
İstenilen orana
henüz ulaşmadık

HES KODU AÇIKLAMASI

Olay bir an önce
aydınlatılmalıdır

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, Gelecek Partisi

Genel Başkan Yardımcısı Selçuk
Özdağ'a yönelik saldırıya tepki gös-
terdi. Sosyal medya hesabından
açıklama yapan Babacan mesa-
jında; 'Gelecek Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ’a
yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine
geçmiş olsun di-
leklerimi iletiyo-
rum. Siyaseti
hedef alan bu
saldırının failleri
bir an önce yaka-
lanmalı, olay
yargı tarafından
tüm yönleriyle
aydınlatılmalıdır.'
diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) Başkanı Ekrem

İmamoğlu, HES kodu ile toplu ula-
şım kartlarını eşleştirenlerin sayısının
istenilen oranda olmadığını söyledi.
İmamoğlu, “HES kodu alımı maale-
sef istediğimiz oranda değil. Burada
şöyle de bir durum var, vatandaşları-
mızın büyük bir kısmı aslında dışarı
çıkmıyor. Toplu taşıma kullanımı şu
anda normal zamanın yüzde 50’leri
seviyesinde. İnsanların kullanmama

tercihinden de
böyle bir ilgi gös-
termemeleri var
diye düşünüyo-
rum. Bir gerçeğin
daha altını çize-
lim ki yoğun şe-
kilde özel araç
kullanım tercih
ediliyor son 
dönemde” dedi.  
I SAYFA 9
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Ali Babacan

Berberoğlu için 
21 Ocak kritik gün

Anayasa Mahkemesi
(AYM), Enis Berberoğlu’nun

AYM kararının gereğinin yerine ge-
tirilmemesi nedeniyle yaptığı birey-
sel başvuruyu 21 Ocak Perşembe
günü görüşecek. AYM, 17 Eylül
2020 tarihinde Enis Berberoğ-
lu’nun seçilme ve siyasi faaliyette
bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve
güvenliği hakkının ihlal edildiği ge-
rekçesiyle yaptığı bireysel başvu-
ruyu görüşmüş ve oy birliğiyle hak
ihlali kararı vermişti. AYM kararı,
ihlalin sonuçlarının ortadan kaldı-
rılması için yeni-
den yargılama
yapılmak üzere
gönderilmiş,
ancak İstanbul
14’üncü Ağır
Ceza Mahke-
mesi yeniden
yargılamaya yer
olmadığına 
hükmetmişti. 
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TARİH BELLİ OLDU

Enis Berberoğlu

Adalet yerini
elbette bulur

Türkiye Değişim Partisi
(TDP) Genel Başkanı Mus-

tafa Sarıgül, CHP'li Yalova ve Ada-
na'nın Ceyhan belediyelerindeki
yolsuzluk ve rüşvet iddialarına iliş-
kin, “Türkiye hukuk devleti. Yapa-
nın yanına kar kalmaz. Hukuki
kurallar içerisinde mutlaka adalet
yerini bulur. Bu konuda CHP imiş,
AKP imiş bizim için önemli değil.
Biz her zaman milletimizin çıkarla-
rını gözetiriz” dedi. I SAYFA 7
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RÜŞVET AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, Bayram-

paşa ve Gaziosmanpaşa'da esnaf
ziyareti yaptı. Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca'nın çağrısı üzerine aşı
olduğunu belirten Meral Akşener,
“Dün Sağlık Bakanı bütün genel
başkanlar gibi, tanınmış siyasetçi-
ler gibi beni de aradı. Ben de
bugün aşı oldum. Tereddütleri
olan arkadaşlar açısından insanı-
mız açısından örnek olmak açısın-
dan aşı oldum. Dolayısıyla herkese
tavsiye ediyorum aşı olmayı. Ben
aşı oldum” ifadelerini kullandı.
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Ekrem İmamoğlu

İmar değişikliği
meclisten geçti

AVCILAR’A MÜJDE

Avcılar’da yaşayan on bin-
lerce insanın hayatını kurtara-

cak İmar Plan Notu Değişikliği,
İstanbul Büyükşehir Belediye Mecli-
si’nden oy birliği geçti. Konu ile ilgili
açıklama yapan Avcılar belediye
Başkanı Av. Turan Hançerli, “Bu
yeni plan notu değişikliği ile Avcıları-
mızda, usulüne uygun yapılmış bi-
naların tüm katları ile yenilene-
bilmesinin yolu açıldı. Bunu daha

önce kooperatif
binaları ve birçok
bina için yapmış-
tık. Alamadığı-
mız binalar vardı.
O binalar için de
Avcılarımıza
müjdeyi vermiş
olmanın haklı
gururunu yaşıyo-
rum” dedi.   
I SAYFA 4
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Turan Hançerli

Herkes
aşı olsun
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SEN VARSAN
BIZ DE VARIZ
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın
'Sen Varsan Biz Varız' kampanyası kapsamında partililerle bir araya geldi. Çalık,
“Kampanyaya katılarak ilçemizdeki partili üyelerimizle buluşma fırsatı bulduk” dedi

CHP İstanbul İl Başkanlı'ğının "Sen Varsan
Biz Varız" kampanyasının saha çalışmaları

başladı. İlk olarak İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
toplantıya Esenyurt Örnek Mahallesi 1451. So-
kak'ta bulunan saha çalışma ekibiyle birlikte katıldı.
Kaftancıoğlu, “Bu çalışma İstanbul'un 39 ilçesinde
3 bin 390 noktada başladı” dedi. Kampanyaya
destek veren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat da ilçedeki partililerle bir araya geldi. Çalık,
“Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun
öncülüğünde, İstanbul İl Başkanlığımızın düzenle-
diği “Sen Varsan Biz Varız” kampanyasında parti-
mizin kıymetli üyeleriyle evleri kapı kapı dolaşıp,
vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz” dedi.
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MHPGenel Başkan 
Yardımcısı Semih Yalçın'ın 

Twitter'dan, Devlet Bahçeli’nin 
başdanışmanı Yıldıray Çiçek'in de 
Türkgün gazetesinden hedef aldığı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Selçuk Özdağ silahlı ve sopalı
saldırıya uğradı. Elinden ve kafasın-
dan ciddi biçimde yaralandığı aktarı-
lan Özdağ, hastanede tedavi altına
alındı. Yaşanan bu hadise sonrası

çok geçmeden yazdığı yazılarda
MHP'yi eleştiren gazeteci Orhan
Uğuroğlu'nun da evinin önünde sal-
dırıya uğradığı bilgisi alındı. Saldır-
ganların 34 plakalı bir araba ile
geldiği belirtilirken, Uğuroğlu’nun
sağlık durumunun iyi olduğu ve Em-
niyet’te ifade verdiği bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan aynı gün Ülkü Ocakları
eski Başkanı Afşin Hatipoğlu'nun da
saldırıya uğradığı öğrenildi.
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EVİNİN ÖNÜNDE SAlDıRDılAR

Yaşanan saldırılardan
sonra 3 kişinin gözaltına

alındığı bilgisine ulaşılırken, saldırı-
ların aynı kişilerce yapılmış olabile-
ceği iddiası üzerinde duruluyor. 
Konuya ilişkin açıklama yapan
Gelecek Partisi Lideri Ahmet 
Davutoğlu ise “Özdağ’ın evinin
önünde silahlı ve sopalı saldırı 
düzenlenmesine ilişkin açıklama
yaptı. Davutoğlu, “Türkiye’nin en

tanınmış siyasetçilerinden birine,
FETÖ konusunda en kapsamlı si-
yasetçiye saldırı olmuşsa biz buna
siyasi terör deriz. Ülkedeki olumlu
olumsuz her gelişmeden sorumlu
kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır.
Kendisinden açık ve net açıklama
bekliyoruz. Silahlı saldırıyla ilgili
bugün açıklama bekliyoruz.
Kamera kayıtları nerede? Hiçbir 
mazeret kabul etmiyoruz” dedi.
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ERDOĞAN’DAN AÇıKlAMA BEKlİYORUZ

Kara kısa
hAZıRlıK

Cumhurbaşkanı Erdoğan
cuma namazını Beşiktaş'ta

bulunan Bezmialem Valide Sultan
Camii'nde kıldı. Erdoğan, cuma na-
mazı çıkışında bir süre yaptığı telefon
görüşmesinin ardından basın men-
suplarının sorularını yanıtladı. Erdo-
ğan, dün olduğu aşının sorulması
üzerine, "Şu anda herhangi bir yan

etki söz konusu değil. Evelallah 
sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci
dozu olacağım" dedi.Erdoğan,
S400'ler konusunda ise, "Bizim sa-
vunma sanayiine yönelik atacağımız
adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu
tamamıyla bizim alacağımız karara
bağlıdır. Biz Rusya ile S400'lerle bi-
rinci paketi halletmiştik. İkinci paket
devam ediyor. Ay sonu Rusya ile gö-
rüşmelerimiz olacak. Bir çok konuyu
burada görüşeceğiz" yanıtını verdi.
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cOk SUkUR SAGLAMIZ
28 GÜN SONRA İKİNCİ DOZ

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar bir yan etki olmadı. Evelallah çok
şükür sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız" diye konuştu
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BEkLEyEcEğIM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ga-
zetecilerin “Ne zaman aşı olacaksınız?” soru-

suna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Aşı için davet geldi,
sayın bakan aradı. Ben vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu
olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışan-
larının aşı olması lazım; çünkü onlar doğrudan doğ-
ruya hastalarla ilişki kuruyorlar” dedi.  I SAYFA 7
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1 GUNDE 3 ISME
BIRDEN SALDIRI

Siyasetin gündemi dün peşpeşe gelen saldırı haberleriyle
sarsıldı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk
Özdağ, Ülkü Ocakları eski Başkanı Afşin Hatipoğlu ve 
Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu saldırıya uğradı. Saldırılar
sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, her üç isme yönelik saldı-
rının da aynı kişilerce yapıldığı iddiası üzerinde duruluyor

Meteorolojinin günler önce-
sinden yaptığı uyarıların ar-

dından, kar yağışı İstanbul’da etkili
oldu. Soğuk bir günle işe başlayan
İstanbullular, karın etkisinde kaldı.
Tüm kentte yağmaya başlayan kar,
bazı bölgelerde yaklaşık 5 santimet-
reye kadar çıktı. Karı özleyen vatan-
daşlar, hafta sonu sokağa çıkma
kısıtlaması öncesi kartopu oynamak
ve kar manzarasına karşı fotoğraf
çekilmek için İstanbul’un yüksek ke-
simlerine gitti. Üsküdar’daki Çam-
lıca Tepesi de kartopu oynamak
isteyenlerin uğrak noktası oldu. 
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İstanbul’da
kAr keYFİ
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, korona-
virüs aşısı oldu. Bahçeli, "Sağlık Bakanımız

Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla
devam eden aşı programımız dahilinde ben de
Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım" dedi. I SAYFA 7
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Başakşehir Belediyesi, Beyaz
Baston Körler Haftası’nda görme

engellilerin günlük hayatta yaşadığı
zorluklara dikkat çekmek için bir video
hazırladı. Farkındalık oluşturmak için
hazırlanan videoda görme engelli Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Resul
Koç’un bir günü ele alındı. I SAYFA 8
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Bahceli de ası oldu
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Afşin 
Hatipoğlu

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan 
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Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 Tl
özel haberlerde gazete fiyatı: 3 Tl 
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Tekirdağ 
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YAŞAM

T ürkiye’de koronavirüs aşısı süre-
cine girilmesinin ardından, üni-
versite hastanelerinde intörn

doktor olarak staj yapan öğrencilerin ön-
celikli aşı gurubuna dahil edilmesi talebi,
Tıp Dekanları Konseyi’nde görüşülerek
Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Bakanlık, 4
Ocak tarihinde üniversitelere yazı gönde-
rerek Tıp Fakültesi’nin 5 ve 6'ncı sınıf,
Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5'inci sınıf
öğrencilerinin aşı vurulmasına onay
verdi. Üniversite hastanesinde koronavi-
rüs aşısı olan KTÜ Tıp Fakültesi son
sınıf öğrencisi Azerbaycan vatandaşı
Fuad Malikov, hastanede intörn doktor
olarak görev yaptığı için koronavirüs aşı-
larından yararlanabildiklerini söyledi.
Koronavirüs hastalarıyla karşılaşabildik-
lerini söyleyen Malikov, “Hastaya işlem
yaptıktan sonra ilgisi olmayan bir semp-
tomla hastanın korinavirüs pozitif ol-
duğu ortaya çıktığı durumlar oldu.
Günde en az durduğumuz yerde 8 yatak
olmasına rağmen 4’ü bulan pozitif vaka-
larımız olabiliyordu. Koronavirüslü has-
talarla bizim de temasımız oluyor. Bizi
kendi vatandaşlarından ayırt etmediler.
Hasta olduğumda bile sağlık sigortasına
bakmadan tedavimizi kapımıza kadar
getirmeleri, bize ücretsiz aşı yaptırmala-

rından dolayı mutluyum. Türkiye Cum-
huriyeti devletine teşekkür ederim” dedi.

Aşıya büyük katılım yaptı

Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinden
Ömer Metin Cinemre de, “Son sınıf öğ-
rencileri hastanede 12 ay kesintisiz staj
yaptığı için bizlere de yararlanma hakkı
verdiler. Aşı umut oluyor. İnşallah hastalık
en kısa sürede bitecek ama 1 yıldır yaşadı-
ğımız karamsarlığa göre şu an iyiyiz” diye
konuştu. Koronavirüs aşısı vurulduğu için
mutlu olduğunu söyleyen 5'nci sınıf öğ-
rencisi Elif Büşra Yurt da, “Birkaç ay
sonra biz de hastanede görev alacağımız
için bize de böyle bir hak tanındı. Sıkıntı-
sız bir süreçti. Dakikalar içerisinde aşımızı
olup çıktık. Arkadaşlarımla beraber geldik.
Aşıya çok büyük katılım var” dedi.

En kötü aşısızlıktan iyidir

Koronavirüs aşısı vurulan öğrencilerden
Cihan Kraloğlu da, “Hastalarla temas
edecek ortamlarda bulunmadım ama
önümüzdeki aylarda acil serviste nöbet
tutacağım ve bununla baş başa kalabili-
rim. En kötü aşı, aşısız olmaktan iyidir.
Etkinliği kanıtlanmış bir aşı ve olmakta
sakınca görmüyorum. Komplo teorilerine
insanların inanmasını doğru bulmuyo-

rum” diye konuştu. Daha önce koronavi-
rüse yakalandığını söyleyen öğrencilerden
Ahmet Serdar Yetik, “Ailece enfekte olduk.
Hastalığı babam ve annemden daha ağır

geçirdik. Aşıyı olduktan sonra çok rahat-
ladım. Şimdi daha iyi hissediyorum. İkinci
doz aşıdan sonra daha güvende olaca-
ğım” ifadelerinde bulundu. DHA

TEkirdağ'da Çin'den getirilen CoronaVac
aşısının sağlık çalışanlarına uygulanmasına
başlandı. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kal-

kan, kentteki tüm sağlık çalışanlarının 4-5 gün içinde
aşılanacağını söyledi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cu-
malıoğlu Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı, sağlık
çalışanlarına uygulanmaya başladı. Tekirdağ İl Sağlık
Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, il genelinde aşılama
çalışmalarının sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ve ilgi-
nin güzel olduğunu söyledi. Kalkan, “Hayırlı olsun ül-
kemize, sağlık çalışanlarımıza. Sağlık Bakanlığı'mıza
müteşekkiriz, tüm arkadaşlarımız büyük bir memnuni-
yet içerisinde aşılarını olmakta. Hiçbir problemimiz
yok. İlimizdeki özel, kamu ve üniversiteler dahil tüm
sağlık çalışanlarımızın aşıları 3-4 gün içerisinde, inşal-
lah tamamlanmış olacak. Programlarımız planlandığı
gibi yürümekte, arkadaşlarımız da büyük bir memnu-
niyet içerisinde aşılarını olmakta. İlimiz adına hiçbir sı-
kıntı yok. İlçe sağlık müdürlüklerimizde, sağlıklı hayat
merkezlerimizde, tüm hastanelerimizde, 100'ün üze-
rindeki polikliniklerimizde görevli arkadaşlarımız aşı
işlemlerinin başında. Tüm insanlığin koronavirüsten
kurtuluşu olmasını ümit ediyoruz. Önümüzdeki gün-
lerde de ülkemizde yeni normal hayatı hep birlikte kar-
şılayalım istiyoruz” dedi.

tekirdağ
şifa buldu

Trabzon'da sağlık çalışanlarının yanı sıra
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp
Fakültesi'nde intörn doktor olarak staj

yapan öğrenciler de aşılandı

ıntern 
doktorlar da

ası oluyor
KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe
Kaklıkkaya, koronavirüs pandemisi sü-
recinde 6'ncı sınıf öğrencilerinin de tüm
sağlık çalışanları gibi hizmet verdiğini
söyledi. Prof. Dr. Kaklıkkaya, "Sağlık Ba-
kanlığı’nın kararı doğrultusunda, 5 ve
6'ncı sınıf öğrencilerimizin sağ-
lık personeli takip siste-
mine kaydını yaptık.
Onlar da tüm sağlık
çalışanları gibi ön-
celikli olarak aşı
olmaya hak ka-
zandılar. Bugün-
den itibaren aşı
olmaya başladılar.
İntörn hekimleri-
miz hastanemizde
aşı oluyorlar.
5'nci sınıf öğrencileri de

randevu alarak bulundukları ilde aşı
olabilecekler. 5'inci sınıf öğrencilerinden
Trabzon’da olanlar yine kentteki hasta-
nelerden veya diğer merkezlerde aşıla-
rını yaptırabilirler. Ümit ediyorum ki
4'üncü sınıf öğrencilerimize de yakın za-

manda aşılama müjdesini vere-
biliriz. Bizler hastane

ortamında çalışıyoruz,
eğitimimiz sadece

dersliklerde değil.
Hastanede bulun-
duklarında onlar
da bizim gibi risk
altındalar ve onları
korumak bizim için

çok kıymetli. Öğren-
cilerimizin öncelikli

aşı olmasını 
önemsiyoruz" dedi.

Öğrenciler aşı olsun istiyoruz

ÇALIŞMALAR
TÜM HIZLA
SÜRECEK
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Sağlam retina tabakasının yapışık olduğu göz küresinin iç yüzeyinden ayrılması sırasında retinada yırtıkların
oluştuğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gülin Seda Nohutçu, “Retina yırtığı oluşursa acilen
tedavi edilmesi gerekir. Vakit geçirmeden doktora gidilirse lazerle yırtık etrafı yapıştırılır” dedi

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastane-
si’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr.
Gülin Seda Nohutçu, retina yırtığına ilişkin

açıklama yaparak tedavi yöntemlerini anlattı. Retina-
nın gözün iç ve dış bölümünü kaplayan, ışığı algılaya-
rak görüntüyü beyne ileten sinir tabakası olduğunu
belirten Op. Dr. Nohutçu, “Işık hüzmeleri kornea, göz
bebeği, lens ve vitreustan gecerek retinaya odaklanır.
Retina ışık hüzmelerini optik sinir aracılığıyla beyni-
mize ulaştırır” diye konuştu.

Retina jel içinde

Vitreus gözün içini dolduran jel kıvamında bir madde
olduğunu aktaran Op. Dr. Nohutçu, “Retina gözün
içini dolduran jel ile temas halindedir. Bazen küçük jel
kümeleri veya vitreus içindeki hücreler görme alanı-
mızda hareket eden ufak noktalar, şeritler, benekler ve
bulutlar halinde görülür. Bunlara uçuşan cisimler
denir. Uçuşan cisimleri çoğunlukla boş bir duvar veya
mavi gökyüzü gibi düz, açık renk bir arka plana bakar-
ken görürüz” ifadelerini kullandı.Sağlıklı bir gözde vit-

reusun homojen ve jel kıvamında olduğunu belirten
Op. Dr. Nohutçu, “Vitreusun zamanla yaşlanması so-
nucu bu jel yapının kıvamı değişir, jel hacmi küçülür ve
sıvılaşır. Sıvılaşan göz içi jeli retinayı destekleyici özelli-
ğini kaybeder ve yapışık olduğu retina tabakasından
ayrılır. Bu ayrılmaya arka vitreus dekolmanı denir. Bu
ayrışan vitreus jeli göz hareketleri ile gözün içinde dal-
galanır ve hastalar tarafından uçuşan siyah lekeler
veya tüller olarak ifade edilir” dedi.

Işık çakmasına dikkat 

Vitreusun retinadan ayrılırken yapışık olduğu yerde çe-
kintiler oluşturduğunu söyleyen Op. Dr. Gülin Seda
Nohutçu, “Vitreusun retinayı çekmesi ışık çakmalarına
neden olur. Bu çekintiler incelmiş retina da yırtılmalara
sebep olabilir. Yırtılan retina tabakası bir damar üze-
rinden geçiyorsa göz içine kanama olabilir. Genellikle
herhangi bir problem olmadan vitreus ayrılır ama re-
tina yırtığı oluşturursa acilen tedavi edilmesi gerekir.
Vakit geçirmeden doktora gidilirse lazerle yırtık etrafı
yapıştırılır” ifadelerini kullandı.

Retina 
yırtığına 
acil müdahale!

Erkeklerin kabusu
ERKEN BOŞALMA

ErkEklErdE en sık görülen cinsel sağlık sorunu-
nun erken boşalma olduğunu söyleyen Üro-Andro-
loji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “Erken boşalma

yaşayan üç erkekten biri depresyonda, bu durumdan etkilenen
her 10 kadından 4’ü de cinsellikte haz alamama sorunu yaşıyor.
Bu çiftlerin ortak sorunudur ve tedavisi vardır” dedi. Hattat Kli-
nik’ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, erkek-
lerde en sık görülen cinsel sorunlar arasında olan erken
boşalma hakkında açıklama yaptı. Birçok kişinin bu sorunu ko-
nuşmaktan ve tedavi olmak için doktora başvurmaktan çekindi-
ğini söyleyen Prof. Dr. Hattat, “Sağlıklı bir boşalma süresi hem
erkek hem de eşinin cinsellikten tam keyif alması için önemli.
Hızla gerçekleşen ve çiftin mutluluğunu azaltacak kısalıktaki
boşalma süresi tatminsizlik, hayal kırıklığı, moral bozukluğu ya-
ratabiliyor” diye konuştu. Hattat, “Erkek sorunu görmezden ge-
liyorsa öfke, kırgınlık, hayal kırıklığı hisleri artıyor. Cinsel
problemler ilişki çatışmalarına dönüşüyor. Oysa erkek kendi
zevkine önem verdiğinden değil boşalmayı kontrol edemediği
için erken boşalır” ifadelerini kullandı.
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bahçelievler'de Aile
Sağlığı Merkezi'nde çalı-
şan Doktor Hasan Erdo-

ğan, koronavirüs sebebiyle hayatını
kaybetti. Meslektaşları bu sabah

Doktor Erdoğan'ın görev yaptığı
Zafer Mahallesi’nde bulunan Yeni-
bosna Aile Sağlığı Merkezi önünde
toplanarak, saygı duruşunda bu-
lundu. Önceki gün hayatını kaybe-

den bir çocuk babası Doktor Hasan
Erdoğan ile aynı sağlık merkezinde
çalışan meslektaşları burada konuş-
malar yaptı. Hekimler daha sonra
mesailerine geri döndü.  DHA

Bahçelievler’de koronavirüs 1 can aldı

Ataşehir'de, eski sevgilisi tarafından elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla
bağlandıktan sonra evi ateşe verildiği iddia edilen genç kadın, itfaiye ekiplerince
yanmaktan kurtarıldı. Yangın söndürülürken, evi ateşe verip kaçtığı iddia edilen
Emre Y. yapılan çalışmaların ardından polis tarafından yakalandı

Y angın, Saat 19.30 sıralarında
Mevlana Mahallesi Hüseyin
Ağırman Sokak'ta site içerisinde

bulunan 15 katlı binanın 14. katında
çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye,
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, yanan dairenin içerisine girerek
elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlı
olduğu halde mahsur kalan Alev Ş.'yi
kurtardı. Dumandan etkilenmiş halde
itfaiye ekiplerince kurtarılan Alev Ş. sağ-
lık ekiplerine teslim edildi. Alev Ş.'nin
ambulansa götürülmesi sırasında elle-
rindeki koli bantları kameraya yansıdı.
Sağlık ekiplerinin ambulansta ilk müda-
halesini yaptıkları Alev Ş. Sancaktepe
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve

Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İt-
faiye ekipleri, yangını kısa sürede sön-
dürerek bir süre soğutma çalışması
yaptı. Yanan daire tamamen kullanıl-
maz hale geldi. Polis ekipleri yangın ye-
rinde güvenlik önlemi alırken, site
sakileri yangın ile ilgili yapılan çalışma-
ları izledi.

Kadını bağladı 

Polis ekipleri olaya ilişkin çok yönlü
araştırma başlattı. Alev Ş.'nin arala-
rında problemler olan eski sevgilisi
Emre Y. tarafından elleri-kollarının koli
bandıyla bağlandıktan sonra içeride bı-
rakılarak evinin ateşe verildiği iddia
edildi. Olayın ardından kaçtığının gö-

rüldüğü ileri sürülen Emre Y. kaçtı. Alev
Ş.'nin, daha önce Emre Y. hakkında
uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Evi yakıp kaçtı 

Bir görgü tanığı, "Sevgilisi evi yakıp kaç-
mış. Ama kadını kurtardılar. Kadının el-
lerini ve ayaklarını bağlamışlar. Şuanda
kadın kurtuldu. Ambulansla kadını has-
taneye kaldırdılar" diye konuştu.  Ataşe-
hir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin
çalışmaları sonucu Emre Y. yakalana-
rak gözaltına alındı. "Kasten Yaralama
ve Yangın Çıkarmak Suretiyle Kasten
Öldürmeye Teşebbüs" suçlamasıyla
Emre Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildi-
rildi. DHA

Verilmiş sadakası

varmış

baŞakŞehir'de polyester
yüklü kamyonet devrildi.
Kimsenin yara almadığı ka-

zada kamyonet ve park halindeki bir
otomobil zarar görürken kaza anı gü-
venlik kamerasına yansıdı. Kaza saat
09.30 sıralarında İpkas sanayi sitesinde
meydana geldi. Engin Sarıdoğan'nın
kullandığı 41 FU 052 plakalı polyester
yüklü kamyonet sürücüsünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazada sürücü kendi imkanlarıyla kam-
yonetten çıkarken, bir iş yerinin kapısı ve
park halindeki bir otomobil zarar
gördü. Yaşanan kazayı anlatan Adem
Taşan, "Gürültüyle kalktık yerimizden.
Şoför yukarıdan aşağı gelirken freninin
patladığını söylüyor. Aşağı doğru git-
mektense düz sokağa girip olayı kurta-
rayım diye düşünüyor. Hammadde
yüklü olduğu içinde onlarda ağırlık ya-
pınca kamyon yan yatıyor. Yaralı yok
araçta ve bir kapıda zarar var " dedi.
Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin
güvenlik kameralarına yansıdı. DHA

sİlİvrİ’de 
TIR devrildi

silivri'de sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybet-
tiği TIR devrildi. Sürücüsü

hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat
13.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa
Mahallesi TEM bağlantı yolunda mey-
dana geldi. 07 GZZ 91 plakalı TIR, sü-
rücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine
olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekip-
leri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından
çıkartılan sürücü hafif şekilde yara-
landı. Sağlık ekipleri tarafından sürücü
ayakta tedavi edildi. TIR'ın kaldırılma
çalışmaları sürüyor.

Kumarhaneye
baskın

Maltepe'de işyerinden ku-
marhaneye çevrilen bir adrese
baskın düzenlendi. Kumar oy-

nadığı ve koronavirüs tedbilerini ihlal et-
tiğini belirlenen 19 kişiye 82 bin 500 lira
para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Küçükyalı
Mahallesi’nde iş yerinde kumar oynatıl-
dığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşye-
rine önceki gün baskın düzenleyen
polis ekipleri, içerde bulunan 
19 kişinin kumar oynadığını ve
koronavirüs tedbilerini ihlal 
ettiğini tespit etti.

İşyerinde yapılan aramalarda
da çok sayıda kumar masaları,
para, oyun pulları, iskambil
kâğıtları ve kumardan kazanç
olarak elde edildiği değer-
lendirilen 56 bin 810 lira ile
5 bin 500 Dolar 
ele geçirildi. Baskında
yakalanan 19 kişiye 
82 bin 500 lira para ce-
zası kesilirken, işyeri
sahibi M.S.E. hak-
kında da "Kumar
oynanması için yer
ve imkân sağ-
lama" ve "kumar
oynatma" 
suçlarından
adli işlem 
uygulandı.

ESKI SEVGILI TERORU!

Bylock operasyonu
İstanbul merkezli 8 ilde (Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon
düzenledi. Operasyon kapsamında, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Bylock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında arama
kararı bulunan 37 kişiden 11'inin yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürü-
tülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY
mensuplarınca kullanılan Bylock haberleşme

sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 37
şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon
düzenlenirken 11 kişinin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik şafak
operasyonu düzenlendi. Operasyonun, FETÖ'nün gizli
haberleşme ağı Bylock'u kullandıkları gerekçesiyle hakla-
rında arama kararı bulunan 37 şüpheliye yönelik olduğu
öğrenildi. 37 şüpheliden 11'inin yurt dışına kaçtıkları tes-
pit edildi. Düzenlenen şafak operasyonu ile 18'i İstanbul

olmak üzere toplam 26 şüphelinin kaldıkları adreslere
baskın yapıldı. Adreslerde arama yapan ekipler, çok sa-
yıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet'e götürüldü

Operasyonun İstanbul ayağında, İl Emniyet Müdürlüğü
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne
bağlı ekipler, Kağıthane ve Ataşehir'de bazı adreslere
operasyon yaptı. Baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler,
sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA

Yürekler
ağza geldi
Gaziosmanpaşa'da iki katlı metruk binanın
çatısından alevler yükseldi. Kısa sürede çatıyı saran
yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Yangın 22.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde
bulunan iki katlı metruk bir binada çıktı. İddiaya
göre, akasya Sokak'ta bulunan iki katlı binanın

çatısından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri
itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı binanın hemen
yanında bulunan 4 katlı binada yaşayan vatandaşlar alevle-
rin sıçramasından endişe duydu. Pencerelerini kapatan
bina sakinleri dumanın evlerine girmesini engelledi. İtfaiye
ekipleri tarafından kısa sürede yangın kontrol altına alınır-
ken, bina sakinleri rahat bir nefes aldı. Yangında iki katlı bi-
nanın çatısı kullanılamaz hale gelirken o anlar cep telefonu
kamerası tarafından kaydedildi. DHa

Ünlü mağazada
yangın çıKtı

ŞiŞli Nişantaşı'nda, ünlü bir giyim mağazasının bulun-
duğu 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden
oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Abdi İpekçi Caddesi Bostan Sokak'ta saat 09.45 sıralarında, ünlü
bir giyim mağazasının bulunduğu 5 katlı binanın çatısında henüz
belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden bir kişi-
nin haber vermesinin ardından mağaza çalışanları kendilerini dışarı
attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yangına
müdahale etti. Yangın, mağaza çalışanları ve yoldan geçen vatan-
daşların merakla izlediği çalışmaların ardından söndürüldü.

Fatih'te Rusya uyruklu O.Z.
(34) isimli kadın Kennedy Cad-
desi üzerinde kapkaça uğradı.

Kapkaç anı ise saniye saniye güvenlik ka-
meralarına yansıdı. Olay, 9 Ocak'ta Fatih
Şehsuvar Bey Mahallesi Kennedy Caddesi
üzerinde meydana geldi. O.Z. isimli Rusya
uyruklu kadın Kennedy Caddesi'nde kap-
kaça uğradı. İhbar üzerine olay yerine
giden polis ekipleri güvenlik kameraların-
dan zanlıların Muhsine Hatun Mahalle-
si'nde bulunan bir otele girdiklerini tespit
etti. Ekiplerin otelde kaldığını tespit ettiği

kapkaç zanlıla-
rına yönelik bas-
kın düzenledi.
Baskında M.Y.
(21) ve O.A. (21)
isimli zanlılar çaldıkları çanta ile birlikte
yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ara-
malarda Rus uyruklu kadına ait içerisinde
1 bin 200 Lira para, 2 adet pasaport, sü-
rücü belgesi, kredi kartı sağlık kartı ve uçak
bileti bulundu. Baskın sonucunda gözal-
tına alınan M.Y.'nin daha önce de kapkaç
yaptığı ortaya çıktı. 

Kapkaç anı kamerada

Alev Ş.'nin, daha önce Emre Y. hakkında 
uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
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İ nsanoğlu çok kırılgan bir varlıktır; kendi
sesinden çok, başkalarının sesine kulak
kabartır. O seslerden sığınacak bir liman

arar, herkesin işaret ettiği yeri, sırf herkes
işaret etti diye daha güvenli sanır ve güvenli,
güvenilir bir menzil için derin bir teslimiyet
duygusuyla huzuru bulduğuna inanır. Herkes
gibi olmak çok teskin edicidir. Herkesin söy-
lediğini söylemek, güven içinde yaşamanın si-
gortasıdır artık. Bu bakımlardan, ötekilerin
onu nasıl tanımladığı, ona ne gözle baktığı ve
onu hangi seviyelerde gördüğü hayati değer
taşır. O da elinden geleni yapar. Aynılaşmak
amacıyla kendini pürüzlerden ayrıştırır,

kendi tornasını toplumun aynasında yeniden
yapılandırır ve genel yargılara, sığ ya da
derin akan meşruiyet nehirlerine 
balıkla atlar.

Artık korkulacak bir şey yoktur. Herkes
gibidir, onu herkesle eşitleyen o büyük beyaz
tülün kıvrımlarını huzurla güven içinde okşar.
Tehlike geçmiştir, tehditler buharlaşmıştır.
Gözünün gördüğü, kulağının duyduğu ve ağı-
zından çıkan seslerin hepsi, benzer sesler de-
nizinde ortak dalgaya katılmıştır. Beslenme,
barınma ve üreme ihtiyacı, sigortalanmış
mülk gibi, korunmuş ve geleceğinin 
vazgeçilmez parçası haline gelmiştir.

Ama her sonlu mevsim gibi, gökyüzünde
bulutlar toplanıp, hafif kararınca, hayatın sa-
dece ilkbahardan oluşmadığı, bir de bu hayat
denilen dehşet döngünün sonbaharla yüzleş-
mesi gerektiği ortaya çıkar. Hayatın ilk ba-

harı, hakikaten herkesle uyumlu yaşamanın
mevsimidir. Hayatın son baharı ise, uyumun
törpülendiği ve ihtilafların boy verdiği 
mevsimdir.

Uyum dengesiz bozulduğunda önce huzur
kendi karanlık mağarasına kaçar. Önyargıla-
rın, yanlış anlaşılmaların sert rüzgarları ku-
zeyden esmeye başlar. Huzuru kaçan birey,
önyargı kabusuyla baş başa kalınca yalnızlığın
dehşet derin kuyusunu yakından tecrübe eder.

Yalnız kalmak ya da yalnızlaşmak her

yönden gelen saldırılara karşı korunaksız
hale gelmektir. Aslında yalnız kalmak, keli-
menin tam anlamıyla “vurun abalıya” vazi-
yetinin ilan edilmemiş resmidir. Linç ya da
recmetmek için bir tek kayıp kelimeye 
ihtiyaç var. Hain.

Yanlış ipuçları, kayıp kelimelerle birle-
şince ortaya, öfkenin temsil ettiği, yok etme
duygusu çıkar. Yok etmek. Silmek.

Bir dizi hayati değeri yüksek bağlarla bir-
birine bağlı olan insanların, ihtilaf anlarında
birbirlerini hainlik ya da ihanetle suçlaması,
ne kadar gayri insani bir davranış. İhanet
ayrı düşmekten ibaret midir? Hıyanet, farklı
fikirler edinmiş olmak mıdır? İhanetin 
gerekçesi artık benim irademi temsil 
etmiyorsun demek midir?

İnsanlar temel kural olarak kendi ihtiyaç-
ları için birbirleriyle bağ kurarlar. Bu bir sü-

reçtir ve bu sürecin sonunda da birbirlerine
dair tecrübe edilmiş fikirler edinirler. Yaşan-
mış ve tecrübesi üretilmiş bir sürecin so-
nunda, “beni hayal kırıklığına uğrattın, artık
sana güvenmiyor ve ben yolumu ayırıyorum”
demek bir ihanet suçu mudur?

Benim insanlık kitabımda ihanetin tek
karşılığı var; cebren ve şiddetle benim varlı-
ğımı ortadan kaldırma eylemi ve teşebbüsü-
dür. Bunun dışındaki hiçbir düşünce ve
eylem ihanet ile tanımlanamaz.

Bir insanı bir kez bile ihanetle suçladığı-
nızda bu dünyada ona bir cehennem yaratmış
olursunuz. O cehennemin ateşi, sadece onu
yakmaz, yetmiş yedi sülalesi de bu 
cehennemin ateşinde yanar. 

Öyle olur olmaz şeyler için ihanet 
suçlamasına başvuranlar, büyük vebal 
atına girerler. 

Yanlış ipucu ve
kayıp kelimeler

Çanakkale
ruhu canlandı

ÇANAKKALE Savaşı'nda cephedeymiş
hissiyatı yaratan Çanakkale Savaşları
Mobil Müzesi, ilk gününde Gölbaşılıla-

rın büyük ilgisiyle karşılaştı. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu
Tarihi Alan Başkanlığınca hayata geçirilen ve Ça-
nakkale'den yola çıkan mobil müze; Atatürk Sahil
Park’ta açıldı. Müzeye yoğun ilgi gösteren Gölba-
şılılar, Çanakkale ‘de yazılan destana şahit oldu.
Müzeyi ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ra-
mazan Şimşek ve Gölbaşı Kaymakamı Tülay Bay-
dar Bilgihan, Mobil Müze hakkında yetkililerden
bilgi aldı. “Çanakkale ruhu Gölbaşımıza geldi” di-
yerek sözlerine başlayan Gölbaşı Belediye Başkanı
Ramazan Şimşek “Çanakkale Savaşı'nda cephe-
deymiş gibi hissetmenizi o günlere tanıklık etme-
nizi sağlayacak olan tırda; savaş dönemine ait
çeşitli materyallere, videolara ve savaş objelerine
erişebiliyorsunuz. Tarihimize ışık tutan müzeyi
bizlerle buluşturan Çanakkale Savaşları Gelibolu
Tarihi Alan Başkanlığı yetkililerine çok teşekkür
ediyorum. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 14-
15 Ocak'ta saat 10.00-18.00 arasında siz değerli
Gölbaşılı hemşerilerimizin ziyaretinde olacak.”

A vcılar Belediye Meclis toplantı-
sında oy birliği ile kabul edilerek
İBB Meclisine gönderilen İmar

Plan Notu Değişikliği İBB Meclisi Ocak
Ayı 2. Oturumu’nda görüşüldü. Avcı-
lar’da 1999 depreminde hasar almış ve
riskli yapı tespiti yapılmış binaların yeni-
lenmesinin önünü açan İmar Plan Deği-
şikliği İBB Meclisi’nde de oy birliği ile
kabul edildi. 14 Ocak tarihli İBB Meclis
oturumunda söz alan Hançerli konuşma-
sında şu ifadeleri kullandı:  Avcılar halkı-
nın sonsuz teşekkürlerini İBB Belediye
Meclisi’ne, İBB emekçilerine ve İBB Baş-
kanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na su-
nuyorum. Deprem gündemi ile ilgili
buraya ikinci gelişimiz. Daha önce şikayet
etmek istemiştik ama şimdi Avcılar halkı-
nın teşekkürlerini sunuyoruz. Avcılar,
deprem olmadan yenilenecek, dönüşecek.
Sizlerin bu yenilenmede büyük emekleri
var.  Hançerli, meclis sonrasında da sos-
yal medya hesapları üzerinden görüntülü
mesaj yayınlayarak Avcılar halkına müj-
deyi duyurdu. Hançerli’nin mesajı şöyle;

Güzel günleri inşa edeceğiz

Depreme karşı dayanıklı dirençli bir kent
inşa etme mücadelemiz her yönüyle
devam ediyor. Bugün İstanbul Büyükşe-
hir Belediyemizde oy birliği ile bir plan
notu değişikli geçti. Başta Avcılar belediye
Meclisimiz olmak üzere İstanbul Büyük-
şehir Belediye Meclisimize, komisyon
üyelerine, İBB teknik ekibine ve İBB Baş-
kanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na
emeklerinden dolayı teşekkür ederim.  Bu
yeni plan notu değişikliği ile Avcıları-
mızda, usulüne uygun yapılmış binaların

tüm katları ile yenilenebilmesinin yolu
açıldı. Bunu daha önce kooperatif bina-
ları ve birçok bina için yapmıştık. Alama-
dığımız binalar vardı. O binalar için de
Avcılarımıza müjdeyi vermiş olmanın
haklı gururunu yaşıyorum. Biz; dirençli,

dayanıklı, güvenli bir kent inşa edilene
kadar, riskli güvensiz yapılar son bulana
kadar çalışarak Avcılarlı komşularımın
güvenliğini konutlarda oturmalarını mut-
laka sağlayacağız. Önümüze çıkan engel-
leri de şuana kadar nasıl aştıysak bundan

sonra da bir bir aşmaya devam edeceğiz.
Avcılar’da kararlı bir duruş ve belediyeci-
lik anlayışıyla güven oluşturduk. Oluştur-
duğumuz bu güvenle 448 bin Avcılarlı bir
oldu. Güven ve birlikle daha güzel günleri
mutlaka inşa edeceğiz.

ESENYURT Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü, ilçede
dün gece itibariyle başlayan,

hafta sonu devam etmesi beklenen
kar yağışı ve don olaylarının olumsuz-
luklarını en aza indirmek için 43 ma-
hallede, 66 araç ve 200 personel ile
hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışı-
nın artması veya aniden bastırma-
sıyla, yolların kapanmaması için 2 bin
ton tuz stokuyla hazır bulunan ekip-
ler, 24 saat esasına göre görev ba-
şında olacak. Ekipler, ulaşımın
aksamaması ve vatandaşların zor du-

rumda kalmaması için ilçedeki 7 bul-
var, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta
hizmet verecek. Herhangi bir olumsuz
hava koşulunda, ilk olarak ana arter-
lerin açık kalması sağlanacak. Sonra-
sında ise öncelik sırasına göre sağlık
ocakları, hastaneler, itfaiye, emniyet
gibi kurumlar ve halkın yoğun olduğu
yerlerin ulaşımının kapanmaması sağ-
lanacak.

200 personel görevlendirildi

Vatandaşların kar yağışından olum-
suz etkilenmemesi için oluşturulan

ekiple sahada olacaklarını söyleyen
Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürü Mustafa Yolcu, “AFAD’dan al-
dığımız bilgilere göre İstanbul
genelinde 3 gün süreli kar, karla karı-
şık yağmur ve buzlanma görülmekte-
dir. 66 araç ve 200 personelimizle
kara hazırız. Şubat ayı sonuna kadar
tüm ekiplerimizle hazır olarak bekle-
yeceğiz. AFAD’dan aldığımız bilgiler
doğrultusunda, belirlenen noktalarda
konuşlanıp vatandaşlarımızın zor 
durumda kalmasını engelleyeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

yakup tezcan

Avcılar’da yaşayan on binlerce insanın hayatını kurtaracak İmar Plan Notu Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi’nden oy birliği geçti. Konu ile ilgili açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Bu yeni plan
notu değişikliği ile Avcılar'da, usulüne uygun yapılmış binaların tüm katları ile yenilenebilmesinin yolu açıldı” dedi

AVCILAR’A MUJDE
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Kara kısa hazırlık
Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekibi, buzlanma ve kar yağışı ihtimaline karşı 
olumsuz havayla mücadele için bütün hazırlıklarını tamamlarken, ekipler 43 
mahallede 200 personel, 66 araç ve 2 bin ton tuz stokuyla teyakkuz halinde bekliyor

Esenyurt aşılandı
ESENYURT Belediyesi sağlık çalışanları,
İlçe Sağlık Müdürlüğüne giderek
COVİD-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Çalışanlara 28 gün sonra aşının ikinci dozu yapıla-
cak. Pandemi döneminde Esenyurtlu vatandaşlara
yoğun hizmet veren Sağlık İşleri Müdürlüğüne
bağlı görev yapan sağlık çalışanları, randevu esa-
sına göre İlçe Sağlık Müdürlüğüne giderek
COVİD-19 aşılarının ilk dozunu yaptırdı. Esenyurt
Belediyesi sağlık işleri görevlisi, Evde Sağlık Hiz-
metleri ve Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan
Eyüpcan Aksoy, “Biz bu zorlu süreçte Esenyurtlu
vatandaşlarımızın ayanında olduk, bugün de ilk
doz COVİD-19 aşımızı yaptırıyoruz. Bu zorlu gün-
lerde vatandaşlarımızın yanında durmaya devam
edeceğiz, vatandaşlarımızdan korona tedbirlerine
uymalarını ve daha duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

SARAY Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayınladığı
genelge kapsamında ilçe genelinde dene-

timlerini sürdürüyor. Saray İlçe Tarım Müdürlüğü
ile semt pazarlarında HES Kodu uygulamasını sür-
düren ekipler, pazarlardaki tezgahları tek tek dola-
şarak, maske, hijyen, mesafe konusunda esnafa ve
vatandaşlara yönelik
uyarılarda bulundu.
İlçe Sağlık Müdürlüğü
ile birlikte Saray Bele-
diyesi Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri ayrıca,
ilçe genelinde bulunan
otel ve konaklama tes-
islerini, lokantaları,
berberleri ve birçok iş-
yerinin koronavirüs ile
ilgili almış oldukları
tedbirleri denetledi.

Zabıta denetimde

153 yıllık tarih
gün yüzüne çıktı

TÜRK Kızılay’ın 153 yıllık merha-
met ve iyilik tarihine ışık tutan ‘Bit-
meyen Dayanışma Hikâyemiz:

Kızılay’ sergisi, dün Tarık Zafer Tunaya Sanat
Galerisinde açıldı. Kızılay’ın tarihini yansıtan
belge ve materyallerin yanı sıra Hilal-i Ahmer
ve Haluk Perk koleksiyonlarından seçkin eser-
lerin de görülebileceği sergi, 27 Şubat’a kadar
ziyarete açık olacak. Hilal-i Ahmer, kurul-
duğu 1868 yılından bugüne Türk milletinin
merhamet çınarı olarak büyüdü ve nice insan
hikayelerine, tarihi olaylara tanıklık etti. Kızı-
lay’ın sürdürdüğü bu büyük yolculuk, millet
olma azminin, dayanışma ruhunun ve insan
onurunun aynası oldu. Tüm bu ruhu yansı-
tan belgelerin ve materyallerin gün yüzüne çı-
karıldığı “Bitmeyen Dayanışma Hikâyemiz:
Kızılay” sergisi, 14 Ocak 2021 tarihinde Tarık
Zafer Tunaya Sanat Galerisinde gerçekleştiri-
len törenle ziyarete açıldı. Hilal-i Ahmer Ko-
leksiyonuna eseri ile katkı sunan sanatçı
Hüsamettin Koçan katıldı. Kültür ve Turizm
Bakanlığı ve Türk Kızılay’ın işbirliği gerçekleş-
tirilen ve Haluk Perk koleksiyonundan seçkin
eserlerin ve materyallerin yer aldığı sergide;
103 yıl önce Cihan Harbi devam ederken Ga-
latasaray Lisesi’nde açılan Hilal-i Ahmer Ser-
gisi için basılmış sergi nizamnamesinin tıpkı
basım kitapçığı, Kızılay’ın duyuru ve yardım
kampanyalarının yer aldığı afişler, hafta hafta
tanıtılacak.
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İYİ Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı,
pandemi döneminde devam eden
online eğitim süreci için maddi du-

rumu olmayan ailelerin çocuklarına
tablet desteği verdi. İlçedeki ailelere da-
ğıtılan tabletlere ilişkin konuşan İYİ
Parti İlçe Başkanı Hakan Akkuş,
“Memleketin durumu ortada. Özellikle
Esenyurt özelinde ciddi bir sıkıntı var.
Öğrencilerin EBA'ya ulaşmakta zorla-
nıyor. Biz de bunları tespit ediyoruz.
Evlerin telefonu, tableti olmayan birçok
aileyi tespit ettik. İlk etapta 25 aile belir-
ledik. Gidip gerçekten ihtiyaçları var mı
yok mu diye baktık. Bugün de iş insanı-
mız Cemal Erkin'in maddi katkıları sa-
yesinde bir miktar tabletlerden alarak,
ilçemize gelen arkadaşlara hediye ettik.
Buraya gelemeyen arkadaşlarımız için 

de biz gidip dağıtacağız. Biz bu yar-
dımlara devam etmeyi de planlıyoruz.
Ama bunu kendi gücümüzle yapmamız
çok güç. Biz bunları ancak semtimiz-
deki iş insanlarıyla birlikte yapabiliyo-
ruz. Onlara derdimizi, vatandaşın
ihtiyaçlarını anlatıyoruz. Cemal Erkin
de bu anlamda ilk desteği kendisi ver-
mek istedi. O'na da teşekkür ediyoruz”
şeklinde konuştu.

Mutluluk yaşadık

Konuya ilişkin sosyal medya hesabın-
dan da bir paylaşım yapan İlçe Başkanı
Akkuş şu ifadeleri kullandı; “Eğitim sis-
temi çökmüş, maalesef durumu iyi olan
öğrencilerimiz derslere katılabiliyor, du-
rumu iyi olmayan çoğu öğrencilerimiz
tableti olmadığından derslere katılamı-
yor. Hiçbir hükümet yetkiliside çıkıp bu
konu hakkında açıklama yapmıyor. Ai-

leleri çaresizliğe iterek eğitimde bile in-
sanlar arasında ayrım yapmış. Bu sis-
tem devam edemez eğitim sistemi
tıkanmış durumda. Biz İYİ’ler olarak
İlçemizde kendi imkanlarımızla temin
ettiğimiz tabletleri, uzaktan eğitimin
başladığı günden bugüne derslere katı-
lamayan öğrencilerimize ulaştırmanın
mutluluğunu yaşadık. Tabletleri temin
etmemizde bize destek olan İl Başkan-
lığı Kalkınma Politikalarında görevli
aynı zamanda İlçemiz Kalkınma Politi-
kalarından sorumlu Divan üyemiz
Cemal Erkin beye teşekkür ederiz. Ay-
rıca bize destek olarak bizimle öğrenci-
lerimizi evlerinde ziyaret edip 
sorunlarını yerinde dinleyen GİK üye-
miz İsmet Koçak, Meclis üyemiz Enver
Demir, İlçemiz Kadın Politikalarından
Sorumlu Dilek Akdoğan ‘a teşekkür
ederiz. 

G eçtiğimiz gün bu yazımı yazmama 
katkı sunan ve artık başkan demekten
vazgeçtiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı

çok kızdıran 'sözde' cümlesine benzer bir telefon
alıyorum.

-Alo, buyurun.
-Merhaba ben İBB Sivil Toplum Örgütlerinden

bilmem kim. Fakir Yılmaz ile mi görüşüyorum?
-Evet benim buyurun..
-Efendim kayıtlarımızda federasyon başkanı

olarak görünüyorsunuz.
-Evet buyurun ben Fakir Yılmaz Ardahan 

Dernekler Federasyonu Başkanı ve Gazeteciyim.
-Efendim ben İBB'den arıyorum. Öncelikle sizi

başkanım, Sayın Ekrem İmamoğlu adına arıyor
ve selamını iletiyorum.

-Teşekkürler, buyurun.
-Başkanım bizden iki arkadaş sizi ziyaret 

edecek ve sayın başkanın bir mektubunu size
ulaştıracaklar. Müsaitseniz sizi yarın ziyaret
etmek isteriz. Yerinizde misiniz diye sizi aradım
ve rica etsem adresinizi alabilir miyim..

-Tabi, başım üstüne buyursunlar.. 
Adresimiz Şişli kaymakamlığı, Abide-i Cadde,

Palazoğlu sokak, falan apartman, filan no, kat 2
ve Şişli kaymakamlığı karşısı sokak.

-Teşekkür ederim yarın saat 15-30'da arkadaş-
lar gelecekler ve size sayın başkanın mektubunu
ulaştıracaklar.

-Tabi buyursunlar memnun oluruz.
-Peki görüşmek üzere iyi günler.
Diyor ve diyorum..
Nazik sesi ile beni arayan hanımefendi

telefonunu kapatmak üzereyken ben telefonu 
kapatmıyor ve 'bu kez benim sizden ricam şimdi
biraz beni dinler misiniz, ben sizi dinledim müsa-
itseniz sıra bende. Bende bir şeyler demek 
isterim.' diyorum

Karşıdaki nazik ve görevini yapma rahatlığı ile
beni dinlemeye başlıyor, başkanlığını Hasan beyin
yaptığını bildiğim, bizzat makamında ziyaret
edip, iade-i ziyaretini 8 aydır beklediğim İBB'nin
Sivil Toplum Örgütlerinin sorumlusu hanım-
efendi.Ve ben başlıyorum konuşmaya,
anlatmaya.

-Hanımefendi öncelikle teşekkür ediyorum ve
yarın arkadaşları belirttiğimiz saatte bekliyorum.
Ancak sizin göreviniz nedir bilmiyorum ama eğer
toplantılara katılma yetkiniz ve öneri yapacak
kadar yetkiliyseniz lütfen diyeceklerimi başta
Hasan beye olmak üzere stkların göz ardı edilen
desteğiyle o makamda bulunan başkan İmamoğ-
lu'na diyeceklerimi iletebilecek misiniz?

-Hayır efendim, benim işim sadece sizi dinle-
mek ve dediklerinizi not alıp, başkanımız Hasan
beye ve yönetimine ulaştırmak.

-Peki, anlaşıldı ama yine de ben diyeceklerimi
diyorum ve lütfen not alın ama dediklerimi 
iletirseniz memnun olurum.

-Tabi buyurun dinliyorum.
-Hanımefendi arkadaşlar gelsin ve getirecek-

leri mektubu getirsinler. Ama bu, 'sözde' ve suyu
çıkan samimiyetsiz telefonları, ziyaretleri artık
bir kenara bıraksınlar. Çünkü, stk'ların da katkı-
sıyla seçildiğini unutan başkan İmamoğlu 
seçildiğinden beri bu tür 'sözde' ve samimiyetsiz
mektupları ve arada bir telefonla aratmaları
artık gına getirdi. Ve bu kaçıncı bilmem ama
benim ve benim gibi birçok insanın kendisiyle gö-
rüşme talepleri, randevuları bugüne kadar cevap
bulmadığı gibi kendilerine ilaç gibi yetişen pan-
demi denen şu bela dolayısıyla başta kira sorunu
olmak üzere birçok konuda zorda olan stk'lara
destek olması için yapılan çağrılar bugüne kadar
cevap görmediği gibi gerek görüşme talebimiz
gerekse sorunlarımız konusuna yaptığımız çağrı-
lara bugüne kadar olumlu ya da olumsuz bir

dönüş bile olmadı. Kaldı ki bu 
dediklerimi başkana ya da başkana yakın 
olanlara ileteceğinizden bile şüpheliyim. Ama
yine de diyeyim, çünkü aha seçimlere az bir
zaman kaldı bilin istedim...

-Yok başkanım, dediklerinizi kesinlikle 
ileteceğimden şüpheniz olmasın, not alıyorum,
Hasan başkana ve sayın idarecilere ileteceğim..

Tamam teşekkürler, yarın görüşmek üzere
hoşça kalın.

Deyip, telefonu kapatıyorum.
Ve birlikte torunuma aldığım ama ayağı 

kırık çıkan Noel baba oyuncağını aldığım iş 
yerine geçiyor, birde döner dürümü paketletip 
yeniden günlük koşuşturmaya devam ediyoruz.

Ve bir başka tel görüşmesi sırasında gelen
başka çağrıya bakıp, görüşmemi bitirdikten
sonra geri dönüyorum ben başkasıyla meşgulken
ısrarla çalan telefona.

-Alo buyurun Fakir Yılmaz beni aradınız, 
meşguldüm özür dilerim.

-Evet, yine ben, İBB'nin stk'larla iletişim 
bürosundan..

-Buyrun..
-Efendim biraz önce size geleceğimizi ve 

başkan İmamoğlu'nun mektubunu getireceğiz 
demiştim ya

-Evet
-Efendim biz yarın gelemeyeceğiz, arkadaşla-

rın başka programı varmış ondan bilgilendireyim
dedim!!!

-Peki olur, siz bilirsiniz..
-Tamam teşekkürlerdeyip telefonu kapatıyor

İBB'nin hanımefendisi..
Ve ben kapanan telefona baka kalırken kendi

kendime gülümsüyor, çok bilmiş kendime de kızı-
yorum ve şüphemi gidermek için birazda beni
gün boyu iki kez arayan telefona geri dönüyor ve
diyorum ki;

-Hanımefendi bu kez de ben.
-Buyurun başkanım.
-Ya bu ziyareti iptal ettiniz ama benim içime

bir kurt düştü.. 
Olaki benim sitemlerimi bildirdikleriniz 

'Oooo çok şey istiyor o başkan da.. 
Yoksa boş ver mi dediler de bize yapacağınız

ziyareti ve başkanın mektubunu getirmekden o
yüzden mi vaz geçtiniz?..

-Olur mu ya başkan inanın ondan değil...
Dese de ben tamam deyip, yeniden kapatıyo-

rum, 'sözde' ve samimiyetsiz olduğunu bildiğim
bu beni geren ama üzen telefon görüşmesini..

Çünkü bu ülkede gerek iktidara gerekse 
muhalefete ne mektup ulaşır nede mektup 
alınır gibi 'sözde' ve samimiyetsiz bir durumun
yaşandığını unutmuştum.

Ve bu yazıdan birkaç yazı öncesi kendisinin
fikrine katılmayan, küçük ya da büyük bir eleştiri
yapan herkesi terörist ilan etme alışkanlığı içinde
her geçen gün puan kaybeden ve benim de savun-
duğum başkanlık sistemi ardından başkan olan
Erdoğan'a yazdığım açık mektubu hatırlıyorum..

Ama benim de birçok insan gibi kendisine
sitem edip, artık başkan demekten vazgeçip, sa-
dece halkın seçtiği cumhurbaşkanı olarak saygı
duyduğum Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığım açık
mektubumun kendisine ulaşmadığından şüpheli
olduğum gibi muhalefetin ittifakı ve stk'lar gibi
bir çok insanın kızdığı iktidara ders vermek
adına oy verip, seçilmesine katkı sunduğu İBB
Başkanı İmamoğlu'nun da matbaada basılıp,
çoğaltılan 'sözde' ve samimiyetsiz mektubu da
bana ulaşmamış oldu, benim saf saf iyi niyetle 
ettiğim sitemlerim yüzünden.

BARIŞ KIŞ

ÖSyM Başkanlığı’nın 2021
Engelli Kamu Personeli
Seçme Sınavı (EKPSS/Kura)

ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının
kadro ve pozisyonları için tercih işlemle-
rinin başladığını duyurmasının üzerine
engelleri heyecan sardı. Memur adayı
engellilerden kimi bir iş sahibi olmak
için kimi de hayallerindeki yere girmek
için tercih kılavuzunu incelemeye baş-
ladı. Bu dönemde Bağcılar Belediyesi

de engellilere yardımcı olabilmek ama-
cıyla “Tercih yardımı” etkinliği başlattı.
Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Ka-
riyer Merkezi’nde düzenlenen program
kapsamında EKPSS’ye girmiş olan en-
gelliler, personel tarafından karşılanıyor.
Görevliler, adayların yerleşmek istedik-
leri kadrolar hakkında merak ettikleri
soruları cevaplandırıyor, isteyenin de
kendi beyanına göre tercih formunu
dolduruyor. Tercih yapan engellilere ba-

şarılar dileyen Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, “Önemli bir
karar aşamasında olan engelli kardeşle-
rimizin doğru tercih yapabilmeleri çok
önemli. Bu yüzden bu süreçte yanla-
rında oluyoruz. Mesai arkadaşlarımızın
yardımıyla kafalarındaki bütün sorulara
cevap bulacaklar” dedi. Adaylar tercih-
lerini, 13-19 Ocak tarihleri arasında ya-
pabilecek. Tercih işlemleri, 19 Ocak saat
23.59’da sona erecek. ALİ AVCU

İmamoğlu’nun gelmeyen
mektubu

Şirket-i Hayriye’nin 170.
Kuruluş Yıldönümünde, İBB
Deniz Taksilerin ilkinin üreti-

mine başlanacak. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Tanıtım Toplantısına katıla-
rak ilk üretimi başlatacak. Dünyanın
yaşayan en eski tersanesi Haliç Tersane-
si’nde inşa edilecek Deniz Taksilerden
ilk etapta 50 adet üretilecek. Taksiler,

2021 yazında hizmet vermeye başlaya-
cak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Hatları AŞ, Şirket-i Hayriye’nin
170. Kuruluş Yıldönümü’nde önemli
bir projeyi hayata geçiriyor. İBB Deniz
Taksilerinin ilkinin üretimine Haliç Ter-
sanesi’nde başlanacak. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun, toplu ulaşımda
denizin payının artırılması yönünde

başlattığı projelerden biri olan Deniz
Taksilerden ilk etapta 50 adet üretilecek.
2021 yazında hizmet vermeye başlaya-
cak olan Deniz Taksilerin rengine İstan-
bullular karar verecek. Şirket-i
Hayriye’nin 170. Kuruluş Yıldönümü
Kutlaması ve Deniz Taksi Tanıtım Top-
lantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun katılımıyla gerçekleşecek.

Sultanbeyli Belediyesi, kış ayla-
rında olumsuzluk yaşanmaması için
kış hazırlıklarına başladı. Kar yağışı-

nın olumsuzluklara sebebiyet vermemesi için il-
çenin yol ve kaldırımları, yayalar ve araçlar için
güvenli hale getirildi. Bu kapsamda tuzlama ve
kar küreme araçları, greyderler, dekoderler, ton-
larca tuz ve belediye personelleri ihtiyaç anında
hizmet verecek. Konuyla ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hü-
seyin Keskin, ilçeyi kış şartlarına uygun hale
getirdiklerine dikkat çekerek, “İstanbul’a yılın ilk
karı yağmış oldu. Bu sene özellikle karın yağma-
sını hasretle bekledik çünkü kuraklıkla ilgili ko-
nular gündeme gelmeye başladı. Şükürler olsun
ki yağmurlar ve ardından yağan kara sevindik.
Kar yağmasını özlemle beklerken aynı zamanda

vatandaşlarımızın kış şartlarında rahat hareket
edebilmesi için bütün ekip arkadaşlarımızla bir-
likte hazırlıklarımızı yaptık ve süreci takip ediyo-
ruz. Arkadaşlarımız 7/24 vazifelerine devam
edecekler. Aynı zamanda tuzlama araçlarından,
kar küreme araçlarına varana kadar hazırız. Kar
yağışında vatandaşlarımızın mağdur olmaması
için tüm çalışmalarımızı yaptık. Kar yağışına ha-
zırız” dedi.

Kış lastiği şart 

Pandemi sürecinde maske, mesafe ve temizlik
kurallarına riayet ederek çalışmalarını sürdükle-
rini ifade eden Keskin, vatandaşlara kış lastiği ol-
madan trafiğe çıkmamalarını ve olabildiğince
toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önerdi.
FATİH POLAT

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

İYİ Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı, ilçede
yaşayan ve maddi durumu kötü olan 
ailelere tablet dağıttı. Online eğitim
döneminde çocukların eğitimden geri
kalmaması için böyle bir çalışma yaptık-
larını anlatan İlçe Başkanı Hakan Akkuş,
“Bu çalışmamız devam edecek” dedi

IYI’LER TABLET
DAGITTI 

Bağcılar engel
tanımadı
Bağcılar engel
tanımadı
Bağcılar engel
tanımadı
Bağcılar engel
tanımadı
Bağcılar engel
tanımadı
Bağcılar engel
tanımadı
Bağcılar engel
tanımadı
Bağcılar engel
tanımadı
Bağcılar engel
tanımadı
Bağcılar engel
tanımadı
Bağcılar engel
tanımadı

KPSS’den aldığı puanla kamu kurumlarında açılan kadrolara yerleşmek isteyen
engelliler için Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda 
“Tercih yardımı” etkinliği düzenleniyor. Personel tarafından memur adaylarına
hem rehberlik hizmeti veriliyor hem de tercih formları dolduruluyor

Sultanbeyli'de seferberlik var

Deniz taksi üretimi başlıyor
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Türkiye’nin teknoloji öncüleri Turk-
cell, Türk Telekom ve Vodafone yerli
mesajlaşma ve sosyal medya uygula-

maları için dev bir iş birliğine imza attı. Bu kap-
samda Türk Telekom müşterileri Türkiye’nin
iletişim ve yaşam platformu BiP’i, Turkcell kul-
lanıcıları ise Türk Telekom’un yeni nesil sosyal
medya platformu Yaay’ı internet kotalarından
harcama yapmadan kullanacak. Türkiye’nin te-
lekomünikasyon devleri yerli mesajlaşma ve sos-
yal medya uygulamaları BiP ve Yaay için iş
birliğine gitti. Bu kapsamda Turkcell, Türk Tele-
kom müşterileri ve Vodafone İletişim Pass kulla-
nıcıları yerli mesajlaşma platformu BiP ve
sosyal medya uygulaması Yaay’ı internet kotala-
rından harcama yapmadan kullanabilecek. Tür-
kiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için yapılan
iş birliği sayesinde Türk halkı gönül rahatlığıyla
bu yerli uygulamalardan faydalanabilecek. İş
birliğine yönelik konuşan Turkcell Genel Mü-
dürü Murat Erkan, “Türkiye’nin teknoloji şirket-
leri bir araya gelerek ülkemiz için tarihi bir
anlaşmaya imza attı. Türk mühendislerinin ge-
liştirdiği yerli uygulamalarımızı vatandaşlarımız
artık gönül rahatlığıyla kullanabilecek. Bu sa-
yede Türkiye’nin verileri ülke içerisinde güvenle
kalacak. Yerli mesajlaşma uygulamalarının ter-
cih edilmesine destek sunacak bu anlaşmanın
önümüzdeki dönemde bu konuda yapılacak
yeni iş birliklerinin de önünü açacağına inanıyo-
ruz. Ülke insanımız adına yapılan bu iş birliği-
mizin Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyor, Türk
Telekom ve Vodafone Türkiye yöneticileri başta
olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi.

Yenilikçi platformlar 

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ise “Ülke-
mizdeki yerli uygulamaların önemi son dö-
nemde bir kez daha anlaşıldı. Bu süreçte, yerli
uygulamalarımızı tercih eden tüm kullanıcıları-
mıza duydukları güven ve desteklerinden dolayı
teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirilen iş bir-
liği, tüm kullanıcıların bu sosyal medya ve me-
sajlaşma platformlarını deneyimlemesine
önemli ölçüde destek sağlayacak. Türkiye’nin üç
büyük şirketi, güzel bir dayanışma örneği sergi-
ledi. Hepimiz Türkiye’nin dijitalleşme vizyo-
nuna katkımızı, yenilikçi dijital platformlar
sunarak pekiştiriyoruz. Birlikte attığımız bu
adım, çalışmalarımızı daha da değerli kılıyor.
Önümüzdeki dönemde de benzer iş birliklerinin
artmasını temenni ediyorum. Turkcell ve Voda-
fone yöneticilerini ve bu süreçte katkısı bulunan
herkesi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre, 2013 yılından bugüne
en fazla konut satışı geçen yıl oldu.

Türkiye genelinde, 2020 yılında 1 milyon 499 bin
316 konut satıldı. Bunların 1 milyon 29 bin 576’sı
ikinci el konutlar olduğu belirlendi. Ülke gene-
linde ikinci el konuta talep artarken, ilk el olan ko-
nutlara talep düştü. En fazla konut satışı ise 265
bin 98 ile İstanbul'da gerçekleşti. Medya takip ku-
rumu Ajans Press, konutlar ile alakalı basına yan-
sıyan haber adetlerini inceledi. Basın arşivinden
derlenen bilgilere göre 2020 yılında konutlar ile
alakalı basına 64 bin 641 haber yansıdı. Konut
satışlarındaki hareketliliğin basın haberlerine yan-
sıdığı tespit edilirken özellikle yerelde ön planda
olduğu görüldü.

Son zamanların en yükseği

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre,
konut satış istatistikleri belli oldu. Buna göre, geç-
tiğimiz yıl  Türkiye genelinde 1 milyon 499 bin
316 konut, satış sonucu el değiştirdi. Bu konutla-
rın 1 milyon 29 bin 576’sı ikinci el konut satışları
olurken, 469 bin 740’ı ilk defa satılan konutlar
olarak kayda geçti. Ülke genelinde ikinci el konuta
talep artarken, ilk el olan konutlara talebin düş-
tüğü görüldü. Konut satışlarında ilk sırayı yine İs-
tanbul alırken, 265 bin 98 konut satıldığı gözlendi.
Yıllara göre baktığımızda ise 2013 yılından bu-
güne en fazla konut satışı 2020 yılında oldu. 2020
yılından önce en fazla konut satışı ise 1 milyon
409 bin 314 ile 2017 yılına ait olduğu kaydedildi.

B akanlıktan yapılan yazılı açıkla-
maya göre; Bakan Pekcan, Eko-
nomi Muhabirleri Derneği

(EMD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay
Türker ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul
etti. EMD'nin faaliyetleri hakkında bilgi
alan Bakan Pekcan, ekonomi muhabirleri-
nin, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Pekcan, sadece sağlık değil, ekono-
mik hayatın da salgın sürecinden etkilendi-
ğine dikkati çekerek, bu anlamda
restoranlar, kafeler, turizm ve ulaştırma
gibi sektörlerin, esnaf ve sanatkarların en
çok etkilenen kesimler olduğunu
belirtti. Bakan Pekcan, "İlk günden itibaren
devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın
himayelerinde hayata geçirilen Ekonomik
İstikrar Kalkanı Paketi kapsamını sürekli
geliştirerek hem finansman hem istihdam
desteğiyle iş dünyamızın yanında oldu"
dedi.

2 milyonun üzerine başvuru var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
aralık ayında açıkladığı esnaf ve sanatkar-
lar ve gerçek kişi tacirlere yönelik 'Gelir
Kaybı Desteği' ve 'Kira Desteği' ile Covid-
19'dan etkilenen işletmelerin yanında ol-
duklarını vurgulayan Bakan Pekcan, "Söz
konusu desteklere yönelik talepleri ve baş-
vuruları 30 Aralık itibarıyla almaya başla-
dık. Burada en çok etkilenen 133 iş kolunu
tespit ettik, web sitemizde yayımladık.
Bunlarla ilgili faal olan ticari işletmeler de
basit usulde vergiye tabi olanlardan, esnaf
ve sanatkarlardan, vergi muafiyeti olan
kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra
eden esnaf ve sanatkarlarımızdan kimlerin
yararlanabileceklerini ilan ettik. 11 Ocak
Pazartesi günü akşamına kadar başvuru

sürecini uzattık. Gerekirse yine uzatırız. Şu
ana kadar 2 milyonun üzerinde başvuru
var. 1 milyon 300 binin üzerinde gelir
kaybı desteğine, 754 bin civarında da kira
desteğine müracaat eden esnafımız var.
Devletimizin her zaman olduğu gibi bu
zor günlerde ticaret erbabımızın yanında
olmuştur, bundan sonra da olmaya devam
edecektir" diye konuştu. Desteğe müraca-

atlarda şu anda Ticaret Bakanlığı'ndaki
veri sistemiyle Hazine ve Maliye Bakan-
lığı’ndaki veri sisteminin karşılıklı olarak
mutabakatını sağlamak için çalışma yapıl-
dığını belirten Bakan Pekcan, "Bunlar ta-
mamlanır tamamlanmaz da inşallah ocak
ayı içinde bu ödemelerin mümkün olan en
kısa zamanda gerçekleştirilmesi için eli-
mizden geleni yapıyoruz. Kira desteği de

olduğu için kiralayanın verileriyle kiracının
beyanlarının örtüşmesi gerekiyor. Bunlar
örtüşmediği zamanda da bu defa belki
kira ödemesi veya kontrat sorgulaması
yapmamız gerekecek" dedi.

12 milyon liraya ceza 

Bakan Pekcan, öncelikle pandemiyi fırsat
bilerek fahiş fiyat uygulamak isteyenlere
karşı Reklam Kurulu’nu devreye aldıklarını
kaydetti. Bakan Pekcan, pandemi ile bir-
likte İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünye-
sinde Haksız Fiyat Değerlendirme
Kurulu'nu oluşturduklarını belirterek,
şöyle dedi: "Bu kurulda 13 üye var, 8’i
kamu kuruluşları, diğerleri TOBB, TESK,
üretici birlikleri, tüketici birlikleri ve pera-
kende sektörü temsilcilerinden oluşuyor.
Yapılan denetimler sonucunda karara va-
rılması belki zaman alıyor, tüketici bir şey
gördüğü zaman hemen onu satanı ceza-
landırmamızı bekliyor. Ama böyle yapar-
sanız da ticareti kilitlemiş olursunuz. Biz
ne yapıyoruz? Tespitimizi yapıyoruz ve o
firmadan savunmasını istiyoruz, 10 gün
süre veriyoruz. Savunması alındıktan
sonra ilk kurul toplantısında karar alıyo-
ruz. Burada ortak bir karar alınıyor. Hak-
sız Fiyat Değerlendirme Kurulunun son
toplantısında 92 firmaya 2 milyon 240 bin
lira ceza kesildi. Kurul tarafından bugüne
kadar 10  toplantıda 375  firmaya 11 mil-
yon 855 bin lira ceza kesildi. Tabii bunların
arasında Tüketici Genel Müdürlüğümü-
zün ve Reklam Kurulu'nun kestiği cezalar
yok. Pandemi döneminde en çok ceza veri-
len ürün grupları arasında gıda ürünleri
bulunuyor, elektronik eşya, tıraş makine-
leri, ekmek makineleri, kolonyalar, 
maskeler de var." DHA

TMSF’nin yönettiği Erciyes Anadolu
Holding bünyesinde faaliyet gösteren
Bellona markasının Organize Sanayi

Bölgesinde inşaatını tamamladığı sandalye ve
yatak fabrikası, törenle açıldı. Törene, Vali Şeh-
mus Günaydın, TMSF Başkanı Muhiddin
Gülal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri
Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Ka-
rayel, Hülya Nergis, İsmail Tamer, MHP Kayseri
Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes Anadolu Hol-
ding CEO'su Alparslan Baki Ertekin ve davetliler
katıldı. Törende konuşan TMSF Başkanı Mu-
hiddin Gülal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin
ardından bazı kurumların TMSF bünyesine geç-
tiğini belirterek, "Bunlardan biri olan Türkiye'nin
500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde olan ve
bünyesinde 6 büyük firmaya sahip Erciyes Ana-
dolu Holding, Kayseri ve Türkiye için çok büyük
bir önem arz ediyor. Erciyes Anadolu Holding
12 bin 697 çalışanı olan bir kurumdur. Aktif bü-
yüklüğümüz 17 milyar seviyesini aştı. Erciyes
Anadolu Holding, devraldığımız günden bu
yana aktif seviyede yüzde 90 büyüdü. 2020 yı-
lında büyümemiz de yüzde 20'ye yakın gerçek-
leşti. Erciyes Anadolu Holding olarak mobilyada
lokomotif, sektörde bir numarayız. TMSF döne-

minde hazırlanan ve uygulamaya geçirilen bu te-
sisimiz 50 bin metrekare kapalı alan olmak üzere
toplam 75 bin metrekare alanda hizmet verecek.
128 milyon yatırım bedeli ile gerçekleştirilen fab-
rikamızda şimdilik 414 kişiye istihdam sağladık.
İlave istihdamlar da sağlanacak. Geçmişten çok
daha iyiyiz" diye konuştu.

Sağlık alanında başarılıyız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz-
haseki ise, "Açılışını yaptığımız tesis şehrimiz için
hayırlı olsun. Ellerindeki emaneti en güzel şe-
kilde götürdüklerine şahidiz. Buralar veballi yer-
ler. Doğru gayret edene bizim duamız var.
Bulunduğumuz coğrafyamız çok önemli bir ko-
numdadır. Bu coğrafyada güçlü olmak zorunda-
yız. Güçsüz olursak yok olur gideriz. 18 yıllık
iktidarımızda birçok şey yaşadık. İlk dönemle-
rinde Cumhuriyet mitingleri, Danıştay saldırısı,
parti kapatma davaları, gezi olayları ve 15 Tem-
muz hareketi. Bütün bu zorluklara ve şeytan taş-
lamalara rağmen bu ülke iyiye gidiyor.
Cumhurbaşkanımız her hafta temel atmaya ya
da açılışa gidiyor. Pandemi döneminde de gör-
dük ki sağlık alanında en başarılı ülke biziz" ifa-
delerini kullandı. Konuşmaların ardından
kurdele kesilerek fabrikanın açılışı yapıldı. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TSMF) Başkanı Muhiddin Gülal, "Erciyes Anadolu Holding, devraldığımız günden
bu yana aktif seviyede yüzde 90 büyüdü. 2020 yılında büyümemiz de yüzde 20'ye yakın gerçekleşti" dedi

Anadolu Holding, yüzde 90 büyüdü

İletişim 
devlerinden
iş birliği

Türk Ekonomi Bankası (TEB),
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD) tarafından salgının eko-

nomi üzerindeki olumsuz etkileri ile müca-
dele kapsamında oluşturulan finansman
paketi dahilinde, EBRD ile 58 milyon ABD
doları tutarında, 367 gün vadeli kredi temi-
nine yönelik bir sözleşme imzaladı. Konuyla
ilgili değerlendirmelerde bulunan TEB Genel
Müdürü Ümit Leblebici, geride bıraktığımız
yılda, herkesin öngörülerinin çok ötesinde, sı-
nırları zorlayan bir salgın süreci ile karşı kar-
şıya kalındığını belirterek, “Bu süreçte

ülkemizin ekonomisine katkı sağlama, müş-
terilerimizin yanında olma ve sürdürülebilir
büyüme önceliklerimiz arasında yer aldı.
Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi
altına alan salgın döneminde de ülkemizin
gelişimine katkı sağlayan firmalarımızın ya-
nında olmaya devam ediyoruz. EBRD ile
yaptığımız anlaşma ile salgından etkilenen
küçük ve orta ölçekli firmaların finansman
ihtiyaçlarına yönelik desteğimize devam ede-
ceğiz. EBRD ile olan mevcut iş birliğimizi,
ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde
sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

58 milyon dolarlık kredi!

KIRA DESTEGI ICIN
REKOR BASVURU VAR
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destekler için 2 milyondan fazla başvuru
geldiğini belirterek, "1 milyon 300 binin üzerinde gelir kaybı, 754 bin civarında da kira desteği için müracaat geldi" dedi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD) ile imzaladığı sözleşme ile 58 milyon
dolarlık kredi sağladı. Söz konusu kaynakla firmaların
finansman ihtiyaçlarına destek verilmesi amaçlanıyor

İkinci el konutlara
ilgi büyük

2 MİLYONDAN
FAZLA

BAŞVURU



Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, dün Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde
koronavirüs aşısı olması ardından,
TBMM'de grubu bulunan siyasi
partilerin liderlerini arayarak aşı ol-
maya davet etti. İYİ Parti Genel Baş-
kanı Meral Akşener de bugün aşını
yaptırdı. Akşener, Twitter hesabından
yaptığı açıklamada, "Sayın Fahrettin
Koca tüm liderler gibi beni de, dün
akşam arayarak aşı olmaya davet
etti. Parti liderlerinin aşı konusunda
toplumumuza ön ayak olması gerek-
tiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu
vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptı-
ğımız önerileri uygulamaya çağırıyo-
rum" dedi. 

Herkes aşı olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde
koronavirüs aşısı olması ardından,
TBMM'de grubu buluna siyasi par-
tilerin liderlerini arayarak aşı olmaya
davet etti. MHP Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli de bugün koronavirüs
aşısı oldu. Bahçeli, Twitter hesabın-
dan, koronavirüs aşısı yaptırırken çe-
kilen fotoğrafını paylaşarak, "Sağlık
Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın
daveti üzerine, başarıyla devam eden

aşı programımız dahilinde ben de
Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İn-
şallah bu salgından el birliği ile çok
yakın zamanda kurtulacağımızı ümit
ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya
davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Koca teşekkür etti

Sağlık Bakanı Koca, dün Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,
Ankara Şehir Hastanesi'nde korona-
virüs aşısı olması ardından,
TBMM'de grubu bulunan siyasi
partilerin liderlerini arayarak aşı ol-
maya davet etti. Bakan Koca, daveti
üzerine aşı yaptıran MHP lideri
Bahçeli ile İYİ Parti lideri Akşener'e
Twitter hesabından paylaşımda bu-
lunarak teşekkür etti. Bakan Koca,
Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı payla-
şımını alıntılayarak, "Sayın Devlet
Bahçeli’ye devlet politikaları söz ko-
nusu olduğunda gösterdiği hassasi-
yetin bir parçası olarak aşı
programına olan destek ve katkıları
sebebiyle çok teşekkür ederim. Sal-
gınla mücadeleyi birlikte kazanaca-
ğız" dedi. Bakan Koca, diğer
paylaşımında ise "Sayın Meral Akşe-
ner Hanımefendi’ye aşı davetimizi
kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile
çok teşekkür ediyorum. Salgınla mü-
cadeleyi birlikte kazanacağız" ifade-
sini kullandı. DHA
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NERGİS DEMİRKAYA

C HP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin
İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenle-
nen 'Sen Varsan Biz Varız' kampanyasına,

canlı bağlantı ile katıldı. Saha çalışması yapacak
olan ekiplere başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, "Ön-
celikle bütün yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür
ederim. Karda, yağmurda, çamurda görev yapı-
yorsunuz. Yaptığınız görevin ne kadar değerli ne
kadar önemli olduğunun da bilincindesiniz. Bizim
çabamız daha güzel bir Türkiye çabası, daha hu-
zurlu bir Türkiye çabası, hiçbir çocuğun yatağa aç
girmediği bir Türkiye çabası, her evde huzurun
her evde bereketin her evde sevginin; Türkiye'de
sevginin olması çabası. Bir arkadaşımızın ifade et-
tiği gibi yapay gündemlerle değil, suni gündem-
lerle değil; halkın gündemiyle yola çıkıyoruz.
Halkın sorunlarıyla doğrudan doğruya ilgileniyo-
ruz. Sorunuyla ilgilenirken o sorunu nasıl çözece-
ğimizi de onlara bir anlamda aktarıyoruz ve
anlatıyoruz" dedi.

Güzel Türkiye için çalışıyoruz

Karşılıklı güvenin oluşmasını istediklerini ifade
eden Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumuna duyulan
güvenin gün geçtikçe zafiyete uğradığını biliyoruz.
Ama biz halkla aramızda samimi, sıcak, gerçekten
de güzel bir iletişim kurulmasını istiyoruz. Ve
bunun mücadelesini yapıyoruz. Yol arkadaşları-
mızın bu bağlamda yaptıkları çalışma çok önemli.
Her bir vatandaşımızı ayrıca dinlemek, onların
sorunlarını dinlemek, onlar hangi sorunları bizim

dile getirmemizi istiyorlarsa, onları genel başkan
olarak bana, il başkanı olarak size, milletvekili ar-
kadaşlarımıza, parti yöneticilerimize bir şekliyle
aktarırlarsa bundan ayrıca mutlu olurum. Dolayı-
sıyla bu çalışmanın bir raporlaştırılması ve o ra-
porun bir örneğinin de genel merkeze
gönderilmesi benim açımdan da buradaki parti
yöneticileri açısından da son derece önemli. Evet;
biz varız, biz alanlardayız, çalışıyoruz, biz emek
harcıyoruz; ama bütün bunları güzel Türkiye için
yapıyoruz. Güzel bir gelecek için yapıyoruz. Tür-
kiye'de hiç kimsenin sorun yaşamaması için yapı-
yoruz. Kavgadan uzak ama çözüme odaklı bir
şekilde çalışmak, çaba harcamak istiyoruz" diye
konuştu.

Aşı için davet var ama...

Covid-19 aşı kampanyasına ilişkin de değerlendir-
mede bulunan Kılıçdaroğlu, "Aşılama başladı. Aşı
için davet de geldi, sayın bakan aradı. Ben de va-
tandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleye-
ceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması
lazım; çünkü onlar doğrudan doğruya hastalarla
ilişki kuruyorlar. Onları tedavi ediyorlar. Onlar
günün 24 saatinde çalışıyorlar. Eğer bugün pan-
demide çok ciddi bir yaygın bir tablo ortaya çık-
madıysa bunun temel nedeni bizim sağlık
çalışanlarımızın gösterdikleri çabadır, verdikleri
mücadeledir. O nedenle eğer bir yerde bir sağlık
çalışanı görürseniz ona benim selamlarımı, saygı-
larımı iletirseniz çok mutlu olurum. Çünkü sağlık
çalışanlarının verdiği çaba her şeyin üstünde" ifa-
delerini kullandı. 

MURAT
İNŞAAT&ELEKTRİK

HER TÜRLÜ ELEKTRİK MALZEMELERİ 
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI

Plan – Proje  - Bina – Mağza - Fabrika – 
Atölye- Tamirat ve Tadilat – Bakım Onarım 

Adres:  Yakuplu, Hürriyet Blv 209/1, 34524 Beylikdüzü Osb/Beylikdüzü/İstanbul

TEL: (212) 875 28 76  /  0532 615 87 65

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Aşı için davet geldi, sayın bakan aradı. Ben
vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının
aşı olması lazım; çünkü onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar” dedi
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Siyasiler aşı oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener de koronavirüs aşısı oldu. Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca her ikisi isme teşekkürlerini iletti

Aşı için tereddüt yok

tBMM Başkanı Mus-
tafa Şentop, Edir-
ne'nin Keşan ilçesinde

belediye tarafından yapımı ger-
çekleştirilen Keşan Kent Müzesi
ile Artı Çarşı ve Kunduracılar
Çarşısı’nda incelemelerde bu-
lundu. Mustafa Şentop’a ziyareti
sırasında AK Parti Edirne Millet-
vekili Fatma Aksal, Edirne Valisi
Ekrem Canalp, Kaymakam Ce-
malettin Uslu, Keşan Belediye
Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK
Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba
ile kurum amirleri ve partililer
eşlik etti. TBMM Başkanı Mus-
tafa Şentop, Keşan Belediye Baş-
kanı Mustafa Helvacıoğlu'nun,
kent müzesiyle ilgili çalışmalar
hakkında verdiği bilginin ardından
başkanlık binasına geçerek gazete-
cilerin sorularını yanıtladı.

Aşı şifa olacak

Koronavirüs salgınını önlemek
için yapılan aşı çalışmaları hak-
kında gazetecilerin sorusu üzerine
Şentop, şunları söyledi: “Sağlık
Bakanımız Sayın Fahrettin Koca,
akşam beni de aradı. İnşallah An-
kara'ya döndükten sonra önü-
müzdeki hafta onu planlayacağız.
Sayın Cumhurbaşkanımızın aşı
olması, bizim ve diğer Meclis’te
siyasi partilerin genel başkanları-
nın şöyle bir faydası var. Aşı için
sadece Türkiye'de değil, bütün
dünyada bazı kafa karışıklıkları ve
tereddütler var. Bunlar aslında
doğru değil. Hem uzmanlarımız
bunları açıklıyorlar. Yapılan çalış-
malar bunu gösteriyor ki, koruyu-
culuk ve salgının etkisini azaltması
bakımından aşının faydaları var,
buna dair tespitler var. Çok az bir
fayda olmuş olsa bile bunu dik-
kate almış olmamız lazım. Bütün
dünyada yaşanan salgının etkile-

rini hep birlikte görüyoruz. Fay-
dalı olduğu konusunda hiçbir te-
reddüt yok. ‘Az mıdır, çok
mudur?’ Onu zaman içerisinde
göreceğiz. Zararı yok. Bunu, uz-
manlarımız da söylüyor.”

Biz burada evimizdeyiz

Keşan ziyaretiyle ilgili değerlendir-
melerde bulunan Şentop, "Ben
Tekirdağlıyım. Hepimiz Trakya'nın
çocuğuyuz. Zaman zaman Edir-
ne'ye gidiyoruz. Keşan'a da uzun
zamandır planlamamız vardı gel-
mek için. Salgın şartları, biraz er-
telememize sebebiyet verdi. Ama
bitmesini beklemek ‘bizi geciktire-
cek’ diye geldik. Keşan'ı gezdik,
başkanımızdan bilgi aldık projeleri
ve yaptığı çalışmalarıyla ilgili. Ya-
pabileceğimiz bir katkı varsa bun-
ları hep beraber takip edeceğiz.
Keşan bizim memleketimiz. Bu-
rada evimizdeyiz" diye konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
tarihi Hersekzade Ahmet Paşa
Camii'nde cuma namazının kıl-
dıktan sonra Şapçı Ağadayı Tesis-
leri'nde düzenlenen öğle
yemeğinin ardından karayoluyla
Keşan'dan ayrıldı. DHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüse karşı geliştirilen aşılara
yönelik sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada kafa karışıklığı
olduğunu belirterek, “Koruyuculuk ve salgının etkisini azaltması
bakımından aşının faydaları var, buna dair tespitler var. Çok az bir
fayda olmuş olsa bile bunu dikkate almış olmamız lazım. Faydalı
olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok” dedi

Adalet yerini
mutlaka bulur
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa
Sarıgül, CHP'li Yalova ve Adana'nın Ceyhan
belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin,
"Türkiye hukuk devleti. Yapanın yanına kar kalmaz. Hukuki
kurallar içerisinde mutlaka adalet yerini bulur" dedi

tDP lideri Sarıgül, partisinin il başkanlığı açı-
lışı ve bir dizi etkinliği katılmak üzere Mer-
sin'e geldi. Kalabalık tarafından karşılanan

Sarıgül, merkez Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki
açılışın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA)
özel açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "TDP şu anda
çekim merkezi. Türkiye'mizin her bölgesinden, bütün si-
yasi partilerden çok önemli katılımlar var ve devam edi-
yor. Bize gelen, partimize müracaatta bulunan
yurttaşlarımıza, 'Dün hangi partiliydin? Burada neden
görev yaptın?' diye sormuyoruz. Bizim kapımız ve gön-
lümüz bütün yurttaşlarımıza açık. 'Hudut ve bayrak bir-
liği' diyen, Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyetin
değerlerini geliştirerek koruyan, geleneklerimize saygı
gösteren, sanayicimizin, esnafımızın, tüccarımızın ya-
nında olan, alın teri ve emeği destekleyen bütün yurttaş-
larımıza kapımız açıktır" dedi.

Hukuki bir mücadele

Sarıgül, CHP'li Yalova ve Adana Ceyhan belediyelerin-
deki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin ise "Türkiye
hukuk devleti. Yapanın yanına kar kalmaz. Hukuki ku-
rallar içerisinde mutlaka adalet yerini bulur" ifadesini
kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözle-
rine de değinen Sarıgül, şunları kaydetti: "Biz, diğer si-
yasi parti genel başkanlarının kendi aralarındaki
çekişmelere, kendi aralarındaki söz atışmalarına, TDP
olarak asla bu konularla ilgilenmiyoruz. TDP siyasetin
dilini, yapılış şeklini değiştirecek. Bizim, partimizin hiç-
bir görevlisi, yetkilisi ve sorumlusu, hiçbir siyasi parti
genel başkanıyla ilgili olarak, asla ağır ithamlarla ko-
nuşmaz. Eleştirilerimizi, öz eleştirilerimizi yaparken, ne-
zaketimizi kaybetmeyiz” dedi.

Vatan Partisi Öncü Kadın,
Vatan ve Evlat nöbetinin
500. gününde Diyarbakır

Annelerinin yanındaydı. Ailelerin coş-
kuyla karşıladığı Öncü Kadın Genel
Başkanı Meltem Ayvalı, “Sıra
HDP’nin kapatılmasına geldi” dedi.
Diyarbakır’da Hacire Annenin öncü-
lüğüyle başlayan destansı Vatan ve
Evlat nöbetinin dün, 500 günüydü.
HDP’nin Diyarbakır İl Merkezi
önünde kararlılıkla süren nöbette, şu
ana kadar 22 çocuk PKK’dan kurtu-
larak ailesine kavuştu. Annelerin
gücü karşısında HDP, binasının ke-
penklerini kapatmak zorunda kaldı.
Eylemler, Hakkari ve İzmir’e de yayı-
larak büyüdü ve Türk Milletinden

büyük destek gördü.  Nöbetin başla-
dığı ilk günde olduğu gibi 500. günde
de Vatan Partisi Öncü Kadın, Diyar-
bakır Annelerini yalnız bırakmadı.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı
Meltem Ayvalı, beraberindeki heyetle,
çocuklarını PKK’dan geri almak iste-
yen ailelerle kucaklaştı. Vatan Partisi
heyeti, HDP binasına gelmeden aile-
ler tarafından Türk bayrakları ve
“Türk – Kürt kardeştir, HDP Kalleş-
tir” sloganlarıyla karşılandı. Kitle,
hep birlikte HDP binasına doğru slo-
ganlar atarak yürüdü. Aileler, üze-
rinde “Evlatlarımızı HDP’den
İstiyoruz” yazan siyah çelengi bina
önünde bıraktılar.

Vatan Partisi nöbete katıldı
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Y asalar karşısında ve siyasal, toplum-
sal haklar bakımından yurttaşlar
arasında hiçbir ayrım bulunmaması

durumudur "eşitlik" ...
Hayatın her alanında eşitliği sorguladığı-

mızı hepimiz biliyoruz. 
"Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, duygular-

daki eşitsizlikler, eğitim haklarının eşitsiz-
liği, gelir dağılımı eşitsizliği vb. 

"Bu kadar çok eşitsizlikten söz ediyoruz
ama eşitliği sağlayamıyoruz! 

NEDEN ?
Algılama ile ilgili sorunlarımız mı var?
İletişim sürecinde sağlıklı işleyişi etkile-

yen hem kaynak hem de alıcı için geçerli
olan unsur, algılama ve yorumlamadır.

Algı, kişilerin çevre ile ilgili duyu organ-
larına gelen bilginin, organize edilmesi, an-

laması ve yorumlaması sürecidir. Sürecin,
kişilerin sahip oldukları değer yargıları,
inançları, bilgi, duygu, düşünce yapıları,
eğitim seviyeleri, sosyokültürel yapıları,
zekâ seviyeleri, tecrübeleri ve yaşları gibi
birçok faktörden etkilendiği yadsınamaz
gerçektir. Bu faktörler sebebiyle algılama
konusunda çoğu zaman sorunlar ortaya
çıkar." Ah ama sen o olaya çok farklı bak-
mışsın""Ama benim anlatmak istediğim o
değildi"

Bunları duyduysanız ciddi yorucu bir ile-
tişim içine girdiniz demektir, hadi geçmiş
olsun.

Burada yaşanılan sorunun kaynağı, geri
bildirim yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.
Çünkü geribildirim iletişim sürecinin tamam-
layıcı unsurudur. Etkili iletişimden söz edebil-
mek için geri bildirim ön koşuldur. Bence
eşitliği sağlayamamanın bir faktörü de bu ile-
tişim bozukluklarından kaynaklı. İletişim de
eşitsizlik; yanlış algıların önlemesi, ifadelerde
kesinlik olması, inandırıcılık olması, kişiler

arası- kitleler arası samimiyet derecesine dik-
kat edildiği takdirde sonuç verebilir. Düşünün
ki kişiler arası iletişiminizde sizin samimi ol-
duğunuzu ama karşınızdakinin  stratejik dav-
randığını. Burada iletişimde eşitlikten söz
edebilir misiniz? 

Buna evet demek için çıldırmış olmak
gerekir.

İletişimde yaşanan eşitsizlik duygulara
da sirayet eder.

Size hemen iletişimin adil olmadığı du-
rumlarda ortaya çıkan duygu eşitsizliğine
örnekleme yapmak istiyorum.

A. Graham Bell' i hepimiz biliyoruz!
Graham, telefonun icadına öyle çok ka-

fayı takmış ki sevgilisi Allessandra Lolita

Oswaldo'yu epey ihmal etmiş. Graham tele-
fon hattını ilk olarak sevgilisi Allessandra
Lolita Oswaldo' nun evine çekmiş. Telefon
atölyede çalınca arayanın sevgilisinden baş-
kası olmayacağını bildiğinden, sevgilisinin
adı ile hitap ederek açmış telefonu. Bu de-
nemeler sık sık yaşanınca her aramada sev-
gilisinin adını kısaltarak söylemiş Graham,
ve en son olarak  " Alo " diyerek açmış tele-
fonu. Sonraki denemelerde sürekli  "Alo"
demeye devam etmiş.

Ama sevgilisi Allessandra Lolita Os-
waldo, bu denemelerden çok sıkılıp bunal-
mış ve terk etmiş mucidimiz Graham'ı...

Deniyor ki Graham; bir gün sevgilisinin
tekrar araması umuduyla telefon başından
hiç ayrılmamış. Burada bir Hakan Altun
şarkısı; "Telefonun başında çaresiz bekliyo-
rum" u mırıldanır gibiyiz. Neyse zamanla
kente çekilen hatlar çoğalmış ve Graham'a
telefonla ulaşan birçok kişi olmaya başla-
mış ya Graham 'da o telefonu hep "Alo" di-
yerek açmış. İşte o günlerden bugünlere

"Alo" sözcüğü de bu şekilde gelmiş.
Elçiye zeval olmaz, kıssadan hisse efsa-

neleşmiş hâliyle günümüze gelen bir hikaye.
Bazı kaynaklarda; aslında durumun gerçek
olmadığı, hayal ürünü olduğu söyleniyor.
Peki diyelim ki Graham telefonun başında
çaresiz bekledi ve size daha  sıcak geldi hi-
kaye bu hâliyle...

Peki hikayede ki algımız neyi yorumladı ?
"Ah Graham; aşk acısı yaşamış, kıyamam."
"Sevgilisi de Graham'ı hiç anlamamış ki !

"Nasıl algıladınız, yorumladınız ve aklınız-
dan ilk olarak  benzer hangi cümleyi geçir-
diniz? Bunu kendinize sorarak kendinizi
test edebilirsiniz. Evet, hayat duygularda
da eşit davranma konusunda cömert dav-
ranmıyor ne yazık ki! 

Themis'in terazisinin kırıldığı da oluyor!
Kaybeden yok yaklaşım ( kazan- kazan)

çözüm yolu, her zaman yaşamın içerisinde
gerçekleşemiyor. Themis'in terazisinin hep
adil olması temennisiyle.

Sevgiler, hoşça kalın...

Alo! Orası duyguların
eşitsizliği mi?

HEM YOUTUBER 
HEM ELEKTRIKCI
Hazırladığı ‘İstanbul’a elektrik nasıl veriliyor’ isimli video ile dikkat çeken Youtuber Ruhi Çenet, CK Enerji
çalışanları ile online platformda buluşarak onlardan gelen soruları yanıtladı. Sahada geçirdiği bir günde
yükseklik korkusunun kırıldığını belirten Çenet, sektöre bakış açısının da tamamen değiştiğini söyledi

İ stanbul Avrupa Yakası’nda elektrik da-
ğıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ekiplerinin sa-

hadaki zorlu çalışmalarına bir gün boyunca
eşlik eden, yaşadıklarını ve izlenimlerini ‘İs-
tanbul’a elektrik nasıl veriliyor: Çok zor
işmiş’ isimli video ile takipçileriyle paylaşan
Youtuber Ruhi Çenet, bu kez de sektör çalı-
şanlarının soruları yanıtladı. Online plat-
formda CK Enerji çalışanları ile bir araya
gelen Ruhi Çenet, ‘Sahada sizi en çok zor-
layan ne oldu?’ sorusuna, “Gerekli tüm gü-

venlik önlemleri alındı ama yine de 26 met-
relik elektrik direğine tırmanırken ilk adımı
atmak biraz zordu. Sahada edindiğim bu
deneyim yükseklik korkumun kırılmasını ve
sektöre dair bakış açımın değişmesini sağ-
ladı. Öncesinde elektrik kesilince bir tuşla
tekrar açılabiliyor sanıyordum. Arkadaki
zorlu çalışmaya bizzat tanık oldum, elektrik
tekrar gelinceye kadar birçok faktörün işin
içinde olduğunu ve yoğun bir mesai harcan-
dığını gördüm. Videoyu izleyenlerin de yan-
lış algılarının değiştiğini düşünüyorum”

diye yanıt verdi.

En çok heyecan veren video 

Hazırladığı birbirinden farklı ve ilginç içerik-
ler ile dikkat çeken ve bugüne kadar yayınla-
dığı 340’ı aşkın videosu 700 milyondan
fazla izlenen Çenet, çocukluğunda ne
olmak istediğinden nasıl Youtuber olunaca-
ğına kadar gelen pek çok farklı soruya sami-
miyetle yanıt verdi. Çenet şunları anlattı:
“Babam veteriner olduğu için çocukken ben
de veteriner olmak istiyordum. Bir ara gaze-

teciliğe de merak sarmıştım. Lisans eğiti-
mimi Hindistan’da yazılım mühendisliği
üzerine yaptım ve Youtube kanalımı ilk ola-
rak orada açtım. O günden bu yana yüz-
lerce içerik hazırladım. En çok heyecan
duyduğum videolardan biri de BEDAŞ’la
gerçekleştirdiğimiz çalışma oldu diyebili-
rim.” Çenet son olarak elektrik dağıtım sek-
töründe saha çalışmaları konusunda
tüketicilerin bilgilendirilmesinin, yapılan işin
ne kadar zorlu olduğunun anlaşılması için
büyük önem taşıdığına da vurgu yaptı.

Görme engelli
öğretmenin cilesi
Başakşehir Belediyesi, Beyaz Baston Körler Haftası’nda görme engellilerin
günlük hayatta yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için bir video hazırladı.
Farkındalık oluşturmak için hazırlanan videoda görme engelli Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmeni Resul Koç’un bir günü ele alındı

KÜçÜKçeKmece
Zehra Mustafa Dal-
gıç Dış Ticaret Mes-

leki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nde görev yapan Resul
Koç’un uyanmasıyla başlayan
videoda, daha sonrasında izle-
yicileri karanlık bir ekran karşı-
lıyor. Koç’un gün içinde
yaptığı tüm aktiviteler, gelen
karanlık ekranın arada bir açıl-
masıyla devam ederek karanlı-

ğın ardındaki ışıkla mücadelesi
kısa film tadında ele alınıyor.

Önümüzdeki engelleri
kaldırın 

Engellilerin yaşamının daha
farklı olduğunu söyleyen Resul
Koç, “Bizim yaşamlarımızı ko-
laylaştırmak ve renklendirmek
hem bizim hem de engelsiz bi-
reylerin ellerinde. Eğer onlar
bizim önümüzden engelleri

kaldırırlarsa biz engelli değil,
her şeyin üstesinden ‘en’ gelen
oluruz. Bütün insanlar birbi-
rine muhtaç ama ben, bir en-
gellinin başkalarına olan
ihtiyaçlarını en aza indirmesi
taraftarıyım. Bunu da engelli
arkadaşlarımız kendileri başa-
racak. Tüm engelli kardeşleri-
mizin kendilerine güven
duymalarını istiyoruz” diye
konuştu. DHA

Farkındalık 
için çalışma

iTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji,
enerji tüketimi ve tasarrufu ko-
nusunda ilkokul öğrencilerine

sorumluluk bilinci aşılamak için online
Enerji Seminerleri düzenledi. Seminerle-
rin, öğrencilerin doğaya karşı farkındalık
kazanmasına katkıda bulunduğunu ifade
eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel
Müdürü Ali Rıza Lüle, sürdürülebilir bir
gelecek için enerji tasarrufu konusunda
herkesin daha bilinçli olması gerektiğini
belirtti. Ali Rıza Lüle, “Günlük yaşamı-
mızı sorunsuz bir şekilde sürdürebilme-
miz için erişilebilir ve güvenilir enerjiye
ihtiyacımız var. İyi kurgulanmış bir enerji
sistemi; başta is ̧ dünyası, ilaç, egĭtim,
tarım, iletisi̧m ve yüksek teknoloji olmak
üzere tüm sektörlere destek sagl̆ayacaktır”
dedi. Genel Müdür Ali Rıza Lüle, “Evleri-
mizdeki elektrikli aletlerimizi kullanmadı-
ğımız zamanlarda fişten çekebilir, karbon
emisyonunu azaltmak için ulaşımımızı bi-
sikletle sağlayabiliriz. ‘Enerji Dedektifleri
İş Başında’ projemizle öğrencilerimiz ve
velilerimizde enerji tasarrufu konusunda
farkındalık yarattık. Işıklarını ihtiyaç duy-
madıkları zamanlarda kapatmaya dikkat
ettiler, kombi derecelerini düşürdüler, buz-
dolabını düşünerek açtılar. Yapabileceği-
miz birçok şey var, bunları tekrar
hatırlamanın ve herkese hatırlatmanın za-
manıdır” şeklinde konuştu.

Kimler katıldı?

Seminerlerle ilgili yapılan açıklamaya
göre: “İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eko-
loji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu’nun
moderatörlüğünde gerçekleşen online se-
minerler kapsamında; Enerji ve Tabi Kay-
naklar Bakanlıgı̆ Enerji Verimliligĭ ve
Cȩvre Dairesi Basķanı Dr. Ogŭz Can ve
Enerji Verimliligĭ Dernegĭ Yon̈etim Kurulu
Üyesi Ertugr̆ul Şen, Enerji Verimliligĭ ve
Cȩvre Semineri verdi. Gelecegĭn Enerjisi:
Yenilenebilir Enerji Semineri ise, Iṡtanbul
Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü ve
Fizik Müh. Bol̈ümü, ITAP Direktörü
Prof. Dr. Tugr̆ul Hakioğlu, Yozgat Bozok
Üniversitesi Fizik Bol̈ümü Og̈r̆etim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Fizik Bölümü Og̈r̆etim
Üyesi Prof. Dr. Fedai Iṅanır tarafından
verildi. Yenilenebilir Enerji Eğitimi ve
Model Atölyesi, Ankara Un̈iversitesi As-
tronomi ve Uzay Bilimleri Bol̈ümü ITAP
Bilim ve Toplum Merkezi Egĭtmeni Yahya
Nasola, Fen Bilgisi Og̈r̆etmeni, ITAP Ku-
rucu üyesi, ITAP Bilim-Toplum Merkezi
ve FenLab Koordinator̈ü Mesut Erol ve
Fen Bilgisi ve STEM Og̈r̆etmeni, ITAP
üyesi ve ITAP FenLab Egĭtmeni Melike
Şensoy tarafından yapıldı.”

Dilek BOZKURT

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından
online gerçekleştirilen enerji semi-
nerlerinde, alanında uzman isimler 
Türkiye’nin dört bir yanından, 10
binin üzerinde ilkokul öğrencisiyle
buluştu. Enerji Verimliliği ve Çevre,
Geleceğin Enerjisi: Yenilenebilir
Enerji seminerleri ile öğrencilerin
enerji kaynaklarını tanıma, değer-
lendirme becerisi ve sorumluluk 
kazanmaları amaçlandığı bildirildi

Nazım 
belgeseli
yayında

Her yıl, takvim
yaprakları 15
Ocak tarihini

gösterdiğinde Nâzım se-
venleri Tarabya Oteli
önünde buluşur, büyük
ozanın ülkesinden ayrıldığı
son kara parçasından de-
nize karanfiller bırakır,
tekne ile Karadeniz'e doğru
yol alırdı dizeler eşliğinde
usulca. Bu yıl pandemi ne-
deniyle bir araya gelemesek
de sizler için online plat-
formda dolu dolu bir prog-
ram hazırladık. Nebil
Özgentürk ile Bir Yudum
İnsan ekibi tarafından, Sa-
rıyer Belediyesi ve Nazım
Hikmet Kültür ve Sanat
Vakfı arşivinden yararlanı-

larak, çok özel görüntüler
eşliğinde hazırlanan
‘Nâzım’ belgeselini sizlerle
buluşturuyoruz. İçerisinde;
Joan Baez, Genco Erkal,
Zeynep Oral, Refik Erdu-
ran, Zülfü Livaneli, Timur
Selçuk, Cem Karaca,
Sunay Akın'ın yer aldığı
Tarabya anmalarının 28
yıllık öyküsünün anlatıldığı
belgeselde Nâzım Hikmet
Kültür ve Sanat Vakfı Baş-
kanı Rutkay Aziz ve Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü
Genç de duygu ve düşün-
celerini paylaştı. 

2021’in başlarında hizmete giren FUGO Yer Hiz-
metleri, eğitim hizmetlerinde tercihini Maltepe Üni-
versitesi’nden yana kullandı. Üniversitenin
akademisyenler, şirketi güvenli ve tehlikeler maddeler
alanında eğitim verdi. FUGO Yer Hizmetleri, Gü-

venlik ve Tehlikeli Maddeler alanlarındaki eğitimle-
rini, Maltepe Üniversitesi iş birliğiyle ve MYO Sivil
Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programının uluslar-
arası ve ulusal otoriteler tarafından yetkilendirilmiş
eğitmenlerinden aldı. Maltepe Üniversitesi ile

2020’nin temmuz atında eğitim sözleşmesini imza-
layan şirket, personeli için 19 farklı konuda 496 serti-
fika eğitimi alarak hizmet öncesi hazırlıklarını
tamamladı. Üniversite tarafından detaylı bir açıkla-
mada yapıldı. DHA

Maltepe iş birliğine gitti



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Nisan 2017 yı-
lında yer teslimi yapılan fakat 2017 yılı

sonrasında resmi yazı ile yapım çalışmaları-
nın durdurulan Çekmeköy – Sancaktepe –
Sultanbeyli Metro Hattı’nın 2’nci TBM kazı
çalışmalarını başlattı. Bu çalışmanın başla-
ması düzenlenen törende, İBB Genel Sekre-
teri Can Akın Çağlar, İSKİ Genel Müdürü
Raif Mermutlu, İBB Raylı Sistemler Daire
Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, Kartal Be-
lediye Başkanı Gökhan Yüksel ile yüklenici
firmaların yetkilileri hazır bulundu. Konuş-
masına, “Bugün güzel bir gün. Kar yağışıyla
beraber buluştuk” diyerek başlayan İma-
moğlu, Türkiye’nin kurak bir dönem geçirdi-
ğini ve zor bir sezon olduğunu söyledi.

Bereketli bir dönem geçiriyoruz

Tüm insanlığın bundan ders çıkarması ge-
rektiğini vurgulayan İmamoğlu, “Gerçekten
doğayı, insanlığı koruyarak yaşam sürdür-
mek ve gelecek nesillere, gelecek yüzyıllara
yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin
çok değerli bir vazifesi. Aksi takdirde kalıcı
zararalar, dünyanın büyük zorluklarla yaşa-
masına sebep oluyor. Şu an yaşanan iklim
değişikliği ve bunun yaşattığı krizler aslında
bir nevi insan eliyle yaratılmış travmalar.
Umut ederiz ki, bol bereketli, her mevsimin
gereğinin olduğu; kışın, karın olduğu; ba-
harda, çiçeklerin açtığı, topraklarda verimin
ve bereketin olduğu bir dünya olsun. Ülkemiz
bunu doya doya yaşasın istiyoruz” diye ko-
nuştu.

Doğru adımlar atmak gerek 

Dünyanın, şehirlerle şekillenen bir dönemden
geçtiğini ve şehirlere çok önemli vazifeler
düştüğünü ifade eden İmamoğlu, konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “Bugün İstanbul, 16 mil-
yon nüfusa sahip; ama baktığınızda mülteci,
göçmen ve yabancı misafirlerimizle beraber
aktif nüfusumuz en az 18 milyonun üze-
rinde. Turizmin yoğun olduğu, aslında yılda
15-20 milyon civarında turisti hedefleyen bir
şehrin, dünyaya çok büyük etkisi olur. Bu
manada, her noktasında doğru adımlar
atmak, şehirciliğin ve yaşamın gereğidir. Ken-
tleşmede düzgün adımlar atabilmek; doğayı
korumak; ulaşımı en iyi en kaliteli en çevreci
şekliyle yapabilmek de bunun gereği.” Metro
hatlarının, büyük kentler için vazgeçilmez
toplu taşıma sistemi olduğunu kaydeden
İmamoğlu, “Metronun tam da bahsettiğimiz
çevreci yanı da aslında kıymetli. Çok yönlü
avantajları var. Evet, belki başlangıç maliyeti
açısından zorlukları var; ama bunlar aşıla-
cak, aşacağız ve bizim kentimizin her nokta-
sının, metroyla erişilebilir bağlantılı olduu
güzel bir kente kavuşma yolunda, ciddi bir
hedef koyup bunu başarmalıyız” dedi.

En hassas konu metro hatları 

İmamoğlu, göreve geldikleri günden bu
güne, en titiz ve hassas oldukları konunun,
metro hatları olduğunu altını çizerek, konuş-
masına şöyle devam etti: “Aslında 2017’de
durdurulan bir metro hattındayız. Yani, tabiri
caizse evet, belli bir metro hatları planlanmış;
eksiklikleri, hataları olan hatlar var. Proje ek-
siklikleri, imalat hataları olan hatlar var. Gö-
reve geldiğimiz andan itibaren, belki de en
hassas, en titiz davrandığımız birinci konu
nedir diye sorarsanız; gerçekten metro ula-
şım hatlarının bir an önce bu eksikliklerinin
giderildiği ve imalatlarının başlandığı bir sis-
temle yol yürümektir. Bu manada tüm ça-
lışma arkadaşlarım, gerçekten yoğun bir çaba
sarf ettiler. Buna aynı zamanda bu işleri yö-
neten yüklenici firmalar da eşlik ettiler. On-
larla birlikte bu zorlukları aşamaya
çalışıyoruz. Proje grubundan, imalatını
yapan firmalara varıncaya kadar; mühendi-
sinden emekçisine kadar bir iş birliği ile bu
sorunları aşmaya, bu süreçleri sağlıklı bir bi-
çimde başlatmaya ve İstanbulluların önüne
aldatılmayacakları takvimler koymaya çaba
gösterdik. Bu konuda ifade ettiğimiz tarihler,
gerçekten titiz düşünülmüş ve o hedeflere
ulaşma noktasındaki bütün eksiklikler gideri-
lerek ortaya konmuş hedef tarihlerdir.”

Finansman sıkıntısı vardı

Bu hatların finansman sıkıntısı sebebiyle dur-

durulduğunu bilgisini paylaşan İmamoğlu,
“Finansman sıkıntısı olunca işler yürümüyor.
Geldiğimizde gördüğümüz, hatların durma-
sının temel sebebi finansmanın sağlanama-
masıydı” dedi. İmamoğlu konuşmasının
devamında şu ifadeleri kullandı:
“Metrolarda şöyle bir karakter de var: Baş-
langıç maliyeti yüksek olan metrolarımızın
mutlak orta uzun vadeli borçlanmalarla ya-
pılabilirliği, İBB’nin bütçesi gereği yapılabilir-
liği net. Ortada duran, bu kadar büyük bir
metro ağının hedeflendiği İstanbul’da, kentin
var olan yıllık bütçeleriyle bunun yapılma
şansı yok. Tabiri caizse, 10-15 yıl gibi borç-
lanma modelleriyle -keşke daha uzun da ola-
bilse- bunu ancak yönetebilirsiniz.
Zamanında proje, finansman ve ihalesiyle
yüklenici firmanın taahhüt kısmıyla bu işler
tamamlanmadığı için biz bu tarz aksayan bir
süreci devralmış olduk.”

Tahvil ihracı çok kıymetli

“Hızlıca finansmanın sağlanması nokta-
sında girişimlerimiz oldu. Proje proje elde
ettiğimiz finansmanlarımız oldu. En son
yapmış olduğumuz tahvil ihracı, aslında,
çok kayda değer çok kıymetli bir ekonomik
başarıdır. Bugünün Türkiye’sinin yaşadığı
ekonomik zorluklara rağmen, İstanbul’un
itibarıyla beraber ele ettiğimiz bu finans-
manla, hatlarımızı hızlı bir biçimde harekete
geçmesini sağladık; önünü gören bir İstan-

bul kenti var ettik.”

Şimdiden müjdelemek isteriz

“Bugün çok rahat konuşabiliyoruz bazı hu-
suslarda. Özellikle planlama açısından şu
kısmı da söylemek isterim: Dedik ki; evet,
bütün hatlarımızı tamamlamak önemli,
bunu için bir takvim koyalım; ama açabili-
yorsak bölüm bölüm, bazı hatları hizmete
geçirerek insanları rahatlatalım. Örneğin,
burası için konuşursak; Çekmeköy ile San-
caktepe Şehir Hastanesi arasındaki hattın,
2023’ün başına hedeflenmesi çok kıymetli.
Umarım birkaç ay öncesi olur. Daha hızlı
olur. Niçin? Hem Şehir Hastanesi’nin ol-
ması hem Sancaktepe ile Çekmeköy’ü raylı
sistemle bağlıyor olması kıymetli bir müjde.
İnşallah tamamını da 2024’e planladığımız
bu hattın, böylesi kısmi açılışını, şimdiden
Sancaktepe halkına müjdelemek isteriz.”

İncirli-Beylikdüzü için çalışıyoruz

“Çok heyecan duyduğum Sabiha Gökçen –
Halkalı arasındaki Hızray projemizi de
2021’in yıldızı olarak inşallah ihale sürecine
hazır etmek istiyoruz. Bütün süreçlerin ak-
saksız yürütülmesi adına da arkadaşlarım
yoğun bir çaba içerinde. Pendik – Kaynarca
hattımızda hızlı bir şekilde devam ediyor.
Bunun gibi İstanbul’un batısında da İncirli
– Beylikdüzü Hattı içinde yoğun bir çalışma
içerisindeyiz. Neredeyse 18 yıla yakındır,
proje olarak raflarda ve seçim meydanla-
rında konuşulan bu hattın ihalesini de umut
ediyorum ki, 2021 yılında yaparız. Azmi-
mizle ve kıymetli çalışma arkadaşlarımızla
bunun sözünü veriyoruz. Yüklenici firmaları
da yanımızda sıkı bir partner olarak görmek
istiyoruz. İstanbul kenti, dünyanın en itibarlı
kentlerinden biridir. İstanbul’un kabiliyeti
kapasitesi yüksektir. Ona yakışan şeffaf, top-
lumun her kesiminden katılımcı unsurları
içine katan bir yönetim anlayışı ile bir bele-
diyecilik örneğini veriyoruz. Arkadaşlarla
konuştuğumuz ve hedeflediğimiz; yılda 20
km’lik metroyu İstanbullulara açılmış bir şe-
kilde kazandıran bir dönem olma arzusun-
dayız. Bu dönemde İstanbul’un bugüne
kadar elde ettiği yıllık metro dönemsel ola-
rak neredeyse üç katıdır. İnşallah bunu da
hep birlikte başaracağız.”

Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti 

İmamoğlu, tören öncesinde CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telekonfe-
ransa katıldı. CHP İl Başkanlığı tarafından
düzenlenen program hakkında bilgi veren
İmamoğlu, “Sayın Genel Başkanımız
Kemal Kılıçdaroğlu ile dijital ortamda bir
görüşmeye katıldım. Bana ve burada bulu-
nan herkese başarı dileklerini iletti. ‘Allah ta-
mamına erdirsin’ dedi. Bu dileğini inşallah
biz de yerine getireceğiz. Bu selamını da siz-
lere iletmiş olayım” dedi.

CUMARTESİ 16 OCAK 2021

GÜNDEM 9

MÜGE YÜCETÜRK

Naif Alibeyoğlu

İ lkel toplumda insanlar birlikte topluyor, birlikte
avlanıyor, bunları birlikte eşit paylaşıyorlardı. Bu
birlikteliğin temeli hayatta kalmaktı. Doğdu-

ğunda doğanın en savunmasız canlılarıydı insanlar. Ba-
rınmak için ağaç kovuklarını, mağaraları, korunmak;
ısınmak ve pişirmek için ateşi kullanmayı öğrendiler.
Her şey ateşle, aşla, aşkla başladı.

Ne zaman ki taşı alete dönüştürdüler, toplamayı ek-
meye, avlanmayı yetiştirmeye dönüştürdüler, ihtiyaçla-
rından fazlasını biriktirmeye başladılar. İlk özel
mülkiyet kavgayı başlattı ve insanları ayrıştırdı. Ateşin
kontrol edilebilmesi gücün bir elde toplamasını getirdi.
Üretim için yaptıkları aletleri, avlanmak için yaptıkları
silahları bir gün birbirlerine karşı kullanacaklarını bil-
miyorlardı elbette.

Toprağı işlemek, hayvanı ehlileştirmek yerleşik dü-
zeni ve sınırları getirdi. Yaşamak toprağı, tohumu ve
üretime dâhil edilen hayvanları elinde tutanların en
doğal hakkı sayılırken, diğerleri için yoksunluk ve ölüm
demekti. Savaştılar, kazananlar ‘sahip’ olurken kaybe-
denler ya öldürüldüler ya da köleye dönüştürüldüler.

Ateşle madeni buluşturduklarında toprağı daha
kolay işlerken gelişmiş silahlarla daha çok ve kolay av-
landılar. Biriktirdiler, biriktirdiler, biriktirdiler… Bu ay-
rıcalıklarını korumak ve daha güçlenmek için ordular
kurdular, hiyerarşiyi oluşturdular. Her şeye sahip, her
şeye hakkı olan efendiler ile hiçbir şeyi olmayan, hiçbir
hakkı bulunmayan köleler olarak ayrıştı insan; köleler
ve mülkiyeti elinde bulunduran köle sahipleri... Gün
geldi topraklar onlara yetmedi. Ellerinde madeni güçlü
silahları vardı. Komşu kabilelerin topraklarını işgal etti-
ler. Onlara savaş açtılar, mallarına el koydular. Onları
esir aldılar, topraklarına el koyup genişlettikleri toprak-
larında çalıştırmak üzere köle yaptılar. Böylece sınıflar
doğdu; Toprakları sınır oldu. Bu sınırları korumak, kö-
lelerin başkaldırısına karşı bir güvenlik örgütüne, köle-
leri ve günlük hayatı yönetmek için bir düzene ve
işlemesi için yasalara ihtiyaç vardı. Böylece devletin çe-
kirdeği oluşmaya başladı. Bu oluşumda yer alan herkesi
kahramanlık söylemleri ve türkülerle donatmak, tanrı-
ların onların yanında olduğunu ama yanlış yaparlarsa
onların şiddetine maruz kalacaklarına inandırdılar.

Artık ganimet ve tanrılar için savaşacaklardı. Tek
tanrılı dinlere geçtiklerinde daha kolay yönettiklerini
gördü sahipler, efendiler, beyler, krallar, sultanlar. Cen-
netin anahtarı vaadiyle savaşa gönderebiliyor, kendileri
ve dinleri için gönüllü ölmelerini isteyebiliyorlar Haçlı
Seferlerini başlatıyorlardı. Toprakları büyüdükçe daha
yeni ve güçlü organizasyonlar ve kurumsallaşma ihti-
yacı doğuyordu.Köylüler ve yöneten beylikler, derebey-
likler, krallıklar ve daha da büyüyerek imparatorluklar
feodaliteyi oluşturuyordu. Bu arada kentsoylu ticaret
erbabı bir sınıf oluşuyordu. 

Özellikle buharlı makinelerin icadıyla üretim araçla-
rını elinde bulunduran burjuvazi ve üretim araçlarının
bir parçası haline gelen çalışanlar, işçi sınıfı doğuyordu.
Fransız ihtilali ile birlikte kapitalist devlet yapısı özgür-
lük, kardeşlik, eşitlik söylemiyle ortaya çıkıyordu. Bur-
juvazinin egemenliğinde bütün kutsal değerler yerle bir
edilirken çıplak bir sömürü düzeni, imparatorlukların
yerini ise emperyal devletler alıyordu.Günümüzde kapi-
talizmin doymaz ve tükenmez hırsı doğadaki kaynakları
hızla eritiyor, ormanlar yok ediliyor, kıyılar yağmalanı-
yor, denizler, göller, akarsular hızla kirletiliyor, balıklar
tükeniyor, İnsanlar topraktan koparılıyor, tarım, hay-
vancılık hızla azalıyor…

Çevreye ve atmosfere zarar veren gazların, özellikle
atmosferdeki sera gazı yoğunluğu iklim değişikliğine
yol açıyor ve yaşanacak başka dünyamız olmasına rağ-
men yaşam alanlarımız hızla yok ediliyor…

Dünya nüfusunun kontrolsüz ve çılgınca artışı, sana-
yileşme, doğal kaynaklar üzerinde baskılar oluşturuyor
ve had safhaya ulaşan çevresel problemler insanlığın
yaşamını, gıda güvenliğini tehdit ederken doğadaki kıt
kaynakların tükenme sürecini hızlandırıyor…

Ve bunun doğal sorucu göçmen sorunu alabildiğine
büyüyor, geri kalmışlığın kullanıldığı etnik ve dinsel sa-
vaşlar(mezhep savaşları)bizi de etkiliyor. Nükleer sant-
rallerde oluşan kazalarda ortaya çıkan radyasyon sınır
tanımıyor. Bir virüs sınır tanımıyor bütün dünyayı altüst
ediyor.

Nükleer denemeler, küresel ısınma depremleri tetik-
lerken, tsunamiler oluşuyor ve kıyı kentlerini sınır tanı-
maksızın yerle bir ediyor.

Tabiiki bütün bunlar yaşanırken sınırlarının içine ka-
panmak mümkün mü? O halde gelin hep birlikte bu
büyük ortak vatanımıza, dünyamıza sahip çıkalım.Bir
Kızılderili atasözü yıllar öncesinden uyarır gibi bizleri;

”Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? Eğer bütün
hayvanlar kaybolup giderse insanoğlu büyük bir ruh
yalnızlığı içinde ölecektir. Hayvanlara ne olduysa insan-
lara da aynısı olur. Yerkürenin başına gelen, yerkürenin
çocuklarının da başına gelecektir. İnsan tabiattan uzak-
laştıkça kalbi katılaşır.

”1900 lerde ne demişti ünlü şairimiz Teyfik Fikret;
”Yeryüzü vatanım, insanlık milletim.
”DÜNYA VATAN, VATAN DÜNYADIR...

ISTANBULLU 
ALDATILMAZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı’nın, 2’nci TBM kazı çalışmalarını başlattı.
İmamoğlu, “Göreve geldiğimiz andan itibaren, belki de en hassas davrandığımız birinci konu nedir diye sorarsanız; gerçekten
metro ulaşım hatları derim. İstanbulluların önüne aldatılmayacakları takvimler koymaya çaba gösterdik” dedi

Vatan dünyadır…

ZAYİ İLANI 
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İmamoğlu, kazı alanını gezerken gazetecile-
rin gündeme dair sorularını da yanıtladı. Bir
gazetecinin, “HES kodu uygulaması başladı.
20 yaş altı, 65 yaş üstü bundan yararlana-
mayacak ama bu yaş grubunda çalışan va-
tandaşlar var. Bunlarla ilgili son durum
nedir. Net olan bir şey var mı” şeklindeki so-
rusunu İmamoğlu, şu şekilde yanıtladı: “Net
olan; hem Bakanlığın hem de Valiliğin bu ko-
nuda açıklaması var. Biz sadece uygulayıcı-
yız. Malum kısıtlama dönemindeyiz. Bunun
ne kadar süreceği konusunda da hiçbirimi-
zin net bir bilgisi yok. Olamaz da. Çünkü has-
talıkla mücadele 
veriyoruz. Muhte-
meldir ki bir açık-
lama daha
gerekiyor. Pandemi
kurulu buna çalışı-
yordur. Belli ça-
lışma zorunluluğu
olan insanların,
özel bir belgeyle
bize başvurmaları
halinde burada bir

tolerans sağlanabilir. Dediğim gibi biz uygu-
layıcıyız. Biz bir an önce İstanbul’da toplu ta-
şımayı kullanan herkesin HES kodu
girişlerini yapıp, kartlarını ona göre yenileyip
sisteme dahil olmalarını diliyorum. Bu yönde
de yoğun bir tanıtım yaptık. Dijital ortamda
pratik yöntemlerle bunu yaptık. Umut ederiz
ki bütün vatandaşlarımızın bunu tamamla-
sın. Katılım, İstediğimiz oranda değil. Ama
burada da şöyle bir durum var: Vatandaşla-
rımızın büyük bir kısmı da aslında dışarı çık-
mıyor. Toplu taşıma normal zamanların
yüzde 50’si seviyesinde. Burada insanların

kullanmama terci-
hinden dolayı da
ilgi göstermedikle-
rini düşünüyorum.
Bir gerçekliğin
daha altını çizelim
ki yoğun bir şekilde
özel araç tercihi
var. Bu sadece İs-
tanbul’a dair değil
tüm dünya için
böyle.

Biz sadece uygulayıcıyız

Özdağ’a saldırı!
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Saldırıda
yaralanan Özdağ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 kişi oldukları öğrenilen saldırganlar ise olay yerinden kaçtı

Gelecek Partisi Genel Baş-
kan Yardımcısı ve eski Manisa
Milletvekili Selçuk Özdağ,

cuma namazına gitmek üzerine evinden
çıkarken silahlı ve sopalı beş kişinin saldı-
rısına uğradı. Silah doğrultulan ve sopa-
larla dövülen Özdağ’ın sol eli ve bir
parmağı kırıldı Özdağ, saldırıyı Sözcü’ye
anlatarak, şunları söyledi: “Cuma nama-
zına gidiyordum. Kapıdan çıkarken so-
luma baktım, bir erkek var. Şahıs telefonla
görüşüyor. Anladım işi. Arabaya yürü-
düm. Şoförüm arabadaydı. Kar yağı-
yordu. Arkamdan iki kişi bacaklarıma
sopayla vurdu düşeyim diye, düşmedim.
Döndüm. Biri kafama vurdu sopayla. Bo-
ğuşmaya başladık. Onlar sopalarla vuru-
yor, ben yumruklarla… Beş kişiydiler. İkisi
sopalarla vururken, biri silah tutuyordu.
Silah çekersem belki ateş edecekti. Ben si-
lahlı değildim, silahım arabadaydı. Sonra
biri daha silah çekti. Beşincisi de sopayla
kenarda bekliyordu. Kafamdan kanlar ak-
maya başladı. Yumruklaşmaya başladım
iki kişiyle. O sırada sol elim kırılmış. Bak-
tım, gözlerim görmüyor. Yine saldırdılar.”
Araçtan inmesin diye şoförüne de silah
doğrultulduğunu kaydeden Özdağ, “Or-
ganize bir hareket. Şoförüm silahla çı-
kınca kaçtılar. İki el silah sıktı şoför. Çok
kan kaybediyordum. Bunların peşinden

koşacaktım. Şoför ‘hastaneye gidelim’
dedi” şeklinde konuştu. Saldırganların
genç ve yüzlerinin açık olduğunu kayde-
den Özdağ, “Saldırırken hiçbir şey konuş-
madılar. Yalnızca biri diğerine ‘Silah çek’
diye bağırdı” diye ekledi.

Şiddetle kınıyoruz

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama

yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Selim Temurci, “Genel Başkan
Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evi-
nin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bu-
lunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle
kınıyor, suçluların bir an önce yakalana-
rak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyo-
ruz. Korkaklarla ve alçaklarla
mücadelemiz kesintisiz sürecektir” ifade-
lerini kullandı.

Kamera kayıtları nerede?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet
Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın evinin
önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlen-
mesine ilişkin açıklama yaptı. Davu-
toğlu’nun açıklamasından satır başları:
“Türkiye’nin en tanınmış siyasetçilerinden
birine, FETÖ konusunda en kapsamlı si-
yasetçiye saldırı olmuşsa biz buna siyasi
terör deriz. Ülkedeki olumlu olumsuz her
gelişmeden sorumlu kişi Cumhurbaşkanı
Erdoğan’dır. Kendisinden açık ve net
açıklama bekliyoruz. Silahlı saldırıyla ilgili
bugün açıklama bekliyoruz. Kamera ka-
yıtları nerede? Hiçbir mazeret kabul etmi-
yoruz. Saldırıda piyon olarak
kullananlara sesleniyoruz. Çıktığımız yol-
dan geri yoldan adım atacağımızı düşü-
nüyorlarsa yanılıyorlar.

Hamsi denetimi
Denizlerde hamsi neslinin tehlikeye düşmesini
önlemek için Tuzla’da İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü ekipleri ile Tuzla Belediyesi Zabıta
Ekipleri balıkçı tezgâhlarını denetledi

DenizlerDe balık neslinin sürdürü-
lebilirliği açısından mevzuatta belir-
lenen ölçülerde balık avı ve satışı

gerekmektedir. Özellikle hamsi neslinin tehlikeye
düşmesini önlemek için tüm Türkiye’de başla-
yan denetimler Tuzla’da da devam ediyor. Tuzla
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile
Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri semt pazarla-
rını her gün denetliyor. Yayla Mahallesi’nde ku-
rulan semt pazarında bulunan balıkçılarda
hamsi, istavrit, mezgit, lüfer gibi balıkların mev-
zuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satıl-
madığını ölçtü. Ayrıca pazar içerisinde
uyulması gereken Koronavirüs tedbirleri de de-
netlendi. Tuzla Belediyesi’nde zabıta komiseri
olarak görev yapan Eyüp Turan, “Semt pazar-
larında, sabah kurulmasından akşam toplan-
masına kadar denetimlerimizi yapıyoruz.
Vatandaşlarımızın rahat alışveriş yapabilmesi ve
iyi hizmet yapabilmeleri için görev yapıyoruz”
şeklinde konuştu.

Ekrem
İmamoğlu
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6 ve 7 Ocak günleri normal bir şekilde
geçmiş olsaydı, birçok Amerikan
medya kuruluşu “Sweet Georgia

Brown” veya “Georgia on My Mind” gibi ünlü
ve sevilen şarkılara göndermeler yapıyor ola-
caktı. Sürpriz bir bitişle, Georgia eyaletindeki
çifte ikinci tur seçimlerinde her iki Senato yarı-
şını da Demokrat Parti adayları kazandı. O da
(anketlerde öngörüldüğü gibi) ucu ucuna. Beş
milyon oyun kullanıldığı yarışlarda zaferi geti-
ren oy farkları sırasıyla 40 bin ve 80 bin oldu.
Senato Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti sena-
törleri arasında eşit bir şekilde 50-50 bölünmüş
olsa da bu sonuç Kongre’nin kontrolünü De-
mokrat Parti’ye veriyor. Bunun nedeni, eşitliği
bozan oyun, Demokrat Parti’nin seçilmiş Baş-
kan Yardımcısı Kamala Harris tarafından kul-
lanılıyor olacak olması. Mevcut siyasi
atmosfer, bu dengeyi iyice hassas kılıyor. Kritik
oylamalarda hiçbir Cumhuriyetçi Parti senatö-
rünün safları bozmayacağı varsayılacak olursa,
Demokrat Parti’nin bir kişilik dahi fire verme
lüksü olmayacak. Şu anda, Demokrat Parti
destekçileri bu beklenmedik sonucu kutluyor-
lar, ancak ciddi bir iç çekişmeyle zaten yara
almış bulunan bir Demokrat Parti’nin böyle-
sine ucu ucuna bir avantajı somut yasal netice-
lere dönüştürebilmesi şüpheli görünüyor.
Cumhuriyetçilerin planı Türk gözlemciler ay-
rıca Senato Çoğunluk lideri rolünü üstlenecek
olan ve Türkiye’de “Fethullah Gülen sempati-
zanı” olarak bilinen Demokrat New York Se-
natörü Chuck Schumer’a odaklanacaktır.
Schumer’ın görev süresi kolay geçmeyecek.
Demokratların Senato’da elde ettiği burun
farkı çoğunluğunu ve yaşayacakları potansiyel
hayal kırıklıklarını zaten öngörmüş olan birçok
kalemin Schumer’ın Senato’daki Demokratları
birleştirmek için gereken liderlik becerilerine
sahip olup olmadığını sorgulayan makaleleri
de birer birer yayımlanmaya başladı. Demo-
krat Parti Temsilciler Meclisi’nde Kasım
ayında çoğunluğunu korudu ancak ciddi aksi-
likler yaşadı. Üstüne, Cumhuriyetçiler 2022’de
meclisi geri almayı planlıyorlar; bu da önü-
müzdeki iki yıl için daha da agresif siyaset
oyunları anlamına geliyor. Diğer bir deyişle,
Kongre’deki siyasi gerilimler herhangi bir gev-
şeme belirtisi göstermiyor.

Kongre Binası işgali

Ancak geçen Çarşamba günü çoğu Amerikalı-
nın aklından popüler kültüre yapılan atıflar
geçmiyordu. Georgia’daki oy sayımının niha-
yete erdirildiği sıralarda Trump destekçileri de
Washington DC’de toplanıyordu. Gün ilerle-
dikçe ve sonuçlar resmileştikçe Trump, destek-
çilerini meseleyi artık bizzat ele almaya
çağırdığı kışkırtıcı bir konuşma yaptı. Bir yığın
insanın Kongre binasına zorla girip en so-
nunda da Senato’nun salonuna girmesiyle
büyük bir kargaşa çıktı. Kan döküldü ve haya-
tını kaybedenler oldu. Bu gelişmelerin siyasi

anlamını ölçüp tartmak şu anda zor.
Trump’ın başkanlığı (daha önce Kon-
gre tarafından görevden alınmazsa
veya mahkûm edilmezse) bir hafta
içinde sona eriyor, ancak ister yargılan-
sın ister hapse atılsın hatta ister 2024
Başkanlık seçimlerinde aday olsun,
Trump, hararetli siyasi emellerin odak
noktasında kalacaktır. Trump’ın bazı
davranışlarının muhtemel bir 2024 aday-
lığına yönelik olduğuna dair şüphelerim
var. Sonuçta, 2024 seçimlerine yönelik
kampanya 2022 ara seçimlerinden hemen
sonra, yani gelecek yılın Kasım ayında baş-
layacak. Senato, suçlamanın dayanakları
Meclis tarafından iletilirse, Trump’ı, tekrar gö-
reve gelmesini yasaklamadan mahkûm
etme seçeneğine sahip. Daha da önemlisi, Se-
nato’dan bir mahkûmiyet kararı çıkmasının da
garantisi yok, çünkü iki yeni Demokratik Geor-
gia senatörü ancak bu ayın sonlarına doğru
yemin edecek. Kamala Harris ise 20 Ocak’a
kadar göreve başlamayacak; Trump’ın başkan-
lığı ise zaten o tarihte bitmiş olacak. Trump’ın
Senato tarafından mahkûm edilip görevden
alınmasının tek yolu, Demokratların Cumhuri-
yetçilerin hatırı sayılır bir bölümünü ikna etme-
leri ki bunu zaten bir kere deneyip de
başaramamışlıkları söz konusu. Mahkûmiyet
ve görevden alınma, mevcut senatörlerin üçte
ikisinin oyunu, yani potansiyel olarak 98
oydan 65’ini gerektiriyor. Ne var ki Demokrat-
ların önümüzdeki hafta Senato’da yalnızca 48
üyesi olacak. Öte yandan konunun bazı uz-
manları, bir başkanın görevden ayrıldıktan
sonra bile görevi kötüye kullanma davasına
muhatap olarak mahkûm edilebileceğini ve
ikinci kez başkan seçilmesinin engellenebilece-
ğini iddia ediyorlar. Trump 20 Ocak’tan sonra
Senato’da yargılanırsa, Demokratların onu
mahkûm etmek için 67 oya ihtiyacı olacak. Ni-
hayetinde son olaylar Trump’ın Senato tarafın-
dan mahkûm edilmesini daha mümkün kılıyor
ancak bu ihtimal elbette ki mutlak değil.

Başkanlık meselesi derin mesele

ABD medyasını takip edenler, tartışmada ABD
Anayasasındaki 25. Ek Madde'nin gündeme
geldiğini fark etmiş olabilirler. Nedeni, önceki
paragrafta açıkladığım şey. Senato’nun
Trump’ı mahkûm etmesi hâlâ şüpheli olduğu
için, Demokrat Parti ve aynı saftaki medya ku-
ruluşları, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e 25.
Maddeyi devreye sokması için baskı yapmaya
çalışıyor. Başlangıçta bir başkanın görevlerini
yerine getirememesi durumunda yasal bir çıkış
yolu olmak üzere tasarlanan bu değişiklik
(Başkan John F. Kennedy suikastı, maddenin
formülasyonuna ve kanunlaşmasına neden
olan olaydı), başkan yardımcısının, Bakanlar
Kurulu veya Kongre üyelerinin çoğunun ona-
yıyla, Kongre’ye bir bildiri sunarak başkanlık
vazifelerini deruhte etmesini mümkün kılıyor.

Diğer
bir de-
yişle De-
mokratlar,
bu maddeyi,
Trump’ı Beyaz
Saray’dan olabil-
diğince hızlı bir şe-
kilde uzaklaştırmanın
diğer bir yolu olarak
görüyorlar. Meclis’teki
Demokrat Parti lider-
liği, Pence’in Anayasal
eyleme geçmesi için
resmî bir talebi geçir-
meyi planlıyor, ancak
gelen haberler Pence’in
böyle bir harekete karşı
olduğunu gösteriyor.
Bu olayların ABD top-
lumu üzerinde ne gibi
bir etkisinin olacağı da
belirsiz. Trump, son se-
çimde, 2016’ya kıyasla
on milyon daha fazla oy
aldı, bu da ABD toplu-
munun büyük bir kesimi-
nin desteğinin arkasında
olduğu anlamına geliyor.
Washington DC’deki kar-
gaşa Trump’ın popülari-
tesini pekiştirir mi yoksa
zayıflatır mı henüz belli
değil. Ancak olaylardan
sonraki saatlerde yapılan
anketler, Trump’ın eylemle-
rine yönelik Cumhuriyetçi desteğin aynı güçlü
seviyede kaldığını ortaya koydu. Trump’ı gör-
evini kötüye kullanmakla suçlamak, mahkûm
etmek ve bundan sonra başka bir resmî görev
almaktan men etmek, onu, ona oy veren 74
milyon kişi arasında pek çok kişinin nezdinde
(yoksa çoğunluğunun nezdinde mi desek?)
gadre uğramış bir kurban haline getirecektir;
huzur kaçırıcı bir ihtimal bu.
Ciddi kargaşalar beklemiyor
olsam da -ki meselâ “iç
savaş” muhabbeti mevcut
durumun histerik bir yanlış
okuması gibi görünüyor-
açıkçası ABD toplumu ve
siyasi sistemi şu anda çok
büyük zorluklardan geçiyor.
Geçtiğimiz bütün bir yıl,
ABD toplumunda ve kültü-
ründe endemik olan ırkçılık
sorunuyla bağlantılı kesinti-
siz sokak protestoları ya-
şandı. Ve Trump, Anadolu
Ajansı (AA) için yakın bir
zamanda kaleme aldığım
analizde de izaha çalıştığım
gibi, Amerikan toplumu ve
siyasetinde on yıllardır ge-
lişmekte olan eğilimlerin
mevcut bir tezahüründen
başka bir şey değildir. ABD
toplumunun genel gidişatı
rahatsız edici ve bu durum
on yıllardır böyle.

Türkiye’den sempati gelmesi zor

6 Ocak’ı 7 Ocak’a bağlayan akşam ve gece
Washington’da yaşanan olayların yeni gelişme-
lerle ilerlediği sırada ben de konuyla ilgili çıkan
çeşitli haber ve makaleleri ve atılan Tweetleri
tararken, aklım sürekli bu olayların dünya top-
lumları tarafından nasıl algılanacağı konusuna
gidip durdu. Türkiye’de çıkan haberlerin genel
karakterini belirleyen hal ise, özellikle son on
yıllarda hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat
yönetimlerin yetkilileri tarafından Türkiye’ye
karşı alınan pek müessif tavırlara yönelen şe-
kilde ya bir şok (“bu, Amerika’da mı olu-
yor!?”) ya da ABD’nin içine düştüğü duruma
dair alınan keyif oldu. Türk sosyal medyasında
gördüğüm en keskin yorumlar ise, 6 Ocak
Washington “darbe teşebbüsü” kışkırtıcılarının
kanunun izin verdiği son hadde kadar yargıla-
nacağını taahhüt eden ABD’li yetkililere yöne-
lik sözler oldu. Türk gözlemciler, ABD’nin son
dört yıldır Türkiye’deki 15 Temmuz 2016 darbe

gi-
rişiminin faillerini
koruduğunu ve Fethullah
Gülen veya ABD’nin çe-
şitli yerlerinde sinmiş bir
şekilde yaşayan diğer bir-
çok FETÖ üyesi aleyhine
iade işlemlerine yönelik
en ufak bir adımı dahi at-
mayı reddettiğini hemen
not etmişlerdi zaten.
New York Times (NYT)
Yayın Kurulu Perşembe
sabahının (7 Ocak)
erken saatlerinde, [yaşa-
nanların] “takipçilerini
şiddete teşvik eden”

Trump için “sonuçları olması gerektiği” çağrı-
sında bulunan bir yorum yazısı yayımladı.
Türkiye'de, Halkların Demokratik Partisi
(HDP) eski başkanı Selahattin Demirtaş,
Ekim 2014’te [Trump’ın yaptığının] tam olarak
aynısını yaptı ve ortaya çıkan planlı katliamda
50’den fazla kişi hayatını kaybetti. Ancak NYT
ve diğer Amerikalı ve Avrupalı gözlemciler De-
mirtaş’ı bir tür “demokrasi kahramanı” olarak
görüyor ve sürekli hapisten çıkarılması yö-

nünde çağrılarda bulunuyorlar.

Sosyal medya bilmecesi

Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya ağları-
nın Trump’ın sosyal medya hesaplarını bloke
etmesi, Trump’ın “doğru olmayan ve kışkırtıcı
mesaj silsilesine” atıfta bulunularak haklı gös-
teriliyor. Ama Türkiye gibi yabancı bir devletin
mahkemeleri aynı nedenle sosyal medya he-
saplarını bloke ettiğinde, o devlet ve/veya hü-
kümet, “demokratik normları ihlal ettiği”
gerekçesiyle, hemen her seferinde başını
NYT’nin çektiği bir şekilde, uluslararası eleştiri
bombardımanına tutulur. Amerikalılar,
Trump’ın sosyal medya hesaplarının engellen-
diği ve destekçilerinin kullandığı (Parler gibi)
ağların bizzat platformun tedarikçisi olan tek-
noloji şirketleri tarafından tehdit edildiği bu
tablonun dünyanın çoğu tarafından nasıl algı-
landığını çok net bir şekilde anlamalıdır: Bu,
aynı şirketlerin aynı şeyleri, ABD’yi rahatsız
eden dünyadaki herhangi bir politikacıya, hatta

dev-
let başkanına

bile yapabileceğine dair bir ikazdır. Bu tür ey-
lemlere tastamam göz yuman analizler de çok-
tan yayınlanmaya başladı. Dahası, Türk insanı
artık veri konusunun çağımızın en hayati so-
runlarından biri olduğunun tam olarak idraki
içinde. Bu nedenle Twitter, WhatsApp vb. sos-
yal medya platformlarının yerli ikameleri
olmak ve Türkiye’nin verilerini Türkiye’nin
kontrolü altında tutmak üzere tasarlanan uy-
gulamalara geçiş tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye, verileri başkasının tasarrufu altında
olduğunda neler olabildiğini çok acı bir yoldan
öğrendi. Yukarıdaki örnekler, Trump’ın taraf-
tarları Kongre binasını basarken, Türk sosyal
medyasının Amerikan çifte standartlarına yö-
nelttiği keskin ve alay dolu aşağılamanın ne-
denlerinden sadece birkaçını teşkil ediyor.
Amerika’nın içinde bulunduğu kötü duruma
sempati duyulduğunu görmek, bilinçsiz ve
yanlış yönlendirilmiş Amerikan dış politikaları
nedeniyle çok fazla şiddet ve travma yaşamış
Türkiye gibi bir toplumda zor. Twitter, ABD
Başkanı’nın hesabını yasaklarken ve fakat aynı
zamanda üst düzey bir PKK teröristinin hesa-
bına inatla kayıtsız kalırken (hatta bu hesabın
“mavi onay rozet”i bile var; yani Twitter bu he-

sabı doğrulamış ve “dik-
kate değer” olarak kabul
etmiş), Türkiye’de kimse,
Twitter müdafilerinin pi-
yasaya sürdüğü çeşitli
meşrulaştırma hikâyele-
rine ikna olacak değildir.

Hayaletler 

“Aniden müdürün deli-
kanlı uşağı küstah siyah
kafasını kapı aralığından
uzattı ve iğneli bir aşağı-
lama tonuyla şöyle dedi:
‘Bay Kurtz; ölmüş’.” Jo-
seph Conrad, “Heart of
Darkness” Türkiye’nin de
ötesinde, aklım, ABD’nin
gücünü kötüye kullanma-
sının ve Amerikan cehale-
tinin yerel toplumların ve
seçilmiş liderlerinin de-
mokratik özlemlerini yok
etmeye çalıştığı veya yok

etmeyi başardığı ve üzerlerinde yıkıcı, uzun va-
deli sonuçlarının olduğu başka isimlere ve yer-
lere de gitti... Muhammed Musaddık’a.
Salvador Allende’ye. Patrice Lumumba’ya. Ve
hatta Hugo Chavez’e gitti aklım. Hepsi kendi
vatandaşları tarafından seçilen ve ABD’nin
kendi ülkelerinin siyasetine müdahalesiyle ikti-
dardan uzaklaştırılan bu kişiler (Chavez kendi-
sine karşı gerçekleştirilen darbe girişim(ler)ini
akim bırakmış olsa da) şayet bugün hayatta ol-
salardı, bu yaşananlar karşısında ne düşünür-
lerdi diye merak ettim. Aralarında herhangi
birinin gördükleri karşısında keyifleneceğini ta-
hayyül edemiyorum. Bunun yerine bana öyle
geliyor ki, bütün bu liderler hayatta olsaydı,
diğer kültürlere dair cehaletiyle ve korkuyla
körleşmiş olan ve insan iyiliğini ve hayrını mer-
keze almayan çıkarları ve kendini beğenmiş
tavrıyla kendini “demokrasi” üstünden haklı çı-
karan ABD’nin potansiyelini ve ideallerini bu
denli bir kolaylık ve süratle bir kenara itebildiği
gerçeğine parmak basarlardı. 
HABER MERKEZİ
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Trump’ın başkanlığı
bir hafta içinde sona
eriyor; ancak ister
yargılansın ister

hapse atılsın, hatta
ister 2024 Başkanlık
seçimlerinde aday

olsun, Trump
hararetli siyasi 
emellerin odak

noktasında kalacak

Geçen hafta, Amerikan medyası, uluslar-
arası, özellikle de Avrupalı gözlemciler tara-
fından -halden anlar bir şekilde- dile
getirilen çeşitli şok ve dehşet ifadelerini
yerli okurlarına büyük bir maharetle aktardı.
Bununla birlikte, gerçek şu ki, dünyanın
büyük bir kısmı, yaşananları, Conrad’ın ro-
manındaki müdürün delikanlı uşağının “iğ-
neleyici aşağılaması”yla, hatta kayıtsız bir
şekilde seyrediyor. Birçok ülke, ABD dış po-
litikasının vahşet ve şiddetine maruz kaldı;
tekmil toplumlar ABD’yi demokratik idealle-
riyle değil; vatandaşlarına atılan bombalar
ve iç siyasal sistemlerine yönelik -sıklıkla
şiddet içeren- manipülasyonlarıyla tanıyor.
Amerikan emperyal davranışını doğrudan
deneyimlemiş olanların bu yaşananlara yö-
nelik bir şefkat hissetmesi zor. neticede,
yirmi yıldan fazla bir süredir Türkiye’de ya-
şayan bir Amerikan vatandaşı olarak ümi-
dim o ki, ABD’deki güncel hadiseler ABD

siyasetine yön verenlerin yabancı ülkelere
yaklaşımlarında daha ihtiyatlı davranmala-
rına neden olur. ABD toplumunun önceki
günlerde tanık olduğumuz noktaya nasıl gel-
diğini açıklamak zor olsa da yabancı top-
lumların sosyo-politik dinamiklerini
anlamanın daha da zor olduğunu anlamalı-
lar. ne var ki Joe Biden, Antony Blinken ve
Jake Sullivan’ın kampanya sırasında dış po-
litika hedeflerini beyan ederken sarf ettikleri
gönül okşayan basmakalıp sözlere rağmen,
yeni yönetimle birlikte ABD dış politikasında
kayda değer bir değişikliğin yaşanabilece-
ğine dair pek bir umudum yok. Bu nedenle,
Joe Biden bir yığın Obama dönemi yetkili-
sini dış politika pozisyonlarına atadığında ve
özellikle de Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Or-
tadoğu ve Kuzey Afrika konusundaki öncüsü
olarak tutup da Brett McGurk’ü seçtiğinde
aklıma gelen sözler, Kurtz’un son sözleri:
“Dehşet. Dehşet.”

Şefkat hissetmek zor 
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çAlışmA alanı yeni ödüllerle genişletilen
Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarış-
ması’nda; "Ulusal Çizgi Roman" Ödülü ve

"Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu" Ödülü için başvu-
rular başladı. Aydın Doğan Vakfı’dan yapılan açıkla-
mada, "Toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu,
özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle dü-
zenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarış-
ması kapsamında geçtiğimiz sene ilk kez 'Ulusal Çizgi
Roman' ve 'Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu' ödülleri
de verilmişti" diye anımsatıldı ve eklendi: "Aydın Doğan
Ulusal Çizgi Roman Ödülü ve Aydın Doğan Ulusal
Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü için başvurular, bu
sene 1 Mart 2021 tarihine kadar yapılabiliyor. "Başvuru
formu ve katılım koşulları detaylarına Aydın Doğan
Vakfı resmî web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. "Çalış-
malarına yeni fırsatlar ekleyerek, sanat ve yaratıcılık
alanına desteğini artıran Aydın Doğan Vakfı, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yeni
alanların gelişmesi için olanaklar yaratmayı, deneyimli
jüri üyeleri ile ödül kazananları arasında etkileşim sağ-
lamayı, çocuk kitabı ve çizgi roman alanlarında üreti-
minin ulusal düzeyde desteklenmesine katkıda
bulunmayı amaçlıyor." 

TAKSİm'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli
atılan, yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. Son durumu Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. AKM
inşaatında görevli olan işçilerin çalışmaları aralıksız sü-
rüyor. İnşaattaki son durum havadan da görüntülendi.
Yeni AKM binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu,
800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu,
285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir
sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otopark bulu-
nacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden
tarihi yarımadaya kadar uzanan manzaraya sahip bir
restoran yer alacak. Yeni AKM'de binanın dış cephesi
büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde 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 tamamlanması planlanıyor. 

SANKI SENE 1930!
Prof. Dr. Raphael Liogier, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin şiddet içerdiğini belirterek, "Karikatürler
1930'lu yıllarda aşırı sağcı veya Alman Nazi dergilerindeki Yahudiler hakkında çizilen karikatürlere benziyor" diye konuştu

F ransa'da sosyoloji alanında yap-
tığı çalışmalarla bilinen Science
Po Aix-en-Provence Üniversitesi

Öğretim Üyesi ve "İslamlaşma Efsanesi,
Kolektif Bir Anksiyete Üzerine Deneme"
adlı kitabın yazarı Prof. Dr. Raphael
Liogier'in Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron'un İslam karşıtı tutumuna,
Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret
içerikli karikatürlerin yayımlanmasına ve
ülkedeki İslam karşıtı uygulamalara so-
rularına verdiği yanıtlar şöyle:

Macron'un son dönemde sergilediği
İslam karşıtı tutum hakkında ne düşü-
nüyorsunuz?
Macron liberal siyaset programıyla
cumhurbaşkanı seçildi ve başlarda eski
Başbakan Manuel Valls gibi İslam kar-
şıtlığına dayalı siyaseti benimsemedi.
Ancak zamanla ve özellikle geçen yıl
ekim ayından bu yana Macron'un ideo-
lojisi İslam karşıtlığına kaydı. Mac-
ron'un son dönemde izlediği siyasetle
ülkede popülist bir atmosfer oluştu.
Macron'un bakanları İslam karşıtı ve
aşırı sağcı siyasete kaydı. Macron, çev-
resinden etkileniyor ve ülkedeki İslam ile
ilgili sorunlardan endişe duyduğunu
göstermek istiyor. Macron'un seçimler
yaklaştığı için (İslam'la) sorunu oldu-
ğunu göstermesi gerekiyor.

Fransa'da Müslümanları hedef alan
açıklamaların ve saldırıların artmasının
nedenleri nedir?
Ülkede Müslümanların Fransız toplu-
munu dönüştürmeye çalıştığı düşüncesi
gündeme taşınıyor, böylece Müslüman-
lara karşı savaş açılmak isteniyor. Ba-
şörtüsü gibi konular terörizmle ilgisi
olmamasına rağmen ülke çapında sorun
haline getiriliyor. Ülkede terör saldırıla-
rını düzenleyenlerin İslam'la ilişkisi bu-
lunmuyor ancak buna rağmen
saldırıların İslam'dan kaynaklandığı
söyleniyor. Macron, Müslümanları terö-
ristlerle bağdaştırmaya çalışıyor. İslam'ı
daha fazla yaşadıkça ve İslam'a ilişkin
daha görünür hale geldiğinde, terörist
olma olasılığınız daha fazla. Macron'a
göre dindar Müslümanlar şiddete daha
fazla meyilli oluyor. Bu yanlış. Şiddetten
bahsetmek için (Fransız) toplumuyla
savaşta olan İslam imajı oluşturuluyor.
Fransa'nın bir zamanlar sömürgeleştir-
diği Arap Müslümanların şimdi Fran-
sa'yı sömürgeleştirmesinden endişe
duyuluyor. Macron sorumluluk sahibi
olmak yerine popülizm hastalığına yenik
düşüyor. Bunları seçimlerden dolayı ya-
pıyor. Macron ve çevresi toplumun "İs-
lamlaşmasından" da tedirgin oluyor.

Fransa'da neden Müslümanlar bir
sorun olarak görülüyor ve asıl problem-
lere odaklanılmıyor?
Nice'te Notre-Dame Kilisesi'nde saldırı
düzenlenmesinden sonra saldırganın
kimliği henüz açıklanmadan olay İslam
veya İslamcılıkla bağdaştırıldı. Ama
Fransa'da (aşırı sağcı örgüt) Generation
Identitaire'in düzenlediği saldırılar hiç
konuşulmuyor. Bu örgüt Avrupa'da iyi
organize oluyor. Bunun altının çizilmesi
gerekiyor. Bunun gibi örgütlere göz yu-
mulurken yanlış yerlere odaklanılıyor.
Bu, paranoyak bir zihniyetin sonucu.
Müslümanların ülkede düzenlenen sal-
dırılarla bağlantısı olmamasına rağmen
bu hep sorgulanıyor.

Charlie Hebdo'nun Hazreti Muham-
med'e yönelik hakaret içerikli karikatür-
leri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu karikatürlerin ne kadar saldırgan ve
Müslümanlar için şiddet içerdiğini göre-
miyoruz. Bu karikatürlerin şiddet içerdi-
ğine inanıyorum. 1930'lu yıllarda
Yahudiler ile bugün Müslümanlara ya-
pılanlar arasında bir ortak nokta var.

(Hazreti Muhammed'e yönelik) Bu ka-
rikatürler 1930'lu yıllarda aşırı sağcı
veya Alman Nazi dergilerindeki Yahu-
diler hakkında çizilen karikatürlere ben-
ziyor. Fransa'da son 5 yıldır
Müslümanlara sistematik olarak haka-
ret ediliyor. Ülkede Müslümanlar barış
içinde yaşamak istiyor. Ülkede laiklik
2003 ve 2004'ten bu yana popülizmin
bir aracı haline geldi. Bu endişe verici.
Ülkede dini özgürlükleri savunan kişiler

hedefe konuluyor. Fransa'da başörtüsü
takan bir kadın potansiyel teröristtir.
2003'ten bu yana böyle. Bugün de her
yerde bu söyleniyor. Ülkede basında ve
televizyon kanallarında terörün kayna-
ğına ilişkin bir program görmedim ve
sorun Müslümanlarda aranıyor.

Macron, Al Jazeera kanalına verdiği
demeçte karikatürlerin ifade özgürlüğü
olduğunu sıkça vurguladı. Karikatürle-
rin ifade özgürlüğü kapsamına alın-
ması hakkında ne düşünüyorsunuz?
İfade özgürlüğünün sınırı var mıdır?
İfade özgürlüğünün sınırının olmadığı
bir dünyada yaşıyorsak, insanlara ve
öğrencilere hakaret etme hakkım ola-
cak mı? Eğer ifade özgürlüğü sınırsız
ise bunu yapabilmem gerekiyor. Ancak
bugün bunu yapamıyorum. Teorik ola-
rak Yahudileri eleştiremiyoruz. Fran-
sa'da siyonizmi eleştirdiğinizde Yahudi
karşıtı olduğunuzu söylüyorlar. Hatta
bunu konuşmanız bile engelleniyor.
Halbuki siyonizm karşıtı olabilirsiniz ve
aynı zamanda Yahudi karşıtı olmayabi-
lirsiniz. Bu tamamen siyasi bir şey ve
gerçekten sorun teşkil ediyor. Siyasi
ideolojiler eleştirilebilir. Eğer ifade öz-
gürlüğü sınırlı ise bu herkes için geçerli
olmalı. İfade özgürlüğünün sınırının
Müslümanlar için geçerli olmadığı gö-
rülüyor.

Bir akademisyen olarak, Senato'da
kabul edilen eğitim yasasındaki değişik-
lik ile üniversitelerde görev yapan öğre-
tim görevlilerinin araştırmalarını ve
derslerini "cumhuriyetin değerlerine
göre" yapmasının zorunlu kılınması
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Özgürlükler kısıtlanıyor. İstediğimizi
söyleyemeyeceğiz. Bu beni derinden
şoke ediyor. Yakında kendimizi ifade
etme özgürlüğümüz elimizden
alınacak.

Çizgi roman ödülü
için başvuru başladı

Yüzde 80’i tamamlandı

A hmet Kaya, Zeki Müren, Atilla
İlhan ve ben Urla'da deniz kenarı
bir sahil meyhanesinde kafaları çe-

kiyoruz. Masada haydari, pilaki ve zeytin-
yağlı sarma var. “Hele gardaşım bir de
patlıcan ezme neyin getirin” dedi Ahmet
abi. Zeki Müren atıldı hemen; “Aman efen-
dim. Patlıcan sanıldığı kadar faydalı değil-
dir.” Atilla abi başladı sonra; “Bir patlıcan
kadar morarmış suratım. Beni terk ettiğin
yerde yapayalnızım...”

Ya Ahmet abi bir patlıcan istedin karıştı
ortalık diyorum ben de;

“La gardaş ben ne bilem bu kadar mevzu
olacak...” diye cevapladı beni. Garson geldi
sonra. Patlıcan ezme de geldi masaya. Deniz
bu arada biraz dalgalı. Atilla abi başlıyor;
“Görüyor musunuz İzmir'in laik imbatını”
diye. O esnada Zeki Müren bu ana bu şarkı
yakışır deyip başlıyor; “Dalgalandım da du-
ruldum...” şarkısını söylemeye. Ahmet abi
ve benim elimde rakı kadehi. Kafamızı sağa
sola sallayıp Zeki Müren'e eşlik ediyoruz. O
esnada Atilla abi hemen yanındaki Parisli

sevgilisi Amata'nın kulaklarına eğilip;
“Anıl'la – Ahmet uçmaya başladı. Hemen 
sapıtıyor bunlar” dedi. Ben duydum ama 
bozuntuya vermedim. Şimdi Ahmet abiye
söylersem çarşı pazar karışır...

Gökyüzünde bir yıldız kaydı sonra. Gece
yarısını yaşamaktan yorgunuz. Ahmet abi
başladı sonra; “Yine de yangı gönlüm...”
diye. Leylak kokusu geliyordu burnuma. 
Ya adam akıllı sarhoştum ya rüyadaydım.

Telefonun alarmı çaldı sonra. Tarih 14
Ocak 2021. 1 saat sonra metrobüse binip işe
gitmem icap eder...

B.B King konserinden hatıra

Vakitlerden bir yaz akşamı. Sene 1986.
Kaliforniya'dayız. Golden Gate köprüsünü az
evvel geçmişiz. Sarhoşuz ve üstelik daha fe-
nası aşığız. Bir gözüm gözlerinde, bir elim
ellerinde. Diğer gözüm yola bakıyor, diğer
elim ise direksiyonu tutuyor. B.B King'in
konserine yetişebilmek için gazlıyoruz. Aklı-
mızı viskiye yatırmış, düşlerimizi ise ucuz
puro dumanlarının ardında görünmez kılmı
şız. Konserin yapılacağı yere geldiğimizde
otoparkta yer bulabilmek için defalarca tur-
ladık. “Off hadi ama Kalyan çabuk gir bir

yere” diyordu sevgilim. 
Yatakta sıkça kullandığı cümlelerden biri.
Sabırsız, tutkulu bir anın eşiğindeyiz yani.
Nihayet bir yer bulup park ettim. Arabadan
indiğimizde otoparkın içinde bira içen 
berduşlar ve hunharca sevişen gençlere 
rastlıyorduk. 

“Uff herkes amma ateşli ha” dedi sevgilim.
Biz de öyle değil miyiz deyip kendime

doğru çektim o'nu. Alt dudağına sahici bir
öpücük koyup, belinden sardım ve yürümeye
başladık. Otoparktan çıkıp konser alanına
girdiğimizde hıncahınç bir kalabalık vardı.

İnsanlar amma blues seviyormuş ya diye
söylendim.

“Tabi salak ne sandın” yanıtını verdi sev-
gilim. Aptal aptal gülümsedim yüzüne. O
elimden tutup beni ileri doğru çekiştiriyordu. 

“Hey. Buraya kadar geldik. B.B. King'i en
önden dinlemek istiyorum.”

Tamam Jasmine. Tamam. Ama biraz
yavaş lütfen diyordum ki. Ufflayıp bıraktı
elimi. Kalabalığı yara yara öne ilerliyordu.
Ben de peşinden.

Nihayetinde tatmin olacağı bir noktaya
ulaştık. Ardarda sigaraların yakılıp söndül-
düğü, herkesin ağzının bira koktuğu bir ka-
labalığın içindeyiz. Bir şişe biraya susadığım
bir anın eşiğindeyim. Jasmina önümde, ben
arkasında. Ellerim kalçalarını sarmış ve işte
o büyülü an...

B.B King sahneye çıktı.
Alkışlar ve kıyametler. Şayet yeterince

sarhoş olsaydım İsrafil'in o kalabalığın
içinde bir yerlerde olduğuna inanabilirdim.
Ama hayır – hayır yeterince içmemişim.

Ve sonra müzik başladı.
“The Thrill Is Gone” çalıyor. Gitar hiç 

olmadığı kadar anlamlı, saksafon iyi bir oral
seksten daha etkili. Zihinsel bir orgazmın 
eşiğindeyiz. Jasmine ile dans ediyoruz. Ağ-
zına doğru çekip başımı kulaklarıma haykırı-
yor; “Seni seviyorum Anıl. Teşekkür ederim.
Çok mutluyum...” Dudaklarım dudaklarında
mana buluyor sonra. B.B King sahnede. 
Ama asıl kral benim, kimse bilmiyor.

“Sweet Little Angel” çalmaya başlıyor

sonra. Ah işte buu. Arada bir başımı göğe
kaldırıyorum. Alabildiğine karanlığın içinde
ışıl ışıl yıldızlar. Jasmine kollarımın ara-
sında. B.B King sahnede. Yüzümde aptal bir
tebessüm; Blues müziğe minnettar olduğum
günlerden biri. “Blues Boys Tune” çalmaya
başlıyor sonra. İşte benim şarkım. Ortalık 
yıkılıyor. Herkes hep birlikte avazı çıktığınca
“heeey” nidasıyla şarkıyı selamlıyor. Demek
ki herkesin şarkısıydı bu...

Gitar o an; bir gitar olmaktan fazlasıydı.
Yorgun bir gecenin koynunda kollarımın 
arasında tutkulu bir Jasmine gibiydi. Müzik
zihnimi ve bedenimi hakarete geçirmişti.
Bana döndü sonra Jasmine;

“Hoşuna gitti mi?”
Bayıldım...
“Yaaa ne sandın akıllım” diyordu.
Ayakta öylece sevişerek ve dans ederek

eşlik ettiğimiz şarkıların ardından konser
bitti. Viski ve puronun verdiği sarhoşluk da-
ğılmış; iyi bir müziğin bahşettiği güzellik
sarmıştı artık etrafımızı. Gençtik, şanslıydık
ve B.B King sayesinde bu gece tutkulu bir
seks yapacaktık. Ne demişler bilirsiniz;

İyi bir müzik,
Her şeyi güzelleştirir...

Bir rüya gördüm...
Anıl BODUÇ

statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com

Liogier kimdir?
Fransa'da sosyoloji alanında ve
ülkenin toplumsal sorunlarıyla il-
gili sıkça başvurulan bir akade-
misyen olan Liogier, Science Po
Aix-en-Provence Üniversitesi'nde
profesör ve aynı zamanda New
York'taki Kolombiya Üniversite-
si'nde misafir profesör olarak
görev yapıyor. Liogier, Türkiye'de
"İslamlaşma Efsanesi, Kolektif
Bir Anksiyete Üzerine Deneme"

adlı kitabıyla biliniyor. Çalışma-
larını dini kimlikler, laiklik ve din,
bireysel ile kolektif yapılar ve
bunların sosyal ve siyasi sonuç-
ları hakkında sürdüren Liogier,
yayımlanan "Medeniyetler Savaşı
olmayacak", "Bu gelen popü-
lizm", "Budizm ve Normları" adlı
kitapların da yazarı. Liogier, ül-
kede İslam'ın nasıl değersizleşti-
rildiğine dair çalışmalar da
yapıyor ve bu konuda sık sık
konferanslara ve sempozyumlara
davet ediliyor. 

Nazım Hikmet’in Ellerinin İzinde...
KüçüKçeKmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “119. doğum gününde usta
şairin bizlere mirası olan eserleri hak-
kında bilgiler içeren, M. Melih Güneş'in
‘Nâzım Hikmet’in Ellerinin İzinde’ isimli,
kaynak değerinde anlamlı bir kitabı
dünya kitaplığına armağan ediyoruz.
Nâzım Hikmet, ulusal ile evrenseli başa-
rıyla bir araya getiren, aşkı, kavgayı,
ümidi kitlelerle paylaşan, dizeleriyle dün-
yaya mâl olmuş, önemli bir değerimizdir.
O, dizeleriyle hislerimize ve hayallerimize
tercüman olmaya devam ederken, onun
kültürel mirasına sahip çıkmak ve tüm
eserlerini böyle bir çalışmada buluşturup
gün ışığına çıkarmaktan mutluluk duyu-

yoruz” açıklamalarında bulundu.

Yalnızca bin 100 adet

Prestij kitap olarak yayınlanan 704 sayfalık
çalışma, bin 100 adet numaralı ve özel ola-
rak tasarlandı. Eserde, usta şair hayattay-
ken (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 hak-
kında bilgilere yer verildi. Nâzım’ın hiçbir
kalıba sığmayacağını ifade ederek, hak-
kında pek çok araştırma yapan M. Melih
Güneş’in kaleminden hazırlanan kitabın
editörlüğünü Turgay Fişekçi, grafik tasarı-
mını Aykut Genç, yayın koordinatörlü-

ğünü ise Küçükçekmece Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç
yaptı.

Nazım'a bir armağan

Ünlü şairin külliyatındaki bilinmeyen pek
çok eseri bulup gün ışığına kavuşturmasıyla
da yazarının ve Küçükçekmece Belediye-
si’nin Türk edebiyatına ve “Nâzım’a bir ar-
mağan” ı niteliği taşıyan kitap, şairin eserleri
hakkında kapsamlı ve değerli bir kaynak
olarak araştırmacılar ve okurlarıyla buluşa-
cak. Kitabın araştırma sürecinde ağırlıklı
olarak, Nâzım Hikmet’in Moskova’daki
kendi evinden ve M. Melih Güneş'in kitaplı-
ğından  yararlanıldı. YAKUP TEZCAN



G alatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,
kulüp televizyonunda gerçekleşen canlı
yayında basın mensuplarının sorula-

rını yanıtladı. Şu an çok büyük bir kaos yaratıl-
dığını, yanlış yönlendirmeler yapıldığını belirten
başkan Cengiz, “Özellikle sosyal medyada gö-
rünce üzüldüğüm haksız suçlamalar var. Bizim
görev süresimiz Ocak 22’de 3 yılı dolduracak.
Şunu taraftar unutmasın; geçmişini bilmeyen
geleceğini yönetemez. Önemli olan fotoğraf
değil filmdir. Biz göreve başladığımızda kulüpte
genel durum şu idi; bütün tersanelerine girilmiş
demeyeceğim ama transfer yasağı vardı ku-
lüpte ve 25’inde devir teslim aldık ve 3 iş günü
içinde 32 milyon ödememiz gerekiyordu yoksa
borçsuzluğu alamıyorduk. Bunları hallettik şü-
kürler olsun. Basket ve voleybolda da aynı şe-
kilde bunları da ödedik. Başımızda bir UEFA
vardı. Şimdi hafife alıyor millet. Disiplin komi-
tesine 4 ay müsaade edin dedik. Orada biraz
genel ahlak sözünü yerine getiren insanlara
dikkat ediyorlar. Bakış açısı bu. Bizde öyle değil
maalesef. 4 ay müsaade ettiler, biz gittik 67
sayfa rapor verdik. Biz bunları anlattık ve tari-
hinde ilk defa bir kulübe ikinci defa uzlaşma
anlaşması yaptılar ve UEFA’da yer yerinden oy-
nadı. Biz UEFA’da avukatsız savunduk ve da-
vayı kazandık. Sağ olsun teknik kadromuz bizi
2 yıl üst üste şampiyon yaptı. Hem 6 milyon
Euro cezamızı ödedik hem de 10 yılda ilk defa
kara geçtik. Kayyumdan da kurtulduk. Ben
bunları niye anlatıyorum; Ben bugün varım
yarın yokum. Benim bütün çalışanlarımı bıktır-
dılar. Kuruş beklemeden çalışan yönetim ku-
rulu üyelerim maalesef bıktı. Bu kadar haksız
eleştiriler, komplo teorisi ben görmedim. Bu
kadar ağır saldırı karşısında bıkmış durumdu-
lar. Kara delik gibi emiyorlar. Hastalıklara di-
rendiğim gibi buna da direniyorum; nereye
kadar bilmiyorum. Hiç kimse bana acımaz,
mühim değil. Ben yapayalnızım. Şikayet de et-
miyorum. Tükenene kadar mücadeleme devam
edeceğim. Yarın eğer siz bu hataları yaparsa-
nız, buraya başkan bulamazsınız. Eleştirilecek
kimseyi bulamazsınız, gelmez. Bu insanlara
bunu yaparsanız her zaman şampiyon ola-
mazsınız. Biz şanslıydık. Kolay değil 3 yılda 2
defa. Süper lig kolay değil artık arkadaşlar”
diye konuştu.

Ölümüne oynayacağız

Beşiktaş derbisi hakkında gelen soruya ise Cen-
giz, “Bu maçı kazanmak hedefiyle çıkıyoruz.
Değerli bir rakiple oynuyoruz, önemli bir derbi.
Bu maçta gerek teknik direktörümüz, gerek fut-
bolcular ölümüne oynayacağız. Bizi kahreden
haksız yenilgiler de aldık top çizgiyi geçmedi.
Bunu birçok iç ve dış faktöre de yani hakemlere
de atmak istemiyorum ama yenilgiler aldık bu
yüzden. Alanya maçı, Kasımpaşa maçı, Kay-
seri maçı… Galatasaray şu an ligin en kaliteli
kadrosuna sahip. Şu unutulmasın ki bizde olan
her futbolcu çok etkilidir. Özellikle gençlerin
verdiği mücadele bizi çok mutlu ediyor. Keşke
ben kaçırsaydım da o penaltıyı da Kerem kaçır-
masaydı. Fatih hoca da o kadar üzülmüş. Ona
çok güveniyoruz. Herkese çok güveniyoruz. İn-
şallah Muslera da katılacak aramıza. Biz pazar
günü ölümüne, kıran kırana oynayacağız. İn-
şallah hak eden taraf Galatasaray olur” yanıtını
verdi.

Beceriksiz bir yönetim diyebilirler

Cengiz, taraftarların kendisini eleştirmesine ise
şu şekilde cevap verdi: “Bir taraftar olarak ba-
karsanız beceriksiz bir yönetimiz.
24.01.2018’den bu yana 3 yılda bizim aldığımız
oyuncu sayısı 47. Geldiğimizde Nagatomo'yu
aldık, Ndiaye'yi sattık. Ne ödemişiz; 40 milyon
Euro. Meydanda bunlar. Başka kulüplerde öl-
seniz vermezler arkadaşlar. Gerçek limitler ne
ben söylüyorum TFF'de kimse söyleyemedi.
Toplam ödediğimiz 44 milyon. 68 oyuncu gön-
derdik ve 62.8 milyon Euro yani 18 milyon
Euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu.
Becerikli olsaydık ne olacaktı? Bizim her şeyi-
miz açık ve net, yalan dolan yok. Arkadan do-
lanıp 2 puan almak var mı; yok. Bizim
taraftarımız sorgulayıcı, yargılayıcı bir taraftar.
Haklılar. Ben buranın patronu değilim. Bana
cevap verilmezse şüphelenirim. Bu açıdan ba-
karsanız biz 100 milyon Euro kar elde etmedi-
ğimiz için suçluyuz. Bizim 3 yıla daha

ihtiyacımız var ama korkmayın aday değilim. 5
yıl yapılandırma yaptık. Şimdi 7+2’ye döndü.
İlk 2 yıl ödemesiz. Güzel kardeşim ben senin
için yapıyorum. Ömrümün ne olacağı değil,
yarın yokum ben. Ben acındırmak için söylemi-
yorum. Diyelim sağlıklıyım, adam yazmış;
‘200-300 Dolar ver sen de yaparsın.’ Allah
Allah; 'ya transfer ya istifa'. Böyle bir şey olur
mu ya! 7 dönemde 41 futbolcu transfer etmişiz
hala doymamışsın dipsiz karadelik gibi. Benim
futbolcularım en değerli oyuncular. Biz Fatih
hocayla her şeyi konuşuyoruz. Ultraslan bana
'ya istifa ya istifa' diyor. Sonra Göksel Gümüş-
dağ ile görüşme yapmayın diyorlar. Bize kahve
fincanı diyen adamla görüşemezsiniz. Ben o
sözcükten sonra görüştüm. Göksek Bey de dü-
rüst insan, açıklamış. Ben görüştüm. Ben on-
lara bunu yaptırsam neden görüşeyim Göksek
Bey ile. Ben Göksel Bey ile bir değil birkaç defa
görüştüm. Kimi görüştüğüm belli. Benim ne
fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. 9.8 milyon
TL harcama limitim var şu an. Bunu artırın,
kur yenilemesi yaptınız. Bankalar öyle istedi
deyip topu da onlara attılar.”

Galatasaray'ın geleceğini karartmam

Mustafa Cengiz, taraftarlara seslenerek, “Ey
sevgili taraftarlar 'hashtag' açacaksanız, TT ya-
pacaksanız harcamaları daha önce yapılan
8’den yapın, günlük limitten yapın. Bunun ça-
lışmasını yapın. 16 milyona çıkıyor böyle yapı-
lırsa. Ben artı bir gelir elde etmezsem ki buna
çalışıyoruz. Bugün Galatasaray en itibarlı ku-
lüplerden biri. Yazarım çekleri hepsini de alı-
rım. İrfan Can'ı da… Sonra da hadi eyvallah
der giderim. Buna engel olacak bir güç var mı?
Ben Galatasaray’ın geleceğini karartmam.
Bana istedikleri kadar beceriksiz desinler ben
bu konuda beceriksizim. Ben geleceği karart-
mam, benden bunu beklemeyin. Hocamızla da
konuştuk. 'Oldu oldu başkanım, olmadı bu
kadroyla da şampiyon oluruz. Gelecek yönetim
de transfer yapar'. Hocamızın dediği isimlerle
ilgili çalışmalar devam ediyor” şeklinde 
konuştu.

Fatih hoca anlaşılır birisi

Başkan Cengiz programdan önce teknik direk-
tör Fatih Terim ile yaptığı görüşme için ise şun-
ları kaydetti:"Çok özel değil, hocamla bir
haftadır buluşamıyoruz yoğun trafik var, kupa
maçı vardı. Hocam neden yalnız hissediyorsun
diye sordum, o hale geldim sinir-
lendim, dedi. Yalnız hisset-
mesi bizimle ilgili değil.
Belki de bizimle il-
gili. Bazı şeyler
anlatılmaz.
Allah bu
yaşta bu
gücü ho-
camdan
eksiltme-
sin. Saha
kenarında
çıldırıyor,
bu yaşta
yağmuru
yiyor. Ken-
dimden bili-
yorum; bu,

pa-
rayla
olacak
iş değil.
Hocama
hak verdik
bazen vermi-
yoruz. İki me-
deni insan gibi
koşuyoruz, bir
derdimiz yok.
Hoca konuşulabilir,
anlaşılabilir bir insan. Siz
olmasaydınız bir saat daha
otururduk." Fatih Terim ile yö-
netim ve kendisi arasında bir
olumsuz durumun olmadığını vur-
gulayan Cengiz, "Kavgalıydık ve barıştık
gibi bir durum yok. Hocamla olan kavgamı
da medyada konuşmam. Hoca da ben de öyle-
yim. İkimizde güneyliyiz. Kimseden çekinmem
lafı söylerim, hocamdan çekinmem o da ben-
den çekinmez. Medya üzerinden bunu yap-
mam hocam da yapmaz. Hocamızın kastettiği
şeyler başka" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim bir markadır

Transferde adı geçen isimler için yüksek bon-
servis bedelleri istendiğini anlatan Cengiz,
"Hocam değerli bir marka. Transferdeki isimler
havalara girdiler. Peşin yüksek fiyatlar var.
Hepsi İrfan Can kahveci oldu başıma. Tabii
hepsi değerli ama bir transfer stratejisi var.
Mevcut kadroyla da Galatasaray şampiyon
olur ama şampiyonluktan sonraki adımları at-
maya çalışıyoruz. Göksal başkanın istediği 13-
14 milyon Euro'dan daha değerli oyuncu.
Nakit yaratmandan uzun vadede borçlanama-
yız" diye konuştu.

Kulübe kayyum atanmasın

Takımın ekonomik olarak çok dikkatli yönetil-
mesi gerektiğine dikkat çeken Cengiz, "İyi bir
taraftarım, fanatik sayılmam. Ömrüm Galata-
saray'la geçti. En koma halimde bile Galatasa-
ray'ı düşündüm, hastalık bu. Sizden fazla
transfer yapınca, rakibiniz sizi yenmiş sanıyor.
Transferde galipseniz şampiyonluktan daha
değerli hale getirildi. Forvet almadığımız dö-
nemde en çok golü biz attık, defans alamadığı-
mızda en az golü biz yedik. Taylan çıktı.
Şapkadan tavşan çıkardı hocamız. Biz bazen fil

çıkarıyoruz. Taraftar kendini kırılgan
hissetmesin. Rakip takım ce-

binden ödüyor biz, öde-
miyoruz. Taraftar

emin olsun hiç
transfer yapama-

yabiliriz, hiç
transfer yapa-
mayınca is-
tifa en
kolay. İstifa
bana iyilik
olur. Ara-
dan bir
zaman ge-
çince kay-

yum atanırsa
buna dayana-

mam. Seçim

için çok uğraştım izin verilemedi. Ayarladılar o
yüzden seçim dediler, söylentisi çıktı. Ben se-
çime neden girmeyeyim? 2 bin 525 kişi bana oy
vermiş, güven vermiş buna ihanet edemem.
Ben girer miyim bilmiyorum" dedi. Transfer li-
mitlerini aşan kulüpler olmasına rağmen ceza
almayan kulüpler olduğunu dile getiren Cen-
giz, "Satma olmadan, destek olmadan 9 mil-
yon TL artımız var. Sponsor katkısıyla artacak
o rakam. Aşanlar oldu, iki kez aşan oldu. Ben
yapsam transfer yasağı ve puan silme oluyor.
Ben yüzde 25 aşarım. Aşanlar oldu. Yanımda
ses yok, görüntü var" ifadelerini kullandı.

İyi bir aday olursa desteklerim 

Başkanlık adaylığı için karar vermediğini akta-
ran Cengiz "Adaylığı düşünmüyorum, bilmiyo-
rum. İyi bir aday görürsem lehine çekilirim ve
desteklerim. Kendimce yeterli görmezsem aday
olabilirim, naz da etmiyorum. Galatasaray'ın
hasta taraftarıyım. İnşallah pandemi biter, evde
seyredemiyoruz. 15 günde bir gidiyorum loca-
mız var. Locamda yer bulamazsınız. Zevkten
mahrum kaldım. Şu an başkan olduğum için
hem bir şey diyemiyorum, gol oluyor oturuyo-
rum, gol yiyorum ses yok, ayıp olur. Milletin
kalitesini görmek istiyorsanız diğer başkanlara
bakın, kaliteyi görün. Real Madrid ile oynadık,
maçta gol oluyor başkanları ayağını oynatmı-
yor" açıklamasında bulundu.

Oyuncular oynadıkça mutluyuz

Genç oyuncuların oynatılmasından dolayı
mutlu olduğunu belirten Cengiz, "Hocama te-
şekkür ettim. Gençler oynadıkça sosyal medya-
dan idam ediyorlar. Benim sosyal medya
hesabım yok, benim yöneticilerimin yok de yok.
Twit atan yöneticilerimden de rahatsızım, yeni-
den aday olursam sosyal medya yasak. Benim
girmem sahte hesapları yok etmek için. Gençler
oynadıkça biz çok mutlu oluyoruz. Ligin 2'nci
yarı da 16 yabancı oldu" diye konuştu.

FIFA açıklaması 

Oğulcan Çağlayan'ın Uyuşmazlık Çözüm Ku-
rulu'dan aldığı ceza için ise Cengiz, "Sizin bir
sözleşmeniz var. Opsiyonunuz da var. Patronu-
nuz SGK'ya veriyor ve sözleşmsiniz uzatıyor
size sormadan. Sizin de daha iyi iş bulma du-
rumunuz var. Açılan davalı biz de bulunuyoruz
ama ayartma durumu yok. Tek taraflı uzatmayı
kulüp yapıyor, sen tek taraflı uzattıysan ben de
fesh ediyorum durumu var. Futbolcu köle
değil. FIFA tek taraflı oyuncunun sözleşmesi
uzatılamaz onay gerekiyor demekte. Diğer ku-
lüpler de UÇK'dan rahatsız. 1 milyon 200 bin
Euro denilen para  Kayseri Erciyespor'a ödene-
cek olan ücret, 6 maçta takımında oynamadığı
maç" ifadelerini kullandı.

Falcao konusu

Radamel Falcao'nun önemli bir isim olduğu-
nun altını çizen Cengiz, "Taraftar isteği için ya-
pılan bir transfer. Binlerce kişi karşıladı. Ona
gece göremedin, sabah olsaydı görürdün dedi.
İstanbul tarihinin büyük toplanması. Falcao
bizim için değerli oyuncu, sakatlıktan kurtula-
madı, bize gelince sakat değildi. İlk maçlar aşırı
yüklendi taraftarın alkışını almak istedi. Mo-
naco, 8 milyon Euro teklif etti. Golden sonra
stadyumda sessizlikten bıktım dedi ve bizi seçti.
Üst adalesinde ve dizinde sakatlık vardı. Falcao
karakterli bir oyuncu. Falcao bize şu kulübü
buldum derse kolaylık sağlarız. Güney Ameri-
ka'dan teklifler var" dedi. DHA
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BU yıl yapılacak olan Tokyo Olimpiyat
Oyunları ve Büyükler Avrupa Şampiyo-
nası’nda mücadele edecek olan Kadın Millî
Halter Takımına, Ankaragücü sporcusu
Nuray Levent davet edilirken, Gençler

Dünya Şampiyonası ve Büyükler Avrupa
Şampiyonası’nda mücadele edecek olan
Kadın Millî Halter Takımı'na ise Melisa
Güneş çağrıldı. Ankaragücü Halter Takımı
Antrenörü Ertan Mert, sporcuların milli ta-

kımda mücadele edecek olmasından dolayı
çok mutlu olduğunu ifade ederek "Sporcula-
rımızın büyük başarılara imza atarak, 
Ankaragücümüzü en iyi şekilde temsil ede-
ceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

BORDO mavili kulübün başkanı Ahmet
Ağaoğlu, kulüp dergisinde, hayatını kay-
beden Özkan Sümer’e yönelik açıklama-
larda bulundu. Ağaoğlu, kulüp dergisinin
yeni sayısının büyük bölümünü kısa bir
süre önce kaybettikleri Özkan Sümer’e
ayırdıklarını belirterek, “Camiamızın ve
Türk futbolunun en önemli isimlerinden
biri olan, başarıları tarihimizde aynı ku-
palar gibi pırıl pırıl parlarken, yaptıklarıyla
yeşil sahalarda iz bırakan Sayın Özkan
Sümer’i ne yazık ki ebediyete uğurladık.
Özkan Sümer; benim spor vizyonumun
oluşmasında, yöneticilik sürecimde ve ha-
yatımın hemen her aşamasında önemli
yere sahip olan isimlerin başında geliyor.
Sayın Sümer’in başkanlığında yönetici
olarak çalışma fırsatı buldum. Yöneticili-
ğimde onun Trabzonspor altyapısı üze-
rine düşüncelerini, eylemlerini ve
felsefesini benimseyerek, ilerleyen yıllarda
Golf Federasyonu’nda uyguladım.
Özkan Sümer sayesinde edindiğim biri-
kimle bir tek milli sporcusu olmayan Golf
Federasyonu’nda birçok milli sporcu ye-
tiştirdik. Bu sporcular Akdeniz Oyunla-
rı’nda gümüş madalya, Avrupa Gençler
Şampiyonlarında Altın Madalya aldılar
ve bireysel olarak daha pek çok başarının
altına imza attılar” diye konuştu.

Özkan Sümer güçlü bir figürdü

‘Özkan Sümer, Türkiye Cumhuriyeti’nin
bugüne kadar yetiştirdiği nadir spor
adamlarından biriydi’ diyen Ağaoğlu,
şöyle devam etti: “O, Trabzonsporumuz
için öncü ve güçlü bir figürdü. Bugün
Trabzonspor Yusuf Yazıcı’nın satışından
17.5 milyon Euro kazanıyorsa; Abdülka-
dir Ömür, Uğurcan Çakır, Serkan Asan,
Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak
ve daha nice altyapı oyuncularımıza yük-
sek piyasa bedelleri belirleniyorsa bu,
Özkan Sümer’in kurduğu ve geliştirdiği
altyapı sistemi sayesinde olmuştur.
Bugün, özellikle İçinde bulunduğumuz
ekonomik şartlarda, altyapının ekonomik
ve sportif değerini çok daha iyi anlamış
bulunmaktayız. Bu nedenle Özkan Sü-
mer’i sadece bir fikir adamı olarak değil,
aynı zamanda vizyonuyla kulübümüze
büyük ekonomik katkılar sağlayan bir
isim olarak da görmemiz gerekir.”

Fırtına
geLecekten eMin

Halter takımı sporcularına milli davet
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in
sözleşmesi için "Fatih Terim biz devam edersek devam eder. 2+3 yıllık sözleşme
yaptık. Sözleşmeyi hocamla yaptık, hocam öyle istedi. Hocamızın söylediği o an
gerginlikle söylenmiş söz. Hocamla devam ederim, 33 sene kalayım, hocamla 33
sene devam ederim. Hocamız Galatasaray'a verdiklerini saymayan çarpılır" dedi

DAiMA 

YANINDAYIZ

Transfer döneminin dünyada durgun olduğunu hatırlatan Cen-

giz, "Çok değerli oyuncularımız var. Bir tek İngiltere'de ve İtal-

ya'da transfer hareketliliği var. İspanya'da Barcelona daralmaya

gitti. Ücretlerde indirim yaptı. Satmaya çalışıyorlar. Oyuncularıma

ilgi var ama resmi teklif yok" diye konuştu. Teknik direktör Fatih

Terim'in sözleşmesi için ise Başkan Mustafa Cengiz, "Fatih

Terim biz devam edersek devam eder. 2+3 yıllık sözleşme

yaptık. Sözleşmeyi hocamla yaptık, hocam öyle istedi. Ho-

camızın söylediği o an gerginlikle söylenmiş söz. Ho-

camla devam ederim, 33 sene kalayım, hocamla

33 sene devam ederim. Hocamız Galatasa-

ray'a verdiklerini saymayan çarpı-

lır" dedi.

33 yıl 

kalsam bile...

FatıH terıM’LeFatıH terıM’LeFatıH terıM’LeFatıH terıM’LeFatıH terıM’LeFatıH terıM’LeFatıH terıM’LeFatıH terıM’Le
YOLa deVaM!
FatıH terıM’Le

Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Özkan
Sümer’in Trabzonspor için öncü ve güçlü bir
figür olduğunu belirten Trabzonspor Kulüp
Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Nice altyapı
oyuncularımıza yüksek piyasa bedelleri 
belirleniyorsa bu Özkan Sümer’in kurduğu ve
geliştirdiği altyapı sistemi sayesinde olmuştur.
Onun kurduğu, geliştirdiği ve pek çok
antrenörümüzün büyüttüğü altyapımızı
geleceğe taşıyoruz” dedi

Bursa’nın
direnci arttı
GENÇ oyuncuların ağırlıkta olduğu bir
kadro ile mücadele veren Bursaspor, oyun-
cularının deneyim kazanmasıyla daha fazla
direnç göstermeye başladı. TFF 1'inci Lig
ekiplerinden Bursaspor, devreyi 27 puan ile
noktalarken birçok mücadelede de öne geç-
mesine karşın, üstünlüğünü koruyamadı.
Geride kalan 17 karşılaşmada 13 kez ilk
golü kaydeden Bursa temsilcisi, bu müca-
delelerin 6’sında puanlar kaybetti. Bu sezon
genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro
ile ter döken Bursa ekibinin, puan kayıpları-
nın önemli kısmı ilk 10 haftalık periyotta
gelirken; maçlar ilerledikçe tecrübe kazanan
ve istikrara kavuşan ekip, devrenin son haf-
talarına doğru ise skor avantajlarını galibi-
yete çevirmesini bildi. Öne geçtiği
mücadelelerin 7’sini kazanan Bursaspor, 
2 kez de berabere kaldı. 
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Rumen Teknik Direktör Marius Su-
mudica, Gaziantep'ten ayrılmadan
önce düzenlediği basın toplantısında
kente gözyaşlarıyla veda etti

D emir Grup Sivasspor
maçı sonrası yaptığı
açıklamalardan dolayı

büyük pişmanlık duyduğunu
ifade eden tecrübeli çalıştırıcı,
Gaziantep halkı ve tüm Türki-
ye'den özür dileyerek gözyaşı
döktü. Gaziantep Futbol Kulübü
ile yollarını ayırmalarının ardın-
dan ilk kez konuşan Sumudica,
yaşanan olaylardan dolayı çok
pişman ve üzgün olduğunu belir-
terek, "Şu an çok üzgünüm.
Kendi kendime soruyorum; evim
Gaziantep mi, yoksa Romanya
mı olduğunu anlamaya çalışıyo-
rum. Evime dönmek istiyorum
ama dönemiyorum. Burası
benim evim olmuş. Burada yaptı-
ğım her şeyi kalbimle yaptım. Bu
şehri evim gibi hissediyordum.
Daha geçen hafta Türk pasa-
portu çıkarmak isterken şimdi her
şey değişti. Biz burada boş bir
bardağı hep beraber doldurduk
ama yaptığım bir hatadan dolayı
her şeyi bitirmek kabul edilebilir
bir şey değil. Önemli başarılar
elde ettik. Oyuncularımın hepsini
tebrik ediyorum. Oyuncularımın
ve kulüp çalışanlarının yüzde 90'ı
bana mesaj atıp üzüntülerini dile
getirdi. Herkese, tüm yöneticilere
her şey için teşekkür ediyorum.
Ben artık bir Türk gibi güçlü de-
ğilim. Çünkü sizlerin önünde
gözyaşı döküyorum. Bu gözyaş-
ları 18 aylık bir çalışmanın göz-
yaşları" diye konuştu.

Çok üzgünüm

Demir Grup Sivasspor maçının
ardından verdiği röportajdaki
bazı açıklamaların basit bir şaka
olduğunu vurgulayan Marius
Sumudica, "Burada çok güzel za-

manlar geçirdim. Bu konuşmayı
yapmamım nedeni Gaziantep
halkına karşı son görevimi yap-
maktır. Maçtan sonra yaptığım
talihsiz şaka ile ilgili konuşmak
istiyorum. Yapmış olduğum ta-
lihsiz şaka yanlış anlaşıldı. Bu
şaka büyütüldü. Kimi üzdüysem,
kırdıysam başta Gaziantep halkı
olmak üzere tüm Türkiye'den
özür dilerim. Bu büyütüldü ve
çok büyük bir sorun oldu benim
için. Benim fikrim, benim düşün-
celerim, yaptıklarımdan dolayı
pişmanım. Bu takımı Adil beyle
beraber kurduk. Belediye başkanı
ve Valimizin de katkıları çoktu.
Eğer devam etseydik Avrupa ku-
paları için devam edecektik.
Başka bir konuda benim üzgün-
lüğüm artık bir daha burada ya-
şayamayacağımdır" dedi.

İçim buruk

Rumen teknik adam, sözlerine
şöyle devam etti: "İçim biraz
buruk, hala kalktığımda ara-
bamla kulübe doğru gitmeyi
hayal ediyorum, onu düşünüyo-
rum. Tamam bir hata yaptım
özür dilerim ama kimseye haka-
ret etmedim, kimseyi kırmadım.
Ama maalesef yollarımızı ayırdık.
Olmaması gerekirdi ama maale-
sef oldu. Buradaki görevimi ta-
mamladım ama içimde burukluk
var. Aldığımız önemli galibiyetleri
taraftarlarla kutlayamadığımız
için içim buruk. Bu ailenin par-
çası olan her bir üyeyi çok seviyo-
rum." Marius Sumudica, basın
toplantısındaki vedasını Türkçe,
"Buradaki herkes benim yüre-
ğimde yaşayacak. Güle güle Ga-
ziantep" sözleriyle tamamladı.
DHA

Muslera çalışmalara
başladı
Galatasaray, Süper Lig’in
19'uncu haftasında Beşiktaş
ile oynayacağı derbi maçın
hazırlıklarına bugün yaptığı
antrenmanla başladı
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen an-
trenmanda Türkiye Kupası’ndaki Yeni Malatyaspor
karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme ça-
lışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile
antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde
duruldu. İdmanın ana bölümünde sınırlı alanda daya-
nıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, ye-
nilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından
tamamlandı. Bu arada Uruguaylı kaleci Fernando
Muslera, uzun süre sonra antrenmanda takımla birlikte
çalışmalara başladı. Ayrıca Sofiane Feghouli de takımla
birlikte çalışmalara katıldı. Yeni Malatyaspor maçının
ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale
grubunda orta derece zorlanma (kısmi yırtık ve ka-
nama) tespit edilen Emre Taşdemir’in de tedavisine
başlandı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçının hazırlıkla-
rına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisle-
ri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Güreşte milli
heyecan
Kadın Güreş Milli Takımı,
yarın Fransa’da başlayacak ve
17 Ocak’ta sona erecek
Grand-Prix De France Henri
Deglane Turnuvası'na katıla-
cak. Kadın güreşçilerin yer al-
dığı ve başkanlığını Türkiye
Güreş Federasyonu Başkanı
Musa Aydın’ın yaptığı ilk ka-
file, bugün Fransa’ya hareket
edecek. Turnuvada madalya
mücadelesi verecek milli güreş-
çiler şu şekilde: 50 kiloda Evin
Demirhan - Aynur Erge, 53 ki-
loda Zeynep Yetgil - Esra Pul,
57 kiloda Bediha Gün - Meh-
lika Öztürk, 62 kiloda Cansu
Aksoy, 68 kiloda Aslı Demir -
Nesrin Baş - Nazar Batır, 76
kiloda ise Vahide Nur Gök -
Ayşegül Özbeğe - Merve Pul.
Kadın Güreş Milli Takımı, 16
Ocak'ta yurda dönecek. Tur-
nuvada mücadele edecek olan
Grekoromen Güreş Takımı da
16 Ocak'ta Fransa’ya gidecek.
Grekoromen Erkek Milli Ta-
kımı ise iki ayrı turnuvada ter
dökecek. 55 kiloda Ekrem Öz-
türk - Şeref Kılıç - Elçin Ali, 60
kiloda Kerem Kamal, 63 ki-
loda Abdurrahman Altan -
Mehmet Çeker - Fatih
Üçüncü, 67 kiloda Atakan
Yüksel, 72 kiloda Selçuk Can -

Cengiz Arslan, 77 kiloda
Yunus Emre Başar - Fatih
Cengiz, 82 kiloda Burhan Ak-
budak - Salih Aydın - Emrah
Kuş ve 87 kiloda Metehan Ba-
şar’dan oluşan ekip Grand-
Prix De France Henri Deglane
Turnuvası için 16 Ocak tari-
hinde Fransa’ya hareket ede-
cek. 60 kiloda Ahmet Uyar, 67
kiloda Enes Başar - Hacı Ka-
rakuş, 72 kiloda Ahmet Yıl-
maz, 77 kiloda Furkan Bayrak,
87 kiloda Doğan Göktaş - Ali
Cengiz, 97 kiloda İbrahim
Tığcı ve 130 kiloda Osman
Yıldırım - Muhammed
Hamza Bakır’da oluşan Gre-
koromen Güreş Milli Takımı
ise Hırvatistan’ın başkenti
Zagreb'de düzenlenen Grand-
Zagrep Open Croatia Turnu-
vası'nda mücadele edecek.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, tek-
nik direktör Yalçın Koşukavak’ın acil transfer is-
temesine ve transfer döneminin başlamasının
üzerinden 10 gün geçmesine rağmen takıma tak-
viye yapamadı. Ligde zor günler geçiren Ege
ekibi, dar kadrosu nedeniyle sezonun ilk yarı-
sında sıkıntı yaşadı. Denizlispor, Oğuz Yılmaz'ın
kadro dışı bırakılması, İsmail Aissati'nin alacak-
larının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini fes-
hedip ayrılmasıyla birlikte güç kaybetti.
Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak,
takımın dar bir kadroya sahip olduğunu ve acil
transfer yapmaları gerektiğini söylemişti. Trans-
fer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılarda Ko-
şukavak ve taraftarların beklentisi henüz
karşılanamadı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin,
kadroya 4-5 nokta atışı, 4-5 de alternatif oyuncu
transfer etmek istediklerini dile getirdi. Ancak
henüz somut adımların atılmaması camiada en-
dişe yarattı.

Tusha imzayı attı

Yukatel Denizlispor, Kosova doğumlu 18 yaşın-
daki genç santrfor Veton Tusha ile 3.5 yıllık pro-
fesyonel sözleşme imzaladı. Sezon başında
Yukatel Denizlispor altyapısına transfer olan ve
A takımla birlikte antrenmanlara çıkan Tusha, 25

numaralı formayı giyecek. İmza töreninde ko-
nuşma yapan Altyapıdan Sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Tolga Erdey, “Denizlispor’un geleceğine
yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sezon ba-
şında birçok futbolcumuzu profesyonel yaptık ve
hepsi A takımımız ile birlikte çalışmalarına
devam ediyor. Böyle genç oyuncular keşfederek
takımımıza kazandırmaya devam edeceğiz” ifa-
delerini kullandı.

Denizli’de transfer
belirsizliği sürüyor

Berat 
meydan

okudu

Berat 
meydan

okudu
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Trabzonspor’un yeni transferi Berat Özde-
mir, yeni bir meydan okumada korkusu ol-
madığını belirterek, “Telleri aşan o küçük
çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele et-
meye hazır. Bu forma ile sahada mücadele
edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum”
dedi. Trabzonspor Kulübü, ara transfer dö-
nemindeki ilk transferi Berat Özdemir için
sosyal medya hesaplarından bir video pay-
laştı. Gençlerbirliği’nden bordo-mavili ta-
kıma transfer olan Berat'ın, yayınlanan
videoda soyunma odasında 2 numaralı
Trabzonspor formasını giyerek Medical
Park Stadyumu’na çıkış anlarına yer ve-
rildi. Videoda mücadeleye hazır olduğunu
da kaydeden Berat, “Biliyorum, bu benim
için yeni bir meydan okuma. Ama hiçbir
korkum yok. Telleri aşan o küçük çocuk
artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye
hazır. Bu forma ile sahada mücadele ede-
ceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben
Berat ve ben hazırım” ifadelerine yer verdi.
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KoronavirüSe karşı alınan
yeni önlemler kapsamında İs-
tanbul'da toplu ulaşımda kul-
lanılan İstanbul kartlarına
HES kodu zorunluluğu
bugün başladı. Öte yandan
vatandaşlar bugün de HES
kodlarını kartlarıyla eşleştir-
mede İstanbulkart Dolum
Merkezleri önünde kuyruk-
lar oluşturdu. Kadıköy'deki
kuyruk havadan da görün-
tülendi. İçişleri Bakanlı-
ğı'ndan yayımlanan
genelge ile şehir içi toplu
ulaşım araçlarında HES

kodu zorunluluğu getirilmişti.
HES kodu ile eşleştirilmemiş
İstanbulkart'lar bugünden
itibaren toplu taşımada kulla-
nılamıyor. İBB tarafından va-
tandaşlara tanınan süre dün
dolmasına rağmen bugün de
İstanbulkart Dolum Merkez-
leri önünde uzun kuyruklar
oluştu. 

Herkese eziyet oluyor

Kadıköy'de bulunan İstanbul-
kart Dolum merkezi yoğunlu-
ğun yaşandığı yerlerden
birisiydi. HES kodu eşleştir-

mek için kuyrukta bekleyen
Mine Acar "Bugün son gün
sırada bekliyorum. Gün ola-
rak uzatabilirler biraz daha.
Çoğu yaptırmayan var. Toplu
taşımaya kullanamayacağız
yoksa." diye konuştu. 
Haberinin olmadığını söyle-
yen Emine Yıldız "Kuyruk-
larda belimiz koptu. 1 saattir
bekliyorum. Daha önce habe-
rimiz olsaydı son güne bırak-
mazdım. İnsanlara eziyet
oluyor" diye konuştu. Yoğun-
luk havadan drone ile görün-
tülendi. DHA

T uzla’da yaşayan ve yazdığı ‘Engeller Sona
Ersin’, ‘Engelsizsiniz’ ve ‘Sen Her Şeye De-
ğersin’ isimli kitapları ile engellilerin yaşadığı

zorlukları kaleme alan Ersin Ata, yazdığı kitapları
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya ulaştırdı.
Bunun üzerine Dr. Yazıcı'da, Ata’yı evinde ziyaret
etti. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler
kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Dr. Yazıcı ile
Ata, kitaplar üzerine sohbet etti. Kitaplarının daha
çok insan ulaşmasını isteyen Ersin Ata, Dr. Şadi
Yazıcı’dan hem yeni bir bilgisayar hem de kitapları-
nın okullarda öğrencilere ve vatandaşlara ulaşma-

sını istedi. Eski bilgisayarını ihtiyaç sahibi bir öğren-
ciye vermesi konusunda Ata ile anlaşan Dr. Yazıcı,
Ata’ya yeni bir bilgisayar sözü vererek, kitaplarının
okullara ve daha fazla insana ulaşması için elinden
geleni yapacağını söyledi.

Dostluğumuz devam edecek

Ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Ersin Ata karde-
şimizi ziyaret ettik. Kendisi tüm engellerine rağmen
tüm engelleri aşarak üç tane kitap yazmış bir karde-
şimiz. Sürekli yazışıyoruz. Bizim imza günümüze
de kitap fuarında bulunmuştu. Ama kendisi gerçek-
ten herkese ilham olacak azime, şevke ve dünyaya

tutunuş şekliyle de herkesi motive edebilecek ve
ilham kaynağı olacak kardeşimi tebrik ediyorum.
İyi ki var diyorum. Kendisiyle arkadaşlığımız ve
dostluğumuz devam edecek” diye konuştu.

Çok mutlu oldum

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen
Ersin Ata ise” Çok mutlu oldum. Başkanımız zaten
Tuzla’ya çok hizmeti olan birisi. Çok teşekkür edi-
yorum” dedi. Ersin Ata’nın annesi Havva Ata da
“Ersin mükemmel bir çocuk. Oğlumuz ile bu küçü-
cük odada çok huzurluyuz. Oğlum başkanımızı
çok seviyor. Ziyaretinden dolayı çok teşekkür edi-
yor. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Vatandaş HES kodu
için kuyruk oldu

‘Engeller Sona Ersin’, ‘Engelsizsiniz’ ve ‘Sen Her Şeye
Değersin’ isimli 3 kitabın yazarı. Ersin Ata’yı evinde ziyaret

eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Ersin Ata,
Herkese ilham olacak azme ve şevke sahip. Dünyaya tutunuş

şekliyle herkesi motive edecek, ilham kaynağı olacak.
Kardeşimi tebrik ediyorum. İyi ki var diyorum. Kendisiyle

arkadaşlığımız ve dostluğumuz devam edecek” dedi

ENGELLER
ARTIK SONA
ERSIN

Maske için büyük kolaylık 
Sultanbeyli Belediyesi, ilçe sakinlerinin maskeye kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak
amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Uygulama ile vatandaşlar, billboardlar üzerinde
yer alan QR kodunu okutarak maske ve dezenfektana ulaşabilecek
Sultanbeyli Belediyesi, billboard-
lar üzerinden maske ve dezenfektan
dağıtımına başladı. Hayata geçirilen
uygulama ile ilçe sakinleri, Sultan-
beyli’nin farklı noktalarına temizlik,
maske ve mesafe kurallarına dikkat
çekmek için asılan billboardlara ek-
lenen QR kodunu okutarak, maske
ve dezenfektan talebinde bulunabi-
lecek. Kod okutulduğunda çıkan ek-
rana ad, soyad ve iletişim bilgilerini
giren vatandaşlara belediye ekipleri
maske ve dezenfektan ulaştıracak.

Yeni bir hizmet

Konuyla ilgili değerlendirmede bu-
lunan Sultanbeyli Belediye Başkanı
Hüseyin Keskin, “Belediye olarak
soğuk kış günlerinde vatandaşları-
mıza yeni bir hizmet daha ulaştır-
mak istiyoruz. Pandemi sürecinde
vatandaşlarımızı bilgilendirmek için
bütün mahallelerimizde bulunan
billboardlarımızda maske, mesafe
ve temizlik uyarılarımız vardı. Şimdi
billboardlarda oluşturduğumuz QR
kodları var. İhtiyacı olan vatandaşla-
rımız QR kodunu telefonlarından
okutacaklar, okuttuklarında iletişim
bilgilerini verecekler. Bu bilgiler ça-
lışma arkadaşlarımızın sistemine
düşmüş olacak ve çalışma arkadaş-

larımız da vatandaşlarımıza bilgi-
lendirme mesajı gönderecek ardın-
dan maske ve dezenfektanları
ulaştıracak. Daha öncesinde biz ev-
lerinden çıkamayan, özellikle 65 yaş
üzerindeki hemşehrilerimizin gö-
nüllü gençlerimizle birlikte her hafta
sonu ihtiyaçlarını gidermeye çalışı-

yorduk. Artık hava da soğuk olacak.
Belediye olarak vatandaşlarımıza
kolaylık olsun istedik. Bu süreçte
evden çıkamayan ihtiyaç sahibi
hemşehrilerimizin mağduriyetini gi-
dermek için böyle bir projeyi hayata
geçirdik” diye konuştu. 
MÜGE CESUR ÖZMEN

Kış lastiği telaşı
Meteorolojinin hafta başından bu yana yaptığı kar ve
buzlanma uyarılarının ardından, oto lastikçilerde
yoğunluk oluşmaya başladı. Kış lastiği taktırmak için
lastikçilere gelen vatandaşlar, bu sene geçmiş yıllara
kıyasla geç bile kaldıklarını söyledi
iStanBul'da kış lastiği taktıran sürücüler lastikçilerde yo-
ğunluk oluşturdu. ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiğine,
özel araç sahipleri de yoğun ilgi gösteriyor. Bayrampaşa'da
bir lastikçi, hava şartlarının sıcak gitmesinden dolayı geç-
miş yıllara göre işlerin durgun olduğunu ancak bu hafta ba-
şından itibaren buzlanma ve kar uyarısından sonra
hareketlenme başladığını söyledi. 12 yıldır oto lastikçi dük-
kanı işleten ahmet Şen, bu yıl işlerin durgun olduğunu be-
lirtti. Meteorolojinin buzlanma ve kar uyarılarından sonra
hareketlilik başladığını söyleyen Şen, geçtiğimiz yıl ekim
ayında taktıkları lastiği bu yıl ocak ayında taktıklarını söy-
ledi. Şen, "umarım kar hasretimizi giderebiliriz. Biz lastikçi-
ler sabah akşam dua ediyoruz yağsın da işlerimiz açılsın
diye. Bu sene az. Biz 10'uncu ayda lastik takardık. Kar kış
erken gelirdi. ama bu sene yağmadı. istanbul'da havalar
çok güzel günlük güneşlik. uyarılardan sonra artış oldu bu
hafta hareketlilik başladı" diye konuştu. 
Kış lastiği taktırmaya gelen Musa Kahraman, "Can güvenli-
ğimiz için, araç güvenliğimiz için taktırdık lastiğimizi. Me-
teoroloji bildirdi bize. Önümüzdeki günlerde kar gelecek
diye. Biz de önlemimizi aldık. istanbul'un havası belli değil
bu sene kış gelmedi biz de bu zamana kaldık. 25 yıldır is-
tanbul'dayım ben. Önceki kışlar sert geçiyordu. lastik zincir
olmazsa yollarda kalıyorduk. Yetkililerden uyarı gelince er-
kenden önlemimizi aldık" dedi. dHa

BeŞiKtaŞ Belediyesi Karla Müca-
dele ekipleri, kar yağışının ve buz-
lanmanın olası etkilerine karşı
gerekli önlemleri aldı. Geçtiğimiz
günlerde yetkililer tarafından yapı-
lan istanbul'un soğuk, fırtınalı ve
kar yağışlı bir havanın etkisine gi-
receği uyarısının ardından Beşiktaş
Belediyesi ekipleri de teyakkuza
geçerek gerekli tüm önlemleri aldı.
alınan önlemler kapsamında Be-
şiktaş Belediyesi, 24 adet kepçe, 1
adet greyder, 12 adet kar küreme
ve tuzlama aracı, 14 adet kamyo-
net elle tuzlama aracı, 2 adet se-

petli araç, 2 adet çekici kurtarıcı
araç ve 300 kişilik karla mücadele
ekibiyle, herhangi bir mağduriyet
yaşamaması için hazır bekliyor.
Karla mücadele çalışmalarıyla ilgili
olarak Beşiktaş Belediye Başkanı
Rıza akpolat da sosyal medya he-
sabından bir paylaşımda bulundu.
akpolat, “Kuraklıkla mücadelemiz
sürerken yaklaştığı söylenen kar
haberi sevindirici. Vatandaşlarımı-
zın Beşiktaş’ta olumsuzluk yaşa-
maması için ekiplerimiz hazır.
Beşiktaş’ta #Birlikte varız” mesa-
jını verdi.

Beşiktaş’ta
kar mesaisi

ŞiŞli'de, torpil ya da maytap ben-
zeri bir patlayıcı nedeniyle ağzı
parçalanan yavru kedi 3 haftalık te-
davinin ardından sağlığına ka-
vuştu. Sokak kedilerine besleyen
fark ettiği yavru kediyi tedavi etti-
ren Gülcan dursun 'Magic' ismini
verdiği kediye yuva aradıklarını
söyledi. Kurtuluş'ta, sokakta kedi-
leri besleyen yapan hayvansever
Gülcan dursun, yaklaşık 3 hafta
önce yine kedileri beslediği
sırada bir yavru kedinin
bıraktığı mamaya
dokunmadığını
fark etti. daha
sonrasında
yaptığı besle-
melerde de
mama 
yememesi
üzerine me-
raklanan dur-
sun, dikkatlice
baktığında
yavru kedinin
ağzında yara oldu-
ğunu gördü. Yaranın
enfeksiyondan kaynak-

lanmış olabileceğini düşünen dur-
sun, kediyi, tedavi ettirmek ama-
cıyla veterinere götürmek istedi.
insanlardan kaçan kedinin peşin-
den günlerce koşan Gülcan dur-
sun, 4 gün sonunda yakalayarak
veterinere götürdü.  dursun, veteri-
nerde, enfeksiyon zannettiği ya-
raya torpil ya da maytap benzeri

bir patlayıcının neden ol-
duğunu öğ-

rendi.

Yavru kedi
sahibi bekliyor


