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Hayat eve 
sığmıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 
son günlerde yapılan saldırı-

larla ilgili, “Devlet krizinin zirve 
yaptığı son yıllarda, Türkiye’nin 
göbeğinde, başkentimizde, Ana mu-
halefet partisi liderine linç girişiminde
bulunuluyor. Mafya artıkları ve çete-
ler, siyasetçilere, gazetecilere olmadık
tehditler savuru-
yor. Yetmiyor
kalleş saldırılar
düzenleyebiliyor.
Hükümet ise bu
terör saldırılarını
seyrediyor. Ufak
ortağı ise mafya
bozuntularına
sahip çıkıyor”
dedi.  I SAYFA 7

ç

Kalleş saldırılar
düzenleniyor

MAKAMINDA TACİZ ETTİ

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Bu adam kontrol 
altına alınmalı

Anestezist ve Algoloji Uzmanı
Prof. Dr. Nebahat Bulut, Muğ-

la'dan randevu alarak İstanbul'da ça-
lıştığı hastaneye gelen ve kendisine
bahçeden kopardığı çiçekle buruştu-
rulmuş bir kâğıda adresini yazıp bıra-
kan Ö.M.'yi araştırdığında, sosyal
medya hesabında kendi ismini ve fo-
toğraflarını paylaştığını gördü. Savcı-

lığa başvuran
Nebahat Bulut,
“Tehlike altında-
yım. Bu adamın
bir an önce kont-
rol altına alınma-
sını istiyorum”
dedi. Ö.M.'nin
aylardır Bulut'a
mesaj attığı 
ortaya çıktı. 
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Mehmet Özhaseki, çok 
tartışılacak açıklamalarda

bulundu.İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de CHP’li büyükşehir beledi-
yelerinin 2 yıldır taş üstüne taş 
koymadığını öne süren Özhaseki,
“Aldıkları elemanların da bir sürü
sabıkası var. Ne kadar militan, sicili
bozuk, tacizci adam varsa hepsi iş
başına gelmiş. Bunların dosyaları
yağıyor. Birçok belediye başkanları
da halen görevden alınıyor. Ama

bizim CHP’nin klasik bir taktiği
var, ‘Hukuk yok, yargı, tek adama
bağlandı, ondan böyle oluyor.’ 
İnsanları kandırmayın” dedi. Son
dönemde CHP’nin 2 taktiği 
olduğunu belirten Özhaseki,
“Bütün siyasetleri Recep Tayyip
Erdoğan üzerine kurulu. Recep
Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa
olsun. Gidince ne olacak? Millet
sizi seviyor mu, yok. Oyunuz arttı
mı, yok” diye konuştu. 
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CHP'nin bir tarafını İYİ
Parti’ye, bir tarafını

HDP’ye yasladığını ifade eden
Mehmet Özhaseki, “Burada ba-
şarılılar. Bir taraftan ‘ülkücüyüm’
diyen adamlara, bir taraftan
‘Kürtçü’yüm Türkiye’yi bölece-
ğim’ diyen adamlara yaslanarak,
iktidara geliyoruz numarası çeki-
yorlar. Burada başarılılar, takdir
ediyorum” ifadelerini kullandı.
HDP'li belediyeleri de eleştiren

Özhaseki, “Gözleri belediyecilikte
değil, hizmette değil. Böyle bir
dertleri yok. PKK’nın niyetini biz
biliyoruz. Türkiye’yi bölmek isti-
yorlar. Onların da siyasi uzantıları
var. Bu konuda da kayyumlar ata-
nınca bir eleştiri ve gürültü baş-
ladı. Bu kayyumlar niye atandı?
Silahlı terör örgütü kurma, yö-
netme, üye olma, yardım yapma
suçu var ortada. Suçu ve suçluyu
övme var” açıklamasını yaptı. 
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Sizin yüzde
51’iniz nerede?
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Cumhurbaşkanı ve
AK Parti Genel

Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Hâlâ eski 
Türkiye özlemi ile yanıp
tutuşanlar, terörün, darbe-
nin hakim olduğu kötü
günleri bu ülkeye geri ge-
tirmek isteyenler var güçle-
riyle savaşıyor” dedi. CHP
Lideri Kemal Kılıçdaroğ-
lu'na da yüklenen Erdo-

ğan, “CHP'nin başındaki
zat partisindeki taciz id-
dialarına 56 gündür sessiz.
Neden konuşmuyor?”
diye sordu. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Bu ülkede
tatlı su demokratları var-
dır. Demokratlıkları zoru
görene kadardır. Bu 
ülkede bir de tatlı su 
siyasetçileri vardır” ifade-
lerini kullandı. I SAYFA 7
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Nebahat Bulut

UYSAL DA AŞI OLDU

Hekimlerimize 
güveniyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’nın çağrısının ardından 

Koronavirüs aşısı yaptıran siyasi isim-
ler arasına Demokrat Parti Genel
Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.
CoronaVac aşısının ilk dozunu, An-
kara Şehir Hastanesi'nde oluşturulan
aşı uygulama odasında yaptıran
Uysal, “Zihinleri bulandırıcı birtakım
farklı bilgiler var ama bizler devletimi-
zin kurumlarına, hekimlerimize, sağlık
ordumuza güveniyoruz” dedi.
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Faik Öztrak

Mallarına haciz gelen, Türkiye
Değişim Partisi Genel Başkanı

Mustafa Sarıgül hakkında yeni bir ge-
lişme yaşandı. Sarıgül’ün, İstanbul’un
çeşitli yerlerinde akaryakıt istasyonla-
rına sahip olan Mustafa Turan’a 4
milyon 117 bin TL borçlu olduğu or-
taya çıktı. Sarıgül’ün icra kararı çıkarı-
lan malları arasında, AUDI marka
otomobil, daire-
ler ile İstanbul ve
Ankara’daki ar-
saları yer aldı. 
Öte yandan 
Sarıgül’ün, icra
kararı alınan
AUDİ marka
otomobili için
dün bağlama
kararı alındı.
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Otomobiline 
bile haciz geldi

SARIGÜL’ÜN BAŞI DERTTE

Mustafa Sarıgül

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Serap Şimşek Yavuz, aşılamaların
başlaması ve bir yandan da kısıtlama-
ların devam etmesiyle günlük vaka 
sayılarında istenen düşüş yaşandığı
takdirde ilk hedefin okulların açılması
olacağını söyledi. Yavuz, “Şu an 
çocukların du-
rumu gerçekten
çok kötü. Eğitim
yönünden çok
eksik kaldılar.
Çok sıkıntılı bir
durum. Bana
kalırsa önceliği
okullara vermek
gerekiyor” 
dedi. I SAYFA 4
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Şubat sonrası 
okullar açılabilir

EĞİTİME ÖNCELİK İSTEDİ

Serap Ş. Yavuz

HABERİN 
DEVAMI 
SAYFA 
3’TE

YUZDE 30’UN
UZERiNE ÇIKTI

İstanbul'da etkili olan kar
yağışı barajları doldurmaya

devam ediyor. Yaklaşık 10 gün
önce yüzde 19.13'e inen

barajların genel doluluk oranı,
yüzde 30'un üzerine çıktı

İstanbul'da 10 gün
önce yüzde 20'nin 

altına düşen baraj doluluk
oranı, yüzde 30'un üzerine
çıktı. Yaklaşık 2 hafta önce
yüzde 29 seviyelerindeki
suyun, hafta sonu boyunca
etkili olan kar yağışı ile
birlikte yüzde 40'ın üzerine 
çıktığı Alibeyköy Barajı da
havadan görüntülendi. Bu
durum, İSKİ'nin verilerine de
yansıdı. İSKİ verilerine göre
en fazla artış Istrancalar Ba-
rajında görüldü. İstanbul'a
su sağlayan en önemli 

barajlardan biri olan Istran-
calar barajının doluluk oranı
yüzde 84,95 seviyesine yük-
selirken, Alibeyköy Barajı'nda
ise bu rakam yüzde 41,55 
seviyesine çıktı. I SAYFA 5

ç

56 GÜNDÜR NiYE 
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ÜRKMEYE DEVAM

İBB Başkanı
Ekrem İma-

moğlu, İstanbul’un
su yönetiminin en
modern şekilde yapı-
lacağı İSKOM’un
hizmete alım törenine
katıldı. Kar ve yağ-
mura rağmen 
tasarrufun elden  
bırakılmamasının
önemine dikkat çeken

İmamoğlu, “Aralıkta,
eski yılların oranına
göre, ancak 5’te bir
yağış aldık. Bu bizi
ürkütmüştü, ürkmeye
devam etmeliyiz. Bir
ay önce tasarruf çağ-
rısı yapmıştık. Bu
kadar zaman içeri-
sinde yüzde 4’lük bir
su tasarrufu sağla-
dık” dedi. I SAYFA 9
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Gazetecilere
yüklendi

MHP lideri Devlet 
Bahçeli son dönemde

gazetecilere ve siyasi parti tem-
silcilerine yapılan saldırıları
komplo olarak değerlendirdi.
“Milliyetçi Hareket Partisi'nin
sokakta işi yoktur. Kavga ve
karışıklıkta hayır görmesi im-
kansızdır” diyen Bahçeli,
Karar gazetesi yazarları Elif
Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha
Akyol'a yüklenerek, “MHP'yi
hafife almasınlar, MHP'ye
kara çalmasınlar” eleştirisinde
bulundu.  I SAYFA 7
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etMelıYız

Recep Tayyip Erdoğan

56 GÜNDÜR NiYE 
KONUŞMUYOR?

Ekrem İmamoğlu

Devlet Bahçeli 

MEHMET ÖZHASEKİ’DEN CHP’Lİ BELEDİYELER HAKKINDA ÇOK TARTIŞILACAK İDDİA

tAcızcıler
ıs BAsıNDA!

HDP’nin devletten aldığı parayı PKK’ya aktardığını belirten Özhaseki, Patnos 
Belediyesi'nde 6-7 bin lira alan işçilere biner lira harçlık verildiğini söyledi. Özhaseki,
“Maaşlarının diğer kısmı için ‘parayı aldım’ diye imza attırıyorlar, torbaya  
koyuyorlar, dağa gidiyor. Ses kayıtlarında bunların hepsi var arkadaşlar” dedi.PARAYI PKK’YA AKTARIYORLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı
Mehmet Özhaseki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'li 
büyükşehir belediyelerinin 2 yıldır taş üstüne taş koymadığını 
iddia etti. Özhaseki ayrıca “Aldıkları elemanların da bir sürü
sabıkası var. Ne kadar militan, sicili bozuk, tacizci adam varsa hepsi
işbaşına gelmiş. Bunların dosyaları yağıyor” ifadesini kullandı

ONLAR İÇİN EN UZUN GECE

Tek sığınakları
bir battaniye!

İstanbul'un Beyoğlu, Beşik-
taş, Fatih gibi ilçelerinde gide-

cek yerleri olmadığı için sokaklarda
kalanlar, eksi 1 derecede sığındıkları
alt geçit, tünel çıkışı ve cami avlula-
rında altlarına açtıkları kartonlar ve
üzerlerine örttükleri battaniyelerle
soğuktan korunmaya çalışıyor. 
Fatih'te bir kişi köprü altında kalır-
ken, bir kişi de yanında yatan kö-
pekle beraber bir iş yerinin önünde
battaniyeye sarılarak uyudu. I SAYFA 4
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Akıl sAğlığı 
oldukça yerinde!

İYİ Parti'den ihracı mahkeme kararı ile iptal
edilen İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit

Özdağ, İzmit'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener’in kayınbiraderi Hasan Basri Akşener’i ziyaret
etti. Akşener, ofisinde gerçekleşen ziyarete ilişkin
“Akıl sağlığının oldukça yerinde olduğuna şahitlik
ederim, sanırım değerli hocam da bana eder” dedi.
İYİ Parti Lideri Akşener, Ümit Özdağ'ı kast ederek,
“Akıl sağlığına dikkat etmek lazım” demişti. 
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Facebook da hizaya geldi
Sosyal medya devlerinin Türkiye'de temsilci
bulundurmasını öngören düzenleme 

kapsamında Facebook Türkiye’ye yasal temsilci
atama sürecinin başladığını açıkladı. Facebook bu-
güne kadar, temsilci atamadığı için ilk önce 10 ve

daha sonra 30 milyon TL olmak üzere toplamda
40 milyon TL ceza almıştı. Ulaştırma ve Altyapı
Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal
medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Ins-
tagram’ın da temsilci atama kararı aldığını belirtti. 
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DiKiLi
KALDI!

Mehmet 
Özhaseki
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Kış mevsiminde ısınma amacıyla soba ve
elektrikli cihaz kullanımının artmasına
bağlı yanık yaralanmaların arttığını söyle-

yen Öğr. Gör. Özlem Karagöl, “Yanıkların çoğaldığı
kış aylarında, vakaların yüzde 94'ü evlerde meydana
geliyor” dedi. Kış mevsiminde ısınma amacıyla
özellikle soba ve elektrikli cihazların kullanımıyla
yanık yaralanmalar da artıyor. Sıcak sıvılarla haş-
lanma, alev yanığı ve elektrik yanıklarının çoğaldığı
vakaların yüzde 94'ü ise evlerde meydana geliyor.
Artan yanık vakalarında ilk müdahalenin önemli ol-
duğuna dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi İlk ve
Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Ka-
ragöl, doğru bilinen yanlışları anlatı.

Sakın yoğurt sürmeyin

Yanığın ciddiyetini belirlerken yanan cilt bölgesinin
genişliği ve derinliği yanında yakan maddeyi de göz
önünde bulundurmak gerektiğini belirten Öğr. Gör.
Özlem Karagöl, “Yanıklar kimi zaman hayati teh-
like taşıyabilir. Çocuklarda da tüm vücut yüzeyinin
yüzde 12'sinden fazlasının yanması durumunda,
bebeklerde ise küçük gibi görülen bir yanık alanının
dahi hayati tehlike oluşturabilir. Bu nedenle yanık
üzerine diş macunu ve yoğurt gibi uygulamaların
yapılmaması gerekir. İlk olarak yapılacak uygulama
yanık bölgesinin acil olarak soğutulmasıdır. 15 da-
kika kadar yanık olan bölgeye su tutulması hem ağ-
rıyı hem de yanığın derinleşmesini önleyecektir’’
dedi. Karagöl, “Bebeklerdeki yanıklar ihmal edildi-
ğinde hayat boyu iz ve fonksiyon kaybıyla sonuçla-
nabilecek sonuçlar ortaya çıkabilir. Özellikle el, yüz,
ayaklar ile genital bölge yanıkları hastaneye yatışı
gerektirir” uyarısını yaptı.

Soğuk suya tutun

Küçük yanıklarda yanık bölgesini basınçsız akan
soğuk suyun altına tutarak ağrının azaltılabileceğini
ve yanan yerin su toplamasının önlenebileceğini
söyleyen Karagöl, “Yanık su toplarsa su toplayan
yeri patlatmayın. Burası yeni deri oluşurken yanan
bölgeyi koruyarak iyileşmesini kolaylaştırır. Yanığın
üstüne krem, diş macunu ya da yoğurt gibi şeyler
sürmeyin. Deride kızarıklığa yol açan 2-3 santimet-
relik küçük ve yüzeysel bir yanık önemli değildir,
evde tedavi edilebilir. Bundan daha büyük bir yanık
ise su kaybına ve mikrop kaparak enfeksiyona yol
açabileceği için tehlikeli olabilir” diye
konuştu.Büyük yanıklara ilk müdahale konusunda
daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Özlem
Karagöl, sözlerine şöyle devam etti: “Kaynar suyla,
kızgın yağ ya da kimyasal maddelerle temas etmiş
olan giysiler, vücudun diğer yerlerine değdirmeden
makasla keserek çıkarılmalı. Yanan deriye yapışmış
yanık ve kavruk giysiler ise çıkarılmaya çalışılma-
ması gerekir. Kişinin elbiseleriyle yanması duru-
munda hemen yere yatırılarak üzerine su dökülüp
kilim, battaniye ya da kalın perde ile kapatarak alev-
lerin söndürülmesi daha doğru olacaktır.” DHA
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IYI BIR UYKUNUN 
SIRLARI NEDIR?

Defalarca el yıkamak. Duş
alma süresinin ve sıklığının art-
ması. Temizlik ürünleri ve anti-

bakteriyel ürünlerin olağandan fazla
tüketilmesi. İşyeri ve hastane gibi ortak kul-
lanımların olduğu yerlerden kaçmak. Tüm
dünyayı sarsan Covid-19 pandemisi birçok
kaygı ve endişeyi de tetikliyor, artırıyor.
Bunlardan biri de, kişinin mikrop bulaş-
ması endişesiyle hayatını olumsuz yönde
etkileyecek düzeyde önlem alması olarak
tanımlanan, misofobi! Özellikle obsesif
kompulsif bozukluğu bulunan kişilerde
daha sık rastlanan bu durum, kişinin korku
ve kaygı düzeyini kontrol edememesi nede-
niyle hayat kalitesini ciddi boyutta düşüre-
biliyor. Psikolog Cansu İvecen,
"Covid-19’un bulaşma riskinin belirsizliği
misofobi vakalarında artışa sebep oldu.
Misofobi tedavi edilmediği takdirde kişinin
kendini mutsuz hissetmesine, kaygısının ar-
tarak devam etmesine, gelecekle ilgili umut-
suzluk ve çaresizlik duyguları nedeniyle
depresyon ve obsesif kompulsif gibi çeşitli
hastalıklara yakalanmasına yol açabiliyor"
uyarısında bulunuyor. Misofobi; kişinin
günlük hayatını olumsuz yönde etkileyecek
düzeyde korku ve kaygı uyandıran mikrop
kapma ya da pislik bulaşması gibi düşün-
celer sebebiyle fazladan önlem alma du-
rumu olarak tanımlanıyor. Misofobi

denilince akla öncelikle mikrop ya da virüs
kapma korkusu gelse de, bu sorunu yaşa-
yan kişiler vücut sıvılarından pislik bulaş-
ması endişesini de yoğun bir şekilde
hissediyor. İlk kez 1879 yılında Dr. William
Alexander Hammond tarafından tanımla-
nan bu korkunun Covid-19’la beraber
daha fazla görüldüğünü anlatan Psikolog
Cansu İvecen, “Misofobi, belirsizlikle bera-
ber ortaya çıkan endişe duygusuyla baş et-
mede güçlük yaşayanların dokunduğu
yerlerden mikrop kapacakları gibi olumsuz
düşünceleriyle tetiklenebiliyor” diye bilgi
veriyor. Peki, misofobi nasıl ortaya çıkıyor?
Psikolog Cansu İvecen, bu soruya şöyle
cevap veriyor: “Genetik ve çevresel faktörler
misofobi gelişmesine neden olabiliyor.

Özellikle obsesif kompulsif bozukluğa
sahip olan kişiler risk altında. Misofobi; kir-
lenme ve mikrop kapmaktan duyulan aşırı
korkuyla birlikte çok kez el yıkama, duş
alma sayısının artması ve süresinin uza-
ması, temizlik ile antibakteriyel ürün kulla-
nımının normalin çok üzerinde olması, kirli
ya da mikroplu olduğu düşünülen yerler-
den kaçınma gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.
Bu kişiler sadece mikroplardan değil, ayrıca
kirlilikten ve salgın hastalıklardan da korku-
yor ve bu korku hali kişinin yaşam kalitesini
ciddi boyutlarda düşürebiliyor. 

Kaygı ağırlaşıyor

Kişinin gerçek bir tehlike karşısında önlem
alması hayatta kalmasını sağlıyor. Ancak
misofobi yaşayanlar, gerçek bir tehlikeyle
karşı karşıya kalmasalar bile; algıladıkları,
farkında oldukları ve anlamlandırdıkları bir
takım durumlara karşı oluşan tehlikenin
yüksek olduğunu düşündükleri için artan
bir korku ve kaygı yaşayabiliyorlar. Bu tür
duyguların kişileri aşırı önlem almaya sevk
ettiğine değinen Psikolog Cansu İvecen,
şöyle devam ediyor: “Düşünsel olarak olu-
şan tehlikeyi sonlandırmak adına aldıkları
birtakım önlemler kaygı duygusunun tetik-
lenmesine ve artarak devam etmesine
sebep olabiliyor. Kişi tehlikeli olduğunu dü-
şündüğü yerlerden kaçınıyor. O ortamda

bulunması gerekirse de yaşadığı kaygıyı
azaltmak için düşünsel ve davranışsal ola-
rak önlemler alıyor. Onun için tehdit içeren
yer; iş yeri, hastane, ev ziyareti gibi kalaba-
lık ortamlar ya da ortak tuvalet kullanımı-
nın olduğu yerler olabiliyor. Mikrop kapma
korkusuyla beraber aşırı antibakteriyel ürün
kullanımı, mikrop kapma olasılığının ola-
cağı ortamlardan kaçınma gibi bir takım
önlemler kişinin anlık olarak kaygısını
azaltsa da, uzun vadede bu duygunun
daha da artmasına ve alınan önlemlerin
fazlalaşmasına neden oluyor. “

MISOFOBI TETIKLENDI

Sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdürmek için olmazsa olmazların başında uyku geliyor. Uykunun basit
bir dinlenme sürecinden fazlası olduğunu söyleyen Uzm. Psk. Aylin Cengiz Akpınarlı, uykuya dair merak
edilenleri anlattı. Akpınarlı, "Yetişkinlerin gece uykusu dışında gün içinde uzun kestirmeler yapmaları
uyku rutinlerini bozmaktadır. Bu nedenle 1 saatten uzun uyku kaçamakları yapmayın" diye konuştu

H ayatımızın üçte birini kapsayan
uyku; hem ruhsal hem de
beden sağlığımız üzerinde

önemli etkileri olan, normal ve sağlıklı
bir şekilde yaşamımızı sürdürebilme-
miz için gerekli, beynin aktif ancak dış
uyaranlara karşı kapalı olduğu bir sü-
reçtir. Uykunun net bir tanımını yap-
manın tam olarak mümkün
olmadığını; çünkü uyku ile ilgili bilin-
mezliklerin hala devam ettiğini ve bu
konuda birçok araştırma yapıldığını
belirten DoktorTakvimi.com uzman-
larından Uzm. Psk. Aylin Cengiz Ak-
pınarlı, “Uyku, basit bir dinlenme ve
sessizlik süreci değildir. Karmaşık ve
gizemli bir yapıya sahiptir” diyor. Uy-
kunun vücudun yenilenmesi ve büyü-
mesi, metabolik enerjinin korunması,
entelektüel performansın korunması,
nöronal maturasyon (REM), öğ-
renme ve bellek (REM) gibi işlevleri
olduğunu anlatan Uzm. Psk. Akpı-
narlı, uykuda beynin aktif olduğu, nö-
rofizyolojik bir yenilenme ve onarım
sürecine girdiğini, öğrenilenleri depo-
lama, uyanıklık için hazırlık süreçle-
rini de içerdiğini belirtiyor.  Bedenin
yenilenmesi ve hormonların düzgün
çalışmasında da uykunun önemine

dikkat çeken Uzm. Psk. Akpınarlı, ya-
pılan birçok araştırmayla kayıt belleği
için uykunun çok kritik olduğunun ka-
nıtlandığını söylüyor.

Normal bir uyku 4-5 döngüden
oluşur

Uzm. Psk. Aylin Cengiz Akpınarlı, uy-
kunun temel olarak REM (Rapid Eye
Movement / Hızlı Göz Hareketleri) ve
Non-REM (Non Rapid Eye Move-
ment / Hızlı Göz Hareketleri Olma-
yan) olmak üzere iki evreden
oluştuğunu belirtiyor. Doğal bir uy-
kuda REM ve NonREM arasında 4-5
döngü bulunduğunu anlatan Uzm.
Psk. Akpınarlı, sözlerini şöyle sürdü-
rüyor: “REM sürecinde beyin aktivite-
leri ve EEG uyanıklık halindeki gibi
olup, kas tonusu azalır ve fiziksel
durum ise en hareketsiz moddadır.
REM uykusunun en önemli özelliği
hızlı göz hareketleridir, bu süreçte rü-
yalar da görülür. Nabız, solunum dü-
zensiz olup artabilir ve düzensiz kas
hareketleri olabilir. NonREM uyku-
sunda ise beyin aktiviteleri ve metabo-
lik hız düşüktür. Sempatik aktiviteler,
nabız azalır. Diğer yandan parasem-
patik aktivite artar. REM dönemi top-

lam uykunun beşte biri kadardır. Nor-
mal bir uykuda ilk REM ortalama 90-
120 dakika sonra oluşur. İnsanlarda
uyku döngüsü ve içeriği yaşa göre de-
ğişmektedir.”

Uyku bozuklukları detaylı
incelenmeli

Uykunun çok karmaşık bir süreç ol-
duğunu ve bu süreçte uykusuzluk,
aşırı uyuma bozukluğu (narkolepsi),
soluk almaya bağlı uyku bozuklukları,
sirkadyen ritim uyku uyanıklık bozuk-
lukları, parasomniler, madde veya
ilaca bağlı uyku bozuklukları gibi bir-
çok sorun yaşanabileceğini belirten
DoktorTakvimi.com uzmanlarından
Uzm. Psk. Aylin Cengiz Akpınarlı,
uyku bozukluklarının detaylı olarak
incelenmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Uzm. Psk. Akpınarlı, uyku bozukluğu
yaşayan kişilerde yapılan muayenede
uykuya geçiş (dalış), uyku içindeki
olaylar (rüya, diş gıcırdatma, vb),
uyanma (erken, geç, uyanış şekli) gibi
konuların yanı sıra yaş, kullanılan
ilaçlar, uyku alışkanlıkları/hijyeni,
diğer hastalık bulguları, gerekirse
uyku laboratuvarı gibi süreçlerin ince-
lenmesi gerektiğini söylüyor.

İYİ BİR UYKU İÇİN 
NELER YAPMALI?

Uzm. Psk. Akpınarlı, sağlıklı ve doğal bir
uyku süreci için dikkat edilmesi gerekenleri
ise şöyle sıralıyor:  Uyku disiplini önemlidir.
Buna göre, yatış ve uyanış zamanlarınızın
uyumlu/sabit ve uykudan önce sizi sakinleş-
tiren ılık bir banyo gibi rutinlerinizin olması
uyku kalitesini arttıracaktır.

Yetişkinlerin gece uykusu dışında gün
içinde uzun kestirmeler yapmaları uyku ru-
tinlerini bozmaktadır. Bu nedenle 1 saatten
uzun uyku kaçamakları yapmayın. Yatağınızı
uyku ile ilişkilendirin. Uyku aktivitesi dışında
yemek, eğlence, televizyon gibi aktiviteleri ya-
tağınızda yapmayın. Uyku öncesi kafein,
alkol gibi uyaranlar ve uykuya yakın saat-
lerde besin tüketmeyin. Sizi gevşetecek içe-
cekler tüketebilirsiniz. Uykunuz gelmeden
kendinizi yatmak için zorlamayın.

Yatak odanız, sakin sizi güvende hissetti-
ren, huzurlu bir yer olmalıdır. Uyarıcı eşyala-
rın veya kokuların yatak odanızda olması
uyku kalitesini bozacaktır. Ek olarak, yatak
odanızın karanlık bir oda olmasına veya çok
ışıklı olmamasına dikkat edin. Gün içinde
güneş ışığı almak, yeterince oksijen almak ve
düzenli egzersiz yapmak gece uykusunun ka-
litesini arttırmaktadır.
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Üsküdar'da buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyerleri
parçalayarak apartmanın bahçesine uçtu. 3 metre yükseklikten
düşen araç dik durdu. Balkondan destek alarak dik duran
araçtaki sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı

K aza saat 09.30 sıralarında Acı-
badem Mahallesi Başöğretmen
Sokak'ta meydana geldi. Kar

yağışı nedeniyle buzlanan yolda oto-
mobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini
kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil
yaklaşık 10 metre kayarak kaldırıma
çıktıktan sonra da demir bariyerleri
kırıp apartmanın bahçesine düştü.

Hemen yardıma koştum

3 metre yükseklikten düşen otomobil
bahçede dik bir şekilde kaldı. Balkon-
dan destek alarak dik duran otomobil-

deki kadın sürücü kazayı gören vatan-
daşlar tarafından araç içinde çıkartıldı.
Kazayı gören bina sakinleri polise ve
sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa bir
süre sonra olay yerine gelen sağlık
ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kal-
dırdı. Polis ekipleri aracın düştüğü
yerde dubalarla güvenlik önlemi aldı.
Yaralıyı araçtan çıkartanlardan biri
olan Bekir Yeşer, "Sesi duydum.
Hemen yardıma koştum. Bayan sürü-
cüyü ben çıkardım. Çok korkmuştu.
15-20 metreden kayarak boşluğa
düştü" diye konuştu. DHA

Korkuluklara 
yapışıp kaldı

sarıyer'de etkili olan kar
yağışı hayatı olumsuz etki-
ledi. Yoğun kar yağışı nede-

niyle bazı yollar kapandı, otobüs ve
dolmuş seferleri aksadı. Vaandaşlar
buz tutan yollarda yürümekte
zorlandı.  Buz tutan yollarda direksi-
yon hakimiyetini kaybeden araç sürü-
cüleri yokuşlarda patinaj çekerek kaydı.
Buz tutan yolda yokuşu çıkamayan bir
kamyonet kayarak sokaktaki bir evin
korkuluklarına çarptı. Sürücü çevredeki
vatandaşların yönlendirmesi ile aracını
kurtardı.

Belediye iyi çalışamadı

Bu arada evinin yakınındaki durağa
otobüsün çıkmadığını belirten bir va-
tandaş ise “İşe çok geç kaldım ne dol-
muş ne otobüs hiçbiri gelmedi.
Belediye bu sefer iyi çalışamadı. Çok sı-
kıntılıyız. Yürüyerek merkeze iniyorum
şimdi. Yaklaşık yarım saat yürüyece-
ğim” dedi. İşe geç kaldığını ifade eden
bir vatandaş ise, “Yollar kapandı. Saat
09.00 oldu hala belediye gelip yolları
açacak. Bekliyoruz. Gece açtılar da ka-
pandı mı bilmiyorum ama takip etmesi
gerekiyor. Biz araçlarımızla çıkamadık”
diye konuştu. Aracını evinin önünde bı-
rakmak zorunda kalan bir çift ise “Bu
kadar kar yağacağını beklemiyorduk
araçla çıkarım diye düşündüm ama ol-
madı” dedi. DHA

DIKILI KALDI!

Gecekondunun
bahçesine uçtu
Ümraniye Esenevler Mahallesi'nde park halinde bulunan servis
minibüsü frenleri boşalması üzerine sokak üzerinde park halinde
duran üç otomobile çarpıp bir gecekondunun bahçesine uçtu

Olay saat 23.00 sıralarında Ümraniye
Esenevler Mahallesi Çamlı Sokak üze-
rinde meydana geldi. Edinilen bilgiye

göre sokak üzerine park halinde bulunan 34 LYL
998 plakalı servis minibüsünün bir anda frenleri
boşaldı. Freni boşalan minibüs sokak üzerinde
bulunan üç araca çarptıktan sonra sokağın so-
nunda bulunan gecekondunun bahçesine girdi.
Kazanın gürültüsünü duyan çevre sakinleri so-
kağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve
sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsün içerisinde
kimsenin olmadığı öğrenilirken sokağa çıkma kı-
sıtlaması sebebiyle sokağın boş olması olası bir
yaralanma ve can kaybını önledi.

Nasıl olduğunu görmedik

Kazayı seyretmek için sokağa çıkan vatandaşlar,
polis tarafından evlerin dönmeleri konusunda
uyarıldı. Sokak üzerinde hasar gören otomobil
sahibi, "Nasıl olduğunu görmedik. Sesini duyduk.
Burada oturuyoruz zaten. Pert olan araç bizimki.
Arabanın arka tarafı yukarı bakıyordu. Çevirmiş

arabayı. Bizim aracımız diğerine çarpmış. Araba-
nın zaten sol ön tekerleği bahçenin parmaklıkla-
rını aşmış. Eğer bahçe demirleri olmasaymış
hepsini alıp götürebilirmiş" dedi. 

Demirler engelledi

Minibüsün sahibi ise "Sabah servise gitmek için
çalıştırmıştık. Araç kızaklamış gitmiş aşağıya.
Boştu araç, içerisinde kimse yoktu. Evin önünde
park halindeydi." ifadelerini kullandı. Kazada
ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu sahibi
Yaşar Erdem "Yatma saatimiz gelmişti, yatma ha-
zırlığı yapıyorduk. Haberlere falan baktık, yata-
caktık. Evimiz 50 cm ile kurtuldu. Ama hasarım
büyük benim. Minibüsü çalıştıran arkadaşa alkol
muayenesi yapılmasını istiyorum. Normal bir
insan bu işle uğraşmaz bu saatte. Evime ortadan
da girebilirdi. Bizi de öldürebilirdi. Neticede bu-
rada oturuyorduk. Koskoca demirleri yıkan mini-
büs, evin duvarını da yıkardı. Evin önünde
bulunan elektrik direği ve bahçe içerisinde bulu-
nan demirler engelledi. Hasar büyük" dedi. DHA

İstanbul'da dün sabah
saatlerinde etkili olan kar
yağışı nedeniyle Gazios-

manpaşa'da trafik felç oldu. Buz
tutan yolda ilerleyemeyen araç sürü-
cüleri yolların tuzlanmamasından şi-
kayet etti. Bir minibüs ise yolcuları
tarafından itildikten sonra yola
devam edebildi. Gaziosmanpaşa'da
etkili olan kar yağışı hem sürücülere
hem yayalara zor anlar yaşattı. Karla
kaplı caddede ne araçlar ne yayalar
ilerleyebildi. 56 saatlik sokağa çıkma
kısıtlamasının ardından işe gitmek is-
teyen vatandaşlar araçlarını çalıştıra-
mayınca, diğer sürücülerden yardım
istedi. İşlek cadde ve yollarda ise
araçlar yine vatandaşların desteği ile
ilerleyebildi. Buz pistine dönen Halit
Paşa Caddesi'nde ise bir minibüs
yolcuları tarafından itildi. Bir kadının
ise soğuk havaya ve yağan kara aldı-
rış etmeden tişört ile caddede dur-

ması kameralara yansıdı.

Tuzlama yapılmadı

Buz pistine dönen yolda minibüsü
itmek zorunda kalan vatandaşlar, yol-
ların tuzlanmamasından dert yandı.
Naim Yılmaz, "Ben de yıllarca mini-
büs şoförlüğü yaptım. Yıllardır da bu-
rası böyle. Çıkın şuradan
Havuzbaşı'ndan Rami'ye kadar kar
bulamazsınız. Yıllardır bu minibüs
şoförleri çekiyor bu eziyeti. Bak nefes
nefese kaldım yardıma geldim" diye
konuştu. Aracı kayan bir başka şoför
ise, "Halimizi görüyorsunuz. Yapacak
bir şey yok. Belediye de yetersiz. Daha
önceden bırakıyorlardı tuz, şu an tuz
da yok. Haliyle kaydım. Lastikler de
kar lastiği aslında. Tuz atmış olsalardı
aşağıya doğru gelecekti, yol açılacaktı.
Aracı durdurup, edip bekleyeceğiz
mecbur. Yapacak bir şey yok" dedi.
DHA

Yollar buz tuttu!

Kağıthane'de buz pis-
tine dönen ara sokaklarda
kazalar yaşandı, yürü-

mekte zorlananlar düşmekten kurtu-
lamadı. Kaza Kağıthane Cumhuriyet
Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre kar nedeniyle
kayganlaşan yolda sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybettiği ser-
vis minibüsü yokuşu inerken takla
atmaya başladı. İçinde 4 kişinin ol-
duğu minibüsü 3 takla attıktan sonra

direk çaparak durabildi. Sürücü ve 2
yolcu yaralanırken, 1 yolcu da kazayı
yara almadan atlattı. Minibüs içinde-
kiler kendi imkanlarıyla minibüsten
çıkmayı başardı. Olay yerine sevk
edilen sağlık ekipleri yaralıları ambu-
lanslara taşımak için büyük çaba sar-
fetti. Karlı kaplı yolda sedyeyi taşıyan
ekiplere vatandaşlar da yardım etti.
Araçların ilerlemekte zorlandığı yolu
polis bir süre trafiğe kapattı. Yaralılar
ambulanslarla çevre hastanelere 
kaldırıldı.  DHA

Servis takla attı

Sarıyer'de yokuşa çıkamayan kamyonet
kayarak sokakta giriş kattaki bir evin
pencere korkuluklarına çarparak 
durabildi. Sürücü, çevredekilerin 
yönlendirmesi ve yardımlarıyla
bulunduğu yerden çıkardı

Silahla oynarken
kendini vurdu

Kağıthane'de iddiaya göre
Ahmet Öz evinde oynadığı
babasına ait silahın ateş al-

ması sonucu karnından yaralandı. Olay
yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın-
dan Ahmet Öz hastaneye kaldırılırken,
olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay,
Çeliktepe Mahallesi İnce Sokak'ta bu-
lunan binanın üçüncü katında mey-
dana geldi. İddialara göre Ahmet Öz
isimli kişi, evinde babasına ait silahla
oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı.
Silahtan çıkan kurşunla Ahmet Öz kar-
nından yaralandı.  Evde bulunanlar
durumu sağlık ve polis ekiplerine bil-
dirdi. Sağlık ekipleri Ahmet Öz'e ilk
müdahalesi evde yaptı, ardından da
ambulans ile hastaneye götürdü. Oğ-
lunu yaralı halde ambulansa bindirildi-
ğini gören anne fenalık geçirdi. Polis,
olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

Balkondan destek alarak
dik duran otomobildeki
kadın sürücü kazayı
gören vatandaşlar tarafın-
dan araç içinde çıkartıldı. 

Gecekondu sahibi Yaşar Erdem "Yatma saatimiz gelmişti, yatma
hazırlığı yapıyorduk. Haberlere falan baktık, yatacaktık. Evimiz 50
cm ile kurtuldu. Ama hasarım büyük benim” açıklamasını yaptı. 
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M uhalefette şöyle bir iyimserlik var:
Cumhur İttifakı yüzde 45’ler 
civarında. 

Muhalif siyasetçiler, muhalif medyada
yazıp çizenler Cumhur İttifakının yüzde 51’i
bulamayacağını belirterek bir rahatlama 
yaşıyorlar. 

İktidarın yüzde 51’i yok!
Peki, sizin yüzde 51’iniz var mı?
Varsa, nerede?
Bir muhalefetin salt iktidarın oy oranından

hareketle kendi oy oranını saptaması yanıltı-
cıdır. İktidara verilmeyen oyların muhalefetin
hangi partilerine dağılacağı ve bu muhalif
partilerin iktidar karşısında yek bir blok oluş-
turup oluşturmayacağı, daima ucu açık bir si-
yasal durumdur. 

Türkiye’de muhalefetin temel sorunların-
dan biri budur: Cumhur İttifakı olarak ifade
edilen iktidar daha homojen bir görünüş arz
ederken, muhalefet kesimi çok sayıda ve özel-
likle de siyasal bakışları birbirinden ciddi
farklılıklar gösteren heterojen bir yapıdadır.

Peki, bu heterojen siyasi yapılar hangi üst
başlık altında iktidar karşısında homojen bir
pozisyona getirilebilir?

Bu siyasi pozisyonun belirleyeni salt bir ik-
tidar karşıtlığıyla mı sınırlı olacaktır? Bu kar-
şıtlığın içi, 5-6 maddelik de olsa acil
siyasi/hukuki/ekonomik taleplerle 
doldurulmayacak mı? 

Muhalif kesimde bırakalım siyasi talepler
bildirgesini, daha iktidar karşıtlığı üzerinden
de bir güç birliği sağlanabilmiş değil. Zımnen

böyle bir birlik varmış gibi görünse de konu,
HDP’ye gelince sular bulandırılıyor!   

Seçime girebilecek bütün muhalif partileri-
nin (CHP + İyi Parti + SP + DP ve hatta
kimi marjinal sol partileri ve eğer seçime ka-
tılma hakkı verilirse Deva ve Gelecek partisi
de dahil edelim) oy oranlarını toplayın baka-
lım, HDP olmadan yüzde 51’i buluyor mu?

Anketlerin de gösterdiği gibi, HDP’siz mu-
halif oyları alt alta, üst üste, sağdan sola, sol-
dan sağa toplayın, çarpın, bölün, çıkarın,
yüzde 40’ı geçebilecek misiniz?

Geçemeyeceği gün gibi ortada.

HDP’nin başına gelenler
sizlerin başına gelseydi

Başta İstanbul olmak üzere kimi büyük şe-
hirlerdeki belediye başkanlıklarının AKP’nin
elinden alınmasının anahtar faktörü olan
HDP’yi görmezden gelerek değerlendirmek,
büyük bir yanılgıdır.

Bu belediyeleri HDP sayesinde kazanan
Millet İttifakı, seçimlerden sonra dönüp
HDP’nin yüzüne bile bakmadılar. 

HDP, bu ittifakın belediye başkanlarından
hiçbir talepte bulunmadı; ne kadro, ne iş, ne
ihale! HDP zaten böyle beklentileri olduğu
için, Millet İttifakını desteklemedi. HDP, AKP
iktidarını sarsmak ve yenilebileceğini göster-
mek için Millet İttifakın destekledi. 

HDP, AKP iktidarının geriletmesinin demo-
kratikleşmeye yol açacağını bildiğinden dolayı
Millet İttifakını destekledi.

Ancak muhalefet kesiminde hala HDP dış-

lanıyor, yalnızlaştırılıyor.
Bunun bir diğer anlamı, 6 milyon
oyun hiçe sayılmasıdır. 

Erdoğan iktidarının HDP’yi eritmek, etki-
sizleştirmek için kazandıkları tüm belediye-
lere kayyum atamasına, partinin yönetici ve
kadro kesiminden binlerce insanın tutuklan-
masına muhalefetin diğer partilerinden hiçbir
tepki gelmedi. 

İktidarın bütün imkânlarını kullanarak
HDP’yi bitirmeye yönelik bunca girişimleri
varken, o HDP neden hala ayakta ve oy oranı
yüzde 10 ila 12 bandında gezinmekte? Bunun
nedeni HDP seçmenin bilinçli, dirençli ve ken-
dinin HDP’de temsilini görerek özgürleşebile-
ceğini görmesinden ileri gelmektedir. 

HDP’ye yapılanlar diğer birçok muhalif
partiye yapılsaydı, o partilerin esamisi 
okunmazdı! 

İyi Parti merkez 
sağa oynayacaksa…

Haydi, İyi Parti’yi bagajından dolayı anlı-
yorum, HDP’yle fiili olarak yan yana gele-
mezler. Ancak gelmemesi bir tarafa, HDP’ye
niye saldırıyor? HDP’ye saldırarak milliyetçi-
lik imanını mı tazeliyor? Hâlbuki İyi Parti
merkez sağda konumlanacaksa, geldiği siya-
setten silkinmesi lazım! Çünkü merkez sağ,
milliyetçiliği koltuğunun altında tutar ama
onu başat politikası haline getirmez. Milliyet-

çilikle sınırlı bir siyaset iddiası, İyi Parti’yi
daraltır ve giderek de eritir. Çünkü milliyetçi
siyasetin adresi MHP’dir. 

İyi Parti, siyaset yelpazesinde yerini belirle-
mek ve netleştirmek zorunda. Bu belirsizlik,
muhalefet kesiminde tereddütte yol açıyor.  

Bütün muhalefet partileri, Erdoğan ikti-
darı tarafından aslında HDP’nin pozisyonuna
düşürüldüklerini görmüyor ya da görmeleri iş-
lerine gelmiyor!

Erdoğan iktidarının yıllarca istikrarlı bir
şekilde sürdürdüğü bunca ötekileştirme,
bunca düşmanlaştırılma politikaları yalnızca
HDP ile mi sınırlı?

Erdoğan iktidar olma politikasını iki kanal
üzerinden yürütüyor ve bu kanallardan besle-
niyor: Birisi toplumu ikiye bölerek geriyor. Di-
ğeri ise, HDP’yi terörle eşitleyerek toplum ve
siyaset dışına itiyor. 

Erdoğan’ın toplumu bölmesine dair birçok
söylemi var ki, bunlardan biri de Millet İttifa-
kına zillet ittifakı demesidir!

Erdoğan’a ve iktidara yönelik her eleştiri,
her hak arama PKK’cılıkla, Fetö’cülükle
suçlanıyor. 

HDP’nin yerel veya genel seçimlerdeki öne-
mini (fonksiyonelliğini) gören Erdoğan, Millet
İttifakına kama sokmak için sürekli HDP’ye
daha fazla yükleniyor! Böylece CHP’yi terö-
rist diye nitelendirdiği HDP ile aynılaştırmaya
ve İyi Parti’yi ise, HDP’ye tavır almaya 
zorluyor.

Devlet Bahçeli de HDP’nin kapatılmasın-
dan sıkça söz ediyor.

Neden?
Cumhur İttifakı, iktidar oyununda rahat

top koştursun diye!

Cumhur İttifakı bu gerçeği görüyor ve ona
göre politikalar üretiyor.

Ne yazık ki Millet İttifakı bunu göremiyor
ya da görmek istemiyor.

Millet İttifakı, size verilen 
oyun değerini biliniz

Toplum en çok neden şikâyet ediyor?
Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar; hani şu

meşhur 3 Y sloganı. Gerçi bu gerçeklik, Tür-
kiye’nin makûs talihidir ya!

AKP de bu üç Y sloganını kullanmıştı.
Ancak 20 yıllık iktidarında bu sloganın gere-
ğini yerine getirmedi. Şimdi muhalefet bunu
kullanmalı.

Toplum adalet talep ediyor.
Muhalefet asgari ve acil bir demokratik-

leşme programı üretmediği ve bunu deklare
etmediği sürece oy oranını artıramaz!

Böyle bir program yoksa ve HDP insafsız
ve saygısızca hiçe sayılmaya devam edile-
cekse, ben ne diye Millet İttifakına oy 
vereyim?

Nasıl olsa HDP’nin dışlandığı bir seçimde
muhalefet kesinlikle %51’i bulamayacak.

Ben insan ilişkilerini ve politik alanı koku-
tan ve daha çok da totaliter zihniyetlerin kul-
landığı ihanet kelimesini sevmem, ama
burada meramımı anlatmak için zorunlu ola-
rak kullanacağım: Millet İttifakı, muhalif seç-
menlerin oylarına ihanet etmeyiniz! Her bir
oyun değerini biliniz ve koruyunuz.

NOT: 19 Ocak2007 tarihinde katledilen
Hrant Dink’i ölümünün 14. yılında saygıyla
anıyorum. Ahparig, güvercin ürkekliğinde te-
dirginlik devam ediyor hala!  

Sizin yüzde 51’iniz nerede?

M eteoroloji Genel Mü-
dürlüğü'nün yaptığı
hava durumu tahminle-

rinin ardından İstanbul'da etkili
olan kar yağışıyla gece saatlerinde
termometreler eksi 1 dereceyi
gösterdi. Durum böyle olunca İs-
tanbul'daki evsizler en zor gece-
sini geçirdi. Gidecek bir yeri
olmayan geceleri köprü altları,
banklarda yatan evsizler, sıcaklı-

ğın sıfır derecenin altına indiği
soğuk havaya rağmen bazen bir
kartonun üzerinde bazen ise bul-
dukları bir battaniyeye sarılarak
uyudukları görüldü. Fatih'te bir
kişi köprü altında kalırken, bir ki-
şinin de yanında yatan köpekle
beraber bir iş yerinin önünde bat-
taniyeye sarılarak uyudu. Eminö-
nü'nde bir evsiz iskelenin hemen
dibinde battaniyeye sarılı halde

uyurken başka bir evsiz de elinde
kartonla yatmak için yer aradı.

8 bin civarında evsiz var

Saadet Partisi'nin yaklaşık 1 yıl
önce İstanbul'daki evsizler hak-
kında hazırladığı raporda, so-
kakta yaşayan insan sayısına ve
karşılaştıkları zorluklar gün yü-
züne çıkarılmıştı. Rapora göre, İs-
tanbul'da 6-8 bin civarında evsiz

insan bulunuyor. Bu kişiler ço-
ğunlukla Fatih, Beyoğlu, Kadıköy,
Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli ilçele-
rinde yaşıyor. Sivil toplum kuru-
luşlarının verilerinin de
Türkiye’de 80-100 bin evsiz bu-
lunduğu yönünde olduğu kayde-
dildi. İstanbul'daki evsizlerin
yüzde 99’u, geçici barınak bula-
madıkları için sokakta kalıyor. İş-
sizlerin arasında iş insanlarının
çocukları, eski oyuncular ya da
yüksek tahsilli insanlar da 
bulunuyor.

Yüzde 90’ı erkek

Evsizlerin yaşları 25-50 arasında
değişiyor. Evsizlerin yüzde 90’ı
erkek, yüzde 10’u kadın. Yüzde
70’i Türk vatandaşı, yüzde 30’u
da yabancı. Raporda, Türkiye va-
tandaşı olanların çoğunun doğu
kentlerinden olduğu belirtildi. Ya-
bancılar ise çoğunlukla Fas,
Özbek, Filistinli ya da Suriyeli.
Raporda, evsizlerin çoğunluğu-
nun aileleriyle sorunları olduğunu
anlattığı belirtilerek İstanbul’a iş
için gelenlerin de evsiz olduklarını
ailelerinden gizlediklerinin düşü-

nüldüğü aktarıldı. Rapora göre
evsizliğin nedenleri arasında ailevi
problemler, işsizlik ve yoksulluk,
psikolojik bunalımlar ile içki ve
madde bağımlılığı ilk sıralarda yer
alıyor.

Tek eşyaları battaniye

Rapora göre yaşı küçük evsizler,
geceleri terk edilmiş ve girişi tek
noktada bulunan, gizlenebilecek-
leri yerlerde kalıyor. Evsizler ge-
nelde camilerin korunaklı avluları,
park ve bahçelerin köşeleri, metro
çıkışları, otogar ya da gar veya
sur diplerinde barınıyor. Bazı ev-
sizlerin, karınlarını doyurmak için
dilencilik yaptığı ifade edildi. Ra-
porda, kıyafet dışında evsizlerde
yalnızca battaniyenin bulunduğu
belirtilerek, evsizlerin büyük kıs-
mının tek başına yaşadığı kayde-
dildi. Evsizlerin gece uyurken
savunmasız kaldığı, hırsızlık,
gasp, cinayet ve tacizle karşılaştığı
belirtilen raporda, küçük hırsızlık-
larda evsizlerle fail olarak karşıla-
şıldığı, genelde ise suça karışma
oranlarının düşük olduğu dile 
getirildi.

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

EVSIZLERIN
ZOR GECESI

İstanbul'un Beyoğlu, 
Beşiktaş, Fatih gibi

ilçelerinde gidecek yerleri
olmadığı için 

sokaklarda kalanlar, eksi 
1 derecede sığındıkları alt

geçit, tünel çıkışı ve cami
avlularında altlarına açtıkları

kartonlar ve üzerlerine
örttükleri battaniyelerle

soğuktan korunmaya çalışıyor
İstanbul'da 6-8 bin civarında evsiz insan bulu-
nuyor. İstanbul'daki evsizlerin yüzde 99’u, ge-
çici barınak bulamadıkları için sokakta kalıyor.

Şubat sonrası okullar açılabilir
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aşılamaların başlaması ve bir yandan da kısıtlamaların
devam etmesiyle günlük vaka sayılarında istenen düşüş yaşandığı takdirde ilk hedefin okulların açılması olacağını söyledi

Prof. Dr. Yavuz, yüksek risk al-
tındaki sağlık çalışanları hariç,
hastalığı geçirenlerin 6 ay boyunca

aşı olmasına gerek olmadığını belirtti, inaktif
aşının 28 gün arayla yapılmasının etkinlik dü-
zeyini çok daha fazla yükselttiğini söyledi.
Geçtiğimiz perşembe günü öncelikli olarak
yüksek risk grubundaki sağlık çalışanlarıyla
başlanan Kovid 19 aşılamalarında rekor
kıran Türkiye’de, araya hafta sonunun girmiş
olmasına rağmen şimdiye dek 700 binin üze-
rinde kişi aşılandı. Birkaç hafta geç başlan-
masına rağmen dünyadaki aşılama
sıralamasına iki gün içerisinde ilk ondan gir-
meyi başaran Türkiye’deki aşılamalar, sıra-
sıyla huzurevleri sakinleri ve çalışanları ile
yüksek risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaş-
larla devam edecek. 

6 ay zaten aşılamayacağız

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aşıyla ilgili
oluşan soru işaretlerine değinerek, "Öncelikle,
hastalığı geçirenlerin şu ana kadar yapılmış
çalışmalarda genellikle 6 aya kadar bağışıklı-

ğının kaldığı düşünülüyor. Çok nadir yeniden
enfeksiyon olma oranı. Çok çok düşük. O
nedenle genellikle hastalığı geçirenlerin 6
aydan önce aşılanmalarına gerek yok deni-
yor. Dünyada da genel bilgi olarak bu şe-
kilde. Biz de ilk 6 ay zaten
aşılamayacağız. Vatandaşların anti-
kor baktırmasına da gerek yok zaten
herkesin antikorlarına bakılması da
çok uygulanabilir bir şey değil.
Ancak sağlık çalışanlarında durum
farklı. Özellikle hafif geçirenlerde,
antikor oluşmuyor ya da çok az olu-
şuyor. Bu durumda da T hücre ya-
nıtı dediğimiz savunma
mekanizması ile de korunabiliyoruz.
Ama sağlık çalışanlarının virüse
maruz kalma riskleri çok yüksek. O
nedenle de istemeleri halinde ön saf-
hada çalıştıkları için, hastalığı geçir-
miş olsalar da aşılanacaklar" dedi. 

Çok sıkıntılı bir durum

Şimdiki bilgilerimizle toplumun

ancak yüzde 70’inin aşılanmasıyla toplumsal
bağışıklıktan söz edilebileceğini ve bunun da
yıl sonunu bulabileceğini belirten Prof. Dr.
Yavuz, bu yıl da önlemlere devam etmek zo-
runda olduğumuzun altını çizdi. Kısıtlamala-

rın ise ancak Şubat ayından sonra gevşetil-
meye başlanabileceğini söyleyerek burada da
önceliğin okulların açılmasına verilmesi ge-
rektiğini belirtti ve sözlerini şöyle noktaladı:
“6 aydan önce bunu (toplumsal bağışıklığı)

sağlamak mümkün değil. Hatta yıl
sonunu bile bulabilir. Biz öncelikle
okulları açmayı hedefliyoruz. Gün-
lük vaka sayıları onbinlerden biraz
düşüp de test pozitiflik oranlarımız
yüzde 5’in altına indiğinde bunu
düşünebileceğiz. Yani rakamların
günlük binlerin altına indiğini gör-
memiz gerekiyor. Ancak o şekilde
okul açarak serbestleşmeye gitmek
gerekiyor. Şu an çocukların du-
rumu gerçekten çok kötü. Eğitim
yönünden çok eksik kaldılar. Çok
sıkıntılı bir durum. Bana kalırsa ön-
celiği okullara vermek gerekiyor.
Bunun da Şubat'tan sonrası için
olabileceğini düşünüyorum. Bu
dönem zaten herkes için kayıp bir
dönem oldu." DHA

KüçüKçeKmece
Belediyesi sosyal
medya kanalı Kü-

çükçekmecem TV’ye konuşan
Küçükçekmece Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri Mü-
dürlüğü bünyesinde hizmet
veren İnönü Danışma Mer-
kezi’nde görevli Uzm. Klinik
Psikolog Tuğba Balık, pandemi
döneminde yaşanan kaygı ve
korkulardan kurtulmanın yolla-
rını anlattı. Pandemi döneminde insanların düşük,
orta ve yüksek şiddette korku yaşadığını belirten
Uzman Psikolog, "Orta düzey korku yaşayan birisi
önem ve tedbir alma konusunda hem riskleri mini-
mize eder hem de işlevselliğine devam eder. Düşük
düzey korkusu olanlar ise genellikle tedbir almak ko-
nusunda önlem almak konusunda genelde isteksiz-
dir. Hem kendisini hem de çevresindekileri tehlikeye
ve tehdide açar. Yüksek düzey korkuda ise kişinin
sürekli konforsuz hissettiği sürekli kaçınmacı hisset-
tiği bir durumu gösterir. Ben bu süreçte bir parça
korkuya sahip olmalıyım. Orta düzeyde bir korkuya
sahip olmalıyım. Ne düşük düzeyde ne de yüksek
düzeyde olmalı bu. Çünkü iki düzey korku da benim
günlük yaşama entegre olmamı zorlaştırıyor" dedi.

Geçmişe takılmayın!

Pandemi sürecinde evde kalan insanların kaygı ve
korkularının artığını da belirten Uzman isim, bu kor-
kulardan korunmak için yapılması gerekenler konu-
sunda da önemli tüyolar verdi: “Bizler şimdi ve
buradayız. Bazen zihnimiz geleceğe takılıyor. Gele-
cekte uçuşuyor. Gelecek bilinmez bir alan. Bizler
bazen kendi kontrolümüz olmayan alanlar konu-
sunda da kaygı duyuyoruz.”

Korku ve kaygı
ayarında olmalı

İstanbul’da beklenen ikinci kar dalgası
dün sabah 05:30’da etkili olmaya baş-
ladı. İBB, karla mücadele çalışmalarını

AKOM’dan koordine etti. Bazı noktalarda Karayol-
ları’na ve İstanbul Havalimanı yolunun açık tutul-
masına yardımcı oldu. Sabah saatlerinde kısıtlama
sonrası işlerine özel aracıyla gitmek isteyen sürücü-
ler trafikte yoğunluk oluşturdu.

Tuzlama yapıldı

Şehrin bütün ana yollarına konuşlanmış olan İBB
Ekipleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla
birlikte harekete geçerek ana arterleri açık tuttu ve
tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Meydana gelen tra-
fik kazalarına ve ağaç devrilmelerine hızla müdahale
edilerek caddelerin trafik akışı sağlandı. Toplam 147
traktör ile köy yolları da açık tutulmaya çalışılıyor.
İETT seferlerini aralıksız sürdürürken,  Şehir Hatları
vapurlarında, kar kalınlığı nedeniyle Cibali – Alibe-
köy Tramvayı’nda aksamalar yaşandı.  İBB Ekipleri,
Hasdal – İstanbul Havalimanı arası D-20 Karayolu
ve kavşaklarında yaşanan kar birikintisi ve buzlan-
mayı önlemek için Karayolları ekiplerine yardımcı
oldu. 

AKOM’dan 
koordine etti
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Bağcılar’da 
kar heyecanı

İstanBuL'da uzun süredir
beklenen kar yağışı cuma ak-
şamından beri etkili oluyor.

Kimi zaman aralıklarla kimi zaman
lapa lapa yağan kar Bağcılar’da beyaz
örtü oluşturdu. Kar yağışı ilçe sakinle-
rine büyük mutluluk yaşattı. İlçe sakin-
leri kendilerini bembeyaz karın üzerine
attı. Çocuklar kartopu oynarken gençler
de kendi aralarında eğlenceli vakit ge-
çirdi. Bağcılar’ın gözde mekanları olan
nostalji bahçelerinde ise kartpostallık
görüntüler oluştu. Vatandaşlar, göz ka-
maştıran manzaraların oluştuğu yer-
lerde bol bol fotoğraf çekildi.

24 saat kar mesaisi

Bağcılar Belediyesi de kar yağışının
olumsuzluklara neden olmaması için
bir dizi önlemler aldı. Bu amaçla Fen
İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü’ne bağlı 300 kişilik 12 ekip iki
vardiya halinde 24 saat esasına göre ça-
lışıyor. Ekipler, kar küreme ve tuzlama
faaliyetlerine aralıksız olarak sürdürü-
yor. Meydan, yürüyüş yolları ve metro
girişleri olmak üzere yoğunluğun ya-
şandığı yerlerde bir sıkıntı yaşanma-
ması için geniş çaplı temizlik çalışması
yaptı. Ekipleri de haftanın ilk gününde
işe gidenlerin kolayca ulaşım sağlaması
için yolları tuzlayıp kaldırımları temizle-
yerek buz tehlikesinin önüne geçti.

Can dostlar unutulmadı

Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli de
kar sebebiyle yiyecek bulamayan sokak
hayvanları için 63 parkta kurulu olan
mamamatiklere, İSTOÇ çevresi, Mah-
mutbey ve Göztepe Mahallesi’nde kö-
peklerin bulunduğu boş arazilere mama
ile yem bıraktı. Bağcılar Belediye Baş

kanı Lokman Çağırıcı, yılın ilk karının
herkesi mutlu ettiğini belirterek, “Bu gü-
zellik tablosu yaşanırken karşılaşılabile-
cek olumsuzluklara karşı meteorolojik
veriler ışığında tüm önlemlerimiz aldık.
Mesai arkadaşlarımız, ulaşımın rahat
ve sorunsuz şekilde devam etmesi için
teyakkuz halinde mesailerine devam
ediyor.” ifadelerini kullandı.

Atatürk ile aldatmak

İstanbul’da iki gündür etkili olan kar, Bağcılar’da büyük sevince neden oldu. Başta çocuklar
olmak üzere ilçe sakinleri özlemini çektikleri karın tadını çıkardı. Nostalji bahçelerine ve
sokaklara akın eden Bağcılarlılardan kimi kartopu oynadı kimi fotoğraf çekildi

LüLeBurgaz Belediye Başkanı
Murat Gerenli, Kırklareli Mehte-
ran Dinliyor Projesi kapsamında

Lüleburgaz’da mini konser veren Lüleburgaz
Müzisyenler Derneği Osmanlı Mehteran Ta-
kımı’na kösün başına geçerek eşlik etti. Eline
aldığı tokmakla köste ritim tutan Başkan Ge-
renli’yi vatandaşlar ilgiyle takip etti. 

Müzisyenlere taş çıkarttı

Lüleburgaz Müzisyenler Derneği Mehteran
Takımı’nın çaldığı marşları ilgiyle takip eden
Başkan Gerenli’yi, müzisyenler sürpriz bir şe-
kilde kösün başına davet etti. Meraklı bakış-
lar altında kösün başına geçen Başkan
Gerenli, eline aldığı tokmakla tuttuğu ritim-
lerle müzisyenlere taş çıkarttı. Eski ordu
marşı olan “Ceddin Deden” marşına ritim
tutan Başkan Gerenli’yi vatandaşlar ilgiyle
takip etti. Lüleburgaz Müzisyenler Derne-
ği’nin kurduğu Osmanlı Mehteran Takımı
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler
Genel Müdürlüğü desteğiyle “Kırklareli
Mehteran Dinliyor” projesini hayata geçirdi.
Proje kapsamında toplumun farklı kesimle-
rinde işbirliği ve uzlaşıyı artırmak hedeflenir-
ken, dezavantajlı grup içerisinden 15 kişinin
istihdam edilip kurulacak mehteran bandosu
ile Kırklareli ve yöresinde yapılacak faaliyet-
lerle vatandaşlara moral ve motivasyon sağ-
lanması amaçlanıyor. Projede ayrıca
dezavantajlı gruplar ile toplumun diğer ke-
simleri arasında etkileşimin arttırılarak ön
yargıların kırılması, bu grupların toplumla
entegrasyonu amaçlanıyor. 

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ

hergunlu@ttnet.net.tr

Y irmili yaşlarda bir genç Atatürk heykellerine
saldırmış, zarar vermiş. (basın)
İnsanlar, Cumhuriyet’in kurucusunun heykel-

lerine neden saldırır? Bize bir vatan bırakan Mus-
tafa Kemal Atatürk’e bu nefret neden? Elbette bu
soruların cevapları bizce malûm… Buradan tekrara
gerek duymuyoruz. Biz, 40’lı, 50’li yıllara doğru
şöyle bir gezinti yapalım ve heykel sorununun günü-
müze kadar nasıl getirildiğini bir hatırlayalım.

Atatürk’ün ilk heykeli, 3 Ekim 1926’da Atatürk
henüz sağ iken, İstanbul Sarayburnu’na dikilen üç
metrelik heykelidir. 1926-1938 yılları arasında Tür-
kiye’de otuz dört Atatürk heykeli dikilir. Atatürk’ün
ölümünden sonra heykel dikilmesi yavaşlar ancak
1946’dan sonra sanki bir el düğmeye basmış gibi,
yeniden hız kazanır. Yurdun her köşesi, meydanları,
okulları, devlet daireleri vb. yerler, Atatürk heykel ve
büstleriyle donatılır.

1 Mayıs 1950 tarihi, Türkiye için yeni ve çok tar-
tışılacak bir dönemin başlangıcı olur. Milletvekili se-
çimlerinde DP, 411 milletvekili çıkartarak, ezici bir
çoğunlukla seçimleri kazanır ve iktidar olur. 1950
yılının Eylül ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde
de DP, ezici bir zafer kazanır. 600’den fazla 
belediyeyi elinde tutan CHP’den 560 belediye, 
DP’ye geçer. 

1951 yılına girildiğinde irtica kıpırtıları tırmanışa
geçer. Kırşehir’de Atatürk’ün büstü tahrip edilir;
gençlik ve halk temsilcilerinin katılımıyla protesto
mitingleri düzenlenir. Mart ayında DP’nin Konya
kongresinde fes, çarşaf ve Arap alfabesinin serbest
bırakılması dile getirilir.

1951 yılı âdeta Atatürk heykellerine ve büstlerine
saldırı yılı olur. Bu konuda Ticaniler tarikatı başı
çekmektedir. Menderes bir taraftan Atatürk’ü koru-
yor görünürken diğer taraftan da Atatürk ve devrim
düşmanı ne kadar yazar-çizer ve yayın varsa hepsine
kol kanat germektedir. Bunların içerisinde en saldır-
ganı şüphesiz Necip Fazıl Kısakürek’in yönetimin-
deki Büyük Doğu Dergisi’dir. Dergi, 1943-1978
yılları arasında yayınlanan bir dergidir; şeriat ve pa-
dişah taraftarlığı ile Atatürk düşmanlığı içeren yazı-
ları nedeniyle de birkaç kez kapatılmıştır. Necip
Fazıl’ın Atatürk hakkında yürüttüğü ikiyüzlü çizgi,
Ata’nın ölümünün ardından yazdığı övgü dolu yazı-
lar, Bayar hükümetinde devlet kademesine alınma-
sında ve yükselmesinde etkili olur. Sonraki
zamanlarda bu övgü dolu yazıların yerini dinî 
içerikli, şeriata övgüler düzen, Atatürk heykellerini
yerden yere vuran yazılar alacaktır.

Menderes hükümeti 25 Temmuz 1951 tarihinde
bir kanun çıkarır: Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar
Hakkında Kanun.* Amaç, Atatürk devrimlerini 
korumak, Atatürk heykel ve anıtlarına saldırıların
önüne geçmektir. Esasında yapılmak istenen, 
“Atatürk’ü de biz koruruz” düşüncesini yaymaktır.

Atatürk’ü korumak için kanuna gerek var mıydı?
DP döneminde her köşe başına dikilen Atatürk hey-
kelleri, Atatürk’e karşı alttan alta yürütülen ihanetin
kışkırtıcı objeleri olabilir miydi?  Günümüzde yaşa-
nanlara bakılacak olursa, evet, olabilirdi!”**

50’ li yıllardan itibaren yürütülen Atatürk ve
Cumhuriyet düşmanlığı kendisini, daha çok Atatürk
heykellerini tahrip ederek göstermektedir. Nerede bir
heykel saldırısı olsa, kendisini Atatürkçü ve Kemalist
olarak gören kesim, ayağa kalkıp veryansın eder.
Atatürk’ün 100. doğum yılı 1981’i “Atatürk
Yılı” ilan eden 12 Eylül, bir yandan da heykel çılgın-
lığı başlatır. Atatürk’ü ve rejimi korumak adına or-
taya çıkan (!) Kenan Evren iktidarı dönemi, Özal
iktidarını ve AKP iktidarını yaratan dönemdir. Yani,
Atatürk’e sahip çıktığını söyleyenler (kişi  ya da
kurum) Atatürk’e ihanet etmiştir.  Bunların, heykel-
lerin tahrip edilmesi karşısında çıkarttığı sesler, par-
lamenter sistemin değişikliğinde pek de fazla
duyulmamıştır.

1950, 1970, 1980, 2002… İrticanın ayak sesle-
rinin en fazla duyulduğu dönemlerde sözde Ata-
türkçü ya da Kemalistler neredeydiler?
Cumhuriyet’in millî değerleri özelleştirme yoluyla
elden çıkarılırken neredeydiler? Türk eğitim sistemi-
nin altı oyulurken anlı şanlı Atatürkçü (!) Sivil 
Toplum Kuruluşları (STK) neredeydiler?

“Ya istiklâl Ya Ölüm! Tam bağımsız
Türkiye!” diye haykıran Denizlerin asılması karşı-
sında, sessiz kalanlar kimlerdi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni dualarla açtıran,
öncesinde Hacı Bayram camiinde Cuma namazı
kılan, Kur’an’ı Kerim’i ve Buhari Şerhi’ni Türkçe’ye
tercüme ettiren, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdu-
ran Mustafa Kemal Atatürk’ü “dinsiz” (!) olarak
tanıtmaya çalışanlar sadece irticacı kesim
miydi? Yüzde 99’u Müslüman olan ülkede, İslam 
dinini görmezden gelip, Kur’an’ı elinin tersiyle 
itenler, sözde Atatürkçüler değil miydi?

Atatürk’e en fazla zararı bunlar vermedi mi?
Bunlar, Cumhuriyet’i, Atatürk ile aldatmadı mı?
Bugün içine düşürüldüğümüz durumda, Atatürk ile
aldatan sözde Atatürkçülerin hiç mi suçu yoktur?

Bugün artık, Atatürk’ün heykellerine saldırdılar
ya da camilerde adını anmadılar diye feryat figan et-
menin bırakılması gerekmekte, “fikri hür, vicdanı
hür” nesiller yetiştirmenin yolları aranmalıdır. Bu
çerçevede bu ülkenin bir İslam (barışa çağıran) ül-
kesi olduğunu unutmamak gerekmektedir.

“Benim manevi mirasım bilim ve akıldır” diyerek
ülkenin geleceğinin bilim ve akılda olduğuna işaret
eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, heykelleriyle
değil, fikirleri ve devrimleriyle yaşatılmalıdır. Heykel
yarıştırmayı bırakıp fikirlerini ve devrimlerini hayata
geçirelim. Yoksa yol tükenmek üzeredir!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 gün önce yüzde 19.13'e inen barajların genel
doluluk oranı, yüzde 30'un üzerine çıktı. Yüzde 41,55 seviyesinde suyun bulunduğu Alibeyköy Barajı havadan da görüntülendi

DOLULUK ORANI
YUZDE 30’U GECTI

İ stanbul'da 10 gün önce yüzde 20'nin
altına düşen baraj doluluk oranı,
yüzde 30'un üzerine çıktı. Yaklaşık 2

hafta önce yüzde 29 seviyelerindeki suyun,
hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışı
ile birlikte yüzde 40'ın üzerine çıktığı Ali-
beyköy Barajı da havadan görüntülendi.

En fazla artış Istrancalar'da

Geçtiğimiz yıl, Türkiye genelinde sıcaklık-
lar mevsim normali değerlerinin üzerinde
seyretti. Özellikle İstanbul'a, beklenen se-
viyede yağış düşmeyince, barajlar boş
kaldı. Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya
kalan İstanbul'da, uzun zamandır kar ya-
ğışı bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta etkili
olan yağmur ve hafta sonu boyunca
devam eden kar yağışı, barajlara yaradı.
Bu durum, İSKİ'nin verilerine de yansıdı.
İSKİ verilerine göre 10 gün önce İstan-
bul'daki barajların genel doluluk oranı
yüzde 19,13'e inmişti. Bugün ise su bu
oran, 30,10 olarak kayıtlara geçti. En fazla
artış ise Istrancalar Barajında görüldü. İs-
tanbul'a su sağlayan en önemli barajlar-
dan biri olan Istrancalar barajının doluluk
oranı yüzde 84,95 seviyesine yükselirken,
Alibeyköy Barajı'nda ise bu rakam yüzde
41,55 seviyesine çıktı. DHA

Onları sakın unutmayın!
Beyoğlu’nda yoğun kar yağışı
nedeniyle yiyecek bulmakta zor-
lanan sokak hayvanlarının im-

dadına Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü ekipleri yetişti. Beyoğlu’nu
adım adım dolaşan ekipler, kar yağışı ne-
deniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak
hayvanlarına düzenli olarak yiyecek takvi-
yesi yapıyor. Yurt genelinde etkili olan
yoğun kar yağışı ve soğuk hava insanlar
kadar sokak hayvanlarını da olumsuz et-
kiledi. Beyoğlu’nda yoğun kar yağışı ne-
deniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak
hayvanlarının imdadına belediye ekipleri
yerişti. Vatandaşların olumsuz kış koşulla-

rından etkilenmemesi için her türlü çalış-
mayı yapan Beyoğlu Belediyesi, kar yağışı
nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan
sokak hayvanlarını da ihmal etmedi.

Düzenli şekilde yem bırakılıyor

Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu bölge-
sinde yiyecek bulmakta zorlanan kedi
evlerine mama takviyesi yaparken, park,
bahçelere kedi, köpek ve kuşların yemesi
için düzenli olarak yem bırakıyor. Ekipler
kış boyunca Beyoğlu’nu adım adım dola-
şarak zorda kalan sokak hayvanlarının yi-
yecek ihtiyaçlarını karşılayacak. DHA

Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul'da, uzun zamandır kar yağışı bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta etkili olan yağmur ve hafta sonu boyunca devam eden kar yağışı, barajlara yaradı. 

Başkan kösün 
başına geçti



1 1-17 Ocak enerji Verimliliği Haf-
tası bağlamında enerji verimlili-
ğine yönelik açıklamalar yapan

RoyalCert’in Enerji Genel Müdürü Ser-
dar Aslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı tarafından enerji verimliliğinde
yetkili bir danışmanlık şirketi olduklarını
anlatarak, enerji tasarrufunu önemse-
diklerini dile getirdi. Aslan, enerjinin
yüzde 34’ünün sanayi sektöründe,
yüzde 30’unun bina ve konutlarda geri
kalanının ise ulaşım, tarım ve diğer sek-
törlerde tüketildiğini ifade etti. Aslan,
“Türkiye, enerjide yüzde 70 dışa bağımlı
bir ülke. 2033 yılına kadar enerji verimli-
liğine dikkat edersek 30 milyar dolarlık
tasarruf sağlayacağımız öngörülüyor.
Tasarruf sağlarsak, Türkiye, jeopolitik
konumu nedeniyle önemli bir ülke, çev-
reye zararı ve karbon salınımını en aza
indirmiş oluruz. Ayrıca iklim değişikli-
ğini ülkemize düşen sorumluluk kapsa-
mında biraz da olsa yavaşlatırız” dedi.

Gün ışığından yararlanmalı

Ticari ve hizmet binalarında örneğin

AVM’lerde yoğun
enerji tüketen un-
surların başında
havalandırma
sistemlerinin
geldiğini 
aktaran Aslan,
“Pandemi ne-
deniyle egzoz
havasının yeni-
den kullanımına
bağlı ısı geri 
kazanım yapılmı-
yor. Ama gün ışığın-
dan yararlanılıyor, bu
da aydınlatmanın verimli
kullanılmasını sağlar. AVM’deki
mağaza sahipleri için görsellik ön
planda o yüzden çok fazla aydınlatma
kullanıyorlar ama verimli kullanmaya ve
tasarruf etmeye özen göstermeliyiz” diye
konuştu.

Yüzde 90 tasarruf sağlar
Tasarrufun sağlanması için enerjinin yö-
netilmesi gerektiğini belirten Aslan,

“Kul-
lanıcı sayıları

belirlenip analiz edilerek
enerji izleme ve otomasyon sistemleri ile
tasarruf sağlanabilir. Eski armatürler ye-
rine led armatürleri kullanarak yüzde 90
tasarruf edebiliriz. AVM’ye gelen müşte-
rilerin de daha bilinçli olması gerekiyor.
Mağazalarda çalışan personelin de
enerjinin verimliliğini sağlama nokta-
sında eğitim alması lazım” ifadelerini
kullandı.

Bakım asla azaltılmamalı

Nasıl çalıştıklarını aktaran Aslan,
“Isıtma ve havalandırma sistemleri-

nin çalışmasını sağlayan cihazların peri-
yodik bakımlarının aksatılmadan
yapılması gerekiyor. Çünkü yaşlanmaya
bağlı yoğun enerji tüketebilirler. Biz
enerjiyi yoğun tüketen ekipmanlarda ka-
librasyonlu cihazlarımız yardımıyla öl-
çümler yapıyoruz. Etiket değerleriyle
karşılaştırıp nasıl verimli kullanabiliriz
bu yönde önerilerde bulunuyoruz” dedi.
DHA
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Türkiye’nin enerji talebinin her geçen arttığını söyleyen
RoyalCert’in Enerji Genel Müdürü Serdar Aslan hem
kişilerin hem de şirketlerin enerji tasarrufuna dikkat etmesi
gerektiğini söyledi. Alınacak önlemlerle 2033 yılına kadar
30 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceğini vurgulayan
Aslan, "Toplam enerji tüketiminin yüzde 30’unu
gerçekleştiren binalara düşen tasarruf miktarı ise yaklaşık
10 milyar dolardır" dedi

RAPOR 
ZORUNLU

5627 sayılı enerji verimliliği kanuna göre en az
20 bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi 500
ton eşdeğeri petrol (TEP) olan binaların 7 yılda

bir enerji verimliliği etüt raporunu Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletmesi gerek-

tiğini söyleyen Serdar Aslan, "Endüstriyel
işletmeler içinde aynı kural geçerli, 4

yılda bir bakanlığa rapor verme
zorunluluğu var" diye  ko-

nuştu. 

30 MILYAR 
DOLARLIK  
30 MILYAR 
DOLARLIK  
30 MILYAR 
DOLARLIK  
30 MILYAR 
DOLARLIK  
30 MILYAR 
DOLARLIK  
30 MILYAR 
DOLARLIK  
30 MILYAR 
DOLARLIK  
30 MILYAR 
DOLARLIK  
TASARRUF

30 MILYAR 
DOLARLIK  

Elektriğin yüzde 8’i
rüzgardan 
karşılandı

Yapılan yatırımlar ve gelişmelerle birlikte Türkiye’de rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı 
yüzde 8'i geçti. Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, COVID-19 sürecinde yerli ve doğal 
enerji kaynağı rüzgar enerjisi bayrağının daha da yukarılara çekildiğini belirtiyor

Yaşanan iklimsel değişiklikler
ve ekonomik sorunlarla birlikte
geleceğe temiz bir çevre bı-

rakma anlayışı, yenilenebilir enerji kaynak-
larına ihtiyacı daha da artırıyor. Bu arayış
içerisinde özellikle rüzgar enerjisinin sağla-
dığı ekonomik, toplumsal ve çevreci fayda-
lar ön plana çıkıyor. Çevreci ve ucuz enerji
olarak yatırımları üzerine çeken rüzgar
enerjisi, Türkiye’de de ciddi bir şekilde
kamu ve özel sektör tarafından takip edili-
yor. Türkiye’nin, elektrik ihtiyacının
%8,44’ünü sahip olduğu 3.351 adet rüzgar
türbininden elde ettiğini hatırlatan Ülke
Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın’a göre,
rüzgar enerjisinde Türkiye’yi hareketli ve
rüzgarlı günler bekliyor.

Yıllarca yatırım yapıldı

EPİAŞ tarafından açıklanan ve Türkiye
Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından duyuru-

lan verilere göre, Türkiye 2020 yılında elek-
trik üretiminin yüzde 8,44’ünü rüzgar ener-
jisinden karşıladı. Özellikle pandemi
sürecinde fosil yakıtlardan sağlanan enerji-
nin üretiminde yaşanan sorunlar karşısında
esen rüzgarın enerjisinden faydalanan Tür-
kiye, COVID-19’un ilk pik noktasına ulaş-
tığı Nisan ayında yüzde 10’un üzerinde
elektrik üretimini rüzgar ile sağladı. Yıllar-
dır yapılan yatırımların ve gelişmelerin
meyvelerini tüm dünyanın enerji üreti-
minde zorlandığı bir süreçte toplamaya
başladıklarını aktaran Ali Aydın, her ne
kadar türbinlerin komponent üretimlerinde
ve tedariklerinde zorluklar yaşansa da kriz
sürecini hem devletin hem de yatırımcıların
destekleriyle verimli atlatılmaya çalışıldığı-
nın altını çiziyor.

Devamlılık önemli

Türkiye, rüzgar enerjisi alanında gelişim

göstermeye devam ediyor. 2020 yılına 8
GW kurulu rüzgar gücüne sahip olarak
enerjisini rüzgardan üretmeye çalışan ül-
kemiz, yapılan destek ve yatırımlarla zorlu
pandemi sürecinde 1,5 GW’ye yakın yeni
kurulu gücü devreye alarak 2020 yılını
9.244 MWm kapasiteyle kapattı. Yenilene-
bilir enerji sektörü için Mevcut Yenilenebi-
lir Enerji Kaynakları Destek
Mekanizması’nın (YEKDEM), çok kilit
bir rol oynadığını hatırlatan Ali Aydın,
rüzgarda büyümenin devam etmesi için
sektör olarak YEKDEM’in devamlılığının
önemli kazanımlar sağladığı inancında ol-
duklarını ifade ediyor.

Düzenli bakım yapılmalı

Rüzgar enerjisini elektriğe dönüştüren en
önemli noktalardan birini rüzgar türbinleri
oluşturuyor. Yıllar içerisinde yapılan yatı-
rımlar ve rüzgar enerjisine duyulan ihtiyaç

ile sayıları artan rüzgar türbinlerinin gele-
ceğini ise düzenli ve düzensiz bakımlar be-
lirliyor. Kurulu olan ve üretime başlayan
rüzgar türbinlerinde gözle görülen ya da
görülmeyen birçok hasarın türbin ömrünü
ve enerji üretimini etkilediğini belirten Ali
Aydın, özellikle gözle görülemeyen hasar-
ların tespit edilememesi nedeniyle rüzgar
türbinlerinde zamanla büyük sorunlar
oluşabildiğini ya da türbin kanatlarındaki
ilk başta önemsenmeyen bir çiziğin türbi-
nin durmasından kanadın türbinden ayrıl-
masına kadar pek çok soruna yol
açabildiğine dikkat çekiyor. Düzenli ba-
kımlarla rüzgar türbinlerinin ömürlerinin
ortalama 25 yıla kadar çıkabildiğini ifade
eden Aydın, rüzgar türbinlerine ait bile-
şenlerin bakım takiplerinin ve bakımları-
nın düzenli yapılmadığı takdirde alarm
verdiğini ve ciddi zararlar ortaya çıkaraca-
ğını aktarıyor.

Herkesin bir 
asistanı olacak
Günlerce süren imzalama süreçleri artık emek, zaman
ve nakit kaybına neden olmayacak. İşlerin aksamasını
veya beklemesini istemeyen bireyler ve şirketler, imza
ve onay süreçlerini tek platformda hızlı ve kolay şekilde
üstelik doğa ile iş birliği içerisinde yapabilecek

imzalama ve onay
süreçlerinin elektronik
ortamda gerçekleşti-

rilmesi başta insan kaynağı
olmak üzere; zaman, kargo,
kâğıt, kırtasiye gibi alanlarda ta-
sarruf sağlıyor. E-imza ve onay
süreçlerinin farklı kurumlar veya
bireyler arasında sağlıklı bir şe-
kilde gerçekleşmesi için yeni çö-
zümler arayan şirketlerin gereksinimini LetSign
platformu çözüyor. 

Dijital dünyadaki akıllı asistan 

İş hayatında mobilite eğilimin giderek kendine daha
fazla yer bulduğu günümüzde LetSign dijital dünyaya
uyum sağlamak isteyen yenilikçi şirketlerin ihtiyaçla-
rına göre tasarlandı. LetSign, günler süren imzalama
işlemlerini kısa bir sürede bitirme olanağı sunuyor.
Platformdaki LetAssistant ve LetsChat özelliği, kulla-
nıcılara belge üzerinde karşılıklı yazışma ve sürecin ta-
kibiyle ilgili destek sağlıyor.

Takip ediyor, raporluyor

LetSign, dokümanlar üzerinde karşılıklı yorum yapa-
bilme konforu sunuyor. Doküman üzerinde çalışan 
firmalar veya kişiler LetsChat özelliği sayesinde görüş-
lerini dijital ortamda birbirlerine aktarabiliyor. LetAs-
sistant ise iş akış dosyaları takip ediyor, hatırlatmaları
yapıyor ve kullanıcıya süreç raporu sunuyor.

Mobil dünya için ideal 

Mobil çalışma olanağının önem kazandığı dijital
çağda, LetSign Ekspres, karşılıklı imza gerektiren iş-
lerde, mobil çalışanlar için de oldukça hızlı, kolay ve
nitelikli bir paket. İmzası talep edilen kişinin üye olma
zorunluluğu bulunmuyor. Böylece ilgili kişi platforma
üye olmadan dokümanı inceleyebiliyor, Letchat ile 
görüşlerini aktarabiliyor ve imzalayabiliyor. 

İhtiyaçlara göre tasarlandı

LetSign Profesyonel ise birden çok imzalama sürecine
sahip şirketler için geliştirilmiş, kurumun ihtiyacına
göre seçebileceği paketlerden oluşuyor. LetSign Pro-
fesyonel, imza döngüsüne giren tüm dokümanların
imzacılar ve parafçılar arasında iletimini, imzalanma-
sını ya da onaylanmasını sağlıyor. 

Elvan’dan mali 
disiplin vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 2020 yılında 
bütçe açığının öngördükleri rakamın daha altında
gerçekleştiğini belirterek "2021 yılı bütçe açığını 
yüzde 3.5 olarak hedefliyoruz" dedi

Hazine ve Maliye
Bakanı Lütfi Elvan
sosyal medya hesa-

bından bütçe rakamları ile ilgili
açıklamada bulundu. 2020 yı-
lında bütçe açığının öngörülen se-
viyenin altında kaldığını belirten
Elvan, mali disiplinden taviz veril-
meyeceğini söyledi. Elvan şu ifa-
deleri kullandı: "2020 yılı bütçe
açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7
milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf
sağladık. Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan
dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. En-
flasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu mali-
yesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini
iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021
yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Uygula-
mayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, den-
geli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin
oluşumunu sağlayacaktır."

91 proje için 
138 milyar TL
2021 yılında kamuda 3 bin 91 proje için 138,3
milyar TL yatırım ödeneği tahsis edildi.
Cumhurbaşkanlığının "2021 Yılı Yatırım Programı"
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

2021 yılında kamuda 3 bin 91 proje için
138,3 milyar TL yatırım ödeneği tahsis
edildi. Cumhurbaşkanlığının “2021 Yılı Ya-

tırım Programı” Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında
yayımlandı. Yatırım Programı kapsamında gerçekleşti-
rilmesi planlanan yatırımın yüzde 67,5'inin Merkezi Yö-
netim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 31,5'inin
KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde
0,9'unun döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik
kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi programlandı.
Yatırımlardan en büyük payı yüzde 30,7 ile ulaştırma ve
haberleşme sektörü aldı.
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D ün köy, bugün bir buçuk milyon nüfusuyla
adeta Teksas metropolü Esenyurt'un kurucu
belde ve ilçe Başkanı Dr. Gürbüz Çapan, Eski-

şehir'e deniz getiren Belediye Başkanı Yılmaz Büyüker-
şen'in ekolünde bir Belediye anlayışının yerleşmesi
adına verilen mücadelenin diğer bir aktörü de İstanbul'u
çöpten kurtaran, susuzluğu unutturan ve bugün ülkenin
Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'dır.

Çapan, Büyükerşen ve Erdoğan'ın yanı sıra bugün
Belediyecilik yapmaya çalışan ve özlenen Belediyecilik
anlayışını yerleştirmeye çalışanlara baktığınızda karşı-
nıza İstanbul'un Anadolu yakasının parlayan şehri Ata-
şehir örneği çıkar.

Mevcut iktidarın Trabzon, Antalya ve Ordu gibi illeri
Büyükşehir yaparak köy ve varoşlardan oy devşirme an-
layışının yirmi milyonluk İstanbul'da hayata geçirilerek,
birçok belde kapatılıp, seçim kazanma hesaplarının
içinde olan Ataşehir'in, iki mi, üç mü bilmiyorum ama
bu dönemler içinde Başkanlık yapan mevcut Belediye
Başkanının adeta sıfırdan bir şehir oluşturmaya çalıştı-
ğını görmek isterseniz Ataşehir'i öneririm.

Çünkü yanlışlıkla da olsa yolunuzun düşeceği Ataşe-
hir'in İstanbul'un, sözde gözde ilçeleri olan Kadıköy,
Kartal gibi belediyelerini sollayarak güzel yerleşik pla-
nına sahip, bir ilçe çıkar karşınıza.

Bir kez ziyaret etsem de çokta tanımadığım, ismini
bile şu an hatırlamadığım Belediye Başkanının New-
york caddelerini Esenyurt'a getiren Çapan dan esinlen-
diğini düşünürken bu 450.000 nüfuslu yeni ilçe
Ataşehir’in, temizlik konusunda da İBB'yi geçtiğini ve
İstanbul'un Avrupa yakasının sözde elit  ilçelerinden sa-
yılan Bakırköy ve Şişli’yi de solladığını görürsünüz.

Erdoğan'ın "Antalya'yı kaybettik ama Ardahan'ı ka-
zandık" dediği dönemden bu yana geçen sürede kendi
partisinden olan Başakşehirin dışında Gürbüz Çapan'ın
Belediye Başkanlığı sırasında ortaya koyduğu belediye-
cilik anlayışından esinlendiğini düşündüğüm ve bir hem-
şehrim, Orhan Çerkez'inde yardımcısı olduğu Ataşehir
Belediye Başkanının yaptığı Belediyeciliği görememe-
nin sıkıntısını yaşadığınıda düşünüyorum.

Ve bu nedenle Kadir Topbaş'ı ve Melih Gökçek' i gö-
revden alarak partilisi Belediye Başkanlarına kızarken
bu kızgınlığın bedelini de İstanbul ve Ankara başta
olmak üzere birçok derme çatmadan oluşturulan bü-
yükşehirleri kaybetmekle ödediğini de.

Zira, Ankara'da bulunan Merkez Bankasını ve ülke-
nin finans merkezini getirmek istediği ve komşusu San-
caktepe'nin eski başkanını aday göstererek almak
istediği ama başaramadığı Ataşehir Belediyesi gibi bir
belediyecilik anlayışını onunda hep aradığını, benim te-
sadüfen bir adres ararken cadde cadde, sokak sokak ye-
niden gezip, dolaştığım yerleşimiyle, temizliğiyle dikkat
çeken ve her geçen gün İstanbul'un parlayan yıldızı ola-
rak ışıldayan ve başarısı kıskanılan, bugün ki gibi sev-
mediklerine terörist dendiği gibi ona da çeşitli itiraflar
atılan başarılı başkanı birkaç kez görevden almak iste-
nen güzel Ataşehir’i bir kez daha görürken...

Belediyecilik 
Ataşehir'de mi?

C umhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Ola-
ğan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman,

Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş il kongrelerine
Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. 9
farklı ilde aynı anda kongrelerin yapıldığını kayde-
den Erdoğan, yarın ve çarşamba günü de 5'er ilde
aynı anda kongrelerin gerçekleştirileceğini
bildirdi.
Erdoğan, çarşamba günü itibarıyla geçen yıl 18
Ekim'de başlayan kongrelerde toplamda 42 ilin
tamamlanmış olacağını dile getirerek, "İnşallah
şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi biti-
rerek 7. Olağan Büyük Kongremiz öncesi hazır-
lıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Tabii il
kongrelerimizi çok daha farklı biçimde yapmayı
hayal ediyorduk. Niyetim 81 il kongremizin hep-
sine, diğer çalışmalarımız sebebiyle bu mümkün
olamazsa da gidebildiğim kadarına bizzat iştirak
etmekti. Böylece hem teşkilatlarımızla hem ziya-
ret ettiğimiz şehirlerdeki vatandaşlarımızla kucak-
laşacak, hasbihal edecek, hasret giderecektik.
Salgın şartlarından dolayı ekim ve kasım ayların-
daki birkaç il dışında maalesef bu ziyaretlere
imkan bulamadık. Canlı bağlantı vasıtasıyla da
olsa tüm il kongrelerimize iştirak etmeye çalışıyo-
ruz. İnşallah aldığımız tedbirlerin ve geçtiğimiz
günlerde başlattığımız aşı sürecinin başarıya ulaş-
masıyla bahar aylarından itibaren yeniden sizlerle
yüz yüze, ruberu hasret gidermeyi istiyoruz" dedi. 

1 milyon yeni üye

Herkesin hayatında sınırlamalara yol açan sal-
gına rağmen AK Parti teşkilatlarının geçen yılı 1
milyon yeni üyeyle kapatmış olmasından büyük
bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan,
"Hep söylediğim gibi AK Parti, milletin kurduğu
bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir.
Üye kayıtları ve diğer çalışmalar vesilesiyle milleti-
mizle ne kadar sık ve yakın hasbihal içine girersek,
partimizin gerçek misyonunu o derece hakkıyla
yerine getirmiş oluruz. AK Parti, hiçbir zaman sa-
dece seçimden seçime millete giden, insanların
kapısını çalan bir parti olmadı. İnşallah hiçbir
zaman bu kampanyalar vasıtasıyla öyle de olma-

yacak" diye konuştu.

Tatlı su demokratları!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yılın 365 gü-
nünü, günün 24 saatini milletin hizmetine adayan
bir parti olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Dolayısıyla AK Parti yöneticisi, her gün, her an
milletimizle birlikte olan kişidir. Bu ülkede tatlı su
demokratları vardır. Demokratlıkları zoru görene
kadardır. Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri var-
dır. Onların da yüzleri seçimden seçime görülür.
Biz, şartlar ne olursa olsun milli iradeye bağlılığı-
mızı, milletimize olan hizmetkarlığımızı sürdüren
bir kadroyuz. Partimiz kapatma dahil pek çok
tehditle yüzleşirken de vesayetin cenderesinde
mücadele ederken de darbecilere karşı direnirken
de hep bu anlayışla hareket ettik. Önümüze hangi
engeller çıkartılırsa çıkartılsın, milli iradeyi üstün
kılma mücadelemizden taviz vermediğimiz gibi
başlattığımız yatırımları, projeleri, icraatları da en
küçük bir kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya de-
mokratlık yapmadık. Milletimize her alanda
Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların
katbekat üstünde hizmetler getirerek bu mücade-
leyi yürüttük." 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rine vurgu yapan Erdoğan, "Elbette her seçim
önemlidir. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir
dönüm noktasında yaşanacaktır. Hâlâ eski Tür-
kiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, terörün, darbenin
hakim olduğu kötü günleri bu ülkeye geri getir-
mek isteyenler var güçleriyle savaşıyor" dedi. Kı-
lıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, "CHP'nin
başındaki zat partisindeki taciz iddialarına 56
gündür sessiz. Neden konuşmuyor?" diye sordu.
Son günlerde yaşanan saldırıları da değerlendiren
Erdoğan, "Bu saldırıların önünü sahada kesmez-
sek sonuçta işin nereye varacağını bilemeyiz" ifa-
delerini kullandı. Erdoğan, "Dış politikadan
terörle mücadeleye kadar her konuda söyleyecek
çok sözümüz var. Milletimizin geleceği için viz-
yonu, projeleri olan tek parti biziz. Diğerleri 18
yılın sonunda yaptıklarımızı tartışmanın dışında
yeni şeyler söylemenin hala uzağındadır" diye
konuştu. 

MURAT
İNŞAAT&ELEKTRİK

HER TÜRLÜ ELEKTRİK MALZEMELERİ 
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI
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Atölye- Tamirat ve Tadilat – Bakım Onarım 
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hâlâ eski Türkiye 
özlemi ile yanıp tutuşanlar, terörün, darbenin hakim olduğu kötü günleri bu ülkeye geri 

getirmek isteyenler var güçleriyle savaşıyor. CHP'nin başındaki zat partisindeki taciz
iddialarına 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor?" diye sordu

"Hamdolsun bu sayede 81 vilayeti-
mizin tamamında eğitimden sağlığa,
ulaşımdan enerjiye, spordan toplu
konuta her alanda yüzümüzü ağartan
hizmetlere imza attık" diyen Erdoğan,
"Ülkemizin bugünkü fiziki çehresinin
sembolü olan eserlerin önemli bir
bölümünü biz inşa ettik. Bugün de
her ay birkaç tane köprünün, yolun,
barajın, tesisin açılışını gerçekleşti-

rerek hizmet siyasetimizi, eser siya-
setimizi sürekli bir adım öteye taşıyo-
ruz. Sel gider kumu kalır, insan ölür
eseri kalır. İnşallah son nefesimize
kadar milletimize eser bırakmak için
çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti teş-
kilatlarında görev alan her bir arka-
daşımın da aynı şuurla gecesini
gündüzüne katarak çalışacağına ina-
nıyorum" ifadelerini kullandı. 

iNSAN ÖLÜR ESERi KALIR

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde gazetecilere ve siyasi parti
temsilcilerine yapılan saldırılar için komplo diyen Bahçeli, MHP'nin
suçlanmasını eleştirdi. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin sokakta işi
yoktur. Kavga ve karışıklıkta hayır görmesi imkansızdır" dedi

Milliyetçi
Hareket
Partisi

(MHP) Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, Twitter

hesabından gündeme iliş-
kin değerlendirmelerde bu-

lundu. "Son günlerde tuhaf ve
tahrip düzeyi yüksek gelişmeler

peş peşe cereyan ediyor. Tutsak
ve turfanda zihniyetler bozgunda

fetih rüyası görüyorlar. Emperya-
lizme turnike olanlar tıpkı akbaba-

lar gibi kanat çırpıyor. Havalar
soğumakla kalmıyor, bunların vic-

danları da buz tutuyor" diyen Bahçeli,
"Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde

oyun kurmak için el ovuşturan, fırsat
kollayan geri ve gölgeli siyaset anlayışları

tıpkı baykuşlar gibi aydınlıktan ürküyorlar.
Hasretini çektikleri karanlığın Türkiye'ye

hâkim olması için çırpınıyorlar. Nitekim çır-
pındıkça da batıyorlar" ifadelerini kulandı. 

Yaşananlar düşündürücü

Eleştirilerini, "Kıytırık bir yer edinmek için muha-
lefet edenler, mıymıntı bir çıkar için yalan söyle-

yenler MHP'yi suçlamak, suçlu göstermek
gayesiyle diktikleri nifak fidesinin boy atmasını bek-

liyorlar. Ancak dün başaramadılar, bugün de yapa-
mayacaklar. Tarihi kervanımızı durduramayacaklar"

şeklinde sürdüren Bahçeli, "Aynı anda birbiriyle bağ-
lantılı olduğu gün gibi açığa çıkan olayların ülke günde-

mini meşgul etmesi, bunun yanı
sıra kafalarda soru işareti bırak-

ması, özellikle Milliyetçi-Ülkücü
Hareket'e ağır itham ve isnatla-

rın yaygınlaşması hem düşündü-
rücüdür hem de düşüklüğün

teyididir. Bir yanda 20 Ocak
2021'de ABD Başkan değişimi, diğer

yanda Serok Ahmet'i sivriltme çabaları,
Karar Gazetesi'nde köşe tutmuş sahte

gazetecilerin kışkırtmaları, bunlara ek ola-
rak malum siyasetçi ve gazetecilere

saldırılar birbirine eklemlenmiş
kuşkulu gündem konularıdır"

açıklamasını yaptı. 

MHP'ye çamur atılıyor

"Nerede gazeteci kılıklı bir
marjinal örgüt sevdalısı

varsa, nerede terör ve
bölücü meraklısı bir

MHP’NiN SOKAKTA iŞi YOKTUR
CHPSözcüsü Faik Öztrak basın toplan-
tısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı hükü-
met sistemini eleştiren Öztrak, "Bu

ucube vesayet rejiminde devlet, bırakın vatandaşla-
rımıza “yaşamaya değer bir yaşam” kurmayı, va-
tandaşlarımızın yaşamını dahi koruyamıyor. Devlet
krizinin zirve yaptığı son yıllarda, Türkiye’nin göbe-
ğinde, başkentimizde, Ana muhalefet partisi liderine
linç girişiminde bulunuluyor. Çeteler, siyasetçilere, gaze-
tecilere olmadık tehditler savuruyor. Yetmiyor kalleş saldı-
rılar düzenleyebiliyor. Hükümet ise bu saldırılarını seyrediyor.
Ufak ortağı ise mafya bozuntularına sahip çıkıyor" dedi. 

Bu demokrasiye darbedir

"Geçtiğimiz Cuma günü uzaktan kumandalı çeteler, Gele-
cek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a,
Orhan Uğuroğlu ile Afşin Hatipoğlu’na kalleşçe saldır-
dılar" diyen Öztrak, "Aynı gün içinde gerçekleştirilen ve
organize olduğu açıkça belli olan bu saldırıların
amacı; Demokrasimizin, basın özgürlüğünün ve si-
yasetin özgürce yapılmasının önünü kesmektir. Bu
yaşadıklarımız sıradan olaylar değildir. Demokra-
siye darbedir, terördür. Biz bu saldırıları lanetliyo-
ruz. Saray hükümetinin failleri bir an önce
yakalayarak, yargıya teslim etmesini, yargının
da hızla gereğini yapmasını bekliyoruz. Bu sal-
dırıları cesaretlendiren, saray ortaklarının kirli
siyasi dilidir. Bu ülkenin ana muhalefet par-
tisi lideri tehdit edilince, sinsice el ovuştu-
rup, sessiz kalanlar, Cumhurbaşkanı
zırhına sığınan AK Parti Genel Başkanına
“sözde” denince bir bardak suda fırtına-
lar kopardılar" açıklamasında bulundu. 

Devletin polisi nerede?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na
yapılan saldırıyı hatırlatan Öztrak,
"Yine çok yakın zamanda, bir
mafya bozuntusunun tehditle-
rine karşı yargı ne yaptı? Siyaset
kurumu ne yaptı? Beylerden
tehditlere karşı bir ortak tavır
almalarını bıraktık, Sarayın
küçük ortağı, tehditler savu-
ran mafya artığını sahip-
lendi. Mafya ve çeteler
başkentte, peki devlet
nerede? Devletin polisi
nerede? Yargısı ne-
rede? Bu saldırıların
tüm failleri ve az-
mettiricileri ne-
rede? Şüphelilerin
gözaltına alınıp
bırakılması ti-
yatroları yet-
mez” diye
konuştu. 

Kalleş saldırılar
düzenleniyor

soytarı görülüyorsa hepsi bir olmuş, bir araya gelmiş
MHP'ye çamur atıyor. Ne gam ne tasa, biz bunların ala-
yına yeteriz, topunun tezgahını inançla bozarız" diye
meydan okuyan Bahçeli, "MHP sokağı bilir, hasmı bilir,
haini bilir, tuzak ve tertipleri bilir ve tanır. Ancak Milli-
yetçi-Ülkücü Hareket'i tarafı olmadığı saldırılarla ilişki-
lendirmeye ve yargılamaya cüret etmek terörizmin
lügatinden beslenenlerin harcıdır. Aynı zamanda büh-
tandır, komplodur. Sırtımızdan kurban kestirmeyiz. Fikir
ve siyaset varlığımızı sorgulamaya çalışan icazetli, irade-
siz, ilkesiz, karambolden güç devşirmeye uğraşan zehirli
emellere de Allah'ın izniyle göz yummayız. Kim nerede
düşmüşse oradan kalksın, kim neye maruz kalmışsa
önce etrafına baksın. Serok Ahmet'in gündemde olduğu
her dönemde Türkiye'de bir sorun olmuştur. Bu şahıs
bereketsizliğinin faturasını önce şahsına kesmelidir.
MHP'yle didişmek onun haddi ve havsalasının alacağı
bir konu değildir. Hangi şaibeli odaklara el açtığı artık
ortadadır. ABD'deki Başkan değişimiyle eşzamanlı ola-
rak, Serok ve partisinin, aynı şekilde tetikçi köşe yazarla-
rının hızlandırdığı iftira kampanyaları tesadüfi değil,
alçak bir planın mahsulüdür. Serok Ahmet boşuna uğ-
raşmasın, pis oyunları, birilerinin gözüne girme sinsilik-
leri maya tutmaz. Karar Gazetesi'nin kiralık köşe
yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, me-
sela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP'yi
hafife almasınlar, MHP'ye kara çalmasınlar. Çünkü kaz-
dıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle
yakayı ele vermişlerdir. Bilhassa Taha Akyol MHP'yi
bilir, tavsiyem mezkur sipariş üzerine yazan isimlerle bir-
likte Serok Ahmet'e bizi acilen anlatmasıdır" dedi. 

Kimse sabrımızı zorlamasın

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sokakta işi olmadığını dile
getiren Bahçeli, "Kavga ve karışıklıkta hayır görmesi im-
kansızdır. İnsan onuruna ve demokratik adaba uygun
olarak yapılan makul eleştirilere tahammülsüzlüğü asla
düşünülemeyecektir. Bizim sevdamız şiddet değil Türk
milletidir, Türkiye'dir. Ülkücüler Hak yolundan dönmez,
halkın çizgisinden sapmaz, hakkını yedirmez, haksızlığa
asla gelmez. Ya devlet başa ya kuzgun leşe dememizin
esası da budur. Hiç kimse sabrımızı yanlışa yormamalı,
kutlu davamızın emanetlerini çiğnemeye kalkışmamalı-

dır. Serok Ahmet ümidini dış güçlere bağlamasın,
Kobani'ye selam gönderdiği yıllar geride

kalmıştır. Başkasının metruk kayığına
binenlerin istikameti sahil değil ba-
taklığın ta dibidir. Milliyetçi Ül-
kücü Hareket herkesin hayat,
düşünce, inanç ve ifade hakkına
saygı duyar. Önemle altını çiziyo-
rum ki, eleştirilere saygı duyma-
mız için ahlaki, meşru ve hukuki
olması şarttır" diye konuştu. 

KONUŞMUYOR?KONUŞMUYOR?KONUŞMUYOR?KONUŞMUYOR?KONUŞMUYOR?KONUŞMUYOR?KONUŞMUYOR?KONUŞMUYOR?KONUŞMUYOR?KONUŞMUYOR?
56 GÜNDÜR NİYE 56 GÜNDÜR NİYE 56 GÜNDÜR NİYE 56 GÜNDÜR NİYE 56 GÜNDÜR NİYE 56 GÜNDÜR NİYE 56 GÜNDÜR NİYE 56 GÜNDÜR NİYE 

Recep Tayyip 
Erdoğan

56 GÜNDÜR NİYE 
KONUŞMUYOR?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saldırılarla ilgili ilk kez konuştu. 
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T ıp alanında daha kadınların adı duyul-
mazken, mesleğinde en iyilerden biri
olan kadın cerrahımız Küpeli Saliha

Hanımı tanımalıyız. Kendisi ile ilgili bilgileri
Sultan 2. Beyazid Külliyesi Sağlık 
Müzesi’nden elde ediyoruz.

1620’de hekimliğe başlayan Saliha

Hanım, 4.Murad devrinde o döneme göre
mahrem sayılabilecek kasık fıtığı ve ur alma
ameliyatları yapıyordu. 

Cerrahlığı, cerrah olan eşi Deniz bin Ga-
zi’den öğrenmiş ve onun ölümünden sonra ope-
rasyonlar yapmaya başlamıştır. Hatta kayıt
altına alınan operasyonlarda kocasından daha
fazla ücret aldığı ve daha fazla operasyon ger-
çekleştirdiği bilinmektedir. Oğlu Mehmet Çe-
lebi de aynı şekilde cerrahtır. Anne ve babası
kadar olmasa da operasyonlar yapmıştır.

17. yüzyılda belgelenmiş olarak, kadın

erkek fark etmeksizin 21 ameliyat
gerçekleştiren Saliha Hanım belki de ilk kez
rıza senedi imzalatan cerrah olabilir. Rıza 
senetleri operasyon sonucunda hastada bazı
olumsuzluklar veya ölüm gibi bir durum

olursa yakınlarının dava etmemesi için kadı
ve iki şahit huzurunda imzalanan senetlerdir.
Senetlerde cerrahın kim olduğu, kime operas-
yonu yapacağı ve ne kadar ücret alacağına
dair bilgiler bulunur. 

Senetler ışığında Üsküdar, Aksaray, Un-
kapı ve Galata gibi İstanbul merkezli yerler-
den gelenler dışında; Mora, Eğriboz, Tırhala,
Beyşehir, İnegöl, Derebozan, Erzurum, Sakız
Adası ve Arapkir gibi yerlerden gelen insanla-
rın, İstanbul’da Saliha Hanımın ününü duyan
kişilerden oluştuğu tahmin edilmektedir. Has-

taların içinde yeniçeri mensuplarının da ol-
duğu belgelenmektedir. Ameliyatın zorluğuna
göre 300 ila 4000 akçe arası ücret almakta-
dır. Ücretin bir kısmı ameliyattan önce, bir
kısmı (hasta ölse dahi) ameliyattan sonra 
alınırdı. 

Saliha Hanım gibi nice cevher şu anda ya-
şamamış hükmünde gözükmekte ve arşivlerde
öğrenilmeyi beklemektedir. Etnik kökeni veya
cinsiyeti fark etmeksizin, zamanına göre
büyük başarılara imza atan Saliha hanım gibi
niceleri daha fazla anılmayı hak ediyor.

17. yüzyıl İstanbul’unda 
bir kadın cerrah 

Keşke kar topu
oynayabilsem!
Tuzla’da ikamet eden Down Sendromlu Doğukan Canpolat. Akranları sokakta kar topu
oynarken onun mahallesine yeterince kar yağmadı. Pencere önünde dışarıya bakarak
dua etmeye başladı. Doğukan’ın bu durumuma üzülen annesi o anları kameraya alarak
sosyal medya hesabından Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yı etiketleyerek paylaştı

istanbul'da etkili olan kar ya-
ğışı ve hafta sonu uygulanan so-
kağa çıkma kısıtlaması nedeniyle

Kartal Belediyesi tarafından sokak hay-
vanlarına mama ve su desteği sağlandı.
Çalışmalara Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel de katılarak sokak canla-
rını kendi elleri ile besledi. Başkan Gök-
han Yüksel'in talimatları doğrultusunda
soğuk kış aylarında yemek ve su bulmakta
zorlanan sokak hayvanları için ilçede bes-
leme çalışmaları devam ediyor. Kartal'ın
yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı
nedeniyle Kartal Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının
öbekleştiği alanlara giderek sadık dostlar
için mama ve su desteğinde bulundu.

Yalnız bırakmıyoruz

Yürütülen çalışmalar ile alakalı konuşan
Başkan Gökhan Yüksel, "Ekiplerimiz
sokak hayvanları için düzenli olarak
mama ve su sağlıyor. Sokaktaki canları-
mızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz.
Soğuk hava ve kar yağışından dolayı
olumsuz etkilenen sevimli dostlarımıza
mama desteğimizi düzenli olarak sürdü-
rüyoruz. Kartallı komşularımızın da
sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmala-
rını istiyoruz" dedi. DHA

İSTanbul’un 
en çok kar yağışı
alan ilçesi 

Sarıyer’de hummalı ça-
lışmalar devam ediyor.
Kuvvetli yağış sonrasında
karla mücadele ekipleri
ana yolları açık tutmak
için çaba sarf ederken
sokakta kalan evsiz va-
tandaş da Kilyos Sosyal
Tesisleri’nde misafir edi-
liyor. Evi mühürlenen, te-
davi için ilçemize gelip
kalacak yeri olmayan ve
sokakta yaşayan vatan-
daşların kış şartlarından
olumsuz etkilenmemesi
için sosyal tesisin kapıla-
rını açtı. Vatandaşların
yiyecek ihtiyacının da
karşılandığı tesiste ayrıca
belediye dezenfekte
ekipleri ve sağlık çalışan-
ları da konuk ediliyor.

Evsizlere
sıcak yuva

Mina Zeynep POLAT

İ
stanbul Valiliği'nden kar yağışıyla ilgili
açıklama yapıldı. Açıklamada, "Meteoro-
loji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan me-

teorolojik tahminlere göre; İlimizde Cuma
günü akşam saatlerinde başlayan ve aralık-
larla devam eden kar yağışının kesileceği tah-
min ediliyor. Bugün İstanbul'un kuzey
kesimlerinde (Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz,
Çekmeköy ve Şile) sabah saatlerinden öğle
saatlerine kadar hafif kar yağışı geçişleri bek-
leniyor" denildi. Valiliğin açıklamasında buz-

lanma ve don uyarısı yapılarak, "Bugün
sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer
kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı
beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluk-
lara  karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." de-
nildi. Valiliğin açıklamasında dün sabah saat
09.00 itibarıyla bazı noktalarda ölçülen kar
kalınları da paylaşıldı. Buna göre, Çatalca
(Radar sahası) 19 cm, Sarıyer Kilyos: 10 cm,
Silivri 10 cm, Sarıyer 8 cm, İstanbul Havaa-
lanı 6 cm, Ümraniye 3 cm, Atatürk Havaalanı

2 cm, Sabiha Gökçen Havaalanı 2 cm olarak
ölçüldü.

Ekipler iş başında

Açıklamada devamında karla mücadele veri-
leri paylaşılarak, "Karayolları 1. (İstanbul)
Bölge Müdürlüğümüzce; Sorumluluk alanın-
daki 4.079 km yol ağında 322 Bıçaklı Kam-
yon, 75 Yükleyici, 47 Greyder, 6 Solüsyon
püskürtücülü kamyon, 2 Rotatif, 6 kurtarıcı,
102.000 ton tuz ve 200 ton tuz eriyiği ile kar

ve buzlanmaya karşı bölge genelinde çalışma
yürütülmüştür. 24 saat esasına göre yapılan
çalışmalarda kar ve buzlanmaya karşı önlem
amacıyla 15.000 ton tuz kullanılmıştır. Ayrıca;
Kuzey Marmara Otoyolumuzda görevli şir-
ketler tarafından 104 adet bıçaklı kamyon, 19
adet yükleyici, 15 adet kurtarıcı, 32.000 ton
tuz ve 800 ton solüsyon ile çalışmalar yapıl-
mıştır. Başta güvenlik, ulaşım, sağlık olmak
üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın ekipleri
görev başındadır." ifadeleri yer aldı. DHA

istanbul’da beklenen kar yağışı
İstanbul’un yüksek kesimlerinde
etkili olurken, deniz seviyesine

yakın yerlerde birikintisi oluşturmadı.
Tuzla’da ikamet eden ve bu duruma çok
üzülen Down Sendromlu Doğukan Canpo-
lat, her gün cam kenarından dışarı bakarak
kar yağması için Allah’a dua ederken, kar
topu oynama isteğini dile getiriyordu. Bu
duruma çok üzülen Doğukan’ın annesi, o
anlardan birini kameraya alarak sosyal
medya hesabından Tuzla Belediye Başkanı
Şadi Yazıcı’yı etiketleyerek paylaştı. Durumu
fark eden Başkan Yazıcı, kar küreme ve yol
açma çalışmaları için sahada bulunan ekip-
lere talimat vererek Doğukan’ın isteğini ye-
rine getirmelerini istedi. Ekipler Tuzla
ilçesinin yüksek rakımlı yerlerinden topladığı
karları, kamyonlar ile Doğukan’ın evinin
önüne getirdi. Kartopu yapan ekipler, Do-
ğukan’a sürpriz yaptı. Doğukan’ın o anki
mutluluğu kameralara saniye saniye yansıdı.

Sizi çok seviyorum

Sokağında bulunan çocuklarla ve kendisine
kar getiren ekiplerle kartopu oynayan Doğu-
kan Canpolat,” Sizi çok seviyorum. Tuzla
Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyo-
rum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Her-
kes kendisine iyi baksın" dedi. Tuzla Belediye
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise sosyal medya he-
sabından o anları "Nasıl başladı? / Nasıl
bitti?" diye paylaştı. DHA

Ekipler Tuzla ilçesinin yüksek rakımlı yerlerinden topladığı karları, kamyonlar ile 
Doğukan’ın evinin önüne getirdi. Kartopu yapan ekipler, Doğukan’a sürpriz yaptı. 

Hayvanlar için
seferberlik

Mücadele
sürüyor

Kartal Belediyesi, soğuk ve
karlı havanın etkisini artırma-
sının ardından sokak hayvan-
ları için seferberlik başlattı

Fatih Belediyesi’ne bağlı ekipler
cadde ve sokaklarda tuzlama ve
süpürme çalışmalarıyla yolları

açıyor. Meteorolojiden gelen yoğun kar
yağışı uyarısının ardından çalışmalara
başlayan Fatih Belediyesi ekipleri, kış şart-
larıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
Fatih Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı
uyarısının ardından başlattığı kış şartla-
rıyla mücadelesine tüm birimlerin koordi-
neli yürüttüğü çalışmalarla aralıksız
olarak devam ediyor. Vatandaşların kar
yağışından olumsuz etkilenmemesi için
çalışmalarını sürdüren Fatih Belediyesi
ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu cad-
deler, hastanelerin girişleri ve içleri başta
olmak üzere ilçe genelinde mahalle bazlı
tuzlama ve süpürme çalışması yapıyor.
Yoğun kar yağışına rağmen 24 saat çalı-
şan ekipler, trafik ve insan sirkülâsyonu-
nun yoğun olduğu ana arterlerde, tüm
cadde ve sokaklarda, kamu binaları ve
hastane çevrelerinde, halka açık pazar
yerlerinde, cami girişleri ve vatandaşların
yaya olarak kullandığı avlularında çalış-
malarına devam ediyor. DHA

Sokakta kalan evsiz vatandaş
da Kilyos Sosyal Tesisleri’nde

misafir ediliyor.

İstanbul Valiliği 
kuvvetli buzlanma
uyarısında bulunuldu.
Yapılan açıklamada
bazı ilçelere ölçülen
kar kalınlıkları açıkla-
nırken, "İstanbul gene-
linde yer yer kuvvetli
olmak üzere buzlanma
ve don olayı beklendi-
ğinden, yaşanabilecek
olumsuzluklara  karşı
dikkatli ve tedbirli
olunmalıdır" denildi

BUZLANMA
UYARISI
BUZLANMA
UYARISI
BUZLANMA
UYARISI
BUZLANMA
UYARISI
BUZLANMA
UYARISI
BUZLANMA
UYARISI
BUZLANMA
UYARISI
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FACEBOOK'TAN yapılan
açıklamada, "Yasadan etki-
lenen diğer bazı şirketler

gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda
Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel ki-
şilik atama sürecini başlatmaya karar
verdik" ifadeleri kullanıldı. "Facebook
olarak ifade özgürlüğünün temel bir
insan hakkı olduğuna inanıyoruz ve
bu değerleri korumak ve savunmak
için küresel çapta çaba gösteriyoruz"
denilen açıklamada, "Nitekim Türki-
ye'deki insanların yarısından fazlası
arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde
kalmak, fikirlerini ifade etmek ve işlet-
melerini büyütmek için Facebook'a
güveniyor" saptaması yapıldı. 

Tüzel kişilik atayacak

Açıklamanın devamında yeni çıkan
yasanın yakından takip edildiği belirti-

lerek, "Türkiye’de kısa süre önce yeni-
den düzenlenen ve sosyal medya plat-
formları için yeni yükümlülükler
getiren 5651 sayılı Kanun hakkındaki
gelişmeleri ilk günden bu yana yakın-
dan takip ediyoruz. Yasadan etkilenen
diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenle-
meler doğrultusunda Türkiye'de tem-
silci olarak bir tüzel kişilik atama
sürecini başlatmaya karar verdik. Bu
kararı alırken, platformumuzun kulla-
nıcıların ifade özgürlüğü haklarını kul-
lanabilecekleri bir yer olmasının bizim
için taşıdığı önemin tekrar altını çiz-
mek isteriz" denildi. 

İfade özgürlüğü vurgusu

Alınan kararın Facebook Topluluk
Standartları’nı ya da devlet kurumları
tarafından yapılan içerik kaldırma ta-
leplerinin incelenme süreçlerini değiş-

tirmediği belirtilerek, "Dolayısıyla, bu
ilkelere uygun olmayacak bir şekilde
hareket etmemiz için ısrar edilmesi ha-
linde temsilcimizi geri çekeceğimizi
belirtmek isteriz. Devletten gelecek ta-
lepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küre-
sel Ağ Girişimi (Global Network
Initiative) üyeliğimizin getirdiği so-
rumluluklarımız doğrultusunda ve
Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve
İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne
uygun şekilde incelemeye ve değerlen-
dirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kısıt-
ladığımız içeriklerin detaylarını mevcut
şeffaflık süreçlerimize uygun bir şe-
kilde paylaşmayı sürdüreceğiz. Türki-
ye’de yaşayan insanların ifade
özgürlüğünün ve diğer insan hakları-
nın korunmasına dair bağlılığımızın
değişmeyeceğini kamuoyunun bilgi-
sine sunarız" ifadeleri kullanıldı. 

H ES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü
Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya
da ziyaret gibi işlemlerinizde kurum-

larla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından
herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli
şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

İçişleri Bakanlığının, 14.08.2020 tarihinde
yayınladığı genelgeyle izolasyon süreçlerini evle-
rinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği
vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya
bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı olduk-
ları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve 
denetim sistemi belirlenmişti.

HES kodu uygulamasının 23.09.2020 
tarihinden itibaren, Valilik, kaymakamlıklar, İl
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve 
Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, ilçe nüfus mü-
dürlükleri ve ilçe tapu müdürlüklerine randevu
talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde 
zorunlu olarak kullanılması zorunlu kılınmıştı.

Ayrıca İçişleri  bakanlığı, valiliklere gönder-
diği genelgeyle de şehirler arası yolcu taşıyan
firmaların HES kodu olmadan biletleme yap-
mamaları uyarısında bulundu. Bakanlık tarafın-
dan 81 il valiliğine gönderilen şehirler arası
otobüslerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

HES kodu artık hayatımızın her alanına gir-
miş durumda. Bir çok yere girmemizde anahtar
görevi görüyor. Kovid-19 tamamen bitmeden de
hayatımızdan çıkmayacak gibi görünüyor.

HES kodunuz olmadan AVM’ye 
giremiyorsunuz.

İnsanların iç içe alış veriş yaptığı süper 
marketlere girebiliyorsunuz.

HES kodunuz olmadan Devlet  Kurumlarına
giremiyorsunuz

özel şirketlere girebiliyorsunuz.
HES kodunuz olmadan şehirler arası 

otobüslerde ve uçakla seyahat edemiyorsunuz.
Şehir içi dolmuşlarda (ne kadar yüzde 50

yolcu alma sınırı olsada) kucak kucağa seyahat
edebiliyorsunuz.

Toplum içinde ortak karar almanın öne-
mini  vurgulayan “Aklın yolu birdir” diye bir
atasözümüz vardır. HES kodu sayesinde kim
virüs taşıyor kim taşımıyor sistematik olarak
görebiliyoruz. Madem ki; HES kodu sayesinde
kim virüs taşıyor kim taşımıyor görebiliyoruz bu
kadar sektörün faliyetleri neden durduruldu? ya
da neden kıstlandı?

Bir restoran düşünün HES koduyla müşteri
alabiliyor.

Bir sinema düşünün HES koduyla izleyici
alabiliyor.

Bir stadyum düşünün HES koduyla seyirci
alabiliyor.

HES kodu sayesinde AVM’ler, devlet daire-
leri ve toplu taşıma gibi kalabalık yerlere girebi-
liyorsak, insanların mesafeli otura bilecekleri
bir seçenek de varken, restoran, sinema, stad-
yum gibi yerlere neden giremiyoruz? HES’ in bu
tür sektörlerde Kafası mı karışıyor?

Yoksa; “Aklın yolu bir” değil midir?
Saygılarımla...

İş birliği oluşturmak adına, İSKİ Genel
Müdürü ve İBB Genel Sekreteri’nin ka-
tılımıyla Su Tasarrufu Kurulu oluştur-
duklarını açıklayan İmamoğlu, bu
kurulla iliği şu bilgiyi verdi: "Ben ken-
dilerinden, İstanbulluya nasıl mesajlar
vermemiz hususunda ön çıktılarını is-
tiyorum diye de talimat verdim. Arka-
daşlarımızın özellikle eğilecekleri, bir
konu da şu; bu işin paydaşları var.
Yani bu işin birinci paydaşı 16 milyon
hemşerimiz. İkinci paydaşı özellikle
çok yüksek su tüketimi yapan kurum-
lar, kuruluşlar, işletmeler, vesaire…
Hemen hızlıca bunlara dair, belki ön
bilgilendirme, ön uyarılar yapılması
hususunda çalışmalar yürütecekler.
Sadece bu mu? Değil. Bizim hepimizin
evinde bir takım ortamlarda su ile
ilişki kurduğumuz ortamlarda kullan-
dığımız aparatlar, armatürler ne varsa,
bunları üreten kurumlarla da kuruluş-
larla da görüşme yapmalarını arzu
ettim. Çünkü bu iş aslında biraz da
oradan başlıyor, daha sonra mekanik
tesisat işi ile uğraşan kurum ve kuru-
luşlarla devam ediyor. Yani bu bütün-
cül bir yolculuk. Bu yolculuğun kalcı
bir biçimde çözüme kavuşması adına
arkadaşlarımızın bir kurul oluştura-
cak. Bu birikime sahip çok kıymetli
teknik arkadaşlarımız var.  Dışarıdan
bize katılacak arkadaşlarımız var. Bu
katılımın içine sivil toplum kuruluşları,
meslek kuruluşları, sektör temsilcileri
katılacak. Onlarla beraber sıkı bir yol
haritası oluşturmayı istiyoruz.”

YENİ BİR KURUL
OLUŞTURULDU

Facebook da hizaya geldi

Osman KÖSE
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un su yönetiminin en modern şekilde yapılacağı 

İSKOM’un hizmete alım törenine katıldı. Kar ve yağmura rağmen rağmen tasarrufun elden
bırakılmamasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Aralıkta, eski yılların oranına göre,

ancak 5’te bir yağış aldık. Bu bizi ürkütmüştü, ürkmeye devam etmeliyiz. Bir ay önce tasar-
ruf çağrısı yapmıştık. Bu kadar zaman içerisinde yüzde 4’lük bir su tasarrufu sağladık” dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un su yönetiminin en modern şekilde yapılacağı 
İSKOM’un hizmete alım törenine katıldı. Kar ve yağmura rağmen rağmen tasarrufun elden

bırakılmamasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Aralıkta, eski yılların oranına göre,
ancak 5’te bir yağış aldık. Bu bizi ürkütmüştü, ürkmeye devam etmeliyiz. Bir ay önce tasar-
ruf çağrısı yapmıştık. Bu kadar zaman içerisinde yüzde 4’lük bir su tasarrufu sağladık” dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un su yönetiminin en modern şekilde yapılacağı 
İSKOM’un hizmete alım törenine katıldı. Kar ve yağmura rağmen rağmen tasarrufun elden

bırakılmamasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Aralıkta, eski yılların oranına göre,
ancak 5’te bir yağış aldık. Bu bizi ürkütmüştü, ürkmeye devam etmeliyiz. Bir ay önce tasar-
ruf çağrısı yapmıştık. Bu kadar zaman içerisinde yüzde 4’lük bir su tasarrufu sağladık” dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un su yönetiminin en modern şekilde yapılacağı 
İSKOM’un hizmete alım törenine katıldı. Kar ve yağmura rağmen rağmen tasarrufun elden

bırakılmamasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Aralıkta, eski yılların oranına göre,
ancak 5’te bir yağış aldık. Bu bizi ürkütmüştü, ürkmeye devam etmeliyiz. Bir ay önce tasar-
ruf çağrısı yapmıştık. Bu kadar zaman içerisinde yüzde 4’lük bir su tasarrufu sağladık” dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un su yönetiminin en modern şekilde yapılacağı 
İSKOM’un hizmete alım törenine katıldı. Kar ve yağmura rağmen rağmen tasarrufun elden

bırakılmamasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Aralıkta, eski yılların oranına göre,
ancak 5’te bir yağış aldık. Bu bizi ürkütmüştü, ürkmeye devam etmeliyiz. Bir ay önce tasar-
ruf çağrısı yapmıştık. Bu kadar zaman içerisinde yüzde 4’lük bir su tasarrufu sağladık” dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un su yönetiminin en modern şekilde yapılacağı 
İSKOM’un hizmete alım törenine katıldı. Kar ve yağmura rağmen rağmen tasarrufun elden

bırakılmamasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Aralıkta, eski yılların oranına göre,
ancak 5’te bir yağış aldık. Bu bizi ürkütmüştü, ürkmeye devam etmeliyiz. Bir ay önce tasar-
ruf çağrısı yapmıştık. Bu kadar zaman içerisinde yüzde 4’lük bir su tasarrufu sağladık” dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un su yönetiminin en modern şekilde yapılacağı 
İSKOM’un hizmete alım törenine katıldı. Kar ve yağmura rağmen rağmen tasarrufun elden

bırakılmamasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Aralıkta, eski yılların oranına göre,
ancak 5’te bir yağış aldık. Bu bizi ürkütmüştü, ürkmeye devam etmeliyiz. Bir ay önce tasar-
ruf çağrısı yapmıştık. Bu kadar zaman içerisinde yüzde 4’lük bir su tasarrufu sağladık” dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un su yönetiminin en modern şekilde yapılacağı 
İSKOM’un hizmete alım törenine katıldı. Kar ve yağmura rağmen rağmen tasarrufun elden

bırakılmamasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Aralıkta, eski yılların oranına göre,
ancak 5’te bir yağış aldık. Bu bizi ürkütmüştü, ürkmeye devam etmeliyiz. Bir ay önce tasar-
ruf çağrısı yapmıştık. Bu kadar zaman içerisinde yüzde 4’lük bir su tasarrufu sağladık” dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un su yönetiminin en modern şekilde yapılacağı 
İSKOM’un hizmete alım törenine katıldı. Kar ve yağmura rağmen rağmen tasarrufun elden

bırakılmamasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Aralıkta, eski yılların oranına göre,
ancak 5’te bir yağış aldık. Bu bizi ürkütmüştü, ürkmeye devam etmeliyiz. Bir ay önce tasar-
ruf çağrısı yapmıştık. Bu kadar zaman içerisinde yüzde 4’lük bir su tasarrufu sağladık” dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un su yönetiminin en modern şekilde yapılacağı 
İSKOM’un hizmete alım törenine katıldı. Kar ve yağmura rağmen rağmen tasarrufun elden

bırakılmamasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Aralıkta, eski yılların oranına göre,
ancak 5’te bir yağış aldık. Bu bizi ürkütmüştü, ürkmeye devam etmeliyiz. Bir ay önce tasar-
ruf çağrısı yapmıştık. Bu kadar zaman içerisinde yüzde 4’lük bir su tasarrufu sağladık” dedi

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstan-
bul’daki su yönetimini, modern çağın

gerektirdiği şekilde yerine getirecek olan
İstanbul Su ve Kontrol Otomasyon Mer-
kezi’nin (İSKOM) hizmete alım törenine
katıldı. İSKİ çatısı altında hizmet verecek
olan yeni yapı; suyu, kaynağından vatan-
daşa ulaşması ile ilgili tüm süreci takip
edecek. Alibeyköy’de hizmete alınan İS-
KOM’daki programda, İBB Genel Sekre-
teri Can Akın Çağlar, İSKİ Genel Müdürü
Raif Mermutlu ile İBB üst yönetimi hazır
bulundu.

Nüfus ile ters orantılı

İSKOM’un çalışma şekli ve yürüteceği
faaliyetlerle ilgili veren İSKİ Genel Mü-
dürü Raif Mermutlu, İstanbul’un günde
ortalama 3 milyon metreküp, yılda ise 1
milyar 100 milyon metreküp aşkın su üre-
ten kapasitesiyle, dünyadaki sayılı kentler
arasında olduğunu söyledi. İstanbul’un su
kaynaklarının yüzde 65’inin Anadolu ya-
kasında, yüzde 35’inin de  Avrupa yaka-
sında olduğunu belirten Mermutlu,
“Nüfus ise tam tersi orandadır. Bu ne-
denle İstanbul’da ihtiyaca göre değişen
zamanlarda ‘kıtalar arası su transferi’ zo-
runlu hale gelmektedir. Yılda 1 milyar
metreküpü aşkın suyun yönetildiği İstan-
bul’da, havzalar arası su transferi ile bir-
likte şehrin arıtma tesisleri, su depoları,
büyük çaplı isale hatları, terfi merkezleri ve
barajların yönetimi büyük önem arz et-
mektedir. Bütün bu yönetim 24 saat kesin-
tisiz olarak sürdürülmektedir" dedi.
Mermutlu, İSKOM’a dair şu bilgileri pay-
laştı: "Suyun kaynağından alınıp arıtılma-
sına; terfi ettirilmesinden en son aboneye
ulaştırılmasına ve atıksu haline geldikten
sonra toplanıp arıtılarak deşarj edilmesine
kadarki serüvenini, akıllı sistemlerle kont-
rolünü amaçlanmaktadır." Programda ko-

nuşan Ekrem İmamoğlu, İSKOM’u hiz-
mete alarak, 16 milyon İstanbulluya çok
değerli bir merkezi kazandırmanı mutlulu-
ğunu yaşadıklarını söyledi. Tesisin 24 saat
aralıksız hizmet vereceğinin altını çizen
İmamoğlu, “İstanbul'un su ile ilgili süreç-
leri, suyun hareketi, suyun yolculuğu, sağ-
lıklı gidiyor mu, nasıl gidiyor gibi süreçleri
buradan izleyebileceğiz” dedi. İstanbul’un
plansız bir şekilde büyüyerek su meselesi-
nin kritik hale geldiğini belirten İmamoğlu,
şöyle devam etti: "Yüzyıllardır aslında İs-
tanbul'un su meselesi hep tartışmalı ol-
muştur. Üç imparatorluk döneminde de
Osmanlı döneminde de özellikle ciddi ya-
tırımlar yapılmıştır. Tabii, İSKİ kurumu-
muz bünyesinde de yıllardır farklı
dönemlerin çok kıymetli hizmetleri olmuş-
tur. Baktığınızda İstanbul'un su hikaye-
sinde çok tartışılan Melen süreci,
neredeyse 30 yılı aşkın bir süredir İstan-
bul'un meselesi halindedir. O bakımdan
İSKİ'nin bütün faaliyetleri çok önemli.
Hele hele son dönemde yaşadığımız iklim
değişikliği ve kuraklığın İstanbul’a yarattığı
tedirginliği birlikte yaşıyoruz. Tabii, çö-
zümleri var, çözümlerini konuşmak zorun-
dayız. Ve çözümlerini hep birlikte
oluşturmak zorundayız."

Melen projesine övgü

Melen Barajı projesinin çok önemli bir
konu olduğunu ve 30 yıl önce Bakanlar
Kurulu kararıyla yola çıkıldığını anımsatan
İmamoğlu, "Halen devam etmektedir.
Yaptığımız girişimler sonucu, Devlet Su
İşleri ile İSKİ arasında sağlıklı bir iletişim
inşa edilmiştir. Bundan duyduğum mem-
nuniyeti belirtmek istiyorum. Sayın
Bakan’a ve Devlet Su İşleri'nin yetkililerine
teşekkür ediyorum" dedi. İmamoğlu, ko-
nuşmasının devamında Melen ile ilgili şu
detayları paylaştı: "Burada amaç bir an
önce Melen projesinin sağlıklı bir şekilde

sonucuna erişmesi ve İstanbul'un su depo-
lama açısından en kritik bu projesinin ha-
yata geçmesini sağlamak olacaktır.
Yapılan toplantılar ve işbirliği buluşmala-
rından aldığımız bilgiye göre 2023'ün ilk
aylarında Melen’in bitirilmesi ve su tut-
maya başlaması öngörülmektedir. 2023'ün
sonlarına doğru, artık Melen’in su tutmuş,
barajın hizmete girmiş haliyle İstanbul'a
su pompalıyor olmasını umut ediyoruz."

Kayıp kaçak oranı inecek

İmamoğlu, Aralık’ta yağış sezonunun ne-
redeyse 5'te 1'i oranında İstanbul’un yağış
aldığını söyledi. “Bu gerçekten hepimizi
çok ürküttü; ama ürkmeye devam etmeli-
yiz” diyen İmamoğlu, “Yani bugün kar
yağdı diye, ben sizi çok mutlu eden, çok
sevindiren birtakım haberler vermek için
vaktinizi almayacağım. Tam aksine, hep
beraber bu işin sorumluluğunu üstlenmek
adına ne yapmamız gerektiğine dair çalış-
malarımızdan ve sizlerden beklentilerimiz-
den bahsedeceğim” dedi.  İmamoğlu,
konuşmasında İstanbul’daki kayıp kaçak
oranın yüzde 22,5 seviyesinde olduğu bil-
gisini paylaşarak şöyle devam etti: "Bu
oran için ciddi mücadeleler verilmiş. Arka-
daşlarımdan aldığım bilgiye göre, 2003'de
bu oran yüzde 28 oranlarındaymış. Ciddi
mücadelelerle 5 buçuk oranında bir inişi
ile bugünlere gelinmiş; ama daha çok mü-
cadele vermemiz lazım. Bu konuda hassa-
sız ve arkadaşlarımla beraber yüzde 15'e
kadar çok hızlı bir şekilde bu oranı indir-
mek niyetindeyiz. Tabii bu oranlar çok
önemli. Tabii sıfır kaçak diye bir şey yok.
Bütün dünyanın belli oranları var. Çok iyi-
yim diyen diğer şehirler yüzde 10’ların
biraz üzerinde. Ama biz de bir an önce o
seviyelere inmek zorunda olduğumuzun
farkındayız. Bütün teknik çalışmalarımızı
buna dönük yapıyoruz. Bundan hiç kim-
senin kuşkusu olmasın.”

KISA SÜREDE YÜZDE 4 TASARRUF SAĞLANDI
İmamoğlu, yaptıkları su tasarrufu çağrıları üzerine,
kısa dönemde neredeyse yüzde 4 oranında bir su ta-
sarrufunu elde ettiklerini ve bunun da günlük 150 bin
metreküpün biraz üzerinde bir tasarruf anlamına geldi-
ğini söyledi. İmamoğlu, "Birçok işletme kapalı ve buna
göre de yorum yapılabilir ama;   biz bunu geçirdiğimiz
son bir buçuk aya göre de yorumlayarak sizlerle buluş-
turuyoruz. Demek ki tasarrufla, küçük tasarruflarla bile

yol alabiliyoruz. Buna çok dikkat etmeliyiz. Vatandaş-
larımızı, dikkatli olmamız gereken süreçte iş birliğine
davet ediyoruz. Evdeki o küçücük çocuklarımızdan, -
bana göre en kararlı ve tutarlı onlar olacaklar- suyun
az kullanılmasına dönük hamlelerinden, büyük şirket
yöneticilerinden sahiplerine, kurumların yöneticilerine
varıncaya kadar herkesin bu konuda hassas bir dö-
nemi yürütmesine özellikle istiyoruz" dedi. 

Sosyal medya platformu Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı verdiğini duyurdu.
Facebook bundan sonraki süreçte atayacağı tüzel kişiyi açıklayacak ve göreve başlayacak

Annem çok sağlıklıydı
OLAY, 3 buçuk yıl önce Ataşehir'de
bulunan özel bir estetik merkezinde
meydana geldi. Kadıköy'de yaşayan ve

vücudundaki yağlanmadan rahatsız olan 67 ya-
şındaki Aynur Çolakoğlu, televizyon kanallarında
gördüğü Doç. Dr. İbrahim A.'nın sahibi olduğu
estetik merkezine giderek ameliyat olmak istedi.
Doktora muayene olan Çolakoğlu kısa bir süre
sonra estetik merkezinde operasyon geçirdi.
Ameliyat sonrası dayanılmaz ağrılar yaşayan ta-
lihsiz kadın, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Aynur
Çolakoğlu'nun çocukları ise doktordan şikayetçi
oldu. 3 yıl süren mahkeme sonucunda Doç. Dr.
İbrahim A. kusurlu bulunarak 2 yıl 6 ay hapis ce-
zası aldı ve cezası 38 bin lira para cezasına çev-
rildi. Çolakoğlu'nun çocukları durumun takipçisi
olacaklarını söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

Kronik hastalığı yoktu

Aynur Çolakoğlu'nun kızı Gökçe Çolakoğlu
Nathwani, "Annem çok sıhhatli ve sağlıklı bir ka-
dındı. Kronik hiçbir hastalığı olmayan biriydi.
2017 senesinde liposuction yaptırmak istediğini
söyledi. Bu doktoru sürekli televizyonlarda gör-
düğünü, iyi bir doktor olduğunu söyledi. Gittik
tanıştık, 3 gün sonraya randevu aldık. Karın kıs-
mından yağ alınacağı için kendisini sağlık açısın-
dan rahatlatacağını düşündüğümüz için kabul
ettik. Operasyona 12.00'de girdi. Normal şart-
larda doktorumuz en fazla 2 saat sürecek bir
operasyon demişti. Fakat operasyon 5 saate
yakın sürdü. Biz sürekli bu sırada operasyon
odasını aradık. 'Ne oldu, bir sorun mu var.' diye
sorduk. Hemşireler, tıp merkezindekiler sorun
yok çıkacak dediler. Çıktıktan sonra 24 saate
yakın hiç dinmeyen ağrılar çekti" dedi. 
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A BD Başkanlığı görevini 20 Ocak'ta
Demokrat Joe Biden'a devredecek
olan Donald Trump, görevde kaldığı

4 yıl boyunca, dış politika konusunda aldığı
kararlar ile uluslararası kamuoyunun günde-
minden düşmedi. ABD tarihinin en tartışmalı
başkanlarından biri olan Trump, 20 Ocak
Çarşamba günü koltuğunu Demokrat Joe Bi-
den'a devredecek. Trump, görevde kaldığı 4 yıl
boyunca, dış politika konusunda attığı radikal
ve sert adımlar ile uluslararası kamuoyunda
en dikkati çeken isimlerden oldu. Attığı adım-
ların yanı sıra Trump, diğer yabancı ülke li-
derleri ile iletişimindeki ve uluslararası
örgütlere yönelik tavrı ile de dikkatleri üze-
rinde topladı.

7 ülkeye vize yasağı koydu
ABD Başkanı Trump, göreve geldikten bir
hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye,
Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye
seyahat yasağı getirdi ancak kararın geniş kit-
lelerce havalimanlarında protesto edilmesi
üzerine geri adım atmak zorunda kaldıysa da
yasaklar devam etti. Daha sonra, "yükümlü-
lüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad lis-
teden çıkarıldı. Seyahat yasağı hafifletilerek
güncellendi ve tekrar yürürlüğe kondu ancak
Hawai ve Maryland eyaletindeki federal ha-
kimlerin ulusal çapta yürürlüğün durdurul-
ması kararı engeline takıldı. ABD Yüksek
Mahkemesi, Haziran 2018'de Trump'ın, Müs-
lüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef

alan seyahat yasağını 4'e
karşı 5 oyla onaylayarak
Amerikan Anayasası'na
uygun bulduğunu açıkladı.

İsrail'e koşulsuz destek

Dış politika konusunda bu-
güne kadar en yakın dur-
duğu ülkelerden birisi de İsrail olan Trump,
ilk olarak Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in
başkenti" olarak tanıdıklarını açıklayarak, Tel
Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e ta-
şınmasına onay verdi. ABD'nin Kudüs'teki el-
çilik açılışı için 14 Mayıs 2018'de, Amerikalı
ve İsrailli yetkililerin katılımıyla görkemli bir
tören düzenlenirken, aynı esnada abluka al-
tındaki Gazze Şeridi sınırında kararı protesto
eden 60 Filistinli, İsrail askerleri tarafından
şehit edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, 31
Ağustos 2018'de, Washington'un, Birleşmiş
Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajan-
sına (UNRWA) yaptığı mali yardımları tama-
men durdurma kararı aldığını açıkladı. Filistin
Kurtuluş Örgütünün (FKÖ), Washington'daki
ofisini, 10 Eylül 2018'de kapatma kararı alan
Trump, 25 Mart 2019'da da Beyaz Saray'da
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile
yaptığı görüşmede, "Golan Tepeleri üzerinde
İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdı-
ğını" ilan eden başkanlık kararnamesini imza-
ladı. Trump son olarak, Birleşik Arap
Emirlikleri, Bahreyn, Sudan, Fas, Kosova ve
Sırbistan gibi ülkelerin İsrail ile ilişkilerini
normalleştirmesine aracılık etti. Trump'ın İran
ile nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırım-
ları yeniden getirmesi tepki çekti. Donald
Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te
İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan İran'ın
balistik füze ve bölgesel faaliyetlerini de kap-
sayan yeni bir anlaşmaya varabilmek için çe-

kildiğini açıkladı. Sonrasında
Tahran yönetiminin

petrol ih-

racatını
hedef alan

yaptırımları
uygulamaya

koyan ABD,
Nisan 2019'da

İran Devrim
Muhafızları Or-

dusunu "yabancı
terör örgütleri" lis-

tesine aldı. Trump
göreve geldikten

sonra, İran'a çok sa-
yıda yaptırım uygu-

ladı, ülkenin Orta
Doğu'daki kritik ismi
Kudüs Kuvvetleri Ko-
mutanı Kasım Süley-
mani'nin öldürülmesi
emrini verdi. İki ülke,
Trump'ın bu adımı son-
rası savaşın eşiğine
geldi. Başkanlığının
son günlerine kadar
Trump, İran'ın birçok
sektörünü yaptırımla-
rın hedefine koyarak,
bu ülkeyi ekonomik
olarak köşeye sıkıştır-
maya çalıştı.

Çin ile gelgitli
ilişkiler

Trump, eleştirilere
rağmen tıpkı Rusya
Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin ile ol-
duğu gibi Çin Devlet
Başkanı Şi Cinping
ile de yakın ilişkiler
kurdu. Bir taraftan
Çin ile ticaret sava-
şına giren Trump
öte yandan bir an-
laşma için iki ülke
arasında yollar
aradı. Bu süreçte
Çin'e karşı Hong
Kong ve Sin-

can Uygur Özerk Bölgesi
olmak üzere birçok konuda yap-
tırımlar getiren Trump, yeni
tip koronavirüs (Kovid-
19) salgınının ardından
Çin'e karşı eleştirilerini
ağırlaştırdı ve salgı-
nın tek sorumlusu-
nun Çin olduğunu
savundu.

Ayrıldığı
anlaşmalar

Trump döne-
minde ABD, İran
ile nükleer an-
laşma, Paris İklim
Anlaşması, Açık
Semalar Anlaşması
ve Orta Menzilli Nük-
leer Kuvvetler Anlaş-
ması olmak üzere 4

uluslararası anlaşmadan çekildi. Öte yandan
Trump'ın Birleşmiş Milletler ve NATO başta
olmak üzere birçok uluslararası oluşuma yö-
nelik eleştirileri de başkanlık döneminde
önemli dış politika başlıklarından biri oldu.

Türk-Amerikan ilişkileri

Suriye'den asker çekme ve "Rahip Brunson
olayı" dışında genel olarak Türkiye ve özel-
likle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile iyi ilişkileri olduğunu vurgulayan Trump,
Kongredeki Türkiye karşıtı havaya rağmen
büyük oranda bu çizgisini korudu. Zaman
zaman Türkiye ile aynı çizgide açıklamalar
yapan Trump, Washington'dan eleştiriler aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2019 Kasım'da
Beyaz Saray'da görüşen Trump, buradaki
açıklamalarıyla Ankara'nın haklılığını teyit
etti.

Son dakika CAATSA yaptırımı

ABD Kongresi, 2 Ağustos 2017'de Trump'ın
imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA'nın (Ame-
rika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla
Karşı Koyma Yasası) Türkiye'ye karşı uygu-
lanmasını talep etti ancak hem CAATSA Ya-
sası'nın uygulanmasını hem de Türkiye'ye
karşı ayrıca yaptırımlar getirilmesini isteyen
ve buna yönelik çok sayıda tasarıyı kabul
eden Kongrenin adımlarına Trump destek
vermedi. Öte yandan Trump, 14 Aralık
2020'de, CAATSA yaptırımlarını onayladı ve
ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayii Başkanlığını (SSB) ve Sa-
vunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile üst
düzey yetkililerinden Mustafa Alper Deniz,
Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'i yaptırım lis-
tesine ekledi. Buna göre, SSB'ye ABD'nin
ürün ve teknolojileri için ihracat lisansı ve yet-
kilerinin verilmesi, SSB'nin ABD finans kuru-
luşlarından 12 ay vade ile 10 milyon doları
aşan kredi ve borç alması yasaklandı.
SSB'nin, ülkenin uluslararası mali kuruluşla-
rından kredi ve borç almasının engelleneceği
ve ismi paylaşılan Savunma Sanayii yetkilile-
rinin ABD'ye girişine de izin verilmeyeceği
ifade edildi.

AA dış haberler servisinden
alınmıştır.
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Kongre baskını, seçimlerde hile tartışmalarının sür-
düğü bir atmosferde siyasetin tüm görünümünü
Trump aleyhine güçlü biçimde değiştirdi
ABD'de 45. Başkan Donald Trump'ın çalkantılı geçen
4 yıllık başkanlık dönemi, Kongre baskını ve ardından
başlayan Trump'ın azil süreci etrafında şekillenen si-
yasi krizle sona eriyor. 20 Ocak'ta yemin ederek gör-
evine resmen başlayacak olan Joe Biden, gri
bulutlarla kaplı siyasi bir gündemde başkanlık koltu-
ğuna oturacak. Pek çok kararıyla tartışmalara konu
olan Trump'ın başkanlıktaki son ayları, 3 Kasım'da ya-
pılan başkanlık seçimlerinde hile olup olmadığı tartış-
ması ile geçti. Demokratların posta yoluyla kullanılan
oylarda hile yaparak seçimleri kazandığını ileri süren
Trump, eyalet mahkemelerinde bir sonuç elde ede-
mediği gibi Yüksek Mahkeme'de de istediğini
bulamadı.

6 Ocak Kongre baskını

Trump'ın seçmen tabanıyla kurduğu güçlü ve duygu-
sal bağ, seçimlerden sonraki hile tartışmalarına da
yansıdı. Ulusal bazda yapılan anketlerde, Cumhuri-
yetçilerin yüzde 80'inden fazlasının "seçimlerde hile
yapıldığına inandığını" ortaya koydu. Böylesine bir at-

mosferde 6 Ocak'ta Kongre'deki ortak oturumda eya-
let delegelerinin oylarının sayımı yapılırken, dışarıda
ise on binlerce Trump taraftarı, başkanlarına olan
desteğini ortaya koyabilmek için bir araya geldi.
Mitingin ardından Kongre binasına yürüyen on bin-
lerce kişiden bazıları polis barikatını aşıp binanın
içine girince ortaya Amerikan tarihine geçen baskın
görüntüleri çıktı. Olay sürerken Trump'ın yaptığı süku-
net çağrıları Demokratları ve medyayı tatmin etmez-
ken, etkisi uzun sürecek siyasi bir kriz tarih kitaplarına
geçmiş oldu. Kongre baskını, seçimlerde hile olup ol-
madığına yönelik tartışmaların sürdüğü bir atmos-
ferde siyasetin tüm görünümünü Trump aleyhine
güçlü biçimde değiştirdi.

Azil tartışmaları sürüyor

Olayın hemen ardından tüm Demokratlar ve ana akım
medya Trump'ı suçlarken, Demokratlar 11 Ocak'ta
"isyana teşvik suçlamasıyla" Trump'a karşı azil mad-
desini Temsilciler Meclisine sundu.
Salı günü ayrı bir tasarıyı gündeme getiren Demo-
kratlar, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, "Anaya-
sa'nın 25. ek maddesini devreye sokarak Trump'ı
görevden alma" çağrısı yaptı. Pence, henüz oylama

bitmeden yaptığı açıklamayla bu tür bir adımı atma-
yacağını, ayrıca böyle bir çabanın zaten kutuplaşmış
olan siyasi atmosferi daha da gerginleştireceği be-
lirtti. 13 Ocak'ta Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda
yapılan oylamada, görev süresinin sona ermesine bir
hafta kala Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil
maddesi kabul edildi. 197 hayır oyuna karşılık 232
evet oyu ile kabul edildi. Söz konusu azil maddesine
10 Cumhuriyetçi vekilin de evet oyu vermesi dikkati
çekti. Böylece ABD'nin 45. Başkanı Trump, ülke tari-
hinde "görevden alınması istemiyle iki kez suçlanan
ilk başkan" olarak tarihe geçti.

Senatoda ne olacak?

Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi-
nin bundan sonraki adresi ABD Senatosu olacak. 20
Ocak'tan sonraki bir tarihte bir araya gelmesi bekle-
nen Senato'daki yargılama sonucunda Trump'ın suçlu
olup olmadığına karar verilecek. Trump'ın suçlu bulu-
nabilmesi için 100 sandalyeli Senato'nun en az 3'te
2'sinin, yani 67 senatörün, bu yönde oy kullanması
gerekiyor. Eğer Trump aleyhinde bu yönde bir karar
çıkar ve Trump suçlu bulunursa, ABD tarihinde ilk kez
bir başkan azil sürecinde suçlu bulunup görevinden

alınmış olacak. Senato'daki Demokratlar, söz konusu
azil oylamasında eğer Trump suçlu bulunursa, onun
bir daha herhangi bir resmi göreve gelmesini engel-
lemek için ayrı bir oylama daha yapmayı planlıyor.
Demokratlar, salt çoğunluğun (51 senatör) oyunun
yeterli olacağı bu ikinci oylamayı da yapıp, Trump'ın
2024 başkan adaylığının önünü tamamen kapatmayı
hedefliyor. Mevcut Senato aritmetiğinde 50-50 eşitlik
bulunduğu ve bir oylamada eşitlik olması durumunda
Başkan Yardımcısı Kamala Harris oy kullanabileceği
için Demokratlar bu adımı atabilmeyi şimdiden hayal
ediyor. Mevcut siyasi atmosferde Cumhuriyetçiler,
Trump'ın azline karşı çıktıkları gibi, bu yöndeki çaba-
ların toplumdaki bölünmeyi daha da artıracağı uyarı-
sında bulunuyor. Bu yönüyle Senato'da azil
yargılamasının ardından yapılacak oylamada kuv-
vetle muhtemel Demokratlar 67 evet oyuna ulaşama-
yacak ve Trump aklanacak. Bu oylamanın ardından
Trump'a yönelik yeni davaların açılması gündeme ge-
lebilecek, ancak bu davaların Trump'ın 2024 adaylı-
ğını önleyip önleyemeyeceğini zaman gösterecek.

Trump'ın geleceği

Cumhuriyetçi Parti kurmayları, bu süreçte bir yan-

dan Kongre baskınından kendilerini ayrıştırmaya
çalışırken, bir yandan da Trump'la nasıl bir ilişki
yürüteceklerini hesaplamaya çalışıyor. Trump'ın
halen Cumhuriyetçi muhafazakar tabanda güçlü
bir desteğinin olması sebebiyle, bazı istisnalar
hariç, hiçbir Cumhuriyetçi Kongre üyesi kendi ge-
leceğini Trump'ın geleceğinden bağımsız görmü-
yor. Gerek 2022 Kongre ara seçimleri, gerekse
2024'teki başkanlık ve Kongre seçimleri sürecinde
bu Cumhuriyetçi isimlerin, Trump'a oy veren geniş
muhafazakar seçmenlerin oyuna ihtiyacı olacak.
Bu bakımdan Trump'ın 2024 için aday olması ya
da olabilmesi durumunda Cumhuriyetçi Partinin
yine Trump etrafında siyaset yapmaya devam et-
mesi en öne çıkan senaryo olarak gözüküyor.
Trump'ın, herhangi bir sebeple, siyasi hayatını
noktalaması durumunda ise Cumhuriyetçilerin
2024 için yeni isimler çıkarması ve Trump'ın ta-
banda yakaladığı momentumu koruması gereki-
yor. Amerikan medyasında Mike Pence, Nikki
Haley, Ted Cruz, Josh Hawley ve Tom Cotton gibi
kişilerin isimleri zikredilirken, tüm senaryoların
Trump'ın yeniden aday olup olmayacağına bağlı
olduğu vurgulanıyor.

ABD Başkanlığı
görevini 20 Ocak

Çarşamba Demokrat
Joe Biden'a 

devredecek olan 
Donald Trump,

görevde kaldığı 4 yıl 
boyunca, dış politika

konusunda aldığı
kararlar ile
uluslararası 
kamuoyunun 
gündeminden

düşmedi

DIS POLITIKADA 
SULAR DURULMADI

Seçim vaatlerinden biri "DEAŞ'ı en kısa sürede bitirmek" olan
Trump, Pentagon ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENT-

COM) Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile kurmuş olduğu yakın iş birli-
ğini sürdürme kararı aldı. Mayıs 2017'de Pentagon'a "YPG'ye doğrudan
silah yardımı yapılması" konusunda resmen izin veren Trump, Suriye'nin

kuzeyinden Amerikan askerlerini çekene kadar terör örgütüne yaptığı yar-
dımları sürdürdü. Ankara, Obama yönetimine olduğu gibi Trump yönetimine

de YPG/PKK iş birliği dolayısıyla büyük tepki gösterirken, Washington'ın
terör örgütüne yapmış olduğu tırlar dolusu silah yardımı ikili ilişkilerdeki

en büyük krizlerden biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 6 Ekim
2019'da telefon görüşmesi yapan Trump, bu görüşmenin ardından

Türkiye'nin operasyon alanında bulunan Suriye'nin kuzeyindeki
Amerikan askerlerini çekeceğini açıkladı. Washington'daki ku-

rumsal yapı içerisinde ve Kongrede memnuniyetsizlikle
karşılanan bu karar, çok sayıda uzman tarafından

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi" olarak
yorumlandı.

YPG/PKK’Ya 
desteği sürdü

Trump, göreve 
geldikten bir hafta
sonra 27 Ocak 2017'de
İran, Suriye, Libya,
Yemen, Somali, Çad ve
Kuzey Kore'ye seyahat
yasağı getirdi ancak
kararın geniş kitlelerce
havalimanlarında 
protesto edilmesi 
üzerine geri adım
atmak zorunda 
kaldıysa da yasaklar
devam etti. 

TRUMP DÖNEMi KRiZLE BiTiYOR
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Kement

Vilayet

"...-
Peterburg"

Üzerine

Komut
beyaz renkte
bir element

organizmala

zehir

Bir tür kap

Bir tür salon

Bir et

Santimetre

Yüce hayvan

Hristiyan

Nobelyum
(Simge)

Erkek

Garsonlar

yemek iptal

Sav

ayaküstü

geçme

Stenografi

Vücutta
bulunan

Gaflet
zümre Sahra

kimse

Ehem-
miyetsiz

para Resim

Seslenme Mal ile ilgili

Hane
(Film)

Asarak
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yarayan bir
alkaloit

Destekleme

Dini

yortu
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D Ö N G E L P U F L A K
K A Ç K E S E C K E Ü

P T Z B A L A M A K
D A R G A Ç S L T M
E T A M N A
M A N D A L K F V A N O
Ü T K A A Y R T L
H E E Y D Ç M N Z A U
A S A S Ö G U A U J
K D M Ü N F E S H M
E K O S E A N O R A K A
M M E R K E Z N L O K

 ANASON

 ANORAK

 ARGAÇ

 ARZUHAL

 BAĞLAMAK

 ÇIFIT

 DAYALI

 DİKİLMEK

 DÖNEK

 DÖNGEL

 EKOSE

 ENSİZ

 ETAMİN

 FUNYA

 HAKEM

 KESECİK

 KIDEM

 MANDAL

 MAVİŞ

 MERKEZ

 MÜNFESİH

 OLUŞMAK

 PATATES

 PUFLA

 SEKANS

 SIKIM

 ŞANTAJ

 TRANŞ

 ZANKA

E L E K T R O O K

3 HARFLİ
 EPE
 EZA
 İSE
 KES

4 HARFLİ
 ALEV
 ALİM
 AŞIK
 AYNI
 BAZI
 ENVA
 EPEY
 İKON
 İMHA

 İNEK
 KLİK
 KONİ
 LEKE
 MEAL
 OYUN
 TIPA

5 HARFLİ
 EKMEK
 ESHAM
 KELEK
 NEZLE
 PEKİN
 ŞİLEM
 ZİFOS

 ZÜHRE

6 HARFLİ
 EKSERİ

 HEYKEL
 İZBİRO

 ORUÇLU
 PALUZE
 ŞELALE

 VAKVAK

10 HARFLİ
 ELEKTROŞOK

 KRİSTALOİT
 KÜMELEŞMEK

 MEYVECİLİK

Soldan Sağa:
1. Düşünce. - Olumsuz, menfi. 2. Tutumsuzluk, savur-
ganlık, israf. 3. Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya 
dört bölümden oluşan müzik eseri. - Gösteriş, çalım. 4. 
Eksilti. 5. Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın be-
yaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin. - Olun-
ca, olursa. 6. Kalkma işi veya biçimi. 7. Çarşılarda veya 
alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan esnafın bir arada 
bulunduğu bölüm. - Kilometre (Kısaca). 8. Çok çevik 
bir köpek türü. - Parça. 9. Bir şeyin yüzünü alevden ge-
çirmek, aleve tutmak.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Oruca başlama zamanı. - Baba. 2. İkili. - Benzerlerin-
den farklı olan. 3. Görüş ve tutumlarında katı olmayan. 
- Üye. 4. Sürekli, aralık vermeden. 5. Güven, güvenç, 
emniyet. 6. Bağışlama. - Şehzadelerin özel eğitmenleri. 
7. Sanatta kuralcı. - Alamet. 8. İthalatta bir malın bede-
li, sigortası ve navlunu giderleriyle birlikte olmak üzere 
maliyeti. - Bir tür pantolon veya şalvar. 9. Sayısı ikiye 
çıkmak.

9
2 4 6

1
8 6 5 1

5 2 6
1 3

3 2 4 6 9
6 7

4 3 8

9 5
6 2 7 4

4 6 9
3 6 9 1 7

7 3
2 6
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3 6

1 8 2
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9 1 5

3 1 6 4 9
8 7 3 6
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1 7 8
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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İ stanbul Modern Sinema, keşfe daha
açık, piyasa koşullarından bağımsız, bir
araştırma alanı olarak yaşayabilen özgür

bir format olan kısa filmlerden oluşan zengin
bir program sunuyor.  Toplamda 27 kısa fil-
min gösterileceği Gelecek Kısa adlı program
iki seçkiden oluşuyor. Biz de Varız! progra-
mının devamı niteliğinde olan seçkinin il-
kinde geçen sene Türkiye’de üretilmiş 19 kısa
film yer alıyor. Programda 3D animasyon-
dan belgesele, deneyselden drama uzanan
filmlerin gösteriminin yanı sıra yönetmenle-
riyle çevrimiçi buluşmalar da gerçekleşiyor.
21-27 Ocak tarihleri arasında gösterilecek
seçkide yer alan kısa filmler arasında Mama-
ville, Ahtapot, Lal, Disonans bulunuyor.

Oscar’ın kısaları

İkinci seçki ise 2020 yılında Akademi Ödülle-
ri'nde animasyon ve canlı çekim dallarında
Oscar'a aday olan 8 kısa filmden oluşuyor.
28 Ocak - 31 Ocak arası yayınlanacak
Oscar’ın kısaları arasında ödül sahibi Kom-
şuların Penceresi filmi yer alıyor.

Ücretsiz ve çevrimiçi 

21 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında gösteri-
lecek Gelecek Kısa programı ücretsiz ve çev-
rimiçi olarak izleyiciyle buluşuyor. İstanbul
Modern’in web sitesi üzerinden erişime su-
nulan filmler, gösterim programında belirti-
len tarih-saat aralıklarında yayında kalıyor

AHTAPOT, 2019

21 Ocak 12.00 - 22 Ocak 12.00
Yönetmen: Engin Erden
Oyuncular: Yusuf Bayraktar, Lidya Akkuş
Bir yaz günü deniz kenarında canları sıkılan
8-9 yaşlarındaki iki arkadaş olan Ece ve Efe
denizden büyük bir şey yakalamaya ve böy-
lece kendilerini büyüklerine kanıtlamak ister-
ler. Tatlı, buruk bir çocukluk öyküsü.

MAMAVILLE, 2020

21 Ocak 14.00 - 22 Ocak 14.00
Yönetmen: Irmak Karasu
Oyuncular: Ece Yüksel, Gönül Ürer
Yaz tatilini yazlıklarında geçiren Ferah ve an-
neannesinin gündelik hayatlarını takip eden
filmde torun, bedenini ve cinselliğini keşfe-
derken; anneanne, yaşlılığı ve durmayı seç-
miştir. Bu yıl Altın Portakal’da En İyi Kısa
Film ödülünü kazanan filmin başrolünde
Ece Yüksel var.

BİR YAZDAN İZLENİMLER,2020

21 Ocak 16.00 - 22 Ocak 16.00
Yönetmen: Ayça Çiftçi
Kumun yüzeyinden ağacın rüzgârına, güneş-
lenenlerden suyla oynayanlara deniz kena-
rında çekilmiş çeşitli karelerden rüyamsı bir
yolculuk. Yaz mevsiminin hissiyatını, ritmini
fotoğrafla yağlıboya resim arasında bir yerde

arayan, deneysel bir film.

YAĞMUR, ŞNORKEL VE TAZE 
FASULYE, 2020

22 Ocak 12.00 - 23 Ocak 12.00
Yönetmen: Yavuz Akyıldız
Oyuncular: Şerif Erol, Onurberk Arslanoğlu,
Selen Gökçem
32 yaşında, baba evinden ayrılması gerekti-
ğine karar veren bir oğul ve onun gitmesini
istemeyen bir baba arasındaki ilişkiyi teatral
bir dille ve tebessümle anlatan tatlı bir film.

BÜYÜK İSTANBUL DEPRESYONU,
2020

22 Ocak 14.00 - 23 Ocak 14.00
Yönetmen: Zeynep Dilan Süren
Oyuncular: Nazlı Bulum, Kübra Balcan,
Şebnem Hassanisoughi
Bir İstanbul yazı. Didem ve Ayşe üniversiteyi
bitirmiş olmalarına rağmen henüz iş bula-
mamış iki arkadaş, bir evde yaşıyorlar.
Film hem evin hem de hayatın içine
sıkışmış bu iki genç kadının içsel
devinimlerini takip ediyor. Fil-
min başrol oyuncusu ve ya-
pımcısı Nazlı Bulum.  

EVDE YOK, 2020

22 Ocak 16.00 - 23 Ocak
16.00
Yönetmen: Murat Emir
Eren
Oyuncular: Nihan Aker, Emre
Yetim
Evliliği yeni bitmiş bir kadın son
eşyaları da toplayıp evi terk etmeye
hazırlanır. Ancak geçmişin hayaletleri onu
kolay kolay bırakmaz. İçimizde taşıdığımız ev
ile içinde yaşadığımız ev arasındaki çatış-
mayı, kayıp duygusunu gerilim türü-
nün kodlarıyla anlatan bir film.

DİSONANS, 2020

23 Ocak 12.00 - 24 Ocak
12.00
Yönetmen: Ramin Matin
Oyuncular: Ezgi Çelik,
Deniz Celiloğlu
Uzun metrajlarıyla tanıdı-
ğımız yönetmenin bu ev
yapımı filminde, Esra ser-
best zamanlı çalışan bir ses-
lendirme sanatçısıdır.
Zamanla üzerine çalıştığı gö-
rüntülerin sesleri ile evdeki sesler
birbirine karışır, gerçeklik evin duvar-
larını aşar.

LAL, 2020

23 Ocak 14.00 - 24 Ocak 14.00

Yönetmen: Gökalp Gönen 
Yönetmenin Avarya’dan sonraki 3D animas-
yon filminde mumyaya benzer bir yaratık
varlığa gelir, ancak yaşamak için bir diğerini
yemek zorundadır. Doğru kelimeyi bulduk-
tan sonra gitgide çoğalan yaratıkların evrimi
üzerine çarpıcı, alegorik bir hikâye.

TAPINAK, 2020

23 Ocak 16.00 - 24 Ocak 16.00
Yönetmen: Murat Uğurlu
Oyuncular: Feridun Koç, Furkat Hakimov,
Çiğdem Aygün
Mevlüt bir konteynır parkında gece bekçiliği
yapar. Parka bırakılan bir köpeği eğitmeye
çalışırken bir turist grup ziyarete gelir. O ge-
ceki nöbetinden sonra Mevlüt’ün hayatın-
daki pek çok denge değişecektir. Film
siyah-beyaz sinematografisiyle dikkat çeki-
yor. 

BİNBİR GECE, 2020

24 Ocak 12.00 - 25
Ocak 12.00

Yönetmen:
Mahsum

Taşkın
Oyun-
cular:

Bartu
Osman

Tuğral,
Hatice

Taşkın,
Rıdvan Sevim

Şırnak’ın küçük
bir köyünde yaşa-

yan Seyithan eve kötü bir
karne getirir. Acaba ileride o da babası gibi
çoban mı olacaktır? Elektrikler kesilip televiz-
yon izleyemediğinde öğretmeninin verdiği

masal kitabını okumaya başlar. Masal onu
hiç beklemediği şekilde etkileyecektir. 

YAĞMUR OLUP ŞEHRE
DÜŞÜYORUM, 2020

24 Ocak 14.00 - 25 Ocak 14.00
Yönetmen: Kasım Ördek
Oyuncular: Ramazan Ergin, Asuman Dur-
maz, Fatoş Yıldız
Ailesiyle birlikte Diyarbakır’da yaşayan Sait,
kızının nişanlısı İsa tarafından terk edildiğini
öğrenir ve İsa’yı aramak üzere yola çıkar.

Aynı zamanda bir çalışıp bir bo-
zulan radyolu teybini de

tamir ettirmek ister. Ha-
fızaya, yağmura dair

şiirsel bir film. 

CEMİLESEZ-
GİN, 2020

24 Ocak 16.00 -
25 Ocak 16.00
Yönetmen:
Aylin Kuryel,
Raşel Meseri

Belgeselin kahra-
manları Cemile ve

Sezgin. Beş yıl bo-
yunca aşklarını İzmir

sokaklarının duvarlarına,
yerlerine kazırlar. Bu yazıları

takip eden sokak sakinlerinin bu gi-
zemli aşıklara dair farklı görüşleri vardır. Ce-
mileSezgin şehir efsanesi midir yoksa gerçek
aşkın ta kendisi mi?

ONUN HARİCİNDE, İYİYİM, 2020

25 Ocak 12.00 - 26 Ocak 12.00
Yönetmen: Eren Aksu
Oyuncular: Seda Güngör, Ruth Hornemann,
Dilan GeZaza
Berlin’e yeni taşınan Aslı seslendirme yap-
maktadır. Bir arkeoloji müzesinin sesli turu
için Türkçe konuşarak zamanında ülkesin-
den Almanya’ya götürülen Zeus sunağını
anlatırken kendi hayatında yersizlik, yabancı-
lık gibi duygularla baş etmeye, kendi olmaya
çalışır. 

ŞİDDETİN GÖLGESİ, 2020

25 Ocak 14.00 - 26 Ocak 14.00
Yönetmen: İbrahim Karatay
Oyuncular: Metin Coşkun, Mustafa Uzunyılmaz
1980’lerdeki askeri darbe döneminde işlenen

bir suç ve bu suçun yıllar sonraki hesabı. Sel-
man, oğullarını öldüren Bilal’den intikam
almak üzere onu bir mağaraya kapatır. Kim
katil kim kurban, geçmişle gelecekle bu ka-
ranlık yerde birbirine karışacaktır.

TOZ OLMAK, 2020

25 Ocak 16.00 - 26 Ocak 16.00
Yönetmen: Hüseyin Aydın Gürsoy
Oyuncular: Emine Meyrem, İlker 
Durmaz, Aziz Çapkurt
Elif, kocasıyla beraber Fransa'da kaçak çalı-
şan bir mültecidir. Biriken borçları ve parala-
rını ödemeyen patronları nedeniyle kocası
Türkiye'ye dönmeleri gerektiğini düşünürken
Elif, oğluna iyi bir gelecek sunmak için pes
etmemekte kararlıdır. 

KÖMÜR, 2019

25 OCAK 18.00 -26 OCAK 18.00
Yönetmen: Resa̧t Fuat Çam
Oyuncular: Mahmut Yesi̧lmen, Pınar Gök,
Aysel Yıldırım, Doğukan Balta
Nimet ve dokuz yaşındaki oğlu kömür yar-
dımı almak için Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği tarafından ziyaret edilirler.
Yardıma gerçekten ihtiyaçları olduğunu is-
patlamak için gerekli işlemleri tamamlarlar.
Ancak almaya hak kazandıkları kömür yardı-
mını daha farklı bir amaç için kullanacaklar-
dır.

FREE FUN, 2019

26 Ocak 12.00 - 27 Ocak 12.00
Yönetmen: Fehmi Öztürk
Oyuncular: Mustafa Kınalı, Tuvana Türkay,
Serdal Ay
Öztürk’ün programdaki ilk filmi, Aile adını
verdiği üçlemenin de ilki. Bir VR oyunu
içinde Kika ile babasının ilişkisine bakıyoruz.
Eğlenceli drag dünyasından orta sınıf aile
sofrasında yenen karnıyarığa uzanan ve “ne
sanal ne değil”i düşündüren bir film.

BİR ANNENİN SONATI, 2020

26 Ocak 14.00 - 27 Ocak 14.00
Yönetmen: Fehmi Öztürk
Oyuncular: Nesrin Cavadzade, Hatice Aslan
Free Fun’ın devamı niteliğinde, Hatice Aslan
ve Nesrin Cavadzade’nin başrolde oynadık-
ları filmin merceğinde bu kez çetrefil bir
anne-kız ilişkisi var. Yönetmenin Ingmar
Bergman’ın Güz Sonatı’ndan esinlendiğini
söylediği film postmodern dünyasıyla dikkat
çekiyor.

KISA FILM SOLENI
İstanbul Modern 

Sinema, Türk Tuborg
A.Ş.'nin katkılarıyla

yeni yılın ilk 
programını kısalara 
ayırıyor. Türkiye ve

dünyadan kısa 
filmler, Biz de Varız!

Kısalar ve Oscar 
Kısalar başlıkları 

altında iki seçkide
buluşuyor. 27 kısa

filmin izleyiciyle 
buluşacağı Gelecek
Kısa programı, 21

Ocak – 31 Ocak 
tarihleri arasında 

ücretsiz ve çevrimiçi
gösteriliyor 
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ATALANTA
İSTİYOR

Süper Lig'de oynadığı son 5 ma-
çında 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet
alan, Türkiye Kupası'nda ise Beşik-
taş'a elenen Rizespor'da teknik direk-
tör Stjepan Tomas görevden alındı.

Rize ekibi, teknik direktör arayışla-
rına hemen başlarken, geçen hafta-
larda Gaziantep FK ile yollarını
ayıran Sumudica ile görüşüldü.
Rumen teknik adam ile prensip an-

laşmasına varan Karadeniz ekibi, Su-
mudica'yı Rize'ye davet etti. Sumudi-
ca'nın son görüşmelerin ardından
mavi-yeşilli ekiple 1.5 yıllık sözleşme
imzalaması bekleniyor. DHA

Sezon başında Abdülkadir Ömür için takipte
olan Atalanta, yeniden devrede. İtalyan basını,
genç yıldızın Papu Gomez’in yerine transfer edi-
lebileceğini yazdı. Antalyaspor maçında sergile-
diği performansla eski günlerini hatırlatan
Abdülkadir Ömür, hemen İtalyanlar’ın günde-
mine geldi. Özellikle Ersan Gülüm’ün kırmızı
kart gördüğü pozisyon öncesi art arda 5 oyun-
cuyu çalımlayan genç yıldız, maç boyunca istekli
görüntüsüyle dikkat çekti. Çizme basını, Atalanta
Kulübü’nün Abdülkadir için devrede olduğunu
öne sürdü. Sezon başında da adı İtalya’nın dev
ekibiyle geçen Abdülkadir, Papu Gomez’in yerine
düşünülüyor. Hocasıyla yaşadığı problemler
sonrası Atalanta’da kadro dışı kalan 32 yaşındaki
Arjantinli yıldız, başka kulüplerle transfer görüş-
meleri yapıyor. İtalyan medyası da, Papu Gomez
sonrası 21 yaşındaki Abdülkadir Ömür ile Ata-
lanta’nın geleceğe yönelik bir hamlede bulunabi-
leceğini vurguladı. Milli Takım forması giyen ve
yıllardır üst seviyede oynayan Abdülkadir’in müt-
hiş bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekildi.

Şükran Ovalı’ya 
1 milyonluk jest

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe’nin yıldız
futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve 2 ya-
şındaki kızı Mihran Ela’nın rahatı için kesenin ağ-
zını açtı. Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde
rahat rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL’lik
Mercedes Vito satın aldı ve özel şoför tahsis etti.
2017 yılında Roma’da ünlü futbolcuyla hayatını
birleştiren güzel oyuncu Şükran Ovalı, kızının do-
ğumuyla setlere bir süre ara vermişti. Mutlu evli-
likleriyle hayranlık uyandıran çiftten Caner Erkin,
geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla Şükran
Ovalı ile evlenebilmek için “kapısında yattığını”
itiraf etmişti. “Evlenmek için çok uğraştım, kapı-
sında yattım, sokağında gezdim. İnadım saye-
sinde ikna oldu” diyen yıldız futbolcu, otomobil
jestiyle eşinin ayaklarını yerden kesmiş...

BeNım ıCıN
Bır rUya!

Fenerbahçelilerin transferini günlerdir
beklediği Mesut Özil imza için Lon-
dra'dan özel uçakla İstanbul'a geldi. 
Yıldız futbolcu ilk açıklamasında çok
heyecanlı olduğunu belirterek, "Bir
rüya benim için de gerçekleşiyor" dedi.

s arı-lacivertli taraftarların heyecanla
yolunu gözlediği Mesut Özil'in
transferi artık resmiyet kazanıyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da
forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Fener-
bahçe ile sözleşme imzalamak üzere, ken-
disini Londra'dan almaya giden uçakla
saat 22.13'te hareket etti.

Özel uçakla geldi

Özil Ailesi'ni taşıyan özel uçak saat
01.05'te İstanbul'a indi. Eşi Amine Gülşe
ve kızı Eda Özil ile Atatürk Havalimanı
Genel Havacılık Terminali'ne gelen yıldız
oyuncuyu, sarı-lacivertli takımın sportif
direktörü Emre Belözoğlu ve kulüp yetki-

lileri karşıladı. Mesut Özil ve ailesi, kendi-
lerini karşılamaya gelenlerle kısa süre
sohbet ettikten sonra havalimanından ay-
rıldı.

Karantina devam edecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Lon-
dra'da son 4 günü karantinada geçiren
deneyimli oyuncu, İngiltere'de iki kez
Kovid-19 testi yaptırdı ve ikisinin de so-
nucu negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın
prosedürleri gereği toplam 10 gün karan-
tinada kalması gereken Mesut Özil ve ai-
lesi, İstanbul'da karantinaya devam
edecek. Özil Ailesi, 6 gün daha izole bir
şekilde sürecin sona ermesini bekleyecek.

Yıldız oyuncunun karantina sürecini ta-
mamladıktan sonra sağlık kontrolünden
geçmesi ve ardından sözleşme imzalaması
bekleniyor.

Havada rekor takip

Fenerbahçe'nin dün akşam saatlerinde
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)
transferi konusunda görüşmelere başlan-
dığını açıkladığı ve süreci ilerletmek için
İstanbul'a getirdiğini bildirdiği Mesut
Özil, taraftarları harekete geçirdi. Sarı-la-
civertli taraftarlar, Özil ve ailesini getiren
uçağın rotasını internetten takip etti.
Uçakları uydu üzerinden gösteren uy-
gulamadan anlık takipler bir ara 112

bin kişiye çıktı. Bu sayı şu ana kadar me-
rakla takip edilen uçaklar için bir rekor
olarak not düşüldü.

Çok heyecanlıyım

Mesut Özil, terminalde kulüp televizyo-
nuna yaptığı açıklamada, "Bana destek
veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah
sahada bunun karşılığını veririm. Çok he-
yecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliy-
dim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor.
İnşallah takım arkadaşlarımla başarılı ola-
cağız. İnşallah her şey çok güzel olacak"
ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcunun
eşi Amine Gülşe de Türkiye'ye geldiği için

çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe’nin Mesut Özil transferi
tüm dünyada yankı uyandırdı. Reu-
ters ve AP gibi haber ajansları son da-
kika bilgisiyle haberi geçerken
İngiltere’de en çok konuşulan konu
halini aldı. ABD’den Afrika’ya As-
ya’dan Avrupa’ya kadar herkes 32 ya-
şındaki yıldızın Kadıköy’e gelişini öne
çıkardı. Öte yandan Mesut Özil eski
takım arkadaşı Ronaldo'yu geride bı-
raktı. Skorer'in haberine göre; Başta
Reuters ve AP gibi ünlü haber ajans-
ları olmak üzere GOAL, ESPN, Gu-
ardian, The Athletic, CNN, Bild gibi
medya devleri Özil’in transferini geniş
yer ayırarak haberleştirdi. ABD’den
Afrika’ya Asya’dan Avrupa’ya kadar
herkes, Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye
ve Kadıköy’e gidişini manşetlerine ta-
şıdı. GOAL.com’dan dünyaca tanı-
nan illüstratör Emilio Sansolini,

Mesut Özil’i sarı-lacivert renkler ara-
sında ve Fenerbahçe armasıyla çizdi.
İngiltere’de en çok konuşulan konu
halini alan transferin perde arkaları
paylaşıldı. Guardian özel bir video ile
yıldız futbolcuya veda ederken, Mir-
ror, Daily Mail ve The Sun’da da özel
paylaşımlar vardı. Mesut Özil’e Al-
manya’da da ilgi büyüktü. Bild an be
an paylaşımlar üzerinden Özil’in Fe-
nerbahçe’yi açıklamasını okucuyla-
rıyla buluşturdu. ABD’de de Bleacher
Report ile beraber birçok yayın organı
DC United’ın hayallerinin sekteye uğ-
radığını ve Mesut Özil’in Fenerbahçe
paylaşımını yayınladı.

Arsenal taraftarı çok üzüldü 

Arsenal formasını 7.5 yıl giyen ve 4
FA Kupası kazanan Mesut Özil’in ve-
dası büyük üzüntü oluşturdu. Özil’in

gidişiyle beraber Arsenal taraftarları
veda mesajları ve videoları
hazırladı.Ayrılığın bu şekilde olma-
ması gerektiği belirtilirken, 32 yaşın-
daki futbolcunun Bergkamp, Henry,
Pires, Vieira gibi efsane bir isim ol-
duğu vurgulandı. Mesut Özil’in ayrılı-
ğının en az Arsene Wenger’in vedası
kadar üzücü olduğu dile getirildi.
Mesut Özil’in Fenerbahçe’nin ‘Gel
gündüzle gece olalım’ mesajını alıntı-
layarak sarı-lacivertli kalplerle paylaş-
ması dünya çapında ses getirdi.
Twitter’de Cristiano Ronaldo’nun
Temmuz 2018’de Juventus’a transfer
olduğunu duyurduğu mesajının be-
ğeni sayısı geçildi. O dönem 535 bin
beğeni ile rekorun sahibi olan Ronal-
do’ya karşılık Mesut Özil’in mesajı
sadece 24 saatte 600 bin beğeniye
ulaştı. Twitter’da bir rekor kırıldı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında evinde Galata-
saray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Asbaşkan
Emre Kocadağ, karşılaşmanın ardından basın
mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocadağ,
zorlu hava şartlarında mücadele eden iki takım
futbolcularını tebrik ederek şunları söyledi: "Be-
şiktaş oyuncularını daha çok tebrik ediyorum.
Çok güzel bir galibiyet oldu, mutluyuz. Biz
geçen sene itibarıyla geldiğimiz yıldan beri Baş-
kanımız ve yönetim kurulu olarak zor şartlar al-
tında mücadeleye giriştik. Geldiğimiz günden
beri doğru işler yaptık. Bunun karşılığını bu sene
daha çok almaya başladık. İlk yarı itibarıyla 2

maç kaldı ama hem liderlik hem de bütün derbi
maçlarını kazandık. Geçen sene şampiyon Ba-
şakşehir'i de yendik. Teknik heyetimizi, hocamızı
ve oyuncularımızı kutluyorum. Camiamıza ve
taraftarımıza armağan olsun."

Limit noktası var

Sakatlığı atlatan oyuncularının da dönmesiyle
kadrolarının genişlediğini belirten Kocadağ,
transfer çalışmalarına da değinirken, "Bugün iti-
barıyla Gökhan iyi şeyler yaptı. Adem Ljajic çok
katkı veremedi ama sakatlığı geçti, yavaş yavaş
dönüyor. Kadromuz genişliyor. Yapabilirsek bir

şeyler yapacağız. Şartlar zor. Limit noktası var
onu çözmeye çalışıyoruz. Kenarda bekleyen
oyuncularımız var, onlarla yollarımızı ayırmaya
çalışıyoruz. Biraz geç kaldık gibi oldu ama
doğru şartlar altında transfer yaptık. Sahada oy-
nanan top itibarıyla doğru şeyler olduğu gözü-
küyor" diye konuştu.

Başka kulüpler de olabilir

Emre Kocadağ, Hasic'in kiralık gitme durumu
konusunda ise "Hasic bu sene itibarıyla oynadığı
maçlarda iyi şeyler yapıyor. Bizim de yatırım
yaptığımız oyuncu. Beraber oturup karar verece-

ğiz. Oyuncunun gelişimi için oynaması gereki-
yor. Kalması gerekirse kalıp, oynaması gerekirse
gidecek" dedi. Hırvat golcü Mario Mandzukic
transferi için Kocadağ, "Biz oyunculara Beşiktaş
gerçeklerini menfaatlerine uygun teklif yapıyo-
ruz. Karşılığında bir karşılık bulursak yollar kesi-
şiyor. Menfaatler uyuşmadığında bu transfer
gerçekleşmiyor. Teklifi yapmıştık. Başka kulüpler
de olabilir. Bizim teklifimizi olumlu olarak gör-
medi" açıklamasında bulundu. Siyah-beyazlı
kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, sezon so-
nunda sözleşmesi bitecek teknik direktör Sergen
Yalçın'la ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi: "Ho-
camızla her zaman o noktada bir görüş ayrılığı-
mız yok. Hocamızla istediğimiz zaman
konuşuruz. Bizim konsantrasyonumuz başka.
Sözleşme ile alakalı bir soru işareti yok." DHA

Tomas ile yollar ayrıldı

Özil dünyanın gündeminde!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Hırvat golcü Mario Mandzukic transferiyle ilgili, "Teklifi
yapmıştık. Başka kulüpler de olabilir. Bizim teklifimizi olumlu olarak görmedi" dedi

Mandzukic’ten olumsuz cevap
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Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-0
mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen

Yalçın ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın
ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. 

Sergen Yalçın, “Dünyanın en büyük takımları bile iniş çıkış yaşayabiliyor.
Sabırlı olmak lazım, beklemek lazım, istatistik yakalamak lazım” dedi

K azandıkları için mutlu olduklarını
söyleyen Sergen Yalçın, "Zor bir
müsabakaydı derbi maçları her

zaman zordur, iyi hazırlandık. Oyuncuları-
mız iyi konsantre oldu. Rakibi iyi analiz
ettik. Oyun planı doğruydu, başta yaptığı-
mız baskı, önde oynamaya çalışmak, kenar-
ları kullanmak planlarımız arasındaydı.
Hem ofansif hem defansif olarak oyuncula-
rımız öz veriyle oynadı hepsine teşekkür edi-
yorum. Lig uzun maraton arka arkaya iki
maç oynayacağız" diye konuştu. İyi bir ekip
havası yakaladıklarını söyleyen Yalçın, "İyi
hazırlık dönemi geçiriyoruz. Oyuncuları-
mızla iyi ekip havası yarattık. Oynayanlar,
oynamayanlar, sonradan oyuna girenler.
Adem Ljajic ve Gökhan da takıma girmeye
başladı. Daha geniş kadro oluştu. Teknik di-
rektör olarak memnunum" ifadelerini 
kullandı.

A, B, C planı olmalı

Derbi maçların önemine dikkat çeken Yal-
çın, "Derbi maçları önemlidir. Özel çalışma
yapmıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Rakibi iyi
analiz ediyoruz, doğru oyun planı oturt-
maya çalışıyoruz. A, B, C planı böyle maç-
larda olmalı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra
hamle yaptık iki oyuncuyu sahaya attık.
Böyle maçları kazanmak bizim mutlu edi-
yor. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan edi-
yoruz" şeklinde konuştu. Orta sahada çok
alternatifli bir kadroları olduğunu ve bütün
oyuncuları kullandıklarını söyleyen Sergen
Yalçın, şöyle konuştu; "Oyun planımızda
biraz daha ön alan baskısıyla başlama vardı.
Rakibi kalemizden uzak tutmak istiyorduk.
Oyun başında bu işledi, oyuncular istekli,
arzulu baskı yapınca farklı Beşiktaş ortaya
çıktı. Kendine güvenen, ayağa oynayan,
çabuk oynayan, beraber hücum ve savunma
yapan, savunma kısmını da öğrendik, iyi
yapmaya başladık. Orta saha kalabalık. 7
oynayabilecek oyuncu var. Bunları zaman
zaman bir şekilde kullanmak istiyoruz. Çok
maç var, bütün oyuncuları formda tutup
hepsini kullanmak istiyoruz. Farklı orta sa-

halarla çıkıyoruz, oyuncuların bize verdiği
güvenden kaynaklanıyor. Yerlerini değiştirdi-
ğimiz zaman soru işaret olmadan rahat
rahat oynatabiliyoruz."

İşler kötü gidebilir

Büyük takımların her zaman
şampiyonluğa oynadı-
ğına dikkat çeken Yal-
çın, "Büyük
takımların şampi-
yonluk şansını
kimse az göremez.
Beşiktaş, Galatasa-
ray, Fenerbahçe,
Trabzonspor camia-
ları şampiyonluğa alı-
şık camialar. Sezon
başında onun az,
bunun şansı
fazla düşün-
cesi doğru
değil.
İşler

zaman zaman kötü gidebilir. Dünyanın en
büyük takımları bile iniş çıkış yaşayabiliyor.
Sabırlı olmak lazım, beklemek lazım, istatis-
tik yakalamak lazım. Hedefe gitmekte en
önemli şey güven" diye konuştu. Takım ola-

rak bir başarının yakalandığını belir-
ten Sergen Yalçın, "Önemli

işlere ben imza atmıyorum,
oyuncularım imza atıyor.

Oynayan onlar. Onların
isteği, arzusu, çalışması,
mücadelesi maç kazan-
mamız sağlıyor. Biz sa-
dece yönlendirme
yapıyoruz. En büyük

başarı onlarındır. Beşik-
taş camiası olarak birlik

kurduk. Geçen sene göreve
başladığımızdan beri

kötü gidişatın so-
rumlusu mu-

hakkak
ben olu-

rum,
iyi

gittiği şeyler doğal olarak herkese bu övgüyü
veriyoruz. Oyuncular, yönetim, taraftar tek-
nik ekip camia olarak her şeyi birlikte başa-
racağız" dedi.

Kırmızı kart doğru

Konuşmasına Beşiktaş'ı tebrik ederek başla-
yan Fatih Terim, "Açıkçası ilk yarıda ya da
Diagne atılana kadar Marcao'nun geri pası
haricinde pek ciddi bir pozisyon vermedik.
Beşiktaş'ın kaliteli ön dörtlüsüne çok şans
vermedik. Bir oyuncunun atılması hele ki
büyük, derbi maçlarda hiçbir teknik direktö-
rün isteyeceği bir hadise değil. Diagne'nin
kırmızı kartı, kırmızı kart. İnsan kafasıyla gi-
receği yere ayağıyla giderse kırmızı kart
görür. Diğer oyuncu da bunu kullanır. Gö-
rüntü topa dokunuyorum olabilir ama raki-
bin kafa uzattığına ayak sokarsanız
kendinizi soyunma odasına bulursunuz. Biz
de Falcao atılıyor, Diagne atılıyor. Epey
maçı 10 kişi oynadık.  Kırmızı karta kadar
hiçbir sıkıntı yoktu, hamle yapacaktık ama
olmadı. Sahanın en iyilerinden birisi Luyin-
dama'nın hatası kadar diğerlerinin de hatası
var. Vurdurmamaları gerekiyordu o topa.
Bu havada, ağır sahada 10 kişi oynamak
kolay değil. Maç öncesinde defansif planla-
rımızın hepsini yerine getirdik. Ama ön
alanda başarılı olduğumuzu söylemeyiz. Bu
da beni üzüyor, daha başarılı olmamız gere-
kiyor. Siz ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın
eksik kaldığınız zaman sonu istediğiniz gibi
olmuyor. 1-0'da sonra son saniyelere kadar
kovalayabilirdik ama 2'nci gol oyunun so-
nucu demekti benim için. İki hatayı da en iyi
oynayan oyuncularımız yaptı. 3 gün sonra
bir maç daha var. Daha çok maç var. Telafi
etmeyi umuyorum, telafi edeceğimizi düşü-
nüyorum. Tekrardan Beşiktaş'ı tebrik ede-
rim" diye konuştu. Karşılaşmanın hakemi
Cüneyt Çakır ile ilgili de konuşan Terim,
"Cüneyt Çakır Türkiye'nin en iyi hakemle-
rinden birisi. Avrupa'da da isim yapmış bi-
risi. Yardımcıları da önemli bir trio. VAR'a
bir şey demeyeceğim. Oralara girmek iste-
miyorum" dedi. DHA
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Transfer konusunda geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından nasıl bir gelişme ol-
duğu sorulan Fatih Terim, "Açık yüreklilikle söyledim. Ben listeyi verdim. Toplantı da yap-

tık. Daha vaktimiz var Buradan bazı şeyleri aydınlatmak istiyorum. Biz burada transfer
yaparsak belki de yaz ayında küçük dokunuşlarla yeni bir takım haline geleceğiz. Çok fazla ih-
tiyacımız olmayacak. ekonomik şartlar muhakkak önemli. Hiç itirazım yok Ben bu takımla da
şampiyon olurum demedim. Kaan Kançal bana sordu, ben de ihtiyacımı var dedim. Kimse ol-

masa da çıkar oynarız. Daha önce forvetimiz yoktu oynadık, defansımız, orta sahamız yoktu oyna-
dık ve başarılı olduk. Bizim bu eksiklerimiz Ocak ayından gelmiyor. Daha önceden geliyor.

elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte elimizden geleni yapacağız. Olmazsa bir şeyler yok diye
Galatasaray camiasının serzenişte bulunacak hali  yok. Olması için hep beraber uğraşacağız.

Olmasa da elimizdeki arkadaşlarla çalışmalara devam edeceğiz. Doğrusu da budur. Sayın baş-
kan ve yönetimin ekonomi konusunda söyledikleri doğrudur. Özellikle pandemiden sonra yö-

netmek kolay değil. rakamlar yükselmiş olduğunu görüyoruz. Kolay değil ama maalesef.
Zaten biz sattığın kadar almaya denk geldik. Ama satamıyoruz, veremiyoruz bu da
önemli bir faktör. Bu değişimleri yaparız Ben teknik direktör olarak eksikleri söyle-
mek zorundayım. Galatasaray'ı uzun yıllar mücadele edecek oyuncularla destek-

lemek zorundayım mümkünse en az rakama. Kafamdaki plan uzun yılların
Galatasaray'ını ortaya koymak. Bunları anlatmışım. Temmuz'da başa-

rılı olamadık ocak da olur mu, olursa iyi olur. Olmazsa kimseye
neden diyecek halimiz yok. Her şeyimizle Galatasaray'ı

temsil etmemiz gerekiyor" ifadelerini 
kullandı.

Ali Akman
sıcak bakmıyor
Mali sorunlar nedeniyle transfer engeline
takılan ve kadrosuna henüz takviye
gerçekleştiremeyen Bursaspor’da, 8 oyuncunun
sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu isim-
lerden biri de transferin gözdesi Ali Akman.
Genç futbolcu yeni sözleşmeye sıcak bakmıyor

BURSASPOR, genç oyuncu ağırlıklı bir kadro
ile TFF 1. Lig’de mücadelesini sürdürürken,
transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye
gerçekleştiremiyor. Mali açıdan da zor günler
yaşayan kulüpte, 8 oyuncunun sözleşmesi ise,
bu sezonun ardından sona erecek. Attığı gol-
lerle dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Ali
Akman, sözleşme uzatmaya sıcak bakmazken;
Haziran 2021 itibariyle de serbest kalacak.
Genç santrfor için, yurt içi ve yurt dışından
birçok kulüp ise devreye girmiş durumda.

Aydın ile yollar ayrılacak

Sözleşmesi Haziran 2021’de sona erecek bir
diğer oyuncu 30 yaşındaki Recep Aydın ile de
yolların devre arasında ayrılması bekleniyor.
Yeşil beyazlılarda; geçtiğimiz sezon kadroya
dahil edilen deneyimli isimler Özer Hurmacı,
Aykut Akgün, Cüneyt Köz’ün yanı sıra, Onur
Atasayar, Ataberk Dadakdeniz ve İsmail Can
Çavuşluk gibi genç oyuncular da, sözleşme
uzatılmaması halinde serbest kalacak. DHA

Adım adım 
Premier Lig’e

WEST Brom'un hocası Sam Allardyce, Ocak
ayında şimdiye kadar çeşitli hedeflere ulaşma
çabalarının engellendiğini açıkladı. İngiliz tek-
nik adam, "Bu hafta en az bir veya iki yeni
oyuncu almaya çalıştık ama bu girişimlerimiz
meyve vermedi" dedi. Ayrıca, "Hala transfer
edebileceğimiz oyuncular var. Oyuncu ara-
maya devam edeceğiz" diye konuştu. Bu sözle-
rin ardından Sky Sports, Brom'un İshak
Belfodil için Hoffenheim ile anlaşamayınca
dikkatini Galatasaray'dan Mbaye Diagne'ye 
çevirdiğini yazdı.

Gol sayısı yarı yarıya düştü!
Süper Lig'de bay geçtiği

haftanın ardından 
Antalyaspor ile 

deplasmanda 1-1 berabere
kalan Trabzonspor'da gol

sıkıntısı yaşanıyor. 
Bordo-mavililer

geçtiğimiz sezon 
oynadığı 18 maçta 41 gol
atarken, bu sezon ise söz
konusu haftalar itibarıyla 

20 gol attı

Süper Lig'de 57 dakika 10 kişi oynayan rakibi
Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzons-
por, gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşıyor.
Bordo-mavililer 19 Ocak Salı günü sahasında
oynayacağı Konyaspor maçı öncesinde ise
Teknik Direktör Abdullah Avcı, gol yollarında
yaşanan sıkıntıya çözüm ararken, Djaniny ve
Afobe'nin performansından memnun olmayan
Karadeniz ekibinin bu bölgeye yönelik transfer
çalışmaları da sürüyor.

Yarı yarıya fark
Trabzonspor geçtiğimiz sezon oynadığı 18
maçta rakip kalelere 41 gol gönderdi. Söz ko-
nusu gollerin 39'u kendi oyuncularından gelir-
ken, 2 gol ise rakip takım oyuncuları tarafından
kendi kalelerine atıldı. Karadeniz ekibi, aynı

haftalarda ise kalesinde 19 gol görürken 22
averajı bulunuyordu. Geçtiğimiz sezon bordo-
mavililerin mücadele ettiği 18 maçta 12
oyuncu golle tanıştı. Sörloth 15, Nwakaeme 7,
Sturridge 4, Sosa ve Yusuf Sarı 3'er, ekuban,
Abdulkadir parmak, Abdulkadir Ömür, pereira,
Novak, Avdijaj ve Hosseini 1'er gol kaydeden
isimler oldu.

Eksi averaj
Bu sezon ise Trabzonspor, oynadığı 18 maçta
rakip filelere 20 gol gönderdi. Söz konusu gol-
lerin 19 kendi oyuncularından gelirken 1 gol
ise rakip takım oyuncusundan geldi. Bordo-
mavililer aynı haftalarda ise kalesinde 21 gol
gördü ve eksi 1 averaja sahip oldu. Bu sezon
ise mücadele edilen 18 maçta ise 9 oyuncu

golle tanıştı. ekuban 5, Afobe ve Nwakaeme
4'er, Vıtor Hugo, Abdulkadir Ömür, Djnaniny,
Serkan Asan, Bekar ve Campi 1'er gol attı.

Djaniny ve Afobe tercihi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı,
Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan
Konyaspor maçında forvet hattından değişik-
liğe gidebilir. Bu sezon forma giydiği 12 maçta
sadece 1 gol atan Djaniny son 5. haftayı ise
boş geçti. Yeşil Burunlu oyuncu en son Çaykur
rizespor maçına gol atmıştı. Oynadığı 16
maçta ise 4 gol atan 10 maç sonrası ise Antal-
yaspor maçında golle tanışan Afobe'nin moralli
olması bu bölgede Abdullah Avcı'nın Konyas-
por maçında yeni bir tercih yapmaya itebile-
ceği belirtiliyor.
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İ stanbul'da kar yağışının ardından yola
çıkanlar buz pistine dönen yollarda
ilerlemekte zorluk yaşadı. Sabah saatle-

rinden itibaren çok sayıda trafik kazası
oldu. Pek çok vatandaş, kış lastiği taktırmak
için lastikçilere akın etti. Lastikçide çalışan
Yücel Yıldırım, "Karın yağması ile kış lasti-
ğine bayağı bir talep oldu. Kış lastiğini öne-
riyoruz bu mevsimde. Bu sabah bayağı bir
yoğunluk vardı. Yatağından kalkan lastiğe
hücum etti diyebiliriz. Sabah don ve buz-
lanma olduğu için herkes akın etti. Kullan-

malarını tavsiye ederiz" diye konuştu.

Kar yağışı yoğundu

Dün sabah kar lastiği olmadığı için işe gi-
demeyince öğleden sonra lastikçiye gelen
Onur Kurt, "Karın bu kadar yağacağını
beklemiyorduk. O yüzden kış lastiklerini
yeni taktırdık. Pandemi süreci hepimizi zor-
ladı. Zaten bir çift değiştirebildik. Bir çiftini
de önümüzdeki kış değiştireceğiz. Bu sabah
zaten işe gidemedik, kar yağışı yoğundu.
Lastiğim olmadığı için çıkmadım. Sonra

arabayı çıkartıp buraya geldim" diye ko-
nuştu.

Sabahtan beri hiç oturmadık

Lastik tamircisi Ferdi Yılmaz, "Sabah
07.30'dan beri çalışıyoruz. İki gündür
yoğun kar yağışı var, araçlar kayabilir, gizli
buzlanma olabilir. Herkese kış lastiği taktır-
masını tavsiye ediyorum. Bugün diğer gün-
lere kıyasla daha yoğundu. Sabahtan beri
hiç oturmadık. Çay içmeye vaktimiz yoktu
diyebiliriz." ifadelerini kullandı. DHA

İstanbul'da kar yağışının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren lastikçilerde
kış lastiği yoğunluğu yaşandı. Lastikçide çalışan Yücel Yıldırım, "Karın yağması ile kış
lastiğine bayağı bir talep oldu. Yatağından kalkan lastiğe hücum etti diyebiliriz. Sabah
don ve buzlanma olduğu için herkes akın etti. Kullanmalarını tavsiye ederiz" dedi

Ortaçağ araştırmacıları, 13-15'nci yüzyılda
coğrafi olarak birbirinden uzak fakat tecrübe
bakımından benzerlikleri bulunan Anadolu
ve İberya Yarımadası’ndaki toplumların bir
arada yaşam pratikleri ve tecrübelerini
9’uncu Uluslararası Akdeniz Dünyası Çalış-
tayı, “Bir Arada Yaşama Pratikleri: Geç Or-
taçağ’da Anadolu ve İberya’da Siyaset,
Ticaret ve Kültür” başlığıyla tartışıyor. Çalış-
tay, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Ortadoğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nin (ORDAM) ev sahipliğinde, Ak-
deniz Dünyası Araştırmaları Topluluğu
(MEDWORLDS) iş birliğiyle 1-2 Temmuz
2021 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

Son tarih 28 şubat
9’uncu Uluslararası Akdeniz Dünyası
Çalıştayı’na özellikle kriz ve felaket dö-
nemlerinde birlikte yaşama modları;
Convivencia, yerel ve sınır ötesi ticaret,
bilgi, metin, müzik, sanat ve mimarlıkta
toplumlar arası aktarım ve din değiştiren
topluluklar gibi temalarda bildiriler kabul
edileceği belirtildi. Çalıştay, bu temalara
bağlı kalınması şartıyla disiplinlerarası
katkı sunabilecek araştırmacıların sunum-
larına da açık olacak. Sunum dilinin 
İngilizce olduğu Çalıştaya bildiri özetleri
son gönderim tarihi 28 Şubat 2021 
olarak belirlendi. DHA

9’uncu Uluslararası Akdeniz Dünyası Çalıştayı, “Bir
Arada Yaşama Pratikleri: Geç Ortaçağ’da Anadolu 
ve İberya’da Siyaset, Ticaret ve Kültür” başlığıyla 1-2
Temmuz 2021 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek

15 dAKIKAdA
boSANdI
Sıla-Hazer Amani çifti
geçtiğimiz aylarda yazılı bir
açıklama yaparak boşanacak-
larını duyurmuştu. Sosyal
medya üzerinden yapılan
açıklamada “Boşanma 
kararı aldığımız doğrudur. 
Bu kararın, yansıtılan 
haberlerle ilintisi olmadığı
gibi, dostluğumuzun kıymeti
bakidir” ifadeleri kullanılmıştı.
Ünlü sanatçı Sıla, avukatı
Mehtap Kaya ile adliyeye 
dün sabah erken saatlerde
geldi. Hazer Amani ise avu-
katı Süsen Gödekmerdan ile
davaya 5 dakika kala adliyeye
giriş yaptı. Saat 10.00'da baş-
layan dava, 10.15’te sona erdi.

LASTıKcıLER
BAYRAM ETTı

KIŞ LASTİĞİNİ İHMAL ETMEYİN

Çalıştay 
İstanbul’da

Bir Lastik dükkanında sorumlu olan Ahmet Molla-
mehmetoğlu, şunları söyledi: "Sürekli müşterilerimize
kış lastiğinin zamanında taktırılması gerektiğini söy-
lüyoruz. Öyle yapsalardı beklemeden daha kısa sü-
rede işlemleri yapılabilirdi aslında. Kış lastiği kış
olduğu zaman takılır, kar yağdığı zaman takılmaz.
Kar yağınca, kış lastiği takmak size bir şey kazandır-
mıyor. Hem zaman hem maliyet olarak fazlasını har-
camak zorunda kalıyorsunuz. Çok yoğunluk oldu
sabah, şimdi yavaş yavaş azalmaya başladı.
İnsanlarımız yollarda karı görünce lastikçi-
lere akın ediyor. Kar lastiklerini zama-
nında taktıralım. Hava sıcaklıkları 7
derecenin altına düştüğü zaman,
Kasım ayı ortasından sonra takıl-
ması sürücülerimiz için daha
olumlu." Lastiğinin değiştiril-
mesi için bekleyen bir başka
vatandaş ise "Daha fazla-
sını bekliyordum. Bu kar
İstanbul'a az bile. Ben
işim gereği lastiklerimi
değiştirmek zorunda
kaldım. İnsanlar da
kar yağınca ister iste-
mez panik yapıyor"
ifadelerini kullandı.

Kartpostlallık
manzaralar!

İstanbul'da etkili
olan kar yağışının ar-

dından Boğaz'da kart-
postlallık manzaralar

oluştu. Bebek sahilinde bulu-
nan yürüyüş yolu beyaza bürü-

nürken vatadaşlar gün boyu
yürüyüş yaparak manzaraların ta-

dını çıkardı. Dün sabah saatlerinde
etkili olan ve trafiği adeta kilitleyen

yoğun kar yağışının ardından güneşin
açmasıyla birlikte İstanbul'da kartpost-
talık manzaralar oluştu. Bebek sahi-
linde bulunan yürüyüş yolu yoğun
karın etkisiyle beyaza bürünürken, va-

tandaşlar gün boyu yürüyüş yaptı. Ru-
meli Hisarı kalesi ve önünde de yoğun
kar yağışının ardından güzel manzaralar
oluşurken, beyaz örtü boğazın güzelli-
ğine güzellik kattı.

Buz pistine döndü

Kar yağışı cadde ve sokakları buz pistine
çevirirken, Eyüpsultan ve Gaziosmanpa-
şa'da trafik kazaları meydana geldi. Ka-
zalarda yaralanan olmazken, araçlarda
hasar meydana geldi. Eyüpsultan'da kar
yağışı nedeniyle buzlanan yolda sürücü-
sünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği
belediyeye ait servis minibüsü, iki evin

duvarına çarparak durabildi. Kazada
yaralanan olmadı. Kaza saat 12.30 sıra-
larında Silahtarağa Mahallesi Şark So-
kak'ta meydana geldi. İddiaya göre kar
yağışı nedeniyle belediyeye ait servis mi-
nibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesiyle kaymaya başladı.
Yaklaşık 50 metre kayan minibüs, iki
evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, evlerin du-
varlarında ve minibüste hasar meydana
geldi. Öte yandan minibüs kazasından
önce de yine bir aracında aynı sokakta
yaklaşık 200 metre kayarak kaza 
yaptığı öğrenildi. DHA

Kara karşı mücadele
Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekipleri ana cadde ve
ara sokaklarda buzlanmış yolları tuzlama çalışmalarına
devam ediyor. Vatandaşlardan da tuzlama talebi alan ekipler,
buzlanma sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması
amacı ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı ve buz-
lanmadan kaynaklanan olumsuzlukları en aza indirmek için
ekipler 43 mahallede çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ulaşı-
mın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için
ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta hizmet veriyor.

Mollamehmetoğlu, “Kar
lastiklerini zamanında
taktıralım. Hava sıcaklık-
ları 7 derecenin altına
düştüğü zaman, Kasım
ayı ortasından sonra 
takılması sürücülerimiz
için daha olumlu” dedi.

Lastik tamircisi Yılmaz, “İki gündür yoğun kar yağışı var, araçlar kayabilir, gizli
buzlanma olabilir. Herkese kış lastiği taktırmasını tavsiye ediyorum” dedi.


