
Pire için yorganı
ateşe vermem!

CUMHUR İTTİFAKI YAŞAYACAK

Hukuk dahilinde 
görev yapıyoruz

Basın İlan Kurumu Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr.

Mehmet Zahid Sobacı, gazetelere
yönelik şikayetlerde bütün kesimlerin
mutabık kaldığı Basın Ahlak Esasla-
rı’na uygun hareket ettiklerini belirtti.
Sobacı, Basın İlan Kurumu'na karşı
sistemli bir saldırı başlatıldığını ifade
ederek, "Aldığı kararlarla bu ülkeye
siyasi ve ekonomik maliyet doğur-
maktan başka bir icraatı olmayan
vesayetçi bir 
zihniyetin temsil-
cilerinin heze-
yanlarına karşı
Basın İlan Ku-
rumu olarak hu-
kukun sınırları
içinde görevimizi
yapmaya devam
ediyoruz" dedi. 
I SAYFA 8

Gündeme ilişkin bir dizi de-
ğerlendirmede bulunan

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cum-
hur İttifakı’nın genişletilmesi tartış-
malarına ilişkin, "Cumhur İttifakı
hususunda fitne çıkarmak için tah-
kimat yapanlara da diyorum ki,
rahat olun, huysuzluğu bırakın, hır-
çınlıktan dönün, samanlıkta olma-
yan iğneyi aramaktan vazgeçin. Net
olarak açıklıyorum, neye mal olursa

olsun Cumhur
İttifakı sonuna
kadar yaşaya-
caktır. Malum
yorumcular,
mahut televiz-
yon ve gazeteler
bilsinler ki: Bit
için dam yak-
mam. Pire için
yorganı ateşe
vermem" dedi. 
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PROF. SOBACI’DAN AÇIKLAMA

Ali İbrahim ÖNSOY SAYFA 7

Devlet 
dediğin...
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Mehmet Zahid Sobacı

İmamoğlu’ndan 
diplomatik atak

İBB Başkanı İmamoğlu, AB
Türkiye Delegasyonu Başkanı

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut
ile Florya’da bulunan İstanbul Plan-
lama Ajası’ndaki çalışma ofisinde
görüştü. Yaklaşık 45 dakika süren
görüşmede İmamoğlu ve Meyer-
Landurut, İBB-AB arasındaki po-
tansiyel iş birliğinin önemine vurgu
yaptı. İmamoğlu, "AB, Türkiye için
Türkiye, AB için
çok önemli.
Bunun en
önemli merkezi
de İstanbul. Bu
buluşmanın İs-
tanbul adına atı-
lan yeni dönemi
sağlamasın dili-
yorum" dedi.
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LANDRUT İLE GÖRÜŞTÜ

Ekrem İmamoğlu

Şimdi 142 büfeyi
açabilirsiniz!

İBB AK Parti Grup Başkanve-
kili M. Tevfik Göksu, yaptığı

açıklamada, 142 halk ekmek büfesi-
nin açılmasına izin verdiklerini söy-
ledi. Göksu, "CHP ve İBB’nin
yapmış olduğu algı ve manipülas-
yonları bertaraf ederek 142 büfeye
izin veriyoruz.
Pazartesinden
itibaren büfeleri
açabilirsiniz.
Ama İstanbullu-
lar daha çok ek-
meğe ulaşsın,
bakkal ve fırın-
lara da verin"
dedi. I SAYFA 9
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MANİPÜLASYON YAPTILAR

M. Tevfik Göksu

Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat

Çalık, KKTC'nin Kurucu Cum-
hurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatı-
nın 9’uncu yıldönümünde andı.
Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş
ile video konferans yöntemiyle gö-
rüşen Çalık “Kurucu liderimiz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti'nin Kurucu liderlerinden Rauf
Denktaş’ın eksikliğini her geçen
gün bu toplum yaşadığı sürece 
hissediyor ve hissedecek. İnşallah
bizler de onlara layık yöneticiler,
onlara layık insanlar olmaya gay-
ret gösteriyoruz” dedi. I SAYFA 5
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Devlet bahçeli

İktidar beni 
tatmin etmiyor!

AŞIYI DEĞERLENDİRDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, iktidardan gelen

açıklamaların kendisini tatmin et-
mediğini belirterek, "Aşı konusunda
iki önemli sorun var. Biri, ülkeye
gelen aşı miktarının azlığı, diğeri ise
adil dağıtım konusu. Yeni Zelanda

kendi nüfusunun
5 katı, Kanada
ise 9 katı aşı te-
darik ediyor.
Bilim insanları
bir ülkenin ko-
runması için nü-
fusun yüzde
60’ının aşı ol-
ması gerektiğini
söylüyor" dedi. 
I SAYFA 7
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Ali babacan

Sağlıkçıların 
aşı kuyruğu

TEK TEK AŞI OLDULAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, esnaf ziyaretlerine

Kartal'da devam etti. İstanbul Millet-
vekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den
ihraç kararının mahkeme tarafından
iptaline ilişkin konuşan Akşener, "Par-
timizin sistemi içerisinde yargı çok
hızlı çalıştı. Bu çok manidar. Bütün
yargıyla işi olan, gücü olan insanlara

bu konuda inşallah örnek olur bu hızlı
karar verme işlemi" dedi. Kendisinin
beş yıldır süren bir davası olduğunu
hatırlatan Akşener, "Darısı onun ba-
şına. İl Başkanımızın kendi kendine
müracaatı var. Orada da demek ki
yargı hızlı çalışabiliyormuş. Çok ilginç
geldi bize. İnşallah bütün yargılama-
larda aynı şey olur" şeklinde konuştu.
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YARGI COK HIZLI
BU COK MANIDAR

Onlara layık 
olmak istiyoruz
ç

LIDERLERE ASI
CAGRISI YAPTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı oldu. Erdoğan, “Başta
siyasi liderler olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da
aşı olmalarının isabetli olacağına inanıyorum” açıklamalarında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara
Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısının

ilk dozu yapıldı. Hastane çıkışı gaze-
tecilerin sorularını cevaplandı-
ran Erdoğan, "Tüm başta
siyasi liderler olmak
üzere, tüm milletvekille-
rimiz, bu kampanyayı
güçlü kılma nokta-
sında belirlenmiş  aşı-
lanma noktalarında
aşıyı teşvik ederlerse
çok çok isabetli olaca-
ğına inanıyorum” dedi.

25-30 milyon doz daha aşı geleceğini belirten
Erdoğan, “Bu süreçte ölenlere Allah'tan rah-

met diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarına
bu süreçte ortaya koydukları per-

formans nedeniyle şahsım ve
milletim adına teşekkür edi-

yorum. 256 bin kişi şu ana
kadar aşı oldu. Demek ki
hastanelerimizdeki per-
formans da bayağı iyi.
Bütün doktorlarımız,
hemşirelerimiz yoğun bir

performans ortaya koyu-
yorlar” açıklamasını yaptı. 
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BENİM 5 YILDAN BERİ SÜREN DAVAM VAR
Hakkında verilen ihraç kararının mahkeme tarafından
reddedilmesinin ardından açıklama yapan İYİ Parti

Milletvekili Ümit Özdağ, "İYİ Parti beni basın yoluyla tehdit
ediyor. Muğla'ya gidersen gereken yapılacak diye haber gönde-

riyorlar" dedi. CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay'ın, ihraç kararına yönelik de-
ğerlendirmelerine de tepki gösteren Özdağ,
"Altay, yerlerine kayyum atanan terör ör-
gütü ile bağlantılı belediye başkanlarının
hukukunu savunuyor. Ama Atatürkçü, mil-
liyetçi Ümit Özdağ'ın hukukunu savunmu-
yor" eleştirisinde bulundu. I SAYFA 7
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İYİ PARTİ BENİ
TEHDİT EDİYOR!

Mimar Sinan tarafından
yaptırılan Üsküdar'daki

Şemsi Paşa Cami'nin önüne ya-
pılmak istenen yolun tartışmaları
devam ederken, yeni bir yol skan-
dalı da Topkapı Sarayı'nda ortaya
çıktı. Skandalı gündeme getiren
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhur-
başkanlığı Milli Saraylar İdaresi
Başkanlığı’na devredilen Topkapı

Sarayı’nda tarihi eserlerin tahrip
edilmeye devam edildiğini açıkla-
yarak, "1. derece sit alanında bi-
limsel kazı yapılmadan, izin
alınmadan, arkeolog görev-
lendirilmeden kepçelerle yol
ve çevre düzenlemesi ça-
lışma yapılmaya devam edi-
liyor. Yol düzeltmek için
tarih yok ediliyor" eleştiri-
sinde bulundu. 
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YOL DÜZELTMEK İÇİN TARİH YOK EDİLİYOR

İBB'nin Şemsi Paşa 
Camii'nin önündeki

Mimar Sinan'ın yaptığı
rıhtıma beton dökme-

sinin ardından yeni bir
skandal da Topkapı

Sarayı'nda ortaya
çıktı. Cumhurbaşkan-

lığı Milli Saraylar 
İdaresi Başkanlığı'nın

yol düzeltme çalışması
adı altında 1. derece

sit alanında kepçeyle 
çalışma yaptığı tarihi

eserleri yok ettiği 
görüldü

NEDIR BU TARIH
DUSMANLIGI! SİT ALANINA 
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İlgezdi, tarihi alanda kepçe
ile çalışma yapılmasının

kesinlikle yasak olduğunu hatırla-
tarak, "Yol düzeltmeye çalış-
tıkları için tarihi eserlerimiz
yok oluyor. Bu çalışmalar sı-
rasında bilimsel kazı yapıl-
madığı için düzeltilen
alanlarda bulunan tarihi çini
ve seramikler yok oluyor.
Daha önce de izinsiz ağaç

kesimi sırasında kepçe kullanıl-
mıştı. O zaman da tarihi ekmek
fırınları ve kemerler zarar görm-
üştü" dedi. "1. derece sit alanında
kepçe ile yol düzeltmek iktidarın
tarihi esere bakışının özetidir"
diyen İlgezdi, konuyu aynı za-
manda TBMM gündemine taşı-
yarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay’a bir soru önergesi
verdi. I SAYFA 9

ç
İKTİDARIN TARİHİ ESERE BAKIŞININ ÖZETİ

HAbER

EKREM 
HACIHASANOĞLU

Daha önce de Topkapı Sarayı’ndaki Valide Sultan Dairesi’nde yapılan restorasyon
çalışması sırasında dikkatsiz ve özensiz çalışma sonucu tarihi yapının duvarlarında
delikler oluşmuş, restorasyonu yürüten firma hakkında soruşturma açılmıştı. 

DUVARLAR
TAHRİP

EDİLMİŞTİ

Mehmet
Murat
Çalık

Ümit Özdağ
İYİ Parti Lideri Meral Akşener Kartal’da konuştu.

Sağlık çalışanlarına bugün iti-
barıyla koronavirüs aşısı ya-

pılmaya başlandı. Kartal Dr. Lütfi
Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki Aşı
Uygulama Merkezi'nde uzun kuyruk
oluştu. Başhekim Prof. Dr. Recep
Demirhan, "Aşının bulunması çok
önemli bir imkan. Eğer toplumu
yüzde 70'in üzerinde aşılayabilirsek,
bu hastalıktan insanların ölmesini
engelleyebiliriz" dedi. I SAYFA 5
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Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre
Kayıpmaz, aşı olduktan sonra uygulama

noktasında hafif ağrı olduğunu belirterek,
"Bunun dışında baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem
ağrısı gibi istenmeye yan etkiler. 48 saat içinde de
sonlanıyor bunlar. Aşıya bağlı alerjik reaksiyonlar
gözlenebiliyor nadir de olsa. Aile sağlığı merkez-
leri ve hastanelerde bu durumlara karşı gerekli
önlemler alınmış durumda" diye konuştu. 
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BAŞ AĞRISI OLABİLİR!

Yurdun her bir yöresinin damak lezzetlerini unutturmamak
ve gelecek nesile bunu en iyi şekilde aktarabilmenin çok

önemli olduğunu belirten Kenan Balcı, "Kars dünyanın en lezzetli
eti olan kazların yetiştiği bir coğrafyadır. Kafkas arılarının yaptığı
Kars balı tadına doyum olmayan şifa kaynağıdır” dedi. I SAYFA 4
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DAMAK LEZZETİ UNUTULMASIN!
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dünyAyı değiştiren teknoloji 3D yazıcı,
Türkiye’de yerli ve milli sermaye tarafın-
dan Zaxe adıyla üretiliyor. 2015 yılında

‘Türkiye’nin de global bir 3D yazıcısı olmalı’ hede-
fiyle Baki Gezgen ve Aydonat Atasever tarafından
kurulan, aynı yıl TİM’in düzenlediği İnovasyon Haf-
tası’nda ilk satışını yaparak büyüme adımlarını atan
Zaxe, bugün KVK, Nevzat Aydın ve Muzaffer Akpı-
nar gibi yatırımcıların da dahil olmasıyla Türkiye’de
3 binden fazla noktada ve 400’ü aşkın okulda kulla-
nılmaya başlandı. Sadece ABD’deki büyüklüğünün
2023 yılında tam olarak 23 milyar dolar bir başka de-
ğişle Türkiye’nin yıllık otomotiv ihracatı kadar olması
beklenen 3D yazıcı pazarı, ülkemizde de hızla gelişi-
yor. Bunda Zaxe’nin yerli üretim araçların globalde
pazarlanması vizyonunun da etkisi tartışılmaz bi-
çimde büyük. Ar-Ge çalışmaları bir yandan sanayi
öte taraftan da haneler için iki koldan hızla ilerleyen
Zaxe’nin yerli 3D yazıcılarını kullanmak için endüstri
mühendisi olmaya da gerek yok. Zaxe Genel Mü-
dürü Emre Akıncı, Türkiye’de 6 yaşındaki çocukların
oyuncaklarının kopan parçasını tamir etmek ya da
kendisine yeni bir oyuncak üretmek için Zaxe 3D ya-
zıcıyı kullanmaya başladığını söyledi. 3D yazıcı kul-
lanma yaşının ilk okula giriş seviyesine düşmesinin
sektör için oldukça umut verici olduğunun altını
çizen Akıncı, böylece 3D yazıcı sektörünün ‘Her evde
bir fabrika’ hedefine hızla yaklaştığını anlattı.

BAşArıLı müzisyen İlyas Yalçıntaş, sözü
ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı
“Dönme”yi  sevenleriyle buluşturuyor.

Geçtiğimiz ay paylaştığı son şarkısı Kalbimin Ka-
pısı ile radyo ve müzik listelerinde kısa sürede üst
sıralara yerleşen, yaptığı her şarkıyla başarıyı yaka-
layan ve başarısını istikrarlı şekilde sürdüren İlyas
Yalçıntaş, son şarkısının başarısını da yeni bir şar-
kıyla kutluyor. Sözü ve müziği İlyas Yalçıntaş’a,
aranjesi de Aytaç Kart’a ait olan şarkının video klibi
İlyas Yalçıntaş’ın kendi Youtube kanalından lyric
video olarak yayınlanacak. İlyas Yalçıntaş yeni şar-
kısının haberini sosyal medya hesabından sevenle-
riyle paylaşırken bambaşka bir sürpriz haber daha
verdi. Genç müzisyen bu hafta itibariyle kendi You-
Tube kanalından her hafta yepyeni video ve şarkılar
da paylaşmaya devam edecek.
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi

Müge YüCETüRK
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Tekirdağ 
İrfan DEMİR

YAŞAM

3D yazıcıya
talep çok

İlyas’tan iki şarkı

NEŞE MERT

T üm dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 pandemisi sürecinde;
karantinalar, evde kalma süreleri-

nin uzaması, hareketsiz yaşam ve tele-
iletişim olarak da bilinen uzaktan
çalışmanın yaygınlaşması, omurga sağ-
lığını tehdit ederken, duruş bozuklukları-
nın da artmasına neden
oluyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Prof. Dr. Berna Tander “Bu süreçte; bil-
gisayar, telefon, tablet başında geçen sü-
relerin uzamasına hareketsiz yaşam ve
belirsizliğin yarattığı kaygı ve stresin de
eklenmesi ile kas- iskelet sistemi prob-
lemleri, ağrıları daha sık görülmeye ve
halk sağlığında da ciddi yer tutmaya
başlamıştır. Pandemi sürecinde farkında
olmadan omurgamızı, duruşumuzu
olumsuz etkileyen bazı hatalı davranış-
larımız ileride yaşam kalitemizin fazla-
sıyla azalmasına neden olacağından, bu
yanlışlardan bir an önce kaçınmamız ve
omurga sağlığımızı korumak için bazı
kurallara dikkat etmemiz gerekir” diyor. 

45 dakikadan uzun 
süre oturmayın

Sürekli oturarak çalışmak, yer çekimine
direnen kasların yüklenme biçimlerini
değiştirerek güç azalmasına yol açar.
Benzer şekilde masa başında oturarak
uzun süre geçirenlerde bacak arka kas-
ları kısalır ve kas gerilmelerinde artış
olur, bir süre sonra bu durum bel ağrıla-
rına yol açabilir. Pandemi sürecinde,
evde çalışma ortamını uygun şartlarda
düzenlemeliyiz, aksi takdirde sürekli
omurga yakınmalarımız olacaktır.
Oturma süresinin kısıtlanması oldukça
önemlidir, bir seansta maksimum
oturma süresi 45 dakika olmalıdır. Otuz
dakikada bir küçük molalar vermek, sa-
atte bir de ayağa kalkmak ve esneme ha-
reketleri yapmak gerekir. 

Bacak bacak üstüne atmayın

Otururken uzun süre bacak bacak üs-
tüne atmak, dizleri koltuğun altına top-
lamak gibi yanlış pozisyonlar diz
ağrılarını tetiklerken, alçakta oturmak ise
kalça ağrılarını artırır. Her iki ayak yere
eşit olarak temas etmelidir. Ayrıca ev or-
tamında çalışırken; yerde, yatakta veya
koltukta değil; mutlaka masada ve
uygun bir çalışma sandalyesinde otura-
rak çalışmalıyız. Aksi halde tüm
omurga, kötü yük dağılımının etkisiyle
daha çok ağrıyacaktır.

Başınızı öne eğmeyin

Başın öne doğru eğik duruşu; günü-
müzde uzun süre masa başında çalışan-
larda oldukça sık görülen bir duruş
bozukluğudur. Başın her 2,5 santim öne
doğru eğik tutulması, boyun omurlarına
binen yükü iki kat artırır. Cep telefonu
veya tablete bakarken uzun süre başı-
mızı 30 derecelik bir açıyla öne eğmemiz
kendi kafa ağırlığımızın 3-4 katı mik-
tarda omurgamıza aşırı yük bindirir.
Yük artışı diskte bozulmayı başlatır, za-
manla sertleşmeye, su kaybına, yırtılma
ve fıtıklara kadar giden bir sürece neden
olur. Boynunuzun ve duruşunuzun sağ-

lıklı olması için bilgisayarınızın monitö-
rünü gözünüzden 50-75 santim uzakta
olacak şekilde yerleştirmeli, bilgisayar
ekranının orta noktası mutlaka göz hiza-
sının hafif aşağısında olmalıdır. Çift mo-
nitörlü bir kurulumda her iki monitörün
eşit oranda kullanılabileceği olasılığı da
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu du-
rumda her iki monitör görsel olarak
burun hizasında bir araya gelmeleri için
yan yana yerleştirilmelidir. 

Sandalyenizin ergonomik
olmasına dikkat edin

Çalışma sandalyesinin ergonomik olma-
sına; en az kürek kemiklerine kadar
uzanmasına, arkalığın bel kavisini sar-
masına ve hafif arkaya eğimli olmasına
da dikkat etmek gereklidir. Sandalyede
veya koltukta otururken, bel boşluğunuz
sandalyenin arkasına temas etmelidir.
Eğer temas etmiyorsa bel boşluğunun
küçük bir yastıkla desteklenmesi omurga
kökenli kas ağrılarının veya bel ağrıları-
nın önlenmesini sağlayabilecektir. Çok
alçak sandalyede çalışmak dizin ön kıs-
mında ağrılı bir soruna, ayakların yere
temas etmediği yükseklikteki sandalye
ise omurga nedenli ağrılara yol açabil-
mektedir. İdeal yükseklik kabaca her iki
el bacak altına konulduğunda ayakların
yere düz bir konumda hafifçe değmesi
ile bulunur. 

Ani dönme hareketlerinden 
mutlaka kaçının

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Prof. Dr. Berna Tander “Uzun süre otu-
rarak masa başı işi yapan kişilerin çalış-
maya başlamadan önce ihtiyaç
duydukları bütün malzemeleri kolay eri-
şebilecekleri yerlere koymaları çok
önemli. Yerden bir şey almanız, yukarı

doğru aniden uzanmanız veya aradığı-
nız malzemelere ulaşmak için dönme
hareketi yapmanız, şiddetli kas kasılma-
larına veya bel fıtığına yol açabilmekte-
dir” diyor. 

Dirseklerinizi doğru yerleştirin

Klavye kullanılırken ergonomi kuralla-
rına dikkat edilmeli, dirseklerin çok bü-
külü veya çok açık olmamasına, ön
kolun yere paralel kalmasına ve ellerin
de yukarı doğru çok açılanmamasına
özen gösterilmelidir. Ayrıca omurga;
özellikle omuzlar ve kollar gevşek halde
olmalıdır. Aksi çalışma koşulları; dirsek
ve el bilek düzeyinde sinir sıkışmasına,
sırt ile boyun ağrılarına yol açabilmekte-
dir. Dirsekte olabilecek sorunlar için;
dirseğin sert zeminlere dayanmaması ve
kolların bükülü pozisyonda uzun süre
durmaması yeterli olacaktır. 

Cep telefonuyla kulaklık 
ya da hoparlörden konuşun

Teknolojik ekranlara uzun süre bakan
veya telefonu kulağı ile omuz arasında
sıkıştırarak uzun süre konuşan kişilerde;
son yıllarda “cep boyun hastalığı“ ola-
rak Türkçe’ye de çevrilen yeni bir tanı,
hastalık ortaya çıkmıştır. Baş düz oldu-
ğunda yerçekimi boyuna kuvvet uygular,
boyunla düşey düzlem arası açı artışı
uygulanan kuvveti de artırmaktadır. Cep
boyun hastalığına yakalanma riski boy-
nun omuzlardan daha ileri olduğu du-
rumlarda artmaktadır. Hastalığın şiddeti
kişiden kişiye değişmekte; kronik baş ağ-
rısından, disk hasarlarına veya kollarda
uyuşma karıncalanmaya kadar birçok
şikayete yol açabilmektedir. Bilgisayar
başında telefonla konuşurken ya hopar-
lörü açarak ya da kulaklıkla kullanmaya
özen göstermek gereklidir.

Yatış pozisyonuna dikkat edin

Ayakta ya da otururken duruşumuza
dikkat etsek de yatarken aynı özeni gös-
termeyebiliyoruz. Oysa özellikle uzun
uyku saatleri boyunca yatış pozisyonu-
muzun doğru olması, güne enerjik baş-
lamamızı sağlayabilmektedir. Öncelikle
yatarken vücudumuzun fizyolojik kıv-
rımlarını koruyarak yatmalı, yatak sert
ve düz olmalı, vücut ağırlığıyla yaylan-
mamalıdır. Yastık çok alçak veya çok
yüksek olmamalı, boyundaki çukurluğu
destekleyecek kadar olmalıdır. Çok yu-
muşak yastıklar zararlıdır, çok sert ve
yüksek yastıklar ise başın askıda kalma-
sına ve boynun zorlanmasına neden
olur. Sırtüstü yatarken dizlerin altına
hafif yükseklik yerleştirilebilir, yan yatar-
ken de dizi hafifçe kırarak bacakların
arasına yastık yerleştirilebilir.

Beslenmede bu 
yanlışlardan kaçının!

Evde kalma süresi uzadıkça; artan kaygı
ve evde olmanın aşırı rahatlığı ile kilo-
nuz çok artabilir, kontrolden çıkıp,
omurga sağlığınızı tehlikeye atabilir. Ay-
rıca; hareket azalmasına bağlı kas zayıf-
lıkları ve total kalori harcamasında
azalmaya bağlı metabolizma hızının
düşmesi de kilo almanızı kolaylaştıra-
caktır. Çalışırken, masanızda abur cubur
bulundurmak yerine su içmeyi tercih et-
melisiniz. Ayrıca hamur işi gıdalar, işlen-
miş ve aşırı tuz bulunduran besinlerin
tüketiminden de kaçınmak gerekir.
Omurganızın sağlığı için günde 2-3 litre
su tüketmelisiniz. Vücudumuzun yüzde
60'ı sudan oluşmaktadır, az su tüketil-
mesi veya susuz kalmak kasların ve disk-
lerin yapısını zayıflatır, zedelenmelere
açık hale getirir ve yavaş iyileşmesine
neden olur. 

OMURGA SAGLIGINIZ 
ICIN ALTIN ONERILER 

Covid-19 virüsü kalp kasına
direk zarar verebileceği gibi, ak-
ciğerlerde yaptığı hasar sonucu
kalbe ani aşırı yüklenmeyle ciddi

kardiyak problemlere yol açabilir. Ayrıca
hem koroner hem de diğer damar sistem-
lerinde, viral enfeksiyon sürecinde oluşan
reaksiyonlar (pıhtılaşma sistemi üzerindeki
değişiklikler, aşırı bağışıklık yanıtı, sitokin
fırtınası, şok tablosu) dolaylı yoldan kalbi
ciddi olarak etkileyebilmekte ve ölümcül
sonuçlara neden olabilmektedir. 

1-Miyokardit (Kalp kası iltihabı)

Ani kalp hasarı, Covid 19
vakalarının yaklaşık olarak
%20’sinde meydana gelmek-
tedir. Hafif semptomları
olan ve kalp kası fonksiyon-
ları hafifçe bozulmuş hasta-
larda miyokardit genellikle
özel bir tedaviye gerek kal-
madan kendiliğinden düzelir.
Ancak, olguların %30’unda

dilate kardiyomiyopati denilen geri dönü-
şümsüz kalp kası hasarı gelişebilir.

2-Hipertansiyon (Yüksek tansiyon)

Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle ile haya-
tını kaybedenlerin 2/3’ünde başta hiper-
tansiyon olmak üzere kalp damar
hastalıkları veya diyabet saptanmıştır. Bir
takım tansiyon ilaçlarının (ARB ve ACE
inhibitörlerinin) Covid enfeksiyonuna yol
açtığı ya da şiddetlendirdiği şeklinde sosyal
ve uluslararası medyada yanlış yönlendir-
meler birçok hastanın ilaç kullanımını bı-
rakmasına ve bununla birlikte ciddi

sorunlara neden olmuştur.
Ancak bu konuda daha
sonra yapılan yayınlar kuru-
lan hipotezleri destekleyecek
kadar güçlü kanıt olmadığını
ve ilacın bırakılmasına gerek
olmadığını ortaya çıkarmıştır.
Türk Kardiyoloji Derneği,
kendilerine herhangi bir ACE
inhibitörü, ARB başlanmış

tüm hastalara ilaçlarına devam etmelerini
önermektedir. 

3-Kalp yetersizliği

Tüm diğer enfeksiyonlar gibi, Covid -19
enfeksiyonunun da kalp yetersizliği tablo-
sunu kötüleştirme potansiyeli mevcuttur.
Kalp yetersizliği olan tüm hastalarda grip
ve pnömoni aşıları önerilmelidir. Bu aşılar
oluşabilecek ikincil enfeksiyonları önle-
mede önemlidir. Tedavide ve korunmada
yaygın olarak kullanılan ilaçların kardiyak
yan etkileri olabilmektedir. Bu nedenle kalp
yetersizliği tanısı olan hastaların kardiyo-
loji uzmanlarına danışmadan kullanma-
ması önemlidir.

4-Venöz tromboemboli 

Covid -19 enfeksiyonu damarlarda yangı,
damar yüzeyinde hasarlanma ve pıhtılaş-
maya eğilim ile birlikte seyredebilmektedir.
Hareketsizlik de, venöz tromboemboli
(VTE) riskini artırmaktadır. Venöz trom-
boemboli derin toplardamarlarda oluşabi-

lecek pıhtıların akciğer damarlarına git-
mesi ile hayati problemlere yol açabilmek-
tedir.

5-Koroner kalp hastalığı

Covid -19’a yakalanan bir hastada daha
önceden var olan koroner damar rahatsız-
lığı zemininde kalp krizi gelişebileceği gibi,
enfeksiyonun koroner damar sisteminde
neden olduğu etkiler ile göğüs ağrısı ya da
kalp krizi şeklinde olabilen “akut koroner
sendrom” adı verilen durumlar gelişebil-
mektedir. Her ne şekilde olursa olsun
göğüs ağrısı olan hastaların doktora baş-
vurmaktan kaçınmaması gerekmektedir.
Kalp problemleri ihmal edildiğinde hayati
tehlikeye neden olabilir. Covid 19 endişesi
ile hastaneye başvurmamak, evde şikayet-
lerin geçmesini beklemek son derece yanlış
bir tutumdur. Bu konuda hastanelerde
hastaların sağlığı ve güvenliği için tüm ön-
lemlerin alındığı bilinmelidir. Bu dönemde
kalp kontrollerinin de aksatılmaması çok
önemlidir. ZEYNEP VURAL

5 KALP PROBLEMiNE DiKKAT! 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berna Tander, pandemide omurga 
sağlığımızı korumanın 10 püf noktasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Mutlaka düzenli
egzersiz yapın

Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Uzmanı Prof. Dr.
Berna Tander “Hangi
yaşta olursak olalım kas
ve kemik sağlığımız için
günlük belirli bir miktarda
düzenli aktivitemiz olmalı.
En etkin tedavi yönteminin
de problemin oluşmasını
engelleyip, uygun ekip-
manla, aralıklı çalışarak
ve mümkün olduğunca eg-
zersiz yapmak olduğunu
unutmamak gerekir. Hafif
ve orta şiddetli egzersizler
bağışıklık sistemini güç-
lendirdiği gibi, kaygı düze-
yini de azaltır. Hareketsiz
bir yaşamdan kaçınmak,
günde en az yarım saat
mutlaka egzersiz ya da 
yürüyüş yapmayı ihmal 
etmemek gerekir.” diyor.
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ataşEhir TEM otoyolu Çam-
lıca gişeler mevkisi yan yolda
ilerleyen bir ticari minibüs kont-

rolden çıkarak önce kaldırıma çıkıp çitleri
ve direği devirdi, ardından yola devrilerek
yan yattı. Minibüs içerisinde sıkışarak ya-
ralanan sürücü ambulansla hastaneye kal-
dırılırken, kaza nedeniyle yolda trafik
yoğunluğu oluştu. Kaza, Ataşehir TEM
otoyolu Çamlıca gişeler mevkisi güney yan
yolda saat 12.45 sıralarında meydana
geldi. Fethi Sümer kontrolündeki Ford
marka kapalı kasa ticari minibüs, yağmur
nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden
çıktı. Kaldırıma çıkıp yolun kenarındaki
çitleri ve direği deviren minibüs ardından
yan yatarak yola devrildi. Yan yatan mini-
büsün sürücüsü araç içerisinde sıkışarak
yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri
yaralıyı araç içerisinden alarak sağlık ekip-
lerine teslim etti. Yaralı Fethi Sümer, olay
yerindeki ilk müdahalenin ardından ambu-
lans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nede-
niyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Yan
yatan minibüs çekici ile devrildiği yerden
kaldırılarak götürüldü.

Felakete
ramak kala!

istanBul merkezli geçtiğimiz
Perşembe günü 8 ilde düzenle-
nen operasyonda ele geçirilen

sahte ve ayarı düşürülmüş altınlar emni-
yette sergilendi. Altınları piyasaya sürdük-
leri iddiasıyla aranan 103 kişiden 76'sı
yakalanırken, bu kişilerden 29'u tutuklandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, bir suç şebekesi tara-
fından Fatih'te 8 farklı atölyede üretilen
sahte ve ayarı düşürülmüş altınları, diğer
şehirlerde piyasaya sürerek yüklü miktarda
vurgun yaptıkları bilgisi üzerine çalışma
başlatmış, yürütülen soruşturma kapsa-
mında 103 şüphelinin yakalanması için 6
Ocak Perşembe günü 8 ilde eş zamanlı
operasyon düzenlemişti. O tarihte 8 ilde
130 adrese düzenlenen baskınlarda aranan
103 şüpheliden 76 kişi yakalanırken adres-
lerde yüklü miktarda sahte ve ayarı düşü-
rülmüş altın kolye, bileklik, kemer, küpe ve
poşetler içinde altın ve bakır ziynet eşyaları
ile 56 bin 60 lira ele geçirilmişti. Söz ko-
nusu sahte ve düşük ayarlı altınlar, bugün
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergi-
lendi. Öte yandan yakalanan 76 zanlının
emniyetteki işlemleri dün sona erdi. Beş
şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından
emniyetten serbest bırakıldı. 

Bağcılar'da, 4 kişinin park ha-
lindeki bir otomobili ittirerek çal-
dığı anlar güvenlik kamerasına

yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Bağcılar
Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Park
halindeki otomobilin yanına gelen dört kişi-
den biri aracın içine girdi. Aracın dışında
bekleyen 3 kişi ise otomobili park halinde bu-
lunduğu yerden çıkarmak için ittirmeye baş-
ladı. Otomobili bulunduğu yerden çıkarmayı
başaran 4 şüpheli daha sonra aracı alıp
uzaklaştı. Sabah saatlerinde otomobilini bı-
raktığı yere gelen vatandaş, aracının orada
olmadığını görünce durumu polis ekiplerine
bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çev-
redeki güvenlik kameralarını inceleyerek hır-
sızları yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir
apartmanın güvenlik kamerası tarafından sa-
niye saniye kaydedildi. Görüntülere, hırsızla-
rın otomobili çıkarmak için ittirdiği ve alıp
kaçtığı anlar yansıdı. DHA

Sahte altına
geçit yok

Onlar çaldı 
kameralar kaydetti

A rnavutköy'de 5 yaşındaki kızı
Zümra Yüzüak ile birlikte Hacı-
maşlı-Arnavutköy yolunda oto-

mobiliyle seyir halindeyken bir anda
direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü
Nesibe Yüzüak otomobille dereye uçtu.
Ormanlık bir bölgede yaşanan kazada
dereye uçarak ters dönen otomobili şans
eseri hemen arkalarından gelen başka bir
otomobil sürücüsü fark etti. Bir an bile
tereddüt etmeden su dolu dereye atlayan
Ferdi Sarıgöz ve amcası otomobil için-

deki anne, kızı çıkararak kendi otomobil-
leriyle hastaneye götürmek istedi. Hasta-
neye giderken kazanın etkisiyle şoka giren
talihsiz kadın, dereye uçan aracın içeri-
sinde eşinin de olduğunu söyleyince, ken-
dilerini kurtaran Ferdi Sarıgöz itfaiyeye
ve 112 ekiplerine haber verdi. Yaralı anne
kızı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gö-
türen amca yeğen, daha sonra tekrar
kaza yerine dönerek itfaiyenin kurtarma
çalışmalarına katılmak istedi. İtfaiye ekip-
lerinin su dolu derede ters dönen otomo-

bil içerisinde yaklaşık 1 saat süren arama
çalışmaları sonuçsuz kaldı. Araç içinde ve
derede başka bir kişinin olmadığı tespit
edildi. Talihsiz anne ve kızını hastaneye
yetiştiren Ferdi Sarıgöz ve amcası; “Du-
rumları ağırdı, biri daha var deyince on-
ları bırakır bırakmaz geri geldik. Biz
aracımızla geliyorduk bir kadının yardım
edin çığlıklarını duyduk ve hemen aracı-
mızdan indik. Aracımızdan inince dereye
uçan bir arabadan sesler geldiğini fark
ettik. Hemen dereye atladık ve araçta bu-

lunan anne ve kızı çıkardık. Kendi aracı-
mızla hastaneye götürdüğümüz sırada
bize birisinin daha olduğunu söylediler.
Hemen ekiplere haber verdik ve hasta-
neye bırakır bırakmaz geri buraya dön-
dük ve tekrar dereye girdik." dedi. Kaza
sonrası ağır şekilde yaralanan anne Ne-
sibe Yüzüak ve kızı Zümra Yüzüak Arna-
vutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk
müdahalelerin ardından ambulans ile
Başakşehir Çam ve Şakura Şehir 
Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA

EdinilEn bilgiye göre,
Mevlana Mahallesi,
Acarlar Sitesi'nde bulu-

nan 15 katlı binanın 14 katında
yangın çıktı. İhbar üzerine olay ye-
rine itfaiye, polis ile 112 sağlık
ekipleri sevk edildi. Yangına müda-
hale eden itfaiye ekipleri ile bina
yöneticisi daire içinde elleri bant ile
bağlanmış A.Ş. isimli kadını alevler

arasından çıkardı. 14. katta çıkan
yangına müdahale eden itfaiye
ekipleri yangını söndürerek kontrol
altına aldı. A.Ş. isimli kadının elle-
rini kavga ettiği sevgilisi E.Y. ban-
tladığı iddia edildi. 112 sağlık
ekiplerine teslim edilen kadının du-
rumu iyi olduğu öğrenildi. Öte
yandan şahsın binanın panosuna,
‘binada yangın çıkabilir' diye yaza-

rak gülücük işareti koyduğu ileri
sürüldü. Bir site sakini, "Taksicilik
yapan bir kız oturuyormuş her-
halde. Onun da sevgilisi ellerini
bağlayıp kaçmış. Bina yöneticisine
sordu. Biz onu kurtardık şu anda
dedi. Herhangi bir can kaybı yok
bildiğim kadarıyla" dedi. Polis ekip-
leri olay ile ilgili inceleme başlattı.
DHA

Sevgilisini yakacaktı!

ANNE KIZ 
DEREYE UCTU!

ANNE KIZ 
DEREYE UCTU!

ANNE KIZ 
DEREYE UCTU!

ANNE KIZ 
DEREYE UCTU!

ANNE KIZ 
DEREYE UCTU!

ANNE KIZ 
DEREYE UCTU!

Arnavutköy'de orman yolunda otomobiliyle seyir halindeyken kızıyla birlikte su dolu dereye uçan talih-
siz kadının yardımına şans eseri hemen arkalarından gelen başka bir otomobildeki vatandaşlar koştu.
Köprüden dereye uçarak dereye devrilen otomobildeki anne kızı kurtarmak için su dolu dereye hiç 
düşünmeden atlayan vatandaşlar anne kızı kurtararak kendi otomobilleriyle hastaneye götürdüler

Ataşehir'de bir şahıs, kız arkadaşının ellerini bantladıktan sonra daireyi ateşe
verdi. İtfaiye ekipleri ve bina yöneticisi genç kadını alevler arasından çıkardı

EsEnlEr'dE cadde üzerinde
park halindeki bir lüks araç, 3
hırsız tarafından vatandaşların

gözleri önünde soyuldu. Caddeden vatan-
daşların geçmesine rağmen rahat tavırlarla
hırsızlıklarına devam eden şüphelilerin o
anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay,
sabah saat 06.30 sıralarında Esenler
Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Cadde-
sinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde
üzerinde park halinde bulunan lüks aracın
arkasına araçlarını park eden üç hırsız, çev-
reyi gözetledikten sonra lüks araca yanaşa-

rak yumruklarla camı kırdı. Bir hırsız gel-
dikleri araçta beklerken, bir hırsızda hızlı bir
şekilde araca girerek elektronik aksamları
sökmeye başladı. Aracın içerisinde bulunan
hırsız söktükleri elektronik parçaları dışa-
rıda bekleyen arkadaşına vererek geldikleri
araca yükledi. Bu sırada cadde üzerinde
araçların ve vatandaşların gelmesine aldırış
etmeyen hırsızların rahat tavırları şaşkına
çevirdi. Hırsızlar çevresindeki vatandaşları
umursamadan hırsızlık yapmaya devam
etti. Lüks aracın içini talan eden hırsızlar
alacakları malzeme kalmayınca, geldikleri

araca binerek kayıplara karıştı.

Lüks araçtan hırsızlık anları kamerada

Esenler'de hırsızların lüks aracı talan
ederek soydukları o anlar güvenlik ka-
merasına saniye saniye yansıdı. Görün-
tülerde, hırsızların aracı lüks aracın
arkasına park ettikten sonra, aracın ca-
mını kırıp içine girdiği, burada parçaları
sökerek geldikleri araca yükledikleri ve
çevredeki araçlara ve vatandaşlara aldı-
rış etmeden lüks aracı soydukları 
görülüyor. DHA

TERÖR örgütü PKK/KCK soruştur-
masında tutuklanan ve açığa alınan
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı

Cihan Yavuz hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye
olmak' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası iste-
miyle iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli
Yavuz'un Diyarbakır'da öldürülen örgüt mensu-
bunu şehit diye tabir ettiği, terör örgütü PKK'nın

yurtdışında faaliyet gösteren televizyon progra-
mında PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve Leyla
Güven'in açlık grevi hakkında değerlendirmeler
yaptığı belirtildi. İddianamede, PKK/KCK terör
örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yöne-
lik südürülen çalışmalar kapsamında 20 Eylül
2018 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne
mail geldiği anlatıldı. Söz konusu mailde “PKK

hakkında bir ihbarda bulunmak istiyorum, bilgi-
lerimin gizli kalmasını istiyorum yoksa beni öldü-
rürler" ifadeleri kullanılarak, 14 şahsın PKK 
propagandası yaptıkları belirtildi. Mailde, ihbarcı-
nın 'Dediğim gibi ben de bu işlerdeydim ancak
pişman oldum. Sizlere böyle yardımcı olayım is-
tedim' şeklinde ihbarda bulunduğu, bu ihbarın
üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Göz göre göre soygun

Cihan Yavuz’un 10 yıla kadar hapsi istendi
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İ şçi ve emekçinin her zaman 
yanında olan.
Fakir fukara, garip gureba ve yetimin

hakkını hiç kimseye yedirtmeyen.
Yolsuzluk yapanların ocağına incir ağacı

diken.
Havuzlara sığdıramadıkları havuz med-

yaları için Kanal İstanbul Projesini yapan. 
Halkın parasıyla yapılan köprü ve yolları

yine halkının kullanması için çok cüzi mik-

tarlarda geçmelerini sağlayan.
Açlık sınırında yaşayan milyonlarca Türk

halkı sırf sevaba girsin diye 3 milyon Suri-
yeliye baktıran. 

Çiftimiz yorulmasın diye samanı, mısırı,
bulguru, buğdayı ithal edip mazot ve tohum-
dan kar ettiren.

Ülke çıkarları için birilerinin önüne ya-
tanların elinden tutup ayağa kaldıran. 

"Ne istediyseler verdik" denilen cemaatçi-
lere karşı taarruz emri verip ülkeyi 
kurtaran.

Ananı da al git üşümesin kadıncağız bu-

rada diyen.
Sırf kürt halkının sorunlarını çözmek

adına siyasal menfaat ve oy gözetmeksizin
HDP temsilcileri ile Dolmabahçe ve Osloda
masaya oturan. 

Çözüm süreci adı altında bebek katilinin

mektubunu 83 milyona dinleten. "Direnece-
ğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz.
Kürdistan’ı size bırakmayacağız" diyen
Şivan Perwer'in Megri Megri şarkısı 
eşliğinde halaylar çekip şehitlerimizin 
intikamını alan. 

MİT’in bulamadığı Osman Öcalan’ı FBI
Türkiye Masası TRT’ye bulduran. İnsanlar
dağda, kırda, bayırda, denizde çadır kurar
da benim Yargımın ne eksiği var diyerek
Habur'da çadır mahkemesi kurduran.

Gazetecilerin yoğun mesai harcadıklarını
düşünüp onların bir nebze olsun tatil yap-

malarına olanak sağlamak amacıyla Silivri
AKP Sosyal Tesislerinin kapılarını sonuna
kadar açtıran. 

Sadece "Hey" ve biz istemedikçe ortado-
ğuda yaprak kımıldamaz söylemleriyle dün-
yayı dize getiren. 

Kudretli sesleriyle Yunanlıları tir tir titre-
tip adalarımızı geri alan.

Ve en önemlisi de Milli Bayramlara katıl-
mak ve Atatürk’ün huzuruna çıkmak için
adeta bir birleriyle yarışan bu güzel insan-
lardan daha ne yapmalarını bekliyorduk
ki...! 

Onlar ki... hknsnmz59@hotmail.com

Hakan SÖNMEZ

İ stanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı 2021
yılı başında bölgenin basın mensupları ile Beylik-
düzü KAİ (Kars Ardahan Iğdır) Kültür ve Daya-

nışma Derneği'nde bir araya gelerek 2021 yılının tüm
dünyaya en başta sağlık, huzur, barış getirmesini diledi.
Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nünü de kutlayan Balıkçı Kenan Balcı, yurdun her bir
yöresinin örf - adet ve damak lezzetlerini unutturmamak
ve gelecek nesile bunu en iyi şekilde aktarabilmenin çok
önemli olduğunu söyledi.

Kaz, kaşar ve tereyağı

Balıkçı Kenan kendisinin de mensunu olduğu Beylik-
düzü KAİ (Kars Ardahan Iğdır) Kültür ve Dayanışma
Derneği'nin, dünyanın en lezzetli etine sahip Kars kazı-
nın yemeğini ve yöresel ürünlerini memleket özlemi

çeken hemşehrilerinin ve İstanbulluların hizmetine sun-
maya devam ettiğini dile getirerek, "Kars dünyanın en
lezzetli eti olan kazların yetiştiği bir coğrafyadır. Kafkas
arılarının yaptığı Kars balı tadına doyum olmayan şifa
kaynağıdır. Ayrıca Kars kaşarı ve tereyağı ile de meşhur-
dur" dedi. 

Herkes faydalanabilir

Pandemi öncesi dernekte sunulan organik kahvaltının ve
Kars yöresinin yemeklerine de bakılabildiğini söyleyen
Balıkçı Kenan Balcı, "Dernekte şarküteri kısmında kaz
eti, bal, kaşar, gravyer, tulum peyniri, çeçil peyniri, tere-
yağı gibi ürünlerin satışı da yapılmakta ve dernek hizme-
tinden sadece KAİ Derneği üyeleri değil, herkes
yararlanabilir ve Kars yöresine ait yemekleri alarak
tadına bakabilir" diye konuştu.  

Yurdun her bir yöresinin damak
lezzetlerini unutturmamak ve
gelecek nesile bunu en iyi
şekilde aktarabilmenin çok
önemli olduğunu belirten
Kenan Balcı, “Kars dünyanın en
lezzetli eti olan kazların yetiştiği
bir coğrafyadır. Kafkas arılarının
yaptığı Kars balı tadına doyum
olmayan şifa kaynağıdır. Ayrıca
Kars kaşarı ve tereyağı ile de
meşhurdur” diye konuştu

DAMAK LEZZETI
UNUTULMASIN! Formlarını koruyorlar

Balıkçı Kenan kaz etinin de bir çok faydası ol-
duğunu ve tüketilmesinin önemli olduğunu
söyleyerek, "Kaz eti ülkemizde çoğunlukla
Kars ve Ardahan yörelerinde meşhurdur.
Bu iki bölgeden kaz etinin lezzeti tüm Tür-
kiye'ye dağılmış durumdadır. Kaz eti ge-
nellikle kış aylarında tüketilir, nedeni ise
kazların ilkbahar aylarından sonbahar ay-
larına kadar bakımı gerçekleşir, kuluçkaya
yatırılır. Kış mevsiminde ise etleri yenmek
üzere hazırlanır. Bu sağlıklı etin 100 gramında

günlük protein ihtiyacının yarısı bulunur.
Protein ise hücrelerimizin yapı taşını

oluşturmaktadır. Hasar görmüş hücre-
leri onarır ve yeni hücre oluşumunu
destekler. Kaz etinin içinde yüksek
oranda A, B ve E vitamini bulunur.
Fosfor ve kalsiyum bakımından zengin
olan kaz eti, kemikler ve diş eti için son

derece yararlıdır. B6 vitamini yönünden
zengin olmasıyla bağışıklık sistemini güç-

lendirir " diye konuştu.

Kaz eti bağışıklık sistemini güçlendirir

119. yıla özel bin 100 adet
Küçükçekmece Belediyesi, büyük Türk şairi Nâzım Hikmet’in doğumunun 119. yıl
dönümünde anlamlı ve değerli bir kitabı dünya kitaplığına kazandırıyor. Koleksiyon
değerinde, numaralı olarak yalnızca bin 100 adet basılan ve titiz bir çalışmanın sonucunda
hazırlanan kitap, bir Nâzım Hikmet bibliyografik biyografisi olma özelliği de taşıyor

KüçüKçeKmece Bele-
diye Başkanı Kemal Çebi,
“119. doğum gününde

usta şairin bizlere mirası olan eserleri
hakkında bilgiler içeren, M. Melih
Güneş'in ‘Nâzım Hikmet’in Ellerinin
İzinde’ isimli, kaynak değerinde an-
lamlı bir kitabı dünya kitaplığına ar-

mağan ediyoruz. Nâzım Hikmet, ulu-
sal ile evrenseli başarıyla bir araya ge-
tiren, aşkı, kavgayı, ümidi kitlelerle
paylaşan, dizeleriyle dünyaya mâl
olmuş, önemli bir değerimizdir. O, di-
zeleriyle hislerimize ve hayallerimize
tercüman olmaya devam ederken,
onun kültürel mirasına sahip çıkmak
ve tüm eserlerini böyle bir çalışmada
buluşturup gün ışığına çıkarmaktan
mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

704 sayfalık bir çalışma

Prestij kitap olarak yayınlanan 704
sayfalık çalışma,  1100 adet numaralı
ve  özel olarak tasarlandı. Eserde,
usta şair hayattayken (1902-1963)
Türkiye’den Brezilya ve Japonya’ya
kadar tüm Dünya’da,  40’tan fazla
dilde yayınlanmış kitaplarının kapak-
ları ve kitapların içeriği ve hikâyeleri

hakkında bilgilere yer verildi. Nâ-
zım’ın hiçbir kalıba sığmayacağını
ifade ederek, hakkında pek çok araş-
tırma yapan M.Melih Güneş’in kale-
minden hazırlanan kitabın
editörlüğünü Turgay Fişekçi, grafik
tasarımını Aykut Genç, yayın koordi-
natörlüğünü ise Küçükçekmece Bele-
diyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Güney Özkılınç yaptı.

Nâzım’a armağan niteliğinde

Ünlü şairin külliyatındaki bilinmeyen
pek çok eseri bulup gün ışığına ka-
vuşturmasıyla da yazarının ve Kü-
çükçekmece Belediyesi’nin Türk
edebiyatına ve “Nâzım’a bir arma-
ğan” ı niteliği taşıyan kitap, şairin
eserleri hakkında kapsamlı ve değerli
bir kaynak olarak araştırmacılar ve
okurlarıyla buluşacak. 

İÇME SUYU SATIN ALINACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1291916)

İçme Suyu Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/8149
1-İdarenin
a) Adresi : HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI 

NO :10 34620 HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124444360 - 2124110789
c) Elektronik Posta Adresi : destektakip@kucukcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 kalem İçme Suyu Alımı İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İdarenin kullanacağı içme suları ihtiyaca göre yüklenici tarafından 

peyder pey aralıklarla İdarenin, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı 
Merkez deposuna ve Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezindeki 
depoya teslim edilecektir. Buradan diğer birim ihtiyaçları için 
gereken dağıtım işleri idareye aittir.

c) Teslim tarihi : 01.03.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasındadır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : K.Çekmece Belediye Başkanlğı 1. Kat Encümen Toplantı Salonu 

Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 K.Çekmece / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.02.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

Bir yılını dolduran Kovid-19 pandemi süre-
cinden en çok etkilenenler arasında sporcu-
lar da yer alıyor. Kısıtlamalar nedeniyle

salonlardan uzak kalan sporcular, farklı yerlerde ve zor
şartlar altında antrenmanlarını yapıyorlar. Bağcılar
Olimpik Spor Salonu’nda eğitimlerini yapan Bağcılar
Belediyesi Wushu Kung-fu takımı da pandemi nede-
niyle ilçedeki parkları mesken edindi.

587 sporcu var

Takımda bulunan 58 sporcu, her sabah eşofmanlarını
giyinip kendilerine en yakın parka gidiyor. Isınma koşu-
sunun ardından normal dersteymiş gibi yumruk ve
tekme tekniklerini yaparak dövüş sanatlarını icra edi-
yorlar. Soğuk havalar onları durduramıyor. Gençler,
spor salonundaki aynı heyecanla ileride katılacakları
müsabakalara hazırlanıyorlar. Takım hocası Süleyman
Ay da parkları dolaşarak hem öğrencilerine moral veri-
yor hem de eksikliklerini tamamlıyor. Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, zamanlarını boşa geçirme-
yen kungfucuları tebrik ederek spor hayatlarında başa-
rılar diledi.

Ünlü Balıkçı, “Kars dünyanın en lezzetli eti olan kazların yetiştiği bir coğrafyadır. Kafkas arılarının yaptığı
Kars balı tadına doyum olmayan şifa kaynağıdır. Ayrıca Kars kaşarı ve tereyağı ile de meşhurdur" dedi. 



K oronavirüs salgınıyla savaşta en ön
safta mücadele eden sağlık çalışan-
ları, dün itibarıyla aşılanmaya baş-

ladı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir
Hastanesi'nde oluşturulan 25 odalı "Aşı Uy-
gulama Merkezi" önünde uzun kuyruklar
oluştu. Çin'den getirilen CoronaVac aşısını
ilk olarak Başhekim Prof. Dr. Recep Demir-
han oldu. Hastanede bugün boyunca yakla-
şık 2 bin 500 kişi aşılanacak. İkinci doz
aşılama ise, 28 gün sonra yapılacak. Sağlık
çalışanlarının ardından ise, riskli grupta olan
vatandaşlara aşı yapılmaya başlanacak.

Aşı son derece önemli

Kendisi aşı olduktan sonra hastanedeki sağ-
lık çalışanlarına aşı yapan Kartal Dr. Lütfi
Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Recep Demirhan, "Yaklaşık 1 yıldır çok ciddi
mücadele veriyor tüm dünya ve ülkemiz.
Aşının bulunması çok önemli bir imkan.
Eğer toplumu yüzde 70'in üzerinde aşılaya-
bilirsek, bu hastalıktan insanların ölmesini
engelleyebiliriz. Onun için aşı son derece
önemli. Dün biliyorsunuz, sayın Sağlık Ba-
kanımız acil kullanım onayını verdikten
sonra ilk kez kendisi ve bilim kurulu üyeleri
Ankara'da aşılandılar. Ardından İstan-
bul'daki ve tüm Türkiye'deki hastanelerde
aşılama uygulaması başladı. Bakanlığımızın
öngörüleri doğrultusunda her hastanede
yatak kapasitesine göre aşı odaları oluştu-
ruldu. Biz de çok büyük bir şehir hastanesi-
yiz biliyorsunuz. 25 yataklı bir aşı uygulama
merkezi oluşturduk. Bu merkezde 25 odada
aşı uygulaması yaparken, aşılanan kişilerin
konaklayabileceği gözlem odaları da oluş-
turduk. Ayrıca herhangi bir alerjik reaksiyon
geliştiği takdirde de onların tedavilerini ya-
pabileceğimiz acil müdahale odaları da
oluşturduk iki tane. Yaklaşık 4 bin 100 sağlık

çalışanımız var. Onlardan sonra bakanlığın
belirlediği risk gruplarına göre, diğer grup-
taki insanları da burada aşılayacağız.
MHRS sisteminden randevu alarak, yarım
saat içinde aşılarını olup gidecekler" dedi.

Aylardır bekliyorduk

Aşı olmak için işlemlerini tamamlamak
üzere sırada bekleyen Enfeksiyon Hastalık-
ları Uzmanı Bülent Kaya ise, "Ülke olarak
hatta dünya olarak zor bir süreçten geçtik.
Aşıyı aylardır bekliyorduk. Bugün de aşının
ilk günü. Koşarak geldik, zevkle aşı olacağız.

Çünkü şunun farkındayız ki, biz aşı olma-
dan pandemi bitmeyecek. Dün hastaneden
mesaj geldi, çalıştığımız hastaneden randevu
aldık, kayıtlarımız alındı. Şimdi de aşı ol-
maya gideceğiz" şeklinde konuştu. Hastane-
nin Müdür Yardımcısı olan Kemal Sarıkoca
da, "Kartal Şehir Hastanesi olarak bugün
itibarıyla aşılanmaya başladık. Herkesin aşı
olması ve söylentilere aldırış etmemesini isti-
yoruz. Sağlık çalışanları olarak çok yorul-
duk. Herkesten bu konuda destek
bekliyoruz. Ağrı, sızı yok. bundan sonra ta-
kipler olacak, 28 gün sonra da ikinci dozu

olacağız" ifadelerini kullandı. 

Herkese öneriyorum

Heyecanlı olduğunu dile getiren hastane
müdürü ise "Başhekimim aşı yaptığı için
daha çok heyecanlıyım. Hayırlı olsun diyo-
rum. Hiçbir ağrı yok. Herkese öneriyorum"
ifadelerini kullandı. Hastanenin başhemşi-
resi Selma Karakaplan ise "Biz şu anda
zaten herkese örnek oluyoruz. Tüm toplu-
mumuzu, sağlığın güvenli adresinde bağı-
şıklanmaya, aşı olmaya bekliyoruz" diye
konuştu.  DHA
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E tme bulma dünyası denen şu dünyada yaşanan
onca gerçeklere ve haksızlıklara rağmen ders al-
mayan insanoğlu günü geldiğinde başına gelen

ile hatasını anlasada düzeltmeye zaman bulamıyor.
Zaman bulunamadığını başkanlığı bırakmasına bir

haftadan az bir zaman kalan Trump’ın içine düştüğü
durumdan bir kez daha anlıyoruz. 

HDP’nin kapatılmasını isteyip faşist ruhlarını ortaya
koyanların askeri cuntaların kapattığı partiler arasında
ayrım yapmadığını, onlarında partisini kapatıp liderle-
rini tutuklayıp, tırnaklarını söktüğünü unutanlar gibi
kankamız Trump’ın içine düştüğü duruma bakınca
AYM’nin ve iç hukukun hakkında suçlama bulamadığı
Demirtaş ve onun gibilerinin yaşadığı haksızlıklar karşı-
sında susanların şeytanlığını da ortaya koymaktadır. 

Başkan olduğundan bu yana 2. Kez azli istenen ve
bu isteğin kabul görmesi ardından yargılanacağıda dü-
şünülen Trump’a yönelik suçlama, Demirtaş’a yapılan
suçlamayada çok benziyor. Zencilere ayrı bir gözle
bakıp, polislerin boyunlarına basıp nefessiz bırakıp öl-
dürmesine benzer bu tür suçlamalara karşı çıkıp “siz
ne yapıyorsunuz?”  demeyenlere ders misali. 

Yani bir insanın, bir toplumun ve bir ülkenin uğradığı
haksızlığa karşı susmanın bedelini ödeyeceği benzer bir
durum yaşayan Trump’ın dün Şişli’de ki Tower’ı yani
birçok ülkede olan gökdelenleri için ses çıkarmadıkla-
rına ve bugün kendisine yönelik yapılan suçlamaların
aynısına muhattap olanların uğradığı haksızlığa karşı,
kendisine verilecek en büyük cezanın tutuklanması ha-
linde sarraf gibi Amerika’da değil Türkiye’ye getirilip
tutuklu kalması için hemen her gün akla mantığa uy-
mayan suçlamalarla hapiste bulunan Demirtaş’ın ya-
nına konulmalıdır. 

Her ne kadar fetöyü getiremediysek de Trump’ı geti-
rip Demirtaş’ın yanına koyup kendisine en büyük vicdan
azabı çektirilmelidir diye düşünüyorum. 

Çünkü etme bulma dünyası denen bu dünyada yarın
sıranın kime geleceği çokta net değil.

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Trump’u Demirtaş’ın 
yanına koyun!

ASI KUYRUGU
Sağlık çalışanlarına bugün itibarıyla 

koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Kartal
Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki Aşı

Uygulama Merkezi'nde uzun kuyruk oluştu.
Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, "Aşının

bulunması çok önemli bir imkan. 
Eğer toplumu yüzde 70'in üzerinde

aşılayabilirsek, bu hastalıktan
insanların ölmesini 

engelleyebiliriz" 
dedi

Onlara layık
olmak istiyoruz
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
Denktaş’ı vefatının 9’uncu yıldönümünde andı. Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş ile video konferans yöntemiyle görüşen
Başkan Çalık “İnşallah bizler de onlara layık yöneticiler, onlara layık insanlar olmaya gayret gösteriyoruz” dedi

beylİkdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Ku-

rucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vefatı-
nın 9’uncu yıldönümünde Denktaş’ın torunu
Rauf Denktaş ile zoom üzerinden görüşen
Başkan Çalık “Kurucu liderimiz Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetinin Kurucu liderlerinden
Rauf Denktaş’ın eksikliğini her geçen gün bu
toplum yaşadığı sürece hissediyor ve hissede-
cek. İnşallah bizlerde onlara layık yöneticiler,
onlara layık insanlar olmaya gayret gösteriyo-
ruz” dedi. Başkan Çalık ile video konferans
üzerinden görüşme yapan Denktaş’ın torunu
Rauf Denktaş  “Kıbrıs Türkü, var oluş müca-
delesinde tabii ki Mustafa Kemal Atatürk’ten
aldığı ilhamla burada Türk Milletinin birleşe-
ceği bir dava yarattı. Bu dava etrafında Türk
Milleti kenetlendi neleri yapabileceğini bir kez

daha dünyaya göstermiş oldu aslında Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu bağlamda
Türk milletinin topraklarına katılan son toprak
parçasıdır" ifadelerinde bulundu

O’nun ismini yaşatacağız

Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın
Beylikdüzü için ayrı bir yerinin olduğunu ifade
eden Belediye Başkanı Çalık “Biliyorsunuz bu
kentte uzun yıllar komşuluk ettik merhum
Rauf Denktaş ile. Beylikdüzü’nün hemşehrisi
olması çok özel bir durum. Yaşam Vadisi’nde
Rauf Denktaş Anıtımız var. Bugün de arka-
daşlarımız orada bir tören düzenlediler. 9’uncu
yılın anısına merhum Rauf Denktaş’ı andık
hep birlikte.” şeklinde konuştu. Kıbrıs’taki da-
vasının insanlara anlatılması adına bazı bilgi-
lendirme panoları ve Rauf Denktaş Anıtı'nı
anlatan Çalık “Yaşam Vadisi’nde çok özel bir
Rauf Denktaş Anıtı yaptık. Hatta ben Kuzey

Kıbrıs Başkonsolosundan Rauf Denktaş’ın
kendi ağzından okuduğu Bayrak şiirinin oriji-
nal kayıtlarını da aldım. Orada sesli bir düze-
nek de oluşturacağız. Bayrak şiirini rahmetli
dedenizin ağzından biz orada dinleyeceğiz. İn-
şallah gelirsiniz birlikte gezdirme imkanımız
olur" dedi.

En büyük vasiyeti

Dedesi Rauf Denktaş'ın en büyük vasiyetlerin-
den birisinin de “Halkım beni Türk Ordusu'nu
adaya getiren kişi olarak hatırlasın” cümlesi
olduğunu belirten torun Denktaş “İngilizler
adaya hakim olduktan sonra Türk bayrakları
indirildiğinde, bir gün bu adaya Türk Ordusu
geri gelecek umudu ile yaşadı dedem. 20 Tem-
muz 1974 sabahında da kendi sesinden duyur-
muştu; karadan, havadan ve denizden Türk
Ordusu şu anda Kıbrıs’a çıkarma yapıyor
diye" şeklinde konuştu.

Yüzde 30 tasarruf
Kağıthane Belediyesi, park ve meydanlardaki aydınlatma direklerinin eski 
ampullü armatürlerini led armatürlerle yenileyerek yüzde 30 tasarruf sağladı

kağıthane Belediye Baş-
kanı Mevlüt Öztekin'in tali-
matıyla Kağıthane'deki park

ve meydan aydınlatmalarında tasarrufa
geçildi. Belediye ekipleri aydınlatma di-
reklerinin eski ampullü elektrik tesisatı
ve panolarını led armatürlerle yenilene-
rek yüzde 30 tasarruf sağladı. Ayrıca
elektronik dijital zaman rolesi kullana-
rak gün doğumu ve gün batımı aydın-
latmalarını devreye sokan sistem
kuruldu. Bu da gün ışığının olduğu za-
manlarda sokak aydınlatmalarını kapalı
konuma getirerek gereksiz enerji tüketi-

mini önlüyor. Yapılan topraklama sis-
temi ve kullanılan kaçak akım rolesi sa-
yesinde de daha güvenli ve uzun
ömürlü bir donanım sağlandı. İlçede
bugüne kadar 100 adet park ve meydan
aydınlatması tasarruflu sisteme geçerek
modernize edildi. 
Yıl sonuna kadar bu rakamın 300'ü ge-
çeceği belirtiliyor. Kağıthane Belediyesi
bu sayede ekonomik anlamda tasarruf
sağlamanın yanı sıra; fazla enerji tüketi-
minden kaynaklı küresel ısınmayı önle-
meyi, doğayı ve çevreyi korumayı
amaçlıyor. DHA

300 bin ton tuz hazır
İstanbul'da beklenen kar
yağışı nedeniyle kent gene-
linde önlemler alındı. Yolların

buzlanması durumunda olası kazaların
önüne geçmek için belediye ekipleri yol-
ları tuzluyor. Kartal'da yollara dökül-
mek üzere toplam 300 bin ton tuz
hazırda bekletiliyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Makine
İkmal Şube Müdürü Tuncay Gürcan,
"İstanbul'umuzun kritik noktasında top-

lamda yetmiş bir adet tuz ikmal nokta-
mız bulunuyor. AKOM'dan verilecek
olan alarm durumuna göre yol bakım
ve altyapı koordinasyon daire başkanlı-
ğımıza bağlı araçlarımız tuz yüklemesi
yapıp kritik noktalarda hazır olarak bek-
liyorlar. Bunun dışında 300 noktada tuz
kutusu ve tuz çuvalları mevcut. Ekipleri-
miz şu anda alarm durumunda ve kritik
noktalarda hazır olarak beklemektedir"
dedi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Recep Demirhan, "Yaklaşık 1 yıldır çok
ciddi mücadele veriyor tüm dünya ve ülkemiz.
Aşının bulunması çok önemli bir imkan” dedi. 

Yüzde 80'i tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafın-
dan 10 Şubat 2019'da te-

meli atılan, yeni AKM inşaatının
yüzde 80'i tamamlandı. Son durumu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy açıkladı. AKM inşaatında
görevli olan işçilerin çalışmaları ara-
lıksız sürüyor. İnşaattaki son durum
havadan da görüntülendi.

Haziranda bitirilecek

Yeni Atatürk Kültür Merkezi bina-
sında, 2 bin 500 kişilik bir opera sa-
lonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin

kişilik konfe-
rans salonu,
285 kişilik si-
nema salonu,
250 kişilik oda
tiyatrosu, bir
sergi salonu,
bir kütüphane
ve 885 araçlık
otopark bulunacak. Yeni binanın en
üst katında ise ikinci köprüden Tarihi
Yarımada'ya kadar uzanan manza-
raya sahip bir restoran yer alacak.
Yeni AKM'de binanın dış cephesi
büyük bir ekrana dönüştürülecek şe-

kilde inşa edilecek. Bu sayede, Taksim
Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın
dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera
gibi etkinliklerin temsillerini izleme
imkanı yakalayabilecek. AKM inşaa-
tının gelecek Haziran ayında tamam-
lanması planlanıyor.   DHA

Taksim'de yapımına
devam edilen yeni

Atatürk Kültür
Merkezi (AKM),

inşaatının yüzde 
80'i tamamlandı. 

AKM'deki çalışmaların
son durumu havadan

görüntülendi
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Özellikle eski model otomobillerin
kaportalarına, egzozlarına, ışık dona-
nımlarına ve lastik ölçülerine farklı

teknik işlemler yaparak araçlarını modifiye eden
sürücülere kötü haber emniyetten geldi. Modi-
fiye otomobil kullanan sürücülerin trafik kural-
larına uymadıklarına yönelik ihbarları
değerlendiren trafik polisleri, sürücülerin bu tür
araçları çevredekileri rahatsız edecek biçimde
duman ya da gürültü çıkararak kullandıklarını
tespit ediyor. Bursa'da da modifiye araç kulla-
nan sürücülerin seyir halindeyken hız, şerit ta-
kibi ile şerit değiştirme ve kırmızı ışıkta geçme
gibi zorunlu trafik kurallarına uymadıkları yö-
nündeki ihbarları trafik polisleri anında değer-
lendiriyor. Karayolları Trafik Kanunu'nun
30/1-b fıkrasına göre; eksiklik ve bozuklukları
bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir
kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek
süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları
kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike
yaşatacak şekilde olan veya görüşü engelleye-
cek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede
gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 314
lira para cezası ve 20 ceza puanı ile cezalandırı-
lıyor. Araçtaki değişiklikler kanuna, mevzuata
uygun hale getirilene kadar araç trafikten men
ediliyor.

Ciddi cezası var

Modifiye araçlarda; ses, müzik, görüntü ve ha-
berleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan
bulundurmak ile bu tür cihazları kamunun ra-
hatını bozacak şekilde kullanmanın cezası ise
144 lira ve 10 ceza puanı. Karayolları Trafik
Kanunu'nun 32. Maddesine göre modifiye tut-
kunlarına ağır cezalar öngörülüyor. Maddede;
“Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapı-
lan her türlü değişikliği otuz gün içinde araç
tescil belgesine işletmemenin cezası 144 lira,
Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgeleneme-
yen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız
edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte ol-
ması durumunda ise bin 339 TL ceza uygula-
nır. Araçlar üzerinde yönetmelikte belirtilen
şekillerde yapılacak her türlü değişikliğin ve
adres değişikliklerinin işleten tarafından otuz
gün içinde tescili yapan kuruluşa bildirilmesi
zorunludur. Üzerinde teknik değişiklik yapılan
araçlar, değişikliğin şartlara uygun olarak yapıl-
dığı belgelenip bu durum ilgili tescil bürosunda
tescil edilinceye ve tescil belgesine işleten tara-
fından yazdırılıncaya kadar trafikten men edi-
lir.” ifadeleri yer aldı. 

türkiye İstatistik Kurumu, geçen
yılın aralık ayı ve 2020 yılına ilişkin
konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, konut satışları 2020'de bir önceki
yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin
316'ya ulaştı. Ocak-aralık döneminde ipotekli
konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337,
diğer satış türlerinde ise yüzde 8,9 azalarak 925
bin 979 oldu. 2020 yılında ipotekli satışların
payı yüzde 38,2, diğer satışların payı yüzde 61,8
gerçekleşti. Bu dönemde ilk defa satılan konut-
lar yüzde 8,2 azalarak 469 bin 740 oldu. İkinci
el konut satışları da yüzde 23 artarak 1 milyon
29 bin 576 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış
oranı yüzde 31,3, ikinci el konut satış oranı
yüzde 68,7 olarak hesaplandı. Konut satışla-
rında 2020'de İstanbul 265 bin 98 konut satışı
ve yüzde 17,7 pay ile ilk sırayı aldı. İstanbul'u
157 bin 95 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile
Ankara, 93 bin 457 konut satışı ve yüzde 6,2
pay ile İzmir izledi. En az satış ise 192 konut ile
Ardahan'da oldu. Türkiye genelinde konut sa-
tışları geçen yılın aralık ayında ise bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105
bin 981 oldu. Konut satışlarında, aralıkta İstan-
bul 20 bin 236 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en
yüksek payı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u
9 bin 990 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile An-
kara, 5 bin 794 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile
İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu
iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 20 konut ile
Hakkari ve 100 konut ile Bayburt oldu.

B akan Dönmez, video konferans
yöntemiyle düzenlenen 'Yenilene-
bilir ve Akıllı Enerji Uygulama-

ları' toplantısına katıldı. Bakan Dönmez,
burada yaptığı konuşmasında, enerji de-
nince akıllara hep büyük yatırımların, dev
tesislerin geldiğini belirterek, "Millet ola-
rak görünür olana, somut olana soyut
olandan daha fazla değer veriyoruz. As-
lında enerji verimliliği de bu makûs kaderi
yaşıyor ne yazık ki. Artık günümüz dün-
yasında atık ya da kullan-at diye bir kav-
ram yok. Yeniden değerlendirme, yeni
değer elde etme sürecindeyiz. Döngüsel
bir mantıkla kaynakları daha sorumlu
kullandığımız, yeniden üretim sürecinin
işlediği, sürdürülebilir, ürün ömrünün
uzadığı bir sistemle, daha az enerji harca-
yıp daha fazla katma değer üretmek zo-
rundayız" dedi.

Yerel yönetimler önemli

Bakan Dönmez, enerji verimliliğinin bu
sürecin tam merkezinde yer aldığını kay-
dederek, "Yerel yönetimlerimiz de bu sü-
recin en önemli paydaşları. Çünkü
şehirlerimizin enerjiyle ilgili planlama, ta-
sarım ve uygulamalarında, ulaştırmada,
tarımda, yapı ve imar gibi hususlarda be-
lediyelerimiz büyük rol üstleniyor. Örne-
ğin, imar planlarının hazırlanması
aşamasında verimli bölgesel ısıtma ve so-
ğutma sistemlerinin kullanımı dikkate
alınmalıdır. Bu sistemleri kullanabilecek
yerler imar planlarında yer almalıdır. Ya
da kentsel dönüşümle birlikte belediyele-
rimiz en az B sınıfı enerji kimlik belgesine
sahip binaların yapımı için öncü bir rol

üstlenebilir. Nüfusumuzun yaklaşık dörtte
üçü büyükşehirlerde ikamet ediyor. Biz
öncelikle yerel yönetimlerin enerji mali-
yetlerini yönetmede toplumsal rol model
olmalarını istiyoruz. Üreten tüketici ola-
rak adlandırdığımız, kendi elektriğini
kendi üreten, hatta depolayan yerel yöne-
timlerin tüm Türkiye’ye yayılmasını arzu
ediyoruz. Pek çok il ve ilçe belediyemiz,
büyük şehirlerimiz bu anlamda adımlar
attı" diye konuştu.

Belediyelere çağrı

Her belediyenin enerji yönetimi konu-
sunda bir politikasının, bir yol haritasının
olması gerektiğini vurgulayan Bakan
Dönmez, "Biliyorsunuz yaklaşık 2 yıl
önce yapılan düzenlemeyle artık katı atık
tesisleri de lisanssız elektrik üretim tesisi
kapsamına alındı. Belediyelerimizin katı
atık tesisleriyle çamurlarının bertarafında
kullandıkları üretim tesisleri lisans alma
ve şirket kurma muafiyetine sahip. Beledi-
yelerimiz ihtiyacı kadar elektriği üretip
kullanabilir. Ayrıca kamu kurumlarımız
atık su ve içme suyu arıtma tesisleriyle,
tarımsal sulama amaçlı tesislerin bağlantı
anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçme-
mek kaydıyla yenilebilir enerji kaynakla-
rına dayalı üretim tesisleri de kurabilir.
Biliyorsunuz ciddi bir kuraklık riskiyle
karşı karşıyayız. Su tüketimimizin dörtte
üçünü tarım sektörüne gidiyor. Tarımda
vahşi sulama yöntemleri ciddi tüketime
neden oluyor. Bu nedenle belediyelerimiz
inisiyatif alarak verimli sulama yöntemle-
rinin teşviki konusunda öncü bir rol üstle-
nebilirler" ifadesini kullandı. DHA

BitkiSel Yağ Sanayicileri Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Bü-
yükhelvacıgil, 2020 yılında

pandemi dönemi boyunca özellikle ayçiçek
yağının raflarda bulunabildiğini belirtti. Bü-
yükhelvacıgil, Avrupa ülkelerinde
özellikle ABD’de olduğu gibi Tür-
kiye'de de ürünlerin marketlerde
hep olduğunu belirterek, "2020 yı-
lında maalesef pandeminin etki-
sini yaşadık. Ama tüketicilerimiz
her ürüne ulaşabildi. 2020 yılı
adına gıda güvenliği son derece
önemliydi. İnsanımızın ihtiyaçla-
rını karşılayabilmesi son derece
önemli. Özel sektörde ilgili birim-
lerin hepsi bu süreci iyi yönetti.

Tüketicimiz sürekli istediği ürünü rafta bu-
labilir oldu. Bu ülke adına son derece önem-
liydi" dedi.Büyükhelvacıgil, Türkiye'nin
ayçekirdeği üretimini artırması gerektiğini,
böylece dışa bağımlı olmaktan çıkılacağını

bildirerek, "Bizim bir önceki yıl 1,5
ton civarındaki ayçiçek üretimimiz
varken, bu 2020 yılında 1 milyon 300
bin tona düştü. Aşağı yukarı yüzde
15-20 civarında bir kayıp yaşamış
olundu. Bunun en büyük etkisi iklim
değişikliği, kuraklıktı. Yağmurların
zamanında ve yeteri kadar olmaması
durumu ortaya çıkınca da problem
yaşamış olduk. Umuyorum bu yıl bu
yaşanmaz. Ama şu da bir gerçek ki
son 25-30 yıla baktığımızda ülke ola-

rak biz yazlık tohumları ithal etmek zo-
runda kalıyoruz. 2020 yılı içerisinde tarımsal
ürünlerin dörtte birini; buğday, soya fasul-
yesi, ayçiçek yağı teşkil ediyor. En azından
ayçiçekte bizim ihtiyacımız olan 3 milyon
ton ayçekirdeği üretiyor olabilmemiz lazım.
İthal etmeye mecburuz; çünkü yok. Yüzde
35-40 üretebiliyoruz ülke olarak. Geri kala-
nını ithal ediyoruz" diye konuştu.

İnşallah kuraklık olmaz

Büyükhelvacıgil, ithal edilen ülkelerin de sı-
nırlı olduğunu belirterek, "Balkan ülkeleri;
Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna,
Rusya geliyor. Ağırlıklı olarak da Rusya'dan
ithal ediyoruz. Yine bu yıl onlarda da bir ek-
siklik oldu. Uzun yıllardır baktığınızda

bugün geldiğimiz noktada Rusya'da, Ukray-
na’da ve balkan ülkelerinde ayçiçek ham yağ
fiyatları ton olarak 700-750 dolar aralığında
görürdünüz bu aylarda. Ekim, kasım, aralık,
ocak; bu aylarda hep bu fiyatlar görülürdü.
İnanılmaz bir noktaya geldi. Biz 1000 dolar
olduğunda bile şaştık. Ama bugün verilen
teklifler ton başına bin 325 dolar. Bunun
yükselmesi söz konusu. Çünkü şu an geli-
nen noktada 1325 dolarlık fiyatlar daha
henüz yansıtılmadı. Bizim zaten şubat so-
nuna kadar ülkemizde malımız yetiyor,
ondan sonra ithal etmek zorundayız. Sektör
de şimdiden onu planlıyor ve mart, nisan,
mayısta malı getirmeye çalışıyor. Biz zaten
yıllardır yüzde 60-65 oranında ürünü ithal
ediyorduk” dedi. 

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, “Bizim bir önceki yıl 1,5 ton civarındaki ayçiçek üretimimiz varken,
bu oran 2020 yılında 1 milyon 300 bin tona düştü. En azından ayçiçekte bizim ihtiyacımız olan 3 milyon ton ayçekirdeği üretmemiz lazım” dedi

3 milyon ton aycekirdeği sart

Modifiye araç
kullanan yandı

Konut satışları
artış gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Twitter hesa-
bından yaptığı paylaşımda,

kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini
değerlendirdi. Yaşanan tüm zorluklara
rağmen sanayi üretiminin yıllık yüzde 11,
aylık ise yüzde 1,3 artışla, piyasa beklenti-
lerinin üzerinde gerçekleştiğini belirten Va-
rank, "Kasım döneminde sanayi üretimini
en çok artıran ülkelerden biri olduk. Hede-
fimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sür-
dürebilmek." ifadelerini kullandı. Varank,
Türkiye'nin, mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış seriye göre Kasım 2020 itiba-
rıyla Ocak 2018'den bugüne en yüksek yıl-
lık değişim oranına ulaştığına dikkati
çekerek şunları kaydetti: birinin aylık yüzde
13,7'lik artışla yüksek teknoloji ürünlerinin
olması oldukça önemli. Son dönemde
başlattığımız yüksek teknoloji yatırım
hamleleriyle, bu artışı kalıcı hale getirmek
temel önceliğimiz. Sağlıklı, sürdürülebilir
ve kalıcı büyüme için yüksek katma değerli

üretimi desteklemeye devam edeceğiz."
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sü-
recinde global talep artışı yaşanan daya-
naklı tüketim mallarının üretiminin, kasım
ayında yıllık yüzde 22,2 artarak ihracata
da ciddi bir katkı sağladığını vurgulayan
Varank, sermaye malları üretiminde bir
önceki aya göre yaşanan yüzde 3,6'lık
güçlü artışın, yatırım iştahının gelecek dö-
nemde de devam edeceğine işaret ettiğini
bildirdi.

2021 Türkiye için sıçrama yılı olacak

Bakan Varank, sanayi sektöründeki çeşit-
lendirme ve olağanüstü durumlara adap-
tasyon kabiliyetinin Türkiye'yi diğer
ülkelerden olumlu yönde ayrıştırdığını be-
lirterek şunları ifade etti: "Tüm dünyada
ekonomilerin tarihi daralmalar yaşadığı bir
dönemde sanayimizin salgına rağmen gös-
terdiği bu başarı takdire şayandır. Büyüme-
nin öncü göstergelerinden olan Sanayi
Üretim Endeksi'nde ekim ve kasım ayla-

rında gerçekleşen artış yılın son çeyreğini
güçlü, 2020 yılını ise pandemi şartlarına
rağmen pozitif büyümeyle tamamlayacağı-
mıza işaret ediyor. Ekonomi yönetimi ola-
rak tam bir koordinasyon içinde
çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata
geçirmeye hazırlandığımız hukuk ve eko-
nomi alanındaki reformlar ve aşı çalışma-

larında yaşanan olumlu gelişmelerle 2021
inşallah Türkiye için bir sıçrama yılı ola-
cak." Varank'ın paylaşımında yer verdiği
grafiğe göre, kasım ayında sanayi üretimi-
nin yıllık değişiminde yüzde 17,9 ile Singa-
pur ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde
11 ile Türkiye, yüzde 7 ile Çin, yüzde 4,5 ile
Arjantin ve yüzde 2,8 ile Brezilya takip etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11, aylık yüzde
1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Kasım döneminde sanayi 
üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk." değerlendirmesinde bulundu

Sanayi üretimi yüksek bir ülke olduk

SULAMA ISI 
BELEDIYELERDE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Su tüketimimizin dörtte
üçü tarım sektörüne gidiyor. Tarımda vahşi sulama yöntemleri ciddi tüke-
time neden oluyor. Bu nedenle belediyelerimiz inisiyatif alarak verimli
sulama yöntemlerinin teşviki konusunda öncü bir rol üstlenebilirler” dedi
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Büyük Bir hedef koyduk
Bakan Dönmez, sanayide, tarımda, üretimin diğer alan-
larında her birim ürünün, gelişmiş ülkelere göre normal-
den daha fazla enerji harcanarak imal edildiğini
belirterek, şunları söyledi: "Enerji yoğunluğumuz Al-
manya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin yanı sıra Ekono-
mik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ortalamasının da
üzerinde. Büyük bir hedef koyduk. Dünyanın en büyük
10 ekonomisinden biri olmak. O zaman yapılacak şey
basit. Enerji yoğunluğumuzu en az küresel rekabette
önde olan ülkeler seviyesine, hatta daha da altına çek-

mek zorundayız. Bunun başka yolu yok. Yapacağımız şey
belli. Verimli enerji, yüksek katma değer. Enerjide her 1
puanlık yerli ve yenilenebilir kaynak artışının milli eko-
nomiye yıllık katkısı 100 milyon dolar.  Ancak şu gerçeği
unutmayalım ki elimizde enerji verimliliği gibi ticari yatı-
rımın tesis yatırımından çok daha düşük ve getirisinin
çok daha büyük olduğu bir enstrüman var.  2017-2019
yılları arasında enerji verimliliğinden elde ettiğimiz ta-
sarruf miktarı 1 milyar dolara yaklaştı. Bu yüzden önceli-
ğimiz elimizdekini en iyi şekilde değerlendirmek."

BELEDİYELER
ÖNCÜ BİR ROL
ÜSTLENEBİLİR
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D evlet niye var demeye gerek yok zaten yüz-
yıllardır çeşitli biçimlerde varlığını devam
ettirmekte. Önemli olan onu yönetenlerin

ekonomik, politik, askeri, yargı ve birde haberleşme
basın yayını kendi bireysel çıkarları için kullanmama-
sıdır. Zaten bencilce çıkar ve menfaat var olduğu
müddetçe toplum içinde başka nifak tohumları ek-
meye gerek yok.

Yazılı tarihin beşiği sayılan Orta Doğu bölgesinde
hemen hiç kimsenin bilmediği bir ülke bir devlet var-
lığını sürdürmekte. Hani Avrupa da savaşlara katıl-
mayan, barışçıl, en yüksek gelire sahip, karların hiç
eksilmediği Alp dağlarının eteklerinde olan İsviçre
bile onun gölgesinde kalmakta. 

İlk medeniyet, yazılı antlaşma, kütüphane hatta
Lidyalılardan önce parayı ilk kullanan “bu” ülkedir. 

Pers, İskender’in Helen imparatorluğu, Roma, Bi-
zans ve sonra gelen diğer devletler “bu” ülkeye doku-
namamışlar. 

“Bu” ülke ki toprakları bereketli, nehirleri ve göl-
leri her zaman temiz ve dolu, ormanları sık ağaçlarla
kaplı, toprak bire bin vermekte. Kazmayı toprağa
vurdun mu ilkinde su ikincisinde petrol fışkırmakta.
Toprağın üstü kadar altıda bereketli, ihtiyaçları kadar
madenler çıkarmakta, kümes hayvanları yılda bir ay
altın yumurtlamakta. 

“Bu” ülkenin komşuları işgalleri, savaşları ve ta-
lanları yaşadı. Nice salgın hastalıklar, kıtlıklar, kı-
yamlar gördü. Ama hiçbiri “bu” ülkeye tesir etmedi.

15. ve 16 yüzyılda veba ve kolera her tarafa ya-
yıldı. Saraylarında oturanlar yurttaşlardan kendile-
rini daha da izole etti. 19 ve 20. Yüzyıla kadar başta
çiçek, difteri, kızamık, kuşpalazı ve verem insanlığın
baş belasıydı. Bilimsel ve teknik gelişme sağlık açı-
sından da önemli eğer bunlar olmasaydı kıyam yaşa-
nırdı. İyi ki bilimsel teknik gelişmeler yaşandı sağlığı
da etkiledi ve tedavi için “ilaç ve aşı” bulundu. 

Bilimsel teknik gelişmeler toplumun yaşamını ko-
laylaştırması için yapılmıştı. Sahip olma, bencillik ve
hırs toplumsal yaşamı alabildiğine sardı. Devletleri
yönetenler paranın sultanları hükümranlığını daha da
pekiştirdi. Savaşlar, işgaller, darbeler ve bir o kadar
toplumun sırtında asalakça yaşayanlar gittikçe ço-
ğaldı. 

20. yüzyılın başından sonuna kadar küresel an-
lamda savaşlar durmadı, enerji acısından petrol sa-
vaşları hala devam etmekte. Bu durum bin yıllardır
yaşamını sürdüren insan evladının sonunu hazırla-
makta. 

Son yıllarda ülkelerin yönetimine gelen “şahıslar”
toplumun varlığını kişiliğini yok saymakta. Özellikle
alt gelir gurubu içinden “neden, niçin, niye” sorgula-
ması yapmayanın ağızlarına çalınan bir parmak bal
ile bir hırka bir lokma için “şahısların” kapılarında
kul olmakta. 

Anayasada ve uluslar arası yapılan antlaşmalar da
“eğitim ve sağlık ücretsiz” denilmekte. Daha dün üç
maskeyi dağıtamayan yurttaşına salgın nedeniyle
aşıyı nasıl bulacak ve nasıl yapacak?

Küremizdeki bütün ülkeler ekonomik krizle boğu-
şur, toplumsal kargaşa ile uğraşır ve bir de üstüne üs-
telik salgın hastalıkla cebelleşmekte. “Bu” ülke hiç
birisiyle uğraşmıyor, sorun yok mu elbet var. Fakat
çözümde var. 

“Bu” ülke sorunlarını baştan çözmüş. 
Yöneticilerin hiç biri profesyonel değil.
Onlar için saray ya da malikâne yok, hele özel araç

ve koruma ordusu hiç yok.
Seçilen ve atanan yöneticilerin hiçbirinin maaşları

otuz kırk asgari ücret düzeyinde değil. 
En yüksek maaş alan sağlık ve eğitim çalışanları,

maaşları dört asgari ücret düzeyinde. 
Yöneticiler asgari ücretin yüzde yetmişini almakta,

kibirli, bencil ve şımarık değil.  
Herkes çalışmakta, çalışanların sırtından geçinen

sendikacılık yok, gönüllülük esasında yapılmakta.
Her birey yıllık tatiline çıkmakta yazın Akdeniz kışın
Uludağ’a gitmekte. 

Eğitim ve sağlık ücretsiz ve herkese eşit.
Yurttaşın kullandığı alt yapı hizmetleri de ücretsiz.

Emekliler ve yaşlılar toplum ve devlet katında iti-
barlı, bilgilerini, tecrübelerini hem eğitim kurumla-
rında hem de mesleki atölyelerde aktarmakta.

Salgın hastalık ve afet gibi sorunlar olduğunda zo-
runlu görevliler dışında herkes karantinada. 

İlaç, gıda, su ve maske gibi sorunlar eşit olarak
herkese dağıtılmakta.  

Aşı sorun olmuyor, kimse ayrıcalıklı olmayıp ilti-
mas geçilmiyor. 

Yakası kalkık, omuzu kalabalık, beli silahlı gibi ay-
rıcalıklı kimse de yok. 

***
Devlet dediğin “böyle” olmalı ve yönetilmeli, ya

sizce?

Devlet dediğin

İ Yİ Parti’den ihracı, Ankara 1’nci As-
liye Hukuk Mahkemesi kararıyla iptal
edilen İstanbul Milletvekili Ümit

Özdağ, TBMM’de basın toplantısı düzen-
ledi. Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edilme ge-
rekçelerinin bugün de yarın da arkasında
duracağını söyledi. Özdağ, “Çok sert açık-
lamalar ve zaman zaman hakaretlerle de
devam eden bir süreç yaşandı. Bunların ol-
maması gerekirdi; ama siyasette böyle şey-
ler yaşanıyor. Bunların bir bölümünü
unutacağım; ama affetmeyeceğim şeyler de
var” dedi.

Bu, büyük bir yalan

İYİ Parti yönetimine karşı bazı eleştirileri
olduğunu belirten Ümit Özdağ, “Daha di-

siplin sürecinin nasıl işletilmesi gerektiğini
bile bilmeyen, avukat olmasına rağmen
‘usul’ bakımından bozulacak bir davaya
öncülük eden, İYİ Parti Genel Sekreteri
Uğur Poyraz, 2015 yılında AK Parti’den
aday adayı olarak başvurusu dışında hiçbir
siyasi tecrübesi olmayan bu kişi olarak
maalesef partimizin en kritik koltuğunda
oturuyor” dedi. Özdağ, Uğur Poyraz'ın ka-
tıldığı televizyon kanalında yargının tek ta-
raflı davranarak siyasi bir karar verdiğini
söylediğine dikkat çekerek, “Bu büyük bir
yalan, Yargı, Siyasi Partiler Kanunu'nun il-
gili maddesine göre karar verdi” dedi.

İl Başkanı tehdit edildi

Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin'in,

“Mahkeme sonucunu bekleyeceğim.
Ümit Özdağ'ın ihracı için imza vermeye-
ceğim” dediğini hatırlatan Özdağ, “Bu
basın toplantısından sonra kendisine te-
şekkür etmek için Muğla'ya yola çıkaca-
ğım. Dünden itibaren basın yoluyla bana
tehditler yapılıyor. Muğla İl Başkanı teh-
dit edildi; bir mahkeme karanına herkesin
saygı duyması lazım. Bu basın toplantı-
sını İYİ Parti Milletvekili olarak yapıyo-
rum. İYİ Parti Milletvekili olarak bugün
Muğla İl Başkanımızı ziyaret edeceğim”
diye konuştu.

Engin Altay'a tepki

Ümit Özdağ, CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay'ın, mahkemenin ihraç kara-

rına yönelik değerlendirmelerine de tepki
gösterdi. Özdağ, “CHP Grup Başkanve-
kili Engin Altay, yerlerine kayyum atanan
HDP'li, terör örgütü ile bağlantılı belediye
başkanlarının hukukunu savunuyor. Mec-
lis'te Genel Kurul'da HDP'li milletvekille-
rinin hukukunu savunuyor. Atatürkçü,
Milliyetçi Ümit Özdağ'ın hukukunu sa-
vunmuyor. Engin Altay, beni AK Parti
Genel Başkanı Erdoğan'ın, ‘fitne aracı’
olarak gösteriyor. Kendisine Türk Milleti
önünde en derin teessüflerimi iletiyorum.
Bana en büyük hakareti yapmıştır" değer-
lendirmesinde bulundu. Basın mensupla-
rının sorularını da yanıtlayan Özdağ,
“Partimdeyim ve tüm faaliyetlerine katıla-
cağım” dedi.
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Kendisi hakkında verilen
ihraç kararının mahkeme
tarafından reddedilmesinin
ardından açıklama yapan
İYİ Parti Milletvekili Ümit
Özdağ, “İYİ Parti beni basın
yoluyla tehdit ediyor.
Muğla'ya gidersen gereken
yapılacak diye haber 
gönderiyorlar” 
ifadelerini kullandı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafın sorun-
larını gündemde tutmak amacıyla sürdürdüğü esnaf zi-
yaretlerine bugün İstanbul'un Kartal ilçesinde devam
etti. Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ
Parti’den ihraç kararının mahkeme tarafından iptaline
ilişkin, "Partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı ça-
lıştı. Bu çok manidar. Bütün yargıyla işi olan, gücü olan
insanlara bu konuda inşallah örnek olur bu hızlı karar
verme işlemi. Diğer taraftan hatırlarsınız, Sayın Bahçe-
li’nin bir hızlı yargılama, çok uzun süreli tutuklulukların
doğru olmadığına dair bir beyanatı olmuştu. Demek ki
yargı Bahçeli'nin bu ortaya koyduğu tavrı doğru bul-
muş. Ben de kendisine katıldığımı söylemiştim o
zaman. Ama bu arada çok uzun süre dava açılmış, ben
başta olmak üzere ifadesi alınmamış insanlar var"
dedi. Kendisinin beş yıldır süren
bir davası olduğunu hatırlatan Ak-
şener, “Darısı onun başına. İl Baş-
kanımızın kendi kendine müracaatı
var. Orada da demek ki yargı hızlı
çalışabiliyormuş. O yargılamanın
da çok hızlı, o soruşturmanın da
çok hızlı olabileceğine dair bir
örnek bu. Çok ilginç geldi bize. İn-
şallah bütün yargılamalarda aynı
şey olur” şeklinde konuştu.

YARGI ÇOK HIZLI ÇALIŞTI!

IYI PARTI BENI
TEHDIT EDIYOR!

Yüzde 70’i alkol alıyor
Yeşilay ve Diyanet İşleri Başkanlığı

arasında iş birliği protokolü
imzalandı. Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kadına karşı

şiddet uygulayanların yüzde
70'inin, alkol aldıktan sonra
şiddet uyguladıkları ortaya 

çıkıyor. Trafik kazalarının yüzde
70 kadarı, alkol aldıktan 

sonra oluyor" dedi

YeşilAY ve Diyanet İşleri
Başkanlığı arasında iş birliği
protokolü imzalandı. Sepetçi-

ler Kasrı'ndaki imza törenine Yeşilay
Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk
ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş katıldı. Protokol kapsamında Diya-
net İşleri Başkanlığı personeli Yeşilay'ın
önleme faaliyetlerinden biri olan Türkiye
Bağımlılıkla Mücadele Programı'na
(TBM) dahil olacak, Manevi Danışman-
lık ve Rehberlik Programı'nda bağımlılık-
larla ilgili eğitimler verilecek ve iki kurum
arasındaki deneyim paylaşımı sayesinde
toplumun bağımlılıklara karşı bilinçlendi-
rilmesi sağlanacak.

Bunları korumak farz

Programda konuşan Diyanet İşleri Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri
Başkanlığı olarak kendimize en yakın his-
settiğimiz kurum olan Yeşilay ile bir ara-
dayız. Yeşilay ile Diyanet İşleri Başkanlığı
birbirine yakınlığının esası amaçlarının bir
olmasından kaynaklanıyor. Tüm insanla-
rın 5 hakkını korumak farz, bu 5 şeye
zarar veren ne varsa onlar da haram. Bu 5
şey din, akıl, mal, can, nesildir. Bunları ko-
rumak farzdır. İnanıyorum ki Yeşilay,
bunun için kurulmuştur. Yeşilay'ın bir asrı
aşkın süredir yaptığı bu mücadeleyi her
yerde takdir ediyor, zaman zaman hutbe-
lerimizi hazırlarken Yeşilay'ın yaptığı mü-
cadelelerden, istatistiki bilgilerinden
istifade ediyoruz. İki hafta önce bağımlı-
lıkla ilgili okuttuğumuz hutbede Yeşilay'ın
internet sayfasındaki bilgilerden istifade
ettik. Gördüm ki cinayetlerin ne kadarı al-
kolden, yani sarhoşluk verici bir maddeyi
kullanarak, bunun cinayetlere sebebiyet

oranları var. Kadına karşı şiddet işleyenle-
rin yüzde 70'inin, alkol aldıktan sonra işle-
dikleri ortaya çıkıyor. Trafik kazalarının
yüzde 70 kadarı, alkol aldıktan sonra olu-
yor" dedi. 

Mutlaka faydaya dönüşecek

"Sigaranın ne büyük bir zarar olduğunu
her vesileyle gündeme getiriyoruz. Günde
300 kişinin sigaradan öldüğünü Yeşilay'ın
o tanıtım filmlerinde gördüğümüz zaman
tüylerimiz diken diken oluyor" diyen
Erbaş, "İnşallah bunların, dinleyenler kar-
şısında bir faydası olur ve tüm bağımlılık
yapan bu maddelerin azalmasını, netice
itibariyle tamamen ortadan kalkmasına
vesile olur bu mücadele. Allah'ın, tüm
emekleri karşılıksız bırakmadığına inanı-
yorum. Verilen bu mücadele mutlaka fay-
daya dönüşecek" ifadelerini kullandı. 

Birlikte mücadele vurgusu

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit
Öztürk ise "Bağımlılıkların getirdiği prob-
lemler dünyanın, modern çağın ne önemli
sorunlarından bir tanesi. Hangi kültürde,
inançta olursak olalım bağımlılıklar bizim
hayatımızda gerek psikososyal açıdan,
gerek sağlık açısından çok ciddi sorunlar
oluşturmakta. Dünyanın her ülkesi ve top-
lumu bu alanda bir şeyler üzer yoğun ça-
lışmalar yürütüyor. Biz de Türkiye Yeşilay
Cemiyeti olarak, 100 yıllık tarihimizle ve
geçmişimizle; sadece ülkemizde değil
dünyanın aşağı yukarı bir çok bölgesinde
aynı mantıkla, amaçla çalışan bir çok sivil
toplum kuruluşuyla, organizasyonla bera-
ber hareket ederek, bu mücadelenin bir
global mücadele olduğunu anlatmaya
çalışıyoruz" açıklamasını yaptı. 

İktidar beni tatmin etmiyor!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidardan gelen açıklamaların kendisini tatmin etmediğini belirterek, “Aşı konusunda bilgileri bilim
insanlarından alıyorum. Bilim insanları aşı yaptırmanın çok faydalı olduğunu söylediler. Aşılamanın başlamasına hayırlı olsun diyorum” dedi

AşılAmA işleminin başlamasıyla birlikte "Ne
zaman gelecek" tartışması biterken şimdi de
aşının miktarı ve adil dağıtımı gündeme geti-

rildi. Aşı konusunda iki önemli sorun olduğını ifade eden
DEVA Lideri Ali Babacan, "Biri, ülkeye gelen aşı miktarı-
nın azlığı, diğeri ise adil dağıtım konusu. Yeni Zelanda
kendi nüfusunun 5 katı, Kanada ise 9 katı aşı tedarik edi-
yor. Bilim insanları bir ülkenin korunması için nüfusun
yüzde 60’ının aşı olması gerektiğini söylüyor. Türkiye’nin
nüfusu 84 milyon, her vatandaşın 2 doz aşı olması gere-
kiyor ve aşı 6 ay koruyor. Türkiye’ye 6 ay yetecek aşı mik-
tarı 100 milyon doz. 2021’in tamamına yetmesi içinse
200 milyon doz aşı gerekiyor. Ama gele gele 3 milyon
doz geldi. Aşının adil dağıtımının esas olması lazım.
Geçtiğimiz günlerde bir üniversite rektörü ‘Avrupa’da
üretilen bir aşının ikinci dozunu oldum’ dedi. Bazı insan-
lar bulamazken bu insanlar nasıl buluyor? Hangi tedarik

kanalıyla Türkiye’ye geliyor? Aşıyı yaptıranlar ve yaptıra-
mayanlar diye iki sınıf vatandaşın oluşması ülkemize çok
büyük zarar verir. Adil ve şeffaf bir sistem lazım" açıkla-
masını yaptı. 

İntiharlar başladı

Türkiye'de yoksulluk nedeniyle intiharlar başladığını sa-
vunan Babacan, "Böyle bir kavram oluştu. Daha dün
akşam Ankaralı bir esnaf Ankara Kalesi’nden kendini
atarak intihar etti. Yazıktır bu memlekete. Çiftçinin trak-
törüne haciz konmaya başlandı. Biz böyle bir şeyi daha
önce yaşamamıştık. Esnafımız kepenk kapatıyor. Şu par-
tili cumhurbaşkanlığı inadından vazgeçmek lazım. Aksi
halde bu ülkenin sorunlarını çözmek mümkün değil.
TÜİK’in açıkladığı rakamlara inanıyorsak bile işsizlik,
tarihin en yüksek seviyesinde. Pırıl pırıl gençlerimiz ya-
rınlardan ümitsiz” ifadelerini kullandı. 
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B asın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı,
kurumun faaliyetlerine ilişkin AA'ya ko-

nuştu ve kurumla ilgili gündeme getirilen eleşti-
riler hakkında açıklamalarda bulundu.  

n10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayı-
sıyla meslek örgütleri ve siyasiler farklı açıkla-
malar yaptı. Basın ile demokrasi ilişkisini
nasıl görüyorsunuz? Basın İlan Kurumu bu
alanda nasıl bir vizyona sahip?
Basın emekçilerinin ve gazetecilerin bu özel gü-
nünü tekrar kutluyorum. Her sektörde olduğu
gibi basın alanında da özellikle pandemi şartla-
rının olumsuz etkileri gözlendi. Bu zorlu şartlar
altında mücadele eden, görevini hakkıyla yap-
maya çalışan ve emek veren tüm gazetecileri
tebrik ediyorum. Değerli basın çalışanlarıyla
omuz omuza 60 yılı tamamlamış olmaktan
mutluluk duyuyoruz. Basın toplumun haber
alma ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde, ka-
muyu ilgilendiren her türlü konuyu kamuoyuna
duyurma gibi çok kıymetli bir görevi ifa ediyor.
Tabii basın organlarının bu görevi yürütürken
toplumun tahrif edilmemiş haber alma hakkını
da gözetmesi ve sorumluluk bilinciyle hareket
etmesi gerekiyor. Ancak bu perspektifle basın or-
ganları Türkiye’deki demokrasi pratiğine katkı
sunabilir. Özellikle hakikat-ötesi olarak nitelen-
dirilen ve gerçekliğin yerinden edilerek inşa edil-
miş algıların ve yalanların onun yerine
yerleştirildiği içinde bulunduğumuz dönemde,
bu sorumluluğun önemi katlanarak artıyor açık-
çası. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde,
İletişim Başkanlığı çatısı altında basının sorun-
larıyla yakından ilgilenen entegre bir yapı oluştu
aslında. Bu entegre yapının başında Cumhur-
başkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin
Altun var. Basın İlan Kurumu bu yapının bir
parçası olarak, basın sektörünün demokrasiler
için önemini gayet iyi biliyor. Basın İlan Ku-
rumu, çizilen ortak vizyon doğrultusunda, katı-
lımcı ve paydaş odaklı bir anlayışla basın
sektörünün sorunlarına kalıcı çözümler üretme
sürecine katkı vermek için yoğun bir çaba harcı-
yor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde ve kendisinin ortaya koy-
duğu yeni hükümet sisteminde her kurumun
daha demokratik ve daha etkin çalışması gerek-
liliğine uygun olarak çalışmalarımızı yürütüyo-
ruz. Türkiye’de güçlü bir medya alanının
oluşmasına katkı sunmayı arzuluyoruz.

nBasın İlan Kurumu son zamanlarda çokça
tartışılıyor. Basın İlan Kurumunun görevleri ve
yetkileri neler? Basına ne gibi katkılar sağlıyor?
Basın İlan Kurumu, basın sektörünün köklü ku-
rumlarından biri. 1961’den itibaren fikir ve içerik
farkı gözetmeksizin resmi ilanların ve rek-
lamların dağıtımına aracılık edi-
yor. Resmi ilan ve
reklamların yayımlan-
masıyla basına
sağlanan
kamu
des-

teği, 2002’de 53,5 milyon lirayken 2020 sonu iti-
barıyla 451 milyon lirayı buldu. Bu destek, özel-
likle yerel medyanın hayatını sürdürmesi, yani
yerel demokrasi açısından çok büyük öneme
sahip. Aynı zamanda, basın dernek ve sendika-
larına en çok 5 yıl vadeyle kredi vermek, basın
mensuplarına vadesi 2 yılı geçmemek üzere
borç para vermek, yardıma muhtaç olanlara ve
ölenlerin ailelerine yardım etmek gibi yollarla
basın sektörünü destekliyoruz. Basın İlan Ku-
rumu olarak, 2020’de çok farklı gazetelerde çalı-
şan 2 bin 639 basın mensubuna 15 milyon
liradan fazla borç verdik. Yine 2020’de 82 gaze-
teci derneğine, üye sayılarına göre pay edilmek
üzere toplam 350 bin lira yardım yaptık. 4 gaze-
teye toplam 950 bin lira tutarında kredi verdik.
Ayrıca Lozan Barış Antlaşması kapsamında ül-
kemizde azınlık statüsündeki cemaatlerin çıkar-
dığı gazetelere de maddi desteğimizi
sürdürüyoruz. Basın İlan Kurumu pandemi dö-
neminde, basının mağdur olmaması ve pande-
miden en az düzeyde etkilenmesi için
dönüşümlü yayın yapılabilmesi, fiili satış adedi
şartlarının uygulanmaması, gazeteler için mah-
sup uygulamalarının ertelenmesi, borç para
alan gazetecilerin borç tahsil sürelerinin ertelen-
mesi gibi birçok destek kararı aldı. Ayrıca Basın
İlan Kurumu sektörün yapısal sorunlarını çöz-
mek ve yazılı basının dijital dönüşümüne katkı
sağlamak amacıyla çeşitli paydaşlarla iş birliğine
giderek projeler yürütüyor. Bu projelerde, AB
fonlarından yararlanıyor. İnternet gazeteciliği,
dijital dönüşüm, siber güvenlik ve sektördeki
insan kaynağının ve gazetecilik faaliyetlerinin ni-
teliğini artırmaya yönelik mesleki eğitimlere
odaklanan bu projeler, sektörde gözle görülür
iyileşmelere yol açtı.

nTüm bunlara rağmen Basın İlan Kurumuna
yönelik ağır eleştiriler var. Ne düşünüyorsunuz
bu eleştiriler hakkında?
Son dönemde özellikle CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li yetkililer Basın
İlan Kurumunu dillerine doladı. Hatta TBMM
Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinde “Basın
İlan Kurumu devleti soyuyor” diyerek, eleştiri sı-
nırlarını aşan haksız bir ithamda bulundu Sayın
Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet gazetesinde Basın
İlan Kurumunun aldığı kararlara dair yazı dizisi
yaptılar. Bu “ısmarlama” yazılarda hukuksal
analiz kisvesi altında siyaset yapıldı. Neyi dillen-
dirdiklerini anlamak için yazıları inceledim. O
yüzden gönül rahatlığıyla ısmarlama yazı diyo-
rum, çünkü bunlar arasında Basın İlan Kuru-
munun teşkilat yapısını bile yanlış anlatan
yazılar var. Ismarlama yazı bu kadar olur, anlı-
yorum. Peki, kime yazdırdılar bu yazıları? Örne-

ğin, eşi

başörtülü olan bir cumhurbaşkanı seçtirmemek
için ülkeyi 367 krizine sürükleyen bir kişiye, parti
kapatma davalarında ön sıralarda yer alan ve
demokrasinin en temel ilkesi olan eşit oy ilkesini
bile sorgulamaktan çekinmeyen eski bir AYM
Başkanına ve benzerlerine. Açıkçası, aldığı ka-
rarlarla bu ülkeye siyasi ve ekonomik maliyet
doğurmaktan başka bir icraatı olmayan vesa-
yetçi bir zihniyetin temsilcilerinin hezeyanlarına
karşı Basın İlan Kurumu olarak hukukun sınır-
ları içinde görevimizi yapmaya devam ediyoruz.

nGerçekten Basın İlan Kurumu sansür ve
baskı aracı mı oldu?
Basın İlan Kurumu yeni icat edilmiş bir kurum-
muş gibi davranıyor ve yetkilerini sorguluyorlar.
Basın İlan Kurumu, ifade ettiğim gibi, 1961’den
beri var. Birçok iktidar döneminde Basın İlan
Kurumu görevlerini yerine getirmiş ve yetkilerini
kullanmış. Basın İlan Kurumunun görevlerin-
den biri, gazetelerin basın ahlak ilkelerini ihlal et-
meleri durumunda onlara müeyyide
uygulamak. Söz konusu Basın Ahlak İlkeleri,
1994’de “Basın Sektörü Temsilcileri”, “Hükü-
met temsilcileri” ve “Bağımsızlar” olarak isim-

lendirilen üç farklı grubu bünyesinde
barındıran Basın İlan Kurumu

Genel Kurulu tarafından
kabul edilmiş. Bütün ke-

simlerin mutabık ol-
duğu bir Genel

Kurul kara-
rından

bahse-
diyo-

ruz. Bu basın ahlak ilkelerini biz koymadık, biz-
den önce koyulmuş ilkeleri işletiyoruz. Gazete-
lere yönelik müeyyideleri bu esaslara uygun
şekilde veriyoruz. Şimdi Basın İlan Kurumunun
yetkilerinin ve aldığı kararların hukuka, Anaya-
sa’ya aykırı olduğunu ve basın özgürlüğüne
zarar verdiğini iddia etmeye başladılar. Şimdi mi
aykırı oldu bu kararlar, yetkiler? Niye şimdi
böyle değerlendiriyorlar? Çünkü Basın İlan Ku-
rumu devletin çıkarları, milletin menfaati ve va-
tandaşların hakları doğrultusunda karar alıyor.
Bir gazete rahmetli Başbakan Adnan Menderes
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın fotoğraflarını yan yana koyup,
“Makus talihten kaçış yok” diyerek darbe ve
idam tehdidinde bulunuyor. Bir gazete Tür-
kiye’nin uluslararası alanda itibarını sarsacak şe-
kilde ülkemizin uluslararası terörizme destek
verdiği yalanını söylüyor. Bir başka gazete man-
şet atıyor, “Ayasofya’nın ibadete açılması 2020
yılının felaket olaylarından biri” diyor. Bunları
görmezden mi geleceğiz? Bunu Basın İlan Ku-
rumundan beklemek, Basın İlan Kurumuna
‘Görevini yapma’ demektir. Basın İlan Kurumu
suçu teşvik eden, terörü özendiren, toplumu ku-
tuplaştıran, ayrımcılık yapan, küçüklerin ve
gençlerin kişilik gelişimlerini olumsuz etkileyen,
kişi ve kurumları aşağılayan haber ve yayınlara
müsaade edemez.

nSon zamanlarda Basın İlan Kurumuna yö-
nelik artan eleştiriler Cumhurbaşkanlığı İleti-
şim Başkanı Fahrettin Altun’un baskısı altında
olduğu yönünde. Buna ne diyeceksiniz?
Basın İlan Kurumu, tüm faaliyetlerini Basın İlan
Kurumu Teşkiline Dair Kanun, ilgili yönetmelik-
ler ve Genel Kurul Kararları doğrultusunda yü-
rütmektedir. Bunun dışında baskı ya da
talimatla hareket etmez. Sayın Fahrettin Altun
ile ilgili konu, Cumhuriyet gazetesinin Basın
Ahlak Esasları’nı ihlal eden haberleri dolayısıyla
önümüze geldi. Sayın Altun’un evinin fotoğraf-
lanıp, açık adresini sokağına kadar ifşa edilme-
sine ilişkin bu meselede de söz konusu mevzuat
çerçevesinde hareket edildi. Hukukun en temel
ilkelerinden olan özel hayatın mahremiyetinin
ihlali ve devlet koruması altındaki üst düzey bir
yöneticinin güvenliğinin tehlikeye atılması gerek-
çesiyle müeyyide uyguluyoruz, kıyameti koparı-
yorlar. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu
üyelerinin daha önceki görevleri ve kurumları
üzerinden onları zan altında bırakan açıklama-
lar yapıyorlar. Cezanın dayanaklarından bah-

setmeden meseleyi siyasete taşıyorlar.
Bunların sayısız örneğini vermek mümkün.
Kaldı ki verdiğimiz müeyyide kararlarına
karşı yargı yolu açık. Zaten verdiğimiz bir-
çok kararı yargıya taşıdılar. Davaların ço-
ğunda haksız bulundular.

nBir iddia da bu yolla “Haber
yapma özgürlüğüne müdahale”
edildiği. Buna ilişkin neler söylersi-
niz?
Basın İlan Kurumunun bir gazetenin
yaptığı bir haberi kaldırtma veya gaze-
teyi kapatma gibi bir yetkisi yok. Biz
Basın İlan Kurumu olarak şunu sağla-
maya çalışıyoruz: Hem Türkiye’nin
uluslararası alandaki itibarını sarsa-
caksın, devletin kurumlarını aşağılaya-
caksın, terörü özendireceksin, suçu
teşvik edeceksin, insanların özel hayatla-

rını hiçe sayacaksın hem de bunu devlet-
ten para alarak yapacaksın. Devletten

aldığın parayla devlet kurumlarını aşağıla-
yacaksın. Buna izin vermemiz mümkün

değil. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz.
Basın İlan Kurumu görevini bihakkın yerine

getirdikçe bundan rahatsız olan kesimler sesle-
rini yükseltecekler.

nBasın İlan Kurumu resmi ilanları nasıl da-
ğıtıyor, sistem nasıl işliyor? Bazı medya kuru-
luşlarına ayrımcılık uygulandığı eleştirileri de
yapılıyor.
Ayrımcılık yapmamız teknik olarak da mevzuat
olarak da mümkün değil. Çünkü gazetelerin
alacakları ilan tutarları, belli bir formülasyon
içerisinde belirleniyor. Bununla oynama şansınız
yok. Fiili satış adetleri, personel kadroları, yüzöl-
çümleri, birden fazla yerde basılma gibi teknik,
somut ve ölçülebilir kriterlere bakılıyor. Bu kri-
terler açısından gazeteler farklılık gösterdiğinden
yayımladıkları ilan tutarları değişkenlik göstere-
biliyor. Tüm resmi ilanlar gazetelere istihkakla-
rına göre elektronik sistem aracılığıyla
dağıtılıyor. Sürecin tamamen şeffaf bir şekilde ve
dijital ortamda gerçekleştirildiğinin de altını çiz-
mek istiyorum. İlanların ilan sahiplerinden alın-
masından gazetelere yayımlanmak üzere
dağıtımı ve gazetelerin bu ilanları sayfalarına ak-
tarmalarına kadar olan bütün işlemler elektro-
nik ortamda İLANBİS üzerinden otomatik
şekilde gerçekleşiyor. Bu sürece elle müdahale
mümkün değil.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sobacı, gazetelere 
yönelik şikayetlerde bütün kesimlerin mutabık kaldığı Basın Ahlak Esasla-
rı’na uygun hareket ettiklerini belirtti. Sobacı, Basın İlan Kurumu'na karşı
sistemli bir saldırı başlatıldığını ifade ederek, "Aldığı kararlarla bu ülkeye
siyasi ve ekonomik maliyet doğurmaktan başka bir icraatı olmayan vesa-
yetçi bir zihniyetin temsilcilerinin hezeyanlarına karşı Basın İlan Kurumu
olarak hukukun sınırları içinde görevimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi

Aslında tüm bu konuştuklarımız üzerinden Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığı
iddia ediliyor. Buna ilişkin değerlendirmeniz ne olur?

TürKİyE’DE ifade ve basın özgür-
lüğü uluslararası standartlara
uygun şekilde tanınmış ve bu özgür-
lükler hukukun üstünlüğü uyarınca
güvence altına alınmıştır. Bununla
birlikte, ifade ve basın özgürlüğü
mutlak ve sınırsız değildir. Türki-
ye’nin de tarafı olduğu Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10.
maddesinde ve Anayasa’nın 26. ve
28. maddelerinde basın özgürlüğü-
nün sınırlandırılma şartları belirlen-
miştir. Bu özgürlükler milli güvenlik,
kamu düzeni, kamu güvenliği, dev-
letin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğü, nefret söyleminin ve
suça teşvikin engellenmesi, devlet
sırrı olarak usulünce belirtilmiş bil-
gilerin açıklanmaması, başkalarının
şöhret veya haklarının, özel ve aile
hayatlarının korunması amaçlarıyla
sınırlanabilir. yüzlerce gazetecinin,
gazetecilik nedeniyle hapiste ol-
duğu, sansür uygulandığı gibi ya-
lanlara ve ülkemizi en son sıralarda
gösteren ve sorgusuz sualsiz kabul
edilen uluslararası basın özgürlüğü

indekslerine dayalı olarak Türki-
ye’de basın özgürlüğünün olmadı-
ğına dair aleyhe bir algı inşa
edilmek isteniyor. Bu algı, Cumhur-
başkanımız Sayın recep Tayyip Er-
doğan’ı hedef alan birtakım
yakışıksız yaftalamalar ve cumhur-
başkanlığı hükümet sistemini yıp-
ratmayı amaçlayan söylemlerle
birleştirilerek, gündelik siyasetin bir
parçası haline getiriliyor. Eski Tür-
kiye özlemi içerisinde olanlar, basın
özgürlüğüne dair türlü yalanlarla
inşa edilmiş bu algıyı kendilerine
hareket alanı oluşturmak
için kullanıyor-
lar.
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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
İLE İLGİSİ YOK

“Tutuklu gazeteciler” iddiası da yurt 
içi ve yurt dışında sürekli gündeme 

getiriliyor. Bununla ilgili ne söylersiniz?
Bu konu içeride ve dışarıda dezenfor-
masyon için sürekli gündeme getirili-
yor. Türkiye’de cezaevinde bulunan ve
gazeteci olduğunu iddia eden kişilerin
neredeyse tamamı işledikleri adi suç-
lar veya FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör
örgütleriyle olan ilişkileri sebebiyle
cezaevinde bulunuyor. Bu kişiler bir
gazetecilik faaliyetinden dolayı değil,
öldürme de dahil eşe karşı işlenen
suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlar, uyuşturucu bulundurma, pa-
rada sahtecilik gibi adi suçları işleme-
leri ve fiili olarak terör eylemlerinde
bulunmaları veya terör örgütlerini des-
teklemeleri sebebiyle cezaevindeler.
Bu kişilerin cezaevinde bulunmasının
gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlü-
ğüyle ilgisi bulunmuyor. “Gazetecilik”
kisvesi altında bu suçları gizlemeye
çalışıyorlar. Gazeteci olduğunu iddia
edenlerin arasında ifade özgürlüğü
kapsamında değerlendirilemeyecek
nitelikte beyanlarda bulunan ve FETÖ,
PKK, DHKP-C ve DEAŞ üyesi kişiler de
bulunuyor. Bunlar terör örgütünün
amaçlarını gerçekleştirmek ve eylem-
lerini övmek suretiyle örgüt propagan-
dası yapmak için ifade beyanında
bulunduklarından cezaevindedir. Bu
tutuklamalar, AİHS’nin 10. maddesi ve
Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinin
gereğidir. Şunu da hatırlatmalıyım ki
cezaevinde bulunan ve gazeteci oldu-
ğunu iddia eden kişilerin hiçbiri basın
kartına sahip değildir.

SİYASET ADINA
KULLANIYORLAR
Basın özgürlüğü konusu belirli kesim-
ler tarafından araçsallaştırılıyor mu?

Türkiye’de belirli bir zihniyet, ülkemi-
zin uluslararası alandaki itibarına
zarar verme pahasına basın özgürlüğü
meselesini siyaseten kullanıyor. Ancak
bu zihniyetin daha önceki yaklaşımları
ve söylemleri milletin hafızasındadır.
28 Şubat döneminde medyayı darbeye
zemin hazırlamak için araçsallaştıran,
iktidara geldiğinde gazetelere el koya-
cağını açıkça zikreden, 15 Temmuz’u
“kontrollü darbe” olarak niteleyen,
ABD’den iktidar dilenen bir vesayetçi
zihniyetten öğreneceğimiz bir “hukuk,
demokrasi veya özgürlük” dersi yoktur.
Basın İlan Kurumu görevlerini, ülkemi-
zin ve milletimizin menfaatleri doğrul-
tusunda ve büyük bir azimle
yürütmeye devam edecektir.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu
Başkanı Sobacı, “Cumhurbaşkanlığı
hükümet sisteminde, İletişim Baş-

kanlığı çatısı altında basının sorun-
larıyla yakından ilgilenen entegre
bir yapı oluştu aslında. Bu entegre
yapının başında Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin

Altun var. Basın İlan Kurumu bu ya-
pının bir parçası olarak, basın sek-
törünün demokrasiler için önemini
gayet iyi biliyor” açıklamasını yaptı. 



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) AK Parti Grup Başkanve-
kili ve Esenler Belediye Başkanı

M. Tevfik Göksu, İBB meclis toplan-
tısı öncesinde gündemdeki konulara
ilişkin Yenikapı Avrasya Gösteri Mez-
kezi’nde basın toplantısı düzenledi.
Göksu, İstanbul Halk Ekmek Büfeleri
(İHE) ve sosyal yardımlara kadar bir-
çok konuya ilişkin açıklama yaptı.
Mart ayında İBB’nin meclise halk ek-
mekle ilgili bir gündem gönderdiğini
söyleyen Göksu, "Gündemde, "İstan-
bul’da halk ekmek büfeleri var. Bu
halk ekmek büfelerinin süresini uza-
tın" diyor. Biz de "sayılarını bildirin"
diyoruz. Bize 117 tane halk ekmek
büfesi bildiriliyor. Biz de mecliste
hemen karar alıyoruz ve 117 tane
halk ekmek büfesinin süresini uzatı-

yoruz. Yani İBB’den gelen ‘süresini
uzatın’ teklifini yaptık. Bunun içeri-
sine öyle bir madde ekliyorlar ki İBB
meclisinin bütün yetkilerini halk
ekmek şirketine devretmemizi istiyor-
lar. Bütün İstanbullulara soruyorum,
İstanbulluların iradesiyle seçilmiş bu
meclis iradesini bir şirkete teslim ede-
bilir mi ya da iradesini bir şirkete dev-
redebilir mi?" diye konuştu. 

Bize gelen bir teklif yok

Bu madde tartışılırken İBB tarafın-
dan değil, CHP meclis grubundan bi-
rinin yeni halk ekmek büfelerinden
bahsettiğini anlatan Göksu, "Biz de
"yeni halk ekmek büfesi ihtiyacı varsa
nerede, kaç adet ihtiyaç olduğunu bil-
dirin konuşalım" dedik. Bize ‘yeni
halk ekmek büfesi ihtiyacımız şudur,
şu kadar büfeye ihtiyacımız var’ diye
bir talep bulunulmadı. İBB galiba
manipülasyon yapacak bir konu bu-
lamadı ki bir baktık, ‘AK Parti, MHP
halk ekmek büfelerine izin vermedi’
diye haberler çıktı. Bizim önümüze
gelen ve reddettiğimiz bir teklif yok"
ifadelerini kullandı.

142 büfe açılsın istiyoruz

Göksu, açıklamalarına şöyle devam
etti: "Bunun üzerine “ne kadar halk
ekmek büfesine ihtiyaç olduğunu, ye-
rini bildirin mecliste getirin, konuşup
karar verelim” dedik. İBB’den bu tek-

lifi beklerken geçtiğimiz ay CHP
meclis grubu teklifi getirdi. Anla-
dık ki büfe meselesine İBB de ka-
tılmıyor. Katılmış olsaydı şu anda
CHP, İBB’yi yönetiyor, büyükşehir
tarafından gündeme getirilmesi,
bizim de karar vermemiz gerekir.
CHP’den teklif gelmesine rağmen
teklifi kabul ettik. Komisyona ha-
vale ettik ve orada belediye başka-
nına şu soruyu sorduk; bu
büfelere gerçekten ihtiyacın var
mı? Cevabını beklemeden bugün
142 büfenin açılmasını AK Parti

grubu olarak yetki veriyoruz. Bu bü-
feler açılsın istiyoruz. Ama 3 tane şar-
tımız var. Şehit, gazi ailelerine ve
engellilere vereceksiniz."

Maksat ekmek değil!

40 tane minibüsle ekmek dağıtıldığını
söyleyen Tevfik Göksu, "Biz ne kadar
büfe istiyorlarsa izin vereceğimizi
söyledik. Bir aracın aylık ortalama
maliyeti 15 bin lira, araçların toplam
maliyeti aylık 600 bin lira ediyor.
Aylık 600 bin lira 600 bin ekmek eder.
Oysaki sıfır maliyetle bu ekmekleri,
İstanbulluların hizmetine götürmek
mümkün, İstanbul’un her sokağında
bakkal, fırın var. Fırıncılar ve bakkal-
lar ‘bedava dağıtmaya hazırız’ diyor.
600 bin lirayı çöpe atacağınıza İstan-
bulluların başka bir ihtiyacında de-
ğerlendirin. Maksat ekmeği
İstanbullulara ulaştırmak değil, bura-
dan manipülasyon yapmaktı” dedi.

Kaç bin ekmek çöpe gidiyor?

Göksu, “CHP ve İBB’nin yapmış ol-
duğu algı ve manipülasyonları berta-
raf ederek 142 büfeye izin veriyoruz.
Pazartesinden itibaren büfeleri açabi-
lirsiniz. Ama İstanbullular daha çok
ekmeğe ulaşsın, bakkal ve fırınlara da
verin. Halk ekmeği büyüten AK Parti,
nasıl olur da halk ekmeğin vatandaşa
ulaşmasına mani olabiliriz. Dün
CHP değil miydi, milleti makarnacı,
kömürcü diye itham eden” diye ko-
nuştu. Mobil araçlardaki satılmayan
ekmeklerin çöpe gittiğini belirten
Göksu, "Halk ekmek büfelerinde niye
kuyruk var? Ürettikleri ekmeği maale-
sef dağıtamıyorlar. Bizim dönemi-
mizde 117 tane büfe ayrıca 538
noktada ekmek dağıtılıyordu. Niye
kaldırdınız? Mobil araçlarda satılma-
yıp çöpe giden kaç bin ekmek var? Bir
gün önce çöpe giden ekmek sayısı
tahmini 10 bin civarında. Yazık ek-
meği çöpe değil, insanlara ulaştırın”
ifadelerini kullandı. DHA
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İBB AK Parti 
Grup Başkanvekili
M. Tevfik Göksu,

yaptığı
açıklamada, 
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büfesinin

açılmasına izin
verdiklerini

söyledi. Göksu,
“CHP ve İBB’nin
yapmış olduğu

algı ve
manipülasyonları
bertaraf ederek
142 büfeye izin

veriyoruz.
Pazartesinden

itibaren büfeleri
açabilirsiniz. Ama

İstanbullular
daha çok ekmeğe
ulaşsın, bakkal ve

fırınlara da 
verin” dedi

İMAR YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
Yeni kararlar aldıklarını da duyu-
ran Göksu, "İstanbul İmar Yönet-
meliği’nde bir değişiklik yaparak
bin metre üzeri parsellerde ve
alışveriş merkezlerinde çatıdan
akan suların kanala gitmemesi ve
sarnıç sistemiyle toplanarak kul-
lanma suyu olarak kullanılması zo-
runluluğu getiriyoruz. Önemli bir
değişiklik daha yapıyoruz. Kentsel
dönüşümü hızlandırmak açısından
AK Parti olarak yaptığımız önemli
bir hamledir. Daha önce belli alan-
ların üzerinde inşaat iznini alabil-
mek için UKOME’den izin
isteniyordu ve oraya para ödeni-
yordu. Bugünden itibaren bunu
kaldırıyoruz. Artık UKOME’den izin
almaya ve para yatırmaya gerek
kalmayacak" dedi. Göksu, “Ermeni
Vakfı’na devredilecek arazide vak-
fın Hrant Dink ile ilgili yapacağı bir
çalışmayla yönelik plan tadilatı
teklifi vardı, bunu da kabul ediyo-

ruz. Dink’in adının yaşayacağı bir
müze yapılacak. Müzenin yapıl-
ması için ilgili arazinin plan deği-
şikliğini onaylandı” diye konuştu.
İstanbullulara hangi konuda olursa
olsun, hizmet yapmak istiyorlarsa
her zaman katkı sunmaya hazır ol-
duklarını söyleyen Göksu, “İBB’nin
önünü açmaya hazırız. Yeter ki İs-
tanbullulara hizmet etsinler” diye-
rek sözlerini noktaladı.

NEDiR BU TARiH
DÜŞMANLIĞI!
İBB'nin Şemsi Paşa Camii'nin önündeki 440 yıllık yola beton dökmesinin
ardından yeni bir skandal da Topkapı Sarayı'nda ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın yol düzeltme
çalışması adı altında 1. derece sit alanında tarihi eserleri yok ettiği görüldü

MiMar Sinan tarafından
yaptırılan Üsküdar'daki
Şemsi Paşa Cami'nin

önüne yapılmak istenen yolun tartış-
maları devam ederken, yeni bir yol
skandalı da Topkapı Sarayı'nda ortaya
çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Akkuş İlgezdi, 6 Eylül 2019 ta-
rihinde Cumhurbaşkanlığı Milli Sa-
raylar İdaresi Başkanlığı’na devredilen
Topkapı Sarayı’nda tarihi eserlerin
tahrip edilmeye devam edildiğini açık-
layarak, "1. Derece sit alanında bilim-
sel kazı yapılmadan, izin alınmadan,
arkeolog görevlendirilmeden kepçe-
lerle yol ve çevre düzenlemesi çalışma
yapılmaya devam ediliyor. Yol düzelt-
mek için tarih yok ediliyor" eleştiri-
sinde bulundu. 

Sit alanına kepçe soktular

İlgezdi, tarihi alanda kepçe ile çalışma
yapılmasının kesinlikle yasak oldu-
ğunu hatırlatarak, "Yol düzeltmeye ça-
lıştıkları için tarihi eserlerimiz yok
oluyor. Bu çalışmalar sırasında bilim-
sel kazı yapılmadığı için yol düzeltilen
alanlarda bulunan tarihi çini ve sera-
mikler yok oluyor. Daha önce de izin-
siz ağaç kesimi sırasında kepçe
kullanılmıştı. O zaman da tarihi
ekmek fırınları ve kemerler zarar
görmüştü" dedi. nİktidarın tarihi esere
bakışının özetidir 1. Derece sit ala-
nında kepçe ile yol düzelmek" diyen
Gamze Akkuş İlgezdi, konuyu aynı
zamanda TBMM gündemine taşıya-
rak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’a bir soru önergesi verdi.

Arkeolog görevlendirilmedi

Soru önergesinde, "Birinci derece sit
alanında neden kepçe ile çalışma ya-
pılmaktadır?" diye soran İlgezdi, "İzin

alınmadan kepçe ile yapılan çalışma-
ların gerekçesi nedir? Arkeolog neden
görevlendirilmemiştir? Bilimsel kazı
neden yapılmamıştır? 1. Derecede sit
alanında bulunan alanda bilimsel kazı
yapılmadan yol ve çevre düzenlemesi
yapılmasının gerekçesi nedir? Tarihi
seramik ve çinilerin tahrip olması
neden önemsenmemektedir? Tarihi
eserlerin tahribatı ile ilgili bir rapor ha-
zırlanmış mıdır? Daha önce ağaçları
yok etmek için kullanılan kepçe yüzün-
den Saray’ın tarihi fodla fırınlarına ve
kemerlerine verilen zararın boyutları
bir raporla ortaya çıkarılmış mıdır?
Tarihi eserlere verilen zararların sebebi
olan çalışmalar kimin onayı ile yapıl-
maktadır? Tarihi eserlerin gördüğü
zarar ile ilgili idari bir soruşturma açıl-
mış mıdır? Topkapı Sarayı’nda tarihi
daha hangi noktalar yok edilecektir?
Saray’da 6 Eylül 2019 tarihinden iti-
baren toplam kaç adet ağaç kesilmiş-
tir?" sorularına cevap istedi. 

İmza kampanyası başlatıldı

Daha önce de Topkapı Sarayı’ndaki
Valide Sultan Dairesi’nde yapılan res-
torasyon çalışması sırasında dikkatsiz
ve özensiz çalışma sonucu tarihi yapı-
nın duvarlarında delikler oluşmuş, res-
torasyonu yürüten firma hakkında
soruşturma açılmıştı. Kısa bir zaman
önce de İBB Üsküdar'daki tarihi
Şemsi Paşa Camii'nin sahil bölümüne
çelik konsol sistemli yürüyüş yoluna
beton dökmüş, bu uygulamaya büyük
tepki çekmişti. İBB’nin bu kararından
dönmesi için internet üzerinden, "İBB
Şemsi Paşa Camii'nin tarihi dokusunu
bozan yol yapımını iptal etsin" başlıklı
bir imza kampanyası başlatıldığı 
öğrenildi.  
EKREM HACIHASANOĞLU

Kar nöbeti başladı
Başakşehir Belediyesi, hafta sonu beklenen kar yağışı ve kış şartlarıyla 
mücadele kapsamında hazırlıklarını tamamladı. 230 personelden oluşan
ekipler, 82 kar küreme ve iş makinesiyle birlikte sahadaki yerini aldı

Başakşehir Belediyesi,
kendini iyice hissettiren kış
şartlarına karşı son hazırlık-

larını tamamladı. Başakşehirlilerin
mağduriyet yaşamaması için karla
mücadele kapsamında, ilçe genelinde
belirlenen noktalarda 82 kar kürüme
aracı ve iş makinesi ile 230 personelle
kar nöbeti tutula-
cak. Ekipler, 24
saat vardiya esa-
sına göre cadde
ve sokaklarda gö-
reve başladı. 82
kar küreme ve iş
makinesi ara-
sında; 40 adet kar
küreme kam-

yonu, 12 kar küreme kamyoneti, 12
JBC lastikli iş makinesı, 3 adet paletli
ekskavatör, 2 greyder, 1 paletli dozer
yükleyici, 2 yakıt tankeri ve 10 yol
bakım ekip aracı bulunuyor. Vatandaş-
lar, herhangi bir olumsuzluk oldu-
ğunda 444 0 669 numaralı Çağrı
Merkezi’ne de bildirebilecek. DHAAğaç diplerine tuz atmayın!

İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı öncesi Bahçelievler’de hazırlıklar tamamlandı. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır,
"Esnafımıza, özellikle kaldırımlarda bulunan ağaç diplerine tuz atmaması konusunda buradan uyarıda bulunmak istiyorum" diye konuştu

Meteoroloji Genel
Müdürlüğü'nün İstanbul
için verdiği kar uyarıları-

nın ardından Bahçelievler Belediyesi
harekete geçti. Kış hazırlıklarını ta-
mamlayan ekipler olası kar yağışına
karşı önlemini aldı. Bu kapsamda
475 personel, 43 araç, iş makinaları
ve tuzlama araçları kar ve kış müca-
delesi için hazır hazırlıklarını ta-
mamladı. Bahçelievler Belediye
Başkanı Dr. Hakan Bahadır da ça-
lışmaları yerinde takip etti. Çalışan-
lar cadde ve sokaklarda kar
yağışında olumsuzluk yaşanmaması
için araç ve iş makinalarıyla önlem-
lerini şimdiden aldı. Kış günlerinde
sokak hayvanları da unutulmadı. İl-
çede kedi ve köpek mama stokları
yapılarak hayvanların kış mevsi-
minde aç kalmamaları için çalışma-
lar da tamamlandı.

Önlemimizi aldık

Çalışmaları yerinde inceleyen Bah-

çelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan
Bahadır, “Meteoroloji verilerine
göre, Marmara bölgesi ve İstanbul’u
bu günlerden itibaren etkisi altına al-
ması beklenen kar yağışı öncesinde
Bahçelievler Belediyesi olarak tüm
hazırlıklarımızı tamamladık. Olası
su birikintilerini önlemek için cadde
ve sokak başlarındaki su mazgalları
temizledik. Gerekli önlemleri almaya
devam edeceğiz. İlçemizdeki esnaf

komşularımıza olası buzlanmalarda
dükkânları önünde kullanmaları için
hazırladığımız tuz çuvallarını dağıta-
cağız.  10’ar kiloluk çuvallar şeklin-
deki tuzları, ilçemizin yoğun
caddelerindeki esnaflarımıza dağıta-
cağız. Esnafımıza, özellikle kaldırım-
larda bulunan ağaç diplerine tuz
atmaması konusunda buradan uya-
rıda bulunmak istiyorum” diye ko-
nuştu. Marmara’yı kuşatan soğuk

hava dalgası ve kar yağması duru-
munda özellikle sağlık ve güvenlikle
ilgili kurumlar ile yol ve kaldırımlar-
daki çalışmalarımızı yoğunlaştıra-
caklarını söyleyen Başkan Bahadır,
“Beklenen kar yağışı ile alakalı gelen
bilgiler doğrultusunda bizler de
ekiplerimizi oluşturarak her konuda
hazırlığımızı çalışmalarımızı önce-
den planladığımız için, herhangi bir
sorun yaşamayacağımızı ümit edi-
yorum.  Yine de bir olumsuzluk ya-
şanırsa vatandaşlarımız Bahçelievler
Belediyesinin 444 0 311 numarasını
arayıp yardım isteyebilirler” dedi.

Haybvanları da unutmadık

Bahadır, “Sokak hayvanları için de
kulübeler hazırladığımız kulübeleri-
mizin sayısını arttırdık. Kış mevsi-
minde yiyecek bulmakta zorluk
çekeceklerini düşündük ve bununla
beraber mama desteğini de arttırdık.
Her şartta kara hazırız” diye 
konuştu. 

M. Tevfik Göksu, “Halk ekmeği büyüten AK Parti, nasıl olur da halk ekmeğin vatandaşa ulaşmasına
mani olabiliriz. Dün CHP değil miydi, milleti makarnacı, kömürcü diye itham eden” diye konuştu.
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İ ngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB)
ayrılmak için içinden geçtiği ara döne-
min, bir yıl süren gergin müzakereleri

takiben 1 Ocak’ta resmen sonuçlanmasının
ardından, Boris Johnson’ın muhafazakâr
hükümeti AB ile bir ticaret anlaşması kotar-
mayı başardı. Anlaşmasız bir Brexit’in —
artık geride kalan— mali riskleri göz önüne
alındığında anlaşmanın nispeten olumlu
kabul edilmesine ve İngiltere AB cihetinden
sahip olduğu bazı ekonomik faydaları hâlâ
muhafaza etmesine rağmen, Krallık yine de
ticari bağlarını Avrupa ötesine doğru geniş-
letmeye çalışıyor.
Birleşik Krallık’ın AB harici geleneksel müt-
tefiklerine döndüğü bu süreçte öne çıkan
yeni ve güçlü müttefiklerden biri Türkiye
oldu; Londra böylece Ankara ile daha
güçlü ekonomik bağlar kurma arayışına
girdi. 

İstihdam garantisi

İki ülke, İngiltere’nin AB’den resmi olarak
ayrılmasından önce, 29 Aralık’ta tarihi bir
ticaret anlaşması üzerinde anlaşmaya
vardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip  Erdoğan anlaşmayı, Türkiye’nin AB ile
yaptığı 1995 tarihli Gümrük Birliği anlaş-
masından beri yapılmış en önemli ticaret
anlaşması olarak niteledi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan “İnşallah hem Türkiye hem de İn-
giltere’nin yararlanacağı yeni bir döneme
giriyoruz” dedi. Anlaşmadan önce, Birleşik
Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz
Truss gümrük vergisiz ticari işlemleri sür-
dürmeyi ve bu adımın iki ülke arasındaki ti-
caret ilişkisini desteklemeye yardımcı
olacağını umduğunu söyledi ve yapılacak
anlaşmanın Birleşik Krallık’taki imalat, oto-
motiv ve çelik endüstrilerinde binlerce istih-
damın garantisi olacağını belirtti.

Ticari fayda sağlayacak

Anlaşma 2019’da 25,2 milyar ABD doları
seviyesinde gerçekleşen mevcut ticari bağ-
ları güvence altına alıyor; buna Türkiye’nin
İngiltere’ye ihracatı da dahil. Türkiye’nin
İngiltere’ye ihraç ettiği ürünler ise çoğun-
lukla değerli metaller, çeşitli araçlar, tekstil
ve elektrikli teçhizattan oluşuyor. İngiltere
Almanya’dan sonra Türkiye’nin ikinci
büyük ihracat ortağı. Anlaşma, vaktiyle iki
yakın müttefik olan İngiltere ve Türkiye’nin
ihracat vergilerini ortadan kaldırdığı ve do-
layısıyla mali kayıpları önlediği için ticari
bağlarına fayda sağlıyor. Böyle bir anlaşma
uzun zamandır bekleniyordu. Türkiye Dış-
işleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen yıl
Temmuz ayı başlarında, mevkidaşı Domi-
nic Raab ile görüşmek üzere Londra’ya
gerçekleştirdiği ziyarette, İngiltere ile Tür-
kiye arasındaki ticaret anlaşmasının “çok
yakın” olduğunu söylemişti. Bu anlaşma
aynı zamanda Türkiye ve İngiltere’nin önü-
müzdeki on yıl içinde daha güçlü ekonomik
bağlar kurma olasılığını da artırıyor. Eko-
nomik açıdan bakıldığında anlaşma, Türki-
ye’nin AB dışı müttefikleri arasındaki güçlü
ekonomilerden biri olması nedeniyle, İngil-
tere’ye de büyük fayda sağlayacak.

Türkiye'ye eleştiri yok

İki ülke, özellikle İngiltere’nin Türkiye’nin

DEAŞ’a karşı mücadelesine destek ver-
mesi nedeniyle, son on yılda güçlü ilişkiler
geliştirdi. İngiltere ayrıca 2016 yılındaki
akim kalan darbe girişimini “Türkiye’nin
demokrasisine saldırı” olarak niteleyerek
eleştirdi ve bu girişimin ardından Türki-
ye’nin duygularını paylaştığını beyan etti;
halbuki böyle bir destek hiçbir AB ülkesin-
den gelmedi. İngiltere 2016 Brexit referan-
dumundan bu yana AB’den giderek
uzaklaştığı süreçte, diğer AB üyelerinden
farklı duruşlar da sergilemeye başladı. Me-
sela Kuzey Suriye’deki PKK bağlantılı
YPG fraksiyonuna karşı 2019’da gerçek-
leştirdiği Barış Pınarı harekâtından sonra
Fransa ve Almanya Türkiye’ye silah satış-
larını durdururken, İngiltere silah tedarikini
sürdürdü ve diğer ülkeler gibi Türkiye’yi
eleştirmedi. Üstelik Fransa, özellikle Doğu
Akdeniz’deki farklılıklar ve Libya’daki ça-
tışmalar nedeniyle, Türkiye’ye karşı daha
düşmanca bir dış politika geliştirdi. Zira
Ankara, Paris destekli Halife Hafter’in dar-
besine karşı uluslararası meşruiyeti bulu-
nan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne
(UMH) yardım etti. Nitekim Fransa geçen
Temmuz ayında Doğu Akdeniz’deki bir
NATO deniz misyonundan çekildi; bu

NATO misyonunun bir vazifesi de Lib-
ya’ya yönelik silah ambargosunu güvence
altına almaktı. Türkiye Fransa’nın jeopoli-
tik emellerine etkin bir şekilde mani olmaya
başladığından beri, Paris’in davranışlarının
en büyük motivasyonunu, Türkiye’yi zayıf-
latmaya yönelik hamleler oluşturuyor.

En uygun müttefik 

Açıkça görülüyor ki İngiltere’nin AB’den
çekilmesi Türkiye ile daha yakın bir ilişki
kurmasını sağlarken diğer NATO ülkeleri
NATO’yu, Türkiye’nin üstünde baskı kur-
mak için bir silah olarak kullanmaya ça-
lıştı. Donald Trump bile Türkiye’ye
yaptırım uyguladı; taze seçilmiş Başkan
Joe Biden da seçim kampanyası sırasında
[başkan seçildiği takdirde] Türkiye’deki
muhalefeti desteklemeyi düşüneceğine
dair bir yorumda bulundu. Bu da anlaşılır
bir şekilde Ankara’nın öfkesini celp etti ve
Türk hükümeti Biden’ın “müdahaleci”
olarak nitelediği yorumlarını yerden yere
vurdu. Diğer güçlü Batılı devletlerle karşı-
laştırıldığında İngiltere açıkça Türkiye’nin
en yakın ve kendisini anlamaya en açık
müttefiki; bu durum iki ülkenin daha da
güçlü bir ittifak kurmasına zemin teşkil

ediyor. Bu arada, Boris Johnson hüküme-
tinin, Brexit sonrası AB kısıtlamalarından
azat olmuş bir İngiltere’nin daha bağımsız
bir dış politika takip edebileceği anlatısını
sürekli tedavülde tuttuğu bir konjonk-
türde, Avrupa’ya, bütün bir Doğu Akdeniz
bölgesine ve Ortadoğu’ya yakınlığıyla
sahip olduğu jeostratejik önemden dolayı
Türkiye, İngiltere tarafından çok daha
ciddi bir düzeyde “uygun müttefik” olarak
görülecektir.

Dış politikada yakınlık
Birleşik Krallık sahip olmayı arzuladığı
bölgesel nüfuzunu korumak için bu bağ-
lantısını kullanmayı düşünebilir. Boris
Johnson hükümeti, İngiltere’nin Ortado-
ğu’da askerî açıdan nüfuz sahibi olmasını
mümkün kılan önemli bir deniz üssüne
sahip olduğu Bahreyn gibi diğer gelenek-
sel müttefikleri aracılığıyla dış politika nü-
fuzunu zaten sürdürmeye çalışmakta.
Türkiye ile ortaklık kurmak, İngiltere’nin
elini bu bölgelerdeki nüfuzunu sürdürme
konusunda daha da güçlü kılacaktır.
Bu aynı zamanda Ankara ve Londra’nın
Doğu Akdeniz’de de daha geniş bir işbir-
liği yapmasına zemin oluşturabilir. İngil-
tere Süveyş Kanalı’ndaki nakliyat
güzergâhlarını kontrol etme ve bu güzer-
gâhlar üstünde nüfuz sahibi olma arayı-
şında olabileceğinden, Türkiye’yi bu
çabasında yararlı bir müttefik olarak göre-
bilir. Bu, İngiltere’nin geçmişte, özellikle
Levant bölgesi ve Mısır’da sahip olduğu
jeopolitik kontrolün bir kısmını yeniden
canlandırma arzusunun bir parçası; ayrıca
Kıbrıs’ta da hâlâ askerî varlığa sahip. Bu
durum İngiltere’nin dış politikasında daha
da proaktif kararlar alması için fırsatlar
yaratabilir. Mesela İngiltere Libya’daki ça-
tışmada daha geride duran bir pozisyon
almış olsa da, uluslararası meşruiyet sa-
hibi UMH’yi destekleyen Türkiye ile ça-
lışma potansiyeli daha fazla. Dolayısıyla
bu, Londra ve Ankara’nın birlikte çalış-
ması durumunda daha etkili bir ortaklık
yaratabilir ve Libya’da barış için daha
geniş bir zemin oluşturmaya yardımcı ola-
bilir. Bu ihtimal, iki ülke arasında dış poli-
tika alanında gerçekleşebilecek olumlu
işbirliği örneklerinden sadece biri. DHA
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Güçlü bağlar Var
Brexit sonrası bir İngiltere (yaptığı
dış yardımları geçtiğimiz Kasım
ayında kesmesinin de gösterdiği gibi)
muhtemelen şimdilik daha çekingen
bir dış politika takip edecektir. Yine
de hem Türkiye hem de AB ile yaptığı
anlaşmalar, ikisi arasında etkin bir
şekilde denge kurabileceğini gösteri-
yor. Brexit Türkiye ile İngiltere ara-
sında daha güçlü bağların oluşması
için bir katalizör vazifesi görmüş 
durumda ve önümüzdeki yıllarda 
aralarındaki ilişkilerin daha da güç-
lenmesine vesile olmalıdır; bu da 
Ankara’yı Londra için stratejik ve
ekonomik açıdan daha da önemli 
bir müttefik haline getirecektir.

INGILTERE TURKIYE
ILISKILERI NE OLUR?

Birleşik
Krallık’ın 
AB harici 
geleneksel
müttefiklerine
döndüğü Brexit
sürecinde öne
çıkan yeni 
ve güçlü 
müttefiklerden
biri Türkiye
oldu; Londra
böylece Ankara
ile daha güçlü
ekonomik
bağlar kurma
arayışına girdi

Şimdi yandın

Trump!
ABD'de Başkan Donald Trump'ın
azledilmesinin görüşüleceği Temsilciler
Meclisi oturumu başladı

ABD’DE tarihi oturum başladı.
Trump'ın azledilmesinin görüşüleceği
Temsilciler Meclisi oturumunun başla-

dığı bildirildi. Trump destekçilerinin 6 Ocak günü
Kongre'yi basmalarının ardından, Başkan Trump'ın
'isyana teşvik' gerekçesiyle koltuğu bırakması çağrı-
ları gün geçtikçe artıyor. 3 Kasım'da yapıan seçimi
kaybeden Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, 20
Ocak'taki tevir teslim töreniyle koltuğunu Demo-
kratların adayı seçilmiş Başkan Joe Biden'a devre-
decek. Ancak yaşanan olayların Trump'ın
kışkırtmasıyla meydana geldiğini düşünenler, Baş-
kan'ın 20 Ocak'tan önce koltuğu yardımcısı Mike
Pence'e bırakması gerektiğini söylüyor.  Temsilciler
Meclisi, ABD’nin başkenti Wahsington DC’de Baş-
kan Donald Trump’ın destekçilerini Kongre bina-
sına saldırmasının ardından, Trump’a yönelik azil
oturumunu açtı. Daha önce Cumhuriyetçi Par-
ti’den üç isim, destekçilerinin Kongre’ye saldırması-
nın ardından Başkan Donald Trump’ın
azledilmesine onay verebileceklerini duyurmuştu.
Temsilciler Meclisi’ndeki üç numaralı Cumhuriyetçi
Liz Chaney, yaptığı açıklamada “Bugüne kadar hiç-
bir Amerikan başkanı makamına ve Anayasa’ya
olan yeminine daha büyük ihanet etmemiştir” 
demişti.

Anayasada değişiklik 

Demokrat Parti'nin en üst düzeyindeki isimler,
Temsilciler Meclisi Başkanı ve çoğunluğu bugüne
kadar Cumhuriyetçilerde olan Senato'nun Azınlık
Lideri, yani Senato'daki Demokratların lideri
Chuck Schumer, Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike
Pence'i arayarak Kabine ile birlikte harekete geçme-
sini ve "İsyana teşviki" gerekçe göstererek Trump'ı
görevden almasını talep etti. Bunun için Pence'in
Anayasada yapılan 25. değişiklikteki maddeyi uy-
gulamaya sokması gerekiyor.

Tasarıda neler var?

Temsilciler Meclisi’ne sunulan azil tasarısında tek
madde yer aldı. Tasarıda ABD Başkanı DonaldT-
rump ‘‘isyanı teşvikle’’ suçlanıyor. Tasarının Temsil-
ciler Meclisi’nde kabul edilmesi halinde,
Cumhuriyetçi Trump, hakkında iki kez azil süreci
başlatılan ilk başkan olacak. Dört sayfalık azil ka-
rarı tasarısında Trump'ın seçim hileleriyle ikinci kez
başkan seçilmesinin engellendiği yönünde temelsiz
suçlamalarda bulunduğu, Georgia eyaletindeki
yerel seçim yetkililerine Biden'ın eyalette az farkla
elde ettiği zaferi geri çevirmek için kendisine 11 bin-
den fazla oy 'bulmaları' yönünde baskı yaptığı ve
geçen Çarşamba günü binlerce destekçisini Kongre
üyelerinin seçim sonuçlarını geri çevirmesi için
baskı yapmak üzere Kongre binasına yürümeleri
için harekete geçirdiği ayrıntıları yer alıyor.

Trump umarsız

Başkan Donald Trump, Teksas’ta inşa edilmekte
olan sınır duvarının bir bölümü önünde yaptığı
açıklamada görevden alınması için Anayasa’nın
25’inci ek maddesinin yürürlüğe konmasından en-
dişe duymadığını söyledi. Trump, yaptığı açıkla-
mada 25’inci maddenin kendisi için ‘‘sıfır risk
taşıdığını’’ söylemişti. DHA

Dünya Sağlık Örgütü'nden
(DSÖ) 10 üyeli uluslararası
uzman koronavirüsün kayna-
ğına dair inceleme yapmak
üzere Çin'in Vuhan kentine
gitti. Heyet Singapur'dan
Scoot Havayollarına ait
uçakla Çin'in Wuhan Tianhe
Havalimanı'na iniş yaptı. DSÖ

uzman heyeti, ilk olarak Çinli
meslektaşlarıyla görüşecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Söz-
cüsü Hua Çunying, 6 Ocak'ta
düzenlediği olağan basın top-
lantısında, COVID-19'un kay-
nağının araştırılması için
örgütle istişareler yürütüldü-
ğünü açıklamıştı.

Dünya Sağlık
Örgütü Vuhan’da
Dünya Sağlık
Örgütü Vuhan’da
Dünya Sağlık
Örgütü Vuhan’da
Dünya Sağlık
Örgütü Vuhan’da
Dünya Sağlık
Örgütü Vuhan’da
Dünya Sağlık
Örgütü Vuhan’da
Dünya Sağlık
Örgütü Vuhan’da
Dünya Sağlık
Örgütü Vuhan’da
Dünya Sağlık
Örgütü Vuhan’da

Irak’ta gıda sıkıntısı
IRAK'TA yaklaşık 3 milyon insan günlük
temel gıda ihtiyacını karşılayamıyor.
BM Dünya Gıda Programı'nın (DGP)

2020 yılına ait Irak'taki insani duruma ilişkin yayınla-
dığı bir raporunda, ülkede yaklaşık 3 milyon insanın
günlük gıda ihtiyacını karşılayamadığı ifade edildi.
Raporda, gıda temin etmekte zorluk çeken vilayetlerin
başında yüzde 20 ile Musul, ardından yüzde 15 ile
Diyala, yüzde 14 ile Kerkük ve yüzde 10 ile Bağdat
olarak sıralandığı kaydedildi. Irak'ın yarı resmi gaze-
tesi es-Sabah'a konuşan DGP Irak Sorumlusu Ab-
durrahma Mihac, ülkede artan yoksulluk oranının
Irak'ın içinde bulunduğu ekonomik durumla alakalı
olduğunu belirtti. Mihac, küresel piyasada petrol fi-
yatlarının düşmesi ve üretimin azalması nedeniyle
Irak'ın gelirinde ciddi azalmaların yaşandığını söyledi.
Irak para birimi dinarın ABD doları karşısında
2020'nin son ayla-
rında yaşadığı
değer kaybı nede-
niyle ithal temel
bazı gıda fiyatları-
nın arttığını akta-
ran Mihac, bunun
da temel gıda temi-
nini sıkıntıya sok-
tuğunu kaydetti.

Boris 
Johnson

Recep 
Tayyip  

Erdoğan
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eylül ayında 400 bin dolar yatırım alan yerli
oyun şirketi Axell Studio, ilk oyunu Back Stre-
ets’in fragmanını yayınladı. Oyunun şubat

ayında çıkması planlanıyor. Pandemi sürecinde dijital içe-
riklere olan ilgi büyük artış gösterdi. 2021 yılında da oyun
sektörü başta olmak üzere bu ilginin giderek artması bek-
leniyor. Oyun stüdyosu sayıları incelendiğinde ise Av-
rupa’da Londra’dan sonra en çok oyun stüdyosunun
bulunduğu şehrin İstanbul olduğu görülüyor. Buna istina-
den son dönemde Türk oyun sektörüne yönelik yatırımla-
rın 3 milyar dolara ulaşması, oyun sektöründe her biri
birbirinden iddialı projelerin sayısını her geçen gün artırı-
yor. Son olarak eylül ayında 400 bin dolar yatırım alan ve
oyunseverlerin heyecanla beklediği yeni projesi ile merak
uyandıran yerli oyun şirketi Axell Studio, ilk oyunu Back
Streets’in fragmanını yayınladı. Hikaye ve oyun akışı nok-
tasında dikkat çeken proje, gerçek zamanlı, online ve reka-
betçi bir koşu oyunu olarak oyun tutkunlarının favorileri
arasında yer almaya hazırlanıyor.

Gerçek zamanla mücadele

Back Streets’te temel hedefin, 3 kişinin gerçek zamanlı
olarak mücadele edeceği haritada oyuncuların düşmanla-
rın üstesinden gelmesi olduğu görülüyor. Birbirinden farklı
özel güçleri olan 6 karakterin yer aldığı oyun projesinde,
oyuncuların koşunun galibi olmak için ellerinden geleni
yapmaları gerekiyor. Oyunda yer alacak sezonlar ile farklı
içerikler ve yenilikler ise ilerleyen dönemlerde oyuncularla
buluşacak. Dünyada ve Türkiye’de yayınlanmış mobil
oyunlarda oyun içi şehir detayları, hikaye ve ışıklandırma-
lara yeterince yer verilmediğine dair eleştirilere karşın Back
Streets’in fragmanında bu detaylara hassasiyet gösteril-
mesi, oyunun kalitesine yönelik önemli bir fikir veriyor.
Fragmanda ise ERA Corporation isimli teknoloji şirketi-
nin Bolit şehrini koruma altına alması ve burada yaşayan-
ların hayatlarının kısıtlandığı görülüyor. Ancak şehrin azılı
suçlularından birinin tekrar görünmesiyle kentin kaderi,
insanların ‘Aykırılar’ olarak hitap ettiği bir grubun eline ge-
çiyor. Fragmanın sonunda yer alan ‘Be ready in Febru-
ary!’ (Şubatta hazır olun!) cümlesi ise oyunseverlerde
büyük merak uyandırıyor. Şubat ayında çıkması planla-
nan oyuna dair tüm gelişmeler, Axell Studio YouTube ve
sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor. DHA

PaTara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan
Işık, sosyal medya hesabından paylaştığı vi-
deoyla, bu mevsimde daha güzel olduğunu 

söylediği Patara Antik Kenti'ni ziyarete davet etti. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara
Yılı" ilan etmesiyle daha bilinir hale gelen Antalya'nın
Kaş ilçesindeki antik kent, yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) salgını ve bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları
nedeniyle sakin günler geçiriyor. Antik kentte sürdürülen
kazı çalışmalarına başkanlık eden Işık, sosyal medya he-
sabından yaptığı paylaşımda, etkili olan kuvvetli rüzgar
ve yağmurun ardından antik kentin göz kamaştırıcı bir
hal aldığını belirterek, "Önce dinleyin lütfen doğanın se-
sini. Böyle zamanlarda insan bilmek istiyor aslında, 'Bin-
lerce yıllık tarih boyunca bu
yürüdüğüm toprağın ve taşların
üzerine kimler bastı ve kimler
geçti?' diye." ifadelerini kullandı.
Patara'nın her haliyle çok güzel ol-
duğunu anlatan ve tarihi mekanlar
ile yağmur sularının altında kalan
antik caddeyi gösteren Işık, "Hepi-
nizi bekliyoruz, Patara bu mevsi-
minde daha güzel." çağrısı yaptı. 

SEMANUR POLAT

Dijital korsana dur de!
Pandemi döneminde vatandaşla-
rın evde geçirdikleri zaman uza-
dıkça kitap okuma oranları da

yükseldi. Ancak bu kez de internette korsan
sitelerde dijital formatlarda paylaşıma açılan
kitaplar elden ele dolaşmaya başladı. Yaptık-
larının yasadışı ve korsan yayıncılığın bir türü
olduğunu fark etmeyen okurlar telefon, tab-
let ve bilgisayarlarda okudukları kitapları
‘pdf’ dosyası formatında birbirlerine gön-
derdi. Hem de bu kitapların bir bedeli oldu-
ğunu hiç düşünmeden. Kitaba ödenen ücret
sadece baskı ve kağıt maliyeti değildir. Yayına
katkıda bulunan fikir emekçilerinin de hakkı
o etiket fiyatına dahildir. Ortada kağıt olma-
ması okurların bu paylaşımları masum bir
hareket olarak görmesine neden olabiliyor.

Oysa dijital kitapların izinsiz bir şekilde inter-
net ortamında yayılması, e-mail ile gönderil-
mesi, Whatsapp üzerinden paylaşılması,
Facebook sayfalarında izinsiz dijital kitaplara
link verilmesi de korsanın bir parçasıdır ve
suç unsuru teşkil eder. Basılı kitaplar yerine
mutlaka dijital kitap okumak istiyorsanız,
korsan dışında yasal seçenekler de mevcut.
E-kitapları ise internet sitelerinden yasal bir
şekilde satın alıp cihazınıza indirebilirsiniz.

Güvenli siteleri tercih edin

Korsan kitaplar özellikle pandemi dönemi ile
birlikte e-satış siteleri ve Instagram gibi sos-
yal medya platformları üzerinden de satıl-
maya başlandı. Bu nedenle, YAYBİR
başlattığı #senbudeğilsin etiketli, ‘Korsan

Kitap Alma, Suça Ortak Olma’ kampanyası
kapsamında kitabın kitabevlerinden alınması
gerektiğinin altını çiziyor. YAYBİR internet
alışverişlerinde ise okurların öncelikle yayın-
evinin kendi sitesini tercih etmelerini isteyerek
ve şu önerilerde bulunuyor: “İkinci tercihiniz
sadece kitap satan internet siteleri olmalı. Pa-
zaryeri formatında, satıcıların mağaza açtık-
ları kolektif sitelerde dikkatli olun.
Yayıncıların mağazalarına öncelik verin. Sa-
tıcı ve ürünleri hakkındaki yorumları okuyun.
Satış fiyatının çok altında fiyat etiketine sahip
kitaplara şüpheyle yaklaşın. Başta Facebook
ve Instagram olmak üzere, korsan kitap satı-
cıları sosyal medya platformlarını yoğun ola-
rak kullanmaktadır. Sosyal medya hesapları
üzerinden satılan kitaplar çoğunlukla korsan-

dır.” YAYBİR’in güvenlik
güçleriyle yaptığı işbirliği
sonucu internet üzerinden
korsan kitap satışı yapan
yüzlerce siteye erişim engeli
getirildi. Sosyal medya ve e-ti-
caret üzerinden yapılan yasadışı
satışlar engellendi. Ayrıca dijital
korsan kopya paylaşımı yapan inter-
net sayfaları da kapatıldı. YAYBİR,
‘Korsan Kitap Alma, Suça Ortak Olma’
kampanyasına destek olmak isteyenlere sos-
yal medya hesaplarını takip etmeleri çağrı-
sında bulundu ve okurlara şöyle seslendi:
“Kitapları seven insan, korsan kitapları seve-
mez. Arkası suç ve çirkinliklerle dolu olan
korsan kitaplara dokunamaz. Ekonomimizi,

geleceğimizi tehdit eden korsan kitaplara dur
dememiz gerekiyor. Bu konuda en büyük
görev de okura düşüyor. Okur korsana hayır
dediğinde bu kitapları basan, çoğaltan,
yayan ve satanların da yapabileceği bir şey
kalmayacak. Korsana okurlar son verecek.”
AYNUR CİHAN

NASREDDIN HOCA
FIKRALARI SIIRLERDE
VakıfBank Kültür Yayınları şair, akademisyen ve çevirmen Nazmi Ağıl’ın “Büyüklerle Yeniden 
Nasrettin Hoca” isimli eserini yayımlıyor. Kitapta, milli kültür hazinemizin kahramanı Nasrettin 
Hoca’nın Ya Tutarsa, Kazan Doğurdu ve Eşekten Düştü Hoca gibi önemli fıkraları şiirlerle anlatılıyor

V akıfBank Kültür Yayınları’nın
(VBKY) yayımladığı “Büyük-
lerle Yeniden Nasrettin Hoca”,

sözlü anlatı geleneğimizin ve milli kül-
türümüzün önemli isimlerinden Nas-
rettin Hoca’nın fıkralarını şiirlerle
okura sunuyor. Usta çevirmen, şair,
Doç. Dr. Nazmi Ağıl’ın kaleme aldığı
kitaptaki şiirlerde mizah, ironik anlatım
ve günümüze yapılan göndermeler iç
içe geçiyor. Dilimizin zenginliğini or-
taya koyan bu şiirler, kuşaktan kuşağa
taşınan fıkralara yeni bir form kazandı-
rıyor. 

Naif güldürüler

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü (UNESCO), 1996 sene-
sini Nasrettin Hoca yılı ilan etti. Nas-
rettin Hoca adına her yıl üniversiteler
ve eğitim merkezlerinde konferanslar
gerçekleştiriliyor. Düzenlenen festival-
lerde Hoca kılığına bürünen bir aktör
Akşehir Gölü’ne yoğurt çalıyor. Televiz-
yon kanallarında Hoca’nın fıkraları
animasyonlarla ekranlara geliyor...
“Böylece çocuklar bu milli değerimizi
az çok tanımış oluyorlar” diyen Ağıl,
şunları söylüyor: “Fakat kaç yetişkini
bu fıkraları okurken gördünüz? Ya da
uzun çabalar sonucu bir araya getirilen
yüzlerce fıkradan kaç tanesini biliyor-
sunuz? Bu sorulara pek çoğumuzun
arzu edilen yanıtları veremeyeceğini
tahmin ediyorum. Ama şaşırtıcı değil,
çünkü bu fıkralar ülkemizde daha çok
çocuklara dönük olarak hazırlanıyor ve
bu yüzden erken yaşlarda tanışılıp, bü-
yüdükçe arkada bırakılması gereken
naif güldürüler olarak hafızlarda yer
ediyor.”

Çin’den Balkanlara

Ağıl, Hoca’nın fıkralarının zaman dışı-
lığına dikkat çekiyor, yaşamının da

kendi döneminin ötesine uzandığını
söylüyor. Ağıl, “Hoca ile ilgili bu fıkra-
lar yerel özelliklerin ötesinde, insana
has daha temel ve ortak nitelikleri an-
latıyor olmalı ki, ülke sınırlarını aşarak
Çin’den Balkanlara kadar uzanan bir
coğrafyada halklar onu sahiplenmiş,

kendi yakıştırdıkları adlarla anmışlar.
Uygurlar Nesirdin Efendi, Azeriler
Molla Nesreddin, Gagavuzlar Nasra-
din ve Yunanlar Anastratdin demişler
kendisine” diyor. Nasrettin Hoca fıkra-
larının ilk kez 1480’de yazıya aktarıldı-
ğını, bu derlemenin 43 fıkra içerdiğini

belirten Ağıl, 1996’da Pertev Naili Bo-
ratav’ın oluşturduğu kitapta 594 fıkra-
nın yer aldığının bilgisini veriyor.
Fıkraların organik bir yapısı bulundu-
ğunu ifade eden Ağıl, külliyata ise her
geçen gün yenilerinin eklendiğini kay-
dediyor.

Yeni anlatım teknikleri…

Orhan Veli’nin Hoca fıkralarının
bugün de çok sevilerek okunduğunu
belirten Ağıl, şunları anlatıyor: “Onları
yeniden kurgulamalı ve parodi, pastiş,
anakronizm gibi postmodern anlatım
teknikleri, dil oyunları, ses zenginliği ve
gençlere hitap edecek taze bir ritimle
yeniden dolaşıma sokmanın yollarını
aramalıyız ki, çocuklar en az oynadık-
ları sanal oyunlardaki, dinledikleri şar-
kılardaki kadar dinamik, zihinlerini
kışkırtan metinleri ellerinden bıraka-
masınlar. Yetişkinler de hem çocuk ki-
taplarında yer almayan fıkraları merak
etsinler, hem bildikleri fıkraları baştan
sona sıkılmadan okuyabilsinler…
Gençlere ve yetişkinlere dönük hazırla-
dığım bu kitaptaki şiirler işte böyle bir
düşüncenin ürünü.”

Nazmi Ağıl kimdir?

1964’te Eskişehir’de doğan Nazmi
Ağıl, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Ede-
biyatı Bölümü’nü bitirdi, doktora dere-
cesini aynı bölümden W. H. Auden
üzerine yaptığı bir çalışmayla aldı.
1998’de Yunus Nadi Şiir Ödülü sahibi
oldu. Koç Üniversitesi İngiliz Dili ve
Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde
öğretim üyesi olarak görev yapan
Ağıl’ın toplu şiirleri “Yağmura Bunca
Düşkün” adı altında yayımlandı. Ağıl
ayrıca “Beowulf”, “Prelüd”, “Canter-
bury Hikâyeleri”, VBKY’den çıkan “As-
trophil ile Stella” ve “Bir Bulut Gibi”
kitaplarının da aralarında bulunduğu
birçok önemli eseri dilimize 
kazandırdı.

Back Streets
şubatta çıkıyor

Patara’ya davet var

Türk Halk Müziği severlerin
ilgi ve beğeniyle takip ettiği
üçlüye, ritim sazlarda Şakir

Ozan Uygan ve Yaşar Erdoğan, nefesli
sazlarda Hasan Kavallı eşlik etti. Ege,
Akdeniz ve İç Anadolu türkülerinden
derlenen repertuvarıyla “Bu Muhabbet
Bitmez” projesi 16 Ocak akşamı saat
20.30’dan itibaren yayında olacak. İş Sa-
nat’ın sosyal medya hesaplarında ve in-

ternet sitesinde yayımlanacak konserde
geleneksel yaylı çalgılarımızdan kabak
kemane ve bağlamanın buluşmasıyla or-
taya çıkan birbirinden güzel ezgiler din-
leyicilerini bekliyor.

Hangi gün ne var?

İş Sanat’ın ocak ayındaki diğer etkinlik-
leri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya
devam edecek. Şiir ve hikâye tutkunları-

nın yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiği
dinleti serisinde 18 Ocak’ta Gülten
Akın’ın şiirleri yer alacak. İş Sanat ve
Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen,
şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli
Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri
21 Ocak’ta yayında olacak. Konserin so-
listliğini çellist Çağ Erçağ yapacak. “Bilal
Karaman Quartet ve Ece Göksu” caz
konseri 30 Ocak’ta gerçekleşecek. Ço-

cukların merakla beklediği dünyaca ünlü
klasik masallar 17 Ocak’ta Uyuyan
Güzel ve 24 Ocak’ta Fındıkkıran ile
devam edecek. Yazarının Sesinden seri-
sine 25 Ocak’ta Ethem Baran “Döngel
Dünya” eseriyle konuk olacak. Tüm
konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk et-
kinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren ya-
yımlanacak. 
TACETTİN CEM SANCAR

İş Sanat ocak ayında Türk Halk
Müziği’nin değerli isimleri Uğur Önür,

İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu’nu
“Bu Muhabbet Bitmez” başlıklı 

konserle sahnesinde konuk ediyor

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği YAYBİR, kültür hayatımızı tehdit eden dijital korsanın pandemi döneminde hızla yaygın-
laşmasına dikkat çekiyor. YAYBİR, okurları korsana karşı uyardığı “#senbudeğilsin” kampanyası ile dijital korsan hakkında da bilinçlendiriyor

FARKLI BİR
PERSPEKTİF

SUNUYOR

Türküler varsa 'Bu
Muhabbet Bitmez'



Devrek Belediyesi tarafından
Devrek İlçe Stadyumu yanında ya-
pımına 3 yıl önce başlanan spor
kompleksi için İngiltere Premier Lig
ekiplerinden Arsenal'da forma
giyen Türk asıllı Alman futbolcu
Mesut Özil maddi destekte bu-
lundu. İçinde havuz, tenis kortu ve
basketbol sahası bulunacak tesise
'Mesut Özil Spor Kompleksi' adı
verildi. İlçede birçok dalda sporcu-
nun yetiştirilmesinin hedeflendiği
spor kompleksinin büyük bölümü
tamamlandı. Ara transferde Mesut
Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllık söz-
leşme imzalayacağı yönünde çıkan
haberler, sporcunun memleketi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de
heyecana neden oldu. Devrek Bele-
diye Başkanı Çetin Bozkurt, başa-
rılı futbolcunun Türkiye'de
oynamasının kendilerini mutlu ede-
ceğini söyledi. Tesis hakkında da
bilgi veren Başkan Bozkurt, spor
kompleksinin ilçelerinde birçok
branşta sporcu yetişmesine öncü-
lük etmesini hedeflediklerini anlattı.
Bozkurt, "Mesut Özil bizim için bir
değerdir. Kendisiyle iletişime geçtik.
Avukat ve menajerleriyle oturduk
ve durum değerlendirmesi yaptık.
Sağ olsun katkıda bulanacaklarını
söylediler. İş adamları ve müteah-
hitlerimiz ile birlikte bir çalışmaya
girdik. Burayı toplam 7 dönüm
alanda yarı olimpik yüzme havuzu,
tenis kortları, basketbol sahası gibi

çeşitli etkinlikler
olacak şekilde ta-
sarlıyoruz. Hede-
fimiz öncelikle
tesisin bitmesi.
Havuzun da proje
aşaması bitti. Onunla ilgili yakında
çalışma başlayacak. Gelecek yıl bu-
rası komple bir tesis olarak Devrek
ve bütün Zonguldak'ın hizmetine
girecek. Adı da tabii ki Mesut Özil
spor tesisi olacak" dedi.

Mesut bir rol modeldir

Mesut Özil'in Devrek için bir değer
olduğunu ifade eden Başkan Boz-
kurt, çocukların da futbolcuyu
örnek aldığını kaydetti. Özil'in Fe-
nerbahçe'de futbol yaşantısını sür-
dürmesi durumunda çok mutlu
olacaklarını vurgulayan Bozkurt,
şöyle konuştu: "Rol modeldir Dev-
rek için Mesut Özil. Devrek'te
sporda sanatta birçok rol modeli-
miz var. Gönül isterdi ki hepsi
adına bir şeyler yapalım. Mesut
Özil'in Devrek için tanıtımının
maddi değeri yok. Mesut, Devrekli
olduğunu, Türk ve Müslüman ol-
duğunu hiçbir zaman unutmadı.
Kendisine müteşekkiriz. Yaşadığı
topraklara borcu olduğunu düşü-
nerek burada bir şeyler yapmaya
çalışıyor. Biz de Devrek Belediyesi
olarak katkılarımızı sunacağız. On-
larla beraber en kısa sürede Dev-
reklilerin hizmetine girecek." DHA

k oronavirüs tedbirleri kapsamında 20
yaş altındakiler için getirilen 13.00-
16.00 saatleri dışındaki sokağa çıkma

kısıtlaması sürerken, Mardin'de karateciler
Enes Ömer Yıldızoğlu (14), Hüseyin Çaça
(13) ve Abdullah Can (13), gelecek aylarda
yapılacak milli takım seçmelerine hazırlanıyor.
Karateciler, bu süreçte çalışmalarını hem evle-
rinde hem de kısıtlamadan muaf oldukları sa-
atlerde, antrenörleri Murat Kaya eşliğinde

kentin tarihi ve dar sokaklarında antrenman
yaparak sürdürüyor. Uzun süre evde kalma-
ları nedeniyle çok basamaklı merdivenlerde
koşu yaparak form tutmaya çalışan karateci-
ler, hız, kuvvet ve dayanıklılığa yönelik antren-
manlarla milli takıma girmek için ter döküyor.

Merdivende koşuyorlar

Mardin Karate İl Temsilcisi ve antrenör
Murat Kaya, merdivenlerde koşmanın spor-

culara hız, kuvvet ve dayanaklılık kazandırdı-
ğına dikkat çekerek, aşı çalışmalarının başla-
ması ve vaka sayılarındaki düşüşün
müsabakaların yeniden başlaması konusunda
kendilerini umutlandırdığını belirtip, şunları
söyledi: "Pandemiden dolayı antrenman ya-
pamıyorduk. Çocukların evde oturmaların-
dan dolayı biraz tembellik oluştu ve fırsatı
değerlendirmek için Mardin'in dar sokakla-
rında çocukların kas gelişimini etkileyecek

merdiven koşusu yaptırıyoruz. Önümüzdeki
günlerde inşallah aşının etkisiyle bizde de bir
umut doğdu. Şimdi müsabakaların yapılacağı
günü bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda milli
takım seçmelerinin yapılacağını öngörüyoruz.
Bu nedenle milli takım seçmelerini kazanma-
mız için çocuklarımızın şimdiden müsabaka-
lara hazırlanması gerekiyor. Güç ve hız
kazanmaları için de onlara merdiven koşusu
yaptırıyoruz." DHA
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AtAkAş Hatayspor, orta
saha oyuncusu Helder Bar-
bosa ile yollarını ayırdığını
duyurdu. Kulüpten, 33 yaşın-
daki Portekizli oyuncuyla ilgili

yapılan açıklamada, "Tecrü-
beli futbolcumuz Helder Bar-
bosa ile yollarımızı ayırmış
bulunuyoruz. Takımımızın
kazandığı şampiyonlukta

büyük emeği olan Helder
Barbosa'ya emekleri için te-
şekkür eder, bundan sonraki
kariyerinde sonsuz başarılar
dileriz" ifadelerine yer verildi.

YukAtel Denizlispor Teknik Direktörü
Yalçın Koşukavak, kadro derinliği konu-
sunda eksiklerinin bulunduğunu belirte-
rek, “Rotasyon yapamıyoruz. Sürekli aynı
oyuncularla oynamak zorunda kalıyoruz.
Sakat oyuncu sayımız fazla. 12 oyun-
cuyla ligde oynuyoruz. Acil transfere ihti-
yacımız var” dedi. Yukatel Denizlispor,
Süper Lig’in 19’uncu haftasında 17 Ocak
Pazar günü sahasında oynayacağı Atakaş
Hatayspor maçının hazırlıklarını sür-
dürdü. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bu-
lunan Özgür Çek, Sakıb Aytaç
antrenmana katılmadı. Tedavilerine
devam edilen Fede Varela, Neven Subotic
ve Mustafa Yumlu takımdan ayrı düz
koşu yaptı. Antrenmanda basın mensup-
larına açıklamalarda bulunan Koşuka-
vak, iç sahada problem yaşadıklarını,
Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla bunu
değiştirmek istediklerini belirtti. Acil çö-
züme kavuşturulması gereken işlerinin ol-
duğunu söyleyen Koşukavak, kadro
derinliği yaratmak için yoğun çaba sarf
ettiklerini kaydetti.

aCil tranSfer

lazIm

ZirAAt Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda
Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya
gelen ve 85. dakikada yediği golle kupa-
dan elenen Çaykur Rizespor'da Teknik
Direktör Stjepan Tomas maçın ardından
düzenlenen basın toplantısında açıkla-
malarda bulundu. Oyuncularını göster-
dikleri performanstan dolayı tebrik ederek
sözlerine başlayan Tomas, "İyi perfor-
mans sergilediler ve iyi mücadele ettiler.
Disiplinden 90 dakika boyunca kopmadık
ve pozisyon vermedik. 2-3 pozisyonumuz
vardı, gol atsaydık farklı olurdu. Şimdi
lige konsantre oluyoruz. Önemli bir maçı-
mız olacak Malatyasporla ve iyi bir sonuç
almak istiyoruz" diye konuştu.

"Geçen haftaki maçtan ders aldık"

Geçtiğimiz hafta içinde lig maçında Be-
şiktaş deplasmanında 6-0 mağlup olma-
larıyla ilgili de konuşan Tomas, "Geçen
haftaki maçtan ders aldık. Kupada, az
forma şansı bulan oyuncularla oynuyo-
ruz. İlk 2 maçta da öyle oldu. Bugün de
öyle yaptık. Memnunum performanstan.
Geçen hafta Beşiktaş karşısında da maça
iyi başlamıştık. Çok fazla bireysel hatalar
yapmasak böyle bir sonuç çıkmayabilirdi
ve oyun farklı olabilirdi. Çünkü ilk 20 da-
kikada oyuna iyi başlamıştık ancak maa-
lesef golü yedikten sonra oyun farklı oldu.
Şimdi Yeni Malatyaspor maçına bakma-
mız gerekiyor. Buna odaklanacağız" açık-
lamasını yaptı.

elimizden
geleni yaptIk

Helder BarBosa kulüBüne veda etti

SP  R
Mardin'de yaşayan genç karateciler, pandemi nedeniyle

uzun süredir kaldıkları evlerinden çıkıp, kentin tarihi dar
sokaklarını ve merdivenlerini antrenman sahasına çevirdi

ISte Ornek COCuklar

Mesut Özil
fark yarattı
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma
giyen ve Fenerbahçe'ye transferi beklenen Mesut
Özil'in katkılarıyla Zonguldak'ın Devrek ilçesinde
yapımına başlanan Mesut Özil Spor
Kompleksi'nin büyük bölümü tamamlandı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Mesut Özil'in ilçedeki çocuk-
lar için bir rol model olduğunu belirterek, "Mesut, Devrekli oldu-
ğunu, Türk ve Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmadı" dedi.

ZAFER BiZiM OLACAK! 
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa
Şampiyonası Elemeleri C Grubu’ndaki ikinci maçında
ev sahibi Kuzey Makedonya’yı 3-1 mağlup ederek 2’de
2 yaptı. Millilerde Adis Lagumdzija 17 sayılık
performansıyla öne çıkan isim olurken; yıl-
dız oyuncuya, Burutay
Subaşı 14,
Vahit Emre

Savaş 13, Oğuzhan Karasu 7, Yiğit Gülmezoğlu 6,
Arslan Ekşi 4, Metin Toy 3, Efe ve Faik Samed 1’er sa-
yıyla eşlik etti. Filenin Efeleri, gruptaki üçüncü ma-

çında 15 Ocak Cuma günü TSİ 20.00’de Bosna
Hersek ile karşılaşacak.

Milli takıma seçilme umuduyla
antrenmanlarını düzenli

sürdüren Enes Ömer Yıldızoğlu ise
"Hedefim milli takım seçmelerini ka-

zanıp, ülkemi en iyi şekilde temsil
etmek. Bunun için hocamız ne-

zaretinde canla başla çalışı-
yoruz" dedi.

Hedefleri
milli takım
Hedefleri

milli takım
Hedefleri

milli takım
Hedefleri

milli takım
Hedefleri

milli takım
Hedefleri

milli takım
Hedefleri

milli takım
Hedefleri
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A Milliler, bugün TSİ
20.00’de Bosna Hersek
ile karşılaşacak.
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Beşiktaş'ta Cyle Larin, Vincent Aboubakar;
Galatasaray'da ise Mbaye Diagne ve Younes
Belhanda takımlarının en büyük kozları 
olacak. Galatasaray'da Diagne 9 kez fileleri
havalandırırken, Belhanda 5 gol kaydetti

S üper Lig'in 19. haftasında Voda-
fone Park'ta oynanacak derbi
maçta karşı karşıya gelecek Beşik-

taş ve Galatasaray'da golcülerin rekabeti
yaşanacak. Siyah-beyazlı ekipte bu
sezon Cyle Larin ve Vincent Aboubakar,
Galatasaray'da ise Mbaye Diagne ve
Younes Belhanda, takımlarının golcüleri
olarak dikkati çekiyor. Beşiktaş'ın santr-
forlarından Larin 11, Aboubakar ise 9
gol attı. Galatasaray'da ise Diagne 9 ve
Belhanda 5 gol kaydetti. Süper Lig'de 39
golü bulunan Beşiktaş'ta Larin-Abouba-
kar ikilisi 20 gollük katkı yaptı. Rakip fi-
leleri 34 kez havalandıran
Galatasaray'da ise Diagne ve Belhanda,
14 kez gol sevinci yaşadı.

Larin iç sahada çok etkili 

Beşiktaş'ta Larin, bu sezon takımı adına
ligde en çok gol atan oyuncu oldu.
Siyah-beyazlı ekipteki ilk yıllarında bek-
lentileri karşılayamayan ve geçen sezonu
kiralık olarak Belçika'da geçiren Larin,
bu sezon ise teknik direktör Sergen Yal-
çın'ın en büyük kozu olarak dikkati çeki-
yor. Larin, Süper Lig'de görev aldığı 16
maçta fileleri 11 kez havalandırdı. Kana-
dalı oyuncu, özellikle Beşiktaş'ın evinde
oynadığı maçlarda etkili bir futbol sergi-
ledi. Larin, iç sahadaki karşılaşmalarda
8 kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki
oyuncu, Vodafone Park'ta takımının
Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği maçta 4
gol atmayı başardı. Cyle Larin, bu per-
formansını Galatasaray karşısında da

sergileyerek ilk derbi gollerine de imza
atmaya çalışacak.

Aboubakar'ın derbilerde
3 golü var 

Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Aboubakar
ise takımı adına 9 gol kazandırdı. Bunla-
rın 4'ünü penaltıdan bulan Aboubakar,
bu sezon Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi dep-
lasmanda 4-3 yendiği maçta 2 gol kay-
detti. Sarı-lacivertli takımla oynanan
derbi maçlarda 3 kez gol sevinci yaşayan
Aboubakar, Galatasaray'a karşı ise bir
kez şans buldu. Kamerunlu oyuncu,
2016-2017 sezonunda Galatasaray ile
Vodafone Park'ta oynanan maçta 45 da-
kika süre alabilirken, ikinci yarıdaki mü-
cadelede şans bulamadı.

Diagne deplasmanda daha etkili 

Galatasaray'ın en golcü oyuncusu Di-
agne, deplasmanda daha etkili perfor-
mans sergiledi. Diagne, ligde attığı 9
golün 6'sını deplasmanda kaydetti.
Görev aldığı son 7 maçın 6'sında fileleri
havalandırmayı başaran sarı-kırmızılı
oyuncu, takımının Çaykur Rizespor'u
deplasmanda 4-0 yendiği karşılaşmada
hat-trick yaptı. Galatasaray'ın Beşiktaş
ile oynayacağı derbi maçta forma giy-
mesi beklenen Belhanda ise bu sezon 5
gollük katkı yaptı. Medipol Başakşehir
ve Demir Grup Sivasspor maçlarında
birer kez gol sevinci yaşayan Belhanda,
Gençlerbirliği karşısında elde edilen 6-
0'lık galibiyette 3 gol atmayı başardı.

Fatih Terim 65’inci kez!
Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak
Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinin 65. derbisine çıkacak
Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde
daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile süper lig, türkiye
Kupası, tFF süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, tür-
kiye spor yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupa-
sı'nda toplam 64 müsabaka oynadı. sarı-kırmızılı
takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki
terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaş-
malarda 23 galibiyet, 25 beraberlik ve 16 mağlubiyet
gördü. Galatasaray, Fatih terim yönetiminde Beşiktaş ile
daha önce 32 maçta karşı karşıya geldi. sarı-kırmızılı
takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 13'ünde bera-
bere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fener-
bahçe ile oynadığı 32 derbide ise 11 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Sergen Yalçın arasındaki 5. randevu

Galatasaray teknik Direktörü Fatih terim ile Beşik-
taş'ı çalıştıran sergen yalçın, 5. kez saha kena-
rında karşı karşıya gelecek. sergen yalçın
daha önce Konyaspor, yeni Malatyaspor,
aytemiz alanyaspor ve Beşiktaş'ın ba-
şında, terim yönetimindeki Galatasaray'a
karşı 4 maça çıktı. Galatasaray, tamamı
süper lig'de oynanan bu maçların bi-
rini kazanırken, 3'ünde ise berabere
kaldı. Beşiktaş, sergen yalçın yöneti-
minde oynadığı 3 derbide de mağlu-
biyet yaşamadı. yalçın idaresinde
Fenerbahçe ile oynadığı iki derbiyi de
kazanan siyah-beyazlı takım, Galata-
saray ile yaptığı tek derbide ise saha-
dan beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 16 Ocak Cu-
martesi günkü İttifak Holding Konyaspor karşı-
laşmasıyla profesyonel liglerde 2000. maçına
çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'de profesyonel
liglerin başladığı 1959'da Milli Lig adıyla kuru-
lan Süper Lig'in başlangıcından itibaren 19 sene
aralıksız İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göz-
tepe, özellikle teknik direktör Adnan Süvari dö-
neminde önemli başarılara imza attı. Türk
futboluna "Buldozer" Fevzi Zemzem, kaptanlar
"İngiliz" Nevzat Güzelırmak, "Kestane" Gürsel
Aksel, "Çarli" Çağlayan Derebaşı, "Panter" ka-
leci Ali Artuner gibi isimleri kazandıran sarı-kır-
mızılı ekip, 1968-1969 sezonunda Türkiye'yi
temsil ettiği Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda
yarı finale kadar yükseldi. Göztepe, Avrupa ku-
palarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı
olmuştu. 2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten
sonra yaşadığı ekonomik sıkıntılarla amatör kü-
meye kadar gerileyen Göztepe'nin ticari ve ikti-
sadi bütünlüğü TMSF tarafından devralındı.
2007'de ihaleyle Altınbaş Holding iştiraki Assos
Perakende Mağazacılık ve Sportif Hizmetleri
AŞ tarafından 1 milyon 305 bin liraya satın alı-
nan kulüp, 2007-2008'de TFF 3. Lig'e yükselme
müsabakalarında başarılı olamasa da 2008-
2009 sezonunun başında Aliağa Belediyes-
por'un isim haklarını alarak TFF 3. Lig'de
mücadele etmeye başladı. Altınbaş Holding,
2014-2015 sezonu başında hisselerini Mehmet
Sepil'e devretti. 2016-2017 sezonu bitiminde

tekrar Süper Lig'e dönen Göztepe, profesyonel
liglerde 62. sezonunu geçiriyor.

62 sezonda 1999 karşılaşma

Profesyonel liglerde play-off karşılaşmaları
hariç 1999 maça çıkan Göztepe, bu müsabaka-
larda 779 galibiyet, 554 beraberlik ve 666 yenilgi
yaşadı. Karşılaşmalarda 2 bin 533 gol atan sarı-
kırmızılı ekip, kalesinde 2 bin 313 gol gördü.
Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında oynaya-
cağı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasıyla
profesyonel liglerdeki 2000'inci, Süper Lig'deki
900. maçına çıkacak. İzmir temsilcisi, 62 sezo-
nun 29'unda Süper Lig'de, 25'inde 1. Lig'de,

5'inde 2. Lig'de ve 3'ünde de 3. Lig'de mücadele
etti.

En başarılı sezonu 1990-1991

1. Lig'de mücadele ettiği 1990-1991 sezonunda
34 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi
yaşayan Göztepe, yakaladığı yüzde 73,5 galibi-
yet oranıyla en başarılı sezonunu geçirdi. Sarı-
kırmızılı ekip, aynı ligde yer aldığı 1977-1978
sezonunda ise yüzde 70 galibiyet oranıyla mü-
cadele etti. Süper Lig'i 1981-1982 sezonunda
yüzde 12,5 ve 1974-1975'te yüzde 13,3 galibiyet
oranlarıyla tamamlayan İzmir temsilcisi, en ba-
şarısız sezonlarını geçirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da son gün tata-
miye çıkan kadınlar +78 kiloda Kayra
Sayit bronz madalya elde ederken, er-
kekler 90 kiloda Mihael Zgank 5'inci
oldu. Judoda Doha Masterler müsaba-
kalarının son gününde kadınlar +78 ki-
loda Kayra Sayit 2021 yılının madalya
açılışını bronz madalya ile başlattı. Ka-
tar'ın başkenti Doha'da yılın ilk judo bu-
luşmasında son gün tatamiye çıkan
erkekler 90 kilodaki milli judocu Mihael

Zgank sıkletinde beşinci oldu. Kadınlar
+78 kiloda Kayra Sayit ilk turu maç
yapmadan geçti. İkinci turda Fransız
Anne Fatoumata M Bairo'u ipponla (3
shido), çeyrek finalde Brezilyalı Beatriz
Souza'yı da ipponla yenen Kayra Sayit,
yarı finalde Fransız Romane Dicko'ya
yenildi. Güney Koreli Hayun Kim ile
karşılaşan milli judocu, altın skorda
waza-ari puanıyla rakibini yenerek
bronz madalyanın sahibi oldu.

DERBI ATESI YANDI

2000 kere Göztepe
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Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fe-
nerbahçe'ye konuk olacak MKE An-
karagücü, iki günlük izinin ardından
çalışmalarına bugün yaptığı antren-
manla başladı. Beştepe Tesisleri'nde,
antrenör Mustafa Dalcı yönetiminde
gerçekleşen antrenman ısınma hare-
ketleri ile başladı. Daha sonra parkur
çalışması yapan takım, antrenmanın
ana bölümünde dar alan çalışması
gerçekleştirdi. Antrenman soğuma
hareketleri ile sona erdi.Tedavileri ta-
mamlanan Emre Güral ve Mücahit
Can Akçay çalışmanın tamamında
takımla birlikte yer alırken, Tiago
Pinto, Stelios Kitsiou ve Michal Paz-
dan takımdan ayrı koşu çalışması
yaptı. Geçtiğimiz hafta sağ ayak

tarak kemiğinden opere edilen Ender
Aygören'in ise rehabilitasyon süre-
cine sağlık ekibi tarafından devam
edildi. Ankaragücü'nde Fenerbahçe
maçı öncesi cezalı oyuncu bulun-
mazken, takım hazırlıklarına yarın
Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştireceği
antrenmanla devam edecek.
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Megakent İstanbul'da son
günlerde etkili olan yağmur, barajların
doluluk oranlarını arttırdı. Yağan yağ-
murlar ile doluluk oranı yüzde 37.11 sevi-
yesine yükselen Alibeyköy Barajı havadan
drone kamerası ile görüntü-
lendi. Öte yandan yağan yağ-
mur ile birlikte barajın
çevresinde bulunan onlarca
çöpün sürüklenerek baraja
karıştığı görüldü.
Son ayların kurak geçmesiyle
susuzluk tehlikesi ile karşı ka-
şıya kalan İstanbul'da, etkili
olan yağmur barajları dol-

durdu. Son 10 yılın en düşük baraj dolu-
luk oranlarını gören Megakent'te görülen
sağanak yağış İSKİ verilerine de yansıdı.
İSKİ'nin baraj doluluk verilerinde İstan-
bul barajlarının doluluk oranı yüzde

26.92 seviyesine çıktı.
En fazla artış ise İstanbul'un önemli su
kaynağı olan Istrancalar Barajında gö-
rüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46
olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde

97.39'ayükseldi. Öte yandan dolu-
luk oranı hızla artmaya devam
eden Alibeyköy Barajı ise havadan
drone kamerası ile görüntülendi.
Barajın doluluk oranı yüzde 37.11
seviyesine kadar çıktı. Diğer taraf-
tan yağan yağmur ile birlikte gölün
çevresinde bulunan onlarca çöpün
sular ile sürüklenerek baraja karış-
tığı görüldü.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki Ha-
seki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
önünde kurulan Çorba Çeşmesinden
vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına çorba
ikramında bulunuyor. Soğuyan havada
ısınmak isteyen vatandaşlar ve sağlık çalışan-
ları sıcak çorba ikramına yoğun ilgi gösterdi.
Vatandaşların çorba ikramında memnun olduk-
ları görülürken bir çorba çeşmesinin de Merkez
Camii önünde hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.
Sultangazi Belediyesi Sosyal İşler Şefi Murat Yıldırım,
“İkram Çeşmesinden her akşam 20.00 ile 24.00 arasında has-
taneye muayene olmaya gelenler, hasta ziyaretine gelenler, has-
tane personeli, kamu
görevlileri ve aynı za-
manda İstanbul Valiliğinin
ayırdığı otellerde kalmak
istemeyen evsiz vatandaş-
larımız faydalanıyor. Pan-
demi dönemindeyiz böyle
bir dönemde vatandaşları-
mızın yanında olmak
adına ikram çeşmesini ha-
yata geçirdik sayın bele-
diye başkanımızın
öncülüğünde. İkram çeş-
mesinde yaz kış sıcak ve
soğuk meşrubat vatandaş-
lara ikram edilecek” dedi.
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Seyhan müzik etiketiyle müzik dünyasına sunulan 4
şarkılık çalışmasının çıkış parçası olan “Büklüm Bük-
lüm” isimli eser birçok önemli yorumcu tarafından da
seslendirildi. Sezen Aksu, Ferdi Özbeğen ve daha bir-
çok kıymetli sanatçının seslendirdiği bir eseri farklı bir
tarzda yorumlamak çok riskli bir durumdu, fakat
bazı noktalarda risk almak da gerekiyor ifadesinde
bulunan Ayberk Aşalı, risk almadan cesurca yola
çıkmadan başarıya ulaşamazsınız vurgusunu yaptı.
Başarılı sanatçı Ayberk Aşalı “Büklüm Büklüm şar-
kısının bir Sezen Aksu eseri olması yanında seslen-
dirmemdeki en önemli etmen Ata Demirer
yorumuyla dinlemem oldu. Bu şarkıyla amacım
duygunun ön planda olduğu bir çalışmaya imza
atmaktı” dedi.

Ayberk Aşalı kimdir?

7 Ekim 1996’da Ankara’da doğdu. Küçük yaş-
larda müziğe ilgisini keşfeden sanatçının bu ilgisi
lise ve üniversite yollarında da devam etti. Lisede
kurduğu grubuyla profesyonel sahne hayatı baş-
layan Ayberk Aşalı, halen çeşitli şehir ve mekan-
larda performanslarına devam etmektedir.
Bugüne kadar birçok üniversite festivali, bele-
diye konseri, bar konseri ve sosyal sorumluluk
projelerinde yer almıştır. Lösev ile birlikte “1
Rozet 1 Konser” projesiyle birçok okulda kon-
serler vermiş ve projenin yayılmasına öncülük
etmiştir. 2018’in ikinci döneminde albüm çalış-
malarına başlayan Ayberk Aşalı, üçü kendine
ait, biri de Sezen Aksuya ait olan dört parçalık
bir EP çalışmasına başlamış ve 2019’da ta-
mamlamıştır. Albümün aranjörlüğünü Gök-
tuğ Şenkal yürütmüştür. Kayıtları İstanbul
Moda101 stüdyosunda gerçekleşen EP’ye is-
mini de veren Büklüm Büklüm adlı parça
kliplenen ilk parça olmuştur. 

t DP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Av-
cılar'daki bir restoranda düzenlenen tö-
rende konuşan Hüseyin Ağaoğlu, bir yıl

öncesine kadar hiçbir siyasi geçmişinin bulun-
madığını ancak çeşitli nedenlerle bu yola gir-
mesi gerektiğini hissettiğini söyledi. Yaklaşık 8
ay boyunca Gelecek Partisi Avcılar İlçe Baş-
kanlığı görevini yürüttüğünü anımsatan Ağa-
oğlu, "Ancak aradan geçen 8 aylık süreçte

görev yaptığım Gelecek Partisi'nde kaygısını
yaşayıp, düzeltilmesini istediğim sorunların çö-
zümünde bir sonuç alınamayacağı fikrine ulaş-
tım. Bireysel çabalarımın Gelecek Partisi'nde
aynı değer ve öncelikte olmadığını fark ettim."
dedi.

Güzel işler yapacağız

Son 3 aydır medya ve kamuoyunda TDP
Genel Başkanı Mustafa Sarıgül gerçeğinin
kendisini gösterdiğini, sundukları çözümün ül-
kenin çıkış noktası olduğunu düşündüğünü
ifade eden Ağaoğlu, "Ben de bu ekip içerisinde,
tarihe kayıt düşen yapıda olma arzumu bildir-
dim. Sağ olsun İl Başkanı Yusuf Polat da
memnuniyetle karşıladı. Kendilerine, İstanbul
teşkilatına ve Genel Başkanımız
Mustafa Sarıgül'e teşekkür-
lerimi bildirmek iste-
rim. Avcılar'da
çok güzel işler
yapacağı-
mıza
ina-

nıyo-
rum." de-
ğerlendirmesini
yaptı. TDP İstanbul İl Başkanı Polat da prog-
ramda yaptığı konuşmada partisinin hedefle-
rini aktardı. Kendine bir misyon edindiğini
kaydeden Polat, "İstanbul'un 39 ilçesinde saklı,
kabuğunda kalmış diğer Mustafa Sarıgül'leri
çıkaracağız. O amaçla da bugün buradayız.
Üçüncü bölge teşkilat başkanının görüşmeleri,
istişareleri neticesinde Avcılar ilçesinde Hüse-
yin Ağaoğlu kardeşimizin birlikte çalışma fik-
rini sundular bize. Ben de çok mutlu oldum,
şeref duyduğumu ifade ettim." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Polat, parti rozetini

Ağaoğlu'na takdim
etti.

Sahnelerin sevilen ismi ve başarılı müzisyen ayberk aşalı, söz ve müziği Sezen aksu imzası
taşıyan klasikler arasına girmiş olan "büklüm büklüm" isimli eseri rock olarak seslendirdi

BARIŞ KIŞ

avcılar'da Gelecek 
Partisi'nden istifa ederek

türkiye değişim Partisi'ne
geçiş yapan ilçe başkanı ve

kurmaylarına parti rozetleri
takdim edildi
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Yatırımlar 
işe yaradı

altyapı sorunlarını çözme hedefiyle dev projeler hayata geçiren tekirdağ
büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşu tESKİ’nin yatırımları meyvesini verdi
Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ ta-
rafından kararlılıkla gerçekleştirilen alt-
yapı projeleriyle yağışlar esnasında
meydana gelebilecek sel, su baskınları
ve taşkınlarının önüne geçildiği gibi su
kaynaklarının beslenmesine olanak
sağlandı. 
Tekirdağ’da üç gün boyunca yoğun bir
şekilde mevsim normallerinin üzerinde
devam eden kuvvetli yağışlar esnasında
herhangi bir olumsuz durumun yaşan-
maması, altyapı alanında yapılan yatı-
rımların ne denli isabetli ve yararlı
olduğunu açık bir şekilde ortaya koydu.

Olumsuzluk yok

Yağışlar esnasında Büyükşehir Beledi-
yesi ve TESKİ ekiplerince yürütülen ça-
lışmaları yerinde takip eden Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Al-
bayrak, “Bilindiği gibi dere yatağını dol-
durabilecek hacim ve debiye sahip bu
gibi yüzeysel yağmursuyu akıntıları,

maddi zarara sebebiyet vermekte ve
hatta vatandaşların can güvenliğini teh-
dit eder boyutlara ulaşmaktaydı. Bu so-
runu çözmek amacıyla göreve
geldiğimiz 2014 yılından bu yana alt-
yapı alanında dev projeler gerçekleştir-
dik. Bu sene, kurak geçen ayların
ardından beklenen yağışlar nihayet etki-
sini gösterdi. Tekirdağ genelinde metre-
kareye yer yer 150 kg yağış düştüğü
tespit edildi. 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 
Dairesi Başkanlığımız ve bağlı 
kuruluşumuz TESKİ’nin imkânlarıyla
yağışlar öncesinde kanal ve mazgal te-
mizliği çalışmalarımızı gerçekleştirdik.
7/24 teyakkuz halinde hareket ederek
ihtiyaç duyulan hallerde gerekli müda-
haleleri yaptık. Bu sayede yoğun 
yağmur yağışlarının yaşandığı üç 
gün boyunca il genelinde herhangi bir
olumsuzluk yaşanmadı” dedi. 
İRFAN DEMİR

tekirdağ yaralı!tekirdağ yaralı!tekirdağ yaralı!tekirdağ yaralı!tekirdağ yaralı!tekirdağ yaralı!tekirdağ yaralı!tekirdağ yaralı!
tekirdağ büyükşehir belediye başkanı Kadir albayrak, şiddetli yağmur ve 

fırtınada zarar gören Şarköy ilçesine bağlı Yeniköy ve Kızılcaterzi 
mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu

TESKİ Genel Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı
ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ile birlikte il-
çeyi ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, yaşanan
felaketten etkilenen bölgede incelemelerde bu-

lundu. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaşanan
hadiseyle ilgili olarak bölgede hasar tespit ça-

lışması gerçekleştirdi. Yaşanan afetten zarar
gören vatandaşlarla bir araya gelen Baş-

kan Albayrak geçmiş olsun dileklerini
iletti. Büyükşehir Belediyesi olarak,

her koşulda vatandaşların ya-
nında olduklarını ifade

eden Başkan Albay-
rak, "Yeniköy

ve Kızılcaterzi Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum. Şiddetli yağış ve fırtınadan
dolayı zarar gören vatandaşlarımız için büyük
üzüntü duyuyorum. Can kaybının yaşanmamış ol-
ması tek tesellimiz. El birliğiyle vatandaşlarımızın
yaraları sarılacaktır. TESKİ Genel Müdürlüğü ekiple-
rimiz, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz ve Fen
İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz yaşanabilecek
olumsuz durumlara karşı teyakkuzda. Her zaman,
her durumda olduğu gibi yine halkımızın yanında ol-
maya devam edeceğiz. Allah bir daha böyle felaket-
ler yaşatmasın" dedi. Başkan Kadir Albayrak’a
incelemeleri sırasında Şarköy Belediye Başkanı
Alpay Var da eşlik etti.
İRFAN DEMİR

tekirdağ yaralı!
Sultangazi
çorba
dağıttı

Alibeyköy Barajı dolmaya başladı

Gelecek’ten

Büklüm büklüm rock oldu


