zeki Yılmaz ve konsey üyeleri Öz-
türk Oran, İmdat Tatar, Gökhan
Türkeş Öngel, Vedat Urak, Cemal
Avcı, Turgut Torunoğulları, Sezgin

Baran Korkmaz, Cahit Ugurlu,
Kamil Salduz,  Yılmaz Ulubeyi,
Yavuz Aladağ’a teşekkür etti.
NEŞE MERT

SURİYE’YE 
YARDIM TIRI
Bahçelievler Belediyesi ve İnsan Hak ve 
Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) iş birliğiyle
Suriye'ye 5 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi

Bahçelievler Belediyesi ve İnsan Hak ve
Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) "Ro-
tamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" kampanyası

kapsamında içerisinde eğitim malzemesi, giysi, gıda ve
battaniye bulunan tırlar Suriye’ye gönderildi. Tırlar,
Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Be-
lediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İHH İstanbul İl
Başkanı Hacı Bayram Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Emin Çıkrıkçı,ve ilçe Müftüsü tarafından uğurlandı.

Rotamız iyilik

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, tırın
uğurlanmasından önce gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, "10 Aralık'ta İHH ile birlikte toplam 11 tır gön-
derdik. Bugün de 5 tırımızı göndereceğiz. Tırlarımızın
içerisinde hem belediyemiz tarafından sağlanan hem
de Milli Eğitim Bakanlığı ve Kaymakamlık'tan aldığı-
mız eğitim malzemesi, giysi, gıda ve battaniye var. İhti-
yacı olan Suriyeli kardeşlerimize göndermek için
hareket edecek. Sloganımız belli "Rotamız İyilik, Yükü-
müz İnsanlık" Türkiye Cumhuriyeti'nin asli görevi Os-
manlı'dan beri gelen dünyadaki mazlumların
hiçbirisini ayırmadan her zaman yardım etmek. Ben
herkese teşekkür ediyorum. Suriye'de ihtiyacı olan, bu
soğukta üşüyen, eğitim göremeyen insanlarımıza, ço-
cuklarımıza, kardeşlerimize bu tırlar gidecek. Cumhur-
başkanımızın himayesinde onun desteği ile başlayan
bir uygulama dünyanın her yerine başta Suriye olmak
üzere bu tırlarımız hareket ediyor” diye konuştu. DHA

Kars - Ardahan - Iğdır illerinin adını taşıyan KAI Eğitim Vakfı İş İnsanları Konseyi Kars’a
11 adet son teknoloji yüksek akımlı solunum cihazı bağışladı. Kurulduğu günden bu
güne 20 bin öğrenciye burs veren kapalı spor salonu, okul, yurt ve eğitimin her alanında
yatırım yapan KAI Vakfı İş İnsanları Konseyi’nin bu duyarlılığı taktir topladı

Saatlerce 
beklediler

Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler kap-
samında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan
İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu ge-

tirildi. 2 gün sonra zorunlu olacak kodlu sistem önce-
sinde Avcılar'da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde
kuyruk oluştu. İnternet üzerinden eşleme yapamadıkla-
rını söyleyen vatandaşlar, soğukta saatlerce sıra bekle-
dikleri için dert yandı.

Hava soğuk, kuyruk uzun

2 saat kuyrukta beklediğini belirten Songül Uğur,
"Hemen hemen 2 saattir buradayım. Kuyruk uzun,
hava soğuk, mesafe de yok. Madem böyle bir şey yap-
tılar daha kolay bir yöntem bulabilirlerdi. Kayınvali-
deme, kayınpederime, görümceme ve çocuğuma
eşleme yapacağım. Bekliyoruz işte. Bilgisayarımız ol-
madığı için mecbur bu şekilde yapmak zorunda kal-
dım" dedi.
Yine sırada bekleyen Merhem Çiftçi ise "Küçükçekme-
ce'den geldim. Bakın ben bir baba olarak çocuğumun
kartını eşlemeye geldim. Uygulama da indirdik her şey
sorunsuz ama kabul etmiyor sistem. Biz neden burada
bu soğukta bekliyoruz? Kızım üniversite mezunu her
şeyi o indirdi uygulamaya baktı ama yok kabul etmedi
hata verdi. Yazık değil mi bu kadar halk burada bu so-
ğukta bekliyor? Yetkili kim Ekrem İmamoğlu mu bir
çare baksın bize" diye konuştu. DHA

İmamoğlu, “Oy versin, vermesin. Bugün, İstanbul’un ya da ülkemizin neresinde, nasıl davranıyorsam, o davranışlarımızın teme-
linde, 11-12 sene önce burada yaşadığımız ilişkiler var. Hiç değişmedi, değişmeyecek de. Herkese aynı gözle bakıyoruz" dedi.
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kullanıM koşullarında deği-
şikliğe gitmeye hazırlanan
WhatsApp, verilerini Facebook

ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getir-
meye hazırlanırken, Telegram kullanıcı
sayısı son 72 saatte rekor kırarak, 500
milyona ulaştı. Sosyal paylaşım sitesi Fa-
cebook'un bünyesinde yer alan What-

sApp kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek
bir karar için harekete geçti. Kullanım ko-
şullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan
WhatsApp, verilerini Facebook ile pay-
laşmayan kullanıcılara yasak getirmeye
hazırlanıyor. Değişikliğin ardından me-
sajlaşma platformu WhatsApp'tan sanal
göç eden binlerce kullanıcı Telegram'a

yöneldi. Telegram dünya genelinde aktif
kullanıcı sayısının  500 milyona yükseldi-
ğini duyurdu. Yapılan açıklamada son 72
saatte dünya genelinde 25 milyondan
fazla kullanıcının Telegram’a katıldığı be-
lirtildi. Yeni gizlilik sözleşmesini sunan
WhatsApp’in dünya genelinde 2 milyar-
dan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Mısır Sivil Havacılık Kurumu, Mısır hava yolu şirketi
Egypt Air ve Katar Hava Yolları’nın 3.5 yıl sonra
karşılıklı uçuşlara başlayabileceklerini açıkladı

Yıllar sonra
gelen uçuş

Trump’ı suçladı

10 milyar yıllık
gezegen

Çavuşoğlu, Alvi
ile bir araya geldi 

Mısır Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşref
Noyer, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır hava
yolu şirketi Egypt Air ve Katar Hava Yolla-

rı’nın karşılıklı uçuşlara başlayabileceklerini kaydetti.
Noyer, “Bu sabah bir Katar uçağının Mısır hava saha-
sını kullanmasına izin verildi” ifadelerini kullandı. 5
Ocak’ta Suudi Arabaistan'ın başkenti Riyad'da düzen-
lenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde va-
rılan iş birliği anlaşmasına Kahire de imza koymuş ve 3
yıllık Katar ambargosunun ardından 4 Arap ülkesi
Katar ile tekrar uzlaşmaya varmıştı. Suudi Arabistan,
Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran
2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar
ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye eko-
nomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Krizin sona
erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında
sonuç vermiş, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır
Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile
Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açıl-
ması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

nEw york Belediye Başkanı Bill de Blasio,
New York kentinin ABD Başkanı Donald
Trump’a ait organizasyonla olan iş sözleşme-

lerini iptal etmeyi planladığını duyurdu. ABD’nin New
York kenti Belediye Başkanı Bill de Blasio, başkent
Wahsington DC’de meydana gelen ölümlü Kongre
baskınının ardından, New York kentinin ABD Başkanı
Donald Trump’a ait organizasyonla olan iş sözleşmele-
rini iptal etmeyi planladığını
duyurdu. Tüm iş sözleşmeleri-
nin tekrar gözden geçirildiğini
ifade eden de Blasio, bu söz-
leşmelerin iptali konusunda
hızlı ve dikkatli davranılacağı-
nın altını çizdi.

Bu affedilemez

Öte yandan de Blasio, “Baş-
kan, Birleşik Devletler hükü-
metine karşı bir isyanı kışkırttı.
Açıkça anayasaya aykırı bir
eylem ve insanlar öldü. Bu af-
fedilemez. Hukuk ekibimiz şu
anda seçenekleri değerlendiri-
yor” ifadelerini kullandı.

aBD’nin Hawaii Üniversitesi’nden gökbilimci-
ler, 10 milyar yaşında gezegen keşfetti. Gezege-
nin dünyadan 50 kat daha büyük olduğu ifade

edildi. ABD’nin Hawaii Üniversitesi’ndeki gökbilimciler,
W.M.Keck Gözlemevini kullanarak 10 milyar yaşında,
TOI-561b adında yeni bir gezegen keşfetti. Keşfedilen
gezegenin dünyadan 50 kat daha büyük olduğu ifade
edildi. Çalışmanın yazarı Lauren Weiss, “TOI-561'in yö-
rüngesindeki kayalık gezegen, şimdiye kadar keşfedilen
en eski kayalık gezegenlerden biridir. Varlığı, evrenin ne-
redeyse 14 milyar yıl önceki başlangıcından bu yana ka-
yalık gezegenler oluşturduğunu gösteriyor" dedi.
Gezegenin tahmini yüzey sıcaklığının 1726 derece ol-
duğu aktarıldı. Araştırmacılar, çevresinde dönen en az iki
gezegene sahip olan TOI-561'in kimyasal olarak farklı
olan ancak demir veya magnezyum gibi ağır elementlere
sahip olmayan ‘galaktik kalın disk’ olarak bilinen bir yıl-
dız grubunun parçası olduğunu açıkladı.

DışişlEri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki
günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da
Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul

edildi.  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük
resmi ziyaret kapsamında Pakistan’ın başkenti İslama-
bad’a gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakis-
tan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.
Görüşmede, “Pakistan ikinci evimiz” diyen Çavuşoğlu,
Pakistan ile ilişkilerin daha da ilerletileceğini belirtti ve
”Hilal-e Pakistan Nişanı’nı gururla taşıyacağım”
ifadelerini kullandı.

K ıbrıs Türk halkının özgürlük
mücadelesi liderlerinden
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-

yeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaş-
kanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının
9'uncu yıldönümüne sayılı günler kaldı.
13 Ocak 2012'de vefat eden Kıbrıs
Türk'ünün efsanevi lideri Denktaş'ın ölü-
münden önce vakit geçirdiği çalışma ofi-
sinin kapıları ilk kez Demirören Haber
Ajansı'na açıldı.  2005 yılında gerçekleş-
tirilen Cumhurbaşkanlığı seçimini döne-
min Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
adayı Mehmet Ali Talat'ın kazanmasının
ardından Lefkoşa'daki çalışma ofisinde
mücadelesine devam eden Denktaş'ın
son anlarına kadar Kıbrıs Türk halkının
milli mücadele alanında yaptığı çalışma-
lar dikkat çekiyor. Mayıs 2011 yılında ra-
hatsızlanarak hastaneye kaldırılan
Denktaş’ın çalışma ofisi o günkü haliyle
muhafaza ediliyor. Denktaş'ın çalışma
masasındaki takvim yaprağındaki tarihin
hastaneye kaldırılmadan bir gün önceki
tarih olan 24 Mayıs'ı göstermesi dikkat
çekti.

Son notu

Denktaş'ın vefatından önce zamanını
geçirdiği çalışma ofisinde Türk dünya-
sını anlatan motiflerden, Osmanlı Tuğ-
rası, KKTC ve Türkiye bayrakları yanı
sıra Türk Mukavemet Teşkilatı'na
(TMT) ait sancaklar bulunuyor.
KKTC'nin efsanevi lideri Rauf Denk-
taş'ın masasında kendi el yazısıyla yaz-
dığı son notu da yer alıyor. Denktaş,
İngiliz medyasına vereceği röportaj ön-
cesi düşüncelerini kağıda döktüğü notlar
de yer alıyor.

Çok özlüyoruz

Denktaş’ın kızları Değer Denktaş ve
Ender Denktaş Vangöl , her gün çalışma
ofisine giderek, baba hasretini gideriyor.
Denktaş'ın kızları Değer Denktaş, Ender
Denktaş Vangöl babaları olan KKTC'nin
unutulmaz lideri Rauf Denktaş'ı
DHA'ya anlattı. Ender Denktaş Vangöl,
babası Denktaş'ı sabırlı, inatçı ve düşün-
celerinden taviz vermeyen bir kişiliğe
sahip bir lider olduğunu ifade ederek,
“Her zaman özgür iradeye güvenirdi.
Sımsıcak bir babamız vardı. Torunları
bizlere soruyorlar ve biz de onlara fotoğ-
raflarını gösteriyoruz, anlatıyoruz. En
küçük torunu şu an 2 yaşında ve “Denk-
taş Dede” diye geziyor. Nefesi yeterdi.
Çok özlüyoruz, şu an aramızda olsa çok
mutlu olurduk. Kalbimizin ağladığını
hissediyorum.” dedi.

2011'den korkuyorum

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın
ikinci kızı olan Değer Denktaş da, baba-
sıyla ilgili unutamadığı anısını anlattı. "
Yaşadığım bu anıyı hiç unutamam" diye
sözlerine başlayan Değer Denktaş, "Kol-
tukta oturuyorduk içeriye girdi nasılsın
baba dedim. “İyiyim kızım” dedi ama
“yeni yıla girdik ya da giriyoruz ben bu
2011'den çok korkuyorum” dedi. Neden
baba dedim “öyle” dedi. O özel ihtiyacı
olan adam yine doğru hissetmişti ve
2011'de yine rahatsızlanmıştı" ifadelerini
kullandı.

Türkiye'siz adım atmazdı

“Onun mücadelesini görürken biz genç
yaşımızda yorulduk ama onun enerjisi

hiç bitmedi” diyen Değer Denktaş,
“Onun vatan aşkı, insanlara olan sevgisi
en son güne kadar aynı şekilde devam
etti. Türkiye’siz kesinlikle adım atmak is-
temezdi ve o dönemki yöneticilerle çok
iyi diyalog içerisindeydi. Hatta onlara
yol gösterip yön verebilecek derecede
saygı duyarlardı” dedi.

Türkiye'de seveni çoktu

Türkiye'de Kurucu Cumhurbaşkanı
Rauf Denktaş’a büyük bir sevgi gösteril-
diğini hatırlatan Değer Denktaş, “Birkaç
kez babam ile nasip oldu aynı uçakta se-
yahat ettik. İndiğimizde Denktaş Türki-
ye'ye geliyor diye duyan yollardaki
insanlar, nasıl alkış tutmuşlardı. Ara-
bayla geçerken şöyle dedim ‘bir gün
keşke Kıbrıs'taki bütün insanlar bu man-
zarayı görse’. Tabii ki babamızı Kıbrıs
Türk halkı 1968’te adaya geldiği gün iti-
bariyle 2005'e kadar omuzlarında taşıdı.
Denktaş Kıbrıs Türk Halkı tarafından
inanılmaz derecede güven duyulan bir li-
derdi” ifadelerini kullandı.

Onun yolunda ilerleyeceğiz

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın
kendi ile aynı ismi taşıyan torunu Rauf
Denktaş da “Bu ismin hem ağırlığını
hem de gururunu üzerimizde hissediyo-
ruz. Onu çok özlüyoruz. Kıbrıs Türkü
herhalde bu günlerde daha çok aradığı
bir lider olarak hatırlamaktadır. Türklü-
ğün adadaki varoluş mücadelesi, haya-
tını adayarak gerçekleştirilmiştir. Biz de
onun çizdiği yolda bu mücadeleye, bu
davaya sahip çıkmaya çalışan yeni nesil-
ler olarak onu yad ediyoruz” dedi.

Eşi 2019'da vefat etmişti

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı mer-
hum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş
4 Şubat 2019  yılında Lefkoşa’da tedavi
gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını
kaybetmişti.Rauf Denktaş’la 16 yaşında
evlenen Aydın Denktaş anılarını anlatır-
ken, “Ben aslında doğar doğmaz Rauf’la
evlendim. İsmet ninem ben doğduğum
zaman, 9 yaşında olan Rauf’un eline
‘İşte nişanlın’ diye vermiş. Rauf amca-
mın oğluydu, ama aynı zamanda beşik
kertmemdi, yani kendimi bildim bileli
Rauf’la evliydim” diyordu. DHA

Telegram kullanıcısı 500 milyona ulaştı

RAUF DENKTAS 
UNUTULMUYOR
Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin önemli isimlerinden olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 9. yılına girilirken, Kıbrıs Türkü'nün
efsanevi liderinin çocukları ölümünden önce geçirdiği çalışma ofisinde Denktaş'ı, anlattı

Hayatı bir mücadeleydi
Kıbrıs Türkü siyasetçi ve yazar Rauf
Denktaş, 27 Ocak 1924’de doğdu. 1,5
yaşındayken annesini kaybetti. Babası
hakim Raif Bey'dir.[ Anneannesi ve ba-
baannesi tarafından büyütülen 1930
yılında eğitim için İstanbul'a gönde-
rildi. Arnavutköy'de ilkokuldan liseye
kadar eğitim veren Fevzi Ati Lisesi'nde
yatılı okumaya başladı. Ortaokuldan
sonra Kıbrıs'a döndü ve 1941 yılında
Lefkoşa İngiliz Okulu'ndan mezun
oldu. Mezun olmasının ardından Fazıl
Küçük'ün Halkın Sesi gazetesinde ya-
zılar yazmaya başladı. Daha sonra bir
süre Mağusa'da tercümanlık, mahke-
melerde memurluk ve İngiliz Oku-
lu'nda öğretmenlik yaptı. 1944 yılında
hukuk eğitimi için Lincoln's Inn'de
okumak üzere Birleşik Krallık'a gitti.
1947 yılında adaya döndü ve avukat-
lığa başladı. Sonraları
savcılığa geçti ve 1956 yı-
lında başsavcılığa yük-
seldi. 27 Kasım 1948
tarihinde Kıbrıs Türkleri-
nin düzenlediği ilk mi-
tingde Fazıl Küçük ile
beraber hatiplik yaptı.
Faiz Kaymak'ın teklifi ve
Fazıl Küçük'ün tasvibiyle
Kıbrıs Türk Kurumlar
Federasyonu Kongre-
si'nde başkanlığa seçildi.
1949 yılı yaz aylarında
avukatlık yapmaya baş-
ladı. Yine aynı yıl Aydın
Hanım'la evlendi. 1955 yılında terörist
bir hüviyete bürünen Enosislemücade-
lede ve EOKA karşısında Kıbrıs Türk-
lerinin direnişine yön verdi. 1958
yılında hükumetteki görevinden istifa
etti. Arkadaşlarıyla 1 Ağustos 1958 ta-
rihinde Türk Mukavemet Teşkilatı'nı
(TMT) kurdu. Zürih-Londra antlaş-
maları öncesinde Fazıl Küçük ile bir-
likte Ankara'ya Dışişleri Bakanı Fatin
Rüştü Zorlu ile görüşmeye gitti. Bu gö-
rüşmede adaya Türk askerinin gönde-
rilmesi teklifini dile getirdi. 1959 Zürih
ve Londra Antlaşmaları ile, 1960 An-
tlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Ana-
yasası'nın hazırlanmasında çaba

gösterdi. Aynı yıl Türk Cemaat Meclisi
üyeliği ve Türk Cemaati İcra Komitesi
Başkanlığı'na seçildi. 16 Ağustos 1960
tarihinde 650 kişilik Türk Alayı Ma-
gosa Limanı'na ayak bastı. 1963 olay-
larından sonra temaslarda bulunmak
üzere Ankara'ya gitti. Temaslarını ta-
mamlayarak bir sandalla Kıbrıs'a geçti
ve Türk direnişini örgütledi. 1970 se-
çimlerinde Türk Cemaat Meclisi Baş-
kanlığı'na seçildi. 18 Şubat 1973
tarihinde Fazıl Küçük görevinden ayrıl-
ması üzerine Kıbrıs Cumhurbaşkanı
Yardımcısı seçildi. Bu görevinden 28
Şubat 1973 tarihinde istifa etti ve aynı
gün Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı se-
çildi. Kıbrıs Harekâtı'nın ardından 13
Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Fe-
dere Devleti'nin ilanından sonra devlet
ve meclis başkanı görevlerini de yü-

rüttü ve anayasa uyarınca
1976 yılında yapılan ilk
genel seçimlerde devlet
başkanlığına seçildi. 1981
yılında ikinci kez devlet
başkanı oldu. 15 Kasım
1983 tarihinde Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti'nin ilanından sonra tek-
rar cumhurbaşkanlığına
seçildi. 22 Nisan 1990 ta-
rihinde yapılan erken se-
çimde ikinci kez
cumhurbaşkanı seçildi.
1995'teki seçimlerde de
cumhurbaşkanı seçildi.

2000 yılındaki seçimlerde %43.67 ora-
nında oy aldı ve seçim ikinci tura kaldı;
ama ikinci tura kalan diğer aday olan
Derviş Eroğlu'nun çekilmesi üzerine
seçimden galip olarak çıktı. 2004 yı-
lında BM genel sekreteri Kofi Annan'ın
Kıbrıs Sorunu'nun çözümü için hazır-
ladığı Annan Planı'na karşı çıktı,buna
rağmen plan Kıbrıslı Türkler tarafın-
dan kabul edilse de Kıbrıslı Rumların
reddetmesi üzerine hayata geçmedi. 17
Nisan 2005 tarihinde yapılan Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde aday olmadı ve
24 Nisan 2005 tarihinde görevi yeni se-
çilen cumhurbaşkanı Mehmet Ali 
Talat'a devretti.

Estonya
lideri 

istifa etti

Estonya'nın Başbakanı Juri Ratas yolsuzluk iddia-
ları nedeniyle görevinden istifa etiğini açıkladı.Baş-
kent Tallin’de açıklama yapan Ratas, siyasi

sorumluluğu üstlenmek ve iddiaları açıklığa kavuşturmak ama-
cıyla bu istifa kararını aldığını dile getirdi. Ratas’ın istifasını gün
içerisinde Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid'a sunması bekleni-

yor. Ratas, kararın çalışma arkadaşlarıyla yapılan 14-15 saatlik
görüşme sonucu verildiğini belirterek, “Bir dizi farklı seçenek
varken, istifa bunlardan en doğru olanı olarak göründü"
dedi.Öte yandan ,2016 yılından beri ülkenin başbakanı olan
Ratas, 2016-2019 yılları arasında Merkez Parti, Sosyal Demo-
kratlar ve Isamaa partilerinden oluşan koalisyonu yönetmişti.
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Neolitik ve Helenistik dönemler ile Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanlılara ait kültür
varlıklarının sergilendiği Alanya Müzesi, ev

sahipliği yaptığı eserlerle hem öğrenci hem de yabancı-
lara Anadolu uygarlığı hakkında bilgi veriyor. Çeşitli
medeniyetlere ev sahipliği yapan Antalya'nın Alanya il-
çesindeki müze, 1967'de Anadolu Medeniyetleri Müze-
sinden devreden Tunç Çağı, Urartu, Frig ve Lidya
dönemlerine ait eserlerle açıldı. Müzede, 2013'te kro-
nolojik ve tematik sergilemeyle birçok yeni bölüm oluş-
turuldu. Alanya kent kimliğinden de esinlenilen
bölümlerde, gücün simgesi Herakles'in bronz heykeli
ayrı salonda sergileniyor.

Titiz çalışmalar

Alanya Müzesi Müdürü Seher Türkmen, eserlerin ko-
runması, sergilenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması
için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çok sayıda kültür
varlığının bulunduğunu Gazipaşa, Gündoğmuş ve
Alanya ilçelerinin Alanya Müze Müdürlüğünün so-
rumluluk alanında olduğuna değinen Türkmen, bunla-
rın tespit ve tescil çalışmalarının koruma kurulunca
yapılmaya devam edildiğini bildirdi. Kültür ve Turizm
Bakanlığının izniyle geçen yıl Alanya Kalesi ve Syedra
Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldı-
ğını belirten Türkmen, Gazipaşa'daki Antiocheia Ad
Cragum Antik Kenti'nde ise Kovid-19 salgını nedeniyle
kısa süreli restorasyon ve depo çalışması gerçekleştiril-
diğini dile getirdi. Arkeolojik kazılarda her verinin ve or-
taya çıkan eserlerin hassas bilimsel bir süreçten
geçtiğini anlatan Türkmen, titiz çalışmaların ardından
ortaya çıkan eserlerin müzeye teslim edildiğini kaydetti.

Anadolu hakkında bilgi veriyor

Türkmen, Alanya Müzesine gelen ziyaretçilere ilk sa-
londa kronolojik sergilemeyle Anadolu uygarlıklarına
ait eserlerin anlatıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Bu
eserler öğrencilerin eğitimine katkı sağlıyor. Yabancı zi-
yaretçiler de Anadolu uygarlıkları hakkında bilgi sahibi
oluyor. Alanya Kalesi eserleri, gemi ve denizciliğe ait
eserler ile bronz Herakles heykeli ayrı salonlarda sergi-
leniyor. Mitoloji, ticaret, spor, sağlık, cam eserler ve ta-
kılar başlıkları altında düzenlenmiş vitrinlerde çok
sayıda eser bulunuyor. Milattan önce 625 yılına ait böl-
genin en eski tarihli yazılı belgesi Fenikece yazıt ve
Alanya Kalesi kazılarında bulunan Sultan Alaeddin
Keykubad'ın unvanlarının yazılı olduğu 8 kollu çini,
Alaeddin Keykubad'ın portresinin yer aldığı bilinen
kurşun mühür, çiniler ile küçük buluntular bu eserler-
den sadece bazıları."

ÜskÜdAr Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bit-
kiler Program Başkanı Dr. Öğretim Üyesi

Tuğba Kaman, pandemi sürecinde özellikle bağışıklık
sistemini güçlendirmek amacıyla kullanılan tıbbi bitki-
lerin tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalara dik-
kat çekti. Tıbbi bitkilerin hastalıklardan korunmak
amaçlı kullanımının insanlık tarihi kadar eski olduğunu
belirten Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Kaman, “Geleneksel
olarak tıbbi bitkilerden hazırlanan bitkisel ürünler bağı-
şıklığı güçlendirmek amaçlı ve hipertansiyon, diyabet
gibi kronik hastalıklarda, üst solunum yolu enfeksiyon-
ları, psikolojik rahatsızlıklar, mide-barsak rahatsızlıkları
gibi pek çok rahatsızlıkta kullanılmaktadır. Ayrıca mo-
dern tıpta kullanılan pek çok ilaç da bitkilerden elde
edilmektedir. Tıbbi bitkilerin virüslerin hücreye tutun-
masını ve hücre içine girmesini engellediği, hava yolu
inflamasyonunu azalttığı, interferon sekresyonu ve
immun sistem stimulasyonu gerçekleştirdiği literatürde
bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Hollywood Antalya’da
Antalya'da, Türkiye'nin ilk
EXPO'su alanı olarak
2016'da açılan botanik park,

dev bir film platosuna dönüştürülüyor.
Turizmin başkenti Antalya, sinema
sektöründe Hollywood yıldızlarını
ağırlamaya hazırlanıyor. Ünlü yönet-
men Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason
Statham'ın bir araya geleceği aksiyon
filmi "Five Eyes" Antalya'da çekilecek.
Bu doğrultuda, Aksu ilçesinde 4 yıl
önce, "Çiçek ve Çocuk" temalı kültürel
ve görsel şölene ev sahipliği yapan 121
dönümlük alanda, sinema stüdyoları
oluşturuluyor.

Kente getirisi oldukça yüksek

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü
Gökhan Karaca, 121 dönümlük alanı
devraldıktan sonra daha iyi değerlen-
direbilmek amacıyla organizasyon şir-
ketlerine teklifler götürdüklerini
söyledi. Bu doğrultuda, Five Eyes fil-
minin yapım şirketiyle çalışan Türk şir-
keti ile iletişime geçtiklerini anlatan
Karaca, filmin Antalya'da çekilmesine
ilişkin avantajların yapım şirketine an-
latıldığını kaydetti. Dünya piyasasını
araştırıp, aynı standartlarda bir teklif
sunduklarını ve bu teklifin kabul edil-
diğini aktaran Karaca, "Çok yüksek
bütçeli bir organizasyon, ancak kente

getirisi de oldukça yüksek." dedi. Film
ekibinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sinema Genel Müdürlüğünden çekim
izni aldığını ve mekan kullanımı için de
Antalya Valiliği, belediyeler ve ilgili ku-
rumlarla resmi yazışmaların sürdü-
ğünü dile getiren Karaca, alanın iç
mekan bahçesini de film çekimleri için
kiraya verdiklerini bildirdi.

Alanda stüdyolar perdelerle
çevrildi

Film ekibinin şu anda stüdyo kurdu-
ğunu ve alanda film platoları oluştur-
duğunu belirten Karaca, platoların
hazırlandığı stüdyoların perdelerle
çevrildiğini ifade etti. Karaca, oyuncu-
ların da ileriki günlerde Antalya'ya ge-
leceğini, buna ilişkin konaklama ve
ulaşım planlamalarının da yapıldığını
kaydetti. Turizm kenti Antalya'nın
Hollywood organizasyonuna ev sa-
hipliği yapacağının altını çizen Karaca,
kentin sinema sektöründe de adından
söz ettirmeye başlayacağını vurguladı.
Bu tür projeleri önemsediklerini belir-
ten Karaca, devamının gelmesi için de
çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine
ekledi. Yapım ekibinin sadece EXPO
alanında değil, kentin Kaleiçi gibi
farklı noktalarında da çekim yapacağı
belirtildi.

ORHAN 
PAMUK’TAN
YENI KITAP

Geçtiğimiz haftalarda liselerdeki edebiyat dersleri üzerine
yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Orhan Pamuk, bir 

süredir merakla beklenen yeni romanını okurla buluştur-
maya hazırlanıyor. Yapı Kredi Yayınları'ndan yapılan açıkla-

maya göre Orhan Pamuk'un yeni romanı 'Veba Geceleri',
2021'in Mart ayında raflardaki yerini alacak

O rhan Pamuk, 1979 yılında ka-
zandığı Milliyet Roman Yarış-
ması'ndan günümüze başta

2006'daki Nobel Edebiyat Ödülü
olmak üzere çok sayıda başarıya imza
atmış, yapıtları onlarca dile çevrilmiş
bir yazar. 2016 yılında yayımlanan son
romanı 'Kırmızı Saçlı Kadın'dan bu
yana geçen zaman içinde merakla bek-
lenen yeni romanı 'Veba Geceleri'nin
Mart ayında okurla buluşacağı açık-
landı. 5 yıllık bir aranın ardından yeni
romanını yayımlayacak olan Orhan
Pamuk'tan okurun beklentisi büyük.
1901 yılında Osmanlı İmparatorlu-

ğu'nun bir vilayetinde yaşanan veba
salgını sırasında yaşananları anlatan
roman, değindiği konu itibarıyla epey
dikkat çekiyor. Bir yılı aşkın bir süredir
tüm dünyanın mücadele verdiği salgı-
nın bir benzerine 'Veba Geceleri' kita-
bında değinen Orhan Pamuk, 'Kar'dan
sonra yeniden politik içeriği yüksek bir
romanla karşımızda.

Hem siyasi hem romantik

Kitabın tam manasıyla bir politik
roman olup olmadığını söylemek için
şimdilik yeterli bilgiye sahip değiliz.
Ancak 'Kar' romanı yayımlandıktan

sonra bir daha politik bir eser kaleme
almayacağını ifade eden Orhan Pa-
muk'un, 'Kafamda Bir Tuhaflık' ese-
rinde sıradan insanların hayatları
üzerinden böylesi bir yapıya rastlamak
mümkündü. Hem siyasi hem de aşk ro-
manı olarak tanımlanan 'Veba Geceleri'
2021 yılının en çok konuşulan, üze-
rinde en çok tartışılan eserlerinden biri
olmaya aday. Bunda hem Orhan Pa-
muk'un zaman zaman verdiği demeç-
lerde sarf ettiği beyanlar hem de Nobel
Ödüllü bir yazar referansının payı çok
büyük. 'Cevdet Bey ve Oğulları', 'Sessiz
Ev', 'Beyaz Kale', 'Benim Adım Kırmızı'

ve 'Kar' gibi çok sevilen romanlara
imza atan, 'Masumiyet Müzesi' ile ya-
pıtını yenilikçi bir fikirle müzeye dönüş-
türen Orhan Pamuk'un beklentileri ne
denli karşılayacağı şu an için merak ko-
nusu. Orhan Pamuk'un pek çok roma-
nını okumuş biri olarak “Hayatımın en
mutlu anıymış, bilmiyordum. Bilsey-
dim, bu mutluluğu koruyabilir, her şey
de bambaşka gelişebilir miydi? Evet,
bunun hayatımın en mutlu anı oldu-
ğunu anlayabilseydim, asla kaçırmaz-
dım o mutluluğu" gibi bir giriş
beklediğimi de itiraf etmeliyim...
HABER MERKEZİ

Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın
bir araya geleceği aksiyon filmi "Five Eyes" Antalya'da çekilecek

Tiyatro alkış aldıTiyatro alkış aldıTiyatro alkış aldıTiyatro alkış aldıTiyatro alkış aldıTiyatro alkış aldıTiyatro alkış aldı

Eskişehir'de Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 2’nci
Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı
Ödülleri’nde müzikal, tasarım ve dram dalında
ödüle layık görüldü. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu,
2’nci Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Ba-
şarı Ödülleri’nde, 3 ayrı dalda ödül aldı. Odunpazarı
Belediye Tiyatrosu, Aziz Nesin’in yazdığı, Elçin El-
malıoğlu Karaahmet’in yönetmenliğini üstlendiği
Zamazingo isimli oyun ile müzikal dalında ‘En İyi

Müzikal Oyun’ ödülünü aldı. Ömer Burak Ünal, Ali
Cüneyd Kılcıoğlu ile kaleme alıp, Atilla Savum-
lu’nun yönetmenliğinde sahnelendirdiği İkinci De-
receden İşsizlik Yanığı isimli tek kişilik oyun ile
dram dalında ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık
görülürken, Behiç Ak’ın kaleme aldığı, Elçin Elmalı-
oğlu Karaahmet’in yönetmenliğini üstlendiği ve
sahne tasarımını Anıl Ateş Işık’ın yaptığı Ayrılık
isimli oyun ise tasarım dalında ‘En İyi Dekor Tasa-

rım’ ödülünün sahibi oldu. Odunpazarı Belediye Ti-
yatrosu’nun başarıları ile Odunpazarı Belediyesi’ne
büyük bir gurur yaşattığını belirten Odunpazarı Be-
lediye Başkanı Kazım Kurt, “Odunpazarı Belediye
Tiyatromuz, sahnelediği oyunlar, katıldıkları festi-
valler, tiyatro eğitimleri ve en son da aldıkları bu
ödül ile bize büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı.
Kendilerine teşekkür ediyor, ödül alan arkadaşları-
mızı tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun” dedi.
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Müzede tarih var
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Başakşehir'de Martin skrtel ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe’nin
rakibi Kasımpaşa

İstanbul Başakşehir Futbol Ku-
lübü, Slovak savunma oyuncusu
Martin Skrtel ile olan sözleşme-
sini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Türkiye Futbol Federasyonunun
internet sitesinde turuncu-laci-

vertli kulübün 2019-2020 sezo-
nunda kadrosuna dahil ettiği
Skrtel ile 12 Ocak tarihi itibarıyla
sözleşmeyi karşılıklı sona erdir-
diği bilgisi yer aldı. Medipol Ba-
şakşehir formasıyla 2019-2020

sezonunda 20 Süper Lig maçına
çıkan Slovak oyuncu, ilk sezo-
nunda şampiyonluk sevinci ya-
şadı. Skrtel, ayrıca söz konusu
sezonda 8 Avrupa ve bir Ziraat
Türkiye Kupası maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni
Malatyaspor'u eleyen Galatasaray'ın teknik
direktörü Fatih Terim, "Bugün geç oldu güç
oldu ama oldu. O yüzden memnunum." dedi

Sarı-lacivertli futbol takımı, Ziraat Türkiye Ku-
pası son 16 turunda bugün Kasımpaşa ile karşı-
laşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma,
saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün
yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayımlana-
cak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ne-
deniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek
maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaş-
mayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.
Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada
bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-
lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas
Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda
aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen
Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını
son 16 takım arasına yazdırdı. Kupaya 4. turdan
dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold
24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf
dışı bıraktı. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan
Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci ve Jose
Sosa, karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan
Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Yeni lider ManU

Yiğit, Yonex Thailand
Open’a veda etti

İngiltere Premier Lig'deki erteleme maçında
Manchester United, deplasmanda Burnley'i 1-0
yendi. Turf Moor Stadı'nda Burnley'e konuk olan
Manchester United, 71. dakikada Paul Pogba'nın
attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Manchester United, bu galibiyetle puanını 36'ya
yükselterek Premier Lig'de liderlik koltuğuna otu-
rurken, Burnley, 16 puanla ligde 16. sırada yer
aldı.Premier Lig'deki diğer erteleme karşılaşma-
sında Everton, deplasmanda Wolverhampton'u
2-1 mağlup etti. Everton'ın gollerini, 6. dakikada
Alex Ivobi, 77. Michael Keane kaydederken, Wol-
verhampton'un tek golünü 14. dakikada Ruben
Neves attı. Everton'da forma giyen milli futbolcu
Cenk Tosun, takımının 18 kişilik kadrosunda yer
alırken, maçın 90 dakikasında oynama şansı bu-
lamadı. Bu sonuçla, Everton, 32 puana yükselir-
ken, Wolverhampton 22 puanda kaldı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta devam eden
Yonex Thailand Open badminton turnuvasının
ikinci gününde dünya 32 numarası milli sporcu
Neslihan Yiğit, dünya sıralamasında 13’üncü sı-
rada bulunan Taylandlı rakibi Pornpawee Choc-
huwo’ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Dünya sıralamasındaki ilk 32’lik derecesi ile 2020
Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil
edecek olan Neslihan Yiğit, 19-24 Ocak 2021 ta-
rihleri arasında yine Tayland’ın Bangkok şeh-
rinde yapılacak bir diğer önemli turnuva Yonex
Thailand Open’da madalya mücadelesi verecek.
Dünyanın en iyi 32 badmintoncusunun katılım
göstereceği turnuvada Neslihan Yiğit, antrenörü
Çağatay Taşdemir ile beraber Türkiye’yi temsil
edecek. Türkiye Badminton Federasyonu Baş-
kanı Murat Özmekik, milli sporcu Neslihan Yi-
ğit’i ve antrenörü Çağatay Taşdemir’i Tayland
Open turnuvasındaki oyunundan dolayı tebrik
etti ve şöyle konuştu:  “Neslihan, Tokyo Olimpi-
yatları’nda ülkemizi, Türkiye’yi temsil edecek
badmintonda tek sporcumuz. Dünya sıralama-
sında ilk 32’de olan sporcularla maç yapmasını
istiyoruz. Neslihan’ın potansiyeli daha yüksek ve
bu sporcularla özgüvenini geliştirecek.”

Galatasaray turladı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta
penaltı atışlarında Yeni Malatyaspor'a 7-6 üstünlük kuran Galatasaray çeyrek finale yükseldi

Z iraat Türkiye Kupası son 16 tu-
runda normal süresi 0-0, uzatma
bölümleri 1-1 tamamlanan maçta

penaltı atışlarında Yeni Malatyaspor'a 7-
6 üstünlük kuran Galatasaray çeyrek fi-
nale yükseldi. 3. dakikada Galatasaray
gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen
atakta Linnes'in ortasında kaleyi cephe-
den gören pozisyonda Emre Akbaba şu-
tunu çekti. Kaleci Ertaç'dan dönen topu
Chebake, kornere çeldi. 29. dakikada or-
tasahadan aldığı topu ceza alanına kadar
taşıyan Adem Büyük, sağ kanattaki Kubi-
lay Kanatsızkuş'u gördü. Bu oyuncunun
çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak
yan ağlarda kaldı. 33. dakikada Malatya
ekibi, gole bir kez daha yaşandı. Adem
Büyük'ün ara pasıyla ceza sahası üze-
rinde topla buluşan Fofana'nın şutu, ka-
leci Fatih Öztürk'te kaldı. 39. dakikada,
Saracchi ile sol kanattan gelişen Galata-
saray atağında ceza sahası içine gönderi-

len topa Diagne dokundu ve Emre Akba-
ba'ya bıraktı. Kale sahasındaki müsait
pozisyonda bulunan Emre'nin vuruşu,
üstten farklı şekilde auta gitti. İlk yarının
kalan süresinde de gol sesi çıkmayan kar-
şılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarı
hakemin işaretiyle başladı. 73. dakikada
Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan kul-
landığı köşe vuruşuna iyi yükselen Nda-
yishimiye, topu kalenin solundan auta
gönderdi. 80. dakikada Malatya temsilcisi
gole Umut Bulut ile yaklaştı. Sağ kanat-
tan savunma oyuncularını çalımlayarak
ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihel-
laç, topu Umut Bulut'a aktardı. Tecrübeli
golcünün gelişine vurduğu meşin yuvar-
lak kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Top,
Luyindama tarafında uzaklaştırıldı. 84.
dakikada gelişen Galatasaray atağında
Linnes'in pasında kalenin sağında topla
buluşan Emre Kılınç, şutunu çekti. Kaleci
Ertaç Özbir, ayağıyla kalesindeki önledi.

Karşılaşmanın normal süresi golsüz sona
erdi.

Goller uzatmalarda atıldı

101. dakikada Yeni Malatyaspor takımını
öne geçiren golü kaydetti. Orta sahada
rakip savunmacılardan topu kapan Umut
Bulut, ceza sahası yayı yakınlarında ka-
leyi cepheden gören bir pozisyonda sert
bir şut çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Fatih
Öztürk'ün sağından ağlarla buluştu: 1-0.
115. dakikada sağ kanattan gelişen Gala-
tasaray atağında ceza sahasının hemen
içerisinde topla buluşan Kerem Aktür-
koğlu, kaleye yüzünü döner dönmez çek-
tiği şut, kaleci Ertaç Özbir'in kucağında
kaldı. 120. dakikada Galatasaray bera-
berlik golünü Luyindama ile buldu.
Konuk ekibin ceza sahasının hemen di-
binde sol kanatta kazandığı serbest vu-
ruşta topun başına geçen Ömer
Bayram'ın şutunda arka direkte topaiyi

yükselen Luyindama, kalecinin solundan
meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
Maçın uzatma dakikalarında da eşitlik
bozulmadı.

Çeyrek final bileti penaltılarla geldi

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozul-
mayınca penaltı atışlarına geçildi. Galata-
saray penaltıları kullanan Taylan
Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağ-
layan, Diagne, Marcao, Etebo ve Emre
Kılınç topu filelerle buluştururken, Mu-
hammed Kerem Aktürk ise çerçeveyi tut-
turamadı. Malatya ekibinde ise Ahmed
Ildız, Lukoki, Chebake, Ndayishimiye,
Wallace, Murat Akça atışları değerlen-
dirdi. Ev sahibi ekipte Mustafa Eskihellaç
ve Jetmir Topalli'nin kullandığı penaltıları
ise kaleci Fatih Öztürk kurtardı. Galata-
saray, penaltı atışlarında Yeni Malatyas-
por'a 7-6 üstünlük kurarak kupada çeyrek
finale yükseldi.

Gec oldu ama oldu!Gec oldu ama oldu!Gec oldu ama oldu!Gec oldu ama oldu!Gec oldu ama oldu!Gec oldu ama oldu!Gec oldu ama oldu!Gec oldu ama oldu!

Terim, maçın ardından düzenlenen basın
toplantısında, kendi adlarına olmasa da
maçı izleyenler adına güzel bir maçı ge-
ride bıraktıklarını ifade etti. Karşılaşma-
nın oldukça zorlu geçtiğini aktaran
Terim, şöyle konuştu: "Bugün geç oldu
güç oldu ama oldu. O yüzden memnu-
num. Malatyaspor'u, Hamza hocayı ve
oyuncularımı kutluyorum. Her iki taraf
da beraberce oyunu güzelleştirdiler. Son
dakika rakip de turu geçebilirdi. Artık
çeyrek finale kaldık. Artık önümüzdeki
rakipleri bekleyeceğiz." Zorlu bir takvimle

maçların oynandığına işaret eden Terim,
"Bu zor virajı da yoğun günleri de geçece-
ğiz." ifadesini kullandı. Fatih Terim, ligde
oynanacak maçlarla ilgili de şunları kay-
detti: "Fiziksel olarak pazara kadar yeterli
süre var. Bugün programda değişiklik
yaptık. Çünkü işin bu saate kadar sürece-
ğini tahmin etmedik. Normalde yarın an-
trenman planlıyorduk ama antrenmanı
perşembeye aldık. Pazara kadar oyuncu-
larımızı belirli seviyeye getireceğizdir. 
İnşallah pazar günü sahada hazır 
olacağız."

Milan yeniden doğdu
Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda Milan, Tori-
no'yu normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona
eren maçta, penaltı atışlarında 5-4 yenerek çeyrek fi-
nale yükseldi. Milano'daki San Siro Stadı'nda oyna-
nan maçın ilk yarısı düşük tempoda geçti ve golsüz
eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi Milan ikinci yarıya
oyuncu değişikliğiyle başladı. Milli futbolcu Hakan
Çalhanoğlu, 46. dakikada Zlatan İbrahimovic'in ye-
rine oyuna dahil oldu. Maçın 72. dakikasında, Mi-
lan'ın bu maçta yedek kulübesinde yer alan kalecisi
Gianluigi Donnarumma, hakeme yönelik protes-
tosu nedeniyle kırmızı kart gördü. İkinci yarıda da

Milan fırsatları değerlendiremeyince maçın normal
süresi 0-0 sona erdi ve 15'er dakikalık uzatma devre-
lerine gidildi. Burada da eşitlik bozulmayınca mü-
cadelenin galibini belirlemek üzere penaltı atışlarına
geçildi. Penaltı atışlarında, Milan kalecisi Tataruşa-
nu'nun, Rincon'un kullandığı 4. penaltı atışını kurta-
rıp, Hakan Çalhanoğlu'nun da 5. penaltı atışını gole
çevirmesiyle kırmızı-siyahlılar, müsabakayı kazandı.
Rakibi Torino'yu penaltı atışlarında 5-4'lük skorla
yenen Milan, adını çeyrek finale yazdırdı. Kupada
Milan'ın çeyrek finaldeki rakibi, bugün oynanacak
Fiorentina-Inter maçının galibi olacak.
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Son 11 yıldır kalesini
yerli isimlere emanet

eden Trabzonspor,
Süper Lig'in en değerli

kalecisine sahip.
Bordo-mavili takımın 
1 numarası Uğurcan
Çakır, 14 milyon 500

Bin Euro'luk değeriyle
Lig'in en pahalı 
oyuncusu olma

unvanını da elinde 
bulunduruyor

T rabzonspor, Süper Lig'de son 11 yıldır kalesini yerli
kalecilere emanet ederken, söz konusu süre içeri-
sinde kadrosunda yabancı kaleci bulundurmadı.

Bordo-mavililer kalesini en son koruyan isim ise Tony
Silva oldu. Senegalli kaleci en son Trabzonspor'un 22
Kasım 2009'da Kasımpaşa ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği
maçta Karadeniz ekibinin kalesini koruyan son yabancı
kaleci oldu. Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor'un
kalesine yabancı bir isim geçmezken, Tolga Zengin ve
Onur Recep Kıvrak isimleriyle uzun süre kalesinde istik-
rarı yakalayarak bu bölgede sorun yaşamadı. Kaleci
Onur'un adından eldivenleri devralan Uğurcan Çakır ise
Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Trabzonspor
takım kaptanı olan ve kalede önemli bir istikrar yakalayan
Uğurcan Çakır, Avrupa takımlarının ise takibinde
bulunuyor.

Süper Lig'in en değerlileri

Trabzonspor'un kadrosunda bulunan Uğurcan Çakır,
Erce Kardeşler, Arda Akbulut ve Muhammet Taha Te-
pe'nin transfermarkt verilerine göre toplamda 15 milyon
450 bin Euro değeri bulunuyor. Söz konusu rakamlarla
birlikte bordo-mavili takımın kalesi Süper Lig'in en değerli

kalesi olma unvanını elinde bulundurdu. Uğurcan Ça-
kır'ın 14 milyon 500 bin Euro, Erce Kardeşler 500 bin
Euro, Arda Akbulut'un 250 bin Euro ve Muhammet Taha
Tepe'nin ise 200 bin Euro değeri bulunuyor.
Karadeniz ekibini ise Fenerbahçe kalesi takip ediyor. Sarı-
lacivertlilerin 1 numarası Altay Bayındır 11 milyon Euro,
Harun Tekin 300 bin Euro ve Oytun Özdoğan'ın ise 50
bin Euro'luk değeriyle toplamda 11 milyon 350 bin Euro
değere sahip. Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok'a 4
milyon 400 bir Euro'luk piyasa değeri belirlenirken, Mu-
hammed Şengezer 500 bin Euro, Volkan Babacan 300
bin Euro, Ahmet Kıvanç ise 50 bin Euro'luk piyasa değe-
rine sahip. Başakşehir'in file bekçilerinin toplam değeri 5
milyon 250 bin Euro. Başakşehir'i takip eden ekip ise Ga-
latasaray oldu. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma gi-
yemeyen Muslera'ya 3 milyon 500 bin Euro, Okan
Kocuk'a 900 bin Euro, Fatih Öztürk'e ise 400 bin Euro
değer biçildi. Sarı-kırmızılı eldivenlerin toplam değeri 4
milyon 800 bin Euro olarak hesaplandı. Ligin zirvesinde
yer alan Beşiktaş'ın 3 kalecisinin piyasa değeri ise 2 mil-
yon 150 bin Euro olarak hesaplandı. Ersin Destanoğlu'na
1 milyon 300 bin Euro, Utku Yuvakuran'a 800 bin Euro
ve Emre Bilgin'e de 50 bin Euro değer biçildi.

En değerli
kaleci uğurcan

Çatalcaspor
1 puana razı
TFF 3.Lig 3.Grup'ta zirve mücadelesi veren Çatalcaspor Engin Özdemir yönetiminde
çıktığı ilk maçta güçlü rakibi Elazığ Karakoçan FK ile golsüz berabere kaldı
tepecİk Şenol Güneş Sta-
dı’nda oynanan maç tam bir
taktik savaşı şeklinde geçti.
Maça önemli eksiklerle çıkan
temsilcimiz topu rakibine bı-
rakarak savunma ağırlıklı bir
oyun ortaya koydu. Savun-
mayı ve ortasahayı kalabalık
ve birbirine yakın tutan Özde-
mir, kontrataklarla sonuca git-
meye çalıştı. Konuk Elazığ
Karakoçan FK de savunma
anlamında doğru bir oyun or-
taya koyunca 90 dakika bo-
yunca neredeyse pozisyonsuz
bir maç izledik. Konuk takım
ikinci yarıda bulduğu net gol
fırsatlarında kaleci Özgün
Köklü’yü geçemezken Erdo-
ğan’ın Çatalcaspor’u ilk
maçta hücum anlamında geç-
işleri iyi yapamamasına rağ-
men takım savunması olarak
doğru bir oyun ortaya koydu.
90 dakika oyun disiplinini kay-
betmeyen ev sahibi ekip raki-
bin baskısı altına geçen maçta
taktik disipliniyle tam not aldı.

Özdemir’in Çatalcaspor’u ilk
maçında hücum anlamında
yetersiz kalsa da takım savun-
ması, birlikte oynama, yar-
dımlaşma ve bölgeler arası
kaymaları doğru yaparak
daha defansif bir oyun ortaya
koydu.

Çeyrek final aşkına
Aytemiz Alanyaspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda konuk edeceği BB Erzurumspor'u
geçip, çeyrek finale yükselmek istiyor
aytemİz Alanyaspor 5'inci turda girdiği Ziraat Türkiye
Kupası'nda rakibi Adanaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ede-
rek son 16 turuna yükseldi. Geçen sezon finale kadar yük-
selme başarısı gösteren ve Trabzonspor'a yenilerek kupayı
kaybeden Alanyaspor, bu sezon kupayı kaldırmak istiyor.
Özellikle son iki sezondur kulüp tarihinde birçok ilke imza
atan Alanyaspor, bu sezon kupayı da evine getirerek bir ilki
daha başarmak istiyor. Son 16 turunda bugün BB Erzu-
rumspor'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlık-
larını tamamladı.Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Ziraat
Türkiye Kupası'nda rakip fileleri 28 kez havalandırırken ka-
lesinde sadece 11 gol gördü. Bu yıl da kupaya iyi başlayan
Akdeniz temsilcisi ilk rakibini 5-1'lik net skorla eledi. Kupa-
daki ikinci rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u da
evinde ağırlayacak Alanyaspor, çeyrek finale rahat geçmek
istiyor. 28 Şubat 2018 - 6 Kasım 2019 tarihleri arasında
Alanyaspor'u çalıştıran Mesut Bakkal, bu kez eski takı-
mına karşı sahada olacak. Ayrıca Cenk Ahmet ve Kaan
Kanak da daha önce Alanyaspor'da forma giyen oyuncu-
lar oldu.

Alanyaspor tam kadro

Ligde ve kupada son 9 maçtır evinde kaybetmeyen Alan-
yaspor'un, geçen hafta evinde Kasımpaşa'ya karşı 2-1'lik
skorla mağlup olmasının ardından yenilmezlik serisi son
buldu. Kupa maçıyla birlikte yeniden aynı seriyi yakala-
mak isteyen Alanyaspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bu-
lunmuyor. Pandemi döneminde alınan kararlar
doğrultusunda futbolcular oynadığı müsabakada cezasını
çekeceği için lig maçında sarı kart görerek cezalı duruma
düşen Manolis Siopis kupa maçında oynayabilecek.

Diomande
imzayı attı
İttİfak Holding Konyaspor, Fildişi Sahili illi takı-
mında 18 kez forma giyen Ismael Diomande ile 1.5 yıl-
lına anlaştı. Yeşil-beyazlı ekip önlibero ve merkez orta
sahada oynayan 28 yaşındaki Ismael Diomande ile
sözleşmeyi imzaladı. İmza törenine kulüp menajeri
Seçkin Özdil ve Ismael Diomande katıldı. Ismael Dio-
mande imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Ger-
çekten büyük bir camiaya geldim. Güzel bir stadyum ve
coşkulu bir taraftar topluluğu var. Burada olduğum
için çok mutluyum. Çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir
takımımız var. İyi konsantre olursak, iyi çalışırsak ilk on
içerisine gireceğimizi, ligi o şekilde tamamlayacağımızı
düşünüyorum. Daha iyisini de yapabiliriz” dedi. 27 nu-
maralı formayı giyecek olan Diomande, kariyeri bo-
yunca 143 maç 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Erzurum’da Türkiye Kayak Fe-
derasyonu tarafından düzenle-
nen yarışmalarda Hakkari’nin
Yüksekovalı ilçesindeki kayak-
çılar 25 madalya ile döndüler.
A Grubu etap yarışları Erzurum
Kandilli Kayaklı Koşu Tesisle-
rinde yapıldı. Nefes kesen ya-
rışlara sahne olan etap
müsabakalarına birçok ilden
sporcular katıldı. Kandilli Ka-
yaklı Koşu parkurunun zorlu
pistlerinde 349 sporcu etap

şampiyonu olabilmek için ter
döktü. Minikler, yıldızlar, genç-
ler ve büyükler kategorisinde
gerçekleştirilen etap yarışla-
rında ilk gün klasik, ikinci gün
ise serbest stil yarışları yapıldı.
Nefes kesen yarışlarda sporcu-
lar dereceye girebilmek için kı-
yasıya yarışırken, Yüksekovalı
sporculardan büyük başarılar
kayıt altına alındı. Dereceye
giren Yüksekovalı kayakçılar
madalyalarla ilçeye döndüler.

Kayakçılar madalya aldı
Fatih Karagümrük, de-
neyimli futbolcu Aatif
Chahechouhe ile yolla-
rın ayrıldığını açıkladı.
Fatih Karagümrük'ün
sosyal medya hesabın-
dan yapılan açıkla-
mada, "Aatif
Chahechouhe ile bugün
itibariyle yollarımızı
ayırmış bulunmaktayız.
Takımımıza verdiği kat-
kılardan dolayı kendi-

sine teşekkür ederiz.
Aatif'a kariyerinde ba-
şarılar diler, gelecek yıl-
larda futbol çatısı
altında tekrar bir araya
gelmeyi temenni ederiz"
denildi. 34 yaşındaki
futbolcu, Karagümrük
ile bu sezon Süper
Lig'de 14, Türkiye Kupa-
sı'nda da 2 olmak üzere
toplam 16 resmi karşı-
laşmada görev aldı.

Aatif ile yollar ayrıldı

AVRUPA
KULÜPLERİ
O’NU ÇOK

İSTİYOR
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Key Largo adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgi-
lisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştu. Al Saloussi,
sevgilisi Şeyma Subaşı'nın birkaç gün önce "Seni şim-
diden özledim, Mohammed'im..." notuyla yaptığı
paylaşımına kayıtsız kalmadı. Önceki gün bir araya
gelen aşıklar, birlikte Amerikan futbolu izledi.
Subaşı, sevgilisine sarılırken çekilen fotoğ-
rafını sosyal medya hesabından yayın-
ladı. Subaşı, geçtiğimiz günlerde
yayınladığı bu kare ile yeni bir ilişkiye baş-
ladığını duyurmuştu. Şeyma Subaşı, fotoğra-
fında "Lütfen nazar olmasın. Şeyma'nın masalı"
ifadelerini kullanmıştı.

Şeyma Subaşı 
yeni aşka yelken açtı

E yüpsultan Belediyesi Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğü, ilçe ge-
nelinde 6306 Sayılı Afet Riski

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun ve Kanunun Uy-
gulama Yönetmeliği uyarınca riskli
olarak tespit edilmiş, kanunun tahli-
yesi ve yıkımına ilişkin vermiş ol-
duğu süreleri dolmuş riskli yapılar
hakkında çalışmalarına devam edi-
yor. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri, riskli yapılarla
ilgili yapılan çalışmalar kapsamında
Düğmeciler Ayten Sokak'ta yıkım
gerçekleştirdi. Bu kapsamda önce-
likle yapıların yasal süreçleri ta-
mamlanmış, tahliye ve yıkıma ilişkin

yasal süresi dolmuş yapılarda yaşa-
yan vatandaşlara tebligatlar yapıldı.
Eylül ayı içerisinde pilot uygulama
belirlenerek ilk yıkım işlemi gerçek-
leştirilirken süresi dolmuş riskli yapı-
lar hakkında yıkım takvimi
oluşturuldu.

Ekonomik destek veriliyor

Mal sahiplerince yapının tahliye
edilmesi ve yıkımın gerçekleştiril-
mesi durumunda aynı kanunun hü-
kümlerince 18 ay boyunca kira
yardımı veya kentsel dönüşüm kre-
disi desteği ile taşınma bedeli yar-
dımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yapılıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
riskli yapılarla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında
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yıkıldı

Her şey hayvanlar için
Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi’nde can dostlarımızın sağlığı için bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti
veren Gaziosmanpaşa Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de çalışmalarını sürdürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi
Sokak Hayvanları Tedavi ve
Geçici Bakımevi, ilçedeki sokak
hayvanlarına muayene, ultraso-
nografik muayene, tedavi, mü-
şahede, kuduz aşısı,
kısırlaştırma ve tüm diğer ope-
rasyonel konularda hizmet veri-
yor. Pandemi sürecinde sokağa
çıkma kısıtlamasının olduğu
günlerde dahi kesintisiz hizmet
veren Hayvan Sağlığı Şefliği
ekipleri, ilçe genelindeki yaralı
ve hasta sokak hayvanlarına te-
davi, sağlıklı olanlara ise kısır-
laştırma işlemi yapıyor. Ekipler,
5199 Sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu’na göre hayvanı iyileş-
tikten sonra alındığı adrese geri
bırakıyor.

Veterinerlik hizmeti var

3 hekim, 2 tekniker ve 16 yar-
dımcı personelin görev yaptığı
bakımevi, her gün 10.00-00.00
saatleri arasında 2 ekip halinde
şikayetlere ve taleplere yanıt ve-
riyor. Yaralı, tedavi edilecek veya
kısırlaştırılacak hayvanlar, belir-
tilen adreslerden belediye ekip-

lerince alınıyor. Kedi ve köpeğin
yanı sıra vatandaşların barınağa
getirdiği güvercin, martı vb. kuş
türleri, kirpi, kaplumbağa gibi
hayvanlara da bakım ve tedavi
hizmeti veriliyor. Aynı zamanda
sahiplenilmeye uygun olan
sokak hayvanlarına sahiplen-
dirme işlemi de yapılmaya
devam ediyor.

58 noktada su dağıtımı 

Gaziosmanpaşa’da hayvan

sağlığı ve hakları ile ilgili bilin-
cin oluşması için ilçenin çeşitli
noktalarına 5199 Sayılı Hay-
vanları Koruma Kanunu’nu
açıklayan tabela ve afişler
asan belediye, pandemi süre-
cinde 58 noktada yaptığı
mama ve su dağıtımıyla can
dostlarımıza sahip çıkıyor.
Ekipler, hafta sonları ise kısıt-
lama nedeniyle boş kalan
meydanlarda kuşlar için yem
dağıtımı gerçekleştiriyor.

kütüphane
gün sayıyor
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçedeki
vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak,
gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek, araştırma
yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri, boş vakitlerini
değerlendirebilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla,
Eyüpsultan Merkez’de kütüphane açıyor

“Kütüphane konusu bizim için çok
önemli, Eyüpsultan’da dört bölge-
mizde de büyük kütüphaneler yapa-
cağız” diyen Başkan Deniz Köken,
Eyüpsultan Belediyesinin ek hizmet
binası olarak kullanılan tarihi Sarı
Konak’ı kütüphaneye dönüştürüyor.
Girişte yer alacak olan kitap kafesi,
10 bin kitaplık kütüphane ve araş-
tırma merkezi, ders çalışma alanları,
ferah kitap okuma ve toplantı salon-
ları, 140 kişilik oturma kapasitesi ile
181 metre karelik alana sahip olacak
olan kütüphane vatandaşlara sakin
ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup
araştırma yapabilecekleri bir ortam
sunacak.

Sürekli açık olacak

Eyüpsultan’da yaşayan herkes için
7/24 açık “Yaşayan Kütüphane”
projesi kapsamında kurulacak olan
kütüphaneler, özellikle gençler, ev
hanımları ve çocuklar daha sonra da
bilgiye erişim ihtiyacı olan herkes için
tam bir yaşam alanı olacak. Yaşayan
Kütüphaneler zengin kitap koleksi-
yonu, güncel elektronik kaynaklar,
seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma
alanları, ferah okuma salonları ile
anaokulundan üniversiteye, ev hanı-
mından öğretmene Eyüpsultan’da
yaşayan her kullanıcıya hitap edecek.
SEMANUR POLAT

sağlıkçılara özel servis
Bahçelievler Belediyesi, hafta
sonu kısıtlaması dolayısıyla ulaşım
güçlüğü çeken Bahçelievler Devlet
Hastanesi çalışanları için ücretsiz
servis hizmeti başlattı. Koronavi-
rüs’le (Kovid-19) mücadele kapsa-
mında uygulanan hafta sonu
kısıtlaması dolayısıyla, sağlık perso-
nelinin ulaşım güçlüğü yaşamama-
ları için verilen ücretsiz servis
hizmeti, sabah 06:30’da başlıyor ve

08’30’a kadar karşılıklı seferler şek-
linde, vardiya değişiminden çıkan
personeli de evlerine taşıyor. Aynı
servis akşam 18.30 ile 20.30 saatleri
arasında karşılıklı seferlerle devam
edecek. En büyük risk grubunda ol-
masına rağmen gecesini gündü-
züne katarak çalışan sağlık
çalışanlarına teşekkür eden Bahçeli-
evler Belediye Başkanı Dr. Hakan
Bahadır; “Koronavirüs’le mücadele
eden sağlık çalışanlarımız için ne
yapsak azdır. Doktorundan hemşi-
resine, hastane görevlisinden gü-
venliğine sağlık kurumlarında
çalışan, salgın hastalığa karşı mü-
cadele eden bütün sağlık persone-
line şükran borçluyuz. Servis
hizmetimizle, fedakar sağlık çalı-
şanlarının hastaneye ve oradan da
evlerine kolay ve rahat ulaşım sağ-
lamasını hedefliyoruz” dedi.

Üsküdar’da önce hijyen
Üsküdar Belediyesi tarafından
başlanan hijyen paketi ve su ta-
sarrufu sağlayan cihaz dağıtımı
hız kesmeden devam ediyor.
Saha ekipleri tarafından sokak
sokak, kapı kapı dağıtılan paket;
dönüşüm çantası içinde bulu-
nan su tasarrufu sağlayan ciha-
zın yanı sıra tohumlu kalem,
dezenfektan, maske, sıfır atık
bilgilendirme broşürü ve “Gönül
Gönüle Güzelleşiyor Üsküdar”
bülteni içeriyor. Üsküdar Beledi-
yesi, 30 saniyelik basit bir iş-
lemle musluk ucuna takılan ve
tazyik oranı artarken harcanan

sudan %40 tasarruf sağlayan
cihaz dağıtımı ile 200 bini aşkın
hane ve işyerine ulaşmayı he-
defliyor. Üsküdar Belediye Baş-
kanı Hilmi Türkmen sosyal
medya hesaplarından, “15 ma-
hallemiz tamam. Sırasıyla geli-
yoruz, bitireceğiz. Maske,
dezenfektan, yeşeren kalem ve
su tasarruf aparatını kapı kapı
sizlere ulaştırmak için bugün de
Çengelköy’deyiz. Mahallemize
dair güncel sıkıntı ve talepleri-
nizi de arkadaşlarıma iletebilir-
siniz.” diyerek dağıtımla ilgili
bilgi paylaşımında bulundu.

Türk yemekleri
dünya listesinde
Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belli olurken, Tür-
kiye'den birbirinden güzel 5 lezzetin listede yer aldığı sap-
tandı. İkinci sırada yer alan yemeğimiz ise 'Adana kebap'
olarak kayıtlara geçti. Medya takip kurumu Ajans
Press'in, TasteAtlas verilerinden elde ettiği bilgilere göre,
dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belli oldu. Böylelikle
Türkiye'den birbirinden güzel 5 lezzetin listede yer aldığı
saptanırken, birinci sıraya İtalya'dan Margherita pizzanın
yerleştiği kaydedildi. İkinci sıraya ise en sevilen lezzetleri-
mizden Adana kebap yerleşirken, üçüncü sırada Japon-
ya'dan Ramen (Erişte) yer aldığı kaydedildi. Türkiye'den
listeye giren diğer lezzetler ise; biber dolması, sarma,
köfte ve döner olarak görüldü. Ajans Press, türk mutfağı
ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans
Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020
yılından bugüne kadar Türk Mutfağı ile alakalı basına 3

bin 307 haber yansı-
dığı tespit edildi.
Adana kebap ile
çıkan haber adedi ise
285 olurken, köfte ile
alakalı 5 bin 593
haber olduğu 
kaydedildi.
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