
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun’un evinin

fotoğraflarının çekilmesine ilişkin
CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu hakkında ‘özel 
hayatın gizliliğini ihlale
azmettirme’ suçlama-
sıyla 6 yıla kadar
hapis istemiyle
iddianame düzen-
lendi. İddianame de-
ğerlendirilmek üzere
mahkemeye gönderildi.
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SAYFA 8münir AKTOlGA

Küreselleşme
süreci 

İstanbul Bölge Adliye Mahke-
mesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul

30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Gezi
Parkı olaylarına ilişkin 9 sanık hak-
kında verilen beraat kararlarına yö-
nelik yapılan istinaf başvurularını
karara bağladı. Ceza dairesi, sanık-
lar Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Osman Kavala,
Ayşe Mücella
Yapıcı, Şerafet-
tin Can Atalay,
Tayfun Kahra-
man, ve diğer
isimler hakkında
verilen beraat
kararlarına iliş-
kin hükmün 
bozulmasına
karar verdi.
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Kavala ve 8 ismin
beraat kararı bozuldu

DURUM ÇOK VAHİM

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Hükümet demokrasi 
ile barışık değil

Karar Tv'de gündeme ilişkin
konuşan DEVA Partisi Genel

Başkanı Ali Babacan, hükümeti eleş-
tirdi. AK Parti iktidarının demokrasiye
barışık olmadığını anlatan Babacan,
“Bugün çok vahim ki Türkiye'de sav-
cılar tehdit ediliyor. Ama cumhurbaş-
kanının bu olay karşısında bir duruş

sergilediğini gö-
remedik. Savcılar
tehdit ediliyor,
gazeteciler tehdit
ediliyor. Hem de
bir siyasi partinin
genel başkanı ta-
rafından hedef
gösteriliyorsu-
nuz. Bu çok 
ayıptır” dedi.
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KRİTİK KARAR
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Kürt 
doğdum!

İstanbul 
Emniyet

Müdürlüğü Mali
Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlü-
ğü'nce, İstanbul
merkezli Kayseri ve
Manisa'da tapuda
rüşvet operasyonu
düzenlendi. Ope-
rasyonda 37 kişi
gözaltına alınırken
İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamada,

“Küçükçekmece
Tapu Müdürlü-
ğünde çalışan şüp-
helilerin telefon
görüşmeleri ve ka-
mera görüntülerinin
incelenmesi netice-
sinde, şüphelilerin
tapu işlemlerinin
yapılması ve 
hızlandırılması 
karşılığında maddi
menfaat temin 
edildiği tespit 
edilmiştir” denildi. 

Ali Babacan

KAYIKÇI KAVGASI VAR

İktidar ve muhalefet 
birbirini çok seviyor 

CHP üyeliği devam eden ve
Memleket Hareketi'ni başlayan

Muharrem İnce, Türkiye'de AK Parti
iktidarının ve başta CHP olmak üzere
meclisteki diğer muhalefet partilerinin
uyum içinde olduğunu söyledi. İnce,
“İktidar ve muhalefet birbirinden
memnun. Her salı gereksiz kayıkçı
kavgası yapıyorlar. İktidar muhalefet

hakkında konu-
şuyor, muhale-
fette saraya gidip
geliyor. İkisi de
yeni oluşumlar
istemiyor. Birbir-
lerini çok 
seviyorlar. Biz bu
düzeni yıkacağız”
ifadelerini 
kullandı.
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Muharrem İnce

Osman Kavala

Ankara’da saldırıya uğrayan
Yeniçağ Gazetesi Ankara

Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ
yazarlarına dönük bir saldırı daha
olursa bundan İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu ve MHP Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli'nin sorumlu
olacağını söyledi. Kendisine yönelik
saldırıyla ilgili “Saldırıların müseb-
bibi Bahçeli'nin
ilanıdır!..” 
başlıklı bir köşe
yazısı kaleme
alan Uğuroğlu,
İçişleri Bakanı
Soylu’nun
gerekli koruma
önlemleri 
almadığına 
dikkat çekti.
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Ölürsem sorumlusu
Bahçeli ve Soylu'dur!

İSİM İSİM YAZDI

Orhan Uğuroğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mobil ekmek büfeleriyle ilgili,
Tarım Bakanlığı'nın satışları durduğu yönünde lanse edilen
açıklamasına değindi. İmamoğlu, “Tarım bakanlığı onu
kastetmediklerini ifade etti. Dolayısıyla sorun kalmadı” dedi

İmamoğlu, KİPTAŞ İzmit
Çınar Evleri projesinde kura

çekilişine katıldı. Ekrem İmamoğlu
burada gazetecinin sorularını yanıt-
ladı. İmamoğlu, Mobil ekmek büfe-
leri ile ilgili tartışmalarla ilgili soru
üzerine, “Zaten devam edecekti.
Dün yazılan yazı sahaya başka
türlü uygulama olarak yansısaydı
bile biz ekmek satışımıza devam

edecektik. Hazırlığımız o yöndeydi.
Tarım bakanlığı onu kastetmedikle-
rini ifade ettiler. Dolayısıyla sorun
kalmadı” dedi. Ekrem İmamoğlu,
“Dünkü kararın ilk intibası hepimizi
çok üzmüştür. Tarım bakanlığının
bu şekilde sürecin bunu ima etme-
diğini ifade etmediğini açıklaması
sorunu çözmüştür şimdilik” ifadele-
rini kullandı. I SAYFA 9
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ruŞVETÇiLErE OPErASYON

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs
aşısında ikinci partinin ne zaman geleceğini açıkladı. Erdoğan, “Aşı konusunda şu anda
ikinci parti aşımız nasip olursa, Çin'den onayı çıktı. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar
gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon aşı daha bugün yarın gelecek” dedi
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10 MILYON AsI 
DAHA GELIYOR

ŞimDiliK SOrUn YOK

37 KİŞİ
GÖZALTINDA iÇin HAPiS iSTemi

KAFTANCIOĞLU O bir Robin Hood
muydu, yoksa...? 

Kars'ın Digor ilçesinin Bacalı Köyü'nden...
Kars'ın büyük köylerinden biri...

Hala insanların ihtiyacı olan suyu eşekle
çektikleri yoksul bir köy.

Kendi köyünün su sorununu
bile çöz(e)meyen sözde 
Robin Hood.
Beraber büyüdüğü arkadaşla-
rına göre ilkokul mezunu...
Ortakokulu bile bitirdiği şüpheli.

Alİ TArAKçı’nın yAzısı sAyfA 10’DA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası

gazetecilerin sorularını yanıtladı. Corona virüs
aşısında ikinci partinin ne zaman geleceğine
dair açıklamada bulunan Erdoğan, “Aşı ko-
nusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip
olursa, Çin'den onayı çıktı. Büyük ihtimalle
bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklenti-
miz bir 10 milyon gelecek. Huzur evle-
rinde kalanlara yönelik aşılarımız devam
edecek. Bu arada yine Bilim Kurulu'nun
yapacağı çalışmalarla birlikte kademe-
lendirme aynen belirlenerek o kademe
çerçevesi içerisinde aşı süreci devam 
edecek” ifadelerini kullandı.

AŞı SÜreCi DevAm eDeCeK
Lokanta ve kafelerin açılış tarihine 
ilişkin soruya yanıt veren Erdoğan, 

“Kabine toplantısında bunun değerlendirmesini
yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Maale-
sef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da sıkı
tutulmuyor. Şuanda başarılı bir süreç var, bu
başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyo-
ruz. Bu süreci dikkatle yürütelim aşalım ama
elimize gelen verilere göre bir esneme yapılabi-
lir” diye konuştu. Reform paketine ilişkin de ko-
nuşan Cumhurbaşkanı, “Önümüzdeki haftanın
içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı, tarihi
de açıklamak suretiyle inşallah yaparız. Ciddi
bir takım değerlendirmeler içindeyiz. Güzel 
sonuçlar alacağız” dedi.
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KAFeler YeniDen AÇılAbilir
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Erken seçim sorusuna da yanıt veren Erdoğan, “Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Bu erken
seçim yaygaraları tamamen, oturmamış ama kendilerine bir yerden acaba ne elde edebiliriz? Gayreti içinde olanların hayalleridir. Böyle
bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu tarih Haziran 2023'tür” dedi. 
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esenyurt’ta
yüzler güldü

Esenyurt Kent Konseyi
Kadın Meclisi, bir hayırsever

tarafından satın alınarak bağışla-
nan 2 bin 500 adet halk ekmeği 
ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.
Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ,
“Pandemi süreci yaşıyoruz. İnsan-
ların en fazla dayanışmaya ihtiyacı
olduğu bir dönemdeyiz. Bu dö-
nemde bizler Kent Konseyi olarak
halkımıza bir nebze faydamız 
olması amacı ile böyle bir çalışmayı
yapıyoruz” diye konuştu.
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Özellikle son dönemde işveren-
lerin sendikal faaliyetlere engel

olmak için sıklıkla başvurduğu KOD
29 uygulamasına dikkat çeken CHP
İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile,
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
üyesi Dr. Ali Şeker Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Züm-
rüt Selçuk'un yanıtlaması için soru
önergesi verdi. Şeker, “Bu sürece iliş-
kin gerekli tedbir-
ler alınmazsa
KOD 29 yasal
ihtiyacın ötesine
geçerek işçi kıyı-
mının bir silahı
haline gelecekti.
Bunu durdurnak
için herkes görev
almalı” dedi. 
I SAYFA 5
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İşçiler zor
durumda

KOD 29 ZULMÜ

Ali Şeker

Koronavirüs eğitim öğretim
hayatında ‘dijital karne’ 

dönemini başlattı. Okullarda her
yıl yaşanan karne heyecanı bu yıl
yerini dijitale bıraktı. Lise öğrenci-
leri ise bu dönem karne almadı.
Öğrenciler uzaktan eğitimle bu
dönemi tamamlarken, tam gün
hizmet veren resmi ve özel tüm
anaokulları yüz yüze eğitime

devam etti. Bugün, anaokulu 
öğrencileri ilk karnelerini öğret-
menlerin elinden almanın heyeca-
nını yaşadı. Çocuklar hep bir
ağızdan karne için ne kadar mutlu
olduklarını söyledi. İTÜ ETA Vakfı
Doğa Koleji Büyükçekmece Kam-
püsü’nde okula gelmeyen anasınıfı
öğrencileri de karnelerine dijital 
ortamda kavuştu.

ç
miniklere dijital karne

Doğa Koleji Büyükçekmece Kampüsü’nde
keyifli bir dijital karne sevinci yaşandı.

İmamoğlu, mobil ekmek
büfelerin görevine devam

edeceğini söyledi.

Bayrampaşa
KArIŞTI

Bayrampaşa'da
Suriyeli iki grup

arasında bıçaklı kavga
çıktı. Kavgada her iki
taraftan 2'si ağır 7 kişi
yaralandı. Yaralılar
ambulanslarla çevre
hastanelere kaldırıla-
rak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay son-
rası kaçan şüphelileri
yakalamak için ça-
lışma başlattı. I SAYFA 3

ç

HABERİN 
DEVAMI 
SAYFA 
15’TE

KArAmAn
Dönemi
reSmen
bAşlADı

Sultanbeyli
Alev Alev

I SAYFA 3

Dervişoğlu 
Aslan oldu

Galatasaray, İngiltere'nin 
Championship ekiplerinden

Brentford'un formasını giyen 
21 yaşındaki Ümit Milli Takım

oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun
transferi için görüşmelere

başlandığını borsaya 
bildirdi.
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Canan Kaftancıoğlu

EKMEK SATIŞI
DEVAM EDECEK
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SamSun'da özel bir hastanede görev
yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.
Özgür İnce, geçen yıl aralık ayında yaka-

landığı koronavirüsü yenip yeniden görevine döndü.
Salgın sürecinde ekip arkadaşlarıyla birlikte binin
üzerinde Covd-19 hastasını tedavi ettiklerini belir-
ten İnce, kendisinin de çok zor anlar yaşadığına dik-
kat çekti ve toplumsal bağışıklığı kazanmak için
herkesin aşı olması gerektiğini söyledi. Pandemi sü-
reci başladığından bu yana binin üzerinde korona-
virüslü hasta tedavi ettiklerini dile getiren Göğüs
Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, “Covid-19 sü-
reci başladığından beri arkadaşlarımla beraber bu
mücadelenin içerisindeyiz. Şimdiye kadar tahminen
binden fazla koronavirüslü hastamızı tedavi ettik.
Son yasaklar gelmeden önce vakalarda ciddi artış-
lar meydana gelmişti. Bu süreçte çok yoğunduk.
Çalışırken kendi önlemlerimizi fazla fazla uygula-
dık. Bizi zorlayan bir durum olmamasına rağmen
vatan hizmeti diyerek, insanlara faydalı olmak
adına gerek yemek yiyemeden çalıştık gerek uyuma-
dan çalıştık. Bağışıklığımız bu süreçte düşünce ben
de hastalığa aralık ayında yakalandım. Hastalık dö-
nemini evde geçirmeme rağmen zorlu bir süreç ya-
şadım. Akciğer tutulumu yaşadım ve kan
değerlerimde bazı bozulmalar meydana gelmişti.
Eşimde doktor olduğu için evde bakımımı yapabil-
dim, normalde hastaneye yatacak duruma gelmiş-
tim. Ancak daha sonradan ilaçlarımı düzenli
kullanarak, beslenmeme dikkat ederek düzeldim.
Çok zor bir süreç burada hastalarımla beraber mü-
cadele ediyoruz. Vücudu tüketen bir mikrop. Yakla-
şık 5 günde 6 ila 8 kilo kaybı yaşıyorsunuz. Halsizlik
çok yüksek oluyor” şeklinde konuştu.

Türkiye Üreme Tıbbi ve Cerrahisi Der-
neği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, ha-
milelik sürecinde koronavirüs aşısı

yapılmasıyla ilgili, "Hamilelikte ilk 3 ay önemli. Bu
süreçte bazen iğne yaptığınız zaman ateş yükselme-
leri oluyor. Yüksek ateş bazen rahim içindeki çocu-
ğun beyin sistemini sıkıntıya sokabilir. O zaman
diyoruz ki; ilk 3 ayda bu riski ortadan kaldırmak
için aşı yaptırmayalım, 3 aydan sonra yaptırın"
dedi. Prof. Dr. Timur Gürgan, Türkiye'de bir ayda
100 bin gebelik olduğunu belirterek, bunların bir
kısmının koronavirüs geçirdiğini ve bazılarını takip
ettiklerini söyledi. Annenin koronavirüs geçirse bile
çok özel durumlar yaşanmadığı sürece hastalığın
bebeğe bulaşmadığını belirten Gürgan, "Eğer hasta-
lık çocukta sorun yaratmıyorsa o zaman önce risk
grubu gebelere aşı yapılmalı. Risk grubu gebelerden
kastımız; yaşları ileri, diyabeti ya da tansiyonu olan
veya obez olan kişiler. Aşı onları çok daha koruya-
caktır. Bildiğiniz gibi çocuğun rahimde gelişmesiyle
ilgili olan durum ilk 3 aydır. Bu süreçte bazen iğne
yaptığınız zaman ateş yükselmeleri oluyor. Yüksek
ateş bazen rahim içindeki  çocuğun beyin sistemini
sıkıntıya sokabilir. Bu her aşı için geçerlidir, ateşle 
ilgilidir” diye konuştu.
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Asker AvŞAR
1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi

Müge YüCETüRK

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

YAŞAM

Doktor virüsü yendi

Hamilelere aşı tavsiyesi

ZEYNEP VURAL

Toplardamar tansiyon yük-
sekliğine bağlı olarak, damarın
genişlemesi, uzaması, kıvrılması

ve ciltten görünür hale gelmesini ‘varis’ ola-
rak tanımlayan Emsey Hospital Kalp ve
Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Sıdıka
Altop, 1 ila 6 arasında derecelendiren varis
evrelerinde en belirgin özelliğin bacaklarda
oluşan uyuşma ve giderek ağırlaşan renk
değişimleri olduğuna dikkat çekti. Klinik
bulgular ve tanı yöntemleriyle desteklene-
rek kişiye özel tedavi yaklaşımlarının ol-
duğu söyleyen Altop, varis oluşumunun en
önemli nedeninin genetik faktörler ve hare-
ketsizlik olabileceğini söyledi. Kalp ve
Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sıdıka
Altop, varis hastalığının bacaklarda gergin-
lik, uyuşma, kaşıntı ve görsel damarlanma
artışı, renk değişiklikleri ile kendini gösterdi-
ğini dile getirdi. Varis hastalığının her yaşta
ve her cinsiyette görülebildiğini belirten
Altop, “Yüksek oranda kadınlarda görülü-
yor. Bazı meslek grupları da varis riski al-
tında olabilir. Özellikle sağlık çalışanları,

öğretmenler risk grubunda. Genetik faktör-
ler, karın iç basıncını attıran olaylar, gebelik,
kilo alımı, hareketsizlik sigara gibi sebep-
lerle varis oluşumunu artırır” diye konuştu.

Güncel yaklaşımlar var

Varis hastalığının tanısında klinik değerlen-
dirme ve sonrasında yapılacak olan venöz
doppler ultrasonografinin altın standart ol-
duğunu söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi
Uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, tedaviler
hakkında şu bilgileri paylaştı: “Varis tedavi-
lerinde her türlü kapalı varis cerrahisi mü-
dahalelerinde endovöz ablasyon RF Lazer
ve yapıştırıcı ve buhar gibi tedaviler uygula-
nabilir. Açık varis operasyonlarında varis
pake eksizyonları (varis çıkartılması) yapı-
labilmektedir. Yüzeyel venlere ve varislere
yönelik köpük tedavisi yüzeysel radyofre-
kans tedavileri, transkutan lazer tedavileri
ve yüzelsel damar çatlamalarına yönelik
hastanın klinik durumuna göre hibrid te-
davi şekilleri kombine olarak uygulanmak-
tadır. Tedaviler çoğu zaman net olarak

iyileşme sağlar. Bazı durumlarda 5-15 yıl
arasında görsel tekrarlanmalar olabilir. Bu
durumlarda hastalara lazer, köpük, exiz-
yon, RF ablasyon gibi yeni tedavi seçenek-
leri oluşturulur.”

Tedavi süreci tamamlanmalı

Gebeliğin başlamasıyla ortaya çıkan hor-
monel değişiklikler vücut volüm ve karın içi
basınç artışıyla oluşan venüs basıyı ve
venüs hastalıklarını artırdığına dikkat çeken
Altop, gebelik ve emzirme sürecinde her-
hangi bir cerrahi ve kimyasal tedavi uygu-
lanmayacağının altını çizdi. Altop, sözlerini
şöyle tamamladı: “Gebelik ve emzirme sü-
recinde koruyucu tedavi ve genetik durum-
larda kadın doğum bölümü işbirliğiyle
antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen
maddeler) tedavisi önerilir. Koruyucu ola-
rak kilo kontrolü, istirahat, elevasyon varis
çorabı önerilir. Gebelik ve emzirme süreci
tamamlandığında standart olan her türlü
cerrahi, lazer, köpük, exizyon, RF ablasyon
gibi tedaviler uygulanabilir.”

Sigara varis yapabilir

S ofralarınızı renklendirerek bağışık-
lığınızı güçlendirmeye ne dersiniz?
Hem kış hem de pandemi koşul-

ları, güçlü bağışıklık ihtiyacını ortaya ko-
yarken sağlıklı beslenme şüphesiz büyük
önem taşıyor. Acıbadem Fulya Hasta-
nesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike
Şeyma Deniz, bağışıklık sisteminin çe-
şitli hücre ve proteinlerin etkileşimi ile
vücudumuzu mikroplara karşı korudu-
ğunu belirterek “Güçlü bir bağışlıklık sis-
temi hastalıklardan korunmada ve hafif
atlatılmasında önemli rol oynuyor. Bağı-
şıklık sisteminin güçlenmesi ise yeterli ve
dengeli beslenme, düzenli egzersiz, kali-
teli ve yeterli uyku, stres yönetimi ile
mümkün.” diyor. Yeterli ve dengeli bes-
lenme dendiğinde akla ilk gelenin vita-
min, mineral, posa ve antioksidan
bileşikler içeren yiyeceklerle rengarenk
beslenmek olduğunu, yiyecekleri mevsi-
minde tüketmenin içerdikleri vitamin ve
minerallerden maksimum fayda sağla-
mamız için büyük önem taşıdığını vur-
gulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı
Melike Şeyma Deniz bağışıklığımızı
güçlendirmek için kış aylarında sofrala-
rımızdan eksik etmememiz gereken sağ-
lık deposu 5 yiyeceği anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu, besleyici
tarifler verdi.

Pancar

Rengiyle öne çıkan pancar düşük kalo-
rili, vitamin ve minerallerden zengin bir
yiyecek. Yüksek miktarda nitrat içermesi
sayesinde kan basıncını düşürüyor. Vü-
cutta diyetle alınan nitrat, nitrik aside
dönüşüyor ve bu molekül kan damarla-
rını genişleterek kan basıncının düşme-
sine yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet
Uzmanı Melike Şeyma Deniz, “Nitrat,
hücrelerin daha iyi enerji üretmesini
sağlayan mitokondrinin daha çok çalış-
masını sağlıyor. Pancarın bu etkisinden
yararlanmak için egzersizden 2-3 saat
önce tüketmek gerekiyor. Pancarı ister
salatalarınıza ekleyin, ister yoğurtlu
pancar salatası olarak hazırlayın, ister-
seniz smoothie yapın. Doyurucu ve
farklı alternatif isterseniz pancarlı hu-
musu deneyin.” diyor.

Pancarlı humus tarifi: 

İki su bardağı haşlanmış nohut, 1 orta
boy haşlanmış pancar, 2 yemek kaşığı
tahin, 1-2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı
zeytin yağı, 1 çay kaşığı kimyon, az tuz
ve limon suyunu blenderdan geçirin.
Pancarlı humusunuz hazır!

Brokoli

Bağışıklık sistemini güçlendiren, kalbe
faydalı, düşük kalorili brokolinin az bili-
nen özelliklerinden birisi kaempferol

içermesi. Bu madde sayesinde beyin ve
sinir sistemi üzerinde etkili olan brokoli
aynı zamanda iltihap önleyici özellik ta-
şıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Me-
like Şeyma Deniz, “Brokoliyi çiğ veya
buharda pişirerek yemek; içerdiği vita-
min, mineral ve biyoaktif bileşiklerden
maksimum yarar sağlamak demek” diye
konuşuyor. 

Brokoli salatası tarifi: 

Brokoliyi buharda hafif pişirip zeytin
yağı, sarımsak ve limon ekleyerek hafif
bir salata yapabilirsiniz. Üzerine nar da
ekleyebilirsiniz. 

Nar

Potasyum, posa, A ve C vitamini içeren,
antioksidan özelliği ile kanserden ko-
runmaya yardımcı olan nar, bağışıklık
sisteminin iyi çalışmasında da rol oynu-
yor. Bir büyük narı 2 porsiyon meyve
olarak düşünmek gerektiğinin altını
çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Me-
like Şeyma Deniz, özellikle diyabeti
olanların ve zayıflamak için diyet ya-
panların buna dikkat etmesini öneriyor.
Narı ara öğünde yiyebileceğiniz gibi sa-

latalarınıza ve yoğurda ekleyerek de tü-
ketebilirsiniz. 

Narlı yoğurt tarifi: 

Bir kase yoğurt, 2-3 yemek kaşığı yulaf
ezmesi, 2 yemek kaşığı nar, tarçın ile
kendinize pratik ve doyurucu bir ara
öğün hazırlayabilirsiniz. 

Karnabahar

Bağırsak sağlığının olmazsa olmazı,
sindirim sisteminin iyi çalışması için çok
önemli olan posa, karnabaharda bol
miktarda bulunuyor. Ayrıca; sülforan-
dan zengin olan karnabahar bu sayede
kanser, kalp hastalıkları ve diyabete ya-
kalanma riskini de azaltmaya yardımcı
oluyor. Karnabahar yemeği, fırında zer-
deçallı karnabahar, karnabahar pilavı,
karnabahar kısırı, karnabahar tabanlı
pizza, bu sağlıklı sebze ile yapabileceği-
niz yemeklerden bazıları. Üstelik düşük
kalorisi sayesinde diyet dostu bir besin.  

Karnabahar kısırı tarifi:

Bir orta boy karnabaharı küçük parça-
lara bölün. Yıkayıp, kurutup, rondodan
geçirerek un haline getirin. On dakika

tavada çevirip, 1/2 çay bardağı yağ ekle-
yin. Ayrı bir tavada soğan kavurup içeri-
sine 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1
yemek kaşığı biber salçası ilave edin.
Çevirip, ezilmiş sarımsak ekleyin. Bu
karışımı karnabahar ile karıştırın. İnce
doğranmış yeşil soğan, maydanoz,
turşu, kapya biber ekleyin. Tuz, karabi-
ber, pulbiber, kimyon, limon isteğinize
göre ekleyin. 

Kereviz

İltihap önleyici etki yapan, sindirimi
destekleyen, iyi bir A, C, K vitamini kay-
nağı olan kereviz, aynı zamanda potas-
yum ve folat açısından da zengin bir
kaynak. Beslenme ve Diyet Uzmanı
Melike Şeyma Deniz, kerevizin düşük
sodyum oranı ile öne çıktığını belirterek
“Ayrıca kereviz, beta karoten ve flava-
noid içeriği ile de hücreleri ve kan da-
marlarını serbest radikallerin
zararlarından koruyor” diyor. 

Elmalı kereviz salatası tarifi: 

Üç orta boy kerevizi, bir yeşil elmayı
rendeleyin. Süzme yoğurt, bir diş sarım-
sak, iri kıyılmış cevizi karıştırın.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz bağışıklığımızı güçlendirmek için kış aylarında sofralarımızdan eksik
etmememiz gereken sağlık deposu 5 yiyeceği anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu, besleyici tarifler verdi

KIS MEVSIMINE
5 RENKLI BESIN

Her yaşta ve cinsiyette görülebildiği gibi yüksek oranda kadınların yaşadığı varis ile ilgili açıklamalarda
bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, sigara tüketiminin varise davetiye çıkardı-
ğına dikkat çekerek, “Gebelik, kilo alımı, hareketsizlik ve sigara tüketimi varis oluşumunu artırıyor” dedi



F atih'te özellikle döviz bürosu
ve bankalardan çıkan vatan-
daşları yaygaracılık yönte-

miyle soyan 8 kişilik çete Asayiş
Şube ekiplerinin operasyonuyla çö-
kertildi. Sözde kavga çıkartarak
aralarına aldıkları vatandaşın para-
sını çalan çete üyeleri, adliyeye sevk
edildi. Çetenin son mağduru Meh-
met P., Asayiş Şube ekiplerine te-
şekkür etti.  Edinilen bilgiye göre, 8
kişilik "yaygaracılık" çetesi bir süre-
dir Fatih'te özellikle döviz bürosu
ve bankaların önünü mesken tuttu.
Bankadan ya da döviz bürosundan
çıkan vatandaşları gözüne kestiren
çete üyeleri, sözde kavga çıkartarak
onlarca kişinin parasını çaldı. Çete-

nin son mağduru Mehmet P. (52)
isimli vatandaş oldu. Yolda kavga
çıkaran çete üyeleri, bir anda Paşa-
oğlu'nu aralarına alarak 10 bin
dolar parasını çaldı. Durumu fark
eden Mehmet P. olayı polis ekiple-
rine bildirdi. Asayiş Şube Müdür-
lüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri
çevrede bulunan güvenlik kamera-
larını inceleyerek 18 Ocak Pazartesi
günü yapılan teknik ve fiziki işlem-
lerin ardından 8 şüpheli A.T ,N.Ö,
E.K ,A.I, O.A, M.A, M.B ve Ş.Y'i
yapılan eş zamanlı operasyonla ya-
kalanarak gözaltına aldı. Gözaltına
alınan şüphelilerin son 3 ayda top-
lam 17 kişiyi dolandırdıkları ve 500
bin TL para çaldıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli-
yeye sevk edildi.

Ne olduğunu anlamadım

10 bin dolar parası çalınan Meh-
met P. "Yürüyordum. Bir anda bir
kaç kişi önüme çıktı ve kavga et-
meye başladılar. Ben ortada kaldım
o anda hissettim biri sol cebini
elime vurdu. Arkamı dönüp baktı-
ğımda iki kişiydiler ve hemen anla-
dım bağırmaya başladım. Üçü bir
anda koşmaya başladılar. 10 bin
dolarımı çaldılar. O bölgede çok
dövizci var. Para cebimdeydi beni
metro çıkışında görmüşler. Emni-
yetteki arkadaşlar çok ilgilendiler
yankesicilik ve dolandırıcılık ekipleri

özellikle hepsine çok teşekkür ede-
rim” ifadelerini kullandı.

Sözde kavga 
kameralara yansıdı

Şüpheliler daha önceden tespit et-
tikleri vatandaşların yanına gittik-
leri ve bir anda kalabalık

oluşturdukları ve o sırada birbirle-
rine vurarak kavga çıkarttıkları gö-
rüntülendi. Çıkan sözde kavga
sırasında ne olduğunu anlamayan
vatandaşların cebinden kıskıvrak
paralarını çalan şüpheliler olayı
gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları
görüldü.
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Olay, saat 00.15 sıralarında
Piri Paşa Mahallesi Solak
Çeşme Sokak'taki iki katlı bi-

nada meydana geldi. Evde yalnız olduğu
öğrenilen 70 yaşındaki ablasından bir sü-
redir haber alamayan kardeşi, önce kom-
şularını aradı. Komşularının telefonla
ulaşmaya çalıştığı kadının telefona ve ka-
pıya bakmaması üzerine oğluna haber ve-

rildi. İsminin Nermin olduğu öğrenilen ka-
dının evine gelen oğlu, kapıyı kırarak içeri
girdiğinde annesini baygın halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan gazdan
dolayı zehirlendiği iddia edilen yaşlı ka-
dına ilk müdahale olay yerinde sağlık
ekiplerince yapıldı. Ambulansla Şişli Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırı-

lan yaşlı kadının sağlık durumunun ciddi
olduğu öğrenildi. Yaşlı kadının bir kom-
şusu yaşananları anlatarak, "Ablası aradı
beni. 'Nermin'e ulaşamıyorum, sende mi?'
dedi. Bana çok geliyor. Arkadaşım. Yok,
gelmedi dedim. Bu sefer ben aradım tele-
fonla, cevap alamadım. Sonra oğlu geldi.
Kapıyı kırdı içeri girdi. Nermin içeride
baygındı" diye konuştu. DHA

Gaz nedeniyle zehirlendi

Fatih’te özellikle döviz bürosu ve bankalardan çıkan vatandaşları yaygaracılık 
yöntemiyle soyan 8 kişilik çete Asayiş Şube ekiplerinin operasyonuyla çökertildi

YAYGARACI
CETE COKTU

Sahte parfüm
operasyonu

istanbul‘da, sahte parfüm imalatha-
nelerinin ve depoların da aralarında
olduğu 9 adrese düzenlenen operas-

yonda, 464 bin satışa hazır doldurulmuş marka
taklidi parfüm, 100 litre saf alkol, ve 2 bin 825
litre doluma hazır parfüm sıvısı ele geçirildi.
Baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. emniyet kay-
naklarının verdiği bilgiye göre, istanbul Güvenlik
şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir ve Küçük-
çekmece'de sahte ve marka taklidi parfüm üre-
tilen imalathaneler ve depolar tespit etti.
Yürütülen soruşturma kapsamında iki ilçede be-
lirlenen 9 adrese dün baskın gerçekleştiren em-
niyet ekipleri, piyasa değeri 372 milyon 962 bin
810 lirayı bulan 464 bin 23 şişe satışa hazır dol-
durulmuş taklit parfüm, 966 bin 571 boş parfüm
şişesi, 100 litre saf alkol, 2 bin 825 litre doluma
hazır parfüm sıvısı, 1 parfüm dolum makinesi, 1
parfüm kapağı takma makinesi olmak üzere
toplam 1 milyon 430 bin 594 parça ürün ele 
geçirildi.

İşlemleri sürüyor

Operasyonda, adreslerde bulunan C.Ç., K.A.,
r.B. ve V.h. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözal-
tına alındı. şüphelilerin, dünyaca ünlü parfüm
markalarının sahtelerini taklit ederek üretip, yurt
içi ve yurt dışı piyasasına sürmeyi planladıkları
belirtildi. Polis ekiplerinin, imalathane ve depo-
daki çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yakala-
nan zanlıların polisteki işlemlerini devam ettiği
öğrenildi.

Beyoğlu'nda kendisinden bir süredir haber alınamayan 70 yaşındaki kadın, evinde baygın
olarak bulundu. Yaşlı kadının sobadan sızan gazdan zehirlendiği iddia edildi

Bayrampaşa
karıştı

Bayrampaşa'da Suriyeli iki
grup arasında bıçaklı kavga
çıktı. Kavgada her iki taraftan
2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevre
hastanelere kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Polis
ekipleri olay sonrası kaçan
şüphelileri yakalamak için
çalışma başlattı

bayrampaşa'da Suri-
yeli iki grup arasında bı-
çaklı kavga çıktı. Kavgada

her iki taraftan 2'si ağır 7 kişi yara-
landı. Yaralılar ambulanslarla çevre
hastanelere kaldırılarak tedavi altına
alındı. Polis ekipleri olay sonrası
kaçan şüphelileri yakalamak için ça-
lışma başlattıOlay, Vatan Mahalle-
si'nde saat 00.10 sıralarında
yaşandı. İddiaya göre, Uygur Cad-
desi'nde karşı karşıya gelen Suriyeli
iki grup arasında tartışma çıktı. Bir
süre tartışan iki grup daha sonra
birbirlerine bıçakla saldırdı. Bıçaklı
kavgada, 7 kişi çeşitli yerlerinden ya-
ralandı. Kavgaya karıştığı öğrenilen
bazı şüpheliler ise olay yerinden
kaçtı. İhbar üzerine olay yerine du-
rumu polis ve sağlık ekipleri sevk

edildi. Olayın yaşandığı adrese ilk
gelen Bayrampaşa İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde görevli bir polis
memuru kanlar içinde yerde yatan
yaralıya ekip aracından aldığı ilk
yardım çantasıyla müdahale etti. İlk
müdahaleyi yapan polis memuru,
yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri de
diğer yaralılara müdahalede bu-
lundu. Yaralılar, ambulanslarla
çevre hastanelere kaldırılarak tedavi
altına alındı. Hastaneye kaldırılan 7
kişiden 2'sinin durumunun ciddiye-
tini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor

Öte yandan, polis ekipleri de olay
yerinde ve Suriyelilerin oturduğu
öğrenilen binada incelemelerde bu-

lundu. Çevredeki vatandaşlardan
olayla ilgili bilgi alan ekipler, çevre-
deki işyerlerinin güvenlik kamera
görüntülerini incelemeye aldı. Polis,
kaçan şüphelileri yakalamak için ça-
lışma başlattı. Polisin başlattığı so-
ruşturma çok yönlü olarak devam
ediyor. DHA

Sultanbeyli
alev alev
Sultanbeyli’de elektrikli battaniyenin yanması
sonucu meydana gelen yangın sonrası olay
yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi

Sultanbeyli'de
elektrikli battaniyenin
yanması sonucu mey-

dana gelen yangın sonrası olay
yerine çok sayıda itfaiye sevk
edildi. Yangın uzun süren çalış-
malar sonrası kontrol altına
alındı. Olay dün akşam saatle-
rinde Sultanbeyli Adana Cad-
desi üzerinde bulunan beş katlı
bir binanın 3. katında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, kim-
liği belirlenemeyen bir şahıs ya-
şadığı evde bulunan elektrikli
battaniyenin fişini çekmeyi unu-
tarak evden dışarı çıktı. Fişe takılı

elektrikli battaniyenin alev al-
ması sonucu başlayan yangın
sonrası daire kısa süre de alevler
içerisinde kaldı. Yangının başla-
masıyla birlikte patlama seslerini
duyan bina sakinleri durumu it-
faiye ve acil sağlık ekiplerine bil-
dirdi. İhbar sonrası olay yerine
Sultanbeyli ve Pendik'ten çok sa-
yıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Gelen ekiplerin müdahalesi so-
nucu yangın, kontrol altına alı-
narak söndürüldü. Öte yandan
yangında herhangi bir can kaybı
yaşanmazken, evde maddi hasar
meydana geldi.

Lüks cip alev
alev yandı

e-5 karayolu Maltepe mevkiinde
seyir halinde olan lüks cip bir anda
alevlere teslim oldu.

Cipin sürücüsü ile yanındaki kişi kendilerini
araçtan dışarı attı. Cipin alev alev yandığı anlar
kameraya yansıdı. Olay e-5 karayolu Maltepe
mevkiinde saat 08.45 sıralarında meydana
geldi. Yolda seyir halinde olan Subaru marka
lüks cip bilinmeyen bir nedenle alev almaya
başladı. Araçta yangın çıktığını anlayan sürücü
tulez şekerci cipi yolun kenarına çekerek yanın-
daki kişiyle beraber kendisini dışarı attı. Park
halindeki lüks cip alev alev yanarken olay yerine
itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin mü-
dahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can
kaybı ya da yaralanma yaşanmazken lüks cip
kullanılamaz hale geldi. Yangına tanık olan Ümit
Akıncı, "Araç aniden alev aldı. Büyük ihtimalle
arızadan dolayıdır” diye konuştu.

Ruhsatsız silah yakalandı
AtAşehir ilçe emniyet Mü-
dürlüğü motorlu polis ekipleri
tarafından yapılan denetimler

esnasında durdurulan bir araçta oyuncak
ayının içerisine saklanmış ruhsatsız ta-
banca bulundu. Olay, geçtiğimiz gün Ata-
şehir Barbaros Mahallesi
halk Caddesi üzerinde
saat 15.30 sıralarında
meydana geldi. Ataşehir
ilçe emniyet Müdürlüğü
motorlu polis ekipleri ta-
rafından yapılan dene-
timler esnasında F.K.'nın
sürücüsü olduğu araç
denetim amaçlı durdu-
ruldu. Polis ekiplerince
araçta yapılan arama
çalışmaları esnasında
otomobilin ön koltuğu
üzerinde bulunan oyun-

cak ayı içerisine saklanmış bir adet ruh-
satsız tabanca ele geçirildi. Araç sürü-
cüsü şüpheli F.K. olay yerinde gözaltına
alındı. Öte yandan, gözaltına alınan F.K.
emniyetteki işlemleri sonrasında serbest
bırakıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin son 3 ayda toplam 17 kişiyi 
dolandırdıkları ve 500 bin TL para çaldıkları tespit edildi



İ stanbul Valisi Ali Yerlikaya,
valilik ve 39 ilçe kaymakamlı-
ğına bağlı faaliyet gösteren

Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakıfları tarafından tespit
edilen ihtiyaç sahibi aileler ile 65
yaş ve üzeri kimsesizlere ulaştır-
mak üzere hazırlanan 150 bin gıda
kolisi dağıtımı kapsamında Zeytin-
burnu'nda Aslantaş, Fatih'te Boğa
ailelerini ziyaret etti, kolileri kendisi
teslim etti. İlk olarak Aslantaş aile-
sine ziyarette bulunan Vali Yerlika-
ya'ya Zeytinburnu Kaymakamı
Zekeriya Güney eşlik etti. Vali Yer-
likaya ziyarette Rabia, Elif ve Ecrin
kardeşler ile tanışarak onlarla soh-
bet etti. Daha sonra Fatih'te ikamet
eden Boğa ailesine misafir olan
Vali Yerlikaya'ya, Fatih Kaymakamı
Kaan Peker eşlik etti. Vefa Sosyal
Destek çalışmaları kapsamında
hazırlanan yardım kolilerini aile-
lere ulaştıran Vali Yerlikaya, koro-
navirüs salgınıyla mücadele
kapsamında başlatılan Vefa Sosyal
Destek Grubu çalışmalarının İs-
tanbul'da devam ettiğini belirtti.

Gereken yardımlar yapıldı

Yerlikaya, "39 ilçemizde, kaymakam-
lıklarımızın koordinasyonuyla Vefa
İletişim Merkezlerinde görevli emni-
yet, jandarma, milli eğitim, müftü-
lük, belediye, AFAD, kızılay ve diğer
sivil toplum kuruluşlarından oluşan
ekiplerimiz vatandaşlarımızdan
gelen çağrı ve talepleri yerine getiri-
yor. 22 Mart 2020 tarihinden bu
yana İstanbul genelinde, toplam 1
milyon 122 bin 924 vatandaşımızın
çağrısına cevap verildi. 906 bin 302
vatandaşımızın temel ihtiyaçları kar-
şılandı. 831 bin 527 ev ziyareti ger-
çekleştirildi. Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarımızca 2020 yı-
lında ihtiyaç sahibi olduğu tespit
edilen 231 bin 556 aileye,
177.638.691,94 lira nakdi, 59 bin
727 aileye 20.991.630 lira ayni yar-
dım yapıldı" dedi.

35 milyon lira kullanıldı

Vali Yerlikaya, "Geçtiğimiz Mart
ayında, VEFA hizmetleri kapsa-
mında hayırseverlerimizin desteği ile
333 bin gıda kolisini vatandaşları-
mıza ulaştırmıştık. Hayırseverleri-
mize biz kez daha teşekkür

ediyoruz. Şimdi de, il ve ilçe Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf-
larımızın imkânlarıyla 150 bin gıda
kolisi hazırladık. 35 milyon liralık
kaynak kullanarak hazırladığımız 17
ayrı kalemden oluşan 22 kg'lık gıda
kolisindeki ürünleri, Türkiye Tarım
Kredi Kooperatiflerinden satın
aldık. Bu çalışmaya destekleri için
Kooperatif Yönetimi ve çalışanla-
rına teşekkür ediyorum.  Gıda kolile-
rimiz, bugünden itibaren valiliğimiz
ve 39 ilçe kaymakamlığımıza bağlı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarımız tarafından ihtiyaç sa-
hibi olduğu tespit edilen 150 bin ai-
leye ulaştırılacak. Dağıtımların ay
sonuna kadar tamamlanmasını he-
defliyoruz. İçinden geçtiğimiz bu
zor dönemde, devletimizin şefkat
elinin ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza en hızlı şekilde ulaşması için
büyük bir özveri ve gayret gösteren
Kaymakamlıklarımıza, Vefa Sosyal
Destek ekiplerimize ve Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakıfları-
mızın tüm çalışanlarına teşekkür
ediyorum" ifadelerini kullandı. 
Ziyaretler, hatıra fotoğrafı çekimiyle

sona erdi.
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1 959 Batman doğumluyum.
Bizde Kürtçe konuşulur. Benim
babam Türkçe bilmezdi, annem

Türkçe bilmezdi. Kardeşlerim bilmezdi,
komşularımız bilmezdi. Komşumuz Hacı
Yusuf, Kürt dengbejiydi. Müthiş bir sesi
vardı. Diğer komşularımız hepsi öyle. Ve biz
Kürtçe şakalaşırdık, Kürtçe gülerdik,
Kürtçe ağlardık ama hiç kimse Kürtçe ko-
nuştuğumuz için bizi dövmezdi, bizi aşağıla-
mazdı, hakaret etmezdi sokağımızda
mahallemizde. Çarşıya giderken, pazara gi-
derken Kürtçe konuştuğumuz için 
utanmazdık.

Ama bir gün okul yaşım geldi ve okula
başladım. Başlar başlamaz da Kürtçe ko-
nuştuğumdan ötürü – başka hangi dil konu-
şacaktım, başka bir dil bilme/öğrenme
şansım yok, Kürt olarak doğmuşum –
Türkçe öğretilirken dayak yedik.

Bir gün öğretmen beni çok kötü dövdü.
Ama çok kötü dövmüştü.

Eve dönünce babaannem benim babama
‘amcan görmesin’ dedi. Çünkü amcam gö-
rürse olay çıkaracak. Bu çocuk neden sü-
rekli burnu kanayarak geliyor ya da sürekli
yüzü/kulakları kıpkırmızı geliyor? 
Dayaktan.

Bize çok kötü dayak atıyordu öğretmen.
Sabah babam geldi. Babam hayatında

hiç Türkçe konuşmamış.

Okula geldi, derdini o da anlatamıyor
Türkçe. Kürtçe ‘Niye oğlumu dövüyorsu-
nuz/Çıma hûn kurê mın dıxın’ diyor. Sebep
soruyor ‘çıma’ diyerek. Öğretmen kem küm
etmeye başladı. ‘Türkçe konuşmuyor, o yüz-
den’ dedi. Nasıl konuşacak? Bilmiyor ki
Türkçe.

Babam, ‘Beni askerde dövdünüz. Şimdi
oğlumu da dövüyorsunuz’ diyor. ‘Allah bizi
yaratmış/Xode me aniye dunye’ diyor, Kur-

manci olarak bağırıp çağırarak. ‘Bizim su-
çumuz ne? Niçin Türkçe bilmediğimiz için
dayak yiyoruz? Nereden bileceğiz bunu?
Okula gönderiyoruz öğrenmesi için. Ben oğ-
luma kıyamıyorum, siz niye her gün her gün
dövüyorsunuz?’

Tabi babam konuşuyor ama karşıdaki de
anlamıyor. Babam Kürtçe söylüyor öğret-
men Kürtçe bilmediği için de anlamıyor.

Öyle bir tablo. Tabi ben ağlamaya
başlıyorum.

Kendi sokağımda aşağılanmıyordum,
evimde aşağılanmıyordum, mahallemde
aşağılanmıyordum. Arkadaşlarım beni aşa-
ğılamıyordu.

Ama medeniyiz biz, moderniz biz diye bir
akıl benim ana dilimden ötürü hem bana

zulmediyor hem beni aşağılıyor. Dilimden
utanmamı istiyor. ‘Bu dilinden utan’ diyor.
Çünkü utanılacak bir şey yapıyormuşum
gibi sürekli dilimden utanma ile karşı kar-
şıya kaldım; ‘Ben niçin Türkçe bilmiyorum,
niçin Türk doğmadım?’

Benim kuşak hep o acıyla karşılaştı 
Türkçe’yle.

Kürtçe’den nefret etmeye sürüklenme
duygusuyla karşı karşıya kaldı. Öyle bir…
Çok zordu yani. Babamın durumu geliyor
aklıma… Titriyordu… Hem derdini anlatı-
yordu, bilmiyordu Türkçe… Evladına sahip
çıkarken de derdini anlatamıyordu. Çünkü
karşıdaki anlamıyordu. Bir baba haykırıyor,
‘evladımı dövmeyin’ diyor. Bize çocukken
yaşattılar bunu. Allah hakkımızı bırakmasın

Kürt doğdum!

ARİF ELMAS

Çorlu herkese 
örnek oluyor

Çorlu Belediyesi tarafından planlanan
'Çorlu'nun Filizleri' projesi hayata geçiyor. 
‘Çorlu’nun Filizleri’ projesi kapsamında

2021 - 2022 eğitim öğretim yılında aileleri Çorlu’da
ikamet eden ve maddi imkânsızlıklardan dolayı zor
şartlar altında eğitimine devam eden yükseköğrenim
öğrencilerine Atatürk Evi'nden elde edilecek gelir ve
belediye bütçesinden aktarılacak kaynak ile burs
verilecek. 

Bursu kimler alacak?

Çorlu Belediye Meclisi tarafından oy birliği kabul
edilen 'Çorlu'nun Filizleri' projesi ile ilgili açıklamada
bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt,
"Öğrenci sayısı ve burs miktarı Çorlu Belediyesi Mec-
lis Üyelerinden oluşan Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor Komisyonu tarafından belirlenecek. Öğrenci ve
burs miktarının belirlenmesinin ardından burs talep-
leri alınacak ve yine komisyon tarafından yapılacak
olan değerlendirmenin ardından burs bedeli öğrenci-
lere Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından
geri ödemesiz olarak hesaplarına yatırılacak. Emeği
geçen herkese teşekkür ediyor, projenin gençlerimiz
için hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki, Çor-
lu'nun filizleri Atatürk Evi'miz sayesinde yeşerecek ve
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde,
aydınlık geleceğimizin mimarı olacaklar. Bundan do-
layı oldukça mutluyum." diye konuştu. 
İRFAN DEMİR
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İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya, valilik

tarafından Vefa Sosyal
Destek çalışmaları

kapsamında
hazırlanan 150 bin

gıda kolisinin ilk
dağıtımı için Fatih ve
Zeytinburnu'nda iki 

aileyi ziyaret etti

Her şey onlar
için yapılıyor

KırKlarelİ Vali Yardımcısı Mustafa Ün-
lüsoy başkanlığında toplanan İl Hayvan-
ları Koruma Kurulu Toplantısı’nda can

dostların durumu masaya yatırıldı. Lüleburgaz Bele-
diyesi’nin de aralarında yer aldığı toplantıda beledi-
yeler ve diğer kuruluşlar kısırlaştırmadan
sahiplendirilen hayvanlara kadar çok sayıda veriyi or-
taya koyarken, sokak hayvanlarıyla ilgili yapılması ge-
reken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde
bulundular.  İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı
Vali Yardımcısı Mustafa Ünlüsoy başkanlığında
zoom üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıya Kırklareli
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, İl
Özel İdaresi, Belediyelerden yetkili isimler katıldı.
Uzun süren toplantıda Kırklareli’ndeki belediyelerin
kısırlaştırmadan tedavi ettikleri hayvanlara, sahipsiz
hayvanlardan yapılacak yeni çalışmalara kadar pek
çok konu konuşuldu.

www.superhaber.tv

İlhami IŞIK

Balıklar için

denetim
Kartal Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
ekipleri ile birlikte, denizlerde balık çeşitliliğinin 
tehlikeye düşmesini önlemek ve satışa sunulan balıkların
halk sağlığı açısından uygunluğunu denetlemek için, balık
tezgâhlarında denetim gerçekleştiriyor

İlçedekİ semt pa-
zarlarında gerçek-
leştirilen

denetimlerde, kartal Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım
ve Orman Müdürlüğü ekipleri,
satışa sunulan balıkların; taze-
liği, büyüklükleri ve halk sağlığı
açısından uygunluğunun yanı
sıra, fiyat etiketlerini kontrol edi-
yor. denetimlerde satışa çıkarı-
lan tüm balık çeşitleri yasaların
izin verdiği boyutlara göre ölçü-
lürken, halk sağlığını etkileye-
cek olumsuzluklara meydan
verilmemesi, genel temizlik ku-
rallarına riayet edilmesi ve va-
tandaşların huzurunu
bozmayacak şekilde satış yapıl-
ması hususunda tezgâh sahip-
leri bilgilendiriliyor.

Balık çeşitliliği
korunmalı

kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel, Marmara denizi’ndeki
balık çeşitliliğinin, gelecek ne-

siller ve ekolojik denge için öne-
mine dikkat çekerek, “Zabıta
Müdürlüğümüz ile İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü ekipleri, kar-
tallı komşularımızın sağlığı ve
denizlerimizdeki balık çeşitlili-
ğini korumak için balık tezgah-
larında denetim gerçekleştiriyor.
denizlerimizdeki balık çeşitlili-
ğini korumak, gelecek nesilleri-
miz ve ekolojik denge için
önemli ödevlerimizden biri. Bu
bağlamda, çalışmalarını aralık-
sız sürdüren tüm ekiplerimize
teşekkür ediyorum. Özellikle kış
aylarında pek çok balık çeşidi
tezgâhlara, oradan da sofraları-
mıza geliyor. komşularımızın,
alışverişlerinde taze ürünler
seçmelerinin ve balıkların bo-
yutlarına dikkat etmelerinin
hem kendi sağlıkları hem de de-
nizlerimizdeki balık çeşitliliğini
korumak anlamında önemli ol-
duğunu hatırlatmak isterim.”
ifadelerini kullandı.
BeRRİN YeŞİlTePe

İstanbul’da ulaşımın
ana aksı haline gelen 44
istasyonlu Metrobüs

hattının seferlerinde ve otobüslerin
tabelalarında, güncelleme yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
(İBB) bağlı kuruluşlarından İETT
Genel Müdürlüğü, yolculara daha

konforlu bir hizmet sunmak
amacıyla hattaki aktarmaları
azaltmaya yönelik bir çalışma da
yürüttü. Yapılan yeni sefer planla-
ması sayesinde günlük kat edilen
mesafe 18 bin kilometre artırıldı.
Aktarma noktalarında hat numa-
ralarından kaynaklı karışıklığı önle-

mek
ve işleyişi hız-

landırmak için tabelalarda da gün-
celleme yapılması kararı alındı.
Metrobüs hattını kullanan yolcula-
rın en çok tercih ettiği 34AS ve
34BZ kodları artık tarihe karışıyor.
Tabelalarda 34AS, 34G, 34Z,
34BZ gibi kodlar yerine Metrobüs
aracı hangi istasyona karar gide-
cekse o istasyonun adı yazılacak.
Yani; Beylikdüzü, Avcılar, Cevizli-
bağ, Bayrampaşa, Zincirlikuyu ve
Söğütlüçeşme yazıları, metrobüs
otobüslerinin tabelalarında yerini
alacak. Uygulama, 26 Ocak Salı
günü başlayacak.

Yeni planlamayla sefer 
sayıları arttırılan metrobüs hattında, hat

numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek
için otobüslerin tabelasında kodlar yerine,
artık gidilecek son istasyonun ismi yazacak.

Hattaki aktarmalar da azalacak. 
Uygulama 26 Ocak Salı günü 

başlayacak

Metrobüs için
güzel bir haber

VALILIK 
VATANDASI
UNUTMADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yardıma ihtiyacı olan vatandaşların her zaman yanında 
olduklarını belirterek, “Yine valilik olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık” dedi.
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ZAYİ İLANLARI
BEKO 300TR AT0000135181 seri numaralı yazarkasa 

ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin Katıkçı. Vergi No: 54160382582. Saklıbahçe Cafe Bistro.

BEKO 220TR AS0000178170  seri numaralı yazarkasa 
ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin KATIKÇI. Vergi No: 54160382582. Saklıbahçe Cafe Bistro.

MÜGE CESUR ÖZMEN

KOD 29 zulmü!

Yoksullukla mücadele için engel tanımayız

özellİKle son dönemde iş-
verenlerin sendikal faaliyetlere
engel olmak için sıklıkla baş-

vurduğu KOD 29 uygulamasına dikkat
çeken CHP İstanbul Milletvekili ve Sağ-
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komis-
yonu üyesi Dr. Ali Şeker Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması için soru
önergesi verdi. "Bu sürece ilişkin gerekli
tedbirler alınmazsa KOD 29 yasal ihti-
yacın ötesine geçerek işçi kıyımının bir
silahı haline gelecektir" diyen CHP'li
Şeker, emekçilerin haklarının korunması
için Bakan Selçuk'u göreve davet etti.

KOD 29 nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK)
işten ayrılış kodları arasında yer alan
KOD 29, ‘İşveren tarafından işçinin
ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı dav-
ranışı nedeni ile fesih’ anlamına gelmek-
tedir. İşverenin çalışanı KOD 29 ile işten
çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş
Kanunu'nun 25/II bendi kapsamında
belirtilen fiillerden birini işlemesi gerek-
mektedir.

İşsizlik maaşı da alamıyorlar

İşten ayrılış nedeni KOD 29 olarak bil-
dirilen çalışanın, 4447 sayılı İşsizlik Si-

gortası Kanunu'na göre işsizlik maaşına
hak kazanamadığına dikkati çeken
CHP'li Şeker, "ayrıca işvereninden taz-
minat talep edemeyeceği gibi KOD 29
ile işten çıkarıldığı da işçinin hizmet dö-
kümünde sürekli görünmektedir" dedi.
Özellikle pandemi süreci ile birlikte baş-
layan işten çıkarma yasağında işverenle-
rin çalışanlarını KOD 29’u gerekçe
göstererek işten çıkarmaya başladığını
söyleyen CHP'li Şeker, "Anayasa tara-
fından güvence altına alınmış sendikal
örgütlenme haklarını kullanan emekçile-

rin KOD 29 gerekçesiyle işten çıkarıldık-
larına dair çeşitli haberler de ulusal ba-
sında yer almaktadır. Bu sürece ilişkin
gerekli tedbirler alınmazsa KOD 29
yasal ihtiyacın ötesine geçerek işçi kıyı-
mının bir silahı haline gelecektir" diye
konuştu. CHP'li Şeker, özellikle kadın
çalışanlar açısından değerlendirildiğinde
'ahlaka aykırı sebeplerle işten çıkarılma'
durumunun kadın çalışan adına yarata-
cağı psikolojik ve fiziksel şiddet olasılığı-
nın da göz ardı edilmemesi gerektiğini
belirtti. NERGİS DEMİRKAYA

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sendikal faaliyetlere engel olduğunu belirttiği
KOD 29 konusunu meclis gündemine taşıdı. Şeker, “KOD 29 bir zulümdür” dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, mobil büfelerde halk ekmek satışıyla ilgili
yaşanan karmaşayla ilgili sorusuna, “Tarım Bakanlığı’nın bu süreci ifade etmediğini açık-
laması, sorunu şimdilik çözmüştür. Ama ekmek davası, yoksullukla mücadele konusunda
hiçbir engel tanımayacağımızı da tüm İstanbul halkına duyuralım” yanıtını verdi

KadıKöy Belediyesi'nin pandemi ted-
birleri nedeniyle durdurduğu yüz yüze
atölye ve seminerler çevrim içi ortama

taşınıyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hiz-
metleri Müdürlüğü'nün farklı gruplara yönelik
hazırladığı atölye ve seminerler psikolog, sosyo-
log, sosyal hizmet uzmanı, özel eğitim öğretmeni,
çocuk gelişim uzmanı ve gelişim psikologu, rehber
ve psikolojik danışmanlar tarafından düzenleni-
yor. Çevrim içi düzenlenecek programlara sosyal-
destek.kadikoy.bel.tr adresinden kayıt yaptırarak
ücretsiz katılmak mümkün. 

Sorular cevap bulacak

Sınırlı sayıda katılımcı ile interaktif şekilde düzen-
lenecek atölyelerde ele alınacak bazı konular
şöyle: Karantinada Ev İçi İlişkiler; Belirsizlikle
Başa Çıkmak İçin Psikolojik Dayanıklılık; Flört
Şiddeti; Anne - Çocuk Bağlanması; 65 Yaş üstü
Deneyim Paylaşımı; Çocuk Hakları; Özel Gerek-
sinimli Yetişkin ve Çocuklara Yönelik Drama,
Müzik, Dans ve Sportif Beceriler konu başlıkları
ile toplam da 7 atölye yer alıyor. Katılımcıların
bilgi ve farkındalık düzeylerini arttırmak amacıyla
düzenlenecek 12 seminer programında ise Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği; Kadın Sağlığı; Çocukla-
rın Bedensel Söz Hakları; Erken Müdahale ve
Erken Çocuk Eğitimi; Boşanma; Ailelere Yönelik
Sınav Kaygısı; Ailemiz, İhtiyaçlarımız, Bugünkü
İlişkilerimiz; Öğrenme Güçlüklerini Konuşuyo-

ruz; Sosyal Medya Kullanımı ve Çocuklar Üze-
rindeki Etkisi; Ebeveynlere Yönelik Mahremiyet
Eğitimleri; Engelli Farkındalığı; Özel Eğitim Se-
minerleri gibi konu başlıkları yer alıyor.  Seminer-
lerde “Cinsiyet eşitliği ve rollerine ilişkin temel
tanımlar nelerdir; bedenimizi yeteri kadar tanıyor
muyuz; toplumun çocuk algısı ve çocuklara karşı
sorumlulukları nedir;  boşanmanın evreleri ve psi-
kolojik boyutları nelerdir; öğrenme güçlüğü olan
öğrenci ile öğretmen yaklaşımı nasıl olmalı; ço-
cukların sosyal medyayı daha etkili kullanmaları
nasıl mümkün olur ve oluşabilecek zararları nasıl
kontrol altında tutabiliriz?” gibi sorulara yanıtlar
bulmak mümkün olacak.

“Şehrin Yaşam Kartı” vizyonuyla ulaşım dışında da birçok alanda temassız ödeme imkânı sunan İstanbulkart,
yeni yılda 1.897 şubesi bulunan ŞOK Market’i de ağına ekledi. Vatandaşlar, İstanbul içindeki ŞOK Market’lerde
hem kartına kontör yüklemesi yapabilecek. Hem de alışveriş tutarlarını İstanbulkart ile ödeyebilecek

Istanbulkart Ile
alIsverIs yapIn
İ stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin

(İBB) iştiraklerinden BELBİM
AŞ’nin ürünü olan İstanbulkart, ‘Şeh-

rin Yaşam Kartı’ vizyonuyla ulaşım ala-
nında gelişirken, ulaşım dışı kullanım
ağını da son bir yılda iki kat artırdı. Yap-
tığı iş birlikleriyle hızla büyüme gösteren
İstanbulkart, ulaşım ve İSPARK otopark-
ları dışında; marketlerde, müzelerde, eğ-
lence sektöründe, restoranlarda, online
alışverişlerde ve daha birçok alanda İstan-
bullulara hızlı ve temassız ödeme imkânı
sunuyor. Şehir genelinde 1.897 şubesi bu-
lunan ŞOK Market ile yeni bir ortaklığa
imza atan İstanbulkart, kontör yükleme ve
alışveriş ağını daha fazla genişletmiş oldu.
Bu işbirliği sayesinde vatandaşlar, kent ge-
nelindeki ŞOK Market’lerde kartlarına
kontör yüklemesi yapabilecek. Hem de
alışverişlerinde ödeme yöntemi olarak İs-
tanbulkart’ı kullanabilecek.

Pratik ve güvenli

Yeni işbirliğinin İstanbullulara biraz daha
fazla kolaylık sağlayacağını belirten BEL-
BİM AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ceyda
Ünal, BELBİM’in yenilikçi projelerle ülke-
mize ve tüm İstanbullulara fayda sağlaya-
cak, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet
sunmayı hedeflediğini söyledi. Ceyda
Ünal, “İstanbulkart kullanmak her şeyden
önce çok pratik ve temassız ödeme imkanı
nedeniyle çok güvenli. Yaptığımız her ye-
niliğin altında yatan amacımız da İstan-

bulluların hayatını kolaylaştırmak. Halkı-
mıza sadece ulaşımda değil, şehrin her
alanında kolaylık sağlamak istiyoruz”
dedi. İstanbulkart’ın, tek kartla şehirde ya-
şama rehberliği konusunda hızlı adımlarla

ilerlediğini aktaran Ceyda Ünal, ŞOK
Market ile yapılan anlaşmanın, İstanbul-
kart’ın perakende sektöründe biraz daha
büyüttüğünü belirtti. Ünal, “Kullanıcı ihti-
yaçları doğrultusunda şekillenen İstanbul-

kart, finansal teknoloji (FinTech) altyapı-
sında yerli yazılım kullanıyor. Dijitalleşme-
nin sağladığı avantajlarla kullanıcılarının
hayatına değer katacak projeler yapmaya
devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Abdullah ASLAN

Siyaset bir meslek mi?

B unlara değinirken, siyasetin ömür boyu 
sürecek bir meslek olarak algılandığı 
Türkiye’deki mevcut sistemin zayıf karnına do-

kunmadan geçemeyeceğim.
Siyasetin meslek olması, siyasetten hayatını idame

ettirenlerin geleceklerini garantiye alabilmek ve mevcu-
diyetlerini sürdürebilmek için mevcut sistemi ve onları
orada tutanları yani toplumu ve seçmen kitlesini sıkın-
tıya düşürebilecek radikal kararları almakta zorlanma-
ları sonucunu da beraberinde getiriyor.

Bu sebeple de kendisini orada tutan ve tutmaya da
devam edecek olan sisteme yönelik radikal bir değişi-
min hiçbir zaman parçası olamayacak bir siyasetçi kit-
lesi Türkiye’de on yıllardır hüküm sürüyor.

Biz siyasetin bir kamu hizmeti olarak algılanması
gerektiğinin altını çiziyoruz. Örneğin Türkiye’nin
önünde bulunan yol ayrımları ve buralarda alacağı ka-
rarların ne kadar önemli olduğu aslında kamuoyunun
büyük bir çoğunluğu tarafından algılanmış durumda. 

Ekonomiye yönelik iyileştirmeler, Avrupa Birliği’ne
tam üyelik yolunda alınması gereken kararlar gibi ko-
nularda çok da fazla manevra imkanı veya şansımız
yok.Bu sebeple de Türkiye’yi yönetmeye soyunanların
bu konulardaki ortak idealleri paylaşan ve ideallerini
hayata geçirdikten sonra da siyaset kariyerlerini sona
erdirme kararlılığını gösterebilecek bireyler olabilmesi
bizce Türkiye’nin önünü açabilecek en önemli adımlar-
dan birisi olabilir. 

Altını çizmek istediğimiz nokta ise, bu kararlılığı göste-
rebilecek olanların mevcut sistemde olan oyuncuların ara-
sından gelemeyeceğinin aşikar olduğudur.

Bu nedenle siyaset bir meslek olmadığını bura da bir kez
daha üçüncü şahıslara altını çizerek belirmek istiyorum. 

Son zamanlar da sıkça karşılaştığım sorulardan biri
“siz siyasetçi misiniz yoksa gazeteci mi?”Oysaki siyase-
tin bir meslek olmadığını, gazeteciliğin bir meslek oldu-
ğunu ifade etmek isterim. 

Ama günümüz Türkiye’sinde maalesef siyaseti bir
meslek olarak görünler var. 

Hatta bundan hayatını idame eden ve geçim kaynağı
olarak yaşamını sürdüren kimseler mevcut. 

Hal böyle olunca da birileri bu algı ile bize bu an-
lamsız soruları sormakta. 

Yukarda da belirttiğim gibi siyaset bir meslek değil
kamu görevi olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım bu
yazıyı okuyan o malum şahıslar cevabını bulmuş olur-
lar. Gazeteciliğin bir meslek olduğunu, siyasetin ise bir
kamu görevi olduğunu belirtmek isterim.  

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecile-
rin, “Dün, Tarım ve Orman Bakanlığı

tarafından mobil büfelerde ekmek satışı yasak-
landı. Sabah saatlerinde de yasaklanmadığına dair
açıklama yapıldı. Son durum nedir? Belediye tara-
fından satış devam edecek mi” sorusunu yanıtladı.
İmamoğlu, soruyu, “Zaten devam edecekti. Dün
yazılan yazı, başka türlü bir uygulama olarak sa-
haya yansısaydı bile, biz, ekmek satışımıza devam

edecektik. Hazırlığımız o yöndeydi. Tarım Bakanlı-
ğımız açıklamayı yaptı. Onu kastetmedekilerini
ifade ettiler. Dolayısıyla sorun kalmadı. Ama yine
ifade edeyim; İstanbul’da, bu yoksul günlerde, in-
sanların bir liralık ekmek almak için kuyruklara
girmesi çok önemlidir. Buna yönelik yapılan her
hizmet, değerlidir. Bütün kamu kurumları, ‘Ben bu
hizmete nasıl katkıda bulunabilirim’ diye hareket
etmelidir ve bu bilinçte karar almalıdır. Dünkü ka-
ranın ilk intibaı hepimizi çok üzmüştür. Tarım Ba-

kanlığı’nın bu süreci ifade etmediğini açıklaması,
sorunu şimdilik çözmüştür. Ama ekmek davası,
yoksullukla mücadele konusunda hiçbir engel ta-
nımayacağımızı da tüm İstanbul halkına duyura-
lım” diye yanıtladı. İmamoğlu, “Bir ifade
karmaşışı mı vardı? Yoksa bugün düzeltilen bir
durum muydu? Karalama kampanyası olarak da
ifade edildi…” sorusuna ise, “Yani onu, kamuoyu-
nun ve hukukçuların takdirine bırakıyorum” yanı-
tını verdi. MÜGE YÜCETÜRK

Kadıköy'de seminer vakti 

Ali
Şeker



B akan Varank, video kon-
ferans yöntemiyle
SAHA İstanbul ve İs-

tanbul Sanayi Odası iş birliğiyle
düzenlenen '3'üncü Savunma Sa-
nayii Buluşmaları'na katıldı. Va-
rank, savunma sanayinin bir
ülkenin itibarı olduğunu vurgu-
ladı. İşletmelerin artık iş birliğini
bir tercih olarak değil bir zorunlu-
luk olarak görmesi gerektiğini
kaydeden Varank, "Bugün İSO ve
SAHA İstanbul tarafından dü-
zenlenen bu organizasyon, sana-
yicilerimizin konunun öneminin
farkında olduklarını tekrar teyit
ediyor. Bakanlık olarak biz de iş
birliği ortamını güçlendiren ihti-
sas OSB'ler ve belirli teknolojilere
yönelik endüstri bölgelerine
büyük önem veriyor ve destekli-

yoruz. Sağladığımız kümelenme
ortamları ve kümelenme destek-
leri ile ortak Ar-Ge ve rekabet ön-
cesi iş birliğine yönelik yolu
açıyoruz" dedi. 

Devler ligine çıkacağız

Bakan Varank, savunma sanayisi-
nin maksimum seviyede yerli ve
milli olmak zorunda olduğunu
söyleyerek, şunları kaydetti:
"Çünkü bu bir beka meselesi. So-
rumluluklarımız Türkiye'nin gü-
venliğinin çok ötesinde. Bunun
en son örneğini Karabağ'da gör-
dük. Bugüne kadar savunma sa-
nayimiz çok iyi işler başardı;
ancak ben inanıyorum ki özellikle
son 5 yılda yaptığımız yatırımlar
çok kısa süre içerisinde ülkemizi
savunma sanayinde devler ligine

çıkaracak. Aslında bunun sinyal-
lerini son yaptığımız büyük çaplı
yurt dışı satışlarla almaya başla-
dık. İşte Ukrayna'ya, Katar'a,
Azerbaycan'a ve Tunus'a yaptığı-
mız SİHA satışları. İnanıyorum
ki, çok yakın zamanda Avrupa
semalarında da Türkiye'den satın
alınan Bayraktar'ların ve AN-
KA'ların uçtuğunu göreceğiz.
Bakın kullanacağım sözü ben
değil, Birleşik Krallık Savunma
Bakanı Ben Wallace söylüyor. Sİ-
HA'larımız için kullandığı ifade
kısa ve net 'Game Changer' yani
oyunun kurallarını değiştiren tek-
noloji. Bu ne demek biliyor mu-
sunuz; açık bir şekilde bu alanda
Türkiye'nin üstünlüğünün kabul
edilmesi demek, açık bir şekilde
artık kuralları Türkiye'nin belirle-

diğini itiraf etmek demek."

Nereden nereye

Bakan Varank, Türkiye'nin bu
noktaya Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde
milli seferberlikle geldiğini bil-
dirdi. Kamunun, üniversitelerin
ve özel sektörün iş birliğinin
büyük bir sinerji oluşturduğunu
kaydeden Varank, şöyle konuştu:
"Bugünkü başarılar güllük gülis-
tanlık bir ortamda, güle oynaya
elde edilmedi. En stratejik ku-
rumlarımızın içerisinde asla bu-
lunmaması gereken gayri milli
yapılarla, kurumsal taassupla,
'küçük olsun ama yeter ki benim
olsun' anlayışıyla mücadele ede
ede bugünlere geldik. Şimdi her-
kesin gururla bahsettiği Bayrak-

tar-tb2'nin silahlı olarak deneme
atışı yapabilmesi hatta ve hatta
uçabilmesi için bile ne kavgalar
verildi. Operasyonlarda böyle
muazzam bir kabiliyeti kullanma-
mak, önünü kesmek için ne ayak
oyunları oynandı. Tek bir atış de-
nemesi için Cumhurbaşkanımı-
zın bizzat devreye girmek
zorunda kaldığı zamanlar oldu.
Biz bunları yaşadık! Bakın daha
2 hafta önce Savunma Sanayi
Başkanlığı'ndaki ihaleler ile ilgili
bir casusluk ve rüşvet şebekesi
başarılı bir şekilde çökertildi.
Onun için savunma sanayi gibi
hayati bir alanda asla rehavete
kapılmadan, gayri milli odaklara
karşı her an tetikte olarak durma-
dan dinlenmeden çalışmaya
devam etmeliyiz."  DHA
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ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf
Ziya Alim, çay tiryakilerinin
beğenisine sunmak amacıyla

oluşturdukları konseptle çay satış ma-
ğazaları açmaya başladıklarını söyledi.
Rize, Artvin, Giresun ve Erzurum’dan
sonra İstanbul Sarıyer’de özel çay
satış mağazası açtıklarını anlatan Alim,
"Burada 90 çeşit çayımız yer alıyor.

Amacımız ürünlerimizin tamamını tü-
keticilerimizin bir arada görebilmesi,
dokunabilmesi ‘böyle bir çay da var
mı?’ diyebilmesidir. Kalitesini, rengini,
çeşidini ve kendine göre ebadını seçip
kararını bütçesine göre verebilmesi
için her türlü çayımızı bu şekilde tüketi-
cilerimizin beğenisine sunduk. İnşallah
mağazalarımızın tüm illerde açılması

için çalışmalarımız devam ediyor”
dedi.Damak tadına sundukÇay satış
mağazalarını açtıkları bölgelere özel
ürünler ürettiklerini belirten Alim “Her
mağazamıza özel, o bölgeye ait bir
sembolü taşıyan ve sadece o mağa-
zada satılmak üzere özel bir çeşidi ya-
palım istedik. Erzurum'dakine
Palandöken Çifte Minare sembolleri

içeren paketiyle Palandöken çayı, İs-
tanbul'daki mağazamızda satılacak
olan İstanbul'la özdeşleşen ve kentin
en özel olabilecek ismi Ayasofya diye
belirledik. Bu özel çaylarımıza elek altı
olarak bilinen en özel çayımızdan
dolum yaparak tüketicilerimizin damak
tadına sunduk" diye konuştu. 
DHA

Çay İşletmeleri Genel
Müdürlüğü (ÇAYKUR), 

İstanbul Sarıyer’de açılan
özel çay satış mağazasında,

elek altı olarak bilinen en
özel çaylardan hazırlanan

‘Ayasofya’ isimli çay
paketini satışa sundu

İstanbul’a özel ‘Ayasofya’ çayı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
son 5 yılda yapılan yatırımların çok kısa süre
içerisinde Türkiye'yi savunma sanayinde devler
ligine çıkaracağını belirterek, "İnanıyorum ki,
çok yakın zamanda Avrupa semalarında da
Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve
ANKA'ların uçtuğunu göreceğiz" dedi
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Moğolistan
ile anlaşma
Türkiye ve Moğolistan arasında serbest bölgeler
işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Ticaret Bakan
Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, "Bu mutabakatla
birlikte ticaretimizin gelişeceğine inanıyorum" dedi

ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz
Batur, 'Türkiye-Moğolistan arasında Ser-
best Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin

Mutabakat Zaptı' imza törenine katıldı. Programa Ba-
tur'un yanı sıra, Moğolistan Büyükelçisi Bold Radvan
ve çok sayıda bürokrat katıldı. İmza töreni öncesi konu-
şan Batur, 2020 ticaret rakamlarına bakıldığında 34
milyon dolar ticaretin iki ülke arasında gerçekleştiğini
söyledi. Batur, "Bu rakam olması gereken rakamın son
derece  altındadır. Türkiye'den Moğolistan'a olan ihra-
cata baktığımızda, ağırlıklı olarak elektrikli makineler,
ısıtma ve aydınlatma ekipmanları, kozmetikler, temizlik
malzemeleri gibi ürün gruplarında ihracatımızın ger-
çekleştiğini görüyoruz. Moğolistan'dan Türkiye'ye olan
ihracata baktığımızda ise, demir ve demir dışı metaller,
deri ürünleri gibi kalemlerde ticaret söz konusu. Tarihi
bağlarımız ve kültürel diyaloğumuz dikkate alındığında
hem rakamın hem de karşılıklı ticarete konu olan ürün
gruplarının artması gerektiği konusunda büyükelçide
bana da katılacaktır. Bu mutabakatla birlikte ticaretimi-
zin gelişeceğine inanıyorum" dedi.

Sınır komşumuz gibi

Moğolistan Ankara Büyükelçisi Bold Radvan ise, Mo-
ğolistan olarak iki sınır komşularının olduğunu ama
Türkiye'yi üçüncü komşuları olarak gördüklerini söy-
ledi.  Radvan, "Serbest bölgeler mutabakat zaptının im-
zalanmasıyla ikili ticaretimizin daha da artacağına
inanıyorum. Çünkü Moğolistan'da kurulacak serbest
bölge üzerinden Çin ve Asya piyasasına çıkacak Türk
firmaları olacaktır. Mutabakat zaptının imzalanmasıyla
Türkiye'nin tecrübelerinden de yararlanmak istiyoruz"
diye konuştu. Programın ardından iki ülke arasında
'Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat
Zaptı' metni imzalandı.  DHA

Hem eğlenceli
hem güvenli 

Koronavirüs önlemleri kapsamında
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ha-
yata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika

Programı kriterlerini yerine getiren İsfanbul Tema Park,
'güvenli turizm sertifikası' aldı. Sertifikayı alan ilk tema
park olduklarını söyleyen Tema Park Direktörü Tankut
Tonger, “Periyodik olarak denetimler yapılacak, biz de
önlemleri almaya devam edeceğiz. 2021 baharında
parkımızı yeniden misafirlerimize açacağımız günü iple
çekiyoruz” dedi. Koronavirüs kapsamında, olağanüstü
salgın koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi müm-
kün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirlili-
ğini sağlayabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı,
oteller, işletmeler ve eğlence merkezleri için Güvenli Tu-
rizm Sertifikası Programı'nı başlatmıştı. Belirlenen ko-
şulları yerine getiren ve aylık yapılan denetimlerle
devamlılığını sağlayan işletmelere sertifika veriliyor.

Gurur duyarız
İsfanbul Tema Park, 2 gün süren denetimler sonu-
cunda kriterleri yerine getirdiği için güvenli turizm serti-
fikasını almaya hak kazandı. Alınan sertifikaya yönelik
konuşan İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger,
“Sertifikayı alan ilk
tema park olarak
gurur duyuyoruz.
Türkiye Otelciler Bir-
liği ile çalışmayı yü-
rüttük, biletleme
sistemlerinden, yeme
içme ünitelerine, çalı-
şanların çalışma ko-
şullarından mutfağa,
oyuncaklardan ziya-
retçileri karşılama
şeklimize kadar 150
farklı kriterde dene-
timler yapıldı. Ulus-
lararası akredite bir
kuruluş tarafından
yapılan denetimler
sonucunda sertifika
almaya hak kazan-
dık” diye konuştu.

HERKES
ANKA’LARI
GÖRECEK

Kripto para birimi çoğaldı
Ocak 2021 itibarıyla dünya genelinde işlem gören kripto para sayısı 4 bin 89’a ulaştı. Kullanımı giderek yaygınlaşan kripto paralara
her geçen gün yenileri eklenirken yerli kripto para borsası Paritex, yeni kripto para projelerinden MPAX Coin’i işleme açtı

Dijital paralar giderek daha
yaygın birer yatırım aracı haline
geliyor. Buna paralel olarak

kripto para birimlerinin piyasa değerleri ve
sayıları da her geçen gün artıyor. Statista ta-
rafından yayınlanan verilere göre kripto para
birimlerinin kümülatif piyasa değeri, geride
bıraktığımız 2020 yılında yüzde 300 arttı.
ABD merkezli kripto para piyasa analizi ve
takip platformu CoinMarketCap’te listelenen
kripto para birimi sayısı ise Ocak 2021 itiba-
rıyla 4 bin 89’a ulaştı. Yerli kripto para bor-
sası Paritex, güneş enerjisi üretiminden
kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için
MPAX Coin adlı kripto para birimini 1 Ara-

lık 2020 itibarıyla işlem çiftleri arasına aldı.
MPAX Coinin Paritex Kripto Para Borsa-
sı’nda listelenmesinin ardından kısa bir sü-
rede 1 milyon TL işlem hacmine ulaşarak
kripto para yatırımcılarından yoğun ilgi
gördü. CoinMarketCap’in in pek çok veriyi
analiz ederek  yaptığı sıralamada  Paritex
Kripto Para Borsası’nın dünyanın en büyük
ilk 50 borsası arasında yer alması da kripto
para uzmanlarınca bu yoğun ilginin sebepleri
arasında değerlendirildi.

Dünyaya ihraç edebiliriz

Konuya ilişkin detayları aktaran Paritex
CEO’su Özgür Serkan Uslu, “MPAX Coin,

yenilenebilir Güneş enerjisi panel sistemle-
rinde enerji üretip elde ettiği enerjiyi devletlere
satarak kâr sağlama projesiyle öne çıkıyor.
Amacı ise Türkiye ve Balkanlar'daki birçok
ülkede bulunan ulusal ve uluslararası şirket-
lerle anlaşma yaparak online satış merkezi
üzerinden, firmaların ürünlerinin ve hizmet-
lerinin MPAX Coin ile ödenmesine imkan
sağlamak. Paritex olarak bizler de Türki-
ye’den çıkan yerli ve güçlü projeleri destekle-
yerek dünyaya ihracı için elimizden gelen
işbirliğini yapmaya hazırız. Bu noktada
blockchain sisteminin yeni bir teknoloji ol-
ması ve çok çeşitli yeni alanlarda entegrasyo-
nunun getireceği faydalar düşünüldüğünde

stratejik bir listeleme yaptığımızı düşünüyo-
ruz” dedi.

Kullanımı teşvik edilecek

2021'in ilk çeyreğinde MPAX Coin’e dair
proje planlarını anlatan Erkan Aslan, “İlk
olarak hedefimiz, MPAX nakit kartları ile kart
sahiplerinin bakiyelerinden alışveriş yapabil-
mesine imkân vermek. İkinci olarak ise, on-
line pazar yeri uygulamasıyla pazara dahil
olacak her satıcının satışı ile yatırımcılara
pasif gelir kazandırmak. MPAX yatırımcıları
ve kullanıcılarına kazandırmak istediğimiz bir
başka fırsat ise, ülkelerindeki işletmeleri çevri-
miçi pazar sistemine dahil ederek satılacak
her üründen MPAX Coin kazanmalarını sağ-
lamak. Bunun yanında çeşitli ülkelerde yeni-
lenebilir enerji sektöründe yatırımlar yaparak
MPAX Coin kullanımını teşvik edecek karlı
alanlarda var olmak” diye konuştu.

Mustafa Varank,
ANKA’lara ilişkin

önemli açıklamalar
yaptı.



SİYASET
CUMARTESİ 23 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

Tuzla görevini yaptı

İ
stanbul’da kuraklık nedeniyle barajlardaki
doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde
19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur

ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajla-
rın su seviyelerindeki artış sürüyor. Karların da
erimesiyle 20 Ocak tarihinde yüzde 30.77, bir
gün sonra yüzde 31.04'e ulaşan doluluk oran-
ları bugün de yüzde 31.39 olarak ölçüldü. Ba-
rajlarda 13 gün içinde meydana gelen artış
yüzde 12.23 olarak kayıtlara geçti.

Son 10 yılın en düşük seviyesi 
Baraj doluluk oranlarındaki bu artışa rağmen
ölçülen değerin son 10 yılın en düşük değeri
olduğu belirtildi. Büyük kuraklığın yaşandığı
2014 yılında bile baraj doluluk oranı 20 Ocak
2014 tarihinde yüzde 36.05 ile bugünkü değe-
rin üzerindeydi.
İstanbul barajlarının bugün itibariyle 
doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 31.23

Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 14.00
Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 12.43
Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde
31.11
Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 42.63
Terkos barajı doluluk oranı yüzde 32.28
Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 36.57
Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 34.61
Darlık barajı doluluk oranı yüzde 49.61
Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 56.35

tuzla’da ulaşılamayan ve konu-
şulamayan hiçbir vatandaş kal-
maması için çalışmalar yapan

Tuzla Belediyesi, yatalak ve bakıma muhtaç
hastaları da unutmuyor. Tuzla Belediyesi
Gönül Elleri Çarşısı, hastaların hasta ya-
taklarının evlerine kadar giderek montajını
yapıyor. Ayrıca bakımlarını da yapıyor. Ya-
talak ve bakıma muhtaç hastalar Tuzla Be-

lediyesi Beyaz Masa’yı arayarak kayıtlarını
oluşturuyorlar. Kayıt oluşmasının ardından
ekipler, hastanın evine giderek koronavirüs
salgını nedeniyle alınan tedbirlere dikkat
ederek teslimatı yapıyor. Teslimat sırasında
hasta yatağının nasıl kullanılacağı da tarih
ediliyor. Gönül Elleri Çarşısı Büro Sorum-
lusu Özge Coşkun “İhtiyaç sahibi hasta ya-
kınımız, hastasının sağlık raporu ile Tuzla

Belediyesi Beyaz Masa’ya başvuru yapıyor-
lar. Daha sonra gerekli değerlendirmeler
sonucunda sevkiyat ekipleri tarafından yar-
dımları adreslere ulaştırılıyor. Arkadaşları-
mız maske ve eldivenleri ile ihtiyaç sahibi
ailelerimize teslimat yapıyorlar. Başvuru
sonrasında bir iki gün içerisinde hasta 
yatağını teslim ediyoruz” açıklamalarında
bulundu. DHA

Istanbul 
barajlarI 
bereketlendI

Istanbul 
barajlarI 
bereketlendI

Istanbul 
barajlarI 
bereketlendI

Istanbul 
barajlarI 
bereketlendI
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barajlarI 
bereketlendI

Istanbul 
barajlarI 
bereketlendI
İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ  verilerine göre, barajlardaki
doluluk oranı yüzde 31.39'a ulaştı. Barajlardaki artış 13 gün içindeki artış yüzde 12.23 oldu. Ancak
yine de İstanbul'un baraj doluluk oranı ortalaması son 10 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti Beyoğlu hamsi dağıttı

Beyoğlu’nda dar gelirli ailelerin her türlü ihtiyaçlarını gideren Sosyal Mar-
ket, bu kez de ihtiyaç sahiplerine 2.5 ton hamsi dağıtarak gönülleri fethetti

BEyoğlu Belediyesi tarafın-
dan 2010 yılında kurulan Sos-
yal Market, Beyoğlu’ndaki

ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye
devam ediyor. Dar gelirli ailelere giyim-
den gıdaya, temizlik malzemelerinden kır-
tasiye malzemelerine kadar her türlü
ihtiyaçlarını gideren Sosyal Market, şimdi
de 2.5 ton hamsiyi ihtiyaç sahibi vatan-
daşlara dağıttı. Küçük Piyale Mahalle-
si’nde bulunan sosyal markete gelen dar
gelirli vatandaşlar, paketlerde dağıtılan
hamsileri alarak evinin yolunu tuttu. Sos-
yal Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin
her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla

özverili bir çalışma yürüttüklerini belirten
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıl-
dız, “Vücudumuzun direncini artırmak
için balık tüketimi çok önemli. Özellikle
zor günlerden geçtiğimiz bu salgın süre-
cinde daha da önemli bir hale geldi. Biz
de bu bilinçle Sosyal Marketimiz’e bağış-
lanan 2.5 ton balığı ihtiyaç sahibi komşu-
larımıza dağıttık.  Bundan sonra da
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünü
güldürecek çalışmalarımıza aynı kararlı-
lıkla devam edeceğiz. Başta bağışçılarımız
olmak üzere tüm operasyonu özveriyle
yöneten mesai arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum” dedi. DHA

Tuzla’da Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yatalak ve bakıma muh-
taç hastalara hasta yatağı desteği veriliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan

tedbirler kapsamında teslim edilen hasta yatağının bakımları da yapılıyor

EsEnyurt Belediyesi’nin, sosyal belediye-
cilik kapsamında ilçede yaşayan engelli ve
65 yaş ve üzeri vatandaşlara verdiği Evde

Temizlik hizmetinden, pandemi sürecinde bin 107 va-
tandaş faydalandı. Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan
engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını
karşılamaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü-
nün, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olmak üzere engelli ve
bakıma muhtaç kişiler için verdiği Evde Temizlik hiz-
metinden, pandeminin başladığı Mart ayından bu
yana bin 107 vatandaş yararlandı. Vatandaşlar, sosyal
belediyecilik anlamında hayatlarına dokunan bu hiz-
metten memnun olduklarını dile getirdi.

Hizmetten çok memnunum

Evde Temizlik hizmetinden yararlanan Cemal Bektaş,
“Bu hizmetten çok memnunum. Evimi güzel güzel te-
mizliyorlar, ellerine sağlık bundan iyisi can sağlığı.
Allah razı olsun kendilerinden” dedi Pandemi süre-
cinde de engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza verdi-
ğimiz Evde Temizlik Hizmeti sırasında maske, mesafe
ve hijyen kurallarına uyularak çalışma yapılıyor. Vatan-
daşlar, merkezin 0212 699 57 99 numaralı telefonunu
arayarak, Temizlik İşleri Müdürlüğüne başvuruda bu-
lunup, program dahilinde hizmet alabiliyor.

Esenyurt temizlik yaptı



B u yazı aslında 2018’de ya-
zılmıştı; ama, özellikle son
Amerikan Seçimlerinin de

etkisiyle konu aktüel hale geldiği
için, bazı  ilavelerle onu yeniden 
yayınlıyorum...   
Arabaya bindiniz ve kontak anah-

tarını çevirerek arabayı çalıştırdınız, sonra da
vitese takıp  gaz veriyorsunuz, ne olur, araba
öne doğru ivmelenerek harekete geçer!.. Bu
ara başka ne olur peki?.. 

Bunun da cevabını herkes biliyor aslında!..
Araba öne doğru ivmelenince, şekilde G ile
gösterilen başka bir “kuvvetin” sizi geriye
doğru “ittiğini” hissedersiniz ve bu “kuvvetin”
etkisiyle geriye-koltuğa doğru kaykılırsınız!
Sonra tabi, araba  belirli bir hıza ulaşınca bir
de bakarsınız ki  sizi geriye doğru “iten” o G
“kuvveti” de kaybolmuş!.. Aynı durum her
vites değiştirmede, arabanın öne doğru her iv-
melenmesinde tekrarlanacaktır; ta ki araba is-
tenilen sabit bir hıza ulaşana kadar. O hıza
ulaşınca ortada artık ne sizi geriye doğru iten
bir G “kuvveti” kalır, ne de öne doğru ivmelen-
dirici bir K kuvveti!.. Bu durumda yer küreyle
olan sürtünmeden ve hava direncinden dolayı
araba enerji kaybedeceği için, bunu önlemek,
kaybedilen enerjiyi takviye etmek amacıyla
sizin  bir miktar gaz vermeniz  yeterli olacaktır,
o kadar...
Bir nokta daha var, hemen onun da altını çize-
rek yolumuza öyle devam edelim... Birden
önünüze bir engel çıkıyor ve siz  aniden fren
yapmak zorunda kalıyorsunuz!.. Özünde gene
aynı şey!.. Bir -K kuvvetinin etkisiyle araba ya-
vaşlarken, siz de kendinizi birden tekrar ortaya
çıkan o G “kuvvetiyle” (ama bu kez ilk hareket
yönünde) öne doğru itiliyor hissedersiniz!..
Sanıyorum, gaz verdiğiniz zaman arabayı ile-
riye doğru  ivmelendirerek çeken o K kuvveti-
nin ne olduğunu, bunun nasıl ortaya çıktığını
açıklamaya gerek yok... Peki o, ivmelenme ve
fren yaparak durma anında geriye ve ileriye
doğru ortaya çıkan G “kuvveti” ne oluyor, 
bu nedir?.. 
Fizikte buna “ATALET KUVVETİ” deni-
yor!.. Ama aslında bu durumda  öyle ortada
K kuvvetinde olduğu gibi “kuvvet” diyebilece-
ğimiz bir kuvvet falan  söz konusu değildir!
Bu yüzden de zaten ona “kuvvet olmayan
kuvvet” anlamında “atalet kuvveti” deniyor!..
Şimdi, yukardaki şekilde, küreselleşme süre-
cinde yaşadığımız gerçeğini unutmadan,
arabanın yerine gelişmiş kapitalist ülkeleri
(örneğin Amerika’yı), arabayı kullanan insa-
nın yerine de buradaki geleneksel ulus devlet
insiyatifini ve bunun kitleler içindeki uzantıla-
rını-köklerini koyarak küreselleşme süreciyle
birlikte arabanın küresel düzeyde öne doğru
ivmelenmesine paralel olarak bu ülkelerde ne

olup bittiğini anlamaya çalışalım!..  
Eskiden, yani 21. Yüzyıl öncesinde -“21.
Yüzyıla özgü küreselleşme süreci” önce-
sinde- durum açıktı!1 Bu durumda, ulus 
devletin kanatları altında gelişip büyüyen ser-
maye ile ulus devlet arasında hiçbir çelişki
yoktu. Tam tersine, sermaye ancak kendi ulus
devletinin koruyucu kanatları altında dünya
pazarlarına açılarak ulus devletin silahlı gü-
cüyle yarattığı nüfuz bölgelerini pazar olarak
kullanabiliyordu. Bu dönemde yaşanılan
bütün o savaşların, dünya savaşlarının falan
nedeni de zaten kapitalist ülkelerin kendi 
aralarında dünya pazarlarını yeniden paylaş-
maları kavgasından başka bir şey değildi!..
Ancak, ne zaman ki “soğuk savaş” sona erdi,
“kapitalist ve sosyalist” olarak ikiye bölün-
müş dünya yerini tek bir sisteme bıraktı, 
“küreselleşme süreci” adını verdiğimiz 21.
Yüzyıla özgü yeni bir süreç ortaya çıktı, bu
durumda artık işlerin değiştiğini görüyoruz!.. 
İçine girilen bu yeni süreçte, artık dünya pa-
zarlarına açılmak için sermayenin ulus devle-
tin koruyucu kanatlarına ihtiyacı kalmıyordu;
tam tersine, ulus devletin sınırları ve koru-
yucu kanatları küresel bir oyuncu haline
gelen sermaye için engel haline dönüşmeye
başlamıştı!.. Tıpkı o ipek böceği kurtçuğu
gibi kendi ördüğü kozasının içinde kanatlanıp
kelebek haline gelen sermaye, artık “küresel
bir oyuncu” haline dönüşerek, ulus devlet ka-
buklarını sırtından atmaya, dünyanın dört bir
yanına uçup giderek, neresi kendisi için kârlı
ise oraya konup, orada üretim faaliyetini sür-
dürmeye başlamıştı... Daha başka bir deyişle,
dünya pazarlarında daha çok yer tutulabil-
mek için sermayenin artık arkasında ulus
devlet desteğine, onun silahlı gücüne ihtiyacı
yoktu! Önemli olan, bir malı rakiplerinden
daha hızlı bir şekilde, daha iyi kalitede ve
daha ucuza üretebilmekti. Ki, bunun da yolu,
yeni bilgilere sahip olmaktan, bunları tekno-
lojiye uygulayabilmekten geçiyordu... Yani,
dünyanın herhangi bir köşesinde örneğin tel-
evizyon alacak olan bir müşteri artık bunu
üreten firmanın ulusuna, dinine, ideolojisine
vb. bakmıyor, onun kalitesine, en son tekno-
lojiye sahip olup olmadığına ve de tabi fiya-
tına bakarak karar veriyordu. Ve kimse de
onu bu konuda engelleyemiyordu!..    
İşte, 21. Yüzyılın -ona damgasını vuran 
“küreselleşme sürecinin”- en önemli gerçeği
budur... Bu temel olguyu kavramadan içinde
yaşadığımız süreçte başka hiçbir şeyi kavra-
mak mümkün değildir!..

Şimdi tekrar başa dönelim: 
Soğuk Savaş sona erip de dünya pazarlarının
ikiye bölünmesi olayı sona erince, gelişmiş
kapitalist ülkeler -buralardaki ulus devlet
güçleri- buna çok sevindiler. Bunu kapitaliz-
min -kapitalist ülkelerin- küresel zaferi olarak
selamladılar!.. Öyle ki, zafer sarhoşluğu
içinde, yeni açılan bu sürecin ilerde ne türden
gelişmelere yol açabileceğini hiç düşünme-
den bütün güçleriyle bunu desteklediler.
Onlar halâ, 20.Yüzyıl’da olduğu gibi, ser-

maye ve ulus devleti tek bir bütün sayıyor-
lardı!.. Bu inançla sandılar ki, “oh ne güzel,
sermaye ihracının önündeki bütün engeller
kalktı” artık! Ve, 20. Yüzyıl kalıntısı “emper-
yalizm” anlayışlarıyla zafer çığlıkları atmaya
başladılar!.. 
Ancak, gelişmiş ülkelerin ulus devletleri ve
varoluş koşullarını 20. Yüzyıl kalıntısı bu eski
zemin üzerinde üretebilen unsurlar bir süre
sonra farkına vardılar ki, işler hiç de öyle dü-
şündükleri gibi gitmiyordu!.. Birden, “küre-
selleşme süreci” denilen ve dünya pazarlarını
tekleştiren bu yeni sürecin, -o sermaye için
ideal koşulları sağlasa da- kendi aleyhlerine
çalışmaya başladığını hissettiler!.. Çünkü,
“gelişmekte olan ülkelerde” üretim maliyetle-
rinin daha az olduğunu gören sermaye, bu-
ralarda yapılan yatırımın daha karlı  hale
geldiğini farkedince -üstelik bu şekilde pazarı
genişleterek yeni pazarlara sahip olmanın da
mümkün hale geldiğini görerek- artık eski
anavatanlarında ya hiç, ya da çok az yatırım
yapmaya başlamıştı!..

Sonuç mu?..
Çin’di, Hindistan’dı, Brezilya’ydı, Türkiye’ydi
falan derken üretici güçler buralarda geliş-
tikçe gelişmiş ülke ulus devletlerinin ve bu
yeni sürece ayak uyduramayarak kaderleri
bunlarla bütünleştirmiş olan insanların hayal
kırıklığı artmaya başladı, öyle ki, bu insanlar
eski güzel günlerin geride kalmaya başladı-
ğını gördükçe  korkuya kapılarak gittikçe hır-
çınlaştılar!.. 
Burada altını çizmemiz gereken noktanın,
korkuya kapılarak hırçınlaşan ve adına “küre-
selleşme” denilen bu yeni sürece karşı nefret
duyguları beslemeye başlayanların sadece
gelişmiş ülke ulus devlet yöneticilerinden ve
varoluş koşulları 20. Yüzyıl anlayışlarıyla sı-
nırlı olan -petro kimya, silah sanayii vb. - eski
tipten sermaye çevrelerinden ibaret olmadığı-
dır!.. Yatırımların neredeyse durma nokta-
sına gelmesi, işçilerin yerini robotların
almasıyla  işsizliğin artması, yaşam koşulla-
rını 21. Yüzyıl Bilgi toplumu dinamikleriyle
yeniden üretemeyen insanları da etkiliyor, 
onları da “yarın” korkusuyla yeni arayışlar
içine sokuyordu... 
İşte, “yeniden büyük Amerika” sloganının
büyüsüne kapılarak kitleleri Trump’un arka-
sında toplayan sürecin özü budur... (İngilte-
re’nin “Brexit” refleksinin, Fransa’nın, 20.
Yüzyıl kalıntısı ulus devletçi girişimlerden
medet ummasının ve diğer gelişmiş Avrupa
ülkelerinde yükselen “yeni sağ” hareketlerin
altında yatan neden budur!..) 
Peki, suyun akışını geriye döndürmek müm-
kün müdür? “Küreselleşme süreci” denilen
olay, öyle bazılarının isteyip istememesine
bağlı olan sübjektif bir süreç midir?.. Hayır,
değildir tabi!.. Bu konuyu başka çalışmalarda
daha önce çok ele aldık. Bu nedenle bu yazı
çerçevesinde olayın bu boyutuna tekrar gir-
mek istemiyorum... Burada, büyük tablonun
tamamlanması açısından, kısaca da olsa, 
altını çizmek istediğim başka bir konu 

daha var!..
Tamam, “küreselleşme süreciyle” birlikte ge-
lişmiş ülkelerde olup bitenler bunlar... Peki ya
bu arada, madalyonun “gelişmekte olan ül-
keler” adı verilen öteki yüzünde neler olu-
yordu?.. 
Bu konuyu da gene daha önce birçok kez ele
aldık. Ancak, araba metaforundan yola çıka-
rak  (diğer gelişmekte olan ülkeleri bir yana
bırakıp) bir süredir Türkiye’de yaşanılan sü-
rece yoğunlaşalım:  
Ne zamanki gelişmiş ülke ulus devletleri süre-
cin kendi aleyhlerine dönmeye başladığını
farkederek  gelişmekte olan ülkelere doğru
kaçıp giden sermayeyi tekrar eski anavatanla-
rına döndürmek için frene basmaya başladı-
lar, o andan itibaren, tıpkı araba fren yapınca
öne doğru kaykılan o insan gibi, bizdeki yö-
neticiler ve onların izinden giden insanlar da
bilinç dışı bir şekilde atalet refleksiyle 20.
Yüzyılı geri getirmeye çalışan gelişmiş ülke
ulus devletleriyle aynı zemine inip, onların
frene basma hareketine karşı bilinç dışı bir
refleksle onlara bu alanda karşı koyma 
yoluna girdiler...  

İşte olay budur. Dikkat ederseniz başlangıçta
buralarda -Türkiye’de- K kuvveti sistemi ile-
riye doğru iten-çeken bir kuvvet iken, 2 daha
sonra gelişmiş ülkelerin frene basmasıyla bir-
likte ileri doğru olan o K kuvvetinin yerini
yavaş yavaş negatif bir  -K kuvvetinin almaya
başladığını görürüz... Buna bağlı olarak da
bilinç dışı bir refleksle -atalet kuvvetiyle- gene
ulus devletçi bir G kuvveti ortaya çıkar...
Peki neden yanlış oluyor bu refleks? 

Gelişmekte olan bir ülkenin -örneğin Tür-
kiye’nin-  ulus devletçi reaksiyonları neden
yanlış oluyor?.. 
Yanlıştır, çünkü daha önce -küreselleşme 
sürecinin o ilk döneminde- arabayı ileri
doğru iten dış dinamik sadece gelişmiş ülke-
lerin desteği olmayıp, bu işin arkasında yatan
küresel sermaye insiyatifi idi. Bu nedenle, ge-
lişmiş ülke ulus devletleri frene basınca yapı-
lacak iş, onlarla küresel sermaye arasındaki
çelişkiyi göz önüne alarak provokasyona gel-
memek, tam tersine -küresel sermaye düş-
manlığı yapmak yerine- küresel sermaye ile
ilişkileri daha da geliştirerek gelişmiş ülke
ulus devlet gericiliğine karşı onlarla aynı kul-
vara inmeden kendi yolunda ilerleyerek karşı
koyabilmekti... 
İşte, başlangıçta esen küresel rüzgarları da
arkasına alarak ilerleyen Türkiye’nin, daha
sonra gelişmiş ülke ulus devletleri frene ba-
sınca onlarla aynı kulvara inerek onlara
orada cevap vermeye kalkmasının ardında
yatan yanlış budur... Bu kadar basit her şey!..
“Yerli-milli” olacağım derken işin küresel 
boyutunu gözden kaçırdığın an, seni böyle
kendi alanlarına -20. Yüzyıl kulvarlarına- 
çekiverirler işte!.. İleri giderken geriye doğru
kulaç atmanın diyalektiği bundan ibarettir!.. 
Sonra da siz tutar, “reformlar yaparak” kaçıp
giden küresel sermayeyi tekrar ülkeye getir-
mek için uğraşır durursunuz!! Önce zihniye-
tin değişmesi, olayın duygusal reaksiyonlar
düzeyinden bilişsel düzeye çıkarak kavranıla-
bilmesi gerekir...

Son bir nokta daha!
Sizce, şu anki duruma göre, Amerika’da
seçimlerin bir kazananı mı, yoksa bir kaybe-
deni mi vardır? Bence kaybedeni!.. Amerikan
halkı Trump gibi 20. Yüzyıl kalıntısı bir dina-
zoru sırtından atmıştır o kadar!.. Demokrat-
ların ve Biden’in sürecin “kazananı” haline
gelebilmesi için -ve Trump gibi dinazorların
tekrar hortlamasına olanak vermemek için-
acil olarak hemen Trump’a oy veren o kitle-
leri de kucaklayacak, 21. Yüzyıl süreçlerine
uygun bir SOSYAL DEVLET programı 
geliştirip, hiç vakit kaybetmeden bunu 
açıklaması gerekir... Biden’in en son imzala-
dığı bazı kararnameler, özellikle de iklim de-
ğişikliğine ilişkin Paris Sözleşmesi’ne tekrar
geri dönme kararnamesi falan bu yönde atı-
lan çok önemli bir adımdır, ama yetmez!.. 
İnsanların, süreç içinde, işsiz güçsüz aç kala-
cağız korkusundan kurtulmaları lazım... 
İşsiz mi kaldın, önce işsizlik parası alacaksın,
hala iş bulamadın mı o zaman bulana kadar
asgari geçim endeksine uygun bir sosyal 
yardım paketi var önünde... Yani sana dene-
cek ki, bak ya yeni sürece uygun olarak ken-
dini yenile, yeni bilgiler üreterek kendine yeni
süreç içinde bir yer bul -tabi bunun olanakla-
rını da sağlayarak- ya da şu anki durumunu
devam ettirerek bu halinle kalırsın... Ame-
rika’da bunların hiç biri yok... Eğer bu adım-
lar atılmazsa yarın Trump veya başka bir
dinazor yeni bir parti kurar ve bu sefer daha
büyük sorunlara yol açar...

SONUÇ: 21. Yüzyıl süreçlerinde yol alırken,
içinde siyasetin de yeniden üretildiği bütün
üst yapının buna uygun hale getirilmesi 
gerekiyor...    
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İl genelinde hizmet ve yatırım
faaliyetlerini titizlikle sürdüren
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi,

vatandaşlara doğrudan dokunacak sos-
yal projeleri de hayata geçiriyor. Bu kap-
samda, idari kararla faaliyetleri
durdurulan ve sosyal yardım kriterlerine
uygun olan esnafa, başvurularına istina-
den bir kereye mahsus olmak üzere Ocak
ve Şubat ayları içerisinde 2 bin TL nakdi
yardım yapılacak. Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin Ocak 2021 olağan
meclis toplantısında aldığı karar doğrul-
tusunda ayrıca Büyükşehir Belediyesi’ne
ait gayrimenkullerde 2021 yılı içerisinde
kira fiyatında artış uygulanmayacak.
Faaliyetleri idari kararla durdurulan iş
yerlerinden kapalı kaldıkları süre bo-
yunca kira, ecrimisil, işgaliye ve ortak
alan giderleri alınmayacak. Aynı süre içe-
risinde faaliyetlerinde azalma meydana
gelen iş yerlerinde ise kira, ecrimisil, işga-

liye ve ortak alan giderleri yüzde 50 indi-
rimli olarak alınacak. Faaliyetleri durdu-
rulan iş yerlerinin sözleşmeleri de kapalı
kaldıkları süre kadar uzatılacak.  

Vatandaşın yanındayız

Konu hakkında açıklama yapan Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Al-
bayrak, “Salgına karşı etkin bir şekilde
mücadele ederken vatandaşlarımızın ya-
nında olmaya devam ediyoruz. Bu sü-
reçte ekonomik zorluklar yaşayan
esnafımızı desteklemek adına Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi olarak bir sosyal
projemizi daha hayata geçirdik. Esnafı-
mıza nakdi yardım ödemeleri başlamış-
tır. Bu projemizin esnafımıza, ailelerine
ve kentimize hayırlı olmasını diliyor, des-
tekleme kararının alınmasında emeği
geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Meclisimizin değerli üyelerine teşekkür
ediyorum” dedi. İRFAN DEMİR

Tekirdağ esnafına destek

T emeli 28 Aralık’ta atılan KİPTAŞ
İzmit Çınar Evleri Konutları için
kura çekilişi düzenlendi. Topka-

pı’daki KİPTAŞ Genel Müdürlüğü’nde,
noter huzurunda düzenlenen çekiliş etkin-
liği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmit Bele-
diye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in
katılımıyla gerçekleştirildi. Çekiliş önce-
sinde konuşan İmamoğlu, Hürriyet ve
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt birer ko-
nuşma yaptı. İstanbul ve İzmit’in birbirine
yakın iller olduğunu hatırlatan İmamoğlu,
“Yakınlığın enerjisinin her iki belediyede
güzel fırsatlar sağlamasını diliyorum”
dedi. Aralık ayında temeli atılan projede
emeği geçen her kurum, kuruluş ve kişiye
teşekkürlerini ileten İmamoğlu, kamuda
kayıtsız şartsız iş birliği şart olduğunu
vurguladı. “Herkes kamu görevi yaptığının
farkında olmalıdır” diyen İmamoğlu, “Hiç
kimse burada, kişisel egoizm ya da kişisel
birtakım ve beklentiler üzerinden süreç ta-
nımlamamalıdır. Bu manada, bizim İz-
mit'te yaptığımız bu iş birliği tam da buna
örnektir. Doğru zamanda, doğru yerde,
doğru ihtiyaç belirleme sürecine dair iyi
bir iş birliği tanımladığınız da böyle ilgi
görür. Gördüğümüz gibi yaklaşık yirmi
katı bir talep toplayan bu proje, bunun o
anlamda da örneğidir” ifadelerini kul-
landı.

Hedef sağlıklı konut 

İzmit Belediyesi ile iş birliklerinin başka
alanlarda da devam edeceğini vurgulayan
İmamoğlu, “Bu işin partisi de olmaz hiç-
bir şekilde. Çağrımız açıktır; bizimle bağ
kurmak isteyen kim olursa olsun, kapımız
ardına kadar açıktır; iş birliği yaparız,
çözüm üretiriz, çözüme katkı sunarız”
diye konuştu. Deprem konusunda iki ana
prensip ile mücadele verilmesi gerektiğini
belirten İmamoğlu, şunları söyledi: “Bir
tanesi kentsel dönüşüm. İnsanların
içinde bir an bile durması yanlış
olan konutlardan, sağlam ve sağ-
lıklı konutlara kavuşmasını sağ-
lamak. Bir diğer konu ise,
aslında bu da o sürece hizmet
eden -ki Çınar Evler tam da
bunun bir örneğidir- sosyal
konut üreterek, konut sahibi
olamamış insanlara sağlam,
yaşanabilir ve birçok unsu-
ruyla insan odaklı konutlara
sahip olmasını sağlayarak;
güven içinde kendilerinin ev sa-
hibi oldukları bir sisteme dahil
etme çabası. Bu ikisi, yaşayacağı-
mız İstanbul depreminde belki de en
büyük güvencemiz olacak.”

Iskalamadan işleme devam

Bu ve benzeri projeleri hassasiyet, şeffaf-
lık, dürüstçe ve kişisel çıkar gözetmeden
yapacaklarının altını çizen İmamoğlu,
“Ne yazık ki geçmişte, bunun tam tersi ör-
nekler bu kurum içerisinde vuku bulmuş-
tur. Bunları gün yüzüne çıkardıkça da
üzüntümüz artmaktadır. Ama onlarla il-

gili de gereken işlemleri yapmayı da asla
ıskalamadan yapmaya da devam edece-
ğiz” şeklinde konuştu. 

İBB Türkiye için önemli

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de İBB ve
KİPTAŞ ile gerçekleştirdikleri birlikteliğin
kendileri için çok kıymetli olduğunun altını

çizdi. Hürri

yet, “İstanbul Büyükşehir Belediye’mizin
bizimle olan dayanışması, beraberce çalış-
malarımız bugün ilk meyvesini veriyor.
Hep söylüyoruz: İlçe belediyesiyiz, ama
büyükşehir belediyelerimizin bize verdiği
katkıyla; İzmit’te, insana değen, insanın

hayrına projeleri hayata geçirmek, bu an-
lamda dayanışma göstermek… Sayın
Başkan’ımıza da ayrıca teşekkür etmeyi bir
borç bilirim. Hiçbir siyaset gözetmeksizin,
bütün belediyelere bu yardım elini uzatıyor
olması İzmit, İzmitliler, Kocaeli ve tüm
Türkiye için önemli. Çünkü İBB, Türki-
ye’nin lokomotifi. Bu lokomotifin bir par-
çasını da bir anlamını da bir eserini de
İzmit’te yaşatıyor olmak, İzmit’te hayata
geçiriyor olmak çok kıymetli. Bu sürecin
bu kadar şeffaf yürütülüyor olması, in-

sanlarımıza adil, eşit bir imkan ve fır-
sat sunuluyor olması, projenin

detaylarında sağlıkçılarımıza, en-
gellilerimize ve şehit yakınları-
mıza ayrıcalıklı gruplar olarak
öncelik tanınıyor olması proje-
nin kıymetini daha da artıran
bir özellik” ifadelerini kul-
landı. 

Başvurusu sayısı çok
yüksek

Konuşmasında rakamsal bilgi-
ler paylaşan KİPTAŞ Genel

Müdürü Ali Kurt da şunları söy-
ledi: “3 haftalık süre sonunda baş-

vuru sayımız 2 bin 930 olup,
projemizdeki konut adedinin yaklaşık 20

katı bir sayıya ulaştık. Katılım bedelinin
ödenmemesi ya da eksik bilgiler nedeni ile
maalesef kuraya giremeyecek başvuru sa-
hiplerimiz var. Kuraya girecek olan ve
noter tarafından onaylanan başvuru sayı-
mız 2 bin 605. KİPTAŞ Çınar Evler proje-
miz, yeni yönetim anlayışımızın somut bir
örneğidir. Biz projelerimize, konut adedi
olarak değil, ev sahibi olmayan vatandaş-

larımızı ev sahibi yapmanın ne kadar kıy-
metli ve değerli olduğu bilinciyle bakıyo-
ruz. KİPTAŞ Çınar Evler, bizim için 143
konuttan daha fazla şey ifade ediyor. Bu
proje ile kamu kurumlarının ortak iş birliği
ile ne kadar kısa sürede, toplum yararına
ne kadar faydalı işler yapabileceğini gös-
terdik. Deprem kuşağında yer alan İz-
mit'te, yapı stokunun önemine dikkat
çekerek, birçok kurumun bu anlamda yatı-
rımlarına hız vermesine öncülük ettik.”

Rekabetten keyif duyarız

“Umuyoruz, KİPTAŞ olarak açtığımız bu
yolda; nitelikli, güvenli, ulaşılabilir ve bu
kalitede sosyal konut projelerinin çok daha
fazlası yapılır” diyen Kurt, “Bu kalitede ve
bu standartta bir proje, bizim sunduğu-
muz imkanlardan daha uygun şartlarda
piyasaya arz edilir diye ümit ediyoruz. Biz
bundan keyif duyar, örnek alırız. Böylece,
evi olmayan vatandaşlarımız da riskli ya-
pılarından bir an önce tahliye olur ve sağ-
lam konutlara taşınmış olurlar” ifadelerini
kullandı. Sağlık çalışanlarını ayrıcalıklı
grup kategorisine aldıklarını belirten Kurt,
“Sağlık çalışanlarımız, engelli vatandaşla-
rımız ve şehit ailelerimizin kuralarını çeke-
rek başlayacağız. Birer asil, dörder yedek
üye belirleyeceğiz. Yedek üyelerimizi fazla
belirlemekteki amacımız başvuru kriterleri-
mizle gerçek hak sahiplerine eşleştirmek.
Bu projeyi, başta belirlediğimiz kriter sa-
hipleri ile eşleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından İmamoğlu, Hür-
riyet, Kurt ve KİPTAŞ A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ertan Yıldız, projenin ilk
talihlilerini noter huzurunda gerçekleştiri-
len çekilişle belirledi. 

HERKES KAMU GOREVI
YAPTIGINI BILMELIDIR

Harbiye Uğur Mumcu Anıtı önünde dün
saat 11.30'da Türkiye Gazeteciler Sendi-
kası'nın (TGS) çağrısıyla bir araya gelenler
Uğur Mumcu'yu andı. Katledilişinin 28’inci
yılında Uğur Mumcu’yu anan TGS, “Her
şeye rağmen gerçekleri yazacağız ve bir
an olsun geri adım atmayacağız” dedi

türkiye Gazeteciler Sendikası
(TGS), 28 yıl önce suikast sonucu
katledilen gazeteci, araştırmacı ve

yazar Uğur Mumcu’yu andı. Harbiye’de bulu-
nan Uğur Mumcu Anıtı önünde yapılan an-
maya çok sayıda gazeteci katılırken,
Mumcu’nun fotoğrafları ve kırmızı karanfiller
taşındı. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş,
Mumcu’nun izinde habercilik yapmaktan vaz-
geçmeyeceklerini ifade ederek, hakikati yazanla-
rın var olduğunu dile getirdi. Türkiye’de
gazetecilik yapmanın önündeki engellere deği-
nen Durmuş, “Bu ülkede gazeteciler katledildi.
Belki bugün katledilmiyor ama gazetecilik faali-
yetleri engelleniyor. Hakikati yazması engelleni-
yor. Her şeye rağmen gerçekleri yazacağız ve bir
an olsun geri adım atmayacağız” dedi.

Kalemi yere düşmeyecek

Ardından konuşan Cumhuriyet Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ise gazeteci-
liğin onurlu bir meslek olduğunun altını çizdi.
Küçükkaya, “Mumcu’nun kalemini yere düşür-
meyecek inatla yazmaya, onu sahiplenmeye
devam edeceğiz” dedi.

FATİH POLAT

İBB ve İzmit Belediyesi’nin iş birliğiyle temeli atılan KİPTAŞ İzmit Çınar Evleri Konutları için kura çekilişi gerçekleştirildi.
Kamuda kayıtsız şartsız iş birliğinin şart olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Herkes kamu görevi yaptığının farkında 
olmalıdır. Hiç kimse burada, kişisel egoizm ya da kişisel birtakım ve beklentiler üzerinden süreç tanımlamamalıdır” dedi

Uğur Mumcu
unutulmadı

“KİPTAŞ İzmit Çınar Evler Sosyal
Konut Projesi”, İzmit’in dayanıklı yapı
stokunun artırılması ve nitelikli, modern,
ulaşılabilir bir sosyal konut projesi inşa
etme vizyonuyla tasarlandı. Yeni nesil
sosyal konut ve butik yaşam anlayışını
buluşturan proje, 4 blokta 143 konut ve
5 ticari birimden oluşuyor. Projede, or-
talama kat brüt alanları 87 m2 olan 37
adet 2+1 bahçe kullanımlı daire, 93 m2
olan 66 adet 2+1 ara kat daire, 124 m2
olan 40 adet 3+1 olmak üzere toplam
143 konut var. Projenin yüzde 40’ı yeşil
alandan oluşuyor. Projede; geniş yeşil
alanlar, otopark ve spor alanları var.

Projenin detayları

BAŞVURU SÜRECİ
VE ŞARTLAR

BAŞVURU SÜRECİ
VE ŞARTLAR

BAŞVURU SÜRECİ
VE ŞARTLAR

BAŞVURU SÜRECİ
VE ŞARTLAR

BAŞVURU SÜRECİ
VE ŞARTLAR

BAŞVURU SÜRECİ
VE ŞARTLAR

BAŞVURU SÜRECİ
VE ŞARTLAR

Başvuru şartı olarak; kendisi veya eşine ait evi
olmaması, son bir yıldır Kocaeli il sınırlarında ikamet

etmesi ve daha önce KİPTAŞ’tan ev almamış olması ge-
rekli. Projeye; 28 Aralık ve 18 Ocak tarihleri arasında,

KİPTAŞ İzmit Çınar Evler Sitesi (cinarevler.kiptas.com.tr) üze-
rinden online talep alındı. 500 TL katılım bedeli, yine internet

üzerinden kredi kartı veya havale/EFT ile ödendi. Ayrıca
İzmit'te bir başvuru çadırı kuruldu. Projedeki konutların

yüzde 21’ine denk gelen kısmı şehit aileleri, harp ve vazife
malulleri ile dul ve yetimleri; en az yüzde 40 oranında

engelli vatandaşlar ve kamu ve özel sağlık kurum
ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını

belgeleyen tüm sağlık personeli
için ayrıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara hizmet veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi,
Koronavirüs süreci boyunca maddi anlamda zor günler geçiren esnafa yardım eli uzattı

Maltepe Belediyesi, zorlu pandemi ko-
şullarının hüküm sürdüğü 2020 yılında
da kadınlara yönelik hizmetlerinden

ödün vermedi. Dünyanın çeşitli yerlerinden, önde
gelen akademisyen, yazar, sanatçı, siyasetçi ve
alanında önemli hizmetlerde bulunmuş kadınları,
ilçede düzenlenen “Maltepe Kadın Forumu”nda
bir araya getiren belediye, çalışmalar kapsamında
440 kadına danışmanlık hizmeti verdi. Maltepe
Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’ne bağlı
kadın danışma ve sosyal yaşam merkezinde, 2020
yılında da aralıksız hizmet verilmeye devam
edildi. Bu kapsamda psikolojik, hukuki danışan
hizmetleri, diğer sosyal hizmetler, yaygın sosyo-
kültürel eğitimler, kurslar ve fiziksel aktivite hiz-
metlerinin verildiği kadın danışma ve sosyal
yaşam merkezlerinde 440 kadına danışmanlık
hizmeti verildi. “Hoş geldin bebek, Maltepe se-
ninle güzelleşecek” projesi kapsamında da, 695
aileye bebek paketi hediyesi verilirken, müdürlüğe
bağlı Üreten Engelliler Merkezi’nde düzenlenen
“Üret-Kazan Projesi”yle de, 20 kadına ve 20 en-
gelli çocuğa eğitim verildi. Boyner Grubu ile müş-
terek düzenlenen temel mağazacılık eğitimi
programındaysa ilçe sınırları içerisinde ikamet
eden 60 kadının eğitim verilmek üzere kaydı
alındı, 20 kadına eğitim verildi ve 16 kadının eğiti-
mini tamamlaması sağlandı.

50 bin adet maske dikildi 

Ağır geçen pandemi koşullarında açıklanan ge-
nelgelere uygun olarak kadın danışma merkezle-
rinde 50 bin adet maske dikilirken, Covid-19
tedbirleri kapsamında sokak kısıtlaması nedeniyle
evden dışarı çıkamayan 2 bin 500 aileyle tele-
fonda anket çalışması yapıldı. SAVAŞ ATAK

Maltepe kadınları
yalnız bırakmadı

Silivri pandemi
için anı yazacak

Silivri Belediyesi yetişkin ve çocukların
pandemi sürecinde hissettiklerini ve öğ-
rendiklerini gelecek nesillere aktarmak

amacı ile “Anılarla Pandemi” ve “Hayat Eve
Sığar” temasıyla şiir, resim ve anı yarışması dü-
zenliyor. Ödüller arasında tam, yarım ve çeyrek
altın, 2000 TL hediye çeki, tablet ve akıllı saat yer
alıyor. Silivri Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına
alarak insanların zorlu bir süreç yaşamasına sebep
olan Kovid-19 pandemisi nedeniyle neler hissettik-
lerini, neler yaşadıklarını ve neler öğrendiklerini be-
lirlemek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla
ödüllü yarışma düzenleniyor. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN
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O bir Robin Hood muydu, yoksa özel bir halkla
ilişkiler çalışması sonucu mu öyle pazarlandı?
Sezgin Baran Korkmaz...

Gerçek ismiyle Sezgin Bulcumlu...
Kimi gazetecilerin telefon rehberlerinde kayıtlı olan

ismiyle Abdülrezzak Kornaz...
****

Kars'ın Digor ilçesinin Bacalı Köyü'nden...
Kars'ın büyük köylerinden biri...
Hala insanların ihtiyacı olan suyu eşekle çektikleri

yoksul bir köy.
Kendi köyünün su sorununu bile çöz(e)meyen sözde

Robin Hood.
Beraber büyüdüğü arkadaşlarına göre ilkokul mezunu...
Ortakokulu bile bitirdiği şüpheli.
Bulcumlu ailesi yoksul ve kalabalık bir aile...
Songül Ablası büyütmüş.
80'li yıllarda tencere tava pazarlamacılığı çok yay-

gındı bilirsiniz.
Evlerde toplantı yapılarak pazarlama yapılırdı.
Baran'ın ablası yıllarca tencere tava pazarlama işi

yapmış.
Ailesine ve Baran'a öyle bakmış ve büyütmüş.
Aynı işi Baran'da yapmış yıllarca.
Gençliğinde etrafından Baran için yapılan değerlen-

dirme şöyle: Gözü kara, zehir gibi, girişimci, yaratıcı
ama aynı zamanda cimri...

İlk evliliğini Digor'dan yapmış. Bir çocuğu var.
Sonra boşanmış ve Karadenizli bir kadınla evlenmiş.
Yeni eşinden de çok korkarmış!
İddialara göre, bir gün Amerika'ya sahte kimlikle gitmiş.
Ve dönüşünde Mevlam O'nun için yürü ya kulum demiş.
Çünkü çok yüklü bir para ve strateji ile dönmüş.
Bir Ermeni ailenin malına çökülmüş... Tabi bunlar

iddialar...
Ancak, Kars'ın Digor ilçesinin Bacalı Köyü'nden or-

takokul mezunu bile olduğu şüpheli Sezgin Bulcumlu,
tencere tava satarken bir anda zengin oluvermiş.

Masal değil ha, gerçek...
****

Şimdi hikaye şu.
Cem Uzan, Motorola'yı dolandırmış diyerek övgü

düzen halkımız.
Zengin olmadan önce adını ve soyadını değiştiren

Sezgin Baran Korkmaz'a da övgüler düzüyor.
“Ne olmuş yani yurt dışından ABD maliyesinden ça-

lınan para getirdiyse” diyor.
Ama aynı şeyi söyleyenler nedense Rıza Sarraf ile il-

gili aynı övgüyü yapmıyorlar.
Gazetemizde de ortağım Mehmet Mert'in kendisiyle

yaptığı bir söyleşide "İyi ki varsın Robin Hood" diye at-
tığı başlık aklıma geliyor.

Aslında bir halkla ilişkiler çalışması olan bir süreç.
Gazetecilerle, siyasilerle, bürokratlarla kurulan özel

ilişkiler.
Tabi bu ilişkilerin bizim ülkemizde nasıl kurulduğu

ortada duruyor.
****

Zenginliğin kaynağını, parasının kaynağını açıklaya-
mayan Robin Hood'lar...

Hırsızlıkları, kara paraları normalleştiren halkımız.

Meşrebine göre tu kaka, meşrebine göre övülen
gayri ahlaki yöntemler.

Sarraf'da İran parasını ülkemize getirdi bundan ko-
misyon aldı, komisyon dağıttı. 

Neden bu tepkiniz?
Baran'da aynısını yaptı, neden bu sessizliğiniz?
Uzan'da yaptı, neden bu şiddetiniz?
Ah bu iki yüzlülük, ah bu çifte standart.

****
Uzun süredir SBK ile ilgili yazıyor ve konuşuyorum.
En son Zanka TV'de gerçek ismini fantezi olarak

Abdülrezzak Kornaz diye açıklayınca, Baran'ın trolleri
Twitter'da saldıraya geçti. Engelle engelle bitmediler.

En son bizzat Baran merkezli bir trol küfürlerle saldırdı.
Sonra ne mi oldu? Hesabını kapattı ve kayboldu.
Sezgin Baran Korkmaz ve trollerine buradan hodri

meydan diyorum.
Yazmaya ve konuşmaya devam edeceğim.
Sezgin Baran Korkmaz'da bir gün bu ülkede adil

yargılanacak.
Hikayesinin tüm arka planlarını okuyacağız.
Eninde sonunda Amerika Birleşik Devletleri onu tes-

lim alacak.
****

Ve gazetelerde, televizyonlarda neden SBK ile ha-
berler çıkmıyor derseniz, yanıtım çok basit; öncesinde
kurulan farklı ilişkilerden dolayı.

Aynı zamanda duygusal ilişkiler...
Yazın bir kenara; gerçeğin eninde sonunda ortaya

çıkma özelliğine inanarak onları da bir gün okuyacak
ve duyacağız.

Son söz: Ne Baran'ın trolleri ve kendisi, ne de başkaları
düşüncelerimi yazmamı ve konuşmamı engeleyemez biline...

Not: Ahmet Şık'ın T24'de SBK ile ilgili yazdığı de-
taylı yazıyı mutlaka bulup okuyun. Nasıl zengin oldu ve
neden operasyon çekildi? Merakınızı giderebilecek ol-
dukça detayla bilgi var.

Bu yazı tukenmezhaber.com adresinden alınmıştır.

O bir Robin Hood
muydu, yoksa...? 

Ali TARAKCI
alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER

A nakronizm, Yunanca "geriye", "karşı"
anlamını veren "ana" eki ile zaman an-
lamındaki khronosun birleşmesinden

ortaya çıkan bir kavram.
Özetle olayların zamansal bağlamının dışında

değerlendirilme yanlışına verilen addır.
Aslında ille de kötü olmayan pragmatizmin

Türkiye’de neredeyse ilkesizlik anlamında edin-
diği kötü anlamları zaten yaşayarak görüyoruz.

Bu iki kavram devirlerin birbirlerini yanlışla-
yarak ve tasfiye ederek değiştiği Türkiye siyase-
tinde bir araya gelince ortaya ciddi
ahlaksızlıklar, tutarsızlıklar, çelişkiler, ceza da-
vaları hatta nihayet şiddet çıkıyor.

Son bir hafta içinde bunun üç örneğini gör-
dük.

Önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu, 2013 yılında Türkiye’de çözüm süre-
cinin başlamasından hemen sonra Paris’te iki
kadınla birlikte karanlık bir cinayetle öldürülen
PKK’lı Sakine Cansız’ın ardından attığı bir
tweet nedeniyle teröristlikle suçlandı, bu tweet 6
yıl sonra tam da CHP’nin İstanbul’da belediyeyi
AK Parti’den almasından hemen sonra açılan
davanın delilleri arasında girdi.

Geçen haftalarda Kaftancıoğlu’nun terörist-
liği bir kere daha Cumhurbaşkanı tarafından
ilan edilince, televizyonlara çıka iktidar sözcü-
leri bu tweeti kendilerine delil gösterdiler.

Halbuki Kaftancıoğlu, adı bilinmeyen bir
CHP İstanbul İl yöneticisi olarak o tweeti attığı
günlerde devletin kosteri milletvekillerini İm-
ralı’ya PKK’nın lideriyle görüşmeye götürmeye
başlamış, Sakine Cansız’ın cenazesi hükümetin
onayıyla Türkiye getirilmiş, hükümet sözcüsü
üzüntülerini bildirerek başsağlığı dilemiş, Diyar-
bakır’da valilik cenazenin şehrin en büyük mey-
danında bir mitingle kaldırılmasına onay
vermiş, polis korumasında yapılan cenazeye tel-
evizyonlar canlı yayında bağlanmış, aralarında
devletin ajansı ve resmi televizyonunun da ol-
duğu bütün medya cenazeyi ve suikastı günlerce
haber yapmış,  cenaze ertesi gün iktidarı destek-
leyen ve desteklemeyen medyada barış, kardeş-
lik manşetleriyle verilmiş, şimdi televizyonlarda
bu tweet üzerinden Kaftancıoğlu’nu teröristlikle
suçlayanlar da o günlerde Sakine Cansız’ın ba-
rışı desteklediği için hedef olduğu yolunda yazı-
lar yazmışlardı. 

Yani 7 yıl öncesinin bu bağlamını tamamen
görmezden gelip, oradan sadece Canan Kaftan-
cıoğlu’nun tweetini çekerek bugüne taşıyınca or-
taya terör propagandası suçu çıkarılmıştı.

Benzer bir anakronik ahlaksızlık örneği de
eski Hürriyet yazarı Melis Alphan’ın başına
geldi. 

O da 2015 Nevruz’unda Diyarbakır'dan Fa-
cebook'unda paylaştığı bir fotoğrafta, ellerinde

Öcalan resimleri olan kişiler göründüğü için
terör propagandasından geçen hafta ifade
verdi. 

Halbuki o Nevruz mitinginde bizzat Öca-
lan’ın okuduğu mektup devletin onayı bilgisi da-
hilinde yazılmış, İmralı’dan çıkarılmış ve
aralarında Anadolu Ajansı, TRT’nin de olduğu
bütün kanallar o mektubun okunuşunu canlı ola-
rak yayınlamışlar, o mitinginde çok sayıda ikti-
darı destekleyen köşe yazarı ve gazeteci de
bulunmuş, Diyarbakır’dan canlı yayınlarla Nev-
ruz’un barış havası övülmüş ve ertesi gün gaze-
telerin manşetlerinde yine o mitingden
fotoğraflar manşetlerde yer almış, tabii ki bütün
bunlar yapılırken mitingin kürsünün hemen ar-
kasında duran Öcalan fotoğrafı her yerde çık-
mıştı. Ayrıca o Öcalan fotoğraflarından en
sonuncusu İmralı’da devlet tarafından çekilip,
HDP’lilere verilmiş bir fotoğraftı. 

Ama bütün bu bağlam bir tarafa bırakıldı-
ğında, o günlerde Facebook'unda bir kare fotoğ-
raf paylaşmak 2020 yılında bir terör
propagandası suç deliline dönebiliyor.

Sadece adı bilinen muhalifler değil, Türki-
ye’de geçmişte başta devletin, iktidar partisinin
herkesin desteklediği zamanlarda girdiği ve des-
tek verdiği ‘cemaat’ten iktidarın desteği kestiği
zaman çıkmadığı için binlerce insan FETÖ üyesi
haline geldi, pek çoğu hapiste, daha fazlası işini,
malını mülkünü kaybetti. Yine hükümetin İmra-
lı’ya, Kandil’e seferler düzenlediği günlerde söy-
ledikleri, sosyal medya hesaplarından
paylaştıkları yüzünden yine binlerce insan PKK
propagandasından ceza aldı, hapse girdi, işini
kaybetti. 

Bu aslında son durumundan memnun olun-
mayan muhaliflere uygulanan anakronizm tari-
fesi. 

Herkese aynı tarife uygulanmıyor.
O yüzden geçen hafta bu pragmatik anakro-

nizmin üçüncü örneği hepsinden farklıydı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sel-

çuk Özdağ, aralarında kendi partisinin de ol-
duğu muhalefet partilerini gün aşırı PKK ve
FETÖ ile birlikte anan Bahçeli’ye FETÖ’nün 15
Temmuz darbe girişimi öncesi, en büyük operas-
yonu olan 17/25 Aralık’a verdiği açık desteği
hatırlatan bir dizi tweet attı.

MHP, 17/25 Aralık operasyonlarına büyük
destek vermiş; Devlet Bahçeli, operasyonların
birinci yıldönümünde Meclis’te yaptığı konuş-
mada 17-25 Aralık’ı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mü-
cadele Haftası ilân ettiklerini açıklamıştı.2014
yılında MHP, bu hafta için özel bir logo dahi ta-
sarlamıştı.2015’teki 7 Haziran seçimlerinin ar-
dından Bahçeli, Cumhuriyet’in o günlerdeki
genel yayın yönetmeni Can Dündar’a partideki
odasında verdiği röportajda, masasının yanında
duran ayaklı takvimin pilini saat tam 17:25’i
gösterirken çıkardığını anlatmıştı:"Bunu bizzat
ben yaptım. 17:25’i gösterdiğinde pilini çıkar-
dım. Her gün bu takvime bakıyorum. Buradan
da anlayabilirsiniz ki biz, 17 ve 25 Aralık’ın he-
sabının sorulması vaadimizden asla geri adım
atmayız."Bahçeli, 7 Haziran seçimlerinden
sonra AK Parti’yle koalisyon görüşmeleri için de
bir şart ileri sürmüştü: "Ver Bilal’i, al hilali."

Hatta şimdi pek kimse hatırlamıyor, şimdi
asenaya dönen bazı kalemlerin elinden çıkan
meşhur Pelikan bildirisinde Davutoğlu’nun suç

kalemlerinden biri şuydu:
"REİS’e yönelik hırsızlık iftirası kampanyası-

nın asenası olarak arzı endam eden Bahçeli "Bi-
lal’i ver koalisyonu al" diye nara atmaya
başlar.REİS çok öfkelenir.Kendisinden açık açık
çocuğunu kurban vermesini
istemektedirler.Hoca ise Bilal Erdoğan’ı kurban
olarak isteyen Bahçeli’nin meclis yeminini so-
nuna kadar bekler.Ve sonra da tüm kabinesiyle
birlikte alkışı basar."

Bütün bunlar büyük sırlar da değil. 
Hala MHP’nin resmi Twitter hesabında,

17/25 Aralık operasyonlarına verdiği destek
mesajları yerinde duruyor.

Buna benzer tweetler yüzünden Türkiye’de
insanlar bir anda adlarını KHK listelerinde
bulup, memurluktan atıldı, bu ve benzer tweetle-
rin delil olduğu davalarda mahkumiyet alıp hala
hapiste olan binlerce insan var. 

Ama MHP’nin bu desteğin hatırlatılmasın-
dan bu kadar rahatsız olmasına da aslında hiç

gerek yok.
Çünkü Türkiye’de iktidar anakronizmi gayet

pragmatik bir biçimde kullanıyor.
Eğer son güncellenmiş halinizde iktidara

destek veriyorsanız, geçmişinizde sıfır noktanız
iktidara destek verdiğiniz yerden başlatılır.

Öncesi sıfırlanır ya da görmezden gelinir.
O yüzden MHP’nin 28 Şubat’ta, 27 Ni-

san’da, AK Parti kapatma davasında, Gezi’de,
17/25 Aralık’ta ne dediğinin artık hiçbir önemi
yok. Af kapısı her zaman açıktır. Mühim olan
son nefeste iktidarı destekleyip desteklememek-
tir. 

Ama 28 Şubat’ta, 27 Nisan’da, AK Parti
kapatma davasında, Gezi’de, 17/25 Aralık’ta
ve 15 Temmuz’da muhafazakar kesime, AK
Parti iktidarına ve Erdoğan’a destek vermiş biri
bile olsanız, eğer en son hukuksuzluklarından
ve anti-demokratik uygulamalarından şikayet-
çiyseniz size geçmiş olsun. 

Bu son nefesteki ekberü'l-kebâir sizin bütün

eski hayır ve hasenatlarınızı siler. Bir yanlış, 10
doğruyu götürür.  

Bir bakmışsınız zaten iflah olmaz bir komü-
nist, dinsiz bir liberal, aslında kripto bir FE-
TÖ’cü olduğunuz ortaya çıkarılmış. 

İktidarın Türkçe Olimpiyatları’nda gözyaşı
döktüğü günlerde attığınız bir tweet, Öcalan’ı
övmeyene kız verilmeyen devirlerde çözüm sü-
recindeki akil adamlığınız teröristliğinizin nişa-
nesi oluverir.

Hiçbiri yok diye sevinmeyin, son durumu-
nuzda iktidara muhalifsen, geçmişiniz bugüne
suç olarak taşınır, aynı dönemde sizinle aynı
şeyleri yapmış bugünün iktidarı destekleyicile-
rine suç olmayan size suç oluverir.

Bu pragmatik anakronizmde, 28 Şubat’ta,
27 Nisan’da, Gezi’de, 17/25 Aralık’ta, 15 Tem-
muz’da hatta 2017 referandumunda Erdoğan’ı
desteklemiş Selçuk Özdağ gibi eski bir AK Parti
grup başkanvekili bile olsanız, Ankara’nın orta-
sında Cuma namazına giderken size saldırı-
lınca, 8 saat ne denileceği şaşırılır, 17/25
Aralık’ı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Haf-
tası ilan etmiş son ortağı ürkütmekten
korkulur. 

Pragmatik anakronizmde vefa yoktur. 
Bugün iktidarı destekliyor olmanız, yarın ilk

eleştirinizde sizin geçmişinizin de suç halinde
önünüze getirilmesini engellemez.

Muhtemelen yarın Cumhur İttifakı bitse AK
Parti cephesi, Bahçeli’nin son dört yılda verdiği
desteği bir anda silecek ve tekrar onun aslında
nasıl da 17/25 Aralık operasyonlarına destek
verdiğini hatırlatmaya başlayacak.

Muhtemelen o sırada MHP de AK Parti’yle
ittifak günlerini bırakıp, Erdoğan’ın çözüm sü-
reci günlerini, milliyetçiliği nasıl ayakları altına
aldığını hatırlayıverecek.

İfade hürriyetinin, hukukun olmadığı bir ül-
kede herkes her an terörist, vatan haini ilan
edilmeye bir adım uzakta yaşıyor demektir.

Geçmişi bugünün ihtiyaçları için anakronik
olarak kullanarak, her an bir suçlamaya çevire-
rek ortaya birbirine güvenmeyen bir toplum,
şahsiyetsiz insan profilleri çıkar.

Dün suç olmayan bir fiilin, yarın sadece iste-
nen insanlar için suç haline gelebildiği bir ülke
sadece muhalifler için değil, iktidarı elinde bu-
lunduranlar için de riskli, tekinsiz bir ülkedir.

Bu yazı karar.com adresinden alınmıştır.

Ne kadar pragmatik
o kadar anakronik

Yıldıray OĞUR
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Uzun süredir SBK ile ilgili yazıyor ve konuşuyorum. En son Zanka TV'de
gerçek ismini fantezi olarak Abdülrezzak Kornaz diye açıklayınca, Ba-
ran'ın trolleri Twitter'da saldıraya geçti. Engelle engelle bitmediler. En son
bizzat Baran merkezli bir trol küfürlerle saldırdı. Sonra ne mi oldu? He-
sabını kapattı ve kayboldu. Sezgin Baran Korkmaz ve trollerine buradan
hodri meydan diyorum. Yazmaya ve konuşmaya devam edeceğim...

Geçen haftalarda Kaftancıoğlu’nun teröristliği bir kere daha Cumhurbaşkanı tarafın-
dan ilan edilince, televizyonlara çıkan iktidar sözcüleri bu tweeti kendilerine delil gös-
terdiler. Halbuki Kaftancıoğlu, adı bilinmeyen bir CHP İstanbul İl yöneticisi olarak o
tweeti attığı günlerde devletin kosteri milletvekillerini İmralı’ya PKK’nın lideriyle 
görüşmeye götürmeye başlamış, Sakine Cansız’ın cenazesi hükümetin onayıyla 
Türkiye getirilmiş, hükümet sözcüsü üzüntülerini bildirerek başsağlığı dilemişti...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, Belçika'nın başkenti Brük-
sel'deki temasları kapsamında

Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile bir

araya geldi.  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, Egmont Sarayı'ndaki görüşmenin ar-
dından sosyal medyada yaptığı paylaşımda,
2023 yılının Türkiye ile Belçika arasındaki

diplomatik ilişkilerin 185. yılı olduğunu be-
lirtti. Belçika’da birlikte yaşama kültürünün
sembolü olan Türk vatandaşlarıyla ilgili ko-
nuları Wilmes ile ele aldıklarını kaydeden Ça-

vuşoğlu, "İkili ilişkilerimizin gölgelenmesine
izin vermeyelim. AB ile ilişkilerimizde Bel-
çika’nın desteğinden memnuniyet duyacağız."
ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşıyla görüştü

ISRAIL’DE
NELER OLACAK?

Parti içi fraksiyonlar, farklı kanat siyasetçilerin
birbirlerini suçlamaları ve daha da önemlisi
hâkim olan komplo teorileri İsrail siyasetinde
güven duygusunun yerine şüpheyi, kızgınlığı 
ve nefreti besleyen bir dinamiği diri tutuyor

İ srail Mart 2021’de genel seçimlere gidi-
yor. Art arda gelen erken seçimler İs-
rail’de siyasi istikrarsızlığın sembolü

olmuş durumda. Bu kapsamda “Ne oldu da
görece istikrarlı Netanyahu yılları birkaç yıl-
dır hükümet sürdürmeyi güçleştiren bir dö-
neme girdi?” sorusu da akıllara geliyor.
Netanyahu’nun kişisel hırsları, çözüme ka-
vuşmayan yolsuzluk davaları ve kutuplaşan
İsrail toplumu Netanyahu’nun farklı aktör-
lerle ittifakını anlamlı bir politik birlikteliğe
itemiyor. Koalisyon kurmak en nihayetinde
aktörlerin birbirlerine güven duymasını ge-
rektirir. Güven ise şu an İsrail siyasetinin söz-
lüğünde epey arka bölümlerde yer alan bir
kelime olmuş durumda. Parti içi fraksiyonla-
rın görünürlüğü, farklı kanat siyasetçilerin
birbirlerini suçlamaları ve daha da önemlisi
popüler düzeyde hâkim olan komplo teorileri
güven duygusunun yerine şüpheyi, kızgınlığı
ve nefreti besleyen bir dinamiği diri tutuyor.
İsrail’de siyasi partiler geçmişten günümüze
önemli roller üstlenmekteler. İsrail parti dev-
leti olarak kurulmuş bir ülke. İsrail’i kurum-
sal olarak meydana getiren, devraldığı
bürokratik mekanizmalar ve bunun ürettiği
gelenek-görenek değildi. Bu derece toplum-
sallıkla iç içe geçmiş bu kurumların İsrail si-
yasetinde temsili de o derece geniş ve çoklu
oldu. İsrail’de seçim barajı yüzde 3,25 ol-
duğu için toplumun belli kesimlerinde kısıtlı
da olsa karşılığı olan aktörler siyasi parti
kurma yolunu tutuyorlar. Siyasi partilerin sa-
yısının bir hayli fazla olması hükümet kur-
mayı tek bir partinin başaramayacağı
anlamına geliyor. 120 üyeli İsrail meclisinde
61 üyenin güvenoyunu almak hükümet kur-
mak için geçer şart olarak yasalarca belirlen-
miş. Bu aritmetiği gören siyasi liderler son
zamanlarda seçimlere birleşik parti listeleri
(reşima) ile girmeyi tercih ediyorlar. Mesela
Likud’u ele alalım: Likud esasında bir siyasi
parti olarak kurulmadı. Likud’u bir siyasi ha-
reket olarak tanımlamak yerinde olacaktır.
1973 seçimlerinden önce İsrail’in en büyük
sağ yönelimli siyasi partisi Herut (Hürriyet),
liberal merkez değerleri savunan HaLibralit
(Liberal), HaMerkaz HaHofşi (Bağımsız
Merkez), Reşima Mamlahtit (Devlet Listesi)
ve HaTenua Lemean Eretz Yisrael HaŞlema
(Büyük İsrail Vatanı Hareketi) birleşerek Li-
kud’u oluşturdular. Aynı seçimlerin önce-
sinde ise Herut’un temel özne olduğu
HaLibralit (Liberal) Parti’nin de destek ver-
diği Guş Herut-Libralim (Herut-Liberaller
Bloku/Cephesi) mevcuttu. Bu örneklerle an-

latmaya çalıştığımız, İsrail’de mevcut siyasi
partilerin sıkı kurumsallık ve saf bir ideolojiyi
takip eden siyasal örgütlenmeler olarak gö-
rülmemesi gerektiğidir. Bugünlerde de İsrail
siyasetinde dünden farklı bir manzara ile
karşı karşıya değiliz. İktidarın başat ortağı
Likud Partisi’nden ayrılışlarla yeni partiler
gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunlardan en
fazla dikkat çekeni ise Gideon Sa’ar’ın başını
çektiği Tikva Hadaşa (Yeni Umut) Partisi
oldu. Gideon Sa’ar’ı yeni bir oluşuma iten
nedenler ise geçmişten gelen Netanyahu’ya
karşı kişisel öfkesi, yeni ABD Başkanı Joe Bi-
den’ın seçilmesiyle İsrail’de yeni ve farklı si-
yasi aktörlere duyulacak ihtiyaç, İsrail’de
erken seçimin gündeme gelmesi ve Binyamin
(Bibi) Netanyahu’nun son günlerde İsrailli
Araplarla yaptığı arka kapı pazarlıkları olarak
sayılabilir.

Gideon Sa’ar kimdir?

Bu noktada Gideon Sa’ar’ı tanıtmakta fayda
var. Sa’ar 1966 yılında Tel-Aviv’de doğdu.
1980’lerin sonu 1990’ların başının İsrail’inin
insanı olduğu söylenebilir. Anne tarafı Miz-
rahi kökenli Buhara Yahudilerinden, baba ta-
rafı ise Arjantin Yahudisi. Babası beş yıl
boyunca İsrail’in ilk başbakanı David Ben
Gurion’un nihai yerleşim yeri olan Sde Boker
Kibbutz’unda kişisel doktorluğunu yaptı.
Sa’ar’ın kişisel hikayesindeki dönüm noktala-
rından biri, 11 yaşındayken 28 yıllık sol ikti-
darın İsrail’de son bulduğu 1977 seçimleri.
Buna bağlı olarak Sa’ar’ın kahramanı ve rol
modeli İsrail sağının kurucu figürlerinden
Menachem Begin. Sa’ar sadece sağ siyasetle
değil sol siyasetin etkili figürleriyle de dirsek
teması içinde oldu. Bunlardan biri ise Uri
Avnery’nin yöneticiliğini yaptığı HaOlam
HaZe (Bu Dünya) dergisinde yazarlık yap-
ması. Sa’ar Tel Aviv Üniversitesi mezunu.
Hukuk ve siyaset bilimi formasyonu var. Bu
üniversitede edindiği önemli arkadaşlıklar-
dan biri partisine yeni katılan Derech Eretz’in
kurucusu Zvi Hauser. Sa’ar askerlik görevini
İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin göz bebeği olan
Golani Tugayları’nda yaptı. Devlet Başsav-
cısı (Praklitut HaMedina) Edna Arbel’in ofi-
sinde bir süre çalıştı. Siyasi kariyerine 1999
yılında Birinci Netanyahu Hükümeti’nde
(1996-1999) kabine sekreterliği ile başladı.
2003 yılında 16. Knesset döneminde millet-
vekili seçildi. İkinci Ariel Şaron hükümetinde
(2003-2006) Likud Parti grup başkanı ve
koalisyon yöneticiliği görevlerine getirildi.
Ariel Şaron’un Gazze’den 2005 yılında çeki-

leceğini (Tohnit Hitnatkut) açıklamasıyla bu
görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Diğer
bir dikkat çekici gelişme ise 2008 yılında milli
eğitim bakanı olduğu dönemde Yehuda ve
Şomron adı verilen Batı Şeria’daki Yahudi
yerleşim bölgelerinde yer alan Ariel Üniversi-
tesi’ni resmen tanıması oldu. Yahudi gele-
neği, tarihi ve değerleri konusunda sahip
olduğu hassasiyet bakanlığı döneminde öğ-
renci gezilerini buna göre şekillendirmesini
sağladı. 2013’deki içişleri bakanlığı döne-
minde ise Afrika’dan İsrail’e kaçak giriş
yapan göçmenlere yönelik aldığı önemler ha-
tırlanıyor. 2014’te siyasetten çekildiğini açık-
layan Sa’ar 2017’ye değin İsrail’in önemli
düşünce kuruluşlarından Ulusal Güvenlik
Çalışmaları Enstitüsü’nde (INSS) çalışmaya
başladı. 2017’de siyasete tekrar dönen Sa’ar’ı
2018’de ilginç bir sürpriz bekliyordu. Netan-
yahu, Sa’ar’ın Cumhurbaşkanı Reuven Riv-
lin’le işbirliği içerisinde kendisini devireceğini
ifade etti. 2019’da Likud’da genel başkanlık
için Bibi ile yarıştı. Bibi yüzde 72,5 destek
aldı, Sa’ar ise yüzde 27,5’te kaldı. 2020 yılın-
daki genel seçimlerde Likud listesinin beşinci
sırasında kendine yer buldu. Bibi Sa’ar’a yeni
hükümette görev vermedi.

Nereye doğru gidiyor?

Sa’ar’ın yabancı basına tanıtımı her ne kadar
liberal ve merkez siyaset güdeceğine ilişkin
analizlerle dolu olsa da esasında onun İsrail
siyasetinde karşılık geldiği gerçekliğin farklı
olduğu ifade edilebilir. Sa’ar’a katılım göste-
ren önemli figürlerin özellikle yerleşimler,
kimlik ve dış politika konularında epeyce
şahin bakış açısına sahip oldukları biliniyor.
Mesela Zvi Hauser ve Joaz Handel’in kur-
duğu Derech Eretz Siah (Vatan Yolu Hizbi)
Yeni Umut Partisi’ne katıldıklarını açıkladılar.
Derech Eretz’in yerleşimler konusundaki fi-
kirleri ise “halkın ve toprağın bütünlüğünü
savunurken, ülkenin her yerinde yerleşimleri
ve çalışmayı desteklerler” şeklinde özetlene-
bilir. Derech Eretz Hizbi’nde görülen temel
siyasal desen ulus devletin İsrail’de mevcut
tüm sosyal sektörlere doğru kurumsal kapsa-
yıcılığının genişletilmesinde yatıyor. Derech
Eretz Hizbi’nin entelektüel ve toplumsal kay-
naklarının bir yönüyle dini siyonizme doğru
uzanmakta olduğunu da eklemeliyiz. Bu hiz-
bin kurucularından Joaz Handel Siyonist
Stratejiler Merkezi’nde (HaMahon LeEstra-
tegya Siyonit) başkanlık yapmıştı. Bu dü-
şünce kuruluşunun önemli figürleri Israel
Harel, Moşe Ya’alon ve Moşe Arens gibi

isimler. Israel Harel burada dikkat çeken bir
figür olarak öne çıkıyor. Harel dini siyoniz-
min önemli figürlerinden ve Yehuda ve Şom-
ron’da yöneticilik yaptı. Son yazılarının
birinde Netanyahu’yu iktidardan indirmenin
yolunun Gideon Sa’ar’ın partisi Yeni Umut
ile Naftali Bennett’in partisi Yamina (Sağa
Doğru) arasında bir blok oluşturmaktan
geçtiğini yazdı. Harel’in hesaplamalarına
göre bu blok kendine parlamentoda 35 vekil
ile yer bulabilir. Hükümet kurma görevi
Sa’ar’a verilince Likud’dan yaklaşık 10-15
vekil daha bloğa katılım gösterir ve 50 kişilik
bir siyasi oluşuma dönüşür. Hükümete Yis-
rael Beytanu (Evimiz İsrail) ve merkez sol-
dan bir parti davet edilerek hükümet kurma
işlemi tamamlanır. Harel burada iki stratejik
amacının olduğunu altını çiziyor: Netanya-
hu’yu devirmek ve Ultra-Ortodoks/Haredi
siyasi partileri (Birleşik Tora Yahudiliği ve
Şas) hükümet koalisyonuna davet etmemek.

Sa'ar'ın tutumu

Gideon Sa’ar’ın İsrail’de nüfuz sahibi insan-
larla tanışıklıkları epey çeşitli bir profil sergi-
liyor. Sa’ar’ın farklı alanlardan oldukça
fazla, geniş ve çeşitli yakınlıkları onu medya,
iş ve siyaset dünyasında kısmen korunaklı
bir alanda tutuyor. Sa’ar’ın (ikinci) eşi Geula
Even-Sa’ar İsrail’de reytingi bol Kan Ka-
nalı’nın sunucusu. 2013 yılında Sa’ar’ın
Geula Even ile evlilik törenine katılanlardan
özellikle birkaç kişi ve o kişilerin temsil kap-
asitesi dikkatleri çekti. Bu evlilik törenine
Ilan Sharkon (hukuk danışmanlık firması
sahibi), Nir Hefetz (medya danışmanı),
Eden Bar Tel (Haberleşme eski genel mü-

dürü), Şimon Şifar (Yedioth Ahranot Gaze-
tesi’nden), Yaron Dekel (Galei Zahal Rad-
yosunun sunucusu) ve Roy Arad (Ha’aretz)
gibi yüksek profilli kişiler katıldı. Bazı yo-
rumculara göre Yedioth Ahranot’un sahibi
Arnon Mozes’in gazetesinde Sa’ar’ın olumlu
bir şekilde yer edinmesini tercih ettiği belirti-
liyor.
Gideon Sa’ar’ın açıklanan son anketlerde
performansı oldukça iyi görünüyor. Şimdi-
den ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Bu an-
ketlere göre, Yeni Umut Partisi 15-17 arası
vekille meclise girebilecek. Sa’ar’ın yerleşim-
cilere, dindar siyonistlere ve Likud’un mev-
cut liderliğinden memnun olmayan sağ
seçmene sesleneceğini bekleyebiliriz. Bu
arada Sa’ar partisinin üzerinde yükseldiği “7
İlke”yi (Şeva Akranot) açıkladı:
1.İsrail Yahudi ve Demokratik Bir Devlettir
2. Ulusal Güçleri Pekiştirmek Gerekir
3. İsrail’i Birleştirmek
4. Ekonominin Rehabilitasyonu
5. Eğitim Sistemini Oturtmak
6. Sağlık Sistemini Güçlendirmek
7. Yargı ve Hükümet Reformlarını Gerçek-
leştirmek
İsrail 23 Mart günü seçimlere giderken
Sa’ar’ın pozisyonu belirleyici olacak. 23
Mart seçimleri İsrailli seçmenler açısından
aslında bir “Netanyahu Referandumu” şek-
linde geçecek. Bu da tam olarak Binyamin
Netanyahu’nun istediği bir seçim oyunu.
Fakat Netanyahu’nun başını çektiği (Likud
ve Haredi Partiler) blok 45-48 arasında deği-
şen milletvekili çıkarabiliyor. Sa’ar ve diğer
muhalif partiler ise Bibi’yi koltuğundan et-
mekte kararlı görünüyor.

KKTC sallandı
Kıbrıs açıklarında TSİ ile 17.27'de 5 büyüklüğünde deprem 
meydana geldi. Deprem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve
Güney Kıbrıs’ta da hissedildi. KKTC ve Güney Kıbrıs'ta vekiller
depreme parlamentoda yakalanırken, halk kendini sokağa attı
Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının (AfAD) internet
sitesinde yer alan bilgiye
göre, tSİ ile saat 17.27'de
Kuzey Kıbrıs türk Cumhuriye-
ti'nin (KKtC) Gazimağusa
kentinde 5 büyüklüğünde
deprem kaydedildi. Deprem
KKtC ve Güney Kıbrıs’ta da
hissedildi. Depremin, 55,68
kilometre derinlikte meydana
geldiği belirlendi. Deprem
nedeniyle Ada’nın hem kuze-
yinde hem de güneyinde kısa
süreli panik yaşanırken, dep-
remin 15-20 saniye sürdüğü
ifade edildi. 5 büyüklüğün-
deki depremin merkez üssü
Gazimğusa'da panik anlar
yaşandı. Depremin ardından
halk kendini sokağa attı.

Caddede toplanan halk dep-
remin etkisinin geçmesini
bekledi. 

Herhangi bir sıkıntı yok

KKtC’deki Cumhuriyet Mecli-
si’nde devam eden bütçe gö-
rüşmeleri sırasında kürsüde
konuşan KKtC Başbakanı
ersan Saner, “Sivil Savunma
teşkilatı ile görüştüm her-
hangi bir sıkıntı yok. tüm hal-
kımıza geçmiş olsun.
Özellikle depremin merkez
konumu nedeniyle Akdoğan
bölgesinde daha bariz hisse-
dildi. Küçük bir deprem değil
baktığınızda. Daha önce
6.2’yi de görmüştük…” dedi.
Kıbrıs türk Cumhuriyeti’nin
(KKtC ulusal kanallarından

Kanal t’de Gündem Özel
programını sunan Pınar
Gözek depreme canlı yayında
yakalandı. "Masa ve sandal-
yeler oynuyor. Şuan sallanı-
yoruz" diyen sunucunun
panik anları ekrana yansıdı.

Rumlar da sallandı

Güney Kıbrıs Rum Meclis Baş-
kanı ve AKeL Milletvekili Ada-
mos Adamu ülkedeki bütçe
görüşmeleri sırasında ko-
nuşma yaptığı sırada dep-
reme yakalandı. Deprem
sırasında uyarılarda bulunan
Adamu “Lütfen panik yapma-
yın, yavaş yavaş oturumu terk
edin” ifadelerini kullandı. O
anlar Rum Meclis kanalına
yansıdı.

Netanyahu’nun kişisel hırsları, çözüme kavuşmayan yolsuzluk davaları ve kutuplaşan İsrail
toplumu Netanyahu’nun farklı aktörlerle ittifakını anlamlı bir politik birlikteliğe itemiyor. 

KKTC’deki Cumhuriyet Meclisi’nde devam eden bütçe 
görüşmeleri sırasında kürsüde konuşan KKTC Başbakanı
Ersan Saner, “Sivil Savunma Teşkilatı ile görüştüm herhangi
bir sıkıntı yok. Tüm halkımıza geçmiş olsun. Özellikle 
depremin merkez konumu nedeniyle Akdoğan bölgesinde
daha bariz hissedildi. Küçük bir deprem değil baktığınızda.
Daha önce 6.2’yi de görmüştük…” ifadelerini kullandı.
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bulmacaci@gmail.com
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 ALTINBAŞ
 ANDIÇ
 ARAK
 ARYA
 ASMA
 AZGIN
 BAĞI
 BAHŞİŞ
 BEKA
 BİTİK
 ÇENGEL
 ÇİMEN

 EZME
 GAMMA

 GINA
 İDİL
 İLGİ

 İMGE
 İTİDALSİZLİK

 KANGURU
 KARMANYOLACI

 KAŞINMAK
 KOLYOZ
 KURUCU
 MENŞE

 MİKA
 MONARŞİST

 NELİ
 SAÇAK
 SAMSA
 ŞAMİL

 ŞİLE
 ŞİŞELEMEK

 TABI
 TAŞERONLUK

 TAUN
 YÖNDEŞ

G A Y R E T

3 HARFLİ
 AHA
 HÜR
 İKİ
 İRİ

4 HARFLİ
 ADEM
 ALIN
 AMER
 AMUT
 DİBA
 İCAT
 İMAJ
 İŞTE
 İZAH

 KESE
 LAKE
 LARP
 NAAŞ
 NUAR
 PERİ
 RAKI

5 HARFLİ
 AÇMAK
 DÜŞKÜ
 HAKEM
 IHMAK
 IRGAT
 KİNİK
 MİTİL

 RİNGA

6 HARFLİ
 GAYRET

 KİPLİK
 KLİNİK
 LİNEER

 MEVSİM
 ORİJİN

 TEMREN

10 HARFLİ
 DERİNBİLGİ

 HÜRRİYETÇİ
 IKINDIRMAK
 KATOLİKLİK

Soldan Sağa:
1. Antlaşma. - Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü. 2. 
Bir çeşit kömür kalem. 3. İcazet. - Sinema, tiyatro, radyo 
ve televizyon oyunlarında oyunu yönetme. 4. Mine ile 
süslemek. 6. Her hâlde, ne olursa olsun. 7. Erkek kişi. 
- Mal ile ilgili. 8. Öğrencilik. 9. Uzak. - Kına ağacının 
kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri bo-
yamakta kullanılan toz.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Kısır, verimsiz. - Günindi, garp, mağrip. 2. ir hazine-
yi bekleyen, yöneten kimse. 3. Cerahat. - Babanın kız 
kardeşi. 4. Tanelerini ayırmak. 6. Bir kumaş, metal vb. 
yüzeye hareli görünüm vermek. 7. Bayrak. - Kısa ve sık 
tüylü, nakışlı, kalın yaygı. 8. Bazı bitkilerden çıkarılan ve 
sadeyağ yerine kullanılan katı yağ. 9. Hatay ilinde bu-
lunan ve Türkiye’nin en verimli arazilerinden biri olan 
ova. - Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek.
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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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1 971 yılında Manisa'da faa-
liyetlerine başlayan Tür-
kiye’nin önde gelen tarım

aletleri üreticisi Ünlü Ziraat’in ku-
rucusu Halit Ünlü’nün hayatı kita-
plaştırıldı. 'Halit Ünlü: Zirvede Bir
Yaşam Ustası' adıyla raflardaki ye-
rini almaya hazırlanan röportaj tü-
ründeki kitap, İletişim Uzmanı Dr.
Lale Şeyda Gülsoy ve Dünya İşleri
PR Ajansı Kurucusu Çiğdem
Özcan tarafından kaleme alındı.
Bugün 27 ülkeye tarım makineleri
ihraç ederek Türkiye’ye değer ka-
zandıran duayen iş insanının hayat
hikayesi, dünyanın 4 kıtasına ulaş-
mayı başarmasına ithafen Türkçe,
İngilizce, Almanca ve Rusça olmak
üzere 4 dilde yayınlanacak. İş İn-
sanı Halit Ünlü’nün, yaşamına iliş-
kin tüm ayrıntıların paylaşıldığı
kitap, 1940’lı yıllarda Yunanis-
tan’dan Türkiye’ye göçen çiftçi bir
ailenin oğlu olarak başlayan öykü-
nün, iş dünyasına örnek olacak bir
öyküye evrilişini konu alıyor.

Yoktan var edilmiş bir hayat

Kitabın içerisinde yer alan bölüm-
lerden bazıları şöyle: “Ben, fakir bir
ailenin çocuğuydum. Buna rağ-
men, babam bence çok zengindi
çünkü fazlasıyla dürüst biriydi ve
beni de bu şekilde yetiştirdi. Dede-
min evinde doğdum ve onun 7 tane
çocuğu ile birlikte büyüdüm. İlk-
okula gidene kadar, küçük kız ço-

cukları gibi entari
giydim. Çünkü
giyecek başka
bir şeyim
yoktu. Aileleri-
miz ne bulur-
larsa bize onu
verirlerdi, biz de
onu giyerdik
işte. İlkokulda is-
tasyon şefinin bir
kızı vardı, ismi Gü-
neş’ti. O yıllarda, me-
muriyet forslu bir işti.
Ayrıca, ileri gelen aileler
çocuklarının sınıf birincisi
olan başarılı çocuklarla arkadaşlık
etmesini önemserlerdi. Bu nedenle,
ortaokulda da, Güneş’le yine aynı
sınıftaydık. Babam, o yıllarda bir
elbise aldı bana. Ben de, okula yeni
elbisemle gittim. Güneş ve diğer
sınıf arkadaşlarım elbisemin yeni
olduğunu fark ettiler ve bana, elbi-
semin ne kadar güzel olduğunu
söylediler. Arkadaşlarım elbisemi
beğenince, dünyalar benim ol-
muştu. Ne de olsa, benim ilk kez
yeni bir elbisem olmuştu.”

Atla çift sürdü

Ünlü’nün ifadeleri, kitapta şöyle
yer alıyor: “Cumartesi ve pazar
günleri, tarlaya gidiyordum. Atla
çift sürüyor, çapa yapıyordum. Biz,
dört kardeştik. Babamın 8-10
dönüm yeri vardı, onu işliyordu.

Zaten,
atla daha

fazla yer işlemek mümkün değildir.
Ayrıca, babam işe gidiyordu ve o
devre göre hayli iyi yevmiye aldığı o
işlerden kazandığı para ile bize
ekmek getiriyordu. İş, buğday za-
manı geldiğinde buğdayları orakla
biçmekti. Biz, bu yönteme kosa
derdik. Ben bunları görüyordum.
Görmekle kalmıyordum, gördükle-
rim hakkında uzun uzun düşünü-
yordum. Pulluğu çeken attı,
arkadaki de insandı. Pulluğun tasa-
rımı düzgün değilse, o at beyaz
köpük çıkartırdı. Yani, çok zorla-
nırdı. Kişi de, atının toprağa bata-
cağı endişesi ile zorlanırdı. Ayrıca
saya başı uzunsa, aradaki mesafe
uzunsa pulluğu kullanırken mecbu-
ren bir yerde durmak gerekirdi.

Çünkü pulluğu kullanan ki-
şinin ayakları ağrırdı. Bu
yüzden, her saya başında
bir daha durmak ve ayak-
ları dinlendirmek zorun-
luluğu doğardı. Ben bu
işe tüm bu zorlukları gö-
rerek, bilerek girdim. İşye-
rine getirdiğimiz o pulluk

çalışmadığında, benim us-
tama o pulluğu tamir edebi-

leceğime dair teminat
vermemi sağlayan şey atla çift

sürerken ve çapa yaparken edindi-
ğim bu bilgilerdi.”

Gençlere tavsiye verdi

Kurduğu Ünlü Ziraat çatısı altında
bu yıl meslek hayatının 50. yılını
doldurmaya hazırlansa da dene-
yimi bir ömrü aşan Halit Ünlü, ki-
tabıyla genç neslin yaşam
yolculuğu için bir rehber niteliği de
taşıyor. Bugün meslek sevgisini ilk
günkü gibi taşımaya devam eden
Ünlü, büyük hedeflerle topluma ve
devlete çok daha fazla fayda üret-
meyi amaçlıyor. Bu kapsamda yal-
nızca Avrupa pazarında kalmayıp
Amerika pazarına da girmeye ha-
zırlanan ve 5 yıl içinde Moldova,
Rusya, Ukrayna Azerbaycan, Yu-
nanistan, Bulgaristan, Romanya
gibi ülkelere çok daha fazla satış
yapmayı amaçlayan iş insanı, genç-
lere de tavsiyelerde bulunuyor.
DHA
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Ünlü’nün genç nesle hitaben Dr. Lale Şeyda Gülsoy ve Çiğ-
dem Özcan’a aktardıkları ise kitapta şöyle yer buluyor: “Yokluk

görmemişsen, elbette varlığın kıymetini de bilemezsin. Geçmişte,
Manisa’da bir sürü zengin çiftlik sahipleri vardı. Bu kişilerin çocuk-
ları, babaları vefat ettikten sonra o çiftlikleri satıp parasını yediler.

Çünkü çalışıp kazanmak ne demek bilmiyorlardı. Hazıra dağ dayan-
maz. Bunu da bilmiyorlardı. Zaten, bir çocuk küçük yaştan itibaren
çalışmıyorsa, büyüdüğü zaman çalışması çok zor olur. Yani, çekir-
dekten yetişmekten söz ediyorum. İşin mutfağından gelenin, sırtı

da yere gelmez. İşin mutfağından gelen, bir şekilde ekmeğini
taştan çıkartır. Eskiden hem arazide hem sanayide gücü-

nün yettiği kadar çalışmak diye bir şey vardı. Çalış-
maya gönüllü olursan ve işin neyi gerektiriyorsa

onu yaparsan helal para kazanırsın ve
hiç aç kalmazsın.”

Helal para 

kazanın

Hayatı
kitap
oldu
Türkiye’de makineli tarımın önde
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Sanat artık
daha önde
Prof. Gülveli Kaya’nın ‘Katmanlar’ adlı resim sergisi açıldı. Kaya, bu dönemde
sanatseverlerin sanal platformdan ziyade, kovid-19 tedbirlerine uyarak canlı
görebileceği ve gezebileceği bir ortam oluşturmak istediklerini söyleyerek, 
“İnsanlar teknolojiyle daha fazla meşgul oldu. Bu anlamda, daha öncesi ile
kıyasladığımızda, sanat şu anda bir adım önde diyebilirim” dedi

YEditEpE Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanı Prof. Gülveli

Kaya’nın ‘Katmanlar’ adlı resim ser-
gisi, Maji Sanat Galerisi’nde açıldı.
Kaya, bu dönemde sanatseverlerin
sanal platformdan ziyade, kovid-19
tedbirlerine uyarak canlı görebileceği
ve gezebileceği bir ortam oluşturmak
istediklerini söyledi. Kısıtlamaların sa-
natçıların kendilerine daha çok vakit
ayırması ve yaratıcılıklarının artması
açısından olumlu bir etkisi olduğunu
belirten Prof. Kaya, sergilenen resimle-
rin pandemi sürecinde ortaya çıkan
eserler olduğunu dile getirdi.

25 yıllık serüven

Serginin adı ve eserlerin hikaye-
lerinden bahseden Kaya,
“Bu sergi, yaklaşık 2
yıl önce projelen-
dirilmiş bir
sergiydi.
Maalesef
pandemi
sürecine
denk
geldi
ama
ona
rağmen
sergiyi
gerçek
meka-
nında hiçbir
erteleme yap-
madan, zama-
nında açtık.
Serginin ismi ‘Katman-
lar’. Benim 25 yıllık sanat se-
rüvenim içerisindeki farklı dönemlere
ait eserleri de bir arada barındıran bir
sergi. Yüzeyde kullanmış olduğum
kompozisyonlar gereği çok katmanlı
yüzeylerle çalıştığım için bu çalışma
metodolojisi de serginin ismini koymuş
oldu” diye konuştu.

Pandemi sanatçılar etkiledi 

Koronavirüs salgını nedeniyle gelen kı-
sıtlamaların sanatçıları olumlu yönde
etkilediğini düşündüğünü dile getiren
Kaya, “Pandemi sürecinin biz sanatçı-
lar üzerindeki en pozitif tarafı, kendi-
mizle baş başa kalabilmemiz adına bir
fırsat yaratmış olması. Telefonumuz

da belki daha az çaldı bu anlamda.
Sosyal hayatımız sınırlandı ama daha
fazla düşünüp, üretebilmek için fırsat-
lar yakaladık diyebilirim. Özellikle
2020’nin haziran ayında sokağa çıkma
yasağının kalkmasıyla birlikte atölyeme
gidebildim ve sergideki çalışmalar da
bu süreçte oluştu. Pandemiyi yaşarken,
böylesine bir çalışma ortamı bulmuş
olmak aslında sanatçılara özgü bir
durum. Çünkü sonrasında zorunlu
olarak kapalı kaldığımız alan, atölyele-
rimiz oldu. Bu da yaratıcılığı arttırdı ve
üretime pozitif anlamda yansıdı. Ama
pandeminin esas izlerini tahminimce
pandemi bittikten sonraki eserlerde gö-
receğiz. Şu anda biz de o süreci yaşı-
yoruz ve ayakta kalmaya çalışıyoruz.

Ama pandemi belki de bittikten
sonra, bu süreci, bir ro-

manın bir bölü-
münde okuyor

olacağız. Belki
de 2 yıl

sonra bir
sanatçı-
nın bir
eserinde
bu sü-
recin
psikolo-
jik bo-
yutlarını

görece-
ğiz. Onu

zaman gös-
terecek” dedi.

Bir adım önde

Pandemi sürecinde bir-
çok kişinin dijital platform-

larda sergilenen eserleri daha çok takip
edebildiğine ve sanata ilgisinin arttı-
ğına dikkat çeken Kaya, “Ulaştığımız
nokta olarak, normalde işleyen süreç-
ten daha fazla kişiye ulaştığını söyleye-
bilirim. Çünkü insanlar teknolojiyle
daha fazla meşgul oldu. Hedef kitle,
sergiyi daha fazla görmüş oldu. Sosyal
medyadaki paylaşımların, takipçi ve
beğeni sayılarının arttığını görüyorum.
Daha fazla kişinin mesaj attığını,
yorum yazdığını görüyorum. Diğer ta-
raftan, sergi süreci boyunca da pande-
minin getirmiş olduğu önlemler
çerçevesinde daha fazla kişinin ziyaret
ettiğini söyleyebiliriz. Yani insanlar bu
süreçte sanatla daha fazla ilgilenmek
ve tüketmek istedi. Bu anlamda, daha
öncesi ile kıyasladığımızda, sanat şu
anda bir adım önde diyebilirim” ifade-
lerini kullandı.

Psikolojide sınır olmaz

Prof. Gülveli Kaya, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Sergiyi dijital platformda yap-
mak istemedik. Daha önceden
belirlenmiş bir tarihi vardı. Hiçbir şey-
den geri adım atmaksızın Sağlık Ba-
kanlığı ve Bilim Kurulu’nun belirlemiş
olduğu tüm tedbirleri uygulayarak ger-
çekleştirdik. Burada iki konu vardı. Bi-
rincisi hem kendi psikolojimiz
açısından sınırlandırıldığımızı hisset-
memek hem de sosyal anlamda bir
mesaj vermekti. Evet birçok anlamda
sınırlandırıldık, her şey çok kötüye gitti
ama iyi giden şeyler de vardı. Tiyatro-
lar, konserler gibi birçok şey tüketim
şeklinden dolayı sınırlandırılmak zo-
runda kaldı ama plastik sanatlar ala-
nında bir sanat galerisinde bir sergi var
ve açık. Ziyaretçiler diledikleri zaman
sanat galerisi ile iletişime geçip, gelip
ziyaret edebilir ve kısa süreliğine de
olsa bu ortamdan uzaklaşabilirler. Sa-
natın bu anlamdaki gücünü, topluma
hissettirmek istedik. Galeriye gelin-
mese bile açık olması insanlar tarafın-
dan pozitif karşılandı. Hem sanat
galerisinin yönetimi olarak hem de sa-
natçı olarak hedefimize ulaştık.” DHA

Televizyonun yıldızı
ÜnlÜ sunucuBüşra Meşe Yıldırım’ın geçen yıl baş-
ladığı televizyon programı ‘İyi ki Varsın’ yayın haya-
tına bu yıl da devam ediyor. Her cumartesi canlı

yayınlanan programın bu haftaki konuğu Tıbbi Farmakoloji
Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Iraz oldu. Prof. Dr. Iraz, yayında,
kanserinin nasıl tedavi edildiği, fitoterapinin kanser hastalarına
faydası ve tıpta gelişen alternatif tedavi yöntemlerine ilişkin
bilgi verdi. Ünlü sunucu Büşra Meşe Yıldırım’ın geçen yıl baş-
ladığı televizyon programı ‘İyi ki Varsın’ yayın hayatına devam
ediyor. Her cumartesi saat 11.00’de Beyaz Tv’de canlı yayınla-
nan programda, sağlıklı yaşamın ipuçları, hastalıklarda son te-
davi seçenekleri ve hayatın her alanına dair soruların
cevaplarını uzman konuklar yanıtlıyor.

Doğru bilinen yanlışlar 

Programın bu haftaki bölümüne Tıbbi Farmakoloji Uzmanı
Prof. Dr. Mustafa Iraz konuk olarak katıldı. Kanserinin tedavi
yöntemlerinin ele alındığı programda Prof. Dr. Iraz, fitoterapi-
nin kanser hastalarına faydaları üzerine açıklamalar yaptı. İzle-
yicilerden gelen sorunları da yanıtlayan Prof. Dr. Iraz,
destekleyici tedavi yöntemlerini de anlattı. Prof. Dr. Iraz, erken
teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekerek, kanser adı verilen
bozulmuş ve şekil değiştirmiş hücreleri fitoterapi desteği ile te-
davi edilebildiğini söyledi.Doğru bilinen yanlışların altını çiz-
diklerini vatandaşları bilgilendirmek için içeriklere çok dikkat
ettiğini belirten programın sunucusu Büşra Meşe Yıldırım
doğru, daha çok kişiye ulaşmak için çalışmalarına devam etti-
ğini dile getirdi.

ErkEk giyim markası Altınyıldız Classics,
kış mevsimine özel kadife pantolon koleksi-
yonu hazırladığını duyurdu. Markadan ya-

pılan yazılı açıklamada, kadife pantolonların mevsimin
trendi olduğu söylendi. Erkek giyim markası Altınyıldız
Classics, kış mevsimine özel kadife pantolon koleksi-
yonu hazırladığını açıkladı. Birkaç sezondur trendler
arasında üst sıralarda yer alan kadife pantolonların bu
kış sezonunda da yükselişine devam ettiğini bildiren
marka, ürünün sıcak dokusu, rahatlığı ve renk alterna-
tifleriyle öne çıktığını aktardı.

En şık tema

Yazılı yapılan açıklamanın devamında, “Kadife panto-
lonları, rahat formlarının yanı sıra renk seçenekleriyle
kış kombinlerinin en şık tamamlayıcısı oluyor. Kahve-
rengi ve lacivert gibi zamansız ve her parçayla uyumlu
renklerin yanı sıra bej rengi model ile fark yaratıyor.
Kışın açık renk giyilmez kuralının yıkılması ve ton sür
ton kombinlerin yükselişe geçmesi ile bej rengi pantolon
benzer tonlarla birlikte kullanıldığında çok güçlü ve
cesur bir tarz sergiliyor” denildi. Kadife pantolon mo-
delleri ile hem günlük hem klasik kombinlerin yapıldığı,
casual stil oluşturabildiği ifade edildi.
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Kadınlar özel triko çıktı
Giyim markası DeFacto, kışa özel
kadın koleksiyonu hazırladığını du-
yurdu. Klasikleşmiş koyu renklerin

yanı sıra sıcak tonların da dikkat çektiği modern
tasarımlardan oluşan koleksiyonun uzun, over-
size, asimetrik kesim, vintage ve balıkçı örgü de-
taylarıyla birçok farklı boy ve modelde
tasarlanan trikolardan oluştuğu belirtildi. Giyim

markası DeFacto yeni hazırladığı Kış Kadın Triko
Koleksiyonu’nda, siyah, lacivert, haki gibi kış
tonların yanında bej, kemik, pembe, yeşil, mavi,
sarı ve kırmızı renklerinin hakim olduğu bildirildi.
Uzun, oversize, asimetrik kesim, vintage ve ba-
lıkçı örgü detaylarıyla birçok farklı boy ve mo-
delde tasarlanan trikolar, kış mevsiminin
kurtarıcısı olarak ön plana çıktı. Markadan yapı-

lan yazılı açıklamada, “Koleksiyonda yer alan ta-
sarımlar hem rahat hem de elegan bir stilin ön-
cüsü olarak dikkat çekiyor. Birbirinden şık triko
modelleri, farklı kombinleri tek bir dokunuşla
canlandırarak; her giyim tarzına uygun görü-
nümler yaratmaya yardımcı oluyor. Koleksiyona,
markanın internet sitesinden, mobil uygulama-
dan ve tüm mağazalardan ulaşılabilir” denildi.

Halit
Ünlü

Gülveli
Kaya



SPOR14 CUMARTESİ 23 OCAK 2021

SP  R
Hayaller
gerçek oldu

Sporculara destek

İttifak Holding Konyaspor karşı-
laşmasında aldığı darbe sonucu
sağ ayak bileği kırılan Trabzons-
porlu futbolcu Abdülkadir Ömür,
başarılı bir ameliyat geçirdi. Kulüp-

ten yapılan açıklamaya göre; ame-
liyat olduğu İstanbul’daki hasta-
nede bir süre daha tedavi süreci
devam edecek olan Ömür'ün önü-
müzdeki hafta içerisinde Trabzon’a

dönmesi ve tedavisini burada sür-
dürmesi planlanıyor. Bu arada
Başkan Ahmet Ağaoğlu da Abdül-
kadir Ömür’ü ameliyatın ardından
ziyaret ederek moral verdi.

TokaT'Ta yaşayan DMD hastası 18 yaşındaki
Hasan Keskin'in Fenerbahçeli futbolcularla ta-
nışma hayali gerçek oldu. Kaslara zarar veren
Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı
bulunan Hasan Keskin, Fenerbahçeli oyuncu-
larla tanışma isteğini sosyal medya yoluyla du-
yurmuştu. Sarı lacivertli renklere gönül veren
genç taraftarın isteğine Fenerbahçe Kulübü'nden
olumlu cevap geldi. Kulüp organizasyonuyla
Hasan, ailesiyle birlikte Demir Grup Sivasspor
maçı için kampta olan sarı lacivertli futbolcuları
ziyaret etti. Oyuncularla hatıra fotoğrafları çekti-
ren Hasan Keskin'e tüm takımın imzaladığı Fe-
nerbahçe forması hediye edildi. Ziyaretten
duyduğu mutluluğu ifade eden Hasan Keskin,
"Tarifsiz bir şey. Çok mutluyum. En büyük haya-
lim gerçek oldu" dedi.

İzmİr Valisi Yavuz Selim Köşger, cimnastikte
Türkiye'yi Avrupa ve dünyada başarıyla temsil
ederek ülkemize madalyalar kazandıran milli
sporcuları ziyaret etti. Atatürk Spor Kompleksi
içinde yer alan cimnastik salonunda Ferhat Arı-
can, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Göksu Üçtaş
Şanlı ve Nazlı Savranbaşı gibi milli sporcularla
sohbet edip başarı dileyen Vali Köşger, genç cim-
nastikçilere öğütlerde bulundu. İzmir Valisi Köş-
ger'e ziyarette İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü
Murat Eskici, Türkiye Cimnastik Federasyonu
Asbaşkanı İsmail Göktekin de eşlik etti. Türki-
ye'nin son olarak Mersin'de yapılan Avrupa Ar-
tistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyük
başarılara imza attığını ifade eden İzmir Valisi
Yavuz Selim Köşger, "Türkiye, 2020'de cimnas-
tikte hiç olmadığı kadar başarılı oldu. Sporcula-
rımız Avrupa şampiyonalarında gururumuz
oldu. İzmirli çocuklar bunlar, onlarla gurur du-
yuyoruz. Hepsini çok azimli gayretli gördüm. Bu
işe gönül vermişler, inanmış bir ruhla çalışıyor-
lar. Bu birliktelik başarıyı getiriyor. İzmir'in de
sporcularımıza tam destek vermesi gerekiyor.
Başarılarının süreceğine inanıyorum" dedi.

abdülkadir Ömür ameliyat oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Demir
Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz maç
sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı
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F enerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivas'ın
kendileri için özel bir yer olduğunu
belirterek, "Sivas bizim için, Fener-

bahçeliler için özel bir yerdir. Ben Sivas'ı,
Anadolu'nun Kadıköy'ü diye tanımlarım.
Burada 3 puan almak zor. Zor bir deplas-
man. Bugün hava şartları ve soğuğu ekle-
diğimiz zaman zaten zor olacağını da
biliyorduk. 1-1 maçın hakkı diye düşünü-
yorum. Buradan 1 puan almak da önem-
lidir. Buradan alınan 1 puanın değeri
sezon sonunda daha da belli olacak.
Mecnun başkana ve yönetim kuruluna
her zaman olduğu gibi sıcak misafirper-
verliği için de teşekkür ederim. Yıllardır
da böyle gidiyor. İnşallah bu iki kulüp
arasındaki ilişki bu şekilde devam eder"
dedi. Maçın başlama saatiyle ilgili yönel-
tilen soruya da Koç, "Bizim maç saati ile
ilgili bir talebimiz olmaz. Hangi saatte

söylenirse gidip oynarız. Erzurum'da da
16.00'da oynadık. Kısmet böyleymiş. Bu-
rada federasyona yardımcı olmak lazım.
Çünkü inanılmaz yoğun bir takvimi yö-
netmeye çalışıyorlar. Ben baktığım zaman
bile yoruluyorum. Dolayısıyla sabah sa-
atlerinde olsa 3-5 derece daha hava sıcak
olacaktı ama burada tartışmaya mahal
verecek bir durum olduğunu sanmıyo-
rum. Çok zor şartlarda bir takvim yap-
maya çalışıyorlar. Biliyorsunuz zaman
zaman yeri geldiğinde federasyon hak-
kında düşüncelerimi açık açık söylerim.
Ama bu konuda da hakkını vermek lazım.
Bize 19.00'da oynanacak dendi ve biz de
çıktık maçımızı oynadık" yanıtını verdi.
Bir gazetecinin 'takımdan ayrılacak ve gi-
decekler var mı? sorusunu ise Koç, "Ayrı-
lacaklar da var gelecekler de olacak.
İsimleri var ama zamanı geldiğinde

söylenir" diye cevapladı. 

Pato açıklaması

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı
Mecnun Otyakmaz ise, "Pandemi bizi
çok etkiledi, Avrupa kupaları ve maç tra-
fiği ile birlikte yoğun maçlarımız oldu.
Kötü sonuçlar da almıştık. Fakat o süreç
bittikten sonra şimdi biraz toparladık
ama takımımızda bazı eksikler var. Trans-
ferleri hallettik. Kenar ve 10 numara ara-
yışlarımız devam ediyor. Arkadaşlar
direkt internetten Pato ile ilgili bana me-
sajlar atıyorlar, bunları görüyor ve duyu-
yoruz ama 1,5 yıldır oynamamış ve
senede 1,5 milyon isteyen bir futbolcuyu
taraftarımız istiyorsa hay hay başımızın
üzerine alır getiririz" diye konuştu. Bir ga-
zetecinin 'bu tarz isimleri zamanında ge-
tirdiniz' şeklindeki sorusuna Otyakmaz,

"Ama hepsi oynadı. Robinho olsun, Ci-
cinho olsun bunlar hep oynayan oyuncu-
lardı. Aldık getirdik ve hemen kısa sürede
de oynattık. Bu Pato’yu oynatmak için en
az 3-4 aylık bir süreç lazım diye düşünü-
yorum" yanıtını verdi.

Mesut önemli bir transfer 

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi ile il-
gili yöneltilen soruya ise Otyakmaz, "Teb-
rik ediyorum. Bu sene Türk futboluna
inanılmaz bir katkı oldu. Bu tür transfer-
lerin de artarak devam etmesini diliyo-
rum. Bizim de transfer çalışmalarımız
devam ediyor. Yani Pato’yu alacak olsak,
taraftarımızın aşırı isteği yüzünden en az
2 kat pahalıya alabilirdik. Bu da bir hata
taraftarımızın yaptığı. Alacağımız oyun-
cuyu çok istiyormuş gibi davranmak büt-
çeye zarar veriyor" ifadelerini kullandı. 

Ligde kalalım yeter
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı
Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan
Petrescu, "Sıralama önemli değil. Bu sezon ligde kalalım yeter" ifadelerini kullandı

Hes Kablo Kayserispor, ligde karşılaşa-
cağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına
teknik direktör Dan Petrescu yöneti-
minde başladı. Futbolcular antren-
manda 2 gruba ayrıldı. İlk olarak
salonda fitness çalışması yapan futbol-
cular daha sonra düz koşu ve kondis-
yon çalıştı. Antrenman öncesi basın
mensuplarına açıklamalarda bulunan
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direk-
törü Dan Petrescu, "Ligin son şampi-
yonu Medipol Başakşehir'e karşı
futbolcularım sahada iyi bir mücadele
örneği gösterdiler. Bu galibiyette Ali-
bec'i kurban ettik diyebiliriz. Alibec bir
kaç hafta bizimle olmayacak. Roman-
ya'da hiç bir zaman onun hocası olma-
mıştım. Kendisi Romanya'da çok
bilinen bir futbolcu. İlk maçımda iyi
oynadı. 2 de gol attı ama maalesef sa-

katlandı. Maçla ilgili tek olumsuz şey
Alibec'in sakatlanmasıydı. Fenerbahçe
her zaman iddialı bir takım. Son hafta-
larda da çok iyi mücadele ediyorlar.
Bunun bilincindeyiz, zor maç olacak
ama aynı ruhla, aynı savaşla çıkıp bu
maçtan puan almak zorunda olduğu-
muzu biliyoruz" diye konuştu. Transfer
hakkında sorulan soru üzerine Pet-
rescu, "Tabii ki yeni oyuncular almak
zorundayız. Taze kanlar gelmek zo-
runda. Transfer dönemi kapanana
kadar eminim bir kaç oyuncu takviye-
miz olacak. Şu an oyuncularımızın
yapması gereken maç kazanmak, ala-
bildiğince puan almak. Çünkü çok iyi
bir konumda değiliz, düşme hattında-
yız. Onlar da bunun bilincindeler. Hem
takım için hem de benim için çok zorlu
bir durum. Ama bunu aşıyoruz. Sıra-

lama önemli değil. Bu sezon ligde kala-
lım yeter" ifadelerini kullandı.

Bu konum çok kötü

Kayserispor'un devre arasında transfer
ettiği tecrübeli futbolcu Uğur Demirok
ise, "Burası benim için yeni bir macera.
Anadolu'nun güçlü kulüplerinden Kay-
serispor bulunduğu yeri hak etmiyor.
Geçen hafta oynanan Başakşehir ma-
çında oyuna sonradan girdim. İlk kez
görev aldım. Bizim için önemli bir gali-
biyetti. Önümüzde Fenerbahçe maçı
var. Şu anda ligde kimin ne konumda
olduğunun hiç önemi yok. Maç sahada
kazanılıyor. Zor bir deplasman olaca-
ğını biliyoruz. Takımımızı en üst sıra-
lara çıkartmak için sahada her zaman
mücadelemizi vereceğiz. Güzel bir maç
bizi bekliyor" dedi.

Mesut Özil aşkıMesut Özil aşkıMesut Özil aşkıMesut Özil aşkıMesut Özil aşkıMesut Özil aşkıMesut Özil aşkı
Fenerbahçe ile anlaşan Mesut Özil'in 
memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine
bağlı Hışıroğlu Köyü Muhtarı Abdurrahman
Yanaz, yıllar önce Özil'in babasıyla arasında
geçen diyaloğu anlatarak, "Babası bana, 
'Fenerbahçe oğlumu istiyor ama ben oğlu-
mun Almanya'da biraz daha yetişmesini 
istiyorum. Daha sonra belki nasip olur 
Türkiye'ye gidip futbol oynar' demişti” dedi.

Mesut Özil'in Fenerbahçe ile prensip anlaşma-
sına varması ve İstanbul'a gelmesi, memleketi
Hışıroğlu köyünde bulunan hemşerilerini sevin-
dirdi. Hemşeriler, Mesut Özil'i yakın zamanda
köyünü ziyaret etmesini temenni ettiklerini söy-
ledi. Hışıroğlu Köyü'nde uzun yıllardır muhtarlık
yapan Abdurrahman Yanaz da, Mesut Özil'in
Türkiye'de futbol oynayacak olmasının mutlulu-
ğunu yaşadıklarını söyledi. Yurt dışındaki maç-
larını her zaman takip edemediklerini ancak
başarılarını her zaman konuştuklarını anlatan
Yanaz, "Şimdi ülkemize gelmesiyle onun maçla-
rını sürekli takip edeceğiz. Onun ülkemize gel-
mesi bizi çok gururlandırdı. Köylülerimiz,
gençlerimiz onun ülkemizde futbol oynayacak
olmasına çok seviniyorlar. Biz onu çok seviyo-
ruz. Köyümüze gelmesini dört gözle bekliyoruz.
Köy halkı da onu görmek istiyor. Fenerbahçe
gibi büyük bir kulüpte oynaması bizi çok sevin-
dirdi. Özil, yıllardır köyüne gelmedi. En son Real
Madrid transferinde köyümüze gelmişti. Bir
akşam kalıp sonra yine gitmişti. Köyümüze o ta-
rihten bu yana gelmedi. Onun gelmesini bekliyo-
ruz." dedi. Yıllar önce Almanya'ya gittiğinde
Mesut Özil'in ailesinin evinde kaldığını anlatan
muhtar Yanaz, o dönemler futbol oynadığını bil-
mediğini ifade etti. Ancak bir süre sonra köyüne
gelen babası Mustafa Özil ile yaptığı görüşmede

Mesut Özil'in futbol oynadığını ve Fenerbah-
çe'nin istediğini anlattığını belirten Yanaz, şöyle
dedi:"Yıllar önce Almanya'ya gittiğimde Özil'in
evinde kaldım, beni misafir ettiler. Mesut Özil'in
o dönemler futbol oynadığını bilmiyordum. Yıl-
lar sonra babası geldi, "Fenerbahçe oğlumu isti-
yor ama ben oğlumun Almanya'da biraz daha
yetişmesini istiyorum. Daha sonra belki nasip
olur Türkiye'ye gidip futbol oynar." şeklinde bir
görüşme yapmıştık. Yıllar geçti Mesut, dünya
çapında şöhrete ulaştı. O zamanlar nasip ol-
madı ama yıllar sonra Allah nasip etti, Fener-
bahçe'ye transferi gerçekleştirdi. Kişinin
gönlündekini Allah nasip eder. Onun gönlünde
de Fenerbahçe sevdası vardı, şimdi oraya geldi.
İnşallah burada da çok başarılı olur, perfor-
mansı daha da güzelleşir." 



Göztepe ile
yeni görevine
başlayan
Ünal Karaman,
ilk sınavında
Beşiktaş’a
karşı
mücadele
verecek.
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B aşkan Mehmet Sepil ve Karaman, an-
trenman öncesi Urla Adnan Süvari
Tesisleri'nde basın mensuplarına

açıklamalarda bulundu. İlk değerlendirmeyi
yapan Başkan Sepil, yeni teknik direktörleri
Ünal Karaman'ın hem oyunculuğunda hem
de teknik direktörlüğünde geldiği noktaya tır-
naklarını kazıyarak ulaştığını söyledi. Kara-
man ile İttifak Holding Konyaspor maçı
öncesinde görüşmeye başladıklarını aktaran
Sepil, "3 gün boyunca uzun saatler birlikte
görüştük. Hocamızın düşüncelerini, bizim
düşüncelerimizi kısa ve uzun vadeli planla-
malarda ne yapabileceğimizi konuştuk. Dü-
şüncelerimizde bir fark olmadığını gördük"
dedi. Sepil, Karaman'ın sadece çalıştığı ta-
kımlarda değil, tüm Türkiye'de iz bıraktığını
kaydetti. Ara transfer döneminde Beykan,
Zulj ve Diabate'yi alan Göztepe'de 1 oyun-
cuyu daha kadrolarına katmayı planladıkla-
rını bildiren Sepil, gidecek futbolcularla ilgili
de yorum yaparak şöyle konuştu: "Türk fut-
bolunda yeni bir olay çıktı, transfer limiti
olarak tanımlanan şeyle iki yıldır tanıştık.
Bunun amacı şuydu, nefsine hakim olama-
yan takımlara nefsine hakim olmaya öğret-
mek. Uygulamaya baktığımızda acaba
hangi takımlar zorluk içinde yaşıyor.
Bence şu an istediği sonucu alamadı
bu iş. Bir sürü itirazlarda bulunuyo-
ruz federasyona. Göztepe'ye tanı-
nan limitler içerisinde elimizden
gelen transferleri yapmaya ça-
lışacağız. Birileri gidecek, biri-
leri gelecek ki biz o limitin
içinde kalabilelim. Guilherme
ile yollarımız ayrıldı, bizim için
talihsiz bir transferdi. İsteme-
diğimiz şekilde gelişti. Kendisi
Çin'e gidecek. Mossoro ile görü-
şülüyor, onunla da kısa süre
içinde yollar ayrılmış olacak.
Kulüp bulacak Gassama ile görüşü-
yoruz."

Transfeler sürecek

Mehmet Sepil, gidenlerin ardından bir
oyuncu daha alacaklarını, ihtiyaca göre de

yeni transfer yapabileceklerini söyledi. İttifak
Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçla-
rından aldıkları 6 puanın kendilerine nefes
aldırdığını dile getiren Sepil, bu süreçte
emeği geçen altyapı hocalarına teşekkür
etti. Sepil, bu sene hem Kovid-19 salgını
hem de yoğun maç programı nedeniyle zor
bir sezon geçtiğini vurguladı, "Benim beklen-
tim bu seneyi kazasız belasız atlatıp, inşallah
gelecek senenin yapılanmasını yapmak.

Realist olmamız gerekiyor. Bu sene de fut-
boldan ziyade yarı sirk durumu var" ifadele-
rini kullandı.

Büyük bir takıma geldim

Göztepe ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan
Ünal Karaman ise Adnan Süvari Tesisle-
ri'ndeki ilk antrenmanı öncesinde gazeteci-
lere yaptığı açıklamada, çok güçlü bir
camiaya geldiğini söyledi. Mehmet Sepil
nezdinde kendisini bu göreve layık gören
herkese teşekkür eden deneyimli çalıştırıcı,
"Bugüne kadar görev aldığım camiaların
hepsinin ayrı bir değeri var. Ne derece güçlü
bir camiaya geldiğimi biliyorum. Göztepe'nin
camia büyüklüğüyle ilgili bir şeyleri tekraren
dile getirmeme gerek yok. Bir tek şeyden in-
sanların emin olmasını istiyorum. Bizim sa-
mimiyetimize inansınlar, güvensinler.
Yapabileceklerimiz neyse, yeteneğimiz
neyse onu maksimum derecede kullanıp,
Göztepe'nin var olan büyüklüğüne katabile-
ceğimiz ne olursa olsun onu samimi dere-
cede katacağımızdan emin olsunlar" dedi.

Palut'a teşekkür etti

Karaman, Göztepe'nin İlhan Palut'un
görevden ayrılmasının ardından

çıktığı 2 maçta disiplinle müca-
dele ettiğini ve önemli 6 puan

kazandığını anlattı. Palut ve
sportif menajer İlhan Şa-
hin'e teşekkür eden Kara-
man, "İlhan Şahin
aramızda olacak. İnşallah
geleceğe dair teknik
adam olarak arkadaşları-
mızın tecrübelerinden fay-
dalanmasını istiyoruz.

Biraz daha mutfağın içinde
olsun istiyoruz" diye ko-

nuştu. Karaman, "biz biliriz"
iddiasında olmadıklarını belir-

terek, "Biz yeteneklerimizi, bilgi-
lerimizi arkadaşlarımızla paylaşıp,

onların bilgilerinden de kendimize
hayat tecrübesi edinme anlamında çaba

göstereceğiz" cümlelerini kullandı.
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Süper Lig'de pazar günü
deplasmanda Beşiktaş ile

karşı karşıya gelecek
Göztepe'de 2,5 yıllık

sözleşmeye imza atan
Teknik Direktör Ünal
Karaman bugün ilk

idmanına çıktı
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Sergen Yalçın
transfer istedi

süper Lig'in 20. haftasında Fatih
Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Be-
şiktaş'ta teknik direktör Sergen Yal-

çın, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
Yalçın, "Forvet hattını bir oyuncuyla güçlendir-
mek istiyoruz. Hulk da istediğimiz oyuncular-
dan birisi. Mümkün olursa ve şartlar bize uyarsa
o pozisyona takviye istiyoruz." dedi. Fatih Kara-
gümrük maçında 3 puan aldıklarını belirten Ser-
gen Yalçın, "Bugün kazanmak önemliydi.
Çünkü derbi maçların arkası bazen konsantras-
yon bozukluğu, rehavet oluşturabiliyor. Bugün
çok konsantreydik. Oyunun tamamında kontrol
bizdeydi. Futbolcularım iyi mücadele ettiler. Ka-
zanmak için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum.
Güzel goller attık. İyi bir 3 puan oldu bizim için.
Zor deplasmandan 3 puanla dönmek mutluluk
verici. Kısa sürede toparlanarak Göztepe ma-
çına hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu. Şam-
piyonluğu konuşmak için erken olduğunu
kaydeden Yalçın, "Uzun bir sezon oynayacağız.
Elimizden geldiğince yarışmacı takım kimliği-
mizle kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyun şablonumuz oturdu

Beşiktaş'ın oyun şablonunun oturduğunu vur-
gulayan siyah-beyazlı teknik adam, şunları kay-
detti: "Oyunu defansif ve ofansif olarak
oynamaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili ciddi ça-
lışmalarımız oldu. Belli bir oyun şablonumuz
oturdu. Her bölgede oynayan oyuncular ne iste-
diğimizi çok iyi bir şekilde biliyor. Maç yoğunlu-
ğundan dolayı çok fazla antrenman yapma
şansımız olmuyor ama oyuncularımız çok özve-
rililer, çok konsantreler ve mücadele ediyorlar.
Hepsine teşekkür ediyorum."

Ljajic ekstra güç katacak

Uzun bir aradan sonra bugün oyuna sonradan

giren Adem Ljajic ile ilgili konuşan Sergen Yal-
çın, şunları aktardı: "Adem geçen sezon korona
olana kadar oynuyordu. Korona olduktan sonra
uzaklaştı. Sezon başında sakatlık sorunu yaşadı.
90 dakika oynayacak fizik gücü yok, 2-3 haftadır
ciddi antrenman yapıyor. O da takımın içine gir-
meye başladı. Böyle devam ederse ondan yarar-
lanacağız. Ljajic ekstra güç katacak bir oyuncu.
Şu anda oynanan oyun için yetenekli olmak ye-
terli değil. Mücadele etmek, savaşmak gibi du-
rumlar var. Adem de Gökhan da aramıza
döndü. Umarım ligin ikinci yarısında onlardan
da faydalanırız.

Hiç kimsenin sihirbaz olmadığını belirten Karaman, şöyle ko-
nuştu: "Koşmak için adım atmak gerekiyor. Biz bu adımı daha sağ-
lıklı, daha bilinçli ve daha yere sağlam basan şekilde atacağız. Bu

süreci hep birlikte kabullenmemiz gerekiyor ve çok ucuz söylemelerle
olayı farklı noktalara getirmeyi de karakter olarak söyleyen birisi deği-
lim. İlerleyen zaman bize çok güzel şeyler yaşatacak. Bu sene zor ve
önemli bir sene, inşallah geleceğin planlamasını da yaparak daha
güvenli bakabileceğimiz bir Göztepe altyapısıyla, çok yakın bir sü-

reçte daha farklı hedefleri önüne koyan ve bunu gerçekleştir-
mek için herkesin gıpta edeceği bir Göztepe elde edeceğiz.

Bizim en büyük hedefimiz Beşiktaş deplasmanında bizi
mutlu edebilecek bir oyun oynamak ve oradan

mutlu dönmek. Bizim hedefimiz şu an
Beşiktaş maçı."

GıptA ile 
bAkılAcAğız

Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın, forvet hattını bir 
oyuncuyla güçlendirmek hedeflediklerini, transferi gündemde
olan Hulk'un istediği oyunculardan biri olduğunu söyledi

Ankaragücü tek şeker
Mke Ankaragücü Süper Lig'in 20. hafta-
sında Kasımpaşa'yı sahasında 1-0 mağlup
etti.  3. dakikada sol kanattan gelen MKE
Ankaragüçlü Paintsil'e yapılan faul sonu-
cunda Endri Çekiçi ceza sahası sol üst kö-
şeden serbest vuruş kullandı. Kaleci
Ramazan Köse çift yumrukla topu zorlukla
uzaklaştırarak taca gönderdi. 12. dakikada
Kasımpaşa'nın etkili atağında Hajradino-
vic'in ceza sahasına girmeden vurduğu
düzgün şutu MKE Ankaragücü kalecisi
Korcan Çelikay güçlükle kornere çeldi. 16.
dakikada MKE Ankaragücü golü buldu.
Sağ kanattan ceza sahasına giren Lobja-
nidze'nin kale içine vurduğu sert şutta Ka-
sımpaşa kalecisi tek elle topu uzaklaştırmak
isterken takım arkadaşı Hadergjonaj ka-
fayla topu kendi kalesine gönderdi: 1-0 19.
dakikada MKE Ankaragücü'nde Lukasik'in
sağ taraftan ceza sahasına doğru kullandığı
serbest vuruşta top savunmadan geri

döndü. Ceza sahası içinde topla buluşan
Erdi Dikmen, topu ağlara gönderdi ancak
pozisyon ofsayt olduğu için bu gol geçerli-
lik kazanmadı. 29. dakikada Kasımpaşa'nın
sağ taraftan geliştirdiği atağında ceza saha-
sına girmeden Yusuf Erdoğan'ın sağ köşe-
den sert vuruşunda kaleci Korcan Çelikay
meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.
Maçın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0
önde tamamladı.

Top direkten döndü

67. dakikada Kasımpaşa'da ceza sahası

içinde sol taraftan çizgiye inen Hada-
di'nin içeriye attığı pasta Aytaç Kara altı
pas çizgisinden meşin yuvarlağı üstten
auta gönderdi. 73 dakikada MKE Anka-
ragücü'nde Lobzhanidze'nin orta saha-
dan sürdüğü topla sağ kanattan ceza
sahası girişinde yaptığı vuruşta meşin
yuvarlak savunmadan geri döndü.
90+2. dakikada Kasımpaşa'da Aytaç
Kara'nın ceza sahası çizgisinden sert şu-
tunda meşin yuvarlak direkten döndü.
Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 
kazandı.

Hulk iddiası
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fatih Ka-
ragümrük'ü 4-1 yendiği maçın ardından basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Brezilyalı
futbolcu Hulk'ın iyi bir oyuncu olduğunu ifade
eden Kocadağ, şöyle konuştu: "Bu tartışmaya ka-
palı bir konu. Bizim bütçemize uygun bir nokta
olursa değerlendirmeyi düşünebiliriz belki ama
tabii önemli olan bu transferin bütçemize uygun
bir noktaya gelmesi. Hocamızla bu konuyu isti-
şare ederek yürüyoruz. Hulk'la menajerler aracılı-
ğıyla bir temas oldu. Olgunlaşınca bilgisini
veririz." Fatih Karagümrük karşısında güzel bir
galibiyet aldıklarını belirten Beşiktaş Asbaşkanı,
"Karagümrük bizim dost camiamız, Baba Hak-
kı'nın emek verdiği bir camia. Dost kulübe de geç-

miş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah takımı-
mız bu mücadeleyi devam ettirecek. Galibiyet se-
risini devam ettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Transfer değerlendirmesi 

Emre Kocadağ, Beşiktaş'ın galibiyet serisiyle ilgili
gelen bir soruya ise, "Biz sezon başında da verdi-
ğimiz röportajlarda bu takıma inandığımızı söyle-
miştik, bu anlamda bizim bir kuşkumuz yoktu.
Teknik heyetimize, hocamıza gerekli desteği ver-
dik. Doğru işler yaptığımıza inanıyorduk, nitekim
güzel sonuçlar almaya devam ediyoruz. İnşallah
sonu daha iyi olur. Sonunu getirmek gerek." de-
ğerlendirmesinde bulundu. 
DHA

Sporcular güç depoladı
Manisa'nın Türk sporuna kazandırdığı
milli muaythai'ciler, Spil Dağı'nın karla
kaplı yamaçlarında güç depolayıp stres attı.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne
bağlı Muaythai Eğitim Merkezi sporcuları,
haftanın son idmanını 1517 rakımda kar
üzerinde yaptı. İl Müdürlüğü Muaythai
Antrenörü Ediz Barış öncülüğünde Spil

Dağı'nda çalışan sporcular, hırslı ve istekli
görüntüleriyle göz doldurdu. Yoğun kar ya-
ğışı sonrası beyaza bürünen Spil Dağı'nda
idman yapmanın deneyimini yaşayan spor-
cular, karla kaplı zeminde bol bol oksijen ve
kondisyon depoladı. Antrenman sonrası
kar topu oynayan sporcular hem stres attı
hem de güzel bir gün geçirdi.

Karaman dönemi 



23 OCAK 2021 CUMARTESİ www.gazetedamga.com.tr 

ALİ AVCU

G eçmişten günümüze birçok medeniyete
ev sahipliği yapan İstanbul’un gözdesi
Beyoğlu, İstanbul'un ilklerinin gerçek-

leştirildiği özel bir ilçe olarak da önemini ko-
ruyor. Tarih boyunca en işlek semtlerden birisi
olan ve günümüzde de günlük iki milyona
yakın turisti ağırlayan ilçe, birçok yeniliğe ön-
cülük yaptı. İlk belediye binası, İlk tersane, ilk
banka, ilk stad ve daha nicesi ilk olarak Be-
yoğlu’nda kuruldu. İlk tiyatro oyunu burada
oynandı, ilk tramvay buradan yola çıktı, ilk
ezan burada okundu. Türkiye’nin ilk belediye
binası, Şişhane Meydanı'ndaki Beyoğlu Bele-
diyesi’dir. Bina, Edouard Blacque Bey’in
1879-1883 yılları arasındaki reisliği döne-
minde inşa edildi. Haliç ve tarihi yarımada
manzarasına hakim yapının mimarı, İtalyan
Giovanni Battista Barborini’dir. 1960'lı yıl-
larda kaymakamlık olarak kullanılan bina,
1984'ten itibaren yeniden Beyoğlu Belediyesi
Başkanlık binası olarak kullanılmaya baş-
landı.

İstanbul'un ilk camisi

İstanbul'u kuşatmak için yedi yıl boyunca Ga-
lata'da kalan Emevi İslam Ordusu’nun komu-
tanı Mesleme bin Abdülmelik Bizans Kralı
Leon ile anlaşma yaparak şimdiler de Kara-
köy Perşembe Pazarı'nda Arap Camii'ni yap-
tırdı. 1296 yıl önce, İstanbul'un ilk camisi olan
Arap Camii'nden ilk ezan sesi yükseldi.

İlk tiyatrolar oradaydı

İstanbul'a gelen ilk tiyatrocular Beyoğlu'nda

konaklamayı tercih etmişlerdi. 1881'de gelen
ve ilk oyununu 1888'de oynayan Fransız
Sarah Bernhardt; 1889'da gelen İtalyan Er-
nesto Rossi ve 1889 yılında gelerek ilk oyu-
nunu Beyoğlu'ndaki Odeon Tiyatrosu'nda
oynayan Manuet Sully, Beyoğlu'nun ve İstan-
bul'un gördüğü ilk tiyatro oyuncularıydı.

Tescilli ilk lokanta

1888’de Karaköy Rıhtımı’nda, “Abdullah
Efendi” adıyla açıldı. Lokantanın ruhsatı, Sul-
tan II.Abdülhamid Han tarafından bizzat ve-
rildi. 1915’te Beyoğlu’ndaki Rumeli Han’ın
zemin katına taşınan lokanta, 1958’den itiba-
ren ise Ağa Camii yanındaki Sakızağacı Cad-
desi’nde hizmet vermeye başladı. Ahilik
Ocağı’nın bir örneği olan asırlık lokanta, gü-
nümüze kadar “Ustadan Çırağa” devralına-
rak geldi.

İlk sinema: Pathe

İlk sinema salonu Pathé, 1908'de, Sigmund
Weinberg tarafından Tepebaşı'nda kuruldu.
Darülbedayi'nin komedi bölümünde ilk yerle-
şik sinema salonu olarak hizmet vermeye baş-
layan Pathé, daha sonra Anfı, Asri ve Ses
Sineması adlarıyla seyircilerini ağırlamaya
devam etti. İlk film gösterimi, 1896'da İstiklal
Caddesi’ndeki Sponeck Birahanesi'nde ya-
pıldı. Lumière Kardeşler'in 1895'te Paris'te
gösterdikleri filmin aynısı izleyici ile buluştu.
Film gösterimi, canlı projeksiyonlarla günde 4
kez gerçekleştirildi.

Büyük Beyoğlu yangını

Beyoğlu’nda1870 yılında meydana gelen ve

“Büyük Beyoğlu Yangını-Harîk-i Kebîr” ola-
rak bilinen yangın İstanbul’da meydana
gelen en büyük yangındır. Beyoğlu’nun yeni-
den yapılanması, düzenli itfaiye taburlarının
oluşturulması, yangın sigortasının yaygınlaş-
tırılması, kagir binaların sayısının artması,
Şişli ve Nişantaşı gibi semtlerin önem kazan-
ması, bu yangından sonra başlamıştır. Os-
manlı Devleti’nde sigortacılık, 1870’teki
büyük Beyoğlu yangınından sonra yaygın-
laştı.

Elektrikli ilk asansör

Türkiye'nin ilk elektrikli asansör sistemi
1892’de Pera Palace Hotel’de kuruldu. Asan-
sör, Pera Palace Hoteli’nin mimarı Alexander
Vallaury tarafından yapıldı. Neo klasik çizgi-
lere sahip asansörün yapımında, dökme
demir ve ahşap malzemeler kullanıldı.

İlk tramvay

İlk atlı tramvay, 1871 yılında İstanbul’da 4
hatta çalışmaya başladı. Bu hatlardan biri,
Azapkapı-Galata idi. Ardından, Kabristan
Sokağı-Tepebaşı-Taksim-Pangaltı-Şişli ve
Fatih-Edirnekapı-Galatasaray-Tünel hatları
açıldı. Atlı tramvay yerini, 1914 yılında elek-
trikli tramvaya bıraktı. İlk elektrikli tramvay,
Karaköy-Ortaköy arasında hizmete başladı.

İlk banka

Bank-ı Der Saadet, Sultan Abdülmecid dö-
neminde İstanbul'da Galata bankerlerince
kurulan ilk Osmanlı bankasıdır. 1847 yılında
kurulan banka, yabancı ülkelere kabul edilen
poliçeleri yüzünden olan kısa vadeli borcunu

ödeyemediği için 1852 yılında kapatıldı.
Daha sonra yerine 1856’da Osmanlı Bankası
adı altında bir banka kuruldu.

Stadyumun ilki de burada

Taksim Kışlası'nın avlusuna yapılan Taksim
Stadyumu, İstanbul'un ilk stadıdır.
Stadyum, 1921-1940 yılları arasında maç-
lara ev sahipliği yaptı. Türk Milli Futbol Ta-
kımı, ilk maçını bu stadyumda Romanya'ya
karşı 1923’te oynadı. 1940'ta, Taksim Mey-
danı'nın düzenlenmesi çalışmasında yerini
Taksim Parkı’na bıraktı. 2 ahşap tribünü bu-
lunan Taksim Stadı yaklaşık 8 bin kişi alabili-
yordu.

Hava gazı ilki

Sultan Abdülmecid’in kararı ile Dolmabahçe
Gazhanesi’nin üretim fazlası havagazı ile
1856 yılında Beyoğlu bölgesine havagazı ve-
rilmeye başlandı. Havagazı ile İstanbul’da ilk
defa cadde-sokak aydınlatması İstiklal Cad-
desi (Cadde-i Kebir) aydınlatılarak gerçek-
leştirildi. Taksim’den Karaköy’e kadar 80
adım aralıklarla döküm direkler dikildi, lam-
balar asıldı.  Dolmabahçe Gazhanesi’nden
boru hatları çekilen gaz ile sokaklar aydınla-
tıldı. 

İstanbul'un ilk metrosu

Londra metrosundan (1863) on iki yıl sonra
hizmete giren ve Karaköy’ü yeraltından
Cadde-i Kebir’e (İstiklal Caddesi) bağlayan
Tünel, dünyanın en eski ikinci metrosudur.
Ticaretin ve bankacılığın merkezi olan Gala-
ta'yı Beyoğlu'na bağlayan sokaklardan günde

ortalama 40 bin kişinin inip çıktığının tespit
edilmesiyle geliştirilen Tünel; 17 Ocak 1875
tarihinde hizmete açıldı. Karaköy ile Beyoğlu
arasındaki 573 metrelik mesafeyi 90 saniyede
alan Tünelde, günde ortalama 200 sefer yapı-
lıyor.

İlk buharlı gemi

İlk Türk Tersanesi, Fatih Sultan Mehmet
Han tarafından 1455’te kurulan Tersane-i
Amire’dir. Bugünkü adıyla Haliç Tersaneleri;
Haliç, Camialtı ve Taşkızak Tersanelerini
kapsar. 1827'de ilk yüzer havuz ve ilk buharlı
gemi Taşkızak Tersanesi'nde inşa edildi.
1886’da Abdülhamid ve Abdülmecid adı ve-
rilen ilk denizaltı da aynı tersanede yapıldı.

Uçan adam Çelebi

Cezayir doğumlu Türk bilgini Hezarfen
Ahmed Çelebi, kuşların uçuşunu inceleyerek
yaptığı kanatlarla Okmeydanı’nda ilk dene-
mesini yaptı. 1632’de, kuş kanatlarıyla Galata
Kulesi-Üsküdar Doğancılar arasındaki 3 bin
358 metrelik uçuşuyla Türk havacılık tarihine
adını yazdırdı.

Galata Kulesi de ilkti

Beyoğlu’nun en önemli simgelerinden birisi
olan Galata Kulesi, Bizans İmparatoru Anas-
tasius tarafından, 528’de “Fener Kulesi” ola-
rak inşa edildi. IV. Haçlı Seferi'nde tahrip
edilen kule, 1348’de "İsa Kulesi" adıyla Cen-
evizlilerce yeniden yapıldı. İstanbul Boğazı ve
Haliç’in panoramik olarak izlenebildiği Ga-
lata Kulesi, 2013'te, UNESCO tarafından
Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi.

Bu etkinlikler arasında hem kül-
türel hem sanatsal hem de va-
tandaşların yeteneklerini
sergileyebilecekleri yarışma-
larda yer aldı. Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğü de bu
süreçte öğrencilere yönelik, on-
line olarak satranç, resim, fo-
toğraf ve kompozisyon
yarışmaları gerçekleştirdi. Yarış-
malarda ilk üçe girenler için
Eyüpsultan Belediyesi Meclis
Salonu’nda ödül töreni düzen-
lendi. Törende dereceye giren-
lere ödüllerini Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz Köken
verdi. Başkan Deniz Köken ya-
rışmada birinci olanlara tablet,
ikinci olanlara bluetooth kulak-
lık ve üçüncü olanlara power-

bank hediye edildi.

Gençleri tebrik ediyorum

Yarışmayla ilgili değerlendir-
mede bulunan Başkan Deniz
Köken şunları söyledi: “Pan-
demi döneminde kimseye do-
kunmadan hizmet üretmek
istedik. Yarışmalarımızda hem
suyu, hem doğayı, hem satrançı
hem de kompozisyonu bir
araya getirerek bir etkinlik yap-
mak istedik. Maşallah güzel de
katılım oldu. Tebrik ediyoruz
gençlerimizi. Bu süreçte bun-
lara devam edeceğiz. İnşallah
yakın zamanda yüz yüze müsa-
bakalar, kültürel, sosyal, sportif
faaliyetler olacak” Başkan
Deniz Köken ayrıca, ilçede

gençler için yapılan yatırımlarla
ilgili bilgi vererek, “Eyüpsul-
tan’da deniz kenarında bir plaj
ve kamp merkezini bu şehre ka-
zandıracağız. Önümüzdeki sü-
reçte hem gençlerimizin hem
hanımefendilerin kullanımına
sunacağız. Aynı zamanda iki
tane yüzme havuzu yapıyoruz.
Hedefimiz, bölgemizde yaşayan
çocuklarımızın ilkokul 4. sınıf-
tan mezun olmadan yüzme öğ-
renmesini sağlamaya çalışmak.
İmkanlarımız olduğu sürece sa-
yılarını artıracağız. Bu şehri bir-
likte yöneteceğiz inşaallah.
Sizler de bu etkinliklere katıl-
dıkça arkadaşlarımıza şevk 
veriyorsunuz” dedi.
ÖMER FARUK ARPACIK

Ünlü şarkıcı Sevgi Soylu ve başarılı türkücü Yağız, her çarşamba SU TV'de “Sevgi ile Yağız
Show” programıyla hayranlarının karşısına çıkıyor. Çarşamba akşamları saat 8'de yayınlanan
programa ilişkin Damga'ya konuşan başarılı şarkıcı Sevgi Soylu, “Herkese türkü ziyafeti yaşat-
tığımız keyifli bir akşam sizleri bekli-
yor. Bütün türkü severleri ve
çarşamba akşamını hoşça geçir-
mek isteyenleri ekran başına bek-
liyoruz” dedi. Sevgi Soylu ile
program yapmaktan memnuni-
yetini dile getiren türkülerin
güzel sesi Yağız da, “Oldukça
kaliteli bir program yapıyo-
ruz. Anadolu'nun her yöre-
sinden türkülerle izleyenlere
renkli bir akşam yaşatıyo-
ruz” şeklinde konuştu.

ILKLERIN SEHRI
BEYOGLU

İstanbul’un gözdesi Beyoğlu, tarih boyunca ilklerin gerçekleştirildiği özel bir ilçe olarak
önemini koruyor. İlk belediye binasından ilk tersaneye, ilk bankadan ilk stada kadar bir-
çok yeniliğe öncülük eden şehir, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor

İstanbul’un fethinden sonra kurulan
ilk top döküm merkezi, Tophane-i
Amire’dir. 15. yüzyılda kurulan mer-
kez, Osmanlı ordu ve donanmasının
askeri topların üretildiği yerdi. Bina,
1850’lerden silah sanayisinin ve silah
ticaretinin merkezi oldu. 1992’de
Mimar Sinan Üniversitesi’ne devre-
dilen binanın bugün 3 ayrı sergi sa-
lonu bulunuyor. Tophane-i Amire
Binası,  yurt içi ve yurt dışı sergilere
ev sahipliği yapıyor.

Beyoğlu’nun ilk eczanesi
olan British Pharmacy (İn-
giliz Eczanesi), 1859 yılında
Noel Canzuch tarafından
İstiklal Caddesi’nde açıldı.
1932’de, Muhiddin Hüsnü
Bey’in satın aldığı eczane,
İngiliz Kanzuk Eczanesi
adını aldı.  Kanzuk Ecza-
nesi, 1965’te Muhiddin
Hüsnü Bey’in vefatından
sonra kapandı.

toPHAne-i AMire

BeyoĞlu'nun ilk
eCzAneSi: kAnzuk
BeyoĞlu'nun ilk
eCzAneSi: kAnzuk
BeyoĞlu'nun ilk
eCzAneSi: kAnzuk
BeyoĞlu'nun ilk
eCzAneSi: kAnzuk
BeyoĞlu'nun ilk
eCzAneSi: kAnzuk
BeyoĞlu'nun ilk
eCzAneSi: kAnzuk
BeyoĞlu'nun ilk
eCzAneSi: kAnzuk

Eyüpsultan ödül dağıttı
Eyüpsultan Belediyesi pandemi sürecinde tedbirlere uyarak evlerinde kalan ilçe sakin-
leri için sosyal medya hesapları üzerinden birbirinden güzel etkinlikler düzenledi

Kişi başına düşen 123 metrekare yeşil alanıyla İstanbul’un
örnek ilçeleri arasında yer alan Büyükçekmece, ilçedeki
park ve sosyal yaşam alanlarıyla gözde bir kent olarak bi-
linmeye devam ediyor. Mimaroba Büyük Atatürk Par-
kı’nda 17 bin metrekarelik alana inşa edilen “Prof. Dr. Aziz
Sancar Nobel Parkı” Büyükçekmecelilere hizmet verecek.
İlk Nobel Bilim Ödülüne layık görülen Türk doktor, akade-
misyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanı
Aziz Sancar’ın adının verildiği park içerisine inşa edilen kü-
tüphane, kafe, amfi, yürüyüş ve tren yolları, dinlenme alan-
ları ve süs havuzu Büyük Atatürk Parkı’nın zenginliğine
zenginlik katacak.

Örnek bir park olacak

Sosyal tesis ve parklara yalnızca Büyükçekmeceli değil İs-
tanbullu vatandaşların da ilgi gösterdiğini söyleyen Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Halkımızın
buluşma noktaları sosyal tesisler ve parklar oluyor. Sosyal
ve kültürel etkinliklerimizi parklarda ve sosyal tesislerde
gerçekleştiriyoruz. Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel Parkı in-
şaatı tamamlandığında Türkiye’nin örnek parkları 
arasında yer alacak” dedi. NEŞE MERT

Bu park başka park

Sevgi Soylu en güzel
türkülerle Sizinle


