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Pandemiyi aşı ile
gölgelemek

Gelecek Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Selçuk Özdağ saldı-

rıya uğramasının ardından hastanede
yaptığı ilk açıklamada, “Sayın Cum-
hurbaşkanı ve Bahçeli'ye sesleniyo-
rum; korkmuyorum, susmayacağım.
O gençlere sesleniyorum, kendinizi
kullandırmayın. Selçuk Özdağ ancak
öldürülürse susar. Burası orman 
kanunlarının olduğu Türkiye 

olmayacak.
Bu devam
ederse Tür-
kiye için kötü
olur. Bundan
sonra farklı
şeyler söyle-
yeceğim”
diye konuştu.
I SAYFA 7

ç

Korkmuyorum
susmayacağım

OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

HABERİN 
DEVAMI SAYFA 2’DE

Böyle bir saldırı
kabul edilemez!

Yeniçağ Gazetesi Ankara Tem-
silcisi Orhan Uğuroğlu'na ya-

pılan saldırı sonrası telefonla geçmiş
olsun dileklerini ileten Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun “Bunun arkasında kötü bir niyet
arıyoruz. Olayın yakın takipçisi olaca-

ğız” dedi. “Böyle
bir saldırı asla
kabul edilemez”
diyen Altun,
“Kültürümüzde
olmayan şeyler
bunlar. Bu saldı-
rılar üzerinden si-
yaset falan yapıl-
maz” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7

ç

Gelecek Partisi Genel 
Başkanı Ahmet Davu-

toğlu, Ankara'da evinin önünde
sopalı ve silahlı saldırıya uğrayan
Gelecek Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın son
durumuna ilişkin açıklamada 
bulundu. Davutoğlu, “Sayın Sel-
çuk Özdağ alçakça, kalleşçe bir
saldırıya uğradı. Cuma namazına
gitmek üzere evinden ayrılırken
silahlı ve sopalı 5 kişi kendisine

cinayete teşebbüs edecek şekilde
bir saldırı gerçekleştirdi” dedi.
“Başkent’in göbeğinde siyasi terör
saldırısına uğrayan kardeşim 
Selçuk Özdağ’ın ameliyatı şükür
başarıyla sonuçlandı” bilgisini
veren Davutoğlu, “24 saat geçti
silahlı-sopalı saldırganlar nerede?
Azmettirenler nerede? Failler 
bulunup ortaya çıkarılana kadar
soracağım; Terör Ankara’da, 
failler nerede?” diye sordu. 

ç
ÖZDAĞ’ın AmeliyAtı BAŞArıylA SOnUÇlAnDı

Saldırıların, insanların 
yüreklerine korku salmak 

isteyen bir çete tarafından gerçek-
leştirildiğini ifade eden Davutoğlu,
“Bu ülkenin dikta yönetimine, 
otoriter rejimlere, başkalarında 
gördüğümüz tarzda insanların 
konuşmaktan korktuğu, sokağa 
çıkmaktan korktuğu, 70'li yılların
90'lı yılların Türkiye'sine döndürül-
mesine izin vermeyeceğiz. Bizi yıl-
dıramazsınız, bizi

korkutamazsınız” dedi. “Siyasi 
partiler aradılar, açıklama yaptılar
hepsine teşekkür ediyorum” diyen
Davutoğlu, “Liderleri bazında 
açıklama yapmayan iki parti var.
Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de
Sayın Bahçeli bu alçakça saldırıyı
kınayan bir açıklama yapmadılar.
Bugün bu saldırılar yaşanırken
Türkiye'yi yönetenlerin açıklama
yapmış olmaması utanç vericidir”
eleştirisinde bulundu. I SAYFA 7
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Etyen’e
katılmıyorum...

Gelecek Partisi Genel
Başkanı Ahmet Davutoğlu,
evinin önünde saldırıya
uğrayan Gelecek Partisi
Genel Başkan Yardımcısı
Selçuk Özdağ’ın
ameliyatının başarıyla
sonuçlandığını açıkladı.
Davutoğlu, “24 saat geçti
silahlı-sopalı saldırganlar
nerede? Azmettirenler
nerede? Terör Ankara'da,
failler nerede?” diye sordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, enerji projeleri toplu

açılış töreninde konuştu. “Örnek ola-
cak dev tesisi bugün açıyoruz” diyen
Erdoğan, “Bu proje ile yıllık 4.7 mil-
yon ton linyiti işleyerek enerjiye dön-
üştüreceğiz. Türkiye'nin büyümesi
için olmazsa olmaz gördüğümüz
elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda
3'e katlayarak 96 bin megavata ulaş-
tırdık” ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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Fahrettin Altun

ŞİDDET GAYRİ MEŞRUDUR

Bizim şiddetle
işimiz olamaz

Türkiye'yi sarsan saldırılar
hakkında açıklama yapan

MHP Genel Başkan Yardımcısı
Semih Yalçın, “Saldırı, şiddet bunları
bizzat yaşamış ve çok acılar çekmiş
insanlarız. Şiddet kesinlikle yanlış ve
gayrimeşru bir yöntem. Biz kalemle

ve dil ile müca-
dele ederiz. 
Şiddetle bizim
işimiz olamaz.
Bırakın böyle 
bir saldırının 
arkasında olmayı
tamamen bu 
saldırının karşı-
sındayım” dedi. 
I SAYFA 7

ç

Semih Yalçın

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ

Hukuk önünde
hesap verecekler

Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, sosyal medya hesabın-

dan “Selçuk Özdağ, Orhan Uğu-
roğlu ve Afşin Hatipoğlu'na acil
şifalar diliyor, kendilerine yönelik 
saldırıları kınıyorum. Failler hukuk
önünde hesap verecektir. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da talimatı bu

yöndedir.” Açıkla-
ması yaptı. İçişleri
Bakanı Süleyman
Soylu'nun da 
saldırıya uğrayan
Selçuk Özdağ'ı
aradığı belirtildi.
Görüşmeye dair
başka bir bilgi
paylaşılmadı. 
I SAYFA 7
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Abdulhamit Gül

TEROR anKaRa’da
FaıLLER nEREdE?

Davutoğlu, “"Türkiye'yi daha otoriter bir rejime yöneltmeye çalışırlarsa bilsinler ki, bir daha bu ülkede dikta 
rejimlerine izin vermeyeceğiz. Bir kez daha, değerli arkadaşımız Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun diyoruz” dedi. 
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Recep Tayyip Erdoğan

BaRaJLaR
dOLUyOR

İstanbul'da doluluk oranları yüzde 20'nin altına düşen ba-
rajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı. İSKİ'nin

verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı 28.66'ya ulaştı.

Bir kaç hafta önce neredeyse kuruyan Kazandere ve Papuçdere
barajlarında doluluk oranları yüzde 15'in üzerine çıkarken, Istıran-
calar barajında doluluk oranı yüzde 97.47'ye ulaştı. I SAYFA 5

ç

Geç başladık ama 
ilk sıralardayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, Ankara Şehir 

Hastanesi'nde koronavirüs aşısı 
oldu. Aşı sonrası açıklama yapan
Oktay, “Yeni başlamamıza rağmen,
aşılamada ilk sırada bulunan ülkeler
arasına girmiş durumdayız. İnşallah
nisana doğru kendi aşılarımız da 
çıkacaktır. Ondan sonra önümüz
tamamen açılacaktır. Buradan tüm
vatandaşlarımıza çok rahatlıkla gelip
aşılarını yaptırmalarını tavsiye 
ediyorum” dedi.

ç

TEMİZLİK ÇAĞRISI YAPTI

Havzalardan 
40 ton atık çıktı

İBB, kuraklık yüzünden suları
çekilen baraj havzalarındaki

atıkları temizledi. Çalışmalarda top-
lam bin 400 personel ve 200 temizlik
aracı yer aldı. İstanbul il sınırları için-
deki 7 baraj havzasından toplam 40
ton atık çıktı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, “Barajlarımızın çevresini
temiz tutalım. Suyumuzu tasarruflu
kullanalım” çağrısını yaptı. I SAYFA 7

çSilivri Belediyesi,
SİYTAŞ aracılığı ile

başlattığı kentsel dönü-
şüm hamlesiyle 35 yıllık
Varnalı Konutlarının
yıkım işlemini gerçekleş-
tirdi. Projenin ilk aşaması
tamamlanırken, yeni ko-
nutların inşasına yönelik
hazırlıklar sürüyor. Bele-
diye Başkanı Volkan Yıl-
maz, “Silivri’de olası bir
depremden sonra bed-
dualarla değil, hayır 
dualarıyla yâd edilen bir
belediye başkanı olmak
istiyorum” dedi. I SAYFA 9
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Birbirinden güzel şar-
kılarıyla adından
sıkça söz ettiren

Seher Çelik, Dam-
ga'ya konuştu.

Kariyerine ilişkin
hedeflerinden söz

eden güzel şar-
kıcı, “Sanatçı
doğulur, star
olunur. Ben
bu anlayışa

sahibim”
dedi. “En

büyük haya-
lim milli kül-
türe hizmet

etmek” diyen
Çelik, “Hayal-

lerimin bir
kısmı gerçekleşti.

Pek çoğunun
gerçekleşmesi için

ise mücadele 
ediyo-
rum”

ifadele-
rini kul-

landı. 

SEDAT SARIKAYA’nIn SÖYLEŞİSİ SAYFA 16'DA 

İNTERNETTE
CiRiT ATIYOR!
Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütü davasının karara
bağlanmasının ardından şikayetçi avukatlardan Eser Çömlekçioğlu,
örgütün hala sosyal medyada faaliyet gösterdiğini dile getirerek 
Instagram ve Twitter yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu

yÖnetiCilerine tek
tek DAvA AÇACAĞıZ

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç
Örgütü'ne yönelik karara bağlanan

davada örgütün elebaşı Adnan Oktar, 
birçok suçtan 9 bin 803 yıl hapis cezasına
çarptırıldı. Kararın ardından şikayetçi
avukatları Eser Çömlekçioğlu ve Andaç
Maraşlıoğlu basın açıklaması düzenledi.
Avukat Eser Çömlekçioğlu, “İkinci dos-
yamızda da örgütün sosyal medya he-
saplarına destek veren üyelerle ilgili ve
yurtdışında firari olan sanıklarla ilgili
kırmızı bülten çıkarılması için çaba
göstereceğiz” dedi. Çömlekçioğlu
sosyal medya şirketlerinin Türkiye
kurallarına uymadığını ifade ederek
“Bu insanlara dava açanlar tüzel 
kişilere dava açmışlar, biz bunların
yöneticilerine tek tek dava açaca-
ğız” şeklinde konuştu. I SAYFA 9
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BeDDUA DeGil
DUA iStiyOrUZ

Sİzİn yanınızdayız
Gelecek Partisi
Genel Başkan Yar-

dımcısı Doğan Demir ve İs-
tanbul İl Başkanı Av. İsa
Mesih Şahin’in Güngören'e
giderek Tozkoparan Ma-

halle sakinleriyle bir araya
geldi. “Söz değil sözleşme
istiyoruz!” diyen mahalle-
liye seslenen Şahin, “Biz
her zaman sizin yanınızda
olacağız” dedi. I SAYFA 8
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Gelecek Partisi
Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu

Avukat Eser 
Çömlekçioğlu, firari
sanıklar için kırmızı
bülten çıkarılmasına
çaba göstereceklerini 

söyledi. 
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Aşının 
yAn 
etkileri
vAr mı?

SANATÇI
DOĞULUR

STAR OLUNUR!
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B irçok ülkede uygulanmaya baş-
lanan koronavirüs aşısının bi-
rinci fazı Türkiye’de

uygulanmaya başladı. Kovid-19'a
karşı çeşitli ilaç etken maddelerinin
geliştirilmesi üzerine araştırmala-
rını çalışma ekibi ve iş birliği pay-
daşlarıyla sürdüren İKÜ
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Pınar Obakan
Yerlikaya, aşı türlerinin iki ana baş-
lıkta incelendiğini söyledi. Yerlikaya,
birçok kişinin aşı uygulamasına
ilişkin soru işaretleri olduğuna
dikkat çekerek aşı uygula-
masının yan etkileri ve be-
lirtileriyle ilgili de bilgi
verdi.

Genetik faktör
önemli

Viral hastalıklar dışında
virüslerle tetiklenen rahim
ağzı, karaciğer gibi bazı
kanser türlerinin engellenme-
sinde de aşılamanın kritik rol oy-
nadığını ifade eden Doç. Dr. Yerlikaya,
“Son dönemde Kovid-19 hastalık etmeni
olan SARS-COV-2'ye yönelik geliştirilen
aşılardan bahsedilirken yüzde koruyucu-
luk terimini basında bireyler okumaya ve
duymaya başladı. Geliştirilen aşıların
yüzde 62 ile yüzde 95 arasında koruyucu

ol-
duğu açıklanıyor.

Aşının yüzde üzerinden ko-
ruyuculuk terimi aşıyı olan

100 kişinin kaçının hastalıktan
aşı sayesinde korunacağını

açıklıyor. Yani eğer bir aşı yüzde
90 koruyucu ise, aşılanan 100 kişi-

den 90'ı hastalıktan korunuyor demektir”
diyerek bir aşıda koruyucu etkinin sınırla-
rını anlattı.

Koruyucu etkide sınır yok

Aşı geliştirilmesinde her zaman yüzde 100
koruyuculuk olarak yola çıkılsa da bunun

pek mümkün olmadığının
altını çizen Doç. Dr. Pınar
Obakan Yerlikaya, sözlerini

şöyle sürdürdü: “Toplumu
oluşturan bireylerin genetik

yapıları farklı olabilir ve virüse
karşı geliştirecekleri cevaplar da

farklılık gösterebilir. Aşıların etkin-
liği bu nedenle değişkenlik gösterir. Kı-

zamık ve kızamıkçık aşıları için iki doz
sonrası etkinlik yüzde 99 iken, kabakulak
için bu oran yüzde 80 olarak açıklanmış-
tır. Bazı aşıların ise zamanla etkinliklerinin
düştüğü de gösterilmiştir. Yapılan top-
lumsal bağışıklık çalışmaları göstermiştir
ki, bir aşıda koruyucu etkiden söz etmek
için belirli bir sınır yoktur. Örnek olarak
bu değer influenza için yüzde 33-44, kıza-
mık için yüzde 92-95 olarak belirtilmiştir.
Bu noktada etkinlik ne kadar yüksekse
hastalıktan korunmanın o kadar etkili şe-
kilde olacağı düşünülmelidir çünkü yüzde
değerin yüksek olması daha çok kişinin
immun olmasına ve pandeminin de o
kadar etkili şekilde sonlandırılmasına yar-
dımcı olacaktır.”

2 tür aşı vardır

Kovid-19 aşı çalışmalarıyla birlikte merak
edilenbir diğer konunun aşı türleri oldu-
ğunu söyleyen Doç. Dr. Yerlikaya, aşıların
genel olarak konvansiyonel (klasik) ve bi-
yoteknolojik olmak üzere iki ana başlıkta
incelendiğini belirterek, “SARS-COV-2'ye
karşı geliştirilen aşıların hem klasik hem
biyoteknolojik yöntemler izlenerek tasar-
lanıyor. Sinovac firmasına ait CoronaVac
inaktif bir aşıdır. İnaktive edilen SARS-
COV-2, aşı şeklinde bireylere uygulandı-
ğında bağışıklık sistemi cevap
geliştirmektedir. BioNtech/Pfizer ortaklığı
ile geliştirilen BNT162 aşısı ise RNA aşısı-
dır. RNA aşılarının daha hızlı ve az mali-
yetle üretilebilme avantajları
bulunmaktadır” diyerek koronavirüs aşı-
sıyla ilgili de bilgi verdi. Aşıların geliştiril-
mesini takiben ilk olarak laboratuvar

ortamında (in vitro olarak çeşitli hücreler
üzerinde) ve deney hayvanlarında (in
vivo) test edilip ardından gönüllü insan-
larla yapılan klinik denemelere geçildiğini
söyleyen Doç. Dr. Yerlikaya, aşının gelişti-
rilme süreciyle ilgili şöyle konuştu: “Geliş-
tirme bir sonuç değil, bir süreç. Artan
sayıda gönüllerle faz I-II-III ve IV çalış-
maları gerçekleştirilerek aşının çalışması,
dozu, güvenliği ve koruyuculuğu hak-
kında bilgi toplanır. Bu aşamalarda ger-
çekleştirilen geri dönüşlerle aşının en etkin
haline getirilmesi için geliştirilir. Faz çalış-
malarından sonra ise bilimsel değerlen-
dirme ve sağlık otoritelerinden alınan
izinlerle geniş çapta üretim gerçekleşerek
uygun stratejiler doğrultusunda bireyler
aşılanır. Kovid-19 salgını kapsamında aşı-
ların değerlendirilme süresi ABD'de FDA
ve Avrupa'da EMA tarafından kısaltılmış-
tır. Faz çalışmalarını takiben aşının güven-
liği ve yan etkileri verileri sürekli olarak
değerlendirilir. Aşıların geliştirme süreçleri
dolayısıyla devam eder. Özellikle virüsle-
rin mutasyon geçirme kapasiteleri ile
doğru orantılı olarak değerlendirmeler
yapılır.”

Reaksiyonları izleyin

Aşıların yan etkilerinin genellikle sık görü-
len ve nadir görülenler olmak iki temel
başlıkta sınıflandırıldığını belirten Doç.
Dr. Pınar Obakan Yerlikaya, “Genel an-
lamda tüm aşılar için sık görülen yan etki-
ler arasında enjeksiyon yerinde ağrı, şişlik
ve kızarıklık gelişmesi, kas ağrısı, baş ağ-
rısı, halsizlik, yorgunluk sayılabilir. Nadir
görülen yan etkiler ise aşının tipine bağlı
olarak gelişebilir. Anafilaksi (alerjik şok),
trombosit sayısında azalma, havale, çev-
resel uyaranlara cevap vermeme gibi reak-
siyonlar sayılabilir. Yan etkilerin
anlaşılabilmesi için özellikle faz çalışmala-
rında gönüllüler, plasebo alan grupla kar-
şılaştırmalı olarak uygulama sonrasında
belirli periyotlarla bu reaksiyonlar bakı-
mından izlenirler” şeklinde konuştu.

LüLeBurgaz Belediyesi’nin korona virüs sal-
gınında zor günler geçiren müzisyenlerin ya-
nında olmak ve onların sesini duyurmak

amacıyla hayata geçirdiği Youtube ve Facebook üzerin-
den yayınlanan “Bizim Kızanlar Bizim Nağmeler” prog-
ramı Türkiye’nin yanı sıra almanya ve aBD gibi
ülkelerden de izlendi. Trakya’nın dünyaca ünlü zurna üs-
tadı ahmet Özden’in konuk olduğu program 40 binden
tekil kullanıcıya ulaşırken programda Özden çaldığı par-
çalarla ekranların başındaki izleyicilere unutulmaz anlar
yaşattı. Korona virüs salgınında hem müzisyenlere destek
olmak hem de seslerini duyurmak için “Bizim Kızanlar
Bizim Nağmeler” canlı yayınını hayata geçiren Lülebur-
gaz Belediyesi’nin bu haftaki konuğu sadece Lülebur-
gaz’ın değil Trakya’nın dünyaca ünlü zurna üstadı ahmet
Özden oldu. ekibiyle birlikte programa konuk olan Özden,
zurnasıyla hayat verdiği parçalarla ekranlarının başındaki
izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı. 

Kızanlar
coşturdu

Devam eden 
çalışmalar var

Aşının yAn
etkileri 
vAr mı?

Aşının yAn
etkileri 
vAr mı?

Aşının yAn
etkileri 
vAr mı?

Aşının yAn
etkileri 
vAr mı?

Aşının yAn
etkileri 
vAr mı?

Aşının yAn
etkileri 
vAr mı?

Aşının yAn
etkileri 
vAr mı?

Aşının yAn
etkileri 
vAr mı?

Pek çok araştırma grubunun aşı ve ilaç çalışmalarını başarı ile yürüt-
tüğünü belirten Doç. Dr. Yerlikaya, “Kovid-19 Türkiye Platformu aşı
ve ilaç sanal konferasında da paylaşıldığı üzere şu anda ülkemizde
desteklenen dokuz farklı konvansiyonel ve biyoteknolojik aşı adayı-
nın bulunduğunu ve çalışmaların devam ediyor. Test kitlerinin ge-

liştirilmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken belli atılımlar
var. Tanıyla ilgili süreçlerde ise moleküler biyoloji ve genetik

bölümü mezunları, aktif şekilde çalışıyor. Bireylerin özve-
risi, aşılama süreçlerinin stratejik olarak sürdürül-

mesi ve bilim insanlarının çabasıyla bu süreç
en kısa zamanda atlatabilir” diyerek

sözlerini sonlandırdı.

Çocuk sahibi olmak 
için ideal yaş 26 oldu

Kadınların günümüzde çocuk sahibi olma olasılığının on yıl öncesine
göre daha yüksek olduğunu belirten İç Hastalıkları ve Fitoterapi
Uzmanı Dr. Ertan Cevizci, “Ancak çoğu hayatın ilerleyen dönemlerini
bekliyor. Bu nedenle, bir kadının ilk çocuğunu doğurduğu ortalama yaş,
1994'te 23 iken 2018'de 26'ya yükseldi” dedi

İç HAstAlıklArı ve Fitote-
rapi Uzmanı Dr. Cevizci,
Amerika Hastalıkları Kontrol

ve Korunma Merkezleri Ulusal Sağlık
İstatistikleri Merkezi (CDC) tarafından
yayımlanan kadın ve erkeklerin çocuk
sahibi olma, yaşa bağlı doğurganlıktaki
azalma ile gebelik diyabeti verilerini de-
ğerlendirdi. Birçok kadının evliliği ertele-
mesinin temel nedeninin eğitim ve iş
hayatı olduğuna değinen İç Hastalıkları
ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Cevizci, erkek-
lerin de hayatlarının ilerleyen dönemle-
rinde çocuk sahibi olduğunu belirterek,
“İlk kez baba olacak erkeğin yaş ortala-
ması 1972'de 27,4 iken 2015'te ise 30,9'a
çıktı” diye konuştu.

Doğurganlık artıyor

Yaşlı ebeveynler arasında doğurganlık
oranlarının artarken, kısırlığın bir sorun
olmaya devam ettiğine vurgu yapan Dr.
Cevizci, “Kadınların doğurganlıkları 32
yaşından itibaren kademeli olarak ancak
önemli ölçüde azalmaya başlar. 37 ya-
şından itibaren ise daha hızlı düşer” ifa-
delerini kullandı. Erkek doğurganlığının

da yaşla birlikte azaldığını ancak düşü-
şün daha kademeli olduğunu söyleyen
Dr. Cevizci, “Çoğu erkek 60'larına ve
hatta 70'lerine kadar doğurgan kalır”
dedi. Yaşa bağlı gebelik ve doğurganlık
komplikasyonları üzerine yapılan araş-
tırmalar hakkında konuşan Dr. Cevizci,
“Yapılan çalışmalar kadınlara odaklansa
da, ortaya çıkan sonuçlar, kısırlığın hem
erkekler hem de kadınlar için yaşla bir-
likte arttığını gösteriyor. 45 yaşın üzerin-
deki erkeklerin partnerleri daha yüksek
gebelik zehirlenmesi, erken doğum ve
gebelik diyabeti riskine sahip” diye 
konuştu.

Kadınlarda gebelik kaybı olabilir 

İleri yaş gebeliklerinde, özellikle daha
önce düşük yapmış olanlarda yüksek ge-
belik kaybı riski olduğunu ifade eden Dr.
Cevizci, “Gebelik kaybı 25-29 yaş arası
kadınlarda yüzde 10 iken, 45 yaş ve üstü
kadınlarda yüzde 53 olarak bildiriliyor.
Tüm artan risklere rağmen, 40 yaşın
üzerindeki kadınların da sağlıklı gebelik-
ler yaşayabileceğini sorunun 45’ten
sonra başlayacağını söyleyelim” dedi.

evde egzersiz

yApın

AcıbAdem Kayseri Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uz-
manı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu,

pandemi günlerinde insanların kısıtlama ne-
deniyle hareketsiz kaldığı için eklem ağrıları
ile karşı karşıya kaldığını, bu nedenle insan-
ların evde de spor yapması gerektiğini söy-
ledi. Prof. Dr Sinan Karaoğlu
hareketsizliğin yarattığı sorunlara
değinerek, "Pandemi günlerinde Covid-
19’un bulaşma riskini azaltmak için kısıtla-
malar yaşanıyor. Dışarı daha az çıkıyoruz,
daha az hareket ediyoruz. Elbette bu kısıtla-
malara uymak çok önemli. Ama öte yandan
hareket oranımızın düşmesi, bazı sağlık so-
runlarını da beraberinde getiriyor. Zira, ha-
reket; sağlığımızı korumak için vazgeçilmez
bir unsur. Hareketsiz kaldığımız zaman sağ-
lığımızda hafif, orta ve ağır derecelerde so-
runlar yaşayabiliyoruz; kas gücü ve kas
hacminde azalma meydana geliyor. Diz için

örnek verecek olursak üst adale (kuadri-
seps) diz biyomekaniğinde oldukça önemli-
dir. Bu kasın kuvveti azaldığı zaman dize
daha fazla ve dengesiz yük binmeye başlar
ve daha fazla ağrılar oluşur. Bu tarz durum-
larda ekstra önlemler almak gerekiyor" diye
konuştu.

Kaslarınızı geliştirin

Egzersiz yapılmasını öneren Karaoğlu,
"Benzer şekilde bel ağrıları da kas kuvvetle-
riyle yakın alakalıdır ve çözüm için kasları-
mızı kuvvetlendirmemiz gerekir. Kaslarımızı
kuvvetlendirmemiz için evde basit egzersiz-
ler yapmak bu tip sorunlar için en basit çö-
zümü olacaktır. Örnek vermek gerekirse
evimizde 1,5 litrelik pet şişesine su doldurup
dambıl gibi kullanarak kol kaslarımızı geliş-
tirebiliriz. Basit ters ve düz mekik hareketle-
riyle bel kaslarımızı kuvvetlendirebiliriz”
ifadelerini kullandı.

Aşının yAn
etkileri 
vAr mı?

Kovid-19 aşısının
Türkiye’de uygulanmaya

başlamasıyla birlikte
birçok kişinin aşının yan

etkileri ve belirtileri ile
ilgili soruları olduğunu
söyleyen Doç. Dr. Pınar

Obakan Yerlikaya,
“Genel anlamda tüm

aşılar için sık görülen yan
etkiler arasında 

enjeksiyon yerinde ağrı,
şişlik ve kızarıklık

gelişmesi, kas ağrısı, 
baş ağrısı, halsizlik,

yorgunluk 
sayılabilir” dedi
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İ stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tara-
fından başlatılan soruşturma kapsa-
mında, Emniyet Genel Müdürlüğü 

(EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordi-
nesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mü-
cadele Şube Müdürlüğünce; 15 ve 16 Ocak 
tarihinde eş zamanlı olarak İstanbul mer-
kezli 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı 
ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgü-
tüne yönelik "Silici " kod adlı operasyon ger-
çekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan 
çalışmalarda; Mali Suçları Araştırma Ku-
rulu (MASAK), Gelir İdaresi(GİB) ve Vergi 
Denetim Kurulu (VDK) ile işbirliği yapıldı. 
Yürütülen soruşturma kapsamında bilişim 
sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara 
uğrattığı tespit edilen 220 şüpheli gözaltına 
alındı. 

İşlemler devam ediyor 

170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı 
firması,1 istasyon teknik destek firması, 2 
otomasyon yazılım ve bağlı 1 şubesi olmak 
üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri 
ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan ara-
malarda mali belgelere ve bilgisayar, cep te-
lefonu gibi dijital materyallere el konuldu. 
Operasyon kapsamında arama ve gözaltına 
alma işlemleri devam ediyor. 

5 yılda 15 lira zarar var 

Akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre 
akaryakıt satış verisinin otomasyon sistem-
lerine müdahale edilerek silindiği tespit 
edildi. Silinen akaryakıtın güncel maddi de-
ğerinin yaklaşık 3,6 milyar TL olduğu ve 
MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 mil-
yar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara 
uğratıldığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı, ope-
rasyonun Cumhuriyet tarihinin akaryakıta 
bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu 
olduğunu açıkladı. DHA 

BAŞAKŞEHİR'DE sokağa çıkma kı-
sıtlamasının olduğu günde boş kalan 
yolda kaza yapan bir sürücü otomo-

bili ile çukura düştü. Sürücü kazada yara al-
mazken çukura düşen otomobil uzun uğraşlar 
sonucu çıkarıldı. Kaza saat 14.00 sıralarında 
Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında 
boş kalan yolda giden 34 VT 0828 plakalı oto-
mobil sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan 
yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje 
çıkan otomobil, Başak-
şehir Belediyesi'nin refüj 
çalışmaları için açtığı 
çukura düştü. Sürücü 
kazayı yara almadan at-
latırken ortaya ilginç gö-
rüntü çıktı. Olay yerine 
çağrılan çekici ile uzun 
süren çalışmalar sonucu 
otomobil düştüğü çu-
kurdan çıkarıldı. 

ALİBEYKÖY Mahallesi, Tek-
sen Sokak'ta bulunan iki katlı 
binanın alt katında saat 

09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir 
nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek 
tüm odayı sardı. Bu sırada aralarında 
bebeklerin de olduğu bina sakinleri 
kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yükse-
len alevleri gören mahalle sakinlerinin 
ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık 
ve polis ekibi sevk edildi.  Çıkan yan-
gında 2 kişi dumandan etkilendi. Du-
mandan etkilenenler sağlık ekiplerince 
ambulanslara alınarak tedavi altına 
alındı. Binadan çıkan bir bebekte yine 
kontrol amaçlı ambulansa götürüldü. 

Büyük üzüntü yaşadı 

Bu sırada binanın üst katında oturan 
ve hayvanlarını dışarı çıkaramayan bir 
kadın büyük korku yaşadı. Bina sakini 
kadın gözyaşları içinde kedi ve köpek-
lerinin dışarı çıkarılmasını bekledi. Ka-
dını komşuları sakinleştirmeye çalıştı. 2 
kedi itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılır-
ken, bir kedi ve bir köpekte vatandaşlar 
tarafından binadan çıkarıldı. Köpeğini 
gören kadın büyük sevinç yaşadı. 

 Gözyaşları içinde  hayvanlarını bekle-
yen kadın " Hangileri çıktı bilmiyorum. 
 Köpeğim var kedilerim de var. Yangın 
alt kattan çıktı. Yaralanan var mı aşa-

ğıda kim var kim yok hiç haberim yok" 
diye konuştu. Çıkan yangın itfaiye 
ekiplerince kısa sürede söndürülerek 
kontrol altına alındı. DHA 

Hayvanları için gözyaşı döktü 

OLAY, 13 Ocak tarihinde 
Bakırköy'de yaşandı. İddiaya 
göre emekli öğretmen E.A., 

bilinmeyen bir numara tarafından 
arandı. Telefondaki kişi ona polis ol-
duğunu belirterek; "Bir kuyumcu so-
yuldu, sizin kimliğinizi buldum. 
Burada 13 bin dolar kayıp" dediği öne 
sürüldü. Parasının kontrol edilip geri 
verileceğini zanneden E.A., şüphelinin 
isteği üzerine bir de sözleşme hazır-
ladı. Sözleşmede parayı polis memu-
runa teslim ettiği, paranın miktarını, 
bulunan kimliğin kendisine ait olmadı-
ğını belirterek imzaladı.  
Konuşmalara şahit olan E.A.'nın kom-
şuları, hemen polis ekiplerine ihbarda 
bulundu. Asayiş Şube Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 
ihbar üzerine olay yerine geldi. Polis 
ekipleri, şüpheliyi parayı teslim aldığı 
sırada suçüstü yakaladı. Para mağ-
dura iade edilirken, şüpheli Mehmet 
A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. DHA 

Dolandırıcıya  
suçüstü

KADIKÖY'DE 2 katlı binada 
yangın çıktı. Yanan binanın 
bitişiğindeki evde yaşayan ve 

o sırada uyuyan yürüme engelli kişiyi 
komşuları dışarı çıkardı. Yangında 
ölen ya da yaralanan olmazken binada 
hasar oluştu. Kadıköy, Fikirtepe Ma-
hallesi Erenler Sokakta saat 10.45 sıra-
larında 2 katlı binanın üst katı ve 
çatısında bilinmeyen bir nedenle yan-
gın çıktı. Alevleri görenler itfaiye ve 
sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın 
nedeniyle büyük korku ve panik ya-
şandı. Çevredeki vatandaşlar yanan 
binanın bitişiğindeki evde yaşayanların 
kapısına vurarak uyardı. Burada yaşa-
yan yürüme engelli Oktay Kaya'yı 
komşuları kapıya vurarak uyandırdı. 
Komşuları Kaya'yı tekerlekli sandalye 
ile yangın yerinden uzaklaştırdı. Kom-
şularının su verdiği Oktay Kaya "Evde 
uyuyordum. Komşular sağ olsun 
uyandırdı. Yarım yamalak üstümü giy-
dim. Engelliyim çıkardılar beni." diye 
konuştu. Yangın, itfaiyenin yarım saat 
süren çalışmalarının ardından söndü-
rüldü. Yangında ölen ya da yaralanan 
olmazken, binada hasar oluştu. 

Ev alma komşu al

EYÜPSULTAN'DA bir kişinin, 
farklı noktalarda drift yapa-
rak trafiği tehlikeye attığı 

anlar hem kendi, hem de videosunu 
çekmesini istediği vatandaşların kame-
rasına yansıdı. Eyüpsultan'ın Kemer-
burgaz ve Göktürk mevkilerinde trafik 
magandasının vatandaşların canını 
hiçe sayarak drift yaptığı anlar  
kameraya yansıdı. 

Drift terörü 

Boş yolda kaza yaptı

Eyüpsultan'da 2 katlı binanın alt katında yangın çıktı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangında üst 
katta oturan bir kadın içeride kalan hayvanlarının binadan çıkarılmasını gözyaşları içinde bekledi 

OLAY dün akşam saat 17.00 sırala-
rında yaşandı. Yüksek Kaldırım Cad-
desi üzerinde bulunan otelde kalan 
Mehmet Emin Ö. elindeki tabancanın 
ateş alması sonucu başından yara-
landı. Mermi çekirdeğinin çene altın-
dan girip alnından çıkması sonucu kan 
kaybeden yaralı bu halde lobiye ine-

rek yardım istedi. Daha sonra otel 
önüne çıkan Mehmet Emin Ö. oturup 
beklerken polis ekipleri durumu sağlık 
ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra 
gelen sağlık ekipleri yaralıya olay ye-
rinde ilk müdahalede bulundu. Muciz-
evi şekilde hayatta kalan ve sedyeye 
yürüyerek binen yaralı daha sonra 

ambulansa alınarak hastaneye kaldı-
rıldı. Polis ekipleri olay yerine emniyet 
şeridi çekerek incelemelerde bulundu. 
Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırılan Mehmet Emin 
Ö.'nün ciddi derecede hayati tehlikesi-
nin bulunduğu öğrenildi. Polis olay 
sonrası soruşturma başlattı. DHA 

Beyoğlu’nda otelde korku dolu anlar 

SILICI OPERASYONU: 
220 KISI GOZALTINDA

İstanbul merkezli vergi  
kaçakçılığı ve nitelikli  

dolandırıcılık yapan bir  
suç örgütüne yönelik  

“Silici” kod adlı operasyon  
gerçekleştirildi. Operasyonda 

220 şüpheli gözaltına  
alınırken, akaryakıt  

istasyonlarından 608 milyon 
litre akaryakıt satış verisinin 

otomasyon sistemlerine  
müdahale edilerek  
silindiği tespit edildi

Beyoğlu'nda kaldığı otel odasında elindeki tabancanın patlaması sonucu başından yarala-
nan kişi lobiye inerek yardım istedi. Mermi çekirdeğinin çene altından girip alnından  

çıkması sonrası ağır yaralan kişi yürüyerek bindiği sedye ile ambulansa taşındı

170 akaryakıt istasyonu, 
23 akaryakıt dağıtıcı  

firması,1 istasyon teknik 
destek firması,  

2 otomasyon yazılım  
ve bağlı 1 şubesi olmak 

üzere toplam 242  
noktada vergi müfettiş-
leri ile gelir uzmanları-
nın katılımı ile yapılan 

aramalarda mali  
belgelere ve bilgisayar, 
cep telefonu gibi dijital 

materyallere el konuldu. 

Bakırköy'de kendini polis olarak 
 tanıtan Mehmet A.K.(42) isimli 
şüpheli, emekli öğretmen E.A.'yı 

dolandırmak isterken polisler  
tarafından suçüstü yakalandı
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E tyen diyor ki;
"Türkiye gibi ülkeler bu açıdan avan-
tajlı, çünkü bizler devletin bize söyledi-

ğini doğru kabul etme ve onun direktiflerine
uyma konusunda uygun bir zihniyete sahi-
biz… Yani bireyi ve özgürlüğünü ikincil kılan,
eşitsizliği, doğal ve hiyerarşik çözümleri adil
kabul eden bir zihniyete… Bu zihniyetin has-
talıkla mücadelede bazı avantajlar getirmesi
mümkün..."

Sonra devamla;
"Nitekim (Türkiye’de hiç görülmeyen, hatta

aklımıza bile gelmeyen şekilde) Avrupa’nın
birçok toplumunda korona önlemlerinin birey-
sel özgürlükleri kısıtladığını öne süren gösteri-
ler, kalabalık yürüyüşler yapıldı, hatta insanlar
kasten bir araya gelerek hastalığın bulaşma-
sını umursamadıklarını gösterdiler..."

Bence bu düşüncelerin gerçekle 
hiç alakası yok!

Birincisi, evet Avrupa'da bu tür Corona-ve
aşı karşıtı gruplar var ve bunların gösterileri
de oldu, oluyor; ama bunları yapanlar kendini

"daha fazla solcu" sanan bazı
fanatiklerle, "yeni sağ" denilen yeni
tipten bir avuç faşist (örnegin Almanya'da
Afd'liler)... Yani insanların özgürlük aşkıyla,
bunun kısıtlanmasını protestoyla falan hiç ala-
kası yok bunların!

İkincisi, ve en önemlisi devlet konusudur!

Evet, Türkiye'de insanların Avrupa'da ol-

duğu gibi her konuda öyle serbestçe gösteri
yapmaları, fikirlerini söylemeleri falan söz ko-
nusu olmayabilir, devletin koyduğu yasaklara
karşı devlet korkusuyla daha farklı yaklaşılı-
yor olabilir, ama bu sadece görünüşte böyledir.
Gerçekte ise, Türkiye'de insanlarda devletin
dediklerinin tam tersini yapma -ama bunu
açıktan değil de farklı yöntemlerle yapma- ge-
leneği vardır... Bu "Beyaztürkler" döneminde
de böyle idi, şimdi olan da farklı değildir...
Yani Türkiye'deki insanlar devlet ne derse
onun dışına çıkamayan birer koyun değildir...

Tamam, devlet anlayışı, "devlet büyükleri-
nin" çoban, halkın da onun güttüğü sürü gibi

algılanmasına neden olabilir, ama gerçekte
durum bambaşkadır... Halkımızın "saman al-
tından su yürütme" geleneği onun tarih bo-
yunca sınayarak uyguladığı bilinç dışı bir
refleks gibidir... O "uysal koyun" denilenler, hiç
farkettirmeden önlerine konulan engellerin al-
tını oyuverir de zamanı gelinde "yıkılmaz" de-
nilen yapılar gürpedek göçer giderler... 

Etyen'in yazısına baştan sona kadar hiç
ama hiç katılmıyorum!.. Her ne kadar resmi
açıklamalar ne kadar güvenilir falan diyorsa
da, bence tamamen bunların etkisi altında...
Yani devlet konusunda bilinç altında halkın
geleneklerini tanımayan farklı bir duruşu var...

Etyen'in yazısına hiçbir şekilde katılmıyorum...

BARIŞ KIŞ

E senyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hiz-
metleri Müdürlüğü ile S.S. Esenyurt
Güçlü Kadınlar Kooperatifi arasında

yapılan iş birliği protokolünün mecliste
kabul edilmesinin ardından, Esenyurtlu ka-
dınlar üretim çalışmalarına başladı. S.S.
Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi Baş-
kanı Nesrin Bozkurt, üretim yaparak ev eko-
nomisine katkı sağlayacak olan kadınları ilk
çalışma günlerinde yalnız bırakmadı. Üretim
çalışmalarına katılan Nesrin Bozkurt, ürün-
lerin nasıl çeşitlendirileceği konusunda ka-

dınlarla fikir alışverişinde bulundu.

İnternet üzerinden satış

Çalışmalar, kadınların sosyal, kültürel ve
ekonomik alanda gelişimlerini desteklemek
amacıyla faaliyete geçirilen Esenyurt Beledi-
yesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapı-
lıyor. Projeyle, çalışma hayatına katılmak
isteyen, ancak küçük yaştaki çocukları nede-
niyle çalışamayan kadınların üretim yaparak,
iş yaşamına katılması amaçlanıyor. Burada
üretilen örgü, işleme gibi el emeği göz nuru
ürünler, kurulan sabit stantların yanı sıra in-
ternet üzerinden de satışa sunulacak. Pro-

jeyle, merkeze gelemeyen kadınlara evle-
rinde iş yapma imkanı da sunuluyor. Toplu-
mun her kesiminden kadının rahatça
başvurabildiği projede, kadınlar birlikte çalı-
şarak üretim yapacak.

Çocuklara özel ilgi

Merkezdeki ilk çalışma gününde, anneler
üretim yaparken çocuklar da onlar için ha-
zırlanan oyun alanında eğlenceli vakit ge-
çirdi. Çocuklar, psikolog ve çocuk gelişim
uzmanları tarafından hazırlanan eğitici-öğ-
retici aktivitelerden yararlanarak, gelişim dü-
zeylerine uygun oyunlar oynadı.

Ka-
dınların
birbirleriyle
kalıcı bağlar kurma-
larına ve üretmiş olduğu el emeği
ürünlerinden gelir etmelerine olanak sağla-
yan atölyenin başvuruları, Kadın Sosyal
Yaşam Merkezi’ne yapılmakta. Vatandaşlar,
atölyeyle ilgili ayrıntılı bilgiyi 0212 892 57 30
– 0212 892 57 31 numaralı telefonlardan
alabilir.

Münir AKTOLGA
AKTÜEL KÖŞE YAZILARI

www.aktolga.de - zm.aktolga@gmail.com

Esenyurtlu 
kadınların 

ekonomik, sosyal ve 
kültürel açıdan güçlenmesi

için Esenyurt Belediyesi Kadın ve
Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile 

Esenyurt Güçlü Kadınlar 
Kooperatifi’nin ortaklaşa 

yürüttüğü proje kapsamında, 
üretim çalışmaları başladı. 

Burada üretilen örgü, işleme 
gibi el emeği göz nuru 
ürünler, kurulan sabit 

stantların yanı sıra 
internet üzerinden de 
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Pandemide sayı arttı

DuruPatiler Sokak Hay-
vanları Koruma Derneği
tarafından sokağa terk edi-

len, şiddet gören kedi ve köpekler İs-
tanbul Çekmeköy'de bir barınakta
koruma altına alınarak bakımları ya-
pılıyor. Derneğin Başkan Yardımcısı
Bilgehan Tufanoğlu, "Dernek olarak
sokaktan kurtulan sahipsiz ya da sa-
hiplenip sokağa terk edilmiş, trafik
kazası geçirmiş, şiddet görmüş kö-
pekleri himayemize alıyoruz. Veteri-
ner kontrollerini yaptıktan, ilaçlarını
verdikten sonra sosyal medya aracı-
lığı ile ömürlük yuvalarına kavuşacak
sahiplendirme ilanları veriyoruz. 10-
15 köpekle yola çıkmıştım. Şimdi
150'ye yakın köpek ve 50'ye yakın ke-
dimiz var. Hepsi bir yuva bekliyor"
dedi.

Barınları da vurdu

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı et-
kisi altına alan koronavirüs pande-
misi döneminde barınaktaki köpek
sayısının arttığını söyleyen Tufanoğlu,
"Pandemi döneminde barınağa gelen
köpek sayısında ortalama yüzde 40-
50 oranında bir artış söz konusu
oldu. Koronanın hayvanlardan bu-
laştığına inanan insanlar köpeklerini
kedilerini sokağa terk ettiler. Sokakta
savunmasız kalan hayvanlarımızı ba-
rınağımızın çatısı altına almak zo-
runda kaldık" diye konuştu.
Tufanoğlu, kurtarılacak hayvanlar
için tüm ihbarları dikkate aldıklarını
ve her cana el uzatmak için çabala-

dıklarını ifade etti. Bilgehan Tufa-
noğlu, "Kendi sokağında ya da çevre-
sinde kurtarmış evinde bakma imkanı
olmayan insanlar mama karşılığında
ya da veteriner masrafları karşılığında
bize de destek amaçlı köpeklerini bu-
raya getiriyorlar. Burada bakılmasını
sağlıyorlar. Onlar da hem kendi kö-
peklerine hem bizlere destek oluyor-
lar" dedi.

Yuvasını bekliyor

Bir hayvan sever tarafından kurtarı-
lan ve boynundan vurulduğu öğreni-
len bir köpek de ömürlük sahibini ve

yuvasını bekliyor. Kırklareli'nin bir kö-
yünden yaralı köpeği kurtaran hay-
van sever, "Köpek Kırklareli'nden
geldi. Biz orada bir köyde beslemeye
gidiyorduk. Boynunda bir akıntı
vardı. Çok korkak bir köpek olduğu
için bir türlü yakalayamamıştık. Bu 1-
2 ay devam etti. Daha sonra bir şe-
kilde yakalayıp veterinere götürdük ve
röntgen çekildiği zaman boynunda
bir kurşun olduğu ortaya çıktı. Daha
sonra ameliyat oldu. Şu an burada
bakılacak ama biz ona ömürlük bir
yuva arıyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle barınaklardaki köpek
sayısı arttı. Barınak işletmecesi Bilgehan Tufanoğlu, "Sokakta savunmasız kalan
hayvanlarımızı barınağımızın çatısı altına almak zorunda kaldık" dedi Afete
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Şişli Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Afet
Müdahale Planı kapsamında Şişli Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale
Derneği ve AKUT Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolleri, Şişli’de afetlerle 
mücadele bilgi ve kapasitesini artırırken, gönüllü dayanışmasını da güçlendirecek

şişliBelediyesi, Afet ve
Acil Durum Yönetim Baş-
kanlığı’nın (AFAD) Türkiye

Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsa-
mında olası afet ve acil durumlara
karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürü-
yor. Bir yandan alanında uzman kuru-
luşlarla iş birliklerini geliştiren Şişli
Belediyesi, bir yandan da tüm mahal-
lelerde afet hazırlıkları için eğitim ve
dayanışmayı yaygınlaştırıyor.

56 gönüllüye belge

“Temel Afet Bilinci Eğitimi” progra-
mını hayata geçiren ve Mahalle Afet
Gönüllüsü (MAG) ekiplerini oluştur-
maya başlayan Şişli Belediyesi, gönül-
lülerin alacağı eğitimler için Mahalle

Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Der-
neği ile işbirliğine gitti. Şişli Belediyesi
Başkanlık Binası’nda 15 Ocak Cuma
günü düzenlenen törende, Şişli Bele-
diye Başkanı Muammer Keskin ile
Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müda-
hale Derneği Başkanı Hüseyin Kara-
dayı iş birliği protokolünü imzaladı.
İmzalanan protokol ile birlikte Şişli
Belediyesi, 25 mahallede MAG ekiple-
rini oluşturacak. Mahalle Afet Gönül-
lüleri Acil Müdahale Derneği ise bu
ekiplerde yer alan gönüllülere Temel
Afet Bilinci eğitimleri verecek. Atılan
imzaların ardından Muammer Kes-
kin, Fulya ve Merkez mahallelerinde
oluşturulan MAG ekiplerine katılan 56
gönüllüye katılım belgelerini verdi.

AKUT Vakfı ile protokol
imzalandı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Kes-
kin, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh
Mahruki ile ayrı bir protokole daha
imza attı. İmzalanan protokol kapsa-
mında AKUT Vakfı, Şişli Belediyesi
Acil Durum Yönetim Birimi (ADYB)
çalışanlarına eğitim vermenin ya-
nında, arama kurtarma kapsamında
da onları yetiştirecek. Yine, ADYB ça-
lışanlarının ailelerine, ‘Temel Afet Bi-
linci Eğitimi’ verecek.
AKUT Vakfı, bu iş birliği kapsamında
Şişli Belediyesi’nin hizmet binalarının
bir deprem olması halinde 72 saatte
tekrar hizmet verir duruma gelebilmesi
için yapısal bir çalışma da yapacak.

Afete
karşı
işbirliği

Bazı noktalara
mama bırakıldı
Başakşehir’de etkili olmaya başlayan
kar yağışının ardından sokak
hayvanlarına yönelik besleme
çalışmalarına hız verildi. Başakşehir
Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki
birçok noktaya mama dağıtımı yaptı

BaşakşehirBelediyesi’ne bağlı vete-
rinerlik birimi ekipleri, havaların soğu-
masıyla birlikte sokak hayvanlarına

yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Başakşehir’in çe-
şitli noktalarına giden ekipler, sokak hayvanları için
mama ve su dağıtımı yaptı. Mama dağıtımını
gören sokak hayvanları, Başakşehir Belediyesi ekip-
lerinin çevresinde toplandı. Ekipler, sokak köpekle-
rini elleriyle besledi.

İhtiyaçlarını karşılıyoruz

Kar yağışı ve soğuk havalarda sokak hayvanlarına
yönelik besleme çalışmalarının artırıldığını ifade
eden Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdür-
lüğü Veteriner Hizmetleri Koordinatörü Yunus
Kanlı, “Sokak hayvanlarımızın gerek sağlık, ge-
rekse besleme konusundaki tüm ihtiyaçlarını karşı-
lıyoruz. Bu kapsamda örnek teşkil eden projelerle
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Minik dostlarımızın
bizler gibi doğada yaşama hakkı vardır” diye ko-
nuştu. Özellikle olumsuz hava şartlarında acil
eylem planlarını devreye aldıklarını ifade eden
Kanlı, “Kar yağışının etkili olduğu ilçemizde gıda
bulmakta zorlanan can dostlarımıza yardım elini
uzattık. Ekiplerimizle birlikte mama ihtiyaçlarını
karşıladık. Bu yardımlar sadece soğuk havalarda
değil, düzenli olarak yapılıyor. Beslenme ihtiyacının
yanı sıra sokak hayvanlarımızın sağlık kontrollerini
de düzenli olarak yapıyoruz” dedi.  DHA

KADINLAR 
uRETIYOR



İ stanbul barajlarından iyi
haber geldi. Bir kaç hafta
önce yüzde yirminin altına

inen doluluk oranları son günlerde
yaşanan kar ve yağmur şeklindeki
yağışların ardından hızla yükselişe
geçti. İSKİ verilerine göre bugün
ölçülen doluluk oranı yüzde 28.66
olarak kayıtlara geçti. 10 Ocak ta-
rihinde yüzde 19.56 olarak ölçülen
baraj doluluk oranları 11 Ocak ta-
rihinde yüzde 21.13'e 12 Ocak tari-
hinde ise 22.10 yükselmişti. İSKİ,

13 Ocak 2021 tarihinde doluluk
oranını yüzde 24.65, 14 Ocak tari-
hinde ise 26.92 olarak ölçmüştü.
15 Ocak tarihinde ise doluluk
oranı 28.03'e yükseldi.

Kuruyan barajlar su gördü

İstanbul ve çevresinde etkili olan
kar ve yağmur şeklindeki yağışlar
nedeniyle daha önce yüzde 5'lik
değerlerin altına inen Kazandere
ve Papuçdere barajları da dolmaya
başladı. Kazandere barajında do-

luluk oranı yüzde 31.92 olarak öl-
çülürken Papuçdere barajında do-
luluk oranı yüzde 15.18. Alibeyköy
barajında da doluluk oranı yüzde
37.70'e kadar yükseldi. Tarihi Gü-
zelce kemeri önünde daha önce-
den keçilerin otlamaya başladığı
alanlar yeniden suyla dolmaya
başladı. 

Doluluk oranı yüzde 97.47

İstanbul'un en dolu barajı şu anda
Istrancalar barajı oldu. Barajdaki

do-
luluk
oranı
yüzde
97.47 olarak
kayıtlara geçti.
Şu anda en
düşük doluluk ora-
nına sahip baraj ise
Sazlıdere barajı oldu.
Sazlıdere barajında dolu-
luk oranı yüzde 9.24 olarak
ölçüldü. DHA
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B ugün bir cumartesi günü yazısı daha...
Ve bu günleri yazmaya çalıştığım, adına da
'Cumartesi yazılarım' başlığını koyduğum ya-

zılarımın devamı niteliğindeki yazımın adını değiştir-
tenlerin bir sorusuyla karşılaştım.

Bir önceki yazımda son liman dediğim limanın kim
olduğunu merak edenler olmuş.. Ben de o yazımda
bahsi geçenin yani o limana gemiyi çektirenin parla-
yan ışıklarına esir olduğum Deniz Fenerine sorun
dedim.

Merak edenler erinmemiş çoğumuzun Face, What-
sApp, instagram ve son olarak telegram ya da iktida-
rın çok bilmişlerince yapılan Bip yüzünden artık
unuttuğum mektuplar gibi unutulan o fenerleri ara-
maya başlamışlar.

Ve olsa olsa bu gemiyi son limana çekenin mavi
denizin kızı yani deniz kızı olacağını tahmin ederek
durmadan dönen, döndükçe ışık veren yüzü ile deniz
fenerine yaklaşmışlar..

Ve o fenerin Don Kişotun atına binip, hırsla üze-
rine gittiği yel değirmenlerinden farksız bir tablo ile
gelen meraklıları daha da meraklandıran bir yola
başvurmuş.

Şaşırmış o limanı ve gemiyi merak edenler kala
kalmışlar, karanlıklar içinde hırçın dalga sesleri ile ir-
kilirlerken.

Zira o geminin yanaştığı limana değil, deniz kızı
kadar güzel, masum, kendi etrafında dönerken ışık
veren deniz fenerine yanaştığını anlamamış, saf saf
baka kalmışlar.

Ve geminin limana değil, deniz fenerine uzanmak,
tutmak isterken yarattığı hırçın dalgalar arasında
kaybolup gitmişler.

Gemi ile Deniz Feneri birbirine ışıklarını saçarak,
güzelliğe, aşka, sevgiye, yeni birlikteliğe yön göster-
meye başlayıp, yeni limanlara, hayatlara ve tsunami
olsa da tüm dalgalara inat yol almaya başlamışlar...

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

O limanla
fenerin hikayesi...

İstanbul'da doluluk oranları yüzde 20'nin altına
düşen barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye

başladı. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul
barajlarının doluluk oranı 28.66'ya 

ulaştı. Bir kaç hafta önce neredeyse 
kuruyan Kazandere ve Papuçdere

barajlarında doluluk oranları
yüzde 15'in üzerine çıkarken,

Istırancalar barajında
doluluk oranı yüzde

97.47'ye ulaştı

Ömerli barajı doluluk oranı yüzde 23.17
Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 15.18
Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 09.24
B.Çekmece barajı doluluk oranı yüzde 28.03
Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 37.70
Terkos doluluk oranı yüzde 31.08
Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 31.92
Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 30.85
Darlık barajı doluluk oranı yüzde 48.04
Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 97.47

İŞTE BARAJLARIN 
DOLULUK ORANLARI

Tam 40 ton atık çıktı
İBB, kuraklık yüzünden suları çekilen baraj havzalarındaki atıkları temizledi. İlk olarak Terkos, Sazlıdere ve Ömerli
barajlarında başlatılan kapsamlı çalışma, 2 hafta içinde, kent genelinde tamamlandı. Çalışmalarda toplam 1400
personel ve 200 temizlik aracı yer aldı. İstanbul il sınırları içindeki 7 baraj havzasından toplam 40 ton atık çıktı

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB), hava sıcaklıkla-
rının mevsim normallerinin

üzerinde seyretmesinden yararlanarak
baraj havzalarında kapsamlı bir temiz-
lik çalışması yaptı. İSTAÇ ekipleri, 2
hafta içinde İstanbul il sınırları içindeki
7 baraj havzasını atıklardan arındırdı.
Bilindiği gibi İstanbul’un su gereksi-
nimi, toplam 10 barajdan sağlanıyor.
Ancak, bunlardan sadece Terkos, Saz-
lıdere, Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı,
Darlık ve Alibey barajları, il sınırları
içinde kalıyor. 

1400 personel 200 araç

Baraj havzalarının temizlenmesi sıra-
sında 1400 personel ve 200 araç görev
aldı. Sahadaki personel pandemi ön-
lemlerine dikkat ederek çalıştı. Çalış-
malar sırasında maske ve sosyal
mesafe kuralları özenle uygulandı. Te-
mizlik çalışmalarında baraj havzala-
rından toplam 40 ton atık çıktı. Bu
atıkların yaklaşık yüzde 45’i yani 17,5
tonu evsel atık. Evsel atıkları, sırasıyla
8,5 ton ile cam, 7,5 ton ile plastik, 4,5
ton ile metal ve 2 ton ile kâğıt izledi.
Toplanan atıklar, İBB tesislerinde ber-
taraf edildi.

Tasarruf çağrısı yaptı

Yapılan çalışmaları sosyal medya he-
saplarından kamuoyuna duyuran İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu açıkla-
malarda bulundu: "Su seviyesinin düş-
mesini fırsat bilerek bütün baraj
havzalarını temizledik, 40 ton çöp top-
ladık. Şimdi yağmurlar tertemiz hav-
zalara doluyor. Barajlarımızın
çevresini temiz tutmaya ve suyumuzu
tasarruflu kullanmaya özen 
gösterelim."
İSTAÇ AŞ. Kent Temizlik Müdürü
Ahmet Uğur İskenderoğlu da yaptığı
açıklamada şunları kaydetti:  "Suyun
tasarruflu kullanılmasını tavsiye ediyo-
ruz. Bunun haricinde de çöplerini,
başta baraj havzaları olmak üzere hiç-
bir noktada yere atmamalarını, çöple-
rini belediyelerin gösterdiği alanlara ve
konteynırlara bırakmalarını tavsiye
ediyoruz."

Türkiye’de 
ilk uygulama
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki
adliyeyi ziyaret etti. Bakan Gül, "İstanbul Havalimanı
Adliyesinde, 7 gün 24 saat hâkim ve savcılarımız, zabıt 
katiplerimiz, yazı işleri müdürlerimiz ve diğer personelimizle
birlikte yargı hizmeti veriyor. Türkiye'de ilk uygulama" dedi

adalEt Bakanı Abdülhamit Gül, dün gece
İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket
etmeden önce havalimanında bulunan adli-

yeyi ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gazetecilere açık-
lama yapan Gül "Adliye binası ile Yargı Reformu
Strateji Belgesi'ndeki hedeflerden birinin gerçekleştiğini
görüyoruz. Havalimanında açılan adliyenin amacının
vatandaşlara adli hizmet vermek olduğunu , vatandaş-
larımızın, yurt içi ve dışına giderken, yargısal birtakım
işlemlerden dolayı mağdur olmamalarını amaçlıyoruz.
İstanbul Havalimanı Adliyesinde, 7 gün 24 saat hâkim
ve savcılarımız, zabıt katiplerimiz, yazı işleri müdürleri-
miz ve diğer personelimizle birlikte yargı hizmeti veri-
yor. Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne bağlı olarak bu adli
hizmetler gerçekleşmektedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşa-
sın mantığından hareketle vatandaşlarımızın işlerini
zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir anlayışımız vardır.
Adalete erişimi artıran bir uygulamadır. Güven veren,
erişilebilir adalet amacını uyguladığımız çok önemli bir
model olmuştur. Şu an gece 23.45'te yargı hizmeti veri-
liyor bu anlamda dünyada ve Türkiye'de ilk uygulama"
dedi.

24 saat hizmet veriyor

Gül, "Yargı mensuplarımızın havaalanında bir vaka
varsa adliyeyi ilgilendiren bir vatandaşımızın seyahat
ederken herhangi bir konuda ifadesi alınması gereken
vatandaşın, geceyi gözaltında geçirmeden ve 10 dakika
gibi kısa bir sürede havalimanı adliyesinde işlemi yapılı-
yor. Böylece vatandaş mağdur olmuyor, uçağını kaçır-
mıyor, işlemlerini kısa sürede yapabiliyor. Yargı
mensupları 24 saat hizmet anlayışla vatandaşa hizmet
veriyor. Aynı hizmet turistlere de veriliyor. Bu hizmet
nedeniyle emeği geçen bütün yargı mensuplarımıza,
hâkim savcı ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.
Dünyanın göz bebeği İstanbul Havalimanına yakışır,
güveni artırıcı bu hizmeti daha da geliştirmeye devam
edeceğiz" dedi.

İstanbul Havalimanı adliyesi

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin bir birimi olarak hizmet
veren İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde mahkemeler, 7
gün, 24 saat hizmet veriyor. Mahkemelerde, savcılık ya-
kalama kararlarına ilişkin işlemler, havalimanında işle-
nen suçların soruşturmaları, kesinleşmiş kararların
infazı ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor. İşlem-
lerin havaalanında yapılıyor olması nedeniyle adli iş-
lemleri olan yolcular, zaman kaybı yaşamıyor.

Çalışma kazaya sebebiyet verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Esenyurt'ta döner kavşakta yaptığı
yeni düzenleme sürücülerin tepkisine ve kaza yapmasına neden oldu

EsEnyurt'ta trafiğin en
yoğun olduğu kesimlerden biri
olan Cumhuriyet Mahalle-

si'ndeki Hürriyet ile Yıldırım Beyazıt Bul-
varı'nın kesiştiği noktadaki döner kavşakta
düzenleme yapılması kararlaştırıldı. Mev-
cut döner kavşağın bir bölümü korunur-
ken, belirlenen adanın çevresine büyük bir
armut şeklinde yeni düzenleme yapılması
için beton bloklar yerleştirildi. Döner kav-
şağa gelen bazı sürücüler hiçbir trafik işa-
reti göremeyince her zamanki gibi
dönmek isteyince duramayarak araçları-
nın ön lastikleri beton blokların üzerine

çıkmaya başladı. Bölgede bulunanlar
Cuma günü bu nedenle 3 ayrı kaza oldu-
ğunu söyledi.

Zararımızı kim karşılayacak?

Sefa Çetin isimli sürücü, "Belediye burada
çalışma yapıyor, hiçbir işaret koymuyor.
Hafta sonu kısıtlamalar var. O zaman ça-
lışabilirler. Sabah iki araç kaza yaptı.
Şimdi benim aracım kaldırıma çıktı.
Benim zararımı kim karşılayacak? Bu böl-
gede bu kadar büyük bir göbeğe hiçbir şe-
kilde gerek yoktu. Kısıtlamalar varken
neden şimdi yapıyorlar? Memnun deği-

lim" dedi. Kaza yapanlardan Mustafa Arı-
kan ise, kavşak çalışmalarında hiçbir bilgi-
lendirme levhası bulunmadığını belirterek,
“Yol çalışması bubi tuzağı gibi” dedi.

BARAJLAR
DOLUYOR

Son günlerde İstanbul’u etkisi altına alan yağmur ve kar 
yağışları, alarm veren barajların doluluk seviyesini yükseltti.
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28 Ocak’a kadar hamsi avlamak yasak 

KAMU iktisadi teşebbüsleri 
(KİT), bu yıl 43 milyar 487 
milyon 704 bin liralık yatırıma 

imza atacak. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de keşfedi-
len doğal gazın arama, sondaj ve saha 
geliştirme çalışmaları için ayrılan ödene-
ğin de katkısıyla 2021'de en çok yatırım 
yapacak KİT olacak. 2021 Yılı Yatırım 
Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 
geçen yıl 24 milyar 316 milyon 672 bin 
lira olan KİT'lerin yatırım ödeneği, bu yıl 
yüzde 79 artışla 43 milyar 487 milyon 
704 bin lira olarak öngörüldü. TPAO, 
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın 
arama, sondaj ve saha geliştirme çalış-
malarına yönelik Sakarya Doğal Gaz 
Sahası Geliştirme Projesi için ayrılan 6,8 
milyar liralık ödeneğin de içinde bulun-
duğu 13,4 milyar liralık yatırım hedefiyle 
KİT’ler arasında en fazla ödenek tahsis 
edilen kuruluş oldu. Kuruluş, söz konusu 
ödenek tahsisi ile geçmiş yıllarda ilk sı-
rada yer alan TCDD'yi geride bıraktı. 

Önemli yatırımlar olacak 

Ödenek tahsisinde TCDD Genel Mü-
dürlüğü 12,6 milyar lira ile ikinci, Boru 
Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 
Genel Müdürlüğü 6,1 milyar lira ile 
üçüncü, Türkiye Elektrik İletim AŞ 
(TEİAŞ) Genel Müdürlüğü de 5,5 mil-
yar lira ile dördüncü sırada yer aldı. 
Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü 1 
milyar 746 milyon 500 bin lira, TCDD 
Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 950 
milyon lira, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ 
Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) 750 milyon 
lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürlüğü 635 milyon 
862 bin lira, Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü ise 595 milyon 680 bin lira 
tutarında yatırım yapacak. 

Yüzde 33'ü haberleşme  

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu bu 
yıl 393 milyon 650 bin liralık, Tarım İş-
letmeleri Genel Müdürlüğü 183 milyon 
289 bin liralık, Kıyı Emniyeti Genel Mü-
dürlüğü 159 milyon 135 bin liralık, Tür-
kiye Taşkömürü Kurumu Genel 
Müdürlüğü 155 milyon 787 bin liralık 
yatırım gerçekleştirecek. 
KİT yatırımlarının üçte biri ulaştırma ve 
haberleşmenin Öte yandan, 2021 yılın-
daki KİT yatırımlarının yüzde 33'ünü 
ulaştırma ve haberleşme yatırımları oluş-
turuyor. Bu yıl içinde, ulaştırma ve ha-
berleşme için 14 milyar 344 milyon 997 
bin lira tutarında KİT yatırımı öngörü-
lürken enerji sektörüne 14 milyar 50 mil-
yon liralık, madencilik sektörüne 13 
milyar 960 milyon 251 bin liralık yatırım 
yapılacak. Bunları 915 milyon 370 bin li-
rayla imalat ve 210 milyon 306 bin li-
rayla tarım sektörlerine yönelik 
yatırımlar takip edecek.

ALABALIK ICIN 
AKUAKULTUR

TPAO, Karadeniz'de keşfedilen doğal 
gazın arama, sondaj ve saha geliş-

tirme çalışmaları için ayrılan  
6,8 milyar liranın da içinde bulun-

duğu 13,4 milyar liralık yatırım öde-
neğiyle geçmiş yıllarda ilk sırada 
 bulunan TCDD'yi geride bıraktı 

Doğalgaz bereketi

İstanbul Boğazı'nın tamamı 
ile Karadeniz'de İstanbul'un 
Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan 

Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar 
olan karasularda her türlü av aracı ile ti-
cari amaçlı hamsi avcılığının durdurul-
mana ilişkin kararın süresi 28 Ocak saat 
00.00'a kadar uzatıldı. Tarım ve Orman 
Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür-
lüğü ticari amaçlı hamsi avcılığını, 8-18 
Ocak döneminde 10 gün süreyle İstan-
bul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük 

bir bölümünde durdurmuştu. Bu süre 
içinde Genel Müdürlük tarafından yü-
rütülen araştırma, inceleme ve gözlem-
lerle başta bilim insanları olmak üzere, 
birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sek-
törün diğer paydaşlarıyla gerçekleştiri-
len istişareler sonucu yeniden bir 
değerlendirme yapıldı. Bu değerlendir-
meye göre, Karadeniz'in ülke karasula-
rında bulunan hamsilerin halen büyük 
bir bölümünün avlanabilir asgari boy 
uzunluğunun altında olduğu ve et veri-
minde bir artış görülmediği belirlendi. 

Ayrıca mevcut hamsi sürüleri haricinde 
asgari avlanabilir boy uzunluğu ve et ve-
rimi kriterlerine uygun başka sürü girişi 
de olmadı. Bu nedenle, İstanbul Boğa-
zı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstan-
bul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan 
Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar 
olan karasularda her türlü av aracı ile ti-
cari amaçlı hamsi avcılığının durdu-
rulma kararının süresi 28 Ocak saat 
00.00'a kadar uzatıldı. Bu süre içinde 
belirtilen alanların dışındaki bölgelerde 
asgari avlanabilir boy uzunluğuna sahip 

hamsi sürüleri avlanabilecek. Vatandaş-
lar buralardan kurallara göre avlanmış 
veya daha önceden yakalanarak, soğuk 
hava depolarında muhafaza edilen 
hamsileri tüketebilecek. Hamsi başta 
olmak üzere denizlerde, karaya çıkış 
noktalarında, toptan ve perakende satış 
yerlerinde gerekli kontroller yapılarak, 
yasal boy limitinin altında balık satışına 
izin verilmeyecek. Mevcut durum izlene-
rek, herhangi bir düzelme olmadığı tak-
dirde kısıtlamaya 10 gün daha devam 
edilecek. DHA 

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri 
Fakültesi Sapanca İçsu Ürünleri Üre-
timi Araştırma ve Uygulama Merke-

zi'nde, kırmızı benekli olarak bilinen 
alabalığın üretimi ve neslinin devamı için 
çalışılıyor. Su Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Devrim Memiş'in koordi-
natörlüğünde yürütülen çalışmalarda, kır-
mızı benekli alabalıklar üretilerek Sakarya 
sınırlarında bulunan Akçay Deresi'nde ba-
lıklandırma çalışmalarında kullanılmak 
üzere kontrollü koşullarda yetiştiricilik ya-
pılıyor. Sapanca'daki havuzlarda yetiştiri-
len alabalıklar, dişi ve erkek olarak 
ayrıldıktan sonra yumurtaları sağılıyor. Bi-
rimde bulunan Biyoteknoloji Laboratuva-
rı'ndaki cihazlarda balığın yumurta 
veriminin ve spermlerinin de kontrol edil-
mesiyle yüzde 70'in üzerinde canlılığa 
sahip olan erkek balıklarla dölleme işlem-
leri yapılıyor. Uygulamayla dölleme verim-
liliği artırılarak kırmızı benekli alabalığın 
yaşam oranlarının artırılması ve neslinin 
devamı sağlanıyor. Akuakültür uygulama-
ları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Memiş, 
Türkiye'nin balık üretiminin dünyada 
önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. 

2 bin üstünde tesis var 

Türkiye'de 2 binin üzerinde alabalık tesisi-
nin bulunduğunu belirten Memiş, bura-
larda başta gökkuşağı alabalığı olmak 

üzere farklı türdeki balıkların yetiştirildiğini 
ifade etti. Memiş, iklim değişikliğinin balık 
türlerinin neslini tehlikeye soktuğunu anla-
tarak, "Kuraklık ve sıcaklık alabalıkların 
neslini tehlikeye sokuyor. Ayrıca aşırı av-
lanma, su kalitesinin bozulması, suların 
azalması, dere yataklarının bozulması ve 
daha başka nedenler alabalıkların doğal 
ortamda azalmasına neden oluyor." diye 
konuştu. Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde doğal 
alabalık üretimi yaparak kırmızı benekli 
alabalığın neslini sürdürmeye çalıştıklarını 
vurgulayan Memiş, şöyle devam etti: "Biri-
mimizde bulunan havuzlarda dere ve kuyu 
suyuyla sağlıklı bir şekilde hem kırmızı be-
nekli hem de gökkuşağı alabalıklarını yetiş-
tiriyoruz. Balıkların neslinin devamı için 
birtakım çalışmalar yapıyoruz. Balıkları 
dişi ve erkek olarak ayırıyor ve yumurtala-
rını sağıyoruz. Sapanca Birimi'nde oluştu-
rulan laboratuvarlarda balıkların yumurta 
ve sperm verimini inceleyerek, yüzde 70'in 
üzerinde hareketliliğindeki spermlere sahip 
bireyleri tespit ediyor ve dölleme işlemi 
gerçekleştiriliyor. Burada verimli üreme 
özelliğine sahip olanları tespit edip uygun 
döllenme metoduyla alabalık üretimini ve 
verimliliği artırıyoruz. Kaliteli, sağlıklı 
üreme özelliğine sahip dişi ve erkek anaç 
bireyleri tespit ederek daha az anaç balık 
kullanarak daha fazla verime ulaşmayı he-

defliyoruz. Böylelikle hem enerjiden hem 
işçilikten ve elektrikten tasarruf da sağlaya-
biliyoruz. Son yıllarda işletmelerde yaşa-
nan alabalık üretimi veriminin azalması 
nedeniyle farklı biyoteknolojik yöntemleri 
işletmelerde yaygın olarak kullanmak zo-
rundayız." İklim değişikliğinin balıklarının 
üretimini ve üreme performansını oldukça 
etkilediğini aktaran Memiş, daha önceleri 
eylül aylarında balıkların üretim çalışmala-
rına hazırlanırken son yıllarda suların so-
ğumasının daha geç olması nedeniyle bu 
tarihi ertelediklerini dile getirdi. 

Su kalitesi değişti  

Devrim Memiş, Sapanca İçsu Ürünleri 

Üretimi Araştırma ve Uygulama Merke-
zi'nde üretilen alabalıkların yavrularını çev-
rede bulunan ihtiyacı olan işletmelere 
verdiklerini anlattı. Su sıcaklığının artması 
ve derelerin kurumasının üretimlerini tehli-
keye soktuğuna dikkati çeken Memiş, "Çok 
kaliteli sularda yetiştirilen alabalıklar artık 
biraz daha düşük kaliteli sularda üretil-
meye başlandı. Su sıcaklığının artması, su 
kalite değerlerinin değişmesi bu balıkları 
yetiştirmemizi giderek zorlaştırıyor. Ama 
bilimsel çalışmalarla daha az suda, daha 
kaliteli ortamda alabalık yetiştirmek için 
sistemler kurulabiliyor. Su kalitesinin kont-
rol edilebildiği sistemlerde balık üretimine 
geçilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İÜ Su Bilimleri Fakültesi, sıcaklık ve kuraklık gibi nedenlerle nesli tükenme 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kırmızı benekli alabalığın “akuakültür” 
yoluyla üretimi ve türünün devamı için özenle çalışmalar yürütüyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakan Yardımcısı Ömer 
Fatih Sayan, Twitter hesa-

bından yaptığı paylaşımda, kamuo-
yunda "sosyal medya yasası" olarak 
bilinen 7253 sayılı Kanun'un 1 Ekim 
2020'de yürürlüğe girdiğini, bu kap-
samda Türkiye'de günlük erişimi 1 mil-
yonu geçen sosyal ağların ülkeye 
temsilci ataması gerektiğini ifade etti. 
Bu süreçte sırasıyla VK, Google (You-
Tube) Tiktok, Dailymotion'un temsilci 
atadığını belirten Sayan, "Konuya iliş-
kin reklam yasağı uygulamasının 
Resmî Gazete'de yayımlanmasına gün-
ler kala LinkedIn de ülkemize temsilci 
atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayı-
cılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu 
ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı 
hassasiyeti bekliyoruz." değerlendirme-
sinde bulundu. Türkiye'deki vatandaş-
ların tıpkı Avrupa Birliği vatandaşları 
gibi taciz, siber zorbalık, taklit hesap, 
özel hayatın gizliliğini ihlal gibi şika-
yetlerini artık direkt muhataplarına ile-
teceklerini vurgulayan Sayan, 
sağlayıcıların da vatandaşların taleple-
rini en hızlı şekilde çözüme kavuştura-
caklarını kaydetti. 

Denetleme sağlanacak 

"Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı 
ya da bant daraltma cezası gelmeden 
temsilcilerini ülkemizde görevlendir-

meleri." ifadelesini kullanan Sayan, 
reklam yasağının uygulamasını Banka-
cılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu (BDDK), Merkez Bankası, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi De-
netim Kurulu ile ilgili tüm kamu ku-

rumlarının denetleyeceğini bildirdi. 
Temsilci atamayan sosyal medya ağla-
rına reklam veren şirketlere ayrıca ceza 
kesileceğini vurgulayan Sayan, "Daha 
önce de belirttiğimiz gibi amacımız ne 
sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatan-

daşlarımızın ülkemizde sağlanan hiz-
metlerden mahrum kalmaları. Bizler 
sadece ve sadece ikircikliğin (ayrımcı-
lık) ortadan kalkması ve vatandaşları-
mızın taleplerinin yerine getirilmesini 
istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu  
olarak faaliyet gösteren "LinkedIn'in de Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi

İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her 
türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmana ilişkin kararın süresi 28 Ocak saat 00.00'a kadar uzatıldı

LinkedIn temsilci atayacak  
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Proje-
leri Toplu Açılış Töreni’ne canlı bağlantı

ile katıldı. "Göreve geldiğimizden bu yana doğal
gaz dağıtımına yapılan yatırım 27 milyar TL'yi
buldu. Bizden önce sadece 5 ülkede doğal gaz var-
ken biz bunu 81 ilimize yaygınlaştırdık" diyen Er-
doğan, "Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal
gazın konforundan yararlanıyor. Doğal gazın ulaş-
tığı toplam nüfusumuz ise 68 milyondur. Bugüne
kadar pek çok badire atlattık. Cumhuriyet miting-
lerinden gezi olaylarına, 15 Temmuz kanlı darbe
teşebbüsüne kadar envai saldırıya uğradık. Sadece
medya ile çeteler ile değil, 80 senedir Türkiye'nin
başına musallat olan takoz muhalefetle de müca-
dele ettik. 'Asrın projesi' Marmaray'ı engellemeye
kalktılar. Avrasya Tüneli'nin daha proje aşama-

sında mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalima-
nı'nın inşasından bizi vazgeçirmek için sokak şid-
deti dahil her türlü provokasyonu denediler"
ifadelerini kullandı. 

Çelme takmaya kalktılar

Salgınla mücadelede Türkiye'nin eli ayağı olan
şehir hastanelerini karalamak için kurgu-yalan nice
haberler uydurulduğunu dile getiren Erdoğan,
"Uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kal-
kınmasına çelme takmaya kalktılar. Vatan yansa
ateşinde ısınacak bu güruha rağmen Türkiye'ye
Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık.
Sessiz bir devrime imza attık. Biz muhalefet gibi
yalanla günü kurtarmaya çalışmıyoruz. Türki-
ye'nin kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülke-
mizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. 83 milyon
insanımızın huzuru, güvenliği, refahı için yapıyo-
ruz. Asla rehavete kapılmadık. Sağlıktan ulaşıma,
çevreye kadar projelerimize hız verdik. Karade-
niz'deki 405 milyon metreküplük doğal gaz keşfi-
mizin ardından enerji yatırımlarımıza
yoğunlaşmaya başladık. Bağımsız enerji güçlü
Türkiye diyerek yerli kaynaklarımıza dayalı enerji
sektörü kurmaya çalışıyoruz. Örnek olacak dev te-
sisi bugün açıyoruz. 510 megawatt gücündeki
Soma-Kolin termik santrali yerli kömürün yüksek
teknoloji ile buluştuğu güzel bir örnektir. Bu proje
ile yıllık 4.7 milyon ton linyiti işleyerek enerjiye
dönüştüreceğiz. Dev termik santrali bunun ispa-
tıdır" diye konuştu. 

Bin 500 kişiye istihdam

"Maden sahası ve santralle birlikte yatırım tu-
tarı 1.1 milyar doları bulan proje ile yıllık yakla-
şık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını
engelleyeceğiz" bilgisini veren Erdoğan, "Top-
lam 1500 insanımıza istihdam sağlayan bu ya-
tırım tek başına Manisa'nın elektrik
tüketiminin 4'te 3'ünü üretecek kapasiteye sa-
hiptir. Türkiye'nin büyümesi için olmazsa
olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücü-
müzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata
ulaştırdık. 2002'de sadece 18 megavat olan
jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 me-
gavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeoter-
malde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü
sıraya yükselmiştir. Sadece üretimde değil,
yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez
ülke olmayı hedefliyoruz. Bugün kurulu gü-
cümüzün yüzde 63,5'i yerli kaynaklardan
oluşuyor. Bu oranın yüzde 51,7'si ise yenile-
nebilir enerji kaynaklarına aittir yani temiz
enerji. Gayret gösteren özel sektörümüze
şükranlarımızı sunuyorum" açıklamasında
bulundu. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji projeleri toplu açılış töreninde
konuştu. "Örnek olacak dev tesisi bugün açıyoruz" diyen Erdoğan, "Bu proje ile

yıllık 4.7 milyon ton linyiti işleyerek enerjiye dönüştüreceğiz. Türkiye'nin
büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18

yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık" ifadelerini kullandı

18 YILDA 3’E 
KATLADIK

Terör Ankara’da
failler nerede?

GElECEK Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu, sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda

cuma namazına gitmek isterken dün Anka-
ra'da evinin önünde sopalı ve silahlı saldırıya
uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Selçuk Özdağ'ın son durumuna ilişkin
açıklamada bulundu. Davutoğlu, "Başkent’in
göbeğinde siyasi terör saldırısına uğrayan
kardeşim Selçuk Özdağ’ın ameliyatı şükür
başarıyla sonuçlandı. 24 saat geçti silahlı-so-
palı saldırganlar nerede? Azmettirenler ne-
rede? Failler bulunup ortaya çıkarılana kadar
soracağım: Terör Ankara’da, failler nerede?"
dedi. 

Geldiğimiz nokta bu mu?

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Yavuz
Değirmenci ise Selçuk Özdağ'ın ameliyat son-

raıs görüntülerini paylaşarak, “Mesele Selçuk
Özdağ değildir. O zaten feleğin çemberinden
geçmiş, idamlardan dönmüş korkusuz bir
insan. Mesele, biz 21. yüzyılda çocuklarımıza
dünyanın süper liginde rekabet eden bir
hukuk devleti yerine bir mafya düzeni mi
miras bırakacağız? Geldiği-
niz nokta bu mu?” diye
sordu.

Korkmuyorum,
susmayacağım

Gelecek Partisi Genel Baş-
kan Yardımcısı Selçuk
Özdağ saldırıya uğramasının
ardından hastanede yaptığı
ilk açıklamada, "Sayın Cum-
hurbaşkanı ve Bahçeli'ye
sesleniyorum; korkmuyo-

rum, susmayacağım. O gençlere sesleniyo-
rum, kendinizi kullandırmayın. Selçuk Özdağ
ancak öldürülürse susar" dedi. Özdağ, saldı-
rıya uğramasının ardından kaldırıldığı hasta-
nede telefonla bağlandığı KRT TV'de yaptığı
açıklamada, "Bunların susturma yolu; kavga,
sopa, silah küfür. Ben Ülkü Ocakları Başkanlı-
ğı'nda yıllarca hizmet ettim. Burası orman ka-
nunlarının olduğu Türkiye olmayacak. Bu
devam ederse Türkiye için kötü olur. Bundan
sonra farklı şeyler söyleyeceğim. Arkadan
saldırdılar, yumruklaştık. Silah doğrulttular.
Şoförüm silahla çıkınca korkup kaçtılar. Bun-
lar Türkiye'de iktidarda kalırsa herkese küfür
etmeye devam edecek-
ler" ifadelerini
kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, evinin önünde saldırıya uğrayan
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın ameliyatının başarıyla
sonuçlandığını açıkladı. Davutoğlu, "24 saat geçti silahlı-sopalı saldırganlar nerede?
Azmettirenler nerede? Terör Ankara'da, failler nerede?" diye sordu

"Bahçeli'ye sorular sormuştum MHP yandaşları bana hakaret-
lerde bulundular" diyen Özdağ, "Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz

sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar. Bu
bir hukuk reformu. Doğru hukuk reformu yapacaklar. Ben buradan bunlara

oy verenlere sesleniyorum. Dikişler var, elim kırık. Bunlarla boğuşmak-
tan. Boğuşmamış olsam, biz silahımızı çekmesek ateş etmesek belki de

ölmüştüm. Selçuk Özdağ susmaz, Selçuk Özdağ ancak öldürürlerse
susar. Aziz millete sesleniyorum, bunların hukuk reformu bu. Kendilerini
eleştirenleri susturmanın yolu silah, sopa, hakaret, küfür. Bunları yapı-
yorlar. Ben 3 dönem milletvekilliği yaptım. Ben 5 sene ülkü ocakla-
rında çalıştım, 7 sene idamla yargılandım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun

yardımcılığını yaptım. Bu saldırı demokrasi ayıbıdır. Türkiye'yi zorba-
lar ülkesi yapmayacağız. Burası orman kanunlarının geçerli ol-
duğu bir ülke olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı bu failleri
bulun. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman korkmadım.

Kenan Evren'den de korkmadım. Konuşmaya da
devam edeceğim. Farklı şeyler de söy-

leyeceğim" dedi. 

7 SENE iDAMLA
YARGILANDIM

Şiddetle bizim işimiz olamaz
Türkiye'yi sarsan saldırılar hakkında açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Saldırı, şiddet bunları bizzat yaşamış ve çok acılar
çekmiş insanlarız. Şiddet kesinlikle yanlış ve gayrimeşru bir yöntem. Biz kalemle ve dil ile mücadele ederiz. Şiddetle bizim işimiz olamaz" dedi 

Türkiye'de 24 saat içinde üç ayrı muha-
lif isme yönelik saldırı yaşandı. KRT TV
programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Ge-

lecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk
Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi
Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca yapılan
saldırıların hedefi oldu.
Ülkücü kökenli 3 isme yapılan saldırı dikketleri
MHP'ye çevirirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı
Semih Yalçın konuyla ilgili Habertürk'ten Nagehan
Alçı'ya konuştu.Yalçın, "Selçuk Özdağ’ı ben Keçiö-
ren’den tanırım, cemaziyelevvvelini bilirim. Kendi-
sini hiç sevmem. Bunu da gizlemem, açık açık
söylerim. Sosyal medyada da ifade ettiğim gibi ha-
yatı boyunca çıkarları için yan yana yürüdüğü her-
kesi satmış Talleyrand isimli Fransız politikacıya

benzetiyorum kendisini. Son olarak gereksiz yere
Sayın Bahçeli’ye saldırdı. Bu saldırısı çok ağırıma
gitti... Ben de o nedenle kendisine cevap
verdim. Benim üslubum çok ağırdır doğru
ama durduk yere kimseye sataşmam. Üs-
telik sözlü polemik ile bu saldırının ne ilgisi
var? Saldırı yapacak insan önceden böyle
önden sözlerle yüklenir mi? Saldırı yaptı-
racak insan bilakis sinsi davranır, ses
etmez. Ben mertçe tavrımı ortaya koydum.
Bu saldırılarla benim hiçbir ilgim ve bilgim
yok ve olması mümkün değil" dedi. 

Kalemle mücadele ederiz

Semih Yalçın, Selçuk Özdağ ve Orhan
Uğurluoğlu’na yönelik saldırıların orga-

nize olup olmadığını soran Nagehan Alçı’ya, "Bu
hareketin delisi çoktur Nagehan Hanım. Talimat

falan dinlemezler. Bakın biz 80 öncesinin
içinden geldik. Saldırı, şiddet bunları biz-
zat yaşamış ve çok acılar çekmiş insanla-
rız. Şiddet kesinlikle yanlış ve gayrimeşru
bir yöntem. Bırakın böyle bir saldırının
arkasında olmayı tamamen bu saldırının
karşısındayım. Ben çok sert mücadele
ederim ama sosyal medya üzerinden me-
sajlarla ya da gerekiyorsa mahkemede
hakkımı ararım ve hesap sorarım. Biz ka-
lemle ve dil ile mücadele ederiz. Şiddetle
bizim işimiz olamaz. Ama 6 milyon oy
almış bir lidere saldırana da en ağır söz-
lerle cevabını veririm" yanıtını verdi.

Böyle bir saldırı
kabul edilemez

Yeniçağ Gazetesi An-
kara Temsilcisi Orhan
Uğuroğlu'na evinin

önünde yapılan saldırının yankıları
devam ediyor. Evinin önünde 3 kişi
tarafından saldırıya uğrayan Uğu-
roğlu'na birçok liderden ve siyaset-
çiden geçmiş olsun telefonu geldi.
Saldırı sonrası telefonla geçmiş
olsun dileklerini ileten Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun "Bunun arkasında kötü bir
niyet arıyoruz. Olayın yakın takipçisi olacağız" dedi. "Öncelikle
çok geçmiş olsun. Allah'tan şifa dilerim. Olaydan ilk haberdar
olduğumuz andan itibaren Cumhurbaşkanımız da İçişleri Ba-
kanımız da olayı yakından takip etti" diyen Altun, "Böyle bir
saldırı asla kabul edilemez. Adalet Bakanımız da konuyla ilgili
açıklama yaptı. Bizim kültürümüzde olmayan şeyler bunlar.
Bunun arkasında bir kötü niyet arıyoruz. Olayın yakın takipçisi
olacağız. Siz bizim büyüğümüzsünüz bir kere. Bu saldırılar
üzerinden siyaset falan yapılmaz. Bizim verdiğimiz mücadele
böyle olaylar yaşanmasın diye. Bu bizim çok üzüldüğümüz bir
hadise bunu bilin. Kamu düzeni esastır bizim için, bunun için
üzerimizde de bir sorumluluk var. Cumhurbaşkanımız da İçiş-
leri Bakanımız da Adalet Bakanımız da olayın ilk başından iti-
baren gelişmeleri takip ettiler. Tekrar çok geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyoruz size" ifadelerini kullandı. 

Mesleğime devam edeceğim

Altun'la telefonda görüşen Uğurluoğlu ise "Türkiye'de basın
hürriyeti olmazsa, demokrasi olmaz. Hukuk olmazsa saldır-
ganlar olur, saldırganlar olunca basını sindirmeye çalışırlar.
Özgür basın demokrasinin en büyük güvencesi. Biz bu güven-
ceye layık olmak için 50 yıldır yaptığım gibi mesleğime
devam edeceğim. Onlar bizden korkuyorlar” dedi.

Hukuk önünde
hesap verecekler

Gelecek Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Sel-
çuk Özdağ evinin

önünde sopayla; Yeniçağ gazetesi-
nin Ankara Temsilcisi Orhan Uğu-
roğlu da evinin önünde üç kişi
tarafından darp edilmişti. Konuyla
ilgili sosyal medya hesabından bir
açıklama yapan Adalet Bakanı Ab-
dulhamit Gül, “Selçuk Özdağ,
Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hati-
poğlu’na acil şifalar diliyor, kendile-
rine yönelik saldırıları kınıyorum. Failler hukuk önünde hesap
verecektir” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırıya
uğrayan Selçuk Özdağ'ı aradığı bildirildi. Ancak görüşmeye
dair başka bir bilgi paylaşılmadı. 

Yargı önüne çıkartılacaklar

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ayrıca saldırıya uğrayan Orhan
Uğuroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Gül,
"Sayın Uğuroğlu, size yapılan saldırıyı nefretle, şiddetle kını-
yorum. Türkiye’nin demokrasisine, basın özgürlüğüne yapılan
menfur bir saldırıdır. İlk anından itibaren Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına talimat vererek yaşanan saldırıların en ince
ayrıntısına kadar soruşturulmasını istedim. Sayın Cumhur-
başkanımızın da talimatı bu yöndedir. Bu menfur saldırının az-
mettiricileri bağımsız yargı önüne çıkartılacaklar. Yargı bu
hain saldırıyı yapanlara yasalar çerçevesinde gerekli cezalar
vereceği inancındayız” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya
hesabından "Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin
Hatipoğlu'na acil şifalar diliyor, kendilerine yönelik
saldırıları kınıyorum. Failler hukuk önünde hesap

verecektir" açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman

Recep Tayyip 
Erdoğan

Semih
Yalçın



Y eni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında başla-
tılan aşı uygulamasınında dün itibariyle 700 bine
yakın sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozu

yapıldı. Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultu-
sunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulu-
sal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke
genelinde başlatılan aşılamaya devam ediliyor. Bu kap-
samda öncelikle sağlık çalışanları aşılanıyor. Ankara Şehir
Hastanesi anestezi doktoru Nergiz Mammadova, aşı yap-
tırdıktan sonra tedbir amacıyla hastanede 15 dakika bekle-
diğini dile getirerek, "İlk doz aşım yapıldıktan sonra
herhangi bir sıkıntı yaşamadım, alerjik bir durumum ol-
madı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum" dedi.

Aşı olmamız gerekiyor

Salgının önlenebilmesi için herkesin aşı olması gerektiğini
söyleyen Mammadova, "Hem toplumun sağlığı hem de
koronavirüse karşı kendimizi korumak amacıyla gerekli dü-
zeyde antikorumuzun oluşması için aşı olmamız gerekiyor"
diye konuştu. Mammadova, sağlık sorunları veya alerjisi
bulunanların doktor görüşünü aldıktan sonra aşı yaptır-
malarında sakınca olmadığını belirtti.
Hemşire Sevgi Hazan da hastaneye gelmeden Merkezi
Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu aldığını
ve kolaylıkla aşı olduğunu dile getirerek, "Şu an 15 dakika-
lık bekleme sürecimi tamamladım, herhangi bir reaksiyon
veya yan etki oluşmadı. Buradan tüm sağlıkçı arkadaşla-
rıma ve milletimize Kovid-19'dan kurtulabilmemiz için aşı
olmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

İkinci doz 28 gün sonra

Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının
aşılanmasının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi
yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak. Bu grubu 65 yaş ve
üstü bireyler izleyecek. İlk dozun uygulanmasından 28 gün
sonra aşının ikinci dozu uygulanacak. MHRS ve e-Nabız
hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya 
değiştirilebilecek.
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esenyurt Mandıra
Caddesi'nde bir erkek
kuaförün faaliyetine

devam ettiği haberini alan Esen-
yurt İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri adrese baskın yaptı. Ekip-
ler adrese geldiklerinde yasal ola-
rak açık olan çiğköfteciden kapı

açılarak bir kuaförün faaliyetine
devam ettiğini belirledi. Baskın sı-
rasında içeride sıra bekleyen müş-
terilerin de olduğu görüldü. Ceza
kesildiği sırada berber bir çocuğu
tıraş etmeye devam etti. İçeride
bulunan müşterilere ve berbere 3
bin 469 liradan ceza kesildi. 2 iş-

letme de belediye ekipleri tarafın-
dan mühürlendi. Kapalı kepengini
göstererek, "Zaten kapalıyız şu
anda. Kalan müşterileri aldım.
Cumartesi günü çalışamıyoruz
zabıtalar geçtiği için dediğim gibi
bir kişiyi alayım dedim" diye 
konuştu. DHA

Esenyurt'ta kısıtlama günü
açık olan çiğköfteciden kapı

açarak, faaliyetine devam
eden kuaföre baskın 

düzenlendi. Ceza yazımı
sırasında tıraş etmeye

devam eden berber, kepengi
göstererek, "Açık değiliz,
kapalıyız şu anda" dedi

DIŞI BAŞKA İÇİ BAŞKA!

SAVASI BIRLIKTE
KAZANACAgIZ!
Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasında toplam aşılanan sağlık çalışanı sayısı 700 bininin üzerine
çıktı. İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra aşının ikinci dozu uygulanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülke çapında
aşılama programlarının uygulanmasında deneyimli bir ülkeyiz. Salgına karşı verdiğimiz savaşı birlikte kazanacağız" dedi

İstanbul Sinema Sanat Derneği çatısı 
altında buluşun Türk Sineması ve Yeşilçam’ın
unutulmaz isimleri Tuzla Belediye Başkanı Dr.
Şadi Yazıcı’yı ziyaret etti

İstanbul Sinema Sanat Derneği çatısı
altında bir araya gelen Türk Sineması ve
Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri ve Türki-

ye’nin her bölgesinden zanaatkar Tuzla Belediye Baş-
kanı Dr. Şadi Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Daha
çok eski günlerin konuşulduğu ve çok keyifli geçen
sohbette önümüzdeki süreçte Tuzla’da hayata geçiril-
mesi düşünülen projeler konuşuldu. Aralarında Nuri
Alço, Teoman Ayık, Meral Konrad, Mustafa Uzun-
yılmaz gibi isimlerin olduğu heyete Konya’nın Hüyük
ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve çok
sayıda el zanaatkarı eşlik etti. Görüşme sonrası İstan-
bul Sinema ve Sanat Derneği adına Başkan Yazıcı’ya
el yapımı sürahi hediye edildi.

Beni çok mutlu etti

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür
eden Mustafa Uzunyılmaz, "Biz dernek olarak birçok
yere ve etkinliklere katılıyoruz. Doğal olarak da yerel
yönetimlerdeki yöneticiler ile bir araya geliyoruz. Bu-
radaki ziyaretimde beni etkileyen iki çok önemli unsur
var. Birincisi kültürel birikim ile ilgili. Sanattan ya da
kültürel değerlerden sohbet ettiğimiz zaman çok
yavan karşılaştığımız yöneticiler olurdu. Burada bu
zenginlikle karşılaşmak beni birincil derecede çok
mutlu etti. Çok hâkim birikimli, araştıran, okuyan,
geçmişi ve o süreci günümüze taşıyacak birikime
sahip bir başkan ile karşılaştık. İkincisi de sanatsal de-
ğerlere önem verdiğini ki bir iki sohbette geçiyor. ’Eli-
mizden geldiğince de destekleyerek yolları açmaya
çalışıyoruz’ dedi. Bu benim için çok mutlu edici bir
durum. O yüzden kendisine de teşekkür ediyorum”
diye konuştu. DHA

SÖZLEŞME iSTiYORUZ!
GünGören Tozkoparan Ma-
hallesi'nde yaşanan kentsel dö-
nüşüm krizi nedeniyle

siyasetçilerin uğrak yeri oldu. Mahalle
sakinlerine Gelecek Partisi İstanbul İl
Başkanı İsa Mesih Şahin’in ilk ziyaretin-
den bir gün sonra Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum bölgeye gelerek
açıklamada bulundu. Mahalle sakinleri
kendilerine açıklama yapılmış olsa da
“Söz değil sözleşme istiyoruz!” diyerek
eylemlerine devam ediyorlardı. Sürecin
takipçisi olacağına söz veren İstanbul İl
Başkanı Av. İsa Mesih Şahin, Gelecek
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan
Demir ile birlikte  mahalle sakinlerini zi-
yaret etti. Ziyaret esnasında mahalle sa-
kinlerinin avukatı kentsel dönüşümün
durdurulduğunu söyledi. Bunun üzerine
mahalle sakinleri sürecin başından beri
konunun takipçisi olan Gelecek Partisi
yetkililerine "Siz bize uğurlu geldiniz" di-
yerek alkışlarla sevinçlerini paylaştı. Gele-
cek Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Doğan Demir, İstanbul İl Başkanı Av. İsa
Mesih Şahin ve ekibi sürecin takipçisi ol-
maya devam edeceklerini, her zaman va-
tandaşın mağduriyetlerini gidermek ve
haklarını savunmak için yanında olacak-
larını bildirdi.

Bu olayı takip edeceğiz

Mahalle sakinlerine seslenen Gelecek
Partisi İl Başkanı İsa Mesih Şahin, "15
gün önce de buraya geldik. Genel Başka-

nımız Ahmet Davutoğlu'nun size selamı
var. Burada bulunan hemşehrilerimiz de
kentsel dönüşüm istiyorlar. Ama kentsel
dönüşüm yapanları tanımak istiyorlar.
Bir gün sonra da Çevre Bakanı geldi.
Sayın Bakan sözleşmenin yapılacağını
söyledi. Ama sözleşmenin yapılmadığını
gördük. Açılan dava sonucu yürütmeyi
durdurma kararı alındı. İnşaallah sizin
için hayırlı olur. Biz her zaman sizin yanı-
nızda olacağız. Bu olayı takip edeceğiz"
ifadelerini kullandı. 

Ne olmuştu?

28 Aralık Çarşamba günü mahalle sakin-
lerini ziyaret eden Gelecek Partisi İstan-

bul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ile Güngören Bele-
diyesi’ne eleştirilerde bulunmuştu. Şahin,
"Uzaktan kumanda ile belediye başkan-
lığı yapılmaz. Koltuklara yapışarak şehir
yönetilmez. Geleceksiniz, vatandaşın der-
dini dinleyeceksiniz ve çözüm üreteceksi-
niz" açıklamasında bulunmuş ve
konunun takipçisi olacaklarının mesajını
vermişti. Şahin’in bölgeyi ziyaretinden bir
gün sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum Güngören'e gelerek Toz-
koparan Mahallesi sakinleriyle buluştu.
Bakan Kurum yaptığı konuşmada, "Sayın
cumhurbaşkanımızın talimatıyla; konut-
ların her biri için yüzde 40'a varan destek

vereceğiz. Vatandaşlarımız 15 yıla varan
vadeler, kiradan bile az miktardaki taksit-
lerle ev sahibi olacaklar" açıklamasında
bulundu. Bakan Kurum’un yaptığı top-
lantıdan sonra Gelecek Partisi İstanbul İl
Başkanlığından bir açıklama daha geldi.
İl Başkanı İsa Mesih Şahin sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada, "Tozko-
paran muhalefetimiz meyvesini hızlı
verdi. Dün ne demiştik? Uzaktan ku-
manda şehir yönetilemez. Ardımızdan
bugün apar topar Bakan Murat Kurum
bölgeye getirildi ve sözler verildi. İstan-
bul’un ve ülkenin geleceği için etkin mu-
halefete devam" ifadelerini kullanmıştı.
BARIŞ KIŞ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir ve İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin’in Güngören'e giderek Tozkoparan Mahalle
sakinleriyle bir araya geldi. "Söz değil sözleşme istiyoruz!" diyen mahalleliye seslenen Şahin, "Biz her zaman sizin yanınızda olacağız" dedi

Yıldızlardan
Yazıcı’ya ziyaret

Kadıköy'de sokakta yaşayan yaşlı adam ölü
bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen
şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı

Olay Kadıköy Caferağa Mahallesi Mü-
hürdar Bağı Sokak'ta saat 17.15 sırala-
rında gerçekleşti. İddiaya göre,

sokaklarda yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki Salim Ba-
bacan, yaşadığı sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle
hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişiyi fark eden-
ler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay ye-
rine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Babacan'ın
cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi
yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaşadığı sokakta hayatını kaybeden Salim Babacan'ı
tanıdığını ifade eden Mehmet Mustafa Çeçen, “Hep
sokakta kalıyor. Yeri yok. Elimizden gelen yardımı ya-
pıyorduk. İki oğlu varmış yıllardır onu görememiş.
Sokakta görsem tanımam diyordu. Pırlanta gibi in-
sandı” dedi.

Hepimiz çok üzüldük

Salim Babacan’ı tanıdığını söyleyen Kadıköy esnafın-
dan Rıza Şimşek de, “Kendisini uzun zamandır tanır
bilirdim. Hatta her fırsatta yardım ederdik. Ama çoğu
zaman kendisine ettiğimiz yardımları bile geri çevi-
rirdi. Gönlü ve aklı zengin birisiydi. Herkesle iyi anla-
şırdı, kimseye bir zararı olmazdı. Nasıl öldüğüne dair
bir fikrimiz yok. Sokakların insanıydı. Gerçekten
ölümü sonrası Kadıköy’deki bölge esnafı olarak hepi-
miz çok üzüldük” dedi. Babacan’la birlikte bir süre
sokakta yaşayan Fazlı Güneş ise “Ben de çok iyi bir
dostumu kaybetmiş gibi oldum. Hep fukara idi hep
muhtaç idi ama kimseden ne bir yardım isterdi ne de
bir iyilik beklerdi, bambaşka bir insanı” dedi.

Bu tek kelime
ile bir: DRAM!

Salgının önlenebilmesi için 
herkesin aşı olması gerektiğini 
söyleyen Mammadova, "Hem 
toplumun sağlığı hem de 
koronavirüse karşı kendimizi 
korumak amacıyla gerekli düzeyde
antikorumuzun oluşması için aşı
olmamız gerekiyor" diye konuştu. 



S ilivri Belediyesi 26 Eylül 2019 tari-
hinde meydana gelen 5,8 büyüklü-
ğündeki deprem sonrasında kentsel

dönüşüm çalışmalarına hız verdi. 6306 sa-
yılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüş-
türülmesi Kanunu kapsamında
sürdürülen çalışmalarda, yaklaşık 35 yıl
önce inşa edilen Varnalı Konutlarında
kentsel dönüşüm projesi uygulanmaya
başladı. Yeni Mahalle Varnalı Caddesi
üzerinde bulunan ve 7 blok 68 daireden
oluşan konutlarda yıkım işlemi gerçekleşti-
rildi. Silivri Belediyesi bünyesinde kurulan
Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi (SİYTAŞ) marifetiyle ha-
yata geçirilmesi hedeflenen yeni konut
projesiyle ilgili çalışmalar devam ederken,
dönüşüm sürecinin ilk aşamasında risk al-
tında olan yapıların yıkım işlemi tamam-
landı.

Strateji belgemizi hazırladık

Yıkım işlemini yerinde inceleyen Silivri Be-
lediye Başkanı Volkan Yılmaz, kentsel dö-
nüşümde kararlılık mesajı vererek,
“Herkesin konuştuğu büyük İstanbul dep-
remi kapıda. Silivri ilçemiz olası deprem-
den etkilenecek ilçelerin başında geliyor.
İşte burada bizim görevimiz başlıyor. Biz
göreve gelirken ‘Önce İnsan’ dedik. Rant
hesabının yapılmadığı, ‘dairem kaç para
eder’ hesabının yapılmadığı, belediyenin
de kar amacı gütmediği bir kentsel dönü-
şüm hamlesine nasıl omuz veririz diye dü-
şünmeye başladık. Burada bir parantez
açarak, önceki yönetimlerin kentsel dönü-
şümle, depremle ilgili hiçbir çalışma yap-
madığını üzülerek Silivrili hemşehrilerimle
paylaşmak istiyorum. Biz ilk iş olarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentsel
dönüşümdeki yol haritasını içeren Kentsel
Dönüşüm Strateji Belgesi’nin hazırlan-
ması için kolları sıvadık. İhalesini yaptık ve
şuan bitme aşamasında.” dedi. 

Önemli bir aktör olacak

Kentsel dönüşümün etkin ve hızlı bir şe-

kilde sürdürülmesi amacıyla belediye bün-
yesinde şirket kurduklarının bilgisini veren
Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Silivri
Belediyesi olarak Kentsel Dönüşüm Stra-
teji Belgesi’ni hazırladıktan sonra bir de
Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi (SİYTAŞ) adında şirket
kurduk. Bu şirketin misyonu vizyonu; Si-
livri’deki kentsel dönüşüm ve binaların ye-
nilenmesi noktasında bir aktör olabilmesi.
Buradaki konut sahiplerinin büyük çoğun-
luğu ile prensipte bir anlaşma yaptık. Si-
livri Belediyesi kendi şirketi olan SİYTAŞ
aracığı ile KİPTAŞ gibi TOKİ gibi kentsel
dönüşüm yapacak. Silivri Belediyesi ola-
rak ilk hamleyi Varnalı’dan başlatıyoruz."

Yıkım işlemlerini başlattık

6306 sayılı yasa kapsamında hareket ettik-
lerini belirten Başkan Yılmaz, “Silivri’de
olası bir depremden sonra beddualarla
değil, hayır dualarıyla yâd edilen bir bele-

diye başkanı olmak istediğimi söylemiştim.
Şartlar ne olursa olsun, Hz. İbrahim’i ya-
kacak ateşe su taşıyan karınca misali kent-
sel dönüşüm konusunda bir daireyi, bir
binayı dahi yenileme noktasında çalışaca-
ğımızı beyan etmiştim. 35-40 yıllık bir yapı
stoğu olan, bütün Silivri’nin bildiği Varnalı
Konutlarının ne halde olduğunu anlat-
maya gerek yok. 6306 sayılı yasaya göre
buradaki yıkım işlemlerini başlattık" diye
konuştu.  

Zor olduğunu biliyorum

Yasal süreçlerin uygulanması gerektiğine
dikkat çekerek, “Zor bir iş olduğunu biliyo-
rum" diyen Başkan Yılmaz, insan hayatı-
nın her şeyden önce geldiğini söyleyerek,
“Vatandaşla karşı karşıya gelmek benim
gözümü korkutmuyor. Ben oy odaklı veya
bir sonraki seçimi düşünerek değil, Siliv-
ri’deki güzel insanları düşünerek belediye
başkanlığı yapıyorum" ifadelerini kullandı. 
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Y aşasaydı şiir dede olurdu, şiir geçmişi en güzel en
anlaşılır anlatım ifade edilen gelecekte yeni güzel
bir dünyada yaşamak yaşatmak için.

İki güzel insan doğduğu yer Selanik Mustafa Kemal
1881, 1902 Nazım Hikmet beş bekar paşa olarak ta-
rihe geçen Erzurum Kongresine katılan Mustafa Kemal
ile ayni okullarda Okuyan Ali Fuat Cebesoy’un teyze
oğlu. Mustafa Kemal onun için kendini çok yakın tanı-
maktadır.

Dörtnala gelip uzak Asya’dan Akdeniz’e bir kısrak
başı gibi uzanan bu memleket bizim.

Bilekler kan içinde Dişler kenetli ayaklar çıplak ve
ipek bir halıya benzeyen toprak bu cehennem bu cennet
bizim.

Kapansın el kapıları bir daha açılmasın yok edin in-
sanın insana kulluğunu bu davet bizim,

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi
kardeşçesine bu hasret bizim.

Selanik'te doğan Nazım dörtnala gelip uzak As-
ya'dan diyor Selanik'te doğan Mustafa Kemal ne diyor.

O R D U L A R  İLK HEDEF İ N İ Z   A K D E N İ Z  İL E R İ :
Bizlere öğle anlattılar ki sanki ikisi biri diğerinin

zıttı.
Nazım Hikmetin en sevdiği selam Köroğlu'nun Bolu

beyine selamı Köroğlu benden selam söyleyin Bolu be-
yine insin halkın sırtından binerim tepene.

Nazım Hikmet Bolu da öğretmenlik yapar. Köylü ile
sohbet eder, köylü bu komünizm dediğin nedir?  Nazım
köylüye kaç paran par der köylüden bir lira çıkar o da
cebinden dokuz lira çıkartır birleştirir on lira olur, yarısı
senin yarısı benim deyince köylünün hoşuna gider.

Nazım hikmet soyadını Ran alır kendisi hakça üreten
hakça bölüşen olmak isteyince soyadı alırken kızıl kır-
mızı soyismi yasaklanır Nazım Hikmet ben istersem ya-
parım der ve soyadını Ran alır Ran tersten okununca
nar olur nar kırmızı çekirdekleri sımsıkı birbirine
bağlıdır.

Olursak nar gibi sımsıkı birbirimize bağlı aşarız 
engelleri.

Nazım Hikmet 17 Haziran 1951 İstanbul Tarab-
ya’dan ayrılır, Tarabya adı Büyük İskender milattan
300 yıl önce ilk hastaneyi İstanbul’da Tarabya’da yaptı-
rır. Tarabyanın adı terapiden gelir olmasaydı ihtiyaç İs-
tanbul'a ilk hastane terapi üzerine yapar mıydı.

Neremizden şikâyetimiz olursa dostlarımızla paylaşı-
rız bir dostumuz bizi uyarırsa sen şu 7 delikli tokmağı
bir bilene göster derse tepkimizi koyarız sen bana deli
mi diyorsun.

Mustafa Kemal arkadaşları ile bir gece köşkte
yemek yerken arkadaşlardan biri bir şiir okur Mustafa
Kemal sorar bu şiir kimin Nazımın paşa denince ken-
dinden dinlemek isterim deyince.

İçlerinden biri kalkar emniyet müdürünü arar paşam
Nazımdan bir şiir dinlemek istiyor Emniyet müdürü
Kadıköy'de Nazım Hikmet Beykoz da ikamet eder.

Emniyet müdürü biner arabasına gider Beykoz'a
çalar Nazım Hikmetin kapısını Nazım iner çizgili pija-
maları hayrola müdür ne iş paşam sizden şiir dinlemek
istiyor deyince.

Nazım paşama selam söyle beni denizkızı Eftalya ile
karıştırdı galiba. Emniyet müdürü gelir Saraya aynini
ifade eder Mustafa Kemal ve arkadaşlarına, Mustafa
Kemal bilirim delikanlı çocuktur benim kardeşim der.
Meyve veren ağaçlar dallarını aşağıya eyerler neden
haddini, bildirmedin müdür sen ne işe yararsın demez.
Atatürk kolay olunmuyor.

Baba erenlere sorarlar bunca yıl yaşadın ne öğren-
din? Kışın hoşaf kaynattım soğudu yazın çamaşır yıka-
dım kurudu başka ne bilirsin haddimi bilirim. Mustafa
Kemal Atatürk ve Nazım Hikmet’te haddini
bilenlerdendi.  

Tartılamayan ve söndürülemeyen tek ateş aşk ateşi-
dir, Nazım Hikmet’in de aşkı Memleket ve geçmişi
kolay anlaşılır anlatan şiirdir, yaşanabilir yeni bir dün-
yada yaşamak için. Nazım Hikmet'in aşkı edebiyattır
edebiyat edepli olmak demektir.  

Aşk olsun,  Aşkın daim olsun yüreğine sevgi dolsun.            

Silivri Belediyesi, SİYTAŞ aracılığı ile başlattığı kentsel dönüşüm hamlesiyle 35 yıllık Varnalı
Konutlarının yıkım işlemini gerçekleştirdi. Projenin ilk aşaması tamamlanırken, yeni konutların
inşasına yönelik hazırlıklar sürüyor. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Silivri’de olası bir depremden
sonra beddualarla değil, hayır dualarıyla yâd edilen bir belediye başkanı olmak istiyorum" dedi

Nazım Hikmet
119 yaşında

BİLGENCE

Celal BİLGEN

BEDDUA DEGIL
DUA ISTIYORUZ

Varnalı Konutları sakinlerinden Le-
vent Dinç, yaşadıkları sitenin kentsel dö-
nüşüme girmesinden duyduğu
memnuniyeti ifade ederek, “Binamız
çok eskiydi. Silivri’de meydana gelen 5,8
şiddetindeki depremde çok korktuk. ‘Biz
bu binadan çıkamayız, işimiz bitti’ diye
düşündüm ve dua etmeye başladım.
Korku içinde yaşıyorduk. Belediye Baş-
kanımız Volkan Yıl-
maz’dan Allah razı
olsun. Biz bu bina-
lar için 7-8 yıldır
mücadele veriyor-
duk. Daha önceki
dönemde defalarca
belediyeye gitme-
mize rağmen, teklif-
ler sunmamıza
rağmen, bize hiçbir

şekilde yardımcı olan olmadı. Site sa-
kinlerimiz ile birlikte Volkan başkanımız-
dan randevu aldık, derdimizi açtık.
Başkanımız sağ olsun çok yardımcı
oldu. Şuan binalarımız yıkılıyor ve yeni-
den yapılacak. Çok teşekkür ediyoruz.”
dedi. Bir başka daire sahibi Mehmet
Özbay, “İnşallah tamamlanıp bitirildi-
ğinde bizler çok mutlu olacağız.” diye

konuşurken, belediye-
nin öncülük yapması-
nın önemli olduğunu
söyleyen Talat Duman
ise “Belediyemizden
Allah razı olsun öncü-
lük yapıyor. Sağlam
bina olacak, can güven-
liğimiz olacak. İnşallah
o günleri görürüz" ifa-
delerini kullandı. 

KORKU İÇERİSİNDE YAŞIYORDUK

ADnAn Oktar Organize Silahlı Suç Ör-
gütü'ne yönelik karara bağlanan da-
vada örgütün elebaşı Adnan Oktar,

birçok suçtan 9 bin 803 yıl hapis cezasına çarptı-
rıldı. Kararın ardından şikayetçi avukatları Eser
Çömlekçioğlu ve Andaç Maraşlıoğlu basın açıkla-
ması düzenledi. Açıklamaya davada şikayetçi
olarak yer alan Özkan Memati de katıldı.

Yeni bir süreç başlıyor

Dava dosyasında toplamda sanıklara 152 bin yıl
ceza verildiğini belirten Avukat Eser Çömlekçi-
oğlu, "Biz bu dosyayı bitti olarak görmüyoruz,
bizim için yeni bir süreç başlıyor. Yeni bir dosya-
mız var. İstinaf aşamasında da müvekkillerimizin
destekçisiyiz. İkinci dosyamızda da örgütün sos-
yal medya hesaplarına destek veren üyelerle ilgili
ve yurtdışında firari olan sanıklarla ilgili kırmızı
bülten çıkarılması için çaba göstereceğiz" dedi. 

FETÖ'nün desteği oldu

Örgütün bu zamana kadar varlığını sürdürebilme-
sine değinen Çömlekçioğlu "Aslında örgüte karşı
bu zamana kadar çok fazla soruşturma açıldı. Si-
yasi dönemlerin değiştiği her dönemde örgüte
karşı soruşturmalar oldu. Örgüt bugüne kadar
yargıdaki FETÖ'nün desteğiyle geldi. Biz geçmiş-
teki dosyaları inceleyince örgütün yargılamayı
sürüncemede bırakması var. Çok fazla reddi
hakim yoluna gittiler. 1999 dosyası 2018 yılına

kadar sürüncemede kaldı. FETÖ'yle ilgili çok sa-
yıda irtibatları çıktı, örgüte destek olmaları, örgüt
yöneticileriyle görüşmeleri... Örgütün uygulaması
olan 'Herkül' Oktarcıların telefonlarında, bilgisa-
yarlarında çıktı. Dijital materyallerinde Fetullah
Gülen'e övücü yazışmalar ele geçirildi. Zekeriya
Öz'ü çok fazla ziyaret ettikleri ortaya çıktı. Ergene-
kon kumpas davasında müdahil olmak istedikleri
dönemdi. FETÖ'cü hakimler, savcılar Adnan Ok-
tar'ı bu zamana kadar getirdi" ifadelerini kullandı.
Çömlekçioğlu , "9-10 yaşlarında kız çocukları cin-
sel istismarla mağdur oldu. Örgüt içerisinde mağ-
durlara karşı çok fazla karalama başladı fakat
mağdurlar geri adım atmadı. Bu güç mağdurların
da sesinin çıkmasına sebep oldu. Bu sürece
kadar hiçbiri şikayetini çekmedi, çok fazla yıpra-

tılmalarına rağmen. Örgüt bitmedi ev hapsine
çıkan sanıklar, firari sanıklar hala sosyal medya
üzerinden örgüt propagandası yapan eylemler,
paylaşımlar yapıyorlar. Sulh Ceza Mahkemele-
ri'nden erişime engelleme kararı aldık, Twitter'a
Instagram'a gönderdik ama avukatları 'Düşünce
özgürlüğüdür' dedi. Tamamen kendi görüşlerine
aykırı olduğu için diğer kişilerin görüntülerini hiçe
saydılar" diye konuştu.

Mağdurlar adına suç duyurusu

Örgütün bitmediği, sosyal medyada faaliyet yü-
rüttüğünü dile getiren Çömlekçioğlu, "Biz 23 mağ-
dur adına suç duyurusunda bulunduk. Çocuk
şubede ifade veren mağdurun görüntülerini ele
geçirip sosyal medyada yayınlıyorlar. İnsanların

hayatına devam etmesini imkânsızlaştıracak her
karalamayı sosyal medyadan yapıyorlar. Mağdur
kızların fişlendiğini sanıkların mesajlaşmalarında
gördük. 256 bin etkileşim gördü şeklinde payla-
şımları gördük. Bunun önüne geçmek için dün
suç duyurusunda bulunduk, biz avukat olarak
başvurduk ama meslektaşım aynı zamanda mağ-
dur olarak da yer aldı. Biz sırf bu davada avukat-
lık yaptığımız için sosyal medyada birçok
karalamalara maruz kaldık. Bu firari sanıklar ve
elinde telefon olan her sanık faaliyetlerine devam
ediyor" dedi. Avukat Çömlekçioğlu sosyal medya
şirketlerinin Türkiye kurallarına uymadığını ifade
ederek "Bu insanlara dava açanlar tüzel kişilere
dava açmışlar, biz bunların yöneticilerine tek tek
dava açacağız" şeklinde konuştu. DHA

SUÇ ÖRÜGÜTÜ CiRiT ATIYOR!

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütü davasının
karara bağlanmasının ardından şikayetçi avukatları

basın açıklaması yaptı. Avukat Eser Çömlekçioğlu,
örgütün hala sosyal medyada faaliyet gösterdiğini
dile getirerek Instagram ve Twitter yöneticileri

hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu

Davada şikayetçi olarak yer
alan Özkan Memati ise "Bir
sanığın 320 sahte hesabı
kontrol ettiği ortaya çıktı. Bun-
ların nasıl etkileri olduğunu
hayal bile edemezsiniz. Sabah
ve akşam olmak üzere 'trend
topic' yapıyorlar. Bunun maddi
gücü olması gerekiyor. Bu he-
sapların içinde şikayetçinin
çıplak resimleri var. Benim
haklımda Çince dahil 12 dilde
paylaşımlar var. 90'a yakın
suç duyurusunda beraat
aldım" şeklinde konuştu. Sos-
yal medyada örgüt mensupla-
rının yoğun faaliyetleri
olduğunu yineleyen Memati
şöyle devam etti: "Bizim yaşa-
dığımız kabus bitmedi, biz
bunun bitmeyeceğini de bili-
yoruz çünkü bu sinek avla-
maydı. Biz bataklığı
kurutmaya yöneldik. Instag-
ram ve Twitter öyle legal görü-
nümlü bir illegal yapılanma ki.

Avrupa ülkelerinde ofisleri ol-
duğu için keyif sürerken Tür-
kiye, Rusya, Çin gibi ülkelerde
ofisleri olmadığı için kan ku-
suyorsunuz. Kişisel özgürlük
alanı adı altında benim eşimi
sattığım, FETÖ'cü olduğum,
eşcinsel olduğum gibi
100'lerce başlıkla iftira atılıyor.
Hiçbir yere başvuramıyorsu-
nuz" dedi. Memati, Twitter ve
Instagram'ın kapatılmasını is-
temediğini, sadece bu şirket-
lerin Türkiye'de de ofis
kurmasının gerekliliğini yine-
ledi. Memati, "Azerbaycan'da
Almanya'da Hollanda'da
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgü-
tü'ne bağlı kişiler var. Bunlar
maske kullanarak sosyal
medyada aldatıcı, yıpratıcı
paylaşım yapıyorlar. Türki-
ye'de ofis açılması, TCK'ya
göre yargılanması ve gere-
kirse kırmızı bülten çıkarılması
lazım" dedi. 

320 HESABI KONTROL
ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

2021 yılının
ilk toplantısı
Kartal Belediyesi’nin 12 yıldır her 
ayın ilk haftası ilçe muhtarlarının 
mahallelerindeki sorunlarını dinlemek
ve çözüm üretmek amacıyla düzenlediği
Muhtarlar Toplantısı’nın 2021 yılındaki
ilk oturumu, Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel’in öncülüğünde
gerçekleştirildi

Kartal
Belediyesi
Akıllı

Hizmet Binası’nda
gerçekleştirilen top-
lantıya Kartal Bele-
diye Başkanı
Gökhan Yüksel’in
yanı sıra; başkan
yardımcıları, birim
müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,
yeni yılda vatandaşlara daha iyi hizmet
verebilmek için muhtarlardan Kartal’daki
mahallelerde karşılaştıkları ve çözüme ka-
vuşturulması gerekli olan başlıca konular
hakkında fikir ve önerilerini paylaşma ri-
casında bulundu. Başkan Gökhan Yük-
sel’den tek tek söz alan mahalle
muhtarları mahallelerindeki sorunlar ile
birlikte, görüş ve önerilerini ileterek ko-
nuşmalarını yaptı. Pandemi süresince
Kartal Belediyesi personelinin büyük öz-
veri ve sorumluluk bilinciyle çalıştığını
ifade eden muhtarlar, gerçekleştirilen hiz-
metler sebebiyle Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel’e teşekkür etti. DHA

Çocuklar kar
topu oynadı

İstanbul'da kar yağışı tek-
rar başladı. Başakşehir, Bey-
likdüzü ve Çatalca gibi kentin

batısındaki ilçeler kısa sürede beyaza
büründü. Kentin yüksek kesimlerinde
de etkili olan kar Sarıyer'de de çocuklar
için eğlence kaynağı oldu. Özellikle yük-
sek kesimlerde kar etkili oluyor. Kentin
batısındaki Başakşehir, Beylikdüzü ve
Çatalca gibi ilçeler kısa sürede beyaza
büründü. Kentin yüksek kesimlerinde
de etkili olan kar Sarıyer'de de çocuklar
için eğlence kaynağı oldu. Kısıtlamaya
rağmen sokağa çıkan çocuklar kar topu
oynadı. Meteoroloji, bu gece ve yarın
İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendi-
ğini açıklamıştı. DHA

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Byük İstanbul depremi kapıda.
Silivri ilçemiz olası depremden etkilenecek ilçelerin başında geliyor. İşte burada bizim görevimiz başlıyor” dedi.
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MASKESİZ DOLAŞMA
VİRÜSE BULAŞMA

SAĞLIKLI
KİŞİ

RİSK
%70

RİSK
%5

RİSK
%1,5

COVİD19
TAŞIYICI

BASIN İLAN KURUMU



D ış uzay Soğuk Savaş sonrasında 
küresel aktörlerin birbirleriyle ye-
niden tutuştukları dünya liderliği 

mücadelesinde stratejik önem kazanan, 
askeri ve ekonomik güç unsurları üzerin-
den kritik rol oynanan bir alan haline 
geldi. Ülkelerin dünya çevresindeki alçak-
orta-yüksek yörüngede yapay uydu sahibi 
olmaları, yapay uydular konusunda sayı-
sal üstünlük ve görev farklıklarında çeşitli-
lik elde etmeye çalışmaları ve bu uyduların 
diğer devletlerin müdahalelerine karşı ko-
runması, ulusal savunma unsurları ara-
sında yer alıyor. Bu yazıda öncelikle 
uyduların ülkeler arası rekabetteki öne-
mine, daha sonra da teknolojilerine deği-
nilerek Türkiye’nin bu alandaki 
çalışmalarına yer verilecektir. Dünya at-
mosferinin sınırı geçilince, insan ürünü 
aktif yapay uydular yörüngesel bir düz-
lemden yeryüzündeki hayatın şekillenme-
sinde ve yok edilmesinde can alıcı roller 
üstlenmeye başladılar. Artık hayatın şekil-
lenmesinde büyük söz sahibi olan, dünya-
daki dijital dönüşümü gerçekleştiren bilgi 
teknolojileri dahilindeki yapay zekâ/oto-
masyon ve büyük veri çalışmaları için, 
dünyanın her noktasına erişilebilirlik ve 
her noktasıyla bağlantıda olma hali gere-
kiyor. Bu ihtiyacı karşılayan uydular anlık 
hızlı ve doğru veri elde edilmesinin kayna-
ğını oluşturuyorlar. Askeri alanda ise yö-
rüngedeki bir uydunun elektromanyetik 
spektrumunu kullanan ve lazer, mikro 
dalga ve parçacık ışınları bazlı silahlar sa-
yesinde, uyduların yok etme sistemine 
sahip olmaları da planlanıyor. Kıtalararası 
balistik füzelerin atmosferde imhasına 
imkân tanıyan, ayrıca yeryüzünde gerçek-
leşecek savaşlar için hazırlanan, dünya yö-
rüngesinde otonom hareket eden lazer 
silahlı uydulara dayanan “Işık Harbi”, 
uzay gücü olarak kabul edilen ülkeler tara-
fından geliştirilmiş durumda. 

Uydu sahibi olmak çok önemli 

Hedeflenen dijital dönüşümde, endüstri 
4.0’ın ihtiyaçlarını karşılama, “dijital ipek 
yolu” gibi yeni ekonomik entegrasyon pro-
jeleri, yapay zekâ tabanlı yaşam alanları 
olan akıllı şehirlerin sürdürülebilir olması, 
5.0 toplumsal yaşama uygun faaliyetleri 
gerçekleştirme, büyük veri açısından anlık 
veri toplama ve analizi, küresel iletişim ve 
navigasyon (seyrüsefer) gibi hususlarda, 
uyduların dünya için yeni bir devrim baş-
lattıkları görülüyor. Devrim gerçekleşirken, 
uzaktan algılama uydularıyla elde edilen 
verilerin ticarileştirilerek başka ülkelere sa-
tılması, uydu sahibi ülke açısından da artık 
yeni bir gelir kalemi olarak görülmekte. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde, yörünge üze-
rinde uydular aracılığıyla hak sahibi 
olmak, devletler için hem savunma hem 
de uluslararası sistemde etkin bir aktör 
olmak açısından büyük önem kazanmış 
durumda. Azalan yörünge noktalarına ve 
devletler arasında artan rekabete nazaran, 
bu noktaları kapatmakta hızlı olanın kendi 
pozisyonunu sağlamlaştırdığı ve önemli 
bir avantaj sağladığı görülüyor. Yörünge 
kazanımlarını muhafaza etmek için sürekli 
uydular göndermek, aynı zamanda ülke 
içinde uydu imalat ekosisteminin yeni tek-
nolojilere adapte edilerek canlı tutulmasını 
ve istihdama ciddi katkı sağlamaktadır. 
Yeni devrimsel özelliğin bir diğer yanı da 
uydu yapımının teknolojik açıdan en geliş-
miş uygulamaları içermesi. 2000’li yıllarda 
başlayan minimalizm yaklaşımını takiben 
oluşturulan, küçük kameralı ve küçük 
ebatlı küp uyduları, maliyet açısından da 
uygun yeni nesil uydu sistemleri olarak 
kullanılmaya başladı. Ebadın dışında, dış 
uzay koşullarına dayanıklı yeni malzeme 
olarak kompozitler, uydu yazılımlarının 
yapay zekâ tabanlı olarak tasarlanması ve 
uydulara otonom özellikler kazandırıl-
ması, yörüngede hareket edebilmeleri için 
gerekli itki sistemi kaynağının yakıtlı/yakıt-
sız olarak farklılaşması, yakıt gerektirme-
yecek şekilde güneşin radyasyon 
basıncının kullanılmasını baz alan “güneş 
yelkeni”, yeni uydu teknolojileri alanındaki 
gelişmelerden. 

Stratejik bir güç 

Uyduların uluslararası sistem içinde ülke-
lere sağladığı güç unsurlarını dikkate alan 
Türkiye, yeryüzü gözlem uyduları ağını 
genişleterek ülkenin ekonomi, savunma ve 
insanî alanlarda duyduğu ihtiyaçları karşı-
lamayı, uzay araçları üretiminde rekabet 
avantajı geliştirmeyi, gelişmiş uydular ve 
veri analizi teknolojileri sayesinde verileri 

ticarileştirerek gelir elde etmeyi, uydularla 
bölgesel hakimiyet kurmayı ve tanımlan-
mış düşman unsurlardan daha yüksek bir 
konumdan dünya üzerindeki her şeyi her 
an izleyebilmeyi ve bu şekilde stratejik gü-
cünü artırmayı amaçlamaktadır. 

Bilgi paylaşımı çok değerli  

Uzay teknolojisi alanında bilgi paylaşımı-
nın çok sınırlı olmasına, ülkelerin kendi 
beşerî sermayeleri ve kapasiteleriyle geliş-
tirdikleri bu faaliyetlere rağmen, Türkiye 
işbirliği imkânlarını yine en iyi şekilde de-
ğerlendirerek kendi uydu sanayiini oluş-

turma başarısını gösterdi. Bunda siyasi 
iradenin kararlı ve stratejik vizyona sahip 
olmasının katkısı büyük. 24 Ocak 1994 yı-
lında fırlatılan ilk iletişim uydusu TÜRK-
SAT 1A fırlatıcı roket arızası nedeniyle 
başarısız olsa da, aynı yılın Ağustos 
ayında fırlatılan TÜRKSAT 1B ile uydula-
rımız uzayda varlık göstermeye başladılar. 
Görev süreleri biten 1B, 1C ve 2A, halen 
aktif şekilde kullanılan üç haberleşme 
(TÜRKSAT 3A, 4A, 4B) ve üç yer gözlem 
(Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat) uydu-
suyla ve en son 8 Ocak 2021’de fırlatılan 
5A uydusuyla, ülkemiz dünyada dış yö-

rüngede bulundurduğu uydu sayısı bakı-
mından 26. sırada yer alıyor. 2021 yılı 
içinde fırlatılması planlanan haberleşme 
uydusu 5B, 6A ve yüksek çözünürlüklü 
İMECE ile daha üst sıralara çıkmak he-
defleniyor. TÜRKSAT Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve İşletme A.Ş. firması da böl-
gesinde lider ve dünyanın önde gelen uydu 
operatörlerinden biri olarak, marka değeri 
yüksek Türk şirketleri kategorisinde yer alı-
yor. Uydu teknolojilerine destek veren As-
keri Elektronik Sanayii (ASELSAN), 
Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKET-
SAN), Türk Havacılık Uzay Sanayii 
(TUSAŞ) gibi ülkemizin en önemli şirket-
leri de uzay çalışmalarında aktif yer al-
maktalar. Uydu üretiminde kendine özgü 
bir ekosistemi olan üniversiteler de yan 
paydaşlarla geniş bir istihdam alanı oluş-
turuyorlar. 

Türkiye 30 ülkeden biri  

Uluslararası sistem içinde uzayda uydu 
sahibi olan 30 ülkeden biri olarak Türkiye, 
yörüngeler üzerindeki belli alanlarda ege-
menlik haklarını da garantilemiş du-
rumda. Otuz bir derece doğu boylamında 
bulunup 2050 yılına kadar kullanım süresi 
olan TÜRKSAT 5A, 42 derece doğu boy-
lamında bulunup 2028 yılına kadar kulla-
nım süresi olan TÜRKSAT 3A ve 2044 
yılına kadar kullanım süresi olan TÜRK-
SAT 4A ve 50 derece doğu boylamında 
bulunup 2045 yılına kadar kullanım süresi 
olan TÜRKSAT 4B’ye nazaran, uyduların 
kullanım sürelerinden kaynaklanan yö-
rünge haklarının uzunca bir dönemi içer-
diğini söyleyebiliriz. Kapasitelerini ve 
teknolojilerini her yeni modelde artıran 
uydular, geniş bir alanda sahip oldukları 
hakimiyetle veri toplama imkânı sağlıyor-
lar. Fırlatılacak TÜRKSAT 5A ve 6A ha-
berleşme uydularıyla Ka-Band [1] 
hizmetleri küresel düzeye çıkarak, 2021 yılı 
içinde Türkiye’nin ulusal güvenliğini de 
yakından ilgilendiren bölgeler (Orta-
doğu’nun tamamı, Basra körfezi, Kızılde-
niz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika ve 
Nijerya ve Güney Afrika) kapsam içine 
dahil edilmiş olacak. TÜRKSAT 5A ve 6A 
uyduları aynı zamanda yörünge üzerinde 
yeni bir alan olarak 42 derece doğu yörün-
gesinde egemenlik hakkı elde etmemizi de 
sağlayacaktır. 
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ABD başkanlığına seçilen Joe 
Biden, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınıyla müca-

dele ve aşılamanın daha hızlı yapılabil-
mesi için Kongre'den 100 bin sağlık 

çalışanının daha işe alınmasını isteyece-
ğini söyledi. Kovid-19 aşı planlarını 
açıklayan Biden, salgınla mücadele kap-
samında sağlık çalışanlarının sayısını ar-
tırmak istediğini belirtti. ABD'de aşılama 

sürecinin şimdiye kadar "tam bir başarı-
sızlık" olduğunu ifade eden Biden, aşıla-
manın daha hızlı yapılabilmesi ve daha 
fazla Amerikalının aşıya erişimi için 
ABD Kongresinden 100 bin sağlık çalı-

şanının daha işe alınmasını isteyeceğini 
kaydetti. Aşının ücretsiz olacağını kay-
deden Biden, göreve geldiği ilk 100 gün 
içinde 100 milyon Amerikalının aşılan-
ması taahhüdü verdi.

Macron'un  
umudu biziz

FRANSA Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron'un Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği 

mektupta Türkiye’nin katkılarıyla istikrarın 
2021 yılında Avrupa kıtasına dönmesi beklen-
tisini ilettiği belirtildi. L'Opinio gazetesinin 
özel haberine göre, o dönem Kovid-19'a ya-
kalanan Macron'un Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın 19 Aralık'ta kendisine gönderdiği 
"geçmiş olsun" mektubuna cevaben yazdığı 
mektupta samimi ifadeler kullandı. Mektuba 
Türkçe olarak "Değerli Tayyip" hitabıyla baş-
layan Fransa Cumhurbaşkanı, Türk halkına 
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dilekle-
rini iletti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gınına karşı ortak mücadele gerektiği 
konusunda Erdoğan'a katıldığını ifade eden 
Macron, bu konuda ve özellikle Avrupa Birliği 
(AB) ve Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin gele-
ceğini görüşmekten memnun olacağını bil-
dirdi. 

2021 için dilek diledi 

"Umarım ki 2021 yılı Avrupa kıtasına Türki-
ye'nin olumlu katkılarıyla istikrarın döndüğü 
yıl olacak." ifadesine yer verdi. İki liderin 
yakın tarihte video konferans üzerinden bir 
görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Haberde 
ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki 
Dağlık Karabağ çatışmasının başlarında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mevkida-
şının görüşme talebini reddettiğinden bahse-
dilirken 15 aylık gerginliğin ardından Aralık 
2020 ortalarında ilişkilerin yumuşamaya 
başladığına işaret edildi.

Ha YPG ha PKK 

ABD Adalet Bakanlığı, Florida eya-
let meclisi binasına yapılan saldırıda 
YPG'li bir kişinin gözaltına alındı-

ğını duyurduğu açıklamada, YPG için "terör 
örgütü PKK'nın alt kolu" ifadesini kullanarak 
iki örgüt arasındaki bağı kabul etmiş oldu. 
Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıkla-
mada, Florida'nın Tallahassee kentinde yaşa-
yan Daniel Baker isimli kişinin "kaçırma ve 
yaralama tehdidi içeren eyaletler arası iletişim 
kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığı duyu-
ruldu. Baker'ın 10 Ocak Pazar günü Florida 
eyalet meclis binasına yapılan saldırılara ka-
rıştığına işaret edilen açıklamada, bu kişinin 
diğer kişileri silahlanarak buraya gelmeye teş-
vik ettiği belirtildi. Açıklamada, Baker'ın 
2017'de Suriye'de YPG'ye katıldığına işaret 
edilerek, şüphelinin sosyal medya hasepla-
rında YPG'de keskin nişancı eğitimi aldığını 
belirttiği ve çeşitli belgesellerde de görüldüğü 
kaydedildi. 
Bakanlğın söz konusu açıklamasında YPG ile 
PKK arasındaki bağlantıyı resmi olarak kabul 
ederek, "YPG, ABD hükümeti tarafından ya-
bancı terör örgütü olarak tanınan PKK'nın alt 
koludur." ifadesi kullanıldı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Kovid-19 ile mücadeleyi hızlandırmak için Kongre'den 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını isteyeceği bildirildi

Bu kapsamda asıl hedef, kendi milli 
imkânlarımızla uzaya en kısa sürede, 
en uygun maliyetle ulaşmayı başar-
maktır. Bu açıdan, uydu fırlatma ko-
nusunda dışa bağımlılığı bitirmek için, 
yerli ve milli imkânlarla inşa edilmiş, 
kendimize ait bir fırlatma istasyonu 
inşası öncelik taşıyor. Ülke toprakları 
içinde ya da uygun coğrafyalarda ya-
pılacak ikili anlaşmalarla bunun nasıl 
gerçekleştirilebileceği araştırılıyor. Ay-
rıca 29 Ekim 2020 tarihinde, ROKET-
SAN’ın bir sonda roketi, üç kere 
yapılan deneme sonunda, uzay sınırı 
olarak kabul edilen bölgeyi geçti. 
Uydu üretim teknolojisiyle birleşecek 
yerli uzay roket teknolojisi, bize uzaya 
erişim imkânı sağlayabilecektir. Pilot-
suz, yapay zekâ teknolojisine dayalı 
6. nesil savaş uçakları, aynı zamanda 
uzayda kullanılabilecek uzay araçları 
olarak da düşünülüyor. Türk savunma 
sanayinin planları içinde yer alan 6. 
nesil uçak üretimi bizi doğrudan 
uzaya taşıyabilecektir. ABD uzay 
ajansı NASA’nın 2024 Ay yolculuğu-
Artemis projesinde istenilen niteliklere 
hızlıca sahip olarak, imzalanacak iş-
birliği kapsamında, Türk uzay kabili-
yetinin varlığının oluşturulması da 
hedefler arasında. Çin’in 2022’de ta-
mamlayıp dış uzaya yerleştireceği 
kendine ait Çin uzay istasyonu da bir-
çok ülkenin araştırmacılarına açık 
olacak. Bu istasyon tıp, biyoloji, mole-
küler genetik ve kimya gibi alanlar-
daki uzmanlara uzayda yerçekimsiz 
ortamda çalışma imkânı sağlayaca-
ğından, Türk araştırmacılar da, kutup 
bölgelerindeki faaliyetlerimizde ol-
duğu gibi, yeni bir araştırma üssüne 
katılma imkânına sahip olacaklar. 
ABD, Çin, Fransa, Rusya’nın yanı sıra 
İspanya, İtalya ve Japonya ile de uzay 
alanında işbirliği faaliyetleri geliştiril-
meye çalışılıyor. HABER MERKEZİ  

TURKIYE UZAYA CIKIYOR 

TÜRKİYE’NİN uydu alanında en önemli 
hamlesi, yeni teknoloji küp mini uydu-
ları üretiminde elde ettiği başarıdır. 
Uydu teknolojisinde küresel devletlerin 
de tercih ettiği mini uydularla aynı tek-
nolojik çizgide kendi imkanlarımızla 
ürettiğimiz milli uyduları da uzaya 
artık kendi topraklarımızdan fırlatmak 
üzere hazırlanıyoruz. 5A haberleşme 
uydusunun gönderilmesinden bir 
hafta sonra, 14 Ocak 2021’de ASEL-
SAN tasarımı ASELSAT 3U küp uy-
dusu, Falcon-9 roketiyle birlikte dünya 
alçak yörüngesine yerleştirilmesi için 
fırlatılmak üzere ABD’nin Florida eya-
letindeki Cape Canaveral Uzay Üs-
sü’ne gönderildi. 2021 yılı bu şekilde 
uzaya gönderilecek Türk uydularıyla 
Türkiye’nin uzaydaki kabiliyetlerinin 
arttığı bir yükseliş dönemi şeklinde de-
ğerlendirilebilir. Türk mühendislerin 
elde ettiği deneyim ve gençlerin İstan-
bul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festi-
vali’nde (TEKNOFEST İstanbul) 
uydu geliştirme yarışmalarındaki per-
formansları, özellikle Türkiye’nin ihraç 
ürünlerine küp uyduları da dahil ede-
bileceğini düşündüren çok başarılı bir 
yükseliş gösteriyor. Hem askeri hem de 
sivil alanda ticari bir farklılaşma yaka-
lanarak, ticari alanda katma değer üre-
tilmesine yönelik çalışılmalar tüm 
hızıyla devam ediyor. Uydu dışında, 
uzay çalışmalarına vizyon kazandır-

mak üzere 13 Aralık 2018’de Cumhur-
başkanlığı kararnamesiyle kurulan 
Türkiye Uzay Ajansı, dış uzayın barış-
çıl amaçlarla kullanılması ilkesine 
uygun, rekabetçi bir uzay ve havacılık 
sanayinin geliştirilmesi, toplumun re-
fahı ve milli menfaatler doğrultusunda 
uzay ve havacılık teknolojilerinin kulla-
nımının yaygınlaştırılması, uzay ve ha-
vacılık alanında bilimsel ve teknolojik 
alt yapıların ve insan kaynaklarının ge-
liştirilmesi, uzaya bağımsız erişim im-
kanı sağlayacak tesis ve teknolojilerin 
kullanılması, uzay ve havacılık bilimi 
teknolojileri alanındaki uzmanlık ve 
bilgi birikiminden milli sanayinin diğer 
sektörlerinin de yararlanabilmesi için 
gerekli çalışmaları gerçekleştirme 
amaçlarını taşıyor.

Türkiye’den önemli hamleler  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gön-
deren Fransız mevkidaşının sözlerine 

Türkçe olarak “Değerli Tayyip” hitabıyla 
başladığı, Türk halkına ve Erdoğan'a en 

iyi dileklerini ilettiği bildirildi 

Bakanlık açıklamasında, YPG ile PKK 
arasındaki bağlantı resmi olarak kabul 

edilerek, "YPG, ABD hükümeti tarafından 
yabancı terör örgütü olarak tanınan 

PKK'nın alt koludur." ifadesi kullanıldı 

JOE BIDEN KORONAVİRÜSE SAVAŞ AÇACAK 

Türkiye’nin uydu alanında en önemli hamlesi, yeni teknoloji küp mini uyduları üretiminde elde ettiği başarıdır.  
Uydu teknolojisinde küresel devletlerin de tercih ettiği mini uydularla aynı teknolojik çizgide kendi imkanlarımızla  

ürettiğimiz milli uyduları da uzaya artık kendi topraklarımızdan fırlatmak üzere hazırlanıyoruz
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Corona virüsü pandemisini 

aşı ile gölgelemek

Geçen hafta geldi geliyor 
oldu oluyor avazeleri arasında Çin malı 
aşı öncelikli olarak sağlık çalışanlarına 

yapılmaya başlandı. Aşı olmaya başladık ya top-
lumun bir kesiminde  bir keyif bir keyif sormayın 
gitsin. Sanırsın yüzmilyonlarca doz aşı geldi. 
Türkiye aşı denizinde yüzüyor. Corona da neymiş 
havalarına çabuk girdik. Hafıza balıkla eş değer 
olunca bunu da yaşamamak olmazdı tabi. Gün-
lük vefat eden yurttaş sayısının hala bir uçak 
dolus hatta fazlası rakamlarla resmi! olarak 
açıklanadığı. Günlük vaka sayısının 10 binlerde 
gezdiği yoğun bakım doluluk oranının hala yüzde 
70'lere olduğu yani kısaca Corona  savaşında 
yeni bir şey görülmeyen ülke Türkiye değil hava-
sındayız. Bize de bu yakışır. Kaldı ki ancak gel-
diği geleceği vs söylenen aşının dozu da 3 milyon. 
Bir buçuk milyon sağlık çalışanını düşünün 2 kez 
de aşı olacaklarını ki bu olması gerekendir. Aşı 
bitti. Çocukların söylediği tekerlemeler arasında 
bir tanesi var ki, çok uzun zaman öncesinden dü-
şünülüp tasarlanmış ve sanki bugünler için hazır-
lanmış... 

"Komşu komşu!. Hu! Oğlun geldi mi? Geldi. 
Ne getirdi? İncik boncuk. Kime kime? Sana 
bana. 

Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? 
Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta ne-
rede? 

Suya düştü. Su nerede? İnek içti.İnek nerede? 
Dağa kaçtı.Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu..." 

Çocukça bir tekerleme işte diyebilirsiniz. Kos-
koca dağ, yanıp bitebilir mi, yanıp biterek kül 
olabilir mi diye aklınızdan geçirebilirsiniz. Ben 
öyle düşünürdüm evvelden. Şimdiyse koskoca 
dağların yanıp bittiğini, bütünüyle kül olduğunu 
gördükten sonra, ancak pes diyebilirim. Yeni aşı-
nın daha doğrusu yola çıkması gerekenin sözü 
bile yok ortada. Ama biz nerede ise ülkede her-
kes aşılandı havasındayız. Bakın bu değerlen-
dirme ışığında Türkiye’de uygulanacağı söylenen 
aşının toplum bağışıklığı sağlaması için 6 ay içe-
risinde yaklaşık 120 milyon doz uygulanması ge-
rekmektedir. Ancak aşılama programı tüm 
ayrıntılarıyla açıklanmadığı gibi geldiği ve gele-
ceği belirtilen aşı dozlarının bu sayıya yaklaş-
ması dahi mümkün görünmemektedir. Sağlık 
Bakanlığı’nın gerçekçi ve toplum bağışıklığını 
sağlayacak bir aşı programını kamuoyuyla pay-
laşmasının güven ilişkisinin bir parçası olduğu 
açıktır. 

65 yaşa toplu taşıma yasağı 

Hani aşı geldi. Dert üstü murad üstü olduk ya 
dertlerini anlatamayan 65 yaş üzer ve 20 yaş altı 
yurttaşlarımız için ben yeri gelmişken söyleye-
yim. 15 Ocak tarihinden itibaren  toplu taşıma 
araçlarına binmelerine yasak getirildi. Süresi de 
belli değil. Neymiş efendim ? Bulaşı önlemek. 
Haklı mı yönetim haklı. Ben daha da ilerisinden 
söz ediyorum. Toplu bir kapanmanın mutlaka ya-
pılmasından. Hafta sonu göstermelik yasak (Her-
kes sokakta), Hafta içi bu soğukta herkes evde ve 
açık hiç bir yer yokken uygulanan gece yasakları 
ile kendimizi kandırmaya devam ediyoruz.Kısaca 
son bir haftayı dca değerlendirelim bakalım ne 
olmuş Türkiye'de son 7 gün içinde vaka sayıları 
nereden nereye gelmiş. Son bir haftada yeni vaka 
sayısı 65534.. Bu haftada yaşamını yitirenlerin 
sayısı toplam 1400 kişi. günde ortalama 200 
insan bu lanet virüsten canını kaybetti. Ve her 
gün yaklaşık 10 bin yeni insan bu virüse yaka-
landı. Siz biz onlar neyin kavgasını perdelemesini 
yapıyoruz. Deve kuşu misali. Hani başını kuma 
gömüp kıçı açıkta kalanından ama bundan ha-
beri olmayanından..   

Uzmanlardan korkutan açıklamlar 

Dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde mu-
tasyona uğrayan korona virüsü ile ilgili Kardiyo-
loji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, aktif hasta 
sayısı ile ilaca dirençli ağır hastaların arttığını 
belirtti. Prof. Dr. Başer, "Aktif vakalar özellikle 4 
Ocak sonrası arttı. 0.85'lere inen salgın üreme 
hızı yükseldi, yaklaşık 1 seviyesine kadar geldi. 
İyileşenlerin sayısı da daha düşük" diye konuştu. 

Hasta sayısı 7.5 kat artabilir 

Yeni tip korona virüsünün mutasyona uğra-
ması ile birlikte salgının seyrini değiştirecek fak-
törler de yaşanıyor.Son dönemde korona virüs 
aktif hasta sayısı ile ilaca dirençli ağır hastaların 
arttığını belirten ve kartopu etkisi kavramına 
dikkat çeken Prof. Dr. Bengi Başer, "Korkumuz 1 
ay içinde hasta sayısının 7.5 katına ulaşabileceği, 
yani kartopu etkisi" ifadesini kullandı. Mutasyo-
nun ortaya çıkmasının ardından bulaşıcılığın 
yüzde 60'a çıkmasına değinen Başer, "Bu nedenle 
biliyorsunuz çok katı kapanmalar yapılıyor ve 
hızlı aşılanmaya gidiliyor. Almanya örneğinde ol-
duğu gibi. Çünkü mutasyona uğramış virüsle il-
gili bir kartopu etkisinden bahsediliyor. Eğer 
önlem alınmaz ve salgın üreme hızı 0.7’lerin al-
tına indirilmezse çok hızla bir vaka artışına gebe 
kalınabilir. Onun için mutasyon çok dikkatle iz-
lenmeli" diye konuştu. "Salgında hızlı aşılamaya 
gidilmesi gerektiğini belirten Başer, "Aksi tak-
dirde işin daha kontrolden çıkması kaçınılmazdır. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi salgın yayılım 
hızı 0.7’nin üzerinde ise çok hızlı kapanın ve çok 
hızlı aşılamaya gidin. İsrail bunu çok yoğun bir 
şekilde yapılıyor. Kapanma yapıldı ve toplumun 
yüzde 80’i bir-bir buçuk ay gibi bir sürede aşıla-
yarak marta kadar biz ölümlerin önüne geçece-
ğiz gibi bir matematik modelleme iddiaları var. 
Dünyada en hızlı aşılayan bir ülke ve çok iyi 
takip etmek gerekiyor. En iyi takip edilebilecek 
İsrail’dir, kötü örneği aday olarak İngiltere’dir. 
Bu ikisini de çok iyi takip etmek gerekir" dedi. 
Prof. Başer, "Google hareketlilik raporu yılbaşı 
öncesi ve sırasında bir hareketlilik olduğunu gös-
termiş. 4 Ocak sonrası vakaların artışında bunun 

etkisi olabilir. Bunu da izlemek gerekiyor. Aşıla-
mada çok geç kaldık. Aktif vakalar özellikle 4 
Ocak sonrası arttı. 0.85’lere inen salgın üreme 
hızı yükseldi, yaklaşık 1 seviyesine kadar geldi. 
Aktif vakalar artmaya başladı, iyileşenlerin sa-
yısı da daha düşük" şeklinde konuştu. 

Sağlıkçılarımızla gurur duymalıyız 

Çok şükür Türkiye’de aşı karşıtlığı oranı pek 
çok gelişmiş ülkeye oranla bile düşük ve halkımız 
aşılara genel olarak güveniyor. Covid-19 aşıları 
özellikle de Sinovac aşısına karşı olan güvensiz-
lik genel oranın üzerinde olsa da “Aşı yaptırma-
yacağım” diyenlerin oranı düşük. Ve Türkiye geç 
kaldığı aşı yapma işlemine hızlı başladı.Sağlık 
Bakanı Koca bana “Günde 1 milyonu aşkın aşı 
yapacak kapasitemiz var” demişti haftalar önce. 
Tam o kadar olmasa da, sağlık çalışanlarının 
750  bini aşılandı.Bu sayının 1 milyona yaklaş-
ması bekleniyor. Doğrudur, sağlık çalışanları en 
kolay organize olabilecek grup ama yine de sayı-
lar olumlu. Sağlık Bakanı herkese “Aşı olun, aşı 
olun” diyor.  Millet de Sağlık Bakanı’na “Bulsak 
olacağız” diye yanıt veriyor. “Aşının gerisi ne 
zaman gelecek. 17 gündür yeni aşı gelmedi” so-
rusuna gayrı resmi yanıt olarak “Şubat sonuna 
kadar tamamı gelir” dendi ama kesin bir şey du-
yamadık. Pek yakında karaborsada el altından 
aşı satıldığını duyarsak ya da kaçak yollarla aşı 
geldiğine şahit olursak şaşırmayacağız. Sahte 
aşılar ortalıkta dolaşmaya başlarsa da.  Arz 
talep dengesizliğinin doğal ekonomik sonucudur 
bu.  Bakan ve biz el ele talebi arttırıyoruz ama 
arzı arttıran yok. Yine de ülkemizin sağlık çalı-
şanlarını bir kez daha kutlamak, onlara bir kez 
daha teşekkür etmek istiyorum. Covid ile müca-
delede gösterdikleri insan üstü başarıyı, aşıla-
mada da sürdüreceklerini dün gösterdiler. Sağ 
olsunlar, var olsunlar...  Aşılama başladı. Hayır-
lısı... 

Bilinmezlikler ülkesiyiz 

Aşı başladı derken hayale kapılmayın. Sağlık 
çalışanlarına yetecek kadar aşı var sadece. De-
vamı ne zaman gelecek bilinmiyor. Dünyada aşı 
bir ay önce başlamışken, Türkiye’yi aşısız ve sa-
vunmasız bırakan ve ancak üç milyon doz aşı ge-
tirtebilen beceriksiz bir Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi. Üyeleri diyor ki bahar gelecek 
güller açacak.. aşılanacak herkes.. turizm patla-
yacak Türkiye bu yıl köşeyi dönecek, merak et-
meyin. Ülke batmış, süt ve ürünlerine yüzde 
25’in üzerinde zam.. emekliye ve memura yüzde 
7 zam. Yıllık enflasyon yüzde 36, ihtiyaçlarınız 
elinizi yakıyor. Politikacı, bu durumun sebebi ve 
yöneticisi, uydur uydur söylüyor. Kanada, 38 mil-
yon nüfuslu ülke, 266 milyon doz aşı siparişi 
verdi ve stoklarını dolduruyor, bu yetmedi geçen-
lerde 20 milyon doz daha satın aldı. Bir adım 
önüne bakan, halkının ve ülkesinin yakın gelece-
ğini planlayabilen ülkelerin durumu bu. Bizim ik-
tidar üç milyon dozu zar zor getirtebildi. Sağlık 
Bakanı, “Çin aşısı klasik, daha güvenli” demişti, 
acaba korku, endişe, toplumun sözde ileri kesim-
lerinde bile egemen olan mRNA aşısı karşısın-
daki bilgisizlik ve bilinçsizlik mi BioNTech 
aşısından uzak tuttu iktidarı? Pandemi Bilim Ku-
rulu böyle mi tavsiyede bulundu? Anlaşma yaptık 
yapıyoruz; Uğur Şahin ile konuştuk konuşuyo-
ruz, ayrıcalık istedik istiyoruz, burada üretim ya-
palım dedik diyoruz... eli kulağında geldi 
gelecek... Bir sürü laf. 

Ama halk aşısız. Savunmasız. Ekmeksiz. 
Esnaf perişan. Dükkânında, iki sipariş alacak, 
paketle satacak diye bekçilik yapıyor. Sigortasız 
çalışanların hepsine yol verildi, diğerleri işçi çı-
karma yasağı nedeniyle günde 39 TL’ye var ol-
maya çalışıyor. 

Aşılama yine yeniden olabilir 

Normale dönmenin, insanların ekmek teknele-
rini çalıştırmalarının yolu, ülkeyi aşılamaktan 
geçtiğinin farkında değiliz. Maske-mesafe-hijyen 
laf, yine de onlar olmasa bu ülke ölümlerden, 
hastalıktan kırılmıştı; ama kısıtlamayı kaldırdığı-
nız anda salgın alıp başını gidiyor, çünkü insanlar 
ekonomik faaliyetlerini sürdürmek için kalaba-
lıklaşıyor, birbirine sürtünüyor, iç içe giriyor. İkti-
dar, hele beş bine doğru iniş yolu gözüksün vaka 
sayısında, kısıtlamaları gevşetecek, yine tepelere 
doğru tırmanacak.  Neden Kanada ve diğer ülke-
ler aşı stokluyor?Çünkü yapılan aşıla-
rın koruyuculuğunun ne kadar 
süreceği bilinmiyor. Belki 3 
ay, belki 6 ay... Eğer hal-
kını acil aşılayamazsan 
tehlike büyük, bulaşma 
sürer bir yandan ve 
yüzde 70 sürü bağı-
şıklığına ulaşamazsın. 
Aşının bağışıklık et-
kisi kısa süreli ise her-
kesin yeniden 
aşılanması gerekecek. 
Belki 6 ayda ikinci kez 
gerekecek, bilmiyoruz. 
Hangi aşının daha uzun süreli 
etkililiğini sürdüreceğini bilmiyo-
ruz. Ama Çin aşısının yüzde 50.4 etkili-
liği ile BioNTech’in yüzde 95 etkililiği arasında 
fark da koruyuculuk açısından çok önemli. Bizde 
belki de aşı yapılanların yüzde 50’sinde aşı işle-
meyecek veya zayıf koruma sağlayacak ve bu in-
sanlar virüse karşı korunmak ve yaymamaları 
için kısıtlamalara uğrayacaklar. Bunların hiçbi-
rini bilmiyoruz.Aşı uygulamalarının sahadaki so-
nuçlarına göre gerçeklerle karşılaşacağız. Bir de 
toplumun yüzde 50’si aşıya direnirse, toplumsal 
bağışıklığı sağlamak ekstra olanaksız hale gele-
cek. Üç milyon aşının ne sonuç vereceğini bile 
bilmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 
ülkeyi soktuğu bu öngörüsüzlükten ve güvensiz-
likten bir an önce çıkarmalı ve etkililiği yüksek 
aşıları bir an önce ülkeye getirmenin yollarını 
aramalı. 

TTB'nden aşı uyarıları 

Türk Tabipleri Birliği, Aşının  tüm canlılar 

için hayat kurtaran ortak bir değer olduğunu vur-
guladı.  Aşılamalarla her yıl yaklaşık üç milyon 
insan yaşama tutunduğu COVID-19 pandemi-
sinde de güvenli ve etkili aşılar ile yapılacak yay-
gın aşılamanın, salgını kontrol altına almaya 
katkı sağlayacağına dikkat çekti. Türkiye’de  ilk 
COVID-19 hastası resmî olarak 11 Mart 2020 
tarihinde açıklandığı günden beri Sağlık Bakan-
lığı’nın veri paylaşımları şeffaf olmamış, bilimsel 
akla aykırı uygulamalarla devam etmiş ve koru-
maya değil güvenliğe dayalı iç politikalar nede-
niyle başarısız sonuçlarla karşılaşılmıştır. 
Pandemi nedeniyle bugüne kadar on binlerce 
yurttaşımız ve yüzlerce sağlık çalışanımız yaşa-
mını kaybetmiştir. Siyasi otorite maske dağıtı-
mındaki belirsizlikler ve gecikme gibi aşı 
uygulamasına gelindiğinde de çözüm üretmede 
başarısız olmuştur. . Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
aşı sürecinin de şeffaf bir şekilde yürütülmesi ge-
rektiğini, sağlık emek meslek örgütleriyle, uz-
manlık dernekleriyle ortak çalışmanın bilimsel 
yönden doğru olacağını ifade etti. Toplumun her 
kesiminden destek alınmadan pandemiyle müca-
dele etmenin güçlüklerini, birinci basamak sağlık 
hizmetleri ve koruyucu hekimliğin pandemi mü-
cadelesinde en başta gelen ve önem verilmesi ge-
reken konular olduğunu her aşamada vurguladı. 
Aşılara toplum katılımının ve kabullenmesinin en 
önemli gerekliliği de hekim-hasta ilişkisinin baş-
langıcı olan güvendir. Aşı ile ilgili toplumda ve 
sağlık çalışanlarındaki tereddütlerin başlıca ne-
denleri: Sağlık çalışanlarının aşıyı tanımıyor ol-
ması, çok kişinin kısa zamanda aşılanması 
baskısı yaşamaları; yeni aşıların yan etkileri hak-
kında yeterince bilgi sahibi olunmaması ve aşı-
lama sonrası istenmeyen etkiler konusunda 
kaygıların körüklenmesi; bilim dışı görüşlerin 
toplumda etkili olması şeklinde sıralanabilir. Bu 
tereddütleri ortadan kaldırma görevi Sağlık Ba-
kanlığı’ndadır. 

TTB aşıların durumunu açıkladı 

TTB COVID-19 İzleme Kurulu ve Aşı Ça-
lışma Grubu ile birlikte yapılan değerlendirme 
ışığında şu anda adı geçen aşıların verilerine 
göre; Ağır hastalık ve ölümü önleme konusun-
daki etkililiğin ise tüm aşılar için %100’e yakın 
olduğu,Aşılanan kişide hastalık gelişmesini ön-
leme konusundaki etkililiğin; Pfizer-Biontech™ 
aşısı için %95 (%95 Güven Aralığı-GA:90,3-
97,6)[1], 

Moderna™ aşısı için %94,1 (%95 GA:89.3-
96.8)[2], Oxford-AstraZeneca™ aşısı için ilk aşı-
nın yarım doz 28 gün sonra yapılan ikinci aşının 
ise tam doz uygulandığı tüm grupta %90,0 
(%95 GA:67.4-97.0), her iki aşının tam doz uy-
gulandığı grupta %62,1 (%95 GA: 41,0-
75,7)[3], Coronavac™ aşısı için: Türkiye’de 
%91,25 (%95 GA: 71-97), Brezilya’da %50,38 
(çok hafif hastalık için) ve %77,96 (hafif hasta-
lık için) olduğu[4], Aşıların hiçbirinde kısa 
dönem (1-2 ay) ciddi yan etki oluşma sıklığının 
kontrol grubundan yüksek olmadığı, mRNA aşı-

larının ciddi olmayan lokal ve sistemik 
yan etkilerinin özellikle genç yaş 

grubunda belirgin olarak fazla 
olduğu, İleri yaştaki kişilerde 

mRNA aşılarının etkililiğinin 
genç yaşlardakine benzer 
şekilde yüksek olduğu, Ox-
ford-AstraZeneca™ aşı-
sında 55 yaş üzerinde 
etkililiğinin biraz daha 
düşük olduğu3, Corona-
vac™ aşısında Brezil-

ya’daki çalışmanın 60 yaş 
üstündeki kişileri de kapsa-

masıyla birlikte bunlara ait ve-
rinin henüz yayımlanmadığı 

bilinmektedir. Mevcut durumda dün-
yada uygulanmaya başlanan dört aşının has-

talığı önleme konusundaki etkililikleri farklı 
olmakla birlikte ağır hastalık ve ölümleri önleme 
konusunda etkililiklerinin %100’e yakın olduğu, 
farklı yaş ve risk gruplarında etkililik ve yan etki 
açısından değişiklikler gözlendiği, bugüne ka-
darki veriler ışığında hiçbirinin ciddi yan etki 
oluşturmadığı gözlenmektedir..... 

Altı ayda 120 milyon doz gerekli 

Toplum bağışıklığının sağlanabilmesi için 
%80 etkili olan bir aşıda toplumun %75-90’ının 
aşılanması gerekmektedir (Ro 2,5-3,5)[6]. Daha 
düşük düzeyde etkili aşılar için ise tüm toplumun 
aşılanmasının gerektiği ifade edilmektedir. Bu 
değerlendirme ışığında Türkiye’de uygulanacağı 
söylenen aşının toplum bağışıklığı sağlaması için 
6 ay içerisinde yaklaşık 120 milyon doz uygulan-
ması gerekmektedir. Ancak aşılama programı 
tüm ayrıntılarıyla açıklanmadığı gibi geldiği ve 

geleceği belirtilen aşı dozlarının bu sayıya yak-
laşması dahi mümkün görünmemektedir. Sağlık 
Bakanlığı’nın gerçekçi ve toplum bağışıklığını 
sağlayacak bir aşı programını kamuoyuyla pay-
laşmasının güven ilişkisinin bir parçası olduğu 
açıktır. Pandemi ile mücadelenin en yaşamsal 
aracı olan aşıların ülkemizde uygulanma süreci, 
en küçük bir hatayı kaldırmayacak önemdedir. 
Zamanın dar olması ya da aciliyet gibi gerekçe-
lerle olağan incelemeler göz ardı edilmez ve her 
koşulda yapılmalıdır. Alınacak riski olabildiğince 
bilmek, öngörmek ve en aza indirmeye çalışmak 
önemlidir. "Sonuç Türk Tabipleri Birliği olarak 
koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli aracı 
bugün başlayan aşılamanın, COVID-19’a bağlı 
ağır hastalık, yurttaş ve sağlık çalışanlarının 
ölümleri azaltacağını düşünüyoruz. Aşılamaya 
en olumlu refleksi, salgınla mücadelede 344 
mesai arkadaşını kaybetmiş olan sağlık emekçi-
leri vermektedir. Önce de belirttiğimiz üzere aşı-
ları incelememizde temel kaynak, menşei, 
üretildiği ülke ve kullanılan teknik değil; Faz 3 
verilerinin sonuç raporları ve yayımlanmış bilim-
sel değerlendirmelerdir. Topluma aşıyı tanıtacak 
ve kabullendirecek, toplumun güvenini yegâne 
kazanmış olan sağlık çalışanları olarak, aşılar ve 
aşılama kampanyasıyla ilgili belirsizliklerin geli-
nen bu son aşamada giderilmesini istemek de 
toplumu koruma adına sorumluluğumuz ve hak-
kımızdır. Aşı sonrası istenmeyen etkilerin izlemi 
konusunda sağlıkçılar ve toplum da sürecin par-
çası olmalıdır[7]. COVID-19 geçirmiş kişilerin 
3-6 ay boyunca aşılanmaması gündemde iken 
dün alınan ani bir kararla aşılanmaları söz ko-
nusu olmuştur ve yine en çok hasta olan sağlık 
çalışanları başta olmak üzere bu karar değişikli-
ğinin hangi bilimsel verilere göre yapıldığı hızla 
açıklanmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın daha fazla 
hata yapmasına toplumun tahammülünün olma-
dığı bilinmelidir. Güvenli bir toplum bağışıklığı 
sağlamak ve aşı tereddüdünü ortadan kaldırmak 
için TTB Aşı Tutum Belgesi’nde de belirtilen tüm 
aşamaların açıklıkla paylaşılması ve yeterli yay-
gın aşılama için gerekli adımların atılması ge-
rektiğini hatırlatıyoruz. Tüm dünyada kullanılan 
diğer aşılarla ilgili olarak da acilen gerekli gö-
rüşmelerin ve tedariğin yapılmasının zorunlu ol-
duğunu bir kez daha vurguluyoruz. Türk 
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi" Pfizer-BioN-
Tech geliştirmekte olduğu aşının Faz III çalış-
ması ara sonuçlarına göre Covid’i önleme 
konusunda etkili olduğunu 8 Kasım’da ilan etti.  
Onu Moderna, Oxford-Astra Zeneca, Sinopharm 
ve Gamaleya Enstitüsü’nün aşı açıklamaları 
takip etti. Çin’de saptanan, “tuhaf bir zatürre-
nin” duyurulmasından yalnızca on bir, pandemi 
ilanından yalnızca sekiz ay sonra. İnsanlığın 
bilim ve teknolojide ulaştığı bu düzey, hepimiz 
için bir övünç kaynağı olmalı. 

Yoksullar aşı konusunda da şanssız 

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros 
Adhonam Ghebreyesus, 8 Ocak’ta Cenevre’de 
yaptığı basın toplantısında acı gerçeği özetledi: 
“Kırk iki ülkede aşılama başladı. Otuz altı tanesi 
yüksek gelir, altı tanesi orta gelir grubundan ül-
keler. Böyle gidersek yoksul ülkelerin çoğunun, 
bu ülkelerdeki yüksek riskli grupların aşıya ulaş-
ması mümkün olmayacak.” 

Zenginler ayrı strateji izledi 

Zengin ülkelerin çoğu Covid pandemisine 
karşı etkili bir mücadele sergileyemediler, salgını 
kontrol altına alamadılar. Ama hepsi çok erken 
bir dönemde, daha 2020 bahar aylarında aşı ge-
liştirme çalışmalarına büyük paralar yatırdılar. 
Şu anda, zengin ülkelerde Acil Kullanım Onayı 
almış üç aşının her biri (Pfizer-BioNTech, Mo-
derna ve Oxford-AstraZeneca) daha geliştirme 
aşamasında, ABD, İngiltere ve Almanya’nın 
kamu kaynaklarından 2 milyar dolar civarında 
destek aldılar. Bunun dışında yüksek gelir gru-
bundaki birçok ülke, daha başarılı olup olmaya-
cakları bilinmeyen, ama umut vaat eden bir dizi 
aşının ilk üretimleri için ön alım yaptı. Bu, aşı 
geliştirme çalışmalarının hızlandırılması için ge-
rekli bir yatırımdı. Ama aynı zamanda yatırımı 
yapan ülkelerin salgını “önce kendi sınırları 
içinde yenme” stratejisine sahip olduklarını gös-
teriyordu.DSÖ döne döne “Herkes güvende ol-
madan hiç kimse güvende olamaz. Pandemiyi bir 
ülkenin içinde yenmek mümkün değil” desin, ne 
gam. 

Alternatifi var: Covax kooperatifi 

İşlerin böyle ilerleyeceği tecrübeyle sabit ol-
duğu için DSÖ, bir özel sektör-kamu ortaklığı 
olan GAVİ Aşı Alyansı ve CEPI ile birlikte 
2020’nin Nisan ayında Covax kooperatifini 
kurdu. Covax kooperatifinin amacı aşı geliştirme 

çalışmalarını desteklemek, aşıların güvenlik, et-
kinlik ve kalitesini denetlemek, aşıları toplu pa-
zarlıkla mümkün olan en düşük fiyata satın 
almak ve bunları adil dağıtmak. Covax da zengin 
ülkelere benzer bir şekilde en çok umut veren bir 
dizi aşıya yatırım yaptı ve ön alım sözleşmeleri 
imzaladı. Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, 
şu anda Faz III çalışmaları süren Sanofi, John-
son and Johnson aşılarının da aralarında olduğu 
toplam yedi aşıdan ön alım yaptı. Faz III ara so-
nuçlarını açıklamış üç aşıdan iki milyar dozu ga-
rantilemiş durumda. Bu dozların dışında, 
nüfuslarının birkaç katı kadar aşı dozu ısmarla-
mış ülkelerin kullanmadıkları dozları Covax’e 
bağışlamaları bekleniyor. Bu ülkelerden Kanada, 
şimdiden bu yönde açıklama yaptı, Avrupa Bir-
liği ve Biden göreve başladıktan sonra ABD’nin 
de benzer taahhütlerde bulunması muhtemel. 

Covax’a katılımın avantajları 

Covax’ın katılımcı ülkelere sağlayacağı bazı 
avantajlar var. Bunlardan birincisi toplu alım/pa-
zarlık sayesinde aşıları, firmalarla tek tek pazar-
lık eden ülkelere göre çok daha uygun bir 
fiyattan alacak olması. İkincisi, Covax’a aşı sat-
mak isteyen firmalar, DSÖ’den Acil Kullanım 
Onayı almak zorundalar. Diğer bir deyişle bu aşı-
ların klinik çalışmalarından gelen verileri, üretim 
tesislerini, uluslararası bağımsız uzmanlardan 
oluşan heyetler inceleyecek. Ancak bu denetim-
den sonra kullanıma girecekler. Pandemi koşulla-
rında Türkiye dahil birçok ülkenin bu 
mekanizmaları hızla kurması mümkün değil. Bu 
yüzden DSÖ onayı milyonlarca hatta milyarlarca 
sağlıklı insana verilecek aşıların etkinlik ve gü-
venliklerinin yetkin uzmanlarca, titizlikle incelen-
mesine olanak veren bir fırsat. Üçüncüsü Covax, 
ülkelere aşıya adil ulaşım sözü vermektedir. 
2021 içinde kooperatife katılmış olan bütün ül-
kelere önce sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını 
(nüfusun yüzde üçü) sonra da risk gruplarını (nü-
fusun yüzde yirmisi) aşılamaya yetecek kadar 
doz verilecektir. Düşük gelir düzeyindeki 92 ülke 
bu miktarda dozu parasız alacak. 

Türkiye neden Covax’tan aşı almıyor? 

Türkiye’nin de dahil olduğu üst orta gelir dü-
zeyindeki ülkeler doz başına 1.60 ila 2 dolar ara-
sında bir ücreti ödeyeceklerdir. Bu fiyat, şu anda 
birçok ülkenin Pfizer-BioNTech aşıları için öde-
diği ve Türkiye’nin de Sinovac aşısı için ödeye-
ceği (Sağlık Bakanı bu bilgiyi açıklamadı, ancak 
uluslararası kaynaklara göre Sinovac aşısının 
dozu 15 dolar civarında olacaktır) fiyatın onda 
biri kadardır. Diğer bir deyişle Türkiye’nin nüfu-
sunun yüzde yirmisini aşılamak için gerekli 30 
milyondan fazla doz için 50 milyon dolar civa-
rında bir ödemeyi 15 Ekim 2020’ye kadar yatır-
mış olması gerekiyordu. Gerekiyordu diyoruz, 
zira Türkiye Covax’a katılmak için niyet bildir-
miş, ama henüz bağlayıcı bir anlaşma yapmamış 
durumda. Yani 15 Ekim’e kadar 50 milyon 
dolar yatırmadığı için Covax ile bağlayıcı bir an-
laşması bulunmuyor, Covax aşı dağıtmaya başla-
dığında Türkiye bundan yararlanamayacak. 

Anlaşılması zor bir durum 
Salgın yönetiminin strateji yokluğu maalesef 

aşı konusunda da sürüyor gibi. Türkiye’nin bütün 
yumurtaları aynı sepette. Bir hafta önce Pfizer-
BioNTech’le yapılan üç milyon dozluk sembolik 
anlaşmayı saymazsak, bütün umutlar hala Faz 
III ara sonuçları ve 60 yaş üzerinde güvenlik/ et-
kinlik verisi olup olmadığı açıklanmamış Sinovac 
aşısına bağlanmış durumda. Olası çeşitli sorun-
ları, aşının hala yayınlanmamış verilerinde so-
runlar olması, üretim aşamasında gecikmeler 
olması, 65 yaş üzerinde etkisinin düşük olması 
vb. için elimizdeki aşıları çeşitlendirmek lazım. 
Covax’a katılmak alternatif aşılara ulaşmamız 
için, uygun koşullu bir alternatif sunuyordu. 
Niye, sadece niyet bildirmekle kaldık? Bağlayıcı 
bir anlaşma imzalamadık? 

Cevap gazeteci Barış Yarkadaş’ın iddia ettiği 
gibi, zamanın Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın Covax’e verilecek 50 milyon doları 
çok görmüş olması olabilir mi? Gerçekten, bu 
kadar hayati bir konuda, vatandaşlarını bir sal-
gından korumak için, Cumhurbaşkanlığının sekiz 
uçağından biri satılsa, ödenebilecek olan bir elli 
milyon doları bulamadı mı Türkiye Cumhuriyeti? 

Yol yakınken hatadan dönülmeli 

Maliye Bakanı değiştiğine göre yeni bakan 
Lütfi Elvan’dan elli milyon dolar istenebilir. Ön 
ödeme tarihi geçmiş olsa bile Covax’la anlaşma 
yapmanın yolu kapanmış değil. Covax’tan sağla-
nacak, güvenilirliği ve kalitesi kanıtlanmış aşılar 
nüfusumuzun daha geniş bir kısmını, en önemlisi 
de 60 yaş üstünü aşılama şansımızı arttıracaktır.

Oktay APAYDIN
SON NOKTA

apaydinoktay@gmail.com



G ençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, telekonfe-
rans yöntemiyle Avrupa Konseyi 

16. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferan-
sı'na katıldı. Kasapoğlu, Yunanistan Spor 
ve Kültür Bakan Yardımcısı Lefteris Avge-
nakis'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 
konferansı organize eden Genişletilmiş 
Kısmi Spor Anlaşması'na (EPAS) 2020 
Ocak ayında üye olduğunu hatırlatarak, 
konferansın, Türkiye'nin EPAS ailesine ka-
tılmasını müteakip gerçekleştirilen ilk Ba-
kanlar Konferansı olması nedeniyle ayrı bir 
önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin, Avrupa 
ülkeleriyle spor alanında sahip olduğu 
güçlü iş birliği ve iletişimini, tecrübe ve iyi 
uygulamaların paylaşımı açısından son de-
rece önemsediğini dile getiren Kasapoğlu, 
"EPAS'ın spor alanında Avrupa ölçeğinde 
kurduğumuz iş birliklerini pekiştiren bir 
çerçeve sunduğunu ve Avrupa'da sportif 
standartların geliştirilmesi açısından 
olumlu sonuçlar verdiğini memnuniyetle 
gözlemliyorum. Bundan sonra da Avru-
pa'nın bir parçası olarak spor alanındaki 
katkılarımızı proaktif bir şekilde sürdür-
meye devam edeceğiz." diye konuştu. 
Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 sürecinde fi-
ziksel aktivite ve sporun öneminin daha iyi 
anlaşıldığına dikkati çekerek, bu süreçte, fi-
ziksel aktiviteyi teşvik etmek için "Evde Kal, 
Hareketsiz Kalma" şiarıyla toplumsal bir 
farkındalık hareketi başlattıklarını ve bunun 
olumlu sonuçlarını gördüklerini anlattı. 

Çok önemli adımlar attık 

Sporun her alandaki yapıcı, birleştirici ve 
dönüştürücü gücünden faydalandıklarını 
aktaran Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'de sivil 
toplum, özel sektör ve kamu kuruluşları 
arasındaki iş birliklerini Genç Gönüllüler 
Platformumuzla en üst düzeye çıkararak 
geniş kapsamlı gönüllülük programları ha-
yata geçirdik. Bu bağlamda, sporun insan-
ları gönüllülük temelinde seferber etme 
yeteneğinin, doğaya ve çevreye saygılı bir 
toplumsal yaşam için değerlendirilebilece-
ğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. 
Bakan Kasapoğlu, revize edilen Avrupa 
Spor Şartı'nda çevresel sürdürülebilirliğe 
yapılan vurguyu önemli bulduğuna işaret 
ederek, şöyle devam etti: "Zira biz de spor 
organizasyonlarını çevre dostu bir şekilde 
düzenleme önceliğimizi, gönüllülük bilin-
ciyle desteklemekteyiz. Türkiye'de, özellikle 
son 20 yılda sporda tesisleşme ve mevzu-
atla ilgili çok önemli ve temel adımlar attık. 
Böylelikle, sporcularımız ve gençlerimiz 
başta olmak üzere ülkemizde yaşayan her-
kes seçtikleri branşlarda en modern imkan-
larla spor yapabilmektedir. Sporda yaşanan 
bu gelişim bizleri oldukça sevindiriyor." 
Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmış genç-
lerin sosyal uyumunu güçlendirmek için de 
sporun motive edici gücünden en iyi şekilde 
yararlandıklarını ifade eden Kasapoğlu, bu 
husustaki olumlu gelişmeleri sürekli göz-
lemlediklerini de söyledi. 

Spor yapmak insani bir hak  

Bakan Kasapoğlu, 2001'den bu yana tekno-
loji, siyaset, sağlık, ekonomide meydana 
gelen değişikliklerin, insan hakları, demok-
rasi, hukukun üstünlüğü ve kaçınılmaz ola-
rak spor üzerinde önemli etkileri olduğunu 
vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu 
durumun Avrupa Spor Şartı'nın, sporda iyi 
yönetişim ilkelerini kapsayacak şekilde gün-
cellenmesini elzem hale getirdiğini anlıyor 
ve bu süreci destekliyoruz. Dil, din, ırk, cin-
siyet, milliyet, yaş, ekonomik durum farklı-
lıklarını aşan evrensel ve etik bir spor ideali, 
sporda insan haklarının gözetilmesi ve uy-
gulanması bakımından kilit taşıdır. Bu iti-
barla, spor yapmanın bir insan hakkı olarak 
tanınması doğrultusundaki çalışmaların 
desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. 
Bütün spor dallarında insan haklarını yet-
kin bir şekilde korumak doğrultusunda 
adımlar atmak için önümüzde uzun bir yol 
var. Bu konudaki bütün girişimleri gerek 
EPAS gerek ikili ilişkiler çerçevesinde müş-
terek pratiklere dönüştürmek konusunda is-
tekliyiz. Sporla ilgili bütün hukuki 
mekanizmaların değerlendirmelerinde, 
insan haklarını öncelikle gözetmelerini 
önemsiyoruz."
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haf-
tasındaki derbi maçında Fenerbahçe 
Beko ile Beşiktaş bugün karşı karşıya 
gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salo-
nu'nda oynanacak karşılaşma, saat 

13.00'te başlayacak. Geride kalan 16 
haftada 13 galibiyet ve 3 mağlubiyet 
alan Fenerbahçe Beko, 2. sırada bulu-
nuyor. 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bu-
lunan Beşiktaş ise 10. sırada yer alıyor. 

Ligin ilk 6 haftasında kazanamayan 
siyah-beyazlı ekip, 7 galibiyeti son 10 
maçta elde etti. İki takım arasında ligin 
ikinci haftasında oynanan derbiyi sarı-
lacivertli ekip, 83-74 kazanmıştı.

GALATASASRAY’LA oynanacak kritik 
derbiyi kazanıp şampiyonluk yarışında 
öne geçmek isteyen Beşiktaş’ta gözler bir 
taraftan da takıma yapılacak takviyelere 
çevrilmiş durumda. Sergen Yalçın’ın iste-
diği transferler üzerinde çalışmalarını 
sürdüren yönetimin flaş bir isimle ilgilen-
diği ortaya çıktı. Rumen basını; Beşik-
taş’ın, Gaziantep FK’daki performansıyla 
sezona damga vuran Alexandru Ma-
xim’le yakından ilgilendiğini yazdı. İd-
diaya göre Sumudica’nın ayrılması 
nedeniyle son derece mutsuz olan 
Rumen 10 numara, Güneydoğu ekibine 
ayrılma düşüncesini iletti ve gelen teklifle-
rin değerlendirilmesini istedi. Beşiktaş’ın 
da Maxim’i takıma kazandırmayı çok is-
tediği ifade edilirken Gaziantep FK’nın 
en değerli oyuncusunu kolay kolay bırak-
mayacağı yazıldı. 

Maxim de istiyor 

30 yaşındaki futbolcunun Gaziantep FK 
ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 
Bu sezon 19 maça çıkan Maxim, ligde 9 
kupada 1 kez fileleri havalandırdı. Ma-
xim’in de Beşiktaş’ta forma giymeye son 
derece sıcak baktığı gelen haberler ara-
sında. Transferdeki süreci ise Beşiktaş’ın 
Antep’e yapacağı resmi teklifin ciddiyeti 
belirleleyecek gibi gözüküyor.  
 

SP   R

MAXIM BOMBASI

BASKETBOLDA BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ VAR

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olarak spor alanındaki katkılarını sürdür-
meye devam edeceğini söyledi. Kasapoğlu, “Türk sporu Avrupa ve dünyada bir marka” dedi

Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları  
sürerken bir yandan da transferde 

yoğun mesai var. Kartal’ın  
gündemine son olarak flaş bir isim 

daha girdi. Rumen basını  
Gaziantep FK’da bu sezon  

9 gol atan 10 numara  
Maxim’in Siyah-Beyazlılar’ın  

listesinde olduğunu yazdı

TURK SPORU BIR MARKA

Karagümrük doludizgin
SÜPER Lig'in 19. haftasında açılış ma-
çında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 
deplasmanda 3-1 yendi. 20. dakikada 
Gençlerbirliği'nde Piris da Motta'nın Bori-
ni'ye yaptığı faule hakem Ali Şansalan, 
ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle 

serbest vuruş kararı verdi. VAR incelemesi 
sonucunda faulün ceza sahası içinde ol-
duğu tespit edildi ve penaltı kararı verildi. 
22. dakikada penaltıyı kullanan Biglia, 
meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 36. 
dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çı-

kardı. Ndiaye, rakip yarı sahanın ortasın-
dan topu Toure'den kaparak, meşin yu-
varlağı Ndao'ya attı. Sağdan ceza 
sahasına giren Ndao, düzgün bir vuruşla 
topu filelerle buluşturdu: 0-2. 41. daki-
kada Candeias'ın sağ kanatta yaptığı or-

taya kale sahasının önünde Furman'ın 
kafa vuruşunda top az farkla üstten auta 
gitti. İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık 
üstünlüğüyle sona erdi. 

İkinci yarı nefes kesti 

49'uncu dakikada ceza sahası sol çapra-
zından Borini'nin uzak köşeye yaptığı vu-
ruşu kaleci Nordfeldt, soluna uçarak 
kornere tokatladı. 72. dakikada Gençler-
birliği penaltı kazandı. Hakem Ali Şansa-
lan, Ndiaye'nin ceza sahasında topa elle 
müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz nok-
tayı gösterdi. 74. dakikada penaltıyı kul-
lanan Piris da Motta, meşin yuvarlağı 
ağlara yolladı: 1-2. 78. dakikada Ndia-
ye'nin ceza yayının üzerinden çektiği 
şutta top sol direğin yanından auta gitti. 
88. dakikada Fatih Karagümrük farkı 
tekrar 2'ye çıkardı.  
Ndao'nun sağ kanattan ortasında Sa-
bo'nun kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt 
topu yumruklarıyla kurtardı. Kaleciden 
dönen topu Jimmy Durmaz, Sobiech'e 
verdi. Kale sahasının içindeki Sobiech 
topu ağlara gönderdi: 1-3. 90+3. daki-
kada Candeias'ın ceza sahasının hemen 
dışında sağ çaprazdan çektiği sert şutta 
top yan ağlarda kaldı. Fatih Karagüm-
rük, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SPOR hareketinin özerkliğinin, sportif 
kalitenin gelişmesi bakımından öne-
mine inandığını ve bu yapının ulusal 
ve uluslararası normlarla denetlenmek 
suretiyle daha iyi korunabileceğini dü-
şündüğünü dile getiren Kasapoğlu, 
"Bu doğrultuda, sporda adil yarışma 
hakkının tesis edilmesi ve sporun tüm 
paydaşlarının haklarının korunması 
için mevzuatımızı geliştiriyoruz. Bir-
likte atacağımız güçlü adımların, 
sporu daha kapsayıcı ve insan hakları 

çerçevesindeki uluslararası normlarla 
daha uyumlu kılacağına inanıyorum." 
şeklinde konuştu. Bakan Kasapoğlu, 
pandemi sürecini en kısa zamanda at-
latarak Avrupa Konseyi 17. Spordan 
Sorumlu Bakanlar Konferansı'nda yüz 
yüze bir araya gelmeyi umut ettiğini 
belirterek, bir sonraki Bakanlar Konfe-
ransı'nı EPAS'ın en yeni üyelerinden 
biri olan Türkiye'nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirmekten mutluluk duyaca-
ğını da sözlerine ekledi. DHA 

Dünya ile uyum içindeyiz 

Kasapoğlu, "EPAS'ın 
spor alanında  

Avrupa ölçeğinde 
kurduğumuz  
iş birliklerini  
pekiştiren bir 

 çerçeve sunduğunu 
ve Avrupa'da sportif 

standartların  
geliştirilmesi  

açısından olumlu  
sonuçlar verdiğini 

memnuniyetle  
gözlemliyorum."  

diye konuştu.

Süper Lig'in 19. haftasında açılış maçında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği deplasmanında 
 ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmayı 3-1'lik üstünlükle bitirdi
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Süper Lig'in 19. haftası, derbi mücadele-
sine sahne olacak. Ligde averajla lider 
durumda bulunan Beşiktaş ile üçüncü 

sıradaki Galatasaray, bu akşam karşı kar-
şıya gelecek. Vodafone Park'taki mücadele 
saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1'den 
canlı yayımlanacak mücadeleyi hakem Cü-
neyt Çakır yönetecek. Bahattin Duran ve 
Tarık Ongun ise yardımcı hakem olarak der-
bide görev yapacak. Siyah-beyazlı takım, 17 
maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle 
35 puan topladı. Galatasaray ise 17 karşı-
laşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 ye-
nilgi sonunda 33 puan elde etti. 
Karşılaşma, geçen sezon ikinci yarıda oyna-
nan maçta olduğu gibi yeni tip koronavirüs 
tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

İç sahada 6 maçlık galibiyet serisi 

Siyah-beyazlı takım, derbi mücadelesi ön-
cesi evinde oynadığı son 6 lig karşılaşmasını 
kazandı. Evindeki ilk iki maçta Fraport TAV 
Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp, Gençler-
birliği'ne 1-0 kaybeden Beşiktaş, ardından 
konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medi-
pol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Bü-
yükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, 
Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Çaykur Ri-
zespor'u 6-0 yendi. Beşiktaş ayrıca, Ziraat 
Türkiye Kupası'nda ağırladığı Tarsus İdman 
Yurdu'nu 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 
mağlup etti. 

Evindeki son 4 maçta gol yemedi 

Beşiktaş, derbi öncesi evindeki son 4 lig ma-
çındaki iyi savunmasıyla dikkati çekti. Voda-
fone Park'ta son olarak Medipol 
Başakşehir'in skor üretmesine engel olama-
yan siyah-beyazlı ekip, ligdeki Kasımpaşa, 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir 
Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçla-
rını gol yemeden tamamladı. Süper Lig'de 
rakiplerinin 21 golüne engel olamayan Be-
şiktaş, bunların 4'ünü Vodafone Park'ta oy-
nadığı maçlarda yedi. Ligde 8 iç saha 
maçına çcıkan siyah-beyazlı ekip, Fraport 
TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Medipol 
Başakşehir maçlarında kalesini gole kapata-
madı. Bu arada, 17 karşılaşmada rakip file-
leri 39 kez havalandıran ve ligin en skorer 
takımı konumunda bulunan Beşiktaş, evin-
deki 8 karşılaşmada 21 gol kaydetti. 

Welinton cezalı 

Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu 
Welinton, sarı kart cezası nedeniyle derbi 
maçta forma giyemeyecek. Bu sezon Trab-
zonspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur 
Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında 

sarı kart gören Welinton cezalı du-
ruma düştü. Beşiktaş'ta Domagoj 
Vida ve Bernard Mensah, derbi ön-
cesi sarı kart ceza sınırında bulunu-
yor. Üçer sarı kartı bulunan Vida ile 
Mensah, Galatasaray maçında da 

sarı kart görmeleri durumunda 20. hafta-
daki Fatih Karagümrük karşılaşmasında ce-
zalı duruma düşecek. 

Sarı-kırmızılılarda 3 eksik 

Galatasaray'da 3 futbolcu Beşiktaş'a karşı 
mücadele edemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte 
sakatlığı bulunan Radamel Falcao ve Emre 
Taşdemir, derbide görev yapamayacak. Yıl-
başı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nede-
niyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de 
Beşiktaş karşısında takımını yalnız bıraka-
cak. Galatasaray'da Younes Belhanda ve 
Christian Luyindama, Beşiktaş müsabakası 
öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 
Bu futbolcular, yarın kart görmeleri duru-
munda 20. haftadaki Yukatel Denizlispor 
maçında forma giyemeyecek. 

Muslera kadroda olabilir 

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atla-
tan ve takımla çalışmalara başlayan Fer-
nando Muslera'nın derbide kadroya girmesi 
bekleniyor. Geçen sezonun 27. haftasında 
14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan 
Çaykur Rizespor müsabakasında kaval ke-
miği kırılan Uruguaylı file bekçisi, tedavi ve 
adaptasyon sürecini tamamladı. Hafta içi 
yaklaşık 6 ay aradan sonra ilk kez takımla 
çalışmalara başlayan Muslera, teknik direk-
tör Fatih Terim'in istemesi durumunda kad-
roda yer alabilecek. 
Sarı-kırmızılı ekibin Cezayirli hücum oyun-
cusu Sofiane Feghouli, sakatlığını atlattı. 
Ligin 15. haftasında deplasmanda Trab-
zonspor ile oynanan maçın ilk yarısında sa-
katlanarak oyundan çıkan Feghouli, takımla 
çalışmalara başladı. 31 yaşındaki futbolcu, 
teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi 
durumunda derbide forma giyebilecek. 

Ligin en az gol yiyen takımı 

Galatasaray, derbiye ligin en az gol yiyen ta-
kımı unvanıyla çıkacak. Ligin geride kalan 18 
haftasında 17 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 
bu karşılaşmalarda 34 kez rakip fileleri hava-
landırdı. Bu kulvarda ligin en çok gol atan 
üçüncü takımı olan Galatasaray, savunmada 
ise sadece 14 gol yiyerek ligde kalesini en iyi 
savunan takım olarak dikkati çekti. Sarı-kır-
mızılılar, yaptığı 17 maçın 8'sinde kalesini 
gole kapatmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, 
bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçın 5'ini 
kazanırken, 3'ünde sahadan yenilgiyle ayrıldı. 
Galatasaray'ın en golcü oyuncusu Mbaye 
Diagne, derbide takımının gol umudu ola-
cak. Görev aldığı son 7 maçın 6'sında fileleri 
havalandırmayı başaran Senegalli santrfor, 
bu süreçte 9 gole imza attı. 

Galatasaray üstün taraf 

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşik-
taş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık re-
kabette, geride kalan 347 maçın 122'sini 
Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 
karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-

kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 
453 golle karşılık verdi. Beşiktaş ile Galata-
saray arasında ligde yapılan 124 karşılaş-
mada ise genel toplamda olduğu gibi 
sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. 
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsa-
bakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 
kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsa-
bakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 
150, siyah-beyazlılar 129 gol attı. İki takım 
arasında geçen sezon oynanan son karşı-
laşma golsüz sona ermişti. İki takım ara-
sında oynanan son 10 resmi maçta 
Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üs-
tünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz 
konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Ga-
latasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 
İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise bera-
berlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda 
siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Galatasa-
ray 7 kez fileleri havalandırdı. 

Aslan derbilerde zorlanıyor 

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli ra-
kipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile son 6 se-
zonda oynadığı 21 karşılaşmanın sadece 
3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, 
söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 
8 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu 
sürede Beşiktaş ile yaptığı 10 derbinin 2'sini 
kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 6 derbi-
den de yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte Fener-
bahçe ile 11 derbinin sadece 1'ini 
kazanabilen Galatasaray, 8 beraberlik, 2 ye-
nilgi aldı. Rakipleriyle oynadığı bu 21 der-
bide 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, 
kalesinde ise 19 gole engel olamadı. Galata-
saray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 
11 derbide sadece 2 kez mağlup oldu. Son 6 
sezonun genelinde derbi karnesi zayıf olan 
sarı-kırmızılılar, son 11 büyük maça bakınca 
farklı bir görüntü çiziyor. 2017-2018 sezo-
nunun ikinci yarısıyla başlayan süreçte ra-
kipleriyle yaptığı 11 derbinin 3'ünü kazanan 
Galatasaray, 6 karşılaşmadan beraberlikle 
ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 10 
kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 
6 gol gördü. 

Beşiktaş iç sahada iyi oynuyor 

Bu sezon iç sahada 8 karşılaşmaya çıkan Be-
şiktaş, Vodafone Park'taki ilk maçında bera-
berlik, ikinci maçında yenilgi alırken geri 
kalan tüm maçları kazandı. 35 puanla Süper 
Lig'in ilk sırasında yer alan siyah-beyazlı 
ekip, 19 puanı iç sahadaki performansıyla 
topladı. Siyah-beyazlı ekibi Dolmabahçe'de 
mağlup eden tek takım ise Gençlerbirliği 
oldu. Siyah-beyazlılar, bu sezon attığı 39 
golün 21'ini iç sahada kaydetti. Beşiktaş, iç 
sahada ise rakiplerinden 4 gol yedi. Vodafone 
Park'ta oynadığı son 6 maçı kazanan Beşik-
taş, en farklı galibiyetlerini de yine evinde 
aldı. İç sahada oynadığı son maçında Çay-
kur Rizespor'u 6-0 yenen Beşiktaş, Büyükşe-
hir Belediye Erzurumspor'u da 4-0 yendi. 
Siyah-beyazlı ekip iç sahadaki son 5 lig ma-
çında ise 3 ve üzeri gol attı. 

Derbiye özel forma 

Siyah-beyazlı kulübün yeni sezon formala-
rını tanıtırken gündeme getirdiği 'Beşiktaş 

aşkına imza at' projesi sona erdi. Beşiktaşlı 
taraftarlar, futbolcuların maça çıkarken giye-
ceği formalara imzalarını attılar. Taraftarla-
rın yanı sıra teknik direktör Sergen Yalçın ve 
siyah-beyazlı oyuncuların imzaları da for-
malara işlendi. Siyah-beyazlı taraftarlar, in-
ternet üzerinden formalar üzerinde ayrılar 
yerleri seçtikleri kategoriye göre imzaladı. 
Taraftarlar formaya attığı bu imza ile hem 
kulübe katkı sağladı hem de forma satın aldı. 

Umarız güzel bir maç olur 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöne-
tim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Al-
tıntop, Riva'daki Hasan Doğan Milli 
Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ger-
çekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek 
final ile olası yarı final kura çekimi sonrası 
basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Al-
tıntop, Beşiktaş ile Galatasaray maçlarının 
her zaman zorlu geçtiğini belirterek, "Takım-
larda biraz yorgunluk sezebiliyoruz. Fikstü-
rün 21 takımla biraz sıkıştığını görüyoruz. 
Derbinin futbolda her zaman ayrı bir yeri 
vardır. Umarım yüksek kaliteli, bol gollü ve 
fair-play içerisinde bir futbol izleriz. Tabii ki 
bu karşılaşma ligin kaderini belirlemeyecek-
tir ama umarım yüksek kalitede bir maç iz-
leriz." ifadelerini kullandı. 

Fatih Terim için sınav 

Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktör-
lük kariyerinin 65. derbisine çıkacak. Galata-
saray, tecrübeli teknik adam yönetiminde 
daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper 
Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, 
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Ya-
zarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda 
toplam 64 müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılı 
takımda dördüncü dönemini geçiren 67 ya-
şındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ya-
pılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 25 
beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü. Galatasa-
ray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile 
daha önce 32 maçta karşı karşıya geldi. Sarı-
kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanır-
ken, 13'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise 
sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, 
tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe 
ile oynadığı 32 derbide ise 11 galibiyet, 12 be-
raberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. 

Sergen Yalçın arasındaki 5. randevu 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 
ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 5. kez 
saha kenarında karşı karşıya gelecek. Sergen 
Yalçın daha önce Konyaspor, Yeni Malat-
yaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın 
başında, Terim yönetimindeki Galatasaray'a 
karşı 4 maça çıktı. Galatasaray, tamamı 
Süper Lig'de oynanan bu maçların birini ka-
zanırken, 3'ünde ise berabere kaldı. Sergen 
Yalçın'ın derbi mağlubiyeti yok Beşiktaş, 
Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 3 der-
bide de mağlubiyet yaşamadı. Yalçın idare-
sinde Fenerbahçe ile oynadığı iki derbiyi de 
kazanan siyah-beyazlı takım, Galatasaray 
ile yaptığı tek derbide ise sahadan beraber-
likle ayrıldı. 

Golcülere büyük iş düşüyor 

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon Cyle Larin ve 

Vincent Aboubakar, Galatasaray'da ise 
Mbaye Diagne ve Younes Belhanda, takım-
larının golcüleri olarak dikkati çekiyor. Be-
şiktaş'ın santrforlarından Larin 11, 
Aboubakar ise 9 gol attı. Galatasaray'da ise 
Diagne 9 ve Belhanda 5 gol kaydetti. 
Süper Lig'de 39 golü bulunan Beşiktaş'ta 
Larin-Aboubakar ikilisi 20 gollük katkı 
yaptı. Rakip fileleri 34 kez havalandıran Ga-
latasaray'da ise Diagne ve Belhanda, 14 kez 
gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta Larin, bu 
sezon takımı adına ligde en çok gol atan 
oyuncu oldu. Siyah-beyazlı ekipteki ilk yılla-
rında beklentileri karşılayamayan ve geçen 
sezonu kiralık olarak Belçika'da geçiren 
Larin, bu sezon ise teknik direktör Sergen 
Yalçın'ın en büyük kozu olarak dikkati çeki-
yor. Larin, Süper Lig'de görev aldığı 16 
maçta fileleri 11 kez havalandırdı. Kanadalı 
oyuncu, özellikle Beşiktaş'ın evinde oynadığı 
maçlarda etkili bir futbol sergiledi. Larin, iç 
sahadaki karşılaşmalarda 8 kez gol sevinci 
yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu, Vodafone 
Park'ta takımının Çaykur Rizespor'u 6-0 
yendiği maçta 4 gol atmayı başardı. Cyle 
Larin, bu performansını Galatasaray karşı-
sında da sergileyerek ilk derbi gollerine de 
imza atmaya çalışacak. 

Aboubakar'ın derbilerde 3 golü var 

Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Aboubakar ise 
takımı adına 9 gol kazandırdı. Bunların 
4'ünü penaltıdan bulan Aboubakar, bu 
sezon Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplas-
manda 4-3 yendiği maçta 2 gol kaydetti. 
Sarı-lacivertli takımla oynanan derbi maç-
larda 3 kez gol sevinci yaşayan Aboubakar, 
Galatasaray'a karşı ise bir kez şans buldu. 
Kamerunlu oyuncu, 2016-2017 sezonunda 
Galatasaray ile Vodafone Park'ta oynanan 
maçta 45 dakika süre alabilirken, ikinci yarı-
daki mücadelede şans bulamadı. 

Diagne deplasmanda daha etkili 

Galatasaray'ın en golcü oyuncusu Diagne, 
deplasmanda daha etkili performans sergi-
ledi. Diagne, ligde attığı 9 golün 6'sını dep-
lasmanda kaydetti. Görev aldığı son 7 
maçın 6'sında fileleri havalandırmayı başa-
ran sarı-kırmızılı oyuncu, takımının Çaykur 
Rizespor'u deplasmanda 4-0 yendiği karşı-
laşmada hat-trick yaptı. Galatasaray'ın Be-
şiktaş ile oynayacağı derbi maçta forma 
giymesi beklenen Belhanda ise bu sezon 5 
gollük katkı yaptı. Medipol Başakşehir ve 
Demir Grup Sivasspor maçlarında birer kez 
gol sevinci yaşayan Belhanda, Gençlerbirliği 
karşısında elde edilen 6-0'lık galibiyette 3 gol 
atmayı başardı. 

Süper Lig'in 19. haftası, derbi mücadelesine sahne olacak. Ligde averajla 
lider durumda bulunan Beşiktaş ile üçüncü sıradaki Galatasaray, bu akşam 

karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak

SÜPER Lig'in 19. haftasında Be-
şiktaş ile Galatasaray arasında  
oynanacak derbi maçı hakem Cü-
neyt Çakır yönetecek. Türkiye 
Futbol Federasyonu Merkez 
Hakem Kurulundan yapılan açık-
lamaya göre, Vodafone Park'ta 

saat 19.00'da başlayacak karşılaş-
mada düdük çalacak Cüneyt Ça-
kır'ın yardımcıları Bahattin 
Duran ve Tarık Ongun olacak. 
Müsabakanın dördüncü hakemli-
ğini ise Halis Özkahya yapacak.  
HABER MERKEZİ 

IKI DEV CIKTI MEYDANE! IKI DEV CIKTI MEYDANE! IKI DEV CIKTI MEYDANE! IKI DEV CIKTI MEYDANE! IKI DEV CIKTI MEYDANE! IKI DEV CIKTI MEYDANE! IKI DEV CIKTI MEYDANE! IKI DEV CIKTI MEYDANE! IKI DEV CIKTI MEYDANE! 

Hakem Cüneyt Çakır 



M üzik dünyasının başarılı isimleri 
arasında olan Seher Çelik, kariyer 
hedeflerini ve hayatının bilinme-

yenlerini Damga'ya anlattı. “En büyük haya-
lim milli kültüre hizmet etmek. Türk 
Müziği’ne yönelik bilimsel araştırmalar, eği-
tim kitapları, performansa yönelik çalışmalar 
ile Türk müzik bilimi ve sanatına katkıda bu-
lunmak en büyük dileğim. Hayallerimin bir 
kısmı gerçekleşti. Pek çoğunun gerçekleşmesi 
için ise mücadele ediyorum. Hayat bana bor-
cunu ödemeye başladı ama daha hayattan 
çok alacağım var” ifadelerini kullanan Çelik, 
bakın başka neler anlattı... 
 
Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Müzik 
kariyerinizi biraz öğrenmek isteriz. 
Müzik kendimi bildim bileli içimde, benim-
leydi. Fakat müzik yapma fikri konservatu-
varla birlikte başladı. Lisans, yüksek lisans ve 
doktora öğrenimim devam ederken, profes-
yonel iş yaşamına Haliç Üniversitesi Konser-
vatuarı’nda akademisyen olarak başlamıştım. 
Burada 7 yıl boyunca repertuar ve şans ders-
leri verdim. Ardından Yeditepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölü-
mü’nde Öğretim Görevlisi olarak şan eğit-
menliğine başladım.  Bu sırada Yeditepe 
Üniversitesi’nde Dünya Müzikleri Toplu-
luğu’nu kurdum. Daha sonra kulüp olmasını 
sağladığım bu topluluğun halen koro şefi ve 
genel sanat yönetmeni olarak görevimi sür-
dürüyorum. 2016 yılında göreve başladığım 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 
Devlet THM Korosu’nda, ses sanatçısı ola-
rak görevime devam ediyorum.  
 
Kariyerinizin dönüm noktası nedir?  
Uzun yıllar ücretli öğretmenlik yaptım. Ay 
sonunu denkleştirmek için birden fazla iş 
yapmam gerekiyordu. Hayatın beni farklı 
tarzlarda şarkı söyleyen kişilerle ve farklı 
müzik eğitimi veren kurumlarda çalışmaya 
sürüklemesi, müzik evrenimi genişleterek bir-
den fazla tarza hakim olmamı sağladı. Zor-
lukların yaratıcılık üzerindeki korkunç etkisini 
böylece keşfettim.  İşte ‘Hayat’, içimde bü-
yüttüğüm tüm melodileri kapsayan, evreni 
büyük bir şarkıydı.  İçinde herkesin kendin-
den bir şeyler bulabileceği, evrensel bir müzik 
eseriyle müzikseverlerle buluştuğum an ise 
kariyerimin dönüm noktasıydı. Böylece 
‘Hayat’ şarkısıyla hayattan alacaklı olan her-
kesin sözcüsü oldum… 
 
Son çalışmanızdan bize biraz 
bahseder misiniz? 
Uzun yıllardır müzikseverlerle buluşmak isti-
yordum ama aradığım şarkıyı bulamamıştım. 
Aslında çok sayıda bestem var fakat siyahı, 
beyazı, grisiyle yaşamın tüm renklerini kapsa-
yan bir şarkıydı aradığım. Ben bir aşk öykü-
sünden ziyade, hayatı anlatan bir şarkı 
arıyordum ve onu sevgili Şehrazat’ın gön-
lünde buldum. Hikayesi olan eserlerde bir tıl-
sım olduğuna inanıyorum. Yaşanan olaylar 
üzerine ortaya çıkan eserlerin halkta karşılı-
ğını bulması bundandır.  ‘Hayat’ şarkısını 
gerçekliği yansıttığı için seçtim. Yaşamın sız-
layan yerlerini saklamıyordu. Ama aynı za-
manda acının da sonsuza dek sürmeyeceğini 
vurgulayarak kırık kalplere umut serpiyordu.  
Şarkımızın düzenlemesi aynı zamanda müzik 
prodüktörüm olan Erhan Bayrak’a ait. Başta 
Cihan Okan, Erdem Sökmen, Ercüment 
Vural ve Aylin Alaz Bayrak olmak üzere daha 
bir çok değerli müzisyenle çalıştık. Son de-
rece titiz ve disiplinli bir şekilde gerçekleşen 
stüdyo aşaması bana müthiş bir deneyim ka-
zandırdı. Bayrak Records, gözlem yoluyla 
bildiklerime nicelerini eklediğim özel bir sa-
haydı benim için. Aynı zamanda çok keyifli 
bir süreçti.  Klibimizin yönetmen koltuğunda 
Ecem Gündoğdu oturuyor. Görüntü yönet-
menliğini ise Veli KUZLU’nun üstlendiği kli-
bimizin yapımını Sun Film Production 
üstlendi. 35 kişilik bir ekibin bize eşlik ettiği 
çekimler yaklaşık 10 saat sürdü.  
Hayatın içindeki kaosu ve koşuşturma halini 
bilinçaltımıza göre resimleştirerek, sürreal bir 
anlayışla aktarmaya çalıştık. Görseller ışık 
oyunlarıyla zenginleştirildi.  
  
En büyük hayaliniz nedir 
ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi? 
En büyük hayalim milli kültüre hizmet 
etmek. Türk Müziği’ne yönelik bilimsel araş-
tırmalar, eğitim kitapları, performansa yöne-
lik çalışmalar ile Türk müzik bilimi ve 
sanatına katkıda bulunmak en büyük dile-
ğim. Hayallerimin bir kısmı gerçekleşti. Pek 

çoğunun gerçekleşmesi için ise mücadele edi-
yorum. Hayat bana borcunu ödemeye baş-
ladı ama daha hayattan çok alacağım var. 
 
Sizce sanatçılar albüm çıkarmaya 
neden olumsuz bakıyorlar? 
Albüm çıkarmak bütçe ile doğrudan ilişkili 
bir durum. Sanatçılar tek şarkı ile daha hızlı 
ilerliyor ve daha çok etkileşim alabiliyorlar. 
Albüm projelerinde birden fazla şarkıya klip 
çekme durumu da bütçeyi zorlayan bir etken. 
Bu ve daha bir çok nedenden ötürü günü-
müzde albüme oranla single veya maxi single 
projeler daha çok tercih ediliyor.  
 
İdolüm dediğiniz isimler var mı? 
Sanat, usta - çırak ilişkisine dayanır. O ne-
denle de taklitle başlar. Ve yine usta – çırak 
ilişkisinde olduğu gibi, çırak, ustasından ilgili 
müzik tarzının karakteristik özelliklerini öğ-
rendikten sonra, o form içinde kendi tarzını 
yaratır. Kişiyi yorumcu yapan budur. Usta-
laşma süreci böyle gelişir. Ve hiç varılmayan 
bir yoldur bu. Dolayısıyla eğitim bitmez. Bu 
defa kendinize doğru bir yolculuk başlar. Hiç 
bitmeyecek olan o yolculuk... Benim de bu 
yolda örnek aldığım, isimler elbette var: Şeh-
razat, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, ve Nilüfer 
gibi ülkemizin değerleri olan bu kıymetli sa-
natçıları, gerek duruş gerekse müzik çizgileri 
ve yorumculuk özellikleriyle daima örnek 
aldım.  
 
Bir albüm ya da bir single 
çıkarmanın maliyeti nedir?  
Sizce verilen emeklere değiyor mu? 
Bu durum kişinin ne istediğiyle alakalıdır. 
Eğer tek şarkıyla çağın trendleri üzerinden 
geniş kitlelere ulaşmaksa amaç, o zaman ma-
liyeti düşük ama PR’ı yüksek bir iş yapabilir. 
Benim için müzik en baştadır. Yaptığım mü-
zikte en ufak bir amatörlük kokmamalıdır. 
Kimin eli değdiyse, o mutlaka işinin ehli ol-
malıdır. Bana göre ancak bu yolla kalıcı so-
nuçlar alınabilir. Bu aynı zamanda kişinin 
müziğe ve kendisine saygı duymasıyla alakalı 
bir durum. Ve eğer kaliteden ödün vermezse-
niz, maliyeti ne olursa olsun, emeklere değer. 
Bu, bir sanatçının kendisine yapabileceği en 
büyük yatırımdır. 
 
Pandemi dönemi müzik 
sektörünü nasıl etkiledi? 
Eğlence sektörü pandemi döneminin en 
mağdur alanlarından. Müzik sektörünün asıl 
geçim kaynağı konserler ve programlardır. Bu 
alanda çalışan şarkıcı/grup, orkestra, sesçi, 
ışıkçı rodi, menajer vs. Koronavirüs tedbirleri 
kapsamında iş yerlerinin kapanması nede-
niyle işsiz kaldı.  
İnsan ruhunu besleyen müziktir. Müzisyenler 
ise bu gıdayı üreten ve halka sunan emekçi-
lerdir. Geçim kaygısı ile mücadele eden bir 
yapı toplumu nasıl besleyebilir? O nedenle 
üretim bir şekilde devam etmeli. Müziği son 
ses duymamız gereken şu günlerde müzis-
yenler için bir çözüm bulunmalı.  
 
Hayatınızda değiştirmek 
istediğiniz neler var? 
Spor, dans ve dil eğitimi bir sanatçının ol-

mazsa olmazları arasındadır. Şarkı söyleyen 
bir insanın düzenli egzersiz yapması şarttır. 
Aynı zamanda dans etmek görsel açıdan 
gerek sahnede gerekse klip çekimlerinde ina-
nılmaz bir etkiye sahiptir. Dil eğitimi, reper-
tuarın farklı dillerdeki şarkılarla donanması 
anlamında, şarkıcının müzik evrenini gelişti-
ren ve farklı dünyalarla bağ kurmasını sağla-
yan önemli bir adımdır. O nedenle 
zamanımın önemli bir bölümünü spor ve 
dans ve dil eğitimine ayırmayı planlıyorum.  
 
Sahne hayatınız ile dışardaki 
yaşamınız arasında bir fark var mı? 
Elbette var. Sahnede ayrı, saha da ayrı hisse-
diyorum. Günlük yaşamımda -geldiğim 
nokta ne seviyede olursa olsun- tutum ve 
davranışlarımda zerrece değişim olmaz. Do-
ğallığa ve sadeliğe çok önem veririm.  Ama 
sahnede olaylar değişiyor. Sanatçı doğası ge-
reği lider bir ruha bürünüyorum sahnede. O 
an yok oluyorum. Hem seyirciyle bir gönül 
bağı kuruyor, hem de başka bir boyuta geçi-
yorum. Yalnızca şarkılarıma ve şarkılardaki 
hikayeyi seyirciye anlatmaya odaklanıyorum.  
Konserlerde uçsuz bucaksız dinleyiciler ile 
arasına barikat koyan sanatçılar hakkında 
neler düşünüyorsunuz? 
İnsanlarla göz teması kurmadan şarkı söyle-
yemiyorum. O nedenle konserlerimde hep se-
yirciyi kapsayan bölümün ışıklarının 
yükseltilmesini rica ederim. Seyirciyle aram-
daki mesafeyi böylece ortadan kaldırdığıma 
inanırım.  Konserlerde uçsuz bucaksız dinle-
yiciler ile sanatçı arasına barikat konulması, 
güvenlik açısından doğru bir uygulama ola-
rak düşünülebilir.  
 
Sosyal aktiviteleriniz neler? 
Seyahat etmek büyük tutkum. Türkiye’mizin 
her yerini görmek istiyorum. Aynı zamanda 
dünya üzerinde görmek istediğim çok yer var. 
Gezip gördüğüm yerlerin yerel dokusunu ta-
şıyan eşyaları biriktirmeyi ve o yerlerde fotoğ-
raf çekmeyi çok seviyorum. Bir diğer tutkum 
ise film izlemek. Özellikle farklı ülkelerin ya-
pımı filmleri çok merak ediyorum. Hem dö-
nemsel farkları ayırt etme imkanı sağlıyor 
hem de toplumların kültürü hakkında fikir 
ediniyorum.  Son yıllarda çalışmalarını hay-
ranlıkla takip ettiğim Gürbüz Doğan Ekşi-
oğlu hocam vesilesiyle grafik tasarım alanına 
yoğun bir ilgi duymaya başladım. Bu alanda 
eğitim almak ve duygularımı illüstrasyon yo-
luyla çizmeye çabalamak istiyorum.   
 
Sizce ülkemizde müzik neden 
magazinleştiriliyor? 
Çünkü müziği yapanlar aynı zamanda oyun-
cular ve cemiyet hayatındakiler gibi birer ma-
gazin figürü oluyor. Dolayısıyla müzikleri ile 
magazine, kültür ve sanata her zaman konu 
olabiliyorlar.  
 
Tek single ile bir anda patlama 
yaşayanlar neden bir anda ortadan 
kaybolup devamını getiremiyorlar? 
Çok yönlü değerlendirilebilir. Öncelikle amaç 
emin adımlarla yürümek olmalı. Bir dahaki 
adımda söyleyecek başka bir sözünüz olmalı. 
Giderek tamamlayabildiğiniz eksiklerle yol 

almalısınız diye düşünüyorum. Kısmetle de 
alakalı bir durum. Başlangıç olarak halkın 
ortak duyularına hitap eden bir şarkı yakala-
yabilirseniz, bu mutlaka toplumda karşılığını 
buluyor. Ama her zaman bu kadar şanslı ola-
mayabilirsiniz. Belki de bunun sarhoşluğuna 
kapılma durumu da, üretkenlik ve çalışkanlığı 
azaltarak, sonraki aşamaları verimsiz kılabili-
yordur.  
 
Moda danışmanınız var mı? Giyim 
konusunda nelere dikkat ediyorsunuz? 
Bana göre ‘çağdaş olmak’ çok önemli. Yaşa-
dığımız andan kıymetlisi var mı? O halde 
çağın trendlerini takip etmek ve kendimizle 
bağdaşan kısımlarını keşfetmek gerekir. Gün-
lük yaşamımda da özel davetlerde de buna 
ayak uydurmaya çalışıyorum. Hayat adlı ilk 
teklimin klip ve fotoğraf aşamasında Yusuf 
Can Dirik ile çalıştım. Bu projede çok fazla 
deneyim kazandığımı düşünüyorum. Styling 
dışında saç ve makyajın dahi şarkının konusu 
ile doğrudan bağdaşması gerektiğinin öne-
mini net bir şekilde fark ettim. O nedenle de 
giyim konusunda çok daha hassas düşün-
meye başladım. Çeşitli modacılarla projele-
rime yönelik sohbetlerden tutun, moda ile 
ilgili pek çok gelişmeyi yakından takip eder 
oldum.  
 
‘Sende  bir starlık görüyorum’, ‘sende 
bir star ışığı var’ diye sözler çok 
duyuyoruz size göre starlık nedir? 
Starlık, eğitim ve deneyimle doğrudan ilişkili 
bir durum. Tabii ki konservatuvar eğitimin-
den bahsetmiyorum.  Elbette insanın gö-
zünde parlayan sanatçı ışığına, o içsel ışığa 
inanıyorum. Ama yine de “Sanatçı doğulur, 
star olunur” diyorum! Doğuştan star kavra-
mına inanmıyorum. Bu stratejik bir eğitim. 
Oturma, kalkma, yürüme, durma, konuşma, 
gülme, dans etme vs. artistik davranış  
eğitimi… 
 
Bir şarkıcının en büyük getirisi sizce 
ses mi yakışıklılık-güzellik mi ya da 
zekası mı olmalı sizin getiriniz nedir? 
Hangisinde ilerlerse başarılı olur? 
Bence en büyük getiri cesaret ve zekadır. 
Çünkü cesur ve zeki bir insan, eksiklerini 
dahi fırsata çevirebilir. Güzel veya yakışıklı 
bir insan eğer aklını kullanamıyorsa ilerleme 

kaydedemez.  
Salt yetenek de bir yerlere gelmek için yeterli 
değildir. Sonuçta dünya üzerinde çok fazla 
yetenekli insan var. Ama kaçı ilerleyebilmiş-
tir? Bu başarı değildir. Başarı birden fazla 
alana hakim olmayı gerektiren bir durumdur. 
Önce zeki olacaksınız ki potansiyelinizi bilip 
nasıl işleyeceğinize yönelik bir kurgu yapabi-
lesiniz. Sonra eksiklerinizi tamamlayacaksı-
nız. Bunun için disiplin ve çalışkanlık şarttır. 
Her şeyden bir şey ekleyebiliyorsanız kendi-
nize bu başarıdır. Çok güzel olmayabilirsiniz 
ama çok cool olabilirsiniz. Çok güzel bir sesi-
niz olmayabilir ama çok duygulu yorumlaya-
bilirsiniz bir şarkıyı. Yani iş yürekte bitiyor.  
Benim getirim inancım. Her şeyden önemlisi 
inanmaktır. Bir hedefiniz olacak mutlaka. Ve 
bir kurgu yapacaksınız. İnandığınız yolda is-
tikrarla, yalnızca kendinize güvenerek ilerler-
seniz mutlaka kazanırsınız. Ben hep buna 
inandım.  
 
Tek gazete haberi ile bir anda sahne 
alma peşinde olan yeni şarkıcılara 
ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz? 
Başkalarının desteği ile veya hazır olarak bize 
sunulan her şey geçicidir. Kalıcı olmak isti-
yorsak durmadan makine gibi çalışmalı ve 
üretmeliyiz. Elbette desteksiz yol alınamaz 
ama emek verip hak ettiğimiz vakit zaten 
önümüze hayırlı destek kapıları açılacaktır. 
Kolaya kaçmadan çilenin kutsallığına teslim 
olup şevkle yorulmak gerek.  
 
Sevenlerinize neler söylemek istersiniz? 
Her şeyin çok hızlı tüketildiği bir çağda yaşıyo-
ruz. Kısa yoldan, zorluk çekmeden bir yerlere 
gelmek, yolu hızlı tamamlamak istiyoruz. Bil-
hassa gençler çok sabırsız. Ben mesajımı genç-
ler üzerinden vermek istiyorum: Kolay yoldan 
elde edilen şeyler geçicidir. Ama alın teri döke-
rek, güçlükle elde edilen her şey kalır. Ve en 
büyük tecrübe de bu zorluk sürecinde kazanı-
lır. O nedenle emeğin gücüne inansınlar. Ken-
dilerinden başka kimseye güvenmesinler. 
Beklenti içinde yaşamasınlar. İstemesinler, 
çaba sarf edip alsınlar. Yenilgi onları ürkütme-
sin. Sürekli kazanan kişi mücadele ruhunu 
asla tanıyamaz. Hayat iniş çıkışlarla dolu bir 
yoldur. Düşe kalka öğreniriz hayatı. Arada 
düşmesi lazım insanın ki, düştüğü yerden 
kalkma mücadelesini öğrenebilsin. 
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SANATCI DOGULUR 
STAR OLUNUR 
Birbirinden güzel şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Seher Çelik, Damga'ya konuştu. Kariyerine iliş-
kin hedeflerinden söz eden güzel şarkıcı, “Sanatçı doğulur, star olunur. Ben bu anlayışa sahibim” dedi

 
 
 
 
 
 
 

Bu kişinin zekasıyla, potansiyeliyle, 
çabasıyla ve aldığı destekle ala-

kalı bir durum. Kadın veya 
erkek olma özelliğiyle ilgili 
olduğunu düşünmüyo-

rum. Tabii şans fak-
törünü de 

atlamamak 
lazım. 

Ülkemizde veya dünyada  
müzikte kadınlar mı erkekler mi  

daha hızlı yol alıyorlar 
 ya da daha şanslılar?

SEDAT 
SARIKAYA

SÖYLEŞİ

“Bana göre ‘çağdaş olmak’ 
çok önemli. Yaşadığımız 
andan kıymetlisi var mı?  
O halde çağın trendlerini 
takip etmek ve kendimizle 

bağdaşan kısımlarını  
keşfetmek gerekir.


