
Sayın Erdoğan
tasfiye edilecek

ÇOK TARTIŞILACAK AÇIKLAMA

Kavgadan
bıktık usandık

İYİ Parti'nin makulü temsil
ettiğini dile getiren Meral Ak-

şener, " İnsanlar kavgadan gürültü-
den bıktı. CHP seçmeni de huzur
istiyor, Ak Parti seçmeninde de aynı
şey var huzur istiyor" dedi. Akşener,
AK Partili yöneticiler hakkında da
"Ak Parti yöneticilerinin dünyadan
koptuğunu düşünüyorum" diye ko-
nuştu. Son günlerde yaşanan saldı-
rılara değinen
Akşener, "Sayın
Erdoğan hem
adalette hem
ekonomide re-
form dedi. Ben
hukuk adalet
konusunda olan
kanunlar uygu-
lansa razıyım"
dedi. I SAYFA 7

Gelecek Partisi Genel Baş-
kanı Ahmet Davutoğlu, Sel-

çuk Özdağ'a yapılan saldırıya ilişkin
"Sayın Erdoğan tasfiye edilecek ve
otoriter rejim kurulacak. Gelecek
Partisi bunun için engellenmeye ça-
lışıyor" açıklaması yaptı. "Sayın Er-
doğan'ı ve AK Parti'de hala
kaldığına inandığım kitleleri uyarı-
yorum" diyen Davutoğlu, "Sayın Er-

doğan bundan
sonraki seçimi
kazanmış olsa
bile etrafı öyle bir
kuşatılmış olacak
ki bundan sonra
Türkiye'de de-
mokrasiden bah-
setmek mümkün
olmayacak" ifa-
delerini kullandı. 
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hERKES hUZUR İSTİYOR
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Bu gerginlikle
nereye kadar!
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Meral Akşener

Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, Twitter hesabından

yaptığı açıklamada, "Küresel salgı-
nın dünyada ilk göründüğü gün-
den beri gece gündüz demeden
çalışan, ailesinden sevdiklerinden
ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza
minnettarız.
Sağlık çalışanla-
rımızın hakkını
ödemek müm-
kün değil. On-
lara büyük bir
teşekkür borçlu-
yuz. 2021 sağlık
çalışanları yılı-
dır" ifadelerini
kullandı.
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SAĞLIKÇILARA ÖVGÜ

Fahrettin Koca

ç

Ahmet Davutoğlu

Cumhurbaşkanı’na
teşekkür ediyorum

Hakkınızı ödemek
mümkün değil

Pandeminin etkilisiyle işinden
ayrılarak evde 3 çocuğuyla

birlikte vakit geçirmeye başlayan
Merve Çoban Uslaş (33), aktivitele-
rin sonu gelince kolları sıvadı. Ço-
cuklarını mutfaktaki yemek yapım
süreçlerine dahil ederek, bu anları
sosyal medya hesaplarında yayınla-
maya başladı. Çoban, “Çocukların
el becerisi gelişti, özgüvenleri geldi.
Çok güzel anılar biriktiriyoruz” 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 8
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PANDEMİ İŞE YARADI

Özgüvenleri
yerine geldi

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Evinin önünde saldırıya uğra-
yan Yeniçağ Gazetesi Ankara

Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, “Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edi-
yorum” başlıklı yazısında İletişim
Başkanı Fahrettin Altun'un Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın mesajını
ilettiğini belirte-
rek, "Beni araya-
rak dedi ki;
'Cumhurbaşka-
nımız Sayın
Recep Erdo-
ğan'ın 'Üzüntüle-
rini ve geçmiş
olsun' dileklerini
iletiyorum" ifade-
lerini kullandı. 
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Orhan Uğuroğlu

Erbakan Hoca’ya
büyük haksızlık

ŞİMDİLİK ALTTAN ALIYORLAR

Saadet Partisi'nin Canan 
Kaftancıoğlu'nun olduğu

yerde olmaması gerektiğini ifade
eden AK Parti Grup Başkanvekili
Bülent Turan, bunun Erbakan 
Hoca'ya haksızlık olduğunu 
söyledi. Turan, CHP'nin Saadet 
Partisi ile ittifak yaptığı için başör-
tüsüne şimdilik karşı çıkmadığını

ifade etti. 3 yıl
önce CHP'nin
başörtüsüyle 
ilgili düzenleme-
nin iptalini 
istediğini hatır-
latan Turan, 
"Şimdi ufak par-
tilere gidiyorlar.
Başörtüsü konu-
sunu alttan alı-
yorlar" dedi. 
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Bülent Turan

KARADENIZ’DE
GEMI BATTI!
Palau bayraklı kuru yük gemisi Bartın açıklarında battı. Filikalarda mahsur kalan 12 
kişiden altısı sağ kurtarıldı, Bartın Valisi Sinan Güner diğer altı kişinin öldüğünü açıkladı

Bartın’ın İnkum beldesi açıklarında bir
geminin battığı ihbarı üzerine çevre bu-

lunan gemilere yardımcı olunması için talimat
verildi. Karadeniz’de kötü hava şartları ve de-
nizin dalgalı olması geminin bulunduğu böl-
geye ulaşımı güçleştirdi. Milli Savunma
Bakanlığı Kalkış limanı Gürcistan, varış limanı
Bulgaristan olan Palau bayraklı kuru yük ge-

misinin arama-kurtarma çalışmaları için
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir fırka-
teyn görevlendirildiğini açıkladı. Mürettebatın
10’unun Ukrayna, ikisinin Rus uyruklu olduğu
öğrenildi. Bartın Valisi Sinan Güner altı kişinin
sağ olarak kurtarıldığını, diğer altı kişinin vefat
ettiklerini düşündüklerini söyledi. Arama 
kurtarma çalışmaları ise sona erdi.
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Ukraynalı Anna Butim, Ba-
kırköy’de bir alışveriş mer-

kezinde boşanma sürecinde olduğu
eşi tarafından falçatalı saldırıya uğ-
radı. Talihsiz kadın, yüzüne aldığı
darbeler sonucu yaralanarak hasta-
neye kaldırıldı. Anna Butim, "Ben
boşanmak için dava açtım. O beni
tehdit etti. Beni öldüreceğini söy-
ledi" diye konuştu. Çok korktuğunu

ifade eden Butim, "Denize doğru
bakıyorduk. Arkamızda da çok
insan vardı. O arkadan koşa koşa
geldi. Benim saçımı tuttu, yüzümü
kesti. Beni öldürmek istedi. Boy-
numa girmedi. Benim kız karde-
şimle tuttuk. Güvenlik tuttu. Benim
yanıma daha gelmesin. Hapse ka-
patılmasını çok istiyorum. Çünkü
çok korkuyorum" dedi.
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HAPSE KAPATILMASINI ÇOK İSTİYORUM

Polis ekipleri tarafından
gerçekleştirilen çalışmalar

sonucu şüpheli Mesut Ö. yakala-
narak gözaltına alındı. Gözaltına
alınan şüpheli polise verdiği ifade-
sinde, sosyal medya üzerinden ya-
pılan paylaşım üzerine olay yerine
gittiğini anlattı. Mesut Ö., eşinin
yanında bulunan bir erkekle sa-
mimi olduğunu gördüğünü iddia
ederek, olayı gerçekleştirdiğini

söyledi. Şüphelinin ayrıca intihara
teşebbüs ve tehdit suçundan da
kaydı olduğu ortaya çıktı. Mesut
Ö., emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan çıkarıldığı adil makamlarca
tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi. Emniyetten yapılan açıkla-
mada, "Yapılan araştırmalarda
olayın kıskançlık nedeniyle mey-
dana geldiği belirlenmiştir" 
denildi. 
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TEHDİT SUÇUNDAN KAYDI BULUNUYOR
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Kadına şiddet bir türlü bitmek bilmiyor. Bakırköy’de
bir alışveriş merkezinde 28 yaşındaki Ukrayna uy-
ruklu Anna Butim, eski eşi tarafından saldırıya uğradı.
Yüzü falçatayla kesilen genç kadın, "Benim saçımı
tuttu, yüzümü kesti. Beni öldürmek istedi. Hapse kapa-
tılmasını çok istiyorum. Çünkü çok korkuyorum" dedi

Sayfa 2

İstanbul'da yaşayan iş insanı Dila Arzu Yıl-
dırım, bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı kişi-

nin "Cenazemiz var araç lazım demesi" üzerine
verdiği iki aracının, bu kişi tarafından getirilmediği
iddiasıyla polise şikayet başvurusunda bulundu.
Dila Arzu Yıldırım, aynı kişinin telefonunu müs-
tehcen sitelerde paylaştığını da ileri sürerek, ahlak
dışı saldırılara uğradığını söyledi. I SAYFA 5
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İş kadını resmen
kabusu yaşadı

Saldırıya uğrayan Gele-
cek Partisi Genel Baş-

kan Yardımcısı Selçuk Özdağ,
saldırının ardından Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın kendisini aradığını
söyledi. "Cumhurbaşkanı ola-
yın nasıl olduğunu sordu ben
de anlattım" diyen Özdağ,
"Devlet Bahçeli hakkında bir
tweet attığımı, hakaret ve iftira

olmadığını söyledim. ‘Geçmiş
olsun’ dedi. Silahı kimin sıktığını
sordu. Hayırlı akşamlar dedi ve
kapattı" ifadelerini kullandı. Öte
yandan Ankara Emniyet Mü-
dürlüğünün Twitter hesabından
yapılan açıklamada, olayla ilgili
2 şüphelinin gözaltına alındığı ve
diğer şüphelilerin yakalanma-
sına yönelik çalışmaların devam
ettiği belirtildi. I SAYFA 7
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ERDOGAN 
BENI ARADI

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Şehir Hatları’nın

170’nci kuruluş yıl dönümünde, Haliç
Tersanesi’nde üretilecek olan deniz
taksilerin lansmanına katıldı. Burada
konuşan İmamoğlu, “İstanbul’da

deniz ulaşımı, hak ettiği yerde değil.
Deniz taksilerimiz ilk etapta 50 adet
olacak" dedi. İmamoğlu, "Kaygı duy-
mayın, tereddüt etmeyin. Bu zor gün-
leri aşacağız. Covid-19 mücadelesi
bilim ve akılla aşılacak" dedi. I SAYFA 9
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TEREDDUT ETMEYIN!

Her yıl yayın-
ladığı kapaklar
ile gündem ol-
mayı başaran
The Economist
dergisi, 2021
yılı için hazırla-
dığı kapağı da
yayınladı.

Derginin hazırladığı 
görseller üzerinden bir sonraki yıl
dünyayı nelerin bekleyeceği tah-
min ediliyor. Dergi özellikle 
ortaya koyduğu simgeler ile 
beraber okuyucularına
çeşitli mesajlar veriyor.

Son yıllarda dergi-
nin kapağı adeta
ünlü kâhinleri bile 
geride bırakacak
tahminleri 
gerçekleştirdi. 

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 3'te

The Economist'in
kapağının şifreleri…

Sayfa 4
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FALCATAYLA 
YUZUNU KESTI

Ukrayna uyruklu 28 yaşındaki genç kadın, çok korktuğunu belir-
terek, “Bir daha onu görmek istemiyorum. Beni öldürecek” dedi. 

ESKİ 
KOCADAN
AVM’DE
DEHŞET

Çocuklardan mutlusu yok!
İstanbul kar yağışı ile birlikte
beyaza büründü. Özellikle

Anadolu Yakası’nın yüksek kesimle-

rinde tutan kar, güzel görüntüler
oluşturdu. Çocuklar, dışarıya çıka-
rak karın keyfini çıkarttı. I SAYFA 5

ç

Tedavisi tamamlanan
Özdağ taburcu edildi. 
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ÇamLıCa Medipol Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden
Op. Dr. Aybars Tekcan, “Karlı havada yü-

rüyüş keyfinin tehlikeli sonuçları olabilir. Kış hava-
sında ve zemin karla kaplı olduğunda, mevsimin
güzelliğinin tadını çıkarmak için yürüyüşe çıkmaktan
daha güzel bir şey yoktur. Öte yandan, kışın dışarı
çıkmak zor ve tehlikeli olabilir. Dondurucu yağmur,
buzlu yüzeyler ve kar yığınları yayalar için tehlike
oluşturabilir. Yürürken kayma ve düşme, çok sayıda
yaralanmaya neden olur ve yaralı kişinin yaşam kali-
tesini etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

Küçük adımlar atın

Basit önlemlerle kışın açık havada yürümeyi daha
güvenli hale getirilebileceğine dikkati çeken Op. Dr.
Tekcan, şu tavsiyelerde bulundu: “Öncelikle uygun
ayakkabı giyin. Uygun ayakkabılar tüm ayağın zemi-
nin oturmasını sağlamalı ve tabanında görünür çı-
kıntılara sahip olmalı. Pürüzsüz, düz tabanlı ve ağır
ayakkabılardan kaçının. İkinci olarak da kar veya
buzda yürürken küçük adımlarla yürüyün. Hafif de-
recede öne doğru eğilin. Bu sizin gövde ağırlık mer-
kezini hafif öne alınmasına yol açacaktır.
Merdivenden inerken, korkulukları sıkıca tuttuğunuz-
dan ve her adımda ayaklarınızı sağlam bir şekilde
yere bastığınızdan emin olun.” DHA

Cem YıLmaz ile biten ilişkisinin ardından
Defne Samyeli 10 yaş küçük Estetik uz-
manı sevgilisi Tevfik Bozdağ ile olduğu

idda ediliyor.  Tevfik Bozdağ’ı basından ve birçok tel-
evizyon programından tanıyoruz. Estetik kliniğini
Ankarada olan Tevfik Bozdağ istanbula sık sık gidip
geliyor. Bu aşk sanal alemde başladı. Söylentilere
göre Tevfik Bozdağ’ın personeli Buket A. bu ilişkiyi

ele vermiş ve işten çıka-
rılmış. Defne Samyeli
Tevfik Bozdağ Estetik
Kliniğine operasyon
için mesaj atınca kıvıl-
cım başlamış. Sahte
isimle klinikte işlemle-
rini yaptırdığı iddalar
arasında. Bakalım ikiliyi
ne zaman göreceğiz.
İkili instagramdan
henüz takipleşmiyor.
Son dizisi Final yapan
Defne Samyeli aşk 
hayatında başarılı 
olabilecek mi?
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Karda yürürken
dikkat edin

Defne Samyeli
için bomba iddia

Y apılan çalışmalarda koronavirüs
geçiren kişilerde antikorun 6
aydan sonra azaldığı ortaya çıktı.

Medicana Beylikdüzü Hastanesi Enfek-
siyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyo-
loji Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, aşı olmak
için antikor testi yaptırmaya gerek olma-
dığını, antikorun bir süre sonra azalıp,
hastalığa yakalanmayacağımız anlamına
gelmediğini söyledi. Vücudumuzda bir-
kaç çeşit antikor salgılandığını söyleyen
Medicana Beylikdüzü Hastanesi Enfek-
siyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyo-
loji Uzmanı Dr. Cengiz Uzun,
“Vücudumuzda antikor iki şekilde olu-
şur. Birinci antikoru hastalık başladı-
ğında, ikinciyse hastalığı geçirdikten
sonra oluşur. Vücudumuz mikroorga-
nizmayla karşılaştığında öncelikle sa-
vaşçı hücrelerimiz devreye girer.
Sonrasında vücudumuz mikroorganiz-
maya karşı antikor bağışıklığı oluşur.
Vücudumuzda ilk gelişen antikor IgM
tipi (erken evre antikoru) antikordur.
IgM (erken evre antikoru) antikoru
yavaş yavaş kaybolur. IgM (erken evre
antikoru) antikorundan kısa bir süre
sonra da IgG tipi (geç cevap antikoru)

antikor oluşur. IgM (erken evre anti-
koru) antikoru hastalığın başlangıcıyla
ilişkili bir antikordur. Ortama iki ay
sonra kandan yok olur. Ama bazı kişi-
lerde bu süre uzayabilir. Bu süreçte IgM
(erken evre antikoru) antikoru pozitif
demek kişinin o sırada hasta olduğunu
göstermez. IgG (geç cevap antikoru) an-
tikoru oluştuktan sonra kanda ömür
boyu kalır” dedi.

Antikor 6 ayda azalıyor

Aşı olmak için antikor testi yaptırmaya
gerek olmadığını belirten Dr. Cengiz
Uzun, “Örneğin kızamık aşısı oldunuz
ya da kızamık geçirdiniz. IgG (geç cevap
antikoru) antikoru pozitif kalacaktır. Se-
neler sonra baktığımızda kanda kızamık
IgG (geç cevap antikoru) antikoru saptı-
yorsak diyoruz ki kişi kızamık geçirmiş
ya da aşılanmış. En son yaşadığımız ko-
ronavirüs salgını için yapılan çalışma-
larda IgG (geç cevap antikoru)
antikorunun 6 aydan sonra azaldığı 
ortaya kondu. Bundan dolayı vatandaş-
larımız nadirde olsa ikinci kez koronavi-
rüse yakalanabilir. Koronavirüs
infeksiyonu geçirdim, antikor testi yaptı-

rayım, antikorum varsa aşı yaptırmama
gerek yok diyenler oluyor. Şu an Sağlık
Bakanlığı’mızın açıkladığı algoritmaya
göre aşı olmak için antikor testi yaptır-
maya gerek yok. Ama bu durum çok
yakın dönemde koronavirüsü geçirmiş
kişiler için geçerli değil. 4-6 ay içerisinde
koronavirüs geçirdiyseniz antikor testi
yapmadan aşı yaptırabilirsiniz” dedi.

Aşı olunca Çinli olmazsınız

Aşı yaptırmayı tavsiye eden Dr. Cengiz
Uzun, “Aşının koruyuculuğunun ne
kadar olduğunu zamanla göreceğiz. Aşı
olduktan sonra vücudumuzda bir koru-

yuculuk oluşmayabilir. Ama aşı hasta-
lığa yakalanmamız durumunda daha
hafif geçirmememizi sağlayacaktır. Aşı-
nın hastalığa bağlı ölümleri %100’e
yakın azalttığı gösterilmiştir. Son za-
manlarda gündem aşının antikor oluştu-
rup oluşturmayacağı. Şunu söylemek
gerekir ki aşının ciddi bir yan etkisi yok.
Aşıyı yaptırdınız en büyük sıkıntı antikor
oluşturmayabilirsiniz. Zaten tüm aşıla-
rın herkeste antikor oluşturmama olası-
lığı var. Benim tavsiyem aşının
yaptırılması yönünde aşı yaptırmak bizi
Çin’li yapmaz” ifadelerini kullandı.
DHA

ASI ICIN TESTE
GEREK YOK
ASI ICIN TESTE
GEREK YOK
ASI ICIN TESTE
GEREK YOK
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GEREK YOK
ASI ICIN TESTE
GEREK YOK
ASI ICIN TESTE
GEREK YOK

Pandemi sürecinde kapalı
ortamda geçirilen süre ar-
tarken, ortamı havalan-

dırma süresi de havaların
soğumasıyla birlikte kısaldı. Özellikle
çalışan kesimin en çok zaman geçir-
diği ev ve ofislerde hava kalitesinin
önemi de ön plana çıkmaya başladı.
Çalışma ortamlarındaki hava kalitesi-
nin insan sağlığı üzerinde ciddi etki-
leri olduğunu, sağlıksız hava
ortamının beyin fonksiyonlarını etki-
lediğini ve çalışan verimliliğini düşür-
düğünü söyleyen Froumann Yönetim
Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu,
“Çalışan verimliliği şirketlerin başarı-
sını doğrudan etkileyen bir faktör ol-
duğu için çalışma ortamlarındaki
hava kalitesinin Çevre Koruma
Ajansı (EPA)’nın belirlediği değer-
lerde tutulması gerekiyor” diyerek
aynı zamanda kalitesiz ortam havası
nedeniyle ofis çalışanları arasında vi-
rüslerin çok daha hızlı yayıldığını 
belirtti.

Kirli hava zarar verir 

Yapılan araştırmalarda kirli havanın
kişilerin bilişsel fonksiyonlarını olum-
suz etkilediğini gösterdiğine dikkat
çeken Yakuoğlu, “Soluduğumuz ha-
vanın kalitesinin sağlığımız açısından
büyük önem taşıdığını artık bilmeye-
nimiz yok. Yapılan araştırmalar bo-
yutları 2,5 mikrondan küçük
havadaki kirleticilerin uzun dönemde
kişilerin bilişsel fonksiyonları etkiledi-
ğini, hafıza kaybı ve Alzheimer hasta-

lıklarını hızlandırdığını göstermekte-
dir. Bu sebepledir ki, özellikle çalışan
kesimin en çok zaman geçirdiği ofis-
lerdeki hava kalitesinin ne düzeyde
olduğu önem arz ediyor” diye ko-
nuştu.

Ofis ortamına dikkat

Yakupoğlu, çalışma ortamlarındaki
sağlıksız havanın da çalışan verimlili-
ğini düşürdüğünü söyleyerek, “Çalı-
şan verimliliği şirketlerin başarısını
doğrudan etkileyen bir faktör olduğu
için ofis ortamlarındaki hava kalitesi-
nin Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın
belirlediği değerlerde tutulması gere-
kiyor. Kalitesiz ortam havası nede-
niyle ofis çalışanları arasında
virüslerin çok daha hızlı yayılıyor”
ifadelerini kullandı.

Zihinsel fonksiyonları etkiler

Geçtiğimiz yıllarda Environmental
Health Perspectives Dergisi’nde ya-
yınlanmış olan bir araştırmada hava
kalitesi ile zihinsel fonksiyonlar ara-
sında doğrudan bir ilişki olduğunun
ortaya konulduğunu belirten Yaku-
poğlu, “Harvard Üniversitesi’nden
Joseph Allen ve ekibine göre iyi hava-
landırmaya sahip, karbondioksiti ve
uçucu organik bileşikleri az olan bi-
nalarda kişilerin zihinsel aktiviteleri
yüzde 61, bilgiyi amacına uygun kul-
lanma yeteneği yüzde 172-299, stra-
teji yapma yeteneği de yüzde
183-288  olarak tespit edilmiş” dedi.
DHA

Calıstığınız yer önemli!

Koronavirüs aşısı öncesi antikor testi yapılması-
nın gerekmediğini söyleyen Enfeksiyon Hasta-
lıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz
Uzun, “Koronavirüs geçiren hastalarda antiko-
run 6 aydan sonra azaldığı yapılan çalışmalar ile
gösterilmiştir. Bu nedenle aşı olmak için antikor
testi yaptırmaya gerek yok” diye konuştu

Pandemi sürecinde kapalı ortamda geçirilen süre artarken, çalışanların en çok ofiste zaman geçirdiğini ve ofislerdeki
hava kalitesinin ön plana çıkmaya başladığını söyleyen Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, “Çalışma
ortamlarındaki hava kalitesinin Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın belirlediği değerlerde tutulması gerekiyor” dedi

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masa-
sına oturan Yasemin Özilhan, ekranlardan uzaklaş-
tıktan sonra sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.
Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebe-
ğini kaybeden Özilhan, takipçilerinin sorularını ya-
nıtladı. 35 yaşındaki Yasemin Özilhan, boyunu ve
kilosunu soran bir takipçisine, "En çok gelen
soru... 1.73 cm ve 51 kilo" yanıtını verdi. Emine ve
Eda adında iki kızı olan sosyetik güzel, "Hamileliği-
nizde kaç kilo almıştınız?” sorusunu şu şekilde ce-
vapladı: “55 kilo ile Emine’ye hamile kaldım. 74 ile
doğuma girdim. İki ayda 24 kilo verdim. 50 kilo ile
Ela’ya hamile kaldım. 62 ile doğuma girdim.”

2 ayda 24 kilo verdi2 ayda 24 kilo verdi2 ayda 24 kilo verdi2 ayda 24 kilo verdi2 ayda 24 kilo verdi2 ayda 24 kilo verdi2 ayda 24 kilo verdi2 ayda 24 kilo verdi2 ayda 24 kilo verdi2 ayda 24 kilo verdi Boğaz’da
yürüyüş
Habertürk'ten Tolga As-
lan'ın haberine göre; Rol aldığı
dizi için uzattığı saçları ile dik-
kat çeken Kaan Taşaner, önceki
gün yeni sevgilisiyle Boğaz'da
yürüyüş yaparken görüntü-
lendi. Gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Taşaner, "Şu an yeni
bir ilişkimiz var, her şey güzel
gidiyor." dedi. Taşener, geçtiği-
miz yıl kendisi gibi oyuncu
olan Selin Şekerci ile 4 yıllık
ilişkisini sonlandırmıştı.
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A mbarlı Mahallesi’ndeki Aşık Veysel 
Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın üst 
katında oturan Suriyeli oldukları be-

lirtilen bir ailenin fertleri saat 20.00 sırala-
rında mangalda et pişirmeye başladı. Kısa 
süre sonra alev alan mangaldan sıçrayan kı-
vılcımlar çatının tutuşmasına neden oldu. 
Binanın çatısı kısa sürede alev alev yanmaya 
başladı. İhbar üzerine itfaiye araçları kısa 
sürede mahalleye ulaşırken ekipler otomobil 
ve hafif ticari araçların gelişi güzel park edil-
mesi nedeniyle ilerleyeeyip dönüş yapmakta 
zorlandı. İtfaiye araçlarının sirenleri çalına-
rak bu otomobillerin sürücülerinin gelerek 
yolu açması düşünüldü. 

Hatalı park engeli 

Alevler giderek tüm çatıyı kaplamaya başlar-
ken sürücülerin bir türlü gelmediğini gören 
çevrede oturanlar otomobil ve hafif ticari 
araçları kaldırarak kenara çekmeye çalıştı. 
Gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
de plakalardan araç sürücülerine ulaşmak 
istedi. Araçların insan gücü ile kaldırılarak 
kenara alınmasından sonra itfaiye araçları 
binaya ulaşarak yangını kısa sürede sön-
dürdü. Bu arada sokağa çıkma kısıtlamasına 
rağmen evlerinden çıkan vatandaşların olan-
ları izlemeye ve cep telefonları ile görüntüle-
meye çalıştığı görüldü. DHA 

Mehmet MERT
MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1

Her yıl yayınladığı kapaklar ile gündem olmayı 
başaran The Economist dergisi, 2021 yılı için 
hazırladığı kapağı da yayınladı. 

Derginin hazırladığı görseller üzerinden bir sonraki 
yıl dünyayı nelerin bekleyeceği tahmin ediliyor. 
Dergi özellikle ortaya koyduğu simgeler ile beraber 
okuyucularına çeşitli mesajlar veriyor. 

Son yıllarda derginin kapağı adeta ünlü kâhinleri 
bile geride bırakacak tahminleri gerçekleştirdi. 

Dergi 1843 yılında İskoç kökenli iş adamı olan 
James Wilson tarafından kurulmuştur. O günden bu-
güne kadar dergi, liberal duruşundan hiçbir şey kay-
betmemiştir. James Wilson, iş adamlığının yanı sıra 
Avam Kamarası’nda yer almış ve Hazine Bakanlığı 
başta olmakla birlikte farklı bakanlıklarda görev yap-
mış politikacıdır. Derginin çıkış amacı ise, dönemim 
muhafazakâr yönetimine haddini bildirmektir. The 
Economist dergisi, serbest ticaret ve liberal politika-
lara olan desteğini devam ettirmekte, bunun yanına 
küreselleşme, serbest dolaşım ve içeriğinde uyuşturu-
cuların serbest bırakılması ile eşcinsel evliliğin yasal-
laşması gibi kavramların olduğu kültürel liberalizmi 
de desteklemektedir. 

Peki bu senenin kapağına baktığımızda 2021 
yılında bizleri neler bekliyor? 

2021 kapağına baktığımızda bir kumar 
makinesini görmekteyiz. 

4 bölümden oluşan makinanın içerisindeki 
görseller bir anlamda 2021 yılının dört parçada bir 
başka deyişle 4 mevsimde değerlendirilmesi gerekti-
ğini öngörmüş. 

Birinci parça veya birinci mevsimde; koronavirüs, 
aşı, çocuk figürü ve soru işareti belirtisi. Burada aşı-
nın 2021 Ocak, Şubat, Mart ayında çok konuşulaca-
ğını, aşı savaşlarının kızışacağını, koronavirüsün yine 
dünyanın en çok konuşulacak konu olacağını, 
2020’de çocuklara bulaşmayan virüsün bu defa ço-
cuklara bulaşma riski de taşıyacağını öngörülmüş. Ve 
Mart sonuna doğru soru işareti ile yeni risklerin, virü-
sün mutasyon geçirerek daha bir tehlike savurma ihti-
mali olabileceği öngörülmüş. 

İkinci bölüm veya ikinci mevsimde; nükleer silahla-
rın yayılmasından, Biden’in yavaş yavaş etkin olacak 
çıkışlar yapacağından, İran’ın ürettiği nükleer silahla-
rın ciddi sorun teşkil edeceğinden, ABD ile Çin’in 
çekişmesinin artacağından, Biden’i zor günlerin bek-
leyeceğinden bahsedilmiş. Ve tiktok uygulamasının 
logosu olan 8’lik nota ile ciddi bir riskli durumun  
ortaya çıkacağı öngörülmüş. 

Üçüncü bölüm veya üçüncü mevsimde; doların 
kripto paraya karşı direnç göstermesi gerektiğinden, 
belki de kripto paralara karşı ciddi yaptırımlar gelebi-
leceğinden, ülkelerin yeşil enerjiye yatırım yapması 
gerektiğinden, yaz aylarında kuraklığın ve küresel 
ısınmanın artacağından, bu sene ortalarından Çin’in 
Kominist partisinin 100 yaşına gelmesinden kaynaklı 
Çin ile ABD yanı başında Japonya ve Hindistan ile 
ciddi sürtüşmeler yaşayabileceğinden bahsedilmeye 
çalışılmış. 

Dördüncü bölüm veya dördüncü mevsimde; 2021 
yılının son çeyreğinde ise dünya ekonomisinin ciddi 
sorunlar yaşayacağından, pandemiden kaynaklı tu-
rizm ve havacılık şirketlerinin batma noktasına gele-
ceğinden, zoom uygulaması figürü ile giderek yapay 
zekanın yaygınlaşacağından, hayatın artık online ola-
rak yaşanmaya alışılacağından, insanların evlerinde 
kalacağından, okulların online süreceğinden bahsedil-
miş. Tabi son çeyrekte koronavirüs logosu ile 2022  
yılında da virüsün konuşulabileceği öngörülmüş. 

Algı operasyonu da olabilir! 
Tamam fala inanmayalım, algı operasyonlarına 

kulak asmayalım, kahinleri ciddiye almayalım da 
dersiniz. 

Diyebiliriz. 
Ancak ortada net göstergeler de var ki; 

2021 yılı 2020’den daha bir zor geçecek gibi. 
Maskenin hayatımızda uzun süre kalacağı gibi. 
Aşı tartışmalarının yıllarca süreceği gibi. 
Virüsün yol açtığı yaraların sonsuza kadar 

süreceği gibi. 
Virüsün hayatımıza kattığı olumlu şeyler de artık 

yaşamımızın bir parçası olacağı gibi. 
Sosyal medyanın, online alışverişlerin, online  

eğitimlerin, online yaşamın bir daha 
hayatımızdan çıkmayacağı gibi. 
İyi de bu algı operasyonları yıllardır sürüyor ama 

hep algı yapanlar haklı çıkıyor. 
Örneğin virüsün ortaya koyduğu en güçlü 

algılardan birisi de 2030 yılında dünya nüfusunun 
ciddi oranda azalacağı. 

Ne kadar dersiniz. 
Bir milyar söyleyenler de var, daha fazlasını iddia 

edenler de. 
Hani bir düşünür demiş ya; bilmek bazen 

bilmemekten daha huzursuz edici bir durum diye. 
Ben de bu günlerde o huzursuzluk 

içerisindeyim…! 
 

The Economist dergisi  
2021 yılı kapağının şifreleri…

ÜMRANİYE'DE TEM Otoyolu'nda 
yol kenarında takla atmış halde 
bulunan bir otomobilin içinde 

kimsenin olmadığını fark eden vatandaşlar 
sürücüyü bulmak için seferber oldu.  
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazanın 
meydana geldiği noktanın çevresinde sürü-
cüyü aradı. Polis otomobilin plakasından 
sürücüye ulaştı. 
Sürücünün takla atan otomobilini kilitleyip 
eve gittiği öğrenildi. Kaza saat 20.30 sırala-
rında TEM Ümraniye Çakmak Köprüsü al-
tında meydana geldi. Yoldan geçen 
vatandaşlar yol kenarında takla atarak yan 
yatmış vaziyette duran bir otomobil fark etti. 
Hemen yardıma koşan vatandaşlar otomo-
bilin kapılarının kilitli ve içerisinde kimsenin 
olmadığını fark etti. Bir yandan çevrede sü-
rücüyü arayan vatandaşlar bir yandan da it-
faiye ve polis ekiplerine haber verdi.  
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 
polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri  
otomobilin bulunduğu çevrede arama y 
aptı. Ancak sürücüye ait herhangi bir iz  
bulunamadı. 

Yol kaydı araba takla attı 

Polis ekipleri 06 TUV 97 plakalı otomobilin 
plaka bilgilerinden otomobilin sahibine 
ulaştı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sahibi 
kaza yaptıktan sonra aracı kilitleyip eve  
gittiğini söyledi. Polis otomobili kendisinin 
kullandığını söyleyen kişiyi olay yerine  
çağırdı. Başka bir araçla olay yerine gelen 
otomobilin sahibi, “Yol kaygandı, araba 
kaydı takla attı. Arabada tek başıma  
bulunuyordum, polis arkadaşlar beni eve 
yönlendirdi" şeklinde konuştu.  
Kazada hasar görerek kullanılamaz hale 
gelen otomobil olay yerine gelen vinç  
yardımıyla çekiciye yüklenerek otoparka  
kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma 
başlattı. DHA 

KAZA, 02.30 sıralarında 
Eyüpsultan Haliç Köp-
rüsü, Ankara istikametinde 

meydana geldi. İddiaya göre, sürü-
cüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZD 
9174 plakalı çekici, önce köprü üze-
rinde çalışma yapan İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi'ne bağlı Yol Bakım 
ve Altyapı Koordinasyon Daire Baş-
kanlığı'na bağlı ekibin eskort adı veri-
len ışıklı yön levhasına çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici, 
bakım ve onarım çalışması yapan 32 
yaşındaki Samet Kaya'nın kullandığı 

34 TP 2096 plakalı kamyona çarptı. 
Işıklı yön levhasını kontrol etmek 
üzere kamyondan inen Samet Kaya, 
çekicinin çarpması ile savrulurken, 
çekici sürücüsü ise aracın içerisinde 
sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok 
sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi 
sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından 
ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 
Samet Kaya, ambulansla hastaneye 
kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. 
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan 
ve ismi öğrenilemeyen çekici sürü-
cüsü ise olay yerinde hayatını kay-
betti. 

1 saat uğraştılar 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çe-
kici sürücüsünü yaklaşık bir saat 
süren çalışmanın ardından sıkıştığı 
yerden çıkardı. Cenaze, ambulansa 
konularak Okmeydanı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi morguna kaldı-
rıldı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü, 
Ankara istikameti,  orta bölümü bir 
süre araç trafiğine kapatıldı. Kazaya 
karışan araçların vinç yardımı ile olay 
yerinden kaldırılmasının ardından 
trafik tekrar normale döndü. DHA 

Haliç’te kaza: 2 ölü
Eyüpsultan D-100 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde çekici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ekibine 

ait kamyona çarptı. Kazada çekicinin sürücüsü ve İBB'ye bağlı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

KAZA saat 06.30 sıralarında Ata-
şehir D-100 Karayolu Kadıköy is-
tikametinde meydana geldi. Aşırı 
hızlı olduğu iddia edilen 34 RB 
9861 plakalı otomobil, bariyere 
çarptı. Kaza nedeniyle araç par-
çalara ayrıldı. Aracın ön kısmı ba-
riyerde kalırken gövdesi ise 

D-100 Karayolu'na savruldu. Oto-
mobilden kopan parçalar ise et-
rafa dağıldı. Kazanın ardından 
araçta bulunan Yunus Karataş ve 
bir kişi yaralandı. İhbar üzerine 
olay yerine sağlık ve polis ekibi 
sevk edildi. Yaralılar olay yerine 
gelen ambulanslarla Fatih Sultan 

Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Yaralıların durumlarının ciddiye-
tini koruduğu öğrenildi. Olay ye-
rindeki polis ekipleri başka bir 
kazanın yaşanmaması için güven-
lik önlemi aldı. Kaza yapan oto-
mobil ve parçaları çekiciler 
yardımıyla kaldırıldı. DHA

Ataşehir D-100 Karayolu’nda feci kaza: 2 ağır yaralı

BURAYA MI PARK EDILIR!
Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması sürerken bir binanın çatı katında mangalda et pişirilirken 
çıkan yangında çatı tutuştu. İtfaiye ekipleri kısa sürede mahalleye ulaşırken sokaktaki araçların 
hatalı ve gelişi güzel park edilmesi nedeniyle görevliler binanın önüne ulaşmakta zorlandı 

Ataşehir D-100 Karayolu'nda aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün  
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi  
saplandığı araçta bulunan 2 kişi ağır yaralanırken otomobil parçalara ayrıldı 

Gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 
plakalardan araç sürücülerine ulaşmak istedi. 
Araçların insan gücü ile kaldırılarak kenara 
alınmasından sonra itfaiye araçları binaya  
ulaşarak yangını kısa sürede söndürdü.

Duyarlı  
vatandaş
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S evgili okuyucularımız, geçen hafta
haberlerde söylendi alınan bir ka-
rarla 1000 metre karenin üstünde

yapılan her binaya sarnıç yapılması mecbu-
riyetinin konduğunu duydum. Sevindim bu
karar aklıma iki olayı getirdi. 16.12.2019
tarihli yazımda vardı. tekrar sunayım. 40-
45 yıl önce İTÜ (İstanbul Teknik Üniversi-
tesi) Taşkışla binası orta bahçesinde
arkadaşlarla küçük bir topla oynuyoruz.
Top birden duvar tarafına gitti kayboldu.
Hep beraber topu arıyoruz fesleğenlerin di-
binde bir de baktık 60-70 cm çapında bir

çukur. 
Bir el feneri getirttik baktık çukur derin.

İTÜ'nün ısıtma şefiyim kazan dairesinden
bir merdivenle bir çalışanı çağırdık onu
aşağı indirdik. Biraz sonra eleman çıktı
topu verdi ve aşağısı bina boyunda ki 90-
100 metre boyunca 3-4 metre eninde 2-3
metre yüksekliğinde bir bodrum var dedi.
Binalardan sorumluyum ben indim baktım
tepelerde küçük küçük kanallar var. Araş-
tırdım oranın yağmur sularının toplandığı
bir sarnıç olduğunu gördüm. O yıllarda da
Istanbul'da su kıtlığı var tanıdıkların bod-
rumlarına sacdan su deposu yapıp hidrafor
koyuyoruz su kesildiğinde otomatik devreye
giriyor. O sarnıcı ben de depo yaptım Taş-
kışla su sıkıntısı çekmedi. 

Benzer bir olayda Boğazda Rumeli Hi-
sarı kale içinde yaşadım. Annemin, annesi-
nin onunda annesinin yaşadığı evin

bahçesinde betonarme bir depo
var evi çatısından akan yağmur suları
oraya akıyor. Bu su bahçe sulamaya, temiz-
liğe kullanılıyor. Evet Sevgili Okuyucular
Osmanlılar devrinde dedeler bunu düşün-
müş. Şimdi biz ne yapıyoruz, Gölleri kurut-
tuk, gördüğümüz her derenin önüne baraj
yapıp borulara alıp azıcık elektrik yapmak
için diğer dere ile birleştirip HES (Hidro
Eleltrik Santralı) yapıyoruz. Bir zamanlar
bunu çok miktarda yapan ABD şimdi son
kullanma tarihi gelmiş onbinlerce barajı
büyük maliyetler karşılığında sökmenin

derdine düşmüş durumundalar. Pennsylva-
nia Eyaletinde sökülen toplam 186 barajın
neden olduğu zararları gidermek için öde-
nen tazminatların küçük bir ülkenin bütçe-
sine eşit olduğu belirtiliyor. 

Bizimkiler nehir tipi barajlar. Nehir
santrallerin inşasıyla ortaya çıkan olumsuz-
luklara bakacak olursak şunlar göze çarpı-
yor. Bu tip santrallerde suyun yamaçlarda
taşınması için ağaçların kesilmesi, hafriyat
çıkartılması, yol yapılması gerekiyor.
16.01.2010 tarihinde Rize İkizdere İlçe-
sinde Türkiye Su Meclisini oluşturmak için
her ilden bir kişi çağırıldı. Ben de davet
edildim İstanbul'dan 5-6 kişiydik. bir hafta
süren toplantı sonunda yapılan seçimde ben
de yönetime seçilmiştim. Karadeniz'de,
özellikle Rize'de her derenin önü kesiliyor
başka bir dereye borular içinde taşınıyor ve
orada HES yapılmaya çalışılıyordu. 

Ülkemizdeki halihazırda sayısı her
geçen gün artan (En son 2000'i geçmiş)
HES projesi düşünecek olduğumuzda ne
kadar büyük bir çevre katliamının yaşana-
cağı görülmektedir. HES'ler köylünün
tarım alanlarının susuz kalmasını şikayet
ettiğinde bütün suyu barajda tutmadıkla-
rını yüzde 10'nunu can suyu olarak bırak-
tıklarını söylemekteler. Ancak sular kimi
zaman bırakılmadığı gibi bırakıldığında
dahi bu az miktardaki su birkaç kilometre
içinde yeraltına sızarak kaybolmaktadır.
Sonuç olarak doğanın dengesinin bozulup
tahrip edilmesi ve iklimin değişmesi gibi
etkenlerle varlıkların yok olmasıyla karşı
karşıya kalınacak; içecek, hayvanına ve
tarlasına verecek suya erişememe soru-
nuyla yüz yüze gelecek yöre halkları büyük
sıkıntıya düşeceklerdir. Sağlıklı kalmanız
dileklerimle.

1000 metre kareden 
büyük binalara sarnıç 

yapma mecburiyeti

edİnİlen bilgilere göre, sabah saatlerinde
meydana gelen olayda Pegasus Havayolla-
rı'nın Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen sefe-

rini yapan uçağındaki bir kadın yolcu, aniden bilinç
kaybı yaşadı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi
kabin görevlileri yaptı. İlk müdahalenin ardından kabin
görevlileri pilota bilgi verdi. Bunun üzerine uçağın kap-
tan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol
Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak,
saatt 08.45 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şe-
kilde inişini gerçekleştirdi. Bilinç kaybı yaşayan yolcu ise
ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pegasus Havayolla-
rı'na ait yolcu uçağı ise seferini tamamlamak üzere İs-
tanbul Havalimanı'ndan kalkış yaparak Sabiha Gökçen
Havalimanı'na hareket etti. DHA

SAYISTAY GIBI
INCELEDILER!

Pandemİ ile çok sayıda İstanbullunun olum-
suz etkilenmesi nedeniyle halk ekmeğe olan
talep artmıştı. İBB yönetiminin yeni büfe ta-

lepleri İBB meclisi tarafından kabul edilmeyince mobil
büfeler devreye girmişti.  40 mobil İHE büfesinden 2'si
Esenyurt'ta hizmete devam ediyor. İBB'nin mobil
ekmek büfesi Esenyurt’ta, Merkez Mahallesi Cumhuri-
yet Meydanı ve İncirtepe Mahallesi Kemal Paşa Cad-
desi’nde hizmet veriyor.  Mobil ekmek satış
noktalarından memnun olduklarını söyleyen vatandaş-
lar uygulamanın yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan
yaptığı paylaşımla sokak hayvanları için çağ-

rıda bulundu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla
soğuk havalarda sokak hayvanlarına mama verilmesini
isteyen İmamoğlu, "İstanbul’un birçok noktasında
minik dostlarımıza mama dağıtımına devam ediyoruz.
Siz de soğuk havalarda sokak canlarımızın beslenmeleri
için mama bırakmayı unutmayın" ifadelerini kullandı. 

Ekrem İmamoğlu önderliğindeki İBB yönetimi, AK Parti döneminde bazı dernek ve vakıflara yapılan
164 milyon liralık harcamanın usulsüz olduğunu açıkladı. Yeni yönetimin iddiasına göre İBB, Ensar ve
TÜRGEV’in aralarında bulunduğu bazı vakıfların kullandığı 29 taşınmazın kira ve faturalarını ödemiş

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
(İBB) AK Parti yönetimindeyken en
çok tartışılan konusu olan bazı der-

nek ve vakıflara yapılan harcamalar yeni
yönetim tarafından araştırıldı. Araştır-
mada, Sayıştay'ın 2019 denetim rapo-
runda vakıf ve derneklerle yapılan
tahsislerle ilgili getirdiği eleştiriler ile
İBB'nin 2018 yılında hazırladığı STK
faaliyet raporu baz alındı. İBB müfettiş-
leri; 2014-2018 arasında bazı vakıf ve
dernek malzeme, yeme-içme, teşrifat,
bakım onarım, yer tahsisi, konaklama,
kiralama adı altında yapılan toplam 847
milyon 592 bin 858 TL'lik harcamayı in-
celeyerek raporunu tamamladı. Raporda
harcamaların 164 milyon 945 bin 792
TL'lik kısmı mevzuata aykırı bulundu.
İBB'nin verdiği hizmetlerin ayni yardım
şeklinde olduğu, nakit yardıma ilişkin
bilgiye rastlanamadığı da belirtildi.

İçişleri'ne gönderildi

Rapor, mülkiye müfettişleri yolsuzluk
dosyalarına el koymadan kısa süre önce
eski İBB Başkanları Kadir Topbaş, Mev-
lüt Uysal ve ilgili meclis kararlarında
isimleri bulunan meclis üyeleri hakkında
soruşturma izni için İçişleri Bakanlığı'na
gönderildi. Rapor, Sayıştay Başkanlığına
da iletildi. Dernek ve vakıflara yapılan
yeme-içme harcamalarının yerindeliği
hakkındaki müfettiş incelemesi devam
ederken dosyanın bu kısmı İçişleri Ba-
kanlığı'nın müfettişleri tarafından devra-
lındı.

64 milyon lira kira ödendi

Raporda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun göreve geldiği 2019 yılında “der-
neklere, vakıflara, cemaatlere hizmet
dönemi bitti” diyerek iptal ettiği  proto-
kol ve kira sözleşmeleri ile AK Parti dö-
neminde dernek ve vakıflara yapılan
mevzuata aykırı harcamalar kalem
kalem çıkarıldı. Rapora göre ortak hiz-
met projeleri kapsamında yurt binası ve

vakıf temsilciliği olarak kullanılan 29
adet taşınmaza 2014 yılından itibaren
İBB, toplam 64 milyon 27 bin 585 TL
kira ödedi. Bu taşınmazların 19 adedi
yurt binasıydı. Yurtların 7'si Ensar Vakfı,
5'i Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, 4'ü
TÜRGEV, 1'i Asitane Kültür Sanat Eği-
tim Vakfı, 1'i İstanbul Darülfünun İlahi-
yat Vakfı, 1'i de TÜGVA tarafından
kullanılıyordu. Geri kalan 10 taşınmazın
da TÜGVA'nın ilçe temsilcilik birimleri
olarak kullanıldığını belirlendi. Toplam
64 milyon 27 bin 585 TL liralık kira öde-
mesinin, 3 milyon 72 bin lirasının da

TÜGVA'nın 10 ilçedeki temsilcilik birim-
leri için ödendiği tespit edildi.  2017 yı-
lından itibaren Beşiktaş, Bakırköy, Silivri,
Avcılar, Sarıyer, Çatalca, Şişli, Kadıköy,
Beylikdüzü ve Büyükcekmece'deki
TÜGVA temsilcilikleri için kira ödemesi
yapılmış.

152 bin liralık fatura

İBB'nin ortak proje kapsamında kirasını
ödediği taşınmazlar için gerçekleştirdiği
tefrişat (malzeme) harcamaları 46 mil-
yon 643 bin 864 TL olarak hesaplandı.
Raporda 15 Temmuz Derneği ve TÜG-

VA'nın toplam 152 bin 203 liralık su,
elektrik ve doğalgaz faturasının da İBB
tarafından ödendiği belirlendi. Bakım,
onarım işleri için de İBB kasasından 54
milyon 122 bin 139 TL harcama yapıldı.
Raporda, İBB mülkiyetindeki bazı taşın-
mazların da ortak bir proje olmadan
meclis kararları ile uzun süreli tahsis
edildiği kaydedildi. İlim Yayma Vakfı'na
Pendik'teki bir İBB taşınmazı 2017 yı-
lında 25 yıllığına, Deniz Feneri Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği'ne de
2019 yılında Zeytinburnu'ndaki bir ta-
şınmaz 10 yıllığına tahsis edildi.

YaYına, Nâzım Hikmet'in
birçok eserini sahneye koyan,
Nâzım Hikmet Kültür ve

Sanat Vakfı Başkanı, aktör Rutkay Aziz
ve Grup Gündoğarken konuk oldu.
Aziz, Hikmet'in, "Bir kavganın, hasretin,
her zaman umudun, barışın, özgürlük-
lerin, insanlığın şairi olduğunu belirterek
"Birkaç oyununu sahneleme şansım
oldu. Nâzım hep yanımızdaydı. İyi ki
bu bereketli topraklarda doğmuş." dedi.
Özgentürk’ün “Nâzım Hikmet'in bütün
bu kaçışı, hapislerde kalması, kalbine
vuran acılar, yaşam öyküsünü dinledi-
ğin zaman, bu ülkedeki sanat insanla-
rına yapılan baskıları hissettiğin zaman,
Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çok özel
yıllar yaşamış, acılarda çekmiş bir tiyat-
ronun kaptanı olarak neler hissediyor-
sun” sorusunu Aziz “Ümidi elimde
bırakmadan yaşıyorum inan. Aynı şai-
rin dediği gibi. Bütün baskılara rağmen

neler çekmiş. Biz onun yurttaşlık hak-
kını 46 yıl sonra alabildik. Sivil toplum
örgütleri, demokrasi güçlerinin, bizim
vakfımızın da elinden geldiği kadar mü-
cadelesiyle. Böylesi bir şaire sahip oldu-
ğumuzdan duygulanıyorum. O kadar
yüce, soylu bir Türkçesi var ki. Onun o
Türkçesiyle kendi dilimizden onu oku-
manın mutluluğuna eriyoruz. Bu dün-
yada şanslı insanlarız. Kendi dilimizden
onu okuyoruz.” şeklinde yanıtladı. Hik-
met’in eserleriyle 1970’li yıllarda tanıştı-
ğını ifade eden Aziz, 1977 yılında
“Memleketimden İnsan Manzaraları”
isimli eserini Şehir Tiyatroları’nda sergi-
lemenin heyecanını yaşadığını, “Bir
Yolcu”, “Ferhat ile Şirin” isimli eserlerini
de izleyiciyle buluşturduğunu söyledi.

Türkiye buna hazır değil

Hikmet’in mezarının Türkiye’ye getirilip
getirilmemesi konusuyla ilgili soruyu ya-

nıtlayan Aziz “Biz vakıf olarak mezarı-
nın getirilmesine hep hayır dedik. Bir
gün belki ama bugünün Türkiye’si buna
hazır değil. Örnegin Ruhi Su'nun Zin-
cirlikuyu’daki mezarını anımsıyorum.
Kurşunlandı. Can Yücel’in mezarı Dat-
ça’da darmadağın edildi. Güvenemiyo-
rum koşullara. Bir gün gerçekten
demokrasi, barış, özgürlük içinde yaşa-
yan Türkiye’de er geç mezarı getirilebi-
lir.” dedi.

Nâzım için söylediler

Programa konuk olan Grup Gündoğar-
ken solisti Burhan Şeşen, Nâzım Hik-
met gibi bir ustayı kendi dilinden
okuyabildikleri için çok şanslı insanlar
olduklarını ifade ederek “Hepimiz fani-
yiz gideceğiz ama Nâzım Hikmet sanı-
yorum dünya durana kadar ya da
kıyamet kopana kadar hep Nâzım Hik-
met olarak yaşayacak.” dedi. Grup,

şairi, söz ve müziği İlhan Şeşen'e ait
"Nâzım Hikmet Memleket” ve Zülfü Li-
vaneli’nin bestelediği “Karlı Kayın  Or-
manı” isimli eserleri seslendirerek andı. 

119. doğum gününde anıldı
Maltepe Belediyesi, dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet'i 119. yaş gününde düzenlediği programla andı. Belgesel yapımcısı ve gazeteci-
yazar Nebil Özgentürk'ün moderatörlüğünü üstlendiği program, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın youtube kanalından yayımlandı

Acil iniş yaptı
Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen Hava-
limanı seferini yapan Pegasus Havayol-
ları'na ait yolcu uçağında bulunan bir
yolcu aniden bilinç kaybı yaşadı. Bunun
üzerine uçağın kaptan pilotu, İstanbul
Havalimanı'na acil iniş yaptı

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

Raporda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019 yılında “derneklere, vakıflara, cemaatlere hizmet 
dönemi bitti” diyerek iptal ettiği  protokol ve kira sözleşmeleri ile AK Parti döneminde dernek ve vakıflara 

yapılan mevzuata aykırı harcamalar kalem kalem çıkarıldı ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşıldı.

2 mobil büfe
hizmet veriyor

Hayvanlar için çağrı
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T ekstilci Dila Arzu Yıldı-
rım'ın Saltuk Ş.'ye 24
Aralık 2020’de teslim et-

tiği iki aracının geri getirilme-
diğini belirterek yaptığı şikayet
üzerine polis harekete geçti.
Gözletına alınan Saltuk Ş.,
yapılan sorgulamanın ardın-
dan serbest bırakıldı. Yıldırım,
İstanbul Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı'na bu kişi hak-
kında tekrar suç duyurusunda
bulundu.

Önce güven sağladı

Şüpheli Saltuk Ş'nin ilk teslim
ettiği aracı geri getirerek
güven sağladığını belirten
Dila Arzu Yıldırım, "Bir arka-
daşım aracılığıyla tanıdığım
Saltuk Ş., aradı. Babaannesi-
nin öldüğünü ve araç lazım
olduğunu söyledi. Ben de
aracı verdim. Sonrasında ge-
tirdi, teslim etti, güven sağladı.
Aradan bir süre geçti, tekrar
beni aradı. 'Çorum'da cenaze-
miz var' diyerek tekrar araç is-
tedi. Teslim ettim. Aynı gün
tekrar aradı 'bir araç daha
lazım' deyince ikinci aracımızı
da verdik. Yeğeninin alacağını
söyleyerek o kişinin kimliğini
bana attı. 24 Aralık 2020 günü
aldığı araçları teslim etmedi.
Kendisini aradığımda 'Tamam
teslim edeceğim' dedi. Sonra-
sında telefonunu açmamaya

başladı. Whatsap üzerinden
yazdım. 'Aracını gasp mı ettik
tamam getireceğim' dedi. Beni
engelledi. Kendisine ulaşama-
yınca da emniyete giderek şi-
kayetçi oldum" dedi. 

Arkasında çete var

İlgili kişinin gözaltına alındı-
ğını belirten Yıldırım, "Araç-
ları aldığını kabul ederek, 'Ben
araçları getirdim ve Dila Ha-
nım'ın annesine teslim ettim'
dedi. Serbest bırakıldı. Şu an
dışarıda. Araçlarım ortada
yok. Arkasında bir çete oldu-
ğunu düşünüyoruz. Araçla-
rımı parçalayacak mı bir şey
mi taşıyacak bilmiyorum. Her
ay 10 bin TL taksit ödüyorum
araçlara. Bir boşluğu bulmuş,
elini kolunu sallayarak gezi-
yor. İki tane avukat geldi, 'Du-
rumum iyi değil' diyen kişiye.
Araçlarımızı parçalama olası-
lığı şu an yüksek. Araçlar an-
neme teslim edilseydi burada
olacaktı. 'Elinle anahtarı, ruh-
satı vermişsin' diyorlar. İyi de
vermiş olmam, araçlarıma çö-
kecekleri anlamına gelmez.
Tanıdıklarım Bu adam çok iyi
diyorlar ama nişanlısını bile
dolandırmış. Kredi çektirmiş
o parayla araç almış. Sonra
da 'bu araç ortadan kayboldu'
demiş" ifadelerini kullandı.
DHA

H iç düşündünüz mü bilmem ama benim yıl-
lar önce gördüğüm bir rüyanın etkisinde
kalıp, dalgaların arasında kaybolacağımı

hep düşündüğüm o devasa okyanusları..
Bilmem ama traktörün altına düşüp, sol ayağımı

kırdığım, sıcak suyun içinde yanan sol kolum, yine
solumdan yediğim kurşun sonrası aynı taraftan aldı-
ğım bıçak darbesi ve ters dönmesine karşın, çevreye
yayılan onca lpg tüplerinin bir kıvılcım bile alma-
dan, patlamadığı ve benim bir yerim kanamadan al-
tından çıktığım kamyon kazası ardından yaşam
denen okyanusta yol almaya, yüzmeye devam edi-
yordum.. Ve önce Kocaeli otoyolunda sonra Erzin-
can karayolunda pert olan araçlardan sağ çıkıp
onca dert, kerameti, benlik kıyametleri aşıp hala
yaşamam belki de o gördüğüm rüyayı doğrular
gibi..

Sanki öyle olduğundan gibiymiş gibi kısa süre
içinde  zoraki aldığım pasaportu cebime koyarken
kırmızı kabına uzun uzun bakışımla yeniden hatırlı-
yordum o bir çoğumuzun aklına bile gelemeyen ve
arada, sırada tesadüfende olsa izlediğimiz belgesel-
lerde gördüğümüz o içi başka ama birçok kollu Ah-
tapot , köpek balığının yanında bizlere benzeyen
Yunuslar gibi onca canlının yaşadığı bir dünya olan
okyanusları aşıp, son limana yanaşan bir gemi 
gibiyim sanki..

Evet, hiç düşündünüz mü bilmem ama o dev dal-
galara sahip, yer sarsıntıları ardından oluşan tsuna-
mileriyle karaya doğru gelip, yer çekimi ile geri
çekilen mavi sulu, tuzlu, tuzsuz ve Kur'an ı Kerimde
belirtildiği gibi birbirine karışmayan okyanusları...

Kimimizin pandemi korkusuyla sosyal hayatı
unutup, whatsapı dert ettiğimiz sanal ortamı düşü-
nürken, kimimiz ise adeta gündemi değiştirip, 
kendisini çukurdan öte suçlamalarla tanınan 
iktidara söylediği 

'sözde' lafı ardından 1 Milyonluk dava ile karşı-
laşmanın şokunu, kimi ise 'Hukuk karar verecek'
derken el8nin altına aldığî adaletin kalmadığı yö-
nündeki feryatlara 'Atı alan Üsküdar'ı Geçti' diye 
18 yıldır işine bakıp, bir 5 yıl daha sakin, sakin 
saadetleri ziyaret ediyor..

Her canlının er geç yanaşacağı ve gömülüp, bata-
cağı limana varma heyecanının aslında yaşamın asıl
kaynağı olduğunu anlamadan okyanusu dalgalandı-
ran pervaneyi döndürmeye, dümeni kırıp, kırıp, son
olduğunu bilmeden hırsla, arzuyla çevirmeye devam
ederiz.

Bir düşünün onlarca küçük kayığı, delinerek su
almış nice takaları, kayalara çarpmaktan darmada-
ğın olmuş kayıkları, demir attıkça halatları 
parçalanmış vapurları..

Ve sizin de yaşam boyunca yaşadığınız dert, ga-
rabet, aşk, gözyaşı, mutlulukla kazanmış olduğunuz
tecrübelerle dolmuş, büyümüş, yaşlanmış, yorulmuş
ve adeta gemi olmuş gönlünüze o okyanusun azgın
dalgalarını adeta bir tsunamiye çevirerek son liman
olduğunu bilmeden yeni bir limana yanaşıyorsunuz.

Ki; O son limana yanaşırken sizi cezbeden yanıp,
sönen ve baş döndüren ışığıyla, "yaklaş, yaklaş iyice
yanaş yanaş" diyen deniz fenerinin ışığında çekine-
rek yanaşırken ve bilmediğiniz yeni limana demir
atarken bundan sonra ki geriye kalan yaşamın 
mutluluğa mı yoksa sonsuzluğa mı olduğunu bile
bilirmisiniz..

Sizi bilmem ama 'kara göründü' diyen tayfa
gibiyim ben ve iktidarda ben, devlette ben gerisi 
terörist diyen birileri sanki..

OLU NUMARASI!

Çocuklardan
mutlusu yok

İstanbul’da dün akşam sa-
atlerinden itibaren kar yağışı
etkili oldu. Gece boyunca

aralıklarla devam eden yağış, özellikle
Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde
beyaz örtü oluşturdu. Salgın nedeniyle
uzun zamandır sokaklardan ve arka-
daşlarından uzak kalan çocuklar, Cuma
akşamı saat 21.00’de başlayan ve yarın
sabah 05:00’te sona erecek sokağa
çıkma kısıtlamasına rağmen, karı gö-
rünce evlerinde duramadı. Üsküdar Ki-
razlıtepe Mahallesi’nde yaşayan
çocuklar, sabahın erken saatlerinde kar
topu oynamak ve dik yokuşlardan po-
şetleriyle kaymak için dışarıya çıktı.

Annemden izin aldım

7 yaşındaki Kuzey Tüllüoğlu, “Heye-
canlandım, çok mutlu oldum çünkü kar
yağmasını çok istiyordum. Akşam oy-
nadık. Annemden izin aldım çıktım
hemen dışarı. Evde sıkılmıştım ama kar
yağdı, yeni yıla da geçtik. Çok mutlu-
yum” dedi. 12 yaşındaki Gökdeniz Rıza
Okur, “Bir an önce sabah olsun istedim.
Uyuyacaktım ama arkadaşım oyun oy-
namaya çağırdı. Onun sesine uyandım.
Kartopu savaşı yapacağız, kardan
adam yapacağız. 12 yaşındaki Ecrin
Özekinci, “Mutluyum, ilk defa burada
bu kadar çok kar yağıyor. Seviniyor ço-
cuklar. İyi geldi, hem dışarı çıktık hem

de karı yaşayabildik, tattık” diye ko-
nuştu. 6 yaşındaki kardeşi Muhammet
Ali Özekinci de, “Kaç gündür karı bekli-
yordum, uyuyamıyorum kaç gündür.
Çok telaşlıyım. Kardan adam yapıyo-
rum ileride, bir de karda uzanıp yokuş
aşağı kayacağım birazdan” dedi.

Kızım ilk kez kar görüyor

Çocuklarının karı görünce çok mutlu

olduğunu dile getiren Gamze Arslan,
şunları söyledi: "Az yağdı ama çocuklar
yine de çok sevindi. Bekliyorlardı karı. 1
yaşındaki kızım da ilk defa karı gördü.
Özlemiştik, iyi ki yağdı. İnşallah bu ko-
ronavirüs de gider." 10 yaşındaki oğlu
Mert Arslan ise "Kar yağınca çok mutlu
oldum. Sabah oldu çıktık. Arkadaşla-
rımı çağırdım, oyun oynuyoruz" şek-
linde konuştu. DHA

Son liman...İstanbul'da yaşayan iş insanı Dila Arzu Yıldırım, bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı kişinin "Cenazemiz var araç lazım demesi"
üzerine verdiği iki aracının, bu kişi tarafından getirilmediği iddiasıyla polise şikayet başvurusunda bulundu. Dila Arzu 
Yıldırım, aynı kişinin telefonunu müstehcen sitelerde paylaştığını da ileri sürerek, ahlak dışı saldırılara uğradığını söyledi

İstanbul kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Özellikle Anadolu Yakası’nın yüksek
kesimlerinde tutan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi’nde
yaşayan çocuklar da, kısıtlamalar sürerken, dışarıya çıkarak karın keyfini çıkarttı

Maltepe’de 
seferberlik

Meteorolojİ ve AKOM’un
uyarıları sonucu harekete geçen
Maltepe Belediyesi, karla müca-

deleye yönelik çalışmalarını tamamladı ve
ilk kar yağışının başlamasından itibaren
yoğun bir mücadeleye başladı. Bu kap-
samda oluşturulan 250 kişilik ekip, 5 tuz-
lama, 5 kar küreme aracı ve 4 kepçe
eşliğinde, 300 ton tuz kullanarak, özellikle
ana akslarda ve E-5 üstü mahalleler de
kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.
Gerektiğinde hazır bulundurulan ambu-
lans ve arama-kurtarma ekiplerinin de
eşlik edeceği çalışmalarda Fen İşleri Mü-
dürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park
ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak
üzere 12 müdürlük koordineli biçimde 
çalışma yürütecek. Ekipler 24 saat
sokaklarda olacak. 

"Bu arada arabalarımla uğraşırken bu pandemi döneminde bir de ahlak
dışı saldırılara uğradım" diyen Yıldırım, "Müstehcen bir sitede bir kadın
fotoğrafının üzerine benim numaramı paylaşmışlar. Bu şahsın yaptığına
kesin gözüyle bakıyorum. Bir de ahlak dışı bunlarla uğraşıyorum. Evde hu-
zurum bozuldu. Çünkü insanlar beni arıyorlar. Hem arabalarım gitti adam
eli kolu sallayarak ortada geziyor hem de ahlak dışı saldırılara uğruyo-
rum" dedi. Dila Arzu Yıldırım önceki gün İstanbul Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı'na giderek Saltuk Ş., hakkında suç duyurusunda bulundu. 

MÜSTEHCEN BİR SİTEDE NUMARAMI PAYLAŞTI

Maltepe Belediyesi, kar yağışının
başlamasıyla birlikte daha önce
almış olduğu önlemler çerçevesinde
250 kişilik bir ekip, 5 tuzlama, 5
kar küreme aracı ve 4 kepçe eşli-
ğinde 300 ton tuz kullanarak kar
temizleme çalışması yaptı

Birand mezarı basında anıldı 
usta gazeteci ve televizyoncu
Mehmet Ali Birand, 8. ölüm yıl
dönümünde mezarı başında

anıldı. Anma sırasında Birand için
Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Meh-
met Ali Birand'ın Anadolu Hisarı Mezar-
lığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi
Cemre Birand, oğlu Umur Birand, yakın-
ları ve meslektaşları katıldı. Birand'ın me-
zarının üzerine ailesi tarafından,
"Memoş" yazılı bir çelenk konuldu. Anma
sırasında Birand için Kuran-ı Kerim

okundu, dua edildi. Mehmet Ali Bi-
rand'ın eşi Cemre Birand, “8 sene oldu.
Bu sene pandemiden dolayı merasim
yapmayacağız, dedik ama gördüğünüz
gibi vefa sadece bir semt ismi değil. Eski
çalışma arkadaşları, bizler yine buradayız
kar kışa rağmen. Her gelene çok çok te-
şekkür ediyorum. Dualarınızı eksik etme-
yin" dedi.

Gurur verici bir olay

Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand

ise "Her sene olduğu gibi bu kadar 
sevenleriyle buluşması babamın, çok
gurur verici bir olay. Buraya gelen birisine
'Gelmene gerek yok. Hava kötü, pan-
demi, zaten tören yapmayacağız.' demiş-
tim. Telefonu yüzüme kapattı. Aradım ne
oldu dedim, 'Bana böyle şeyler söyleme
kar kış hiç önemli değil.' dedi. Çok duy-
gulandım, çok duygulanıyorum böyle in-
sanlar gelince. Hala sevenlerinin çok
olduğunu görüyorum. Herkes gibi ben de
onu çok özlüyorum" diye konuştu. DHA

Büyükçekmece
beyaz büründü

İstanbul'da başlayan kar yağışı ken-
tin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Ya-
ğışın en çok etkili olduğu yerlerden biri

olan Büyükçekmece'deki beyaz örtü havadan fo-
toğraflandı. Yüksek kesimler kısa sürede beyaz
örtüyle kaplandı. İstanbul'da kar yağışının en çok
etkili olduğu yerlerden biri de Büyükçekmece
oldu. Gece de yağan, Büyükçekmece'yi kaplayan
kar havadan fotoğraflandı.

Eşsiz kar manzarası
İstanbul’da beklenen kar yağışı etkilil
oldu. Kentte birçok yer beyaza bürü-
nürken, Belgrad Ormanı da eşsiz kar

manzarasına ev sahipliği yaptı. Yüzlerce ağaç lapa
lapa yağan karla örtüldü. Sokağa çıkma kısıtla-
ması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu ormanda
boş kalan piknik masaları da karla kaplandı. Ara-
lıklı kar yağışının devam ettiği ormanda kartpos-
talllık görüntüler ortaya çıktı. DHA
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Bakan Kurum; Büyük hayallerimiz var

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı 
Salih Özman, 2020 yılında en çok 
kazandıran yatırım elamanının TL 

karşısında yüzde 56 oranında değer 
kazanan altın olduğunu söyledi

Altın gibisi yok

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Konya'da 
Mevlana Çarşısı, Millet Bah-

çesi, Altın Çarşı Dönüşüm, Alaaddin 
Cephe İyileştirmesi 1. Etap açılış, Ala-
addin Cephe İyileştirme 2. Etap Başlan-
gıç ve Şehit Yunus Mermer Cami toplu 
açılış törenine katıldı. Bakan Kurum 
açılışları görüntülü olarak bağlanarak 
gerçekleştirdi. Selçuklu Kongre Merke-

zinde düzenlenen programda konuşan 
Bakan Murat Kurum, Yeni Mevlana 
Meydanı'nın, Mevlana Çarşısı'nın ve 
Altın Çarşı'nın temellerini atacaklarını 
söyledi. Projeyi 19 bin 752 metrekarelik 
büyük bir alanda gerçekleştirdiklerini 
anlatan Bakan Murat Kurum, “Yeni 
Mevlana Çarşı'mızda yeni dükkânları-
mızın yanında; süs havuzları, kesme 
kaya sokakları, harika kent mobilyaları, 

kapalı otoparkı ve yine medeniyetimiz-
den izlerin hakim olduğu peyzaj çalış-
malarımıza başlıyoruz.  
İnşallah buraya gelenler; sadece bir 
meydanı değil, bir tarihi kent merkezinin 
havasını, ruhunu teneffüs edecekler, 
1000 yıllık bir tarih ve medeniyet biriki-
mine şahitlik edecekler. Tabi Mevlana 
Çarşısı'nın temellerini atarken, 12 bin 
715 metrekare alanda Altın Çarşı dönü-

şüm projesine de, eş zamanlı olarak 
başlıyoruz. Bu projemizde de; inşallah, 
yeni işyerleri yapacağız, çevre düzenle-
melerimiz olacak, peyzaj projelerimiz 
olacak. Hak sahibi kardeşlerimizle s 
özleşmelerimizi imzaladık. İnşallah 
Altın Çarşı'nın da dönüşümünü en 
kısa sürede tamamlayıp Konyalı  
hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” 
ifadelerini kullandı. DHA

İ stanbul'da, Zonguldaklı iş insanları ta-
rafından kurulan ZONSİAD memle-
ketlerinde yatırım, istihdam ve sanayi 

kuruluşlarını arttırmak adına eve dönüş 
projesi başlattı. Proje kapsamında, farklı şe-
hirlerde ve yurt dışında yatırımları bulunan 
Zonguldaklı iş insanları, memleketlerine ya-
tırım yapmaya davet edildi. Proje kapsa-
mında ilk olarak ZONSİAD Başkanı Nejdet 
Tıskaoğlu, Çaycuma ilçesinde bulunan Or-
ganize ve Sanayi Bölgesi'nde 400 kişinin is-
tihdam edileceği kablo üretim ve gruplama 
fabrikası kurdu. Merkezi İstanbul'da bulu-
nan fabrika, ilk etapta alınan 100 işçiyle bir 
ay önce üretime başladı. Üretilen ilk ürün-
ler, anlaşma yapılan beyaz eşya fabrikasına 
gönderildi. ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıs-
kaoğlu, lise eğitiminin ardından İstanbul'a 
yerleştiğini anlattı. Memleketlerine yatırım 
yapmak, sanayi kuruluşlarının gelmesini 
sağlamak ve istihdamı arttırmak adına eve 
dönüş projesini başlattıklarını belirten Tıs-
kaoğlu, "Zonguldak artık kömür kenti olma-
ması lazım. Yani sanayi, özel sektör, 
üniversitelerin olması lazım. Artık İstanbul 
veya yurt dışına giden yetkin insanların geri 
dönmesini istedik. İl dışında edindiklerini 
bilgi birikimlerini artık kendi şehrinde, kendi 
beldesinde yatırım yapmasını istedik. Bunu 
adına eve dönüş projesi koyduk. Bu kent 
haricinde Türkiye için de önemli bir proje. 
Artık Türkiye'de belli başlı şehirler sıkışmış 

durumda. Pandemide bu daha çok ortaya 
çıktı. Pandemi bize sadece İstanbul gibi 
büyük şehirlere değil, farklı şehirlere dağıl-
mak gerektiğini gösterdi" dedi. 

Büyük mutluluk yaşıyoruz 

Memleketine yatırım yapmanın heyecanını 
yaşadığını söyleyen Tıskaoğlu, şöyle ko-
nuştu: "Çaycuma Organize ve Sanayi Böl-
gesi’nde kiraladığımız tesiste üretime 
başladık. Sonradan kendi fabrikamızı kura-
rak 1,5 yıl içinde 400- 500 arası bir çalışma 
kadrosuna ulaşacağız. Şu an burada 100 ki-
şilik bir çalışma kadrosu var ve bu kısa sü-

rede bu artacak. Bu çalışmayla beraber biz 
montaj kısmını burada yapacağız. Ana 
hammadde İstanbul'dan gelecek. Buradaki 
çalışmanın ardından beyaz eşya firmamıza 
ürünleri göndereceğiz. Biz çok mutluyuz. 
Kendi insanımıza dokunmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Burada 2 bin kişilik bir baş-
vuru oldu. Bu eve dönüşün çok önemli 
olduğunu, buraya yeni sanayi kuruluşları 
gelmesi gerektiğini bize gösterdi. Biz sadece 
bir rol modeliz. Biz bir kurtarıcı değiliz. Bu-
raya çok daha büyük firmaları getirmemiz 
lazım. Bunu hep birlikte, el birliğiyle başa-
rırsak çok önemli bir şey yapmış oluruz." 

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da fab-
rikayı gezerek incelemelerde bulundu. Pro-
jeyle birlikte Zonguldaklı iş insanlarını 
memleketlerine yatırım yapmaya davet 
edem Tutulmaz, "Hemşehrilerimizin yatı-
rımlarının bir kısmını artık memleketlerine 
döndürmelerinin bir örneği oldu. Bugüne 
kadar genelde bu tür işler lafta kalırdı. İn-
sanlar teşvik edilirdi, ancak teşvik eyleme 
dönmezdi. Nejdet Bey kısa sürede fabrikası-
nın bir kısmını buraya taşıyarak başlangıçta 
100 kardeşimize iş vererek örnek oldu. Bu 
vesileyle diğer hemşehrilerimizi memleketle-
rine bekleriz" dedi. DHA 

Korona virüs nedeniyle faydalı içeceklere talebin artmasıyla Adana’da faaliyet gösteren bir 
firma, turşu suyu üretmeye ve şişeleyerek marketlerde satış yapmaya başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yatırım değeri 1.6 milyar lira olan 38 projeyi büyük oranda tamamladıklarını ve büyük hayalleri olduğunu söyledi 

Turşu suyu raflara girdi

Zonguldak Sanayici ve  
İş İnsanları Derneği'nin  
(ZONSİAD) kentte yeni  
istihdam alanları yaratmak 
adına başlattığı ‘eve dönüş  
projesi’ kapsamında  
İstanbul'dan memleketine 
dönüş yapan iş insanı Nejdet 
Tıskaoğlu, 400 kişinin istihdam 
edileceği beyaz eşya kablosu 
üretim fabrikası kurdu

MEMLEKETINE 
FABRIKA KURDU

KORONA virüs nedeniyle 
uzmanların sağlıklı bes-
lenme konusunda sık sık 

uyarılarda bulunmasının ardından 
probiyotik açısından zengin besinler 
arasında yer alan turşuya talep 
arttı. Kış aylarının vazgeçilmezi 
turşu bu süreçte sofraların gözdesi 
oldu. Kentten yaklaşık 32 ülkeye 
şalgam suyu ihraç eden bir firma ise 
yaklaşık 6 aylık Ar-Ge sonucu turşu 
suyu üretti. Turşu, şalgam, limon 
suyu ve elma sirkesiyle mayalama 
yöntemiyle üretilen turşu suyuna 
birçok zincir mağazadan da talep 
geldi. Ayrıca turşu suyu, firmanın 
internet sitesi üzerinden de satışa 
sunuldu. 

Avrupa'dan talep var 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-

nan Selahaddin Nas, “Turşu suyu 
bizim geçmişimizden geliyor. Şal-
gam suyuna benzer hayat hikayesi 
var. Özellikle bu turşu suyu, evler-
deki turşunun altındaki sudan 
farklı. Bu içilebilir bir ürün. Evler-
deki turşunun altındaki suda yüzde 
18 tuz oranı var. Biz o turşu suyun-
dan elde ettiğimiz ürünün bir kıs-
mını kullanıp sonra elma sirkesi, 
limon suyu ve birazda şalgam suyu 
katarak farklı bir lezzet oluşturduk. 
Turşu suyu kültürü çok geçmişten 
gelen bir şey olduğu için bu kültürü 
biz doğru ambalajlayarak doğru 
raflarda satacağız. Türkiye'de bu 
ürünün eksiği vardı” diye konuştu. 6 
aylık Ar-Ge sonucu ürünün ortaya 
çıktığını anlatan Nas, “Turşunun ve 
suyunun korona virüsle ilgili koru-
yucu özelliği çok gündem oldu. 

Bizde 6 aylık Ar-Ge sonucu çok 
güzel bir ürün yaptık. Bunu bütün 
marketlerde internet üzerinden sa-
tacağız. Turşu suyu her türlü faydalı 
bir içecek olmasından dolayı bütün 
yiyeceklerin yanında rahatça tüketi-
lebilir. Turşu suyu artık raflarda. Sa-
dece turşucularda değil” ifadelerini 
kullandı. 

Hedefi bile geçeceğiz 

Üretim kapasitesi ve ihracat hak-
kında da bilgi veren Nas, “Biz 30-32 
ülkeye şalgam suyunu ihraç ediyor-
duk. Bunun yanına da turşu suyunu 
ekleyeceğiz. Avrupa ülkelerinden 
çok talep vardı. Yıllık üretim olarak 
da 2 bin ton hedefliyoruz. Birçok 
zincir mağazadan çok güzel geri 
dönüşler aldık. Bu hedefi büyük  
ihtimal ilk 6 ayda geçeceğiz” dedi.

2020 yılı birçok açıdan kötü 
geçerken, altın yatırımcısının 
ise yüzünü güldürdü. 2020 yılı 

başında altına yatırım yapan bir kişinin 
altını yılda yüzde 56 oranında değer ka-
zandı. Başkan Salih Özman, 2020 yı-
lında TL karşısında doların yüzde 25, 
euronun yüzde 36 ve altının ise yüzde 56 
oranında değer kazandığını söyledi. 2020 
yılında TL karşısında en çok değer kaza-
nan yatırımlar hakkında bilgi veren Salih 
Özman, “2020 yılı dünya ve ülkemiz 
adına zor, kuyumculuk sektörü için de 
kayıp bir yıldı. 2020 yılı altın için ise çok 
parlak geçti. 2020 yılını yüzde 15 enflas-
yon ile kapattık. Dolar, TL karşısında 
yüzde 25 oranında değer kazandı. Euro 
da 2020 yılında TL karşısında yüzde 36 
oranında değer kazandı. Altın ise yatı-
rımcısına dövizden de fazla kazandırdı. 
Altın 2020 yılında yatırımcısına yüzde 56 
oranında kazandırdı. Altın rekorlar kıra 
kıra TL karşısında yüzde 56 oranında 
değer kazandı. Altındaki artışın yüzde 
25'i dolar kurundaki yükselişten kaynak-
landı. Yükselişin diğer kısmı ise dünya-
daki altın ONS fiyatının yüzde 25 
artmasından kaynaklanıyor” dedi. 

Bu fiyatlar kelepir  

Altının şu anda düşüş trendinde oldu-
ğunu ama bunun geçici olduğunu ifade 
eden Başkan Özman, “Altın düşüş sey-
rine 2020 Aralık ayında başladı. Doların 
9 liranın aşağıya gelmesiyle altın fiyatları 
da ülkemizde düştü. 2021 yılında dünya-
daki altın fiyatlarının düşeceğini zannet-
miyorum. Altının ONS'u bin 840 dolara 
kadar düştü. Bin 900 dolar altındaki fi-
yatların gerçekçi olmadığını düşünüyo-
rum. Dünyada korona nedeniyle çok 
nakit para var. Sosyal yardımlar bu na-
kitler ile yapılıyor. ABD'de dolar, Avru-
pa'da euro ve Türkiye'de de TL bolluğu 
var. Dünyada bu kadar karşılıksız (kar-
sız) para varken, bu paralar doğal olarak 
altın yatırımına olarak dönecek. Paranın 
bu kadar bol, faizlerin de bu kadar düşük 
olduğu noktada 2021 yılında Türkiye'de 
döviz artışı olmasa bile altının en az 
yüzde 10 oranında zamlanacağını düşü-
nüyorum. Bu fiyatlardan altın alınır. Bu 
fiyatlar son derece kelepirdir. 2021 yılının 
sonunda da altına yatırım yapan 
2020'deki kadar (yüzde 56) kazanç elde 
edemese de yine hatırı sayılı bir kazanç 
elde eder” diye konuştu. Şu anki altın fi-
yatları hakkında da bilgi veren Özman, 
şunları söyledi: “Bugün itibariyle 24 ayar 
(gram altın) altının fiyatı 440 TL, 22 
ayar bileziğin gramı 435 TL, çeyrek altın 
753 TL, yarım altın bin 506 TL, Ata lira 
da 3 bin 72 TL'den satılıyor.”
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İYİ Parti'nin makulü temsil ettiğini dile getiren Meral Akşener, " İnsanlar kav-
gadan gürültüden bıktı. CHP seçmeni de huzur istiyor, Ak Parti seçmeninde de
aynı şey var huzur istiyor" dedi. Akşener, AK Partili yöneticiler hakkında da
"Ak Parti yöneticilerinin dünyadan koptuğunu düşünüyorum" diye konuştu

İ
Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
katıldığı bir TV yayınında önemli açıkla-
malarda bulundu. Siyasetle meşgul

olan herkese esnaf gezilerini tavsiye eden
Akşener, "Esnaf size çok güzel önerilerde
bulunuyor, görmediğiniz eksiği gediği söylü-
yor. Onlardan gelenleri ve önerilimizi de ik-
tidara iletiyoruz. Beni İstanbul
Gaziosmanpaşa’yı ziyaretimde çok kadın
durdurdu ve genellikle gıda yardımı iste-
nildi. Sözde Cumhurbaşkanı’nı soran ol-
madı, darbeyi soran olmadı. Sorulmuyor
bizim partimizin içinde kongreden sonra so-
runlar yaşadık. Bazı arkadaşlarımız haklıydı
bir kısım normalin üzerinde tepki verdi ama
onunla ilgili de soru sorulmadı. Bütün ilçe-
lerde EBA ile ilgili kadınlar kulağıma eğilip
tablet istediler. Nakit para isteyen yok gıda,
tablet, iş. 3600 ek gösterge, atanamayan öğ-
retmenler, EYT’liler, işsiz gençler geliyor
bize" dedi. 

Hepsi siyasetten koptu

AK Parti yöneticilerinin siyasetten koptuğu-
nuı savunan Akşener, "Muhalif seçmenin ve
mutsuz umutsuz seçmenin 31 Mart’la de-
mokratik usullerle bu iş olabilir umudu pe-
kişti. O günden sonra bu olabilir denildiği
için şimdi gezdiğim yerlerde bana bunu
nasıl çözeceksiniz diye soruluyor. Biz ma-
kulü temsil ediyoruz. İnsanlar kavgadan gü-
rültüden bıktı. CHP seçmeni de huzur
istiyor, Ak Parti seçmeninde de aynı şey var
huzur istiyor. Toplumun çok kesimini temsil
eden gruplardan randevu isteniliyor bunu
paylaşın diye. Bizim milletin kürsüsü çalış-
mamız oldu. Onun da kestiler yayınlarda
yayınlatmadılar. Ak Parti yöneticilerinin
dünyadan koptuğunu düşünüyorum. Ben
olsam bunun önünü kesmezdim tam tersine
davranırdım. O insanların milletin kürsü-
sünde dile getirdiği şeyleri yapmaya çalışır-
dım. Onların yapılmaması inanılmaz tepki
topluyor, siyasetten koptu hepsi" diye ko-
nuştu. 

Erdoğan beni aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deniz Baykal'ın
gayretleriyle başkan olduğunu ifade eden
Akşener, "Sayın Erdoğan şiir okuduğu için
hapse gönderilirken yanında DYP’nin pek
çok üst düzey mensubu vardı. Refah Par-
tisi’nin duayen takımı vardı. Bunu bir hak-
sızlık olarak görüp otobüslerle insanlar
getirildi. Siyasetçi siyasetçinin yanında du-
rurdu. Ben biliyorum ki, siyasetçi siyasetçi-
nin dostuydu rekabet etmek birbiri ile iktidar
için ben daha iyi yaparım diye mücadele
ediyorsunuz ama seçmeni velinimet olarak
görüp onun oyunu almak için mücadele
edilirdi. Şimdi aradan yıllar geçti Sayın Er-
doğan, Sayın Baykal’ın gayretleriyle Başba-
kan oldu. Bunun da doğru olduğuna
inanıyorum farklı iki yapı, CHP Genel Baş-
kanı senin önünü açtı. Biz sonra kötü kötü
şeyler duymaya başladık siyasetçinin siya-
setçiye çok ağır sözler söylediği bir dönem-
den geçiyoruz. Benim kocamı aldattığıma
dair imali bir iftira atıldı. O dönem çok
derin bir cenahta sessizlik oldu. 4. gün
Sayın Erdoğan beni aradıktan sonra herkes
aradı. Çok kocaman bir mim koydum ben
buraya, onun için hiçbirşey beni şaşırtmıyor.
Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan’ın birbirine
söyledikleri kavgada söylenmez, alçak, şe-
refsiz, zürriyetsiz, ahlaksız iyice iş çirkinleşti.
Sonra bir gün bir şey oldu, bir şey değişti

her şey değişti. Bu iki insan biraraya geldi
etle tırnak oldular. Biz bir iş birliği yaptık.
Benim yüzüne bakamayacağım ne gazeteci,
ne yazar, ne siyasetçi kimse yoktur. Söylem-
leri eylemleri üzerinden yüzüne çarparım
ama ailesini karıştırmam" açıklamasını
yaptı. 

Balık baştan kokar

Son günlerde yaşanan saldırılara değinen
Akşener, "Benim danışmanım Murat İde
saldırıya uğradı, Yavuz Selim Demirağ o
saldırıya uğradı, Sebahattin Önkibar saldı-
rıya uğradı, Yurdagül Şimşek’in evi basıldı,
Murat Ağırel, en son sayın Selçuk Özdağ
öldüresiye sopa yedi, Ahmet Takan saldırıya
uğradı Afşin Hatipoğlu. Bunların tamamı-
nın ortak özelliği pusu olması. Bu derece
namertlik yoktu pusuyla adam dövülmez bir
kişiye beş kişi birden olmaz asıl vahim olan
bir yanı da bu. Ben Sayın Süleyman Soy-
lu’yu göreve davet ettim. Sonra Davu-
toğlu’nun bir konuşmasını dinledim o daha
haklıydı o Sayın Erdoğan’ı görevi davet etti.
Ben de bu işlerle ilgili Sayın Erdoğan’ı gö-
reve davet ediyorum. Balık baştan kokar. Biz
bu işi ben sizden daha iyi yaparım diyerek
yola çıkan kadrolarız. Bugün bir siyasetçi
dövülüyorsa, gazeteciler dövülüyorsa, Ana
Muhalefet Partisinin lideri linçe uğruyorsa
böyle bir şey olamaz. Halbuki başbakanlı-
ğını Sayın Erdoğan Sayın Baykal’a borçlu.
17-25 Aralık arası konuşan herkesi dayak
bekliyor" dedi. 

Kanunlar uygulansa razıyım

"Abdülhamit Gül adalet reformundan bah-
setti Sayın Erdoğan bunu aldı ve bir eko-
nomi reformu da yapacaklarını söyledi.
Şimdi tekrar Sayın Erdoğan hem adalette
hem ekonomide reform dedi. Ben hukuk
adalet konusunda olan kanunlar uygulansa
razıyım" diyen Akşener, "Reformlar yapıl-
malı elbette, ona bir şey demiyorum. Eko-
nomide ise yapısal reforma ihtiyacımız var,
yaparlar mı zannetmiyorum. Çünkü bu re-
form sözlerinin ortaya çıkışının da bir arka
planı var. AB bizden reform istiyor ABD’de
Biden seçildi. Bizi Bidenci yaptılar çünkü
onlar Trampçıydı. Refom ihtiyacı hat saf-
hada liyakatın esas olduğu şeffaflığın ol-
duğu kurumların yeniden itibarlı hale
getirildiği pek çok konuda reforma ihtiyacı-
mız var. Üst akıl talep ediyor. Üst akıla
kadar kendiniz buna ihtiyaç var derseniz o
reformlar olur. O zaman o reformu yapabil-
mek için o zihniyeti değiştiremezsiniz. O
zihniyeti değiştirmek için partili cumhurbaş-
kanlığı sistemini değiştireceksiniz, güçlendi-
rilmiş parlamenter sisteme geçilmeli. Bütün
bunların değiştirilmesini mümkün görmü-
yorum" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan seçilemeyecek

"Sayın Erdoğan’ın ben seçilemeyeceğini dü-
şünüyorum" diyen Akşener konuşmasını
şöyle sürdürdü; "İki yeni parti farklı biz yar-
dım isteyendik bugün Meclis’te grubu olan
bir partiyiz. Dayanışmanın nasıl bir sinerji
yarattığını görmüş iki partiyiz. Böyle bir de-
neyiminin Türk demokrasisine çok fayda
sağladığına inanıyorum. Biz belediyelerde
yaptığımız işbirliği ile iyi yaptıkları işlere se-
viniriz ama bir yanlış yaptıklarında bedel
ödemede de beraberiz. Dolayısıyla iyi yapı-
lan işlerle övünüyoruz ama yanlış yapılanla-
rın biz de bedelini ödemek zorundayız.

Sadece belediyeler bedel ödemiyor İstanbul
halkı da bedel ödüyor. Kaç tana İstanbullu-
dan halk ekmek büfesinden borçla ekmek
aldığını duyduk. Siyaset matematik işidir
duygularla yapılmaz gerçeklikle yapılır tek
duygu seçmenin talepleridir. Acayip duygu-
sal mezara kadar bir ortaklık. O algoritmaya
baktığınız zaman Sayın Erdoğan seçileme-
yeceğini görüyor, ittifakın oyu yetmiyor.
Oğuzhan Asiltürk’ü çok sayar ve severim.
Bir gün karşılaştık Necmettin Bey’le şaka-
laştılar; biz alalım Meral hanımı dört millet-
vekili verelim diye. O da o bizim kıymetlimiz
falan dedi. Onu ziyaret etmek konusunda
herhangi bir korun yok gitmelidir zaten
Sayın Erdoğan. Üçünün oyunun yetmedi-
ğini gördü seçim için genişletmeyi düşündü-
ğünü görüyorum. Saadet Partisi’ni almaya
çalışıyor. Deva ile Gelecek Partisini seçime
sokmamak oy kaybına sebep olur. Türki-
ye’de yargı yerle bir edildi. Zorla kimse otu-
ramaz orada. Yoldan çıkanı demokrasiye
aykırı davranana müsaade etmek bu millet.
Korkan korkutmaya çalışır ama onun öl-
çüsü kaçtığı zaman o korku duvarı bir yıkılır
800 bin farkla Ekrem bey alır. Açlık çeken
dahi sabrediyor şu anda."
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ÖZDAĞ BENİ HEDEFE KOYDU

Meral Akşener son olarak HDP'nin kapa-
tılması tartışmalarını değerlendirdi. "Parti
kapatma konusundaki değişikliklerin
Meclis’teki dönemini hatırlıyorum. Ak
Parti’nin kapatılması ile ilgili kıyıdan dö-
nülen dönemde ben net bir tavrın bulun-
madığını da hatırlıyorum" diyen Akşener,
"Oradan çok kenardan dönülünce Ak
Parti Meclis’te parti kapatmasını zorlaştı-
ran bir kanun değişikliği yaptı. Yargıtay
Başsavcısı açabiliyor, Bakanlar Kurulu
kararı ile Adalet Bakanı yapabiliyor bir de
Meclis’te gurubu bulunan partilerin Genel
Başkanı götürüp verebiliyor. Bundan
sonra Anayasa Mahkemesi bir karar veri-
yor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan’ın hareketi
önem kazanıyor. Sayın Bahçeli bir ültima-
tom verdi Yargıtay Başsavcısına. Yargıtay
Başsavcısı yukarı doğru baktı oradan ne
gelecek belli değil. Yargıtay Başsavcısının
evet veya hayıra göre harekete geçmesi
oradan sonra bir adım daha var Anayasa
Mahkemesi. Ortaklar arasında bir gaga-
laşma olarak görüyorum. Sayın Bahçe-
li’nin hala elini tutan yok kendisi gidebilir
ama yapmadı" ifadelerini kullandı. 

İYİ Parti'den ihraç edilen daha sonra
mahkeme kararıyla geri dönen Ümit
Özdağ hakkında da açıklama yapan Ak-
şener, "Sayın Özdağ bütün açıklamala-
rında hem partiyi hem beni hedefe
koydu vurgu geçti. Ben onu hakaret

eden tek kelime et-
medim. Saygı gös-

termenin önemli
olduğuna ina-

nırım, o say-
gıyı hiçbir

zaman
görme-

dim.

Benim makamım bunlara bakma ma-
kamı değil. Ben Genel Başkanım aynı
tavrı sürdürmek zorundayım ne olup ne
bittiğini vatandaş görecek" dedi. İstan-
bul Sözleşmesi konusuna da değinen
Akşener, "Ak Parti’nin bünyesinde de İs-
tanbul Sözleşmesi kalkmasın diyen
güçlü bir ses var, önemli olan bu. Sayın
Erdoğan’ın kızına kadar küfredildi. İYİ
Parti açısından bakarsak İster İstanbul
sözleşmesi, ister başka bir platform ka-
dına minicik bir fayda sağlıyorsa o sis-
temden o imzadan bu netlikte biz
amasız, ancaksız, lakinsiz oranın yanın-
dayız. Türkiye’de güçlü bir kadın hare-
keti var ama bizim kökümüz daha eski.
Milli mücadelenin ateşleyicisi kadındır.
Yozgat’ta, Adana’da, Ankara’da kadınlar
dernek kuruyor. Osmanlı döneminde
beyaz kıyafetler giyerek evlerde toplan-
tılar yapıyor. Böyle bir geçmişimiz var.

Bir yılda 356 kadının öldürülmesi bir
günde üç kadının öldürüldüğü bir

Türkiye’yi ne kadınlar hak ediyor
ne de Türkiye hakkediyor" ifade-

lerini kullandı. 
ORTAKLAR ARASINDA
BİR GAGALAŞMA VAR

ERDOĞAN BENİ ARADI
Saldırıya uğrayan

Gelecek Partisi
Genel Başkan 

Yardımcısı Selçuk
Özdağ, saldırının 

ardından Cumhur-
başkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın kendisini

aradığını, olayın
nasıl olduğunu 

sorduğu söyledi

GELECEKPartisi Genel
Başkan Yardımcısı Selçuk
Özdağ, önceki gün Anka-

ra’da kimliği belirsiz bir grup kişi ta-
rafından silahlı ve sopalı saldırıya
uğradı. Hastanede tedavisi devam
eden Özdağ, Halk TV'de Fatih Er-
türk ile Türkiye Nereye programına
bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Özdağ, saldırının ardından Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın kendisini aradığını, olayın
nasıl olduğunu sorduğu iletti. 

Ben korkusuz bir adamım

"Sayın Cumhurbaşkanına da zarar
veriyorlar. BBC, ‘Türkiye'de bir siya-

setçiye suikast oldu’ diye geçti. Tür-
kiye'yi itibarsızlaştırıyorlar diyen
Özdağ, "Ben korkusuz bir adamım.
12 Eylül'ü yaşadım. İdamla yargı-
landım, 7 sene yattım. Öyle Semih
Yalçın'ın dediği gibi 'hasbelkader' de
değil. Gençlik lideriydim. Buradan
ben bütün geçmiş olsun dileğinde
bulunanlara teşekkür ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanlığı makamı-
nın açıklama yapması lazım. Devlet
Bahçeli olayla bizim alakamız yok
diyorsa neden beni arayıp geçmiş
olsun demiyor? Neden demeç verip
bu olayı kınıyorum demiyor? Cum-
hur İttifakı'nın tüm ortakları benim
açıklamalarımdan rahatsızlık duyu-

yorlar. Sayın Cumhurbaşkanı beni
aradı ama bir açıklama yapmadı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan-
lığı açıklama yapıyor. Failler yakala-
nacak diye. Bir de onun arkasına
bakacaksınız. Cumhurbaşkanı ola-
yın nasıl olduğunu sordu ben de an-
lattım. Devlet Bahçeli hakkında bir
tweet attığımı, hakaret ve iftira ol-
madığını söyledim. ‘Geçmiş olsun’
dedi. Silahı kimin sıktığını sordu.
Hayırlı akşamlar dedi ve kapattı" 
ifadelerini kullandı. 
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Pandeminin etkilisiyle işinden 

ayrılarak evde 3 çocuğuyla birlikte
vakit geçirmeye başlayan Merve

Çoban Uslaş (33), aktivitelerin sonu
gelince kolları sıvadı. Çocuklarını

mutfaktaki yemek yapım süreçle-
rine dahil ederek, bu anları sosyal
medya hesaplarında yayınlamaya

başladı. Çoban, “Çocukların el bece-
risi gelişti, özgüvenleri geldi. Çok
güzel anılar biriktiriyoruz” dedi.

İ
stanbul’da yaşayan 33 yaşındaki Merve
Çoban Uslaş, 2,3 ve 5 yaşlarında üç
çocuk annesi. 9 yıl boyunca çeşitli şir-

ketlerin pazarlama departmanında yönetici
olarak çalışan Uslaş, pandemi döneminde
işten ayrılmaya karar verdi. Salgın nedeniyle
evde daha çok vakit geçirmeye başlayan
Uslaş, zamanla çocuklarla yapılan aktivite-
lerin sınırlı kaldığını ve sıkıldıklarını fark etti.
Genç kadın, mutfağa çocuklarıyla girerek
pastadan böreğe, balıktan tavuğa kadar bir-
çok yemeği yapmaya başladı ve o anları
sosyal medya hesabında paylaştı. Özellikle
çocuklu ailelerden ilgi görünce hem çekilen
videoların sayısını hem de yapılan yemekle-
rin çeşidini arttırdıklarını söyleyen söyleyen
Uslaş, “Çocuklarla mutfakta olmaktan çok
mutluyum. Yemek yapmayı seviyordum.
Çocuklarla vakit geçirmek için ikisini birleş-
tirdim. Böyle olunca çocuklarla mutfağa
girip yemek yaparken doğal hallerimizi çek-
meye başladık” diye konuştu.

Çocuklar istekliydi

Salgın döneminde çok fazla evde vakit ge-
çirdiklerini anlatan Uslaş, “Yemekleri de
evde yapıp yedik. Evden çalıştığım için mut-
fağa daha sık girdim. Bir süre sonra çocuk-
larla yapılan aktivitelerin sonunun geldiğini
fark ettim. Saklambaç oynuyoruz, bisiklete
biniyoruz ama bir yerden sonra sıkılıyorlar.
Yemek yaparken çocuklar sürekli mutfağa
geliyordu, biri karıştırmak diğeri unu koy-
mak istiyordu” ifadelerini kullandı.

Beraber yemek yapıyoruz

Çocukların gelişimine de olumlu katkı sağ-
ladığını belirten Uslaş, “Sonra bu anları-
mızı neden herkesle paylaşmadığımı
düşündüm. Bizim için de güzel bir anı.
Youtube kanalı açtık ve çocuklarla beraber
yemek yapıyoruz. Birlikte yemek yapmak
bize pozitif döndü. Çünkü hem beraber
vakit geçiriyoruz hem yemeyecekleri yiye-
cekleri olaya dahil oldukları için yiyorlar.
Böreği, keki evde kendimiz yapmak istedik.
Yemek yapmak çocuklara el becerisi kazan-
dırdı, kişisel gelişimlerine katkı da sağladı.
İlk tarifimizi nisan ayında çektik o zaman
kâseye un koyarken her yere döküyorlardı
şimdi tam olarak içine koyuyorlar” dedi.
Çocuklarla mutfakta olmanın zor yanları
olduğunu da anlatan Uslaş, “Ortalık nor-
malinden çok daha fazla dağılıyor. Ama çok

da keyif alıyoruz. Birlikte yemek yaptığı-
mızda hem aktiviteye dönüyor hem de gele-
ceğe yatırım oluyor. Sürekli gözüm
üstlerinde, tehlikeli yanlarını çocuklara öğ-
rettiğiniz zaman, yani mesela fırının sıcak,
bıçağın keskin olduğunu söylediğinizde hiç-
bir problem yaşanmıyor” diye konuştu.

Daha lezzetli oluyor

Bir kek normalde 10 dakikada yapılıyorsa
çocuklarla bu sürenin 40 dakikaya kadar
çıktığını aktaran Uslaş, “Ama gerçekten
daha lezzetli oluyor. Özellikle sebze ve balık
yemekleri daha güzel oluyor. Balığı mutlaka
birlikte ayıklıyoruz. O sırada balığın bütün
anatomisini inceliyoruz. Ağzını açıp diline
bakıyorlar, gözünü, kılçığını inceliyorlar ve
sorun çıkarmadan yiyorlar. Balığın kafasını,
küçük bir balıksa kılçığını da yiyorlar. Ben
yemeği yapıp önlerine koysam görmedikleri
için yemezler” ifadelerini kullandı. DHA

Toplu ulaşımda
kullanmayın
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, maske
kullanımı konusunda uyardı. Ventilli olsun olmasın N95 ve FFP2 tarzı maskelerin halkın
kullanımına uygun olmadığını vurgulayan Kayıpmaz, “Üzerinde bir valfi bulunan N95 veya
FFP2 tarzında maskelerin, uçaklarda veya toplu alanlarda kullanılması uygun değil” dedi

ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp
Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık
Bakanlığı Koronavirüs Bilim Ku-

rulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz,
vatandaşları ventilli maske kullanımı konu-
sunda uyardı. Bilim Kurulu Üyesi Kayıp-
maz, üzerinde valfi bulunan N95 ya da
FFP2 tarzında olan ventilli maskelerin ha-
vayı içeri alırken yüksek oranda filtrelediğini,
ancak dışarı verirken aynı oranda filtreleye-
mediğini söyledi. Bu nedenle toplu alanlarda
bu maskelerin kullanılmasının uygun olma-
dığını belirten Kayıpmaz, özellikle de uçak
gibi toplu taşıma araçlarında kullanılmasının
oldukça riskli olabileceğini kaydetti.

Özel olarak tasarlandı

N95 ve FFP2 tarzı maskelerin sağlık çalı-
şanları için tasarlandığını belirten Bilim
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıp-
maz, “Sağlık çalışanlarının kullanımına
özel olarak tasarlanmış olan maskeler var.
N95 ve FFP2 tarzında maskeler. Bunlar
partiküllerin yüzde 95 oranında filtre edil-
mesini sağlayan özel yapım maskeler. Bun-
lar bizim acil servislerde olduğu gibi bir
hastayı entübe etmeniz gerektiğinde ya da
hastanın hava yolundaki yabancı cisimleri
temizlemeniz gerektiğinde kullanılan mas-
keler. Halktan kişilerin bu maskeleri günlük
yaşamında kullanması önerilmiyor. Bunu
Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Mer-
kezi (FDA) de önermiyor. Avrupa Hastalık
Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de
önermiyor” şeklinde konuştu.

Filtre kabiliyeti var

Bu tür maskelerin toplu alanlarda kullanıma
uygun olmadığının altını çizen Bilim Kurulu
Üyesi Kayıpmaz, “Özellikle ventilli olanları,
bunlar evet daha az nemlenip daha kon-
forlu olarak nefes almanızı sağlıyor. Yapı iş-
leri için, mesela toz partiküllerinin filtre
edilmesi anlamında bunlar elverişli. Ama
ventilli olan yani üzerinde bir valfi bulunan
N95 veya FFP2 tarzında maskelerin, uçak-
larda veya toplu alanlarda kullanılması
uygun değil. Çünkü bunlar havayı içeriye
alırken filtre kabiliyetine sahip. Ama dışarıya
verilen havayı, ventilli olanlardan bahsedi-
yorum, yüzde yüz filtre etmiyor. Ondan do-
layı yeni bir tehlikeye yol açmamak adına
halktan kullanıcıların, ventilli maskeleri kul-
lanmasını önermiyoruz. Zaten Türk Hava
Yolları (THY) yöneticileri de özellikle, uçak-
larda bu ventilli maskelerin kullanılmaması
konusunda uyarıda bulundu” diye konuştu.

Ekşi de uyardı

Öte yandan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi,
sosyal medya hesabından yaptığı payla-
şımda, filtreli maskelerin kullanımının ya-
saklandığını açıklayarak, "Uçak içinde
ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların
sağlığı için uçak içinde ventilli maske kulla-
nımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin me-
murlarımız sağlık kurallarına uyum için
ventilli maskenizi değiştirmenizi talep et-
mektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı 
olalım" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş’ta
kar nöbeti

Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğü'nün yaptığı hava durumu tah-
minlerinin ardından İstanbul’da

beklenen kar yağışı dün akşam başladı. İs-
tanbul’un yüksek kesimlerini etkisi altına
alan kar yağışı sonrası bugün de tüm İs-
tanbul beyaz örtüye uyandı. Bu kapsamda
vatandaşların herhangi bir olumsuzluk ya-
şamaması için belediye ekipleri ilçelerde
çalışma başlattı. Beşiktaş Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Karla Mücadele
Ekipleri de ilçenin cadde ve sokaklarında
tüm önlemleri alarak tuzlama ve kar kü-
reme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler
kar yağışı öncesi gelen uyarıların ardından
çalışmalarını tamamlarken, Beşiktaşlı va-
tandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşa-
maması adına 24 saat teyakkuzda bekledi.
Kar yağışının başlaması sonrası ise 24
adet kepçe,  1 adet greyder, 12 adet kar kü-
reme ve tuzlama aracı,  14 adet kamyonet
elle tuzlama aracı, 2 adet sepetli araç, 2
adet çekici kurtarıcı araç ve 300 kişilik
karla mücadele ekibi, ilçenin dört bir ya-
nına dağılarak vatandaşların herhangi bir
mağduriyet yaşamaması için çalışmaları
anında başlattı. 

Yakından takip ediyoruz

Ekiplere önceki akşam Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat da eşlik etti. Çalış-
maları yerinde inceleyen Başkan Rıza Ak-
polat, "Beşiktaş'ta kar yağışını Fen İşleri
Müdürlüğümüzün Kriz Merkezinde ya-
kından takip ediyoruz. Sahadaki ekipleri-
miz olumsuz durumlara anında müdahale
ediyorlar. Bu zorlu gecede ve kar yağışı sü-
resince görevde olacak tüm emekçilerimize
teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta #Birlikte
Varız" dedi.

300 personel sahada

Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Şefi Süleyman Özer, “Fen İşleri Müdürlü-
ğümüz Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde bu-
lunan 23 mahallede tuzlama araçlarımız
ve iş makinelerimizle AKOM’un yaptığı
uyarı üzerine çalışmalara başladık. Top-
lamda 3 bin ton tuz ile  tüm araç ve iş ma-
kinalarımızla vardiya sistemiyle 300
personelimizle birlikte çalışmalarımız var-
diyalı olarak başladı. İlçemizde şu an için
sorun yaşamıyoruz. Sokağa çıkma kısıtla-
masından dolayı çalışmalarımızı daha
rahat gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Öte
yandan Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de bu soğuk
havada sokakta kalan can dostlarını unut-
madı. Ekipler ilçe genelinde belirlenen
noktalara aralıksız mama takviyesi yapar-
ken, su kaplarını da dolduruyor. DHA

Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele
Ekipleri, İstanbul’da beklenen kar
yağışının başlaması sonrası ilçede 
teyakkuza geçti. Ekipler Beşiktaş’ın
tüm noktalarına dağılarak vatandaş-
ların herhangi bir olumsuzluk yaşa-
maması için çalışmalara başladı

Ülkü Ocakları Eğitim ve
Kültür Vakfı Genel Baş-
kanı Ahmet Yiğit Yıldı-

rım, MHP Lideri Devlet
Bahçeli'nin "Şayet Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın müsaadeleri olursa,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Sayın İlham Aliyev de uygun bu-
lursa, bizatihi talimatımla Ülkü
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı

tarafından Şuşa’da
dokuz derslik bir
ilkokulun yapılması
hedefimizdir" açık-
laması üzerine ha-
rekete geçtiklerini
açıkladı. "Ülkü
Ocakları Eğitim ve
Kültür Vakfı olarak,
yakın zamanda iş-
galden kurtulan

Türk yurdu Şuşa'ya ilkokul inşa
etmek için hazırız" diyen Yıldı-
rım, "Azerbaycan balalarının ya-
rınlarına ışık tutmak Türk
coğrafyasına ve ecdadımıza karşı
asli sorumluluğumuzdur. Can ve
kan kardeşimiz Azerbaycan'ımı-
zın düşmana karşı zaferi tüm
dünyada ses getirmişken bizlere
zafer coşkusu yaşatarak gurur-
landırmıştır" ifadelerini kullandı. 

Nesilden nesile aktarılacak

Yıldırım, "Şuşa'da kardeşlerimi-
zin eğitim mücadelesinde de ca-
nımız ve kanımızla destek
olduğumuzu her daim gösterece-
ğiz. İnşa etmek için sabırsızlıkla
beklediğimiz dokuz derslikli Üze-
yir Hacıbeyli İlkokulu’nda  yetişe-
cek kardeşlerimiz Türklük gurur
ve şuurunu, İslam ahlak ve fazi-
letini nesiller boyu aktaracaktır.
Üzeyir Hacıbeyli İlkokulu’nda
yetişeceğine inandığımız kardeş-
lerimiz Türk Dünyası'nın geleceği
olacağına inancımız tamdır” 
ifadelerini kullandı.

OZGUVENLERI
YERINE GELDI

YEMEK KURSUNA GİTMEYE BAŞLADIM
Çalışan bir kadın olduğu için çocuklarla
vakit geçirmenin kendisine çok iyi geldi-
ğini söyleyen Uslaş, “30-40 yıl sonra bu
videoları izlemek benim için çok önemli.
‘Beyaz yakalı’ hayata dönmeyi düşünmü-
yorum. Benim işyerim artık mutfak.
Yemek yapmak üzerine kursa gitmeye de
başladım, kendimi geliş-
tirmeye çalışıyorum.
ABD'nin Kaliforniya eya-
letindeki Stanford Üni-
versitesi’nde online
kursa yazıldım, sertifi-
kalı bir program. Çocuk-
ların neyi, ne zaman
yemesi gerektiğini ve
hangi yemekleri daha
çok yerlerse nasıl etkisi

oluru öğreniyorum. Video çekerken bun-
lardan da bahsediyorum” diye konuştu.
Kız veya erkek çocuğu fark etmeden,
mutfağa girmeleri gerektiğini vurgulayan
Uslaş, “Basit bir yumurta kırmayı, ma-
karna yapmayı bilmeliler. Çocuklarla
yemek yapmak çok zevkli ama dağılma,

kırılma gibi talihsizliklere
takılmamak gerekiyor.
Yemek yaptıkça çocukla-
rın güveni oluştu. Ben,
onlara ‘sen olmasaydın
yemeği bu kadar güzel
yapamazdım’ diyorum
çok motive oluyorlar. İş
bölümü yapıyoruz, takım
çalışmasını öğreniyorlar”
ifadelerini kullandı.

İnşa etmek 
için hazırız

Maltepe Belediyesi kar yağı-
şında da sokaktaki can dostla-
rını unutmadı. Pandemi

nedeniyle yoğun bir biçimde sürdürülen
sokak hayvanlarını besleme çalışması, kar
yağışının da başlamasıyla birlikte daha da
arttırılarak devam ettirildi. Bu kapsamda
muhtarlıklar, hayvansever dernekleri ve
gönüllülerle birlikte özellikle sahil hattı ve
ormanlık alanlarda besleme çalışması ger-
çekleştirildi. Belediyenin 2 kişilik ekibiyle
sürdürülen çalışmalarda ortalama 500 ki-
logram mama dağıtımı gerçekleştirildi.
Ekipler ayrıca yaralı ve sağlık sorunu ya-
şayan canlara da destek verdi.

Can dostlara 
500 kilo mama

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz
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TUZLA Belediyesi Gönül Elleri
Çarşısı, vatandaşların getirdiği
ihtiyaç fazlası kıyafetleri, ihtiyaç

sahibi aileler ile buluşturmaya devam edi-
yor. Görevliler, evinde kullanmadığı kıya-
fet, ayakkabı gibi ihtiyaç fazlası kıyafetleri
Gönül Elleri Çarşısı’na getiren vatandaş-
lardan form doldurarak teslim alıyor. Tes-
lim alınan ürünler, önce kontrolden
geçiyor. Kullanılmayacak olan ürünler
geri dönüşüme kazandırılırken, kullanıla-
cak durumda olanları ise yıkanıyor. Yıka-
nan ürünler ütülenip kategorilerine göre
ayıklanarak barkod ve poşetleme yapılı-
yor. Teslim edilmeye hazır olan ürünler

ise Gönül Elleri Çarşısı’nın ikinci katında
bulunan mağazasında sergileniyor.
Gönül Elleri Çarşısı tarafından ihtiyaç
sahibi vatandaşlar mağazaya gelerek ihti-
yacı kadar ürünü alıyor.

Halkımız sayesinde yapıyoruz

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazı-
cı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı’nın ku-
rucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı,
“Gönül Elleri Çarşısı’nın bir yardım eli
de giyim yardımı. Tabi, bu yardımı biz
halkımız sayesinde yapıyoruz. Bize yapı-
lan bağışlar, ikinci el hediye edilen ürün-
leri biz ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile

buluşturuyoruz. Dolayısıyla sizin evde sı-
kıldığınız, evinizde fazla bulduğunuz her
ürün, bir başkasına neşe kaynağı olabili-
yor. Umut kaynağı olabiliyor. O bakım-
dan, ikinci el ürünlerimizi biz burada
kabul ediyoruz ve onları yıkayıp, ütüleyip,
paketleyip bir çocuğa bir yetime bir ço-
cuğa, bir engelliye veya aileye sunabiliyo-
ruz. Kendi zevklerine ve ihtiyaçları göre
kendiler buradan giyinip alabiliyorlar. Bu
bakımdan evde fazla olan ürünlerimizi
lütfen Gönül Elleri Çarşımıza getirelim
ve buraya hibe edelim. Bir başkasının açı-
ğını kapatmış olalım” diye konuştu.
Kıyafet yardımı yapılan ailelerin gerçek-

ten ihtiyaç sahibi olmaları gerektiğini be-
lirten Dr. Fatma Yazıcı,” Biz bu giyim
yardımını evleri ziyaret ettiğimiz gönüllü-
lerimiz ile karar veriyoruz. Evin bizzat
gidip görülmesi gerekiyor. Çocukların,
evin genel halini ve eve giren gelirin hep-
sinin tespit edilmiş olması gerekiyor. Bu
bakımdan biz de bu yardımı ancak gö-
nüllülerimizi kararı ile ev ziyaretleri sonu-
cunda veriyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi
olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Babasının vefatı üzerine kıyafetlerini
Gönül Elleri Çarşısı’na bağışlayan Cey-
hun Özkaynak, “İnsanlara yardımcı ola-
bilirsek bize ne mutlu” dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, vatandaşların getirdiği ihtiyaç fazlası kıyafetleri,
ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturuyor. Dr. Fatma Yazıcı, "Bize yapılan bağışlar, ikinci el
hediye edilen ürünleri biz ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile buluşturuyoruz” dedi.

Polemik ve gerginlikle
nereye gidiyoruz?

E lli yılı aşkın bir süredir gazetecilik yapıyo-
rum. Bu mesleğe Yurt Haberlerinde 
başlayıp, Haber Merkezi, siyaset takibi,

sonrasında çeşitli kademelerde yöneticilik ve yazar-
lık yaptım. Karınca kararınca mesleğimi halen
sürdürüyorum.

Özellikle ülkemiz ve dünyada şu üç mesleğin
emekliliği yok.

Bunların başında gazetecilik geliyor. Sonrasında
sanatçılar ve politikacılar geliyor.

Politikacılık meslek olmamakla birlikte bunlara
bulaşıp başladığınızda emekliliğiniz taa İmamlara
ve papazlara kadar uzanıyor ve o ses, “Ey cemaat
bu mevtayı hali hayatında nasıl bilirdiniz? Sorusu
geldiğinde emekli olunuyor.

Mesleğimde, Süleyman Demirel, İsmet İnönü,
Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Erdal İnönü,  Nec-
mettin Erbakan, Alparslan Türkeş, darbeci Kenan
Evren, Turgut Özal, Necdet Calp, Mesut Yılmaz,
Yıldırım Aktuna, sonrasında Recep Tayyip Erdo-
ğan, Abdullah Gül, Binali Yıldırım, Ahmet Davu-
toğlu ve günümüz politikacılarını zaten hep beraber
görüyor izliyoruz.

Önceki dönemlerde iktidar ve muhalefet liderleri
elbette birbirlerini eleştirirler, ama kesinlikle ifadele-
rinde hakaret ve aşağılayıcı ifadeleri olmazdı.

Demirel, bir türlü anlaşamadığı zamanının 
muhalefet lideri Bülent Ecevit için, “Muhalefetin
Başı” ve yine hiç haz etmediği Turgut Özal’ın 
Cumhurbaşkanlığı döneminde Çankaya köşkü bile
demez, “864 rakımlı tepede oturan kişi” tabirini
kullanırdı.

O zamanlar Özal'a ağırlıklı olarak, “Çankaya’nın
şişmanı” denirdi. Hatta emek kesimi sloganlarında,
“Çankaya’nın şişmanı işçi düşmanı” diye seslenilir,
bunlara karşılık Rahmetli Özal güler geçerdi.

Özal, Başbakanlığı döneminde kendisinin çeşitli
şekillerde çizildiği karikatüristlerini toplar, özellikle
IMF görüşmelerinde, “Bakın sizin yüzünüzden beni
nasıl çiziyorlar” diyerek çizilmiş karikatürleri 
onlara gösterirdi.

Yine Ecevit’le aralarının limoni olduğu günlerde
yaptıkları bir görüşme sonrasında biz, “Efendim 
Ecevit’le aranız iyi değildi. Görüşme esnasında elini
sıktınız mı?” sorumuza karşılık, “Beyler Sn. Ec-
evit'in elini sıkmayıpta neresini sıkacaktık” demişti.

Yine bilindiği gibi Rahmetli Erbakan’ın hafıza-
larda kalan ve Demirel için söylediği ise “Kadayıfın
altının kızardığı” dır.

Tüm bunlara rağmen o günün liderleri yine 
asgari müştereklerde vatan, millet ve haklar 
konusunda bir araya gelir ve çözüm üretirler 
halkı rahatlatırlardı.

Günümüz de polemik ve gerginlik

O günlerden günümüze geldiğimizde, hak,
hukuk, yokluk, yoksulluk, geçim şartları, halkın
menfaatine uygun olan konular unutulmuş, bunlara
bir araya gelip çözüm bulunacağı ve halkı rahatlat-
mak yerine karşılıklı polemik ve gerginlik politikası
sürdürülmektedir.

Cumhurbaşkanı muhalefete ve çok eskilere uza-
narak, eski politikacılarda görüp duymadığımız bir
üslupla eleştiren, hatta suçlayan laflar ediyor.

Muhalefet hemen onun arkasına düşüp kendisine
cevap veriyor.

Son günlerde “Sözde Cumhurbaşkanı” lafına
karşılık, önceleri, “Bay Kemal” iken karşı, “Sözde
Genel Başkan” lafı hemen ulaştırıldığı gibi, ardı 
ardına açılan milyonluk davalar ve arkasından
gelen gerginlik, gruplaştırma, ayrımcılık.

Dikkat edilirse bu söylemler sürerken ve geçim
sıkıntısı içinde olan halkımız çözüm, huzur, bereket
beklerken, çalışanları memnun etmeyen asgari
ücret gerçekleşti. Memur ve emeklilerine işçi ve
emeklilerine enflasyonun çok altında zam yapıldı.
Bu sayede bunlardan bahseden de yok.

Saldırılar neyin nesi?

Halkımızı kamplaştıran, gerdiren gerginlikleri
depreştiren polemik politikası sürüp giderken, de-
mokrasi ile yönetilen bir ülkede olmaması gereken
saldırılara yenileri eklenmeye başlandı. Son gün-
lerde yapılan bu saldırılar vatandaşı endişelendirme
ye başladığı gibi insanlar birbirlerinden şüphelen-
meye ve fikir beyan etme meye başladı. Yani korku
oluşumu başladı. Belki de bu saldırıların amacı bu
mu bilemiyoruz.

Bilindiği gibi, Kemal Kılıçdaroğlu’na Adalet 
Yürüyüşünde İŞİD tarafından suikast girişiminde
bulunuldu ama gerçekleşmedi.

Seçim kampanyası sırasında Artvin’de PKK sui-
kast girişiminde bulunuldu ve bir şehidimiz oldu.
Sonrasında yine bir şehidimizin cenazesinde linç gi-
rişiminde bulunuldu. İlginçtir Kılıçdaroğlu’na yum-
ruk atan ve inek hırsızlığından sabıkası olduğu
söylenen kişi o yumruğu aslında devlete atmış 
olmasına rağmen attığı ile kaldı. Yine ilginçtir 
yakalanırken Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine
yapılan baskın gibi bir işlem yapılmadı.

Sonrasında Meral Akşener'in evine baskın 
düzenlendi. Yapanlar hala yaptıkları ile kaldı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Selçuk Özdağ silahlı ve sopalı saldırıya uğradı.

İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Kadıköy'de
saldırıya uğradı. İlginçtir bunları yapanlar 
yaptıklarıyla kaldılar ve adalet yerini bulmadı.

Görevini yapan gazetecilerin yazdıkları, ya da
eleştirdikleri konularla ilgili teşekkür edilmesi gere-
kirken, Sabahattin Önkibar, Yavuz Selim Demirağ,
Ahmet Takan, Murat İde, Orhan Uğuroğlu, TV
Programcısı Av. Afşin Hatipoğlu, Aksaray’da Ana-
dolunun Sesi Gazetesi’nden İzzet Tınmaz, Aydın’da
Murat Uçkan, Kıymet Sarıyıldız, saldırıya uğradı-
lar darp edildiler ve yapanların yanına kaldı.

Ülkemiz öyle bir hale geldi ki, Ana Muhalefet
Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu’na mektup yazıp,
"Seni odunla, kazıkla tanıştırırım" diyen Alaattin
Çakıcı’ya bir şey olmadı ki, gazetecilere 
saldıranlara ne olsun…

TEREDDuT ETMEYıN!
İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu, Şehir Hatla-
rı’nın 170’nci kuruluş yıl

dönümünde, Haliç Tersa-
nesi’nde üretilecek olan
deniz taksilerin lansma-

nına katıldı. Burada 
konuşan İmamoğlu, 

“İstanbul’da deniz ulaşımı,
hak ettiği yerde değil.
Deniz taksilerimiz ilk

etapta 50 adet olacak"
dedi. İmamoğlu, "Kaygı

duymayın, tereddüt etme-
yin. Bu zor günleri aşaca-
ğız. Covid-19 mücadelesi

bilim ve akılla aşılacak"
ifadelerini kullandı

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Ter-
sanesi’nde düzenlenen deniz taksinin

tanıtım törenine katıldı. İmamoğlu’nun
seçim vaatleri arasında yer alan vaadini
hayata geçirmenin ilk adımı atıldı. “Deniz
ulaşımının payını, toplu ulaşımda arttır-
mak” vaadi hayata geçiyor. Şehir Hatla-
rı’nın 170’nci yıl dönümünde
gerçekleştirilen programda, CHP Parti
Meclis Üyesi Eren Erdem, İBB Başkan
Vekili Hüseyin Aksu, İBB Genel Sekreteri
Can Akın Çağlar, Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi, başta İBB Meclisi
CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı
olmak üzere CHP Meclis Üyeleri ile İBB
üst yönetimi hazır bulundu.

Büyük bir açığı kapatacak

Törende ilk olarak konuşan, Şehir Hatları
Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “Denizi
etkin olarak kullanma hayalimizin bir par-
çası olan bu çalışmayı başlatıyoruz” dedi.
Toplu ulaşım olarak hizmet vermenin çok
maliyetli olduğunu belirten Dedetaş, şöyle
konuştu: "Deniz ulaşımını uygun olmadığı
pek çok noktada ulaşımda geçirdiğimiz
zamanı kısaltmaya ihtiyaç duyduğumuzda
yada tarifeli saatler size uymadığında artık
yeni bir alternatifiniz var. Deniz Taksiler,
deniz filomuzda en küçük gemileri olarak
hizmet verecek, fakat büyük bir açığı kapa-
tacak. Belli bir tarife ve güzergaha bağlı
kalmaksızın hizmet verecek olan Deniz
Taksiler umuyoruz ki sevilerek kullanacak
ve ulaşımında bir parçası haline gelecek."

Soğuk hava rahatsız etmiyor

Ekrem İmamoğlu ise konuşmasına, soğuk
havanın genel olarak rahatsız edici oldu-
ğunu belirterek başladı ve  devamında,
"Ama şimdi bizi soğuk hiç rahatsız etmi-
yor. Hem kar, hem soğuk bizi mutlu edi-
yor. Zira gerçekten bir kuraklıkla baş
başayız. Bu kuraklığın bir an önce bolluğa,
berekete dönüşmesini diliyoruz. Bu pazar
günü sevgili İstanbulluları belki de İstan-
bul’un en tarihi, en kadim yerlerinden bi-
risi olan tersaneden selamlıyoruz"
ifadelerini kullandı. Haliç Tersanesi’nin
600 yıllık geçmişiyle muazzam bir alan,
çok güçlü bir mekan olduğunu dile getiren
İmamoğlu, tersanenin geçmişinden bu-
güne gemi üretme merkezi olmasına dik-
kat çekti. “İnşallah bundan sonra da
varlığını sürdürecek kimliğe kavuşmasını
istiyoruz” diyen İmamoğlu, konuşmasını
şöyle sürdürdü:  "Bu vesile ile buradaki
Şehir Hatları kurumunuzun 170’nci yılını
bugün kutlayacağız. Bu güzel kutlama tö-
renimize ve o töreni renklendirecek olan

Deniz Taksi’nin imalat başlangıcını hep
beraber yapacağız. Bence her eser ciddi bir
ürün gibidir ve raflardan hiç inmez. Va-
purlarıyla İstanbul kitabının da bir nevi
lansmanındayız, bir aradayız. Çok kıy-
metli isimlerin katkısı var bu kitapta. Kıy-
metli bilgileri fırsat buldukça, heyecanla
okuyorum. Onun için böyle üç vesileyle
burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

İnanılmaz bir heyecan yaşıyorum

Geçmiş ile geleceği buluşturmanın şehrin
asaleti olduğunu belirten İmamoğlu,  “Bu
asaleti her zaman, her ortamda hissettir-
memiz lazım ki bu şehrin kıymetini bilelim
ve bu şehre zarar vermeyelim. Dolayısıyla
böylesi kıymetli anları yaşamak ve kentin
böylesi kıymetli yerlerini, noktalarını bul-
mak, ortaya çıkartmak, yaşatmak, yenile-
mek inanılmaz derecede beni mutlu
ediyor. Her seferinde de bu anlamda ina-
nılmaz bir heyecan yaşıyorum” dedi.
Deniz ulaşımını kullanırken geçirilen za-
manı kaliteli kılmak istediklerini vurgula-
yan İmamoğlu, “Aynı zamanda, daha
ucuz bir şekilde İstanbulluların hizmetine
sunmak zorunda olduğumuzu biliyoruz.
Yüzde üçlerin bile altına inmiş deniz ulaşı-
mını, gerçekten yüzde onlara, hatta daha
yukarılara taşıma arzusundayız. Bunun
tabi, gerekleri var. Ulaşımı, çoğu zaman
şöyle düşünebiliriz. Evet, kendi ekonomi-
sini döndürmesi önemlidir. Ama bazen
toplu taşıma, hele hele bizim kentlerde
deniz ulaşımının devrede olması illa para
kazanmak anlamına gelmez” dedi.

Üvey evlat muamelesi gördü

"Halkın ihtiyaçlarını karşılamak, topluma
sağlıklı bir ulaşım aracı sunmak da bizim
sorumluluklarımızın başında. İstanbul
halkı, denizde seyahat etmenin keyfini ya-
şamalı, yaşayacak. Açıkçası 2005’de Türk
Denizcilik İşletmeleri’ne bağlı olan Şehir
Hatları İBB’ye devrolmuştu" diyen İma-
moğlu, "Ama sanki tam olarak iç içe geçe-
mediler. İstanbul’da deniz taşımacılığının
biraz üvey evlat muamelesi gördüğünü
düşünüyoruz. Bu bakış açısı aslında sıkın-
tılıydı. Biz Şehir Hatları vapurlarının geli-
şimine baktığımızda; kıyıya, kenara
atılmış, neredeyse çürümeye terk edilmiş
tarihi vapurları gördük. Hatta şehrin sim-
gesi olan şehir vapurlarının yerine İstan-
bul’la hiç alakası olmayan, bütün
İstanbulluyu mutsuz eden bir tasarımla
vapurlar yapıldı. Londra’da telefon kulü-
belerin, taksilerine bakarsınız Londra der-
siniz. İstanbul için de Şehir Hatları
vapurları tam da böyle bir simge. Onlara
baktığınızda burası İstanbul dersiniz. O

keyfi yaşarsınız. Tabiri caizse korunacak
miras. Korunmalı. Öncelikle korunması
gereken miras. Biz de tamamen o gözle
bakıyoruz. Bu işin çekirdeğini, ana hücre-
sini korumak gerekiyor. Orası da burası,
Haliç Tersanesi" ifadelerini kullandı. 

50 deniz taksi hizmete alınacak

Yeni üretilecek deniz taksilerin İstanbul’un
ruhuna uygun olacağını belirten İma-
moğlu, deniz taksi ve üretimine dair şu bil-
gileri de paylaştı: "İBB’nin ana disiplini ile
bir paydaş olacak. Bunun bir hizmet kadar
kimlik olduğunun farkında olacak. Onu
hissettiren kurumsal bir yapıyla bu yılın
yaz aylarında sunmak istiyoruz. 50 adet
deniz taksiyi sisteme katmak istiyoruz.
Hem sayısal anlamada, hem daha sürdü-
rülebilir ve hizmet vermesi anlamında
deniz takside 50 yetmiyorsa daha fazlasını
hedefimize koymalıyız. Deniz taksilerimiz,
10 kişi kapasiteli olacak ve sizi Adalar’dan
Sarıyer’e, Beylikdüzü’nden Üsküdar’a,
Pendik’ten Bakırköy’e taşıyacak. Bu taksi-
ler, 565 yıl önce Fatih Sultan Mehmet’ten
bize emanet bu tersanede üretilecek. Gün-
cel, dijital teknolojik iletişimin de katkı
sunduğu bir sistemle deniz taksi hayata
geçecek. Kaygı duymayın, tereddüt etme-
yin. Bu zor günleri aşacağız. Covid-19
mücadelesi bilim ve akılla aşılacak. Ve in-
sanlığa hizmet noktasında en büyük coş-
kuyu yaşayacak merkezlerin başında
İstanbul geliyor. Bütün arkadaşlarımızın
bu heyecanı ve enerjiyi hissetmesini istiyo-
rum. Zira, bizim her yönüyle hazır olma-
mız lazım. İstanbul’un metrolarıyla ve
koca koca parklarıyla hazır olması lazım.
İstanbul’a gelecek olan turistlere bu kenti
hazır etmemiz lazım. Bütün bunları ilkele-
rimizle hazırlayacağız."

İmamoğlu, göreve gel-
dikten sonra deniz ula-
şımında yaptıkları
yenilikleri anlatarak,
"Vapur hizmetlerinin
kesintisiz olması lazım.
24 saat hizmet verme
anlayışına geçtik. Ada-
lar, vapurlar için İstan-

bul için önemli bir destinasyon. Oraya
yapılan seferlerimizi artırdık. Anadolu
yakası ve Adalar bağlantısını sağla-
dık. Aynı zamanda Boğaz içerisinde
farklı seyahat aşamalarını geliştiriyo-
ruz. Beykoz ve Sarıyer bunlardan bir-
kaçı. Her anında kentin ucuz ulaşımla
halkın hizmetine sunduk. Belirli saat
dilimlerindeki çok fayda verdi ve sa-
yıyı artırdı. Kapanmaya yüz tutmuş
Haliç Tersanemize ilk geldiğimde, ça-
lışanların yüzlerindeki umutsuzluğu
görmüştüm. Yüzleri asıktı. Burada hiz-
met veren emekçiler, ustalar, çıraklar
2-3 nesildir burada. İnanılmaz bir ge-
lenek var. Keyifle gururla izliyorum"
dedi. Deniz taksi uygulamasının daha
önceki yönetimler tarafından denen-
diğini ama başarılı olmadığını da
anımsatan İmamoğlu, “Tabanı iyi
oturmadığından, sistemi iyi çalışılma-
dığından ne yazık ki bu işler olmuyor.
Yıllar geçiyor aradan ve bu deniz tak-
silerin Haliç’te çöplüğe dönmelerini
güçlükle temizliyoruz. Zar zor çürü-
meye terk edilen bu deniz taksileri bir
depoya aldırdık" diye konuştu. 

DENİZ TAKSİLERİ 
ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

İLK REÇİNEYİ SÜRDÜ
Bu törenin ardından,  İmamoğlu, Dedetaş
ile birlikte deniz taksinin prototipine ilk re-
çineyi sürerek, “Tüm İstanbul’umuza hayırlı
olsun” dedi. Deniz taksilerin rengini İstan-
bullular belirleyecek. Vapur iskelelerine ko-
nulan kiosklardan oy verecek vatandaşlar,
deniz taksilerde görmek istedikleri renkleri
belirleyecek. Programdan sonra kiosk ba-
şına geçen İmamoğlu, konuklar arasında
yer alan Eren Erdem, Doğan Subaşı ve
Kemal Çebi’nin oy kullanmasını isteyerek,
“Benim oy vermem doğru olmaz. Lütfen siz
oy verin” dedi ve deniz taksi için ilk oylama
yapıldı. Tüm İstanbulluların oy vereceği sis-
tem, 24 Ocak’a kadar devam edecek.

Gönüllü eller bağış yaptıGönüllü eller bağış yaptıGönüllü eller bağış yaptıGönüllü eller bağış yaptıGönüllü eller bağış yaptıGönüllü eller bağış yaptı

Şehir Hatları’nın 170’nci yıl dönümünde gerçekleştirilen programda, CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem, İBB Başkan Vekili 
Hüseyin Aksu, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, başta İBB Meclisi 

CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı olmak üzere CHP Meclis Üyeleri ile İBB üst yönetimi hazır bulundu.
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MASKESİZ DOLAŞMA
VİRÜSE BULAŞMA
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KİŞİ
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COVİD19
TAŞIYICI

BASIN İLAN KURUMU



S uriye'de rejimin saldırılarından 
kaçıp, Türkiye sınırındaki çadır 
kentlere yerleşen siviller, Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi 
Emine Erdoğan'ın yanı sıra devlet kurum-
ları ve yardım kuruluşlarının yaptırdıkları 
briket evlere yerleşmeyi bekliyor. 50 bin ka-
lıcı konutun inşaatında sona gelinirken, 
önümüzdeki günlerde altyapı çalışmaları-
nın da tamamlanmasıyla savaş mağduru 
aileler evlere yerleştirilecek. 3 yıl önce Suri-
ye'nin Hama kentine rejimin düzenlediği 
hava saldırısında eşini kaybeden ve 1'i en-
gelli 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren 
Aliye el-Muhammed el Ahmed (33), "Tür-
kiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür edi-
yorum. Hiçbir şeyimizi eksik bırakmıyor-
lar" dedi. 2011 yılı Mart ayında başlayan 
ve 1 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybet-
tiği Suriye'deki iç savaş nedeniyle, milyon-
larca sivil evlerini terk edip, göç etmek 
zorunda kaldı. Son yıllarda rejim unsurla-
rının yoğun saldırılarından korunmak için 
Türkiye sınırına göç eden yüz binlerce 
sivil, Atme ve Sermede bölgelerinde boş 
arazilere kurdukları çadırlarda zor koşul-
larda yaşamaya başladı. Kış aylarıyla bir-
likte şartları oldukça ağırlaşan bölgede 
yaşamını sürdürmeye çalışan savaş mağ-
durlarına, iç savaşın başladığı günden iti-
baren Türkiye yardım etti. Bölgede 
çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı, 
AFAD ve diğer sivil toplum örgütleri çadır, 
soba, yatak, gıda ve hijyen gibi temel ihti-
yaç malzemelerini savaş mağduru sivillere 
düzenli olarak ulaştırdı. 

Erdoğan katkı sağladı  

Bölgedeki sivillerin, yaşam koşullarının iyi-
leştirilmesi amacıyla geçen yıl Türkiye’de 
‘Bir aradayız, İdlib’in yanındayız’ sloga-
nıyla kalıcı konut yapılmasına yönelik 
kampanya başlatıldı. Türk Kızılayı ve 
AFAD’ın yanı sıra yardım kuruluşlarının 
da yer aldığı kampanyaya Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da maddi 
destek sağladı. Bugüne kadar 700 milyon 
lirayı aşkın desteğin sağlandığı kampanya 
kapsamında yapımına başlanan kalıcı ko-
nutların inşası devam ederken, birçok nok-
tada alt ve üst yapı çalışmalarında da 
sona gelindi. 

50 bin ev inşa ediliyor 

Kampanyanın başlamasının ardından İd-
lib’de çalışma başlatan teknik ekipler, ka-
lıcı konutların inşa edileceği alanları 
belirledi. Bu çalışmanın ardından Atme, 
Killi, Meshed Ruhin, Deyr Hassan, Tel 
Kerema, Şeyh Bahr, Babiska ve Bab el 
Hava bölgelerinde yapılan zemin etütleri-
nin ardından, konutların inşasına baş-
landı. Suriyelilerin isteği doğrultusunda 2 
oda, mutfak, banyo, tuvalet ve avlu olarak 
39 metrekareye projelendirilen konutların, 
binlercesi tamamlandı. Çatılarına 1 tonluk 
su depolarının da yerleştirildiği kalıcı ko-
nutlara, ilk etapta dezavantajlı ailelerin 
yerleştirileceği ve kampanya kapsamında 
İdlip bölgesine 50 bin briket ev yapılması 

planlandığı bildirildi. 

Kış sıcak evlerde geçecek 

Türk Kızılayı İdlip Ekip Başkanı Mücahit 
Salih Duran, son zamanlarda rejimin sal-
dırılarında zor durumda kalan 4 milyon 
İdlip nüfusunun, 1 milyonunun Türkiye 
sınırına göç ettiğini ve çok zor şartlar al-
tında yaşamaya çalıştıklarını belirterek, bu 
şartları iyileştirmek için desteklerini sür-
dürdüklerini söyledi. Savaş mağdurlarının 
yaşam koşullarını iyileştirmek adına briket 
ev inşasını sürdürdüklerini belirten Duran, 
“Şu anda da hava şartları çok kötü. Bu in-
sanlar çok zor şartlarda yaşıyorlar ve üşü-
yorlar. Biz de temel ihtiyaçlarını 
karşılamak adına elimizden gelen desteği 
sağlıyoruz, ancak yeterli olmuyor. Bu ne-
denle milletimizin destekleriyle başladığı-
mız kampanyada, alt yapı çalışmalarını da 

çok kısa süre içerisinde bitireceğiz. Ayrıca 
inşaatını tamamladığımız sağlık ocağının 
yanı sıra cami, okul ve sosyal tesislerini de 
tamamlayıp, aileleri buradaki evlere alaca-
ğız ve bu kışı sıcak evlerinde geçirmelerini 
sağlayacağız" diye konuştu. 

Eksik bırakmıyorlar  

Rejim uçaklarının 3 yıl önce Suriye’nin 
Hama kentine düzenlediği bombardı-
manda eşi Halid el-Muhammed el-Ha-
san’ı kaybettiğini ve 1’i engelli, 3 
çocuğuyla yaşam mücadelesi verdiğini be-
lirten Aliye el-Muhammed el Ahmed (33), 
“Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür edi-
yorum. Hiçbir şeyimizi eksik bırakmıyor-
lar. Her ay düzenli bir şekilde 
yardımlarımızı alıyoruz. Allah razı olsun" 
dedi.  
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ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo, koronavirüs (Kovid-
19) virüsünün Çin'in Wuhan 

kentinde bulunan laboratuvardan çıktı-
ğına dair ileri sürülen istihbarat raporu 
açıkladı. "Çin'in, yürüttükleri standartların 
altındaki laboratuvarlar ile dünyayı en-

fekte etme geçmişi var" diyen Pompeo, 
ABD istihbaratının yeni istihbaratına göre, 
Vuhan'daki laboratuvarda görevli araştır-
macılara ait 2019 yılının sonbaharında 
Kovid-19 ile benzer semptomlarla hasta-
landıklarına dair delillerin olduğunu ileri 
sürdü. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) 

çağrıda bulunan Pompeo, "Kovid-19’a 
neden olan virüsün yanlışlıkla Vuhan’daki 
bir laboratuvardan çıkmış olma olasılığı 
bütünüyle araştırılmalı" dedi. Pompeo 
açıklamasında, "Pekin bugün, bilim insan-
larının dünyayı bu ölümcül virüs ve bir 
sonrakinden korumak için ihtiyaç duy-

duğu hayati bilgileri saklamaya devam 
ediyor. ABD istihbaratının yeni elde ettiği 
raporda Kovid'e neden olan virüse genetik 
olarak yüzde 96.2 benzer bir yarasa koro-
navirüsü ile çalıştıkları ve laboratuvarın 
Çin ordusuyla gizli bağlantıları olduğu 
bilgisi var"ifadelerine yer verdi. DHA 

Kraliyet ailesi 
olmak varmış! 

İSVEÇ Kralı Carl Gustaf (74) ve 
Kraliçe Silvia Gustaf (77) koronavi-
rüse karşı geliştirilen aşının ilk do-

zunu vuruldu. Kral Carl ve Kraliçe Silvia 
Avrupa'daki Kovid-19 aşısı alan en son Avru-
palı kraliyet ailesi oldu. Stenhammar Şato-
su'nda ilk doz koronavirüs aşısı olan Kral 
Carl ve Kraliçe Silvia'nın sağlık durumunun 
iyi olduğu belirtilirken, kral ve kraliçenin ül-
kede 2'inci aşama olan 70 yaş ve üzerine aşı-
lama uygulaması başlamadan aşı vurulması 
eleştirilere de neden oldu. Ülkede 2'inci 
aşama olarak bilinen 70 ve üzeri yaştaki aşı 
uygulamasına bugün başlanacağı ifade 
edildi.İsveç Kralı Kralı Carl Gustaf aşının ar-
dından instagram hesabından yaptığı açıkla-
mada, "Kovid-19'a karşı aşılama şu anda 
ülkemiz genelinde yapılıyor. Bu zor dönemi 
birlikte ve bir an önce atlatabilmemiz için 
önümüzdeki aylarda aşı olma fırsatı olan her-
kesin aşı olmayı tercih etmesini umuyorum" 
ifadelerini kullandı. Avrupa'daki Kraliyet aile-
lerinden 5 Ocak tarihinde ilk kovid-19 aşısı 
olan kişisi Danimarka Kraliçesi 2'inci Marg-
rethe (80) oldu. Norveç Kralı 5’inci Harald 
(83) ve eşi Kraliçe Sonja (83) koronavirüs aşı-
sını 14 Ocak'ta vuruldu. İngiltere Kraliçesi 
2'nci Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü 
Prens Philip'in (99) 10 Ocak'ta Windsor Sara-
yı'nda koronavirüs aşısı olmuştu. 
 

Seyahat koridorları 
kapanıyor 
İNGİLTERE Başbakanı Boris John-
son, koronavirüs (Covid-19) kısıtla-
maları kapsamında Pazartesi günü 

tüm dünyaya seyahat koridorlarının kapatıla-
cağını açıkladı. Johnson, kararın virüsün 
henüz tanımlanamayan çeşitli mutasyonları 
nedeniyle alındığını belirtti. İngiltere’de koro-
navirüs hayatı kısıtlamaya devam ediyor. Kri-
tik vaka artışları ve can kayıpları nedeniyle 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ulusa ses-
leniş konuşmasında tüm seyahat koridorları-
nın Pazartesi yerel saatle sabah 04.00’ten 
itibaren kapatılacağını duyurdu. Johnson, ka-
rarın virüsün henüz tanımlanamayan çeşitli 
mutasyonları nedeniyle alındığını ekledi. Öte 
yandan, ülkeye giriş yapmak üzere gelen kişi-
lerin giriş yapmadan 72 saat öncesinde nega-
tif test sonucu almış olmaları gerektiğini ifade 
eden Johnson, 10 gün karantina kuralının da 
geçerli olacağını açıkladı. Başbakan Johnson, 
ülke çapındaki hastanelerde 37 bin hastanın 
bulunduğu duyurdu. Kanser tedavilerinin er-
telendiğini belirten Johnson, ambulansların 
yoğun mesai yaptığını ve yoğun bakımdaki 
hastaların bitişik yataklarda kaldıklarını ifade 
etti. ‘Evde kalın’ çağrısını yineleyen Johnson, 
“Şu an ulusal kararlılığımızın ve bireysel ça-
balarımızın en ufak bir gevşemesinin zamanı 
değil. Lütfen evde kalın” dedi. 
 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmacıların 2019'un sonlarında koronavirüsten hastalandığını iddia eden 
yeni istihbarat raporunu açıklayarak, DSÖ'ye " Vuhan’daki bir laboratuvardan çıkmış olma olasılığı bütünüyle araştırılmalı" çağrısında bulundu

IYI KI TURKIYE VAR

İsveç Kralı Carl Gustaf(74) ve Kraliçe Silvia 
Gustaf (77), Avrupa'daki Kovid-19 aşısı alan 

en son Avrupalı kraliyet ailesi olurken,  
aşı uygulamasının 2'inci aşamadan önce  
gerçekleşmesi tepkilere de neden oldu

FRANSA'NIN eski Cumhurbaş-
kanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk-
tan davası kapsamında 4 yıl 
hapse mahkum edilirken, Ulusal 
Mali Suçlar Savcılığı Sarkozy 
için ön soruşturma başlattığını 
duyurdu. Bir Rus şirketinin çı-
karları doğrultusunda lobi ça-
lışmalarında bulunmakla 
suçlanan Sarkozy'nin 2012’de 
seçimleri kaybettikten sonra 
tekrar avukatlığa döndüğü sı-
rada, Rusya’da yaptığı iddia 
edilen danışmanlık faaliyetiyle 

ilgili olduğu ifade edildi. Fransız 
medyasına göre, Sarkozy 
2019’da Rusya’da, Fransız şir-
keti Axa’nın ortağı olduğu 
‘RESO’ sigorta şirketiyle söz-
leşme imzaladı. Birkaç yıllığına 
yapılan sözleşmenin maliyetinin 
3 milyon Euro olduğu ifade edi-
lirken Sarkozy’nin hesabına 
geçen yıl Rusya’dan 500 bin 
Euro para transfer edildiği öne 
sürüldü. Fransız medyasının ha-
berinde, “Soruşturma, eski dev-
let liderinin tamamen yasal 

olan danışmanlık faaliyetini mi 
yürüttüğü yoksa Rus oligarklar 
adına potansiyel suç olan lobi 
faaliyetlerine katıldığını belirle-
meye çalışıyor” ifadelerine yer 
verildi. Dosyanın, geçen yaz ay-
larında, Tracfin mali istihbarat-
tan bilgi alındıktan sonra 
açıldığını kaydetti. Savcılık, 
Aralık ayında Sarkozy’nin, yol-
suzluk davası kapsamında ikisi 
şartlı olmak üzere 4 yıl hapse 
mahkum edilmesini talep et-
mişti. DHA 

Kovid-19 hakkında yeni istihbarat iddiası

3 yıl önce Suriye’nin Hama kentine rejimin düzenlediği hava saldırısında eşini kaybeden ve 1’i engelli  
3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Aliye el-Muhammed el Ahmed (33), “Türkiye Cumhuriyeti'ne,  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şeyimizi eksik bırakmıyorlar” dedi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip 
Erdoğan, AB ülkelerinin Ankara 
büyükelçilerine hitaben yaptığı ko-
nuşmasında, AB Komisyonu Baş-
kanı Ursula von der Leyen'e, 
Suriye'nin kuzeyinde yapılan briket 
evleri ziyaret etme teklifinde bulun-
duğunu dile getirmişti. Rejimin  
saldırılarından kaçıp, Türkiye sını-
rındaki çadır kentlere yerleşen sivil-
lerden Sabah Fual, "Türkiye 
Cumhuriyeti'nden Allah razı olsun. 
Briket evler yaptılar. Çadır yaşantı-
sından kurtulup bu briket evlere 
yerleşmeyi bekliyoruz. Erdoğan'ın 
çağrısına katılıyoruz. Gelsinler 
bizim çadırlarımıza, çadırımızın  
yaşantılarına. Halimize baksınlar.  
AB temsilcilerini ve Erdoğan'ı 
bekliyoruz" dedi. DHA 

Çağrıya katılıyoruz 

Fransa'nın Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, bir Rus şirketinin çıkarları doğrultusunda lobi çalışmalarında  
bulunmakla suçlanan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında ön soruşturma başlattığını açıkladı

Ne çektin be Sarkozy!
Fransa'nın eski 
Cumhurbaşkanı  
Nicolas Sarkozy, 
yolsuzluktan  
davası kapsamında 
4 yıl hapse  
mahkum edilirken,  
Ulusal Mali Suçlar 
Savcılığı Sarkozy 
için ön soruşturma 
başlattığını  
duyurdu
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T ürkiye’de müzelere ilgiyi artırmak 
amacıyla 2018 yılından bu yana 
gerçekleştirilen “Müzede Selfie 

Günü” etkinliği kapsamında, Samsung 
Türkiye de ülkemizdeki müzelerin ve ta-
rihi eserlerin tanıtımına katkıda bulun-
mak amacıyla yeni amiral gemisi Galaxy 
S21 cihazının başrol oynadığı bir etkinlik 
düzenledi. Tarihçi ve Yazar Emrah Safa 
Gürkan’ın ev sahipliğinde İstanbul Ar-
keoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen etkin-
likte katılımcılar birçok tarihi eseri görme 
şansını yakalarken Galaxy S21 cihazının 
epik kamera özelliklerini kullanarak keyifli 
bir deneyim de yaşadı. Tabnit’in Mum-
yası, Nekropol, İskender ve Ağlayan Ka-
dınlar Lahdi, Kybele ve Sidamara Lahdi, 
Babil’in Kabartmaları, Kadeş Antlaşması 
ve Hammurabi Yasaları gibi birçok 

önemli eserin hikâyesini Emrah Safa 
Gürkan’dan dinleyen misafirler Galaxy 
ailesinin en yeni amiral gemisi cihazını 
kullanarak bu eserler eşliğinde baş dön-
dürücü selfie’ler de çekti. 

Her an bir efsane 

Galaxy S21 Serisi Samsung’un efsanevi 
kamera kalitesini profesyonel düzey geliş-
tirmeler ve video inovasyonlarıyla devam 
ettirerek, her beceri düzeyinden kullanıcı-
nın en iyi kareleri yakalayabilmesini de 
sağlıyor. Geliştirilmiş 8K Snap özelliği 

kullanıcıların 8K videolarından kristal 
berraklığında kareler yakalamasını sağlar-
ken 60 fps Süper Dengeli video özelliği 
sayesinde hareket halinde dahi olsalar da 
çektikleri görüntüler son derece temiz gö-
rünüyor. Yeni Yönetmen Bakışı özelliği 
ise en güzel hikâyeler için çekimleri önce-
den görmeye, geçişler yapılabilmesine ve 
en iyi karelerin seçilebilmesine olanak ve-
riyor. Kullanıcılar, Vlogger Kadrajıyla 
gerçek zamanlı tepkileri yakalamak için 
ön ve arka kameralarla aynı anda video 
çekebiliyor, Canlı Küçük Resimler özelli-

ğiyle ön izleme yaparak açı değiştirebili-
yor, yakın plan veya geniş çekim arasında 
geçişleri gerçekleştirebiliyor. Yapay zekâ-
nın gücüyle, sevilen Tek Tuşla Çoklu 
Çekim özelliği, tek dokunuşla çeşitli fo-
toğraf ve video formatlarının çekebilme-
sini de sağlıyor. Profesyonel tarzı 
yansıtan Highlight Video ve Dinamik 
Ağır Çekim gibi yeni video ayarlarıyla 
daha da geliştirilen bu özellik sayesinde, 
kullanıcılar en heyecanlı aksiyona odakla-
nırken çarpıcı kareler ve öne çıkan akışları 
yakalayabiliyor. 
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Şiire doyacaksınız

YUNUS Emre Enstitüsü, 
salgın süreciyle birlikte diji-
tal ortama taşıdığı faaliyet-

lerine yeni yılda da devam ediyor. 
Enstitünün bu yıl dijital  ortamda ger-
çekleştirileceği ilk kültür-sanat faali-
yeti Çevrimiçi Kısa Film Haftası 
olacak. Londra, Berlin ve Washington 
DC Yunus Emre Enstitüleri tarafın-
dan ortaklaşa düzenlenen Cut Short, 
Live Long Çevrimiçi Kısa Film Haf-
tası kapsamında, toplam 13 ödüllü 
kısa film Almanya, İngiltere ve Ameri-
ka'da eş zamanlı olarak 25-30 Ocak 
2021 tarihleri arasında sinemaseverle-
rin beğenisine sunulacak. Enstitü ta-
rafından dijital ortamda ilk defa 
gerçekleştirilecek olan film haftası  
kapsamında gösterimi yapılacak film-
ler, enstitünün sinema alanında yapa-

cağı etkinlikler için özel olarak hazır-
lanan yeecinema.eventive.org web si-
tesinden paylaşılacak. Web sitesinde, 
ayrıca gösterilecek filmlere ait detay-
lar yer alıyor. 

Yönetmenlerle sohbet şansı 

3 tane uluslararası yapıma da yer ve-
rilen ve ödüllü kısa filmlerden derle-
nen serideki filmlerin gösterimi 
belirlenen gün ve saatlerde tek seferlik 
yapılacak. Filmler, gösterimi yapıldık-
tan sonra 12 saat boyunca sinemase-
verler tarafından ücretsiz olarak 
izlenebilecek. Büyük ilgiyle takip edi-
len Türk sinema sektöründen yenilikçi 
ve etkili filmlerin tüm dünyada izleyi-
ciyle buluşmasının amaçlandığı film 
haftası kapsamında ilk gösterimi ya-
pılacak filmler ise "Lekesiz" ve "Tor" 

olacak. İzleyiciler, Türkçe yayınlana-
cak ve altyazı dili İngilizce olan filmle-
rin soru-cevap kısımlarına 
katılabilecek ve yönetmenler ile  
sohbet edebilecek. 

Gösterimi yapılacaklar fimler; 

25 Ocak 2021: TOR (Akbank Kısa 
Film Festivali Kısa Film Forum / En 
İyi Senaryo), 
Lekesiz (26. Adana Altın Koza Film 
Festivali, Ulusal Öğrenci Filmleri  
Yarışması) 
26 Ocak 2021: Avarya, İkame 
27 Ocak 2021: G.K, Interstate 8 
28 Ocak 2021: Dede, Teselli 
29 Ocak 2021: Maradona's Legs, Servis 
30 Ocak 2021: Bir Nehir Kıyısında, 
Bitcoini Olan Rakun, Good Thanks, 
You?

İLK dönem şiirlerinde doğa, aşk, ay-
rılık, yalnızlık, özlem temalarına 
ağırlık veren, daha sonrasında ise 

toplumsal konulara yönelen Gülten Akın’ın şi-
irlerinden derlenen program 18 Ocak akşamı 
saat 20.30’da yayımlanacak. Atilla Birkiye’nin 
hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyar-
ladığı, Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini 
üstlendiği etkinlik, sezon boyunca İş Sanat’ın 
sosyal medya hesaplarından ve internet site-
sinden ücretsiz izlenebilir. İş Sanat’ın ocak 
ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle 
buluşmaya devam edecek. İş Sanat ve Milli 
Reasürans iş birliğinde düzenlenen, şef Hakan 
Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda 
Orkestrası’nın konseri 21 Ocak’ta yayında ola-
cak. Konserin solistliğini çellist Çağ Erçağ ya-
pacak. “Bilal Karaman Quartet ve Ece Göksu” 
caz konseri 30 Ocak’ta gerçekleşecek. Çocuk-
ların merakla beklediği dünyaca ünlü klasik 
masallar 17 Ocak’ta Uyuyan Güzel ve 24 
Ocak’ta Fındıkkıran ile devam edecek. Yazarı-
nın Sesinden serisine 25 Ocak’ta Ethem Baran 
“Döngel Dünya” eseriyle konuk olacak. Tüm 
konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlik-
leri ise saat 15.00’ten itibaren yayımlanacak. 

Bir efsanenin gidişi 
TÜRKİYE'DE çok sesli müziğin geliş-
mesinde önemli katkıları olan Mu-
ammer Sun, önceki akşam 

kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hastanesinde çoklu organ yetmezliği ne-
deniyle vefat etti. Besteciler, Orkestra Şefleri ve 
Müzikologlar Birliği Derneği (BESOM) Kuru-
cusu ve Onursal Başkanı, Sun Yayınevi'nin ku-
rucu ile yöneticisi de olan Muammer Sun, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan 
Cumhuriyet ve Kurtuluş film müziklerinin bes-
telerine imza atan isimdi. 

Ömrünü müziğe adadı 

Ankara’da 1932'de doğan Muammer Sun, 
1946’da Askeri Mızıka Okulunda müziğe baş-
ladı. 1953’te Ankara Devlet Konservatuvarı 
Kompozisyon Bölümüne girerek Ahmed 
Adnan Saygun’un öğrencisi olan Sun, konser-
vatuvarda, Mithat Fenmen ile piyano, Hasan 
Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği, Muzaf-
fer Sarısözen ile Türk Halk Müziği, Ruşen 
Ferit Kam ile klasik Türk musikisi, Kemal İle-
rici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armo-
nisi konularında çalıştı. 
Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon 
Bölümü İleri Yüksek Dönemi’nden Ahmet 
Adnan Saygun’un öğrencisi olarak 1960'ta 
mezun olan Sun, aynı yıl Ankara Devlet Kon-
servatuvarına öğretmen olarak atandı. 1999’da 
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuva-
rından emekli olan Sun'a, TRT Ankara Rad-
yosu Çoksesli Korosu, kuruluşunun 50'nci yıl 
dönümü olan 16 Şubat 2020'de hizmetleri do-
layısıyla ödül takdim edildi.

Bizden tavsiye bu filmleri kaçırmayın

Burak Sense iddialı geldi

TAYLAN DAŞDÖĞEN 

2021 yılının ilk müzik festivali 
"Milyonfest Online" başladı. İlk 
iki günde Sertab Erener, Ceza, 

Athena ve Can Bonomo gibi ünlü isimler 
sahne aldı, toplam 62 bin kişi izledi. Türki-
ye'nin bu yılın ilk festivalini online düzenli-
yor. Online etkinlik ve gösteri platformu 
Sosyo'dan canlı yayınlanan festivalin çe-
kimleri Fişekhane'de gerçekleştiriliyor. 5 
gün sürecek festivalin ilk gününde Sertab 
Erener, Ceza ve Can Bonomo sahne alır-
ken, konserleri 27 bin kişi canlı izledi. Fes-
tivalin ikinci gününde dün Athena, 
Adamlar ve Sena Şener sahne aldı. İkinci 
günde ise konserleri 35 binden fazla kişi 
canlı izledi. Sevilen şarkılarını seslendiren 
Athena geceye damgasını vururken, gru-
bun vokalisti Gökhan Özoğuz,, "Bu zor 
zamanlarda böyle bir festival yapabilmek 
çok önemli. Bu festivali düzenleyen, böyle 
zamanlarda birlikte olmamızı sağlayan 
Milyonfest'e çok teşekkür ediyorum" dedi. 
Sena Şener de pandemi nedeniyle zor bir 
süreçten geçtiklerini ifade ederek, sanatçı-
ların tekrar sahnelere dönebilmesine 
imkan yaratılmasına teşekkür etti.  

Yıldızlar geçidi

SÖZÜ ve müziği kendisine 
ait olan şarkının alışılmışın 
dışında aranjesi Cem Ergu-

noğlu, mix mastering ise Erol Temizel 
imzası taşıyor. ''Burak Sense'', müzikal 
kariyerinin yanı sıra eş zamanlı başa-
rılı bir avukat olarak kariyerini sürdü-
rüyor. Kendini yıllardır müziğe 
adamayı bekleyen genç müzisyen, 
müzikte herhangi bir kategori ya da sı-
nırlandırmayı doğru bulmadığını dile 
getirerek görsel sınırları aşan proje-
siyle bu yıl çok konuşulacak. 

Hande Yener tek örnek 

Sektöre iddialı ve emin adımlar eşli-
ğinde merhaba diyen Burak Sense 
duygularını şu sözlerle ifade etti; ''Tür-
kiye'de kendime kimseyi örnek almıyo-
rum ve pop müziğin bir süredir kan 
kaybettiğini ve özellikle büyük isimle-
rin risk almaktan korktukları için hep 
aynı ritm üzerine benzer sözler ile mü-
zikte ki bu tek düzeliğe sebep oldukla-
rını düşünüyorum. Derdim hepsinin 
dışına çıkmak, umarım çok 
seversiniz.'' Onur Aldoğan yönetmen-
liğinde yaklaşık 16 saatte çekilen 
''Başka Beden''in klibinde sanatçıya 2 
manken eşlik ederek şarkının ruhu 
özenle seçilmiş görüntüler eşliğinde 
izleyicisine yansıtıldı. Yeni projesinin 
hem görselleri hem de soundu ile Tür-
kiye'de önemli bir yer edinmekte ıs-
rarcı olan ''Burak Sense'', yeni 

şarkısının sözleri ile beden ve ruhun 
çatışmasına değinerek, herkesin kendi 
yalnızlığında, iç sorularına dönerek 
cevap aramasının önemini vurguluyor. 

''Burak Sense''nin yeni projesi ''Başka 
Beden'' tüm müzik platformlarında ve 
klibi NetD kanalında yayında! 
NEŞE MERT 

Zehirli Ot şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı “Burak Sense”, tüm detaylarıyla 
 özgürlüğün simgesi olarak betimlediği yeni projesi ''Başka Beden'' ile müzikseverlerle buluştu

İş Sanat’ın gelenekselleşmiş dinleti serisi-
nin bu ayki konuğu, Türk şiirinde iz bıra-
kan kadın şairlerin başında gelen Gülten 
Akın olacak. Modern şiirin güçlü kalemi 

Akın’ın şiirlerini, “Kestim Kara Saçlarımı” 
başlıklı dinletide Tilbe Saran, Hümay  
Güldağ ve Aslı Yılmaz seslendirecek. Samsung Türkiye’nin  

15 Ocak “Müzede Selfie 
Günü” kapsamında ülkemiz-
deki müzelerin ve eserlerin  
tanıtımına katkıda bulunmak 
amacıyla gerçekleştirdiği  
etkinlikte misafirler birçok 
tarihi eseri görme şansını  
yakalarken Galaxy S21 cihazı 
ile baş döndürücü selfie’ler 
çekti, yepyeni özelliklerini ilk 
elden deneyimledi

MUZEDE SELFIE
Türkiye’de müzelere  
ilgiyi artırmak amacıyla 
2018 yılından bu yana 
gerçekleştirilen  
“Müzede Selfie Günü” 
etkinliği kapsamında, 
Samsung Türkiye de  
ülkemizdeki müzelerin 
ve tarihi eserlerin tanıtı-
mına katkıda bulunmak 
amacıyla yeni amiral 
gemisi Galaxy S21 ciha-
zının başrol oynadığı 
bir etkinlik düzenledi. 

'Burak Sense'',  
müzikal kariyerinin 
yanı sıra eş  
zamanlı başarılı  
bir avukat olarak  
kariyerini  
sürdürüyor



G ençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, ‘Gençlik ve 
Spor Yatırımları Protokol İmza 

Töreni’ için Yalova’ya geldi. İlk olarak Ya-
lova Valisi Muammer Erol’u ziyaret eden 
Bakan Kasapoğlu, daha sonra Yalova Bele-
diye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile gör-
üştü. Ardından da Gençlik ve Spor 
Yatırımları Protokol İmza Töreni'ne geçti. 
Belediye Meclis Salonu'ndaki törende ko-
nuşan Bakan Kasapoğlu, Yalova’ya spor 
yatırımları konusunda müjdeler verdi. Yalo-
va’nın aynı zamanda bir turizm şehri oldu-
ğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Bu 
çerçevede bugünkü tesislerimiz, inşa edece-
ğimiz çalışmalar, spor salonları ve semt sa-
haları, tenis, basketbol, voleybol kortları ve 
bununla birlikte tabi ki basketbol alanları. 
'10 Bin Pota' projemizin 110 tanesini Yalo-
va’ya inşallah kazandıracağız. Bununla bir-
likte yeni dev adamları yetiştirme 
noktasında da Yalova’mızdan ümitvar ol-
duğumuzu, umutlu olduğumuzu da ifade 
etmek istiyorum. Tabi yüzme en önem ver-
diğimiz projelerden bir tanesi. Geçen yıl 
yüzme bilmeyen kalmasın, 1 milyon kişiye 
yüzme öğretme hedefi noktasında, hamdol-
sun ki o rakamı da pandemiye rağmen 
aştık. Yine bu yıl kadınıyla erkeğiyle tüm 
toplumumuzu, yüzme öğrenmek isteyen 
herkesi havuzlara beklediğimizi de özellikle 
ifade etmek istiyorum. Tabi pek çok tesisi 
kazandırıyoruz” dedi. 

Çok önemli bir yatırım  

Şimdiye kadar kazandırmış oldukları tesisler 
içerisinde birine dikkat çeken Kasapoğlu, 
“Ben bunların içerisinde bir tanesini vurgu-
lamak istiyorum; Bir deniz şehri, su nokta-
sındaki zenginlikleri ve turizm potansiyeli 
itibariyle Yalova’mızın merkezine kazandıra-
cağımız su sporları merkezinin, hem Ya-
lova’mız hem ülkemiz için çok ama çok 
anlamlı, çok stratejik bir yatırım, bir tesis 
olacağını ifade ediyorum. Özellikle tüm spor 
camiasına, Yalova’yı bu anlamda önemli bir 
destinasyon, önemli bir merkez olarak gör-
meleri gerektiğini belirtiyorum. Su sporları 
merkezimizin spor camiamıza, Yalova’mıza, 
gençlerimize hayırlı, uğurlu olmasını  
temenni ediyorum” diye konuştu. DHA 
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TÜRKİYE Boks Federasyonu'ndan 
yapılan açıklamaya göre, dün 75 
kilo final müsabakasında ringe 
çıkan Şennur Demir, Belaruslu ra-
kibi Viktoryia Kebikava'yı mağlup 

ederek altın madalya kazandı. 57 
kiloda ringe çıkan Aycan Güldağı 
ise Kazak rakibi Vladislava Kukh-
ta'ya yenildi ve gümüş madalya 
aldı. 60 kiloda Esra Özyol ise bronz 

madalya elde etti. Önceki gün oy-
nanan final müsabakalarında 69 ki-
loda Busenaz Sürmeneli altın, 51 
kiloda Buse Naz Çakıroğlu da 
gümüş madalya kazanmıştı.

TÜRKİYE Badminton Federasyonu ile 
Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve 
Performans Uygulama ve Araştırma 
Merkezi arasında işbirliği protokolü 
imzalandı. Türkiye Badminton Fede-
rasyonu Başkanı Murat Özmekik, 
Gazi Üniversitesi Rektörü  
Prof. Dr. Musa Yıldız'ı makamında zi-
yaret etti. İşbirliği protokolü Prof. Dr. 
Musa Yıldız ve Türkiye Badminton 
Federasyonu Başkan Murat Özmekik 
tarafından imzalandı. Protokol kapsa-
mında, Gazi Üniversitesi Sporda Yete-
nek ve Performans Uygulama ve 
Araştırma Merkezi; Badminton Fede-
rasyonu ile birlikte yine protokol imza-
ladıkları Kano, Masa Tenisi,  
Judo ve Modern Pentatlon Federas-
yonlarına bağlı sporcuların sporda ye-
tenek taramasını ve atletik performans 
testlerini yapacak. Merkez, sporculara 
spor sakatlıklarından korunma konu-
sunda yardımcı olacak. Merkez ile  
federasyon arasında bilimsel araştır-
malara yönelik iş birliği de yapılacak. 
Ayrıca, antrenörlerin eğitimleriyle, 
proje temelli faaliyetler yürütülecek.

SP   R

İMZALAR  
BADMİNTON İÇİN

KADINLAR BOKSTA TARİHİ BAŞARI KAZANDI 

Yalova'da konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Bir deniz şehri, su noktasındaki zenginlikleri ve 
turizm potansiyeli itibariyle Yalova’mızın merkezine kazandıracağımız su sporları merkezinin, hem Yalova’mız hem 

ülkemiz için çok ama çok anlamlı, çok stratejik bir yatırım, bir tesis olacağını ifade ediyorum" dedi

SU SPORLARI ICIN MUJDE

Süper Lig'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-2  
mağlup eden Göztepe, 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı 

Kasapoğlu, “Ben 
bunların içerisinde 
bir tanesini vurgula-
mak istiyorum; Bir 
deniz şehri, su nok-
tasındaki zenginlik-
leri ve turizm 
potansiyeli itibariyle 
Yalova’mızın merke-
zine kazandıracağı-
mız su sporları 
merkezinin, hem  
Yalova’mız hem  
ülkemiz için çok 
ama çok anlamlı, 
çok stratejik bir  
yatırım, bir tesis  
olacağını ifade  
ediyorum.” 
şeklinde konuştu.

LİGDE 7. hafta erteleme maçında Ay-
temiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup et-
tikten sonra 18 puan ve averajla 5. 
sırada girdiği 12. haftadan itibaren 
çıktığı 6 karşılaşmada galibiyet ala-
mayan Göztepe, İttifak Holding 
Konyaspor mücadelesinden 3 puan 
çıkarmayı başardı. İttifak Holding 
Konyaspor maçına kadar Çaykur Ri-
zespor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-
0, Galatasaray'a 3-1 yenilen 
Göztepe, Fatih Karagümrük ile 1-1 
berabere kaldıktan sonra Trabzons-
por ve Fraport TAV Antalyaspor'a 1-
0'lık skorlarla mağlup oldu. İttifak 
Holding Konyaspor galibiyetinin ar-
dından puanını 22'ye çıkaran Göz-
tepe, averajla 13. sırada yer alıyor. 

İlhan Palut'suz ilk maçta galibiyet 

Geçen haftaki Fraport TAV Antal-
yaspor mağlubiyetinin ardından tek-

nik direktör İlhan Palut'la yollarını 
ayıran sarı-kırmızılı ekipte dünkü 
maçta takımı sportif menajer İlhan 
Şahin yönetti. Geçen sezon teknik 
direktör Tamer Tuna ile yollarını 
ayırdıktan sonra yeni teknik direktö-
rünü belirlemeden Trabzonspor ma-
çına çıkan sarı-kırmızılı ekip, bu 
müsabakadan da 1-0 galip ayrılmıştı. 

Yeni oyuncusu 2 golle başladı 

Göztepe'nin Belçika'nın Anderlecht 
takımından sezon sonuna kadar ki-
raladığı Avusturyalı Peter Zulj, sarı-
kırmızılı formayla ilk maçında 2 gole 
imza attı. Göztepe'de, bu sezon gol 
atan futbolcu sayısı 13'e yükseldi. 
Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ocak Salı 
günü Gençlerbirliği'ni ağırladıktan 
sonra ilk yarının son karşılaşmasında 
24 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a 
konuk olacak.

6 maç sonra nihayet!

3
GÖZTEPE

2
KONYASPOR

İstanbul’daki Salon Deneme müsabakalarında ilk gün 400 met-
rede Berke Akçam, Türkiye salon listesinde beşinci sıraya yükse-

lirken, derecesinde 0.30’luk bir gelişim sağladı. Milli atletin 
derecesi, sezon başı itibarıyla dünyada da ikinci sırada yer alıyor 

GENÇ atlet Berke Akçam, salon sezo-
nunun başlamasıyla birlikte her hafta 
etkileyici yarışlar koşmaya devam 
ediyor. 18 yaşındaki Berke, 400 met-
rede 47.30’luk derecesiyle birinciliği 
alırken, 47.60 olan salondaki en iyi-
sini 0.30 saniye aşağıya çekti. 
 Daha önceden Avrupa Salon barajı 
bulunan genç atlet, bu derecesiyle 
birlikte Türkiye tüm zamanlar salon 
listesinde beşinci sıraya çıktı. Kadın-
lar 60 metrede Yudum İliksiz, üç 
hafta önce 7.50 yaptığı en iyisini 
7.47’ye taşırken, geçtiğimiz haftanın 
rekortmenlerinden Tuğba Danışmaz, 

bu hafta da üç adımda 13.55’lik bir 
dereceye imza attı. Sırıkta ise Demet 
Parlak, 4.20 ile yarışmayı noktalar-
ken, 4.37’deki Türkiye rekoru dene-
melerinden sonuç alamadı. 
Erkeklerde Enes Talha Şenses, yük-
sek atlamada 2.20’lik bir atlayış ya-
parken, salonda bu yüksekliğe 
ulaşabilen yedinci Türk atlet oldu. 
Enes’in daha önceki salon PB’si, üç 
yıl önce gerçekleştirdiği 2.18’di. 1500 
metrede Ramazan Barbaros, 3:47.44 
koşarak en iyi derecesini geliştirirken, 
60 metrede Kayhan Özer 6.74 ile bu 
haftayı da zirvede noktalamayı bildi. 

Rekorlara devam ediyor

18 yaşındaki Berke, 400 metrede 47.30’luk  
derecesiyle birinciliği alırken, 47.60 olan  
salondaki en iyisini 0.30 saniye aşağıya çekti. 

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 
28 puanla 8'inci sırada tamamlayan 
Altınordu'nun teknik direktörü Hüse-
yin Eroğlu değerlendirmelerde bu-
lundu. Deneyimli çalıştırıcı bu sezon 
ilkler anlamında birçok önemli işlere 
imza attıklarını söyledi. Ligde tarihle-
rinde en iyi ilk yarı performansını or-
taya koyduklarını anlatan Hüseyin 
Eroğlu, "Öz kaynak sistemi oyuncula-
rına toplam 5.714 dakika forma ver-
dik. 17 haftada 17 gencimiz görev 
yaptı, 7 oyuncu ise 10 maç ve üze-
rinde sahaya çıktı. 2020-2021 sezo-
nunu, Altınordu tarihi açısından çok 
önemli verilerle noktaladık" dedi. Ta-
kımda orta saha oyuncusu Oğulcan 
Ülgün'ün 1.237 dakika ile en uzun 
süre forma giyen öz kaynak oyuncusu 
olduğunu, Tayfun Tatlı'nın ise 6 daki-
kada sahada kaldığını belirten Eroğlu, 
"İlkleri yaşadığımız bir sezon oldu. İlk 
kez devreyi 28 puanla bitirdik. İlk kez 
lider olduk. İlk kez 17 altyapı oyuncu-
muza görev verdik. Muzaffer Kocaer, 
Enis Destan, Yusuf Can Esendemir 
ve Furkan Metin ilk kez gol sevinci  
yaşadı. İkinci yarıda her şeyin üzerine 
koyarak daha iyi bir Altınordu  
izlettireceğiz" diye konuştu.

İLKLERİ YAŞAYAN TAKIM
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FENERBAHÇE, ara transfer döne-
minde de çalışmalarını tüm hızıyla 
sürdürüyor. Mesut Özil transfe-

rinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe için İtal-
ya'dan flaş bir iddia gündeme geldi ve 
Sarı-Lacivertliler'in Roma'dan Amadou Dia-
wara ile ilgilendiği belirtildi. İtalyan basının-
dan Libero'nun haberine göre Roma'da 
Fonseca'nın sisteminde kendisine yer bul-
makta zorlanan Amadou Diawara'nın takım-
dan ayrılması bekleniyor ve oyuncuyla Hellas 
Verona ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği aktarılı-
yor. Bu sezon İtalya Serie A'de toplam 5 
maçta 125 dakika şans bulabilen Diawara, 
2019'da Napoli'den 21 milyon Euro'luk bon-
servis bedeli ile transfer edilmişti. 23 yaşındaki 
Gineli ön liberonun, daha fazla şans bulabile-
ceği bir takıma gitmesi gündemde. 

Diawara bombası

SÜPER Lig'in 19. haftasında dep-
lasmanda Medipol Başakşehir ile 
1-1 berabere kalan Demir Grup Si-

vasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, 
zorlu saha ve hava şartlarına rağmen puan al-
dıkları için mutlu olduklarını söyledi.Karşı-
laşma sonrasında düzenlenen basın 
toplantısında açıklamalarda bulunan Çalım-
bay, "Düşüncemiz buradan puan ya da puan-
larla ayrılmaktı. Futbola elverişli olmayan 
havada ve saha zemininde oynadık. Her şey-
den önce iki takımı da tebrik ediyorum. Dü-
şüncemiz buradan puanla ayrılmaktı onu da 
aldığımız için mutluyuz. İki takımın da futbol 
oynamasına saha elvermediği için istediğimiz 
şekilde oynayamadık. Gerçekten mücadeleci, 
güzel, heyecanlı bir maç oldu. İki takımı da 
tebrik ediyorum. Futbolla ilgili fazla konuş-
maya gerek yok. Başakşehir doldur boşalt oy-
nadı, mecbur oynamak gerekiyordu. Ortada 
bir maç geçti. Puan aldığımız için mutluyuz. 
Saha şartları elverseydi daha farklı bir maç 
olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil transferinde mutlu sona  
ulaşan Fenerbahçe için orta sahaya flaş 

 bir ismin adı daha gündeme geldi.  
Fenerbahçe'nin Roma forması giyen Amadou 

Diawara ile ilgilendiği iddia edildiT ıpkı yaz döneminde olduğu gibi 
devre arası transfer döneminde 
de çalışmalarına tüm hızıyla 

devam eden Fenerbahçe, sadece Türki-
ye'de değil, tüm dünyada büyük yankı 
uyandıracak Mesut Özil transferinde so-
nunda mutlu sona ulaştı. Ünlü spor sitesi 
The Athletic, dün öğlen saatlerinde 
Mesut ile kulübü Arsenal arasında söz-
leşme feshi konusunda anlaşma sağlan-
dığını açıkladı. İngiliz ekibiyle kontratı 
sezon sonunda bitecek Türk asıllı Alman 
futbolcunun böylece 7.5 yıllık Arsenal ka-
riyeri noktalanmış oldu. 

Detaylara ulaşıldı 

Kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gel-
mesi beklenen 32 yaşındaki 10 numara-
nın, hemen ardından Sarı-Lacivertliler'le 
3.5 yıllık sözleşmeye imzasını attığı öğre-
nildi. Tecrübeli oyuncunun, İngiliz tara-
fıyla bağlarını koparması aşamasındaki 
detaylara da ulaşıldı. Fanatik'ten yer alan 
habere göre Mesut'un, sözleşmesinin 
kalan kısmı olan 6 ay için kulüpten ala-
cağı miktar (özel bonus maddeleri dahil) 

yaklaşık 10 milyon Euro civarındaydı. 

İngilizler de para verdi 

Arsenal, oyuncuyu bonservissiz bırak-
maya razıyken Mesut, yüksek miktardaki 
bu parayı bırakmak istemiyordu. İşte bu 
noktada Fener cephesi, düğmeye bastı. 
Arsenal, kalan kısım için 2 milyon Euro 
ödemeyi kabul etti.  
Başkan Ali Koç ve kurmayları da spon-
sorların desteğiyle Mesut'a 6 ay için yak-
laşık 2.5 milyon Euro maaş artı 3 
milyon Euro (Arsenal'de kalan para-
sından vazgeçmesi için) vermeyi 
kabul etti. Yani Alman futbolcu-
nun, 6 ay için Kanarya'dan or-
talama 5.5 milyon Euro alması 
bekleniyor. Önümüzdeki se-
zondan itibaren de senelik 5 
milyon Euro kazanacak.. Ve 
şimdi tüm Fenerbahçeli fut-
bolseverler, kariyeri başarı-
larla dolu olan deneyimli 
futbolcunun resmen Çubuklu 
formayı giymesi için geri sayıma 
geçti. (1 Euro=9 TL) 

 

Çalımbay 1 puan 
için mutlu

ANTALYA’DA son 25 yılın en kurak 
ve karsız sezonunun yaşandığı Sak-
lıkent Kayak Merkezi'nde, kayak 

yarışları il elemeleri 200 metre uzunluğundaki 
yolda biriken kar üzerinde yapıldı. Kayak pist-
lerinde kar olmadığı için teleskinin üst nokta-
sındaki yürüyüş yolunda gerçekleşen elemeler 
renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Kayak 
Federasyonu tarafından 2021 yılı kış sezo-
nunda Erciyes, Palandöken ve Uludağ'da ger-
çekleştireceği kayak yarışmalarına gidecek 
Antalyalı sporcuların belirlendiği elemeler kar 
yağışı olmadığı için zorlukla yapıldı. Antalya 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Saklı-
kent'e organize edilen il elemeleri için 200 
metre uzunluğundaki yol, piste dönüştürüldü. 
Son 25 yılın en karsız sezonunu yaşayan kent 
merkezine 37 kilometre uzaklıktaki Saklıkent 
Kayak Merkezi'nd düzenlenen kayak sporu il 
elemeleri için, Bakırlıtepe gözlem noktasının 
altındaki yürüyüş yolu piste çevrildi. Zirvede 
kar tutan tek bölge olan 400 metrekarelik alanı 
iş makineleriyle sıkıştırıp piste çeviren merkez 
yönetimi, elemeler için sil baştan pist yarattı.  

Zorlu pistte hazırlık

FENERBAHCE 
MESUT OLDU
Fenerbahçe, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük yankı 
uyandıracak Mesut Özil transferinde sonunda mutlu sona ulaştı 

TFF Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, River Plate 

forması giyen Arjantinli oyuncu Enzo Perez'i Türkiye'ye 

davet etti. Bordo-mavili takım oyuncuya, “Kulübünle 
sorunu çözüp Türkiye’ye gel” davetinde bulundu

TRABZONSPOR, Arjan-
tinli oyuncu Enzo Pe-
rez'e kavuşuyor. 

Fotomaç'ta yer alan habere göre; 
Karadeniz devinin uzun süredir 
peşinde olduğu Enzo Perez trans-
ferinde sona geliniyor. Daha önce 
oyuncuyla varılan prensip anlaş-
ması sonrası şartlar bir de yazılı 
olarak gönderildi ve 34 yaındaki 
orta saha tüm bu şartları kabul et-
tiğini bordo-mavili yönetime geri 
bildirdi. Ancak sözleşmenin geçerli 
olabilmesi için Perez'in River Plate 
kulübünden serbest çıkışını sağla-

ması gerekiyor. Tecrübeli futbolcu-
nun iki gündür yoğun bir şekilde 
Arjantin ekibi ile bonservisini be-
delsiz alma konusunda görüşmeler 
yaptığı ve alacaklarını bırakması 
şartı ile ayrılma konusunda önemli 
mesafe kat ettiği öğrenildi. 

2.5 senelik sözleşme 

Arjantin'de önceki gün çocukluk 
arkadaşları ile bir araya gelen ve 
adeta veda yemeği yiyen Perez ile 
Fırtına'nın 1 yılı opsiyonlu 2.5 se-
nelik sözleşme imzalayacağı ifade 
edildi.

YAK GEL BİLDİĞİN NE VARSA 

Karadeniz devinin uzun 
süredir peşinde olduğu 
Enzo Perez transferinde 
sona geliniyor. 

ARA transfer döneminde kad-
rosunu yeni bir golcüyle güç-
lendirmek için çalışmalarda 

bulunan Siyah-Beyazlılar, Mario Mand-
zukic konusunda önemli adımlar atmıştı. 
Hırvat futbolcuyla anlaşmaya yaklaşan 
yönetim, İtalya Serie A ekiplerinden Mi-
lan’ın devreye girmesi sonrasında trans-
ferde devre dışı kalmıştı. Başarılı futbolcu 
konusunda ilk etapta bekleyiş içinde bu-
lunsa da her geçen saat umudunu yitiren 
yönetim, listesindeki diğer isimleri değer-
lendirmeye başladı. Alternatif hedefler ko-
nusundaki çalışmalarını büyük bir gizlilik 
içinde sürdüren Kara Kartal'ın, Kasımpa-
şa'dan ayrılıp Beşiktaş'a gelmek isteyen 
Fode Koita'ya bonservis konusunu çöz-
mesi talebinde bulunduğu öğrenildi. 

Bilal Ceylan için temaslar sürüyor 

Forvet transferine ek olarak geleceğe yatı-
rım projesi kapsamında Eskişehirspor’un 
17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bilal Cey-
lan’ı kadrosuna katmak için girişimde bu-
lunan yönetimin, bu konuda önemli 
aşama kaydettiği öğrenildi. Yeni haftada 
tekrar bir araya gelecek olan tarafların, 
bonservis konusunu çözmesi bekleniyor.

Koita harekatı
Mario Mandzukic için umutları  

her geçen saat azalan Beşiktaş, listesin-
deki diğer isimlere odaklandı. Çalış-
malarını gizlilik içerisinde sürdüren 

yönetim, Beşiktaş'a gelmekte istekli olan 
Fode Koita'ya da, "Kasımpaşa'yla bon-
servis sorununu çöz" mesajını gönderdi 

SİVASSPOR'UN 
Süper Lig'in 19. haf-
tasında cumartesi 

günü Medipol Başakşehir ile 1-1 
berabere kaldığı karşılaşmada 
gol atma başarısı gösteren takım 
kaptanı Hakan Arslan, ligdeki 
gol sayısını 5'e yükseltti. Hakan 
Arslan, kırmızı-beyazlıların dep-
lasmanda Trabzonspor ile 1-1 
berabere kaldığı ve sahasında 
Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği kar-
şılaşmalarda birer, iç sahada Ga-
ziantep FK'yi 2-1 mağlup ettiği 
maçta da iki kez gol sevinci yaşa-
mıştı. Kariyerinde 228 Süper Lig 
maçında forma şansı bulan 32 
yaşındaki oyuncu, söz konusu 
müsabakalarda rakip fileleri 37 
kez havalandırırken, Türkiye Ku-
pası'nda görev yaptığı 45 karşı-
laşmada ise 13 kez gol sevinci 
yaşadı. Sivasspor'da ligde 5 gollü 
Hakan Arslan'ın yanı sıra hü-
cuma dönük orta saha oyuncusu 
Max Gradel'in 5, bir diğer orta 
saha oyuncusu Faycal Fajr'in 3, 
Malili forvet Mustapha Yataba-
re'nin 2, Fildişi Sahilli golcü 
oyuncu Arouna Kone, savunma 
oyuncuları Caner Osmanpaşa ve 
Ziya Erdal ile orta saha oyun-
cusu Erdoğan Yeşilyurt'un birer 
golü bulunuyor. Kırmızı-beyazlı-
larda Nijeryalı forvet Olarenwaju 
Kayode, bu sezon Süper Lig'de 
henüz gol sevinci yaşayamadı.

Hakan durmuyor!



“Ş arkılarıyla milyonların kalbini 
çalan, her şarkısıyla zirveyi zor-
layan ve en son “Romantik”  

                 isimli albümüyle müzik piyasa-
sında isminden başarıyla söz ettiren Gök-
han Türkmen, Damga'ya konuştu. 
Hayatına ve müzik sektörüne ilişkin samimi 
açıklamalarda bulunan yakışıklı şarkıcı, 
“Sanatçı olmanın verdiği rahatlık, kolay ge-
linen nokta gibi şeyler her zaman yanlış an-
laşılıyor. Çok basit sanılıyor bazı şeyler. Ne 
kadar anlatsak konuşsak da yanlış anlaşılı-
yor gibi geliyor bana. Onun dışında kendimi 
çok net ve doğru ifade edebildiğimi bu yüz-
den de çok fazla yanlış anlaşılmadığımı dü-
şünüyorum” diyor... 
 
Romantik albümünü uzun bir aradan 
sonra yayınladınız. Çalışmanızdan 
biraz bahsedebilir misiniz? 
Romantik albümü, 10 parçalık çok keyifli ve 
nahif bir çalışma oldu. 2019’da 2020 için 
albüm projesini hazırlamıştık. O yıldan bu 
yana her ay yayınladığımız parçaları al-
büme dahil ettik. 4 tane de yeni parça ekle-
dik. Keyifli geri dönüşler alıyoruz. Derdim 
çıkış parçası çok sevildi. 
 
En büyük hayaliniz nedir ve 
hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi? 
Ben her hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi de 
yeni hayallere yelken açtım. Güzel projelerle 
hayallerimi gerçekleştirmeye devam edece-
ğim. Zaman içerisinde haberiniz olacak. 
 
Sizce sanatçılar son zamanlarda 
albüm çıkarmaya neden 
olumsuz bakıyorlar? 
Olumsuz baktıklarını düşünmüyorum. 
Müziği kitlelere daha hızlı ulaştırmanın 
yolu single olarak parça çıkarmak. Bu ne-
denle djiital dünyada buna yatkınlık fazla. 
 
Siz albüm mü yoksa single mı  
çıkarmayı tercih edersiniz? 
Ben ikisinden de keyif alıyorum. Projeye 
göre değişiyor Albüm uzun bir süreç ancak 
single çalışmalarının dinleyicilere daha hızlı 
ulaşması mümkün. Tercihinize bağlı. 
Önemli olan, dinleyici keyif aldıkça biz de 
memnun oluyoruz. 
 
Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir 
sanatçı var mı? 
Herkes kendi rakibidir. Böyle bakarsak ha-
yata, daha kolay akar yaşam. 
 
Sahne hayatınız için vazgeçmek 
zorunda olduğunuz şeyler oldu mu? 
Kesinlikle uyku. 

Şimdiye kadar en fazla yanlış 
anlaşıldığınız konu neydi? 
Sanatçı olmanın verdiği rahatlık, kolay geli-
nen nokta gibi şeyler her zaman yanlış anla-
şılıyor. Çok basit sanılıyor bazı şeyler. Ne 
kadar anlatsak konuşsak da yanlış anlaşılı-
yor gibi geliyor bana. Onun dışında kendimi 
çok net ve doğru ifade edebildiğimi bu yüz-
den de çok fazla yanlış anlaşılmadığımı dü-
şünüyorum. 
 
Youtuberların müzik hayatına 
girmesini nasıl buluyorsunuz? 
Herkes hayatta herşeyi yapmakta özgürdür. 
Önemli olan bu devinimden sonra nasıl bir 
tavır sergilediğin ve hangi söylevlerde bu-
lunduğundur. Dilerim, uzun soluklu ve ba-
şarılı işler üretilsin. 
 
Youtuberlardan beğendiğiniz, 
izlediğiniz isimler var mı? 
Yok hiç takip etmiyorum gerçekten. 
 
İdol ya da idolleriniz var mı? 
Barış Manço, Lenny Kravitz, Denzel Was-
hington. 
 
Pop müziği sizce nereye doğru gidiyor? 
Herkesin yolu farklı. Bence Türkiye’de Pop 
müzik yok. Yani hangi müzik o dönem po-
pülerse o müzik “Pop Müzik” olarak değer-
lendirilebiliyor. O yüzden de Türkiye’de çok 
karakteri olan bir müzik türü değil. İyi 
müzik, doğru sound ve emek verilen müzik 
var artık. Tarzın hiç önemi yok. 
 
Pandemi döneminin müzik sektörünü 
nasıl etkilediğini biliyoruz. Sizce bu 
dönemi en az zararla atlatmak için 
ne yapılmalı? 
Aklı selim tutmalı. Sevdiklerinle bir arada ve 
iletişimde olmalı. Yalnız başımıza değil bir 
arada olmanın gücünü hissetmeliyiz. Müzi-
kal anlamda da üretmeliyiz. Zihnimizi meş-
gul tutmak adına da kendimizi geliştirmek 
adına da olabildiğince üretmeliyiz. 
 
Hayatınızda değiştirmek istediğiniz 
şeyler var mı? 
Şuan yalnızca pandeminin olmamasını 

diliyorum. Onun dışında hayatımda yaşa-
mış olduğum her şeyden de şuandan da çok 
mutluyum. Her zaman olması gereken olur. 
Ben hayatımdan memnunum. 
 
Sahne hayatınız ile dışarıdaki 
yaşamınız arasında bir fark var mı? 
Hayır. Ben nasılsam hep öyle bir adamım. 
Müzikal kimliğimle sosyal yaşamımdaki 
ben arasında fark yok. 
 
Konserlerde uçsuz bucaksız dinleyiciler 
ile arasına barikat koyan sanatçılar 
hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Kalabalık bir mekanda güvenlik için ve sağ-
lıklı bir konser süreci geçirmek için çoğu 
zaman bu gerekiyor maalesef. Kimi izleyici-
lerin sahneye fırlaması hem sahnedeki per-
formansı etkiliyor, hem de onların canlarını 
tehlikeye atıyor. Ama dediğiniz şey soyut bir 
barikatsa; evet o kötü bir engel. Sanatçı ya-
şadığı sahneden de, gerçek hayatında etra-
fındaki insanlardan da kopmamalı ve 
arasına bir engel koymamalı. 

Sosyal aktiviteleriniz var mı? 
Müzik dışında neler yapıyorsunuz? 
Spor yapmaktan, film izlemekten, ailemle 
ve dostlarımla birlikte vakit geçirmekten 
keyif alıyorum. 
 
Sizce ülkemizde müzik neden 
magazinleştiriliyor? 
Magazin bu işin bir parçası. Ama diğer 
yandan bu bir tercih. Yalnızca Türkiye’de 
değil tüm dünyada sektörün bir parçası. Be-
ğenirsiniz, beğenmezsiniz.  
Dediğim gibi bu müzisyenin kendi müzikal 
yolculuğunda bir tercihtir. 
 
Tek single ile bir patlama yaşayanlar 
neden bir anda ortadan kaybolup 
devamını getiremiyorlar? 
Amaç ve hedefler önemli. Sürdürülebilir bir 
üretim ve var olma amacını taşıyorsan o 
doğrultuda ilerlersin.  
Düşersin ama kalkarsın. Yalnızca popülerlik 
uğruna yapılan çalışmaların çoğu ne yazık 
ki kayboluyor. 

Ülkemizde veya dünyada müzikte 
kadınlar mı yoksa erkekler mi 
daha hızlı yol alıyorlar, ya da 
daha şanslılar? 
Bu seksist bir yaklaşım olurdu. Kadın veya 
erkek, çok başarılı müzisyenler yalnızca 
üretenler ve seçici davranarak ilerleyenlerdir. 
Cinsiyet önemli değil. Doğru strateji önemli. 
 
Bir şarkıcının en büyük getirisi sizce 
ses mi, yakışıklılık-güzellik mi, zekası mı 
olmalı? Sizce sizin en belirgin 
özelliğiniz nedir? Hangisi üzerinden iler-
lenirse başarılı olunur? 
Sevenlerine bakımlı görünmek apayrı bir 
konu. Önemli olan çalışmak, üretmek ve pay-
laşmak. Yetenek te burada önemli. Doğru in-
sanlarla yol alırsanız sizi kimse tutamaz. 
Benim kendi özelliklerimden bahsetmem 
abes olur; ancak bu iş bir paket program gibi. 
Her şeyden biraz olması lazım. 
 
Son olarak sevenlerinize neler 
söylemek istersiniz? 
Sağlıklı ve güvende olsunlar, kendilerini ve 
sevdiklerini korusunlar. Pandemi sonrası 
görüşmek üzere.
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TURKIYE’DE POP  
MUZIK KALMADI 
Başarılı şarkılarıyla isminde sıkça söz ettiren Gökhan Türkmen, 
Damga'ya konuştu. Müzik dünyasına ve hayatına ilişkin samimi 
açıklamalarda bulunan yakışıklı şarkıcı, “Türkiye'de pop müzik  
diye bir şey kalmadı” diyerek önemli bir tartışmanın fitilini ateşledi

Gökhan Türkmen kimdir?
GÖKHAN Türkmen, 1 
Eylül 1983 tarihinde İs-
tanbul'da dünyaya gel-
miştir. Aslen Rize'lidir. 
2003 yılında Kocaeli 
Üniversitesi Endüstriyel 
Yönetim Bölümü'nden 
mezun olmuştur. 2008 
yılının Nisan ayında 
“Büyük İnsan” isimli ilk 
albümünü çıkardı ve 
“Büyük İnsan” sa̧rkısının 
Youtube’da 5 milyon kişi 
tarafından dinlenmesiyle 
yıldızı parladı. 2010 yı-
lında çıkan “Biraz Ayrı-
lık” adlı albümüyle 
büyük bir başarıya imza 
atan Türkmen, radyo-
larda ve müzik kanalla-
rında en çok çalınan, 
yılın en çok ödül alan sa-
natçılarından oldu. 2015 
yılında Sesi Çok Güzel 
yarışmasında Sibel Can 
ve Sertab Erener ile bir-
likte jüri koltuğuna otu-
ran Gökhan Türkmen, 
GTR Müzik adlı kendi 

yapım şirketini kurdu. 
2016 yılında Harun Kol-
çak ile birlikte seslendir-
dikleri Yanımda Kal 
şarkısı ile büyük beğeni 
toplarken, aynı yılın 
Ekim ayında 4. Stüdyo 
albümü “Sessiz”i dinleyi-
cilerinin beğenisine 
sundu. 2019 yılına 3 par-
çalık “Virgül” maxi single 
projesi ile giriş yapan 
Gökhan Türkmen “İhti-
maller Perisi”, “Ben 
Unuturum” ve Harun 
Kolçak'a ithaf ettigĭ 
“Masal Olsa” parçala-
rıyla ilgi görürken, “Iptıs 
Çaktıs” remix albümü ve 
“Para Hala Bende” cover 
projelerini de 2019 ya-
zında sevenleriyle 
buluşturdu. Yine 2019 
yılında müzik sektöründe 
11. Yılını Ekim ayında 
11. Yılına özel “11.” Adlı 
plak çıkartarak kutladı. 
Gökhan Türkmen evli ve 
2 kız çocuğu babasıdır. 

Albümleri:
 
Büyük İnsan (2008) 
Biraz Ayrılık (2010) 
Ara (2012) 
En Baştan (2014) 
Sessiz (2016) 
Vay Halimize (2017) 
Virgül (2019) 
Ödülleri: 
2010 – 37.Altın Kelebek Ödülleri –  
En İyi Çıkış Yapan Solist 
2013 – Düzce Üniversitesi 1.Medya 
Ödülleri – En İyi Şarkı (Bitmesin) 
2013 – Ege Üniversitesi 2.Medya  
Ödülleri – En İyi Şarkı (Bitmesin) 
2013 – 1.Türkiye Müzik Ödülleri –  
Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı  
(Bitmesin) 
2013 – MGD 19.Altın Objektif Ödülleri 
– En İyi Erkek Yorumcu 
2014 – 11.Radyo Boğaziçi Müzik Ödül-
leri – En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı 
2014 – İstanbul Fm 20.Altın Ödülleri – 
En İyi Erkek Albüm (Bitmesin) 
2015 – Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri – 
Yılın En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı 
2015 – 13.YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri 
– En Beğenilen Erkek Şarkıcı 
2015 – Yeditepe Üniversitesi 3.Dilek 
Ödülleri – Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı 
2015 – Düzce Üniversitesi 3.Medya 
Ödülleri – En İyi Erkek Sanatçı –  
En İyi Albüm/Erkek (En Baştan) 
2015 – 1.Türkiye Gençlik Ödülleri –  
En İyi Erkek Sanatçı 
Rol aldığı diziler ve filmler: 
2013 – İşler Güçler (TV Dizisi)

Hangi mesleği yapmak  
istemezsiniz? 

Sabahtan akşama  
masa başı bir iş. 

 
En nefret ettiğiniz şey nedir? 

Yalan ve samimiyetsizlik. 
 

Hangi takımı tutuyorsunuz? 
Tutmuyorum artık. 

 
Uğurlu sayınız? 
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En sevdiğiniz renk? 
Mavi. 

 
Kıskanç mısınız?  

Egonuz yüksek midir? 
Hiç değilim. Egom tabii ki  
yüksek; ancak kontrolüm  

sağlamdır. 
 

En son izlediğiniz film, dizi? 
99 F (Tekrar) Dizi: Punisher 

 
En son gittiğiniz konser? 

Konser mi? O neydi...

KISA KISA


