
Siyasetçinin tek 
silahı sözleridir

BAKAN SOYLU’YU ELEŞTİRDİ

Çapsız kadrolara
mahkum değiliz

İYİ Parti lideri Meral Akşe-
ner, Türkiye'nin sorunlarının

çözümsüz olmadığını söyledi. Ak-
şener, dış politika ile ilgili iktidara
hem eleştirilerde bulundu hem
çözüm önerileri sundu. Akşener,
Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi ile
ilgili yaptıkları tüm uyarılarda haklı
çıktıklarını belirtti. Akşener, "Türkiye
Ak Parti’nin çapsız kadrolarına, viz-
yonsuz zihniye-
tine mahkum
değil. Kimse en-
dişe etmesin. Biz
varız. Milletimiz
sandıkta yetkiyi
verir, biz de
memleketimizi
hak ettiği yere
hızla getiririz"
diye konuştu.

Ankara'da evinin önünde
saldırıya uğrayan Gelecek

Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Selçuk Özdağ, saldırıyı 'tepkisel'
olarak değerlendiren İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’ya "Örgütsel arka
planı görmezden gelen bir söz, işte
saldırganları cesaretlendiren de bu"
diyerek cevap verdi. Özdağ, "Siya-

setçinin tek si-
lahı sözleridir.
Sözün sustuğu,
susturulduğu
yerde siyaset
biter, şiddet 
tırmanır, 
konuşmanın, 
diyalogun yerini
kavga alır" 
dedi.  I SAYFA 7
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YİNE İKTİDARA YÜKLENDİ

Oktay APAYDIN SAYFA 8

Virüs aşı
dinlemiyor!

Fakir YILMAZ SAYFA 4

Halk ve çöpe
giden ekmek
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Meral Akşener

Böyle bir tabloda
seçime gitmezler

Erken seçim değerlendirmesi
yapan Ali Babacan, "Böyle

bir tabloda mecbur kalmadıkça
seçime gitmezler. İktidar partileri-
nin zemin kaybettiği bir durumda
elindekini niye riske atsın? Hazır
önünde iki buçuk yıl daha süre
var. Erken seçime ancak küçük 
ortağın deste-
ğini çekmesi
gibi şartlar zor-
layabilir" dedi.
Babacan ayrıca
"74 maddelik
Anayasa deği-
şiklik teklifimiz
hazır açıklama-
sında bulundu.
I SAYFA 7
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ERKEN SEÇİM OLMAYACAK

Ali Babacan

3 bin 690 kişiye 
yardım kolisi

VEFA GRUBU İŞ BAŞINDA
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Selçuk Özdağ

Kadına şiddetin
aşısı eşitliktir!

KADIN BİR EŞYA DEĞİLDİR

CHP Kadın Kolları Genel
Başkanı Aylin Nazlıaka, "Şid-

detin aşısı eşitlik çünkü şiddet eşitsiz-
likten besleniyor. Kadını ikinci
cinsiyet, toplumun öznesi değil nes-
nesi olarak görenler, kadını adeta bir
eşya, bir mal, bir vitrin malzemesi

gibi tanımlayan-
lar, kadına karşı
şiddet uygula-
mayı da kendinde
hak buluyor. İşte
o yüzden biz di-
yoruz ki eşit bir
dünyayı hep bir-
likte yaratacağız"
açıklamasını
yaptı. I SAYFA 7
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Aylin Nazlıaka

Niğde’den 300 
ton patates aldı

ÇİFTÇİYE DESTEK VERDİ

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Niğ-

de'den ilçede dağıtmak üzere 300
ton patates aldı. Konuyla ilgilenil-
mesi için görevlendirilen Esenyurt
Belediye Meclis Üyesi Muharrem
Taş ve Esenyurt Belediyesi Tarımsal
Hizmetler Müdürü Haşim Baki,

patateslerin
alımı için
Niğde’ye gitti.
Cumhuriyet
Halk Partisi
(CHP) Niğde İl
Başkanı Erhan
Adem, Belediye
Başkanı Boz-
kurt’a teşekkür
etti. I SAYFA 9
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Kemal Deniz Bozkurt

Bakırköy Yeşilköy Mahal-
lesi'nde bulunan binanın

yangın merdiveninin çıkışları gö-
renleri hayrete düşürdü. Dört katlı
binanın birinci ve ikinci katlarında
yangın merdiveni çıkışı bulunuyor
ancak dubleks olduğu öğrenilen
üçüncü ve dördüncü katın yangın
merdivenleri çıkışları tuğla ile

duvar örülmüş durumda. Bina 
sahibinin oğlu Ali Bilen, "Binanın
üst katı dubleks daire. Biz dersha-
neye kiraya vermiştik. Yangın
merdivenini o zaman yaptırdık.
Örülü olduğunu bilmiyordum.
Diğer katlarda çıkış var ama 
dublekste olan örülmüş" açıkla-
masını yaptı. 
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ÇIKIŞ KAPISINI TUĞLA İLE DUVAR ÖRMÜŞLER

Yangın merdiveni çıkışları
örülmüş olan dubleks dai-

rede oturan kiracı Ali Kotil, "Hiç-
bir bilgimiz söz konusu değil,
şimdi fark ettik. Beton tarzı bir şey
değil, demir falan örülmemiş, aya-
ğınla bassan bile kırılabilir, ben şu
anda da kırabilirim onu. Neden
yapıldığını da bilmiyorum. Yeşil-

köy'ün içerisinde gezer dolaşırsa-
nız bir çoğunun yangın merdiveni
yok. 3 senedir biz buradayız" şek-
linde konuştu. Yangın merdivenin
bu durumu için şaşırdığını söyle-
yen çevre sakini Maksut Serder ise
"Bu tam bir felaket. İnsan böyle
bir şeyi neden yapar?" diye sordu.
I SAYFA 9
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İNSAN BÖYLE BİR ŞEYİ NEDEN YAPAR Kİ?

Peynirde 
hileye 
dikkat edin
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Bakırköy'de çıkışları tuğla ile örülü halde bulunan yangın merdivenini görenleri hayrete düşürdü.
Çevre sakinlerinden Maksut Serder, "Bu tam bir felaket. Niye örmüşler bilmiyorum. Üstelik burası
bir deprem bölgesi. Deprem bölgesinde böyle bir şey görmek insanın içini karartıyor" dedi

Sayfa 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane
Komutanlığında, MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan

İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni ve Pakistan
MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni'ne ka-
tıldı. Erdoğan İstanbul Fırkateyni'nde yüzde 75'lik yerliliğe ulaşıldı-
ğını ve Türk savunma sistemlerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Erdoğan, "İçimizdeki gafillerin tüm karalama kampanyalarına 
rağmen hava araçlarımız tüm dünyada gıpta ile takdir ediliyor.
Türk SİHA’ları elde ettikleri başarılarla harp yöntemlerini değiştiri-
yoruz. Libya’da oradaki savaşın akışını değiştirmiştir" diye konuştu.
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KİPTAŞ, 2017’de “riskli bölge” ilan
edilen Bağcılar Kirazlı Mahallesi’ndeki

7 blok, 190 konuttan oluşan “As Fatih Kent
Sitesi”nin depreme karşı kentsel dönüşümünü
gerçekleştirecek. İlk sözleşme, KİPTAŞ Genel
Müdürü Ali Kurt ile site sakinlerini temsil
eden heyet arasındaki görüşmelerde etkin rol
oynayan Hatice Döğer arasında imzalandı.
İmamoğlu, “Türkiye’ye de anlatacağız bu
modeli örnek olarak. Biz, bu modeli İstan-
bul’un her yerinde çalışıyoruz" dedi. I SAYFA 5
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Günde en az üç 
kadın öldürülüyor

Eşitlik İçin Kadın 
Platformu (EŞİK) bir 

kampanya başlatarak kadın cina-
yetlerini, cinskırımı ve kadına karşı
şiddeti önlemek için  “Günde en az
üç kadın öldürülüyor, bu artık bir

cinskırım” ifadeleriyle
Meclis’i göreve çağırdı.

Açıklamada, “Sesi-
mizi Meclis’e du-
yuralım,
cinskırımı birlikte
durduralım" de-
nildi. Platfor-
mun çağrısına
destek olan
Zuhal Olcay,
Ahmet Ümit,
Hande Doğan-
demir, Ercan
Kesal ve Mel-
tem Cumbul,
"İstanbul Söz-
leşmesi uygu-
lansın, Meclis
kadın cinayet-
lerini önlemek
için özel gün-
demle toplan-
sın" ifadelerini
kullandı.
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TURKIYE’YE 

İstanbul Valiliği ve Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma

Vakıfları tarafından tespit edilen
ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş ve
üzeri kimsesizlere ulaştırmak
üzere İstanbul Valiliği tarafından
hazırlanan 150 bin gıda kolisinin
dağıtımı devam ediyor. Küçükçek-
mece'de ihtiyaç sahibi 3 bin 690
aileye gıda kolisi dağıtıldı. I SAYFA 9
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MERDIVEN VAR
AMA CIKISI YOK

ÇIKIŞLARI KAPATILAN YANGIN MERDİVENİ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

KEFENLE MODIFIYE!

Esenyurt Kıraç Mahallesi Cumhuri-
yet Caddesi'nde otomobilin üze-

rinde insan siluetindeki kanlı kefeni
görenler durumdan şüphelenerek polise ih-
barda bulundu. Olay yerine gelen polis
ekipleri, aracın sahibi olan Özcan Tunç'u
çağırarak kefeni açmasını söyledi. Rüzgarlı-

ğın üzerinden indirilen kefenin içinden
manken çıktı. Ekipler kanlı kefenle modifiye
yapan sürücüyü ifadesini almak için Kıraç
Polis Merkezi'ne götürdü. Olay yerine çağ-
rılan trafik polisi ekipleriyse modifiyeli aracı
trafikten men etti. Öte yandan sürücüye
modifiye sebebiyle para cezası kesildi.
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MODİFİYELİ ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün, sahilde devam eden çalışmaları ince-

ledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan
Alpay, İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut
ve İBB Park Bahçeler ve Yeşil Alan Daire Başkanı
Çağatay Seçkin'in de eşlik ettiği Akgün, "Büyükçek-
mece Sahili'nde yürüttüğümüz çalışmaları ve kol-
lektör hattında gerçekleştirdiğimiz dev alt yapı
yatırımlarını inceledik. Başta İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak
üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, sahada
çalışan işçi kardeşlerime kolaylıklar diliyorum" dedi. 
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Esenyurt'ta, modifiyeli otomobilinin rüzgarlığı üzerinde kanlı kefen olan
manken yerleştiren sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kanlı kefenle modifiye yapılan otomobil ise trafikten men edildi

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış
devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki

doluluk oranı yüzde 31.89'a ulaştı. Barajların doluluk
oranlarındaki artış 14 gün içindeki yüzde 12.73 oldu.
Daha önce adeta kuruma noktasına gelen Sazlıdere 
Barajı su havzası tekrar suyla dolmaya başladı. I SAYFA 4
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YERLI VE MILLI
YUZDE 75’I 

Cumhurbaşkanı
ve AK Parti

Genel Başkanı
Recep Tayyip 

Erdoğan

Çalışmaları
yerinde inceledi

Büyükçekmece
Belediye Başkanı
Hasan Akgün

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan apartman, afetlere karşı ne
kadar bilinçsiz olduğumuzu da ortaya koydu. İstanbul’da daha önce
de kolonları kesilen bina yıkılmış çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. 

BU KADAR SORUMSUZLUK OLUR MU!
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DOLULUK
YÜZDE 31.89’A
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Bazı çocuklar koronavirüsü hafif belirtilerle
geçirirken, bazıları hiç belirti göstermeden
hastalığı atlatabiliyor. Uzmanlar, koronavi-

rüse maruz kalan çocukların "MIS-C" yani multisiste-
minflamatuar sendrom hastalığına yakalanabileceği
konusunda uyarılarda bulundu. Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Manolya Kara, "Korona-
virüs geçirdikten yaklaşık 4-6 hafta sonra ortaya çıkan
farklı bir klinik tablo mevcut. Mide bulantısı, kusma,
ishal, şiddetli karın ağrısı gibi bağırsak tutulum bulguları
görülebiliyor. Bu hastalık korkutucu ve ölümcül sonuç-
lar doğurabildiğinden bizim için önemli" dedi.

Sağlık kuruluşuna başvurun

İlk olarak nisan ayında İngiltere’de koronavirüs enfek-
siyonu geçirdikten sonra bazı çocuklarda "Kawasaki"
hastalığına benzer bulguların görülmesi ve birden
fazla organda bozulmanın yaşanmasıylabilinen MIS-
C, aileleri tedirgin ediyor. Koronavirüs geçiren çocuk-
larda 4-6 hafta sonrasında yüksek ateşle belirti
gösteren MIS-C hakkında açıklamalarda bulunan
VM Medical Park Pendik Hastanesi'nden Çocuk En-
feksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Manolya Kara,
"Ülkemizde de vaka sayıları artış göstermeye başladı.
MIS-C dememiz için çocuğun koronavirüs enfeksi-
yonu geçirmiş olması lazım ama çocuk, hastalığı
asemptomatik olarak da atlatmış olabilir. Biz bu has-
talığın tanısını koyarken çocuklardahikâye olarak pozi-
tifliğin varlığını sorguluyoruz ve mutlaka tanısal testler
yapıyoruz. Bu testlerde hastalığa ait kanıt bulmaya ça-
lışıyoruz. Bu hastalıkta yaşanan yüksek ateş, 3-4 gün
sürebiliyor. Aileler daha önce koronavirüs geçirdiyse,
daha sonrasında çocuklarında ani ateş, çabuk yo-
rulma, gözlerde kızarıklık, mide bulantısı, kusma gibi
farklı bulgular gözlendiğinde sağlık kuruluşuna baş-
vurmalılar" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, koronavi-
rüs salgını nedeniyle İngiltere, Herefords-
hire'daki 6 milyon sterlin değerindeki

malikanesinden neredeyse hiç dışarı çıkmadan 
yaşıyor. Günlük hayatın-
dan kesitleri sık sık sos-
yal medya hesabından
yayınlayan Hurley, bu
kez mutfaktaki maharet-
lerini gözler önüne serdi.
Karantinada çılgın bir ev
kadınına dönüştüğünü
belirten 55 yaşındaki
oyuncu, gönderisine "47
kavanoz marmelat yap-
tım" notunu düştü. Eli-
zabeth Hurley'in
paylaşımına takipçilerin-
den beğeni yağdı.
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Coğrafi işaret tescili bulu-
nan Ezine peynirinin, soğuk
hava depolarında 8 ay süreyle

bekletilerek olgunlaştığını ve herhangi
bir katkı, koruyucu ya da hızlandırıcı
madde içermediğini belirten Doğru,
"Peynirin ham maddesi çiğ sütte çok
fazla hile girişimi oluyor. Üretim aşama-
sında peynirin yağı alınabilir, koruyucu
ve ürünü hızlandırmak için ekstra ilave-
ler yapılabilir. Hem sütte hem peynirde
bunun gibi tağşişler mevcut. Bunun için
tüketicilerimiz peynirlerini merdiven altı
firmalar yerine bildikleri yerden alsın"
dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı; taklit,
hileli veya tağşiş olan ürünlerin listesini
kamuoyu ile paylaşmaya devam eder-
ken, Türkiye'nin meşhur Ezine peyniri-
nin üretildiği Çanakkale'den, peynirdeki
olası hileler ile ilgili uyarı geldi. 2006 yı-
lında coğrafi işaret tescili yapılan Ezine
peynirinin üretildiği bir firmada gıda
mühendisi olarak çalışan Mücahit
Doğru, Ezine peyniri denilince insanla-
rın aklına tamamen katkısız ve koruyu-
cusuz doğal bir ürün geldiğini belirtti.
Doğru, Ezine peynirinin aromasının
diğer peynirlere göre farklılık gösterdi-
ğini, biraz keskin yapısı ve doğal bir aro-
ması olduğunu ve bu yüzden
tüketicilerin Ezine peynirini tercih ettiğini
söyledi.

Aromasını otlardan alıyor

Meşhur Ezine peynirinin; Kazdağla-

rı’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer alan
Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinin
doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla
beslenen koyun, keçi ve ineklerin sütleri-
nin belirli oranlarda karıştırılmasıyla
elde edildiğini anlatan Mücahit Doğru,
"Ezine peynirimizin içerisinde hiçbir şe-
kilde katkı, koruyucu ya da hızlandırıcı
madde bulunmamaktadır. En az yüzde
40 keçi sütü, yüzde 45 ile 55 arasında
koyun sütü ve en fazla yüzde 15 inek
sütü karışımı ile elde edilen peynirler
Ezine peyniridir. Ezine peynirimiz soğuk
hava depolarında 8 ay, yani 240 gün ol-
gunlaştırıldıktan sonra piyasaya arz edil-
mektedir. Ezine peynirimizin ham
maddesi olan çiğ sütümüzün tamamen
Ezine, Ayvacık, Bayramiç bölgesinden
elde edilmesi gerekmektedir. Farklı iller-
den gelen koyun keçi veya inek sütüyle
hiçbir şekilde Ezine peyniri yapılama-
maktadır, yapılamaz da. Çünkü her böl-
genin kendine göre mevsimi ve hava
şartı vardır. Ezine bölgesinin hava şar-
tından dolayı hayvanların yemiş olduğu
otların aroma farkları vardır. Bu aroma
farkı, süte geçtiğinden, peynirin aroması
da bu otların aromasından gelmektedir"
dedi.

Sütte bile hile var

Peynirin ham maddesi sütte çok fazla
hile olduğuna dikkat çeken Mücahit
Doğru, şöyle konuştu: "Çiğ sütümüz hi-
leye açık olduğu için çok fazla hile giri-

şimi oluyor. Bunun için firmanın labora-
tuvarının çok sağlam olması gerekiyor.
Gelen hammaddemize çok sağlam ba-
kabilmemiz gerekiyor ki ham maddemizi
doğru temin edebilelim. Üretim aşama-
sında peynirin yağı alınabilir, koruyucu
ve ürünü hızlandırmak için ekstra ilave-
ler yapılabilir. Hem sütte hem peynirde
bunun gibi tağşişler mevcut. Bu nedenle
tüketicilerimiz merdiven altı firmalar ye-
rine bildikleri yerlerden peynirlerini al-
sınlar. Ürünlerin etiketlerine özellikle
dikkat etsinler. Çanakkale’nin plakası
17’dir. Ürünlerin etiketinin üstünde bu-
lunan onay numarasında 17 olmadığı
sürece zaten o ürün Ezine peyniri olamı-
yor. Aynı zamanda tüketiciler, ambalaj-
daki 'içindekiler' kısmını okurken çok

hızlı bir şekilde geçmesinler. İçindekiler
kısmında, hangi sütlerin olduğu, o sütle-
rin ne kadar oranlarla karıştırıldığı, ürü-
nün ne kadar olgunlaştırıldığına dair
ibareler mevcuttur. Bunlara dikkat edil-
mesi gerekiyor. Hepsi peynirdir ama içe-
risindeki aroması farklıdır. Kimisi acı,
kimisi tatlı, kimisi tuzlu, kimisin de kırıl-
gan yapı olabilir. Bunu tüketicimiz ta-
dına bakmadan anlayamaz’’ 

O rkide yumrularının temizlenip yı-
kandıktan sonra süt veya su ile
haşlanıp kurutulmasından sonra

ortaya çıkan ve kış denilince akla gelen
içeceklerin başında gelen salep için açık-
lamalarda bulunan Esenler Medipol
Üniversitesi Hastanesi’nden Beslenme
ve Diyet Uzmanı Öznur Akgöz, "Salep
içerisinde nişasta, şeker, glukomanna
gibi karbonhidratlar, protein, yağ, A ve
C vitamini, kalsiyum, fosfor ve potas-
yum içermektedir. İçerisindeki besin öge-
leri sayesinde bağışıklık sistemini
güçlendirir ve akciğer sağlığı üzerinde

olumlu etkileri vardır" diye konuştu.

Öksürüğü de azaltıyor

Salep içerisinde bulunan glukomanna-
nın müsilaj etkisi yarattığına dikkat
çeken Akgöz, "Salebin içerisindeki yu-
muşak kıvam müsilaj etkisinden gelir. Bu
sayede bağırsak hareketlerini artırır, tok-
luk sağlar, boğazı yumuşatır, öksürüğü
azaltır ve hazımsızlığa iyi gelir. Her besin
gibi fazla miktarda tüketildiğinde kaşıntı,
alerji gibi durumlar görülebilir" dedi. Sa-
lebin akciğer sağlığına da faydalı oldu-
ğunu vurgulayan Akgöz, "Bu dönemde

sürekli öksürerek boğazımızın tahriş ol-
maması için içilebilir. İçerisine şeker ilave
edildiğinde kalorisi artıyor. Böylece ol-
dukça sağlıklı olan bu içecek fazla tüke-
tildiğinde kalori artışına neden
olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Toz halinde tüketin

Piyasada bulunan hazır paketli saleplerin
nişasta ve şeker ilaveli satıldığını vurgula-
yan Akgöz, salebin aktardan toz halinde
alınarak tüketilmesini önerdi. Akgöz,
“Hazır satılan paketler yerine aktardan toz
salep satın alınarak 1 litre süte 1 tatlı kaşığı

kadar koyulup, içerisine de istenilen ölçüde
şeker ilave edilerek hazırlanabilir. Ara öğün-
lerde 1 fincan ya da haftada 1-2 kez kulla-
nılmasını tavsiye ederim” diye konuştu.

Tarçın ilave edin

Salebin üzerine tarçın ve zencefil eklenerek
içilmesinin kan şekeri için de faydalı oldu-
ğunu vurgulayan Akgöz, “Tarçın biraz şe-
kerli bir tat uyandırıyor ve kan şekerini
düzenlemesi için tercih edilebilir. Salep
içine zencefil de ilave ederek bağışıklık siste-
mini daha çok güçlendirebiliriz” diyerek
sözlerini tamamladı. DHA

Orkide yumrularının dövü-
lerek toz haline gelmesiyle

ortaya çıkan salep, bağır-
sak dostu olmasının yanı

sıra bağışıklık sistemini de
güçlendirmesiyle kış ayla-
rının vazgeçilmez içecek-

leri arasında yer alıyor.
Salebin akciğer sağlığı 

üzerinde de olumlu etkileri 
olduğunu söyleyen  

diyetisyen Öznur Akgöz,
"Salep haftada 1-2 kez tü-

ketilebilir. Zencefil ve tarçın
eklenerek tüketilmesi, fay-

dalarını artıracaktır" dedi

SALEP IC
SAGLIKLI KAL

Peynirde hileye
dikkat edin
Peynirde hileye
dikkat edin
Peynirde hileye
dikkat edin
Peynirde hileye
dikkat edin
Peynirde hileye
dikkat edin
Peynirde hileye
dikkat edin
Çanakkale'nin meşhur Ezine peynirinin üretildiği bir firmada gıda
mühendisi olarak çalışan Mücahit Doğru, birçok gıda ürününde
olduğu gibi peynirde de olası hilelere karşı tüketicileri uyardı

Çocuklar için
virüs uyarısı

Hamarat Elizabeth

Ferhat
Göçer

arayışta

PoPüler kısa video uygulaması Tik-
Tok, müzisyenlerin görünürlüğünü
artırmak ve geniş kitlelere ulaşmasını

sağlamak için şarkıcı ve söz yazarı Ferhat Göçer
iş birliğiyle yeni bir kampanya başlatıyor. Plat-
formun çıkaracağı albüm için video Göçer, kul-
lanıcıları “Yıllarım Gitti” şarkısına düet
yapmaya davet edecek. Bugün başlayan kam-

panyada kullanıcılar, kendi yeteneklerini göste-
recekleri düet videosunu #ferhatgöçerledüet eti-
ketiyle paylaşacaklar. Kampanya sonunda
paylaşılan düet videolarından seçilecek olan 10
kullanıcı bir albümde yer alacak. Etkinlik 31
Ocak’a kadar sürecek ve sonuçlar 2 Şubat 
tarihinde açıklanacak.
SEMANUR POLAT
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Y ılbaşı akşamı Pierre Loti'de iki grup 
arasında yaşanan silahlı çatışmada 
öldürülen Seyhun Zayim (38) cinaye-

tiyle ilgili polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayda 
silah kullandıkları tespit edilen 2 kişi tutuk-
landı. İki grubun arasında yaşanan silahlı  
çatışma güvenlik kameraları tarafından  
görüntülendi. 
Olay Eyüpsultan'da bulunan ünlü Pierre Loti 
tepesinde turistik tesislerin bulunduğu alanda 
31 Aralık 2020 tarihinde saat 17.30 sırala-
rında meydana geldi. İki grup arasında çıkan 
silahlı çatışmada Seyhun Zayim vurularak 
hayatını kaybetti. Kavgada Emre I. de elinden 
vurularak yaralandı. Yapılan incelemede 
17 suçtan sabıkası bulunan Seyhun Zayim'in, 
Ergenekon davasında Cumhuriyet gazetesine 
molotofkokteyli atmaktan yargılandığını ve  
5 yıl cezaevine kaldığı ortaya çıktı. 

5 kişi gözaltına alındı 

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları operas-
yonda olay yerinden kaçan yaralı Emre I., 
kardeşi Erhan I. ve Eyüp Can I.'yı gözaltına 
aldı. Seyhun Zayim'in bulunduğu grupta 
olduğu anlaşılan bu kişilerin ifadelerinin 
alınmasının ardından adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren 
polis, olayda silah kullandıkları tespit edilen 
iki kişinin ismini belirledi. Önceki gün yapı-
lan operasyonda şüpheliler Şuayip Ö. ve 
Baran P. gözaltına alındı. Şüpheliler Seyhun 
Zayim ve arkadaşlarıyla daha önceden hu-
sumetli olduklarını olay günü bu konuları 
konuşmak için Pierre Loti tepesinde 
buluştuklarını ancak aralarında yine kavga 
çıkması üzerine silahlı çatışma çıktığını  
anlattıkları öğrenildi. 

2 tabanca inceleniyor 

Gözaltına alınan sanıklardan Baran P.'nin 
daha önceden 5 kez çeşitli suçlardan gözal-
tına alındığı tespit edildi. Diğer şüpheli 
Şuayip P.'nin ise 7 kez gözaltına alındığı 
ortaya çıktı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen  
2 tabanca incelenmek üzere kriminal polis 
laboratuvarına gönderildi. Öte yandan iki 
grup arasında yaşanan silahlı çatışma olayı 
güvenlik kameraları tarafından görüntü-
lendi. Görüntülerde birbirleriyle konuşarak 
yaklaşık 5 metre arayla yürüyen grup 
üyelerinin bir anda silahlarını çekerek ateş 
ettiği görülüyor. Görüntülerde vurulan 
Seyhun Zayim yere düşüyor. 

2 kişi tutuklandı 

Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro 
Amirliğinde sorguları tamamlanan şüpheli-
ler çıkarıldıkları İstanbul Adalet Sarayı'nda 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

OLAY, 8 Ocak tarihinde Çek-
meköy Şehit Şahinbey Cadde-
si'nde bulunan kuyumcuda 

meydana geldi. Şüpheli Enes Ö.(25), ilk 
olarak kuyumcunun yan dükkanında bu-
lunan tuhafiyeciden parmak izi bırakma-
mak için eldiven satın aldı. Sonrasında 
kuyumcuya girerek silahını tezgahta bulu-
nan Nuray Gökçe'ye doğrulttu, kasayı bo-
şaltmasını söyledi. Gökçe, panik halinde 
paraları şüpheliye verdi. Enes Ö., hızlıca 
olay yerinden kaçtı. Enes Ö.'nün paraları 

aldıktan sonra olayı organize ettiği öğreni-
len Rıdvan G.(30) ile uyuşturucu madde 
satın aldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdür-
lüğü Gasp Büro Amirliğinin yaptığı çalış-
mada şüpheliler 15 Ocak tarihinde 
kaldıkları adreste yakalandı. Şüphelilerin 
üzerlerinde bonzai adı verilen uyuşturucu 
madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edilen Enes Ö. 
ve Rıdvan G. çıkarıldıkları mahkemece tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. Olay ile 
ilişiği bulunduğu belirlenen B.B. ise adli 

kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 

13 saniye içinde soygun  

Soygun sırasında tezgahta bulunan Nuray 
Gökçe "Soygun gerçekleşti dükkanımızda. 
Soyguncu bere ve maskeliydi. Dükkana 
girdi. O sırada ben çok panik halindeydim. 
13 saniyede soygun gerçekleştirdi. Çok 
korktuk. Silahlı bir saldırıda bulundu so-
nuçta. Bütün esnaf şikayetçi bu hırsızlar-
dan. Hap kullanan, uyuşturucu kullanan. 
Herkese zarar verebiliyor. Bunun için de 
önlem alınmasını istiyoruz. Soyguncu 
dükkanımızdan 45 bin lira nakit para ile 
bilezik ve yüzük aldı." dedi. Dükkan sahibi 
Caner Cephaneci "Bir personelim burada 
tezgahta duruyor. Zaten takip etmiş ken-
disi. Diğer personelim arkada yemek yer-
ken içeriye giriyor, maskesi var, beresi var, 
yüzü zaten görünmeyecek şekilde. Silahı 
çıkarıyor. Mermiyi ağzına veriyor. Arkada-
şıma paralarını çıkartmasını kasaya bo-
şaltmasını söylüyor. Diğer arkada yemek 
yiyen arkadaşımız hemen panik butonuna 
basıyor. Bizi çağırıyor. Polisi arıyor ama 
yetişemiyoruz. Arkadaş o şekilde paraları 
veriyor. Hırsız kaçıyor. Yakalandılar.  
Bir ay önce Sancaktepe'de de böyle bir 
olay oldu. Emniyet güçlerinin kuyumcu-
lara karşı biraz daha tedbirlerin artırma-
sını istiyoruz." diye konuştu. DHA

Maskeli hırsızlar yakayı ele verdi

Ümraniye  
alev alev yandı 

Çekmeköy’de kuyumcudan 45 bin liralık soygun yapan maskeli soyguncular yakalandı. Soygun anları kameralara yansıdı

KAĞITHANE'DE önceki gün İETT otobüs şo-
förü Eyüp Durgun ve oğlu darp edildi. Yol 
verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası, kim-
liği henüz bilinmeyen kişiler önce otobüs şo-
förünü sözlü olarak taciz etti ardından 
otobüsün camlarını kırdı. Otobüse giren sal-
dırganlar, şoförü ve oğlunu darp etti. Bir süre 
sonra şoförü ve oğlunu otobüsten indiren sal-

dırganlar, dışarıda da darp etmeye devam 
etti. Bu sırada, yolcuların bağrışmaları üze-
rine toplanan vatandaşlar, araya girerek şo-
förü ve oğlunu saldırıdan kurtardı. Saldırı 
sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekip-
leri sevk edildi. Yaralı şoför ve oğlu, ilk müda-
halenin ardından hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Olay anı ise bir vatandaş 

tarafından cep telefonu ile saniye saniye kay-
dedildi. Görüntülerde otobüsün camlarının kı-
rılması, otobüs şoförünün darp edildiği anlar 
net şekilde gözleniyor. İkinci olay ise dün 
Eyüpsultan'da da meydana geldi. Saldırıya 
uğrayan İETT şoförü yaralandı. Yaralı şoför 
hastaneye kaldırılırken İBB ve İETT yetkilileri 
saldırıyı kınadı. DHA 

Ergenekon Davası’nda, Cumhuriyet gazetesine molotof atmaktan 
yargılanan Seyhun Zayim, Eyüpsultan’da silahlı çatışmada öldürüldü

Kağıthane'de İETT şoförü ve oğlunun darp edilmesinin ardından Eyüpsultan'da da bir İETT şoförüne saldırıya uğradı

SULTANGAZİ'DE iddiaya 
göre küçük yaştaki çocuklar 
yoldan geçen bir kamyonun 

camına portakal attı. Bunun üzerine 
sürücüsünün ani freni yaptığı kamyona 
arkasındaki kamyonet çarptı. Kazada 
kamyonet sürücüsü yaralandı. Olay, 
23.00 sıralarında Sultangazi Yunus 
Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı 
üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 
çocuklar, yol üzerinde ilerlediği sırada, 
sürücünün adı öğrenilemeyen 34 RS 
1493 plakalı kamyonun camına porta-
kal attı. Bunun etkisiyle sürücüsünün 
ani fren yaptığı kamyona, arkadan 
gelen Enes A.'nın kullandığı 34 FU 
2456 plakalı kamyonet çarptı. Kaza ne-
deniyle Enes A., şoför mahallinde sı-
kıştı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekip-
leri tarafından bulunduğu yerden çıka-
rılan Enes A. ambulansla hastaneye 
kaldırıldı. Görgü tanığı Fatih Aktürk, 
"Biz parkta oturuyorduk yaşı küçük ço-
cuklar kamyona meyve fırlattı. Öndeki 
ani fren yapınca arkadaki araca vur-
muş. Bir kişi yaralandı. Çocuklar da 
aşağı doğru kaçtı." dedi.

Bir garip kaza!

ATAŞEHİR'DE psikolojik sorunları ol-
duğu öne sürülen bir kişi kendisini 
eve kilitleyerek bıçakla kendisine 

zarar verdi. Annesinin ihbarı üzerine olay ye-
rine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Bıçakla kendisine zarar veren kişi, özel harekat 
polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözal-
tına alındı.Olay, İçerenköy Mahallesi Kavaklar 
Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, psiko-
lojik sorunları olduğu belirtilen 31 yaşındaki 
Yusuf Ziya Öztürk, evde babaannesi ve babası 
varken kapıyı kilitleyerek kendisine zarar ver-
meye başladı. Dışarıda olan annesi Zerbap Öz-
türk, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine 
olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 
Ekipler, elinde bıçak olan kişiyi uzun süre ikna 
etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren 
ikna çabaları yetersiz kalınca özel hareket polis-
leri de geldi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ve 
sağlık ekipleri de yönlendirildi. 

Ataşehir’de tehlikeli an

2 farklı yerde İETT şoförlerine saldırı

DUDULLU Organize Sanayi 
Bölgesi İnönü Caddesi'nde 
bulunan plastik atıkların top-

landığı geri dönüşüm tesisinin depo-
sunda saat 04.30 sıralarında yangın 
çıktı. Yangın, plastik atıklar nedeniyle 
kısa sürede büyüyerek tüm depoyu 
sardı. Yangın sırasında depoda olduğu 
öğrenilen bir işçi ise alevleri fark etmesi 
üzerine kendini dışarı atarak kurtuldu. 
Metrelerce yükseğe çıkan alevleri 
gören, komşuların ihbarı üzerine olay 
yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis 
ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekip-
leri, depodaki yangını söndürmek için 
çalışırken, polis ekipleri çevrede güven-
lik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de yaşa-
nabilecek herhangi bir olumsuzluğa 
karşı hazır bekledi. Yangın itfaiye ekip-
lerinin yaklaşık bir saat süren çalışma-
larının ardından tamamen söndürüldü. 
Yanan deponun bulunduğu sokakta 
oturan Halit Akar, "Saat gece 04.00 ci-
varlarında evimizdeydik. Bir baktık ya-
nıyor, acil itfaiyeyi aradık. İtfaiye de 
geldi. Yangın nasıl oldu tam olarak bil-
miyorum. Burası bidoncu, içeride bir 
kişi kalıyor. Yüzde doksan, bu bölgede 
kış aylarında konteynerlerde kalanlar 
elektrikli malzemelerini, sobalarını ya-
kıyorlar, unutuyorlar, öyle bırakıyorlar 
ondan çıkıyor. Burada, kış aylarında 
devamlı bu konteynerlerde yangın çıkı-
yor yani. Burada geri dönüşüm depo-
ları, konteynerler yolun ortasında 
duruyor. Yetkililerin bu soruna bir 
çözüm bulmasını istiyorum" şeklinde 
konuştu. DHA

Ümraniye Dudullu Organize  
Sanayi Bölgesi'nde plastik  
atıkların toplandığı geri  

dönüşüm tesisinin deposunda 
yangın çıktı. Plastik atıklar  

nedeniyle yangın kısa sürede 
büyüyerek tüm depoyu sardı. 
Depoda kalan ve son anda  

yangını fark eden bir kişi ise 
kendini dışarı atarak kurtuldu
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H er kapıda iki araba, her evde en az
dört tane ve ne acıdır ki büyük,
küçük demeden tüm aileyi sabah-

lara kadar uyutmayan son model telefonlar,
ayakkabı çeşitleri ile dolup, taşan gar dolap-
lar, hazır yemek ve gıdalarla dolu buzdolap-
larını yani olağanüstü bir tüketimi es geçip,
"Askıda Ekmek"le ilgili tartışmaları izliyoruz.

Aslanın ağzında olduğu söylenen ekmeğin
tonlarcasının çöpe döküldüğünü görmeden,
ekonomik krizin göz ardı edilerek tartışıl-
ması büfede, mobil servisle halka  ulaştırıl-
masının engellendiği şeklindeki iddialara
tarım bakanlığı yaptığı bir açıklamayla
İBB'nin yarattığı bu suni gündeme adeta un
katmakla tuz biber olurken bol maaşlarını
almaktan başka şimdiye kadar bir eser or-
taya koyamayan muhalefet belediyelerinin
içinde bulunduğu çıkmazı ve kendilerinden

beklenen her hizmete "İktidar
Engeli" yetmedi "Pandemi" diyerek ipe un
sermesine yardımcı olan tarım bakanlığı
açıklaması da İBB'nin Halk Ekmek tartış-

ması kadar gereksiz bir durumdur.
İstanbul Sancaktepe ilçesini yönetmeye

aday olurken İBB'nin güzel kadroları arasında
olan Halk Ekmeğin başına geçmekle çok
mutlu olan Özgen Nama'nın yeni olanlardan
yani mevcutların dışında, köşe başlarında aç-
tırmak istediği ek Halk Ekmeğin büfelerinin
altında ne olduğu tartışılan ve bu tartışmanın
bundan önceki yönetimin milyonlar vererek
aldığıyla eleştirilen İBB'nin araç parkına yeni
yani "Mobil Ekmek" araçlarını da ilave et-

mekten öteye geçememiştir.
Halbuki Bakanlık yani muhalefetin  dediği

gibi iktidar bu işlere burun sokmasa ve "-Bu
senin işin benim işim değil" dese İBB'nin yani
muhalefetin dün yeni kapıda sergilediği araç
filosuna milyonlar verip, yeni araçlar ilave
ettiğini ve o araçlara verilen paranın ekmeğe
yeni hizmetlere verilseydi daha iyi olcaktıyı
da ekmeğe ulaşamadığı iddia edilen halka
anlatsaydı konuyu ve tartışmayı kamuoyuna
daha iyi anlatır diye düşünenlerdenim...

Halk ve çöpe giden ekmek

avcılar Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi
Hülya Deniz, Merkez Mahallesi'nde sokağı
süpürürken, yerde okul çantası gördü. Bunun

çöpe atılmak üzere kaldırımda bırakıldığını düşünen
Deniz, ağır olduğunu fark ederek içine baktı ve çantada
eşyalar olduğunu görünce amirlerine haber verdi.
Deniz, iletişim bilgisi veya numarası olup olmadığı an-
lamak için karıştırdığı çantada cep telefonu, yaklaşık
600 lira para, bir miktar dolar, kredi kartları ve bazı özel
eşyalar olduğunu gördü. Cep telefonunda hiçbir şifre
olmadığını anlayan Hülya Deniz, son numarayı araya-
rak, içinde bu telefonun da bulunduğu, unutulan bu
çantanın sahibine ulaşmak istediğini belirtti.

Daha dikkatli ol!

Kısa sürede çantanın sahibi Türkmenistan vatandaşı
Nur Ali Tashliyev'e ulaşıldı. Kars'taki Kafkas Üniversi-
tesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan ve ko-
ronavirüs nedeniyle on-line eğitim gören Tashliyev,
arkadaşları ile konuşurken yere bıraktığı çantasını unu-
tup gittiğini, telefon, kartları ve parasına kavuştuğu için
mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti. Hülya Deniz,
Avcılar'da çantayı teslim ettiği öğrenciye, "Daha dikkatli
ol" uyarısında bulundu. DHA

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki dolu-
luk oranı yüzde 31.89'a ulaştı. Barajların doluluk oranlarındaki artış 14 gün içindeki yüzde 12.73 oldu.
Daha önce adeta kuruma noktasına gelen Sazlıdere Barajı su havzası tekrar suyla dolmaya başladı

İ stanbul'da kuraklık nedeniyle ba-
rajlardaki doluluk oranı 9 Ocak
2021 tarihinde yüzde 19.16'ya

kadar düşmüştü. Önce yağmur ardın-
dan gelen kar yağışlarıyla birlikte ba-
rajların su seviyelerindeki artış sürüyor.

Karların da erimesiyle 20 Ocak tari-
hinde yüzde 30.77, 21 Ocak'ta  yüzde
31.04'e ulaşan doluluk oranları dün
yüzde 31.39, bugün ise yüzde 31.89
olarak ölçüldü. Barajlarda 14 gün
içinde meydana gelen artış yüzde

12.73 olarak kayıtlara geçti.

Yeniden suyla doldu

Daha önce adeta kuruma noktasına
gelen Sazlıdere Barajı su havzası yağış-
lardan olumlu yönde etkilendi. Daha

önce kuruyan ve araçların rahatlıkla ha-
reket edebildiği alanlar tekrar suyla dol-
maya başladı. Sazlıdere barajında
doluluk oranı yüzde 12.64'e kadar 
yükseldi. Bölgedeki durum havadan 
görüntülendi. DHA

esenyurt Belediyesi, hem
can dostlarımızın üşüme-
sini engellemek hem de deri

dönüşüme destek sağlamak ama-
cıyla, geri dönüşüm malzemelerinden
yuva yaptı. Veteriner İşleri Müdür-
lüğü, içlerini mama doldurarak sokak
hayvanlarının yoğun olduğu alanlara
yerleştirdiği kulübeler için, önce gö-
nüllülerle birlikte malzeme topladı.
Toplanan malzemeler yuvaya dönüş-
türüldü. Daha sonra ise kreşlerdeki
çocuklara hayvan sevgisini aşılamak
için onlarla birlikte boyadı.

Birlikte yaşayabiliriz

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve
Esenyurtlu gençlerin yaptığı kulübele-
rin boyanması için Veteriner İşleri
Müdürlüğüne gelen Başkan Bozkurt,
kreş çocukları ile beraber kulübelerin
boyasını yaptı ve el izlerini çıkardı.
Başkan Bozkurt, "Burada amaç va-
tandaşlarımızın diğer canlılarla bera-
ber yaşadığını anlaması, anlatması,
yaşamı beraber paylaştığını göster-

mesi. Çocuklara küçükken, eğer can-
lılarla beraber yaşadığımızı, onların
da bizim kadar yaşama hakkı oldu-
ğunu anlatırsak, bu ülkede birbirimizi
ayırmadan, birlik beraberlik içinde,
barış kardeşlik içinde, daha rahat ya-
şayacağımızı da görmüş olacağız”
dedi. 

Apayrı bir duygu

Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil
Çalış ise "Hem geri dönüşüm ile do-
ğaya katkı sunuyoruz hem de bu ku-
lübeleri yaparak sokak hayvanlarına
katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.
Barınak gönüllüsü Gözde Altun ise
soğuk havalarda evsiz hayvanların
savunmasız olduğuna dikkat çekti.
Altun, “Benim için zaten sokak hay-
vanları çok özel, çok farklı bir şey ve
bu yüzden geri dönüşümden böyle
bir şey çok apayrı bir duygu. Kar
yağdı biliyorsunuz ve dışarda yuvasız
kalan binlerce hayvan var. Birazına
yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize"
diye konuştu.

Can dostlara sıcacık yuva
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarına geri dönüşümden sağladığı malze-
meler ile yuva yaptı. Yuvaları, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve kreş çocukları birlikte
boyadı. Yapılan kulübeler, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere konuldu

İnsanlık ölmemiş
Avcılar'da temizlik işçisi Hülya Deniz, 
kaldırımda gördüğü içinde cep telefonu,
para ve kredi kartları bulunan çantayı sa-
hibi Türkmenistanlı öğrenciye teslim etti

Kamu kurumlarına girişte ve toplu ulaşım
araçlarını kullanırken mecburi tutulan HES
kodu uygulamasının semt pazarlarında da

uygulanması ile zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.
Kartal’da her gün farklı mahallelerde kurulan semt pa-
zarlarında mobil cihazlar ile HES kodu taraması ger-
çekleştiren zabıta ekipleri, taramalar sırasında temaslı
veya riskli olduğu ortaya çıkan esnafa ise hem ceza ya-
zıyor hem de sağlık kuruluşlarına bilgi vererek karanti-
naya alınmalarını sağlıyor.

Satışa izin verilmiyor

HES kodu sorgulamaları sırasında esnafın kimlik bilgi-
leri de kontrol edilerek HES kodu olmayan pazarcı es-
nafının satış yapmasına izin verilmiyor ve HES kodu
edinmeleri sağlanıyor. Aynı çalışma kapsamında ekipler
tarafından ürünlerin fiyat etiketleri de kontrol edilirken
pazar giriş ve çıkışlarına Kartal Belediyesi tarafından
yerleştirilen dezenfektan istasyonları da vatandaşlara
hizmet vermeye devam ediyor. DHA

HES ve fiyat
denetimi
Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, semt pazarlarında düzenli
olarak HES kodu taraması ve fiyat
denetimlerini sürdürüyor
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-Ömerli Barajı doluluk oranı
yüzde 32.55

-Papuçdere barajı doluluk oranı
yüzde 13.38

-Sazlıdere barajı doluluk oranı
yüzde 12.64

-Büyükçekmece barajı doluluk
oranı yüzde 31.45

-Alibeyköy barajı doluluk oranı
yüzde 42.87

-Terkos barajı doluluk oranı
yüzde 32.57

-Kazandere barajı doluluk
oranı yüzde 35.40

-Elmalı barajı doluluk oranı
yüzde 35.48

-Darlık barajı doluluk oranı
yüzde 50.32

-Istrancalar barajı doluluk oranı
yüzde 54.45

İstanbul barajlarının bugün 
itibariyle doluluk oranları şöyle:

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 metrekare büyüklüğünde yapılan
ve branda ile güçlendirilen yuvaları, ilçeye bağlı mahallelerde sokak
hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere yerleştirildi.

ŞiŞli'de yaralıyı almaya giden
ambulans, trafiğin tek yönlü ol-
duğu sokağın ortasına araçlarını

park edenler yüzünden yolda kaldı. Olay ye-
rine yaya giden sağlık görevlilerince, kesik
bulunan bileğine pansuman yapılan yaralı
da yürüyerek ambulansa geldi. Nişantaşı,
Halaskargazi Mahallesi Şafak Sokak'ta ön-
ceki gün saat 13.00 sıralarında meydana
gelen olayda, bir yaralama ihbarı alan sağlık
görevlileri, yola çıktı. Siren çalarak olay ye-

rine gitmeye çalışan ambulans, trafiğin tek
yönlü sokağın ortasına park edilmiş araçlar
yüzünden ilerleyemedi. Bunun üzerine, sağ-
lık ekipleri, bileğinde kesik olduğu öğrenilen
genç kızın evine yürüyerek gitti. Ambulans
sürücüsünün yaklaşık 15 dakika boyunca
siren çalmasına rağmen sokağın ortasına
park edilen araçlar çekilmezken, kesik bulu-
nan bileğine pansuman yapılan genç kız da
daha sonra hastaneye götürülmek üzere yü-
rüyerek ambulansa geldi.  Bir süre daha so-

kakta bekleyen ambulans, park edilen araçla-
rın çekilmesinin ardından yaralıyı hastaneye
götürebildi. Ambulansın yoluna devam et-
mesiyle birlikte sürücülerin araçlarını tekrar
sokağa park etmesi dikkat çekti.  Sokağı oto-
park gibi kullananlar yüzünden yıllardır
sık  sık sorun yaşandığını  belirten esnaf
Murat Gülçimen, buna bir çözüm bulunma-
sını istedi. Gülçimen "Burada bir yaralama
olayı oldu. Biz buradan seyrediyorduk; am-
bulans geldi, burası full dolu” dedi.

Bu nasıl bir sorumsuzluk!
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3 bin 690 kisiye koli
VeFa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında hazırlanan
Valilik ve 39 ilçe Kaymakamlığına bağlı faaliyet gösteren
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından

tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş ve üzeri kimsesiz vatan-
daşlara ulaştırmak üzere hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımı
devam ediyor. Bu kapsamda Küçükçekmece'de ihtiyaç sahibi 3 bin
690 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı. Koliler toplam 40 araçla vakıf
gönüllüleri tarafından ailelere ulaştırıldı. Sabah saatlerinde Küçük-
çekmece Hacı Bektaşi Veli Lisesi'nden hareket eden ekipler gıda ko-
lilerini ailelere ulaştırmak üzere yola çıktı.

22 kilogram ürün var

Burada konuşan Başakşehir Kaymakamı ve aynı zamanda Küçük-
çekmece Kaymakam Vekili Uğur Turan, "Bu gıda kolilerinde 17
çeşit ürün var. 22 kilogram ürün var. Gönüllü arkadaşlarımız tara-
fından temin edilen araçlarla bugün ailelerimize ulaştıracaklar"
dedi. Gıda kolisi alan vatandaşlardan Arzu Gök, "Yardımlardan
memnunuz. Teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Baş-
vuru yaptım bir ay içinde dönüş oldu" diye konuştu. DHA

Kartal Belediyesi Merkez
Kreşi’nde gerçekleştirilen
karne töreni, Covid-19 sal-

gını nedeniyle sosyal mesafe kuralla-
rına uygun olarak gerçekleştirildi.
Törene Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi
Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah,
başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve
kreş öğretmenleri katıldı. Kreşteki bir
sınıfta gerçekleştirilen karne töreninde
katılımcılar ve öğretmenler tarafından

çocuklara karneleri verilerek miniklere
eğitimlerinin devamında başarılar di-
lendi. Tören, sosyal mesafeye kuralla-
rına uygun yapılan hatıra fotoğrafı
çekimi ile sona erdi. Karne töreninde
bir konuşma gerçekleştiren Başkan
Gökhan Yüksel, "16 kreş ile Türki-
ye’nin en çok kreşine sahip olan kamu
kurumu olarak, çocuk dostu bir kent
yaratma anlayışı ile çalışmalarımız
aralıksız devam ediyor. Yavrularımızın
her alanda nitelikli eğitimlerden geç-
meleri için yeni kreşler açmaya devam
ediyoruz. Son olarak Yalı Mahalle-
mizde bir kreşi daha yavrularımızla

buluşturmanın heyecanını yaşadık.
Öte yandan yine Yalı Mahallesi’nde
hayata geçirdiğimiz proje ile çocukları-
mız artık trafiğin işleyişini ve kuralla-
rını Trafik Eğitim Parkı’nda öğrenecek.
Parkımızı 4 – 12 yaş aralığındaki ço-
cuklarımızın kullanabileceği şekilde ta-
sarladık. Her şey çocuklarımızın
aydınlık yarınları için. Bugün de bu-
rada kreş öğrencilerimiz için tedbirler
eşliğinde bir karne töreni gerçekleştir-
dik. Karne heyecanını paylaştığımız
miniklerimizi ve öğretmenlerimizi teb-
rik eder, sağlıklı ve başarılı bir eğitim
dönemi dilerim." dedi. DHA

İstanbul Valiliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 
aileler ile 65 yaş ve üzeri kimsesizlere ulaştırmak üzere İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan 150 bin
gıda kolisinin dağıtımı devam ediyor. Küçükçekmece'de ihtiyaç sahibi 3 bin 690 aileye gıda kolisi dağıtıldı

KİPTAŞ, 2017’de “riskli bölge” ilan edilen Bağcılar Kirazlı Mahallesi’ndeki 7 blok, 190 konuttan oluşan “As Fatih Kent Sitesi”nin
depreme karşı kentsel dönüşümünü gerçekleştirecek. Yerinde dönüşüm modeliyle yeniden inşa edilecek sitede ikamet eden
hak sahipleri, KİPTAŞ ile sözleşme imzaladı. İmamoğlu, “Türkiye’ye de anlatacağız bu modeli örnek olarak" ifadelerini kullandı

TURKIYE’YE 
ORNEK OLACAK
B ağcılar Kirazlı Mahallesi’ndeki 7

blok, 190 konuttan oluşan “As
Fatih Kent Sitesi”, 2017 yılında

riskli bölge ilan edildi. Riskli bölge statü-
sündeki site, yakın zamanda yaşanan
depremlerle bir kez daha gündeme geldi.
Sitede var olan, yeni depremlerle de artan
hasarlar ve burada oturmak zorunda
olan vatandaşların korkuları, birçok kitle
iletişim aracı ile birlikte TV kanallarında
haber oldu. Yaklaşık 4 yıldır aynı kabusu
yaşayan site sakinleri, İBB iştiraki KİP-
TAŞ ile birlikte yürüttükleri çalışmalarda
ortak bir masada bir araya geldi. 31 Ocak
2020’de 3’te 2 çoğunluğu sağlayan site
sakinleri, KİPTAŞ’ın kentsel dönüşüm
kapsamında kendilerine sunduğu, “Örnek
Yerinde Dönüşüm Modeli”nde karar
kıldı.

2021’de tamamlandı

Süreci hızlıca harekete geçiren KİPTAŞ,
Şubat 2020’de, taslak proje ve ön fizibilite
çalışmalarını tamamlayarak, site sakinle-
rini temsil eden heyeti bilgilendirdi. Şubat
2020 itibariyle hızlanan görüşmelere ve
çalışmalara, 2020 Mart’ında pandemi ne-
deniyle 3 aylık bir ara verildi. 19 Haziran
2020’de yeniden başlayan çalışmalarla
birlikte, “avan mimari proje” ve proje gör-
selleri hazırlatıldı. Siteyi temsil eden
heyet, KİPTAŞ’tan ilk sunumu Eylül
2020’de aldı. Sitede ikamet eden 190 ba-
ğımsız birimden 170’i, konutlarının kent-
sel dönüşümün KİPTAŞ tarafından
yapılması için, kuruma, 22 Eylül 2020’de
muvafakatname (izin belgesi) verdi. KİP-
TAŞ, hak sahiplerinden gelen talepler
doğrultusunda projeyi revize etti. Revize-
ler sonunda daire seçimleri, Ocak 2021
itibarıyla tamamlandı.

Sözleşme imzalandı

KİPTAŞ, hak sahipleri ile sözleşme yap-
maya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu’nun tanıklığında
başladı. İlk sözleşme, KİPTAŞ Genel
Müdürü Ali Kurt ile site sakinlerini temsil
eden heyet arasındaki görüşmelerde etkin
rol oynayan Hatice Döğer arasında imza-
landı. Topkapı’daki KİPTAŞ Genel Mü-
dürlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreni
sırasında Akın, İmamoğlu, Kurt ve yakla-

şık 30 yıldır söz konusu sitede ikamet etti-
ğini belirten Döğer arasında şu diyaloglar
yaşandı.  İmamoğlu, "İnşallah, daha gü-
venli bir binada sizi oturtmak istiyoruz"
derken Döğer, "İnşallah. Zaten bizim
bütün gayretimiz hem sağlam hem de
yeni, güvenli bir binada oturabilmek.
Bunun için epey gayret gösterdim. Sonu
da inşallah iyi olacak diye düşünüyorum"
karşılığını verdi. İmamoğlu ise "Yaptığı-
mız işin bir örnek tarafı da var. İstanbul’a
örnek olsun istiyoruz. Sizin siteniz 7 blok
ya; İstanbul’da belki 150 bine yakın bina,
ne yazık ki sakat. Onun için biz bu so-
runu çözmek istiyoruz. Bu sorunu çöz-
mek için de sizinle yürüttüğümüz iş,
aslında bir model. Tabi burada hem uzla-
şacağız hem size alıştığınız yerde evleri-
nizi vereceğiz hem en uygun maddi
koşullarda vereceğiz. KİPTAŞ’ın buradaki
sorumluluğu o. Bütün bunları yaparken
de ne yapacağız biliyor musunuz? Bir gö-
zümüzden öbür gözümüzün haberi ola-
cak; bu kadar şeffaf" açıklamasını yaptı. 

YERİNDE 
DÖNÜŞÜM
YAPILIYOR

"Türkiye’ye de anlatacağız bu 
modeli örnek olarak" diyen İma-
moğlu, "Burası, Bağcılar’da 190
konutlu, 7 bloklu bir yer. Teyzemiz
diyor ki, ’26-27 senedir oturuyo-
ruz.’ Ne yazık ki 26-27 sene önce
yapılan bir binanın bile elinle ufa-
layacak şekilde betonu var. Bu,
çok üzücü. Bir; yerinde dönüşüyo-
ruz. İki; güzel ailelerimizin istediği

gibi yuvalar olacak. Üç; sağlam
olacak. Dördüncüsü; hızlı olacak.
Ve bir de KİPTAŞ olarak bizim gü-
vencemizde olacak. Biz, bu modeli
İstanbul’un her yerinde çalışıyo-
ruz. Kartal’da var, Pendik’te var,
Eyüp’te var. Birçok yerinde model-
lerimizi çalışıyoruz. Beylikdü-
zü’ndeki hızlı başlayacak. İnşallah,
her şey güzel olacak" dedi.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Rehberlik hizmeti
Maltepe Belediyesi, Bernard Van Leer
Vakfı ve SuperPool işbirliğiyle düzenlenen,
ilçede ikamet eden 0-24 ay arası çocuklara
ve bu çocukların ailelerine rehberlik
hizmeti vermeyi amaç edinen Maltepe 
95 projesi ile 578 kadın ve çocuğa ulaşıldı

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdür-
lüğü’ne bağlı olarak gerçekleştirilen Mal-
tepe 95 projesinden, 578 kadın ve çocuk

faydalandı.  Bernard Van Leer Vakfı ve SuperPool iş-
birliğiyle düzenlenen, ilçede ikamet eden 0-24 ay
arası çocuklara ve bu çocukların ailelerine rehberlik
hizmeti vermeyi amaç edinen Maltepe 95 projesi ile
çocuklara yönelik oyuncaklar hazırlandı, bunların
lansmanları çeşitli sivil toplum kuruluşları ve muh-
tarlıklar aracılığıyla yapıldı ve Anneler Günü Pikniği,
odak çalışması, Playwoeker Training, Türkiye’de ilk
emzirme etkinliği, nostaljik sokak, park, babalar
günü, kavşak ve kadınlar günü etkinlikleri düzenlendi.

Online ev ziyaretleri

Pandeminin başlamasıyla birlikte Mart 2020 itiba-
riyle online ev ziyaretlerine başlandı. Bu dönemde ai-
lelerin bebekleriyle eve kapanması psikolojik olarak
aileleri karamsarlığa düşürdüğünden, ev ziyaretçileri-
nin bu dönemdeki desteğiyle, ailelerden olumlu geri
bildirim alınmasını sağlandı. Yine bu süreçte ailelerin
bebekleriyle bu dönemi kolay atlatabilmeleri adına
destekçi arayışları arttı. Daha çok talep alınmaya ve
olabildiğince bunlar karşılanmaya çalışıldı. Yine
Maltepe95 olarak eğitim videolarına destek verildi.  

Kazananlar 
belli oldu
Fatih Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf
Sanatı Federasyonu (TFSF) ile bu yıl
ilki düzenlen Fotoğrafını Gör Dediği:
Fatih Belediyesi 1'inci Fotoğraf
Yarışması’nın kazananları belli oldu

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerile-
ri'nde Fatih Belediye Başkanı M. Ergün
Turan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ödül

töreni ve sergi açılışına çok sayıda fotografçı ve sanat
sever katıldı. Yarışmanın jürisi, 950 katılımcının gön-
derdiği dört bin 711 eser arasında yapılan değerlen-
dirme sonucunda ödül alan ve sergilenmeye layık
görülen eserleri seçti. Yarışmaya katılanlar, Fatih’in
herhangi bir yerini, tarihi veya mimari eserlerini, in-
sanlarını veya sokaklarını anlatan fotoğraflarıyla
‘Serbest Vizör’, ‘Bir Hikâye Anlat’ ve ‘Çek Kurgula
Yarış’ olmak üzere üç farklı kategoride yarıştı. Fotoğ-
raf sergisi 26 Şubat tarihine kadar sanatseverlerin zi-
yaretine açık olacak.

İlham veren bir semt

Ödül töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı M.
Ergün Turan, “Üç kategoride yarışmamızı yaptık. Ya-
rışmaya katılan bütün fotoğrafçılara teşekkür ediyo-
rum. Fatih sanatçılara ilham veren bir semt olma
özelliği taşıyor. Fotoğraflara sığan karelerin her gün
yanında geçiyoruz. Fotoğrafla beraber her gün geçti-
ğimiz yerlerin farklı yönlerini görüyoruz. Objektifler
bize yaşamın farklı yönlerini gösteriyorlar. 2021 yı-
lında da ikincisini yapmayı planlıyoruz. Bu ilk ya-
rışma olmasına rağmen 950 yarışmacı eserlerini
gönderdi. Bunların arasından 94 eser jürimiz tarafın-
dan ödüllendirildi. 1. Fotoğraf Yarışması’nın kitabını
da bastık. Hem dijital mecrada hem de kitapla fotoğ-
raf severlerin beğenisine sunduk” diye konuştu

Birinci Okan Özdemir

Fotoğrafla Bir Hikaye anlat kategorisinde İkincilik
ödülü Kubbe isimli fotoğrafla Ayşegül Kurt’a üçün-
cülük ödülü Son Nefer isimli fotoğrafla Ahmet
Öner’e verilirken bu kategori de birinci bulunma-
makta. Çek Kurgula Yarış kategorisinde ise birincilik
ödülü Balat Evleri isimli fotoğrafla Okan Özdemir’e
ikincilik ödülü Topkapı Sarayında Yaşam isimli fo-
toğrafla İlhami Uluhan’a üçüncülük ödülü Mimar
Sinan isimli fotoğrafla Rüveyt Çoban’a verildi.

Karne heyecanı
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İŞKUR sayesinde işinin patronu oldu

Antalya'da örtü altı sebze üretimi 
yapan üretici, sattıkları ürünün 

son alıcıya 2-3 katı fiyata satılma-
sının sorumlusunun kendileri ol-
madığını, aracıların bunda etkili 
olduğunu söyledi. Afyonkarahi-
sar'daki yumurta üreticileri de 

fahiş fiyat artışlarının kendilerin-
den kaynaklanmadığını kaydetti

Aracıya var 
çiftçiye yok

AMASYA'da yaşayan Osman 
Karabıyık (31) Türkiye İş 
Kurumu'nun (İŞKUR) engel-

lilere yönelik, 'Engelli Kendi İşini 
Kurma Projesi' kapsamında aldığı des-
tekle bisiklet ve akülü tekerlekli sandalye 
tamirhanesi açtı. Aile, Çalışma ve Sos-

yal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan 
açıklamaya göre, Amasya'da yaşayan 
evli ve 2 çocuk babası Osman Karabı-
yık, geçirdiği bir kaza sonucu yüzde 52 
engelli hale geldi. İŞKUR’un web sayfa-
sında iş ararken, engellilere yönelik, 'En-
gelli Kendi İşini Kurma Projesi'ni gören 

Karabıyık, Amasya ve çevre illerde, en-
gelli bireyler için akülü tekerlekli san-
dalye tamirhanesi olmadığını, araç 
kullanan engellilerin araçlarını yaptır-
mak için başka şehirlere gittiklerini öğ-
rendi. Bunun üzerine Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne 
başvurarak, hibe desteği alan Karabıyık, 
aldığı destekle bisiklet ve akülü tekerlekli 
sandalye tamirhanesi açtı. Kendi işinin 
patronu olarak başkalarına da iş imkanı 
sağlayan Karabıyık'ın hedefi işini büyü-
terek 2'nci dükkanını açabilmek.  

A fyonkarahisar'da farklı alanlarda 
faaliyet gösteren iş insanı Önder 
Artuk, 4 yıl boyunca yaptığı Ar-Ge 

çalışmaları sonunda, özellikle uçak motor-
ları ve savunma sanayiine parça üretmek 
amacıyla 4-5 ay önce fabrika kurdu. Çalış-
malarını sürdüren firma, eklemeli imalat 
teknolojisiyle titanyum parçalar üretmeye 
başladı. Firmanın kurucusu ve Yönetim Ku-
rulu Başkanı Önder Artuk, "Yatırımı yapar-
ken ülkemizde olmayan, ülkemizin de 
teknoloji olarak gerisinde kalmadığı dün-
yada da kullanılan bir ihtiyaç olan yatırımı 
yapma odaklı başladık. Yapmış olduğumuz 
yatırımla eklemeli imalat teknolojisiyle titan-
yum parça üretimi yapıyoruz. Şu an bu ya-
tırımımız yüzde 100 yerli ve Türkiye'de tek 
özel şirketin sahibi olduğu bir yatırım. Af-
yonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde 
kurduk bu yatırımımızı, burada havacılığa, 
savunma sanayiine ve medikale üretim ya-
pabiliyoruz. Titanyum, sağlam ve ısıya da-
yanıklı bir parça olma ve eskiden ithalatını 
yapmış olduğumuz, yurt dışından aldığımız 

ürünleri şu an Türkiye'de üretip dünyaya 
satabilecek bir durumdayız. Ve bunu Afyon-
karahisar'da gerçekleştiriyoruz" dedi. 

İhracatımız başlayacak 

Alman bir firma ile anlaştıklarını, makine 
kurulumunu 4-5 ay önce bitirdiklerini akta-
ran Artuk, "Eğitimlerimiz bitti. Şu an üre-
time başladık. İthalatını yaptığımız 
ürünlerin öncelikle yerli piyasaya üretimini 
yapıyoruz. Sonrasında da ilerleyen süreçte 
de ihracatımız da başlayacak. Kısa bir süre, 
birkaç ay içerisinde de o da netleşmiş ola-
cak. Yeni bir medikal parça üzerinde çalışı-
yoruz. Eskiden Hollandalı bir firmadan 
alım yapılırken, şu an biz bunu Afyonkara-
hisar'da üreteceğiz. Ve Hollanda'dan alıp ih-
racatını yapan bir firma vardı. Şimdi biz 
bunu Afyonkarahisar'da üretip tüm dün-
yaya satışını yapmak için üretim yapacağız. 
Çorbada tuzumuz olsa da cari açığın ka-
panmasında büyük bir etken olacak. Bura-
dan tabii bütün yatırımcılarımızın yüksek 
teknolojili, katma değer yaratan yatırımlar 

yapması gerektiği kanaatindeyiz. Biz de bu 
bilgiyle, bu motivasyonla bu yatırıma başla-
dık. Geçen seneki havacılık otoritelerinin 
açıkladığı bir yazıda şöyle bir anekdot var; 
bire atmış oranında bir katma değeri olan, 
yani ürettiğiniz bir birimlik ürünü otomotive 
kestiğinizde faturasını bir birimse havacılığa 
kestiğiniz de bunu atmış katı daha kesiyor-
sunuz faturasını. O yüzden bire atmış oranı 
katma değeri olan bir üretim ve yatırım" 
diye konuştu. 

Füze sistemlerinde kullanılıyor 

Tesiste en son teknoloji eklemeli imalat diye 
bilinen yöntemle uçak parçaları ve aynı za-
manda savunmanın diğer kollarına parçalar 
yaptıklarını anlatan uçak mühendisi ve Fab-
rika Müdürü Günay Kahyaoğlu da şöyle 
konuştu: "Bu eklemeli imalat dediğimiz 
yöntem yeni bir yöntem. Hem dünyada 
hem Türkiye'de hem de Afyonkarahisar'da 
yeni bir yöntem. Türkiye'de özel sektör ola-
rak ilk defa imal eden firmayız. Bu yöntem 
esasında katman katman. Metalik tozları 

eriterek dikey inşa yoluyla parçaları bir 
araya getiren bir yöntem. Titanyum işliyo-
ruz. 'Titanyum-64' denilen bir malzeme. Bu 
malzeme yüksek teknoloji ürünlerde kulla-
nılmasıyla bilinir. Isıya da mukavim olduğu 
için çok özel yerlerde kullanımı mevcuttur. 
Örneğin; uçak motorları, füze sistemleri gibi 
yerlerde kullanılır. Çok hızlı gidecek bir araç 
yapıyorsanız ve de çok ısınacak bir yapılar 
yapıyorsanız titanyumu tercih ediyorsunuz." 

Özel sektör olarak tekiz 

Uçağın motorunun içerisindeki kanatçıkları 
ürettiklerini aktaran Kahyaoğlu, "Bizden 
başka TEI'nin bu yönde çalışmaları oldu-
ğunu biliyoruz. Türk havacılığının özellikle 
motor kısmını geliştirmesi için kurulmuş 
olan bir firma TEI firması. Onlar yapıyorlar, 
bir süredir de üzerinde çalışıyorlar, fakat 
özel sektör olarak tekiz diyebilirim şu anda. 
Üretimde kullanmış olduğumuz makine, 
eklemeli imalat makinesi. Bu parçaları üre-
tebilmek için eklemeli imalat makinesinin 
olması lazım" dedi. DHA 

DUNYAYA TITANYUM  
IHRAC EDILECEK

BAKAN Pekcan, 'OECD İs-
tanbul Merkezi' tanıtım töre-
nine video konferans 

yöntemiyle katıldı. Programda konuşan 
Bakan Pekcan, OECD'nin bu yeni bölge-
sel merkezi için İstanbul’un seçilmiş ol-
masını şaşırtıcı bulmadığını belirtti. 
Bakan Pekcan, İstanbul'a böylesine kritik 

bir merkezi kazandırmış olmaktan büyük 
bir memnuniyet duyduklarını kaydede-
rek, "OECD'nin de sıklıkla vurguladığı 
gibi; pandemi sonrası dünyayı, 'yeniden 
ve daha iyi inşa etme' vaktidir.  
Bu çerçevede, OECD'den ve OECD İs-
tanbul Merkezi'nden; ülkemiz, bölgemiz 
ve dünya adına önemli katkılar bekliyor 
olacağız. OECD İstanbul Merkezi'nin 
kuruluşuyla, Türkiye ve OECD arasın-
daki ilişkilerde yeni bir dönem  
başlatıyoruz" dedi. 

Küresel bir işbirliği  

Bakan Pekcan, Türkiye olarak hiçbir 
zaman içine kapanık ve sadece kendi 
menfaatleri peşinde koşan bir ülke olma-

dıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaş-
kanımızın önderliğinde; bugüne kadar; 
bölgesel refah ve bölgesel gelişmişlik 
başta olmak üzere, her türlü küresel iş-
birliğinin yapıcı ortağı olduk. Gerek tek 
taraflı yardımlarımız ve teknik destek ça-
lışmalarımızla; gerekse uluslararası inisi-
yatiflere sunduğumuz etkin katkılarla, 
ülke olarak, bölgesel ve küresel işbirliği-
nin savunucusu olmaya devam edeceğiz. 
OECD İstanbul Merkezi’nin de; bölgesel 
ve küresel dayanışma ve eşgüdüm anla-
mında; önemli hizmet ve katkılarda bu-
lunmasını umuyoruz. İnanıyoruz ki 
OECD İstanbul Merkezi, tüm paydaşla-
rına, ekonomik büyümeyi sağlamanın et-
kili, sürdürülebilir ve kapsayıcı yolları ile 

ilgili aydınlatıcı katkılar sunacaktır" diye 
konuştu. OECD İstanbul Merkezi'nin 
kullanımı için İstanbul'un en merkezi ko-
numlarından birisinde ofis tahsis ettikle-
rini hatırlatan Bakan Pekcan, "Merkez, 
ilk etapta 5 yıllık bir süre için kurulmuş 
olacak. Ancak, biz inanıyoruz ki; ortaya 
çıkaracağı seçkin çalışmalar sonucunda 
bu merkez, daha uzun yıllar boyunca İs-
tanbul’da kalacaktır. Türkiye olarak, 
merkezin layıkıyla faaliyetlerini yerine ge-
tirebilmesi amacıyla, her yıl 1 milyon 
Euro tutarında bir 'gönüllü katkı' sağla-
yacağız. Merkezin çalışmalarını sorun-
suz ve etkin şekilde sürdürmesi için de 
gerekli tüm desteği vereceğimizin bilin-
mesini isteriz" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN örtü altı sebze 
üretim merkezi Antalya'daki 
üreticiler ve sektör temsilcileri 

ürünlerin tarladan sofraya gelişindeki 
ciddi fiyat artışlarına tepki gösterdi. Üre-
ticiler ve sektör temsilcileri, kendilerinin 
zaman zaman maliyetine sattıkları ürün-
lerin tezgahlara bu kadar yüksek fiyat-
larla yansımasından şikayet ederken, 
kazananın kendileri değil, aracılar oldu-
ğunu söyledi. Kumluca Tarımsal Kal-
kınma Kooperatifi Başkanı ve domates 
üreticisi Mustafa Çetin, "Biz sıcak iklim 
olmasından dolayı ülkemiz için üretim 
yapmaya devam ediyoruz. Fakat belimizi 
büken bir şey var. Bugün Kumluca Top-
tancı Hali'nde domates fiyatı 1.80- 2.20 
lira arasında. Bu domatesler İstanbul'da 
10 liraya satılıyor. Bu aradaki farkı kim 
yiyor? Biz maliyetinin altında domates 
satarken o aradaki farkı götüren, büyük 
kar elde edenler kimdir? Biz bunların ir-
delenmesini istiyoruz. Kimse hakkımızı 
yemesin. Kimse ülke çiftçisinin belini 
bükmesin. Bu konuda devlet yetkililerini 
göreve davet ediyoruz" dedi. 

Üretici zararına satış yapıyor 

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet 
Kökce ise, "Biz ne kadar mal satarsak 
karlıyız. Çünkü seralarımız dopdolu. 
Çünkü biz ürettik. Yüce Mevlamız bize 
verdi. Gecemizi gündüzümüze kattık, 
ürettik. Emeğimizin karşılığını almak is-
tiyoruz. Dışarıya bağlı kalmamak için 
üretmeye devam ediyoruz. 1 lira ile 1.80 
lira arasında giden domatesin 1 liranın 
üzerine koyduğumuz nakliye, ambar, 
masrafları ile birlikte oldu 3 lira. 1 lira da 
orada tüccar koysun, aracı koysun, 4 lira. 
1 lira da market veya manav koysun 
5 lira. 5 liraya satılmış olsa bizim malı-
mız iç piyasada epey bir gidecek. Ama 
baktığımız zaman 10- 15 liraya domates 
satılıyor. Bu da bizi üzüyor. Üretici ile 
tüketicinin arasını tamamen açıyor. 
Üretici hakkını alamıyor, zararına satı-
yor, tüketici de çok pahalı yiyor. Tüketici 
de diyor ki üretici çok pahalı mı satıyor. 
Bu fiyat uçurumuna neden olan, aradaki 
farkı yiyenler kimlerdir. Bizim çoluğu-
muz çocuğumuz bu seranın içinde. 
Burada yatıyoruz. Burada büyüyoruz. 
Benim çocuklarım burada büyüdü. 
Torunlarım da burada büyüyor. Çayı 
burada, ekmeği burada, yemeği burada. 
Gece sabaha kadar don bunun içinde. 
Biz ev yüzü görmüyoruz. Allah rızası 
için emeklerimizi zayi etmesinler. Ara-
daki farkı kimler yiyorsa parayı, yani 
3 liranın üstünde 10- 15 liraya kimler 
satıyorsa onları yüce Allah'a havale 
ediyorum. Bunu devletimiz takip etsin. 
Bunları bulsun Allah rızası için. 
Yalvarıyoruz" diye konuştu. DHA 

AFYON’DA 
BİR İLK

Afyonkarahisar'da havacılık, savunma sanayisi ve medikal alanlarda kullanılmak 
üzere iş insanı Önder Artuk’un girişimiyle titanyum parça üretimine başlandı. Önder 
Artuk, “Yurt dışından aldığımız ürünleri şu an Türkiye’de üretip dünyaya satabilecek 

bir durumdayız. Ve bunu Afyonkarahisar'da gerçekleştiriyoruz” dedi

OECD ile yeni bir dönem
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezi'nin 

kuruluşuyla, Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi
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DEVA Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan,
Karar TV’de yayımla-

nan Gündem Özel programında
Taha Akyol ve Elif Çakır’ın konuğu
oldu. "Cumhurbaşkanı’nın tehdit
ve şiddet karşısında susması va-
himdir" diyen Babacan, "Tehdit
suçtur, şiddet suçtur, şiddeti teşvik
etmek suçtur. Hukuk devletinde
böyle bir şey kabul edilemez. Bir si-
yasi partinin genel başkan yardım-
cısı şiddete maruz kaldı. Türkiye,
bu olayı soruşturan savcıların ale-
nen tehdit edilebildiği bir ülke oldu.
En basit konularda topa giren
Cumhurbaşkanı hiçbir açıklama
yapmadı. Cumhurbaşkanı’nın bu
konuda bir duruş sergilememesi
çok vahimdir" ifadelerini kullandı. 

Hukuktan yana olmalı

Şiddete göz yumulamayacağını
belirten Babacan, "Bunlar siyasetin
kırmızı çizgisi olmalıdır. Bir siyasi
partinin genel başkan yardımcısına
saldırılıyor, iktidarın ortağından
geçmiş olsun telefonu gitmiyor.
Tersine durumu tırmandırıyor.
Cumhurbaşkanının bu tür durum-

larda hukuktan yana taraf olması
lazım, ‘buna karşıyım, yanlıştır’ de-
mesi lazım. Yanlış ortaklarla yola
çıkmak böyle yoldan çıkartıyor.
Ama bu bir mazeret değil, çünkü
yanlış ortağı seçen de Cumhurbaş-
kanının kendisidir.
Sayın Erdoğan, 2018 seçimlerini
kaybetmiştir. Bir başka partinin
desteğiyle Cumhurbaşkanı seçil-
mek ve Meclis çoğunluğunu bir
başka partinin desteğiyle sağlamak
AK Parti açısından da Sayın Erdo-
ğan açısından da bir yenilgidir. Bu
bir zafer değildir" dedi. 

Değişiklik teklifimiz hazır

"74 maddelik Anayasa değişiklik
teklifimiz hazır. Bu teklifi hazırlar-
ken hem partili hukukçu arkadaş-
larımızdan hem de dışarıdan
destek aldık" diyen Babacan, "Biz
bu teklifi “DEVA Partisi’nin çok
güzel çalışması var, bizim paketi-
mizdir, kamuoyuna açıklıyoruz”
diye ortaya bırakıp geri çekilsek
doğru bir yöntem olmaz. Çünkü
anayasa değişikliği toplumsal mu-
tabakat arayışıdır. Dolayısıyla ha-
zırladığımız 74 maddelik detaylı

çalışmadan bir vizyon belgesi çıka-
rıyoruz. Bunu kamuoyuyla paylaş-
madan önce, siyasi partilerle ve
daha önce Anayasa konusunda
çalışmış kuruluşlarla tek tek görü-
şeceğiz. Diğer tarafları dinleyip,
diğer çalışmaların geri planını an-
lamaya çalışacağız. Aksi halde rek-
lamını yaparız ama sonuç çıkmaz"
açıklamasında bulundu. 

Elindekini niye riske atsın?

Erken seçim konusuna da değinen
Babacan, "Böyle bir tabloda mec-
bur kalmadıkça seçime gitmezler.

İktidar partilerinin zemin kaybettiği
bir durumda elindekini niye riske
atsın? Hazır önünde iki buçuk yıl
daha süre var. İktidar ortakları ara-
sındaki ilişki de sağlam bir yapıda
değil. Farklı duruşlar olduğunu gö-
rüyoruz. Erken seçime ancak
küçük ortağın desteğini çekmesi
gibi şartlar zorlayabilir. Bakanlık
görevinin insanlara yüklediği bir
devlet ciddiyeti vardır. Bu hukuka
bağlılıktır. Uzaktan izlediğim kada-
rıyla, bununla anne ile oğul ilişkisi-
nin duygusal hassasiyeti birbirine
karışmış durumda. Duygusallık

olabilir ama Tür-
kiye Cumhuriyeti
bir hukuk devle-
tiyse, hukuk neyse
onun gereği yapılır.
Adalet Bakanının
da nokta atış mü-
dahale yapması
doğru değildir.
Cumhurbaşkanı da
bu nokta atış mü-
dahaleleri çok sık
yapıyor. Davalarda
taraf oluyor" ifade-
lerini kullandı. 

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Naz-
lıaka, kadınların ekonomik özgürlüğüne sahip
olduğu, kendi geleceğine güven içinde baka-

bildiği yarınları kucaklayacağı bir dönem tesis edecekle-
rini söyledi. Nazlıaka, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı
ziyareti sonrası bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi
kadınlar, partisinin ilçe kadın kolları başkanları ile bir
düğün salonunda buluştu. Nazlıaka, burada yaptığı ko-
nuşmada, kadınların sadece hukuki boyutta değil her
alanda yanlarında olacaklarını belirterek "Yaşam Hak

Projesi'ni tanıtmak istediğimiz bugünde sadece kadınlar
olarak değil erkeklerle birlikte bu eşitlik mücadelesini ver-
mek zorunda olduğumuzun altını çizmek istiyorum."
dedi.

Başka sebepleri de var

Kovid-19'un aşısı olduğu gibi şiddetin de bir aşısı oldu-
ğunu aktaran Nazlıaka, "Şiddetin aşısı eşitlik çünkü şid-
det eşitsizlikten besleniyor. Kadını ikinci cinsiyet,
toplumun öznesi değil nesnesi olarak görenler, kadını

adeta bir eşya, bir mal, bir vitrin malzemesi gibi tanımla-
yanlar, kadına karşı şiddet uygulamayı da kendinde hak
buluyor. Şiddetin başka sebepleri de var elbette. İşsizlik,
yoksulluk, göç birçok besleyen sebep var ama şiddetin
ana omurgasını işsizlik oluşturuyor. İşte o yüzden biz di-
yoruz ki eşit bir dünyayı hep birlikte yaratacağız. Kız ço-
cuklarımızın okullaşma oranını artıracağız. Kadınların
ekonomik özgürlüğüne sahip olduğu, kendi geleceğine
güven içinde bakabildiği yarınları kucaklayacağı bir
dönem tesis edeceğiz" açıklamasını yaptı. 

Kadına siddetin asısı esitliktir!
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Şiddetin aşısı eşitlik çünkü şiddet eşitsizlikten
besleniyor. İşte o yüzden biz diyoruz ki eşit bir dünyayı hep birlikte yaratacağız" açıklamasını yaptı
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Ankara'da evinin önünde saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Selçuk Özdağ, saldırıyı 'tepkisel' olarak değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya
"Örgütsel arka planı görmezden gelen bir söz, işte saldırganları cesaretlendiren de bu"
diyerek cevap verdi. Özdağ, "Siyasetçinin tek silahı sözleridir. Sözün sustuğu, susturul-
duğu yerde siyaset biter, şiddet tırmanır, konuşmanın, diyalogun yerini kavga alır" dedi

S
aldırıya uğrayarak darp edilen Gelecek
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk
Özdağ, bu saldırıyı ‘tepkisel’ olarak de-

ğerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu’ya sert tepki gösterdi. “Tam bir skandal”
diyen Özdağ, “Bu söz olayı bağlamından çı-
karan örgütsel arka planını görmezden gelen
bir sözdü. İşte saldırganları cesaretlendiren
de budur” ifadelerini kullandı.

Saldırı meşrulaştırılamaz

Özdağ’ın kişisel sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, "Siyaset şiddeti önlemek,
ülke sorunlarını konuşarak çözmek için var-
dır. Siyasetçinin tek silahı sözleridir. Sözün
sustuğu, susturulduğu yerde siyaset biter, şid-
det tırmanır, konuşmanın, diyalogun yerini
kavga alır. Bir yerde siyasetçiler, gazeteciler

susturulmaya çalışılıyorsa orada söz bitmiş,
kavga başlamış demektir. Bu ülke suni kavga-
lardan çok çekti. Seçmeni tutma adına top-
lumu birbirine düşman edecek politikalar
izlendi. Bir yerde şiddet varsa ülkeyi yöneten-
lerin de bunda büyük sorumluluğu vardır.
Onun için şiddet niye var sorusu biraz da si-
yasetçilerle ilgilidir. Evimin önünde saldırıya
uğradım, bunun savunulacak, herhangi bir
gerekçe ile meşrulaştırılacak bir yanı yoktur"
açıklamasında bulundu. 

Saldırganlar cesaretlendiriliyor

"Siyaset yaptığım bütün dikkatimi söze verdi-
ğim için saldırıya uğradım" diyen Özdağ, "Bu
tip olayların olmaması- olay sonrası- ilgili ve
yetkili olanların tutumlarına bağlıdır. Birçok
siyasetçi arayarak veya bizzat gelerek geçmiş

olsun dileklerini ilettiler hepsine teşekkür edi-
yorum. Lakin daha zanlıların ifadesi alınma-
dan İçişleri bakanı sayın Soylu'nun olayı
tepkisel diye nitelendirmesi tam bir skandaldı.
Sayın Soylu ile beraber uzun Yıllar AKP'de
görev yaptık, 15 Temmuz'a beraber direndik,
bu söz olayı bağlamından çıkaran örgütsel
arka planını görmezden gelen bir sözdü. İşte
saldırganları cesaretlendiren de budur. Gönül
isterdi ki en sert tepkiyi sayın Soylu göstersin,
ama tam tersi oldu. Şiddeti meşrulaştıran,
ona gerekçeler arayan her yol şiddetin büyü-
mesine, yaygınlaşmasına hizmet eder. Saldır-
ganların adresi bellidir. Yönlendirenler,
kışkırtanlar bellidir. Gereği yapılmadığı tak-
dirde bu saldırılar devam edecek, Türk siya-
seti giderek daha çok itibarsızlaşacaktır"
eleştirisinde bulundu. 

Siyaset yapanların eleştiriyi peşinen kabul etme-
leri gerektiğinin altını çizen Selçuk Özdağ, "Eleş-
tirinin olmadığı yerde ne demokrasi ne siyaset
vardır. Sadece alkışın ve sükutun olduğu yerler
dikta ile yönetilen ülkelerdir. Konuşanı susturmak
veya susturmaya çalışmak demokrasiyi hazmet-
memek, eleştiriden korkmaktır. Sadece suçlular,
fikri derinliği olmayan muhalefetten ve eleştiril-
mekten korkarlar. Böyle bir saldırı bekliyor muy-
dum? Hayır beklemiyordum. En azından içinden
çıktığım bir camiadan beklemiyordum. Ağırıma
giden de budur! Milliyetçilik milletin sözcüsü,
tercümanı, vicdanı olmayı gerektirir. Körü körüne
parti veya lider bağlılığının milliyetçilikle veya

herhangi bir dava ile alakası yoktur. Bu bir kişi-
nin, hırslarına, ihtiraslarına bağlanmak, kula kul-
luk etmektir. Olayın çapı büyüyünce bu defa aynı
çevreler –belden aşağı- vurmaya başladılar. Kem
söz sahibinin seviyesini gösterir. Bu seviye ile po-
litika yapmak intihar etmektir. Aslında tüm bu id-
dialar zımnen şahsıma yapılanları üstlenmektir.
Hem alakamız yok deyip hem de aleyhe kam-
panya yürütmek yapılan saldırının adresini gös-
termektedir. Şunu ifade etmekte fayda var,
siyasetçi halkın tercümanıdır. Siyasetçi susarsa
halk susmuş olur. Kimse merak etmesin siyaset
de siyasetçi de susmayacak. Türk siyaseti er geç
bu zihniyeti tasfiye edecektir" diye konuştu.

BÖYLE BİR SALDIRI BEKLEMİYORDUM!

ERKEN SECIM OLMAZ!
Erken seçim değerlendirmesi yapan Ali Babacan, "Böyle bir tabloda mecbur kalmadıkça seçime gitmezler. İktidar
partilerinin zemin kaybettiği bir durumda elindekini niye riske atsın? Hazır önünde iki buçuk yıl daha süre var" dedi

Deva Partisi Lideri Ali Babacan, Taha Akyol’a kalem hediye etti. 

Uğradığı saldırı sonucu yaralanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ,
“Seçmeni tutma adına toplumu birbirine düşman edecek politikalar izlendi. Bir
yerde şiddet varsa ülkeyi yönetenlerin de bunda büyük sorumluluğu vardır. Onun
için şiddet niye var sorusu biraz da siyasetçilerle ilgilidir” diye konuştu. 

CHP Kadın
Kolları Genel
Başkanı Aylin
Nazlıaka
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Ü LKEMİZDE aşılanma işlemlerine başlanma-
sıyla birlikte genelde topluma "Oh be ferahla-
dık.  Rahatladık" havası yaygınlaştı. Bunu

sokaklarda toplu taşıma araçlarında rahatlıkla görüyo-
rum. Tabi geçen yıl Mart ayından bugüne ciddi bir men-
tal yorgunluk ve yılgınlık üstüne tek umut olarak
sunulan aşıların kısıtlı olarak gelmesine rağmen, yarat-
tığı sinerji bizi eski günlere götürmeye yetti de arttı
bile. En büyük hatayı da burada yapıyoruz. Sanki hiç-
bir şey olmamış gibi eski günlere atfen bir rahatlıkla
öpüşmeler koklaşmalar sarılıp sarmalanıp dolaşmalar
hız kazandı. Kimseye yapmayın deme lüksümüz yok el-
bette. Ayrıca sevmek sevilmek sarılmak, öpüşmek de
bayağı güzel. Ne var ki.. Ortam hiçte buna uygun değil.

Devasa sorunlarıyla beraber dünyanın üzerine çöken
Covid-19 kabusu mutasyonlu virüse de dönüşerek hala
etkisini de arttırarak sürdürmeye devam ediyor.  Son
bir haftada binin üzerinde yurttaşımız bu lanet virüs yü-
zünden yaşamını yitirdi. Yine aynı süre içinde 40 binin
üzerinde yurttaşımız bu virüse yakalanarak hastanelik
oldu. Son olarak şunu belirtmeliyim ki bugüne dek 25
bini aşkın insanımız bu virüsten öldü. Maalesef ölmeye
de devam ediyor. Bugüne dek ülkemizde de belirlenen
vaka sayısı da resmi olarak 2.418.472(22.Ocak itiba-
rıyla) oldu. Yani Aşı umudu da kısa vadede bir işe yara-
mıyor. Kaldı ki aşının ne olup olmadığını da tüm dünya
ile birlikte önümüzdeki aylarda öğrenmiş olacağız.
Demem odur ki henüz daha ortalık hiçte sakin değilken
aman ha kendinizi koyvermeyin. Virüsün şakaya gelen
hiç bir yanı yok. Ve her gün ya çevremizde birini ya bir
yakınımızı pençesine alıyor ve bir kısmını da bizden ko-
parıyor.Buna karşı yapılması gerekenleri hep söylüyo-
ruz usanmadan da söylemeye devam edeceğiz.
Maske-Mesafe-Temizlik... Hepsi bu.

Türk Tabipleri Birliği uyardı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), korona virüsünün Türki-
ye’de görüldüğü ilk tarihin üzerinden geçen on ayın ar-
dından hazırladığı, “Covid-19 Pandemisi 10. Ay
Değerlendirmesi” raporuna ilişkin online toplantı ger-
çekleştirdi. Eğitimde yaşanan eşitsizlikler, pandemi ve
kadın, acil servislerde Covid-19, birinci basamak koru-
yucu sağlık hizmetlerinin durumu ve aşılama başlıkları-
nın olduğu rapora ilişkin toplantıya TTB Merkez
Konsey üyeleri ve TTB Covid-19 İzleme Kurulu üyesi
hekimler katıldı.

Eğitimde sıkıntı çok büyük

TTB’nin hazırladığı rapora ilişkin sunum gerçekleşti-
ren TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fin-
cancı, pandemi döneminde milyonlarca öğrencinin
eğitimden uzak kaldığını, buna yönelik adım atılması
gerektiğini belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı eğitime
erişimle ilgili sadece tıklama sayısını verdi. Verileri yine
paylaşmadılar. Elektrik Mühendisleri Odası’nın verile-
rine göre ne yazık ki çocukların yarısından fazlasının
internet erişimi yok. Bu yasaklarla çocukları evlere ka-
pattık ve çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşacakla-
rına dair veriler var. Bu süreç çocukların gelişiminde
duraklamaya hatta gerilemeye yol açıyor. Biliyoruz ki
okul yalnızca ders görülen bir yer değil. Eğitimin yeni
öğretmen istihdamıyla, fiziksel mesafeye uygun derslik-
lerle, ücretsiz maske ve hijyen koşullarıyla devamlılığı
sağlanabilirdi. Hala sağlanabilir” dedi.

120 milyon doz aşı gerekli

Pandemi döneminde kadınların ciddi sorunlar yaşa-
dığını, başta üreme sağlığı açısından olmak üzere sağ-
lık hizmetlerine erişimde sorun yaşadığını belirten
Fincancı’nın ardından Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr.
Muzaffer Eskiocak, aşı çalışmalarına ilişkin bağışık-
lama konusunda sunum gerçekleştirdi.

Aşı bağışıklamanın önemli olduğunu fakat yeterli ol-
mayacağını ifade eden Eskiocak, mevcut halk sağlığı
önlemlerinin sıkılaştırılarak devam etmesi gerektiğini
söyledi. Türkiye’ye gelen korona virüsü aşı sayısının 3
milyon olduğunun ifade edildiğini, 50 milyon dozluk an-
laşmanın yeterli olmadığını belirten Eskiocak, “Gerek-
sinim 120 milyon doz civarında. Salgınla baş
edebilmek için bu tedarikin sürmesi ve aksamaması ge-
rekiyor” dedi.

Kullanılan aşılar güvenlidir

TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem

Azap Kurt, şu anda dünyada kullanılmakta olan aşıla-
rın tamamının güvenli göründüğünü söyledi. Türkiye’de
Covid-19 aşılarının tamamının ya da birden fazlasının
bulundurulması gerektiğini belirten Azap, “Şu anda sa-
dece Sinovac’ın aşısı var. Bu aşının da güvenlik verile-
rine ilişkin bir sıkıntının olmadığını biliyoruz.
Endonezya’da bugün etkinliğine dair yüzde 63 olarak
açıklandı. Türkiye’de yüzde 90’ın üzerinde, Brezilya’da
yüzde 70’lerde. Bu oranlar güvenlikle ilgili değil, etkin-
likle ilgili. Şu anda elimizdeki verilerde güvenliğe ilişkin
bir sorun görünmüyor. En fazla çok etkili olmayabilir
ama biz bunu tüm aşılar için biliyoruz” dedi. Aşı tered-
düdünü arttırmanın büyük sorumsuzluk olacağını belir-
ten Azap, sağlık çalışanlarına ve medyaya sorumluluk
düştüğünü belirterek sözlerini, “Keşke tek aşı üzerinden
konuşuyor olmasak. Sinovac 60 yaş üzeri verisi olma-
yan bir aşı olduğuna göre, keşke 60 yaş üzerine başka
bir aşı önerebilsek. Örneğin BioNTech’i önerebilsek.
Niye öneremiyoruz, niye baştan bu planlamalar yapıl-
madı, bunları yöneticilerin açıklayabilmesi gerekiyor”
ifadeleriyle sürdürdü.

En kötü aşı koronadan iyidir

Korona virüsü aşılarının güvenlikle ilgili büyük bir
soruna neden olmadığını bu zamana kadar yapılan ça-
lışmalar ışığında söyleyebildiklerini belirten Sağlık Ba-
kanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji
ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı
Prof. Dr. Alpay Azap, aşıların birbirinden farkları oldu-
ğunu belirterek şunları kaydetti: "Şu an ülkemize gel-
memiş olan mRNA aşısı dediğimiz aşılar biraz daha
fazla oranda antikor üretimine sebep oluyorlar. Bu bir
avantaj gibi görünüyor. Özellikle çalışmalarına ileri yaş
grubundaki kişileri de aldıkları için onlarda da etkili ol-
duklarını biliyoruz. Bu aşılara bağlı alerjik yan etkilerin
diğer aşılara göre daha fazla olduğunu da biliyoruz.
Dünyada pek çok ülke mRNA aşılarını kullanmaya baş-
ladı. Hızlı bir aşılama kampanyası yürüyor ve çok sa-
yıda kişi aşılandıkça nadir görülen yan etkilerle
karşılaşmaya başladık. Bu biraz da Faz 3 çalışmala-
rında da belliydi. Lokal yan etkileri diğer aşılara göre
biraz daha fazla. Tüm dünyada bu aşılara acil kullanım
onayı verilmiş durumda. Bir pandemiyle karşı karşıya
olduğumuz için, mutasyona uğradığı ve daha fazla ki-
şiye bulaşma riski olduğu için uzun dönem güvenlik ve-
rilerini bekleyip aşıların kullanılması gibi bir şansımız
yok. Faz 2, Faz 3 çalışmalarındaki verilere bakarak,
kabaca ciddi bir yan etki olmadığı görüldükten sonra bu
aşıların kullanılması bilimsel olarak tam da yapılması
gereken şey. Biz hem insanlarımızı, hem toplumu hem
de mutant virüslerin oluşmasını engellemiş olacağız.
Dolayısıyla faydalar zarardan çok çok daha fazla ol-
duğu için çok düşünecek bir şey yok."

Türkiye’de uygulanan aşının antikor oluşturma yete-
neklerinin mRNA aşılarına göre yüksek olmadığını,
buna rağmen iyi olduğunu belirten Alpay Azap, “Dünya
Sağlık Örgütü 'yüzde elliden fazla koruma sağlaması
aşının kullanıma girmesi için yeterlidir' demişti. Bre-
zilya, Endonezya ve Türkiye verilerinde farklılıklar var.
Ancak çalışmaların dizaynı da birbirinden farklı. Örne-
ğin Brezilya’da hastalık tanısı için mutlaka PCR göze-
tilmiyor, klinik durumu olanları da Covid geçirmiş
kabul ediyorlar. Bu da sonuçların yorumlanmasını bu
verilerin bir araya getirilip daha fazla hastadan bir

sonuç elde etmemizi zorlaştırıyor. Ama hiçbirinde ba-
şarı yüzde ellinin altında değil. Biz de Ankara Üniversi-
tesi olarak çalışmalara katıldık ve ilk ara analizin
sonuçları yüzde 91’in üzerinde bir başarısı olduğunu
gösteriyor. Yapılması mümkün olan aşılar içerisinde en
kötü aşı bile en iyi korona virüsü hastalığından daha iyi-
dir. O yüzden de bu aşıları olmak gerekir” diye konuştu.

Aşının etki süresini bilmiyoruz

Aşıların etkisinin altı ay mı daha uzun mu olduğunu
şu anki bilgilerimizle bilmiyoruz. Biz aslında hastalığı
geçirmenin en az altı ay koruduğu bilgisine sahibiz. Ki-
şinin geçirdiği hastalığın ağırlığı, bağışıklığın kuvveti,
virüsün değişime uğraması gibi faktörler var. Aşılarla
ilgili şöyle bir avantajlı yan olduğunu düşünürüz. Şu an
bu bilimsel bir veriye dayanmıyor ama bilimsel tahmin-
lere dayandığını söyleyebilirim. O da hastalığı geçir-
mekten daha uzun süre koruyuculuk sağlayabilir.
Virüsün kendisi vücutta hastalık yaparken, vücudun ba-
ğışıklık sistemini alt etmek üzere birtakım maddeleri
kullanıyor. Kendi yapısındaki bazı proteinleri kullana-
rak vücudun bağışıklık sistemini baskılıyor. O yüzden de
vücut çok kuvvetli bir bağışıklık yanıtı da oluşturama-
yabiliyor. Biz aşıyı verdiğimiz kişilerde virüsün bu pro-
teinleri olmadığı için bağışıklık sistemini alt etmek
üzere bir proteini taşımadığı için aşılar, daha kuvvetli
bir bağışıklık yanıtı olacağı ve bunun daha uzun süreli
olacağı bilimsel bir tahmin olarak yapılıyor. Belirleyici
olacak olan aslında virüsün ne kadar değişikliğe uğra-
yacağı. Virüs çok değişime uğrarsa ancak o zaman aşı-
lar yeterli hale gelmeyebilir. Burada da sevindirici
haber, mutasyona uğramış kolay bulaşan virüsü de aşı-
ların oluşturduğu antikorlar çok etkili bir şekilde durdu-
rabiliyor. İşin özü, aşılardan hastalığın sağladığı
bağışıklıktan daha uzun bir bağışıklık bekliyoruz. Ama
bu bir yıl mı olacak iki yıl mı olacak onu şimdiden söy-
leyemiyoruz."

Rehavete kapılmamalıyız

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar
Okyay, vaka sayılarındaki düşüşün rehavete neden ol-
maması gerektiğini belirterek, "Sayılarımız nisan ayın-
daki pikten daha yüksek. Bu yüzden önlemleri
sürdürmek durumundayız. Henüz önlemleri katı şekilde
uygulamalı ve sıramız geldiğinde aşımızı olmalıyız."
dedi.  Sayılarımız nisan ayındaki pikten daha yüksek.
Bu yüzden önlemleri sürdürmek durumundayız. Bu sü-
reçte rehavete kapılmamalıyız. Henüz önlemleri katı şe-
kilde uygulamalı ve sıramız geldiğinde aşımızı
olmalıyız. Yaz döneminde de tüm önlemleri sürdürmeye
devam etmeliyiz. Aşı olan kişinin korunması, ağır has-
talık geçirmemesi sağlanacak. Bu, sağlık sitemimizi de
rahatlatacak bir şey. Ancak aşı olan kişilerin de kendi-
leri hasta ve özellikle de ağır hasta olmamalarına rağ-
men virüsü başkalarına bulaştırmaları mümkün olacak.
Bu nedenle ortamda virüs oldukça ve onunla karşılaş-
tıkça biz bulaşma zincirini kırmak için maske, fiziksel
mesafe, el yıkama ve temiz hava ile iç ortamları hava-
landırma, kalabalıktan kaçınma gibi önlemleri uygula-
maya devam etmek durumundayız.

'Yerli aşı ümit veriyor'

Küresel salgın nedeniyle aşının tedariki konusunda
sorunlarla karşılaşmanın da mümkün olduğunu anla-

tan Prof. Dr. Okyay, yerli aşı çalışmalarının önemine
değinerek, yaz sonunda bu konuda önemli bir mesafe
katedilmiş olacağını kaydetti. Türkiye'de aşılamanın
başlamasının da önemli olduğunu ancak tek aşıya ba-
ğımlı kalınmaması gerektiğini ifade eden Okyay, acil
kullanım onayı almış aşıların hızlıca vatandaşlara
ulaştırılmasının sürecin en önemli belirleyicilerinden
olacağına dikkat çekti.  Biontech aşısının 1 milyon do-
zunun şubatta, 4 milyon dozunun da sonraki birkaç
ayda geleceğinin belirtilmesi önemli. Acil kullanım
onayı alan aşılara ulaşmamız ve hızlıca vatandaşlara
ulaştırılması sürecin en önemli belirleyicilerinden ola-
cak. Dünyada, nüfuslarının 4-6 katı aşı anlaşması yap-
mış ülkeler var. Kendi ülkesinde aşı üreten ve en baştan
bu üretimi devlet tarafından desteklenen örneğin
ABD'de Moderna aşısı var. Bu da bizi kendi aşımızın
önemine bir kez daha getiriyor. Başta Kayseri grubu
olmak üzere yürütülen çalışmalar bize çok ümit veri-
yor. Ama önemli olan Sağlık Bakanlığı tarafından
onay alan her aşının en erken dönemde insanlara ulaş-
tırılabilmesi, toplumsal bağışıklık hedefinin sağlanma-
sıdır."

'Temel halk sağlığını öğretti'

Kovid-19 sonrası hayatın eskisi gibi olmayacağına
da değinen Okyay, sürecin bulaşıcı hastalıklara karşı
toplumsal direnci artırdığına dikkati çekerek, "Örneğin
kalabalık ortamlarda, metroda maske takmayı gönüllü
olarak sürdüreceğiz. En önemlisi artık eskisinden çok
daha sık ve usulüne uygun el yıkayacağız. Bu pandemi
bize temel halk sağlığı önlemlerini öğretti. Bilgi, dav-
ranışa dönüştü ve yerleşti. Bu değerli bir kazanç." diye
konuştu. Okyay, kafe ve restoran gibi işletmelerin
açılma sürecinin de bilime ve verilere göre yapılması
gerektiğini sözlerine ekledi.

Ölüm sayıları neden düşmüyor?

Alınan tedbirlerle birlikte corona virüsünde vaka sa-
yıları düşerken ölü sayılarındaki yüksek seviye dikkat
çekiyor. Vaka sayılarındaki gerileme ölüm sayılarında
neden görülmüyor? Peki ya zatürre oranındaki artış
bize ne söylüyor?

Covid salgınında alınan tedbirler ve sokağa çıkma
yasakları ile birlikte vaka sayısında kasım ayından bu
yana belirgin bir düşüş yaşandı. Uzmanlar vaka sayıla-
rının daha da düşmesi gerektiğinin altını çizerken vaka
sayılarının düşüş hızı ile ölü sayılarının düşüş hızının
aynı olmadığı görülüyor.

Yoğun bakımlar doldu taştı

Turkuaz tabloya bakıldığında birçok veride gözle gö-
rülür derecede düşüş olduğu dikkatlerden kaçmıyor.
Ancak vefat sayılarında aynı oranda ciddi bir düşüş
kaydedilmedi. Peki neden diğer rakamlarda bu kadar
düşüş olurken, vefat sayılarında önemli bir düşüş kayde-
dilemiyor? İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip
ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz bu
durumu şöyle açıklıyor;

Uzun süre tedbir alınmadan, yüksek vakalarla seyre-
den sürecin ardından yoğun bakımda ağır hastalar oluş-
tuğunu söyleyen Saip, “Maalesef o hastaların azalması
günlük ölümlerle gerçekleşiyor. 250'ler ile başlayan, bir
süre sonra 200'lere, ardından 150, 160'lara gelen gün-
lük ölüm sayıları mevcut.” açıklamasında bulunuyor.

Virüs aşı dinlemiyor
vuruyor öldürüyor!

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

ZATÜRRE ORANLARI
Hastalığın pnömoni (zatüre) oranının bilindiğinin altını

çizen Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bu konuya “Zatürre
oranlarındaki artışta kaygı duymayı gerektirecek bir şey
yok. Hastalığın zatürre oranı belirli düzeyde zaten aynı çı-
kıyor. Bu yüzden birkaç günlük bir artışta kaygı duyulacak
bir şey yok. Sonuçta bir yıldır bu hastalığın ne kadar za-
türre yaptığını biliyoruz. Daha çok zatürre yapar hale
döndü gibi bir şey söylemek doğru olmaz." sözleriyle açık-
lık getirdi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, riskli kişilerin aşılanması ile 4
ila 6 ay içinde toplumun ciddi bir kesiminin bağışıklık ka-
zanacağını ifade etti. AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hasta-
lıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Türkiye'deki corona
virüs aşılamaları hakkında bilgi verdi. Öncelikli olarak
sağlık çalışanlarının corona virüse karşı aşılandığını akta-
ran Prof. Dr. Yalçın, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 60 bin
sağlık çalışanı olduğunu, ilk doz aşılarının ise 14 Ocak'ta
yapılmaya başlandığını hatırlattı. İkinci doz aşıların 28
gün sonrasında yapılacağını belirten Prof. Dr. Yalçın, yapı-
lan aşıların çok fazla yan etkisi olmadığını vurgulayarak,
inaktif bir aşı olması nedeniyle hafif hastalık belirtisi or-
taya çıkardığını ve birkaç gün içerisinde de geçtiğini açık-
ladı. İlk olarak sağlık çalışanlarının aşılanmasının çok

önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, “Toplumun
diğer kesimlerini düşündüğümüzde sağlık çalışanlarının
hastalanma riski çok daha yüksek. 10 aylık sürece bakıldı-
ğında, yaklaşık 100 bin sağlık çalışanın hastalandığına
dair veriler var. Sağlık çalışanlarının bazıları hayatlarını
kaybetti. Bu nedenle öncelikli yerde olduklarını biliyoruz.
Sadece hastalanma değil, hastalığın getirdiği işten uzak-
laşma, moral ve motivasyonların azalması, sağlık çalışan-
larının çalışma azminde azalma oluşturdu.
Cumhurbaşkanının aşılanmaya öncülük etmesi önemli bir
husus, toplumun aşıya karşı birtakım öngörülerini ortadan
kaldırmış oldu. Etkili bir aşı uygulanıyor. Bu aşının çok so-
runlu bir aşı olduğunu da düşünmüyoruz" dedi.

Sonunda aşı politikamızın ne olacağını net bir
şekilde öğrendik. Gelen aşıların tamamı yapıla-
cak. Yani 3 milyon aşı, 1,5 milyon kişiye yapılıp
bir buçuk milyonu da 28 gün bekletilmeyecek. 3
milyon aşı 3 milyon kişiye yapılacak. Bu üç mil-
yon kişi 28 gün sonraki ikinci dozu daha sonra
gelecek partiden olacaklar. Aynı şekilde Şubat
ayında gelmesi beklenen 10 milyon dozluk 2.
parti de 10 milyon kişiye yapılacak. Şubat so-
nuna kadar en az 3 milyon kişi 2 dozun tama-
mını, 7 milyon kişi de ilk dozunu almış olacak.
Aynı dönemde BioNTech aşısının da en az 1 mil-
yon dozu elimize ulaşmış olacak. Nisan sonuna
kadar da BioNTech’ten toplam 5 milyon doz aşı
gelecek.Ancak BioNTech’te böyle bir uygulama
pek mümkün görünmüyor.

BioNTech ile tam anlaşma sağlanamamış ol-
masının nedeni ise BioNTech’in “risk garantisi”
vermiyor olması imiş. BioNTech, corona aşasının
kısa ve uzun vadeli yan etkileri ve etkinliği ile il-
gili “sıfır sorumluluk” anlayışı içinde bir an-
laşma istiyormuş. Yani olası kısa ve uzun vadeli
tüm riskler için aşıyı satın alan ülkenin sorumlu
olmasını, üretici firma BioNTech-Pfizer’in hiçbir
sorumluluğu olmayacağının garanti edilmesini

talep ediyormuş. Deneme sürelerinin kısa tutul-
masından dolayı, bu aşıyı olan kişilerde bir sorun
ortaya çıkar ise açılacak tazminat davalarından
kendini korumak istiyormuş BioNtech. Anlaşma
bu yüzden bir türlü sağlanamamış. Peki BioN-
Tech bunu tüm ülkelerden istiyor mu? Bunu net
olarak bilemiyoruz ama muhtemelen istiyor.

AŞI POLİTİKAMIZ NEDİR?
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esenyurT Belediye
Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Niğdeli çiftçi-

den, halka dağıtmak üzere 300
ton patates satın aldı. Konuyla il-
gilenilmesi için görevlendirilen
Esenyurt Belediye Meclis Üyesi
Muharrem Taş ve Esenyurt Bele-
diyesi Tarımsal Hizmetler Mü-
dürü Haşim Baki, patateslerin
alımı için Niğde’ye gitti.

Bozkurt'a teşekkür etti

CHP Niğde İl Başkanı Erhan
Adem, "Geçen hafta Niğdeli çift-
çilerin dertlerini dinleyen sevgili
Cumhuriyet Halk Partili belediye-
ler, burada Niğdeli çiftçilere biraz
da olsa katkılarını sunmak üzere,
Esenyurt Belediye Başkanımız
özellikle buradan patates alımını
gerçekleştirmiştir. Hükümet yetki-
lilerinin duymadığı, çiftçinin sesini
Cumhuriyet Halk Partili Belediye-
lerimiz duymuştur. Esenyurt Bele-

diye Başkanımız sayın Kemal 
Deniz’e Niğdelilerin adına, partim
adına teşekkür ediyorum. Böyle
belediye başkanları olduğu için 
de gurur duyuyorum" dedi.

Milleti unuttular

Erken seçim talebinde bulunan
Adem, "Geçen haftaki çiftçilerimi-
zin değerlendirmesinden sonra,
patatesi kirli siyasetinize alet et-
meyin diyen, çiftçi sorunlarını 
dile getirdik diye, milletvekilleri
burada açıklamalar yaptı. Millet-
vekilleri ve AK Parti yöneticileri
sadece kendi iç sorunlarına
dönmüştür ve milleti unutmuşlar-
dır. Biz buradan bir kez daha tek-
rarlıyoruz, cesaretiniz yüreğiniz
varsa milletin önüne sandığı ko-
yarsınız ve milletin önünü açarsı-
nız. Biz parti olarak erken seçim
istiyoruz. Milletin sorunlarıyla 
ilgilenmiyorsunuz, ülkeyi 
unuttunuz" ifadelerini kullandı.

ZAYİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığım Seyahat

Acentaları EnformasyonMemurluğu Yabancı Dil Başarı
Belgesi’ni kaybettim. Hükümsüzdür. TCK NO:

50833046638 Binnur Karadağlı

Niğde’den 300 
ton patates aldı

B akırköy Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan binanın
yangın merdiveninin çıkışları görenleri hayrete
düşürdü. Dört katlı binanın birinci ve ikinci katla-

rında yangın merdiveni çıkışı bulunuyor ancak dubleks
olduğu öğrenilen üçüncü ve dördüncü katın yangın
merdivenleri çıkışları tuğla ile duvar örülmüş durumda.
Bina sahibinin oğlundan alınan bilgiye göre yangın
merdiveni çıkışının duvar örülerek kapatıldığı dubleks
dairenin önceden dershane olarak kullanıldığı öğre-
nildi. Çıkışların da o zaman kapatıldığı düşünülüyor.

Ayağınla bassan kırılır

Yangın merdiveni çıkışları örülmüş olan dubleks dai-
rede oturan kiracı Ali Kotil, "Hiçbir bilgimiz söz konusu
değil, şimdi fark ettik. Beton tarzı bir şey değil, demir
falan örülmemiş, ayağınla bassan bile kırılabilir, ben şu
anda da kırabilirim onu. Neden yapıldığını da bilmiyo-
rum. Yeşilköy'ün içerisinde gezer dolaşırsanız bir çoğu-
nun yangın merdiveni yok. 3 senedir biz buradayız.
Öncesinde ne olarak kullanılıyordu, hiç bilmiyorum.
Buranın sahibi de buranın en eski yerlilerinden, çok
saygın iş adamlarından biri" şeklinde konuştu.

Görünce felaket hissettim

Bina sahibinin oğlu Ali Bilen ise "Binanın üst katı dub-
leks daire. Biz dershaneye kiraya vermiştik. Yangın
merdivenini o zaman yaptırdık. Örülü olduğunu bilmi-
yordum. Birinci kat ve üstünde bulunan pilates stüdyo-
sunun yangın merdiveninin çıkış kapısı var. Ama
dublekste olan örülmüş" dedi. Yangın merdivenin bu
durumu için şaşırdığını söyleyen çevre sakini Maksut
Serder, "Görünce felaket hissettim. Başka bir şey hisset-
medim. Niye onu örmüşler bilmiyorum. Üstelik burası
bir deprem bölgesi. Deprem bölgesinde böyle bir şey
görmek insanın içini kapatıyor" dedi. DHA

MERDIVEN VAR
AMA CIKISI YOK

GeleceK Partisi Genel Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Davutoğlu, Türkiye Gazete-
ciler Cemiyetini ziyaret etti, ardından

İstanbul’da esnafın kalbinin attığı Mahmutpa-
şa’ya gitti. Davutoğlu’na Gelecek Partisi İstanbul
İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin ve partililer eşlik
etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Davutoğlu, par-
tisinin çözüm önerilerini de paylaştı. Mahmut-
paşa esnafı zaten kötü gitmekte olan ekonomiye
pandemi de eklenince işlerinin düştüğünü ve hü-
kümetin gerekli desteği vermediğinden yakınırken
Davutoğlu, hibe olarak verilmesi gereken destekle-
rin kredi olarak verildiğini, zaten borç sarmalında
olan esnafın iyice çıkmaza sürüklendiğini söyledi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Niğde'den ilçede dağıtmak üzere 300 ton patates aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Belediye Başkanı Bozkurt’a teşekkür etti

Bakırköy'de çıkışları tuğla ile örülü halde bulunan yangın merdivenini görenleri hayrete düşürdü. Bina sahibinin oğlundan alınan
bilgiye göre yangın merdiveni çıkışının duvar örülerek kapatıldığı dubleks dairenin önceden dershane olarak kullanıldığı öğrenildi.

TürKiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
(TEİAŞ), Ambarlı ile Yenibosna
arasında 2015 yılında 380 bin Volt

Yüksek Gerilim Yeraltı Kablo Projesi'ni uygu-
lamaya koydu. Avcılar'da hatların yer altına
alınması çalışmalarının tamamlanması ardın-
dan TEİAŞ, ilçede 1960 yılında dikilen yıllar
içerisinde etrafı ve altı konutlarla dolan her biri
30-40 metre yükseklikteki 31 direkteki hattı
devre dışı bıraktı. Direk ve hatların işlevsiz kal-
ması ardından bunların kaldırılması için ihale
açıldı. Avcılar ile Küçükçekmece arasına 61 yıl
önce dikilen Ambarlı Doğalgaz Çevrim Sant-
rali'nden 154 kiloWatt (154 bin watt) çift dev-
reli elektriği ileten 31 direkten oluşan iletim
hattının sökümünü kazanan firma çalışmalara
başladı. Koronavirüs ile mücadele kapsa-

mında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması fır-
sat olarak değerlendirilerek D-100 karayolu-
nun üzerinden geçen enerji iletim hatlarının da
kesilerek indirilmesi planlandı. Avcılar Emniyet
Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekiple-
rine bilgi verilerek D-100 karayolunda hattın
geçtiği bölgede trafik akışının kesilmesi istendi.
Görevliler trafik akışını iki yönlü yan yolları ile
birlikte keserken birkaç dakika içerisinde on-
larca araç birikti. Metrobüs seferleri de bu ke-
sintiler sırasında durduruldu. Kesintilerin
aralıklarla yapılmasına rağmen sürücüler
zaman zaman korna çalarak tepki gösterdi.
Çalışmalar nedeni ile D-100 Karayolunun Av-
cılar ve Küçükçekmece kesimlerinde yoğun
trafik oluştu. Uzun araç kuyrukları drone ile
havadan görüntülendi. DHA

Davutoğlu'ndan
esnaf ziyareti

ÇIKIŞLARI KAPATILAN YANGIN MERDİVENİ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

Yangın merdiveni çıkışları örülmüş olan dubleks dairede oturan kiracı Ali Kotil, "Hiçbir bilgimiz söz konusu değil.
Beton tarzı bir şey değil, demir falan örülmemiş, ayağınla bassan bile kırılabilir, çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

Kısıtlamada
şaşırtan trafik

Kısıtlamada
şaşırtan trafik

Kısıtlamada
şaşırtan trafik

Kısıtlamada
şaşırtan trafik

Kısıtlamada
şaşırtan trafik

Kısıtlamada
şaşırtan trafik

Avcılar'da yüksek gerilim hattı direklerinin sökümü sırasında D-100 karayolunda trafik
kesilince araç kuyruğu oluştu. Metrobüs seferleri de bu kesintiler sırasında durduruldu

Ahilik ruhu geri geldi
Pandemi sürecinde zor günler yaşayan, dükkanını açamayan,
işsiz kalan Kadıköy esnafına KADIDER, Tarihi Çarşı Derneği,
MODADER esnaf dernekleri aracılığıyla gıda kolisi dağıtıldı

KadıKöy Belediyesi, Kadıköy esnafına
destek olmak için hazırladığı gıda koli-
lerini, Kadıköy’de etkinlik gösteren Ka-

dıköy Esnaf Derneği (KADIDER), Kadıköy Tarihi
Çarşı Derneği, MODA-DER esnaf dernekleri ara-
cılığıyla ulaştırdı. Derneklere, işsiz kalan personele
ulaştırılması için dayanıklı gıda malzemesi içeren
310 koli dağıtıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından
derneklere teslim edilen koliler imza karşılığında

dernekler tarafından sahiplerine ulaştırılıyor. 

Dayanışma ile atlatabiliriz

Kadıköy Belediyesi Nisan ayında da yine esnaf
dernekleri ile bir araya gelerek, esnafla daya-
nışma göstermişti. Pandemi sürecinde işsiz
kalan, derneklerin belirlediği 300 personele kuru
gıda gibi dayanıklı yiyecek malzemeleri bulunan
koli dağıtılmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Şer-

dil Dara Odabaşı pandemi sürecinin özellikle es-
nafı vurduğuna dikkat çekerek, "Bu süreci ancak
dayanışma ile atlatabiliriz. Belediye olarak esnaf
derneklerinden gelen taleplere kulak veriyoruz,
elimizden geldiğince dayanışma gösteriyoruz.
Kadıköy’ü Kadıköy yapan esnafımızın yüzünün
güldüğü günler gelecek, bu kötü günler geçene
kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.
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MASKESİZ DOLAŞMA
VİRÜSE BULAŞMA

SAĞLIKLI
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RİSK
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RİSK
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RİSK
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COVİD19
TAŞIYICI

BASIN İLAN KURUMU



P arlamentoda konuya ilişkin yaptığı 
değerlendirmede Başbakan Suga, 
dün yürürlüğe giren Nükleer Si-

lahların Yasaklanması Antlaşması'nın 
(TPNW) nükleer güce sahip ülkelerce des-
teklenmediğini belirtti. Suga, “Savaş za-
manı atom bombalarından şimdiye dek 
acı çekmiş tek ülke olarak Japonya’nın, 
uluslararası toplumun, nükleer silahsız bir 
dünyanın hayata geçirilmesi çabalarına li-
derlik etme sorumluluğu vardır.” dedi. Ja-
ponya'nın sözleşme kapsamında gözlemci 
statüsü konusunda “tedbirli" olacağını 
kaydeden Suga, nükleer silahları kullan-
manın korkunç sonuçlar ortaya çıkardığını 
dünyaya anlatmayı hedefleyen ülkesinin, 
nükleer güce sahip devletler ile bu güce 
sahip olmayan devletler arasında "köprü 
olmayı” hedeflediğini anlattı. Suga, 
“Ancak TPNW’nin ne nükleer silahlara 
sahip devletlerden ne de nükleer silaha 
sahip olmayan birçok devletten desteği 
yok. Pozisyonumuz doğrultusunda, nük-
leer silahsızlanmaya doğru istikrarlı ve 
gerçekçi yol izlemek gerekir, Japonya’nın 
antlaşmayı imzalamaya niyeti yok.” diye 
konuştu. Dışişleri Bakanı Motegi Toşi-
mitsu da "Japonya, caydırıcılığını sürdür-
mek ve güçlendirmekle beraber, gerçek 
güvenlik tehditleriyle gereğine uygun şe-
kilde başa çıkmalıdır, ayrıca nükleer silah-
sızlanmayı teşvik edecek gerçekçi bir yol 
aramalıdır." dedi. Kyodo ajansına göre, 
ABD’nin Ağustos 1945’teki Hiroşima ve 
Nagazaki’ye attığı atom bombaları o yıl 
sonuna dek yaklaşık 214 bin insanın haya-
tını kaybetmesine yol açtı. 

İlk uluslararası antlaşma 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter 
Sözcüsü Stephane Dujarric dün, nükleer 
silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaş-
manın yürürlüğe girdiğini açıkladı. Antlaş-
manın yürürlüğe girmesi için 50 ülke 
tarafından onaylanması gerekiyordu. 
Honduras, 24 Ocak 2020'de anlaşmayı 
onaylayan 50'nci ülke olmuştu. TPNW, 50 
ülkenin onayının ardından 90 gün sonra 
yürürlüğe giren ve nükleer silahları yasak-
layan ilk uluslararası antlaşma oldu. ABD, 

Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkele-
rin karşı çıkmasına rağmen nükleer silah-
ların tüm dünyada imha edilmesi ve 
yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan 
Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaş-
ması, 7 Temmuz 2017'de 193 üyeli BM 

Genel Kurulu'nda 122 ülkenin onayıyla 
kabul edildi. 20 Eylül 2017'de imzaya açı-
lan antlaşmaya şimdiye kadar 84 ülke 
imza atarken, antlaşmayı imzalayan ülke-
lerden 50'si, hiçbir koşulda nükleer silah 
veya diğer nükleer patlayıcı cihazları geliş-

tirmeme, test etmeme, üretmeme, edin-
meme ya da stoklamama taahhüdü verdi. 
Nükleer silah sahibi ABD, Rusya,  
Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, 
Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail ise  
anlaşmayı imzalamadı. DHA 
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ABD eski Başkanı Donald 
Trump'ın 6 Ocak Washington 
olaylarıyla ilgili olarak senato-

daki görevden alma davası, 8 Şubat'ta 
başlayacak. ABD tarihinde ilk kez eski 

bir ABD başkanı, görevden ayrıldıktan 
sonra bu tür suçlamalarla karşılaşacak. 
Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schu-
mer, dün akşam Cumhuriyetçilerle an-
laşmaya vardıktan sonra Trump'a hukuk 

ekibini örgütleme ve savunma hazırlama 
şansı vermek için azil davasının 8 
Şubat’a ertelendiğini duyurdu. Trump 
mahkum olursa senato, hiçbir zaman 
göreve gelmemesi için oy kullanabilir ve 

Trump’ın siyasi, politik kariyeri son bu-
labilir. Donald Trump, sadece 4 yıl baş-
kanlık yaptığı için ABD yasalarına göre 
Trump’ın 4 yıl daha başkan olma şansı 
bulunuyor. 

Alo ben  
ABD başkanı!

BEYAZ Saray'dan yapılan yazılı açık-
lamada, 20 Ocak'ta yemin ederek 
görevine başlayan Biden'ın telefonda 

görüştüğü ilk yabancı ülke liderinin Trudeau 
olduğu bildirildi. Görüşmede ABD-Kanada 
ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığının 
aktarıldığı açıklamada, ikili iş birliğinin Kovid-
19 ile mücadele, ekonomik bağların güçlendi-
rilmesi ve savunma alanında daha çok iş 
birliği şeklinde genişletilmesi konusunun da 
ele alındığı belirtildi. Biden'ın, Keystone XL 
isimli petrol boru hattı projesinin iptalinden 
dolayı Trudeau'nun duyduğu rahatsızlığı anla-
dığını belirttiğinin kaydedildiği açıklamada, 
"Başkan Biden, aktif ikili diyaloğun sürdürül-
mesi ve Kanada ile iş birliğinin derinleştiril-
mesi konusundaki sözünü bir kez daha teyit 
etti." bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, iki liderin 
ikili iş birliğini kurmaya devam etmek adına 
bir ay içinde tekrar görüşmek konusunda mu-
tabık kaldığı anlatıldı. 

Lopez Obrador da Biden ile görüştü 

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel 
Lopez Obrador da ABD Başkanı ile telefonda 
görüştü. Lopez Obrador, Twitter hesabından 
yaptığı açıklamada, Biden ile çok verimli bir 
görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Baş-
kan Biden saygı dolu ve nazikti. Göç, Kovid-
19 ve sağlık konularına yönelik iki ülke 
ilişkilerini ele aldık. Aynı zamanda iki devletin 
sağlığı ve yararı için iş birliğini konuştuk, 
Bütün bunlar ülke ve halklarımız için ilişkilerin 
iyi olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı. 
Biden, görevindeki ilk gününde Trump döne-
minin en tartışmalı kararlarından biri olan 
Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fon-
ların kesilmesine yönelik de bir kararname im-
zalamıştı. Lopez Obrador, 19 Ocak'ta yaptığı 
açıklamada, ABD'ye göç politikasında önemli 
reformlar yapma çağrısında bulunmuştu.

Jonhson uyardı!İran Biden yönetiminden bekleyiş içerisine girdi İNGİLTERE Başbakanı Boris John-
son, koronavirüsün (Covid-19) yeni 
mutasyonunun bir öncekinden daha 

ölümcül olduğunu açıkladı. İngiltere’de Aralık 
ayında ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu 
ifade edilen koronavirüsün yeni mutasyonu-
nun daha da ölümcül olduğu ifade edildi. İn-
giltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı 
ulusa sesleniş konuşmasında, “Bugün, yeni 
varyantın yayılma hızının daha fazla olduğu-
nun yanı sıra, daha ölümcül olduğunun da 
bilgisini aldık. Büyük ölçüde bu yeni varyantın 
etkisi, NHS'nin yoğun baskı altında olduğu 
anlamına geliyor” dedi.

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

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, göreve  
başladıktan sonra telefonda görüştüğü ilk  

yabancı ülke lideri Kanada Başbakanı Justin 
Trudeau ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdi 

RUSYA Siyasi ve Askeri Analiz Ensti-
tüsü Müdür Yardımcısı Alexander 
Khramchikhin, Azerbaycan medya-
sına Karabağ savaşı sonrası bölge-
deki gelişmeleri değerlendirdi. 
Khramchikhin’in Azerbaycan ile ilgili 
açıklamaları Ermenistan’ı kızdırdı. 
Khramchikhin, Dağlık Karabağ’ın 
Aazerbaycan’a ait olduğunu Erme-
nistan’ın bunu artık kabul etmesi 
gerektiğine dikkat çekerek, "Bakü, 
hukuken Azerbaycan'a ait olan Kara-
bağ'ın dönüşünü 26 yıldır bekledi. 
Ermenistan'da bu bölgeleri kendile-

rine ait görüyor. Bu nedenle, siyasi 
açıdan, Erivan'ın intikam tarzı açık-
lamaları sürpriz olmamalı” diye ko-
nuştu. 

Bakü çok çok üstün 

Khramchikhin, açıklamalarını şu 
sözlerle sürdürdü: “Ona göre, askeri 
unsur olarak Ermenistan'ın hedefle-
rine ulaşması için Azerbaycan'dan 
daha güçlü olması gerekiyor. Ama 
bunu nasıl başaracağımı bilmiyorum. 
Bana göre bu gerçekçi değil çünkü. 
Azerbaycan Ermenistan'dan daha 

fazla kaynağa ve daha güçlü bir 
ekonomik duruma sahip. Bakü as-
keri olarak da Erivan'dan önemli öl-
çüde üstün. En önemlisi, savaşın bir 
sonucu olarak Azerbaycan eskisin-
den daha güçlü hale geldi. Bu ne-
denle Ermenistan'ın Azerbaycan'ı 
nasıl geçebileceğini anlamıyorum.” 
Öte yandan, Dağlık Karabağ'da iki 
taraftan binlerce kişinin öldüğü altı 
hafta süren savaşın ardından  
9 Kasım'da Ermenistan, Azerbaycan 
ve Rusya tarafından bir anlaşma  
imzalanmıştı. DHA 

Trump’ın azil davası 8 Şubat’a ertelendi 

Rusya Siyasi ve Askeri Analiz Enstitüsü Müdür Yardımcısı Alexander Khramchikhin, Ermenistan’ı “Azerbaycan savaştan 
sonra çok güçlendi. Ermenistan'ın Azerbaycan’ı nasıl geçebileceğini hala anlamıyorum” sözleriyle tiye aldı

Ermenistan’la dalga geçti

JAPONYA NUKLEER 
ICIN HAYIR DEMEDI 
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkesinin Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması’na katılmayacağını söyledi

 Suga, “Savaş zamanı 
atom bombalarından 
şimdiye dek acı  
çekmiş tek ülke  

olarak Japonya’nın, 
uluslararası  

toplumun, nükleer  
silahsız bir dünyanın 
hayata geçirilmesi  
çabalarına liderlik 
etme sorumluluğu 

vardır.” dedi.

İRAN Dışişleri Bakanı Muhammed 
Cevad Zarif, ABD merkezli Foreign Affa-
irs dergisinde yayımlanan makalesinde, 
göreve yeni başlayan Biden yönetimi, 
nükleer anlaşma ve yaptırımlarla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulundu. Biden yöneti-
minin, Trump'ın "başarısızlığa uğrayan 
maksimum baskı politikasını telafi etmek 
için" ilk adımı atması gerektiğini savunan 
Zarif, "ABD, verdiği zararları kolay bir 
şekilde telafi edemez. Biden yönetimi 
nükleer anlaşmayı kurtarabilir ancak ger-
çek siyasi iradeyi Washington'da hakim 
kılması şartıyla. Fırsat penceresi ABD'nin 

yeni hükümeti için sonsuza kadar açık 
olmayacak. Fiili olarak adım atması ge-
reken Washington yönetimidir." ifadele-
rini kullandı. Washington'daki yeni 
yönetiminin temel bir seçimle karşı kar-
şıya olduğunu belirten Zarif, "ABD ya 
Trump'ın başarısız politikalarını izleyecek 
ya da bunları bir kenara bırakıp bölgede 
barışı güçlendirecek. ABD Başkanı Joe 
Biden, Trump'ın başarısız maksimum 
baskı politikasını sona erdirebilir." görüş-
lerini paylaştı. Biden'ın Trump'ın ayrıldığı 
anlaşmaya dönerek daha iyi bir istika-
mete doğru adım atabileceğini kaydeden 

Zarif, bu durumda İran'ın da nükleer an-
laşmadaki taahhütlerini tam olarak uy-
gulayacağını yineledi.  
Washington'un nükleer anlaşmaya dön-
mek yerine taviz koparma tutumunda 
ısrar etmesi halinde fırsatın elden kaça-
cağı uyarısında bulunan Zarif, "Biden 
yönetimi, Trump'ın uyguladığı tüm yaptı-
rımları kaldırarak ve 2015'te imzalanan 
nükleer anlaşmaya tekrar dönerek işe 
başlayabilir. Nükleer anlaşmanın içeriği 
değişmemelidir. Böyle bir adım atarsa 
bölgenin barış ve istikrarı için yeni bir 
imkan oluşur." değerlendirmesini yaptı.
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K O P M A T A T Ç
T L O E A V L O L C U N
A S K F L Z S A
Ç L G N C A S N A

ADLIK
 ASAR
 ASIK
 AŞISIZ
 ATMA
 AVUT
 AYNI
 BETLEŞMEK
 CAN SIKINTISI
 ÇATKI
 ÇILGINCASINA
 ÇITA
 ESKİ

 KABIZLIK
 KAYŞA
 KIYIN

 KOPMA
 KOPUNTU

 LENTO
 MOLOZ

 NECİ
 ODABAŞI

 ORSA
 OYALI

 OYNAK

 OZMOS
 SARIAĞIZ
 SAYDAM
 SLOVAK

 TERK
 TOPUZ

 UÇUŞ
 VAŞAK
 YALIN

 YAZICI
 ZAAF
 ZARA

 ZAVALLI

R E P L K

3 HARFLİ
 AŞI
 KOD
 ONA
 ÜYE

4 HARFLİ
 ALAN
 ECZA
 EĞİM
 EKİP
 FİLE
 HARS
 İNAL
 İVME
 LEKE

 SATI
 ŞEVK
 TEKE
 VAİT

 ZAMK
 ZAYİ
 ZEVK

5 HARFLİ
 ÇÜNKÜ

 İLKİN
 KAŞIK
 LOKAL
 ORGAN

 ŞİNİK
 VAHİY

 ZERDE

6 HARFLİ
 ATEİZM

 ATONAL
 HAVARİ

 İYİLEŞ
 REPLİK
 TELLİM
 YİTMEK

10 HARFLİ
 ÇİZMECİLİK
 FAZLATİTİZ
 PAKİSTANLI
 ÜRETİCİLİK

Soldan Sağa:
1. Ayrılırken birbirine selam ve esenlik dileme. - İf-
fetli (erkek). 2. Dünya üzerinde bir kıta. 3. Bir çeşit 
mineral yağ, ne� yağı. - Seda. 4. Hısım (ÇOĞUL). 
5. Ağaçtan yapılmış top. 6. Kuzey Afrika’da bir ülke. 
- Kişi. 7. Ortak olarak, el birliğiyle. 8. Üzme, sıkıntı 
verme, üzgü. - Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama 
sesi. 9. Gemi yanını dayama.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Valf. - Halk. 2. Çok kullanılmış, eski. 3. Buzçözer. 
4. Fayda. - Öğütücü diş. 5. Bir topluluğun, bir top-
lantının veya bir derneğin başında bulunan kimse. 
6. Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan 
kimse. 7. Aktif. - Yanlış. 8. Kamudanışımı. 9. Bel-
li zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek 
amacıyla açılan büyük sergi. - Sen zamirinin yönel-
me durumu eki almış biçimi.

8 3
3 9 6 8
4 7
2 7 5

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

5 1 7
3

9 2 1 4
4 5

9 6 1 7
4 8 9 6
6 1 4

2
3 9

9 3 6 1
2 8

6 3
7 4

9 8 2
8 5 4
4 6 5 9

3 2
5 4

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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Online kitap  
satışı başladı 

BİKE Başaran’ın geçtiğimiz 
10 yıl içindeki üretimleri 
arasından seçtiği yağlı boya 

tablolar ve dokuma tekniği ile üretil-
miş portrelerden oluşan “TipTip” 
isimli sergisi, 28 Ocak’ta açılıyor. 
Eserlerinde topluma, iş hayatına gir-
meye çalışan ve kendini gerçekleştir-
meye çabalayan kadınların varolma 
hallerini konu edinen Başaran, “Ça-
lışmalarımda; kadının, kitle medyası-
nın yönlendirmesi sonucunda, sürekli 
olarak güzel, estetik, zayıf olma gibi 
eylemler içinde olma hallerini, her an 
yaşadığı kimlik problemini, kamusal 
alanda somut ve soyut tüm kimlikleri-

nin başkaları tarafından yönetilmesini 
ve kadına kendi benliği ile varlığını or-
taya koyabileceği bir alan bırakılma-
masını tartışmaktayım. Bu duyguyu 
en iyi şekilde karşı tarafa geçirebilece-
ğini düşündüğüm eserleri seçmeye 
gayret ettim” diye konuştu. 

Birbirimize benziyoruz 

Disiplinlerarası bir yaklaşımla kurgula-
dığı eserlerinde yağlı boya, alternatif 
tekstil malzemeleri gibi araçlar kullan-
dığını ifade eden Bike Başaran, çalış-
malarını şöyle anlattı: “Kadınların 
farkında ya da olmadan çeşitli yönlen-
dirmelere maruz kalıyor ve bu yönlen-

dirmelerle farklı olmak isteseler de bir-
birlerine benziyor. Çalışmalarımda 
özellikle bir ‘tip’, ‘tipleme’ yaratmaya 
çalışıyorum ya da var olan ikonik isim-
lerin portrelerini tekrar yorumluyorum. 
Kiminin ‘tip tip’ bakışlarına maruz ka-
lacağınız, kimini kendi ‘tip’inize benze-
teceğiniz, kimi için bu tam benim 
‘tip’im diyeceğiniz tiplerle dolu bir 
sergi gezeceksiniz. Bunlar benim ‘Tip-
Tip’ kadınlarım. Dip dibe duramadığı-
mız bu günlerde TipTip’e bir sergide 
buluşmak dileğiyle.” Başaran, serginin 
kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan 
tedbirlerle 11 Şubat’a kadar gezilebile-
ceğini de sözlerine ekledi.

TÜRK kültür dünyasına 3 yılda 415 
eser kazandıran Ketebe Yayınları, ki-
tapseverlere daha kolay ulaşabilmek 

için ‘ketebe.com’ online satış sitesini faaliyete 
geçirdiğini açıkladı. Üç yıl önce kurulan Ke-
tebe Yayınları, kültür, edebiyat, sanat, felsefe, 
bilim, tarih, hatırat gibi çeşitli türlerde yerli ve 
yabancı isimlerden yetişkin ve çocuk okurlar 
için 415 eser yayınladı. Kitapseverlere online 
hizmet verebilmek için ketebe.com’u da kuran 
yayınevi buradan kitap satışına başladığını du-
yurdu. Yayınevinden yapılan yazılı açıklamada, 
100 lira ve üzeri alışverişlerde kargonun ücret-
siz olduğu sistemde kitapların, anlaşmalı 
kargo şirketleri tarafından taşıma garantisiyle 
teslim edileceği ve okuyucuya ulaşıncaya kadar 
bilgilendirme yapılacağı aktarıldı. Açıklamanın 
devamında, “Ketebe kitaplarından yapılacak 
150 lira ve üzeri alışverişlerde özel tasarım bez 
çanta, Ketebe Çocuk kitaplarından yapılacak 
150 lira ve üzeri alışverişlerde ise Ketebe 
Çocuk Kutusu hediye edilecek. Kitaplarla ilgili 
tanıtım bilgilerinin ve teknik özelliklerinin de 
yer aldığı e-ticaret sitesinde kitabın yazarının 
biyografisine ve yayınlanmış diğer eserlerine de 
yer veriliyor. Dizi ve türlere göre tasnifin ol-
duğu sitede yeni çıkanlar, çok satanlar, indi-
rimdeki kitaplar, kutulu ve çantalı özel setler 
ayrıca belirtiliyor” denildi. 

Kadife bir sürpriz 
2015 yılında Ankara'da kurulan 
pop-rock grubu Kadife, "Var Bi Ha-
yalimiz" isimli yepyeni şarkısıyla 22 

Ocak’ta sevenlerine sürpriz yaptı. Vokalde Anıl 
Kartal, gitarda Server Kanberlioğlu, bas gi-
tarda Ömer Can Göksu ve davulda Gürhan 
Cihan'dan oluşan grubun yeni şarkısının sözü 
Anıl Kartal, müziği Anıl Kartal ile Server Kan-
berlioğlu, düzenlemesi ise Alper Gemici imzası 
taşıyor. Son yıllarda dizi müziği denilince ilk 
akla gelen müzik grupları arasında yer alan Ka-
dife; "Kara Sevda" isimli şarkılarının Bodrum 
Masalı ve Meryem dizilerinde yayınlanmasının 
ardından grup büyük beğeni topladı. "Sonuncu 
Elveda" şarkıları ise Adam ve Çocuk filminde 
yayınlandı. Kadife, son dönemde yayımladığı 
“Üç Elma”, “Aykızım”, “Kül Ol İstanbul” ve 
“Gözyaşlarıma Dokundun” parçalarıyla daha 
modern bir tınıya yöneldi. Avrupa Müzik mar-
kasıyla yayımlanan “Var Bi Hayalimiz” isimli 
yeni single’ı tüm dijital platformlarda lyric 
video klibini ise MuzikPlay YouTube kanalında 
bulabilirsiniz.

Kadının varolma halleri “TipTip” sergisinde

SON dönemin popüler oyun-
cularından Demet Özdemir, 
Beylerbeyi'nde objektiflere ta-

kıldı. Özdemir, Oğuzhan Koç ile uzun 
süredir aşk yaşadıkları yönündeki haber-
lere açıklık getirdi. Özdemir, "İlişkimiz 
çok yeni, her şey yolunda. Oğuzhan ile 
iki aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi uzun 
süreli bir ilişki değil." ifadelerini kullandı. 
Sevgilisi Oğuzhan Koç'a övgüler yağdır-
mayı ihmal etmeyen oyuncu, "Oğuz-
han'ın sesini çok seviyordum. Zaten 
bütün şarkıları çok güzel. Son çıkan şar-
kısı (Hepsi geçiyor) en sevdiğim olabilir." 
dedi. 

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

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

Kadınların hayatın birçok alanında varolma mücadelesini konu alan Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil  
Tasarımı Bölümü araştırma görevlisi Bike Başaran’ın “TipTip” isimli sergisi, 28 Ocak’ta, Fular’t Sanat Evi’nde açılıyor

YAŞAMI boyunca gericiliğe, 
baskı ve şiddete düşünceleri, 
yaşam biçimi ve şiirleriyle 

karşı çıkmış, laik Cumhuriyet’in ve Ata-
türk devrimlerinin yanında durmuş hiciv 
ustası Neyzen Tevfik’i, şiir üzerinden an-
manın ve gündemde tutmanın konusunu 
oluşturduğu yarışmaya 513 şair, 990 adet 
şiir ile katıldı. Seçici kurulunda Müjdat 
Gezen, Celal Ülgen, Kandemir Konduk, 
Adem Uçar, Cihan Demirci, Hüseyin 
Fidan, Dilruba Nuray Erenler ve Niyazi 
Yaşar’ın yer aldığı yarışmada kazanan 
isimler, titizlikle yapılan değerlendirme so-
nucu açıklandı. Eserler Neyzen Tevfik’i ve 
“Mizahı/ Yergiyi Yorumlama Gücü, 
Türkçe’yi Kullanma Gücü, Şiirsel ve Te-

matik Bütünlük, İmge ve Çağrışım De-
ğeri, Özgünlük Değeri” kriterleri baz alı-
narak değerlendirildi ve neticesinde 
birincilik, ikincilik, üçüncülük ile jüri özel 
ödülü sahiplerini buldu. Açıklanan so-
nuçlara göre “Alacakaranlıkta Gölge 

Oyunu” isimli eseri ile Yaşar Bayar birin-
cilik, “Döngü” eseri ile Damla Ağüzüm 
ikincilik, “Ya Bir Tasma Ya Yular” eseri ile 
Kenan Şahbaz üçüncülük ödülünü aldı. 
Hakan İlhan ise “Yer’den Yer’e” isimli 
eseri ile Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. 

BEYAZ GULUSLER 
ICIN IMZA ATTI
Signal, anında beyazlık etkisi yaratan White Now serisi için gülüşüyle 
ilham veren ünlü oyuncu Hande Erçel’le iş birliğine imza attı

TAYLAN DAŞDÖĞEN  
 

T ürkiye’nin güvenilir ağız bakım 
markası Signal, “Anında bembe-
yaz gülüşler” sloganıyla yayınlaya-

cağı White Now serisi reklam kampanyası 
için Hande Erçel’le bir araya geldi. Klinik 
olarak kanıtlanan formülüyle, anında üç 
kata kadar bembeyaz dişler sunan White 
Now serisi reklam filmi çekimi için kamera 
karşısına geçen başarılı oyuncu, özgüvenli 
bembeyaz gülüşü ile ilham verecek. Er-
çel’in herkesi özgüvenli gülüşe davet ede-
ceği reklam filminin setinde, eğlenceli ve 

bol gülüşlü sahneler yaşandı. Signal White 
Now serisinin yeni reklam filmi setinde gö-
rüntülenen başarılı oyuncu Hande Erçel, 
Signal ile birlikte olmaktan çok mutlu ol-
duğunu belirterek; “Bembeyaz ve içten bir 
gülüşün hayatımıza pozitif etkilerini hatır-
latmak için Signal’le bir araya geldik. Bir 
kadının en önemli güzellik sırrı bence öz-
güvenli gülüşü. Güven dolu bir gülüş ve 
bu gülüşün yaşattığı pozitif etki benim 
vazgeçilmezim. Signal ile bu birlikteliğimiz 
umarım gülüşün güzel etkilerini hatırlatır 
ve bembeyaz, içten gülüşleri hep birlikte 
çoğaltırız” dedi.

1944 yılının haziran ayı başlarında, 
onbinlerce Amerikan askeri, Fransa'nın 
Normandiya sahillerine çıkarma yap-
maya hazırdı. Gemilere binmek için sı-
raya girdiklerinde, her birine bir 
silahtan daha az kullanışlı ama aynı de-
recede değerli bir şey verildi: İnce, kart-

postal boyutunda, yumuşak kapaklı bir 
minyatür kitap. Bir askerin cebine sığa-
cak ve nereye giderse gitsin onunla se-
yahat edecek şekilde özel olarak 
tasarlanmış karton kapaklı kitap-
lar. 1943 ile 1947 arasında ABD or-
dusu, denizaşırı ülkelerde hizmet veren 

birliklere bin-
den fazla kitabın 
123 milyon minya-
tür kopyasını gön-
derdi. 

Bir asker düşünün 

Askerin moralini artırmada 
önemli bir kaynak olarak görü-
len minyatür kitaplar, Pasifik 
adalarındaki ileri karakol kuvvet-
lerine paraşütle atıldılar, hasta-
nelere büyük miktarda 
dağıtıldılar. Büyüdüler ve çabucak hit 
oldular. Hiç bu kadar çok kitap bu 
kadar coşkulu okuyucu bulamamıştı. 
Askerler yemek ya da saç kesimi için sı-
rada beklerken veya yaralarının tedavi 
edilmesi için hastaneye yattıklarında 
onları okurdu.  
Bu kitaplar uzun mücadeleler sırasında 
eğlence ve rahatlama işlevi sunarak as-
kerlerin hayatlarını iyileştirdi. Savaş 
sona erdiğinde ise yayıncılık endüstrisi 
de dönüştü, ucuz, alçakgönüllü minya-
tür kitaplar Amerikan demokrasisi ve 
pratikliğinin sembolü haline geldi. Siz 
de işe gidip gelirken size eşlik etmesi 
için cep karton kapaklı kitabınızı ceketi-
nizin içine koyduğunuzda, bir askeri 
düşünün. Neden bu kadar tercih edildi-
ğini büyük ölçüde anlayacaksınız.

Erçel’in herkesi  
özgüvenli gülüşe 

davet edeceği  
reklam filminin  

setinde, eğlenceli 
ve bol gülüşlü  

sahneler 
yaşandı.

Nazilerin kitap yaktığı dönemde ABD askerlerine minyatür kitap 
dağıtıldı. Martı Yayınları’nın yeniden bastığı minyatür kitaplar,  

2. Dünya Savaşı’nda askerlerin cebinde cepheleri dolaştı

Kartal Belediyesi tarafından ünlü ney ustası, şair ve Neyzen Tevfik olarak bilinen Tevfik Kolaylı’yı,  
gelecek kuşaklara tanıtmak, eski şiir türlerinden olan ‘hiciv’i ve şiiri özendirmek amacıyla bu yıl ilk kez 

düzenlenen ‘Neyzen Tevfik Şiir (Hiciv) Yarışması’nın kazanan isimleri belli oldu 

Askerler için minyatür kitap 

Şiir yarışmasını kazananlar belli

Demet Özdemir 
çok aşık



I NG Basketbol Süper Ligi'nde ve 
FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele 
eden Beşiktaş Erkek Basketbol Ta-

kımı ile Icrypex Kripto Borsası arasında 
sponsorluk anlaşması imzalandı. Sponsor-
luk anlaşması için Vodafone Park'ta düzen-
lenen imza törenine Beşiktaş Başkanı 
Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter ve İcra 
Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, 
Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut 
Şenol ile Icrypex CEO'su Gökalp İçer ka-
tıldı. Siyah-beyazlı kulüp ile Icrypex Kripto 
Borsası arasında varılan anlaşmaya göre, 
Erkek Basketbol Takımı artık Beşiktaş Icry-
pex olarak sahaya çıkacak, formaların göğ-
sünde Icrypex logosu yer alacak. 
Sponsorluk ödemesi ise dünyada ilk kez 
kripto para ile gerçekleştirilecek. 

Tesisleşme sağlanacak 

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi törende 
yaptığı konuşmada, 1,5 yıllık sözleşme kar-
şılığı 1 milyon 300 bin dolar alacaklarını 
kaydederek, şunları söyledi: "Pandemide 
ekonominin zorlandığı, gelir kaybı yaşanan 
bir süreçte sponsorun önemi ortada. Beşik-
taş Basketbol Takımı'mızın bugünden itiba-
ren sponsorluğunu üstlenen, bundan sonra 
partnerimiz olan Icrypex Kripto Borsası'na 
teşekkür ediyorum. Kripto para son za-
manlarda oldukça yaygın ve gelişiyor. Be-
şiktaş olarak sponsorlarımızın bize verdiği 
katkıya özen gösterdiğimizi vurgulamak is-
tiyorum. Basketbol takımımızın bu sene 
ayrı bir vizyon ve sistemle yürüdüğünü ve 
başarılı olduğunu görmekteyiz. Genç ço-
cuklarımızı Türk basketboluna kazandır-
manın gururunu ve keyfini yaşıyoruz. En 
son basketbolda önemli rakibimiz Fener-
bahçe'yi yenmemiz projemizin başarılı ol-
duğunu göstermiştir. Sezon sonuna kadar 
400 bin dolar, önümüzdeki sezon da 900 
bin dolar gelir bekliyoruz. İhtiyacımız vardı. 
Basketbol takımının iyi yürüdüğü bir sü-
reçte bu sponsorluğun bize katkı vereceğine 
inancımız sonsuz. Bu katkının çok önemli 
olduğunu belirtmek istiyorum. Galatasaray 
maçına sponsorumuzla beraber çıkacağız. 
Formalar da hazırlanmış. Tesisleşmede de 
katkılarını bekliyoruz." 
Basketbolda gençlerle başarıyı yakalamak 
üzerine kurulu projeyle yola devam ettikle-
rini dile getiren Başkan Çebi, "Biz çok 
transfer yapmayı düşünmüyoruz. Elimiz-
deki oyuncuları geliştirmek ve onlardan 
maksimum derecede faydalanmak istiyo-
ruz. Bu bir proje. Bunun bir ayağı da spor-
tif başarı. Bunun başarı kısmını yaşamak 

istiyoruz. Yetişen gençleri bir an önce sat-
mak isteğimiz bu sezon yok. Önümüzdeki 
sezon da satmayı arzu etmiyoruz. Projemiz 
önce sportif başarı, bunun ekonomik fay-
dalarını daha sonra düşünüyoruz. Bu se-
neki bütçe, geçen seneki bütçenin 4'te 1'i. 
Hepsi 750 bin dolar. Geçen sene görevi 
devraldığımızda borcun toplamı 3,5 milyon 
dolardı. Bir yandan bu takımı oynatırken 
bir yandan da bunları ödüyoruz. Bu yaptı-
ğımız işin doğru olduğunu daha iyi görece-
ğiz" dedi. 

Bırakmam Seni Kampantası 

"Bırakmam Seni" kampanyasının devam et-
tiğini vurgulayan Çebi, bazı isimlerden 
henüz katkı gelmediğini belirtti. Çebi, "Des-
teğin çok daha fazla olması bizi mutlu eder. 
Destek yapmış olanlara nankörlük edeme-
yiz. İsimlerini stadın en güzel yerine tarihe 
kaydedilecek şekilde yerleştireceğiz. Bugüne 
kadar katkı yapmamaları bundan sonra 
yapmayacakları anlamına gelmez. Bu sü-
reçte herkes sıkıntı yaşıyor ama beklentimiz 
var. Umarım gereğini yaparlar" diye ko-
nuştu. 

Urgancılar'dan teşekkür  

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu 
Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ise spon-
sorluk anlaşması hakkında şu ifadeleri kul-
landı: "Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 
kurulduğu günden bugüne her branşta, 
başta altyapı yatırımları olmak üzere, spo-
run gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. 
Kadın futbolundan e-spora, jimnastikten 
hentbola kadar her zaman sporun ve spor-
cunun yanında olmuş bir kulübüz. Bizler 
bu desteği önce taraftarımızdan, sonra bizi 
destekleyen sponsorlarımızdan aldığımız 
güçle yürüttük. Ülkemizde sporun gelişme-
sine katkıda bulunan bütün markalara, kat-
tıkları değerden dolayı teşekkür ederiz."

SPOR14 PAZAR 24 OCAK 2021

GALATASARAY’IN anlaşmaya 
vardığı Nijeryalı futbolcu Henry 
Onyekuru İstanbul’a geldi. Gala-
tasaray'ın akşam saatlerinde Ka-
muyu Aydınlatma Platformu’na 

(KAP) bildirdiği Henry Onye-
kuru, İstanbul'a geldi. Daha önce 
2 dönem Galatasaray’da kiralık 
olarak forma giyen 23 yaşındaki 
genç futbolcu, Fransa'nın Paris 

şehrinden 04.00 sularında İstan-
bul Havalimanı'na iniş yaptı. On-
yekuru’nun sağlık kontrollerinin 
ardından sarı-kırmızılılara imza 
atması bekleniyor. 

ÇALIMBAY, kulübün resmi internet site-
sine açıklamalarda bulundu. Çalımbay, 
ligde geçen hafta kendi sahalarında oy-
nadıkları ve 1-1 berabere 
sonuçlanan Fenerbahçe maçında gali-
biyeti hak eden tarafın Demir Grup Si-
vasspor olduğunu söyledi. Son 
paslarda hata yapmalarından dolayı 
galibiyeti kaçırdıklarını kaydeden Ça-
lımbay, "Özellikle maçın ikinci yarısının 
son bölümünde 2 tane bariz pozisyo-
numuz vardı. 3'e 1 yakaladık, diğerinde 
de 2 tane arkadaşımız bomboştu, ka-
leye vurduk. Bizim açımızdan güzel bir 
maç oldu. Daha da güzel bitirebilirdik. 
Penaltıdan şanssız bir gol yedik. Takı-
mımdan çok memnunum. Haftalardır 
çok iyi mücadele ediyor arkadaşlarımız. 
Çok disiplinli oynuyorlar. Fenerbahçe 
maçında da galibiyeti kaçıran taraf biz 
olduk" diye konuştu.  
Süper Lig'de maçların kıran kırana geç-
tiğini söyleyen Çalımbay, ligin ikinci ya-
rısının daha zor geçeceğini 
vurgulayarak, "Herkes gibi biz de trans-
fer yapmaya çalışıyoruz. Kasımpaşa 
maçının ardından Aytemiz Alanyaspor 
ile maçımız var. Üst üste 2 tane deplas-
man maçımız olacak. Bundan sonra ki 
maçların telafisi de yok, çok zor geçe-
cek. Onun için kadromuzu, her şeyi-
mizi çok iyi yapmamız gerekiyor. 
Yönetim de biz de uğraşıyoruz. 2 tane 
oyuncu alacağız. 10 numara ve kanat 
oyuncusu. Bunların ikisinin de çok iyi 
oyuncu ve takıma çok büyük katkıları-
nın olması gerekiyor. İlk yarıda yaşadı-
ğımız sıkıntılar gibi sıkıntı yaşamamak 
için de her türlü tedbirimizi almamız 
gerekiyor. Ona uğraşıyoruz. Kasımpaşa 
maçı iki takım için de zor geçecek ama 
oradan puan ya da puanlarla dönme-
miz lazım" şeklinde konuştu.

SP   R

KASIMPAŞA MAÇI 
ZORLU GEÇECEK 

HENRY ONYEKURU YUVASINA DÖNDÜ 

Beşiktaş Kulübü Başkanı Başkanı Ahmet Nur Çebi, devam eden "Bırakmam Seni" kampanyasına bazı isimlerin henüz katkı  
veremediğini belirterek, "Desteğin çok daha fazla olması bizi mutlu eder. Bugüne kadar katkı yapmamaları bundan sonra  
yapmayacakları anlamına gelmez. Bu süreçte herkes sıkıntı yaşıyor ama beklentimiz var. Umarım gereğini yaparlar" dedi

HERKES SIKINTI ICINDE

ICRYPEX ile ligde ve Avrupa'da nice başarı-
lara imza atacaklarından şüphe duymadığını 
söyleyen Beşiktaş Basketbol ve Gayrimenkul 
Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Umut Şenol da "Bildiğiniz gibi Beşiktaş Erkek 
Basketbol A Takımımız, ING Basketbol Süper 
Ligi'nde ve Uluslararası Basketbol Federas-
yonu Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor. Ta-

kımımızın son dönemde aldığı başarılı sonuç-
lardan çok mutluyuz. Icrypex ile ligde ve Avru-
pa'da nice başarılara imza atacağımızdan hiç 
şüphem yok. Bu vesile ile Beşiktaş Erkek Bas-
ketbol A Takımımızın 4 yıldır isim sponsorlu-
ğunu yapan Sompo Sigorta'ya da 
teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Siyah-beyaz-
lılarla sponsorluk anlaşması imzalamaktan 

duydukları mutluluğu ifade eden Icrypex 
CEO'su Gökalp İçer ise "Türkiye'nin en köklü 
kulüplerinden biri olan Beşiktaş her adımında 
trendleri belirlerken, biz de bu yolda Beşiktaş 
ile birlikte yürümekten mutluluk duyacağız. 
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol A Takımı'nın 
her başarısında yanında olmaktan gururlana-
cağız" diye konuştu. DHA 

Başarılara imza atacağız 

Ahmet  
Nur Çebi

Forvet takviyesi için harekete geçen Fenerbahçe'nin, sezon sonu Porto ile mukavelesi bitecek olan 
Moussa Marega ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartlarını menajerlerine sorduğu öğrenildi

FENERBAHÇE, orta sahaya yaptığı 
Mesut Özil hamlesinden sonra forvet 
takviyesi için de girişimlere başladı. 
Gelecek sezonun transfer hamlelerini 
şimdiden planlayan sarı-lacivertliler, 
Porto ile sezon sonu mukavelesi bite-
cek olan Marega'yı gündemine aldı. 
Ankaragücü maçı sonrası transfer po-
litikaları hakkında açıklamalarda bu-
lunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 
“Bütün amaç, yazın yoğun bir trafikte 
transfer aktivitesinde olmamak. Bu 
kış yapacağımız ve önümüzdeki yaz 
da bir, iki dokunuşla artık Fenerbah-
çe'nin kadrosuna kalıcı oyuncularla 
yoluna devam etmesini diliyoruz, 
arzu ediyoruz” değerlendirmesini 
yapmıştı. Yaz dönemi için kolları şim-
diden sıvayan Fenerbahçe'de QPR 
formasını giyen Samuel Osayi ile ge-
lecek sezon için anlaşmış ve önemli 
bir adım atılmıştı. Sarı-lacivertliler, 
forvet içinse Porto'nun Malili golcüsü 
Moussa Marega'yı bitirmek istiyor. 

Porto ile yeni sözleşme imzalamıyor 

Sezon sonu Porto ile mukavelesi bite-
cek olan 29 yaşındaki golcü oyuncu 
için menajerleriyle, sarı-lacivertli yet-
kililerin temasa geçtiği öğrenildi. Por-
to'nun yeni sezonda mukavele 
yenilemeyi düşünmediği golcü oyun-

cun son durumu hakkında Portekiz 
Sic Noticias kanalı spor yorumcusu 
Luis Aguilar, İhlas Haber Ajansı'na 
özel değerlendirmelerde bulundu. 
Oyuncun Porto için çok önemli oldu-
ğunu ifade eden Aguilar, “Marega, 
Porto'nun ana forveti. Takımın için 
çok önemli. Sezon sonunda serbest 
kalacak. Porto, oyuncu ile yeni se-

zonda mukavele imzalamayacak. 
Şartları çok fazla. Kulüp, sezon so-
nunda serbest kalacak olan oyuncuyu 
kaybetme riskine rağmen Marega'yı 
şimdi satmak istemiyor” dedi. Ligde 
bu sezon 14 maçta görev alan, 6 gol, 
2 de asist kaydeden Marega, Şampi-
yonlar Ligi'nde ise 5 maçta 1 gol, 2 
asistle oynadı.

MAREGA OPERASYONU

FENERBAHÇE Kulübü Yüksek Divan Ku-
rulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri 
kapsamında online olarak gerçekleştirildi. 
FB TV ve sosyal medya hesaplarından ya-
yınlanan 2021 yılı Ocak ayı olağan divan ku-
rulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu 
Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, 
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri 
Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe 
kuralına uyarak takip etti. Ali Koç, yüksek 
divan kurulu üyelerinden gelen sorulara 
yanıt vererek konuşmasına başladı. Çok 
yoğun bir programdan geçildiğini ifade eden 
Ali Koç, Galatasaraylı futbolcu Omar ile il-
gili gelen bir soruya, "Biz kazayı duyar duy-
maz açıklamamızı yaptık, içimiz parçalandı. 
Bu gibi jestler zaman zaman kulüpler ara-
sında oluyor bazıları yansıyor bazıları yansı-
mıyor ama bir ziyaretimiz olmadı. Bu tür 

adımların Türk futboluna katlı sağlayacağını 
düşünüyoruz" dedi. 
Ali Koç, dünyaca ünlü futbolcu Mesut 
Özil'in Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili olarak, 
"İnşallah Mesut sahaya çıkıp bir kere daha 
dünyaya kim olduğunu gösterecek. İnşallah 
hayırlı uğurlu bir transfer gerçekleştirmiş 
olacağız" diye konuştu. 

Fenerbahçe takipte 

Galatasaray ve futbolcu Oğulcan ile ilgili 
konu hakkında Ali Koç, "Bu sizi niye ilgilen-
diriyor deniliyor. Bu bütün kulüpleri ilgilen-
diriyor. Saha rekabetinin dışında transferde 
de rekabet ediyoruz. Bütün kulüpler fut-
bolcu ayartma işleri ile ilgili konuşuyor, biz 
daha fazla ses çıkartıyoruz. Daha bir ceza 
verilmedi ama bunu yakından takip edece-
ğiz" ifadelerini kullandı.

EVİN OĞLU GELDİ!

Ali Koç, "Mesut'un saha içi 
ve dışında ortaya koyduk-
ları, rekorları, aklı becerisi 
ortada. Evin oğlu diyorum 
üstüne basarak. Beğenin 

beğenmeyin istediğiniz yere 
çekin evin oğlu geldi" dedi 
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UMARIM çok fazla oynar 
“Modern futbolda stoperlerin de 
kaleciler gibi ayaklarının iyi olması 

gerek. Szalai, sadece iyi bir savunmacı değil 
aynı zamanda ayağı da iyi bir oyuncu. 1.92 
cm. boyunda olmasına rağmen sol ayağı iyi ve 
zamanlama konusunda başarılı. O, komple bir 
defans oyuncusu. Transfer mevzusu gündeme 
geldiğinde 1 ay önce konuştuk ve pozitif bir 
kulüp olarak gördüğüm Fenerbahçe'ye gitme-
sini söyledim. Bence doğru bir karar verdi. El-
bette Fenerbahçe’de alacağı süre bizim için 
çok önemli. Umarım çok fazla süre alır.” 

Mütevazi ve çalışkan 

“İlk maçını 2019’da Uruguay karşısında oynadı 
ve beni çok etkiledi. Sonraki dönemde ona 
daha fazla forma şansı vermeye (Şu ana kadar 
8 maç) başladım. Kesinlikle karakter olarak ha-
rika bir oyuncu. Çevresini motive eder ve öğ-
renmeye hep açıktır. Gelişimini adım adım 
izliyorum. Çok mütevazı ve aynı zamanda çok 
çalışkan. Szalai, 11’imdeki ideal oyuncular ara-
sında yer alıyor. Şu an 22 yaşında ve önümü-
müzdeki 2 yılı çok iyi planlaması gerek. 
Savunma ve gelişim üzerine çalışmalı, hücum 
oyununda daha efektif olmalı.” 

Szalai’de  
ışık var

2018’de takımın başına geçen ve Szalai’ye ilk 
kez A Milli formayı veren isim olan Rossi, hem 
futbolcusu hem de Uluslar Ligi B Ligi’nde iki 
kez yenmeyi başardıkları Türkiye hakkında 

çok özel açıklamalar yaptı. İşte İtalyan hocanın 
yorumları: “Szalai’yi, Milli Takım’da üçlü de-

fansın solunda oynatıyorum. Ancak 4’lü savun-
mada da (Apollon’da böyle oynuyordu.) sol 

stoper olarak çok iyi bir performans gösteriyor. 
Bu açıdan sorun yaşamaz” 

F orvet transferi konusunda ilk ola-
rak Mario Mandzukic’in ismi 
üzerine yoğunlaşan Kara Kartal, 

Hırvat futbolcuyu İtalyan devi Milan’a 
kaptırmıştı. Ekonomik olarak elinde 
büyük bir bütçe bulunmayan Siyah-Be-
yazlılar, buna rağmen ses getirecek bir 
golcü hamlesi yapmak için yoğun çaba 
sarf ediyor. Bu doğrultuda son olarak 
Hulk için girişimlerini sürdüren yönetim, 
34 yaşındaki yıldıza teklifini yaptı. Son 
olarak Çin Ligi ekiplerinden Shanghai 
SIPG’de forma giymesinin ardından 
Ocak ayı itibarıyla boşa çıkan başarılı 
hücum oyuncusuna ligin ikinci yarısı için 
1 milyon Euro garanti ücret ve şampi-
yonluk bonusu önerisinde bulunan yöne-
tim, gelecek cevabı bekliyor. 

8 yılda 250 milyon Euro kazandı 

Boşa çıkmasının ardından soluğu ülkesi 
Brezilya’da alan Hulk, ailesiyle birlikte 
karar aşamasında... Zenit ve Shanghai’de 
görev yaptığı 8 yılda ortalama 250 milyon 
Euro’luk dev bir kazanç elde eden tecrü-
beli futbolcu, kariyerinin son döneminde 
bir Avrupa kulübüne transfer olup şam-
piyonluk sevinci yaşamak istiyor. Bundan 
dolayı Arap Yarımadası’ndan gelen yük-
sek maaşlı önerileri geri çeviren 1,80’lik 
futbolcu, kendisine Beşiktaş ve eski ku-
lübü Porto’dan gelen önerileri değerlen-
diriyor. Dünyaca ünlü futbolcunun, 
kararını yakın zaman içerisinde vermesi 
bekleniyor. 

Josef’ten son bilgileri alıyor 

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Josef de Sou-
za’nın yakın arkadaşı olan Hulk, Kara 
Kartal’la ilgili olarak bilgileri bu isim ara-
cılığıyla alıyor. Yeni bir macera için he-
vesli olan tecrübeli oyuncunun, 
Beşiktaş’ın önerisine olumlu yanıt ver-
mesi halinde yönetimin planı şimdiden 
belli. Başarılı futbolcu için hazırlıklarını 
yapan Siyah-Beyazlılar, Hulk’tan teklife, 
‘Evet’ cevabının gelmesinin ardından özel 
uçağı Rio’ya gönderip dünyaca ünlü sü-
perstarı İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

Sarıyerspor’un kara kuşakları 

HULK KOPTU GELIYOR
Dünyaca ünlü Brezilyalı süperstara teklifini menaceri aracılığıyla ileten Beşiktaş Yönetimi, müjdeli haberi bekliyor. Yıldız oyuncu için hazırlıklarını yapan 
Siyah-Beyazlılar, ‘Evet’ cevabının gelmesi halinde şimdiden beklemede olan özel uçağı Rio’ya gönderip 34 yaşındaki futbolcuyu İstanbul’a getirecek

Karagümrük engelini 4-1’lik skorla aşan Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesiyle ligde 2 puan farkla  
zirvedeki yerini sağlama aldı. 8 maçtır bileği bükülmeyen Beşiktaş, yarın Göztepe’yi de yıkmayı hedeflerken;  

Larin, Aboubakar ve Mensah gibi oyuncuların yüksek formu, teknik ekibe güven veriyor
SÜPER Lig’de Fatih Kara-
gümrük’ü 4-1’lik skorla de-
virmeyi başaran 

Siyah-Beyazlılar, çıkışına devam et-
mişti. Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik 
serisini üst üste 8 maça çıkaran Kara 
Kartal, 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 
topladığı 22 puanla yoluna emin 
adımlarla devam ediyor. Peş peşe al-
dığı başarılı sonuçların ardından 20. 
hafta sonunda ligdeki puanını 41’e 
yükselten Kara Kartal’da zirve yarışın-
daki Fenerbahçe’nin haftayı beraber-
likle kapatması sonrasında keyifler 
daha da yerine geldi. En yakın takip-
çisi olan Kanarya’nın 2 puan önüne 
yerleşen Beşiktaş, bu akşam Gözte-
pe’yle oynayacakları mücadeleden de 
zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 

Rıdvan’dan büyük çıkış... 

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yal-
çın’ın takımın başına gelmesinin ar-
dından önemli bir çıkış yakalayan 
Siyah-Beyazlılar, geçen sezon elde et-
tikleri etkili görüntüyü bu sezona da 
aynı oranda yansıtmayı başardı. Bu 
sezon özellikle bireysel futbolcu per-
formanslarında oldukça gelişim izle-
nen Kara Kartal’da, Cyle Larin 22 
maç sonunda attığı 15 golle takımın 
en çok ön plana çıkan ismi konu-
munda... Önceki günkü Karagümrük 

mücadelesini boş geçmeyip golünü 
atan bir diğer yıldız Vincent Abouba-
kar da bu sezon 15 lig maçında 10 sa-
yıya ulaşarak yıldızını parlattı. 
Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki 
oyunda 2 gol kaydeden Bernard 
Mensah da önemli bir çıkışa imza 
atarken 2 maçtır asist yapan Rıdvan 
Yılmaz’ın her geçen gün yükselen 
form grafiği de teknik ekibi memnun 
ediyor. 

Formda ve adil! 

Beşiktaş, şu anda ligin pas hızını en 
yüksek dozajda yapan ve savunul-
ması en zor futbolunu oynuyor. For-
vetlerin ön alan baskısı çok başarılı, 
stoperlerinin pas kalitesi çok yüksek. 
İki ay öncesine kadar kellesi istenen 
(!) Sergen Yalçın da açık ara ligin en 
formda teknik direktörü. Rakip ana-
lizleri çok başarılı, oyuncu grubu yö-
netimi çok adil. Welinton cezalıyken 
çok iyi iki maç geçiren Montero’yu 
kesmiyor, yoğun maç trafiğinde kim-
seyi küstürmüyor. Şayet Beşiktaş Yö-
netimi; Lens, Mirin, Douglas gibi 
maaş yüklerinden kurtulur ve Hulk 
transferini de bitirebilirse hem sahada 
hem masada işleri daha da kolaylaşır. 
Hulk gelirse büyük fark yaratır,  
Beşiktaş’a inanılmaz bir enerji ve şut 
katkısı sağlar.

BEYAZ kıyafetlerini giyip siyah 
kuşaklarını takıyorlar, başarı-
dan başarıya koşuyorlar. Onlar 

Sarıyer’in siyah kuşaklı milli sporcuları. 
Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Sa-
rıyer Belediyesi Spor Kulübü karate bran-
şında eğitimlerine devam ediyor, bu spor 
sayesinde hem bedensel hem de zihinsel 
gelişimlerine katkıda bulunuyorlar. Karate 
onların yaşamının birer parçası. Çocuk 
denebilecek yaşta ulusal ve uluslararası 
müsabakalarda hocaları Menderes Mor-
koç ve Mevlüt Cirit’in desteğiyle ulusal ve 
uluslararası müsabakalarda hünerlerini 
sergileyen Şevval Karagöz, Elif Zeynep 

Kutluay ve Verdican Güven yaşıtları ara-
sında pek de ilgi görmeyen bu spora olan 
tutkularının nasıl başladığını ve başarıya 
giden yoldaki serüvenlerini anlattı. 

Burası benim ikinci evim 

On yıl önce karateye başlayan 16 yaşın-
daki Şevval Karagöz, “Sarıyer Belediyesi 
Yaz Spor Okulları’na yüzmeye gidecek-
tim ama kontenjan doluydu. Sadece ka-
rate ve voleybolda kontenjan vardı. 
Ailem, savunma sporu olduğu için kara-
teye gitmemi istedi. Bu şekilde başladım. 
Antrenmanlara geldikçe hayatımın bir 
parçası haline geldi. Burası benim ikinci 

evim. Kar, kış, gece, gündüz demeden ça-
lıştık. Gün geçtikçe takdir edilmeye başla-
dım. Özgüvenim arttı. Sonra hocalarım 
beni İstanbul içi maçlara çıkarmaya baş-
ladı. Türkiye Karate Şampiyonası’nda 
bronz madalya aldım, İller Arası  
Pamukkale Şampiyonası’nda altın  
madalya, İstanbul Şampiyonası altın, 
gümüş, bronz madalya, İller Arası Karate 
Şampiyonası’nda altın madalya ve  
Karate 34 Süper Lig’de bronz madalya 
kazandım. İleride de ya karate antrenör-
lüğü ya da beden eğitimi öğretmenliği 
yapmak istiyorum” diyerek karateden 
vazgeçmeyeceğini söylüyor.

Beşiktaş gümbür gümbür geliyor

Ekonomik olarak 
elinde büyük  

bir bütçe  
bulunmayan 

Siyah-Beyazlılar, 
buna rağmen ses 
getirecek bir golcü 
hamlesi yapmak 
için yoğun çaba 

sarf ediyor.  
Bu doğrultuda son 
olarak Hulk için 

girişimlerini  
sürdüren yönetim, 

34 yaşındaki  
yıldıza teklifini 

yaptı

ULUSLARARASI Tenis Federas-
yonu tarafından Antalya’da düzen-
lenen J3 Belek Cup’ta, 3 numaralı 

seri başı olarak mücadele eden Melis Ayda 
Uyar, turnuvayı teklerde ikinci, çiftler  
kategorisinde ise şampiyon olarak tamamladı. 
Defne Çırpanlı/Duru Söke ikilisi ise çiftlerde 
ikincilik elde etti. Rumen rakibi Maria Sara 
Popa'ya tekler finalinde 6-3, 6-2 kaybeden 
Melis Ayda Uyar teklerde ikinci oldu. Çiftler 
finalinde ise Melis Ayda Uyar ve Çek partneri 
Sara Bejlek ikilisi Defne Çırpanlı/Duru  
Söke çiftini 6-1, 2-6, 10-4 yenerek J3 Belek 
Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.

J3 Belek Tenis 
Cup'ta 3 kupa 



 
 

E senler Belediyesi ile Hizmet İş Sen-
dikası arasında yürütülen toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri olumlu so-

nuçlandı. Esenler Belediyesi'ndeki toplam 
bin 152 işçiyi kapsayan, geçtiğimiz mart 
ayından bu yana devam eden ve taraflarca 
kabul edilen toplu iş sözleşmesi ile işçilere 
birinci yıl ortalama yüzde 28, ikinci yıl için 
de enflasyon oranında zam yapılacak. 
Toplu iş sözleşmesinin imza töreninde ko-
nuşan Tevfik Göksu, sözleşmenin alın teri-
nin ve emeğin ön planda tutularak 
hazırlandığını belirterek, “Bir emek ortaya 
konmuşsa, o emeğin hakkının verilmesi 
gerekir. Biz böyle bir medeniyetten geliriz. 
Bizim medeniyetinizde hak, emekten 

doğar. Bizi Batı medeniyetinden ayıran en 
büyük fark budur. Efendimiz, hayat dersi 
verirken hayat rehberi olarak 'Yanınızda 
çalıştırdığınız insanın alın teri kurumadan 
onun ücretini ödeyin' demiştir. Bizler bu 
felsefeden beslenmiş insanlarız. Alın teri-
nin, emeğin ne anlama geldiğini bizden 
daha iyi kimse bilemez. Bu çerçevede 
bugün Esenler Belediyesi olarak bin 152 
arkadaşımızı kapsayan önemli bir sözleş-
meyi imzalıyoruz. Yüzde 8 ve yüzde 119 
arasında değişen oranlarda zamlanan 
ücret tarifesi gerçekleştirdik. Hem sendika-
nın ortaya koyduğu tablo hem de hayatın 
gerçeklerine bakarak bütün imkânları-
mızla, çalışanlarımızın kendi alın terinin 
hakkını aldığından tatmin olmasını istedik. 
Ortalama yüzde 28 zamlı bir toplu söz-

leşme imzalayacağız. En düşük maaşımız 
brüt 4 bin 550 lira olacak. Arkadaşlarımı-
zın ellerine geçecek en düşük net maaş 3 
bin 550 lira. Sosyal ve bayram yardımı gibi 
yardımlarda yüzde 100 üzerinde katma 
değerler üretildi. Başlangıçta tasavvur etti-
ğimiz oranların üstünde oranlarda bugün 
sözleşmeyi imzalıyoruz” dedi. 

4 lira direksiyon primi 

Direksiyon primleriyle ilgili de Göksu, 
“Ağır vasıta şoförlerimiz var. Burada sen-
dikayla çalıştığımız, direksiyon primleriyle 
ilgili bir konu vardı. Belli bir kesime prim 
ödenmişti. Biz bu primi bütün ağır vasıta 
şoför arkadaşlarımıza vereceğiz. Direksi-
yon primi olarak 4 lira belirlendi” dedi. 
Sözleşmede sendikanın taleplerinin yerine 

getirilmesinden duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Hak-İş Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mahmut Aslan, “İlk defa bir bele-
diyemizin ikinci defa toplu sözleşmesine 
katılıyoruz. İşçi ve işverenlerin ilişkilerini 
masa başında anlaşarak noktalamak çok 
değerli. Bu toplu sözleşmeyi yerine getirir-
ken taleplerimizin yerine getirilmesi de çok 
önemli. Başkanımız adil bir toplu söz-
leşme için inisiyatif aldı ve özverili çalıştı. 
2,5 yıldır önümüze çıkan engellerden do-
layı bir toplu sözleşme imzalayamamıştık. 
Bizim ilk sözleşmemiz. Birinci basamak, 
iyi bir temel attık. Gelecek dönemlerde bu 
toplu sözleşmelere yeni ilaveler yaparak 
belli mesafeleri birlikte alacağız” diye ko-
nuştu. Konuşmaların ardından 2 yılı kap-
sayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
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Yüksel pazar  
yerine gitti

Üner’den çocuklara tatil hediyesi

SÜLEYMANPAŞA Belediye Başkanı Cüneyt 
Yüksel, Yavuz Mahallesi’nde bulunan kapalı 
pazaryerinde kurulan Perşembe Pazarı’nı zi-
yaret ederek esnafla ve vatandaşlarla sohbet 
etti. Esnafla ve vatandaşlarla selamlaşarak 
fotoğraf çektiren Yüksel, kapalı pazaryeri 
projesinin kısa süre içinde tam anlamıyla hiz-
met vermeye başlayacağını ifade etti. Ayrıca 
pazaryeri içinde bulunan Zabıta noktasına 
da ziyarette bulunan Başkan Yüksel, yeni ku-
rulan anons sistemi ve vatandaşlar ile esnafın 
can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 
devreye sokulan güvenlik kamerası sistemini 
inceledi. Yüksel, ziyaret sırasında kendisine 
eşlik eden Zabıta Müdürü Turgut Ünsal’dan 
sistemle ilgili bilgi alarak, anons sistemi üze-
rinden esnafa hayırlı kazançlar ve vatandaş-
lara iyi alışverişler diledi.

Beykoz  
gururlandırdı

BUGÜNE kadar taekwondo ve atletizm dalla-
rında milli takıma sporcu göndererek ilçeyi 
birçok kez gururlandıran Beykoz Belediyesi 
Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) hentbolda da 
başarısını kanıtladı. Süper Lig’de namağlup 
liderlik başarısını sürdüren Beykoz Belediyesi 
GSK Hentbol Takımı’nın yetenekli oyuncusu 
Ömer Faruk Güldal Türkiye Milli Hentbol 
Takımı’nda forma giyerek ilçenin gururu oldu 
Maçlarda sergilediği performansla dikkatleri 
üzerine çeken Ömer Faruk Güldal milli takım 
kadrosunda yer alan ilk Beykozlu hentbolcu 
olarak adını ilçe spor tarihine yazdırdı. EHF 
Avrupa Şampiyonası Grup Maçı’nda Po-
lonya karşısında sağ kulvarda yerini alan ve 
bir de gol kaydeden sporcu ilçeye ve kulübüne 
büyük sevinç yaşattı. Polonya müsabakaları 
için Beykoz Belediyesi GSK Takımından 
5 sporcu milli takıma dâhil edilirken, kulüp 
bu sezon milli takıma en fazla oyuncu veren 
takımların başında yer aldı.

Güven’in Aylık 
geliri 5 bin TL!

KIZ arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp 
ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan 
ünlü oyuncu Ozan Güven'in yargılan-
masına başlandı. İstanbul 58. Asliye 
Ceza Mahkemesi'nde görülen duruş-
maya Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz 
avukatları ile birlikte katıldı. Kimlik tes-
pitlerinin ardından Deniz Bulutsuz'un 
beyanlarıyla duruşma başladı. Kimlik 
tespiti sırasında hakim Ozan Güven'e 
mesleğini ve aylık gelirini sordu. Gü-
ven'i uyaran hakim, "Gazeteciler haber 
yaparlar ona göre" ifadelerini kullandı. 
Ozan güven ise, "Aylık gelirim 5 bin 
TL" dedi. Deniz Bulut ise şikayetçi ol-
duğunu söyleyerek, "Yaşananları tekrar 
anlatmazsam çok mutlu olurum. Yaşa-
nanlar çok ağırdı" şeklinde konuştu.

Derya’nın İtalya rüyası

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, Covid-19 ile verdiği müca-
deleyi kazanan Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün’e geçmiş olsun 
ziyaretinde bulundu. Akgün’ü evinde ziyaret 
eden İmamoğlu, Covid-19 ile mücadele 
eden tüm hastalara da geçmiş olsun te-
mennisinde bulundu. Geçtiğimiz ay yaptır-
dığı Covid-19 testi pozitif çıkan ve 21 

gün hastanede geçirdiği tedavi sürecinin ardın-
dan sağlığına kavuşan Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü evinde ziyaret eden 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Akgün ve ailesine geçmiş olsun  
dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Başkan Akgün, İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’na nazik davranışından ötürü 
teşekkür etti. MÜGE YÜCETÜRK 

İmamoğlu, Akgün’e geçmiş olsuna gitti 

Esenler Belediye Başkanı 
Mehmet Tevfik Göksu ile 
Hak-İş Konfederasyonu 
Genel Başkanı Mahmut 
Aslan arasında toplu iş 
sözleşmesi imzalandı. 
Esenler Belediyesi'nde 
çalışan bin 152 kişiyi 

kapsayan toplu  
sözleşmede ortalama 

zam oranı yüzde 28 oldu.  
En düşük maaş brüt  
4 bin 550 lira oldu

 ESENLER’DE 
BAYRAM VAR

FATİH POLAT

HER Perşembe Trendyol Instagram he-
sabı üzerinden ünlü isimlerin konuk 
olduğu “Mert Vidinli’yle Sıkıştıran So-
rular” canlı yayın programının bu haf-
taki konuğu Derya Şensoy oldu. 
Karantina günlerinde ev düzenlemeye 
vakit ayırdığını söyleyen Şensoy, kitap-
larını ve diğer eşyalarını renklerine 
göre dizdiğini belirtti. Mutfak ile hiç 
alakasının olmadığını, yemek yapmak-
tan keyif almadığını da sözlerine ekle-
yen Şensoy, yan dairede oturan annesi 
oyuncu Derya Baykal sayesinde yemek 
yapmak zorunda olmadığını söyledi. 

Tiyatro ile hep gurur duydum 

Vidinli’nin çocukken en cesur hareketin 
neydi sorusuna 9 yaşındayken babam 
ile tiyatro sahnesine çıkmak olduğu ya-

nıtını veren Derya Şensoy, hayatında 
en heyecanlandığı anın Pera’daki Ha-
yalet oyununun ilk gösterimine çıkmak 
olduğunu belirtti. En gurur duyduğu 
anın da Pera’daki Hayalet oyununun 
ilk gösteriminin bitiş anı olduğunu 
söyledi. Oyunculukta başına gelen 
komik olaylardan da bahseden Derya 
Şensoy: “Çakallarla Dans 3 filminin ilk 
sahnesinde Murat Akkkoyunlu ile ka-
yalıklarda oturuyorduk. Motor denil-
diği zaman ayağımı kayalıklara 
soktum ve neredeyse denize düşüyor-
dum. Murat Akkoyunlu beni kurtardı” 
dedi. Bakım sırlarından da bahseden 
Şensoy, ödem ile mücadelede en etkili 
yöntemin soda, gülsuyu ve buz dolu 
bir kaba batırdığı havluyu yüzüne tut-
mak olduğunu söyledi. ALİ AVCU

ÇATALCA Belediyesi Kültür İşleri Mü-
dürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile çocuklar için tiyatro gösterisi 
organize edildi. İlçede yaşayan çocukla-
rın yarıyıl tatiline renk katacak Tiyatro 
gösterileri programı boyunca iki oyun 
sergilenecek. Tiyatro gösterilerinin ilk 
oyunu ‘’Kırmızı Başlıklı Kız’’ diğeri ise 
‘’Bremen Mızıkacıları’’ olacak. Etkinlik 
zoom üzerinden yayınlanacak ve gösteri 
içerisine çocuklarımızın da katılması sağ-
lanarak interaktif bir yayın gerçekleştirile-
cek. Oyun saatleri saat 12.00 – 13.00 
arası olacak. Oyunları, okul öncesi ana-
okuluna devam eden çocukları ile ilkokul 
1. , 2. , 3. ve 4. sınıf öğrencisi çocukları-

mızın izleme şansı olacak. 
İlk gösteri olan 26 Ocak 2021 Salı günü 
saat 12.00’de ‘’Kırmızı Başlıklı Kız’’ adlı 
oyunun izleyicileri 75. Yıl Cumhuriyet 

İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Binkılıç İlk-
okulu, Çakıl İlkokulu, Çanakça İlkokulu, 
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Anasınıfı, 
Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu, Özel 
Renkli Rüyalar Anaokulu, Özel Erguvan 
Anaokulu ve Özel Erdem Çocuk Ana-
okulu olacak. 
5 Şubat 2021 Cuma günü son bulacak ti-
yatro oyunlarını her gün farklı okullar-
dan çocuklarımız izleyecek. Katılım için 
gerekli olan teknik bilgilendirme çocukla-
rımıza sınıf öğretmenleri tarafından yapı-
lacak. 36 okul ile 4414 öğrenci katılım 
sağlayacak ve çocuklarımızın keyifli bir 
sömestr tatilinde keyifli anlarına katkı 
sağlanacak. 

Trendyol’un Instagram hesabı üzerinden canlı gerçekleşen “Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” 
programının bu haftaki konuğu Derya Şensoy oldu. İş ve özel hayatına dair soruları yanıtlayan 

Şensoy, pandemi bitince daha önce hiç gitmediği İtalya’ya gitmek istediğini söyledi 

Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübü (GSK), Türkiye Hentbol 

Milli Takımı’na ilk Beykozlu hent-
bolcuyu gönderdi. Kulüp bünye-

sinde yeni kurulan atletizm takımı 
da katıldığı ilk müsabakada 2. ola-

rak ilçede büyük sevinç yaşattı

Zorlu pandemi şartlarını, çocukların mutlu olması için engel olarak görmeyen Çatalca Belediye Başkanı Mesut 
Üner, sömestr tatilinde de geleceğimizin teminatı ve evlerimizin neşe kaynağı çocuklarımızı unutmadı

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp 
ettiği iddiasıyla hakkında dava açı-
lan ünlü oyuncu Ozan Güven ilk kez 
hakim karşısına çıktı. Mahkemede 
geliri sorulan Ozan Güven, “Aylık 

gelirim 5 bin TL” dedi.


