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Uçup geldiğimiz
yer felaket oldu

İYİ Parti Lideri Meral Ak-
şener, Türkiye ekonomisinin

gidişatının çok kötü olduğunu be-
lirtti. Hükümeti eleştiren Akşener,
“Bugüne kadar hep Türkiye şöyle
uçacak, böyle uçacak deyip dur-
dular. Doğru Türkiye uçtu. Ama
felakete uçtu. Parasızlığa, işsiz-
liğe, garibanlığa, fakirliğe uçtu.
Ülkeyi uçura uçura getirdikleri yer
bu karanlık dehlizdir. Milyonlarca
evladımız işsiz. Esnaf kredisini

nasıl ödeyece-
ğini kara kara
düşünüyor.
Çarşıda, pa-
zarda fiyatlar
sürekli artıyor.
Vatandaş artık
pahalılıktan so-
kağa çıkmaya
bile korkuyor”
şeklinde 
konuştu. 
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Meral Akşener

DEMİRTAŞ’A ERTELEME

Pandemi nedeniyle
savunmasını yapmadı

Halkların Demokratik Partisi
(HDP) eski Eş Genel Baş-

kanı Selahattin Demirtaş hakkında
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı
Yüksel Kocaman’ı hedef aldığı ge-
rekçesiyle “Terörle mücadele eden
kamu personelinin hedef gösteril-
mesi ve tehdit edilmesi” gerekçe-
siyle açılan davanın ilk duruşması
Ankara 25. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde görüldü. Demirtaş, pan-
demi nedeniyle
avukatlarıyla
dosya hakkında
görüşemediğini
belirterek, sa-
vunmasını ha-
zırlayamadığını
söyledi.  Ara 
kararını veren
mahkeme heyeti
duruşmayı 
5 Şubat 2021 
tarihine erteledi.
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KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK

Çakıcı’nın mektubu
açıkça bir suçtur

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, Alaattin Ça-

kıcı’nın Kemal Kılıçdaroğlu’nu teh-
didine ilişkin konuştu. Babacan,
“İllegal yapılanmaların, suç örgütle-
rinin siyaset üzerinde etkili olduğu
bir ülkeye sermaye gelmez. Yasal
düzenlemelerimize göre açık bir suç
olan tehdidi bir ana muhalefet lide-
rine rahatça söyleyebilen ve bu söy-
leyen kişinin arkasında iktidar
ortağının durduğu bir ülke artık bir
hukuk devleti değildir. Bu açıkça bir

suç. Bu kimsenin
görmediği ma-
halle arkasında
söylenen bir teh-
dit değil. İktidar
ortağının bu suç
örgütü liderine
sahip çıkarken
kullandığı 
ifadeler de 
çok önemli” 
diye konuştu.
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Ali Babacan

AFET EĞİTİMİ VERİLECEK

Yorulmak nedir
bilmemek gerek

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Ankara'da Afet ve Acil

Durum Yönetimi Başkanlığında
(AFAD) düzenlenen 'Mülki İdare
Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi
Eğitim Programı'na katıldı. Burada
konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin
bir afet bölgesi olduğunu hatırlata-
rak, bu konuda alınacak tedbirlerin
büyük önem taşıdığını söyledi.
Soylu, "2021 yılını, 'Afet Eğitim Yılı'

olarak ilan ettik.
Milyonlarca in-
sana afet eğitimi
vereceğiz. 2021
yılından afet eği-
timinden yorul-
malıyız. Ancak
yorulursak zihni-
mizde kalacak"
diye konuştu.
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Süleyman Soylu
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can pazarı Sa
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
kendisini tehdit eden organize suç

örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya destek
çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli’yi sert
sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Meşru bir
siyasi partinin yeraltı dünyasını savunması,
yanında olduğunu ifade etmesi belki de
bizim Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Do-
layısıyla böylesine vahim bir tablo, aslında

Türkiye'deki devlet yönetimindeki savrul-
mayı gösteriyor. Devletin iyi yönetilmedi-
ğini, savrulduğunu, belli grupların, belli
odakların devleti yönlendirdiğini açıkça
gösteriyor. Ortaya çıkan bu manzara maa-
lesef demokrasi için Türkiye’deki siyaset
için oldukça tehlikeli ve karanlık bir man-
zaradır. Umarım bu karanlığın farkına 
varırlar” ifadelerini kullandı.
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BAHÇELİ’YE SERT ÇIKTI: AÇIKLAMASI ÇOK VAHİM

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu ve eşi Dilek

Kaya İmamoğlu, “Dünya
Çocuk Hakları Günü”nde,
“Yuvamız Iṡtanbul online
oyun grupları projesi” öğren-
cisi miniklerle bir araya geldi.

Çocuklarla renkli sohbetler
gerçekleştiren Başkan İma-
moğlu, “İnşallah bu zor gün-
leri, böyle yaratıcı fikirlerle hep
beraber atlatacağız. Çocuklar
bizim gözbebeğimiz onları çok
seviyoruz” ifadelerini kullandı.
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İBB Meclisi’nin İstan-
bul’un sorunlarına

çözüm bulmak yerine
kısır tartışmalarla

zaman geçirdiğini sa-
vunan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün; “Birbi-
rimizi alkışlamak ye-

rine İstanbul halkı bizi
alkışladığında İstanbul
halkının meclisi olaca-

ğız. Gelin bir olalım.
Gelin depremi, trafik

sorununu, 39 ilçe bele-
diye başkanımızın 

sıkıntılarını çözelim de
İstanbul halkı bizleri

alkışlasın” dedi

SAYFA 4

Radikal kurban
Berat Albayrak

İlhami IŞIK SAYFA 5 

Siyasi
manzara

Mustafa DOLU

DEVLET DoGRu
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Karadeniz müziği de-
yince hafızalarda yer

eden Ekin Uzunlar ile keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik. 9 yaşın-
dan beri kemençe ile ve mü-
zikle haşır neşir olduğunu
anlatan genç sanatçı, “Benim
için en büyük zevk, en büyük
hobi müzikti. Zamanla bu
hobi bana değer kattı ve beni
bugünlere getirdi. Karadeniz'in
doğası da müziği de bir başka-
dır. Ben de elimden geldiğince
onu temsil etmeye çalışıyo-
rum” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gerekirse bazı acı 
ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Şüpheniz olmasın ki
içeceğiz. Dünkü faiz artışını da bu çerçevede değerlendiriyorum.
Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır.
Faiz her şeyden önce paradan para kazanmak suretiyle insan-
ları sömürmektedir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” dedi

İstanbul'da düzenlenen MÜ-
SAİD Expo Fuarı'nda konuşan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, ekonomik hamlelere ilişkin açıkla-
malar yaptı. Erdoğan, “Gerekirse bazı
acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkın-
dayız, dünkü faiz artışını bu çerçevede
değerlendiriyorum. Türkiye'yi faiz, en-
flasyon, kur sarmalından çıkarmamız

şarttır. Faiz her şeyden önce paradan
para kazanmak suretiyle insanları sö-
mürmektedir. Faiz sebeptir, enflasyon
neticedir. Asıl hedefimiz enflasyonu en
kısa sürede tek haneli rakamlara indir-
mek, faizlerin de buna uygun şekilde
aşağı inmesini temin etmektir. Bunu
başardığımızda kurun da istikrara ka-
vuşacağını umuyorum” diye konuştu.
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FAİZLER AŞAĞI İNECEK

Yeni anayasa çalışmaları konu-
sunda da açıklamalarda bulunan

Erdoğan, “Tümüyle yeni bir anayasa
yapmak için kolları sıvadık. Ancak
Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunbo-
zanlığı sebebiyle neticeye ulaşamadık.
Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırla-
maktan kaçanların, daha sonra karanlık
mahfillerde başka gayretler içerisine gir-

dikleri ortaya çıktı. Böylece bizim baş-
lattığımız yeni anayasa çalışmasının
niçin akamete uğradığı da aleniyet ka-
zandı. Bunun yanında temel kanunların
tamamını yenileyerek adalet sistemimi-
zin altyapısını ve insan kaynağını güç-
lendirerek ülkemizde hukuka erişimi
kolaylaştırdık. Velhasıl biz reformlara
hiç ara vermedik” dedi. I SAYFA 9
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CHP OYUNBOZANLIK ETTİ

İBB hafta sonu için
yeni kararlar aldı

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, hafta sonları uygulana-

cak sokağa çıkma kısıtlaması
nedeniyle, ulaşımla ilgili yeni düzen-
lemeler yaptı. Düzenlemeye göre;
özel halk otobüsleri ile erguvan oto-
büslerinde, sık aralıkla çalışan hat-
larda frekans 15 dakikaya çekilecek.
Sefer aralığı daha geniş olanlara mü-
dahale edilmeyecek. Yoğun hatlar
için filo yedeği bulundurulacak. Ge-
rekli durumlarda filo yönetimi tara-
fından ek seferler konulacak. Hafta
sonu ise 06.00 - 09.00 ve 20.00 -
00.00 arasında izinli yurttaşlar için
seferler 15 dakika aralıklarla devam
edecek. 09.00-10.00 saatleri arasında
otobüs sayısı artırılacak. 10.00-20.00
saatleri arasında da hafta sonu nor-
mal tarifesiyle çalışılacak. 
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Selahattin Demirtaş

Bordo 
mavililerin

geçen sezon
uzun uğraşlar 
sonucunda Estu-
diantes'ten trans-
fer ettiği Gaston
Campi hakkında
vereceği karar
merakla bekleni-
yor. Arjantinli
stoper Vitor
Hugo transferi 
ile yedek 
kulübesine 
hapsolmuştu.
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Campi
gider
mi?

Sa
yf

a 
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2021 BÜTÇESİ MİLAT OLSUN
İBB Meclisi'nin Kasım ayı toplantı-
sında konuşan Akgün, meclis üyele-

rine ve belediye başkanlarına çağrıda
bulundu. Akgün, “Biz İstanbul’un sorunla-
rını çözmek için halka gittik. Halk bize oy
verdi 312 kişiyle halkın sorunlarını Büyükşe-
hir Belediye Başkanıyla çözmek için görev-
lendirdik. İstanbul’un en büyük sorunu
deprem karşımızdayken bizim birbirimizi al-
kışlamamızın gereği var mı? Biz birbirimizi
alkışlamak yerine İstanbul halkı bizi alkışla-
dığında İstanbul halkının meclisi olacağız.
Gelin 2021 bütçesini milat kabul edelim.
Gelin depremi, trafik sorununu, 39 ilçe bele-
diye başkanımızın sıkıntılarını çözelim de İs-
tanbul halkı bizleri alkışlasın” dedi. I SAYFA 4
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İstanbul'da yapılan denetimlerde 200
gram ekmeğin bazı fırınlarda 1,5 li-

raya, bazı fırınlarda ise 2 liraya satıldığı or-
taya çıktı. "İstanbul Fırıncılar Odası'nın
tarifesini uyguluyorduk" diyen fırınlara
ceza kesildi. Ortaya çıkan manzarayı eleşti-
ren vatandaşlarsa, “Yetkililerin bu konuda
daha dikkatli olması lazım. Her fırın kafa-
sına göre fiyat belirlerse biz vatandaş ola-
rak ne yapacağız?” diye sordu. I SAYFA 9
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Servis
bilmecesi

Okulların tekrar uzaktan eğitim sistemine geç-
mesiyle, servis ücreti tartışmaları yeniden başladı.

Özellikle çocukları özel okula giden veliler, peşin ödedik-
leri servis ücretlerinin iade edilmesini istiyor. I SAYFA 8
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Bak sen şu
fırıncılara!

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin

geleceğinin ekonomik 
anlamda rahat bir ortama

kavuşabilmesi için her türlü
taşın altına ellerini soka-

caklarını ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin

geleceğinin ekonomik 
anlamda rahat bir ortama

kavuşabilmesi için her türlü
taşın altına ellerini soka-

caklarını ifade etti.

GELIN HEP
BIR OLALIM

Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün

Kemal 
Kılıçdaroğlu İMAMOĞLU’NUN SOYLU’YA YANITI SAYFA 7’DE



152 yıllık tarihiyle ve gönüllülerden aldığı
desteklerle günümüzde küresel bir iyilik ha-
reketine dönüşen Türk Kızılay, İzmir depre-

minin yaralarını sarmaya devam ediyor. Kızılay’ın
deprem bölgesinde üstlendiği barınma, beslenme,
sağlık, yaşam malzemeleri, psiko-destek gibi faaliyet-
ler, gönüllülerin ve bağışçıların yoğun destekleriyle
aralıksız sürüyor. Global Coca-Cola Vakfı, İzmir’deki
depremzedelere ulaştırılmak üzere 3,5 milyon liralık
nakdi yardımı Kızılay’a bağışladı. Bağış sonrası dü-
zenlenen imza töreninde söz alan Türk Kızılay Genel
Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Dünyanın en büyük yar-
dım kuruluşlarından Kızılay, ülkemizde ve tüm dün-
yada yürüttüğü yardım operasyonlarını tamamen
gönüllülerimizin kıymetli destekleriyle sürdürmekte-

dir. 152 yıl boyunca bu ülkenin insanlarına en zor
zamanlarda yardım ederek, toplumun ortak hafı-
zasında çok kıymetli bir yere sahip olan Kızılay,
bugün de İzmir depremi sonrası yaraların hızla
sarılabilmesi için seferberlik halindedir. Yaşanan
sarsıntı sonrası binlerce gönüllümüzün büyük
destekleri sayesinde, İzmir’e yardım elimizi
uzattık. Coca-Cola Vakfı da büyük bir duyarlı-
lık göstererek, depremzedeler için kıymetli bir
bağışta bulundu. Türk halkı ve depremzedeler
adına Coca-Cola Vakfı’na verdikleri destekten

ötürü teşekkürlerimi sunmak istiyorum” dedi

B ir yandan Covid-19 enfeksiyonu,
bir yandan mevsimsel hastalıklar
derken bağışıklık sisteminin güçlü

olması her zamankinden çok daha önemli.
Lezzetli olduğu kadar bağışıklığı güçlendir-
meye katkı sağlamasıyla da öne çıkan besin-
lerden turşuya sofralarda yer vermek
gerektiğini belirten Acıbadem Kadıköy Has-
tanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece
Öneş, “Turşu yararlı bakterilerden oldukça
zengin bir besindir ve başta bağırsak sağlığı
olmak üzere bağışıklığın güçlenmesinde,
metabolizmanın hızlandırılmasında ve kan
şekerinin dengelenmesinde sağlığa olumlu
katkıları bulunur. Yapılan son bilimsel çalış-
malar ise turşunun kanserden koruyucu et-
kilerinin de olabileceği yönündedir. Ancak
bu kadar çok faydası bulunan bir besinin

kurulması, saklanması veya tüketilmesi sıra-
sında yapılabilecek birtakım hatalar yararlı
bakterilerin yerine zararlı bakterilerin sayı-
sını arttırarak sağlığı olumsuz etkileyebil-
mektedir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı
Ece Öneş, turşu kurarken, tüketirken ve sak-
larken dikkat edilmesi gereken 10 önemli
kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde
bulundu.

Turşu yapacağınız besinleri 
özenle seçin

Turşusunu kuracağınız meyve ve sebzelerin
taze, zedelenmemiş ve kaliteli olmasına
özen gösterin. Eğer çürümeye veya bozul-
maya başlamış bir meyve veya sebzeyi turşu
kurmak için kullanırsanız turşu oluşum me-
kanizmasında gerekli olan yararlı bakterile-
rin oluşmasını/ çalışmasını engelleyebilir ve
zararlı bakterilerin artmasına neden olarak

besin zehirlenmelerine yol açabilirsiniz.

Plastik yerine cam kapları kullanın

Turşunuzu kuracağınız kabın cam olmasına
dikkat edin. Çünkü sağlığa uygun olmayan
plastik kapların yapımında kullanılan kan-
serojen maddeler turşunun içerisine geçebi-
lir ve bu durum sağlık için oldukça büyük
bir risk yaratır. Sağlık için riskinin yanı sıra
küresel ısınmayı arttırmamak için de plastik
kullanımını en aza indirmemiz gerektiğin-
den turşu kurmak için en iyi tercihin cam
kaplar olduğunu unutmamak gerekir.

Kap temizliğine dikkat edin

Turşu kurarken kullanacağınız besinlerin
öncesinde çok iyi temizlenmiş olması gerek-
mektedir. Aynı şekilde kullanacağınız kap,
kaşık, kepçe vb. malzemelerin de iyi temiz-
lenmesi gerekmektedir ancak bu malzeme-
lerde temizlik malzemesi kalıntısı da
kalmamasına dikkat edilmelidir. Kalıntı te-
mizlik malzemeleri sağlık için risk oluştur-
makla beraber mayalanmanın oluşmasını
da engeller.

İçme suyu kullanın

Besinlerinizi koyacağınız tuzlu salamura
suyun temiz olması oldukça önemlidir. Bu
nedenle güvenli olmayan kaynaklardan
alınmış veya çok beklemiş suların içerisinde
zararlı bakterilerin olduğu unutulmamalı ve
turşu için asla kullanılmamalıdır. Temiz ol-
mayan su ile hazırladığınız turşunun içeri-
sinde zararlı bakteriler çok fazla
üreyeceğinden besin zehirlenmelerine yol
açabilir.

Tuzu kararında kullanın

Uzman Diyetisyen Ece Öneş “Turşu için
tuz olmazsa olmazdır. Turşunun oluşum
mekanizmasındaki yararlı bakterilerin üre-
mesi ve zararlı bakterilerin oluşumunun en-
gellenmesi için yeterli miktarda tuz varlığı
çok önemlidir. Turşunun tuzu az konuldu-
ğunda yumuşama ve suda bulanıklaşma
görülürken; tuzu fazla konulduğunda ise ol-
gunlaşma süresi uzadığı gibi tadı da fazla
tuzlu olacaktır. Bu nedenle hazırlanacak sa-

lamura suyunun 1 litre suya 80 gram tuz
eklenerek (yüzde 8’lik tuzlu su) hazırlan-
ması oldukça önemlidir” diyor.

Kaya tuzu tercih edin

Eğer turşunuzun yumuşamasını istemiyor-
sanız tuz tercihinizi kaya tuzundan yana
kullanın. Sofra tuzuyla yapılan turşular
kaya tuzuyla yapılan turşulara göre çok
daha kısa sürede yumuşamaktadır. Kaya
tuzu kullandığınızda da yüzde 8’lik (1 litre
suya 80 gram kaya tuzu) tuzlu su hazırla-
manız yeterli olacaktır.

Sirke ve limon tuzu kullanın

Eğer turşunuzu taze fasulye gibi asitliği az
olan bir sebze veya meyveyle kuracaksanız
turşu oluşumunu sağlayabilmek için daha
fazla tuz koymanız gerekir. Ancak tuzu ne
kadar arttırırsanız sağlık açısından o kadar
risk oluşturacağından tuz yerine limon tuzu
kullanarak aynı mekanizmanın gerçekleş-
mesini sağlayabilirsiniz. Turşu oluşumunda
zararlı bakterilerin kontrolsüz üremesini en-
gelleyen sirkeden de turşu yapımı sırasında
destek alabilirsiniz.

Uygun sürede bekletin

Turşunuzu kurdunuz, sıra geldi bekletmeye.
Turşunuzun karanlıkta ve 18-20 derecede
beklemesi gerekmektedir. Eğer 20 derecenin
üzerinde bir sıcaklıkta bekletilirse zararlı
bakterilerin hızla artması söz konusuyken
18 dereceden daha düşük bir sıcaklıkta bek-
letilmesi ideal bir turşu oluşumunu engeller.
En ideal bekletme süresi ise genellikle 4-6
haftadır.

Beyaz tabakayı takip edin

Sebze veya meyveleriniz mayalanmaya
başladıktan sonra en üst kısımda oluşan
beyaz tabakanın takip edilmesi ve görül-
düğü anda hemen alınması gerekir. Bu ta-
baka hemen alınmazsa küf oluşmasına ve
dolayısıyla turşunun bozulmasına neden
olur. Eğer uygun oranda tuz eklenmediyse
ve/veya uygun sıcaklıkta bekletilmediyse
beyaz tabaka görülme olasılığı daha 
yüksektir.
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Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Ece Öneş, turşu kurarken, 
tüketirken ve saklarken dikkat
edilmesi gereken 10 önemli
kuralı anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu

Uzman Diyetisyen Ece Öneş 

“Turşunun sağlığa yararları oldukça

fazladır ancak tuzlu bir besin olduğu ve

sodyum içeriğinin yüksek olduğu unu-

tulmamalıdır. Örneğin beyaz lahananın

100 gramında 12 mg sodyum bulunur-

ken 100 gram lahana turşusunda yak-

laşık 300 mg sodyum bulunmaktadır.

Bu nedenle eğer hipertansiyon hasta-

sıysanız, herhangi bir kalp-damar has-

talığınız varsa, kronik böbrek yetmezliği

hastasıysanız, sık sık ödem problemleri

yaşıyorsanız veya mide problemleriniz

varsa turşunun sık tüketilmesi size

yarar sağlamadığı gibi 

zarar verecektir” diyor.

Tüketirken 

diKKAT!

AYNUR CİHAN

TURSU ICIN 
10 ALTIN KURAL

Dijital sağlık
devri başlıyor
Özel sağlık hizmetleri sektöründe son 4 yıldır üst üste Türkiye sağlık hizmet
ihracatçısı dalında birinci olan Acıbadem, şimdi de dijital sağlık yönetim
teknolojisi ihracı ile Türkiye’ye döviz kazandırmaya devam ediyor

AcıbAdem’in geliştirdiği ve
sağlık yönetimine getirdiği bü-
tüncül yaklaşımı ile dünyanın

en iyi dijital sağlık yönetim platformların-
dan biri olan Cerebral Plus, yeni versi-
yonu ile dünya sağlık sektörünün önde
gelen oyuncularının dikkatini çekerken,
yazılımın lisans kullanım hakkı 21 milyon
USD karşılığında Singapur merkezli
Parkway Pantai Limited’e satıldı. Grubun
tüm hastanelerinde kullanılacak Cerebral
Plus’ın kurulum ve bakım destek gelirleri
ile birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde top-
lam gelirin 100 milyon Doları bulması
bekleniyor. Özel sağlık hizmetleri sektö-
ründe son 4 yıldır üst üste Türkiye sağlık
hizmet ihracatçısı dalında birinci olan
Acıbadem, şimdi de dijital sağlık yönetim
teknolojisi ihracı ile Türkiye’ye döviz ka-
zandırmaya devam ediyor.

100 milyon dolarlık iş

Acıbadem Sağlık Grubu’nun 30 yıllık
emeğinin ürünü olan ve hastanelerin tüm

hizmetlerini yönetip takip eden, çok sa-
yıda tıbbi uygulamayı barındıran “Cereb-
ral Plus” global bir sağlık yönetim
platformuna dönüştü. Türkiye’deki tüm
Acıbadem Hastaneleri’nde ve Makedon-
ya’daki hastanesinde kullanılan bu yazı-
lım, hali hazırda Suudi Arabistan’daki bir
kamu hastanesinde de kullanılmakta
olup Acıbadem’in Bulgaristan ve Hollan-
da’daki hastanelerinde de kurulum çalış-
maları devam etmektedir. Sağlık
yönetimine getirdiği bütüncül yaklaşımı
ile dünyanın en iyi dijital sağlık yönetim
platformlarından biri olan Cerebral Plus
en son versiyonu ile dünya sağlık sektö-
rünün önde gelen oyuncularının dikkatini
çekerken, yazılımın lisans kullanım hakkı
21 milyon USD karşılığında Singapur
merkezli Parkway Pantai Limited’e
(PPL) satıldı. Malezya, Singapur, Çin,
Hong Kong, Hindistan ve Brunei’de
50’den fazla hastanesi bulunan PPL, tüm
hastane ve tıp merkezlerinde Cerebral
Plus’ı kullanmayı hedefliyor. DHA

Kızılay harekete geçti
İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrası ilk andan
itibaren bölgeye destek elini uzatan Türk Kızılay, Global
Coca-Cola Vakfı’nın yaptığı 3,5 milyon liralık nakdi
yardımı depremzedelere ulaştıracak. Yapılan yardımla
depremzedelerin gıda, su, battaniye ve diğer temel
ihtiyaç malzemelerinin karşılanması amaçlanıyor

Şimdi oyun vakti
Türk Telekom’un dijital oyun
platformu Playstore, büyük be-
ğeni kazanan yapımları indirimli

fiyatlarla oyun severlere sunmayı sürdürü-
yor. Playstore’da 19 Kasım’da başlayıp sene
sonuna kadar devam edecek kampanya
kapsamında EA Games’ten Ubisoft’a kadar
onlarca dünya devi geliştiricinin yapımları
indirimli fiyatlarla oyunseverleri bekliyor.
Güvenli, hızlı ve
güçlü altyapısıyla
kullanıcılara sorun-
suz bir oyun satış
deneyimi yaşatan
Playstore’un yıl
sonu indirimlerine
birçok geliştiricinin
ve yayıncının ya-

pımı dahil oluyor. EA Games, 2K Games,
Ubisoft, Bethesda, Warner Bros, Paradox
Interactive, Team 17 Digital, Konami Digi-
tal, 505 Games, Gearbox, Daedalic, Curve
Digital, Fatshark ve H2 Interactive ve gibi
oyun şirketlerinin yapımları indirimli olarak
satışa sunulacak. Mars’taki yaratıklara karşı
temposu hiç düşmeyen Doomguy karakte-
rinin yeryüzündeki macerası Doom Eternal,

gözde futbol oyunu
serisinin son halkası
FIFA 21, aksiyon ve
macera türünü başa-
rıyla harmanlayan
Control indirimli
oyunlar arasında 
yer alıyor. 
DHA
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Fatih'tE iki farklı adrese düzen-
lenen operasyonda piyasa değeri
yaklaşık 1 milyon lira olan kaçak

cep telefonu, oyun konsolu ve çok sayıda
elektronik cihaz ele geçirildi. İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fa-
tih'teki adreste ülkeye kaçak yollardan so-
kulan çok sayıda telefon, oyun konsolu ve
elektronik cihazın satışının yapıldığı bilgi-
sini aldı. İnternet üzerinden ve bir iş yerin-
den satışı yapılan cihazlarla ilgili
operasyon düzenledi. Depo ve iş yerine dü-
zenlenen operasyonlarda piyasa değeri
yaklaşık 1 milyon lira olan farklı marka ve
modellerde 136 cep telefonu,  69 oyun kon-
solu, 9 taşınabilir şarj cihazı, kulaklık şarj
aleti i akıllı saat ve dizüstü bilgisayar ele ge-
çirildi, bir kişi de gözaltına alındı. DHA

duMlupınar Mahallesi Atatürk
Caddesi'nde bulunan 4 katlı bina-
nın en üst katındaki dairede saat

09.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilin-
meyen bir nedenle çıkan yangını gören kom-
şular durumu itfaiye, polis ve sağlık
ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen
Pendik, Kurtköy ve Tuzla itfaiye ekipleri yan-
gına müdahale ederken, binada mahsur
kalan ve dumandan etkilenen 3'ü küçük yaş-
larda toplam 6 kişiyi merdiven yardımıyla
kurtardı. Dumandan etkilenen 6 kişiye ambu-
lansta oksijen verilerek müdahale edildi. 6 ki-
şinin de sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık
bir saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına
alınarak söndürüldü. İtfaiye ve polis ekipleri

yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Durumları iyi

Yangının çıktığı dairenin karşında oturan bir
kişi, "Sabah saat 08.30 gibi hafiften sesler
geldi. Evde çocuklar olduğundan onlar ses
yapıyor zannettik. Zil çaldı. Yangın var, dai-
reyi boşaltın dediler. İçeriye giremedik, kom-
şular balkona çıktı. İtfaiye ekiplerine haber
verdik. Sağolsun 3 bayan ve 3 çocuğu kurtar-
dılar. Sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık du-
rumları çok şükür iyi, yangının nedeni
araştırılıyor" dedi. Yangın çıktığı dairede ya-
şayan İhsan Aydın "Gece vardiyasında çalışı-
yorum. İşten yeni geldim. İçeride annem, kız
kardeşim, eşim ve çocuklar vardı. Şu an için
onlarda hiçbir şey yok" diye konuştu. DHA

İ nönü Mahallesi Atatürk Cad-
desi 12 Kasım'da kasklı şüp-
heliler motosiklet ile Uğur

Karakoç'un sahibi olduğu kuyum-
cuya geldi. Kuyumcuya giren şüp-
helilerden biri Karakoç'a ateş etti.
Karakoç kolundan yaralanırken,
120 bin kira değerinde ziynet eşya-
sını gasp eden şüpheli dışarıda mo-
tosikletle bekleyen diğer şüpheliyle
birlikte kaçtı. İhbar üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekipleri sevk
edildi. Kolundan yaralanan Kara-
koç, hastaneye kaldırıldı. Soygun
anları kuyumcunun güvenlik kame-
rasına yansıdı.

300 kamera kaydı izlendi

Polisin çok yönlü olarak soruş-
turma başlatırken, çevredeki güven-
lik kameralarını incelemeye aldı.
Şüphelilerin kaçtıkları yollardaki
kamera kayıtlarına da ulaşan ekip-

ler şüphelilerin soygunu organize
eden Özel E.(35) ve Ali M.(32) ile
buluştuklarını tespit etti. Kimlikleri
belirlenen soyguncular Rafettin
A.(45) ve Özay E.'yi (40) de arama
çalışmaları başlatıldı. Soygunda
kullanılan motosiklet ve silah
Ömerli'de ormanlık bir alanda bu-
lundu. Motosikletin çalıntı olduğu
tespit edildi. 300 kamera kaydı izle-
yen polis ekipleri 16 Kasım'da Çek-
meköy Taşdelen Mesire alanında
bulunan bir parkta 4 şüpheliyi ya-
kaladı. Gözaltına alınan şüpheliler,
emniyetteki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin
soygunda kullandıkları silah ve
motosikletin bulunması ve olay yeri
inceleme ekiplerinin çalışmaları
polis kamerasına yansıdı. Altınlar-
dan birkaçının sigara paketinin
içinde bulunması da görüntülendi.
DHA

istanbul'da yasadışı ola-
rak satılan ilaç etken mad-
deli gıda ürünleri,

zayıflama çayı ile çok sayıda hapların
olduğu 479 bin 116 adet ürün ele ge-
çirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri
yasadışı olarak ilaç etken maddeli
gıda ürünleri, zayıflama çayı ile hap-

ların depolandığı ve satışının yapıl-
dığı bilgisini aldı. Ekipler geçen Çar-
şamba Fatih ve Güngören'de
belirlenen adreslere operasyon dü-
zenledi. Adreslerde yapılan arama-
larda 186 bin 880 adet macun,
çikolata, damla, jel, krem, 73 bin 856
adet hap ve kapsül, 780 zayıflama
çayı, bin 800 adet sprey,107 bin 900

adet ambalaj etiketi olmak üzere, pa-
ketli ve paketsiz toplam 479 bin 116
adet ürün ele geçirildi. Gözaltına alı-
nan bir kişi ile ilgili  "Bozulmuş veya
Değiştirilmiş Gıda Veya İlaçların Ti-
careti" ve "Kişilerin Hayatını ve Sağlı-
ğını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç
Yapma veya Satma" suçlarından adli
işlem yapıldı.

479 bin ilaç ele geçirildi Kaçakçılara
operasyon

tEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde
zikzaklar çizerek ilerleyen sürücü
onlarca kişinin hayatını tehlikeye

attı. Bir süre bu şekilde ilerleyen çekici önce
yol kenarındaki duvara sonra da bariyere
çarptı Görüntüler TEM Otoyolu Kocaeli-
İstanbul yönünde kaydedildi . Çekicinin
sürücüsü üç şeritli yolda zikzak çizmeye
başladı. Sürücünün kontrolsüz bir şekilde
yaptığı manevralar yoldaki diğer sürücüleri
tehlikeye attı. Orta şeritten, sol şeride geç-
meye çalışırken arkadan gelen bir midi-
büsle çarpışma tehlikesi de atlatan
çekicinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini
kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarpan çe-
kici daha sonra yeşillik alana çıktı. Aracın
kapısı açılınca sürücü düşmekten son anda
kurtuldu. Araç daha sonra yine yola girdi.
Sürücünün zikzakları, kazaya davetiye çı-
kartan hareketleri ve en sonunda kaza yap-
ması arkadan gelen başka bir araçtaki
yolcunun cep telefonu kamerasına saniye
saniye yansıdı. Görüntülerde yolcunun
"Bak bak neler yapıyor. Abi bunun kafası
güzel bunun kafası" demesi dikkat çekiyor. 

Kaza geliyorum
ben dedi

sultanbEyli'dE otomobil
yüklü TIR, yokuş yukarı çık-
tığı sırada dorsesinden bir

otomobil yere düştü. O anlar güven-
lik kamerasına yansıdı. Kaza, geçen
çarşamba Mecidiye Mahallesi'nde
meydana geldi. İddiaya göre, otomo-
bil yüklü TIR, dönüş yaptıktan sonra
yokuş yukarı çıktığı sırada dorsedeki
otomobillerden biri düştü. TIR'dan
otomobilin düştüğünü gören vatan-
daşlar sürücüye haber verdi. Düşen
otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Olayı gören Asım Kaya, "TIR aşağıya
doğru geliyordu. Üzerinde araçlar
yüklüydü. Kavşaktan döndüğü sırada
bir anda TIR'ın dorsesi sallanmaya
başladı. Dorsesindeki otomobil aşa-
ğıya düştü. Allahtan arkasında insan
yoktu. TIR sürücüsü aracın düştü-
ğünü fark etmedi, yokuş yukarı doğru
devam etti. Biz işaret yaptık. Bağırdık,
uyardık. Kendisi öyle fark etti. Düşen
araçta hasar vardı" dedi 

TIR'dan
araba düştü!

Pendik'te 4 katlı bir binanın en üst kattaki dairesinde yangın çıktı. Yan-
gında mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Sancaktepe'de kuyumcuyu
soyan şüpheliler, 300 kamera
kaydı izlenerek Çekmeköy'de

bir mesire alanında yaka-
landı. Kuyumcuya geldikleri
motosiklet ve soygunda kul-
landıkları silah ise Ömerli'de

ormanlık alanda bulundu

SOYGUNCULAR
YAKALANDI

Pendik’te can pazarı 

Torbacılara baskın
EsEnyurt'ta bir bina-
nın çatı aralığını uyuş-
turucu deposu olarak

kullanan 3 şüpheli polis tarafın-
dan düzenlenen operasyon ile
kıskıvrak yakalandıEsenyurt Em-
niyet Müdürlüğü Yıldırım ekip-
leri, Talatpaşa Mahallesi 1031
Sokak'ta şüpheli tavırları üzerine
izledikleri M.A.'nın bir binaya te-
dirgin hareketler sergileyerek gir-
mesi üzerine Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de
denetlemek amacıyla bina içeri-
sine girdi. M.A., hızla bina içeri-
sinde merdivenlerden çıkarken
yakalandı. Ekipler binanın çatı
aralığından sesler gelmesi üze-
rine yaptığı aramalarda çatıda

gizlenen F.A. ile F.U. gözaltına
alındı. Polis, bunun üzerine bi-
nanın etrafında geniş güvenlik
önlemi alarak içeride arama
yaptı. Polis ekipleri yapılan ara-
malarda çatı aralığında 17 parça
halinde 422 gram esrar, bir poşet
içinde 10 parça halinde 5,5 gr
metamfetamin, uyuşturucu tartı-
mında kullanılan hassas terazi ve
bu maddelerin yanında F.U.
adına düzenlenmiş kredi kartı
bulundu. Üç şüpheli uyuşturucu
madde ticareti yapmak suçun-
dan gözaltına alınarak, sağlık
kontrolüne götürüldü. Esenyurt
Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
soruşturmayı çok yönlü 
sürdürüyor. DHA
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B ir ekonomik ya da siyasi kararı ke-
maliyle değerlendirebilmek ve bu de-
ğerlendirmeden doğru sonuçlar

çıkarabilmek her şeyden önce olgu ve değeri
tek ve aynı şeymiş gibi ele almak gerekiyor.
Yani bir tarafta tarafsız ve değerden bağımsız
bir bilgi, diğer yanda da keyfi bir öznel değer
arasında kimsesiz ve çaresiz kalamayız. Tam
tersine, alınmış olan her ekonomik ve siyasi
karar bize bir olgu ve değer olarak ulaşır. İşte
bu noktada biz olguyu yani kararın kendisini
ve değeri, yani kararın alınma nedenlerini bir-
birinden ayırma lüksüne sahip olamayız.
Doğru bir algı için, kararı bir bütün olarak
değerlendirmek durumundayız.  

Berat Albayrak Türkiye Cumhuriyetinin
hazine ve maliye bakanıydı; İstifa etti. İstifa
bir müessesedir ve herkes bu müesseseden
etik dairesi içinde kalarak yararlanabilir. Etik
dairesi, bu müesseseye neden başvurduğu-
muzu kamuoyuna açık seçik beyan etmekle
vücut bulur. Çünkü halk adına irade kullanan
bir birey, bu iradeyi neden kullanmaktan vaz-
geçtiğini izah etmekle sorumludur. Görev ve
yetki nasıl açık ve şeffaf bir biçimde kabul
ediliyorsa, görevden ayrılma da açık ve şeffaf
olmak zorundadır. Bu açıklık ve şeffaflık ol-
madan ne erdem olur ne de etik. 

Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
olarak, Berat Albayrak’ın ağzından ve onun
cümleleriyle neden istifa ettiğini duymadık.
Bilgilendirilmedik. Oysa bu kadar önemli ve

hepimizin hayatını birinci derecede etkileyen
bir hadisede ilk elden bilgilendirilmek, bizim
anayasal hakkımızdır. Açık ki, vatandaş ola-
rak söz konusu anayasal hakkımız hiç kim-
senin umurunda değil. Eğer kol kırılıp yen
içinde kalacaksa, bu istifanın hiçbir ciddi-
yeti yoktur. Daha doğrusu, söz konusu kuru-
mun Türkiye Cumhuriyeti kurumları
nezdinde bir ciddiyeti yoktur. O halde 
yapılan şey gayri ciddidir.

Ben ekonomist filan değilim. Benden derin
ekonomik analizler yapmak beklenilemez.
Ama herkes gibi benim de bir hayatım var ve
ben de ekonomik durumu, keseme yansıdığı
kadarıyla tahlil ediyorum. Bildiğim şudur; ge-
lirlerim artmıyor ama hayatımı idame etmek
için satın aldığım her şeyin fiyatı neredeyse
haftalık değişiyor. Durum hem semtin süper
marketinde hem de mahallenin manav ve pa-
zarında böyle. Bir hafta önce satın aldığım
hiçbir şeyin sabit bir fiyat güvencesi yoktur. 

Bana göre bunun anlamı, ekonomik den-
gelerin ciddi biçimde bozulmasıdır. En 
azından aile bütçemin dengesizleştiği bir 
hakikattir. Eğer aile ölçeğimi büyütür, bunu
ülke bazına yayarsam, bundan çıkacak sonuç,
ülke bütçesinin de korkunç derecede 
dengesizleştiğidir. 

Ama Berat Albayrak istifasından önce
mevcut hükümet bu gerçeği kabul etmeye 
yanaşmıyordu. Berat Albayrak’ın istifasından
sonra bizzat cumhurbaşkanlığı ağzından acı
reçetelerin duyurulması, bu ekonomik 
dengesizliklerin resmen kabulüdür. 

Berat Albayrak’ın İstifası, Berat Albay-
rak’ın beceriksizliğini göstermez; gösterir de,

önce onu göstermez. Bu istifa,
tam ve net olarak 2013 yılından bu yana sür-
dürülen ekonomi politikalarının iflas ettiğini
gösterir. Hükümet, bu iflas için Berat Albay-
rak’ı radikal kurban olarak seçti. Çünkü
Berat Albayrak’ı kurban etmeden, acı 
reçeteleri, resmi söylem haline getirmek
mümkün olamazdı. 

Bu kararın saklamaya çalıştığı şey bir
bütün olarak cumhurbaşkanlığı yönetim siste-
minin başarısızlığıdır. Çünkü bu ülkede yaşa-
yan herkes çok iyi bilir ki, cumhurbaşkanlığı
yönetim sisteminde hiçbir kurum ve bakanlık
özerk değildir. Hepsi, en sık halatlarla cum-
hurbaşkanına bağlı ve bağımlıdır. Söz konusu
başarısızlık Berat Albayrak’ın başarısızlığı
değil, cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin
başarısızlığıdır. Albayrak’ın istifası bu büyük
gerçeği örtme operasyondur. 

Yoksulluğun asaleti

Sanki gök yarıldı.
Allah’ım, nasıl bir yağmur bu?
Ayakkabımın içi bile su doldu.
Ama, gözlüğümün, esas onun başına 

geleni anlatamam!
Gözlükle görme şansımı kaybettim ve hala

durmak bilmiyor bu yağış.
Daha sokağın başına varmadan gördüm,

yoksulluğun ayak izleri her yerde.
Adresi sormaya bile gerek yok.
Yoksulluğun kokusu adres olmuş ve ben 

buradayım diye sesleniyor gibi,
Üç katlı eski binalardan oluşan bir 

sokak bu.
Yağmur damlaları bile silemiyor bu 

yoksulluğun ayak izlerini.
Öyle çok sinmiş ki.
Öyle çok yaşanmış ki.
Sanki bir miras gibi devredilmiş 

kuşaktan kuşağa.
Aradığım ev buranın en eskisi.
Binada ki boya teslim olmuş çaresizliğe.
Hiçbir renge benzemiyor artık rengi.
Hiç bahar yüzü görmemiş gibi, ağlamaklı

duruyor.
Ama sesini duyan olmamış.
Nasıl duyulsun ki, seslerin duyulmadığı 

bu ülkede?
Kapıya yönelirken bir çocuk kahkahası ile

uyandım kaygılı düşüncelerimden.
Evet, yanlış duymadım.
Bir çocuk gülüyordu.
Gülmenin hiç uğramadığını zannettiğim 

bu çaresiz evde.
Ben kapıya dokunmadan ok gibi fırladı 

içeriden, çocuk.
Elinde tahta bir sopa, iplerle bir kılıç ha-

line getirilmiş, sallaya sallaya koştu önümden.
Tahta bir kılıcın vermiş olduğu mutluluğu,

yüreğinden gelen bütün sevinçle haykırıyordu
ve o muhteşem kahkahasını atıyordu.

Allah’ım ne güzel bir tabloydu bu.
Kapı açık olduğu için yaşlı Hasan 

Amcayla yüz yüze geldim.

Buyur abi dedi bana.
Evet, benden çok çok yaşlı olmasına 

rağmen abi dedi bana.
Dondum kaldım.
Yoksulluğun sesiydi o.
Ezilmişliğin ifadesiydi o.
Yok sayılmanın terbiye edilmiş ifadesiydi o.
Ne diyeceğimi bilemedim.
Konuşamadım.
Sadece baka kaldım öyle.
Tekrar buyurun abi dedi.
Ağzımdan, “nasılsınız” diye duyup 

duymadığını bilemediğim bir ses çıktı.
Duymamıştı.
“Kime bakmıştınız?” diye sordu.
Hasan beye, dedim.
“Benim” dedi.
“Size alışveriş kartı getirdim” dedim,

mahcup bir sesle.
“Allah razı olsun” dedi, “ama bizim yan

komşunun durumu çok kötü, evin erkeği
Adem beyin ayağı kırık (Araba çarpmış 15
gün önce) ve çalışanı yok. Bizim, çok şükür,
17 yaşında torunumuz Orhan atölyede çalışı-
yor, bugün maaş günü ve gelirken bir şeyler
alır, ama komşumun çalışanı yok. Onlara 
verseniz olmaz mı?”

O konuşurken, artık dinlemiyordum bile.
O ne erdemli davranış, Allah’ım.
O ne asalet.
Böylesine bir kurtlar sofrasında, 

bu asil vicdana ve ahlaka sahip olmak…
Yağmur yağmaya devam ediyordu.
Ve tutamadığım göz yaşlarım da.
Ağlamak hiç bu kadar huzur 

vermemişti bana.

Radikal kurban 
Berat Albayrak

Macaristan’daKi Türk toplumunun ta-
nımış isimlerinden Dr. Erdal Şalikoğlu,
Macar-Türk dostluk ve kardeşlik kültürlerini

güçlendirmek adına yaptığı çalışmalardan dolayı
ödüllerine bir yenisi daha ekledi. Daha önce Macaris-
tan Liyakat Şövalye Haçı’nı alan Dr. Şalikoğlu şimdi
de Pro Cultura Hungarica ödülünü alan 3. Türk oldu.
İki kültür arasında karşılıklı tanıma ve tanıtma faali-
yetlerini yürüten Erdal Şalikoğlu; müzik, folklor, ede-
biyat alanında 30 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.
Şalikoğlu’nun; ayrıca iki dilde müzik albümü ve Ma-
carcadan 16 yayımlanmış kitap çevirisi de bulunuyor.

Sarıyer Belediyesi'ne teşekkür

Çalışmalarında Sarıyer Belediyesi’nden büyük destek
gördüğünü söyleyen Erdal Şalikoğlu, aldığı ödülden
dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu belirte-
rek şöyle konuştu; Müzik, edebiyat, dans alanlarında
hem icraat hem de tanıtım organizasyonları yaptım.
16 kitabım var.  Çalışmalarımın daha fazlasını yap-
mak için kararlıyım. 30 yıldır konserler verdim. Ma-
carlara bağlama çalmayı, türkü söylemeyi öğrettim.
Bence Macarca türkü söylemeyi öğrendim. Bu işe Sa-
rıyer Belediyesi çok büyük destek verdi. Çok sayıda et-
kinliğimiz için mekan ve konaklama için yardımcı
oldu. Çok teşekkür ederim” dedi. SAVAŞ ATAK

Türk Macar
dostluğu
ödül getirdi

MÜGE YÜCETÜRK

İ stanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin Kasım ayı son otu-
rumunda konuşan Büyükçek-

mece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, 1984’te kurulan İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
Türkiye’nin ikinci büyük ve saygın
meclisi olduğunu belirterek; “
Bugün itibariyle 16 milyonluk İstan-
bul halkına hizmet etmekle ve Tür-
kiye’ye ve hatta gerektiği zaman
diğer ülkelerin şehirlerine örnek ol-
ması gereken bir meclistir ve bu
meclis İstanbul halkına çok güzel
hizmetler yapmıştır. 1994 – 99 seçim
döneminde Sayın Cumhurbaşkanı-
mız İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı olmuştu. Bende aynı za-
manda Büyükçekmece Belediye
Başkanı olmuştum ve sayın bu-
günkü Cumhurbaşkanımız bugün
olduğu gibi meclis azınlığıyla çalışı-
yordu. Ben mecliste olmamamla be-
raber Anavatan Partisi’nin grubuna
hakimdik. Yani sürekli meclisin için-
deydik ve meclis İstanbul Büyükşe-
hir Meclisi’nin yapacağı hiçbir
hizmeti asla tıkamadı. Şehrin geliş-
mesiyle ilgili yapılması gereken ne
varsa aşağı yukarı yaptılar ve bir-
çoğu oy birliğiyle geçti. O zaman İs-

tanbul’da Büyükşehir Belediye Baş-
kanımızla birlikte 72 tane belediye
başkanı vardı. Sayın Recep Tayyip
Erdoğan Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız 72 belediye başkanını davet
ederek İstanbul’un sorunlarını,
kendi ilçe ve belediye sorunlarımızı
sorardı. Meclise gelmesi gereken bir
şey varsa onu yapardı veya Büyük-
şehir sınırları dışında olsak dahi çe-
şitli yardımlarda bulunurdu ve
1994’ten sonraki o azınlık döne-
minde gayet ahenkli bir çalışma
vardı. 1994’te olduğu gibi 2019 yerel
yönetim seçimlerinden de İstanbul
halkı belediyenin yönetimini Millet
İttifakı’na meclis çoğunluğunu da
Cumhur İttifakı’na vermeyi uygun
bulmuştur. Bu farklı partilerin ikti-
darda olması, mecliste ayrı ayrı par-
tilerin iktidar olması benim yerel
demokrasi anlayışım açısından hem
meclis için hem de İstanbul halkı
için bir şanstır. Birbirini denetleyerek
birbirine karşı eksiklerini açık ve net
şekilde ortaya koyarak çok daha
doğru, verimli daha akıllı işlerin ya-
pılması çok rahat ve mümkün olur”
ifadesini kullandı.

İmamoğlu'na saygı gösterin 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde
2019 Temmuz’dan itibaren137 saat

konuşulduğunu hatırlatan Başkan
Akgün; “137 saat konuşmuşuz ama
1 saatini İstanbul’u derinden etkile-
yecek, hepimizi çok büyük çapta et-
kileyecek beklenen İstanbul depremi
üzerine konuşmamışız. Ne yapmı-
şız? Parti grupları, onların grup baş-
kan vekilleri, grup sözcüleri, söz
alanlar karşılıklı sataşma ve çatışma,
kendimize göre parlak sözler kendi
partimizin üyelerinin hoşuna gide-
cek parlak sözlerle konuşmalarımızı
devam ettirmişiz. Sonunda da ken-
dimizi alkışlamışız. Bu konuşmala-
rın içerisinde benim izlediğim süre
içerisinde 1984’ten bu yana kadar
şahit olmadığım sevgisizlik, nezaket-
sizlik genelde öne çıkmış hakim ol-
muştur ve yine 1984’ten bu yana bu
büyük mecliste Büyükşehir Belediye
Başkanına karşı kullanılan hitap-
larda bu kadar seviyenin düştüğü
döneme rastlamadım. Hangi bele-
diye başkanı olursa olsun 16 milyon
İstanbul halkının seçmiş olduğu ki-
şiye herkes saygı göstermek zorun-
dadır. Çünkü kendimizi esasında
saygın hale getiriyoruz bu saygıyı
göstererek. Bugüne kadar nezaket
kurallarına karşı sevgisizliği ve bele-
diye başkanına karşı kullanılan ifa-
deler beni şahsımı rahatsız
etmiştir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Macar Kültür Derneği kurucu
Başkanı Dr. Erdal Şalikoğlu, Macar
kültürünün tanıtımı için yaptığı
çalışmalar nedeniyle Pro Cultura
Hungarica ödülüne layık görüldü

www.superhaber.tv
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İBB Meclisi’nin İstanbul’un sorunla-
rına çözüm bulmak yerine kısır tar-
tışmalarla zaman geçirdiğini savunan
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün; “Birbirimizi alkışlamak
yerine İstanbul halkı bizi alkışladı-
ğında İstanbul halkının meclisi olaca-
ğız. Gelin depremi, trafik sorununu,
39 ilçe belediye başkanımızın sıkıntı-
larını çözelim de İstanbul halkı bizleri
alkışlasın” diye konuştu
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Depremi
konuşmamız gerek
45 yılını belediyeciliğe vermiş ve Büyükşehir Belediyesi’nin
kurulduğundan beri içinde olduğunu kaydeden Başkan
Akgün sözlerini şöyle sürdürdü; “Bugüne kadar konuşulan-
ların hepsini geride bıraksak herkes kendi partisinin siyase-
tini yapsın yolunda yürüsün ama şuraya geldiğimiz zaman
samimiyet duygusu içerisinde birbirimizi severek sayarak ve
bu meclisi çok büyük çapta insan izliyor onlara güzel bir
tablo sunsak desek ki; İstanbul’un en büyük sorunu dep-
remdir, depreme karşı hazırlık onun devamında plan plan-
lama onun devamında işsizlik trafik sorunu bunları samimi
olarak gerekirse çalışma grupları kurarak çözmeye çalışsak
ve o alkışları da bunlar için yapsak daha iyi olmaz mı? Biz
İstanbul’un sorunlarını çözmek için halka gittik. Halk bize
oy verdi 312 kişiyle halkın sorunlarını Büyükşehir Belediye
Başkanıyla çözmek için görevlendirdik. İstanbul’un en
büyük sorunu deprem karşımızdayken bizim birbirimizi al-
kışlamamızın gereği var mı? Büyükşehir Belediye Başkanı
başkanlığında 39 belediye başkanı toplansak depremle il-
gili sorun nedir? İlçelerimizi konuşsak. Bana sormanız lazım
Kumburgaz’ın karşısında deprem olacak sahildeki 9 katlı
50 sene önce deniz kumuyla yapılan bloklar çökecek orada
insanlar ölecek bizden bir ihtiyacınız var mı? Diye biliyor
muyuz işte bunu diyebildiğimiz zaman İstanbul halkının
meclisi olacağız. Biz birbirimizi alkışlamak yerine İstanbul
halkı bizi alkışladığında İstanbul halkının meclisi olacağız.
Gelin 2021 bütçesini milat kabul edelim. Gelin depremi,
trafik sorununu, 39 ilçe belediye başkanımızın sıkıntılarını
çözelim de İstanbul halkı bizleri alkışlasın.”

Küresel bir sorun haline gelen korona virüs ile
mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Bay-
rampaşa Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokakları

mikro sisleme özellikli araçlarla dezenfekte ederek vatan-
daşlara sağlık yaşam alanları sunuyor. Korona virüsün ha-
yatımızı oldukça meşgul ettiği ve olumsuz etkilediği şu
günlerde, Bayrampaşa Belediyesi vatandaşlara sağlıklı
yaşam alanları sunmak için yoğun çaba harcıyor. Mikro sis-
leme ve yüksek basınç özellikli araçlar ile Bayrampaşa’nın
11 mahallesindeki tüm cadde ve sokaklar bir bir dezenfekte
ediliyor. Mikro sisleme özellikli dezenfekte sisteminin diğer
yöntemlere göre daha başarılı olduğu biliniyor.

Arnavutköy Belediyesi pandemi
döneminde gerekli önlemleri
alarak, denetimlerini aralıksız

sürdürüyor. Özellikle pazar alanlarında
denetim yapan belediye ekipleri, vatandaş-
ları koronovirüse karşı uyararak, gerekli
konularda bilgilendiriyor. Vatandaşların
yoğun bulunduğu alanlardan biri olan
pazar yerleri, Arnavutköy Belediyesi Za-
bıta Müdürlüğü Ekiplerince aralıksız de-
netleniyor. Artan koronavirüs vakalarını
önlemek amacıyla pazar alanlarında es-
nafa ve vatandaşlara HES kontrolü yapılı-
yor. Ayrıca pazar yeri girişlerinde bulunan
dezenfektanlarla, vatandaşların ellerini de-
zenfekte etmesi sağlanıyor. Pazar yerle-
rinde gün boyu denetim yapan ekipler, sık
sık anonslarla vatandaşları; maske ve me-
safe konusunda uyarıyor.

TERTEMİZ BAYRAMPAŞATERTEMİZ BAYRAMPAŞATERTEMİZ BAYRAMPAŞATERTEMİZ BAYRAMPAŞATERTEMİZ BAYRAMPAŞATERTEMİZ BAYRAMPAŞATERTEMİZ BAYRAMPASA

Arnavutköy’de
sıkı denetim var
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Hizmetlerde kalite standardını her geçen gün yükselten Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi,
2020 yılında başarılarını Türkiye’de sadece birkaç belediyenin sahip olduğu Avrupa Kalite
Yönetimi Vakfı modelinde Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi ile taçlandırdı

TEKIRDAG’IN
KALITESI TESCILLI
K ısa süre içerisinde kurumsallaş-

masını tamamlayan Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi, Türk

Standartları Enstitüsü’nden (TSE), ka-
lite, çevre, iş sağlığı güvenliği, gıda güven-
liği yönetim sistemleri gibi alanlarda
sertifika aldı. Ayrıca vatandaş memnuni-
yeti ve bilgi güvenliği sistemini kurdu.
Kısa adı EFQM olan Avrupa Kalite Vak-
fı’nın modelini 2017 yılında uygulamaya
geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi,
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafın-
dan yapılan değerlendirme sonucunda
2018’de Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız
Belgesi almaya hak kazanmıştı. Salgının
zorlayıcı etkilerinin her alanda hissedil-
diği 2020 yılında, Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi İnsan Kaynakları Dairesi Baş-
kanlığı Kurumsal Mükemmellik Şube
Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturu-
lan verimli çalışma programı sayesinde
bürokratik aksaklıklara mahal verilmeden
hızlı bir şekilde kurumsal mükemmellik
çalışmaları gerçekleştirildi ve başvuru do-
kümanı hazırlandı. Değerlendirme görüş-
melerine 3,5 gün gibi kısa bir sürede 77
toplantıda 160 personel ile çevrimiçi or-
tamda katılım sağlandı. Yoğun bir ça-
lışma içerisinde geçen süreç,
Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi-
nin alınmasıyla sonuçlandı.

Önemli kriterler başarı getirdi

Avrupa Kalite Vakfı tarafından belirlenen
standartların Türkiye Kalite Derneği’nce
değerlendirildiği süreç kapsamında, Te-
kirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin politika

ve stratejileri, çalışanların bilgi birikimleri
ve yetkinlikleri, çalışanlar ile kurum ara-
sında diyalog, kurum dışı işbirliklerinin
yönetilmesi, finansal kaynakların yöne-
timi, binalar, donanım, malzemelerin yö-
netimi ve vatandaşlara sunulan
hizmetlerle ilgili performans göstergeleri
gibi birçok konu değerlendirmeye tabi tu-
tuldu.

Bizim için büyük gurur

Türkiye Kalite Derneği tarafından dü-

zenlenen ödül töreni salgın tedbirleri
kapsamında çevrimiçi ortamda gerçek-
leştirildi. Ödül töreninde açıklanan so-
nucu değerlendiren Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekir-
dağ Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ka-
lite standardının Mükemmellikte
Yetkinlik 5 Yıldız belgesine layık görül-
mesinden dolayı duyduğu memnuniyeti
ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan
Başkan Kadir Albayrak, “Bu başarıyı
elde etmemizde katkısı bulunan tüm Te-

kirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanla-
rına en içten duygularımla teşekkür edi-
yorum. Üstün performansta sınırın
olmadığının bilinciyle hizmet kalitemizi
her gün daha da yükseltmeye ve büyük
ailemiz olarak gördüğümüz Tekirdağ
halkına her alanda en iyi hizmeti verme
ilkesiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bü-
yükşehir belediyemizin bu ödüle layık
görülecek duruma gelmesi hem bizler
hem de tüm kentimiz adına gurur 
verici” ifadelerini kullandı.

Basarı ödülle taclandı 
Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Yarışmasında, Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi, “Yaşadığım Alanlar ve Kültürel Mirasım Depreme Hazır” projesiyle birincilik ödülüne layık görüldü

türkiye’nin bir deprem ülkesi
olduğu gerçeğinden hareketle
halkın can ve mal güvenliğini ko-

rumak amacıyla kurulduğu 2014 yılından
bu yana etkin çalışmalar yürüten Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediye-
ler Birliği tarafından bu yıl 9’uncusu dü-
zenlenen ve üye belediyelerin projelerinin
değerlendirildiği Altın Karınca Belediyeci-
lik yarışmasında, Büyükşehir Belediyesi
Afet Yönetimi kategorisinde birinci oldu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem
Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dai-
resi Başkanlığı’nın “Yaşadığım Alanlar ve
Kültürel Mirasım Depreme Hazır” projesi,
Afet Yönetimi kategorisinde ele alındı.
Farklı kategorilerde toplam 381 belediyeci-
lik projesinin incelendiği yarışmada Tekir-
dağ Büyükşehir Belediyesi’nin projesi afet
yönetimi kategorisinde birincilik ödülü al-
maya hak kazandı. İstanbul’da faaliyet
gösteren bir otelde gerçekleştirilen ödül tö-
reninde, Altın Karınca Ödülünü Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi adına Deprem Risk
Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi
Başkanı Sevim Avcı Yener, Marmara Bele-
diyeler Birliği yetkililerinden aldı. Konu

hakkında bir açıklama yapan Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
“İnsan odaklı bir anlayışla büyük ailemiz
olarak gördüğümüz Tekirdağ halkına hiz-
met vermeyi sürdürüyoruz. 11 ilçemizde
devam ettiğimiz çalışmalarımızın ödüllerle
taçlandırılması bizleri gururlandırıyor.
“Yaşadığım Alanlar ve Kültürel Mirasım
Depreme Hazır” adlı projemiz Marmara
Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen
Altın Karınca Belediyecilik yarışmasında
afet yönetimi kategorisinde birinciliğe layık
görüldü. Ödüle layık görülen projemizde
emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı
tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.   

Projenin detayları

Yaşadığım Alanlar ve Kültürel Mirasım
Depreme Hazır projesi, etnografya ve ar-
keoloji müzelerinde sergilenen tarihi eser-
lerin, olası depremlerde zarar görme
ihtimaline karşı sergilendikleri ortamda sa-
bitlenerek koruma altına alınmasını, Dep-
rem Simülasyon Tırı aracılığıyla
vatandaşlara deprem anında ve sonra-
sında neler yapılması gerektiği konusunda
uygulamalı eğitim verilmesini kapsıyor.

Ülkemizden siyasi 
manzaralar…

Y azıma bu başlığı verince, ülkemizin yetiştirdiği
önemli ve vatan toprağı aşkına hasret kalarak me-
zarı Moskova'da olan Nazım Hikmet'in “Memleke-

timden İnsan Manzaraları” adlı kitap’ı aklıma geldi. Bu
vesileyle kendisini rahmetle anıyorum. İnşallah bir gün 
mezarının Anadolu'da bir çınar ağacının altına getirilmesi
nasip olurda, vasiyeti böylece yerine getirilmiş olur.

Ekonomi, adalet ve döviz
Ülkemizde o kadar ilginç olaylara tanık oluyoruz. Me-

sela Ülkemizin ve tüm dünya devletlerinin adalet yönü ile en
üst makamı ve mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi’nin
aldığı kararlara yerel mahkeme uymuyor.

Ayrıca Sayıştay Başkanlığı yaptığı çalışmalar sonra-
sında ülkemizin bazı kurum ve kuruluşları ile Bakanlıkları-
nın bütçelerini inceledikten sonra tespit ettiği savurganlık ve
yolsuzlukları açıklıyor ve hiç kimsenin kılı kıpırdamıyor.
Eden yapan. ettiği ve yaptığı ile kalıyor.

Bu durumda ülkemizde Adalet Reformu isteyen Adalet
Bakanımız, “Bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet
kopsun” diyor.

Cumhurbaşkanımız ekonomi de reformlara başlayacak-
larını ve ülkemizin çok daha üst seviyelere geleceğini ve
ekonomik yönden ilk on da olacağımızı belirtiyor.

O sıralarda Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Yetmi-
yor, bu değişiklik yapılırken habersiz olduğunu bahane
eden Bakan Albayrak görevden affını istiyor ve yerine
atama yapılıyor.

Konunun ilginç yanı bu atama ve istifalardan sonra dö-
vizde yüzde on civarında düşüş ve paramızda aynı oranda
değer kazanmasına ekonomistler bile cevap veremiyor.

Cumhurbaşkanı, faizlerin yükseltilmesini istemese de, fa-
izlerin yüzde 4,75 yükseltildiği açıklandı ama, resmi faizin
%10,25 olmasına karşın zaten piyasa ve bankalar bugün
açıklanan %15 faizi uyguluyordu. Hatta bankalar, “Banka-
mıza gelin size hemen yüzde 15 hoş geldin faizi uygulaya-
lım” diyerek reklam veriyordu. Bu nedenle de yastık
altındaki dövizleri bozdurup faize koşan olmadı.

Yeni partiler ve liderleri
Ülkemizde erken seçim konuşulmaya başlanmasından

sonra siyaseten tanınan ve partilerinde beklediklerini 
bulamayan bazı siyasiler, parti kurmaya ya da partilerini
eleştirerek bayrak açmaya başladılar.

Bunlardan İktidar partisi AK Parti kurucusu Bakanlık,
Genel Başkanlık ve Başbakanlık yapmış olan Ahmet Davu-
toğlu, GELECEK Partisini kurdu.

Aynı şekilde yine AK Parti kurucusu Bakan ve Başbakan
yardımcılığı yapmış, uzun yıllar ekonomimizi yönetmiş
olan Ali Babacan, DEVA Partisini kurdu. Şimdi her ikisi
daha önceleri gitmedikleri il ve ilçelere gidiyor dinlemedik-
leri halkı dinliyor, daha önce yönetimin içinde oldukları 
yönetim şeklini ve kurdukları partiyi eleştiriyorlar.

Sarıgül
Siyasete girdiğinden bu güne kadar girmediği parti 

kalmamasına, Şişli Belediye Başkanlığı yapmasına, CHP
Genel Başkanlığı ve İstanbul Belediye Başkanı adayı olma-
sına  rağmen, bir yerde dikiş tutturamayıp tatmin olma-
yan Mustafa Sarıgül yeniden parti kurma hazırlıklarına
başladı. Bu kere etrafında kimler var bu hareketi ne 
yapacaklar bekleyip göreceğiz.

İnce
Kendi deyişiyle çocukluğundan bu güne kadar ve halen

CHP üyesi olmaktan gurur ve onur duyduğunu belirten,
uzun yıllar Milletvekilliği ve son Cumhurbaşkanlığı seçi-
minde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, parti içinde mü-
cadele vermek varken ne oldu ise yollara düşüp Memleket
Hareketi adı ile bir oluşum başlattı ve ülkeyi geziyor. Bu ha-
reketin parti ile sonuçlanacağını da ima ediyor.

Peki arkadaş, ne oldu da bu yollara düştün. Bu hareketi
kurultay öncesi il ve ilçelerin kongrelerini takip ederek baş-
layıp sürdürseydiniz, hayalinde olan o ATATÜRK’ün koltu-
ğuna oturma ihtimalin olurdu. Partinin her kademesinde
yer aldığına göre, ülke kurucusu olan bu partiden bu za-
mana kadar ayrılanların başarılı olamadıklarını da bilmen
gerekmez mi?

Özdağ
Daha önceleri MHP de iken ihraç edilen, İYİ Parti kuru-

cularından olan Ümit Özdağ, durup dururken İstanbul İl
Başkanı Kavuncu’yu hedef alıp FETÖ cü olduğunu ileri
sürdü. Partisi ile uyum içerisinde olmadığı için İl Başkanla-
rının da isteği doğrultusunda partisinden ihraç edildi. Bu-
rada akla gelen şu, Özdağ bu zamana kadar neden sesini
çıkarmadı? Ya da son kurultaydan önce talep ettiği Grup
Başkan Vekilliği verilmiş olsaydı bu girişimini sürdürüp 
yine kazan kaldıracak mıydı?

Çakıcı
Ülkemiz ekonomi, hukuk, faiz, döviz kurları ile uğraşıp

bu konulardaki istifa ve atamalarla, Mavi Vatan, Kıbrıs
meselesi ve oraya giden uçakları konuşurken, daha önceleri
işlediği suçlar nedeniyle hapiste olan ve son af ile tahliye
olan Alaattin Çakıcı'nın, Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektuplar
yeni bir gündem oluşturdu.

Geçmişe bakıldığında Çakıcı’nın daha önceleri Bahçe-
liye, Erdoğan’a da mektup yazdığı gündeme geldi. Erdo-
ğan'a, isim belirtmeden, “Rizeli, dinimizi kullanan, hırsı için
ülkemizin fidanlarını telef ettiren kişi” derken daha sonra
annesinin vefatında cenazesine katılmasına izin verilmediği
için yine Tayyip Bey’e “Sorumsuz Sultan” diye seslendiği
bir mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği 
gerekçesi ile yargılanmış ve 11 ay 20 gün ceza almıştı.

Bununla da kalmayıp, dönemin Başbakanı Binali 
Yıldırım’a da mektuplar yazdığı ve Yıldırım’ın MHP 
milletvekillerini aracı olmasını istediği belirtiliyor.

Çakıcı’nın 2015 yılında Bahçeli’ye yazdığı mektupta,
“İnsan bu kadar aciz, egoist, ve bencil olamaz “ ile “Miadı
dolmuş, yürüyen Buda kılıklı efendi, Yüreğin yiyorsa beni
öldürt” diye yazdığı ortaya çıktı.

Şimdilerde de gündemde kalabilmek için, Kılıçdaroğ-
lu’na yazdığı mektuplarda, sopalamaktan, kazığa oturt-
maktan ve kendini öldürtmek için meydan okuyan
hakaretleri ile ı gündeme oturdu.

İlginçtir, Kılıçdaroğlu’na Artvin'de hain PKK örgütü 
saldırdı. Ankara da bir şehidimizin cenazesinde linç edilmek
istendi. Yine bir cenazede taziye sırasında önüne mermi 
bırakıldı. Bu tür saldırı ve hakaretlerle yıldırılmaya ya da 
iktidara yürümesi mi engelleniyor sorusu akla geliyor.

Neyse ilgili mektupları yazan şahıs hakkında suç 
duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Adalet reformundan
bahsedildiği bu günlerde ne olacağını bekleyip göreceğiz.

esenyurt Belediyesi,
vatandaşların ibadetle-
rini sağlıklı bir ortamda

yapabilmesi için, ilçe genelindeki
ibadethanelerde dezenfeksiyon ça-
lışmalarını aralıksız olarak sürdü-
rüyor. Esenyurt Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürlüğü, Koronavirüs’e
yönelik tedbir çalışmaları kapsa-
mında, ilaçlama ve dezenfeksiyon
uygulamalarına ara vermeden
devam ediyor. Bu kapsamda vatan-
daşların toplu kullanım alanları ve
kamu binaları aralıksız şekilde ilaç-

lanırken, ilçede bulunan ibadetha-
neler de dezenfekte ediliyor. Ekipler,
ilçe genelinde ibadet yapılan cem-
evi ve camilerin sosyal kullanım
alanları da dahil olmak üzere tüm
noktalarını dezenfekte ediyor. Va-
tandaşların ibadetlerini sağlıklı bir
ortamda yapabilmesi için çalışan
ekipler, dezenfeksiyon işlemlerinde
insan sağlığına zarar vermeyen özel
solüsyonlar kullanıyor. Yetkililer,
dezenfeksiyon çalışmalarının ilçe
genelindeki tüm ibadethanelerde
aralıksız devam edeceğini bildirdi.

İbadethanelerde
temizlik yapılıyor

Canlı canlı ihale
LüLeburgaz Belediyesi’nin şef-
faflık ilkesi doğrultusunda canlı ya-
yınladığı ihalelerde önümüzdeki

hafta tek ihale gerçekleştirecek. 23 Kasım Pa-
zartesi saat 11.30’da Mali Hizmetler Müdür-
lüğü’nün “İç kontrol ve muhtelif idari
işlemler hakkında güncel mevzuat bilgilendir-
meler eğitim hizmet alımı işi” ihalesi gerçek-
leştirilecek. İhale pazarlık usulüyle olacak.
Lüleburgaz Belediyesi’nin şeffaflık ilkesi kap-
samında Eylül ayından bu yana resmi You-
tube hesabından yayınladığı ihalelerde
önümüzdeki hafta tek ihale olacak. Bu doğ-
rultuda 23 Kasım Pazartesi saat 11.30’da
Erol Özgür Toplantı Salonu’nda Mali Hiz-
metler Müdürlüğü’nün “İç kontrol ve muhte-
lif idari işlemler hakkında güncel mevzuat
bilgilendirmeler eğitim hizmet alımı işi” iha-
lesi gerçekleştirilecek. 
İRFAN DEMİR

Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye olarak almış oldukları belge nedeniyle oldukça mutlu olduklarını
söyledi. Albayrak, “İçinde bulunduğumuz çağın gerekliklerine uygun bir hizmet anlayışımız var” şeklinde konuştu.

5 YILDIZLI
YETKİNLİK
BELGESİ
ALDILAR



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın yeni koronavirüs tedbir-
leri bu akşam başlıyor. Yeni

tedbirler bu akşam Cuma saat 20.00'den
sonra geçerli olacak. 65 yaş ve üzeri kişiler
10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı bireyler
13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çı-
kabilecek. Yeni bir karara kadar hafta son-
ları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa
çıkma kısıtlanacak. Restoran, lokanta ve
online yemek sipariş firmalarınca saat
20.00'den sonra sadece telefon ya da on-
line sipariş üzerine paket servis hizmeti ve-
rilecek. Market olarak hazırlıklarını
yaptıklarını ve müşterilerin paniğe kapıl-
maması gerektiğini söyleyen Carrefo-
urSA’nın Satıştan Sorumlu Grup Müdürü
Eda Özkan, “İlk dalgayı geçirdiğimiz için
en çok talep edilen ürünleri biliyoruz. Geç-
tiğimiz mart ayından tecrübemiz var. Bu
dönemde temel gıda tüketimi çok fazla ar-
tıyor, yağ, un, makarna, şekere talep çok
oluyor. Kolonya, dezenfektan gibi hijyen
ürünleri de çok satılıyor” diye konuştu.

Herkes rahat olsun

52 ilde 12 depoları olduğunu belirten
Özkan, “Pandemi sürecinde yeni depo
arayışımız oldu ve depolarımızı artırdık.
Dolayısıyla vatandaşların tedirgin olma-
sına hiç gerek yok. Mağazalarımıza gel-
diklerine bütün ürünleri raflarda tam

olarak bula-
caklar, telaşa
kapılmasın-
lar” ifadele-
rini kullandı.

Uzun
kuyruklara
gerek yok

Özkan, “Market-
lerin önünde uzun
kuyruklara girmeye
gerek yok, ihtiyacı olan
ürünleri alsınlar. Satılan ürü-
nün yerini anında dolduruyoruz. Depola-
rımız ve mağazalarımız hazırlıklı, mal
tedariğimizi buna göre yaptık. Aşırı alışve-
riş yapıp hem kendilerini hem mağazaları,
diğer vatandaşları yormasınlar” dedi.

Önlemlerimizi aldık 

Mağazalarda bütün hijyen önlemlerini de

aldıklarını vurgu-
layan Özkan,
“İçeriye sayıyla
müşteri kabul
ediyoruz. De-
zenfektan nok-
taları

oluşturduk, kasi-
yerlerin önünde

paravan var. Maske
ve mesafe kontrolü ya-

pıyoruz. Müşterilere te-
massız alışverişi

özendiriyoruz. Güvenli bir or-
tamda alışveriş yapacaklar. Önemli olan
vatandaşın sağlığı, biz onlara ürün sağla-
mak için elimizden geleni yapıyoruz. Farklı
tedarikçilerle de çalışıyoruz, bu süreçte al-
ternatif geliştirdik” diye konuştu.

Online alışveriş mümkün

Mağazaya gelemeyen müşterilerin, on-

line sipariş de verebileceğini söyleyen
Eda Özkan, “Alo sipariş servisimiz var,
mağazalarımızı arayıp istedikleri ürün-
leri sipariş verip, evlerinden teslim alabi-
lirler. Eğer tercih ederlerse ayrıca
telefonla arayıp siparişi verip, mağazaya
gelip hemen ödeme yapıp ürünleri ken-
dileri de alabilir. Dolayısıyla bütün servis
ve tedarik zincirlerinin alternatifini çalış-
tık” ifadelerini kullandı. 

Stok yapmayacağım

Markete alışveriş yapmak için gelen
Ozan Öcal, “Ürün bulamam diye bir
korkum yok, kısıtlamadan haberim var.
Ne olur ne olmaz diye temel ihtiyaçla-
rımı aldım, her zaman yaptığım alışveri-
şimi yaptım. Zeytinyağı, havlu kağıt,
makarna, kolonya, ıslak mendil ve un
aldım. Stok yapmayacağım, 8 aydır
pandemi var, tecrübe ettik. Zaten online
olarak sipariş veriyoruz” dedi.  DHA
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2019 yılındaki sağlık harca-
ması 201 milyar 31 milyon
TL olurken, 2018 yılına

oranla yüzde 21,7 arttığı kaydedildi.
Bu harcanan tutarın da 156 milyar
819 milyon TL’si genel devlet sağlık
harcaması olarak yapıldı. Medya
takip kurumu Ajans Press, sağlık ile
alakalı medya yansımalarını
çıkardı. Ajans Press’in gerçekleştirdiği

medya incelemesine göre, geçen yıl
sağlık ile alakalı 500 bin 591 haber çı-
kışı olduğu görüldü. Yine aynı dö-
nemde sağlık kurumları ile alakalı
çıkan haber adedi ise 971 olarak göz-
lenirken, sağlık harcamalarının 811
basın habere konu olduğu görüldü.

Harcamalar her yıl artıyor

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Ku-

rumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği
bilgilere göre, sağlık harcamaları ista-
tistikleri belli oldu. Böylelikle 2019 yı-
lındaki sağlık harcaması 201 milyar
31 milyon TL olurken, 2018 yılına
oranla yüzde 21,7 arttığı kaydedildi.
Bu harcanan tutarın da 156 milyar
819 milyon TL’si genel devlet sağlık
harcaması olarak yapılırken, özel sek-
tör sağlık harcaması 44 milyar 212

milyon TL oldu. Sağlık harcamaları-
nın büyük bir çoğunluğu da hastane-
lere yapıldı. Geçmiş yıllardaki sağlık
harcamalarına bakıldığında ise
2018’de 165 milyar 2014’te 95 milyar,
2010 yılında ise 62 milyar olduğu
gözlendi. 2019 yılındaki kişi başına
yapılan sağlık harcaması ise 2 bin 434
TL olurken, bunun 2018 yılında 2 bin
38 TL olduğu kaydedildi.

Sağlığa epey bir para harcadık

DEPODA YETERINCE 
URUN VAR TELAS YOK
Yeni tedbirlerin insanları telaşa
düşürmemesi gerektiğini söyleyen
market zincirinin Satıştan So-
rumlu Grup Müdürü Eda Özkan,
“Depolarımız ve mağazalarımızla
sürece hazırlıklıyız, raflarda biten
ürünün yerine anında yenisini
koyuyoruz, telaşa kapılmaya
gerek yok” dedi

Ayşen Aşkın ise, “Her zaman yaptığım alışve-
riş yaptım, bir korkum yok. Dezenfektan, ko-

lonya, un gibi evde lazım olacak ürünleri
alıyorum. Genelde evde temizlik malzemelerini
birkaç adet bulundurmaya çalışıyorum. Bu sü-
reçte hijyene biraz daha çok dikkat ettiğimiz
için ürünlerde stok yapıyorum. Markete in-

sanların daha az olduğu saat aralığında
gitmeye çalışıyorum ya da online

alışveriş yapıyorum” diye
konuştu.

HiÇBiR 
KORKU YOK

Kimya sektörü
Ar-Ge işinde
Kimyasal madde üreticisi Ak-Kim Kimya, geçtiğimiz yıl Ar-Ge faaliyetlerine 15 milyon TL’ye
yakın bütçe ayırdığını, pandemi döneminde de bu çalışmalara aralıksız devam ettiğini duyurdu

10 yıldıR yapı kimyasal-
ları sektöründe faaliyet
gösteren Ak-Kim, bu

alanda yeni çözümler ve ürünler geliş-
tirmeye devam ettiğini açıkladı. Pan-
demi döneminde de Ar-Ge
çalışmalarına aralıksız devam edildiği
bilgisinin yer aldığı açıklamada, “Geç-
tiğimiz yıl Ar-Ge faaliyetlerine 15 mil-
yon TL’ye yakın bir bütçe ayırarak
Ar-Ge’ye en çok yatırım gerçekleştiren
şirketler arasındayız. Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’nın akreditasyonuna
sahip, 2 bin 700 metrekarelik alana
kurulu Ar-Ge merkezinde yüksek hızlı
tren, metro ve otoyol gibi önemli pro-
jelerde kullanılan yapı kimyasalları ge-
liştiriliyor. Türkiye’ye kazandırılan
sağlıklı ve uzun ömürlü alt yapı proje-
lerine hammadde alanında tam des-
tek sağlanırken, otoyollar, tren yolları,
madenler, tüneller ve barajlar gibi
geniş bir yelpazede hizmet veriliyor”
ifadeleri yer aldı.

Hammadde desteği var

Pandeminin yol açtığı koşullara rağ-
men, 2020’de hayata geçirilen Ar-Ge

yatırımlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı
açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Çimento sektörüne önemli bir ürün
gamı kazandırıldı. AKGRIN® serisi
ürün gamıyla hem Türkiye hem de
çevre ülkelerde, verimli ve minimum
çevresel etkilere sahip çimento
öğütme kimyasalları piyasaya su-
nuldu. Geçtiğimiz yıl devreye alınan
yeni asfalt uygulama laboratuvarında
ise AKASF® serisi yeni asfalt so-
yulma önletici katkılar ve emülgatör-

ler geliştirildi. 2020 yılında pazara
dahil edilen ürünlerin, Türkiye’nin en
büyük otoyol projelerinde kullanıldığı
öğrenildi. Diğer yandan, Ak-Kim’in
geliştirdiği özel köpük ajanları, metro
ve hızlı tren projelerinde kullanılan
tünel açma makinelerinin daha hızlı
ve verimli çalışmalarına katkı sağlıyor.
AKFOAM serisi bu ürün gamındaki
çözümler, yurt dışında faaliyet göste-
ren Türk inşaat şirketleri tarafından
da kullanılıyor.”

Maraş paça
kavanoza girdi

KAHRAMANMARAŞ'tA paça ustası 3
kardeş, kentin meşhur lezzetlerinden
olan Maraş paçayı iki yıl süren Ar-Ge

çalışmasının sonunda kavanoza koydu. Paçaları
internetten satışa sunan firmanın Müdürü Emrah
Sünbül, çok büyük talep aldıklarını belirterek,
"Maraş paçayı kargo ile dünyanın her yerine gön-
derebiliyoruz" dedi.Kahramanmaraş'ta havaların
soğumasıyla birlikte Maraş paça tüketimi de art-
maya başladı. Küçükbaş hayvanların kelle ve ayak-
larından yapılan, aynı zamanda Türk Patent ve
Marka Kurumu'nca da tescillenen, doğal antibiyo-
tik olarak da kabul edilen paça içmek isteyen ancak
Kahramanmaraş'a gelemeyenler için de Erdoğan,
Süleyman ve Murat Sünbül kardeşler 2 yıl önce ça-
lışma başlattı. Paçanın diğer hazır gıdalar gibi satıl-
ması için yürütülen çalışmalar olumlu sonuç verdi
ve Sünbül kardeşler, Maraş paçayı kavanoza koy-
mayı başardı.

Kargo dünyanın her yerinde

Firma müdürü Emrah Sünbül, kavanozların 1 yıl-
lık raf ömrü olduğunu belirtirken, şu ana kadar
beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.
Sünbül, koronavirüs ile birlikte ilginin arttığı paçayı
her yere göndermeye başladıklarını belirterek,
"Maraş paçasını kavanoza koymayı 2 yıllık bir ça-
lışmayla başardık. Maraş paçasını kavanozla atık
dünyanın her yerine gönderebiliyoruz. Sumak ek-
şisi, acılı yağı ve sarımsak tozunu da kavanozun
kapağına bırakıyoruz. 3 aydır dijital pazarda satış-
larımız devam ediyor ve talep de çok güzel. Mev-
simi de geldiği için talep de artmaya başladı. Talep
olduktan sonra kargo aracılığıyla dünyanın her ye-
rine gönderiyoruz. Çok yakında marketlerde de
olacak. Ayrıca Almanya, İtalya, Fransa gibi ülke-
lerde yaşayıp tatile gelen gurbetçi vatandaşlarımız
da giderken kavanozla paçayı alıp götürüyorlar"
diye konuştu.

Newton Prize Ödülü geldi
Türkiye ve Birleşik Krallık destekli, "Newton - Kâtip Çelebi Fonu Araştırma Projesi "2020 Newton
Prize Ödülü"nü kazandı. Newton - Kâtip Çelebi Fonu araştırma projesi ekibi, araştırmalarını bir
sonraki aşamaya taşımalarını sağlayacak 200,000 sterlinlik ödülün sahibi oldu

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mus-
tafa Şahmaran ile Birleşik Krallık’taki
Bradford Üniversitesi’nden Prof Dr. Ashraf

Ashour’un ortaklaşa yürüttüğü araştırma, Newton
Prize Ödülü’nün dünya çapında altı kazananından biri
oldu. Ödül kazanan araştırmalar, Birleşik Krallık ile
ortak çalışmalar yürüten Mısır, Ürdün, Kenya, Güney
Afrika ve Türkiye’den kısa listeye kalan toplam 27
araştırma ve inovasyon projesi arasından seçildi.
Newton Fonu’ndan daha önce hibe alan araştırmacı-
ların başarılarını takdir etmeyi ve yarattıkları etkiyi bü-
yütmeyi amaçlayan Newton Prize Ödülü, küresel
kalkınmanın önündeki sorunların çözümüne katkıda
bulunan ve uluslararası ortaklıklarla şekillenen öncü
araştırma ve inovasyon projelerini destekliyor. Atmos-
ferdeki karbondioksit (CO2) emisyonu gün geçtikçe
artıyor ve inşaat atıkları bu artışın e  önemli nedenle-
rinden biri olarak gösteriliyor. Ödül kazanan projenin
liderleri Prof. Dr. Mustafa Şahmaran ile Prof Dr. Ashraf
Ashour, geliştirdikleri tamamıyla geri dönüştürülmüş
inşaat atıklarından üretilen düşük maliyetli “yeşil
beton” ile CO2 sorununa karşı çözüm üretiyor.

Proje çok önemliydi

Projede kullanılan yenilikçi yöntem yalnızca CO2
emisyonlarını düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda
geri dönüştürülen inşaat malzemelerinin güvenli bir
şekilde kalıcı depolanmasına da olanak tanıyor. Ayrıca
dünyanın dört bir yanındaki evsizler, gecekondu sakin-
leri ve mülteciler dahil olmak üzere düşük gelirli toplu-
luklara düşük maliyetli ve hızlı inşa edilebilen evlere
sahip olma imkanı sunuyor. Birleşik Krallık Ankara Bü-
yükelçisi Sir Dominick Chilcott, 2020 Newton Prize
Ödül Törenindeki konuşmasında, Türkiye ile Birleşik
Krallık arasındaki çift taraflı işbirliğinin önemini şöyle
vurguladı: “Newton Fonu aracılığıyla yürüttüğümüz
uluslararası işbirliğinin, ülkelerimiz arasındaki dost-
luğu pekiştirdiği gibi ortak küresel sorunlara karşı
çözüm üretme kapasitemizi güçlendirdiğine de 
içtenlikle inanıyorum. Şu an için buna odaklanmış
durumda çalışıyoruz.”
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV’de ya-
yınlanan “İsmail Küçükkaya ile

Demokrasi Meydanı” programına konuk
oldu. İmamoğlu, Küçükkaya’nın gündem-
deki konularla ilgili sorularına canlı yayında
yanıt verdi. İmamoğlu’nun Küçükkaya’nın
sorularına verdiği verdiği yanıtlar, konu baş-
lıklarına göre şöyle oldu. “İstanbul’daki ve
Türkiye’deki durumla alakalı çözümü nasıl
bulacağız? İBB’de, Nisan-Mayıs’ta yaklaşık
800 olan vaka sayısı, şu anda 2000’i aştı. Bu,
neredeyse 3 katına gidiyor anlamına gelir.
İBB’nin oluşturduğu Bilim Danışma Kurulu
diyor ki, ‘Bu çok hızlı büyüyor, çok hızlı bu-
laşıyor, artık çok yaygınlaştı; kapanma şart.’
Çıktım, açıkladım. Allah aşkına, alınan ted-
birlerden siz bir şey anladınız mı? Ben hiçbir
şey anlamadım. Bu iş, ciddi bir iş artık. Sağ-
lık çalışanlarının ve Sağlık Bakanı’nın özve-
rili çalışmalarını biliyorum, ama kapanma
yapmak zorundayız. Elbette, zor durumda-
yız. Ama demediler mi; ‘Güçlü devlet, zor
zamanlarda milletinin yanında olan devlet-
tir.’ Söylediler; hep beraber yanında olaca-
ğız. Yarın, öbür gün önünü alamayacağımız
bir seviyeye çıkma ihtimali ve riski var. Önce
insanımızı yaşatacağız. Devlet, insanını ya-
şatır. İBB Başkanı istemez yani bunları ko-
nuşmayı. Kolaycılık nedir? Yaslan arkana,
seyret! Nasılsa karar alma yetkisi bizde
değil. Yapamam tabi. Ben, sorumlu bir yö-
neticiyim.”

Düzen olmadan olmaz

“HES uygulaması var. Gayet güzel. Beni;
Bakan haksız bulmuyor, Vali Bey haksız bul-
muyor. Yalvarıyoruz, diyoruz ki; ‘Bulaş sayı-
sını azaltmak adına çok değerli bir şey HES
uygulaması, tebrik de ediyorum, eyvallah.
Otobüslerde HES uygulamasını yapalım.
Hastaların bilgisini bize verin. Biz, onları sis-
temden iptal edelim, hatta bir hasta otobüse
bindiği zaman, öyle bir alarm sesi çıksın ki
orada, hasta olduğu belli olsun ve gerekli
işlem yapılsın.’ Kişisel verilerin paylaşımı
gibi şeyler söylüyorlar. Ya ben devletin bir
parçasıyım; yapmayın. Şuna dönüyor iş:
‘Efendim siz bize, binenlerin listesini yolla-
yın. Biz bakalım hangi hastalar binmiş.’ Bin-
dikten 1 gün sonra yollasam ne olur?
Entegrasyon ve bir arada çalışma düzeni ol-
mazsa, olmaz.”

Cuma namazlarına dikkat çekti

“İstanbul’da başka bir şey var: Bugün,
Cuma günündeyiz. Cuma namazını, geçen
hafta Aksaray’daki tarihi Murat Paşa
Camii’nde kıldım. İçeri girdim; cemaatin
yüzde 70’i yabancı uyruklu. İmam Efendi,
düzeni bozanları kendi uyarıp kaldırmak zo-
runda kaldı. Oradaki yabancılar, bizim ted-
birle ilgili anlattıklarımızın ne kadarını
anlıyor? Birleşmiş Milletler raporuna göre;
İstanbul’da, 1 milyon 660 bin civarında mül-
teci ve sığınmacı var. Esenyurt’ta ‘Miss
Uganda’ seçildi! Buradan İçişleri Bakan-
lığı’na çağrıda bulunuyorum. Bize, HES uy-
gulaması yapan ülkelerin listesini versinler.
Biz de yabancılara, ülkemize girişlerinde
HES uygulaması yapalım. Kış geliyor, in-
sanlar dışarda namaz kılamıyor, içeri yığıl-
maya çalışıyor. Ben, buradan İstanbul
Müftüsü’ne, Vali’mize çağrı yapıyorum.
Cuma ile ilgili tedbir alsınlar. Daha önce
alındı. Bir süre gidilmedi. Bakın kapanma; 3
hafta kapanma. Camiyi, otobüsü konuşarak
bir yere varamayız. Belçika, bizim 8’de

1’imiz. Bizde, 2-3 kat fazla hasta var, 2-3 kat
fazla vefat var oradan. Eğer biz, bu kadar
başarılıysak, kurban olayım bunu bütün
dünyaya anlatalım.”

Bir günlük sayı 180

“Benim vefat sayılarındaki artışla ilgili sosyal
medya paylaşımlarımdan sonra Sayın
Bakan beni aradı, ‘Ya işte Twitter üzerinden
olmasaydı…’ dedi. Sayın Bakan dedim; ‘Bu
sayı meselesini ta Nisan'dan beri sizinle pay-
laşıyorum.’ Ben, iki-üç defa kendisini aradım
bu konuda. ‘Bana bambaşka şeyler anlattı-
nız’ dedim. Ben, bugün yakın çevremde ya-
şıyorum ve gerçekten tereddüt
duyuyorum. Şu anda hastanelerde yer
bulmakta zorluk çekiyor insanlar. ‘Biz,
gerekli tedbirler için çalışıyoruz’ dedi.
‘Ben, size yardımcı olmak istiyorum.
İşin büyüklüğünü göstermek istiyo-
rum’ dedim. 17 Kasım'daki toplam
vefat sayımız ne biliyor musunuz?
410. Aynı gün bulaşıcı hastalıktan
vefat sayısı, 164. Sadece İstanbul'u söy-
lüyorum. 18 Kasım; toplam vefat sayısı
424, bulaşıcı hastalık sayısı 167. Dün, ben
salondayım Meclis’te. Gece 11'de bitti.
Üzüntüden bir ara yüzüm düştü. 441’e
ulaştı dün toplam vefat sayısı. Bulaşıcı has-
talıktan ölen toplam vefat sayısı, 180. Sa-
dece İstanbul'da.”

Tarihte bir ilk yaşanıyor

“Son 3 gün, İstanbul tarihinde ilk defa dört-
yüzlü sayılar gidiyor. Geçen yıl Kasım
ayında günlük ortalama vefat ne biliyor mu-
sunuz İstanbul'da? Günlük ortalama yakla-
şık 205. İki katını aşmış. Bizim, İstanbul’da,
1 Mart’tan 19 Kasım’a kadar ulaştığımız
vefat sayısı, 10 bin 681. Sadece İstanbul.
Feryat ediyorum: ‘Hep beraber, el birliğiyle 3
haftalık kapanma istiyorum.’ İBB Bilim Da-
nışma Kurulu’muz, hazırladığı raporda,
‘Tam kapanma olmadığı sürece, istenilen
sonuç alınamayacak, sınırlı tedbirler bu an-
lamda daha ciddi sonuçlar doğuracak bir
dönemi başlatabilir’ diyor. Biz, hatırlayın
milli bayram, dini bayramlara denk gelen
dönemlerde biz, 11-12-13 gün tatil yap-
mış bir milletiz. Alışığız yani işletmele-
rimizi kapatmaya. Lütfen yapalım.
İnsanlarımızı yaşatacağız. Ekonomi
ile ilgili zorluklarımızı hep beraber
aşacağız. İstirham ediyorum.”

Kanal İstanbul konusu

“Sayın Bakan'a (Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Murat Kurum) kısa
ve öz bir cümle söylemek istiyo-
rum: Makamının adında, ‘çevre’
ve ‘şehircilik’ geçen bir bakanın,
burada yapılacak, ‘Boğaz’ın özgür-
lüğü’ dediği kanalı, Süveyş’le Panama
ile paralel tutması... Yani ne diyeyim?
Tanımlayacak laf bulamıyorum. İrtibattan
bahsediyor Sayın Bakan. Kaç tane davetimiz
var. Sunumumuz var, brifingimiz var, paneli-
miz var kanalla ilgili. Ben, kaç kere davet
ettim. İlgi duyup davetimize icabet ettiler mi;
etmediler. Temsilci yolladılar mı; yollamadı-
lar. Onunla da yetinmedim. Çalıştayın kita-
bını yaptım, kendi makamlarına yolladım.
30'a yakın bilim insanı, raporlarını kitap ha-
line getirdi; onu yolladım. Dönüp, 'Sayın
İmamoğlu ne düşünüyorsunuz' dediniz mi
Sayın Bakan? İstanbul’a geldiniz bu kritik
dönemlerde, süreçlerde. ‘Sayın İmamoğlu, 2
saat şu konuyu konuşalım, anlat bize’ dedi-
niz mi? Melen’den örnek verdi. Melen ile il-
gili, Cumhurbaşkanı rahmetli Demirel,

yanına DSİ Genel Müdürü'nü alıyor, yanına
bakanını alıyor, İstanbul’a geliyor, Melen’le
ilgili, şimdiki Cumhurbaşkanı’mız Sayın Er-
doğan'ı belediye başkanıyken ziyaret ediyor.”

Soruşturma yazısı dehşet verdi

“Şimdi gelelim soruşturma konusuna.
Cuma günü, bana soruşturma yazısı geldi.
Okuduğumda dehşete düştüm. Bu arada
Sayın Meral
Akşe-

ner'e
duyarlılığı için
çok teşekkür ediyorum. Cuma günü, ben, bu
yazıyı aldıktan sonra benim Sayın Akşener'e
bir ziyaretim oldu. Sizin programınıza katı-
lacağını bilmiyordum. Kendilerine bahset-
tim, çünkü çok üzüntülüydüm. Dehşet
içindeydim. Anayasa’nın 123’ncü maddesine
göre, idare bütünlüğünü bozucu bir eylemde
bulunduğum iddiasında bulunuyor müfettiş.
Daha ötesi; tam 1 sayfa, ‘Bölücü devlet oto-
ritesi tanımaz’ gibi benimle ilgili imada bulu-
nuyor. Hadi oradan ya. Sen kimsin ya? Bir
kere, bölücülük yapan kendisi. Bunu yazıp,
bir iddianame düzenleyip, benden ifade iste-
yen kendisi.
Ba-

zıları
ortaya çıkıp
diyecek ki; ‘Bölücülük yok, algı yapıyor. Sa-
dece kamu kaynağını israf etmekten ifade et-
mekten isteniyor filan…’ Geçin bu işleri.”

Çılgınlığa tahammülümüz yok

“Kanal İstanbul projesi, bir seçim projesidir.
Adı da ‘çılgın proje’. İstanbul’un çılgınlığa
tahammülü yok. İstanbul’u zaten çıldırttınız.
Bu, çılgın proje kavramı ile 2011’de ortaya
atılan bir proje. Tam 9 yıl sonra, tartışmalı
bir ÇED raporuyla bir daha gündeme geldi.

ÇED raporuna, ben dahil, on binlerce İstan-
bullu vatandaş itiraz başvurusu yaptı. On-
larca dava açıldı. Benim de davam var; şahsi
de var, kurumsal da var. ‘Daha dava süreç-
leri bitmemiş, ÇED raporu netleşmemiş’e ne
denir biliyor musunuz teknik dilde? O,
henüz proje değildir, tasarıdır.”

Devlet projesi yok

“Buradaki arazilerin yüzde 70'i, artık şahıs-
lara ait. İlk açıklandığında tanım şuydu: ‘Bu
projenin detaylarını, kimseye açıklamayaca-
ğız. Herhangi bir avantaj sağlanmasın istiyo-
ruz.’ Bugün, yüzde 70’i, şahsi mülkiyetleri

ait. Bizim tespitlerimize göre, sadece 3-5
yıl içerisinde 40 milyon metrekaresi yeni
el değiştirmiş. (Kanal İstanbul güzerga-
hını gösteren haritayı göstererek) Şu
ne biliyor musunuz? O müfettişe söy-
lüyorum; ‘Müfettişin dilini ben yaz-
dırdım, ben imza attırdım’ deyip
tarafsızlığını yitiren, Sayın İçişleri Ba-
kanı’mıza da söylüyorum: Bölücülük

budur. Şimdi tutturdular, ‘devlet pro-
jesi.’ Böyle bir kavram yok. Bu bir, seçim

propagandası. Günün sonunda o kadar
kişiselleşmiş ki; yüzde 70’i şahsileşmiş bir
arazi bir proje; nasıl devlet projesi. ‘Çevre’ ve
‘şehircilik’ bakanımız, Boğaz’la burayı anla-
tırken, binlerce kilometrelik yolu dolanma-
sınlar diye yapılan Süveyş ve Panama ile
eşdeğer tutarken, Montrö’yü de unutuyor. 5
gündür konuşuluyor bu konu. Kimse arayıp,
‘Sayın İmamoğlu, bu konuda sen ne düşü-
nüyorsun’ demiyor.”

Kaynak mı kaymak mı?

“Yazılı ifademde, bunun bir devlet projesi ol-
madığını, böyle bir ifade da bulunamayaca-
ğını söyledim. Gelelim, bunun kamu kısmı
bölümüne. Biz, mücadelemizi çocuklar için
veriyoruz. Tek bir kuruşun hesabını, onlar
için veriyoruz. Ama asıl benim bağırmam
lazım, ‘Ey müfettiş, ey İçişleri Bakanı; nere-
deydiniz’ diye bağırmam lazım. Seçimde, ra-
kibim, İBB’nin araçlarıyla seçim kampanyası
yaparken, neredeydi kamu kaynağı? Acaba o
‘kamu kaymağı’ mıydı? Sayın İçişleri Ba-

kanı, devletin helikopteri ile Gaziosman-
paşa’ya indiğinde, bu titizlik

neredeydi? Sayın Cumhurbaşkanı,
İstanbul’da günde beş miting yaptı.
Ben bu mitinglerin maliyetini bili-
yorum, çünkü bütün bu maliyetin
kaynağı bizim kampanya ekibi-
mizden çıktı. İçişleri Bakanlığı,
tarafsızlığını yitirecek bir makam
değil. Sadece ifade vermekle kal-
mayıp, bütün yasal haklarımı
kullanacağımı belirtmek isterim.”

400 milyarlık bütçe lazım

“Deprem konusunda, o kadar has-
sas ve titiz davranmaya çalışıyorum ki.

Örnek verirken de ‘A partisi B partisi’ di-
yorum. Ben, bu konuyu milli mesele sıfa-
tına getiriyorum. Deprem bir devlet
stratejisi, milli bir seferberlik. İstanbul dep-
remi, gerçekten Türkiye’nin bağımsızlık so-
runudur. İstanbul öksürse, bütün
Türkiye’nin kalbi sıkışır. İthalatın yüzde
50’si, ihracatın yüzde 60’ı, milli gelirin
yüzde 35-40’ı İstanbul’da. Konuşmamız
gereken asıl soru, ‘Depremden sonra ne ya-
pacağız’ değil. Konu; ‘Esas biz oraya kadar
ne yapacağız?’ Bunu konuşmamız lazım.
İstanbul’un güçlendirilmesi değil, dönüştü-
rülmesi şarttır. İstanbul’un dönüştürülmesi-
nin bedeli, en az 350-400 milyarlık bir
bütçedir.” “2018’de yapılan bilimsel araştır-

maya göre, deprem sonrasında en az 48 bin
bina ağır hasar alacak. Bu yıkılması anla-
mına geliyor. 146 bin bina ise orta hasar.
Biz, pilot bölge olarak Avcılar ve Silivri’de
testeler yapıyoruz binalara. Bazen elimiz,
kolumuz bağlı kalıyor. Silivri’de yüzde 30,
Avcılar’da yüzde 21 oranında vatandaşımız
bize evini test ettirtmiyor. Bu gerçekle yüz-
leşmek istemiyor. Çünkü, henüz ona bir
imkan sunmamışız. Sayın Bakan’ı da dinle-
dim, kimsenin iyi niyetinden şüphe etmiyo-
rum; ama bu stratejiyi bütüncül hale
getirmezsek depreme çözüm bulamıyoruz.
İyileşir, iyileşmez İzmir’e gittim. Ben, ka-
rantinamın son iki gününde, Bakanı’nın
makamını arayıp, ‘Eğer kendileri Cuma İz-
mir’deyse gelip, kendilerini ziyaret etmek is-
tiyorum’ dedim. Olumlu dönüş yapıldı;
ama son gün iptal edildi.”

Lüks bina dönüşüm olamaz

“Deprem Konseyi’nin öneminden bahset-
mek istiyorum. Lüks binalar, dönüşüm de-
ğildir. Bağcılar, Bahçelievler örnekleri
kentsel dönüşüm örneğidir. Yalnızca devlet
kurumlarını değil, bankalar ve sigorta ku-
rumları gibi finans kurumlarını da kataca-
ğız, ortak akılla siyaset bulaşmayacak.
Dün, bir oy birliği ile bir düzenleme geçti
Güngören için. Daha önce de Avcılar’da
geçmişti. Bu düzenlemeyle artık insanları,
ruhsat ve imarı varsa, eski binadan yeni bi-
naya aynı haklarla geçebiliyorsunuz. Buna
ihtiyaç, kentsel dönüşümde eskiden yapılan
faaliyetlerinde eski ile yeni binanın planla-
rında olan farklılıklardan dolayı vatandaş-
larımızın çekincelerinden doğdu. Diyelim
ki, vatandaşın beş katlı binası var, yine ye-
rine yapılan daha az katlı olmayacak, 5
katlı olacak.”

İş birliği şart 

“Kentsel dönüşümde bir finans modelimiz
var. Vatandaş ile müteahhidi baş başa bıra-
kıp, sorun yaşattırmaktansa, anlaşmazlığa
müsaade etmeyelim. Finans modelimiz; bir
tarafta KİPTAŞ, TOKİ veya ilçe belediyesi-
nin başka bir kurumu, vatandaş, müteahhit
ve bankadan oluşan bir düzen. Vatandaş,
KİPTAŞ ile anlaşsın, sonra bankadan fi-
nansmanını bulsun, ehliyeti olan müteah-
hitlere bu iş verilsin ve vatandaşın binası
dönüşsün. Dönüşme esnasında ortaya çıka-
bilecek faydalardan, vatandaş faydalansın.
Parası yetmiyorsa bankalarla, ki biz iletişim
halindeyiz bankalarla, düşük faizli kredi an-
laşmaları yapsın. Düşük faizli, uzun vadeli
ödemelerle vatandaşın sorununda çözüm
sağlayalım. Bu metotlarla, Bağcılar’da 190,
Tuzla’da 150 bağımsız bölümü dönüştüre-
ceğiz. Ama bu politikaların iş birliğine dön-
mesi lazım. Bakan ile şubat ayında
konuştuğumda, kendisi bu fikrimizi be-
ğendi, hatta programına da eklemek istedi-
ğini belirtti. ‘Onur duyarım’ dedim.
Heyetlerimizi görüştürmek istedim. Araya
afetler ve pandemi girdi. Geçenlerde heyeti-
miz gitti Ankara’ya. İki önemli noktası vardı
gezinin; biri deprem konseyi, bir diğeri de
Fikirtepe’deki kötü manzaranın çözümü.
Anlatılan iki konudan deprem konseyine
çok pozitif baktılar ama 2.5 ay geçti. Ben ne
davet bekliyorum ne de benden davet bekle-
sinler. Sayın Bakan’a istirhamım: şehircilik
sorunlarını, Kanal İstanbul gibi sorunlarda
bizimle buluşmasını isterim. Bakan’ın bana
‘Ne zaman istedin de görüşemedik’ gibi bir
sözü var. Aslında o, öyle değil. ‘Lütfen dep-
rem konusunda derhal buluşalım, elimizde
ne varsa sizinle paylaşacağız’ diyeceğim”
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Taksiciler konusuna da açıklık geti-
ren İmamoğlu, “UKOME temsilcile-
rinde bir değişiklik yapıldı. Konuyla
ilgisi olmayan temsilciler gönderildi.
Eminim onlar ve amirleri de ‘Biz,
buraya neden geldik’ diyordur. Siyasi
mekanizmayı, belediyenin karar
alma mekanizmasından fazla temsil-
ciye sahip olsun, çoğunluk olsun
diye istiyorlar. İşi engellemenin da-
niskasıdır. Ancak çok büyük destek
var. Ben, taksi plakası üzerinden rant

elde etmeye çalışan bir avuç insana
karşıyım. Plaka sahibinin ve taksi es-
nafının yanındayım. Dünyanın en
kötü taksi hizmeti veren şehirlerin-
den biriyiz. Taksici kazanmıyor. Kira
fiyatları tavan. Kazanmayınca hat ve
yolcu seçiyor. Tam 30 yıldır taksi sa-
yısı artmıyor. Bu olumsuzluklar bir-
leşince, başka aktörler devreye
sokuluyor. Bundan herkes rahatsız.
Emekçi de mutlu değil. Bunu düzel-
teceğiz. Ulaşım akademisi kuracağız. 

Bu akademide taksici olacaklara, bir
statü kazandıracağız, sertifika vere-
ceğiz. Taksiciyi güvence altına alacak
bir protokol metni kazandıracağız.
Dijital ödeme getireceğiz. Boş yere
trafikte gezdirmeyecek bir sistemle
taksileri donatacağız. Kente özel bir
taksi modeli çalışacağız. Sürücünün
güvenliği, toplum sağlığını koruyaca-
ğız. Koyacağımız düzenle esnaf, İs-
tanbullu herkes kazanacak. IKOME
karar alacak biz İstanbulluya 5 bin
taksinin stratejisini hazırlayacağız.
Kiralama modeliyle ihaleye çıkaca-
ğız” diye konuştu.

ENGELLEMENİN DANİSKASI

ORTAYA 
ÇIKAN ÖLÜ
SAYILARINA 

BAKINCA GÖRDÜK
Kİ BİR İLK

YAŞANIYOR.

İSTANBUL’UN
ÇILGIN DEĞİL
AKILLI OLAN
PROJELERE

İHTİYACI
VAR.

İstanbul’daki vefat sayılarında bir önceki yılın Kasım ayına göre 
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İstanbul’daki vefat sayılarında bir önceki yılın Kasım ayına göre 
iki kattan fazla artış olduğunu kaydeden İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Bu yılın Kasım ayının son 3 gününde vefat sayıları 400’leri
aştı” dedi. İmamoğlu, Kovid-19’la etkin mücadele kapsamında HES
kayıtlarının kendileriyle paylaşılması çağrısında bulundu

İstanbul’daki vefat sayılarında bir önceki yılın Kasım ayına göre 
iki kattan fazla artış olduğunu kaydeden İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Bu yılın Kasım ayının son 3 gününde vefat sayıları 400’leri
aştı” dedi. İmamoğlu, Kovid-19’la etkin mücadele kapsamında HES
kayıtlarının kendileriyle paylaşılması çağrısında bulundu

İstanbul’daki vefat sayılarında bir önceki yılın Kasım ayına göre 
iki kattan fazla artış olduğunu kaydeden İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Bu yılın Kasım ayının son 3 gününde vefat sayıları 400’leri
aştı” dedi. İmamoğlu, Kovid-19’la etkin mücadele kapsamında HES
kayıtlarının kendileriyle paylaşılması çağrısında bulundu

İstanbul’daki vefat sayılarında bir önceki yılın Kasım ayına göre 
iki kattan fazla artış olduğunu kaydeden İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Bu yılın Kasım ayının son 3 gününde vefat sayıları 400’leri
aştı” dedi. İmamoğlu, Kovid-19’la etkin mücadele kapsamında HES
kayıtlarının kendileriyle paylaşılması çağrısında bulundu

İstanbul’daki vefat sayılarında bir önceki yılın Kasım ayına göre 
iki kattan fazla artış olduğunu kaydeden İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Bu yılın Kasım ayının son 3 gününde vefat sayıları 400’leri
aştı” dedi. İmamoğlu, Kovid-19’la etkin mücadele kapsamında HES
kayıtlarının kendileriyle paylaşılması çağrısında bulundu

İstanbul’daki vefat sayılarında bir önceki yılın Kasım ayına göre 
iki kattan fazla artış olduğunu kaydeden İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Bu yılın Kasım ayının son 3 gününde vefat sayıları 400’leri
aştı” dedi. İmamoğlu, Kovid-19’la etkin mücadele kapsamında HES
kayıtlarının kendileriyle paylaşılması çağrısında bulundu

İstanbul’daki vefat sayılarında bir önceki yılın Kasım ayına göre 
iki kattan fazla artış olduğunu kaydeden İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Bu yılın Kasım ayının son 3 gününde vefat sayıları 400’leri
aştı” dedi. İmamoğlu, Kovid-19’la etkin mücadele kapsamında HES
kayıtlarının kendileriyle paylaşılması çağrısında bulundu

İstanbul’daki vefat sayılarında bir önceki yılın Kasım ayına göre 
iki kattan fazla artış olduğunu kaydeden İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Bu yılın Kasım ayının son 3 gününde vefat sayıları 400’leri
aştı” dedi. İmamoğlu, Kovid-19’la etkin mücadele kapsamında HES
kayıtlarının kendileriyle paylaşılması çağrısında bulundu

SAVAŞ ATAK

İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu,
koronavirüse karşı
şehrin ciddi anlamda
tehlike altında olduğunu
söyledi. Virüs salgınının
önüne geçebilmek için
sadece belediye değil tüm
yetkili organların sorumluluk
alması gerektiğini anlatan
İmamoğlu, “Bizim için en
etkili çıkış yolu bu olacak”
ifadelerini kullandı.



K oronavirüs vakalarının art-
masıyla, bir dizi yeni karar
alındı. Koronavirüs tedbir-

leri kapsamında kademeli olarak açı-
lan okulların durumuyla ilgili
açıklama yapan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, "Okullar eği-
time yıl sonuna kadar online olarak
devam edecek" dedi. Servis ücretini
peşin ödeyen veliler paralarının iade
edilmesini, pandemi döneminde ça-
lışamamaktan şikayet eden okul ser-
visi sürücüleri ise destek istiyor.
Özellikle çocuklarını özel okullara
yazdıran aileler, kayıt esansında ser-
vis ücretlerini peşin verdiklerini belir-
terek, mağdur olduklarını ifade
ediyor.

Veliler ücret iadesi alamıyor

Çocuğu bir özel okulda 6. sınıfa
giden Özgür Özkan, "Özel okullar
yeni kayıt dönemlerinde yüzde 15-
20 zam yapmalarına rağmen, uzak-
tan eğitime, almadığımız hizmetler
için talep ettiğimiz indirimi ne yazık
ki yapmadılar. Bunun dışında sene
başında kayıt yaptırırken yönetme-
liğe aykırı biçimde yemek, servis,
kitap gibi ücretleri zorunlu olarak
sundular. Dönem ortasında bir iade
yapılmadı, sene sonunda yapılıp ya-
pılmayacağı da belli değil. Veliler de
sürekli özel okulları finanse etmek-
ten bıktı. Arkadaşlarımızın çoğu 3
binle 5 bin lira arası değişen rakam-
lar ödedi. Çoğu UKOME'nin belir-
lediği ücretin üzerinde rakamlar.
Okul bir servis firmasıyla anlaşıyor
ve bunlarla ilgili de pek çok veli iade
alabilmiş değil. Velilerin hakem he-
yetine başvuruları devam ediyor" ifa-
delerini kullandı. 

Tüketici heyetine başvurduk

Çocuğu bir özel okulda lise ikinci sı-
nıfa giden veli, servis hizmeti alma-
dığı için ücret iadesi talep ettiğini
ifade ederek, "Oğlumun kaydını yap-
tırırken, servisle de anlaşma yap-
mam söylenmişti. Bu anlaşmayı
görmeden tahsilat yapıldı. Bu du-
ruma itiraz ettik. UKOME'nin açık-
ladığı fiyatlarla servisin bizden aldığı
ücret arasında büyük bir fark vardı.
Bu konuyla ilgili avukatlarım tarafın-
dan tüketici hakem heyetine dava
açıldı ve kazandık. Fakat servis şirketi
karar itiraz etmişti. 1 yıl sürdü bu
dava ve haklı bulunduk. Servis şirke-
tinden parayı aldık fakat biliyorsu-
nuz okullar yüz yüze eğitime ara
verdi. 13 Mart'tan günümüze kadar
yapılması gereken servis hizmeti ço-
cuklara verilmiyor. Biz de servis fir-
masından parayı talep ettik ama
firma bu ücreti ödemeyeceğini söy-
ledi. Biz de tüketici hakem heyetine
tekrar gitmek zorunda kaldık. Hal-
buki MEB ve diğer özel okulların
bağlı olduğu kurumlar, bu paraların
ödenmesiyle ilgili karar almışlardı"
diye konuştu.  

Konunun muhatabı
servisçiler

İstanbul Umum Servis Aracı İşlet-
mecileri Esnaf Odası Başkanı
Hamza Öztürk ise, "Devlet okulla-
rında çok fazla vatandaşın, servis-

çiye ödediği bir para yok. Zaten tam
tersine servisçinin çalışıp da parasını
almadığı birçok veli var ama daha
önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda
özel okullarda yüz yüze eğitim, dev-
let okullarına nazaran daha önceden
başladı. Buralarda daha çok verilen
paralar toplanmış. Yine mağdur
olan vatandaşı özel okul ve hatta
aracı firma paraları tam alsa bile ne
vatandaşa geri ödüyor ne servisçiye.
Onun içinde buradaki bu konunun
muhatabı servisçi değil, daha çok
özel okullar ve aracı firmalar. Vatan-
daşlar geçen yıl olduğu gibi aldıkları
hizmet kadar parayı ödemeli. Veya
devlet okullarında olduğu gibi taşı-
dıkları ayın parasını öderlerse o
zaman mesele zaten kökünden çö-
zülür ama Devlet okullarında ol-
duğu gibi özel okullarda olmuyor.
Genellikle taşımamış hatta başlan-
mamış bir yılın parasını peşin
ödeme yoluna gittikleri için de bu-
rada sürekli kaybeden vatandaş ve
öğrenci velisi oluyor" şeklinde ko-
nuştu. 

Velilere uyarı

Öztürk, velilerin taşımacılık sözleş-
melerini dikkatle okuyarak imzala-
maları gerektiğini vurgulayarak,
"Servisçiye yaptığı sefer hesaplanıp
para ödenirken, özel okullar veya
aracı firmalar tarafından vatandaşın
parasına gelince mahsuplaşalım gibi
muğlak kelimeler kullanılıyor, ucu
açık sözler veriliyor. Vatandaşlara
alacaklarını almakta zorlanıyorlar
bazı firmalar sağlam, vatandaşın pa-
rasını her ne kadar ödüyorlarsa,
ödemeyenler daha çoğunlukta.
Mutlaka yapılan taşımacılık sözleş-
melerinde taşımadıkları sürenin pa-
rası geriye iade edilir hükmünü
görerek imza atmalılar. Türk milleti
olarak okuma alışkanlığımız yok.
Okumadan atılan imzalar daha
sonra bizlere başka şekilde geri dö-
nüyor onun için dikkatli olmak
lazım. Bu konularda vatandaşın
artık biraz daha bilinçlenmesi gere-
kiyor" dedi. 

Servisçiler 
destek bekliyor

Bu süreçte servisçilerin
maddi sıkıntı yaşadığını ve
destek beklediğini de anla-
tan Öztürk,  "Biliyorsu-
nuz 13 Mart'tan bu yana

özellikle okul taşıyan esnafımız ta-
mamen kontağını kapattı. Türki-
ye'de iş kolu ne olursa olursa olsun
herhangi bir esnafa verilen 25 bin
liralık ekonomik destek paketinden
yararlandık. Şu anda o bile bize
artı bir yük oldu çünkü daha
önce kullandığımız kredileri
bununla ödemiştik. Şimdi iki
kredi birden ödemeye başla-
dık. En az 30 bin lira olmak
koşuluyla bir hibe destek
bekliyoruz. Kullanmadığı-
mız zamanlardaki araç-
ların muayeneleri, trafik
sigortaları, kaskoları,
ödediğimiz bandrol-
lerin mahsuplaşma-
sını talep ediyoruz.
Kullanılan kredile-
rinin de en azın-
dan okullar
açılıncaya
kadar ertelen-
mesini bekli-
yoruz"
ifadelerini
kullandı.
DHA
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Okulların tekrar 
uzaktan eğitim 
sistemine geçmesiyle,
servis ücreti
tartışmaları yeniden
başladı. Özellikle
çocukları özel okula
giden veliler, peşin
ödedikleri servis
ücretlerinin iade
edilmesini istiyor.
Pandemi döneminde
çalışamamaktan
şikayet eden okul
servisi sürücülerinden
bazıları ise, "Boşta
olan araçlarımız
filyasyon için ya da
toplu ulaşımda
değerlendirilebilir"
diyor

SERVIS BILMECESI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1261856)

Sıra
No

Soyadı-Adı(Unvanı) VERGİ/CEZA NEVİ Vergi Dönemi Vergi Toplamı Ceza Toplamı Adres

1     0990048973     ATEKS EV GEREÇLERİ İMALAT VE PAZ.TİCLTD.ŞTİ. VERGİ ZIYAI 201505201505  0,00 TL  5.997,75 TL            ESENTEPE MAH. ECZA SK.  POL CENTER C BLOK Kapı No:4 Daire No:1 ŞİŞLİ İSTANBUL
2    1290362999 BACARDI-MARTINI B.V. KDV/VERGİ ZIYAI 201503201503 274.475,54 TL 823.426,62 TL BÜYÜKDERE CD BEYTEM PLAZA Kapı No:KAT Daire No:1 ŞİŞLİ İSTANBUL
3    1290362999 BACARDI-MARTINI B.V. KDV/VERGİ ZIYAI 201504201504 534.390,13 TL 1.603.170,39 TL BÜYÜKDERE CD BEYTEM PLAZA Kapı No:KAT Daire No:1 ŞİŞLİ İSTANBUL
4    1290362999 BACARDI-MARTINI B.V. KDV/VERGİ ZIYAI 201505201505 276.205,14 TL 828.615,42 TL BÜYÜKDERE CD BEYTEM PLAZA Kapı No:KAT Daire No:1 ŞİŞLİ İSTANBUL
5    1290362999 BACARDI-MARTINI B.V. KDV/VERGİ ZIYAI 201506201506 1.267.912,67 TL 3.803.738,01 TL BÜYÜKDERE CD BEYTEM PLAZA Kapı No:KAT Daire No:1 ŞİŞLİ İSTANBUL
6    1290362999 BACARDI-MARTINI B.V. KDV/VERGİ ZIYAI 201508201508 429.047,59 TL 1.287.142,77 TL BÜYÜKDERE CD BEYTEM PLAZA Kapı No:KAT Daire No:1 ŞİŞLİ İSTANBUL
7    1290362999 BACARDI-MARTINI B.V. KDV/VERGİ ZIYAI 201509201509 561.083,01 TL 1.683.249,03 TL BÜYÜKDERE CD BEYTEM PLAZA Kapı No:KAT Daire No:1 ŞİŞLİ İSTANBUL
8    1290362999 BACARDI-MARTINI B.V. KDV/VERGİ ZIYAI 201507201507 120.933,22 TL 362.799,66 TL BÜYÜKDERE CD BEYTEM PLAZA Kapı No:KAT Daire No:1 ŞİŞLİ İSTANBUL
9    1290362999 BACARDI-MARTINI B.V. KDV/VERGİ ZIYAI 201510201510 220.933,66 TL 662.800,98 TL BÜYÜKDERE CD BEYTEM PLAZA Kapı No:KAT Daire No:1 ŞİŞLİ İSTANBUL
10  1290362999 BACARDI-MARTINI B.V. KDV/VERGİ ZIYAI 201511201511 454.747,86 TL 1.364.243,58 TL BÜYÜKDERE CD BEYTEM PLAZA Kapı No:KAT Daire No:1 ŞİŞLİ İSTANBUL
11  1290363001 BACARDI-MARTINI B.V. KDV/VERGİ ZIYAI 201601201601 202.988,5 TL 608.965,5 TL BÜYÜKDERE CD BEYTEM PLAZA Kapı No:KAT Daire No:1 ŞİŞLİ İSTANBUL
12  1290363002 BACARDI-MARTINI B.V. KDV/VERGİ ZIYAI 201602201602 821.797,91 TL 2465393,73 TL BÜYÜKDERE CD BEYTEM PLAZA Kapı No:KAT Daire No:1 ŞİŞLİ İSTANBUL
13  1290362999 BACARDI-MARTINI B.V. KDV/VERGİ ZIYAI 201512201512 1.432.346,20 TL 4.297.038,60 TL BÜYÜKDERE CD BEYTEM PLAZA Kapı No:KAT Daire No:1 ŞİŞLİ İSTANBUL
14  1420601975 ERTAŞ AJANS VE TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. KV/VERGİ ZİYAI 201501201512 31.082,60 TL 139.871,70 TL GÜLBAHAR MAH/SEMT SALİH TOZAN SK. Kapı No:17 Daire No:1ŞİŞLİ / STANBUL
15   1420601975 ERTAŞ AJANS VE TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. KUR.GEÇİCİ/VZC 201507201509  4.183,94 TL 18.827,73 TL GÜLBAHAR MAH/SEMT SALİH TOZAN SK. Kapı No:17 Daire No:1ŞİŞLİ / STANBUL
16   1420601975 ERTAŞ AJANS VE TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. KUR.GEÇİCİ/VZC 201504201506 13.943,98 TL 62.747,91 TL GÜLBAHAR MAH/SEMT SALİH TOZAN SK. Kapı No:17 Daire No:1ŞİŞLİ / STANBUL
17   1420601975 ERTAŞ AJANS VE TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. KUR.GEÇİCİ/VZC 201501201503 12.954,60 TL 38.863,80 TL GÜLBAHAR MAH/SEMT SALİH TOZAN SK. Kapı No:17 Daire No:1ŞİŞLİ / STANBUL
18   1420601975 ERTAŞ AJANS VE TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. KDV/VZC 201505201505 5.428,06 TL 24.426,27 TL GÜLBAHAR MAH/SEMT SALİH TOZAN SK. Kapı No:17 Daire No:1ŞİŞLİ / STANBUL
19   1420601975 ERTAŞ AJANS VE TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. KDV/VZC 201504201504 4.359,08 TL 13.077,24 TL GÜLBAHAR MAH/SEMT SALİH TOZAN SK. Kapı No:17 Daire No:1ŞİŞLİ / STANBUL
20   1420601975 ERTAŞ AJANS VE TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. KDV/VZC 201503201503 4.346,91 TL 13.040,73 TL GÜLBAHAR MAH/SEMT SALİH TOZAN SK. Kapı No:17 Daire No:1ŞİŞLİ / STANBUL
21   1420601975 ERTAŞ AJANS VE TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. KDV/VZC 201502201502 3.547,08 TL 10.641,24 TL GÜLBAHAR MAH/SEMT SALİH TOZAN SK. Kapı No:17 Daire No:1ŞİŞLİ / STANBUL
22   1420601975 ERTAŞ AJANS VE TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. KDV/VZC 201501201501 3.765,19 TL 11.295,57 TL GÜLBAHAR MAH/SEMT SALİH TOZAN SK. Kapı No:17 Daire No:1ŞİŞLİ / STANBUL
23   1420601975 ERTAŞ AJANS VE TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. KDV/VZC 201507201507 3.765,55 TL 16.944,98 TL GÜLBAHAR MAH/SEMT SALİH TOZAN SK. Kapı No:17 Daire No:1ŞİŞLİ / STANBUL
24    2310651006 YAVUZ ÇAŞKA KDV/VZC 201508201508 4.993,23 TL 22.469,54 TL MECİDİYEKÖY MH. SELAHATTİN PINAR CAD. Kapı No:6 Daire No:6 ŞİŞLİ İSTANBUL
25    2310651006 YAVUZ ÇAŞKA KDV/VZC 201511201511 3.768,57 TL 16.958,57 TL MECİDİYEKÖY MH. SELAHATTİN PINAR CAD. Kapı No:6 Daire No:6 ŞİŞLİ İSTANBUL
26    2310651006 YAVUZ ÇAŞKA KDV/VZC 201510201510 9.984,09 TL 44.928,41 TL MECİDİYEKÖY MH. SELAHATTİN PINAR CAD. Kapı No:6 Daire No:6 ŞİŞLİ İSTANBUL
27    2310651006 YAVUZ ÇAŞKA KDV/VZC 201507201507 3.652,81 TL 16.437,65 TL MECİDİYEKÖY MH. SELAHATTİN PINAR CAD. Kapı No:6 Daire No:6 ŞİŞLİ İSTANBUL
28    2310651006 YAVUZ ÇAŞKA KDV/VZC 201506201506 4.187,04 TL 18.841,68 TL MECİDİYEKÖY MH. SELAHATTİN PINAR CAD. Kapı No:6 Daire No:6 ŞİŞLİ İSTANBUL
29    2310651006 YAVUZ ÇAŞKA GEÇİCİVERG/VZC 201510201512 13.720,37 TL 61.741,67 TL MECİDİYEKÖY MH. SELAHATTİN PINAR CAD. Kapı No:6 Daire No:6 ŞİŞLİ İSTANBUL
30    2310651006 YAVUZ ÇAŞKA GEÇİCİVERG/VZC 201507201509 9.704,16 TL 43.668,72 TL MECİDİYEKÖY MH. SELAHATTİN PINAR CAD. Kapı No:6 Daire No:6 ŞİŞLİ İSTANBUL
31    2310651006 YAVUZ ÇAŞKA GEÇİCİVERG/VZC 201504201506 6.026,28 TL 27.118,26 TL MECİDİYEKÖY MH. SELAHATTİN PINAR CAD. Kapı No:6 Daire No:6 ŞİŞLİ İSTANBUL
32    2310651006 YAVUZ ÇAŞKA YGV/VZC 201501201512 60.808,65 TL 273.638,93 TL MECİDİYEKÖY MH. SELAHATTİN PINAR CAD. Kapı No:6 Daire No:6 ŞİŞLİ İSTANBUL
Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı-soyadı/ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle  tanzim olunan vergi ceza ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları 
nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103-106. Maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlaya-
rak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut tahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müra-
catta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.' 1 sayfa 32 satırdan oluşmaktadır. KAĞITHANE - İSTANBUL

Vergi 
K.No

Servis şoförlüğü yapan Gülhan
Sınar ise,  "Boşta olan araçlarımız
mesela filyasyon ekiplerinde de-
ğerlendirilebilir. Servis araçlarımız
boş, hani derler ya savaşta her si-
lahı kullanmak gerekir. Bu bir sa-
vaşsa, bu savaşta bizim servis
araçlarımız önemli bir rol oynayabi-
lir. Hem servisçi esnafımızın bura-

dan bir gelir elde etmesi sağlanır
hem bu açık kapatılabilir. Toplu ta-
şımada biliyorsunuz pik saatlerde
yoğunluk oluyor. Toplu taşıma araç-
ları yetişmiyor. Yine servis araçla-
rından bu noktada yararlanılabilir.
Hem bizler para kazanırız hem de
vatandaşımıza hizmet ederiz diye
düşünüyoruz" diye konuştu.

Toplu ulaşım önerisi

Koronavirüs

denetimi
kOrONaVirÜS önlemleri kapsamında İstanbul'da
toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Sürücü ve
yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması

konusunda uyarıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik
Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler birçok noktada denetim yaptı. De-

netim noktasında resmi ve sivil ekipler sürücülerin evrak kontrolü ya-
pılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı

kontrol edildi. Kadıköy Bostancı'da yapılan denetimlerde ekipler maske
ve yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

Beyoğlu'nda denetimler 

Beyoğlu Kasımpaşa Turabibaba Caddesi üzerinde de denetim yapıldı. Ko-
ronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri,

otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta du-

rumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve
sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Binalar dezenfekte
edilip temizleniyor

fatih Belediyesi ekiplerince, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında il-
çede vaka görülen binaların ortak kullanım

alanlarını dezenfekte edildi. Tüm dünyayı etkisi altına
alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedbir-
leri sıklaştıran Fatih Belediyesi, bina dezenfeksiyonu için
6 özel ekip oluşturdu. Özel kıyafetli belediye çalışanları,
ilçede vaka görülen binaların, merdiven ve apartman boş-
luğu gibi ortak kullanım alanını dezenfekte ediyor. De-
zenfekte işlemiyle ilgili bilgi veren belediye ekipleri,
şimdiye kadar ilçede 500'e yakın binada dezenfekte işle-
minin yapıldığını, kullanılan dezenfektanın, Sağlık Ba-
kanlığı’ndan onaylı olduğunu, mikroorganizmalara karşı
geniş etki sağladığını ve uygulayan personele, uygulama
ortamını kullanan vatandaşlara ve hayvanlara zarar ver-
mediğini söyledi. Yapılan çalışmadan memnun oldukla-
rını dile getiren ilçe sakinlerinden Ercan ve Hakime
Aksan, “Belediye ekiplerini aradıki 24 saat için dezenfekte
etmeye geldiler, teşekkür ederiz” dedi.

Rüstempaşa Cami
ibadete açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
2016'da başlanan restorasyon çalışmaları ta-
mamlanan Eminönü'ndeki Rüstem Paşa

Camii, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.
Eminönü'ndeki Rüstem Paşa Camii, Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü tarafından 2016'da başlanan restorasyon çalış-
malarının tamamlanmasının ardından bugün cemaatle
buluştu. Cuma namazına Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin
Baş ve Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çe-
lebi başta olmak üzere Eminönü esnafı ve vatandaşlar
geldi. Namaz sonraki çevredeki esnaflar tarafından ce-
maate ciğer ve pilav ikram edildi. Aslan Yılmaz ise alışve-
riş için Eminönü'nde olduğunu ve caminin açık
olmasından dolayı cuma namazını burada kıldığını söy-
ledi. Restorasyon çalışmalarından haberdar olduğunu
anlatan 70 yaşındaki Yılmaz, "Hep Eyüpsultan'da kılıyor-
dum namazımı. Bugün de malzeme almaya geldim. İşte
tesadüf ezan okundu. Burada abdest aldım namazımı
kıldım. Ben çalışmaları duymuştum. Bize nasip oldu
bugün burada namaz kılmak” diye konuştu.
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Kemal Kılıçdaroğlu ile 
niye uğraşıyorlar?

C umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, MÜSİAD EXPO
fuarına katıldı. Tüyap Kongre

ve Fuar merkezindeki MÜSİAD EX-
PO'ya Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, AK Parti Genel Başkan Vekili
Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İletişim
Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir
Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Va-
lisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl
Başkanı Bayram Şenocak, katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yap-
tığı konuşmasında, "Salgının dünyayı
kasıp kavurduğu ikinci dalgasında da
nispet daha iyi durumdayız" dedi.

CHP oyunbozanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tümüyle
yeni bir anayasa yapmak için kolları sı-
vadık. Ancak Cumhuriyet Halk Parti-
si'nin oyunbozanlığı sebebiyle neticeye
ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni bir
anayasa hazırlamaktan kaçanların,
daha sonra karanlık mahfillerde başka
gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı.
Böylece bizim başlattığımız yeni ana-
yasa çalışmasının niçin akamete uğra-
dığı da aleniyet kazandı. Bunun
yanında temel kanunların tamamını ye-
nileyerek adalet sistemimizin altyapısını
ve insan kaynağını güçlendirerek ülke-
mizde hukuka erişimi kolaylaştırdık.
Hak ve özgürlük alanlarını olabildiği
kadar genişleterek milli birlik ve bera-
berliğimizi tahkim ettik. Ekonomi ala-

nında da pek çok reformu hayata geçi-
rerek ülkemizin makro ekonomik görü-
nümünü çok ilerilere taşıdık. Velhasıl
biz reformlara hiç ara vermedik. Deği-
şim iradesini hiç elden bırakmadık" diye
konuştu. Erdoğan, "Ekonomide ve de-
mokrasiye ülkemizi yeni bir yükseliş dö-
nemine sokmakta kararlıyız. Yeni
reform ve atılımlar için hazırlıklar yapı-
yoruz. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazır-
lıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede
Meclis gündemine getireceğiz. Eko-
nomi ve demokraside ülkemizi yeni bir
yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız"
dedi.  

Faiz kararı 

Erdoğan, "Milletimizin geleceğe gü-
venle bakabilmesi için bugün almamız
gereken tedbirler neyse onları hayata
geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse
bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin
farkındayız, dünkü faiz artışını bu çer-
çevede değerlendiriyorum. Türkiye'yi
faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkar-
mamız şarttır. Faiz her şeyden önce pa-
radan para kazanmak suretiyle
insanları sömürmektedir. Faiz sebeptir,
enflasyon neticedir. Asıl hedefimiz en-
flasyonu en kısa sürede tek haneli ra-
kamlara indirmek, faizlerin de buna
uygun şekilde aşağı inmesini temin et-
mektir. Bunu başardığımızda kurun da
istikrara kavuşacağını umuyorum. Yeni
ekonomi yönetimimizle birlikte tüm
mesaimizi ve dikkatimizi bu konuya
hallederek ülkemizi bu kronik sancıdan
inşallah kurtaracağız" ifadelerini kul-
landı. DHA

K emal Kılıçdaroğlu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.
Seversiniz, sevmezsiniz. O sizin bileceğiniz iş.

Ama medeni toplumların bir gereği olarak saygı du-
yarsınız. Duymalısınız. Bu konuda düşünecek pek 
bir şey yok. 

Hepsinden öte; Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına ge-
lenler peki... Sevgisizliğin, saygısızlığın katmerlenip
gün gün büyüdüğü Türkiye'de Kılıçdaroğlu'nun başına
neler gelmedi ki? Hatta öyle ki herhalde son yıllarda
Türkiye siyasetinde bu kadar bahtsız başka bir politi-
kacı daha yoktur.

Şehit cenazelerinde önüne mermiler bıraktılar. Tel-
evizyon ekranlarında çıkıp bizzat canıyla tehdit etti-
ler. Artvin'e giderken terör örgütü PKK tarafından
suaikaste maruz bıraktılar. Ankara Çubuk'ta yine bir
şehidin cenazesinde birilerinin “öfkeli kalabalık” de-
diği ne iduğu belirsiz çevrelerce linç etmek istediler.
Yüzüne yumruk mu atmadılar, sırtına tekme mi at-
madılar. Neler neleeer...

Ne oldu peki o esnada? Emin olun Türkiye'de ken-
disinin oyunu aldığı 10-12 milyon seçmen evlerinde
oturup sinirden dişlerini sıkarak izledi olup bitenleri.
Kemal Kılıçdaroğlu bütün bu hengamelerin her bi-
rinde fitili ateşlemeyi başarabilirdi. Hatta kendi parti-
lilerini sokağa çağırabilirdi. Ama o ne yaptı? 

“Eline, diline, beline sahip ol” öğretisine sahip
çıktı. Kimseyi hedef göstermedi, nefret söylemleri kul-
lanmadı. Sakinliğiyle, siyasi ve kişisel olgunluğuyla
saldırıyı yapanları adalete havale edip, işini yapmaya
devam etti.

70 yaşında Ankara'dan İstanbul'a adalet için yü-
rüdü. Öyle veya böyle Türkiye siyasetine Ekrem İma-
moğlu gibi bir isim kazandırdı. Senelerdir
yapılamayanı yaptı ve CHP'ye İstanbul'u armağan
etti. Millet İttifakı gibi iyi düşünülmüş ve stratejik
hamlelelerle muhalefeti bir arada tutmayı başardı.
Sadece İstanbul mu? Ankara'yı kazandı, Antalya'yı
kazandı, İzmir'i kazandı, Adana'yı kazandı, Bolu'yu
kazandı, Hatay'ı kazandı.... Hani bütün buraları ka-
zanacağız dediğinde kendisine televizyonda gülen bir
hanımefendi vardı ya; hepsinin yüzünü mosmor etti!

Sakinliğiyle, tevazuluğu ve başarılarıyla birlikte
kendisini sevmeyen herkesin yüzünü mosmor etti! Ve
yüzü mosmor olanların da hedefi haline geldi. 

Mermiler, suikastler vs derken şimdi de 
mektuplar...

Oturun bakın Kemal Bey hala aynı tevazusunu ko-
rumayı sürdürüyor. İşini yapmaya devam ediyor.
Zaten doğrusu da bu. Ve başlıkta sorduğumuz soru-
nun cevabı da bu. Saldırıyorlar çünkü; Kılıçdaroğ-
lu'nun dikkatini, kontrolünü, disiplinini kaybetmesi
demek muhalefetin ivme kaybetmesi demek. Kılıçda-
roğlu'na saldırmak veya o'nu tehdit etmek demek aynı
zamanda Türkiye'deki muhalefeti de tehdit etmek
demek. Bütün bunların üzerine bir korku imparator-
luğu inşa etmek demek.

Veya lafı uzatmayalım atalarımızın da en net 
tabiriyle;

Meyve veren ağaç taşlanır diyelim geçelim...

Cumartesi'ye öykü

Deli gibi bir yağmur yağıyor. Bütün kederimi, öf-
kemi, üzüntümü; içimde yanan ateşi söndürmek için
canhıraş mücadele veren bir itfaiye hortumu sanki
üzerime tutulmuşçasına; yağmur yağıyor. Yağmur
damlaları deri ceketim üzerinden ölü sinekler gibi
hızla yere düşüyor. Gömleğimin bağrı açık. Hızlı
adımlarla yürüyorum. Yağmura rağmen, ıslanmama
rağmen; yarın yokmuşçasına yürüyorum. Cebimde
iki-üç liram var. Ne taksiye binebilirim, ne dolmuşa.
O yüzden yürümekten başka çarem yok. Hem Ezgi'ye
söz vermiştim. Saat 9'da evde olacaktım...

Hızlı hızlı yürüyordum işte; cehennemden kaçan bir
günahkar gibi, bara koşan ayyaşlar gibi hızla yürü-
yordum. İnsanlar durakların içinde bekliyorlardı veya
tabela altlarında durup yağmurun dinmesi için zaman
geçiriyorlardı. Ben ise yürüyordum işte. Sert ve hızlı
adımlarla yürüyordum. İnsanların bana baktığını his-
sediyordum. “Deli” diyorlardı belki veya “acelesi ol-
malı” diye düşünüyorlardı. Ne düşünürse düşünseler.
Napolyon misali geçiyordum önlerinden. O korkaklar
sağlı sollu kaldırımlarda tabela ve çardak altlarında
beklerken ben yolun ortasında yağmuru, soğuğu ve ıs-
sızlığı yara yara ilerliyordum. Zafer takı üstünde Pa-
ris'e giren bir Napolyon'dan farksızdım...

Yağmurdan korkan yığınları geride bıraktıktan
sonra Ezgi'nin oturduğu evin sokağından içeri girdim.
Telefonum çaldı.

“Anıl.”
Geldim bebeğim. Sokağın başındayım.
“Haaa. Ya ablam eniştemle kavga etmiş. Bana ge-

liyormuş. Sen gelmesen diyecektim...”
Hadi ya.
“Valla ya çok kötü oldu bu.”
Neyse tamam. Başka zaman gelirim. Görüşürüz.
“Görüşürüz kendine dikkat et.”
Seni se... 
Dıt dıt dıt...
Kapattı Ezgi. Hay ablasına da eniştesine de...

Kavga edecek günü bulmuşlar. Telefonun ekranına
baktım mal mal. Yağmur damlaları ekranın üzerine
düşüyordu. Sanki telefonum ağlıyor gibiydi. Ben ağlı-
yor gibiydim. Hevesi kursağında kalmak ve hayal kı-
rıklığı böyle bir şey olmalıydı...

Sokaktan gerisin geri döndüm. Yağmur hala deliler
gibi yağmakta inatçı görünüyordu. Saçlarım sırılsık-
lam olmuştu. Ezgi'ye kavuşma ihtimali de ortadan
kalkınca iyiden iyiye üşüdüğümü hissetmiştim. Az
evvel Napolyon misali önlerinden geçtiğim yığına
dönüp mahcup bir bakış attım.

Kaldırıma çıkıp aralarına sıkıştım. Şimdi yağmu-
run durmasını bekliyordum..

KUR SARMALINDAN
ACILEN CIKMALIYIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerekirse bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin
farkındayız, dünkü faiz artışını bu çerçevede değerlendiriyorum. Türkiye'yi faiz, enflasyon,
kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Faiz her şeyden önce paradan para kazanmak
suretiyle insanları sömürmektedir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" dedi

Erdoğan, "Her şeyden önce yurt dışındaki
tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeli-
yiz. Yatırımcının güvenini kazanmak için her
türlü adımı atacağız, bunun için gerekeni ya-
pacağız. Yatırım yapan herkesin yanında yer

alacağız. Yeni dönemde işbirliğine dayalı bir
çalışma yöntemini hayata geçireceğiz. Biz
Türkiye'nin gücüne, potansiyeline inanan
herkesle birlikte yürümeye varız" şeklinde
konuştu.

Tasarruf vurgusu

Pes etmeyen
öğretmenler
Maltepe Üniversitesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde
Türkiye’nin dört bir yanında pes etmeyen öğretmenleri
buldu, ilham veren hikâyelerini ekrana taşıdı

Millî Eğitim Bakanlığı'nın des-
teği, Vanilla Media’nın yapımcı-
lığında gerçekleşen 24 Kasım

Öğretmenler Günü kısa film projesi için
Şırnak’tan Konya’ya, Muş’tan Antalya’ya
Anadolu’nun dört bir yanında görev
yapan örnek öğretmenlerin hikayeleri der-
lendi. Zorluklara ve yokluklara rağmen
asla pes etmeyen öğretmenlerin ilham
veren hikâyeleri ekrana taşındı. İzmir, İs-
tanbul ve Diyarbakır’da günler süren çe-
kimlerde kameranın karşısına geçenler ise
öğrenciler oldu. “Kendi Hikâyeni Yaz” slo-
ganıyla hayata geçirilen filmlerde bu yıl;
Diyarbakır’ın Kumrucuk Köyü’nde yaşa-
yan Azra Tosun, kara tahta ve sıralardan
oluşan bir sınıftan ibaret okulu bir yaşam,
bilim ve sanat merkezine çeviren köy öğret-
meni Hasan Kartal’ı, İzmir’de otizmli
opera bölümü öğrencisi Recep Ege Altın-
cıoğlu, kendisini konservatuvara ve dünya
birinciliğine taşıyan Müzik Öğretmeni
Orçun Berrakçay’ı, İstanbul’da 20 yaş altı
genç atletler 4x400 koşusunda Türkiye’ye
ilk kez Avrupa şampiyonluğunu getiren

milli sporcu Oğuzhan Kaya, kendisini keş-
feden ve yetiştiren beden öğretmeni Samet
Eğribel’i anlattı.

Öğretmenlere teşekkür

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Şahin Karasar, 2018’den buyana ilham
veren öğretmen hikâyelerinin ekrana taşın-
dığını hatırlatarak, “Başta Atatürk olmak
üzere Türkiye’nin tüm fedakâr öğretmen-
lerine teşekkür etmek amacıyla çıktığımız
yolda yeni hikâyelerle güç bulmaya devam
ediyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü
kutlu olsun” dedi. Pes etmeyen kahraman-
ların hikâyelerine küresel salgın koşullarına
rağmen ara verilmediğini anlatan Karasar,
şöyle konuştu: “Dünya çapında çok zor,
travmatik günlerden geçiyoruz. Koronavi-
rüsle mücadele sürecinde çocuklarımızıne-
lini bırakmayan, eğitimin gücüyle bizleri
ayakta tutan öğretmenlerimize ne kadar
teşekkür etsek az. Tüm kahraman öğret-
menlerimizi temsilen seçtiğimiz üç eğitim-
cinin hikâyesi Türkiye’ye armağan olsun.”
DHA

Tarife oyunu ortaya çıktı
İstanbul'da yapılan denetimlerde 200 gram ekmeğin bazı fırınlarda 1,5
liraya, bazı fırınlarda ise 2 liraya satıldığı ortaya çıktı. "İstanbul Fırıncılar
Odası'nın tarifesini uyguluyorduk" diyen fırınlara ceza kesildi

Bağcılar'da Kaymakam-
lık ve İstanbul Ticaret İl
Müdürlüğü tarafından 121

fırın denetlendi. Denetimler fırınlarda
farklı fiyat tarifesinin uygulandığını or-
taya çıkardı. Denetim yapan ekipler,
tek tek fırınlara girdi. Fırınlarda gra-
maj ve fiyat kontrolü yapıldı. Denetim-
ler sırasında fırınların iki farklı fiyat
tarifesi astığı görüldü. Bazı fırınlarda
200 gram ekmeğin 1,5 lira, bazı fırın-
larda ise 2 liraya satıldığı belirlendi.
Fırın işletmecileri ekipler tarafından
uyarıldı, 2 lira yazan fiyat tabelalarının
indirilmesi istendi. 200 gram ekmeği 2
liradan satan fırın işletmecisi Nuri
Sönmez, "İstanbul Fırıncılar Odası'nın
tarifesini uyguluyorduk" dedi. Bağcılar
Kaymakamı Mustafa Eldivan ise, "Bu
astığınız fiyatlar resmi fiyatlar değil.
Kendinize göre oluşturduğunuz fiyat-
lar ve bununla ilgili işlem yapacağız.
Fırıncılar odasının tarife verme yetkisi
yok" ifadelerini kullandı.

Tarife belirleme yetkileri yok

Yapılan denetimlerde, ekmeği 2 lira-
dan satan fırınların tarifeyi fırıncılar
odasının verdiğini söylemeleri üzerine
basına açıklama yapan İstanbul Tica-
ret İl Müdürü İsmail Menteşe, "9'uncu
ayda İstanbul Ticaret Odası'nın ve
10'uncu ayda da İstanbul Esnaf Oda-
ları Birliğimizin kararlaştırdığı azami
bir fiyat tarifesi var. Bu tarifeler doğ-
rultusunda ekmeğin kilogramının 7
lira 50 kuruştan daha fazla olmaması
gerekiyor. Yani 200 gram ekmeğin 1,5
lira, 250 gram ekmeğin de 1,78 liradan
fazla olmaması gerekiyor" dedi. Men-
teşe, "Fakat gördük ki bazı yerlerde
200 gram ekmeğin 2 liraya, bazı yer-
lerde 220 gram ekmeğin 2 lira oldu-
ğunu gördük. Bugün bu ilçemizde 121
fırında aynı anda denetim yapıyoruz.

Fırıncılar odasının tek başına tarife be-
lirleme yetkisi yoktur. Oraya da baka-
cağız. Burada İl Ticaret
Müdürlüğümüz, İl Tarım Müdürlüğü-
müz, İstanbul Büyükşehir Belediye-
miz, İstanbul Esnaf Odaları ve
İstanbul Ticaret Odası 5 ayrı kurum
bu fiyat tarifesini birlikte belirliyoruz.
Diyorlar ya 'un fiyatları arttı' işte o ma-
liyetler orada tartışılıyor ve onun sonu-
cunda bir karar veriliyor. 2 ay oldu bu
fiyatlar belirleneli. İstanbul genelinde
2759 fırın var. Pastaneleri de katarsak
5300 civarında toplamda" ifadelerini
kullandı. 

Köpek korkusu feci sonuçlandı
Göktürk'te yaşayan 15 yaşındaki Mert Atakan, köpekten kaçmak isterken, bir otoparkın çıkış
noktasına 6 metre yükseklikten düştü. Kolu ve kalçası kırılan Atakan'ın tedavisi devam ediyor

Eyüpsultan Gök-
türk'te yaşayan 15 yaşın-
daki Mert Atakan,

arkadaşları ile oyun oynarken ma-
hallede bulunan sahipsiz köpekler
tarafından kovalanmaya başlandı.
Kaçmak isteyen Mert Atakan, den-
gesini kaybetti ve yaklaşık 6 metre
yükseklikten aşağı düştü. O anlar
bir işyerinin güvenlik kamerası ta-
rafından saniye saniye kaydedildi.
Bir sitenin otopark çıkışına düşen
talihsiz çocuk hemen hastaneye
kaldırıldı. Atakan'ın kolunda ve kal-
çasında kırıklar olduğu öğrenildi.
Mert Atakan'ı kovalayan 2 köpek
ise belediye ekipleri tarafından ba-
rınağa götürüldü. Aynı bölgede ya-
şayan mahalle sakinleri ise başıboş

halde gezen köpeklerin çokluğun-
dan dert yanıp, daha önce kendile-
rine de saldırdıklarını söyledi.

Bana da saldırdılar

Aynı mahallede oturan Aytaç
Demir, başıboş dolaşan sahipsiz
köpeklerin daha önce kendisine de
saldırdığını söyledi. Demir, "Bu ne
ilk ne de son. Bu olay sürekli arta-
cak. İnşallah daha kötü şeyler
olmaz. Tek temennimiz bir an önce
bu olayın çözülmesi. Biz de bu kö-
peklerden sıkıntı yaşadık. Lamba-
larda çalışırken bana da bir saldırı
oldu. Bacağımdan kaptılar. Bu
ikinci pantolonum benim. O de-
rece sıkıntı yaşadık yani" şeklinde
konuştu.
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Almanlar
sokakta

Almanya'nın üç büyük kentlerinde hüküme-
tin uyguladığı koronavirüs önlemleri pro-
testo edilirken, başkent Berlin'de polis ile

göstericiler arasında arbede yaşandı. Dünyayı etkisi
altına alan koronavirüs nedeniyle bir çok Avrupa ülke-
sinde kısıtlamalar nedeniyle protestolar düzenleniyor.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen gösteride
maske takmayan ve salgın kurallarına uymayan göste-
ricilere polis önce dağılın uyarısı yaptı, direnen yakla-
şık bin kişilik gruba tazyikli suyla müdahalede
bulundu. Gösteriye katılan grubun kendileri için ayrı-
lan yürüyüş güzergahının dışına çıkmasıyla polisle ar-
bede çıktı, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Ruslar bizi
çok sevdi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır
Hizmetleri İdaresi'nin verilerine 2020 yılının
üçüncü çeyreğinde yurtdışına turistik sefer

gerçekleştiren Rusların yüzde 98'inin Türkiye'yi tercih
ettiği açıklandı. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yurtdı-
şına turistik sefer gerçekleştiren Rusların yüzde 98'inin
Türkiye'yi tercih ettiği belirtildi. Türkiye ise belirtilen
dönemde toplam 1.1 Rus turist ağırladı. Rusya Fede-
ral Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Hizmetleri İdaresi'nin
verilerine göre Ruslar, temmuzeylül döneminde ya-
bancı ülkelere yaklaşık 771 bin turistik sefer gerçekleş-
tirdi. Turistik amaçla yurtdışına yapılan seferlerin
yüzde 98'inin (757 bin 500) destinasyonu Türkiye
oldu. Rus vatandaşlarının Türkiye’den sonre en çok
seyahat ettiği ülkeler sırasıyla; 1 milyon 28 bin kişiyle
Abhazya, 398 binle Ukrayna, 146 binle Kazakistan, 81
binle Finlandiya, 43 binle Litvanya, 36 binle Güney
Osetya, 35 binle Çin, 29 binle Estonya ve 26 binle İn-
giltere oldu. Ancak Tur Operatörleri Birliği, bu ülkeler-
den yalnızca Türkiye'ye seyahat edenlerin turist olarak
gittiğine dikkat çekiyor. Diğer ziyaretler ise, özel ya da
iş seyahati niteliğinde olarak ifade edildi. DHA

Mızıka ile
şifa veriyor

Çin'de böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize
bağlanan Yang Deyou, eşi Tong Long-
bao'nun çaldığı mızıka ile hayat buluyor.

Çin'in başkenti Pekin'de böbrek yetmezliği nedeniyle
2017 yılından bu yana 500'den fazla kez diyalize giren
84 yaşındaki Yang Deyou, eşi  Tong Longbao’nun ken-
disine çaldığı mızıka ile mutluluk buluyor. Tedavi süre-
cinden beri eşine mızıka çalan  Longbao yerel
medyaya yaptığı açıklamada “O benim kocam ve
hasta. Onunla olmak zorundayım. Ben onsuz yaşaya-
mam o da bensiz. Biz birbirimize bağlıyız. Ağrıları
azalsın diye her daim mızıka çalıyorum. Mutlu oldu-
ğunu gözlerinden anlıyorum” dedi. Öte yandan yerel
medya çiftin 54 yıldır evli olduğu belirtti. DHA

Çin’de bir restoranda patlayan doğalgaz borusu 34
kişinin yaralanmasına neden oldu.Patlama anı sa-
niye saniye kameraya yansıdı. Çin'in Hunan eyale-

tine bağlı Miluo kentinde bir restoranda doğalgaz borusunda
patlama meydana geldi. Olay esnasında mutfakta bulunan ve
aralarında müşterilerin de olduğu 34 kişi yaralandı.Olay yerine
gelen itfaiye ekipleri yaptığı açıklamada, patlamanın doğalgaz
borusundan kaynaklandığını belirtti. Yetkililer, doğalgaz boru-
sunun patlamasının ardından çıkan yangına müdahalede bu-
lundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. DHA

Ermenistan Savunma
Bakanı istifa mı etti?

Azerbaycan'dan ağır darbe
yiyen Ermenistan'da istifalar
gelmeye devam ederken, Sa-

vunma Bakanı David Tonoyan'ın da
görevinden istifa ettiği iddia edildi.
Azerbaycan'ın hem masa da hem de

sahada kazanmasının ardından Erme-
nistan'da istifa haberleri peş peşe gel-
meye devam ediyor. Rus medyası,
Savunma Bakanı David Tonoyan'ın da
görevinden istifa ettiğini ileri sürdü.
Özellikle Azerbaycan yenilgisi sonrası

ciddi eleştirilen alan Tonoyan görevini
bıraktığı ileri sürülen haberde; Tono-
yan'ın yerine, Ermenistan Başbakanı
Nikol Paşinyan'ın askeri danışmanı
olan Vagarşak Harutyunyan'ın getiril-
mesinin planlandığı kaydedildi.

A vrupa Birliği tarafından üye
ülkelere yapılacak koronavi-
rüs kurtarma bütçeleri dahil

tüm nakit ödemeler, AB üye ülkelerin-
deki demokratik değerlere, insan hak-
larına ve yargı bağımsızlığına
bakılarak hukukun üstünlüğüne saygı
duymaları koşuluna bağlanmıştı. Bu
koşulun ardından Macaristan ve Po-
lonya, AB fonlarının hukukun üstün-
lüğü ilkesine bağlanmasına karşı
çıktıklarını ve paketin yürürlüğe girme-

sini veto edeceklerini daha önce açıkla-
mıştı. Polonya ve Macaristan Sloven-
ya’nın desteğiyle paketin yürürlüğe
girmesini veto etti ve Avrupa Birliği’nin
‘hukukun üstünlüğü’ şartında ısrar et-
mesi halinde veto kararlarını sürdüre-
ceklerini ifade etti.Macarlar destek
verdiPolonya Başbakanı Mateusz
Morawiecki dün yaptığı açıklamada
“En zayıfını (üye devletlerin) cezalan-
dıran bir Avrupa oligarşisinin olduğu
bir AB, girdiğimiz AB değil ve geleceği

olan AB değil” dedi. Diğer yandan
Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Avrupa Birliği’nin yapacağı yardımı
şarta bağlanması hakkında dün yap-
tığı açıklamada, göçmenliği reddeden
ülkelere şantaj yapmak ve cezalandır-
mak için tasarlandığını iddia etti. Baş-
bakan Orban, AB ülkelerine yapılacak
bütçe ödemelerini hukukun üstünlü-
ğüne bağlamak için önerilen mekaniz-
mayı "siyasi ve ideolojik bir silah"
olarak nitelendirdi. DHA

AB ELESTIRISI
Macaristan ve Polonya Slovenya’nın desteğiyle, Avrupa Birliği(AB) büt-
çesi ve koronavirüs kurtarma paketinin yürürlüğe girmesini veto etmişti.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dün yaptığı açıklamada, AB’yi
oligarşiye benzeterek, Birlik’teki en zayıf devletlerin cezalandırıldığını
ve Polonya'nın başlangıçta katıldığı AB'nin bu olmadığını söyledi

Yeni Zelanda polis teşkilatında yapılan bir değişiklikle kıyafet
yönetmeliğine başörtüsü de ilave edildi. Kararın ardından
ülke tarihinde ilk olarak, Müslüman kadın memurların
başörtülü bir şekilde teşkilata katılmalarına izin verildi

Yeni Zelanda'da emniyet teşkilatı kıyafet
yönetmeliği değişikliğine gitti. Ülke tari-
hinde ilk kez polis kıyaferindeki yönet-

menliğe başörtüsü de ekledi. Böylelikle
Müslüman kadın memurların başörtülü bir şe-
kilde teşkilata katılmalarına izin verildi. Konuyla
ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Zelanda emni-
yet teşkilatı,"Farklı bakış açılarının ve farklı dene-
yimlerin bizi (şu anda) yaptığımız işte daha iyi
seviyeye getirmesinin önemini anlıyoruz. Çeşitli

kabiliyetlere, geçmişlere ve deneyim seviyelerine
sahip insanlara ihtiyacımız var. Yeni Zelanda top-
lumlarının ihtiyaçlarına şimdi ve gelecekte etkili
bir biçimde hizmet edebilmemiz için çeşitlilik çok
önemli." denildi. Fiji asıllı Yeni Zelanda vatandaşı
Zeyna Ali'nin artık faaliyetlerine özel olarak tasar-
lanmış başörtüsü ile devam edeceği kaydedildi.
Yerel medyaya konuşan Zeyna Ali (30) ise Yeni
Zelanda'daki cami saldırılarının ardından emni-
yet teşkilatına katılmaya karar verdiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da
baş örtüsü izni

İngiltere devletinin yayın
kuruluşu BBC’nin 1995
yılında yayınladığı Pren-

ses Diana röportajına, usulsüzlük
yapıldığı iddiasıyla soruşturma
açılmıştı. Diana’nın büyük oğlu
Veliaht Prens William adına yapı-
lan basın açıklamasında “Bağım-
sız soruşturma, doğru yönde
atılmış bir adımdır” denildi.  BBC
adına 1995 yılında Prenses Diana
röportajını gerçekleştiren gazeteci
Martin Bashir, Prenses Diana’ya
ulaşmak için sahte banka kayıtları
kullandığı gerekçesiyle kurum
içinde soruşturma açılmış ve BBC,
Çarşamba günü röportajı soruş-

mak için emekli bir yüksek mah-
keme hakimi olan John Dyson gö-
revlendirilmişti.Doğru yönde
atılmış bir adımSoruşturma geliş-
mesinin ardından Prenses Dia-
na’nın oğlu Veliaht Prens William
adına, Prensi ve eşi Kate’i resmi
olarak temsil eden kurum Kesing-
ton Sarayı’ndan açıklama yapıldı.
Açıklamada “Bağımsız soruş-
turma, doğru yönde atılmış bir
adımdır. Panorama röportajına
yol açan eylemlerin ve o sırada
BBC'de bulunanlar tarafından alı-
nan sonraki kararların arkasındaki
gerçeğin belirlenmesine yardımcı
olmalıdır” ifadelerini kullandı.

27 yıl sonra bir ilk

Prens William memnun

Doğalgaz bomba gibi patladı

Azerbaycan ordusu 27 yıldır
Ermenistan işgali altında
bulunan Ağdam kentine

girdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı,
Azerbaycan ile Ermenistan arasında
Rusya'nın ara buluculuğunda imzala-
nan ateşkes anlaşması gereği, Azer-
baycan ordusunun Ağdam'a girdiği
duyurdu. Azerbaycan ve Türk bayrağı
asılı tanklarla Ağdam'a giren Azerbay-
can ordusunun coşkusu paylaşılan vi-
deolara yansıdı. Terkettikleri yerleri bir

bir ateşe veren Ermeni ordusu ve sivil-
ler, Ağdam'da bir çok evi ateşe verdi.
Azerbaycan medyasının paylaştığı gö-
rüntülerde, bölge halkının evlerini terk
etmeden önce yaktıkları görüldü.
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de
başlattığı operasyonda 5 kent merkezi
4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması
üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul
etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve
Kelbecer illerini de boşaltacağını taah-
hüt eden anlaşmaya imza atmıştı.



BULMACA

Kanma,
inanma

Kement

Duman

Mavi

Hava

hayvan

Söz

Boy

Beyaz

yuva Hitit

Rehin

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

U I E P S M L R H
Y L G E Ü T L N I U I
E M Y R K E Z S S L H

N S I L U Z N B
D N S E H S E I H M T
I C N M H T S B U
R D M L M D M N
M E M E L M E Y Y V

Z K Ü C Ü R Ü D L Ö
H Y D Z R F S I
U C U Y U K O N H Z
T C K Ö S N Ü C Ü L

 

R U H S U Z

4 1
5 4

3
7 2 3

6 9 5
3 9 7

6 5 3
9 4 1 2

4 5 9 1

1
4 5 9 7

9 3 4
5

1 9 7 3
7 8 6
4 2 9 6

8 4 5
3

4
5 3 7

1
4 7 9

1 5 7 6 9
9 6 8

9 1 2 4
8

4 8 6

 

K l a s i k  K a r e

Sudok u  |  K o l a y

Sudok u  |  Zo r

anmnai
a,manK

tenemK

 

nmauD

  

aviM

  

avaH

   

ayvanh

özS

          

oyB

vayu

   

ititH

 

eyazB

             

inheR

     

SPEIU

 

HRLM

 

d  
i y

de h
 ylerküzcöi skaıdğaşA

 

k ş kalmi
a aclmui bkadni ya

   

4 1

Sudoku  |  K o l a y

 

Sudoku  |  K o l a y

 

LMDR
MNCI
SHESND
ULISN
KRYME
TÜEGLY

SPEIU

 

NMDM
UBSTHM
TMHIES

BNZU
HLSSZEK
IUINLT
HRLM

 

RAK

 HALİ

A MAH HAL

AM MAD DAM

AAMBBA L

MA KUS SMA

NÜCÖSSN K KÖS

AML İS SL

AMAAML D DAML

AKYRAAYR B BA

ALİ AH

AMA AD DAMA

ALİADDA

almun b
er y
ad

 y
 bsınra�er a

içer
rah

den nö 
d

de hsiniç
�  

i ya
den v

ğ

 

RAHİ

ş 
k

İMAL Ş ŞİMAL

AHİÜR S SÜR

GEİM S SİM

GIYYGI SA AY

 SAMSA

AL

AM

A

MA

NÜCÜL

AM

.diretkt
şı

emk
ş ka

eernız ga
k ş

k
ırlmiiern v

i ya
den v

  

5

6
3

 

4
3

7 2
59

9
6 5
49 1

 

3

7
3
2

 

ÖKCT
KUYUCU
ZDYH
CÜKZ
MLEMEM

LMDR

 

LÜCÜNSÖ
ZHNOK
ISFRZ
ÖLDÜRÜC
VYYEM
NMDM

 

AZ

 HAL

YD HAY

 HA

AL

RAZ

YLENMEEYLENMEK P

AZKA

ÜÜRRÜCÜLDDÜR Ö

ANADDAN N NAD

U MENS SUR

 MAHUT

A MAH

ADDAAY H

TUNAATUN H

LHAIBSSB HA AS

AAZZAAR F FAR

 EZELİ

ELİNS ED DİNS

AMAAML D DAML

 

IM

KUYUCUOOKUYUCU ZİHİN NO

 YEMLEME

IRMAAND UY YAND

MIS TA AS

CİAHMİN T TAHMİN

CİKAACİK T TA

İMAL Ş ŞİMAL

YLENMEK

A

ÜCÜ

AN

UR

 MAHUT

AL

 

USHUR

 

ZU
4

9

 

5 9

4 5
3

5

 

1

1
79

4

 

kin

li yat. 8. Sk. - K
erG7. . pihrum, siemigş vaaavas
. 6. Oriliğçikele biş, f fiı iığtpnin ya ap
ederci inİk- . ibeD. 3. lmiraa
ümle ty iablesi atbü, rdeinler
potn alaçle eşiYYeşi- u). yunoir b

ej” (Nsınn  amyul Dza... Ö1. “ “... Ö
ğa:n SaaldoS

 

kleş
hlkklerın. 9. B

lı ğaba namzaesi lmiirtleşkçeer
k hızlı eksa, yüdjaajnoa tt. 6. Or

-cileaK4. . lciinkn, ialode cee
n aunlua bdsınral amiraaüm
-etvvukkueniz D2. . igenrk rap

nı ufaa thkahun ka’ygurt U Uygurat 

K l a s i k  K a r e

 

3

2

1
54321

K l a s i k  K a r e

 

9876

 EL
3 H

B

 

İ KED
FAA K

A EL
ARFLİ3 H

maı tyaayaclmuş bülmzüçö
elimeu k keucplen iiera vadaclmuB

 

AMAK R

1
7

ınız.yalmam
k raanalrraden yae

 

9 7
68

4 2 9
8 54

3

Sudoku  |  Zo r

 

3

6

Sudoku  |  Zo r

 

klı

, çeşiieğçenet). - Ssiürtkaatirka
lı k” addırrair Cini V  Vaının Bk
, “”” nivAAv” (“ “AOğuz ... .” (“. 7. “mıaad
e kaü vürtlü, k külii ditk. 6. Elıkka

im. - Lleaa, hlyylç. 3. A  AyenDir
taate şier hcesizce ünşüD1. 

ya:ığaşn AaıdrkauYYu

pşı yarra kaalnyaalmn oaüml
k vaumrom dinini kals. - İdır

yli ya yeürt. 8. Senemk. - Ketsi

 

klı

kler

en tlirehi bcierya tei vliğlit, çeşi
a tsk uyüüe bı vrın yazabatilı k
-aer RHe “” vryaituz İh htysuHH, “

lim in başrale uğı iralıtlıne ka
-rok, klıkalç. 4. Aerk, sulnoim

2. . eydirA- . rkâetürcn, alıt

ş.vaal satsun k kualıp
-süa Mlyacımk aamyya ya yek v
-as çushae mlerkyüüın. 9. By

 

8

7

6

5

4

3

 

 EŞ
 ES
 B
 A
 AP
 AKLI
4 H

 O
 NUH
 İ
 EL

 

UDN KO
 HIRLI

 EMZİK
AM EHR

ARFLİ5 H

 YISA
YUK O

A MOK
ATİ M

 KULP
İ KED

EK EŞ
EF ES
KOE B

SAP A
AK AP PAK

 AKLI
ARFLİ4 H

HA O
 NUH

KA İ
A EL

 

MALITARAB K
ARFLİ10 H

TIAR UY YAR
UZUHS R
CİTEL O
AAMINNA N
AANNAAD K

ANYIR A AYIR
ANAK AF FAK

ARFLİ6 H

1
9

 

5 3
1

4 7 9
5 67
6 8
9 1

 

4
7

9

2 4

 

ipgur. - T  Turaddelı mğn yaurad
emiksiz. 9. Klietiz. 8. Nöir sb

, çeşiieğçenet). - Ssiürtkaatirka

 

klkler
.iktiir bden blerli

-lını doralkuloşin iç blerkemi
en tlirehi bcierya tei vliğlit, çeşi

 

 

9

8

 

 

 IS
 ILIK
 İ

 

 

RDE ÖN
L LİZO
ŞVAAAVA L

IL IS
 ILIK

NKO İ

   

 

AMAAKLRPO T
ANLIKAMAZ R

İLİRENEBD Ö

4

 

8
8 6

  

U

 

4

 

5

 

6

    

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

 
         

        
         

       
        

          
      

     
        

     
        

      
          

    

 
       

      
        

          
       

         
 

M O K A O Y U K
U Y A R T A

A K L E S E F
T O P R A K L A M A

N A C Z
Ö D E N E B L R
N U H K A
D R U H S U Z M
E L A O H A
R A M A Z A N L K

V F A R
K A B A R T M A L
E E K S L
D K A D A N A

K O N A P A K

2 4 3 5 6 8 1 7 9
5 7 8 9 4 1 3 2 6
9 6 1 3 7 2 8 4 5
1 8 7 2 5 6 9 3 4
6 2 4 7 9 3 5 8 1
3 9 5 1 8 4 2 6 7
7 1 6 8 2 5 4 9 3
8 3 9 4 1 7 6 5 2
4 5 2 6 3 9 7 1 8

5 8 7 4 3 9 6 1 2
3 1 4 2 5 6 8 9 7
9 6 2 1 8 7 3 4 5
4 9 3 5 2 1 7 6 8
1 5 6 9 7 8 2 3 4
7 2 8 6 4 3 1 5 9
8 4 5 3 1 2 9 7 6
6 7 1 8 9 4 5 2 3
2 3 9 7 6 5 4 8 1

8 9 3 2 5 7 1 4 6
2 5 1 9 4 6 3 7 8
7 6 4 1 8 3 9 5 2
6 4 7 3 1 9 2 8 5
1 2 8 5 7 4 6 3 9
9 3 5 6 2 8 4 1 7
3 8 6 7 9 1 5 2 4
5 7 9 4 3 2 8 6 1
4 1 2 8 6 5 7 9 3

A M A N H A K
T U A M I R A L
A K M T A L
K A L E C L K

V R T T
D E S T R O Y E R
E M E L L A S O
P E R Y O D K
O T A K G A Z A

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

K K lekesi Mahrut T Töreye T Local Area
Network Ü Geri G Acep A Bir A B araç Ç T

L A S O Kayak

Gelir S K rasyon

Kraliçe Ö L Ç M E Ata C E T Seyelan A K Usanç
anlatan bir

sözü

Ötürü N A Müzikli
tiyatro eseri O P E R A A R K A Bir renk M O R türü R E N

K A M U R A N C E N G Z Elektrikte

kutu B U A T H A Y M
Gelincik

Söz A S bulunan A D E L olan E A S Büyük O T A Cezire A
T A A T Boy A Y A K Bir ülke T Beyaz A K

Kas
Bir K K L A N P S T A D infaz

A D A L E benzer

Çare M D E Esasi

Hitit A S A L
A R K D U Y Erkek E R E T Bir tür

A L T S kesik M A K T U Fecir T A N
G E C E A A A Güzel Ü F L E Ç

K A R U N P H R B N B
An

ürünü olan A L R
hanlara

Tek parça R Sofa Ç R O Z Rehin T U T U H N D U Alaca O H
K A R A H A N koyun E K Köpek R U M S U A B

N O O L E U Y U R sese C R A tahlil A N A L Z
P A P E L S E R A K U T U K L Latife A K A

    
     

   

     
  

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

  

Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 CUMARTESİ 21 KASIM 2020

ÇÖZÜMLER



Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Sinema Genel
Müdürlüğü ana spon-

sorluğunda, Fatih Belediyesi katkı-
larıyla “Aile” temasıyla 2 bölüm 7
kategoride düzenlenen yarışmanın
finale kalan eserleri ilan edildi.
Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal
Tesislerinde yapılan toplantıya Ya-
rışma Organizasyon Heyeti, Da-

nışma Kurulu ve Değerlendirme
Jüri üyelerinin yanı sıra sinema ve
sanat camiasından isimler ile bir-
likte basın mensupları da katıldı.

574 eser kabul edildi

Yarışma hakkında bilgi veren
Alemlere Rahmet Kısa Film Yarış-
ması’nın Proje koordinatörü Cemil
Nazlı, “Küresel salgın döneminde

her türlü zorluk ve kısıtlamaya rağ-
men sinema ve sinema camiasına
destek vermek istediklerini, gerekli
önlemlerin alındıktan sonra haya-
tın devam etmesi gerektiğine inan-
dığını söyledi. 63 ülkeden toplam
574 eserin kabul edildiği yarışma-
nın önceki senelere nazaran bu yıl
en yüksek katılım ile teveccüh gör-
düğünü, her yıl artan ilgi ve alaka-
nın bu yıl eserlere de yansımış
olmasının mutluluğunu yaşıyoruz.
Belgesel kategorisinin yarışamaya
ayrıca renk katıyor” dedi. Bu
sene ilk olarak ödül alacak fina-
list eserlerinin yanı sıra özel bir
seçki ile yarışmanın öne çıkan
eserlerinin çevrimiçi göste-
rimlerinin yapılacağını du-
yuran Cemil Nazlı, “Onur
Konuğu olarak Ahmet
Uluçay adına ailesine
plaket verecek olmanın
gururunu yaşadıkla-
rını ve bu gururu yö-
netmenliğini Nuray
Kayacan’ın yaptığı
merhum sinema-
cımızın biyogra-
fik belgeselinin
salon gösterimi
ile de taçlan-
dırmak iste-
diklerini”
ifade etti.
DHA

KÜLTÜR SANAT
CUMARTESİ 21 KASIM 2020

Yarışmada finale kalan
92 kişi, dün akşam birinci
olabilmek için Aşık Mah-

zuni Şerif'in türkülerini en güzel bir
şekilde seslendirmeye çalıştı. Meh-
met Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde
düzenlenen finalde 4 kişilik jüri, bi-
rinciyi belirlemekte zorlandı. Ya-
rışma sonunda Kevser Özdemir
birinci, Ali Aslan ikinci,
Mergül

Palta üçüncü oldu. Bir diğer yarış-
macı Süleyman Güçlü ise mansiyon
ödülüne layık görüldü. Kevser Öz-
demir ödülünü Türk Halk Müziği
sanatçısı Sevcan Orhan'ın elinden
alırken, Ali Aslan'ın ödülünü Kahra-
manmaraş Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Hanifi Toptaş, Mergül
Palta'ının ödülünü Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
teri Rüstem Keleş, Süleyman Güç-
lü'nün mansiyon ödülünü de
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Kadir Saltalı verdi. Törenin ardın-
dan Sevcan Orhan sahneye çıktı.
Birbirinden güzel türküleri seslendi-
ren Orhan, repertuarında Aşık
Mahzuni Şerif'in eserlerine de yer

verdi.
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Sevcan Orhan’dan anlamlı bir ödül
Kahramanmaraş Büyükşehir

Belediyesi tarafından 
düzenlenen 1'inci Uluslararası 

Edebiyat ve Şiir Günleri kapsamında
gerçekleştirilen Aşık Mahzuni Şerif

Ses ve Beste Yarışması'nın finali
yapıldı. Yarışmanın birincisi Kevser

Özdemir, ödülünü Türk Halk Müziği
Sanatçısı Sevcan Orhan'ın 

elinden aldı

Oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, dizi ve 
film sektörü ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
sürecinde sektörün yaşadığı değişimleri anlattı

“ Mandıra Filozofu", "Yengen ve
Şengen", "Yaşamak Güzel Şey",
"Babamın Ceketi" ile Kovid-19 kı-

sıtlamaları nedeniyle zor koşullarda çeki-
len "Maskeler de Düşer" filmlerine imza
atan Saçıntı, Yüreğir Belediyesi tarafın-
dan hayata geçirilen Film Akademisi'nin
açılışı için geldiği Adana'da sorularını
yanıtladı.

lŞu an yeni projeleriniz var mı, anlatır
mısınız?
"Şu an proje yapacak durumda değiliz.
Korona belimizi kırdı. Bütün sektörlere
darbe vurdu, sinema, tiyatro, müzik,
sahne sanatları, dizi sektörü dahil. Çok
sıkıntılı bir süreç. O süreçte ben bir şey
çeksek, self servis bir film çeksek, sosyal
mesafeyi koruyarak diye herkesin kendi
sahnelerini çektiği bir film yaptım. 'Mas-
keler de Düşer' diye. İnternete koyduk
ama açıkçası internette de beklediğimiz
ilgiyi göremedik. Şu an korona yüzün-
den bir şey üretemiyoruz. Kafada üret-
sek de gerçekte üretemiyoruz. İlk
gösterimini 'sanal gala' diye duyurduk.
Ücretsiz gösterdik ve aynı anda 12 bin
kişi canlı izledi. Sonra 2 aydır 2,5 lira gibi
cüzi bir miktarla izlettirmeye çalıştık.
Aylık 1500 kişi de ücretli izledi. Şu an 14
bin civarı kişi izledi. Bir süre sonra dijital
platformlara satamazsak YouTube'a üc-
retsiz koymayı düşünüyorum. Şu an sa-
dece hayal edebiliyoruz. Kafada proje
üretebiliyorum, gerçek hayatta üretemi-
yoruz. Gerçekten her şey çok sıkıntılı.
Mesela günlük ortalama seyirci sayısı
seans başı 2,5'a düşmüş. Nereden nasıl
üreteceğiz. Bir kabare yapayım diyor-
dum şimdi seyirci sayısı 3'te 1'e düşmüş.

Salon kiraları düşüyor mu, yok. Tam ter-
sine bazı belediyelere ait salonlara zam
yapılmış. Nasıl üreteyim, niye üreteyim?"

Sağlıkçılar bir tane

lKovid-19 salgınıyla mücadelede
büyük bir yükü omuzlayan sağlık çalı-
şanlarına birtakım vaatleriniz vardı,
bahsedebilir misiniz?
"Hala normal sürece dönemediğimiz
için eğitim öğretim alanında da talep
oluşturulursa, ilgisi olan varsa, senaryo,
kurgu ve yönetmenlik kursu gibi şeyler
sağlık çalışanlarına böyle bir vefa borcu
ödemek istiyorum kendi adıma. Onun
dışında gösterilerimizde nasıl öğrenci in-
dirimi oluyorsa sağlık çalışanı indirimi
yapmayı düşünüyorum. Şu an tam sö-
zümü yerine getiremiyorum, gösteri de
yapamıyoruz. Sözümüz söz, sağlık çalı-
şanlarına bundan sonra ömür boyu,
kendi yaptığımız tüm organizasyonlarda
indirim düşünüyorum."

Dizi sektörü zoru başardı 

lTürk dizileri, ABD'den sonra en
fazla ihraç edilen projeler haline geldi,
bu konuda düşüncelerinizi alabilir
miyiz?
"Zaman zaman onları geçtiğimiz oldu.
Aslında dizi sektörü Türkiye'deki hiçbir
sektörün başaramadığını başardı. Dün-
yada birinci olduğumuz dönemler de
oldu. ABD ve Brezilya bir ve ikiydi, biz
neredeyse amatör kümedeydik sonra
geldik, gerilerden süper ligde şampiyon
olduk, yani dünya kupasını aldık. Sonra
ne oldu kendi ayağımıza sıktık. Senaryo-
ları yüzde 80 ucuza mal edebilmek için
Kore uyarlamalarına başladık. Öyle 

bir noktaya geldik ki bugün bizi bir Kore
senaryosu uyarlaması filmimiz Oscar
yarışında temsil etmeye çalışacak. Niye
yaptık bunu, senarist mi yok bu toprak-
larda, hikaye mi yok? Bu toprakların
kültürünün hikayesinin kaçta kaçı Ko-
re'de var. O zamanki rakamlarla uyduru-
yorum Türkiye'de senaryo 15-20 bin
liraysa Kore senaryosunu 3 bin liraya
alıyor. Bir milyonluk bütçe ama bu
kadar küçük hesap olmaz. Oradan 10
bin lira kar edeceğim diye gidiyorsun
Kore senaryosu alıyorsun. Bir açıklama
daha yapıyorlar, 'Önümüzü görebiliyo-
ruz. Kore'den hazır alınca 100 bölüm
sonrasını görebiliyoruz' diye. Sonuçta o
avantajı kaçırmadıysak bile durup du-
rurken Korelileri ortak ettik işe. Biz kaza-
nırsak Koreliler de kazanmış sayılacak."

lBaşka ülkelerden senaryo almamak
için yerli senaryolara destek verilmesi
konusunda bir çalışma yapılmalı mı?
"Kapitalist sistemde patrondan bunu
bekleyemezsin. Ben bunu konuşurken de
eleştirmek, kızmak için değil, tespit ola-
rak söylüyorum. İki tercih sebepleri var
birincisi ucuz diye. Ama devlet olarak
denilebilir ki yapımcıya, Sen yerli se-
naryo yaparsan şu vergide yüzde 10 in-
dirim yapacağım.' Cazip hale getirirsen
devlet olarak o da yerli senaryoyu tercih
edeyim diyebilir." HABER MERKEZİ

Vurdu

Virüs film
sektörünü
Virüs film
sektörünü
Virüs film
sektörünü
Virüs film
sektörünü
Virüs film
sektörünü
Virüs film
sektörünü
Virüs film
sektörünü
Virüs film
sektörünü

Kendi ismimle
çağrılınca

şaşırıyorum
"Mandıra Filozofu olarak tanınıyorsunuz,
böyle tanınmak hoşunuza gidiyor mu?"
"Çok normal. Bir dizide oynadık, oradan
hasbelkader bir şöhret yakaladık. Kendi
adımla oynamadım ki halk da haklı ola-
rak ne gördüyse öyle tanıdı. Beni Müfit
diye tanıyanlar oluyor, Müfit deyince şa-
şırıyorum. Müfit bey diye hitap ettikle-
rinde nereden biliyorsunuz adımı
diyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, hiç-
bir şikayetim yok çok memnunum, çok
normal. Dediğim gibi kendi ismimle çağ-
rılınca şaşırıyorum. İsmimi nereden bili-
yorlar diye."

Virüs film
sektörünü

Kısa Film 
finalistleri belli 
Siyer Vakfı’nın, bu yıl 6’ncısını düzenlediği Uluslararası Alemlere
Rahmet Kısa Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu

T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nın destekleri ile
Türkiye’deki tüm illerin

doğal ve tarihi güzelliklerinin çekil-
diği “Kuş Bakışı Türkiye”nin yapım-
cısı ve yönetmeni Ekrem Doydu,
projeye dair verdiği röportajda sa-
mimi açıklamalarda bulundu. Tel-
evizyon kanallarında yayınlandığı ilk
günden itibaren birçok programı
reyting ölçümlerinde geride bırakan
ve Türkiye’nin en çok izlenen prog-
ramı unvanını elinde bulunduran
“Kuş Bakışı Türkiye”nin yönetmeni
Doydu, hürriyet.com.tr’den Nazan
Ortaç ile yaptığı röportajda projeye
başlama macerasını, çekimleri, ya-
şadıkları zorlukları, en sevdiği böl-
geyi ve çekimlerin ardındaki yoğun
tempoyu paylaştı. Projenin nasıl bir
fikirle ortaya çıktığını anlatan Ekrem

Doydu, Türkiye’nin güzelliklerinin
şimdiye dek belirli açılarla ekrana
geldiğini fakat gelişen teknolojiyle
birlikte kuş misali gökyüzünden
görme düşüncesinin kendisinin bu
projede ilk adımı atmasına yardımcı
olduğunu belirtti. Projeyi 81 ilin ta-
mamında hayata geçirmenin birçok
zorluğu da beraberinde getirdiğini
ifade eden yönetmen, çekim izinleri-
nin olmasına karşın farklı şehirlerde
gülümseten bazı aksilikler yaşadık-
larını belirterek en zorlu yanın da
izin süreci olduğunun altını çizdi.

Büyük bir ilgi gördü

“Elimizde 30 saatten fazla, yaklaşık
4 TB'lık Türkiye'nin 1000'den fazla
bölgesinin yer aldığı hava arşivi bu-
lunuyor. Bu arşivin içinden her ile or-
talama 3-5 dakikalık videolar 

hazırladık” cümleleriyle projenin ne
denli büyük çaplı bir iş olduğunu be-
lirten Ekrem Doydu, programın bek-
lediğinden daha fazla ilgi gördüğünü
söyledi. Türkiye’nin her bir noktası-
nın çok güzel ve değerli olduğunu bu
projeyle birlikte bir kez daha anladı-
ğına değinen Doydu, gelecek plan-
ları arasında da Kuş Bakışı
Türkiye’nin ikincisi niteliğinde “Mavi
Türkiye” projesine başlayacaklarının
müjdesini verdi. Bu projedeki amaç-
larının denizler, deniz altları, koylar,
göller, akarsular, nehirler başta
olmak üzere Türkiye’nin maviliklerini
ilgi çeken bir formatta anlatacakları-
nın ayrıntısını veren Doydu, çekimle-
rin 2021 yılının yaz aylarında
başlayacağını, 2022 yılında da dijital
platformlarda yayınlamayı planladık-
larını ifade etti.

Kuş baKışı TürKiye

Müfit Can
Saçıntı, dizi

ve film 
sektöründeki
gelişmeler
hakkında
bilgi verdi.
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VedaT muriç ikinCi kez baba oldu

Sezon başında Fenerbahçe'den bo-
nuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya
Lazio'ya transfer olan Kosovalı
Vedat Muriç, ikinci kez baba oldu.

Eşini yalnız bırakmayarak İstanbul'a
gelen Muriç'in akşam saatlerinde bir
kızı dünyaya geldi. Kızına Leyan is-
mini koyan Muriç'in 2 yaşında mer-

hum babasının ismini koyduğu
Orhan adında bir oğlu da var.
Muriç, eşi Edibe'yle birlikte yeni
doğan kızının fotoğrafını paylaştı.

Campi yolCu
olabilir

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan sporcu ailenin ikiz çocukları Gökalp Karakayalı
(17) ve Lara Karakayalı (17), spora gönül verdi. Gökalp, Beşiktaş U19 Takımı’nda
kalecilik yaparken, Lara ise hakemlik unvanını kazandı. Antrenmanları birlikte ger-
çekleştiren ikiz kardeşlerin hayali, Süper Lig’de aynı müsabakada görev alabilmek

Serbest dalışçı Fatma Uruk, rekor deneyişlerinin 3’üncü gününde bir rekora
daha imza attı. Uruk, ilk gün gerçekleştirdiği paletsiz değişken ağırlık dalışta 72
metre olan rekorunu 77 metreye çekti. Uruk bu mesafe ile 76 metre ile İtalyan
dalışçı Michele Tomassi’de olan erkekler dünya rekorunu da geride bıraktı

İnegöl ilçesinde yaşayan ikiz kardeşler
Gökalp ve Lara Karakayalı, sporcu
kimlikleriyle öne çıkıyor. Gösterdiği
başarılı performansların ardından
Beşiktaş’ın U19 Takımı’nda kaleci
olarak görev yapan Gökalp ve müla-
katlarda elde ettiği birincilikle hakem-
lik unvanını kazanan Lara, birlikte
antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Fut-
bolu çok seven ikizlerin en büyük ha-
yali ise birlikte Süper Lig’de görev
alarak, başarılarını taçlandırmak.Pan-
demi nedeniyle evlerde olduklarını, şu
an için bireysel antrenmanlarını ger-
çekleştirdiklerini kaydeden genç eldi-
ven Gökalp Karakayalı, Demirören

Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açık-
lamada, “Takımımla çalışma yapamı-
yorum, bu yüzden antrenmanlarımı
evimizin yanındaki yeşil alanda ger-
çekleştiriyorum. İkiz kardeşim Lara
ile birlikte antrenmanlar yapıyoruz,
birlikte çalışıyoruz. Lara da hakemlik
unvanını kazandı, O’nun adına çok
mutluyum. İnşallah, önümüzdeki yıl-
larda benim de görev aldığım bir ma-
çımızı yönetmesini diliyorum”
dedi.Hayalim Süper LigSporcu bir
aileden yetiştikleri için futbola ilgi
duyduğunu vurgulayan Lara Karaka-
yalı ise “Küçük yaşlardan beridir iki-
mizin maçlarını izliyordum.

İnegölspor’un maçlarını takip ettim,
ben de hakem olmak istedim. Müla-
katlara katılarak, birinci sırada bitir-
dim. Sonunda hakem oldum, ikizim
de beni hakemliğe hazırladı. Her gün
bunun için antrenman yaptık. Müla-
katlarda erkek rakiplerimi geçtim.
Futbola aşığım. Futbolcu değilim
ancak yönetmeyi seviyorum, Tür-
kiye’de kadın hakem sayısı oldukça
az. Ben de bu sayıyı artırarak kadınla-
rın gücünü futbolda da göstermek is-
tiyorum. Hayalim, Süper Lig’de maç
yönetebilmek ve ikizimle de aynı
maçta görev almayı çok isterim”
ifadelerini kullandı. DHA

Fatma Uruk Meksika’da rekor-
lar kırmaya devam ediyor. Rekor
deneyişlerinin ilk gününde palet-
siz değişken ağırlık dalışta 72
metre derinliğe dalarak rekoru
eline geçiren Fatma Uruk, dün
ikinci rekor denemesinde çift
palet sabit ağırlıkla Tuş sporcu
Olga Davydova’ya ait 65 metre
olan rekoru geride bırakmıştı.
Uruk bugün de ilk gün kırdığı
paletsiz değişken ağırlık yarışta
derecesini yükseltmek için Mek-
sika’daki çukurda suya girdi. 72
metre ile kadınlarda kendisinde
bulunan rekoru 77 metreye yük-
selten Fatma Uruk, bu mesafe
ile aynı zamanda 76 metre ile
İtalyan dalışçı Michele To-
massi’de olan erkekler rekorunu
da kırmış oldu. Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın desteklediği ve
Bakan Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu’nun her an bilgi aldığı
Fatma Uruk, DHA'ya yaptığı
açıklamada, "Çok şükür işlem
tamam" dedi.

Bakanımız cesaret verdi

Kendisini ilk günden beri des-
tekleyen Gençlik ve Spor Bakan-
lığı’nı, sponsorlarını ve tüm
sporseverleri gururlandıran; kır-
dığı rekorların ardından DHA’ya
konuşan Uruk, “Meksika’dan
herkese merhaba. Bugün 3’üncü
dünya rekor denememizi de ba-
şarılı bir şekilde tamamladım.
İlk gün yaptığım paletsiz değiş-
ken ağırlık kategorisinde 72 met-

reye çıkardığım rekoru bugün 77
metreye çektim. Çünkü amacım
76 metre olan erkekler rekorunu
da kırmaktı. 3 gün arka arkaya
dalış yapmak biraz zorlayıcıydı.
Fakat hakemler ve doktorları
pandemi sürecinde buraya getir-
mek çok zordu. 1 gün daha
fazla kalamayacaklardı. Hava
bozuyor, bu riski alamadığımız
için böyle sıkışık bir plan yap-
mak zorunda kaldık. Fakat çok
iyiyim. Bütün dalışlarım perfor-
mansımın zaten çok altındaydı.
Çok rahat dalışlar yaptım. Tabii
ki çok heyecanlıydım. Yarışmayı
seviyorum ve bir şekilde o heye-
canı yönettim. Çok büyük des-

tekler gördüm. Bunların da üze-
rimde oluşturduğu bir heyecan
vardı. Bir şekilde bunu hallettik
ve dalışlarım başarılı sonuç-
landı. Tüm sponsorlarıma, beni
destekleyen herkese teşekkür
ediyorum. Öncelikle bana başın-
dan bu yana cesaret verdiği için
Sayın Gençlik ve Spor Bakanı-
mız Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu’na, buradaki sürecimi
kolaylaştırdıkları için Meksika
Büyükelçimiz Tahsin Timur
Söylemez ve Dış İşleri Bakanlı-
ğımıza, bütün destekleri ve anla-
yışları için çalıştığım kurum ile
tüm yöneticilerime teşekkür edi-
yorum" şeklinde konuştu. DHA

Bordo mavililerin geçen sezon uzun uğraşlar sonucunda Estudiantes'ten
transfer ettiği Gaston Campi hakkında vereceği karar merakla bekleniyor.
Arjantinli stoper Vitor Hugo transferi ile yedek kulübesine hapsolmuştu

T rabzonspor'da Ünal Ka-
raman dönemi transfer-
lerinden biri olarak 19

Temmuz 2019'da imza attırı-
lan Gaston Campi'nin sözleş-
mesi bu sezon sonunda
bitiyor. Arjantinli oyuncunun
kontratında "2019/20 ve
2020/21 sezonlarında oyna-

nacak Süper Lig ve UEFA Kulüp müsa-
bakalarının %80'inde en az 30 dakika
oynaması halinde opsiyon şartı gerçek-
leşmiş olacaktır." maddesi bulunsa da

özellikle Abdullah Avcı'nın kendi siste-
mini oturtması adına Campi konusunda
vereceği karar büyük önem taşıyor. Eğer
bir ayrılık olursa yönetim en az maliyetle
bu işten ayrılmayı planlayacak. Hatta
devre arasında kontenjan açabilmek
adına farklı bir insiyatif de alınabilir. Bu
performansı devam ettiği sürece Cam-
pi'nin ayrılma ihtimali her geçen gün
daha da güçlenecek.

İsteneni veremedi

Estudiantes'ten Marcao'nun yerine GD

Chaves'in kiraladığı Campi'nin Portekiz
ekibindeki performansı beğenilmiş ve ku-
lübüne iki taksitte olmak üzere 890 bin
dolar ödenmişti. Oyuncunun maaşı da
339 bin euro ve 534 bin euro olarak be-
lirlenmişti. Opsiyon yılı için ödenecek
yıllık ise 587 bin 400 euro. Ancak tan-
gocu savunma hattındaki istikrarı ile
göze çarpsa da performans konusunda
pek de umut vermedi. Zaten Vitor Hu-
go'nun transferi ile de kulübeye hap-
soldu. Bu sezon sadece 243 dakika süre
alan Campi 3 maçta forma giyebildi.

bUraK
zİhNİ

özel
haber

Sporcu ikizler
Fatma tarih yazdı

AKIBETİ
BELLİ
DEĞİL

Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında Medipol
Başakşehir’i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına
bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş
Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen
Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşti-
rilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sahada ya-
pılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching
çalışması ile başlayan antrenman, gruplar halinde
oynanan ayak tenisi maçları sonrası yapılan şut ça-
lışması ile sona erdi. Öte yandan geçtiğimiz gün-
lerde koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süre
takımdan ayrı kalan Necip Uysal, yeni testlerinin
negatif sonuç vermesinin ardından takımla birlikte
yapılan antrenmanlarda yer aldı. Siyah-beyazlılar,
Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın ya-
pacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek. 

Necip sahaya indi

Fenerbahçe sıkı çalışıyor
Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk
olacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Can
Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşti-
rilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar
alanda pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktik-
sel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan milli takımda görev
alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken,
Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in de tedavilerine devam edildi. Sarı-
lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Ufuk Sarıca
dönemi
sona erdi

A Milli Basketbol Takımı’nda başant-
renör Ufuk Sarı ile yollar ayrıldı. Tür-
kiye Basketbol Federasyonu’ndan
yapılan açıklamada Ufuk Sarıca ve
kulübü Pınar Karşıyaka’ya teşekkür
edildi. TBF’nin resmi internet sitesin-
den yapılan açıklamada şu ifadelere
yer verildi: “A Erkek Milli Takım Ba-
şantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile
birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk
Sarıca ve bu görev süresince her türlü
desteği veren Pınar Karşıyaka Spor
Kulübü'ne teşekkür ederiz.”
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S arı-kırmızılı kulüpte başkanlığa aday ol-
duğunu açıklayan Metin Öztürk basın
mensuplarıyla bir araya geldi. Nakit akı-

şıyla birlikte 14 ay önce seçim için hazırlıklarına
başladıklarını kaydeden Metin Öztürk, "Nakit
akışımızla yaklaşık 14 ay önce başladık. 3-4 ay
önce amatör branşların sponsorları dahil tüm
çalışmalarımızı bitirdik. İlla bir baskın seçim ya-
pacaklarsa insan sağlığını da düşünerek 700'e
düşen vakalar döneminde yani temmuzda yap-
salardı. Yönetimin biraz art niyetli bir seçim
planladığını düşünüyorum. 26 Aralık'ta futbol-
culardan borç yoktur yazısı alınması gerekiyor.
Yönetim birtakım bahanelere sığınarak divan
toplantılarına katılmıyor. Bu yönetim, geçmiş
dönem futbolcu borçları dahil 31 Ocak'a kadar
tüm ödemeleri vermek zorunda. 26'sında seçile-
ceksiniz, 30'unda mazbata alacaksınız, 31'inde
belki de 20 milyon Euro ödemek zorundasınız.
Yeni Ribery vakaları Galatasaray'ı bekliyor.
Onun için bugünden yarına basına şeffaf ola-
mıyorlarsa da en azından 100 imzayı toplayıp
resmen aday olan adaylara geçmiş borçlar da
dahil hepsini açıklamaları lazım. Benim işim
yönetimi eleştirmek değil ama 26 Aralık'ta kim
gelirse gelsin fotoğrafı net bilmeli. Galatasaray
birilerinin hesapları uğruna 50 milyon Euro
kaybetti. Florya'yı aldık diye seviniyorlar biz
onu banka kredisiyle aldık. Florya bizim değil
bankanın. Galatasaray'ın geleceği Kemerbur-
gaz. Bizim en büyük hedefimiz o. Futbolcular
Florya'da o beton gibi antrenman sahasında
beton gibi sahada maç yaptıkları için adaleler
zorlanıyor. Sizin yılda 8 milyon Euro verdiğiniz
adam 6 hafta oynayamıyor. 10'uncu sıradaki
takımların sahaları bizden daha iyi, bırakın ra-
kiplerimizi. Bizim öncelikli projemiz Kemerbur-
gaz. 1 yıl içinde göreve başlar başlamaz tüm
işleri hallederiz. Günlük politikalarla bu işleri
halledemezsiniz. Biz iş yapmak üzere geliyoruz.
Ben bu kulübün yaşayan en eski üyelerinden bi-
riyim. 65 yaş üstü saat 10 ile 13 arasında so-
kağa çıkabiliyor. Şu anki yönetim herhalde
divandan intikam almak istiyor. 10'daki adam
12'de gelecek nasıl oy kullanacak. 18 yaş altında
üyelerimiz var, onlar da 13'ten 16'ya kadar so-
kağa çıkabilecek. Bu çocukların da arabaları,
şoförleri yok. Seçim seçim diyordunuz, yapıyo-
ruz diyorlar. Galatasaray muhabirleri, lütfen,
yalvarıyorum gazetecilik yapın. Bizim 10 gün
önce söylediğimizi bugün seçim malzemesi ya-
pıyorlar. 23 Nisan'da başbakan yapıyorlar ya
çocuğu rica ediyorum bu arkadaşlara yapsınlar.
Kim seçilirse seçilsin mayısta bir daha seçim
var. Böyle saçma PR'larla uğraşmayalım. Bu
gitsin de kim gelirse gelsin gibi saçma sapan bir
şey olur mu? Mustafa Cengiz ekibi 40 proje
saydı; hangisini yaptılar? Bu yönetim 2 kere se-
çildi. Kimse Galatasaray markasının önünde
değildir. 26 Aralık'ta seçim varsa biz o seçimde
varız. Biz 2021 Mayıs'a adayız ama yarın seçim
varsa orada da varız ama PR için değil. Bir PR
bize 50 milyon Euro'ya mal oldu. 50 milyon
Euro'yu çöpe attınız; buyurun ödeyin" diye ko-
nuştu.

Selfie çekmek için gelmeyiz

Seçilmeleri halinde futbolda ara transfer döne-
minde konunun teknik direktör Fatih Terim'de
olacağını ifade eden Öztürk, "Biz ekonomik
olarak hazırız fakat tabloyu bilmiyoruz. Fatih
hoca mutlaka şu anki yönetimle konuşuyor. Bil-
mediğimiz bir şeyi konuşamayız. Sponsoru-
muzla hazırız biz. UEFA kuralları ve pariteler
var. Temmuzda seçim koymayıp 26 Aralık'ta
koymak sadece art niyettir. Pilimiz bitti havlu
attık demektir. Biz Galatasaray için geliyoruz
selfie için gelmiyoruz. Galatasaray dün en
büyük şampiyonluk adayıydı bugün de öyle.
Kavga dövüş ortamından çıkmak lazım.
PR'dan çıkmak lazım. Galatasaray'ın doğru se-
çimi, 3 yıllık seçimi 2021 Mayıs ayındadır. Bu,
tüzükte yazıyor. Profesör olmuşlar, okumayı
bilmiyorlar" dedi.

Borç 2 yılda artmış

Geçmiş yönetimlerin her şeyi genel kurula getir-
diğini şimdiki yönetimin ise getirmediğini söyle-
yen Metin Öztürk, "Bankalar Birliği anlaşması
bir rezalet. 2018 Ocak'ta bu yönetim Galatasa-
ray'ı devraldığında eski başkan Dursun Öz-
bek'in nefretiyle. Biz Galatasaraylıyız, öte bir
marka yok. Ben bundan evvel 2 başkan ada-
yıyla da seçime girdim. Dursun'cu deniyor
böyle bir şey yoktur, bu bir algı yönetimidir. Sa-

dece Galatasaray vardır. 194 milyon. Biz derne-
ğin seçimine gireceğiz. Şu an bizim derneğimi-
zin sportife borcu 1 milyar 68 milyon; 31
Ağustos. 5.5 kat artmış. Bundan öncekiler hır-
sızdı ya. 2 sene önce 194 milyon TL olan bor-
cumuz 1 milyar 68 milyona çıkmış. Bugün
Sportif AŞ'nin yüzde 55'i Galatasaray Kulü-
bü'nündür. Yangının içindeyiz, biz hala deko-
rasyonla uğraşıyoruz. Bu kesinlikle bir meydan
okuma. Dün Fransa'da Covid sayısı 52 bindi.
Bu açıklananın 4 bin vakası yatan vaka. Fran-
sa'da sokağa çıkma kısıtlaması var. 52 bin vaka
dün açıklandı. 52 bin 518 dün Fransa'daki
Covid vakası. Yüzde 20.6 test pozitif çıkıyor.
Dün bizde 150 bin test yapıldı, 30 bin vaka.
Bunlar devletimizin açıkladığı rakamlar. Kara
senaryolar falan değil. Bunun için kısıtlamalar
geliyor. Devlet neden ekonomiyi kısıtlasın.
Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz, kim inanır
buna. Yalan söylüyorlar, bunlar art niyetli. Se-
çime gitmek isteselerdi kısıtlamaların olmadığı
temmuz ayında yaparlardı 700 vaka varken.
Her konuda art niyetliler" açıklamasında bu-
lundu.

Kemerburgaz çok önemli

Ötekileştirmenin olmadığı kulübün zamanında
Galatasaray olduğunu anlatan Öztürk, şunları
kaydetti: "Galatasaray'da saygı sevgi karşılıklı
kayboldu. Sadece yonetim değil muhalefet ta-
rafı için de söylüyorum. Ben liseli değilim keşke
olsaydım ama Galatasaray Kulübü'nün en
önemli avantajı böyle bir kültür yuvasından çık-
mış. Biz ilk eğitimi evde alırız arkasından da git-
tiğimiz okullarda. Böyle bir yuvadan çıkan
kulüpte son donemlerde inanamayacağımız
şeyler oluyor. Kurucu Başkanımız Ali Sami
Yen'in mezarı başında, divanda inanamayaca-
ğımız şeyler oluyor. Bir kavga varsa bu 2 taraflı-
dır ama inanılmaz. 2 tarafta da PR kavgaları
var. Bırakın bunu; Galatasaray için ne yapacak-
sınız, söyleyin. Kemerburgaz'ı ayağa kaldıraca-
ğız 1 yıl içinde antrenman yapılabilir 4 saha
yapacağız. Üyelerimizin yüzde 90'ını tanımıyo-
ruz. Stadımızın içinde üyelerimizin bir araya
gelebileceği bir yer yapacağız. Kulübün yüzde
36'sı liseli, 64'ü değil. Galatasaray'ın sorunlarını
konuşmuyoruz. Devremiz, arkadaşımız kime
oy atarsa ona atıyoruz. Bu lise karşıtlığına dö-
nüyor. Taraftar haklı; biz neden lise karşıtı ola-
lım. Kaliteli bir eğitim yuvası. Stadımızın içinde
90 bin metrekare boş alan var. Bakın müzemiz
yapıldı içine. Biz de ilk fırsatta kulüp üyelerinin
bir araya geleceği bir yeri en geç 3 ay içinde ya-
pacağız."

Mevcut yönetime eleştiri

Metin Öztürk, mevcut yönetimin futbol trans-
ferlerinde yaşamış olduğu sıkıntının sorulması
üzerine ise şu yanıtı verdi: "Bunların satamadığı
ve beceriksizlik oldukları ortada. Geldikleri gün
Ndiaye'yi sattılar. 4 ay içinde kendilerinden ön-
ceki yönetimin mirasını yediler. Arkasından ser-
maye artırımından gelen 190 milyon TL, mayıs
ayına geldiler. Bir önceki yönetimin başarısıyla
Şampiyonlar Ligi parası geldi. Şu an kendi al-
dıklarından para eden yok. Futbolcu adı ver-
meye gerek yok. Aldıklarını yarısına satarlarsa
ben onları alkışlayacağım. Şu anki yönetim dö-
neminde alınan herhangi birini yarı paraya
satma imkanınız yok. Galatasaray kaynaklarını
acayip kötü kullandılar. Kredi almayı maharet
bildiler. Galatasaray'ın birisinin parasına ihti-
yacı yok; iyi yönetilmeye ihtiyacı var. İş adamı
olmanız evet büyük avantaj çünkü bir şeyi nasıl

daha efektif kullanırsınız biliyorsunuz. Ben
uçak kullanıyorum, beyin ameliyatına girmiyo-
rum. Galatasaray'ın en kısa zamanda bu yöne-
timden kurtulması lazım. Ama bunlar iyi niyetli
değil. Öyle bir tarihe koydular ki kimse girmesin
ya da giren patlasın dediler ama biz hazırız."

Boş konuşan çok

Seçimi kaybetse bile mutlu olacağını ifade eden
Öztürk, "Çünkü görevimi yerine getirmiş olaca-
ğım. Biz ilk seçimde şunu yapacağız; ne zaman
seçim varsa diğer adaylarla bir araya gelip ortak
denetleme kurulu oluşturacağız. Onlar bu ko-
nuda bizle mutabık kalamadı. Yapacağımız 2
değişiklikten biri bu denetim kurulu ayrı seçile-
cek. En geç 1 yıl içinde tüzük değişikliğini yapa-
cağız. Bir tanesi mali genel kurul; onu
değiştireceğiz. İbra çok doğal bir haktır. Şu anki
yönetim ibra edilmedi, mahkeme de 'Ben say-
mıyorum' dedi. Sandığı koysaydınız böyle bir
saçmalık olmazdı. Bir tanesi denetim bir tanesi
ibra; 2 tane konu var. Benim hiçbir genel kurul
divan konuşmam 3 dakikayı geçmez. 3 dakika-
dan fazla konuşuyorsanız laf salatası yapıyor
boş konuşuyorsunuzdur" dedi.

Hepsi iyi Galatasaraylı

Koronavirüs salgını dolayısıyla ortamın top-
lantı yapmaya uygun olmadığını vurgulayan

Metin
Öztürk,

"Ülkede or-
talama 30, 40 bin

günlük vaka varken bu biraz cinayete teşebbüs
olur. Şu anki yönetimi şu an neden mali genel
kurul yapmıyorlar diye suçlayabileceğimiz bir
ortam değil ama çok isteselerdi seçimi temmuz
ayında yapabilirlerdi. O zaman onların dürüst
olduklarına inanırdım ama 26 Aralık tarihiyle il-
gili kesinlikle inanmıyorum. Mustafa Cengiz ve
ekibinin iyi birer Galatasaraylı oldukları doğru-
dur" ifadelerini kullandı. Aralık ayında seçile-
mediği takdirde mayısta yine aday olacağını
aktaran Öztürk, "Şu an kendi sicilleri var, üye
listeleri ellerinde ama benim elimde değil. Sen
aday mısın, 100 imzayı topla, Dernekler Masa-
sı'ndan izin al, divana bildir diyor. Ben şu an di-
vana veremiyorum çünkü Dernekler
Masası'ndan olur yazısı gelmedi. Ocak şu an
kimin aidatını ödediğini biliyor. Bu kişilerin tele-
fon numaraları, mail adresleri bende değil. Şu
ana kadar biz 1200 kişiyle toplantı yaptık. 65
yaş üstünün 26 Aralık'ta gelme şansı sıfır, şo-
förü veya arabası yoksa. 18 yaşın gelme ihtimali
sıfır. Son 3 sene içinde 1000'e yakın üyeyi kendi-
leri kaydetti. Varız mayısta çünkü gerçek seçim
tarihi o. Bizde çatı yok. O oylar sizin kredi bor-
cunuzu ödemez sadece sizi başkan yapar" diye
konuştu. DHA
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Mustafa Cengiz'in aday olması gerektiğini
belirten Öztürk, "Mustafa Cengiz kesinlikle

aday olmalı. Bir kere bir tecrübesi var. Bir di-
ğeri rekabetçi olmayan hiçbir yarış yarış
değildir. Yasakçılık hiçbir zaman doğru bir

şey değildir. Herkes için seçime katıla-
bilme özgürlüğüne devam etmek is-

tiyoruz" diyerek sözlerini
tamamladı. 

Mustafa Cengiz 
AdAY OLMALI
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Süper Lig'de milli aranın ardından pazar günü Gürsel Aksel
Stadı'nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de sa-
katlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Stefano Napo-
leoni, forma bekliyor. Sezon başından bu yana sakatlıklarla
boğuşan İtalyan oyuncu geride kalan 7 karşılaşmada kadroya
dahi giremedi. Geçen sezon Medipol Başakşehir'den transfer
olduğu Göztepe'de 29 karşılaşmada forma giyen 34 yaşındaki
forvet 6 gol atıp 3 de asist yaptı. Bu sezona talihsizliklerle baş-
layan Napoleoni yeşil sahalara hasret kaldı. 
Milli arada sağlığına kavuşup çalışmalara başlayan Napoleo-
ni'nin Ankaragücü karşılaşmasında 21 kişilik kadroda yer ala-
cağı, teknik direktör Elhan Palut'un deneyimli futbolcuyu
maçın gidişatına göre değerlendireceği öğrenildi. Göz-Göz'de
koronavirüs teşhisi konulan Mossoro ve Burak'ın yanı sıra Al-
paslan, Ideye, Gassama ve Batuhan sakatlıkları nedeniyle
görev alamayacak.

Türkiye’de 
fuTbol

bambaşka
bir iş

Çaykur Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu
Fabricio Baiano milli takım arasında De-
mirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama-
larda bulundu. Fabricio, "Türkiye'yi çok
seviyorum Rize de tam bana göre bir
şehir. Kendimi Türkiye'de rahat ve gü-
vende hissediyorum. Elimde olsa kariye-
rimi Türkiye'de tamamlamak isterim"
dedi. Rizespor'dan gelen transfer teklifi
sonrasında çok mutlu olduğunu söyleyen
Fabricio, "Geçen sezon Gençlerbirliği for-
ması giyiyordum ve benim için önemli bir
kulüp. Çünkü benim Türkiye'de forma giy-
memi sağladılar. Çaykur Rizespor'dan tek-
lif alınca çok mutlu oldum çünkü
Rizespor'un iyi bir kulüp olduğunu duyu-
yordum, teklif gelince mutlu oldum ve dü-
şünmeden kabul ettim" diye konuştu.
Normalde orta sahanın merkezinde forma
giydiğini söyleyen Fabricio, "Normalde
ben 8 numara oynuyorum. Hocam nerede
görev verirse o bölgede oynayabilecek
kapasitedeyim. Anladığım kadarıyla
hocam hem hızımdan, hem de defansif
yönümden faydalanmak istedi. Bunun da
faydasını gördük" şeklinde konuştu.
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GÖREV
ALMAYI

BEKLİYOR

Metin Öztürk,

Galatasaray

için her zaman

elini taşın
altına koymaya

hazır olduğunu

anlattı. Öztürk,

“Biz bu renklere

gönül vermiş

insanlarız. Camia

için ne gerekirse

yapmaya hazır

olduğumu za

herkes çok

iyi bilmelidir”

şeklinde konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, seçime hazır 
olduklarını belirterek, "19 Aralık'ta çoğunluk sağlanamazsa 26 Aralık Galatasaray'ın seçim 
tarihi. Seçimler mayıs ayında yapılmalı hep söylüyoruz ama Galatasaray'da baskın seçimler
bazen mecburiyetten kaynaklanan, ekonominin kötü gitmesi gibi, yapılıyor” dedi



T ürkiye'de Karadeniz mü-
ziği denildiği vakit akıl-
larda yer eden birçok

isim var. Kuşkusuz o isimler
arasındaki genç ve yetenekli bir
isim de Ekin Uzunlar. Şimdiye
kadar seslendirdiği şarkılar ve
imza attığı başarılı çalışmalarla
herkesin takdirini toplamayı

başaran Uzunlar ile müzik dünyasına ve
kendi hayatına ilişkin keyifli bir söyleşi ger-
çekleştirdik. 9 yaşından bu yana müzikle iç
içe olduğunu ve her zaman müzik yapmayı
sevdiğini anlatan Uzunlar, “Ben bir nok-
tada gözümü kemençe ile açtım diyebilirim.
Ondan sonraki süreçte de kemençe hep ha-
yatımda oldu. Şimdilerde de bu sanatımı
en iyi noktaya taşıyabilmek adına canla
başla çalışıyorum” ifadelerini kullandı. 

Ekin Uzunlar müziğe nasıl başlad

21 Ağustos 1991 Bakırköy doğumluyum
baba tarafı Arnavut ana tarafı Trabzon
Çaykara. Müziğe nasıl girdik, yazları ve kış-
ları tatil anlayışımız memleketimiz Trab-
zon. Tabi burada vakit geçire geçire.
Burada küçük bir çocuğun, her
yazın olduğu gibi festivallere katıl-
masıyla, bu kültürle büyümesiyle
müziğe ilgi duydum, sevgili
Ahmet abimiz var, akrabamız
Trabzon ‘da o hobi olarak ke-
mençe çalardı. Bende 9 ya-
şında ondan esinlendim ve
dayımın bana almış olduğu ilk
kemençe ile müzik hayatına gir-
miş bulunmaktayım. 

nEn son çalışmanızdan 
bahseder misiniz?
Son çalışmamız “Üç Günlük
Dünya”. Sevgili Ünal kardeşim ve
Mustafa KORKMAZ kardeşimin yapmış
olduğu bir eser. Bunu akustik olarak, pan-
demi süresinde “Üç Günlük Dünya” şarkı-
mızı çıkardık. Çünkü bu dönemde
hayatımızın ne kadar değerli olduğunu ve
aslında ölümün ne kadar kolay olduğunu
ve insanlığa ne kadar değer vermemiz ge-
rektiğini anlatacağımız bir şarkı yaptık,
akustik olarak onu yaptık. Ondan önce-
sinde en son yaptığım “Yokluğun Kefeni”
adlı şarkımızdı, çok büyük rakamlara ulaştı.
Bu şekilde ilerliyoruz

nSon dönemde evde kal konserleri çok
trend siz ne düşünüyorsunuz. Sizde yap-
mayı planlıyor musunuz?
Bizde gitarcı kardeşim ile ekibimden arka-

daşlarım ile instagram’dan canlı yayınlar
yaptık 90 dk 45 – 45 dk dinlenmeli bir şe-
kilde, konserde verdiğimiz performansı evi-
mizde ve başka dinleyicilerimizin evine
taşıdık ve çok da güzel oldu. Bu sürede yak-
laşık 4-5 aylık süre içerisinde dinleyicileri-
mize güzel moral oldu

nAdını bile bilmediğimiz isimlerin Youtu-
be’da izlenme oranları milyonları buluyor
ve bir süre sonra ortalıktan kayboluyor bu
isimler. Sizce bunun sebebi nedir?
Müziğin bu aralar çok trend olması You-
tube’ nin ve müzik platformlarımım artık
tamamıyla teknolojiye dökülmüş olması ve
tamamıyla telefon elimizde, teknoloji evi-
mizde, insanlar evinde müzik yapıp payla-
şabiliyorlar, aslında çok isim var milyonları
görmüş ama tabi hemen yapmış, etmiş bir-
çok arkadaşımız var. Eskiden mi daha ko-
laydı, daha zordu
diye

sorarsa-
nız, eskiden çok çok daha zordu sanatçı
olmak. Çünkü eski sanatçılara dönüp arka-
mıza baktığımız zaman sanatçı diyebilece-
ğimiz kişiler var arkamızda, şimdi müzik
yapmak çok kolay, şimdi herkes telefondaki
bir uygulamayla birlikte müzik yapıp atıyor
ve tatbikîde günümüzdeki çoğu platform-
larda müzikler patlıyor, ama kalıcı olmu-
yorlar. Buda hiçbir değer ifade etmiyor
sezonluk müzik oluyor aslında merdiven
basamaklarını yavaş yavaş çıka çıka ve
sanata da önem vererek yapılırsa kalıcı olu-
yorsunuz. 

nSanatçılardan idolünüz var mı?
Sanatçılardan idol olarak Tarkan olabilir
bayan sanatçı olarak Sezen AKSU ama
Karadeniz olarak bakarsak kendime idol al-
dığım çok kemençecilerimiz oldu ustaları-
mız oldu onları çok örnek aldık ama
tatbikîde bu dönemde beraber çalıştığım

sevgili aranjörüm sevgili müzik yapım-
cım Mustafa CECELİ çok örnek al-

dığım kişiliktir. Müziğini sanatını
karakterini kemençe olarak ta

çok kişi sayabilirim yunan ke-
mençeci Matthaios var gö-
renli Yusuf Cemal
KESKİN, Cemal BER-
BER birçok sanatçı var
örnek aldığım.

nYeni jenerasyondan kim-
leri beğeniyorsunuz?
Çok beğendiğim sanatçı

dostlarım var güzel işler çı-
kartıyorlar yeni nesil bizde

genciz bizde yaşlanmadık ama
çokta üstünde duracağımız yani

tam bize işte bu diyebileceğimiz
aslında yok ama çok güzel gençler

yetişiyor onların isimler daha duyulmadı
ama onlarda çıkacaklar yakında bir sonraki
röportajımda söyleyeceğim.

nSosyal aktiviteleriniz nelerdir?
Oyun oynarım, kamp yaparım, balık tut-
masını çok severim, bizim sosyal aktivite-
miz doğadır yaşamı çok seviyoruz
memlekette gezmek tozmak, kamp yap-
mak, ateş yakmak,, mısır yapmak derede
yüzmek bunlar bizim için en değerli 
olan şeyler.

nSosyal medya aranız nasıl?
Sosyal medyayı çok seviyorum sosyal
medya olmasa gerçekten ne yaparım diye

düşündüğüm zamanlar bile oluyor benim
için sosyal medya çok değerli çünkü çok
büyük bir kitlelere ulaşmanıza hatta Tür-
kiye değil dünya içerisinde birçok ülkeye
ulaşmamızı sağladı çok sık sıkta 
kullanıyorum.

nBir şarkıcının en büyük getirisi sizce sesmi
yakışıklılık mı güzellikmi  ya da zekamı ol-
malı hangisinde ilerlerse başarılı olabilir?
Hepsinden olabilir ama kesinlikle yakışıklı-
lık filen bunlar tabi ki de şu dönemde
önemli bu dönemde artık şunu gördüm
müzik camiası olarak konuşursak sanata
çok önem verilmiyor sese çok önem veril-
miyor artık çok güzel bir sese sahip olmanız
gerekmiyor yakışıklı oluyorsanız ve sahnede
şov yapabiliyorsanız azıcıkta aklınızı kulla-
nırsanız genç kızları ve birçok genci de ya-
kalayabiliyorsunuz. Ama bana sorarsanız
tamamıyla hepsinden olsa güzel olur yani
ama yakışıklılık Allah vergisidir sen çirkin
olacaksın, popüler olamayacaksın, sanat
yapamayacaksın diye bir şey yok çok örneği
var yakışıklı olmayan dünyayı sallayan bir-
çok sanatçılar var ama hepsinden olsa tuz
biberi olur en önemli zeka ve sanattır ve 
çalışmak.

nSon olarak sevenlerinize ne 
söylemek istersiniz?
Sevenlerimiz bizi desteklemeyi unutmasın-
lar, onların destekleriyle buralara geldik on-
ların sayesinde ekmek yiyoruz hepsine çok
çok teşekkür ediyorum EUFC’ ye hürmet-
lerimi sunuyorum tabiki de beni buralara
kadar yetiştiren sevgili anneme, aileme, sev-
gili müzisyen arkadaşlarıma tüm dostla-
rıma  menajerim prodüktörüme çok çok
teşekkür ediyorum sevenlerimi ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum, en yakın zamanda görü-
şeceğiz, kendinize de çok çok iyi bakın, beni
yolda görürseniz selam vermeyi unutmayın

SEDAT 
SARIKAYA

SÖYLEŞİ

Karadeniz müziği deyince hafızalarda
yer eden Ekin Uzunlar ile keyifli bir 

sohbet gerçekleştirdik. Günümüz
dünyasında her sektörde olduğu gibi

müzik sektöründe de ciddi bir hız
olduğunu kaydeden Uzunlar, “Artık

sözde sanatçı olmak çok kolay. 
Sosyal medyaya yüklediğiniz bir

şarkıyla bir anda ben oldum 
diyebiliyorsunuz. Ama bunlar kalıcı

değil anlık şeyler oluyor. Sanatçı 
olmak eskiden daha zor ve 

daha kıymetliydi. Ben 
hala eski anlayışa
inanıyorum” dedi

2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç
ile evlenen Bergüzar Korel, ikinci çocuğunu dün-
yaya getirdikten sonra hamilelik döneminde al-

dığı kilolar için harekete geçti. Yaz aylarında
sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğ-

raflarla "kilo verme" baskısıyla dalga
geçen Korel, Instagram hesabından şu

mesajı paylaştı: “Artık hazırım. Kendi is-
tediğim zamanda, kendi istediğim şe-

kilde kilo verme sürecine girdim.
Bedenimi ben nasıl görmek istiyor-

sam, nasıl mutlu hissedecek-
sem... Benim yönetimimde ve
kontrolümde, hiçbir strese gir-

meden hamileliğimin bana
bıraktığı 10 kg ile vedalaş-

maya karar verdim.”

BERGÜZAR
KOREL KiLO 
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Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleye-
rek kendi tarzını ortaya koyan Uzunlar, Oy Benim Sevduceğum, Son
Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır. İşte 1991 yılında

dünyaya gelen Uzunlar ile ilgili bilgiler... Ekin Uzunlar 21 Ağustos 1991
yılında dünyaya geldi. Babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çayka-

ralıdır. Küçük yaşlarda iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu
sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından

itibaren kemençe çalmaya başlamıştır. Günümüz Karadeniz otantik mü-
ziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy

Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere
ulaşmıştır. 2011 yılındaki Sümela’nın Şifresi ve 2015 yılındaki

Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile
eşlik etmiştir. Kemençeyle sergilediği Jazz performansı,

Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkıla-
rında çaldığı kemençeyle sınırları zorla-

maya devam etmektedir.
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En sevdiğiniz renk: Kahverengi ; çünkü 
ahşap rengine bayılırım
En sevdiğiniz yemek: Pilav üstü döner – Pide
En sevdiğiniz şehir: Trabzon
En sevdiğiniz film: Yüzüklerin Efendisi
En sevdiğiniz spor: Futbol
En son gittiğiniz konser: İsviçre konseri.
En son gittiğin film: Freddie Mercury
En çok kullandığın kelime: Dimi.
En nefret ettiğiniz şey : Kendisine yapılmasını istemediğim
kişilerin bana aynısını yapmasından nefret ederim.
En sevdiğiniz hayvan: Köpek.
Yapmak istemeyeceğiniz meslek: Taksicilik.
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ARTIK ÇOK KOLAY

SANATÇI 
OLMAK

Vapurda
spor var
İBB Şehir Hatları AŞ ve İBB Spor İstanbul iş
birliğinde, “Vapurda Spor Projesi” hayata
geçirildi. Haftanın iki günü, sabah 
saatlerindeki dört seferde gerçekleştirilen
etkinlikte, yolcular, spor hocaları eşliğinde,
oturdukları yerde egzersiz yapıyorlar
İBB Şehir Hatları AŞ, İBB Spor İstanbul ile iş birliği yaparak
“Vapurda Spor” projesini hayata geçirdi. İlk etapta iki hatta
uygulanan etkinliğin önümüzdeki günlerde farklı hatlarda
da başlatılması hedefleniyor. Projenin başlatılmadan önce
pilot uygulamalarla test edildiğine dikkat çeken Şehir Hatları
AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, sporun sayısız faydası

olduğunu vurguladı.
Dedetaş, projeyi ha-
yata geçirmelerindeki
amacı şöyle özetledi:
“Sporun sayısız ya-
rarı bulunuyor. Maa-
lesef günlük
koşturma sırasında
sporu ihmal ediyo-
ruz. Bu etkinlikle
amacımız yolcuları-
mıza öncelikle spo-
run beden ve ruh
sağlığı üzerindeki
olumlu etkisini hatır-
latmak. Evlerinde ya
da işyerlerinde kısa

zamanda yapabilecekleri kolay egzersizleri göstermek. Pro-
jeyi başlatmadan önce pilot uygulamalarla test ettik. Bu de-
nemelerde yolcularımızın yüksek katılımı bizi cesaretlendirdi
ve heyecanlandırdı.”

Amaç geniş kitlelere ulaşmak

Spor kültürünü kent yaşantısıyla birleştirip,toplumun yaşam
kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Spor İstanbul
Genel Müdürü İ.Renay Onur ise, “Sporu geniş kitlelere yay-
mak istiyoruz. Dolayısıyla Şehir Hatları ile yaptığımız bu ça-
lışma beni en çok heyecanlandıran etkinliklerimizden bir
tanesi. Altmışı aşkın park, meydan ve bahçede, açık havada,
eğitmenlerle sabah sporu desteği veriyoruz. Bunu çeşitlen-
dirmek ve sayıyı artırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çocuklar için
yardım eli
20 Kasım 1989 tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler tara-
fından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları
hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla her yıl kutlanan
Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türk Kızılay da çocuklar
için birçok faaliyet yürütüyor. Her bir çocuğun yaşama ve ge-
lişme hakkı, sağlık hizmetlerine erişim hakkı ve eğitime erişim
hakkı gibi en temel haklarını yaşatmak için gece gündüz de-
meden çalışan Kızılay, farklı coğrafyalarda çocuklara yardım
elini uzatıyor. Kızılay yurt içindeki yardımları kadar gerek sa-
vaşın etkilediği coğrafyalarda gerek delegasyonlarının bulun-
duğu 15 farklı ülkede kamp ve yetimhanelerde yaşam
mücadelesi veren çocuklara da yoldaş oluyor. Sınır ötesinde
bulunan 14 yetimhanede savaşlar sonucu anne babasını kay-
beden yetim çocuklara düzenli olarak gıda, gıda dışı mal-
zeme, barınma,
hijyen, eğitim malze-
mesi sağlayan Kızı-
lay, kurduğu eğitim
merkezlerinde temel
eğitim öğretimin dı-
şında mesleki eğitim-
ler de veriyor. 


