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SAYfA 13Dilek BoZKUrT

Zaman 
tuzakları 

CHP Genel Başkanı Kılıçda-
roğlu, Kırşehir'de esnafların

sorunlarına değindi. Kılıçdaroğlu,
“Uzun zamandır dükkanları kapalı,
geçinemiyorlar ve sorunları var.
Arzu ettikleri destek hiç sağlanmadı.
Ortada bir yangın var. Duymayan
kulaklara duyurmak, görmeyen 
gözlere göster-
mek gerekir.
Bugün Türki-
ye'de en büyük
sorunu yaşayan
esnaflarımızdır.
Dükkanları 
aylardır kapalı,
geçinemiyorlar”
diye konuştu.
I SAYFA 7
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Ortada büyük
bir yangın var

GAZETECİLERE SESLENDİ

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

HABERİN 

DEVAMI 

SAYFA 14’TE

Hakaret etmeye
hakkınız yok

TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, TBMM’de düzenle-

nen “1921 Anayasası'nın Kabul Edili-
şinin 100. Yılı” sempozyumunun
açılışında konuştu. TBMM'ye hakaret
eden gazetecilere göndermede bulu-
nan Şentop, “İstiklal harbini yürüten
meclis. Bu meclisi sizin itibarsızlaş-

tırma, hakaret 
etmeye hakkınız
yok. Sonra hak-
larında davalar
açıldığı zaman
bu sefer de bağır-
maya başlıyorlar.
Sağa sola çamur
atmaya çalışıyor-
lar” eleştirisinde
bulundu. 
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İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, annesiyle birlikte çekil-

diği fotoğrafın altına küfürlü yorum
yapan kişinin adli kontrol şartıyla
serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Soylu'nun bu tepkisinin hemen 
ardından Ankara Hakimevi'nde 
düzenlenen “5. Yılında İstinaf 
Değerlendirme Toplantısı”na katılan
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 

“İki yıla kadar hapis cezası gerektiren
bir suçta tutuklamanın yasak oldu-
ğunu hepimiz biliyoruz. Hakaret
suçu da bu yasak kapsamındadır.
Yargıyı kanunları uyguladığı için 
suçlamak, eleştirmek insaflıca değil-
dir. Yargı kimsenin sıfatına bakmaz,
kanun önünde herkes eşittir” dedi.
Gül'ün bu açıklamaları Süleyman
Soylu'ya yanıt olarak yorumlandı. 

ç
KAnUn ÖnÜnDe HerKeS eŞiTTir

“Kanunları beğenmiyorsak,
kanunu uygulayan hakimi

değil kanunu eleştirmek gerekir” 
diyerek eleştirilerini sürdüren Bakan
Gül, “Bunların tartışılacağı, olgun-
laştırılacağı yer yüce Meclis çatısı-
dır, sosyal medya mecrası değildir.
Hiçbirimiz kıymet verdiklerimizden
hiç kimsenin hakarete uğramasına
razı olamayız” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan kendisine tutuk-
lama ve tahliye siparişi verenlere
seslenen Gül, “Burada kanunlar
işler, kurallar işler, usuller işler ve 
işlemeye de devam eder. Bu işleyişi
beğenmeyen gider itiraz hakkını 
kullanır ama yargıya kimse parmak
sallayamaz. Benden bu işleyişe mü-
dahale etmesini kimse bekleyemez”
uyarısını yaptı. I SAYFA 7
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SoSYAl MeDYADAn TUTUKlAMA SiPAriŞi!

KIRŞEHİR’DE ESNAFI GEZDİ
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Çin radyomuz
da var!

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, AK Par-

ti'nin Genişletilmiş İl Baş-
kanları Toplantısı'na canlı
bağlantıyla katıldı.
CHP'ye sert eleştirilerde
bulunan ve taciz olayla-
rını gündeme getiren
Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “CHP cenahı hala 3
maymunu oynamayı sür-
dürüyor” dedi. Erdoğan,
“ Her hafta bir başka

memur grubunu tehdit
ediyorlar. CHP'ye destek
vermeyen çiftçiyi zaten
çiftçi yerine koymuyorlar.
Bu zihniyet işi ülkemizin
güzide bir sanatçısının
programına katılanları
linç etmeye kadar var-
dırdı. Bu milletin haki-
mine, polisine, öğretme-
nine laf edenler siz kimin
ve neyin militanısınız?”
diye sordu. I SAYFA 7

Mustafa Şentop

RABİA VE BOZKURT İŞARETİ

Altay, fotoğrafla
kendini savundu

“Artık rektöründen başçavu-
şuna uzman çavuşuna kadar

herkes AK Parti militanı” sözleri ne-
deniyle eleştirilen CHP Grup Baş-
kanvekili Engin Altay, yeni bir
açıklama yaptı. Bir eliyle bozkurt, bir
eliyle Rabia işareti yapan bir askerin
fotoğrafını gösteren Altay, “Bu

doğru değil di-
yoruz. Asker si-
yasi partinin
militanı olma-
malıdır diyoruz.
Asker milletin
militanıdır. Bu-
rası muz cum-
huriyeti değil”
diyerek kendini
savundu. 
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Engin Altay

AKGÜN YİNE UYARDI

Deprem değil
bina öldürür

Kentsel dönüşümde önemli
bir yol kaydeden Büyükçek-

mece’de riskli bin 500 binada 22 bin
konut yıkılarak yenilendi. Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Yakla-
şan deprem öncesi can ve mal 
emniyeti açısından binaların teknik

çalışmaları mut-
laka yaptırılmalı-
dır. Deprem
değil binalar 
öldürür gerçe-
ğinden yola çı-
karak dönüşüme
her türlü desteği
sağlıyoruz” ifa-
desini kullandı. 
I SAYFA 4
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Hasan Akgün

Kemal Kılıçdaroğlu

Prof. Dr. Güner Sönmez Dam-
ga'ya konuştu. Koronavirüsün

seyri, kısıtlamalar ve alınan tedbirlerle
ilgili açıklama yapan Sönmez, “Ted-
birler etkisini gösterdi. Ölüm sayısı da
buna paralel olarak düştü” dedi. Yüz
yüze eğitim hakkında da açıklama
yapan Sönmez, “Eğitim elbette çok
önemli ama
bunun yapılabil-
mesi için 
öncelikle öğret-
menlerin, servis
şoförlerinin ve
okuldaki diğer
çalışanların aşı-
lanması gerekli”
uyarısını yaptı. 
I SAYFA 9
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Alınan tedbirler 
etkisini gösterdi

REHAVETE KAPILMAYALIM

Güner Sönmez

İstanbul Ulaşım Ana Planı Ko-
ordinasyon Çalıştayı, İBB Bü-

rokratları ile uzmanların katılımıyla
gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar,
İstanbulluların en büyük beklentileri-
nin ulaşımın iyileştirilmesi olduğunu
belirterek, bu amaçla metroların ve
deniz ulaşımının geliştirilmesine çok
önem verdiklerini söyledi. Çağlar,
“Ana Plan çalışmamızın İstanbul’un
gelecek 10 yılını şekillendirecek büyük
bir hizmet olacağına inanıyorum”
dedi. I SAYFA 5
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Ana plan 10 yılı
şekillendirecek

ULAŞIM ÇALIŞTAYI YAPILDI

Çatalca Belediyesi tarafından yapılan Özel Çatalca Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi'ne Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ruhsat verildi.
Mesut Üner, “Yapacağız diye söz vermiştik, sözümüzü tuttuk” dedi

Çatalca Belediyesi tarafından yapılan
Özel Çatalca Özel Eğitim ve Rehabili-

tasyon Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından onaylanarak ruhsat aldı. Merkez
hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı
Mesut Üner, “Engelli kardeşlerimiz ve aileleri

bizlerden kapsamlı bir rehabilitasyon merkezi
istemişti. Yapacağız diye söz vermiştik, verdi-
ğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. Artık engelli ailelerimiz çocukları-
nın eğitim alması için başka ilçelere gitmek
zorunda kalmayacaklar” dedi. I SAYFA 9
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, annesine küfreden birisinin adli
kontrol şartıyla serbest bırakılması nedeniyle tepki göstermesinin
ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok sert bir açıklama
geldi. “Tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum” diyen Gül,
“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, 
kurallar, usuller işler; hukuk işler. Yargı kimsenin sıfatına bakmaz,
kanun önünde herkes eşittir” ifadelerini kullandı
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SORUMLULUK
ERDOĞAN’IN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili olarak
yaptığı açıklamada; “Sayın Erdoğan bütün bun-
ların neticesinde ne diyecek? Savcının tehdit
edilmesine ne diyecek, biz bir şey duymadık.
Büyük bir gücün üstünde oturduğu varsaydığımız
Sayın Erdoğan’ın aslında o kadar büyük bir
gücün üstünde oturmadığı ortaya çıkıyor ama
bütün sorumluluk onundur” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti’nin HDP ile ittifak yapmamak için farklı
çözüm önerileri aradığı yönündeki iddialar hak-
kında da konuşan Akşener, “HDP ile herhangi bir
yanyana gelişimiz söz konusu değil” dedi. 
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AYM’den 
ikinci hak
ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, CHP’li Enis
Berberoğlu’nun, AYM’nin hak ihlali

kararının yerel mahkeme tarafından uygu-
lanmaması üzerine yaptığı yeni başvuruyu
görüştü. Yüksek mahkeme, kararını yine-
ledi ve oy birliğiyle aldığı kararda “ihlal
var” dedi. Kararın ardından açıklama
yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür
Özel, “Bu karar bir kez daha tescil etmiş-
tir ki Enis Berberoğlu Parlamentoda bu-
lunan her birimiz kadar milletvekilidir.
Elbette yerel mahkeme derhal karara
uymalıdır. Berberoğlu’nun haklarının
iadesi için TBMM Başkanlığı harekete
geçmeli” çağrısını yaptı. I SAYFA 7 
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Yargının eksik ve yanlış kararlarının mutlaka olduğunu 
dile getiren Adalet Bakanı Gül, “Benim de eleştirdiğim, 
‘bu nasıl karar?' dediğim yüzlerce karar sayabilirim. 
Haklı ve doğru bulmadığım kararlar vardır. Kamu 
vicdanını yaralayıcı kararlara rastlıyoruz” şeklinde konuştu.

YARGI KIMSENIN 
SIFATINA 
BAKMAZ!

BENiM DE ELEŞTiRDiĞiM
YÜZLERCE KARAR VAR

BAŞKA ilÇeYe giTMeYeCeKler

SÖZÜMÜZÜ
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AK PARTİ VE MHP
YOL AYRIMINDA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davu-
toğlu, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'na konuştu. Saldırı-
ların doğrudan demokrasiye yapıldığını belirten 
Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın caydırıcı
bir açıklama yapması gerekirdi” dedi. Davutoğlu,
AK Parti ve MHP'nin yol ayırımında olduğunu ve 

Erdoğan'ın arayış
içerisine girdiğini
iddia ederek, 
“Erdoğan, MHP'yle
bile Cumhurbaşkanı
seçilemeyeceği anda
MHP yükünden kur-
tulmaya çalışacak”
yorumunu yaptı. 
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Benim umudum sağlıklı olmanız
İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, soğuk kış

günlerini sokakta geçirme-
meleri için korumaya alınan
evsiz vatandaşları, Flor-
ya’daki kampta ziyaret etti.
İmamoğlu ile kamp sakinleri
arasında il-
ginç diyalog-
lar yaşandı.
İmamoğlu,
bir kamp sa-
kininin, “İn-
şallah sizi,
ileride cum-

hurbaşkanı olarak da 
görmeyi isteriz. Umudum
benim, o şekilde” sözlerini,
“Benim umudum ne biliyor
musun şu anda: Bir; burada
sağlıklı olmanız. İki; size 
kalıcı bir çözüm bulmamız.

Biz, hiçbir va-
tandaşımızın
sokakta kalma-
sını, sokakta
yatmasını 
kaldıramayız”
şeklinde 
yanıtladı.
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Enis 
Berberoğlu

Mesut
Üner
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KoronAvirüS ile eve kapanan çocukla-
rın ekran süreleri uzaktan eğitimin de et-
kisiyle önemli ölçüde arttı. Zamanlarının

yoğun bir bölümünü sosyal çevrelerinden uzakta ve
ekran başında geçiren çocuklar, hareket alanlarının
kısıtlanmasından kaynaklı zorlayıcı bir dönemden
geçti. MEB, okulların kapanacağı tarihi 22 Ocak
2021 olarak açıkladı. Üç hafta sürecek tatil için İs-
tanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Nilgün Sarp anne babalara öneri-
lerde bulundu. Prof. Dr. Nilgün Sarp, çocukların
ödev temposu olmaksızın keyifli bir tatil geçirmesi
gerektiğini vurgulayarak “Böylesine yoğun, stresli ve
kısıtlamalarla dolu bir dönemin ardından çocukla-
rın ağır bir ödev temposu olmaksızın keyifli bir tatil
geçirmesi hedeflenmelidir. Gönlümüzden geçen aşı-
lama sürecinin başarıyla sonuçlanması ve normal
hayatımıza bir an önce dönmemiz. Yine de önlem-
lerin devam edeceği düşüncesi ile ailelere bazı tavsi-
yelerde bulunabiliriz” dedi.

Anne babalara çok iş düşüyor

Anne babaların çocuklarıyla sağlıklı bir bağ kurabil-
melerinin önemine değinen Prof. Dr. Nilgün Sarp,
“Çocuğa şefkatle yaklaşmak, onun nasıl hissettiğini
tanımlamasına izin vermek ‘bu süreç sana kendini
üzgün hissettiriyor, biliyorum, zorlu bir süreç ancak
seni anlıyorum, yanındayım’ şeklinde yaklaşmak
çocuğun kendini değerli hissetmesi, güven duygusu-
nun pekişmesini sağlayacaktır. Çocuğu aktif bir şe-
kilde dinlemek, anlamak, göz teması kurmak
çocuklarla sağlıklı bağ kurma konusunda anne ba-
balara fayda sağlar. Kaliteli vakit geçirilmesi ve etkili
iletişim kurulması çocuğun pandemi sürecindeki
duygu durumlarını anlamlandırmasına yardımcı
olacaktır” diye konuştu.

KApıLArını sanatseverlere açtığı ilk gün-
den bu yana, Türkiye’nin kültür sanat ha-
yatına katkı sunmayı amaç edinen ve bu

yönde pek çok ilke imza atan Zorlu PSM’de Genel
Müdürlük görevini deneyimli sanat yönetmeni Filiz
Ova üstlendi. Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova
yaptığı açıklamada “Zorlu PSM gibi kültür sanatın

buluşma noktası olmuş, içinde bu-
lunduğu coğrafyanın çekim mer-
kezi haline gelmiş bir kurumda
Genel Müdürlük görevini üstlen-
mekten büyük mutluluk duyuyo-
rum. Kıymetli ekip arkadaşlarımın
emekleri ve katkılarıyla bugüne
gelen Zorlu PSM’yi çok daha iyi bir
noktaya götürme sorumluluğumuz
olduğu bilinciyle çalışmalarımızı
sürdüreceğiz” diye konuştu.
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NEŞE MERT

Bebek sahibi olmak çiftler için
heyecanlı olduğu kadar kaygılı
bir süreç olabiliyor. Anne kar-

nında büyüyen bebeklerin gelişimlerinin
nasıl olduğu ise anne baba adaylarının ka-
fasındaki en önemli soruyu oluşturuyor.
Görüntüleme yöntemlerinin ilerlemesi ile
birlikte anne karnındaki bebeğin gelişiminin
her aşaması takip edilebilirken, detaylı ult-
rason ile bebeğin tüm organları ayrıntılı bir
şekilde incelenebiliyor. Bebekte olabilecek
doğumsal ve yapısal anomalilerin büyük
bir kısmının tespit edilmesini ve gerekti-
ğinde hastalıklara müdahale edilmesini
sağlayan ayrıntılı ultrasonun bebeğe ve an-
neye hiçbir zararı bulunmuyor. Anne kar-
nındaki bebeğin organ gelişiminin
değerlendirildiği “detaylı ultrason” da deni-
len “ayrıntılı ultrason” ile bebeğin beyni,
gözleri, burnu, dudakları, yüzü, boynu,
kalbi, akciğerleri, kolları, elleri, parmakları,
karın içi organları, sırtı, bacakları ve ayak-
ları incelenmektedir. Bu organların olu-
şumu ile ilgili problemlerin tespit edilmesini
sağlayan ayrıntılı ultrasonografi ile anne
karnındaki doğumsal hastalıkların yüzde
95’inin tanısı konulabilmektedir. 

Bebeğin tüm organları inceleniyor

Anne karnında bebeğin gelişimi, embriyo-
lojik ve fetal dönem olmak üzere ikiye ayrıl-
maktadır. İlk 8 hafta embriyolojik, 8.
haftadan sonrası fetal dönem olarak kabul
edilmektedir. Fetal dönemde, bebeğin tüm
organları oluşup gelişmeye devam ettiği
için bebeğin organları incelenebilmektedir.
Ayrıntılı ultrasonografi, bu konuda eğitim

almış kişiler tarafından belli özellikleri olan
ultrasonografi cihazları ile yapılmaktadır.
Organ değerlendirme uzun süren bir işlem
olduğu için bu muayene yarım saat kadar
sürebilmektedir.

18-24. haftalar arasında yapılıyor

Ayrıntılı ultrasonografi genel olarak 18-24.
haftalar arasında yapılmaktadır. Fakat geli-
şen ultrasonografi cihazları ve teknikler sa-
yesinde bu işlem artık 11-13. hafta
arasında da yapılabilmektedir. Bu haftalar
arasında yapılan ayrıntılı ultrasonografide,
yapısal anomalilerin yüzde 75’i tanınabil-
mektedir. Bununla birlikte, beyin oluşu-
mundaki bazı problemler ve kalpteki bazı
delikler bu haftada görülemeyeceği için 20-
24. hafta arası beyin gelişimi ve kalpteki
küçük deliklerin değerlendirilmesi için işle-
min tekrarlanması önerilmektedir. 

Ayrıntılı ultrason çok önemlidir çünkü;

*Ayrıntılı ultrason yapılması, hayati or-
ganlarda problemler varsa doğumun
uygun şartlarda ve planlı yapılması, bebe-
ğin bu problemlerden daha az etkilenme-
sini sağlar.

*Bazı hastalıklara anne karnında müda-
hale edilmesi, bebeğin yaşama şansını artı-
rır.

*Bir takım özel ultrason bulguları saye-
sinde, genetik hastalıkların tanısını koy-
mada yönlendirici olabilir.

*Bebeğin pozisyonu, bebeğin eşinin yer-
leşimi, doğum şeklinin belirlenmesi gibi ko-
nuların aydınlatılmasını sağlar.

Ayrıntılı ultrasonografinin
bebeğe zararı bulunmuyor

Ayrıntılı ultrasonografi süresinin uzun ol-
ması nedeni ile gebelerde, bebeklerinin bu
ses dalgalarından etkilenebileceğine dair
yanlış fikirler oluşmaktadır. Ancak ultraso-
nografide kullanılan cihazların bebeğe hiç-
bir zararı yoktur ve güvenle
kullanılabilmektedir.

Ultrasonografi ile tespit
edilebiliyor

Günümüzde tanımlanmış yaklaşık 15 bin
genetik hastalık mevcuttur. Bu hastalıkların
bazılarının birtakım ultrasonografik bulgu-
ları bulunmaktadır. Bir genetik hastalığın
anne karnında tanısının konabilmesi için
bebekte yapısal bir bozukluğa neden olması
gerekmektedir. Yapısal bozukluklar ara-
sında; kalpte delikler, kalp damarlarındaki
anormallikler, kalp kapakçıklarında anor-
mallikler, beyin gelişiminde bozukluklar,
karın ön duvarının gelişmemesi, parmak
fazlalıkları, kol-bacak kısalıkları, yüz şekli
bozuklukları ve daha yüzlercesi bulunmak-
tadır. Bununla birlikte, bazı genetik hastalık-
lar ne yazık ki anne karnında bir bulgu
göstermemektedir. Bu yüzden anormal ult-
rasonografi bulguları çok dikkatli değerlen-
dirilmelidir. Ayrıntılı ultrasonografide,
bebekte birçok yapısal bozukluk tespit edile-
bilir. Bu bozukluklar tek başına bir anlam
taşımamaktadır.  Bebeğin, anne-babanın
hatta kardeşlerin değerlendirilmesi gerekebi-
lir. Ayrıntılı değerlendirme sonrası, ek testler
yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

Bebeğinizin sağlığı
her şeyden önemli

D ünyada ve ülkemizde etkisi tüm
hızıyla devam eden Covid-19 vi-
rüsünün neden olduğu hastalıkla

mücadele edebilmek için bağışıklık siste-
minin güçlü olması gerekiyor. Bu dö-
nemde vücut direncini artırmanın yolu
ise doğru gıdalarla dengeli bir beslenme
düzeninden geçiyor.  Koronavirüse ya-
kalandıktan sonra, belirtisi olsun ya da
olmasın, her bireyin yiyecek içecek düze-
nine çok dikkat etmesi gerekmektedir.
Hastalık süresince tüm besin ögeleri
dengeli ve düzenli olarak tüketilmeli,
doğal yiyecekler tercih edilmelidir. Yapı-
lacak uygun bir diyetle bağışıklık sistemi
güçlendirilebilir, aynı zamanda kilo
kontrolü de sağlanabilir. Vücudun sa-
vunma sistemini destekleyen çinko,
demir ve A, C, D ve E vitaminleri gibi
belirli mikro değerler, besinlerde çokça
bulunmaktadır. Sebze ve meyveler, bu
besin değerleri açısından yüksek yoğun-
luğa sahiptir ve bu nedenle bağışıklık sis-
temini güçlendirmek için tüketilmesi
gerekir. Özellikle besinlerden yeterli dü-
zeyde alınamayan D vitamini bu dö-
nemde çok önemlidir. Vücuttaki D
vitamini düzeyi kontrol edilerek, düşük-
lük varsa gerekli replasman tedavisine
başlanmalıdır. Nasıl bir etki yapacağı bi-
linmeyen bir virüsle bu süreçte insan vü-
cudunun savaşabilmesi için bağışıklık
sisteminin güçlendirilmesine odaklanıl-
malıdır.

Koronavirüse karşı bol sıvı alınmalı

Süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünleri,
meyve, sebze, kuru baklagillerin olduğu
bir beslenme programı bağışıklık siste-
mini güçlendirecektir. Şeker, pirinç,
beyaz undan yapılan hamur işleri ile fast
food türü besinlerin alımı sınırlandırma-
lıdır. Kilo verme sürecindeyken hastalığa
yakalananların çok düşük kalorili ve
eksik besin öğeleri bulunan diyetleri yap-
maması gerekir. Özellikle tat ve koku du-
yusunun yok olması nedeniyle beslenme
konusunda sorunlar yaşanabilmektedir.
Özellikle tat duyusunun olmaması sebe-
biyle beslenme güçlüğü ortaya çıkmak-
tadır. Hastalık sürecinde tüm besin
öğeleri dengeli şekilde tüketilmeli, bol
sıvı alınmalıdır. Vücudun yaklaşık %
60’ını oluşturan su hayati öneme sahip-
tir. Su içmeyi engelleyen çay ve kahve tü-
ketimi sınırlandırılmalı, uygun bitki
çayları tercih edilmelidir. Yani vücuttan
sıvı atmayı sağlayan diüretik etkili 
kafeinli içecekler hastalık süresince 
dengeli tüketilmelidir.  

Bağışıklık için mikro besinleri
içeren yiyecekler

A vitamini: Havuç, lahana, biber, ıs-
panak, ton balığı ve yumurta. 

C vitamini: Turunçgiller, çilek,
mango, domates.

D vitamini: Balık, et, yumurta, süt
ürünleri ve mantarlar.

E vitamini: Fındık, badem, ay çekir-
deği.

Çinko: İstiridye, sakatat, peynir, yulaf
ezmesi ve mercimek.

Demir: Et, baklagiller, susam ve darı.

Hastalık süresince hafif egzersiz
yapılmalı

Koronavirüs tedavi sürecinde evde dü-
zenli şekilde hafif egzersizlere devam
edilmelidir. Her ne kadar önemli bir be-
lirti olan kas ağrıları ortaya çıksa da, ya-
pılacak hafif egzersizler moral düzeyini
de yükseltecektir. Bedensel yorgunluk 

hastalık süresince en az indirilmeli, uyku
için ayrılan süre artırılmalıdır. Spor bir
yandan bağışıklık sistemini harekete ge-
çirirken, diğer yandan da vücudu zorla-
maktadır. Vücut, yorucu egzersizlerden
sonra enfeksiyonlara karşı daha duyarlı
olmaktadır. Açık pencere etkisinin kur-
banı olmamak için sadece hafif egzersiz-
ler yapılmalıdır. 

Hastalığın etkisini azaltmak için
öneriler

Bu dönemde vücuda kuvvet vereceği
düşüncesiyle fazla yemek yemek doğru
bir yaklaşım değildir. Her besin grubu
uygun şekilde tüketilmelidir.

Gün içerisinde öğünler atlanmamalı,
aralarda sağlıklı atıştırmalıklar tercih
edilmelidir.

Hastalık süresince bol su içilmelidir.
Özellikle vücutta biriken toksinleri
atmak için sıvı alımı önemlidir.

Koronavirüs tedavisi süresince C vita-
mini zengini limon, portakal, greyfurt,
mandalina ve kivi gibi bağışıklık siste-
mini güçlendiren meyveler
tüketilmelidir. 

Ateş yükselmesi nedeniyle ortaya
çıkan terlemenin olumsuz etkisini yok
edebilmek için ıslak giysiler sık sık değiş-
tirilmelidir. Çok olmamak kaydıyla alı-
nacak ılık bir duş vücudu rahatlatacaktır.

Günlük en az 8 saat uyku bağışıklık
sistemini güçlendirecektir. Hastalık süre-
since gün içerisinde gece uykusunu etki-
lemeyecek 1-2 saatlik kestirmeler iyi
gelecektir.  

Bağışıklık sistemini etkileyen alkol tü-
ketilmemelidir. Özellikle solunumu etki-
leyen sigaradan ise mutlaka uzak
durulmalıdır.

Gelişigüzel vitamin ve takviye ürün
kullanımından kaçınılmalı, mutlaka dok-
tora danışılmalıdır.  

Memorial Beslenme ve Diyet
Bölümü’nden Dyt. Merve Sır,
koronavirüse yakalanan 
bireylere sağlıklı beslenme
önerilerinde bulundu

VUCUT DIRENCINIZI
ARTIRACAK ONERILER

Memorial Ankara Hasta-
nesi Perinatoloji ile Kadın
Hastalıkları ve Doğum Bö-
lümü’nden Doç. Dr. Ertuğ-
rul Karahanoğlu, ayrıntılı
ultrason işlemi ve fayda-
ları hakkında bilgi verdi



CUMA 22 OCAK 2021

GÜNCEL 3

Kartal D-100 Karayo-
lu'nda makas atarak ilerleyen
otomobili, cep telefonu ka-

merasıyla görüntülemeye çalışan sü-
rücü kendisi de makas atarak trafiği
tehlikeye soktu. Görüntülerde hem
kendi hem de diğer sürücülerin haya-
tını tehlikeye atan otomobilin bir mo-

tosiklete çarpmaktan da kıl payı kur-
tulduğu anlar kameraya yansıdı.Kartal
D - 100 Karayolu Ankara istikame-
tinde, dün akşam saatlerinde trafikte
makas atarak ilerleyen sürücü diğer
araç sürücülerini de tehlikeye attı. O
anları cep telefonu kamerasıyla görün-
tülemek için makas atan otomobili

takip eden başka bir araç sürücüsü de
makas atarak trafiği tehlikeye soktu.
Araçlar arasında uzun süre makas ata-
rak ilerleyen otomobilin emniyet şeri-
dine girip, burda ilerleyen motosiklete
de çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Tra-
fikte tehlikeli hareketler yapan sürücü
bir süre sonra gözden kayboldu.

Makas atanı çekerken kendi makas attı

Kartal'da uzun yıllardır tanıdıkları kuyumcuya altınlarını emanet
eden ve kuyumcunun altınlarla birlikte ortadan kaybolduğunu

iddia eden mahalle sakinleri paralarını geri alabilmek için 2
yıldır mücadele veriyor. Altınlarını kaptıranlar kapanan kuyumcu

dükkanının önünde toplanarak, açıklama yaptı

K artal Yakacık'ta 30 yıldır
tanıdıkları kuyumcuya al-
tınlarını emanet eden ma-

halle sakinleri büyük şok yaşadı.
Yıllardır adını İbrahim Sevgi ola-
rak bildikleri kişinin isminin Ata-
kan olduğunu ve altınları ile
birlikte ortadan kaybolduğunu
gören vatandaşlar, 2 yıl önce al-
tınlarını geri alabilmek için savcı-
lığa başvurdu. Hukuk mücadelesi
veren mahalle sakinleri dün Yaka-
cık Meydanı'nda toplandı. Bir

süre burada bekleyen vatandaşlar
daha sonra kapatılan kuyumcu
dükkanının yerine açılan baklava-
cının önüne geldi. Grup burada
sloganlar attıktan sonra sessizce
dağıldı.

588 bin kaybımız var

Mağdurlardan biri, "Güven mese-
lesi. Paramızı bıraktık, kaçtı gitti.
Oğulları gezip eğlenirken biz bu-
rada sabahtan akşama kadar mo-
tosikletle su damacanası

taşıyoruz. Mağdur durumdayız.
Dini kullanarak yaptı, dini alet
etti. Altınımızı, çocuğumuzun bi-
lekliğine, kolyesine küpesine kadar
o kişiye bırakmış olduk. 588 bin
lira kaybımız var. Oğulları Dubai-
lerde İngilterelerde gezerken biz
burada sefil geziyoruz. Kendisine
hiçbir şekilde ulaşamadık, para da
alamadık. Kiramı ödeyemiyorum.
Eşim dostum bana para veriyor,
kiramı veriyor. Yiyecek erzağımı
onlar getiriyor. Size daire verece-

ğim, şu kadar para gelecek, para-
nızı vereceğim diye kandırdı."
dedi.

Adı bile başkaymış

Bir başka mağdur mahalle sakini
ise, "30 yıldır burada oturuyoruz,
adını Hacı İbrahim diye biliyor-
duk ama ismi Atakan'mış. İyi bir
esnaftı. Ağabey, kardeş gibiydik.
En son sıkıntı oldu, millet baskı
yaptı oraya paramızı alacağız
diye. Millete söz verdi. 'Haziranın

25'inde herkesin parasını verece-
ğim' dedi. Herkes altınını getirdi
paraya çevirdi. 'Kartınızı getirin
ben internete kaydedeceğim, bu
altını paraya çevireceğim, falan
gün paranızı vereceğim' dedi. O
gün geldi, 25'inde herkes oraya
gitti. Pazara gelmiş, dükkan ka-
palı. Kapıya telefonu yazıp, 'Ben
uzun bir zaman gideceğim, beni
tehdit ettiler, sonra sizinle görüşe-
ceğim.' yazmış. 2 yıldır yok or-
tada." diye konuştu. DHA

Vay baSımıza
gelenler!

Yaşlı adamı dolandırdılar
Zeytinburnu'da bağış yapma bahanesiyle 81 yaşındaki yaşlı adamın evine gelen 2 kadın, evin balkonunda saklanan 180
bin lira değerindeki altınları alarak kayıplara karıştılar. Kadınların kaçış anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı

Olay geçen Cuma saat 13.30 sırala-
rında Gökalp Mahallesi 42/2 So-
kak'ta meydana geldi. İddialara göre

4 katlı binanın 3. katında oturan 81 yaşındaki
Mustafa Harani hava almak için balkona çıktı.
O sırada sokaktan geçen 2 kadın balkondan dı-
şarıya bakan 81 yaşındaki adama seslenerek,
komşularının kızları olduklarını, yanlarında bir
miktar para olduğunu ve bununla bağış yap-
mak istediklerini söylediler. Yaşlı adam kadınları
tanımadığını söyleyerek yukarı çıkmalarını söy-
ledi. Kapıda kadınlarla bir süre konuşan Ha-
rani, kadınlardan birinin hamile olduğunu ve
bundan dolayı tuvalete gitmek istemesi üzerine
kadınları içeri aldı.  Kadınlar yanında getirdik-
leri bin lira ve 200 dolarla bağış yapmak istedik-
lerini söylediler. Kadınlar yaşlı adamdan
getirdikleri paranın üstüne
para koymasını Karınca
duası okuyarak paranın
çoğalacağını söylediler.
Yaşlı adam da yanında
bulunan 4 çeyrek altını ve
kadınların verdiği parayı
bir poşete koyup hayır için
camiye vereceğini söyleye-
rek yatak odasına götürdü.
Kadınlar bir süre daha
yaşlı adamı oyalayarak
evin odalarını aramaya
başladı. Evin balkonunu
da karıştıran kadınlardan
biri dolapta saklanan 180

bin lira değerindeki altınları alarak bir poşete
koyup tekrar oturma odasına geçti. Kadınlar,
yaşlı adama verdikleri bağış parasını da tekrar
Mustafa Harani'nin koyduğu yerden alarak
evden ayrıldılar.  

Dünya başıma yıkıldı

Evinin balkonundan altınları çalınan 81 yaşın-
daki Mustafa Harani, "İki kadın geldi. Ben de
balkondan bakıyordum. Bana el salladılar. Siz
kimsiniz dedim. Biz yandaki komşuyuz dediler.
Ben de yukarı çağırdım tanrı misafiri olarak.
Geldiler sohbet ediyoruz sözde. Ben hamileyim
tuvaleti kullanabilir miyim dedi. Ben de buyur
kullan dedim. Kullandı sözde meğer arama
yapmış. Sonra namaz kılmak için seccade var
mı diye sordu. İçeri gitti meğer orayı da aramış.

Bana bin lira bir de 200 dolar verdiler. Bize
miras düştü bunları fakirlere dağıtırsın diye. Ben
de bundan dolayı aldandım. Ben de aldım. Ver-
dikleri parayı istediler. Onlara geri verdim.
Benim verdiğim 4 çeyrek altın vardı o da gitti.
Daire kapısına gittim baktım bana el sallıyorlar
ben de güle güle dedim. Şüphe ettim balkona
bakayım dedim. Balkona bir baktım dünya ba-
şıma yıkıldı. Altınlar da gitti hepsi gitti. 180 bin
lira değerindeki altınlar gitti" dedi. 

Kimse girmez diye düşündük

Konfeksiyonda çalışan Mustafa Harani'nin kızı
Ayfer Karakadıoğlu, "Babam bu evde tek yaşı-
yor. Sizi tanıyoruz diye eve girmeyi başarmışlar.

Biri babamı oyalarken diğeri evin her yerini do-
laşıyor. Bizim altınlarımız evin içerisinde değildi.
Buraya kimse girmez diye altınlarımızı balkona
bıraktık. Altınları buradan alıp gitmişler. Para
vermişler babama burada ihtiyaç sahiplerine
dağıtsın diye. Yatağın altına koymasını istiyorlar.
Babam yatağın altına koyup koymadığını hatır-
lamıyor. Yatağın altından paraları geri aldılar.
Yatağın altında paraları görmeyince soyuldu-
ğunu anlıyor. Sonra balkona geliyor. Buradaki
altınları da göremeyince iyice şüpheleniyor. Po-
lise başvurduk. Onlarda organize çalıştıklarını,
4-5 ay buralara uğramadıklarını bir kere yapıp
gittiklerini söyledi. Yüzlerinde maske olması on-
ları bulmamızı güçleştiriyor" dedi.  DHA

Bir garip hırsızlık
Gaziosmanpaşa'da bir kişi nalburdan demir
kesici ve silikon çaldı. Aynı kişi 15 dakika sonra
nalbura tekrar giderek satın aldığını iddia ettiği
malzemeleri iade ederek parasını istedi. Parayı
iade eden nalbur, güvenlik kameralarını
incelediğinde gerçek ortaya çıktı

Olay, Beşyüzevler Mahalle-
si'nde bulunan nalburda mey-
dana geldi. İddiaya göre

müşteri gibi içeri giren bir kişi,  nalburdan
demir kesici ve silikon çalarak uzaklaştı.
Aradan 15 dakika geçtikten sonra tekrar
nalbura giden aynı kişi, satın aldığını öne
sürdüğü malzemeleri bir hafta önce aldı-
ğını ve iade etmek istediğini belirterek pa-
rasını istedi. Bunun üzerine nalbur,
şüpheliye parayı verdi. Şüpheli, dükkan-
dan çıktıktan sonra nalbur sahibi durum-
dan şüphelenerek kamera kayıtlarını
inceledi. Nalbur sahibi incelemede yüzü
açık görülen şüphelinin, soğuk kanlı hare-
ket ederek malzemeleri çaldığını gördü.

Çaldığı malı iade etti

Nalbur Ali Koyuncu, "20 senedir esnafım.
Müşteri gibi geldi. Ben burada başka müş-
teriyle ilgilenirken o orada koynunu açıyor
malzemeyi koyuyor. Demir kesici çalıyor.
'Bunu senden almıştım' diye iade ediyor.
Telefonla konuşuyormuş gibi yaptı, çıktı
gitti. Tekrar 15-20 dakika sonra gelip iade
etti, biz de parasını verdik. Ama sonra ka-
meradan inceledik çalındığı görülüyor.
Şüphelendik. Kameraya baktık resmen
çalmış. Çaldığı malı bize iade etti. 100 lira-
lık. İlk defa görüyorum. Genç bir arka-
daştı. Şikayetçi olmadım" şeklinde
konuştu.  DHA

Buzlu yolda drift
yapanlar yakalandı
Büyükçekmece'de buzlu yolda drift yapan
magandalar yakalandı. 3 sürücüye 20 bin 
100 lira para cezası kesilirken ayrıca 
ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu

İstanbul'da hafta başında et-
kili kar yağışıyla birlikte Büyük-
çekmece'de buz tutan bazı

yollarda sürücüler ve vatandaşlar ilerle-
mekte zorluk yaşamıştı. Bazı sürücüler ise
buz tutan yollarda drift yapmış, cadde
üzerinde hız ve ani manevralar yapan sü-
rücüler hem kendi hem de diğer sürücüle-
rin canını tehlikeye atmıştı. Diğer
sürücülerin canını tehlikeye atan magan-
daların o anları DHA kameralarına saniye
saniye yansımıştı. Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince
yürütülen çalışmalar sonucunda 34 US
2661 plakalı araç sürücüsü Selçuk G. , 34
FM 4757 plakalı araç sürücüsü İbrahim
M. ve 34 DAJ 0478 plakalı araç sürücüsü
Kadir Ş.  yakalandı. 
DHA

Telefonu alıp kayıplara karıştı
ESENYURT'ta, 3 şüpheli ekmek ve
içecek almak bahanesi ile girdikleri
fırından Dilber İ.'ye ait 4 bin lira de-

ğerindeki telefonu çaldı. Yaşanan hırsızlık an-
ları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 14
Ocak Perşembe günü 23.30 sıralarında Esen-
yurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan fı-
rında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
dükkana giren 3 kişi, fırın çalışanı Dilber İ.'den
ekmek ve içecek istedi. Bu sırada Dilber İ.'yi

soruları ile 1 kişi oyalarken, bir diğeri tezgahın
üzerinde bulunan kadına ait 4 bin lira değerin-
deki telefonu alıp, cebine koydu. 3 şüpheli
dükkandan alışverişlerini tamamladıktan
sonra ayrıldı. Evine giden kadın, telefonun
çantasında olmadığını fark edince dükkana
geri döndü. Dükkanda da bir süre telefonu
aradıktan sonra bulamayan Dilber İ., durumu
patronuna söyledi. Sabah güvenlik kamerala-

rını inceleyen fırın çalışanları, telefonun 3 şüp-
heli tarafından çalındığını fark etti. Dilber İ.,
durumu polis bildirerek 3 kişiden şikayetçi
oldu. Polis ekipleri şüphelileri, yakalamak için
çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise fı-
rının güvenlik kamerası tarafından saniye sa-
niye kaydedildi. Görüntülere, 3 şüphelinin
dükkanda alışveriş yaptığı ve hırsızlık anları
yansıdı. 



BARIŞ KIŞ

2 014 yılından bu yana yerinde kent-
sel dönüşüm çalışmalarına tüm hı-
zıyla devam eden Büyükçekmece

Belediyesi, vatandaş ve müteahhitlerle güç
birliği yaparak, riskli yapıların yıkım ve ye-
nileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. 26
Eylül’de 2019 tarihinde Marmara’da mey-
dana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonra-
sında hasar gören 3 bina daha belediye
ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Kentsel
dönüşüm kapsamında yıkılan Fatih ma-
hallesindeki 3 binada 35 daire bulunuyor.

Belediye destek veriyor

Kentsel dönüşümde
İstanbul’un öncü il-
çesi olan Büyükçek-
mece’de 1975 yılı
deprem yönetmeli-
ğine göre projelendi-
rilmiş olan, proje
tekniği, yapım tek-
niği, kullanılan mal-
zeme, işçilik ve
verilen mühendislik
hizmetleri açısından
günümüz teknoloji-
sine göre yetersiz
kalan yapılar yenile-
niyor. Büyükçek-
mece Belediyesi risk arz eden bu yapıların
dönüşümü konusunda vatandaşları bilgi-

lendirerek,
gerekli des-
teği veriyor.
Rsikli yapılar
kentsel dö-
nüşüm pro-
jeleri ile

projelendirilerek depreme dayanıklı, kali-
teli malzeme ve her aşamasında bilimsel

ve doğru denetimle yapılmış olan çağdaş
yaşam alanlarına dönüştürülüyor.

İmkanlarımızı seferber ettik

Büyükçekmece Belediyesi, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı, vatandaş ve müteahhit
dörtgeninde ilçedeki riskli yapıların dön-
üştürülmesi için tüm imkanların seferber
edildiğini belirten Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün, “Yaklaşan deprem öncesi
can ve mal emniyeti açısından binaların
teknik çalışmaları mutlaka yaptırılmalıdır.
Deprem değil binalar öldürür gerçeğinden
yola çıkarak bizde Büyükçekmece Beledi-
yesi olarak halkımızın güvenli ve gönül ra-
hatlığı içinde yaşayabilecekleri yapılara
kavuşmaları için her türlü kolaylık ve des-
teği sağlıyoruz” ifadesini kullandı.
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H alen gribal bir rahatsızlıktan öte
sağlık piyasasınca bir hayli abartı-
lan ve 'korkunun ecele faydası yok'

diyerek saçmalık olduğuna inandığım Koro-
nanın çıktığı, ardından milyon dolarlara
bedel aşısının alındığı Çin'den gerek nüfu-
suyla gerek ise teknolojiyi kopyalamasıyla
bahsederiz.

Moğolların Irak ve Suriye'de bir anda or-
taya çıkarak, kendilerine cehennem zebani-
ler denmesiyle pompalayan İşit çetesi gibi
işgal edip, uzaydan görünen setlerini aştığı,
işgal ettiği, hazinelerini talan ettiği Çin,

medyayı da iyi ve sessizce işgal ediyor. Bunu
anlamak için maillerinize bakabilirsiniz,
radyolarınızı açtığınızda karşınıza hemen
Çin çıkar.

Bir zamanlar Japonlarla savaş ve karete
filmleriyle bilinen Çin'in milyarları bulan ka-
rınca sürüsünü geçen insan gücüyle bugün
dünya jandarması diye bilinen Amerika'ya
kafa tutup, tekstil başta olmak üzere Avru-
pa'yı birçok kopyalama ürünleriyle sararken
Ortadoğu'da da kendisi gibi komünizm kül-
türüyle yetişmiş olan Rusya ile de gizli
kanka olmuştur.

Afrika'nın birçok ülkesinde sessizce ve
peşin paralarla devasa yatırımları olan Çin,
İngiltere'nin BBC, Amerika'nın CNN, Fin-
landiya'nın Nokıa'sını da kopyalayıp, Tür-
kiye gibi ülkelerin yerel radyoları
aracılığıyla kendisini tanıtırken Huaweı te-
lefonuyla da zambaklar ülkesi Finlandi-
ya'nın Nokıa'sını Amerika'nın elması Apple’ı
da ısırırken "Çin radyosu, Çin ekonomisin-

den haberler" şeklinde alttan desteklediği
Türkiye ve diğer ülkelerde ki yerel ve ulusal
radyolar aracılığıyla dünya medyasını ele
geçiriyor dersem 'haydi oradan' demeyin.

Çünkü, Microsoft'u kopyalayıp çaldığı
maillerimiz aracılığıyla da dilimiz çevrilmiş
hazır haber metni ile yazılı, fotoğraflı
Çin'den haberleri mail kutumuza gönderdiği
mesajları ile açıkça ortaya koymakta.

Evet kısacası; Doğusundaki Türkistan'ı
asimile etmekle suçlanan, korona belası ile
Trump dahil milyonları aşan insanı başka
diyarlara yolcu eden, kalanları ise yeşil do-
larlar karşılığı sattığı aşısıyla kurtaracağını
iddia eden Çin, “Çin radyosu” ile ülkemiz
ve dünya medyasını da ele geçirmekte..

Sizde farkında mısınız bilmem ama
hemen hemen her etkinliğe havuz medyası-
nın manşet ve sürmanşetleri eşliğinde katı-
lan Erdoğan'dan, her gün 'bombaladık,
öldürdük, operasyon yaptık, bitirdik' haber
reytingleri ile Erdoğan’ın arkasından gelen
Soylu ve Akar'da daha çok gündeme gelerek
Çin ajanlığı ile itham edilen Perinçek'in Ay-
dınlık Gazetesinden daha çok haber dinleti-
yor, uzak doğu'nunun gizli dünya devi Çin.

Kısacası; yasaklı olduğu dönemlerde giz-
lice dinlenen hala, 'nasıl, niye, niçin, neden,
nerede, kim öldürttü?' diye tartışılan ama
kahpe kurşunlar sonucu ölen Gazeteci Hrant
Dink'in memleketi Ermeni radyosu gibi bir
de Çin radyomuz var artık...

Çin radyomuz da var!
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Kaymaya karşı
kazıklı önlem
Avcılar Ambarlı Mahallesi’ndeki yer kayması
sorununun çözümü için 1 kilometrelik hatta
sürdürülen 736 fore kazıklı önlem projesinde
çalışmaların yüzde 40'ı tamamlandı. Kazıkların
boyu yer yer 30 metreden 42 metreye çıkarıldı

baKanlar kurulu, Gölcük’teki 1999
depreminden sonra Ambarlı’da kayma
görülen bölgeyi 2005 yılında 'Afete

Maruz Risk Alanı' ilan etti. Buradaki 3 sokakta
bulunan ruhsatlı 57 bina aralıklarla yıktırıldı. İs-
tanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
(AFAD) afete maruz bölgede riskin daha geniş
alanı etkilememesi amacıyla proje hazırladı. İs-
tanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkan-
lığı, kayma görülen 1 kilometrelik alanda 130
santimetre çapında ve 30 metre boyunda 736 fore
kazıkla önleme projesi hazırladı, 20 milyon TL tu-
tarında ihale açıldı.

300 kazığı tamamladık

İhaleyi kazanan firma yöneticilerinden Ömer
Gürcüoğlu, geçen Kasım ayında başladıkları ça-
lışmalarda işin yüzde 30-40’lık bölümünü bitirdik-
lerini, şimdiye kadar 300’den fazla beton kazığı
tamamladıklarını belirterek, şunları söyledi: "Afete
maruz alandaki yer altında suyun yoğun olduğu
bölgeler var. Buralarda ‘Jet-grout’ denilen yön-
temle zemini iyileştirmesi yapıyoruz. Suyun bina-
ların altından boşalmasını ve su ile birlikte
kumun, oradaki kilin boşalmasını istemediğimiz
için kurutma işlemi yaptıktan sonra tekrar fore iş-
lemini yapıyoruz. Binaları mümkün olduğunca
koruma altına alıp risk gördüğümüz yerlerde bu
çalışmayı yapıyoruz. İstanbul Valiliği’nin kontrol-
lerinin yanı sıra danışman hocamız ile birlikte sü-
rekli bunların görüşmelerini yapıyoruz. Yer yer
zeminde dolgu da yapıyoruz. 300 kazığı tamamla-
dık. Binalarda ve arazide düşey sapmaların ölçül-
mesini sağlayan ‘İnklinometre’ ölçümlerimiz var.
Kazık tamamlanan bölgelerde kaymayı engelledi-
ğimizi görmek bizi çok mutlu eden bir sonuç. Ça-
lışma yaptığımız bölgede kaymayı tamamen
kestik. Her hafta iki defa ölçüm yapıyoruz."

40 metrelik kazıkla önledik

Ömer Gürcüoğlu, geçiş bölgesi olarak nitelendiri-
len bu alanda yer yer yer altı suları ve dereleri ol-
duğunu vurgulayarak, “Bunlara rastlayacağımızı
biliyorduk. Danışman hocamız, valilik ile beraber
burada jet-grout yaparak suyu kurutabileceğimize
kanaat getirdik. Denemelerimizden olumlu so-
nuçlar aldık. Zemini mümkün mertebe kumda
değil, kilde bırakıp sağlama almak istiyoruz. Eski
projedekinin aksine kazık boylarını 30 metreden,
40, 42 metreye çıkardığımız yerler var. Şu anda
bulunduğumuz bölgede bulunan okuldaki kay-
mayı 40 metrelik kazıkla önledik. Evlerin bulun-
duğu bölgelerde de kazık boylarını 40 metreye
kadar uzatıp zemini en sağlam yerde bırakacağız"
dedi. İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç ile Yatı-
rım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İstanbul
Müdürü Hanefi Kalın da, çalışmaları yerinde in-
celeyerek müteahhit firma yöneticilerinden son
durum ile ilgili bilgi aldı. DHA

DEPREM DEGIL
BINA OLDURUR

Kentsel dönüşümde önemli bir yol kaydeden
Büyükçekmece’de riskli bin 500 binada 22 bin
konut yıkılarak yenilendi. Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, "Yaklaşan deprem öncesi
can ve mal emniyeti açısından binaların teknik
çalışmaları mutlaka yaptırılmalıdır. 
Deprem değil binalar öldürür gerçeğinden
yola çıkarak dönüşüme her türlü 
desteği sağlıyoruz” ifadesini kullandı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından
karların erimesiyle birlikte barajlardaki su
seviyeleri yükselmeye başladı. Alibeyköy
barajında daha önce keçi ve koyunların
otladığı alanlar yeniden suyla dolmaya
başladı. İstanbul barajlarında bugün itibariyle
doluluk oranı yüzde 31.04'e ulaşırken, 
12 gün içindeki artış yüzde 11.88 oldu

istanbul’da kuraklık ne-
deniyle barajlardaki doluluk
oranı yüzde 19.16'ya kadar

düşmüştü. Ancak önce yağmurların
başlaması ardından etkili olan kar ya-
ğışlarıyla birlikte barajlardaki su seviye-
leri artmaya başladı. Hava sıcaklıkların
yükselmesiyle karlardaki erimenin art-
ması, baraj havzalarını besleyen dere-
lerin yeniden akarak doluluk
oranlarında hızlı bir artışa neden ol-
ması bekleniyor.

12 günde büyük artış

İstanbul barajlarında 9 Ocak 2021 yı-
lında yapılan ölçümlerde doluluk oranı
yüzde 19.16 olarak ölçülmüştü. Daha
sonra önce yağmur ardından kar yağı-
şının ardından barajlardaki su seviye-
leri artışa geçmişti. İSKİ'nin bugün
yaptığı ölçümlerde barajlardaki dolu-
luk oranları yüzde 31.04 olarak ölçü-
lürken, 12 gün içinde meydana gelen
artış yüzde 11.88 oldu. İstanbul'un do-
luluk oranı en yüksek barajı yüzde
62.70'le Istrancalar oldu. En düşük do-
luluk oranına sahip baraj ise yüzde
12.13'le Sazlıdere barajı oldu. DHA

baraj doluluk oranların-
daki bu artışa rağmen öl-
çülen değerin son 10 yılın
en düşük değeri olduğu
belirtildi. büyük kuraklığın

yaşandığı 2014 yılında bile
baraj doluluk oranları,
aynı dönemde yüzde 33.05
ile şimdiki değerin üzerin-
deydi.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İstanbul barajlarının bugün İtİbarİyle
doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 30.14
Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 14.59
Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 12.13
Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 30.94
Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 42.32
Terkos barajı doluluk oranı yüzde 32.13
Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 36.50
Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 36.50
Darlık barajı doluluk oranı yüzde 49.51
Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 62.70

Tema Park’a sertifika
Koronavirüs önlemleri
kapsamında Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı tarafından

hayata geçirilen Güvenli Turizm Ser-
tifika Programı kriterlerini yerine geti-
ren İsfanbul Tema Park, 'güvenli
turizm sertifikası' aldı. Sertifikayı alan
ilk tema park olduklarını söyleyen
Tema Park Direktörü Tankut Tonger,
“Periyodik olarak denetimler yapıla-
cak, biz de önlemleri
almaya devam edece-
ğiz. 2021 baharında
parkımızı yeniden mi-
safirlerimize açacağı-
mız günü iple
çekiyoruz” dedi.

750 bin 
ziyaretçi hedefi

Yeni sezon için çalış-
malarına devam ettik-

lerini belirten Tonger, “Hayatın nor-
malleşmesiyle faaliyetlere başlayaca-
ğımız bahar aylarında da denetimler
yapılacak. Bu yıldan umutluyuz, ziya-
retçilerimizi gönül rahatlığıyla ağırla-
yacağız. Sertifikayı gören misafirler
kendilerini güvende hissedecek.
Zaman gösterecek ama bu yıl 750 bin
ziyaretçiye ulaşırız diye düşünüyo-
rum” dedi. Tonger, Baharda parkı-

mızı yeniden
misafirlerimize açaca-
ğımız günü iple çeki-
yoruz. Sloganımız
geçen sene olduğu gibi
‘eğlenmek titizlik ister’.
Önümüzdeki aylarda
eğlencenin başken-
tinde farklı sürprizler
ile hep beraber olmayı
bekliyoruz” diye ko-
nuştu.  DHA
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Afetlere hazırlık

ESENYURT Belediyesi Sivil
Savunma Amirliği’nin hayata
geçirdiği, Mahalle Afet Gö-

nüllüleri projesinin başvuruları başladı.
İlçedeki 43 mahalleden gönüllülerin yer
alacağı projede, 30 kişilik gruplar oluş-
turularak, AFAD eğitmenleri eşliğinde
arama ve kurtarma eğitimi verilecek.
Olası bir afet anında ve sonrasında
hayat kurtaracak proje için mahalle-
lerde gönüllü tespitleri yapılıyor. 18 yaş
ve üzeri vatandaşların başvuru yapabil-
diği projede verilen eğitimle, doğal afet-
lerde profesyonel arama kurtarma
ekipleri alana ulaşana kadar, gönüllüler
temel arama kurtarma çalışmalarını ya-
pabilecek.

Eğitim verilecek

Esenyurt’ta meydana gelebilecek tüm
doğal afetlere karşı hazırlık yaptıklarını
söyleyen Esenyurt Belediyesi Sivil Sa-
vunma Amiri Özgür Subaşı, "Amacımız
başta deprem olmak üzere meydana
gelebilecek tüm doğal afetlere karşı ha-
zırlıklı olmak. Belediye bünyesinde, 23
kişilik profesyonel arama kurtarma eki-
bimiz mevcut. Doğal afetlerle mücadele
etmek için belediyemizin tüm birimle-
riyle koordineli bir şekilde çalışıyoruz.
Projelerimizden biri Mahalle Afet Gö-
nüllüleri projesidir. Her mahallemizde
gönüllülerden oluşan bir arama kur-
tarma ekibi oluşturarak, gerekli eğitim-

leri vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Her mahalleye bir ekip

İlçedeki 43 mahallede, 30 kişilik gruplar
halinde arama kurtarma ekibi oluştura-
caklarını ifade eden Subaşı, “Öncelikle
mahallelerimizde gönüllülerin tespitini
yapacağız. Daha sonra, AFAD tarafın-
dan yetkilendirilen eğitmenlerimiz ara-
cılığıyla gönüllülerimize temel afet

bilinci ve temel arama kurtarma eğitimi
vereceğiz. Afet gönüllülerimiz eğitimle-
rini tamamladıktan sonra olası bir
afette profesyonel arama kurtarma
ekipleri alana ulaşana kadar temel
arama kurtarma işlemi yapabilecekler.
Ayrıca mahalle gönüllülerimizin ayrı bir
frekans üzerinden kullanabilmesi için
telsiz sistemi kurduk” açıklamalarında
bulundu.

Davadan döneni...

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatıyla ‘Mahalle
Afet Gönüllüleri’ projesi başladı. Proje kapsamında her mahallede 30
kişilik bir ekip oluşturularak, arama ve kurtarma eğitimi verilecek

“ Bütün servetim bu yüzük, bir gün zengin 
olmuşsam bilinki hırsızlık yapmışımdır."
Yukarıdaki sözler mahalle bitirimlerinin 

aralarındaki ağır ve ağdalı sözler.
Bugünlerde iktidar ve iktidara yakın olanların

kendi aralarındaki çıkar çelişkisinin kaba kuvvete
tekabül eden icraatlarının marifetleri görülmekte.

Bir dönem birlikte aynı örgüt yapısında ya da 
iktidar olan gücün içinde olanlar birbirlerinin 
açıklarını zaaflarını bilir. Bu zaaf ya da açıkların
eski birlikte oldukları tarafından başkalarına aktarıl-
masından “korktukları” ya da “çekindiklerinden”
gözdağı verirler. Bu gözdağı şiddettir akan kandır. 

İnsanı diğer canlılardan ayıran dertlerini, sorunla-
rını anlatma ve dinleme becerisi olduğu için sürü
içinden biri değil toplum içinden biridir, insan evladı-
dır. Canlılar içinde sürü karakteri, yaşamak için arar
bulamadığında birbirlerini yerler. Dünden beri insan
evladı yaşamak için hep bir yerden bir başka yere
göç etti, göç ettiği yerde aradığını buldu yaşamını
devam ettirdi. 

Canlılar arasından insan evladı kendi aralarında
iletişimi ve birikimlerini hareketler, çizimler ve ağız-
larından çıkan anlamlı kelimelerle ifade etmeye 
başladı. İş bölümü yanında birikimlerini aktarma
anlatma ve sorunların giderilmesi neticesinde daha
aklıselim olmaya başladı. Kavga ve çatışma değiş 
tokuşla yerini değiştirdi ama yine çatışma vardı. 
Çatışmaların uzlaşır olması ya da bedel verilmesi 
insanın diğer canlılardan farklılığını gösterir. 

İnsan evladı toplumsal yaşama geçmesiyle kavga
ve çatışmaların biçimi değişti. Her nasılsa topluluk
içinden gücü ve iktidarı eline alanlar, bunun devamı
için sahip olma, bencillik ve mülkiyet hırsı toplum
içinde çatışmaların rengini değiştirdi. Toplum içinde
küçük bir azınlık her zaman güce iktidara sahip
olmak için toplum dışı akla gelebilecek her şeyi yap-
maya hazır. Onlar için sahip olmak ve iktidar olmak
her şeydi. Üretimin makineleşmesi, ulaşım ve iletişi-
min yeni teknolojiye göre gelişmesiyle toplum içinde
yöneten ve yönetilenler arasındaki çelişkilerin niteliği
boyut değiştirdi. Toplum terazinin iki kefesi gibi iki
ana güce bölündü, “yöneten ve yönetilen” yani “ezen
ve ezilen” olarak.

Gücü elinde bulunduran azınlık, çoğunluk üze-
rinde tahakkümünü sürdürmek için her şeyi yapar.
Bunun devamı için “yakası kalkık, omuzu kalabalık
ve beli silahlı” bir çevre oluşturur. Bunların içinden
kendine “özel birlik” oluşturur, günümüzde bunun
adı “özel harp birliği” ya da bildik adıyla “kontra
gerilladır.  Devleti yönetenler muhaliflere ya da kendi
çıkarları için toplumda infial yaratacak olaylar
yapar. Yaptıkları her hareketi sanki muhalifler yapı-
yormuş gibi suç atarlar. Bunları yapanlar kendilerine
“milli, ahlaki ve dini” adlar takarak cinayetlerine
kılıf geçirir. Yaptıkları toplum dışı işlere kendini kap-
tıranlar kendi çaplarında toplumda bir karşılık bulur.
Çevresine topladığı kişilerin sorgulama ve muha-
keme etmeye yeteneği olmayan, emre itaat edenler-
den oluşur. Devlet güçlerinin az olduğu yerlerde
kendilerine “devleti burada biz temsil ediyoruz” 
diyebilecek kadar arsızdır.

Ülkemizde 12 Eylül Askeri Faşist Darbesi oldu-
ğunda bunlar gözaltına alınıp tutuklanır, mahkeme
duruşmalarında “görüşümüz iktidarda biz içeride-
yiz” derler. İçlerinden önemli bir kesimi emek 
harcamadan geçinmenin yolunu bulur. Kaçakçılık,
uyuşturucu ve insan satıcılığı, kötü işletmelerin 
korumalığı onların işleri olur. “Yakası kalkık, omuzu
kalabalık ve beli silahlı” kurumlarla yakın ilişkileri
vardır, hatta birçokları “devlet yönetimi” tarafından
“devlet görevlisi” adıyla sahte kimlik verilerek yurt-
dışına gönderilir. Devlet adıyla cinayetler işlenir, pat-
latmalar yapılır. Bunların toplumsal sorumlulukları
yoktur, samimiyetsiz oldukları gibi kadınlarını 
çocuklarının gözleri önünde öldürecek kadar 
insanlık dışıdırlar.

İnsanı diğer canlılardan ayıran neden, niçin ve
niye diye sorgulama yapmasıdır. Ama şartlanmışlık,
emek harcamadan geçinmek, ağzına çalınan bir par-
mak bal için her şeyi yapmak ve birilerinin kapısına
kul olmayı, biat etmeyi insanlığın meziyeti sanan ki-
şiler için siyah ile beyaz arasında başka renk olma-
yıp, kendilerini sütten çıkmış ak kaşık sanmakta.
Kendileri dışında kimseye yaşam hakkı tanımayan
bu kişiler için varsa yoksa kendi çıkar ve menfaat-
leri, bencilce şımarık ve hoyratça yaşam tarzlarıdır. 

Oysa derimizin rengi, gözlerimizin çekikliği, ko-
nuştuğumuz dilin farklılığı bizim çeşitliliğimizdir.
İnsanları ayrıştıran sahip olma hırsı ve mülkiyet
ilişkisidir. Günümüzdeki sistemde iktidarı yönetenler
toplumu böl, parçala ve yönet mantığına sahip. Ege-
men güçler insanları “inanç” adı altında bölerken
saraylarında şatolarında oturup “yakası kalkık,
omuzu kalabalık ve beli silahlı” güçleri tarafından
korunmakta. 

Bu gibiler kendileri gibi düşünmeyen örneğin 
Ankara da öğrencilerin evini basan katleden; İstan-
bul Üniversitesi öğrencilerinin üzerine bomba atan
katliama yapan; İstanbul Teknik üniversite öğrencile-
rinin yurdunu basıp öğrencileri pencereden atıp hain
tuzaklar kurdular, Ankara Garı önünde bomba 
patlatıp onlarca insanı öldürüp sakat bıraktılar. 

Yetmedi, dün birlikte olduklarından bazılarını
kendilerinden ayrıldı diye nefret sözlerini gerçeğe
dönüştürdüler. "Davadan döneni vurun." 

Eski vekil, gazeteci ve muhabirler öldüresiye dö-
vüldü. Onlar için tek bir şey var; “Ya sev ya terk et.” 

İstanbul Ulaşım Ana Planı Koordinasyon Çalıştayı, İBB Bürokratları ile uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda
konuşan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbulluların en büyük beklentilerinin ulaşımın iyileştirilmesi olduğunu
belirterek, bu amaçla metroların ve deniz ulaşımının geliştirilmesine çok önem verdiklerini söyledi. Çağlar, "Ana Plan 
çalışmamızın İstanbul’un gelecek 10 yılını şekillendirecek büyük bir hizmet olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı

ANA PLAN 10 YILI
SEKILLENDIRECEK
İ stanbul Ulaşım Ana Planı Koordi-

nasyon Çalıştayı, İBB Genel Sekreteri
Can Akın Çağlar’ın başkanlığında

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Toplantıda İBB Ulaşım ve
Çevreden Sorumlu Genel Sekreter Yar-
dımcısı İbrahim Orhan Demir, İBB Ula-
şım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB İmar
ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan
Akgün, İETT Genel Müdürü Alper Bil-
gili, METRO İSTANBUL AŞ Genel Mü-
dürü Özgür Soy, ŞEHİR HATLARI AŞ
Genel Müdürü Sinem Dedetaş, İSBAK
Genel Müdürü Esat Teminhan, BİMTAŞ
Genel Müdürü Özcan Biçer de yer aldı.
İBB Ulaşım Platformu Danışma Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Haluk Gerçek ve Doç. Dr.
Eda Beyazıt ile Doç. Dr. Hüseyin Onur
Tezcan da toplantıya online olarak katıldı.

Yatırımlarımız devam ediyor

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB
Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstan-
bul denince akla ilk önce ulaşımın geldi-
ğini ve vatandaşların en büyük talep ve
şikayetlerinin bu alanda geldiğini belirte-
rek, “Yılda 7,5 günümüz yollarda geçiyor.
Ulaşım trafik ve zaman kaybı oluşturma-
sının yanı sıra çevreyi de etkiliyor. Çalışta-
yın çok verimli geçmesini ve en hızlı
şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Bu
ekipten üstün bir gayret bekliyoruz” dedi.
İstanbul’da lastik tekerlekli araçların ön
planda olmasına rağmen, yönetim olarak
raylı sistemlere ve deniz ulaşımının gelişti-
rilmesine çok önem verdiklerini ifade
eden Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ifade
ettiği gibi erişilebilir bir İstanbul oluştur-
mamız çok önemli. İnsanımızın her yere
rahatlıkla ulaşmasının yanı sıra, çocuklu
annelerimizin ve dezevantajlı gurupları-
mızın engelsiz ulaşım imkanlarının sağla-
nabilmesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda
metroların geliştirilmesi için çok önemli
raylı sistem yatırımlarımız devam ediyor.
400 kilometrelik sahil bandımız dikkate
alındığında yüzde 3’lerdeki deniz ulaşı-
mını çok ihmal edildiğini belirtmek iste-
rim. Bu çalıştay denizin ulaşımda daha
çok kullanılması açısından da çok önemli.
Ana Plan çalışmamızın İstanbul’un gele-
cek 10 yılını şekillendirecek büyük bir hiz-
met olacağına inanıyorum.”

Pandemi etkisi çok önemli

Ulaşım ve Çevreden Sorumlu Genel Se-

kreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir
de planın uzun soluklu bir çalışma oldu-
ğunu belirterek, ulaşımın unsurlarını be-
lirleyen en önemli konunun arazinin
kullanımının olduğunu söyledi. Planı ya-
parken 20 sene sonraki İstanbul’un nasıl
bir şekil alacağını öngörerek ulaşım altya-
pısının buna göre şekillendirmek gerekti-
ğini aktaran Demir, şöyle konuştu:
“Biz pandemi sürecine kadar İstanbullu-
nun ulaşımda nasıl davrandığını biliyor-
duk. Yolculukların aksını, maliyetlerini,
özel araç veya toplu taşıma seçimlerini
analiz edebiliyorduk. Ne yazık ki salgınla
birlikte bu alışkanlıkların hepsi değişti.
Başka bir zorlukta iklim değişikliğine
bağlı kuraklık. Bu nedenle yakıt türleri de-
ğişecek, otonom araçlar gelişecek. Daha
önceden hiç konuşmadığımız şeyleri ko-
nuşacağız. Bunun için gerçekten işimiz
çok zor. Çok dikkatli çalışmak, verileri-
mizi bilimsel çalışmalara dayandırmak
zorundayız. Ancak, bu birikimli ekiple bu
işin üstesinden kolaylıkla geleceğimizi 
düşünüyorum.” DHA

İBB Ulaşım Platformu Danışma Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Haluk Gerçek ise şehirle-
rin hızla ve plansız gelişmesi nedeniyle ül-
kemizde ulaşım master planlarının
tutturulmasının çok zor olduğuna dikkat
çekerek, bunun yerine sürdürülebilir kent-
sel hareketlilik planının daha çok nem ka-
zandığını söyledi. “Gelecekte birçok şey
bizim planladığımız gibi olmayacak. Peki
bizim modellerimiz geleceğe nasıl yansı-
yacak” diye soran Gerçek, modellerin
çevresel etki değişikliğinin de dikkate al-
ması gerektiğini, eskiden oluşturulan
planların bu gerçeklere göre yeniden göz-
den geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Akıllı şehir uygulamasının kentte yaşa-

yanların hayatını kolaylaştıran, yaşam kali-
tesini artıran uygulamalar olması gerekti-
ğini ifade ederek, şehri akıllı şehir
teknolojisine uydurmaya çalışmanın doğru
olmadığını kaydetti. Toplantıda İBB Ula-
şım Planlama Müdür Yardımcısı Melda
Horoz tarafından Ulaşım Ana Master
Planı sunumu yapıldı. İki birleşimden olu-
şan çalıştayda, “Ulaşım Ana Planına İliş-
kin Beklentiler” ve “İleriye Dönük
Adımların Belirlenmesi” konuları ele alındı.
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Mustafa Koç 
unutulmadı

KOÇ Holding'in açıklama-
sında, "21 Ocak 2016’da
zamansız vedasıyla ara-

mızdan ayrılan Mustafa V. Koç, vefa-
tının yıl dönümünde Zincirlikuyu’da
bulunan aile kabristanında düzenle-
nen törenle anıldı. Pandemi kuralla-
rına riayet edilen anma törenine Koç
Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve
sevenleri katıldı" denildi. Koç Holding
CEO’su Levent Çakıroğlu, yaptığı ko-
nuşmada, "Mustafa Bey; çevresinde-
kilere heyecan ve umut aşılayan,
yaşama ve topluma değer katan, viz-
yon sahibi, hayatı seven, ilham veren
bir liderdi" dedi. Levent Çakıroğlu,
"Hep en iyisini yapma gayretinde
oldu. Ama ne yaparsa yapsın, vicda-
nının sesini dinledi. Alçakgönüllüydü;
samimiydi. Hayatına dokunduğu her-
kesin saygısının yanında sevgisini de
kazandı. Kıymetli hatırasını yüreği-
mizde yaşatacak, bize miras bıraktığı
liderlik vizyonunu Koç Topluluğu'nu
daha da ileri taşıma gayretimizde reh-
ber kabul edeceğiz. Mustafa Bey’i, ay-
rıca 7 yıl önce yine Ocak ayında
aramızdan ayrılan değerli büyüğü-
müz Nusret Arsel’i ve huzurlarında
bulunduğumuz Koç Ailesi’nin tüm
ölmüşlerine rahmet diliyorum” dedi.
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U laştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB)

ile Vodafone Türkiye'nin birlikte düzenle-
diği "Teknolojide Yerli Üretim ve KO-
Bİ'lerin Gücü" etkinliğinde yaptığı
konuşmada, teknolojide yerli üretimin,
Türkiye'de kamu ve özel sektörün bir nu-
maralı gündem maddesi olduğunu söy-
ledi. Bakan Karaismailoğlu, 18 yıl
öncesine kadar "başarılamayanlara ha-
yıflanan ülke" olarak çok zaman kaybe-
dildiğini dile getirerek, "Nesiller boyu
araştırmaya, geliştirmeye, üretmeye cesa-
ret bulamadık. Bugün ise önümüze çıkan
fırsatları değerlendirmeye hazırız. İşte
biz, bu fırsatlara hazır olmak için, 18 yıl-
dır, bizden evvel kaybedilen zamanı
hemen her alanda telafi etmek, eksikleri
gidermek, ihmal edilen her noktaya
temas etmek üzere çalıştık." diye ko-
nuştu. Bu yolda kararlılıkla yürümeye
devam edeceklerini ifade eden Karais-
mailoğlu, Türkiye'nin, ulaştırma ve ha-
berleşmede, eğitimde, sağlıkta,
savunmada, turizmde ve daha pek çok
alanda gelişmiş dünyayı yakaladığını
hatta aştığını kaydetti. KOBİ'lerin, start-
up'ların, köklü kuruluşların, üniversitele-
rin, bilim kurumlarının yerli ve milli
teknolojiler üretmeye odaklanmasının,
ülkenin kaderini yeniden şekillendirece-
ğini anlatan Karaismailoğlu, bakanlık
olarak ulaşımda olduğu gibi bilişim, ileti-

şim ve haberleşme alanında da yerli ve
milliliği ön plana aldıklarını belirtti. Ka-
raismailoğlu, "Teknolojideki Ar-Ge payı-
nın, 2023'te AB ülkeleri düzeyine,
2028'de de OECD ülkeleri ortalamasının

üzerine çıkarmayı hedefledik." ifadelerini
kullandı. Bilişim, iletişim ve haberleşme
sistemlerinde yerli ve millilik oranlarını
gün geçtikçe artırdıklarını söyleyen Kara-
ismailoğlu, "Türkiye'nin 5G sistemine ge-
çişinde yerli ve millilik hassasiyeti
yanında KOBİ’lerimizle birlikte el ele ça-
lışmaya devam edeceğiz." dedi. Karais-
mailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid
19) salgınının hayat tarzını dönüştürdü-
ğünü kaydederek, üretim, istihdam, iş-
letme, ticaret, eğitim, sağlık ve daha
birçok sektörde uzaktan erişim ve evden
çalışma sistemine geçmek durumunda
kalındığına işaret etti. Salgın sürecinde,
artan talebin karşılanması için bilişim ve
iletişim yatırımlarının, katalizör görevi
de gördüğüne dikkati çeken Karaismai-
loğlu, dünyanın dijitalleşmeye geçiş sü-
recinin ciddi oranda hızlandığını

vurguladı. Kendilerini bu sürece hazırla-
yan ülkelerin karlı çıktığının altını çizen
Karaismailoğlu, şunları söyledi. "Son 18
yılda sağlıktan ulaşıma, tarımdan tu-
rizme kadar yaptığımız önemli yatırımlar
ve aldığımız tedbirler sayesinde salgın
sürecinin sıkıntılarını çok daha hafif at-
latıyoruz. Salgının etkili olduğu 2020'de
bilişim sektörümüz yüzde 15 büyüdü.
Genişbantta abone sayısı 81 milyona
ulaştı. Makineler arası iletişim abone sa-
yımız 6,1 milyona ulaştı. Bütün bu
olumlu gelişmeler olurken, 10 yıl önce
mobil operatörlerimizin dakikası 11,7
kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün
1 kuruşa geriledi."

36 bin 242 zararlı bağlantı 
tespit edildi

Karaismailoğlu, 2021 yılını "Ulaştırma
ve Haberleşmede Dijitalleşme Yılı" ilan
ettiklerini anımsatarak, siber güvenlik
yaklaşımlarını da iddialarına uygun ola-
rak güçlendirdiklerini vurguladı. Dijital-
leşme ve yeni medya araçlarının,
sağladıkları kolaylıklarla birlikte ciddi
riskler de oluşturduğu uyarısında bulu-
nan Karaismailoğlu, "İletişimde çeşitli-
liği getiren dijital ağlar, diğer yandan
siber saldırılar, siber zorbalık gibi kav-
ramları gündemimize getirmektedir. Bili-
şimde yoğun kullanım ve uzaktan erişim
talebi karşısında siber saldırılar da bir o
kadar arttı. 2020'de 118 bin 470 siber
saldırı, 36 bin 242 adet zararlı bağlantı
tespit edilerek kontrolleri yapıldı." diye
konuştu. Sanal dünyada terör propa-
gandalarına ve sosyal zorbalıklara mü-
saade etmeyeceklerinin altını çizen
Karaismailoğlu, bu durumlara karşı yerli
ve milli alternatiflerin geliştirildiğini bil-
dirdi. Yasal ve idari düzenlemeleri karar-
lılıkla hayata geçirdiklerini, "Türkiye'nin
verisinin, Türkiye'de kalması" için her
türlü teknolojik, idari ve hukuki süreçleri
işlettiklerini dile getiren Karaismailoğlu,
teknolojide yerli üretim ve KOBİ'lerin
desteklenmesinin önem kazandığını 
anlattı. DHA

Peugeot’un hedefi büyük
Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, bu yıl Türkiye toplam otomotiv pazarını 700 bin adet olarak ön gördük-
lerini belirterek, "Biz yüzde 8 pazar payı hedefliyoruz, yaklaşık 55-56 bin civarında satış ön görümüz var." dedi

yeNi Peugeot 208'in basın ta-
nıtımı, Sirkeci Arabalı Vapur
İskelesi'nde gerçekleştirildi.

Anaç, etkinlik kapsamında vapur içinde
kurulan platformda yaptığı konuşmada,
PSA Grubu'nun 2020 yılında dünya ge-
nelinde 2,5 milyon otomobil sattığını, 17
elektrikli modelini pazara sunduğunu ve
bu anlamda ürün gamı en geniş olan
grubun PSA Grubu olduğunu dile ge-
tirdi. Türkiye'nin PSA Grubu pazarla-
rında satış adetleri bakımından altıncı,
kendi bölgesinde ise birinci pazar oldu-
ğunu aktaran Anaç, "PSA Grubu Türki-
ye'de 2020 yılında 106 bin 144 araç sattı,
bir önceki yıla göre yüzde 79 büyüdük.
Bu şekliyle PSA Grubu Türkiye'de yüzde
13,7 pazar payı elde etti. Bir önceki yıla
göre 1,4 puan pazar payını yükseltmiş
oldu." diye konuştu.

Pazar payımızı 5,7 olarak
gerçekleştirdik

Peugeot markasının global anlamda 6
bölgenin beşinde pazar payını artırdığını
dile getiren Anaç, "Peugeot Türkiye ola-
rak biz 43 bin 670 araç sattık. Pazar pa-
yımızı 5,7 olarak gerçekleştirdik ve
beşinci marka olarak konumumuzu ko-
ruduk. Binek pazarında 36 bin 600 adet
otomobil sattık, yüzde 6 pazar payı elde
ettik yine burada da beşinci marka konu-
mumuzu koruduk. Hafif ticari araç pa-
zarında ise 7 bin 85 adet araç satarak

yüzde 4,4 pazar payı elde ettik ve dör-
düncü marka olarak konumumuzu ko-
rumuş olduk." bilgisini verdi.

Yerimizi yukarı taşıyacağız

İbrahim Anaç, Peugeot'nun 2021 hedef-
lerine de değindi. Bu yıl Türkiye toplam
pazarını 700 bin adet ön gördüklerini
belirten Anaç, şunları kaydetti: "Bu baz
planımız ama şu andaki ivme sanki
pazar biraz daha yukarıda olacak gibi
görünüyor. Bu senaryoya göre de plan-
larımız var. Yüzde 8 pazar payı hedefli-
yoruz, yaklaşık 55-56 bin civarında şu
gün için bir satış ön görümüz var. Bura-
daki en önemli ayaklardan birisi SUV
segmentindeki liderliğimiz. Şu anda
lansmanını yaptığımız B-HB segmen-
tinde Peugeot 208 atağımız ve yine hafif
ticari araçtaki gelişimimiz... Bütün bun-
ları yaparak 2021'de sıralamadaki yeri-
mizi biraz daha yukarı taşımayı
hedefliyoruz."

169 bin TL'den başlayacak

Tanıtımı yapılan Peugeot 208'in fiyatını
paylaşan Anaç, "Lansman döneminde
oldukça agresif bir fiyatlandırma yaptığı-
mızı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu dö-
nemde araç alacak müşteriler gerçekten
avantajlı olacaklar. 169 bin TL'den baş-
layacak fiyatlarımız. 7 bin TL lansman
desteğimiz var ve bunun yanı sıra 50 bin
TL için 12 ay yüzde sıfır finansman pa-

ketimiz var. Oldukça iyi bir fiyatlandırma
yaptığımızı düşünüyorum." diye ko-
nuştu.

İndirim beklentimiz var

İbrahim Anaç, konuşması sonrasında
basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Otomotivde faiz indirimi beklentileri
olup olmadıklarına ilişkin soruyu Anaç,
şöyle yanıtladı: "Bu konuda yorum yap-
mak çok zor ama elbette faizlerde kısa
vadede olmasa da belli bir periyotta indi-
rim beklentimiz var. Yani yine 2019'da da
benzeri bir senaryo yaşamıştık. Faizler
bir müddet yüksek seyretti ama belli he-
deflere ulaşıldıktan sonra faizlerde indi-
rime gidildi. Bunun tekrar olmasını ön
görmek sanırım çok yanıltıcı olmaz.

Ama 'Ne zaman olacak?' derseniz, önü-
müzdeki birkaç ay içerisinde beklemiyo-
ruz." İbrahim Anaç, kur tarafında mevcut
şartların devam edeceğini ön gördükle-
rini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kurdaki belli bir artışı ve dalgalanmayı
yönetebiliyoruz ama aşırı dalgalanmaları
yönetmek çok zor oluyor. İstikrarlı ve ka-
demeli bir artış bizim yönetebileceğimiz
bir durum. Bunu da dikkate alarak yaptık
pazar tahminlerimizi. Pazarla ilgili şunu
söylemekte de fayda var, ocak ayının gi-
dişatı sanki 700 binin üzerinde olacakmış
gibi bir his veriyor bize." Öte yandan,
yeni Peugeot 208 Türkiye'de benzin ve
dizel motorla birlikte, 5 ileri vites manuel
ve 8 ileri tam otomatik şanzıman seçe-
nekleriyle satışa sunulacak.

Tüketicinin güven endeksi arttı!

Türkiye'nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmeni
isminin açıklanmasını istemezken, listenin
2'nci sırasında 70 milyon 510 bin 854 liralık
vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 vergilen-
dirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve
kurumlar vergisi beyannamelerinin değer-

lendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla
vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Buna
göre, 2019 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi be-
yanlarında bir önceki yıla (Mart 2018) göre, beyan
edilen matrah toplamında yüzde 13,27, tahakkuk
eden vergi toplamında yüzde 17,67 artış gerçekleşti.
Kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Nisan
2018) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde
15,9, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 15,31
yükseliş dikkati çekti. Türkiye genelinde 2019 vergilen-
dirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin
olarak, 3 milyon 475 bin 38 mükellef tarafından yıllık
gelir vergisi beyannamesi verildi. Yıllık gelir vergisi be-
yannameleri ile 99 milyar 579 milyon 102 bin 329 lira
matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 27 milyar
791 milyon 50 bin 939 lira gelir vergisi tahakkuk etti-
rildi. Türkiye genelinde 2019 yılı vergilendirme dö-
nemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 825
bin 139 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyan-
namesi verildi. Kurumlar vergisi beyannameleri ile
499 milyar 391 milyon 945 bin 291 lira matrah beyan
edildi ve bu tutar üzerinden 98 milyar 314 milyon 879
bin 354 lira kurumlar vergisi tahakkuk etti. En fazla
gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasın-
daki rekortmen, isminin açıklanmasını istemedi. Lis-
tenin ikinci sırası ise tahakkuk eden 70 milyon 510 bin
854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara'nın oldu. Lis-
tenin 3'üncü sırasında 70 milyon 456 bin 319 liralık
vergiyle Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Kurumsal vergi rekortmeni

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk
sıranın sahibi tahakkuk ettirilen 11 milyar 51 milyon
920 bin 642 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası oldu. 2019'un kurumlar vergisi rekortmeni
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, Ziraat Ban-
kası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası,
Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi.
Listenin 8 ve 10'uncu sırasındakiler isminin açıklan-
masını istemezken, 9'uncu sırada İskenderun Demir
ve Çelik AŞ yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra
demir ve çelik, madencilik, elektik enerjisi iletimi,
giyim perakende, bakkal ve marketlerde yapılan pera-
kende ticaret, inşaat, sigortacılık gibi sektörlerde faali-
yet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı. En
fazla kurumlar vergisi ödeyenler listedeki 83 kurulu-
şun 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi öde-
diği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 83
milyon 969 bin 391 lira oldu. Rekortmenler listesinde
ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 20'si ise isminin
açıklanmasını istemedi.

New york borsasının açılışında Dow
Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer
kazandı ve yüzde 0,40 artışla 31.054,62 pu-

andan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,61 yük-
selişle 3.822,19 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde
1,27 artarak 13.365,27 puandan işlem görmeye baş-
ladı. Analistsler, piyasaların, bugün Biden'ın olağan-
üstü güvenlik önlemleri altında yapılacak yemin
töreni ve Biden'ın törende yapacağı konuşmayı takip
edeceğini belirtti. Biden'ın göreve geleceği ilk günden
itibaren Trump yönetiminin tartışmalı politikalarını
geri çevirmek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı-
nıyla mücadele ve ekonomiyi canlandırmak için kol-
ları sıvayacağı ifade ediliyor. Birkaç saat içinde yemin
ederek ABD'nin 46. Başkanı olacak Joe Biden'ın
bugün Kovid-19 salgınıyla mücadele, iklim değişikliği
ve ırk eşitliği gibi konularda 10'un üzerinde karar-
name imzalaması bekleniyor.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre
4,34 puan artarken, toplam işlem hacmi
29,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken,
holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör en-
deksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile
turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,33 ile spor
oldu. Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100
endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 1.569,35
puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek
kapanışını gerçekleştirdi. Analistler, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları
ile söz konusu gelişmelere paralel bazı ülkelerde uza-
tılan kısıtlamaların piyasalardaki yukarı yönlü hare-
keti törpülemesine karşın piyasalarda pozitif bir seyrin
hakim olduğunu söyledi. İngiltere, Merkez Bankası
Başkanı Andew Bailey'ın konuşmasının da piyasala-
rın odağında bulunduğunu aktardı.

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), ocak
ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından
hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici
güven endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 4 arttı.
Aralıkta 80,1 olan endeks, ocakta 83,3'e çıktı. Geçen 12
aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi du-
rumu endeksi aralıkta 66,1 iken, ocakta yüzde 3,6 azala-

rak 63,7 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin
maddi durum beklentisi endeksi ise aralıkta 78,9 iken,
ocakta yüzde 6,3 artarak 83,8'e yükseldi. Aralıkta gelecek
12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi
endeksi 82,9 iken, ocakta yüzde 6,5 artarak 88,2 olarak
gerçekleşti. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık
dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma
düşüncesi endeksi aralıkta 92,6 iken, ocakta yüzde 5,1 ar-
tarak 97,3 oldu.

Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı

Karaismailoğlu,
Türkiye'nin 5G
sistemine geçi-

şinde KOBİ'lerle
el ele çalışmaya

devam edecekle-
rini bildirdi

5G ICIN EL ELE
CALISACAGIZ
5G ICIN EL ELE
CALISACAGIZ

Kendi teknolojimizin peşindeyiz
"Kendi teknolojimizi üretmemizin
neden milli bir mesele olduğunu
açıklayan en iyi örneklerden biri
siber güvenliktir." diyen Karaismai-
loğlu, bilişim, iletişim, haberleşme
ve yayıncılık alanında ülkenin
önünü açmak amacıyla haber-
leşme uydularını uzaya gönderme-
nin haklı gururunu yaşadıklarını
kaydetti. Karaismailoğlu, bilişim,

iletişim ve haberleşme teknolojile-
rinde devlet-millet iş birliğinin ge-
reği olarak yerli ve milli işletmeler
olan KOBİ'leri sürecin içinde ve
merkezinde gördüklerini vurgula-
yarak, teknoloji çalışmalarında
kamu-özel sektör, üniversiteler ve
sivil toplum örgütlerini birbirlerini
tamamlayan ayrılmaz parçalar
olarak kabul ettiklerinin altını çizdi.

Vergi rekortmeni
Tara oldu

New York
borsası coştu

Borsa İstanbul ne yaptı?



SİYASET
CUMA 22 OCAK 2021 7

MURAT
İNŞAAT&ELEKTRİK

HER TÜRLÜ ELEKTRİK MALZEMELERİ 
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI

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

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

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

AYM’den ikinci 

hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, CHP’li Enis
Berberoğlu’nun, AYM’nin hak ihlali
kararının yerel mahkeme tarafından
uygulanmaması üzerine yaptığı yeni
başvuruyu görüştü. Yüksek mah-
keme, kararını yineledi ve oy birli-
ğiyle aldığı kararda “ihlal var” dedi

CHP'ye sert eleştirilerde bulunan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin haki-
mine, polisine, öğretmenine laf edenler

siz kimin ve neyin militanısınız!" dedi KIMIN MILITANISINIZ!
CumHurbaşkanı Er-
doğan, AK Parti'nin Ge-
nişletilmiş İl Başkanları

Toplantısı'na canlı bağlantıyla ka-
tıldı. "2023 seçimlerinden Cumhur
İttifakı ile birlikte inşallah zaferle
çıkacağız. Günün 24 saati ve haf-
tanın her günü milletimizin içinde
olacağız" diyen Erdoğan, "Ülkemi-
zin bugüne kadarki kazanımlarını

koruma yanında bu mücadeleyi
başarıya ulaştırmak boynumuzun
borcudur. AK Parti İçişleri Bakan-
lığı'na verilen bir dilekçeyle kurul-
muş sadece isim ve amblemden
ibaret bir parti değildir. Milletimiz
tarafından kurulan bir partidir.
İşine dört elle sarılmayan hiç kim-
senin Ak Parti'de başarılı olma
şansı yoktur. bir kez daha altını çi-

zerek tekrarlıyorum önce kendi
kadrolarımızı, üyelerimizin tama-
mını ve tüm toplumu kucaklaya-
cak bir parti faaliyeti ortaya
koyacağız" ifadelerini kullandı. 

3 maymunu oynuyorlar

Konuşmasının devamında CHP'ye
yüklenen Erdoğan, "CHP cenahı
hala 3 maymunu oynamayı sürdü-

rüyor. CHP yönetimi bu meseleyi
unutturmaya çalışıyor. Benzer me-
selelerde ortalığı birbirine katan
sosyal medya silahşörleri mesele
CHP olunca sus pus kesildiler.
Gerçekler yüzlerine çarpıldığı hala
pişkinlikle yalanlarına devam edi-
yorlar. Her hafta bir başka memur
grubunu tehdit ediyorlar. CHP'ye
destek vermeyen çiftçiyi zaten çiftçi

yerine koymuyorlar. Bu zihniyet işi
ülkemizin güzide bir sanatçısının
programına katılanları linç etmeye
kadar vardırdı. Şimdi astsubayları
ve uzman çavuşları da menzile al-
dıklarına göre muvazeneyi iyice
kaybettiler. Bu milletin hakimine,
polisine, öğretmenine laf edenler
siz kimin ve neyin militanısınız?"
diye sordu. 
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yapılan çağrılar için
"Tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada ka-
nunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama
yargıya parmak sallayamaz. Yargı kimsenin sıfatına bakmaz, kanun önünde herkes eşittir" dedi

A
dalet Bakanı Gül, Ankara Hakim-
evi’nde düzenlenen “5. Yılında İstinaf
Değerlendirme Toplantısı”na katıldı.

Bakan Gül, toplantıda yaptığı konuşmada,
yargı mensuplarının bu zorlu ama bir o kadar
da onurlu görevi layıkıyla yapmaya devam
edeceklerinden hiçbir kuşkusunun olmadığını
söyledi. Yargının kapısına adalet için gelen
herkese ama herkese ayrımsız hizmet edece-
ğine gönülden inandığını belirten Gül, her va-
tandaşın adaletin kapısını çaldığında adalete
ulaşacağından emin olması, bu duyguya
sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Kanun önünde herkes eşittir

Vatandaşlara adalet hizmetlerini sunarken en
iyi şekilde sunabilmek için samimiyetle çalışır-
ken mutlak bir doğruluk, asla yanılmazlık dü-
şüncesine hiçbir zaman kapılmadıklarını,
kapılmayacaklarını ifade eden Gül, "Farklı fi-
kirlerin, farklı değerlendirmelerin, kamusal
eleştirinin kıymetinin farkındayız. Eleştiri ka-
musal hizmetlerin geliştirilmesinde vazgeçil-
mez bir kaynaktır. Bu nedenle yargı da başta
olmak üzere bu tür eleştirilerden elbette na-
siplenecek ve bundan istifade edecek, daha da
olumlu hale çalışmalarını getirecektir. Ancak
fikir ve eleştirinin yapıcı katkıya dönüşmesi
samimiyet ve tutarlılığa, en başta da doğru
bilgiye dayanmasına bağlıdır. Örneğin, iki yıla
kadar hapis cezası gerektiren bir suçta tutuk-
lamanın yasak olduğunu hepimiz biliyoruz.
Hakaret suçu da bu yasak kapsamındadır.
Konunun teknik ayrıntılarına yabancı olan va-
tandaşlarımızın tepkisini anlayışla karşılarız.

Hatta bu tür tepkiler, mevcut kuralların göz-
den geçirilmesi yönünde bir toplumsal talep
olarak okunabilir. Ancak bu tür değerlendir-
melere bazen teknik uzmanlığını varsaydığı-
mız kişilerin de iştiraki düşündürücüdür.
Yargıyı kanunları uyguladığı için suçlamak,
eleştirmek insaflıca değildir. Yargı kimsenin sı-
fatına bakmaz, kanun önünde herkes eşittir.
Yüce Meclis kişiye, olaya özgü kanun çıkar-
mıyor. İster yürütmede, ister yargıda görev
üstlenmiş olalım, hepimiz yasa tenfiz memur-
larıyız" dedi. 

Kanunlara uymak zorundayız

"Gazi Meclisimize millet iradesinin tecelligahı
olarak değer atfediyorsak, bu iradenin teza-
hürü olan kanunlara da uymak zorundayız"
diyen Gül, Kanunları beğenmiyorsak, kanunu
uygulayan hakimi değil kanunu eleştirmek ge-
rekir. Meclisimiz ve siyaset kurumu yanlış bul-
duğu kanunu tartışır, gerekirse değiştirir, biz
de bu konuda her türlü destek ve görüşleri-
mizi iletiriz. Bunların tartışılacağı, olgunlaştı-
rılacağı yer yüce Meclis çatısıdır, sosyal
medya mecrası değildir. Özellikle hakaret ve
sövme suçlarında bu konuda bir hassasiyet
olması çok doğaldır. Hiçbirimiz kıymet ver-
diklerimizden, canımızdan çok sevdiklerimiz-
den hiç kimsenin hakarete uğramasına razı
olamayız. Gönlümüz razı olmaz ve bunun ko-
runmasını hepimiz isteriz. Burada önümüzde
iki yol var. Ya mevcut uygulama devam eder,
tutuklamanın istisnailik özelliği korunur ya da
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklik ya-
pılır, tutuklama yasağı kalkar veya indirilir.

Eğer kanun değiştiği halde uygulanmazsa,
yanlış uygulanırsa o zaman yargıyı hep beraber
topa tutalım, tenkit edelim. Ama hakimin ye-
rine bazen sosyal medya mahkemesi kuruluyor,
hatta infaz bile ediliyor. Bu giderek post-mo-
dern bir toplumsal mühendisliği halini almış
durumda" diye konuştu. 

Müdahale etmem beklenemez

Yürütmeye ve özellikle yürütme içerisindeki so-
rumluluk makamındakilere düşenin bu süreci
saygıyla karşılaması olduğunu dile getiren Gül,
"Hepimize düşen nerede olursak olalım, ister
kamu görevinde, ister idarede, ister hangi mes-
leği icra edersek edelim bu anlamdaki süreci
hepimizin saygıyla karşılaması. Elbette yasal
hakları kullanacağız, elbette itirazımızı, eleştiri-
mizi yapacağız. Bu konuda sürecin saygıyla
karşılanması, makamımız, görevimiz, işimiz,
mesleğimiz ne olursa olsun bu anlamda bekle-
nen bir davranıştır diye düşünüyorum. Aksi
davranış yargı bağımsızlık ve tarafsızlığına
gölge düşürebilir. Klavye başına geçip her gün
sosyal medyada bana tutuklama siparişi ya da
tahliye siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye
Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada ka-
nunlar işler, kurallar işler, usuller işler ve işle-
meye de devam eder. Bu işleyişi beğenmeyen
gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya kimse
parmak sallayamaz. Adalet Bakanının da bu
işleyişe müdahale etmesini kimse bekleyemez.
Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur,
görevim süresince o cübbeyi giymedim ve hiç
kimse kusura bakmasın o cübbeyi de görevim
boyunca asla giymeyeceğim" uyarısını yaptı. 

Yanlış karar elbette var!
Adalet Bakanı olarak, aynı zamanda bir hu-
kukçu olarak bu tür tarz ve yaklaşımı kabul
etmesinin mümkün olmadığına vurgu yapan
Gül, “Yargının eksik, yanlış kararı yok mu?
Elbette vardır, benim de eleştirdiğim, ‘bu
nasıl karar?' dediğim yüzlerce karar sayabili-
rim. Haklı ve doğru bulmadığım kararlar

vardır. Bazı dosyalarda tutuklama mümkün,
hatta gerekliyken bu yola başvurulmadığını
görüyoruz. Bazılarında ise tam tersi tutuk-
suz yargılama yeterli iken, kamu vicdanını
yaralayıcı kararlara rastlıyoruz. Kaynar ka-
zanı döküyor serbest kalıyor, süt kazanına
giriyor tutuklanıyor” şeklinde konuştu.

Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları
görüntülerinin Can Dündar’a ver-
diği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis ce-

zasına çarptırılmıştı. Dokunulmazlığının
kaldırılmasının ardından yargılanan, ancak
yeniden milletvekili seçilmesine karşın yargı-
laması durdurulmayan Berberoğlu’nun
mahkumiyet kararı TBMM’de okununca
milletvekilliği düşürülmüştü. Berberoğlu,
bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne baş-
vurmuştu. Yüksek Mahkeme, Berberoğ-
lu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma
hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının
ihlal edildiğine 17 Eylül 2020’de karar ver-
mişti. AYM, ihlalin giderilmesi için Berbe-
roğlu hakkındaki yargılamanın
durdurulması talebiyle kararın örneğini İs-

tanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönder-
mişti. Ancak 14. Ağır Ceza Mahkemesi,
AYM’nin yerindelik denetimi yaptığın öne
sürerek “karar verilmesine yer olmadığına”
hükmederek, AYM kararını uygulamamıştı.

Oy birliğiyle karar verdi

Bunun üzerine Berberoğlu’nun avukatı Yiğit
Acar, yeniden AYM’nin kapısını çalmıştı.
Anayasa Mahkemesi, başvuruyu yeniden
gündeme aldı. Bugün yapılan görüşmede,
Berberoğlu’nun “Anayasa Mahkemesi ihlal
kararının gereğinin yerine getirilmemesi ne-
deniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma
hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının
ihlal edildiği” iddiasını yeniden yerinde bula-
rak bir kez daha oybirliğiyle 'ihlal' kararı aldı.

En büyük sorunu esnafımız yaşıyor
CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, Kır-
şehir Belediyesini ziyaret

ederek, basın mensuplarına açıkla-
mada bulundu. Kılıçdaroğlu, Kırşe-
hir Belediye Başkanı Selahattin
Ekicioğlu göreve geldikten sonra
Kırşehirli vatandaşların yüzünün
güldüğünü söyleyerek, “Kırşe-
hir’den güzel haberler alıyoruz.
Karşılıklı güvenin sağlanması kadar
değerli bir şey yoktur. Belediye baş-

kanımız halka güvenecek, vatanda-
şımız da belediye başkanımıza gü-
venecek” dedi. Kırşehir’in siyaset ve
esnaf kültüründe önemli bir yeri ol-
duğunu ifade eden Kılıçdaroğlu,
“Esnafımızın piri Ahi Evran bu-
rada. Birazdan türbesini de ziyaret
edeceğiz. Bugün Türkiye’de en
büyük sorunu yaşayanlar esnafı-
mızdır. Uzun zamandır dükkanları
kapalı, geçinemiyorlar ve sorunları
var. Arzu ettikleri destek hiç sağlan-

madı. Ortada bir yangın var. Duy-
mayan kulaklara duyurmak, gör-
meyen gözlere göstermek gerekir.
Bizim esnafımızın sorunlarına ter-
cüman olmamız lazım. Ahi Ev-
ran’ın mekanında esnafın sıkıntısını
dillendirmek boynumuzun borcu-
dur. Esnafımızın yanında olmalıyız.
Biz çünkü toplumun en küçük hal-
kasının tercümanı olmak zorunda-
yız. Bu ülkede hiç kimse kendini
sahipsiz hissetmemeli” dedi. DHA

Gül, “Farklı fikirlerin, kamusal eleştirinin kıymetinin farkındayız. Eleştiri kamusal
hizmetlerin geliştirilmesinde vazgeçilmez bir kaynaktır” ifadelerini kullandı.



P andemi döneminde çevrimiçi prog-
ramlarla devam eden Altınbaş Üni-
versitesi Çarşamba Buluşmaları bu

hafta, “Covid’e Hasta Bakışı: Gerçek
Yaşam Deneyimleri” başlığı altında düzen-
lendi. Moderatörlüğünü Altınbaş Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç
Fışgın’ın yaptığı programa konuk olan Al-
tınbaş Üniversitesi Medical Park Hastanesi
Genel Müdürü Dr. İsmail Akdemir, Tıp Fa-
kültesi öğrencisi Asistan Doktor Aslı Nur
Güngör ve Y. Mimar Kayhan Çakanel de
Kovid-19 tedavisini tamamlamış hastalar
olarak tedavi süreçleri ve ardından yaşadık-
larını anlattı. Kovid-19’u farklı klinik seviye-
lerde geçiren farklı mesleklerden isimler de
yaşadıkları süreci tıbbi, insani ve sosyal açı-
lardan ele alarak tedavi dönemi ve sonrası
deneyimlerini paylaştı.

Rehavete kapılmayın

Programın açılış konuşmasını yapan Prof.
Dr. Tunç Fışgın, Türkiye’nin ve tüm dünya-
nın koronavirüs salgınıyla sıra dışı bir sü-
reçten geçtiğini belirterek bir yılın sonunda
tünelin ucundaki ışığın biraz da olsa görün-
mesinin umut verici olduğunu söyledi. Tür-
kiye başta olmak üzere alınan yoğun
tedbirlerle salgının şiddetini bir miktar
azaltsa da rehavete kapılmamak gerektiğini
ifade eden Fışgın, "Başlayan aşılama çalış-
malarıyla birlikte bu salgını hep birlikte aşa-
cağız ve çok daha sağlıklı ve mutlu günlere
ulaşacağız. Öncelikle pandemi döneminde
çok büyük uğraşlar veren, zamanının
büyük bir kısmını salgına ayıran ve yaşamı
pahasına bu işle uğraşan sağlık çalışanla-
rına saygılarımı sunuyor ve gönülden teşek-
kürlerimi iletiyorum. Ayrıca salgın
nedeniyle kaybettiğimiz hastanemizin de-
ğerli başhekimi Dr.Engin Türkmen dostu-
muzu da burada saygı ile anıyorum” dedi.

Bir türli kabul edemedim

Covid-19 enfeksiyonu tanısıyla hastanede
tedavi gördüğünü belirten program konuk-
larından Y. Mimar Kayhan Çakanel, has-
talığı orta-ağır düzeyde geçirdiğini
söyleyerek, “Ben çok net bir ifade ile bu
hastalık bana gelmez diyenlerdendim. Vi-
rüse yakalandığımı öğrendiğimdeyse inan-
mak istemedim, ‘olamaz’ dedim, kurallara
bu kadar uyuyorken hastalığa yakalandı-

ğımı kabul edemedim. Gerek çalışma haya-
tında gerek sosyal hayatta profesyonel
maske üstünde cerrahi maske olmadan so-
kağa çıkmayan, mesafeleri iki katına çıkara-
rak tedbir alan bir insanım. Hasta
olduğumda da herkes gibi evde film izleye-
rek, kitap okuyarak geçiririm, belki de din-
lenirim gibi düşünüyordum ama yaşadığım
süreçleri değerli doktorlarım biliyor. Onları
yaşadıktan sonra bu sürece daha ciddi bak-
mayanları uyarmak artık benim görevim
oldu” şeklinde konuştu. 
Aldığı tanı sonrası ilk başta ailesiyle ileti-
şimi çok hızlı kestiğini ve bu hastalığı dene-
yimlemenin çok zor bir süreç olduğunu
anlatan Çakanel, sözlerine şöyle devam
etti: "Allah kimseye yaşatmasın. Hızla
değişen klinik tablolar gerek kan de-
ğerlerinde gerek ciğerle ilgili bul-
gularla süreç bambaşka yerlere
gidebiliyor. Odamdan mutfağa
su almaya gidemez hale gel-

dim. Nefes almakta zorlandım, yutkun-
makta bile zorlandığımı çok iyi hatırlıyo-
rum. Maske, mesafe ve temizliğe uyarak,
söylenen kurallara sıkı sıkı sarılarak bu has-
talığı üstümüze gelmeden bertaraf etmenin
yolunu bulmak lazım."

Neşeli görünüyordum

Kendisi için olduğunu gibi sevdikleri için
de zorlu bir süreç olduğunu aktaran Çaka-
nel, "Tedavi altındayken eşimle telefondan
sesim çıktığı kadar konuşuyordum ve ona
çok neşeli görünüyor olmak istiyordum.

Onun da
aynı

duyguları yaşayıp sanki hiçbir şey yokmuş,
çok neşeliymiş gibi konuşuyor olduğunu
biliyordum. Acaba yönetilemez bir süreç
olursa beni nereye götürür? Yoğun bakım
ve sonrasında kontrol edilemez bir nok-
tada başka bir yere mi götürür duygusu
çok kötü bir duygu. Ben bunu yaşadım ve
uzunca bir zaman yaşadım. 
Bunu samimiyetle söylüyorum ki, kendim-
den çok arkada bıraktıklarımızın bu süreci
nasıl yönetecekleri ve sonrasının onlara
neler getireceklerini düşünüyor olmak çok
çok daha zor ve çok daha kabul edilemez
bir süreçti” dedi. Tedavisi boyunca kaldığı
hastanede, 14-15 gün hastane koridoruna
bile çıkılamayan bir ortamda, ağır bir izo-
lasyon geçirdiğini söyleyen Çakanel, has-

talığı atlatıp sağlığına kavuşmuş olsa
dahi kendisini korumaya aldığını ve bir

süre daha bu izolasyonu korumak
gerektiğini düşündüğünü belirterek
şunları söyledi: "Hayatımın hiçbir
döneminde insanlardan bu kadar
kendimi geri çekmedim. Şu anda
da annem, babam, çocuklarım,
eşim ve işe gittiğimde yaptığım
limitli görüşmeler dışında gö-
rüşme yapamıyorum. Bunu ne
zaman aşarım bilmiyorum ve
açıkçası çok da zorlamak istemi-

yorum. O birebir izolasyonun et-
kisi olsa gerek şu anda insanlardan

kendimi çok soyutlamış durumdayım
ve böyle bir şey yapacağımı hiç düşün-

mezdim." DHA
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Altınbaş Üniversitesi Çarşamba Buluşmaları, bu hafta “Covid’e Hasta Bakışı: Gerçek Yaşam Deneyimleri” başlığı altında
düzenlendi. Programda, koronavirüsü farklı klinik seviyelerde geçiren hastalar, yaşadıkları süreci anlattı. Test sonucunu
öğrendikten sonra hastalığı kabullenmesinin 3-4 gün sürdüğünü anlatan Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Dr. İsmail
Akdemir "Ölüm korkusunu çok net yaşıyorsunuz. Yani yaşamın kıyısında, günler, saatler, dakikalar geçmiyor" dedi

OLUM KORKUSU
YASIYORSUNUZ

AİLE HEKİMİM 
HER GÜN ARADI

Test sonucunu öğrendikten sonra hastalığı kabullenmesinin 3-4 gün
sürdüğünü anlatan Altınbaş Üniversitesi Medical Park Hastanesi

Genel Müdürü Dr. İsmail Akdemir de yoğun bakım tedavisi
sınırına gelen ağır bir süreç yaşadığını belirtti. Tedavi

altında 24 saatlik günün 23 saatini yalnız geçirmenin çok zor olduğunu
ifade eden Dr. Akdemir, “PCR testim negatife döndükten sonra 15

gün daha yattım. O dönemde de akciğerlerde solunum problemleri devam
edebiliyor. Kalkıp şöyle karşı kanepeye geçip oturamıyorum. Acaba şu ka-

nepede oturabilecek miyim diye soruyor insan kendine. Ölüm
korkusunu çok net yaşıyorsunuz. Yani yaşamın kıyısında, günler, saat-

ler, dakikalar geçmiyor. Kendinizi, hayatı sorguluyorsunuz. Sevdik-
lerinizi düşünüyorsunuz ve bu sizde ciddi derin duygusal izler

bırakıyor. Balkondan gün ışığını almak, güneşin sıcaklığını
hissetmek, sıcak bir bardak çayı kendi gücünüzle ala-

bilmek ve kalkıp birkaç adım desteksiz yürüye-
bilmenin çok çok değerli olduğunu

gördüm” dedi.

YAŞAMIN KIYISINDA
GÜNLER SAATLER!

Kovid-19 tedavisini tamamlayarak sağlığına
kavuşan Tıp Fakültesi öğrencisi Asistan Doktor
Aslı Nur Güngör de aldığı önlemlerle kendisine
virüs bulaşmasının imkansız olduğunu düşün-
düğünü söyleyerek yaşadığı enfeksiyon son-
rası bulaşın her yerde olabileceğini anladığını
belirtti. Hekim adayı olarak empati yeteneği-
nin güçlendiği bir dönem yaşadığını söyleyen
Güngör, “Herkes enfekte olabilir bunu gör-
meye başladım. Yakın çevremizde de görül-
meye başladıktan sonra bende bilinçlenme
arttı. Hastalığım boyunca aile hekimim tarafın-
dan her gün arandım. Test yaptırdığım ilk gün-
den itibaren aile hekimim beni aramaya
başladı, ‘herhangi bir sorununuz var mı, ilaçla-
rınızı kullanmaya devam ediyor musunuz, bes-
lenmeniz, uyumanız nasıl’ diye her gün
arandım ve benden her gün süreçle ilgili bilgi
alındı. Bu kadar vaka varken tek tek her hasta
ile bu kadar ilgilenilmesi beni gerçekten hem
şaşırttı hem de gurur duydum” ifadelerini kul-
landı. Hastalık hakkında bilgisi olduğunu ve bu
süreçte moralli olmanın önemli olduğunu gör-
düğünü belirten Güngör, “Kendime zaman
ayırdım, moralimi yüksek
tutmaya ve bol bol dinlenmeye çalıştım. Ya-
şamla ilgili endişe etmedim. Genç olduğum ve
bir hastalığım bulunmadığından kendimi biraz
daha güvende hissettim. Tedavim süresince
doktorların canla başla görev yaptı, ailelerin-
den ayrı kalarak kendi canlarını hiçe sayıp ça-
lıştılar” diyerek bu dönemin, hekimlerin
toplumdaki öneminin daha iyi anlaşıldığı bir
dönem olduğunu düşündüğünü söyledi.

Vakıf tarafından Tür-
kiye, kamu, özel sektör
ve bireyleri su kaynakla-

rına sahip çıkmaya davet eden
kampanya başlatırken bu çalışma
çevrimiçi bir basın toplantısı ile du-
yurdu. WWF Türkiye Yönetim Ku-
rulu Başkanı Uğur Bayar, 1975
yılından bu yana faaliyet gösteren
vakfın küresel bazda faaliyet gös-
terdiğini belirtirken, şöyle dedi:
"1970’ten bu yana bütün omurgalı
türlerin yüzde 70’ini yok ettik,
dünya varlıklarını tahrip ettik. 10
yılda ciddi su krizi çıkmaya başladı.
Su kaynaklarımızı korumanın öne-
mini çok iyi hatırladık. Halen dün-
yada 1.1 milyar insan suya
erişimden yoksun. Su kıtlığı Türki-
ye’de de kapıda. Kişi başına düşen
su Türkiye’de bin 750’den bin 350
metre küpe düştü. Su miktarı 1000-
1700 metreküp olan ülkeler su kıt-
lığı çeken ülkeler sınıfında. Giderek

su fakiri oluyoruz. Su kaynakları-
nın ciddi biçimde koruyamadık.
Sulak alanlarımızı kaybediyoruz. 
3 Van Gölü büyüklüğünü kaybettik.
İklimi düzenleyen kuraklığı önleyen
eko sistemler. Bugün İstanbul, An-
kara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır,
Bursa, Mersin, Konya, Adana ve
Antalya yüksek su riski altında.
Tarım ve sanayide suyu çok verimli
kullanmamız gerek. Bu krizin se-
bebi de çözümü de biziz. Su kay-
naklarımızı korumamız lazım."

Kaynaklar tüketiliyor

WWF International Küresel Su
Programı Başkanı Stuart Orr da,
tatlı su kaynaklarının hızla tüketil-
diğini, nehirlerin yanı sıra biyoçe-
şitlilik, gıda ve sağlık bakımından
kötü duruma girildiğini anlattı. Orr,
şöyle konuştu: "Su çeşmeden akmı-
yor eko sistemlerden geliyor. Farklı
kaynaklara ihtiyacımız var. Tür-

kiye’de de farkındalık yaratmaya
çalışıyoruz. 
Su krizi için sulak alan ve nehirleri
korumamız, düşüncelerimizi de ko-
rumamız gerekiyor. Doğayı yok
ederek ekonomik refah sağlaya-
mazsınız. İş dünyası, hükümetler
de bunun farkında. İstanbul su sı-
kıntısı çeken 10 ilden biri. Su hav-
zalarına yatırım yapmamız iş
dünyası ve sanayi ile birlikte işbir-
liği yapılmamız gerekiyor. Doğayı
doğa ile birlikte korumalıyız." 

Canlı türleri azaldı

WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı
Pasinli, son 50 yılda canlı türlerinin
azaldığı gibi tatlı suyun giderek tü-
kendiğini, Ebola, sars, kuş gribi,
Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıkların
adeta “Geliyorum” dediğini ifade
ederek, "Dünya, 120 yıl öncesine
göre 1.2 derece sıcak. Yüzde 69 tür
popülasyonu azaldı. Kolektif başa-

rısızlık söz konusu. Bilim insanları
sorunları ve çözümleri de ortaya
koyuyor. Su kirliliği ve kıtlığı konu-
larını ele alıyoruz. Sanayi, tarım
atıkları, jeotermal atıklar. Sıfır tole-
rans ile kaçak deşarjları durdurabi-
liriz. Hükümetimizin iradesinin ne
kadar kuvvetli olduğunu görüyo-
ruz. EDS’de insan faktörü ortadan
kaldırılırken kazalar azaldı. Artık
kot pantolonları bile susuz yıka-
mak mümkün. Kirletenden temiz
üretime aktarılması lazım. Çevreyi
seviyoruz, gelişim de şart. Bu
mümkün. Temiz üretim, daha az
su kullanan tesisler kurmalıyız.
Ekolojik üretim dünya merkezi ya-

palım istiyoruz. Bu konuda dünya-
dan ve tüketiciden de talep var.
Türkiye’de suyun yüzde 73’ün ta-
rımda, yüzde 16’sı evlerde, 11’i ise
sanayide kullanılıyor. Türkiye’de
yüzde 97 oranında yüzeysel su-
lama yapılarak yılda 44 milyar
metreküp su tüketiliyor. Çok vakti-
miz yok. Alışkanlıklar çok hızlı de-
ğiştirilemiyor. Bir ürünü
hesaplarken ne kadar su tüketildi-
ğini anlatıyoruz. İklim değişikliği ile
yaşamamız gerekiyor. Çeşitli meka-
nizmaları, tatsı su depolama sis-
temlerini devreye sokmamız,
yağmur hasadına ağırlık vermemiz
gerek" dedi.   DHA

10 il su krizi riski altında10 il su krizi riski altında10 il su krizi riski altında10 il su krizi riski altında10 il su krizi riski altında10 il su krizi riski altında10 il su krizi riski altında
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, aralarında 
İstanbul ve Ankara’nın da yer aldığı 10 ilin yüksek su krizi riski altında bulunduğunu 
belirterek, “Bu krizin sebebi de çözümü de biziz. Su kaynaklarımızı korumamız lazım” dedi

30 bin öğrenciye
kırtasiye seti
İBB, her eğitim öğretim yılı başında yaptığı
pandemi nedeniyle okullara ulaştıramadığı
kırtasiye seti desteğini, öğrencilerin evlerine
ulaştırıyor. Dayanışma kapsamında 30 bin
ilköğretim ve lise öğrencisinin evine kırtasiye
gereçlerinin ulaştırılması hedefleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
ailelere destek olmak, öğrencileri motive
etmek ve başarılarına katkı sağlamak

amacıyla her eğitim öğretim yılında ilköğretim ve
lise öğrencilerini kırtasiye seti ile destekliyor. Daha
önce eğitim öğretim yılının başında okullara ulaştırı-
lan ve sınıflarında öğrencilere teslim edilen kırtasiye
setleri, bu yıl Covid-19 nedeniyle okulların açılama-
ması ve eğitimin uzaktan yapılması dolayısıyla dağı-
tılamadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
pandemi döneminde sıklıkla vurguladığı gibi daya-
nışmayı büyütmeyi amaçlayan eğitim setleri, öğren-
cilerin adreslerine teslim ediliyor. İBB Gençlik ve
Spor Müdürlüğü tarafından temin edilen ve dağı-
tıma hazır hale getirilen setlerin teslim edileceği öğ-
renciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
tarafından belirleniyor. 2021’in ilk günlerinden itiba-
ren dağıtımına başlanan kırtasiye setleri, Halkla İliş-
kiler Müdürlüğü’nün de desteği ile öğrencilerin
evlerine ulaştırılıyor. Gereçler ilköğretim ve lise öğ-
rencileri için farklı kırtasiye malzemelerinden oluşu-

Afrika’yı bütün
olarak seviyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın eşi Emine Erdoğan, 24 Ocak
Dünya Afrika ve Afro-Kökenli Kültür

Günü dolayısıyla Afrika El Sanatları Pazarı ve Kül-
tür Evince yayımlanan, "Otuz Sekiz Dilde Afrika
Atasözleri Seçkisi 1" kitabının Cumhurbaşkanlığı
Millet Kütüphanesinde düzenlenen tanıtım progra-
mına katıldı. Emine Erdoğan, programda yaptığı
konuşmada, yıllar içinde Afrikalı dostlarla muhab-
betlerinin büyüdüğüne şahitlik etmenin son derece
heyecan verici olduğunu belirterek bu dostluktan
doğan sinerjinin, güzel projelere dönüşmesinin çok
anlamlı olduğunu söyledi. Erdoğan, "Afrika bize ka-
pısı çalınacak bir akraba kadar yakındır. Afrika'yı bir
bütün olarak seviyoruz ve ne mutlu ki aynı sevgiyi
baktığımız her çehrede görüyoruz" dedi.

Ziyaretlerde keşif yaptım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse tüm Afrika
seyahatlerine eşlik ettiğini hatırlatan Emine Erdo-
ğan, bu ziyaretleri yalnızca bir refakat görevi olarak
görmediğini, her seyahatin kendisi için büyük bir he-
yecan vesilesi ve başlı başına bir keşif olduğunu an-
lattı. Tüm insanlığın aslında büyük bir aile
olduğunu en çok bu yolculuklarda içselleştirdiğini
belirten Emine Erdoğan şöyle konuştu: “Hüzne bo-
ğulmuş kalplerin ve gözyaşının hiçbir tercümana ih-
tiyaç bırakmayan evrenselliğini gördüm”

10 il su krizi riski altında

Çakanel, hastalığı orta-ağır düzeyde geçirdiğini söyleyerek, “Ben çok net bir ifade ile bu hastalık bana gelmez diyenlerdendim.
Virüse yakalandığımı öğrendiğimdeyse inanmak istemedim,  hastalığa yakalandığımı kabul edemedim” ifadelerini kullandı.
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Beylikdüzü Belediyesi tara-
fından geleneksel hale gelen
Halk Günü Toplantısı, pan-

demi koşullarına uygun şekilde Beylik-
düzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Trakya Salonu’nda gerçekleşti. Kendisiyle
görüşme talebinde bulunan vatandaş-
larla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, konukları-
nın istek, öneri, sorun ve taleplerini dinle-
yerek notlar aldı. Çalık, teknik bilgilerin
paylaşılması ve hızlı çözüm bulunması
adına vatandaşları konuyla ilgili olan

başkan yardımcıları, birim müdürleri ve
meclis üyelerinden oluşan masalara
yönlendirdi. Toplantının ana gündemle-
rinden biri pandeminin getirdiği etkiler-
den dolayı işsizlik ve iş talepleri olurken
Başkan Çalık, her talebi ilgili birime
yönlendirerek takipçisi olacaklarını be-
lirtti. Toplantıda vatandaşlar talep ve
sorunlar dışında, Beylikdüzü’ne katkı
sunacak projelerini de paylaştı. 

Bize güç verdiniz

İlçe halkı ile bire bir iletişim kurarak so-

runlarına hızlı çözümler üretmek ama-
cıyla bu toplantıyı düzenlediklerini be-
lirten Başkan Çalık, “Vatandaşlarımızla
buluşmak bize her zaman olduğu gibi
enerji veriyor. Hem tebrik, hem talepler
noktasında bir halk günü gerçekleştir-
dik. Birbirinden değerli projelerini pay-
laşan komşularımız da oldu. Pandemi
döneminde tüm tedbirler kapsamında
bir araya gelmek bize güç verdi. Daha
sağlıklı günlerde komşularımızla buluş-
mayı diliyorum” açıklamalarında bu-
lundu.

Özel sartlarda
halk bulusması

V atandaş odaklı hizmet anlayışıyla
çalışmalar ve projeler yapan Ça-
talca Belediye Başkanı Mesut Üner,

ilçeyi ilklerle buluşturmaya devam ediyor.
Belediye Başkanlığı görevine başlar başla-
maz vatandaşların istek ve talepleri doğ-
rultusunda zaman kaybetmeden
çalışmalara başlayan Başkan Mesut Üner
bir büyük projeyi daha hayata geçirerek
hem ilçede hem de belediyecilikte örnek
bir çalışma gerçekleştirdi. Engelli çocuk-
lar, gençler ve vatandaşlar ile ailelerinin
kendisinden istediği kapsamlı rehabilitas-
yon merkezi çalışmalarına hemen başla-
yan ve her aşamasını ilk günden itibaren
titizlikle takip eden Belediye Başkanı
Mesut Üner, Çatalca’yı kapsamlı bir re-
habilitasyon merkezine kavuşturdu. Yapı-
mını tamamlanan Özel Çatalca Özel
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak
ruhsat aldı.

Yapacağız diye söz vermiştik

Engelli bireylerin tamamen ücretsiz ola-
rak eğitim alabileceği Özel Çatalca Özel
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ha-
yırlı olmasını dileyen Başkan Mesut Üner,
"İlçemizde birlik ve beraberlik içinde en-
gelsiz bir yaşamı sevgiyle sürdürmek
için her türlü çalışmayı yapıyoruz,
çünkü hayatı paylaşmak için hiç-
bir engel olmadığını düşünü-
yoruz. Engelli
kardeşlerimiz ve aileleri
bizlerden kapsamlı bir
rehabilitasyon merkezi
istemişti. Yapacağız
diye söz vermiştik, verdiği-
miz sözü yerine getirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Artık
engelli ailelerimiz çocuklarının eği-
tim alması için başka ilçelere gitmek
zorunda kalmayacaklar" dedi. 

Daima yanlarında olacağız

"Milli Eğitim Bakanlığımızdan onaylana-
rak ruhsat alan merkezimizde kardeşleri-
miz; özel öğretim güçlüğü programı,
bedensel engelli bireyler programı, zihin-

sel engelli bireyler
eğitim programı
ve yaygın gelişim-

sel bozukluklar eği-
tim programı olmak

üzere 4 programda eğitim
alabilecekler" diyen Mesut

Üner, "Engelli kardeşlerimize
destek olabilmenin, hayata tutun-

malarına vesile olabilmenin anlamı
ve değeri bizler için çok büyük. Özel Ça-
talca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Mer-
kezi’miz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun.
Engelli kardeşlerimizin ve vatandaşlarımı-
zın daima yanında olmaya devam ede-
ceğiz" ifadelerini kullandı. 

VERDIGIMIZ SOZU
YERINE GETIRDIK

Medient Kulak Burun Boğaz Tıp Merkezi’nden
Prof. Dr. Güner Sönmez Damga'ya konuştu.
Koronavirüsün seyrini, kısıtlamalar ve alınan
tedbirlerle ilgili açıklama yapan Sönmez, 
“Alınan tedbirler etkisini gösterdi. Ölüm sayısı
da buna paralel olarak düştü” dedi

Prof. Dr. Güner Sönmez, koronavirüs
konusunda önemli açıklamalarda bu-
lundu. Damga'ya konuşan ve uyarı-

larda bulunan Sönmez, “Öncelikle alınan
tedbirlerin etkisini gösterdi. Uzun bir aradan
sonra vakaların yedi bin seviyesinin altına düştü-
ğünü, ölüm sayısının da buna paralel olarak düş-
tüğünü gözlemledik. Bu durum sevindirici ama
tam bizim arzuladığımız bir durum değil. Biz
100'lü rakamları görmek istiyoruz. İki ya da üç
haftalık tam bir kapanma yapılsaydı vaka sayıları-
nın şu an ki seviyenin daha altında olduğunu gö-
recektik” açıklamasını yaptı. 

Esneklik kademeli olmalı

Gelinen noktanın yine de
olumlu olduğunu dile ge-
tiren Sönmez, “Şubat
ayında yüzyüze eğitimin
başlayacağı söyleniyor.
Ancak daha önce Av-
rupa’da bunun denemele-
rini gördük. Genellikle
okullar açıldıktan sonra
çocuklar asemptomatik
atlatsa bile, ebeveynlerine
hastalığı taşıdıkları ve
ölümlere neden oldukları
görülmüştür. Bu nedenle
Avrupa’da okullar ara ara açılıp vaka sayılarıyla
birlikte yeniden kapatıldı. Bu çok düşünülmesi ge-
reken bir konu. Eğitim elbette çok önemli ama
bunun yapılabilmesi için öncelikle öğretmenlerin,
servis şoförlerinin ve okuldaki diğer çalışanların
aşılanması gerekli. Ayrıca okulların salgın için ye-
terli fiziki koşula getirilmesi gerekli. Havalan-
dırma, öğrenci sayısı, maske kullanımı ile ilgili
tedbirlerin alınıp, sonra kademeli bir şekilde baş-
latılması daha doğru olur. Yine şubat ayında bazı
kısıtlamalarda esnetilmeye gidileceği söyleniyor.
Bu da yine kademeli yapılması gerekiyor. Hazıran
ayındaki gibi her şeyi bir anda normalmiş gibi
açarsak, vatandaşımızda  da sanki her şey nor-
malleşmiş algısı oluşuyor ve tedbirlerlerde gev-
şeme ve rehavete yol açıyor” uyarısını yaptı. 

Aşılamada yetersiz kalıyoruz

“Bir diğer konu da aşı meselesi, aşılamada maale-
sef çok geride kalıyoruz” diyen Sönmez, “Nor-
malde bu ay sonuna kadar 30 milyon aşının
gelmesi gerekirdi. Ama şu an 3 milyon aşı, yani
ancak onda biri geldi. Bu çok yetersiz bir sayı.
Ancak bir buçuk milyon insana yetiyor. Yeni mu-
tasyonlar ışığında en az 60 milyon insanı aşılama-
mız lazım. Bu da 120 milyon doz aşı demek. Bu
aşıyı bir şekilde temin etmemiz gerekiyor. Temin
ederken de tek bir firmaya, tek bir markaya ba-
ğımlı kalmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. 
MÜGE YÜCETÜRK

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen
Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantı boyunca katılan her vatandaşı
dikkatle dinleyerek notlar alan Çalık, talep ve önerileri ise değerlendirmeye alacaklarını belirtti

Çatalca Belediyesi tarafından yapılan Özel Çatalca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından ruhsat verildi. "Engelli kardeşlerimiz ve aileleri bizlerden kapsamlı bir rehabilitasyon merkezi istemişti" diyen
Üner, "Yapacağız diye söz vermiştik, verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" açıklamasını yaptı

HİÇBİR TALEBE DUYARSIZ KALMADI
Başkan Mesut Üner tarafından sadece
ilçede değil bölgede de bir ilk gerçek-
leştirilerek belediyeye ait bir rehabili-
tasyon merkezi açılırken, engelli
bireylere dair çalışmalar
Çatalca’da bununla sınırlı
kalmayarak birçok alanda
devam ediyor. Yine özel-
likle engelli ailelerinin
yoğun olarak talep ettiği
eğitimler Belediye Baş-
kanı Mesut Üner tarafın-
dan hayata geçirilerek
vatandaşlara sunuluyor.

Belediye Başkanı Mesut Üner, ailelerin
spor eğitimi ve dil, konuşma eğitimi ta-
lebine de duyarsız kalmayarak hemen
eğitim çalışmaları başlattı. Özel eğitime

muhtaç engelli bireylere
özel spor eğitimi ve dil-ko-
nuşma becerileri eğitimi de
alanında uzman liyakat sa-
hibi olan özenle seçilmiş be-
lediyenin kadrolu
eğitmenleri tarafından veri-
lirken Çatalca’da engelli ai-
lelerinin önemli bir ihtiyacı
daha karşılanmış oluyor.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, yapımı tamamlanan  Özel Çatalca Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezi'nin  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandığını belirterek,
"Bu merkezde engelli kardeşlerimiz, özel öğretim güçlüğü programı, bedensel engelli bi-
reyler programı, zihinsel engelli bireyler eğitim programı ve yaygın gelişimsel bozukluk-
lar eğitim programı olmak üzere 4 programda eğitim alabilecekler" diye konuştu. 

4 PROGRAMDA 
EĞİTİM VERİLECEK

Enkazı kaldırırken
boruyu deldiler!
Avcılar'da 51 yıl önce yaptırılan, günümüzdeki yönetmeliklere uygun 
olmadığı belirlenince yıkılarak yenisinin yapılmasına karar verilen bele-
diye binası enkazının yanındaki doğal gaz borusu iş makinesi tarafından
delindi. Bölgede oluşan kısa süreli panik ardından gaz akışı kesildi

AvcılAr’dA yıkım işlemleri açık
ihale sonunda 810 bin lira karşılı-
ğında bir geri dönüşüm şirketine

ihale edilen Avcılar Belediyesi Binasının en-
kazı kaldırılırken zeminde iş makineleri ile dü-
zenleme çalışmalarına geçildi. Etrafı demir
paravanlarla çevrili enkaz alanında bugün
öğle saatlerinde iş makineleri ile düzenleme
çalışması yapılırken kepçelerden biri doğal
gaz borusunu deldi. Patlama sesinin duyul-
masından sonra havaya gaz çıkışı oldu. Çev-
redekiler sigara içmemeleri konusunda

uyarılırken, polis ve itfaiyenin yanı sıra İG-
DAŞ’a haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler
enkazın bulunduğu bölgenin bazı kesimlerine
güvenlik şeridi çekti. Gelen İGDAŞ görevli-
leri, gaz akışını kesti. Görgü tanıklarından
Hadi Çakır, "kepçe çalışıyordu, doğal gaz bo-
rusunu patlattı. Doğal gaz havaya fırladı. Et-
raftakileri uzaklaştırdık, geldiler önlem aldılar.
Herkesi sigara içmemesi konusunda uyardık"
dedi. İGDAŞ görevlileri de durumun kontrol
altında olduğunu endişe edilecek bir durum
bulunmadığını söyledi. DHA

İş makineleri ile düzenleme çalışması yapılırken kepçelerden biri doğal gaz borusunu deldi. Patlama 
sesinin duyulmasından sonra havaya gaz çıkışı oldu. Çevredekiler sigara içmemeleri konusunda uyarıldı

TEDBİRLER 
ETKİSİNİ GÖSTERDİ
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A lmanya’da 2017 Eylül’ünde yapılan Fe-
deral Parlamento (Bundestag) seçimle-
rinde, Almanya’daki aşırı sağcı parti

Almanya için Alternatif (AfD) tahminlerin öte-
sinde bir oy oranına ulaşarak ana muhalefete
yerleşmişti. Seçimlerde Sosyal Demokratlar
(SPD) bir önceki döneme göre 40 sandalye,
Hristiyan Demokratlar (CDU/CSU) ise 65 san-
dalye kaybetmişti. 2017 parlamento seçimleri Al-
manya’da hem bir şok dalgası yarattı hem de
Alman siyasetini bir “pat” durumuna sokarak
durumu içinden çıkılmaz bir hale getirdi.

Siyasi bir deprem 

Bu pat durumu öncelikle koalisyon görüşmele-
rinde kendisini gösterdi ve Almanya’nın siyasi ha-
yatında hiç görülmemiş bir şok dalgası yaratarak
önce SPD’yi kurtarma umuduyla genel başkan
seçilen Martin Schulz’un siyasi kariyerini bitirdi;
arkasından (yine Almanya tarihinde görülmemiş
bir şekilde) 172 gün süren bir koalisyon görüş-

mesi yapılmasına sebep olarak adeta merkezin
iki büyük partisi olan CDU/CSU ile

SPD’nin daha da küçülmesine sebep oldu.
Nihayetinde Bundestag 2017 seçimle-

riyle gün yüzüne çıkan merkez parti-
lerdeki bu küçülme, önce Bavyera

eyaleti seçimlerinde, ardından ise
Hessen eyaletinde yapılan se-

çimlerde kendini gösterdi.
Sosyal demokratlar sıra-

dan bir parti konumuna
düştüler. Gerek parti

içinde gerekse ka-
muoyunda artan

baskıyla, Şan-
sölye Angela

Merkel so-
rumlu-

luğu
üze-

rine alarak 29 Ekim 2018 tarihinde CDU genel
başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Merkel baş-
bakan olarak görevine devam edeceğini ve 2021
yılında da yeniden aday olmayacağını söyleyerek
Alman siyasetindeki depremlere bir yenisini 
eklemişti.

Karrenbauer CDU’da 
kontrolü sağlayamadı

Merkel’in desteklediği Annegret Kramp-Karren-
bauer 7 Aralık 2018 tarihinde yapılan CDU genel
kurulunda genel başkanlığa seçildi. Merkel en
azından, Kramp-Karrenbauer’in CDU’da kendi
oluşturduğu çizgiyi, parti içi dengeleri koruyaca-
ğını ve genel başkanlıktan istifa ettiğinde hedef
gösterdiği 2021 seçimlerine kadar kendisinin baş-
bakan olarak devam edebilmesine zemin oluştur-
masını umuyordu. Yeni genel başkan
Kramp-Karrenbauer’den beklenen, en azından
bu hedefleri gerçekleştirmek için, parti içi kanat-
ları birleştirmek, partinin yeniden merkeze çekil-
mesini sağlamak ve görünmez bir şekilde parti
içinde arka planda yaşanan Protestan-Katolik
mezhep çekişmesini en aza indirmekti. Kramp-
Karrenbauer partiyi toparlayıp eriyen seçmeni
CDU’da yeniden toplama vazifesini yerine geti-
remediği gibi, CDU içindeki çeşitli kanatlar üze-
rinde de hakimiyet kuramadı. Parti içindeki
görünmeyen mezhep çatışmasını en aza indir-
mek bir yana, seçildikten hemen sonra yaptığı
açıklamalarda kendi Katolik kimliğini ayrımcı bir
dille ortaya koydu. Bu durum gerek seçmenin ge-
rekse kamuoyunun dikkatinden kaçmadı ve
CDU erimeye devam etti. Parti içindeki muhale-
fet ve partinin sağ kanadına mensup eski Bun-
destag CDU Grup Başkanı Friedrich Merz’in bir
türlü durulmayan tavırları bir yandan Kramp-
Karrenbauer’i zorlarken, diğer yandan Merkel’in
2021 hedefini tehdit eder hale geldi. Hessen ve
Bavyera eyaletlerindeki seçimleri takip eden eya-
let seçimlerinde bir yandan aşırı sağcı AfD’nin
oyları yükselirken, diğer yandan CDU’nun oyları
gerilemeye başladı; diğer koalisyon ortağı SPD
ise sıradan bir parti görünümüne büründü. Eya-
letlerde yapılan seçimlerde sürekli kan kaybeden

CDU’nun Thüringen eyaletinde AfD’nin arka-
sında üçüncü parti olarak kalması hayli can

yakıcı oldu. Ancak daha da kötüsü, eyalet
parlamentosundaki başbakanlık oyla-

masında AfD ile birlikte hareket edile-
rek Hür Demokrat Parti’li (FDP)

adayın seçilmesinin sağlanması
oldu. Bu eyalette politik bir

hesap hatasından ziyade,
CDU eyalet örgütünün

planlı ve öngörülü bir şe-
kilde AfD ile birlikte

hareket ettiği ortaya
çıkınca, Kramp-

Karrenbauer’e
genel başkan-

lıktan istifa
etmek dı-

şında

bir yol kalmadı. Hessen seçimlerinden sonra
Merkel’in istifası, ardından Thüringen CDU
skandalından sonra Kramp-Karrenbauer’in isti-
fası, CDU içinde kaynayan kazanı ve Kramp-
Karrenbauer’in parti genel başkanı olarak
başarısızlığını ortaya koymuş oldu. CDU’daki
peş peşe istifalar bir yandan partiyi iç karışıklığa
iterken, diğer yandan olası bir genel başkanlık ya-
rışında partinin sağ kanadından birinin seçilme
ihtimalini ve bu durumda da Başbakan Merkel’in
çekilme ihtimalini barındırıyordu. CDU içindeki
genel başkanlık meselesi hem Almanya’da hem
de Avrupa’da siyaset dengesinin altüst olmasını
sağlayabilecek bir potansiyeli taşır hale gelmişti.

Laschet seçiliyor

Kuzey Ren Vestfalya eyalet Başbakanı ve CDU
Genel Başkan Yardımcısı Armin Laschet, eski
Grup Başkanı Friedrich Merz ve Federal Millet-
vekili Norbert Röttgen’in aday olduğu genel ku-
rulda, 4 Aralık 2020 tarihinde yapılması
planlanan parti genel başkanlığı seçimi pandemi
sebebiyle 16 Ocak 2021’e ertelendi ve online ola-

rak yapıldı. Bu şekliyle Alman siyasi tarihinde bir
partinin genel başkanı ilk defa online verilen oy-
larla belirlenmiş oldu. Genel başkanlık için yapı-
lan oylamanın ilk turunda yeterli çoğunluk
sağlanamayınca, en çok oyu alan Laschet ve
Merz arasında ikinci tur oylaması yapıldı ve
Laschet 521 oy alarak CDU genel başkanı se-
çildi. Merz böylece üçüncü defa girdiği genel baş-
kanlık yarışında bir kez daha yenilgiye uğramış
oldu. Adayların üçünün de seçim çevrelerinin
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde olması ve üçünün
de Katolik olması dikkat çekici bir ayrıntı olarak
hafızalarda yer aldı.

Laschet’in muamması

Merkel’in desteklediği aday olarak seçime giren
Laschet, seçim konuşmasında parti içinde ve si-

yasette “güven” kavramına vurgu yaparak, se-
çilmesi ve ancak partinin her kanadında

güven oluşması halinde partinin yönetilebi-
leceğini ve iktidarda söz sahibi olunabile-

ceğini ifade etti. Eski bir madenci
çocuğu olan Armin Laschet’in, kitle-

leri peşine takabilecek bir lider görü-
nümünde olmamasına rağmen,

güvenilir biri olması sebebiyle
seçildiği ve böylece CDU’nun

bir risk aldığı konuşuluyor.
Adaylık sürecinde en çok

eleştiriye uğrayan ve kay-
beden bir aday gözüyle

bakılan Laschet, ko-
nuşmasında 

kendisini küçüm-
semesine rağ-

men,
özgüveni sa-

yesinde
CDU

genel
baş-

kanlığı seçimini kazandı. Kimilerine göre CDU
delegelerinin bu seçimi, parti tabanındaki sağ
baskının durdurulması için umutsuz bir karar
olarak da görünüyor. CDU delegesi Röttgen ya
da Merz ile yeni bir doğrultu belirlemek yerine
Laschet’i seçerek Merkel’in 20 yıldır yürüttüğü
politikalarda devam kararı aldı. Delegelerin bu
kararında, parti tabanından ziyade CDU/CSU
içinde sözü geçen üst düzey politikacıların karar-
larının etkili olduğu da gözlerden kaçmıyor. Fakat
her halükârda, yıllardır Kuzey Ren Vestfalya eya-
letinde başbakan olarak görev yapan Laschet’in
bu tecrübesinin de seçiminde etkili olduğunu
söylemek mümkün.

Alman tarihinde büyük uyum

Almanya tarihindeki ilk uyum (entegrasyon) ba-
kanı olması ve siyasi geçmişinde “Türk dostu”
(Türken-Armin [Türklerin Armin’i]) olarak bilin-
mesi sebebiyle, Laschet’in seçilmesi, son zaman-
larda Alman siyasetinin uygulamalarından hayli
bezmiş olan Almanya Türk toplumu üzerinde
pozitif etki yaratmış görünüyor. Laschet’in parti

tabanına hâkim olmaya başlaması ve CDU
içinde birliği sağlaması durumunda, Türklere yö-
nelik pozitif bakışın ve Almanya Türkleri üzerin-
deki pozitif etkinin Türkiye-Almanya ilişkilerine
de pozitif etki edeceği beklentisi hâkim. Siyasi ha-
yatında ve kişiliğinde dengeli, dostane ve şakacı
bir üsluba sahip olan Laschet, Kramp-Karrenba-
uer’in bıraktığı dağınık partiyi hızla toparlamak,
pek çok eyalet ve federal parlamento seçiminin
olduğu 2021 yılından CDU’yu en az zararla çı-
karmak gibi zor bir görevi üstlenmiş durumda.
Ne var ki partinin sağ kanadıyla yaşanan içerideki
siyasi çekişme bertaraf edilip birlik sağlana-
mazsa, bu durum seçimlerde başta AfD ve Yeşil-
ler olmak üzere diğer partilerin şanslarını artıran
bir faktör olarak ortada duruyor. Bu sebeple,
Armin Laschet’in AfD ile siyasi ilişkileri hangi
düzlemde yürüteceği, bilhassa bu konuda Thü-
ringen örneğinde olduğu gibi, genel merkezden
bağımsız hareket etmek isteyen eyalet yönetimle-
rine karşı nasıl tavır alacağı ise merak konusu.

Başbakan adaylığı meselesi

Almanya siyasetini tanıyanlar, parti genel baş-
kanlığının otomatik olarak o partinin federal se-
çimlerdeki başbakan adayı olmak anlamına
gelmediğini bilirler. Buna karar verecek olan yine
parti tabanı ve delegelerdir. İki yıl önceki seçimde
başbakan olamayacağı için aday olmayacağını
açıklayan ve pusuya yatan Laschet, şimdi genel
başkan olarak büyük bir şans yakalamış du-
rumda. Fakat CDU’nun başbakan adaylığı konu-
sunda henüz karar verilmiş değil. Bu genel
kurulda başbakan adayının da belirlenmesi ısra-
rına rağmen, başbakan adayının belirlenmesi
Mart ayında iki büyük eyalette yapılacak seçim-
lere endekslenmiş durumda. Şu anda CDU çev-
relerinde, yeni seçilen çiçeği burnunda Genel
Başkan Armin Laschet ile birlikte üç adayın adı
başbakan adaylığı için konuşuluyor. Diğer ikisi
şimdiki federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Bav-
yera eyaleti Başbakanı ve kardeş parti CSU’nun
Başkanı Markus Söder. Kamuoyu yoklamala-
rında Markus Söder başbakan adaylığı konu-
sunda epey önde görünüyor; Laschet ve Spahn
ise onu takip ediyor. CDU çevrelerinde ve

Alman siyasetinde, Laschet’in zayıf bir başbakan
olacağı, eyalet yönetimi ile federal hükümetin bir-
birine benzemediği ve Eylül ayındaki federal par-
lamento seçimlerinde partinin başbakan adayı
olarak savaşçı birine ihtiyaç duyulduğu 
konuşuluyor.

Merkel ne yapacak?

Tartışmaların arkasında ise politik hesaplar yatı-
yor. Merkel CDU genel başkanlığı için Merz’e
karşı Laschet’i desteklese de bunun çaresizlikten
ve alternatifsizlikten kaynaklandığı biliniyor. Mer-
kel’in gönlünde yatan başbakan adayının —
henüz açıklamamış olsa da— Bavyera eyalet
Başbakanı Söder olduğu ifade ediliyor. Kovid-19
pandemisi sürecinde epey yüksek bir performans
ortaya koyan federal Sağlık Bakanı Spahn’ın baş-
bakan adaylığında seçimlere gidilirse, parti elitle-
rinin adayı olarak algılanacak Spahn’dan CDU
parti tabanının rahatsız olacağı ve bunun parti
içindeki çatlağı derinleştireceği söyleniyor. Lasc-
het ise aynı genel başkanlık yarışında olduğu gibi,
pozisyon almış bekliyor. Kamuoyunda öne çıkan
Söder’in başbakan adaylığı ise değişik faktörlere
ve dengelere bağlı. İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra Almanya kuruluşundan bu yana sadece iki
başbakan adayı CSU’dan gösterildi: 1980 yılında
Franz Josef Strauss ve 2002 yılında Edmund
Stoiber; eğer Söder Hristiyan birlik partilerinin
başbakan adayı olarak gösterilirse üçüncü ola-
cak. Şimdiye kadar CSU’dan hiçbir aday seçim
sonrasında başbakan olamadı. Protestan Mar-
kus Söder’in hem aday olma ihtimali hem de alı-
nacak seçim sonuçlarına göre Merkel’in
gönlünde yatan aday olarak şansölye olma ihti-
mali yüksek görünüyor. Fakat Laschet’in genel
başkanlık seçiminin ardından başbakan adaylığı
konusunu CSU lideri Söder ile birlikte belirleye-
ceklerini ifade etmesinin kendisini ön plana çı-
karma yönünde kararlı olduğunu gösterdiği, eğer
kendisi birlik partilerinin başbakan adayı ola-
mazsa, ikisinin dışında üçüncü bir kişinin ortak
başbakan adayı olarak teklif edileceği yorumları
yapılıyor.

Merkez ekibini belirledi

Yeni Genel Başkan Laschet, Jens Spahn’ı genel
başkan yardımcısı olarak merkez ekibine almış
görünüyor. Her ikisi de Katolik. Fakat Jens
Spahn’ın handikabı eşcinsel olması ve bu se-
beple sık sık Katolik Kilisesi ile karşı karşıya gel-
mesi. Sağlık Bakanı olarak pandemi sürecinde
kriz yönetiminde epey başarılı olmasına rağmen,
başbakanlığı konusunda tabanın destek verme-
mesi, Spahn’ın şansının zayıf olduğunu ortaya
koyuyor. Laschet’in onu kendi ekibi içine alma
sebebi ise başbakan adaylığı yarışında Spahn’ın
kendisini desteklemesini sağlamak. Başbakan
adaylığı konusunda en zayıf halka olan
Spahn’ın, genel başkan seçimi süreci boyunca
sık sık Laschet ile takım olduklarını ifade etmesi,
duruma göre bu konuda birbirlerini destekleye-
ceklerini gösteriyor. İlginç olan ise seçimi kaybe-
den Merz’e destek veren, CDU’daki sağcı
neo-liberal kanadın, başbakan adayının tespiti
konusunda belirleyici olacağıdır. Merkez yöne-
timde Tarım Bakanı Julia Klöckner ile temsil edi-
len bu kanat, eğer kendi adayını çıkarmazsa,
başbakan adayı belirlemede hayli önemli bir role
sahip olacak; partinin başbakan adayı olmak is-
teyenlerle, parti içi ve genel siyasette politika be-
lirlemede ve kendi politikalarını uygulatmada
diyalog halinde olacaktır. Parti içinde öne çıkarıl-
mayan ancak varlığı bilinen Protestan-Katolik
çekişmesi de başbakan adaylığı konusunda belir-
leyici bir unsur.

Yol haritası bekleniyor

CDU genel başkanını seçmiş görünüyor. Şu
anki siyasi iklimde büyük bir değişiklik olmadığı
takdirde, ufukta bir CDU/CSU-SPD ya da
CDU/CSU-Yeşiller koalisyonu görünüyor. Mev-
cut genel başkan ve izleyeceği siyasi yol ile de bu
mümkün görünüyor. Fakat Merkel’den sonra ge-
lecek şansölyeyi iç siyasette, başta aşırı sağ so-
runu olmak üzere, salgının öncesinden beri
Alman ekonomisinde görünen yapısal problem-
ler, bütçe problemleri gibi üstesinden gelinmesi
zor meseleler bekliyor. Dışarıda ise başta Avrupa
Birliği’ni bir arada tutma, dış politikada ABD ile
yürütülecek ilişkiler gibi konular, yeni başbakanın
belirleyeceği politik yol haritasına göre 
şekillenecek. HABER MERKEZİ
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Kuzey Ren Vestfalya eyalet Başbakanı ve CDU Genel Başkan
Yardımcısı Armin Laschet, eski Grup Başkanı Friedrich Merz
ve Federal Milletvekili Norbert Röttgen’in aday olduğu
genel kurulda 521 oy alarak CDU genel başkanı seçildi

AlmAn siyasetinin yıllardan beri sorunlu olduğu biliniyor. merkez
partilerinin söylemlerinin zayıflaması ve politika üretmedeki yetersiz-
likleri, bu sorunlu siyasetin bir sonucu olarak nüksediyor. Siyasetin mer-
kezi iyice sağa kaymış durumda. Yine Alman sosyal demokratlarındaki
çöküş bu siyasetin sonucu. Eğer CDU parti içi siyasi problemleri çözecek,
hem iç politikada hem de dış politikada söz sahibi olacak ve merkel sonrası
Alman siyasetini toparlayacak bir başbakan adayı bulamazsa, Alman siyasetin-
deki çöküş Hristiyan demokratlara da sirayet edecektir.

Alman
siyaseti
çökebilir

AlmAnyA
değişim
içine girdi

AlmAnyA
değişim
içine girdi

AlmAnyA
değişim
içine girdi

AlmAnyA
değişim
içine girdi

AlmAnyA
değişim
içine girdi

AlmAnyA
değişim
içine girdi

AlmAnyA
değişim
içine girdi

AlmAnyA
değişim
içine girdi

AlmAnyA
değişim
içine girdi

Almanya’da
gelişen

siyasete ilişkin
yorum yapan
Merkel, “Bizim

için bugün
aydınlık yarın

çok daha
aydınlık olacak”

diye konuştu.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
        

         
  2. Bir tür yapı gereci.  3. Yeryüzünde ilk insan ve 

i         
       4. Hangi yönü.  

       
    6. Yegâne. - Ekmek ve yemek kırıntısı.  

    8. Dilsiz. - Davranış, tavır.  9. Isın-
m    

 
      

         
   2. Gastral.  3. Amerika Birleşik Devletleri 

h      4. Maydanozgiller-
d           

    5. Sedalı.  6. Etkide bulunmak, 
t    7. Kırmızı renkli. - Arz derecesi.  8. Et Ba-
l           9. 
Ç        
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M A A R F Bir S Ü B Y E Rast R U L E T K A R H A
L T N A P C A R T A A L A K A L F

Y U L A F L A S E R E T A P U M A Z Dram

Çizgi P A K Z E S U D A Doktor S E R A P E Z G Ü A D
H A T A durumu D A R Salt R
Büyük M A L G A R D Z Ü M E R A
F U A R S Ü Ç yortu

tüm U M U M
D Türk L F A N F N A T A M A

Ç T O E N O L örgüsü

H A C P U P A Bilgiçlik E A H K
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com

BULMACA

Büyük
sandal

Bilgi ve
kültür

100 m²

Atlatmak
yapma

etkilenme
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bir düzen

Ülkü
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Birinin
yerine geçen

Beyaz
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Kaba amirler Salt ile ilgili

Büyük
sergi
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Ut çalan ülkesi
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tayin

Vilayet
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Haberler
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Nitrik Oksit
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örgüsü
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keten bezi

Sözü edilen
yerde biri Bilgiçlik

taslayan Tiksindirici

hayvan

Tümör
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kimse den bitki

Üçlü

Külhanbeyi çirkin

ödeme Valide
Ut çalan

Tir

Haberci Böbrek

Gram
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Bir besin
maddesi
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G N M M N Ü S K Ü L
U Ü A L Ü Ç K Ö G Ç A
G T A K A P A R O Z V R
L S L G Ö R M E C E
O Ü U L S A H B I A F
D K Ü Ç Ü K P A R M A K
K E C Ö B L S A K A M
O S V B U K L P P Z
L T R K K Ç E V A E

A O U Y Ç R A S S
R N U K Z A T O A
T E S T A K K A D A K

 ALIK
 APAK
 APIŞIK
 ASKERİ
 ATSIZ
 BÖCEK
 ÇORAK
 DEV KUŞ
 DOLGU
 DÜŞKÜN
 FERAĞ
 GÖKÇÜL
 GÖRMECE
 HASIL

 İKON
 KAÇI

 KAPAROZ
 KARO

 KESTANE
 KOL ŞRT
 KULAÇ
 KÜÇÜK

 LÜKS
 MAAŞ

 MAKASLI
 MİNÜSKÜL

 NAKIS
 OMBRA
 ÖRGÜ

 PARMAK
 PASO
 RIZK
 SIPA
 ŞASE

 TAKA
 TAKKADAK

 TAVLA
 TEST

 TUAL
 UÇUK

 ÜSTÜN
 VEBA

 YIKAMA

M A R U R

3 HARFLİ
 ECE
 İKA
 İLA
 PİR

4 HARFLİ
 AMİN
 ARZU
 ASLI
 AVUT
 İKEN
 ILIN
 KAİM
 KİRA
 KLOŞ

 LİKA
 MEAL
 NAİL
 OKEY
 ŞAYİ

 UÇMA
 ZAMK

5 HARFLİ
 CIZIK
 ÇEŞNİ

 ERMEK
 ESKİL

 KAÇAR
 KISMİ
 LİRİK

 ÖPMEK

6 HARFLİ
 ATEŞLİ

 AZİMLİ
 IKINTI
 IRAKLI

 KLOROZ
 MAĞRUR
 UZANIM

10 HARFLİ
 KIKIR KIKIR

 KIMILDANMA
 ÖNEMSİZLİK
 TEKNOKRASİ

Soldan Sağa:
1. Kesin. - Protein değeri bakımından zengin bir 
tür fasulye. 2. Orijinal, mevsuk. 3. Göz merceği. - 
Yuh. 4. Geride olan bölüm. 5. Yükleme, atfetme. 6. 
Anne. - Evlilik akdi. 7. Işık haslığının değerlendiril-
mesinde kullanılan alet. 8. Afiş. - Karşıt, ters. 9. Bağ 
bahçe işlerinde taşları tarakla toplama, ayıklama.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Kolalama. - Dik durma. 2. Gümüş balığı. 3. Tank-
ları hedef olarak seçen ve onları etkisiz hâle getir-
mek için kullanılan silah. 4. Kişi, şahıs, âdemoğlu. 
- Doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı 
sayılan peygamber. 5. İnsan aklının alamayacağı, 
şaşırtıcı, olağanüstü olay, mucize. 6. Kalça sinirle-
rinde oluşan ağrılı hastalık. 7. Okuyan kimse, oku-
yucu, kari. - İlçe, kaymakamlık. 8. Halden alım. 9. 
Kur’an-ı Kerim’in 7. suresi. - Yanlış.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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K ültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel

Ödülleri töreninde konuştu. Sözlerine, "1979'dan beri sü-
regelen, özünü ve amacını daima koruyan taltif geleneği-
mizin 40'ıncı takdim merasiminde sizlerle bir arada
olmaktan onur duyuyorum." diyerek başlayan Ersoy,
yarım asra yaklaşan uzun bir yolculuk boyunca sanatçı-
lara, edebiyatçılara, tarih ve kültür araştırmacılarına bu
alanlarda hizmet veren kurum ve kuruluşlara karşı şükran
ve minnet ifadelerini bu ödülle sembolleştirdiklerini söy-
ledi. Ödülün bir nesne değil aslen bu duyguların insanlara
birebir sunulma hikayesi olduğunu ifade eden Ersoy, "O
insanlar ki ülkesi ve milleti için şevkle çalışır, üretir, kültür
ve sanat hayatımızı geliştirip zenginleştirirler. Bunlar vesi-
lesiyle de kültürel diplomasinin güçlenmesini, sağlıklı,
aktif ve etkili kullanımını sağlarlar. Üstelik, devletler ara-
sından ziyade, halklar arasında, hatta bireylerle bire bir
iletişimi tesis ederler ki zaten birbirimizi tanımanın ve an-
lamanın en ideal yolu da budur." diye konuştu.

Kalıcı izler bırakıldı

Ersoy, kültürleri, değerleri, estetik yaklaşımları, duygu
dünyasını, kısaca insanı her yönüyle yaşayarak tecrübe et-
menin, deneyimleme ve öğrenmenin zihinlerde ve fikir-
lerde kalıcı izler bıraktığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kültür ve sanatın bazen kısacık bir etkileşim anında bı-
raktığı bu izi, başka yollarla yıllarca uğraşsanız oluştura-
mazsınız. Böylesi önemli ve değerli bir sonucun elde
edilmesinde emeği olan insanlarımızı, işte bu bilinç ve far-
kındalıkla onore etmeyi, kendilerine şükranlarımızı sun-
mayı bir görev addediyoruz. Eserler ve hizmetler
sundukları faydalar kadar hatta belki de daha fazla olu-
şum süreçleriyle, insan olarak gelişmemizin ilhamıdırlar.
Çünkü bunlara baktığımızda bir adanmışlık, azim ve
sebat görürüz. Amaçlarımıza nasıl ulaşabileceğimizin
anahtarları da bunlardır. Hiçbir başarı kolay elde edile-
mez. Biliyoruz ki böyle ulaşılmış gibi görünenler de kalıcı
olmamıştır. Çalışmak, araştırmak, daha iyisi için çabala-
mak, sürekli bir üretme hali içerisinde olmak; sanatçıyla,
bilim insanıyla, girişimciyle diğer insanlar arasındaki
temel farktır. Bu tarz insanlara daha fazla sahip olan mil-
letlerin medeniyeti de bir o kadar güçlüdür, zengindir. Ta-
rihin ve coğrafyanın en zor sınavlardan geçirdiği aziz
milletimizin dirayeti de buradan gelmektedir. Zira izleye-
bilecekleri, koşulsuz güvenebilecekleri, yolunda yürüyebi-
lecekleri rehberleri daima olmuştur. Onlar milletimizden,
milletimiz onlardan güç ve feyz almıştır. Bunun netice-
sinde tarihle yaşıt medeniyetimiz ve rakipsiz kültür zen-
ginliğimiz bugün tüm görkemiyle ayakta durmaktadır."

Etkinliklerimizi önemsiyoruz

Ersoy, bakanlık olarak bilhassa gençlerin ve çocukların
hayal güçlerini beslemek, üretkenliklerini ortaya çıkarmak,
artırmak; halkın kültür ve sanatı talep etmesini, aktif yara-
tıcı süreçlerde yer almasını sağlamak üzere hep daha iyi-
sini hedefleyerek hizmet ve proje üretmeye devam
ettiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Tüm etkinlikle-
rimizin dünyadaki çağdaş ve gelişen anlayışla paralel ola-
rak yürütülmesini, yurt ve dünya sathında yankı
bulmasını amaçlıyoruz. Ancak bu hedefe ilerlerken sanat-
sal ve kültürel faaliyetlerimizin, kadim medeniyetimizin
beslediği derin kültürel dokumuzla ve benzersiz milli kim-
liğimizle uyumlu olması her zaman önceliğimiz olmuştur.
Bugün de bizler devlet eliyle, kültür ve sanatı toplumun en
geniş kesimine yayma gayretini gösterirken, yerel renkleri-
mizi soldurmadan ulusaldan evrensele taşımaya, özgün-
lüğümüzle dünyada var olmaya, kimliğimizi daha da
tanınır hâle getirmeye çalışıyoruz." 

Medeniyette izimiz var 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Yüksek bir
insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da,
güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun için-
dir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlı-
ğını, fıtrı zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara

sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü
vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkü-
müzdür." sözlerini hatırlatan Bakan Ersoy, şöyle devam
etti: "Tarih boyunca, bu bilinçle hayat bulmuş, yüksek bir
zevk ve ruh halinin yansımaları olan kültür sanat eserleri-
miz, bizim medarı iftiharımızdır. Bu eserler hiçbir koşulda
insani değerleri elden bırakmayan, hep üreten, her şeyden
önce seven, koruyan ve mazlumu tutup ayağa kaldıran
aziz ecdadımızın bizlere mirasıdır. Başta şiir ve musiki
olmak üzere, hükümdar, asker ve devlet adamlarımız kül-
tür ve sanata büyük önem atfetmiş, en kıymetli örnekleri
de bizzat kendileri ortaya koyarak hem medeniyetimizin
farkını göstermede hem de gelecek nesillere ilham olma
anlamında ciddi izler bırakmışlardır. Bugün Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve lider-
liğinde ilerlediğimiz hedefler, hayata geçirdiğimiz
politikalar işte bu ilhamdan gücünü almakta, geçmişimi-
zin görkemini geleceğimizin inşasına temel kılmaktadır.
Kıymetli ev sahipliği ile ödülümüzün değerine değer
katan, bugün bizlere bu çatı altında birlikte olma bahti-
yarlığı yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza sanata ve sa-
natçıya olan destekleri için tüm camia adına şükranlarımı
arz ediyorum."

Kültür için çalışmaya devam

Bakan Ersoy, ödüllerin, kültür ve sanat dallarında ortaya
konulan üstün nitelikli eser ve çalışmalara binaen her yıl
sahiplerini bulduğunu, bu sene olağanüstü koşullar nede-
niyle 2019 ve 2020 ödüllerini bir arada takdim edecekle-
rini aktardı. Değerlendirme Kurulu'nun yaptığı hassas ve
titiz incelemeler neticesinde, Odunpazarı Modern Müze,
Antakya Medeniyetler Korosu, Mimsanat Akademisi, Hi-
sart Canlı Tarih Müzesi ile İstanbul Grafik Sanatlar Mü-
zesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık
bulunduğunu belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sanatın hem kendisi hem evi konumundaki Odunpazarı
Modern Müze, bir sanatseverden bütün sanatseverlere
armağandır. 1950'lerden günümüze uzanan, Türkiye ve
dünyadan modern sanatın seçkin temsilcilerinin eserlerin-
den derlenen özel bir koleksiyonda vücut bulan tutku,
bugün Türkiye'de çağdaş sanatın nabzının attığı ve dün-
yaya kapılarını açtığı özgün bir merkeze dönüşmüştür.
Antakya Medeniyetler Korosu, insan medeniyetinin be-
şiği olan bu toprakların birikimine sanatla bir kapı açan,
bizim medeniyetimizde özünü bulan Anadolu irfanının
hoşgörü, anlayış ve insan sevgisiyle herkesi bu kapıdan
içeriye davet eden çok değerli bir birlikteliğin sesi olmuş-
tur. Biliyoruz ki bu güçlü sese bugün dünyanın her za-
mankinden daha fazla kulak vermesi gerekmektedir.
Mimsanat Akademisi, çok özel bir ilim ve sanat insanı,
değerli hocamız merhum Ahmet Süheyl Ünver Beyefen-
di'nin izinde, adeta kültür ve sanat kumbarası gibi bir
araya getirmek, çoğaltmak, zenginleştirmek ve yaygınlaş-
tırmak heves ve arzusunun temsili olmuştur. Bu heves ve
arzu bugün sanatla insan hayatına dokunan bir sosyal
hareketin de temellerindeki iradedir. Hisart Canlı Tarih
Müzesi ise bir çocuğun tutkusundan bir girişimcinin ka-
rarlılığına uzanan, uzun ve meşakkatli bir yolculukta
hayat bulmuştur. Tutku daima zorluğa galip gelmiş, neti-
cede tarih sanatın estetiğinde yeniden canlanmış, benzer-
siz bir koleksiyon ülkemize ve milletimize kazandırılmıştır.
Tarih denen eşsiz miras, varislerine ancak bu kadar zarif
teslim edilebilirdi. Ve İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi, bir
eğitimci ve sanatçının, ülkesinin kültürüne, sanatına ve
gençlerine dair güveninin ve hayallerinin yıllara yayılan
yolculuğundaki, nihai duraktır burası. O uzun yıllar içeri-
sinde nice ilklerle, nice öğrencilerle atılan sağlam temeller,
bugün de daima öğrenerek ve öğreterek süren özgün
sanat üretiminde zengin meyvelerini vermeyi sürdürmek-
tedir. Sayın Erol Tabanca ve Sayın İdil Tabanca'yı, Sayın
Yılmaz Özfırat'ı, Sayın Fatma Kesgün'ü, Sayın Nejat Çu-
hadaroğlu'nu ve Sayın Süleyman Saim Tekcan'ı, onların
nezdinde bütün yol ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyo-
rum. Sunduğunuz bu eşsiz hizmetler kültürümüzde, sa-
natımızda kalıcı izler bırakmaya; en önemlisi etkisiyle,
estetiğiyle, anlattıkları ve gösterdikleriyle insanımızda ya-
şamaya devam edecektir."  DHA

KÜLTÜR SANAT
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Z amanla ilgili birçok tanıma denk gel-
mişizdir. Dikkatimi çekenlerden ; “
zaman tek yönde durmaksızın akar “

diyen Newton’un yanı sıra, “zaman olayları
oluşuna göre sıralayan ve olaylara anlam
veren boyuttur” diyen Einstein ile girizgah
yaparak önemsediğimiz ama tuzaklarına
düştüğümüz konuya vakumlamak istiyorum
okuyanları...

“ 24 saat bana yetmiyor, keşke 24 saate
ek zaman olsa “

Bir kez olsun şu cümleyi ettiyseniz sizinle
ortak noktamız var ve sizi yakaladım demek-
tir. Yok hiç söylemedim diyorsanız o hâlde “
zaman yönetimi” konusunda müthiş yetenek-
lisiniz, sizi tebrik etmek istiyorum.

Evet, zamanı yönetebilmek biraz da kişi-
nin kendini yönetebilmesi demek, fakat bazen
işler ters gidince o akışı kontrol etmek avuç-
larımızdan farkında olmaksızın kayıp gidiyor. 

Bazen sahip olduğumuz kaynağı dengeli
dağıtmadığımız olur. Eh sağlık olsun. Evet

sağlık olsun da o dengeyi korumak için ipleri
de sıkı sıkı tutalım.

Bir makalede şöyle bir şey okumuştum ; 
“İnsanlar zamanın ancak yüzde 60’ına

hükmedebilir” diyor ve şöyle devam edi-
yordu, “ kişinin kontrolü dışındaki olaylar za-
manın yüzde 40’ını alır. Yani zamanın
100’de 100’üne hükmedemiyoruz. Yüzde
60’lık kısmı da verimli yönetmek önemli.

Zamanı doğru yönetebilmek için, “zaman
kütüğü” diye bir şey duydunuz mu hiç? 

Zaman kütüğü özetle gündelik yaşam içe-
risinde, zamanınızı nasıl harcadığınızı analiz
eden bir yöntemdir. Zaman kütüğü sayesinde
israf olan, üretken olmadığımız zamanları
fark ederek, verimsiz zamanı verimli hâle ge-
tirmemiz kolaylaşır. Denedim işe yarıyor. Bu
yazıyı yazmadan önce zaman kütüğü oluştur-
dum. Bir hafta süreyle neye ne kadar zaman
harcadım ve ne gerekliydi ne gereksizdi diye
önüme koydum listemi. Sonucu eski zaman
yönetimi dönemlerime kıyasla beğenmedim.
Ve tekrar eski verimli planımı oluşturabilmek
adına kolları sıvadım. Kontrollü devam eder-
sem şu sıralar bozulan zaman yönetimi siste-

mimden sıyrılıp eski zaman yö-
netimi düzenime  geri döneceğimi 
umuyorum. 

Zamandan tasarruf etmeyi kafayı taktım,
illaki düzelecek! Bozulan sağlık sistemimi
dengelemekle işe koyulacağım; sonra ken-
dimi unutmuşum bu aralar, kendimi yanıma
alıp birlikte keyifli vakit geçireceğim. Deva-
mında da; hayatımda davetsiz misafirlerim
oldu bu ara gereksizce, onların beni meşgul
etmesine izin vermişim, artık vermeyeceğim.
Hata yapma hakkımı saklı tutarak-  tekrar
aynı hatalara düşmemek için kendimle yüzle-
şeceğim. Bir de İtalyan Ekonomist Vilfredo
Pareto’yu bol bol okuyacağım. 80/20 ilkesini
tekrar tekrar gözden geçireceğim, orası
kesin!

Zamanın kurduğu tuzaklara karşı, daha

dikkatli olmayı istediğim bir dönemdeyim.
Zamanın kurduğu tuzaklara karşı daha dik-
katli olabilir miyiz? 

Peki zamanın tuzakları nelerdir? 
** Düzensizlik
** Disiplinsizlik
** Amaçsız toplantılar
** Kötü iletişim
** Birden fazla işle uğraşma ve bunları

bitirememek
** Krizler
** Anlatılanı dinlememek
** Hayır demesini bilmemek
** Yetersiz, yeteneksiz astlar
** Düzensiz çalışmak
** Yanlış bilgi
** Telefon görüşmeleri
** Ziyaretçiler
** Uygun olmayan iş ortamı
Zamanın tuzaklarından bazıları, ben Uy-

sal’dan referans aldım. (Uysal N.) Bu tuzak-
larla karşılaştınız mı? Bildiğiniz
bilmediklerinizden mi bu tuzaklar? 

Tuzakları bilmek, mutlak olmayan zama-
nımızın efendisi olma yolunda bize destek

olabilir, aksi takdirde kölesi olacağız kaçarı-
mız yok! 

“En önemli şeyler, asla en önemsizlerin 
insafına bırakılmamalı” Goethe hislerime
tercüman.

Hani bir araba dolusu laf ettim diye san-
mayın ki hiç akıntıya bırakmadım...

Tik tak, tik tak, tik tak....
Gong sesi çalınca, boş işler diye nitelendi-

rilen zamanda kaybolmadım mı? Oldum!
Boş işler diye nitelendirilen gereksiz za-

manı negatiflikten pozitifliğe dönüştürmek
kişinin kendi elindedir. Boş zamanı, serbest
zamana dönüştürüp rekreasyon oluşturabile-
ceğimizi unutmamalıyız. Gerekli ve yeterli
koşulların farkında olmak da önemli tâbi...

Son cümleler akıl dağıtır gibi oldu sanki.
Hâşâ! Barış Manço’nun  dediği gibi; “bol 
keseden aklı ona buna dağıtır, darısı kendi
başına” ...

Yönetmenin temel taşı karar almaksa, o
halde karar verdim gitti. Zaman yönetimi
eski döngüsüne geri dönecek. Feyzaldım ka-
rarlılığımdan , feyzalanlara selam olsun...

Sevgilerimle

Zaman tuzakları 
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Kültür ve sanatın
bazen kısacık bir etkileşim anında bıraktığı izi, başka

yollarla yıllarca uğraşsanız oluşturamazsınız" dedi

EtkinliklErimizi
dünya duyacak

kültür ve turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, konuşmasının sonunda, başta
Değerlendirme kurulu üyeleri olmak
üzere bu ödüllerin tespit ve tevdi edil-
mesinde emeği geçenler ile mesai ar-
kadaşlarına teşekkür ederek, ülkenin

kültürel manada hak ettiği refah sevi-
yesine ulaşması için gecesini gündü-
züne katan; emek, zaman, göz nuru
harcayan, fikri ve fiili gayretlerini
esirgemeyen herkese şükranlarını
sundu.

Emeği geçenlere teşekkür etti 

Mezar taşları için
Osmanlıca öğrendi
İstanbul'da yaşayan matbaacı Nidayi Sevim, kızının eğitimi için taşındığı
Eyüpsultan'da işe gidip gelirken gördüğü tarihi mezar taşlarından etkilenerek,
Arapça ve Osmanlı Türkçesi öğrenerek, konuyla ilgili kitaplar yazdı

OrtaOkul mezunu 54 yaşın-
daki Nidayi Sevim, mezar taşla-
rına ilgisi dolayısıyla kendisini

bu konuda geliştirmeye başladı. Dışarıdan
lise ve üniversiteyi bitiren, mezar taşların-
daki yazıları okumak için arapça ile Os-
manlı türkçesi öğrenen Sevim, bu süreçte
"Medeniyetimizin sessiz tanıkları"... isimli
kitap başta olmak üzere 10 kitap yazdı, kon-
feranslar verdi ve kültür gezileri düzenledi.
kasımpaşa, Merkezefendi, kozlu ve ahlat
gibi tarihi mezarlıklar başta olmak üzere
türkiye'deki birçok mezarlıktaki taşları ince-
leyen Sevim, insanların tarihi mezar taşları
konusunda bilinçlenmesine katkıda bulun-
maya çalışıyor. Sevim, tarihi mezar taşları-
nın her birinin sanat şaheseri olduğunu,
ihtişamıyla kendisini büyülediğini söyledi.
Osmanlı mezar taşlarının uyum içerisinde
çalışılan eserler olduğunu ifade eden
Sevim, bu eserlerin bugüne kadar varlığını
devam ettirdiğini belirtti. Sevim, mezar taş-
larındaki sanatı keşfetmekle beraber gere-
ken değeri görmediğini de fark ettiğini dile
getirerek, "Mezarlıklar defineciler tarafın-
dan delik deşik edilmiş. Yeni mezar yeri
açmak için mezarlık simsarları tarafından
bunlar, peşkeş çekilmiş. restorasyon ol-
ması gereken yerde, bürokrasinin hantallı-

ğından dolayı netice alamıyoruz ve süreç
içerisinde kabir taşlarının her birisi birer,
ikişer kayboluyor. Son zamanlarda bunların
yurt dışına götürülüp satıldığı bile rivayetler
arasında bulunuyor." diye konuştu.

Dedemin mezar taşı

Beyoğlu'nun, türkiye'nin batıya dönük bir
yüzü olduğunu ifade eden Sevim, taşındığı
Eyüpsultan'ın ise tam medeniyetin merkezi
ve türkiye'nin manevi kalbi olduğunu an-
lattı. Sevim, "(Ben dedemin mezar taşına
niye sahip çıkmayayım, bunlardan niye in-
sanların haberi olmasın?) duyarlılığı ve
hassasiyetiyle tarihi taşları gündemime
aldım. Ben kısa süreli araştırmalarımın so-
nucunda ne büyük bir medeniyetin, ne
büyük bir zenginliğin içerisinde olduğumuzu
zaten anladım. İstedim ki buradaki bu zen-
ginlikten, bu bereketten, bu birikimden in-
sanlarımız da faydalansın."
değerlendirmesini yaptı. Bitlis'in ahlat ilçe-
sinde Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret
ettiğini, buradaki taşları da inceleme fırsatı
bulduğunu anlatan Sevim, türklerin, Müs-
lüman olduktan sonra İslam'a uymayan
adetle örflerini değiştirdiğini, bazılarını ise
İslamlaştırdığını söyledi ve o döneme ilişkin
önemli bilgiler verdi.

Eğitimler Frigya
için veriliyor
Tarihi Frig Vadisi'nin kalbi 
olarak nitelendirilen ve turizm
köyü olma yönünde yatırımların
sürdüğü İhsaniye ilçesine bağlı
Ayazini'deki 47 kişiye alan
kılavuzluğu eğitimi 
verilmeye başlandı

AFYON Kocatepe Üni-
versitesi (AKÜ) Turizm
Fakültesi'nde 10 gün sü-

recek "Frigya Afyonkarahisar Bölgesi
Yöre Halkı Turizm Bilinçlendirme
Programı" kapsamındaki alan kıla-
vuzluğu eğitimlerine katılan köylü-
lere, turizmin önemi, bölgenin
coğrafi ve tarihi özellikleri, kentin de-
ğerleri, iletişim becerileri, misafir iliş-
kileri, turizm girişimciliği,
destinasyon pazarlaması, doğa ta-
rihi, konaklama işletmeciliği, turist
ilişkileri ve etik davranışlar anlatıla-
cak. Teorik eğitimlerin ardından köy-
lülere, bölge genelinde uygulama
çalışmaları da yaptırılacak. Afyonka-
rahisar Valisi Gökmen Çiçek, yaptığı
açıklamada, bölgenin cazibe merkezi
olması adına ellerinde gelen gayreti
göstermekte kararlı olduklarını be-
lirtti. Frigya'nın yöre halkının da des-
teğiyle turizme kazandırılacağını
aktaran Çiçek, şunları kaydetti "Frig
Vadisi, çok kısa bir sürede Türkiye'de
en çok ziyaretçi ağırlayan, en çok tu-
rist çeken yerlerden biri olacak. Tu-
rizmde yeni trendlerden biri yaratıcı
turizm. Yani turistlerin klasik turiz-
min dışında, gittikleri bölgelerde
yerel kültürle bütünleşerek oranın
yerel insanları gibi yaşaması. İşte biz
bu bölgede bunu hedefliyoruz.”

Kazancı Bedih
unutulmuyor

URFA Sıra Geceleri gele-
neğinin mihenk taşların-
dan sanatçı Bedih Yoluk,

dokumacılık yapan Halil'in tek ço-
cuğu olarak 1929'da Şanlıurfa'da
dünyaya geldi. Genç yaşında evlenen
ve 7 çocuk babası olan Bedih, uzun
yıllar kazancılık mesleğini yaptı. İşi-
nin ehli oluşundan dolayı da duayen
ustaya "Kazancı Bedih" lakabı ta-
kıldı. Çocukluğundan itibaren mü-
ziğe ilgi duyan Kazancı Bedih, 26 yıl
belediyede işçi olarak çalıştıktan
sonra emekli oldu. Ud, tambur ve
cümbüş gibi farklı müzik aletlerini
çalma yeteneği de olan duayen sesin
keşfi ise 1975'te bir mahalli grupla ta-
ziyelere gidip mevlit ve gazel okuma-
sıyla ortaya çıktı. Divan şiirine sayısız
eser kazandıran Fuzuli ve Nabi gibi
şairlerin gazellerini davudi ve etkile-
yici sesiyle okuyan Kazancı Bedih,
bir güfteyi farklı makamlarda icra
edebilme yeteneğiyle de dikkatleri
iyice üzerine çekti. Nezih meclislerin
sayılan ve sevilen kişilerinin başında
gelen müstesna ses, gazelin yanı sıra
okuduğu uzun hava ve türkülerle de
her yaş grubuna bu tür müzikleri
sevdirmeyi başardı.



Sezon başında iç saha maçlarını Ata-
türk Olimpiyat Stadı'nda oynayacakla-
rını açıkladıklarını hatırlatan başkan
Hurma, "İlk 2 maçımızı da orada oyna-
dık. Fakat Olimpiyat Stadı'nın zemininin
bozulmasından dolayı ve Şampiyonlar
Ligi finali olacağı için zemin bakıma
alındı. Zemin bakıma alınınca biz de
gurbetçi gibi olduk. Her hafta başka bir
statta oynamak zorunda kaldık. Şimdi
zemin çalışması bitti, tekrar dönüyoruz.
Bundan sonraki maçlarımızı Olimpiyat
Stadı'nda oynayacağız." ifadelerini kul-
landı. Fatih Karagümrük'ün kendine ait
yeni stadına kavuşması için olumlu ge-
lişmeler olduğunu aktaran Hurma,
"Sayın Bakanımız bu konuda çok ciddi
şekilde çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın da haberinin olduğunu biliyorum.
Kendisi de Allah razı olsun 'Yapın' diye
bir onay vermiş. İmkanlar müsait olursa,
çünkü orası tarihi bir stat biliyorsunuz,
şu anki yerinde. Bizans sarnıcı var, sağı
solu da çok koruma alanında bir yer.
Eğer bir mani olmazsa stadı orada ya-
pacağız. Yok orada bir mani olacak ise
Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanı-
mızın verdiği bir talimat var ve bugün-

lerde bir yer araştırıyoruz. İstanbul'da
başka bir yerde Karagümrük Stadı'nı ya-
pacağız Allah nasip ederse." şeklinde 
konuştu.

Bakanlıkla görüşüyoruz

Stadın farklı bir yerde yapılması ihtimali
üzerine de çalışıldığını, bu konuda şu an
için farklı yer seçenekleri bulunduğunu
belirten Süleyman Hurma, şunları kay-
detti: "Milli Emlak da biz de Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı da çalışıyor. Herkes
çalışıyor. Karagümrük için en uygun
olan yeri bulacağız. Bu konuda Sayın
Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza pe-
şinen teşekkür ediyorum. Gerçekten çok
net bir şekilde Karagümrük'ün stadının
yapılması için tavır aldılar. İnşallah
mümkün olan en kısa sürede yapılır.
Çünkü bunu hak eden bir kulübüz. Ka-
ragümrük semti; vatanına, milletine, di-
nine, ülkesine bağlı bir semt. Bunu her
platformda göstermiş bir yer. Hem halk
olarak bunu hak ediyorlar hem de ülke-
mizin en eski kulüplerinden biri Kara-
gümrük. Futbola çok önemli değerler
katmış, dolayısıyla bizim de bir stadımız
olmalı. Bugün geldiğimiz yeri de düşü-

nürsek yaptığımız, kurduğumuz hedefi
de düşünürsek iyi bir stada sahip olmayı
fazlasıyla hak ediyoruz."

Çözmek zorundayız

Antrenman sahası konusunda da ciddi
sıkıntıları olduğunu dile getiren Fatih
Karagümrük Kulübü Başkanı, "Hem İs-
tanbul Belediyesi hem de Bakanlığımız
ile çalışıyoruz. Bir yer almak üzereyiz.
İnşallah bir antrenman yerimiz olacak.
Bizi çok zorluyor antrenman tesisi. Şu
anda Olimpiyat Stadı'nın yan tarafında
çalışıyoruz. Ama burası tek saha ve

halka da açık bir yer olduğu için çok ko-
runabilen bir zemin değil. O konuda çok
ciddi sıkıntı çekiyoruz. Dünya çapında
oyuncular getirdik. Geçen sene Milan'da
oynamış, Roma'da oynamış, Chelsea'de
oynamış, dünyanın en önemli kulüple-
rinde oynamış oyuncular bugün Kara-
gümrük'te, Türkiye liginde. İşte o
oyuncular için açıkçası öyle uygunsuz
bir ortamda antrenman yapmak da
bizim için hem üzücü oluyor hem de
azıcık da olsa utandırıyor aslında. Bunu
bir an önce çözmek zorundayız." değer-
lendirmesinde bulundu.
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GalataSaray'ın Uruguaylı kalecisi Fer-
nando Muslera, 220 gün sonra Yukatel Deniz-
lispor'a karşı forma giyerken maçın ardından
yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Mus-
lera, sakatlık döneminin zor geçtiğini söylerken,
"Sakatlık dönemi oldu ve annemi kaybettim.

Zor bir periyod geçirdim. Ailem, hocam, takım
arkadaşlarım, herkes yanımdaydı. Hep beraber
bugün oynamama karar verdik. Bugün tekrar
oynamamın daha iyi olacağını düşündük. Yedi
ay sonra tekrar sahalara döndüm. Beklemedi-
ğimiz zor bir dönemden çıktık. Bugün güzel bir

oyunla tekrar sahalara döndüm. Herkese teşek-
kür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

İttİfak Holding Konyaspor, FK Sarajevo
takımından Amar Rahmanovic ile 1.5 + 1
yıllık sözleşme imzaladı.Bosnalı oyuncu
Amar Rahmanovic, sağlık kontrolünden
sonra Medaş Konya Büyükşehir Belediye
Stadı'na gelerek imza törenine katıldı. Tö-
rene kulübün genel menajeri Seçkin Özdil
katıldı. Bosna Hersek Premier Ligi takımla-
rından FK Sarajevo’da bu sezon 19 maçta
sahaya çıkan 6 gol ve 6 asistle oynayan
Amar Rahmanovic aynı zamanda milli ta-
kımın da formasını giyiyor. Orta saha ve on
numara pozisyonlarında oynayan Amar
Rahmanovic, yeşil beyazlı kulüpte 29 nu-
maralı formayı giyecek.

rahmonovİc 
İmzaladı

Süper Lig kiplerinden Hes Kablo Kayse-
rispor, Fatih Karagümrük forması giyen
Ramazan Civelek ile 2,5 yıllık anlaşma im-
zaladı. Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayse-
rispor, Fatih Karagümrük’ün futbolcusu
Ramazan Civelek ile anlaşma sağladı. Kay-
serispor'dan yapılan yazılı açıklamada,
“Kulübümüz defans oyuncusu Ramazan
Civelek ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzala-
mıştır. Anlaşmanın hem Ramazan Cive-
lek’e hem kulübümüze hayırlı olmasını
diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Civelek bu
sezon Fatih
Karagümrük ile
16 lig 2’de kupa
olmak üzere 18
maça çıkarken,
toplam bin 
69 dakika 
sahada kaldı. 

kayserİ 
ramazan’a
İmza attırdı

Muslera: Maçtan önceki gece uyuyaMadıM
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S üper Lig’de ilk yarıyı 23
Ocak Cumartesi deplas-
manda Gençlerbirliği ile oy-

nayacağı karşılaşma ile geride
bırakacak olan Trabzonspor’da 20
haftalık periyotta 18 maçta 1620
dakika ile kaleci Uğurcan Çakır ta-
kımın en çok süre alan oyuncusu
olurken, onu 19 maçta 1570 da-
kika sahada kalan savunma oyun-
cusu Edgar Ie takip etti.
Bordo-mavililerde Edgar ve Uğur-
can’ın ardından Lewis Baker 17
maçta 1474, Marlon 16 maçta
1435, Anthony Nwakaeme 15
maçta 1317, Serkan Asan 17
maçta 1293, Abdülkadir Ömür 16

maçta 1254, Abdulkadir Parmak
15 maçta 1169, Caleb Ekuban 13
maçta 1105 ve Vitor Hugo 12
maçta 1057 ile en çok süre alan
isim oldu. Trabzonspor’da yeni
transfer Berat Özdemir ile birlikte
12 oyuncu ise 20 haftalık bölümde
bin dakikanın altında süre aldı.
Karadeniz ekibinde Flavio 14

maçta 928 dakika, Benik Afobe 17
maçta 895, Jorge Djaniny 13 mü-
sabakada 741, Joao Pereira 8 kar-
şılaşmada 516, Kamil Ahmet
Çörekçi 10 karşılaşmada 410, Hü-
seyin Türkmen 4 karşılaşmada
355, Majid Hosseini 6 karşılaş-
mada 300, Yusuf Sarı 8 karşılaş-
mada 221, Safa Kınalı 6
karşılaşmada 102, Erce Kardeşler
1 karşılaşmada 90, Stiven Plaza 2
karşılaşmada 6 ve yeni transfer
Berat Özdemir de 1 karşılaşmada
17 dakika sahada kaldı. Ligde
forma giyemeyen genç oyuncular
Faruk Can Genç kupada 1 karşı-
laşmada 96, Kerem Baykuş 1 kar-
şılaşmada 45 dakika süre alırken,
Arda Akbulut, Muhammet Taha

Tepe, Ahmetcan Kaplan ve Atakan
Gündüz gibi genç oyuncular ise
bu sezon hem lig hem de kupada
forma şansı bulamadı.

Nwakaeme bir başka

Trabzonspor’da Süper Lig’de ge-
ride kalan 20 haftalık periyotta
skora en çok katkı sağlayan isim
Anthony Nwakaeme oldu. Bordo-
mavililerde Nwakaeme 5 gol 3
asist, Ekuban 5 gol 1 asist, Afobe
4 gol, Abdülkadir Ömür 1 gol 3
asist, Baker 1 gol 3 asist, Serkan
Asan 1 gol 2 asist, Djaniny 2 gol,
Flavio 1 gol 1 asist, Hugo 1 gol,
Hüseyin Türkmen 1 asist, Marlon
1 asist ve Joao Pereira da 1 asistle
ligde skora katkı sağlayan isimler

arasında yer aldı.

Baker çok kart gördü

Trabzonspor’da 20 haftalık peri-
yotta en çok kart gören isim 3 sarı
kart ve iki kırmızı kart ile Flavio
oldu. Flavio’yu 4’er sarı kart ile Pe-
reira ile Baker takip etti. Kart ceza-
ları nedeniyle cumartesi günü
oynanacak Gençlerbirliği karşılaş-
masında forma giyemeyecek bu iki
oyuncunun ardından takımda en
çok kart gören isimler 3’er sarı kart
ile Abdulkadir Parmak ve Kamil
Ahmet, 2’şer sarı kart ile Djaniny,
Hosseini, Nwakaeme, Hugo ve
Serkan, 1’er sarı kart ile de Safa,
Uğurcan, Afobe, Marlon ve Edgar
oldu. DHA

UğUrcan FarkUğUrcan FarkUğUrcan FarkUğUrcan FarkUğUrcan FarkUğUrcan FarkUğUrcan FarkUğUrcan Fark
yaratıyor

UğUrcan Fark

Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda

Gençlerbirliği ile oynayacağı maçla ilk yarıyı

tamamlayacak olan Trabzonspor’da, geride kalan

20 haftalık bölümde en çok süre alan oyuncular

Uğurcan Çakır ile Edgar Ie, skora en çok katkı

yapan Anthony Nwakaeme, en çok kart görenler

ise Flavio, Pereira ve Baker oldu

Karagümrük’e stat müjdesi
Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Hurma, "Sayın
Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza peşinen teşekkür
ediyorum. Gerçekten çok net bir şekilde Karagümrük'ün
stadının yapılması için tavır aldılar." dedi

Fırtına’dan
İnegöl’e gitti

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren
İnegölspor, Trabzonspor’dan orta saha oyuncusu
Cafer Tosun ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı
İNegÖlSPoR Kulüp Tesisleri'nde
düzenlenen imza töreninde konu-
şan Futbol Şube Sorumlusu ali
Şahin, “Devre arası transfer çalış-
maları kapsamında bir oyuncu-
muzla daha anlaşma sağladık.
Daha önce Samet günhan ve
Seydi Kayasoy’u bünyemize kat-
mıştık. Bugünde Trabzonspor’dan
genç yetenek Cafer Tosun kardeşi-
mizle anlaştık. Cafer kardeşimiz
gelecek vaat eden bir kardeşimiz.
Kendisi ile 1,5 yıllık anlaşma sağ-
ladık. İnşallah takımımızın başarı-

sında büyük pay sahibi olacak.
Transferin hem kulübümüze hem
de Cafer kardeşimize hayırlı uğurlu
olmasını diliyorum” dedi. Cafer
Tosun ise “hedeflerim var. Bu doğ-
rultuda İnegölspor’a gelmek ve
kendimi göstermek istedim. İnşal-
lah elimden gelen gayreti göstere-
rek İnegölspor’u hak ettiği
noktalara taşımaya gayret göste-
receğim. anlaşmanın hem şah-
sıma hem de kulübüme hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum” ifadele-
rini kullandı.  Dha

Dağcılıkta zirve
Daha önce Büyük Britanya Özel Kuvvetler Birli-
ği'nde yer alan Red Bull sporcusu Nimsdai Purja,
bu zamana kadar tamamlamaya kimsenin cesa-
ret edemediği bir yolculuğa girişti. Nepalli sporcu
ve takımı, zorlu kış şartlarında dünyanın en yük-
sek ikinci dağı olan K2'nin zirvesine tırmanışa
geçti ve kış mevsiminde zirveye çıkmayı başaran
ilk dağcılar olarak tarihe geçtiler. 8 bin 611 metre
yüksekliğindeki K2 Dağı'na kış şartlarında çıkma-
nın imkansız olduğu söyle-
niyordu. Nitekim oldukça
zorlu geçen tırmanış,
cesur dağcıları yıldırmadı.
Sporcular zorlu mücadele-
nin ardından amaçlarına
ulaştı ve evlerine zaferle
dönmeyi başardı.
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Horozlar dibe vurdu
Süper Lig'de bu sezon yaşadığı sıkıntıları bir türlü aşamayıp 21 takım arasında düşme hattında son sıraya demir atan
Yukatel Denizlispor'da İstanbul deplasmanındaki 6-1'lik Galatasaray yenilgisini camiada iyice karamsarlığa yol açtı
Bu sezonki en farklı yenilgisini
alırken galibiyet hasretini 6 maça
çıkaran yeşil-siyahlı ekip, 19
maçta 14 puanla dipten kurtula-
madı. Üst üste alınan kötü so-
nuçlar, kulübün içinde bulunduğu
mali sıkıntılar ve kadro yetersizliği
nedeniyle moral çöküntüsü yaşa-
yan Denizlispor, ligde ilk yarıyı
pazar günü Fatih Karagümrük'ü
ağırlayacağı maçla tamamlaya-
cak. Ara transferde eski kalecisi
Adam Stackhowiak'ın alacağı ne-
deniyle gelen transfer yasağını
kaldırıp yeni takviyeleri Iraklı orta
saha Ahmed Yasin ve ABD'li
Mikkel Diskerud'a lisans çıkara-
cak Denizlispor'da teknik direktör
Yalçın Koşukavak, Galatasaray
deplasmanının kendileri açısın-
dan kötü bir maç olduğunu be-
lirtti. Sahada gereken direnci
gösteremediklerini ifade eden Ko-
şukavak, "Futbolda böyle skorlar
var. Birçok takım yaşıyor. Nere-
lerde, ne yapmamız konusunda
derin bir şeyler düşünmemiz ge-
rekiyor. Takım kadrosu olarak 12
oyuncu ile mücadele ediyoruz.
Bu çok kolay değil. Transfer se-

zonu açık. Acil transfere ihtiyacı-
mız var. Yönetim kurulu çalışıyor.
Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu
yarışın içerisinde olacaksa bu ko-
nuları çözmemiz gerekiyor" dedi.

Tusha gol attı ama

Denizlispor'da karşılaşmanın
ikinci yarısında 46'ncı dakikada
Sacko'nun yerine oyuna giren
Veton Tusha, Süper Lig kariyerine
golle başladı. 18 yaşındaki Koso-
valı forvet, maçın 48'inci dakika-
sında Rodallega'nın pasıyla topla
buluşup fileleri sarstı. Sezonun ilk
yarısında altyapıda antrenman
yapan, devre arası transfer döne-
minde profesyonel yapılan Tusha,
ilk maçında attığı golle gelecek
adına umut verdi. Tusha, Süper
Lig'de bu sezonunun en genç gol
atan futbolcusu olarak da tarihe
geçti. Denizlispor'un 21 yaşındaki
stoperi Muhammet Özkal Gala-
tasaray karşısında kendi kalesine
gol atarak şanssızlık yaşadı. Ata-
kaş Hatayspor maçında da kendi
kalesine gol atan genç savunmacı,
üst üste iki karşılaşmada talihsiz-
lik yaşamış oldu.

Galatasaray, sezon başında Al Al
Nassr'a sattığı ancak ücretin bir
kısmını alamadığı Maicon trans-
ferinde mutlu sona ulaştı. FIFA,
Suudi Arabistan kulübünün üc-
retin kalan bölümü olan 1,4 mil-
yon euroyu sarı-kırmızılılara
ödemesine hükmetti. Brezilyalı
stoper Maicon'u sezon başında
Al Nassr'a satan fakat transfer
ücretinin bir kısmını alamadığı
için FIFA'ya başvuran Galatasa-
ray'a müjdeli haber geldi. FI-
FA'dan sarı-kırmızılılara
gönderilen yazıda; Al Nassr'ın 32
yaşındaki futbolcunun transfe-
rinde mali yükümlülükleri yerine
getirmediği vurgulandı. Brezilyalı

stoperin transfer ücretinin kalan
miktarı olan 1,1 milyon euro ana
para, artı 300 bin euro ceza ile
toplam 1,4 milyon euroyu sarı-
kırmızılılara ödemesine hükme-
dildiği kaydedildi. Ayrıca
transferden doğan 330 bin euro
menajerlik ücretinin de Suudi
Arabistan kulübünün ödemesi
gerektiğine karar verildiği bildi-
rildi. Galatasaray, o dönem yak-
laşık 4 milyon euroya sattığı
Maicon'un transferinden gelen
parayı transfer limitinde kullan-
dığı için FIFA'nın kararı sonrası
Al Nassr'ın geri kalanı ödeyeceği
parayı ara transfer döneminin
limit hesabında gösteremeyecek. 

CIMBOM YARA SARDI
Süper Lig'in 20'nci haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray rakibini 6-1'lik sonuçla devirdi.
Beşiktaş derbisinde yara alan sarı-kırmızılılar, evindeki farklı galibiyetle moral buldu. 6 ay sonra sahalara geri
dönen Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla taraftarlara ve teknik heyete şampiyonluk yolunda güven verdi

G
alatasaray'da sakatlığı se-
bebiyle bir süredir ilk
11'de görev yapamayan

Sofiane Feghouli, Denizlispor
maçında 11'deki yerini aldı ve
direkt fark oluşturmayı başardı.
Hücum organizasyonlarının li-
deri olan Cezayirli futbolcu attığı
golle de performansını süsledi.
Tecrübeli futbolcu teknik direktör
Fatih Terim'in bu sezon da en
büyük kozlarından biri. Feghou-
li'nin Belhanda ile uyumu yine
dikkatler kaçmazken, Faslı 10
numara ise hem asisti hem de
attığı golle alkış aldı. Bu sezon 8
gole ulaşan Belhanda, sarı-kır-
mızılı forma altında en skorer
sezonunu geçiriyor. 6 gollü gali-
biyetin ardından bu sezon 40
gole ulaşan sarı-kırmızılılar Be-
şiktaş'tan sonra en golcü takım
oldu ve bu alanda maç fazla-
sıyla Fenerbahçe'nin önüne
geçti. Öte yandan ligin en az gol
yiyen takımı olan Galatasaray,
artı 23 averajla ligin en iyi ave-
raja sahip takımı.

Akbaba moral buldu

Galatasaray'da geçen sezondan
bu yana suskun olan Emre Ak-
baba da bu sezon golle tanıştı.
Üzerindeki baskıyı kıran milli
futbolcu moral buldu. Sarı-kırmı-
zılı taraftarların büyük beklenti
içinde olduğu Kerem Aktürkoğlu
da son bölümde aldığı süreyi
olumlu değerlendirdi ve gelecek
adına iyi sinyaller verdi. DHA

Maicon sevinci

Göztepe, Fousseni Diabate'yi
sezon sonuna kadar kiralık ola-
rak kadrosuna kattığını açıkladı.
İzmir ekibinden yapılan açıkla-
mada, "1995 doğumlu kanat
oyuncusu Fousseni Diabate
sezon sonuna kadar kiralık ola-
rak kadromuza katılmıştır. 18
Ekim 1995'te Fransa'nın Auber-
billiers şehrinde dünyaya gelen
Diabate, Fransa'da Reims, Guin-
gamp ve Ajaccio takımlarında

forma giydikten sonra 2017-18
sezonu devre arasında Premier
Lig takımlarından Leicester
City'e transfer oldu. 2018-19 ve
2019-20 sezonlarında Sivasspor
ile Amiens'te kiralık olarak görev
yapan Diabete 2020-21 sezo-
nunda ise Trabzonspor'a transfer
oldu. Fousseni Diabate'ye Göz-
tepe'mize hoş geldin diyor, şanlı
formamızla başarılar diliyoruz"
ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Güreş Şampiyonası ve olimpiyat kota elemeleri hazırlık-
larına devam eden Grekoromen A Milli Güreş Takımı, Fransa
ve Hırvatistan'da yapılan uluslararası güreş turnuvalarına ka-
tıldı. Grekoromen Milli Takımı'nda yer alan Ankara ASKİ Spor
Kulübü sporcuları 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere top-
lam 8 madalya kazandı. Bünyesinde Taha Algül ve Rıza Kaya-
alp gibi dünyaca ünlü güreşçileri bulunduran ASKİ Spor
Kulübü'nün sporcuları, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen
"Henri Deglane Grand Prix" ve Hırvatistan'ın başkenti Zag-
reb'de düzenlenen Uluslararası Open Güreş Turnuvası'na katı-
lan Grekoromen Milli Takımı'nda yer aldı. Turnuvalarda 55
kiloda Şerif Kılıç, 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Faruk Albay-

rak, 130 kiloda Osman Yıldırım altın; 60 kiloda Mehmet Çeker
gümüş madalya kazanırken; 67 kiloda Hacı Karakuş, 87 kiloda
Doğan Göktaş ve 87 kiloda Ali Cengiz bronz madalya
aldı.Sporcuları yetiştireceğizASKİ Spor Koordinatörü ve Ser-
best Güreş Milli Takım Antrenörü Abdullah Çakmar, alınan
başarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Her zaman diyo-
ruz, Türk sporunun lokomotifi güreş, güreşin lokomotifi ise
ASKİ Spor Kulübü'dür. Sporcularımız da aldıkları 4 altın, 1
gümüş, 3 bronz madalya ile bunu göstermişlerdir. Özellikle
Onursal Başkanımız Mansur Yavaş'a, Kulüp Başkanımız Yük-
sel Aslan'a çok teşekkür ediyorum bizlere verdikleri destek için.
Sayın Mansur Başkan bize Avrupa'nın en iyi salonunu yaptı.

Diabate artık Göztepeli Güreş dünyasında büyük zafer geldi
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BuRAk Orhan'ın
“Bi'Şeyler" adlı ilk
single’ı DMC dağıtı-
mıyla tüm dijital plat-
formlarda yerini aldı.
Şarkının klibi de you-
tube’da kısa sürede
1 milyona yaklaştı.
Yapımcılığını Niyazi
Mete'nin üstlendiği
single için Orion

Stüdyoları'nda
büyük prodük-

siyonlu bir set
kurularak et-

kileyici bir
klibe imza

atıldı. Veli
kuzlu'nun gö-

rüntü yönet-
menliğinde çekilen
klibin yönetmenli-
ğini ise Ecem Gün-
doğdu üstlendi.
Burak Orhan:
‘Müzik benim haya-
limdi. Üniversitede
Moleküler Biyoloji ve
Genetik bölümünü

kazandim ama
orada okurken
asıl istediklerimi
gerçekleştirmek,
oyunculuk ve
müzik egitimi

almak istiyordum.
Bu yüzden Los An-

geles’a oyunculuk

eğitimi almaya git-
tim. Hem oyunculuk
hem dans hem de
müzik eğitimi aldim.
Bu yolculuk beni
biraz daha müziğe
doğru yöneltti ve
bende ‘Bi şeyler’ 
olduğunu anladım.
Türkiye’ye dönerek
ilk single’ımı çıkar-
dım’ diye konuştu.

Burak Orhan
kimdir?
1991 İstanbul do-
ğumlu olan Burak
Orhan, Moleküler Bi-
yoloji ve Genetik Bö-
lümü'nü okurken
oyunculuk yapmaya
ve şan dersleri al-
maya başladı.  Los
Angeles'te oyunculuk
dans ve müzik eği-
timleri aldı. Ardından
kadir Has Üniversite-
si'nde Sinema ve 
Televizyon yüksek
lisansı yaparken şan
ve dans derslerine
devam etti. Mezun
olduktan sonra
müzik çalışmalarına
odaklandı ve ilk sin-
gle çalışmasını yayın-
layarak profesyonel
müzik hayatına atıldı.

İ mzalanan Sektörel İşbirliği Protoko-
lüyle, Türk ve Alman girişimcilerin iki
şehirde yapacakları yatırımların önünü

açmak için ilk adım atılmış oldu. 2 yıl süre-
cek protokol kapsamında Monheim am
Rhein Belediyesi’nin desteğiyle, Ataşehir
Belediyesi’nin kurduğu İnovasyon Mer-
kezi’nde bir ofis açılacak. Bu ofis sayesinde
Türk iş insanları ve girişimcileri için Mon-
heim’da, Alman iş insanları ve girişimcileri
için de Ataşehir’de tanıtım ve yatırım fırsat-
ları oluşturulacak. Proje sayesinde Ataşehir
İnovasyon Merkezi bünyesinde işletmesini
geliştiren girişimcilere, Monheim bölgesin-
deki yatırımcılara ulaşabilmeleri veya yatı-
rımda bulunabilmeleri için yılda en az iki
kez Monheim Belediyesi tarafından Alman
uzman ve danışmanlar eşliğinde seminer ve
atölyeler düzenlenecek.

Kimler katıldı?

İnternet üzerinden Zoom programı ile yapı-
lan imza törenine; Ataşehir Belediye Baş-
kanı Battal İlgezdi, Monheim am Rhein
Belediye Başkanı Daniel Zımmermann,

Ekonomi Destek Bölüm Müdürü Dage-
roth Estelle, Ekonomi Teşvik Birimi So-
rumlusu Dr. Christoph Hahn, BC
(International Busıness Centre) A.S. Yöne-
ticisi Gerrit Weın, Gemini A.S Yöneticisi,
Ingo Söhngen ve Ataşehir Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdürü T. Volkan Aslan
ile Kardeş Belediyeler  Koordinatörü Engin
Altınova katıldı.

Önemli kapılar açtık 

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi
imza töreninde yaptığı konuşmanın ba-
şında, üçüncü kez Monheim am Rhein
şehrinin belediye başkanı seçilen Daniel
Zımmermann’ı tebrik edip başarılar diledi.
Ardından yaptığı konuşmada, “2015 yılın-
dan beri iki kent arasında başlayan dostluk;
kültür, sanat ve eğitim alanlarında yapılan
faaliyetlerle gerçek anlamda kardeşlik ba-
ğına dönüştü. Bugünden itibaren eğitim,
kültür, sanat alanındaki bu kardeşlik bağını
ekonomi ve finans sektörüne taşıyoruz.
Kentlerin kalkınma yolundaki en büyük
kozlarından biri kurdukları iş birliktelikleri-
dir. Bu anlaşma sayesinde kalkınma yo-
lunda Ataşehirli ve Monheimlı iş

insanlarına önemli kapılar açmış bulunu-
yoruz. Bu anlaşmada emeği geçen Sayın
Zimmermann ve ekibine teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Filizler verecek 

Monheim am Rhein Belediye Başkanı Da-
niel Zımmermann ise yaptığı konuşmada
şunları söyledi:  “İki belediyenin kültür,
sanat ve eğitim alanlarında yapmış olduk-
ları çalışmalardan onur ve gurur duyuyo-
ruz. Gerçekleşecek olan bu proje için iki
taraftan gelen fikirleri çok olumlu buluyo-
rum. 2015 yılında kardeş belediyecilik pro-
tokolünü imzaladığımızda, çok iyi
hatırlıyorum ki imzaladığımız anlaşmada
birçok konu vardı ve o konuların içerisinde
ekonomi de vardı. Şimdi bu protokolle iş-
birliğimizin ekonomi bacağını da gerçekleş-
tirmiş oluyoruz. Sayın Battal İlgezdi’ye bu
anlaşma için teşekkürlerimi iletmek istiyo-
rum ve eminim ki bu ortak çalışma çok
güzel filizler, meyveler verecektir.” Karşılıklı
imzaların atılmasının ardından her iki bele-
diye başkanı, iki şehrin vatandaşlarına sağ-
lık dileklerini ileterek imza törenini
sonlandırdılar.

Kartal'da geçtiğimiz gün kardan adamın
çalınma görüntüleri pes dedirmişti. 5 ya-
şındaki Zeynep Mira'nın çalınan kardan
adamının yerine gençler yenisini getirdi.
Olay geçtiğimiz gün Kartal'da meydana
gelmişti. 5 yaşındaki Zeynep Mira Akbaş
ile babasını yaptığı kardan adam çalın-
mıştı. Kardan adamın çalınma anı gü-
venlik kamerasına yansımıştı. Haberi
izleyen 5 genç, Zeynep Mira Akbaş için
Aydos tepesinde yaptıkları kardan adamı
ailenin evinin bahçesine getirdi. El ara-
basına koyarak kardan adamı getiren
gençler daha sonra bina bahçesinden ay-
rıldı. Kardan adamı binalarının bahçe-
sinde gören Zeynep Mira'nın mutluluğu

gözlerine yansıdı.

Çok teşekkür ederim

Televizyonda haberi gören gençler Zey-
nep Mira Akbaş'ı sevindirmek için Aydos
tepesinde yaptıkları kardan adamı bina-
nın bahçesine bırakarak gittikleri görülü-
yor. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yeniden kardan adamına kavuşan Zey-
nep Mira Akbaş, “Benim kardan ada-
mımı çalan ağabey neden çaldı üzdü
beni. Benim kardan adamım çok küçüktü.
Ağabeyler bana büyük kardan adama ge-
tirdi. Çok teşekkür ederim üzülmüştüm,
çok mutlu oldum. Onlara çok teşekkür
ediyorum” dedi.

Afganistan'daki daimi temsilciliğiyle ihtiyaç sahiplerine
destek olan Türk Kızılayı, güvenlik ve ekonomik sorun-
lar nedeniyle Mezar-ı Şerif şehrine çevre vilayetlerinden
göç eden ve çadırlarda yaşayan ailelere insani yardım
malzemesi ulaştırdı. Afganistan'ın kuzeyinde bulunan
Mezar-ı Şerif vilayetine göç etmek zorunda kalan ihti-
yaç sahibi Afgan vatandaşları için harekete geçen bölge-
deki Türk Kızılayı ekipleri, Afgan Kızılayı Kuzey Bölge
Başkanlığı'yla birlikte ihtiyaç tespitinde bulundu. Ülke-
deki güvenlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle çevre vila-
yetlerinden Mezar-ı Şerif şehrine göç eden ve derme
çatma çadırlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan ailele-
rin barınma, gıda, hijyen kiti, su, kışlık kıyafet, battaniye
ve ısıtıcı ihtiyaçlarının olduğunu tespit eden Türk Kızı-
layı ekipleri, ilk etapta 500 aileye hazırladığı gıda kolile-
rini Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih
Lütfi Turgut'un da eşliğinde ulaştırdı.

Denizlerde balık bolluğun sürdü-
rülmesi için satışa sunulan balıkla-
rın yasal boyutlarda olup
olmadığına yönelik ülke çapında
başlatılan denetimler, Gaziosman-
paşa’da da devam ediyor. Bu kap-
samda Gaziosmanpaşa Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekip-
leri semt pazarlarında denetimler
gerçekleştirdi. Pazarlarda bulunan
balıkçı tezgahlarında hamsi, istav-
rit, mezgit gibi balıkların mevzu-
atta belirlenen ölçülerin altında
satılıp satılmadığını ölçüldü. Ekip-
ler, balık tezgahlarında uyulması
gereken kuralların yanı sıra koro-
navirüs tedbirlerini de denetlendi.

Kurallara göz attık

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta
Müdür Yardımcısı Mahmuthan
Taşer, “Semt pazarlarımızda sa-
bahtan başlayıp, akşam pazarın
toplanmasına kadar denetimleri-

mizi sürekli olarak yapıyoruz.
Gerek koronavirüs tedbirleri açı-
sından gerekse gıda sağlığı açısın-
dan. Bugün de İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü görevlileri ile
birlikte balıkçı tezgâhlarını denetli-
yoruz. Satışa uygun olmayan ba-
lıkları ve boylarını kontrol ettik.
Ölçüleri uygun olmayan balıklar
tezgahta varsa, toplanıp el koyulu-
yor. Yasal işlem yapılıyor. 6 bin TL
para cezası kesiliyor. Balık tezgah-
larını da uygunluk açısından de-
netliyoruz. Kullanılan tüm
malzemeler paslanmaz olmalı.
Tezgah önünde vatandaş için plas-
tik kaymaz yer karosu zemini ol-
malı. Balıkların üzerinde vatandaşı
aldatıcı mavi ışık olmamalı. Sa-
dece beyaz ışık olmalı. Mavi ışık
balıkları göründüğünden daha
büyük ve iri göstereceği için bun-
lara kesinlikle izin vermiyoruz. Bu
şekilde düzenli olarak balık tezgâh-
larını denetliyoruz” dedi. Balıkçı

esnafı Şafak Turan, “Denetlenmesi
iyi bir şey. Bunu merkezinde yap-
mak lazım. Oradan çıkmaması
lazım. Biz memnunuz. Çünkü bu
bizim geleceğimiz, çocuklarımızın
geleceği. Biz ne kadar buna sahip
çıkarsak, ne kadar ilgilenirsek, o
kadar karşılığını alırız. Gönüllü
olmak lazım, dürüst olmak lazım.
Mesela teknenin kapasitesi 500
kasa adam tutuyor 3 bin kasa. 
Getirip halde dem satamıyor. Ben
şimdi mezgit satıyorum, istavrit
satıyorum. Bu balık ne kadar iri
olursa, güzel olursa ben göğsümü
gere gere satarım. ” diye konuştu.

Vatandaş memnun

Pazara balık almaya gelen Recep
Şener, “Denetlemeden çok mem-
nunum. İstavritin boyu normal
ama hamsi bu sene daha da
küçük. Buna önlem alınması
güzel. İnşallah böyle devam eder”
ifadelerini kullandı.

Balık tezgahında sıkı denetim

Kardeşlik bağlarını her geçen gün kuvvetlendiren Ataşehir Belediyesi ve Monheim am
Rhein Belediyesi bu kez de ekonomi ve finans alanlarında işbirliği anlaşmasına vardı

AtASehIr’e
kArdeS geldI

Müzik için ABD'Den DönDü

Denizlerde balıkların neslinin korunması için Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerindeki balık satışı yapan tezgâhları denetledi

Kardan adam sürprizi
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Afganistan'da
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Kızılay 
Afganistan'da
Kızılay 
Afganistan'da
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2 yıl sürecek protokol kapsamında Monheim am Rhein Belediye-
si’nin desteğiyle, Ataşehir Belediyesi’nin kurduğu İnovasyon Mer-
kezi’nde bir ofis açılacak. Bu ofis sayesinde Türk iş insanları ve
girişimcileri için Monheim’da, Alman iş insanları ve girişimcileri
için de Ataşehir’de tanıtım ve yatırım fırsatları oluşturulacak.


