
5 yılda 1 buçuk
milyon konut!

İSTANBUL’DA DÖNÜŞÜM

Yeni vaka sayısı
yine artışa geçti

Sağlık Bakanlığı'nın açıkla-
dığı güncel korona virüsü

verilerine göre semptom gösteren
671 hastayla birlikte 5 bin 642 yeni
vaka tespit edilirken 137 kişi haya-
tını kaybetti. Tabloya göre yeni
vaka sayısında önceki göre artış
yaşandı. Toplamda 151 bin 109
test yapılırken 6 bin 682 hasta da
iyileşti. Yeni ve-
rilerin ardından
toplam vefat sa-
yısı 25 bin 210'a
çıkarken, top-
lam iyileşen sa-
yısı 2 milyon
134 bin 403 kişi
oldu. Ağır hasta
sayısı da bin
808'e düştü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Yazıkonak'ta Elazığ depremi-

nin birinci yıl dönümü nedeniyle
düzenlenecek anma ve deprem ko-
nutları anahtar teslim töreninde
konuştu. Erdoğan, "Geri kalanları
da 6 ay içinde bitireceğiz" dedi. Er-

doğan ayrıca İs-
tanbul'la ilgili
olarak "Hedefi-
miz acil dönüş-
türülmesi
gereken 1,5 mil-
yon konutu önü-
müzdeki 5 yılda
tamamlamaktır"
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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137 KİŞİ VEFAT ETTİ

Bahadır SÜGÜR SAYFA 7

Yazık bu 
hayvanlara!

Osman KÖSE SAYFA 4

İcralarda artış
sürüyor
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fahrettin Koca

10 bin lira adli 
para cezası aldı

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) eski Genel Sekreter

Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye,
İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağı-
layıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı
iddialarına ilişkin "inanç temelinde
ayrımcılık yasağı ihlali" yaptığı ge-
rekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve
Eşitlik Kurumunca (TİHEK) 10 bin
lira adli para cezası verildi. 
TİHEK'in 
kararında, 
birim çalışanı
kadınlara 
yönelik ayrımcı
söylemlerde 
bulunduğu 
belirtilen Şişli
hakkında resen
inceleme başla-
tıldığı belirtildi.

ç

İNANÇ TEMELİNDE AYRIMCILIK

Yeşim Meltem Şişli

Tatlıoğlu’ndan
Erdoğan’a davet

İYİ Parti TBMM Grup Baş-
kanı İsmail Tatlıoğlu, Cum-

hurbaşkanı Erdoğan'ı, İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener'in
yarın Sakarya'da yapacağı esnaf zi-
yaretine davet etti. Esnafın, vatan-
daşın durumunun anlaşılması için
sahaya çıkılması gerektiğini belir-
ten Tatlıoğlu, partisinin iktidara
yaptığı erken seçim çağrısını da
tekrarladı. Tatlıoğlu, Türkiye'nin
gerçek sorunla-
rının ekonomi,
işsizlik, işyeri ka-
panmaları, yük-
sek maliyetler,
devlet tarafın-
dan sahiplenil-
meyen KOBİ'ler
ve geçim sıkın-
tısı olduğunu
dile getirdi.

ç

ESNAFI ZİYARET EDELİM

İsmail Tatlıoğlu

ç

Recep Tayyip Erdoğan

Davutoğlu’nu
ziyaret etti

MAKAMINDA GÖRÜŞTÜLER

Bizde insan var
tek adam yok!

ERDOĞAN’A CEVAP VERDİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yöne-
lik “adamcağız” ifadesini eleştire-
rek, “Bizden tek adam çıkmaz.
Bizim Genel Başkanımız Anayasa
Mahkemesi’ne kendi istediği üyeyi

ışınlamaz. Bizim
genel başkanı-
mız TBMM’yi,
milletvekillerini
vesayet altına al-
maya kalkmaz.
Bizde tek adam
yok, adamcağız
yok. Bizde insan
gibi insan var”
yanıtını verdi. 
I SAYFA 7
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Sayfa 4

Gazetemizin dünkü sayısında yer alan
“Öz ağabeyden skandal iddia” başlıklı

haberimiz üzerine Büyükçekmece Belediye-
si'nin AK Partili Meclis Üyesi Yıldız Akbalık
Polat, açıklamada bulundu. Polat'ın ağabeyi
olan Nusret Akbalık, kardeşinin ihtiyaç sahibi
vatandaşlara dağıtılmak üzere verilen yardım
fişlerini harcadığını iddia etmişti. Polat, ağa-

beyinin iddialarının tamamen asılsız oldu-
ğunu belirterek, aralarında miras nedeniyle
anlaşmazlık olduğunu söyledi. Kendisine 
uyguladığı şiddet nedeniyle ağabey hakkında
uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten
Polat, “Bu iftiraları il ve ilçe başkanlıkları-
mıza da taşıdı. Ama herhangi belge suna-
madı” açıklamasında bulundu. I SAYFA 8

ç

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iklim
değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine

karşı toplumların adapte olma çabalarını
hızlandırmak, yenilemek ve ölçeklendirebil-
mek amacıyla toplanan 2021 İklim Uyum

Zirvesi’nde bir konuşma
yaptı. İmamoğlu, dünyanın
farklı ülkelerinden 14 büyük
şehrin belediye başkanlarının
katıldığı çevrimiçi toplantıda,
“İstanbul olarak bu mücade-
lede, gençliğimize ve kolektif
enerjimize güveniyoruz" ifa-
delerini kullandı. I SAYFA 9

ç

BENİ SÜREKLİ 
DÖVÜYORDU!

İstanbul’da bir alışveriş
merkezinde, boşanma 

aşamasında olduğu eşi Mesut 
Öztürkmen’in (44) falçata ile sal-
dırması sonucu yüzünden yarala-
nan ve yüzünün bir kısmı felç olan
Ukraynalı Hanna Butym (28), çok
korktuğunu söyleyerek, "2 buçuk
yıl evli kaldım. İyi bir yaşamım
yoktu onunla beraberken. Beni 
dövüyordu, şiddet uyguluyordu"
dedi. Butym, Öztürkmen'in kendi-
sini birçok kez öldürmekle tehdit
ettiğini söyledi. I SAYFA 9
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VICDANI OLAN 
BUNU YAPMAZ!

259 YILLIK GUNES 
SAATINE BADANA!

Esenyurt'ta 5 kişi kaldıkları otelin 8. katın-
dan düşen 17 yaşındaki Zerda Curka ha-

yatını kaybetti. Genç kızın daha önce, cinsel
saldırıya uğradığını söyleyerek polise şikayette
bulunduğu öğrenildi. Otel odasında bulunan 1’i
genç kızın kuzeni 4 kişi ifadeleri alınmak üzere
polis merkezine götürüldü. I SAYFA 3
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AGABEYIM YALAN SOYLUYOR!

Özellikle başka ilçelerden Çatalca’ya atıldığını tespit ettikleri sokak hayvanları ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ve
diğer ilçe belediyelerine seslenen Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, "Bunlar da can! İnanın o kadar çok üzülü-
yorum ki! Bu canları gördükçe benim içim acıyor. Vicdanı olan bu hayvanları ormanlara atmaz. Atmamalı" dedi

Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner’in

ilçeye bırakılan sokak hay-
vanları ile ilgili açıklamaları
hayvanseverleri bir araya ge-
tirdi. Düzenlenen etkinlikle
hayvanlar için belediye tara-
fından hazırlanan besleme is-
tasyonları ve kulübeler
muhtelif yerlere yerleştirildi.
Çatalca'ya bırakılan sokak
hayvanlarına çok üzüldü-

ğünü belirten Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, "Yasaya
göre tedavisi yapılmak üzere
alınan ve daha sonra ilçe-
mize bırakılan sokak hayvan-
larının neredeyse yüzde 80'i
başka ilçelere ait sokak hay-
vanları. Bizzat tespit yaptır-
dım. Neredeyse İstanbul'un
tüm ilçelerinden alınıp bizim
ilçemize bırakılmış" açıkla-
masını yaptı. 

ç
NEREDEYSE YÜZDE 80'İ BAŞKA İLÇELERE AİT

"Bugün burada böl-
gemizde bulunan

hayvansever dernekleri ile bir
projeye imza atıyoruz" diyen
Mesut Üner, "Ama bu gör-
düğünüz orman arazi-
lerinde bu canları
gördükçe benim içim
acıyor. Vicdanı olan bu
hayvanları, bu orman-
lara atmaz. Atmamalı.
Bundan sonra ki sü-
reçte, Çatalca Beledi-
yesi olarak yasal yollara

başvuracağız. Bunlar can!
Onların da yaşamaya hakları
var. Orman içlerinde vahşi
ortamda yaşamaya mahkum
edecek şekilde atıp giden her-

kese sesleniyorum, gelin
görün ve vicdanınız sız-
lasın" diye dert yandı.
Başkan Üner, "Belediye
olarak bu konuda en
büyük sıkıntıyı çeken
belediyelerden biriyiz"
açıklamalarında bu-
lundu. I SAYFA 4
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ARTIK YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

BAHADIR
SÜGÜR

HABER

PATİLİYO,  HAYSEVDER, HAYKURDER, Zümrüdüanka Grubu ve Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Hayvan Hakları Öğrenci Topluluğu’nun Çatalca Belediyesi işbir-
liği ile gerçekleşen etkinliğe AK Parti Milletvekili Tülay Kaynarca ve Çatalca
Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş de katıldı. Çatalca Belediyesi tarafından
hazırlanan besleme istasyonları ve kulübeler dağlık alanlara yerleştirildi. 

BESLENME İSTASYONLARI YERLEŞTİRİLDİ

AK Partili Meclis Üyesi Yıldız Akbalık Polat, öz ağabeyinin iddialarına cevap verdi. “Bu adam sadece biyolojik kardeşim”
diyen Polat, “Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Söylediklerinin tamamı yalandan ibarettir” ifadelerini kullandı
AK Partili Meclis Üyesi Yıldız Akbalık Polat, öz ağabeyinin iddialarına cevap verdi. “Bu adam sadece biyolojik kardeşim”
diyen Polat, “Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Söylediklerinin tamamı yalandan ibarettir” ifadelerini kullandı
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diyen Polat, “Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Söylediklerinin tamamı yalandan ibarettir” ifadelerini kullandı
AK Partili Meclis Üyesi Yıldız Akbalık Polat, öz ağabeyinin iddialarına cevap verdi. “Bu adam sadece biyolojik kardeşim”
diyen Polat, “Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Söylediklerinin tamamı yalandan ibarettir” ifadelerini kullandı
AK Partili Meclis Üyesi Yıldız Akbalık Polat, öz ağabeyinin iddialarına cevap verdi. “Bu adam sadece biyolojik kardeşim”
diyen Polat, “Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Söylediklerinin tamamı yalandan ibarettir” ifadelerini kullandı
AK Partili Meclis Üyesi Yıldız Akbalık Polat, öz ağabeyinin iddialarına cevap verdi. “Bu adam sadece biyolojik kardeşim”
diyen Polat, “Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Söylediklerinin tamamı yalandan ibarettir” ifadelerini kullandı
AK Partili Meclis Üyesi Yıldız Akbalık Polat, öz ağabeyinin iddialarına cevap verdi. “Bu adam sadece biyolojik kardeşim”
diyen Polat, “Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Söylediklerinin tamamı yalandan ibarettir” ifadelerini kullandı
AK Partili Meclis Üyesi Yıldız Akbalık Polat, öz ağabeyinin iddialarına cevap verdi. “Bu adam sadece biyolojik kardeşim”
diyen Polat, “Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Söylediklerinin tamamı yalandan ibarettir” ifadelerini kullandı
AK Partili Meclis Üyesi Yıldız Akbalık Polat, öz ağabeyinin iddialarına cevap verdi. “Bu adam sadece biyolojik kardeşim”
diyen Polat, “Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Söylediklerinin tamamı yalandan ibarettir” ifadelerini kullandı

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM

GENÇLİĞİMİZE
GÜVENİYORUZ

Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Abdullah Ağa Camii'nin minaresindeki 259
yıllık güneş saatine badana yapıldığı ortaya çıktı. Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz,
"Bir restorasyon faciası ile burada karşı karşıyayız" dedi

Üsküdar'ın Kısıklı
Mahallesi, Minare

Sokak'ta bulunan Kısıklı
Abdullah Ağa Camii, Bos-
tancıbaşı Abdullah Ağa ta-
rafından yaptırıldı. Yapım
tarihi tam olarak bilinme-
yen cami, 1892 yılındaki
depremde büyük
bir tahribata uğ-
radı. 1927'de yeni-
den inşa edilen
camide, 2014 yılında
ise restorasyon çalış-
maları başladı. Cami-
nin minaresinin altında
bulunan ve 1762 yılında
çizilen güneş saatine 
badana yapıldı. Tarih
araştırmacısı Mehmet
Dilbaz, "Maalesef ki

yine İstanbul için klasik
hale gelen bir restorasyon
faciası ile burada karşı 
karşıyayız. Bu mantıkla, 
elimizde kalan tarihi eserle-
rimizi hızla kaybederiz”
tepkisini gösterdi. 
I SAYFA 5
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BİR RESTORASYON FACİASI DAHA
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Şoförlerimiz yalnız değildir
SAYfA 3

Eski kocası
Hanna Butym’in
yüzünü falçata
ile kesmişti. 

AK Parti Büyükçekmece
Belediye Meclis Üyesi
Yıldız Akbalık Polat

Ekrem
İmamoğlu

Restorasyon adı
altında tarihi
eserler tahrip
ediliyor.

Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç Gelecek Partisi Genel

Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ma-
kamında ziyaret etti. Ziyaret sıra-
sında Gelecek Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Doğan Demir
de hazır bulundu. Belediye Baş-
kanı Kılıç, "Sayın Davutoğlu ve
Gelecek Partisi’ne misafirperverlik-
leri için teşekkür ediyorum" açıkla-
masını yaptı. Davutoğlu da CHP'li
Belediye Başkanı Ali Kılıç'a ziya-
retten dolayı teşekkürlerini sundu. 
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Ç ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Dr. Demet Matben, çocuk-
luk çağı aşılarının ihmale,

ertelemeye gelmeyeceğini vurgulayarak
“Çocukluk çağı aşılarına karşı olan yakla-
şım giderek büyüyor. Ancak aşı karşıtları
hem kendi çocuklarının hem de toplu-
mun sağlığını riske atıyor. Tüberkülozdan
ölen, çocuk felcinden sakat kalan, kıza-
mık salgınıyla beyin hasarı kalan çocuk-
ları günümüzde görmüyorsak, bu yapılan
aşılamalar sayesindedir.” diyor. Aşılama-
nın özellikle pandemi sonrası toplum
sağlığı açısından çok önemli olduğunun
altını çizen Dr. Demet Matben, Sağlık
Bakanlığı’nın aşı programıyla beraber bu
kapsam dışında olan özel aşılardan bah-
sederek anne babalara ve ailelere önemli
öneriler ve uyarılarda bulundu. 

Hepatit B aşısı koruyor

Karaciğer iltihabı anlamına gelen ve çe-
şitli tipleri bulunan hepatit, en yaygın bu-
laşıcı hastalıklar arasında. Türkiye’de
oldukça yaygın olan Hepatit B hastalığı,
ilerleyen dönemde kronik hepatite ve si-
roza neden olabiliyor. Hepatit B virüsü,
bu virüsü taşıyan anneden, kan ve kan
ürünlerinin nakli, cinsel ilişki, küçük kesik-
ler, kulak delinmesi, dövme, diş tedavisi,
manikür ve pedikür işlemleri nedeniyle
bulaşabiliyor. Yol açtığı sorunlardan ko-
runmak için bebek doğar doğmaz yapılan
Hepatit B aşısı, birinci ve altınca aylarda

tekrarlanarak üç doz halinde uygulanıyor. 

Hastalıklara geçit yok!

Her biri birbirinden tehlikeli olan difteri,
tetanos, boğmaca, çocuk felci ve menenjit
hastalıklarından korunmak için “beşli
karma” şeklinde uygulanan aşı, 2, 4, 6 ve
18. aylarda yapılıyor, ardından 4 ve 9.
yaşlarda da tekrar edilmesi gerekiyor. Ço-
cuklarda menenjite en sık yol açan bakte-
rinin hemofilus influenza olduğunu
belirten Dr. Demet Matben, “Bu aşı ço-
cukları menenjitten de koruyor. Ancak
Beşli Karma (DaBT-İPA- Hib) aşıların
koruyuculuğu en az üç dozu yaptırdıktan
sonra başlıyor. Bu nedenle ne kadar erken
yapılırsa koruma o kadar erken dönemde
başlıyor. İkinci aydan itibaren bu aşıların
yapılması gerekiyor” diye bilgi veriyor.

Zatürreye karşı pnömokok

Zatürre olarak geçen pnömokok aşısı, si-
nüzit ve zatürreden orta kulak iltihabına
ve pnömokok menenjite kadar geniş bir
koruyuculuğa sahip. Covid-19 virüsünün
solunum yollarına etkisi nedeniyle bu aşı-
nın öneminin pandemi döneminde daha
da arttığına vurgu yapan Dr. Demet Mat-
ben, “Pnömokok aşısı bebeğin 2,
4 ve 12. aylarında uygula-
nır” diyor. Verem ge-
ride kalan bir
hastalık gibi gö-
rünse de ülke-
mizde hala
yaygın bir
sağlık so-
runu sa-

yılıyor. Bu nedenle BCG olarak bilinen
verem aşısının uygulanmasının Türkiye
açısından büyük önem taşıdığını kayde-
den Dr. Demet Matben, “2. aydan itiba-
ren uygulanan aşı sol omuza yapılıyor.
Aşının yapıldığı yerde bir yara izi oluyor.
Ancak yara izi olmaması aşının tutmadığı
anlamına da gelmiyor. Verem aşısı ol-

duysa çocuğunuz verem
mikrobuna karşı ba-

ğışıklık kazan-
mış oluyor”

diye ko-
nuşu-

yor.  
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Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL 

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOğAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
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Tüketicilerin mutfakta yaptığı en yaygın 
hatalardan biri, eti pişirmeden önce yıkamak.
Tüketicilerin eti yıkamak için farklı yöntemler
kullandığını belirten Dr. İlkay Gök, yıkanan
etin, bakteriyel zehirlenmelere ve hastalan-
malara yol açabileceğine dikkat çekiyor

SATIN aldıkları etin yeterince temiz olmadı-
ğını düşünen tüketiciler, su, sirke ve limon su-
yunun yanı sıra deterjan ve sabun gibi

tehlikeli kimyasallarla eti temizlemeyi tercih ediyor.
Ancak, yıkanan ette çapraz bulaşma gerçekleşerek etin
yüzeyindeki bakteriler çevreye yayılıyor ve bulaşan yü-
zeyler temizlenmediği takdirde, bu bakteriler insana ge-
çerek zehirlenme ve hastalanmalara neden oluyor.
Günümüzde kullanılan yüksek teknoloji, soğuk odalar
ve uygulanan detaylı hijyen kuralları ile etin temiz, belir-
lenmiş özeliklerde ve soğuk zincir kırılmadan hazırlana-
rak tüketime hazır hale getirildiğini aktaran Bonfilet
Gastronomi Danışmanı Dr. İlkay Gök, tüketicileri eti 
yıkamamaları konusunda uyarıyor.

Çapraz bulaşma riski

Yapılan son araştırmalar, eti temizlemek için yıkayan
insanların, eti yıkadığı yüzeyin yakınında bulunan seb-
zelere çapraz bulaşma ile yüzde 26 oranında bakteri 
bulaştırdığını ve bu sebzeleri salatada çiğ tüketmenin
ardından bakteriyel gıda zehirlenmesi yaşama riskinin
artığını gösteriyor. İnsanların yüzde 32’si ise eti yıka-
masa bile ete dokunduktan sonra elini çok iyi yıkama-
dığı için çapraz bulaşma ile sebzelere bakteri
bulaştırıyor. Eti yıkamadan, doğru pişirme tekniğiyle
hazırlamanın hastalanmaya neden olan bakterilere
zarar vererek riski yok ettiğini belirten Gök, “Etteki çap-
raz bulaşma riskini azaltmak için, etin yıkanmaması ge-
rekir. Günümüz teknolojileri ile paketlenmiş olan etin
özel koşullarda üretildiği ve tüketime hazır olarak müş-
terilere sunulduğu unutulmamalı” uyarısını yaptı. 

Covid-19 virüsünün bulaşmasını önlemek için yoğun bir şekilde
sürdürülen çalışmalar, aşının kişisel sağlığın ötesinde toplumlar için

ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha ortaya
koydu. Covid-19 enfeksiyonu aylardır diğer hastalıkların önüne
geçmiş gibi görünse de özellikle hepatit, kızamık ya da su çiçeği

gibi aşı ile önlenebilir hastalıklar
yayılmaya devam ediyor.

Bu nedenle bebeklerin
ve çocukların

aşılarının düzenli
olarak yaptırılması

gerekiyor

DUZENLI ASI SART!

Toplum sağlığını yakından ilgilendiren kızamık, kızamıkçık ve kabakulak
hastalıklarına karşı koruma sağlayan “üçlü aşı” bir yaşında yapılıyor, yoğun
yan etki yapmıyor. Bir hafta, on gün sonra hafif ateş ve döküntü gelişebiliyor
ancak bu belirtiler 3-5 günde geçiyor. Son 3-4 yıldan bu yana Avrupa’dan

başlayan bir kızamık salgını olduğunu hatırlatan Dr. Demet Matben, “Türki-
ye’de ara sıra 9. ay ile 11. ay arasındaki bebeklerde ekstra doz kızamık
aşısı uygulanıyor ve aşı kampanyaları düzenlenebiliyor" diyor. Döküntü
yapan ve bulaşıcılığı çok yüksek bir hastalık olan su çiçeğinden korun-

mak için yapılan aşı da kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşılarıyla
beraber 12. ayda uygulanıyor. Türkiye’de çok sık görülen bulaşıcı

hastalık olan Hepatit A, ellerden su ve yiyeceklerden bulaşı-
yor, karaciğeri etkiliyor. Çocukluk çağında 18 ve 24.
ayda iki doz şeklinde uygulanan aşı ise bu yaygın

hastalıktan koruyor ve herhangi bir yan
etkisi bulunmuyor. 

Su çiçeği 
aşısı bir yaşında 

yapılıyor

4 KiŞiDEN BiRi KÖR OLUYOR
Koronavirüs döneminde en çok ihmal edilen konulardan biri de göz sağlığı. Oysa bu süreçte hastalık bulaşma endişesiyle doktora görün-
memek geri dönüşümsüz görme kayıplarına neden oluyor. Prof. Dr. Abdullah Özkaya, "Stres hem vücudun hem de gözlerin düşmanıdır" dedi

TÜM dünyayı ve Türkiye’yi et-
kileyen ve etkileri halen devam
eden koronavirüs pek çok sağ-

lık sorununu da beraberinde getirebil-
mektedir. Bu sorunlardan biri de göz ile
ilgili olanlardır. Dikkat çekici olan da
Mart ayından beri özellikle de göz içi en-
jeksiyon tedavisi alması gereken hasta
grubunun geri dönüşümsüz görme ka-
yıpları yaşadığıdır. Ortalama dört hasta-
dan birinin ciddi görme kaybı yaşadığı
tahmin edilmektedir. Diyabetik makula
ödemi, diyabetik retinopati ve sarı nokta
hastalarında tedavi gecikmesine bağlı
görme problemleri yaşandığı bilinmekte-
dir. Bu nedenle sarı nokta, diyabetik reti-
nopati ile birlikte her türlü göz içi
enjeksiyon tedavisi alması gereken tüm
hastaların tedavilerini geciktirmeden göz
doktorlarına başvurması gerekmektedir.

Erken müdahale edilmeli

Bu sorunlarla birlikte retina yırtıklarında
tedavinin en geç bir hafta içinde yapıl-
ması önemlidir. Retina yırtıkları kısa sü-
rede onarılmazsa tüm retinaya yayılır ve
görme kaybı yaşanır. Eğer erken tedavi
olunmazsa bu dekolmana dönüşür, yani
retina yerinden ayrılır. Bu durum da ka-
lıcı görme kaybına sebep olur. Retina-
daki yırtıklar ışık çakması, aniden görüş
azalması, cisimleri büyük veya küçük
görme, sinek uçuşmaları gibi belirtilerle
kendisini gösterir. Bu belirtileri bilmek ve
zamanında göz doktoruna gitmek kalıcı

körlük durumunu engeller. Bu süreçte
gözde kızarma, ani görüş kaybı, batma,
puslanma gibi belirtiler ciddi şikayetler-
dir. Çapaklanma bile zamanında tedavi
edilmediğinde sorun oluşturabilir. 

Stres göz sağlığını bozabilir

Koronavirüs döneminde en büyük so-

runlardan biri stres. Stres hem vücudun
hem de gözlerin düşmanıdır. Örneğin te-
tiklenen stres nedeniyle Santral Seröz
Retinopati gelişebilir. Bu sorunda stres
yüksek olunca retina olumsuz etkilenir.
Retina altı alana sıvı kaçağı olur ve bu
sıvı temizlenmezse merkezi görmede
azalma meydana gelebilir. Kolay sinirle-

nen, sigara içen, bu süreçte aşırı stres ya-
şayan kişilerde sık görülen sorunlardan
birisidir. Yani koronavirüs stresi göz sağ-
lığını bu açıdan da olumsuz etkilemekte-
dir.

Gözler dinlendirilmeli

Bunun yanında koronavirüs pandemi
sürecinde görmede uyum sorunları ya-
şanabilmektedir. Pek çok kişi evde bilgi-
sayar başında çalışmakta, öğrenciler
telefon ya da tablet ile eğitim görmekte-
dir. Bu da yakın görmede uyum sorunla-
rını oluşturabilmektedir. 6 metreden
yakın cisimlere bakılınca göz merceğinin
şeklini değiştirip disk şeklinden küre şek-
line dönerek kırıcılığını artırmasıyla ya-
kını daha net görmeyi sağlamaya
görmede uyum denilebilir. Ancak cep te-
lefonu, tablet gibi cihazlar 6 metreden
daha yakın mesafeye bakmayı gerektir-
mektedir. İnsan gözü ise 6 metreden
daha uzağı görecek şekilde programlan-
mıştır. Dolayısıyla 6 metreden yakına
uzun süre bakılınca uyum sorunu yaşa-
nabilmektedir. Bu da astenopi yani göz
yorgunluğuna neden olabilmektedir. Bu
tür kişilere dinlendirici olarak bilinen
uyum gözlükleri verilmelidir. Ayrıca
mecburen cep telefonu, tablet, bilgisayar
gibi cihazları uzun süre kullanacak olan-
ların 20 dakikada bir, 20 saniye süre-
since, 20 feet yani 6 metre ve ötesine
bakarak gözlerin dinlendirilmesi 
gereklidir.  TÜRKAN ERVAN

YIKANAN ET 
ZEHİRLEYEBİLİR



G üvenlik kamerasına da
yansıyan olay, Vişnezade
Mahallesi Süleyman Seba

Caddesi'nde dün akşam saatle-
rinde meydana geldi. Kağıt topla-
yıcısı olduğu öğrenilen şüpheli,
Aleksandra V., Aleksandra R. ile
Maxim M. isimli Rus turistlere
henüz bilinmeyen bir nedenle sal-
dırdı. Saldırgan, 3 kişiyi çeşitli yer-
lerinden bıçaklayarak kaçtı. Sağlık
ekipleri, ilk müdahalenin ardından
Maxim M.'yi Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Hastanesi'ne, Aleksandra
V., Aleksandra R.'yi Şişli Hamidiye
Etfal Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi'ne kaldırdı. Olay yerinde ince-
leme yapan polis, kaçan
saldırganın 40 yaşlarındaki Hasan

Hüseyin Y. olduğunu belirledi.
Polis, akli dengesi yerinde olma-
dığı iddia edilen saldırganı arıyor.

Ses duyunca cama çıktım

Derya Apartmanı önünde gerçek-
leşen olayın ardından ambulansa
haber veren apartman sakinlerin-
den Merve Yalçın, "Akşam 20.20
gibi oldu. Evdeydim, çığlık sesle-
rine cama çıktım. O sırada kadı-
nın yere yığıldığını gördüm. 3
kişilerdi. Rus turistlerdi. Kızın yı-
ğıldığını görünce polise ve ambu-
lansa haber verdik. Müdahale
ettiler ama kızın durumu iyi de-
ğildi. Kızı 7 kere bıçaklıyor diğerle-
rine de 3-4 bıçak darbesi geliyor.
Apartmandakiler hemen pansu-

man yaptılar ama kanaması
çoktu" dedi.

7 tane bıçak darbesi vurdu

Apartman görevlisi Ercan Çinki-
oğlu ise "Hiçbir şey demeden ora-
dakine tek bir bıçak darbesi vurdu.
O kaçtı. Bir kişi kaçamadı. Ona 7
tane bıçak darbesi vurdu. Diğer
erkeğin de koluna vurdu. 3 kişiyi
de yaraladı. Kadının durumu ba-
yağı ağırdı. Ekmek bıçağı gibi
büyük bir bıçakla vurdu" dedi.
Hırsızlık kastının olmadığını söy-
leyen Çinkioğlu, "Hiçbir şey al-
maya çalışmadı, direkt saldırdı. 50
metre yukarıda para istemiş, daha
sonra turistleri takip etmiş" diye
konuştu. DHA
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Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı yolda yürüyen 
2'si kadın 3 Rusya uyruklu kişiyi bıçaklayarak
yaraladı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri, akli dengesi yerinde olmadığı iddia
edilen saldırganı yakalayarak gözaltına aldı
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3 TURİSTİ
BIÇAKLADI

Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen
Hasan Hüseyin Y., yolda yürüyen
Aleksandra V., Aleksandra
R. ile Maxim M.'yı bı-
çakla saldırarak yara-
ladı. Sağlık ekipleri,
ilk müdahalenin ar-
dından Maxim M.'yi
Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Hastanesi'ne,
Aleksandra V., Alek-
sandra R.'yi Şişli Ha-
midiye Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne

kaldırdı. Olay yerinde inceleme
yapan polis, kaçan saldırganın

40 yaşlarındaki Hasan Hü-
seyin Y. olduğunu belir-

ledi. Beşiktaş Asayiş
Büro Amirliği ekip-
leri, akli dengesi ye-
rinde olmadığı iddia
edilen saldırganı
yakalayarak gözal-
tına aldı. Saldırga-

nın emniyetteki
işlemleri devam 

ediyor. 

GÖZLATINA ALINDI

iNTiHAR MI
CiNAYET Mi?

Esenyurt'ta 
5 kişi kaldıkları
otelin 8. katından
düşen 17
yaşındaki Zerda
Curka hayatını
kaybetti. Genç
kızın daha önce,
cinsel saldırıya
uğradığını 
söyleyerek polise
şikayette
bulunduğu
öğrenildi. Otel
odasında bulunan
1’i genç kızın
kuzeni 4 kişi
ifadeleri alınmak
üzere polis
merkezine
götürüldü

Olay saat 04.00 sıra-
larında İnönü Mahal-
lesi Doğan Araslı

Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir
otelde meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre, 17 yaşındaki Zerda
Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8.
katındaki odanın balkonundan
henüz belirlenemeyen bir sebeple
düştü. İhbar üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri genç kızın hayatını
kaybettiğini belirledi. Olay yeri
inceleme ekipleri ve savcı, olayın
yaşandığı yerde incelemelerde
bulundu. Yapılan incelemenin ar-
dından Zerda Curka’nın cesedi
Adli Tıp Kurumu morguna kaldı-
rıldı.

Polise şikayetçi olmuş

Polis olay sırasında otelde bulu-
nan biri kuzeni olduğu öğrenilen
2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak
üzere polis merkezine götürdü.
Öte yandan hayatını kaybeden
genç kızın suç kaydı olduğu tespit
edilirken, daha önceden cinsel
saldırıya uğradığını söyleyerek
polise başvurduğu da ortaya
çıktı. Polisin olay hakkındaki
soruşturması devam ediyor.

İfadeleri ortaya çıktı

Olayın ardından Kıraç
polis merkezine götürülen
olay anında odada bulu-
nan 4 kişinin polise ver-
diği ifadelerde, otele
eğlenmeye gittiklerini,
Zerda’nın koşarak
kendisini balkondan
aşağı attığını söyle-
dikleri öğrenildi. Ve-
rilen bu ifadeler
arasında Zer-
da’nın psikolojik
sorunları olduğu
iddiası da yer
aldı. DHA

Şoförlerimiz 
yalnız değildir
İETT şoförlerine yönelik geçen hafta yapılan
saldırılar protesto edildi. Hizmet-İş Sendikası 
İstanbul 2 Nolu İETT Şubesince, Ayazağa İETT
Garajında yapılan basın açıklamasında,
şoförlerin pandemi döneminde bile fedakarca
çalıştıkları belirtilerek, saldırılar kınandı.
‘Şoförümüz Yalnız Değildir’ dövizleri taşıyan
şoförler, saldırıların son bulmasını istedi

Hİzmet-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu
İETT Şube Başkanı Ahmet Günce yaptığı
açıklamada "Yaklaşık 15 milyon insanı

bizler taşıyoruz. Neredeyse bir şehri alıp farklı bir
yere götürüyoruz. Arkadaşlarımıza yapılan taciz ve
darp olaylarını kınıyoruz" dedi. Hizmet-İş Sendikası
İstanbul 2 Nolu İETT Şube Başkan Yardımcısı Ab-
dülkadir Ayhan da "Emek ve ekmek mücadelesinde
salgın şartlarında bile fedakarca çalışan üyemiz
Durgun’a yönelik alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Bu arada faillerin yakalanıp adalete teslim edildik-
leri bilgisini de almış bulunuyoruz. Bu vesileyle
İETT şoförlerine yönelik zaman zaman vuku bulu-
nan şiddet olaylarının son bulmasını istiyoruz" diye
konuştu. 

Canını tehlikeye atıyor

"İşi ve derdi insanları evine ve işine güvenli bir şe-
kilde ulaştırmak olan şoför arkadaşlarımızın İstan-
bul trafiğinin yoğun ve stresli ortamı içerisinde bir
de şiddete maruz kalmaları bizleri derinden üzmek-
tedir" diyen Ayhan, "Direksiyon başındaki şoför ar-
kadaşlarımıza yönelik kötü muamele ve saldırıların
kazalara sebebiyet vererek büyük facialara sebep ol-
masından korkmaktayız. Görev başındaki şoförlere
yönelik saldırılar şoför arkadaşımız ile birlikte araç
içerisindeki yolcuların da canını tehlikeye atmakta-
dır. Seyir halindeki bir aracın şoförüne tacizde bu-
lunmayı, aracın önünün kesilerek şoför
arkadaşımızın darp edilmesinin nedenini anlamak
mümkün değildir. Hiçbir İETT şoförü ne ufak bir
çirkin sözü ne de şiddeti hak etmemektedir. Aksine
her biri fedakarca çalışmalarından dolayı teşekküre
layıktır. İstanbullulara hizmet etmek için gece gün-
düz soğuk sıcak demeden bir de pandemi koşulla-
rında hayatlarını tehlikeye atarak çalışan emekçilere
saldırmak vahşiliktir, insanlık dışıdır. Unutulmama-
lıdır ki sözlü tacize uğrayan darp edilen İETT şo-
förleri bizleri işimize, evimize götürmesi için
canımızı emanet ettiğiniz insanlardır" ifadelerini
kullandı.   DHA

Kuyuya düşen 
işçi yaralandı

beylİkdüzü'nde bir evin
bahçesinde bulunan yaklaşık
10 metre derinliğindeki ku-

yuya düşen işçi yaralanarak hastaneye
kaldırıldı. Olay, saat 13.00 sıralarında
Beylikdüzü Sahil Mahallesi Kuşkale
Caddesi üzerinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir
evin inşaatında çalışan işçi, yaklaşık 10
metre derinliğindeki kuyuya düştü. İş-
çinin yardım çığlıklarını duyan arka-
daşları durumu itfaiye ve sağlık
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen it-
faiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık bir
çalışma sonucunda işçiyi düştüğü ku-
yudan kurtardı. Vücudunun çeşitli yer-
lerinden yaralanan işçi, hastaneye
kaldırıldı. DHA

18 bin sentetik 
hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri,

uyuşturucu kaçakçıları ve satıcılarına yö-
nelik 22 ve 24 Ocak’ta Bahçelievler, Zey-
tinburnu ve Küçükçekmece'de operasyon
düzenledi. Operasyonlar kapsamın bas-
kın düzenlenen adreslerde yapılan ara-
malarda 34 kilo 800 gram toz esrar, 18
bin 592 gerica sentetik hap, 16 kilo sente-
tik kannabionid, 450 gram fubinaca, 3
kilo 500 gram kimyasal madde ve 2 has-
sas terazi ele geçirildi. Baskın yapılan ad-
reslerdeki şüpheliler E.I., M.K., F.S.S. ve
İ.P. yakalanarak, gözaltına alındı. Emni-
yetteki işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Ele ge-
çirilen uyuşturucu maddeleri İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 
sergilendi. DHA

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına 
yönelik düzenlenen operasyonlarda 
50 kilonun üzerinde uyuşturucu madde
ve 18 bin sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

BESIKTAS’TA 
DEHSET!

Avcılar Merkez Mahallesi Katip Çelebi Sokak’taki kentsel dönü-
şüm kapsamında yıktırılmak üzere boşaltılan bir binanın önün-
deki ağaca tırmanan kedi, dalın kırılması sonu 2’inci kattaki

balkona düştü. Dış kapısı zincirli, pencere ve kapıları sökülen binanın balko-
nuna düşen kedinin 5-6 saat geçmesine rağmen dışarı çıkmadığını, sürekli

miyavladığını fark eden çevredeki bina sakinleri itfaiyeyi aradı. Kısa sürede
merdivenli araçla gelen it-

faiye erleri, akşam karanlı-
ğında ellerinde fenerleriyle

balkona girdi ancak kedi  alt
balkona, oradan da dışarıya atla-

yarak karanlıkta gözden kayboldu.
İtfaiye erlerinin gelişini görüntülü

telefon ile bir yakınına gösteren
Merve Şahin, “Ağaca tırmanan kedi

dalın kırılması sonucu balkona düş-
müş inemedi. Binanın kapısı kapalı

kedi çıkamıyor, 5-6 saattir bağırıyor.
Orada mahsur kalmış” dedi. DHA

Mahsur kalan 
kedi kurtarıldı

Döviz bürosuna silahlı saldırı
Şişli'de otomobil ile döviz bürosunun önüne gelen kişi silahla iş
yerine doğru 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri döviz bürosunun
kapısına isabet ederken, saldırgan geldiği otomobil ile kaçtı

Olay, İnönü Mahal-
lesi Cumhuriyet Cad-
desi üzerinde bulunan

bir döviz bürosunda saat 16.30 sı-
ralarında meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre, kimliği henüz belir-
lenemeyen bir kişi, otomobil ile
döviz bürosunun önüne geldi.
Döviz bürosuna doğru 3 el ateş
eden saldırgan, daha sonra  gel-
diği otomobil ile kaçtı. Döviz bü-
rosu çalışanları durumu hemen
polis ekiplerine bildirdi. Olay ye-
rine gelen polis ekipleri, iş yeri ve
çevresinde incelemelerde bu-
lundu. Kapıya  bir kurşun isabet

ettiği belirlendi. Polis ekipleri iş
yeri ile çevredeki güvenlik kamera-
larını incelemeye alarak saldırga-
nın eşkalini ve kullandığı otomobil
plakasını belirlemek için çalışma
başlattı. DHA
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P andemiyle birlikte ekonomik koşulla-
rın kötüye gidişi icra ve alacak dava-
larının sayısını rekor seviyede artırdı.

İcra ve alacak davaları artarken tahsilat
oranlarında düşüş yaşanıyor. İnsanlarda
ödeme gücü olmadığı halde bir kişiye birden
fazla haciz yapıldığı da oluyor. Avukatlar da
bu konuda dertli.

“Koyun can derdinde kasap et derdinde”
kime dokunsan bin ah işitiyorsun. Normal ko-
şullarda haciz konulan kişinin nakdi yoksa,

gayrimenkulü ya da 3.kişilerden elde ettiği
gelire haciz konulabiliyordu şimdi hacize gi-
dildiğinde üzerinde önceden konulmuş haciz-
ler oluyor. Tahsilatta öncelik kamu
alacaklarının olduğundan alacaklılar sıraya
girmek zorunda kalıyor.

Geçmişte icra davalarına sadece kriz dö-
nemlerinde rastlanıyordu. Pandemi koşulları
da bu kriz dönemi ile aynı zamana denk düş-
tüğü için, krizin sonuçları daha ağır oldu. Do-
layısıyla icra takip davaları ile genel olarak
alacak davaları, diğer davalar toplamından
daha fazla hale geldi.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kısa

adıyla UYAP, yeterli elaman ve yeterli teknik
donanıma sahip elaman sıkıntısı çekmekte.
Bu yüzden bir tebligat 1 hafta ile 10 günde
yapılamaz hale geldi. Adliyelerin yoğun ol-
duğu dönemler yaşanırken, günde 50 bin kişi
civarında bu alanlara girip çıkıyor. Sağlık açı-
sından bu durumda büyük risk oluşturuyor.

Durumdan avukatlar da şikayetçi. Pan-
demi nedeniyle icra dairelerinin önlerinde ön
bürolar kuruldu. Artık dosyaları kendileri di-
rekt daireden gidip alamıyor. Kurulan büro-
lardan sırayla alabiliyorlar. Dosyaları arşive
kaldırmışsa çıkarılması ellerine geçmesi bir
haftayı bulmakta. UYAP sistemi ile gönderi-
len talepler işlenmiyor, avukatlar fiziksel ola-
rak adliyeye gelip konunun takibini yapmak
zorunda kalıyorlar.

Dosya sayısının artmasına karşın tahsilat
oranlarının geçen yıla göre düşmüş durumda.
Çeklerin vadesinde ödenme şartının Çeklerin
tahsilat oranlarını düşürüyor. Ödeme taahhüt-

lerinde 8 aydan bu yana neredeyse yargılama
yapılamıyor. Yargılama yapılamadığından
karşı tarafta ödemeye yanaşmıyor. Dolayı-
sıyla ödemelerde azalmalar meydana geliyor.
Bazı şirketlerin kapalı olmasından dolayı ic-
raya göndermeden bekletilen dosyalar da
mevcut. Bu durumlar tahsilat oranlarını
yüzde 40 oranında düşürmüş durumda.

Eskiden tanidik bir esnaftan veresiye mal
veya hizmet alırken söylenen bir cümle vardı.
“Yaz tahtaya al haftaya” günümüz de ne tah-
taya yazılıyor ne haftaya alınıyor. Bu gidi-
şatla haciz edilmemiş esnaf kalmayacak.

Saygılarımla...

İcralarda artış sürüyor

Koronavirüs pandemisiyle topyekûn müca-
dele kapsamında evlerde geçirilen 2020’de
uzaktan hizmet modellerinin kullanımı arttı.

Tüketicilerin hızlı ve güvenli biçimde ihtiyaç duydukları
işlemleri gerçekleştirebilmeleri için çağrı merkezlerine
başvuruldu. Sepaş Enerji’nin açıkladığı rakamlar, geçti-
ğimiz yıl çağrı merkezi kullanım oranlarının yükseldi-
ğini ortaya koydu.

Hedeflerine ulaşıldı

Konutlardan, ticarethane ve sanayi kuruluşlarına kadar
Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağla-
yan Sepaş Enerji, 2020’ye ait çağrı merkezi istatistikle-
rini duyurdu. Buna göre yıl boyunca çağrı merkezine
yapılan arama sayısı 670 bin olarak kayıtlara geçti. Pan-
deminin etkisiyle çağrı sayısında önceki yıla göre yüzde
24’lük bir artış olmasına rağmen şikayetlerin ilk ileti-
şimde çözüme ulaşma oranında yüzde 93’lük başarı
kaydedildi. Görevli tedarik ve dağıtım şirketlerinin hiz-
met standardını ölçen ‘Çağrı Merkezleri Hizmet Kali-
tesi Standartlarına İlişkin Usul ve Esasları’na göre
belirlenen hedefler üst seviyede yakalanarak bir perfor-
mans sergilendi. DHA

Ç atalca Belediye Başkanı Mesut Üner’in
İstanbul’un en büyük yüzölçümlü, or-
manlık ve kırsal alanları fazla olan il-

çeye bırakılarak, sayıları her geçen gün artan
sevimli dostlarımızın daima yanında olmaya,
besleme ve tedavilerini aralıksız yapmaya
gösterdiği büyük gayret hayvanseverlerin
dikkatinden kaçmadı. Hayvanseverler Çatal-
ca’da sevimli dostlarımız için bir araya geldi.
PATİLİYO,  HAYSEVDER, HAYKURDER,
Zümrüdüanka Grubu ve Yeni Yüzyıl Üniver-
sitesi Hayvan Hakları Öğrenci Toplulu-
ğu’nun Çatalca Belediyesi işbirliği ile
gerçekleşen etkinlikte, Çatalca ve Silivri'nin
kırsal alanlarında yaşayan sokak köpekleri-
nin ağır kış şartlarına direnebilecekleri koru-
naklı kulübe yapımı, besleme istasyonları
yerleştirilmesi ve besleme etkinliği gerçekleş-
tirildi. Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner’in ev sahipliğinde Subaşı Mesire ala-
nında gerçekleşen etkinlik; AK Parti 3. Bölge
Milletvekili Tülay Kaynarca, Çatalca Kay-
makamı Erdoğan Turan Ermiş, İlçe Jan-
darma Komutanı Musa Bitigen, AK Parti
Çatalca İlçe Başkanı Yusuf Aslan, Silivri Be-
lediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, Kent
Konseyi Gençlik Meclisi, Daskut Arama
Kurtarma Ekibi, muhtarlar, başkan yardım-
cıları ve birim müdürlerinin katılımlarıyla
gerçekleşti.

Kulübelerin montajı yapıldı

Subaşı Mesire Alanı'nda toplanan gruplar
tarafından öncelikle kulübe kampı kurularak
kulübelerin montajı gerçekleştirildi. Yapılan

montajlamalar sonrası ilk olarak bu alanda
Çatalca Belediyesi tarafından hazırlanan
besleme istasyonları ve hayvanseverler der-
nekleri ile gönüllüler tarafından yapılan ku-
lübelerin yerleştirimi ile aynı zamanda
sevimli dostlarımız için besleme çalışması
yapıldı. Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner tüm hayvanseverlere bu duyarlı davra-
nışlarından dolayı teşekkürlerini sundu. "Ön-
celikle sayın Milletvekilimiz başta olmak
üzere tüm konuklarımıza bu anlamlı etkin-
liğe katılımlarından dolayı teşekkür ediyo-
rum" diyen Üner, "Belediye olarak bu
konuda en büyük sıkıntıyı çekenlerden biri-
yiz. Çatalca gibi bu kadar büyük bir coğraf-
yada sokak hayvanlarına hem bizler
tarafından hem de hayvanseverler tarafından
gösterilen bu ilgiyle hep beraber onlara daha
kaliteli bir yaşam sunmak için çalışıyoruz.
Sevimli dostlarımız yeni besleme istasyon-
ları ve kulübeleriyle artık daha mutlu ola-
cak. Ben Çatalca’da ki tüm
vatandaşlarımız adına hepinize
çok çok teşekkür ediyorum. Hü-
kümetimize teşekkür ediyo-
rum, böyle güzel yasalar
çıkararak hem bizlere
hem de sessiz dostları-
mıza destek olduğu için.
Daima bizlerle olan Sayın
Milletvekilimiz Tülay Kay-
narca’ya bir kez daha teşekkürle-
rimi sunuyorum, bölgemizin her
sorununu çok yakından biliyor ve hassa-
siyetle üzerine eğiliyor" ifadelerini kullandı. 

KÜÇÜKÇEKMECE Belediye
Başkanı Kemal Çebi, "İlçe-
mizde ihtiyaç sahibi vatan-

daşlarımızın sosyal yardımları hızlı,
adil ve sürekli bir şekilde alabilecek-
leri, görmezden gelinmedikleri bir sis-
tem kurmayı hedefledik. Bu
kapsamda engelli ve yaşlılarımızın üc-
retsiz ulaşım hakkına sahip çıkıyor, ih-
tiyacı olan vatandaşlarımızın ulaşım
sıkıntılarını çözmek için elimizden
gelen gayreti gösteriyoruz. Önümüz-
deki süreçte de yaşlı, engelli ve hasta
vatandaşlarımız için konforlu ve sağ-
lıklı bir şekilde ulaşım desteği sun-
maya devam edeceğiz" diye konuştu.

Nakilleri sağlanıyor

Ücretsiz evde bakım ve evde sağlık
hizmetleriyle yaşlı, hasta ve engelli va-
tandaşları hayata bağlayan Küçük-
çekmece Belediyesi, özel donanımlı 3
hasta nakil ambulansı, 1 hasta nakil
vasıtası, 4 yardımcı sağlık personeli ve
4 taşıyıcı personelle son 1 yılda 1.665
hastanın sağlık kuruluşlarına naklini
gerçekleştirdi. Diyaliz tedavisi gören

hastalara da haftada 3 gün muhtelif
hastanelere tedavileri için araç tahsis
edildi. 2020 yılında belediyeye gelen
65 yaş üstü 822 vatandaşa araç tahsis
edilerek, belediyedeki işlemleri birim
personeli eşliğinde yapıldıktan sonra
evlerine ulaşımı sağlandı.  804 özel
gereksinimli ve engelli vatandaşın sağ-
lık kuruluşlarına ulaşımları sağlanır-
ken, kanser tedavisi (kemoterapi ve
ışın), koah tedavisi, fizik tedavi, yaşlı-
lık ve diyaliz gibi sebeplerle tedavi
alan 1.144 hastaya tedavi merkezle-
rine gidiş ve gelişleri konusunda haf-
tada 5 gün hizmet verildi.

Araç desteği sağlandı

Küçükçekmece Belediyesi 2020 yı-
lında 704 taziye evini ziyaret ederek,
masa, sandalye araç desteği verdi.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünye-
sindeki engelli araç tamir ve bakım
atölyesi ile engelli vatandaşların ya-
şamlarını kolaylaştıran Küçükçek-
mece Belediyesi, atölyede, 1 yılda 200
engelli aracının bakım, tamirat ve ta-
dilatını ücretsiz gerçekleştirdi.

5 bin kisiye ulasım desteği
Küçükçekmece Belediyesi hasta, yaşlı, özel gereksinimli ve engelli vatandaşlara yönelik sağladığı ulaşım
hizmetini sürdürüyor. Bu kapsamda 2020 yılı boyunca 5 bine yakın vatandaşa ulaşım desteği verildi

Arama oranı 
yüzde 24 arttı

Sepaş Enerji çağrı merkezinin aranma
oranının 2020 yılında yüzde 24 artış
kaydettiği açıklandı. Buna göre yıl bo-
yunca çağrı merkezine yapılan arama
sayısı 670 bin olarak kayıtlara geçti

TUZLA Belediyesi, Türk Kızılayı Tuzla Şubesi
ve HAYAD Derneği’nin işbirliğiyle Hatay’ın
Kırıkhan ilçesindeki Kaletepe ve Torun ma-

hallerinde çadırda yaşayan savaş mağduru Suriyelilere
gıda kolisi ve giyecek yardımında bulundu. Tuzla Bele-
diyesi adına dağıtımları Tuzla Belediye Başkan Yardım-
cısı Hüseyin Kömekçi, Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürü Dr. Mehmet Metin, HAYAD Dernek Başkanı
Rahmi Vardı ve çok sayıda gönüllü gerçekleştirdi. Ay-
rıca Tuzla Belediyesi’nin destekleri ile yapılan ve içeri-
sinde, Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle ailelerini
kaybeden çocukların yaşadığı yetimhanede de çocuk-
lara yiyecek dağıtımı yapıldı. Kaletepe’de bulunan bir
mülteci kampında dağıtım yapan ekibi telefon ile ara-
yan Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “İnşallah en kısa
zamanda o zulümden kurtulur kardeşlerimiz. Biz de
böyle bir yardımı başka yerlere kanalize ederiz” dedi.

Bu iş gönül işidir

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Ben gerçekten
teşekkür ediyorum. Siz oradayken evden bağlanmaktan
hicap duyuyorum. İstanbul’da işlerim vardı. Siz gittiniz,
tüm arkadaşlarım oradalar. Orada bulunmayı çok ister-
dim. Orada bir defa emeği geçen herkese yürekten te-
şekkür ediyorum. Gerçekten yüreklerin burkulduğu
ama yardımları ile beraber bazen insanların eksiklerini
tamamlayarak mutluluğa ulaştığı bir nokta. Siz sıfır
noktasında olduğunu söylüyorsunuz ama bence sizler
zirvedesiniz. Rabbim öncelikle dünyanın en güzel fiili
olan yardım etmeyi başaran bütün kardeşlerimden razı
olsun. Kızılay’ımızdan yardımsever vatandaşlarımız-
dan, yardımsever iş adamlarımızdan, emeği geçen 
herkesten, oradaki HAYAD Derneği’nin oradaki yaptık-
larından ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür
ediyorum. Bu iş gönül işidi” diye konuştu. 

Bence sizler 
zirvedesiniz

Osman KÖSE
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Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’in ilçeye 
bırakılan sokak hayvanları ile ilgili açıklamaları 

hayvanseverleri bir araya getirdi. Düzenlenen etkin-
likle sevimli dostlarımız için belediye tarafından 

hazırlanan besleme istasyonları, kulübe yapımı ve
yerleştirilmesi ile besleme etkinliği gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Mesut Üner, "Belediye olarak bu

konuda en büyük sıkıntıyı çekenlerden biriyiz" dedi

YASAL DÜZENLEME
HAYATA GEÇECEK
AK Parti 3. Bölge Milletvekili
Tülay Kaynarca yaptığı açıkla-
mada, "Çatalca Belediye Baş-
kanımıza çok teşekkür
ediyorum. İstanbul’un akciğeri
olarak nitelendirdiğimiz Çatal-
ca’mızda dışarıdan getirilerek
bırakılan ve ilçeye ait sokak
hayvanları için besleme istas-
yonları oluşturması gerçekten
çok önemli. Bu düşüncenin

hayata geçmesini tebrik
ediyorum. Bu konu ile il-

gili yasal düzenleme-
lerde söz konusu.

Son aşamasına
gelindi. 2020

yılının
Ocak

ayında
TBMM Araş-

tırma Komisyonu
adı altında tüm parti-

lerin içinde emek verdiği
güzel bir komisyon oluştu-

ruldu. Aylarca çalıştı, Türki-
ye'nin her noktasında bulunan
hayvan hakları derneklerin-
den, aktivistlerinden, hepsin-
den düşünce, görüş alınarak
yasal düzenleme iyi bir nok-
taya getirildi. İnşallah yeni dö-
nemde bu yasal düzenlememiz
hayata geçecek. Ben bir kez
daha, Çatalca Belediye Başka-
nımız Mesut Üner’e, Sayın Kay-
makamımıza, İlçe Başkanımıza,
müdürlerimizin her birine ve bu-
rada bulunan derneklerimize,
gönüllü olarak gelen tüm kar-
deşlerimize teşekkür ediyor yü-
rekten kutluyorum. Bu konunun
sürdürülebilirliği içinde neler
yapılabilir bundan sonraki
adımlarda da onu takip edece-
ğiz. Çatalca’mızdan tüm Türki-
ye’ye selamlarımızı ve bu
duyarlılığımızı hassasiyetle 
dile getiriyoruz" ifadelerine 
yer verdi.

Çatalca Belediyesi tarafından hazırlanan
besleme istasyonları ve Subaşı mesire ala-
nında montajı yapılan kulübeler daha sonra
Ekmekçioğlu Mesire alanının iç kısımları,
Guguklu Mesire alanı, Akalan tepe ve iç kı-
sımlar, Dağyenice, Kestanelik, Örcünlü ve
İnceğiz Mahallelerinin muhtelif yerlerine
yerleştirilerek sevimli dostlarımızın besleme
çalışması hep birlikte gerçekleştirildi.
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Asının ikinci partisi geldi

Covid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolla-
rı'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi
uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde
hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu
konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alına-
rak depolara taşınmaya başlandı. Uçakla, inaktif aşıların 10
milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5
milyon doz aşının getirildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı Ko-
ronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan
Turan, yeni gelen aşılarla ilgili yaptığı açıklamada, Covid-19
salgınında aşılamayla önemli bir sürece girildiğini söyledi.

14 gün analiz edilecek

Türkiye'de klinik çalışmaların ardından 13 Ocak'ta Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca'nın CoronaVac aşısının ilk dozunu
yaptırmasını takiben 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından baş-
lamak üzere, toplumsal aşılanmanın başladığını hatırlattı.
Kısa süre içinde sağlık çalışanları içinde 1 milyon aşılama
oranının üzerine çıkıldığını belirten Turan, salgının ancak
toplumsal aşılanmanın sağlanmasıyla sonlanabileceğini
vurguladı. Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için ilk

olarak Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoranoVac aşısı-
nın 3 milyon dozunun, 30 Aralık'ta Türkiye'ye getirildiğini
anımsatan Turan, aşılardan rastgele alınan numunelerin
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratu-
varlarına sevk edilip 14 gün analiz edildiğini ifade etti.
Turan, TİTCK'in, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı
için 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verdiğini kaydetti.

Bu, tüm aşılar için geçerli

Prof. Dr. Turan, söz konusu inaktif aşıların 10 milyon doz
olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon dozu
için de güvenlik ve kontrol süreçlerinin başlayacağını an-
lattı. Bu analiz sürecinin tüm aşılar için geçerli olduğunu
vurgulayan Turan, şu bilgileri verdi: "Dışarıdan ülkemize
giren her aşı, ilaç ya da ilaç benzeri bir ajan Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından tetkik edilmeli. Bu, güven-
lik için yapılan bir önlem. Ürün, 14 günlük tetkik süresini
tamamladıktan sonra aşılamalar gerçekleştirilecek. Bu ta-
mamen halkımız için yapılan ve uygulanan bir prosedür-
dür. Önceden de böyleydi, şimdi tüm aşıların tetkik edilmesi
şart. Tetkik edildikten sonra aşının kişiyle buluşturulması
gereklidir; bu, tüm aşılar için geçerlidir."

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde Türkiye'de toplumsal bağışık-
lama için uygulanan ve ikinci partide getirilen 6,5 milyon doz CoronaVac aşısı, Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılacak analiz sonrasında kullanılabilecek

Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Abdullah Ağa Camii'nin minaresindeki 259 yıllık güneş saatine badana yapıldığı ortaya
çıktı. Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz, "İstanbul için klasik hale gelen bir restorasyon faciası ile burada karşı karşıyayız" dedi

259 YILLIK GUNES 
SAATINE BADANA!

İstanbul’u bekleyen sıkıntılar

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

5 -6 yıl önce kaleme aldığım, sonra tüm doğa
sever kardeşlerimle mücadele ettiğim Kanal
İstanbul konusu 5 yıl sonra ihalesi hazırlandı

sözü ile tekrar gündeme geldi. Saygı değer hocaları-
mız YTÜ'den Arş. Gör. Senem Kozaman, Dr. Çağdaş
Kuşçu Şimşek, Prof. Dr. Betül Şengezer ışığı altında
ve birçok konferanslardan aldığım notlar ışığında ya-
zıyorum. Hiçbir kelimesi hayal değil, atma değil. 80
yaşıma kadar bizzat gördüğüm şahit olduğum konu-
ları içeriyor satırlarım. Tarafsız, bağımlılıktan uzak,
vatansever, doğa dostu bir görüşe sahipseniz hak ve-
receksiniz. 

Her şey daha ben ilkokulun sonlarında iken 1950
seçimi ile başladı. 1950'lerden 1980'lere ekonomik
ve kentsel popülist politik hamleler özellikle İstan-
bul'u bir su kentinden kara kentine dönüştürdü.
1980'lerden günümüze, devleti kar elde eden ticari
şirket gibi yönetenler, planlama, hukuk, sürdürülebi-
lirlik, demokrasi, kamu yararı, doğa koruma, gibi
düşüncelerin buharlaştırıldığı ortamlarda, özellikle
İstanbul'u proje bombardımanına tuttular. Bunların
en çarpıcısı da ortaya atıldığı günden beri adına çıl-
gın proje denen Kanal İstanbul'dur. Aynı anadan, ba-
badan öz kardeşler 3. Köprü, 3. Hava Alanı ve
bağlantı yolları doğa yağmasının son noktaları. Yol-
lar ve köprü yanlış geçiş sayısı ile yapıldı parasını
geçmeyen halk ödüyor. 

Çılgın Proje, 27.04.2011 günü seçim projeleri
olarak kamuoyuna sunulmuş. Projenin konumu ve
maliyetini gizli tutma çabalarına karşın, 8 Eylül
2012 tarih, 28405 sayılı Resmi Gazetede yayınla-
nan, 2012/3573 no'lu Bakanlar Kurulu Kararı ve
ekiyle proje biraz daha somutlaşmıştır. Kanalın gü-
zergâhı net olarak belirtilmese de, topografyanın ön-
derliğinde güzergâh tahmin edilebilir olmuştur. Ben
bile haritaya bakınca Küçükçekmece'den geçeceğini
tahmin edebiliyorum. Kanal İstanbul ve 3. Hava Li-
manı, yeni yerleşim alanları ile yeni yerleşim alanı
olarak kullanılacağı Bakanlar Kurulu kararında ge-
rekçe olarak sunulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı-
nın eki alan, havaalanı hariç yaklaşık 30000 hektar
ile İstanbul'un yerleşim alanının yaklaşık yarısına
karşılık gelmektedir. Oraları da yerleşime açıldığında
yine göçler milyonlarca kişi getirecek, İstanbul'un
besin, su, yol problemlerini bir düşünün. 

Bakanlar Kurulu'nca ilan edilen bu proje alanı ve
topografyası düşünüldüğünde, Boğaz gemi trafiği
riskinin bertaraf edilmesi gerekçesi ile gündeme geti-
rilen Kanal İstanbul için 2 güzergâh öne çıkıyor. Biri
Büyükçekmece-Terkos Gölleri güzergâhı, diğeri ise
Küçükçekmece-Karadeniz hattı. Bu iki seçenek dü-
şünüldüğünde Küçükçekmece öne çıkmaktadır. Bu
hemen 21 senedir kurucusu olduğum iki dernek DİB
(Doğa İle Barış) ve DEÇED (Doğa Emanetçileri
Çevre Eğitim Derneği) ile el ele yaptığımız, Boğaz
Etkinliğini aklıma getiriyor. O etkinlikte İstanbul Bo-
ğaz'ında çarpışacak iki tehlikeli yük taşıyan tankerin
İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerine vereceği za-
rarı düşünerek her yıl Haziranın 2. Pazar günü
1500-2000 tekne ile boğazı tanker geçişlerine kapa-
tıyoruz. Bu etkinlik 21 senedir yapılıyordu. Şimdi
Kanal İstanbul boğazı bu tehlikeden kurtaracak diye
düşünülüyor. 

Hatta, ÇYDD Beylikdüzü'nden sevdiğim kardeşim
Nurgün Kıcır, "ben artık sizin Boğaz Etkinliğine ka-
tılmam Kanal İstanbul'u destekler gibisiniz" diyordu.
Ama Kanal İstanbul'un vereceği zarar, boğazlarda
geçen tehlikeli yük taşıyan tankerlerden çok daha
büyük. Karadeniz ile Akdeniz tabanının kot farkı,
tuzluluk oranı farkı, kil ve kumdan oluşan Trakya
topraklarında kanal dibinden sızacak tuzlu suyun
saten kaynakları darbe üstüne darbe yiyen yer altı
sularını içilmez, bereketli Trakya toprağını verimsiz
yapması hep kötü örnekler. İnşallah bu kanal projesi
hayat bulmaz. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Ü sküdar'ın Kısıklı Mahallesi, Minare
Sokak'ta bulunan Kısıklı Abdullah
Ağa Camii, Bostancıbaşı Abdullah

Ağa tarafından yaptırıldı. Yapım tarihi
tam olarak bilinmeyen cami, 1892 yılın-
daki depremde büyük bir tahribata uğ-
radı. 1927'de yeniden inşa edilen camide,
2014 yılında ise restorasyon çalışmaları
başladı. Tek minareli ve iki şerefeli, duvar-
ları kagir ve çatısı ahşap olan caminin
açılışı, çalışmaların bitmesinin ardından
2016 yılında yapıldı. Caminin minaresi-
nin altında bulunan ve 1762 yılında çizi-
len güneş saatine badana yapıldı.
Akademisyen, Tarihçi ve Teolog Dr. Fatih
Köse, sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda, "İnsan nereye boya badana
yaptığına dikkat etmeli ya da başında bir
uzman olup ona yol göstermeli. Cahilce
bir müdahale. Yakından ve dikkatle ba-
karsanız bunun bir güneş saati olduğunu
görebilir, Osmanlı Türkçesi biliyorsanız
ve konuya aşinaysanız okuyup bilgi sa-
hibi olabilirsiniz" ifadelerine yer vererek
duruma tepki gösterdi.

Restorasyon faciası

Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz ise
"Maalesef ki yine İstanbul için klasik hale
gelen bir restorasyon faciası ile burada
karşı karşıyayız. Kısıklı Abdullah Ağa Ca-
mii'nde, ya da Cağaloğlu'ndaki sübyan
mektebinde yaşanan konu bizim restoras-
yon yapmayı tam olarak bilmediğimizi
gösteriyor. Çünkü tarihi eseri koruma bi-
lincinde olmayan restoratör, mimar ya da
işçilerin elinden çıkan bu tip işler, tarihi
kıymetlere geri dönüşü mümkün olma-
yan hasarlar bırakıyor. Çok iyi teknolojiye
sahip olabilirsiniz, bu işi çok iyi bilen
ekiplere sahip olabilirsiniz. Fakat eğer ta-
rihi eserin aslında neyi barındırdığı, duva-
rında ne olduğu, o  duvardaki  güneş
saatinin nasıl çalıştığını bilmeyen mimar-
lar, işçiler, mühendisler ile çalışıyorsanız
ortaya çıkan sonuç maalesef Kısıklı'daki
Abdullah Ağa Camii'nin üzerine badana
yapılması ya da Cağaloğlu'ndaki sübyan
mektebinin kıpkırmızı bir yağlı boya ile

boyanmasına neden oluyor" dedi.

Telafi edilebilir

Her yapılan telafi uygulamasının, ta-
rihi eserlerin dokusuna zarar verebi-
leceğini dile getiren Dilbaz, "Bunlar
elbette ki telafi edilebilir ama her
yapılan telafi, her yapılan dönüş-
türme çabası bu tarihi eserlerin
dokusuna, yerine konulamayacak
zararlar veriyor. Bazen bu kumla-
mayla yapılıyor ve bu kitabenin
üzerindeki yazılar okunmaz hale
geliyor. Yapılması gereken şey tarihi
eser bilincini biraz daha artırmak ve
bu tipten restorasyonlarda sadece bu ko-
nuya bakan özel müteahhitlerle çalışmak,
işi profesyonellerine bırakmak. Yoksa bu
mantıkla, elimizde kalan tarihi eserleri-
mizi hızla kaybederiz" diye konuştu. 
DHA

1762 SAFER 
AYINDA ÇİZİLDİ 

Güneş saatinde "Eser-i Şâmî-zâde,
kad resemehu Yahya, Fi sene 1176 S."
yazısı yer alıyor. Günümüz Türkçesi ile
bu ifadeler, "Şamlıoğlu'nun eseridir.
Yahya da 1762 senesi Safer ayında
çizmiştir/resmetmiştirö anlamına

geliyor. Güneş saatinin en alt
köşesinde "Zuhr"; ortasında ise "Asr"

yazıyor. Zuhr öğle; Asr ise İkindi
demek. Asr yazısının karşısında ise 8
rakamı var. Bu sisteme göre akşam
saat 12'de olurken, öğle vakti ise 

4'e rastlıyor.

Kartal Belediyesi, tüm dünyayı etkisi
altına alan Covid-19’a karşı mücadele-
sine devam ediyor. Kartal Belediyesi

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Baş-
kan Gökhan Yüksel’in talimatıyla, hafta sonları
uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte
yoğunluğun azaldığı hastanelerde, halk sağlığını
korumak adına dezenfekte çalışmaları gerçekleş-
tiriyor. Dezenfekte çalışmalarında, Covid-19’a
karşı en etkin ve sağlıklı dezenfekte ürünleri kulla-
nılıyor. Ekipler, hafta sonları sokağa çıkma yasa-
ğını fırsat bilerek, hastanelerde dezenfekte
çalışması gerçekleştiriyor. Son verilere göre, il-
çede 11 milyon metrekare kapalı alanı dezenfekte
eden Kartal Belediyesi, Covid-19’a karşı başlat-
tığı seferberliği aralıksız sürdürüyor.

Her alanda mücadele

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal-

lıların sağlığını korumak adına, Covid-19’a karşı
etkin bir mücadele gerçekleştirdiklerini vurgula-
yarak, “Kartal Belediyesi olarak, ilçemizde
Covid-19’a karşı ilk günden itibaren bir seferber-
lik başlattık. Sosyal belediyeciliğin gereğini yapa-
rak, virüsün hem sosyal hem ekonomik alanda
yarattığı etkilerle mücadele ediyoruz. Bu zor gün-
lerde, maddi zorluklar çeken komşularımızın ve
esnafımızın yanında olmak için gayret ettik, et-
meye devam ediyoruz. Halk sağlığını korumak
adına, virüse karşı önemli bir mücadele alanı
olan dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdü-
rüyoruz. Şimdiye kadar, 11 milyon metrekare ka-
palı alanı dezenfekte ederken, hafta sonları
sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek hastaneleri-
mizde dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
İnanıyoruz ki, gerekli kurallara hassasiyet göste-
rerek, bu zor günleri hep beraber atlatacağız” 
ifadelerini kullandı. DHA

Hafta sonu mesaisi



K ovid-19 salgını nedeniyle faaliyetle-
rine ara verilen iş yerlerinin gelir ver-
gisi, stopaj ve KDV

beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri
ertelendi.Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
girdi.Buna göre, Çin'in Vuhan kentinde or-
taya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19
salgınına ilişkin Türkiye'de İçişleri Bakanlı-
ğınca alınan tedbirler kapsamında, geçici sü-
reliğine faaliyetlerine tamamen ara
verilmesi/faaliyetlerinin tamamen durdurul-
ması kararlaştırılan iş yerlerinin olduğu sek-
törlerdeki mükellefler 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu'nun 'mücbir sebep' hükümlerinden
faydalandırılacak.

Ana faaliyet kodu dikkate alınacak

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlı-
ğı'nca alınan tedbirler kapsamında geçici sü-
reliğine faaliyetlerine tamamen ara
verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdu-
rulmasına karar verilen iş yerlerinin olduğu

sektörlerde faaliyette bu-
lunan mükelleflerin 1
Aralık 2020 ila alınan
karar kapsamında faali-
yetlerine tekrar başlama-
ları uygun görülen tarih
aralığında mücbir sebep
halinde olduğunun kabul
edilmesi uygun bulundu.
Söz konusu ana faaliyet

alanlarının tespitinde, bugün itibarıyla vergi
dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dik-
kate alınacak.
Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana
faaliyet kodu itibarıyla belirlenen sektörler
arasında bulunmamasına rağmen ana faali-
yet alanı olarak bu sektörlerden herhangi biri-
sinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi
halinde, mükellefin mücbir sebep kapsa-
mında olup olmadığının belirlenmesinde ana
faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana
faaliyet alanı dikkate alınacak.

Ödemeler ertelendi

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen
mükelleflere ilişkin kanuni verilme süresi
mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu
dönemde verilmesi gereken muhtasar beyan-
nameler (Muhtasar ve prim hizmet beyanna-
meleri dahil) ve KDV  beyannameleri ile
Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme ve söz ko-
nusu dönem içinde oluşturulması ve imza-
lanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve
imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Baş-
kanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi ge-
reken 'elektronik defter beratları' ile e-defterler
ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil
kopyalarının yüklenme süreleri, mücbir sebep
halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı
günü sonuna kadar ertelendi.

Ay sonuna uzatıldı

Beyannamelere istinaden tahakkuk eden ver-

gilerin ödeme sürelerinin, beyanname verme
süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere,
bunların verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan
itibaren, sırasıyla her bir dönem için takip
eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması
uygun bulundu.

KDV beyannemeleri için süre

Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itiba-
rıyla beyanname/bildirim verme süresinin son
gününe 26 günden az süre kalması halinde,
beyanname/bildirim verme süresinin son
günü olarak, mücbir sebep halinin sona er-
diği tarihin içinde bulunduğu döneme ilişkin
KDV beyannamelerinin verileceği son gün
dikkate alınacak.Sosyal güvenlik mevzuatı ge-
reğince sigortalıların mücbir sebep dönemine
ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgileri-
nin muhtasar ve prim Hizmet Beyannamesi
ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda
mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesin-
tilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme süre-
lerinin ertelenmesi için geçerli olacak.

Mücbir sebep kararına alınanlar

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da 
işyerlerine yönelik mücbir sebep kararı ile 
ilgili bir açıklama yaptı.Twitter'dan paylaşım
yapan Elvan şunları kaydetti: "Koronavirüs
salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı
tedbirler kapsamında geçici süreliğine faali-
yetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergile-
rini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik. 
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Bir-
liği (DKİB) verilerinden derlediği
bilgilere göre, Rize'den geçen

yıl 30 ülkeye 3 bin 64 ton çay ihraç
edildi.Rize'nin çay ihracatı 2 bin 849 ton
karşılığı 8 milyon 443 bin 396 dolar kaza-
nılan 2019'a göre miktarda yüzde 8, de-
ğerde yüzde 5 arttı. İhracattan 8 milyon
876 bin 800 dolar gelir sağlandı.Belçika,
ABD ve Hollanda en fazla çay satılan ülke-
ler oldu. Belçika'ya geçen yıl 5 milyon 236

bin 560, ABD'ye 759 bin 203 ve Hollan-
da'ya da 537 bin 381 dolarlık çay ihracatı
gerçekleştirildi.Kentten önceki yıldan farklı
olarak İsviçre, Cezayir, Katar, Kuzey Make-
donya, Japonya, Panama, Tacikistan ve
Tayvan'a da çay satıldı.

Yüzde 51'i Rize'den

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban
Turgut, AA muhabirine, Türkiye'nin çay 

ihracatının miktar olarak yüzde 61'inin,
değer olarak da yüzde 51'inin Rize'den ya-
pıldığını söyledi.Kovid-19 sürecine rağmen
çay ihracatının geçen yılı ihracat artışıyla
kapattığına dikkati çeken Turgut, "Türkiye
genelinden yapılan çay ihracatımız değer
olarak yüzde 14 artarken, Rize'mizden ya-
pılan çay ihracatımız da yüzde 5 oranında
artışla yılı kapattı. İhracatımız ve ülke çe-
şitliliğimizdeki artış yeni sezon ihracatımız
için umut verici." diye konuştu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar
Birliği verilerinden derlenen

bilgilere göre Rize'den
geçen yıl 30 ülkeye 3 bin 

64 ton çay ihraç edildi.
Önceki yıla oranla ihraç

edilen çay miktarında 
yüzde 8, değerde ise yüzde

5 artış sağlandı

30 ülkeye 3 bin ton çay 

10 milyon konuta
deprem sigortası 
Zorunlu deprem sigortalı konut sayısının son bir yılda
yüzde 5,3 artış gösterirken, yaşayan poliçe sayısı ise 10
milyon 17 bine, sigortalılık oranı da yüzde 56,7'ye ulaştı

ALTIN Emlak Genel Müdürü Mustafa
Hakan Özelmacıklı, zorunlu deprem sigor-
talı konutlara ilişkin açıklamalarda bu-

lundu.2020 yılında en çok poliçenin İzmir depreminin
yaşandığı 30 Ekim tarihinden sonra yani Kasım ayında
kesildiğini belirten Özelmacıklı “2020 yılı Kasım ayında
971 bin 895 zorunlu deprem sigorta poliçesi düzen-
lendi. 2020 yılında 9 milyon 992 bin seviyesine ulaşan
poliçe sayısı ile bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artış ya-
şanmış oldu. 2021 yılında kesilen poliçeler ile de 10 mil-
yon sınırı aşılmış oldu” dedi.

"Üst sınır 268 bin TL"

Özelmacıklı, “2021 yılı için zorunlu deprem sigortalı
evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli 268 bin
TL’ye, betonarme konutlar için metrekare birim maliyet
değeri ise bin 268 TL’ye yükseltildi. DASK, depremin ve
deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami
ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi za-
rarları teminat altına alıyor. Bu aşamada da aslında
arsa bedeli değil sadece taşınmazın yeniden inşa bedeli
teminat altına alınıyor” diye konuştu.

AKKUYU Nükleer A.Ş. Genel Müdür Bi-
rinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direk-
törü Sergei Butskikh, Akkuyu nükleer

santralinin üç adet güç ünitesinin eş zamanlı olarak
inşa edildiğini söyledi. Butskikh, Akkuyu nükleer sant-
ralindeki son duruma ilişkin bir grup gazeteciye yaptığı
değerlendirmede, santralin, her biri 1200 MW güce
sahip VVER-1200 tipi “III+” nesil reaktörlü 4 güç üni-
tesinden oluşacağını ifade etti. Tüm güç üniteleri işlet-
meye alındıktan sonra Akkuyu NGS’nin yılda yaklaşık
35 milyar kWh/s üretim yapmasının planlandığını anla-
tan Butskikh, “Proje katılımcıları, 1. güç ünitesinin 2023
yılında Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşu’nun 100. yıl dö-
nümünde işletmeye alınmasını sağlamak için ellerinden
gelen çabayı gösteriyor” dedi. Butskikh, Akkuyu NGS
sahasının hemen hemen tüm alanlarında inşaat ve
montaj çalışmalarının şu anda çok aktif bir şekilde 
yürütüldüğünü dile getirdi.

Sinema salonu, kahvehane, kı-
raathane, kır bahçesi, internet
kafe, elektronik oyun salonu,
bilardo salonu, lokal, çay bah-
çesi, halı saha, yüzme havuzu,
hamam, sauna, lunapark faali-
yetinde bulunan mükellefleri-
mizi 1 Aralık 2020 itibariyle
mücbir sebep kapsamına
aldık.Bahse konu mükellefler
tarafından mücbir sebep döne-
minde verilmesi gereken
katma değer vergisi ve muhta-
sar beyannamelerin beyan ve
bunlara ilişkin ödeme süreleri
mücbir sebep halinin sona ere-
ceği tarihi izleyen ayın 26’ncı
günü sonuna kadar uzatıldı."

1 Aralık 2020
itibariyle

Vergi ödemeleriVergi ödemeleriVergi ödemeleriVergi ödemeleriVergi ödemeleriVergi ödemeleriVergi ödemeleriVergi ödemeleri
ertelendI
Vergi ödemeleri

Pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri için mücbir sebep kararı alındı. Bu işletmelerin
gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi

Kadınlara hibe desteği 
BAKAN Pekcan, yaptığı yazılı
açıklamada, tarımsal üretimden
ulaşıma, eğitimden enerjiye

kadar pek çok alanda faaliyet gösteren koo-
peratiflerin üretime, ülke ekonomisine ve is-
tihdama önemli katkısı olduğunu belirterek,
Bakanlık olarak kooperatiflerin ve özellikle
kadın kooperatiflerinin üretimde ve ihracatta
daha fazla yer alması için çalışmaları sürdür-
düklerini belirtti.

KOOP-DES hayata geçti

Pekcan, bu kapsamda geçen yıl kooperatif ve
üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı
olacak yatırım projelerinin desteklenmesi,
faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlan-
ması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden
yararlanmalarına katkıda bulunulması ama-
cıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi Progra-
mını (KOOP-DES) hayata geçirdiklerini
söyledi.

Sosyal refah hedefi

Program ile kooperatiflerin kurumsal kapasi-
telerini güçlendirerek üretim ve tüketim 
zincirlerinde aktif ekonomik aktörler haline
getirmeyi, vatandaşların ekonomik ve sosyal

refahını artırmayı hedefle-
diklerini vurgulayan Pek-
can, KOOP-DES

kapsamında ilk uygulama olarak, ortakları-
nın çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın
emeğini değerlendirme amacı güden koope-
ratiflere finansman desteği sağlandığını ha-
tırlattı.Pekcan, bu çerçevede geçen yıl toplam
41 ilde faaliyet gösteren 139 kadın koopera-
tiflerin 149 projesine hibe desteği verilmesi-
nin uygun görüldüğünü kaydetti.

Başvurular şubat ayında

Bakan Pekcan, geçen sene olduğu gibi 2021
yılında da KOOP-DES çerçevesinde ortakla-

rının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve
kadın emeğini değerlendirme amacı güden
kooperatiflerin;
-Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal 
alımlarına,
-Ortaklarının en az yüzde 90’ını kadınların
oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı
ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüp-
leri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş
eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına,
- Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlan-
masına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına 
yönelik hizmet alımlarına
-Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdam-
larına destek verileceğini bildirdi.

Çoğunluk kadınlardan oluşuyor

Bakanlık tarafından proje tutarlarının kalkın-
mada öncelikli yörelerde ve ortaklarının en
az % 90’ının kadınların oluşturduğu koope-
ratiflerde % 75, diğer bölgelerde % 50’sinin
hibe olarak karşılanacağını belirten Pekcan,
“Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve
kadın emeğini değerlendirme amacı güden
kooperatiflerimiz proje başvurularını 01
Şubat 2021 – 28 Şubat 2021 tarihleri ara-
sında tüm illerimizdeki Ticaret İl Müdürlük-
lerine yapabilirler.” ifadelerini kullandı.

Kadınlara destek devam edecek

Kooperatifleşmeye ve kadın girişimcilerin
ekonominin her alanında güçlenmesine çok
önem verdiklerini dile getiren Pekcan, “Bu
kapsamda kadın girişimcilerimize yönelik
BM ve DTÖ tarafından oluşturulan Uluslar-
arası Ticaret Merkezinin (ITC) SheTrades
Outlook platformunca başarılı uygulamalar-
dan seçilen Türkiye Kadın Girişimci Online
Network Programı, Export Akademi Prog-
ramı gibi eğitim çalışmalarımız da hızla
devam ediyor. Her alanda başarılı olan kadın
girişimcilerimize yönelik desteklerimiz devam
edecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında kadın kooperatiflerine
150 bin liraya kadar verilen hibe desteğinin 2021 yılında da devam edeceğini belirterek, “Kadın kooperatiflerimiz hibe
desteği için başvurularını 1 Şubat 2021 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilecek” dedi

Ruhsar Pekcan

Çalışmalar tam 
gaz devam ediyor

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün,
2020 yılında pandemiye rağmen 450 mil-

yon doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladıklarını
açıkladı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD) Bursa Şubesi’nin düzenlediği yılın ilk Müs-
takil Düşünceler Toplantısı’nda konuşan ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr.
Haluk Görgün, “ASELSAN 2020 yılında pandemiye
rağmen 450 milyon doların üzerinde ihracat sözleşmesi
imzaladı. 

450 milyon 
dolarlık ihracat
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D eprem konutları anahtar teslim
töreninde konuşan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Yıkılan binalar

yapılır ama giden can geri gelmez. Fakat
sizler öyle bir imani tavır ortaya koydunuz
ki bize o ortaya koyduğunuz tavırla güç
verdiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Yardım-
cım olarak görev yapan Fuat Bey, valimiz
bu işin takibini yaptılar, koşturdular. Şu
anda gakkoşlara yakışan binalar yapıldı.
Bütün mesele okullarıyla, camileriyle, dai-
releriyle onlara mutlu bir imkan hazırla-
mak bizim görevimizdir. Devlet yük
değildir, devlet yük alır. Devlet, vatandaşı-
nın mutluluğu ile mutlu olur. Bizler de
Cumhur İttifakı olarak bu anlayışla mil-
lete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya
geldik. Elazığ'a Şehir Hastanesi'ni de yap-
tık. Eğer bu hastaneler olmasaydı biz o
geceyi nasıl atlatırdık. Bütün operasyonlar
her şey çok süratli oldu. Bundan sonra ya-
pacağımız daha çok işimiz var. Bakanım '6
ay içinde geri kalanları da bitireceğiz'
diyor, böylece gakkoşlar 'bizimki bitmedi'
demeyecek, hepsi bitmiş olacak" açıklam-
sını yaptı. 

4 bin 774 bina yıkıldı

"Depremde hayatlarını kaybeden vatan-
daşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet
diliyorum Deprem anından itibaren devlet
olarak tüm imkanlarımızla vatandaşları-
mızın yanında yer aldık" diyen Erdoğan,
"Bir yandan enkaz altında kalanları kur-

tarmaya çalışırken acil ihtiyaçları karşıla-
yacak mekanizmaları süratle kurduk. Dep-
remde evlerini kaybedenlere konutlarını
teslim etmek için kolları sıvadık. 4774 bi-
nanın yıkımı gerçekleşti. Elazığ'da 20 bin
Malatya'da 6 bin olmak üzere 26 bin ko-
nutun inşasına karar verdik. Depremden
sonraki 6 ayda 2517 konutu hak sahiple-
rine teslim ettik. 136 derslikli 8 okul in-
şaatı sürüyor. 1195 konutu Malatya'da
vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.
Özellikle köylerimiz için tarım ve hayvan-
cılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ihtiyaç-
larını karşılayan çok özel projeleri hayata
geçirdik. 5 milyar lirayı aşan bir yatırımla
Elazığ'da yaklaşık 100 bin insanımız için
modern, güvenli yepyeni bir şehir inşa
etmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. 

1,5 milyon konut mesajı

268 riskli alanda faaliyetlerin sürdüğünü
dile getiren Erdoğan, "Ülke genelinde 272
bin toplu konutun ve kentsel dönüşümün
inşası sürüyor. Sadece İstanbul'daki kent-
sel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metre-
kare büyüklüğü olan bir alana yayılmış
bulunuyor. Hedefimiz acil dönüştürülmesi
gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5
yılda tamamlamaktır. Ekim'deki İzmir
depreminin ardından bu şehirde de 5 bin
konutun inşasına başladık. Afetlere hazır-
lık yanında ülkemizin şehirleşme kalitesini
de önemsiyoruz. Elazığ ve Malatya'daki
deprem konutlarımız bu yaklaşımla inşa
edilmiştir" diye konuştu. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları
anahtar teslim töreninde konuştu. Erdoğan, "Geri kalanları da 6 ay içinde bitireceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca İstanbul'la ilgili
olarak "Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır" ifadelerini kullandı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'n yönelik “adamcağız” ifadesini
eleştirerek, “Bizden tek adam çıkmaz. Bizim Genel
Başkanımız Anayasa Mahkemesi’ne kendi istediği üyeyi
ışınlamaz. Bizde tek adam yok, adamcağız yok. Bizde
insan gibi insan var” yanıtını verdi

5 YILDA 1 BUCUK
MILYON KONUT! Ç

atalca son yılların en fazla sokak 
hayvanlarının nüfusu ile karşı karşıya. 
Tabiki biz Çatalcalılar olarak hayvan

sevgisine sahibiz. Lakin son zamanlarda özel-
likle mahallelerin ormanlık arazilerinde ve yol
kenarlarında ki sokak hayvanlarını gördükçe...

Üç nokta bıraktım. Kime ne yazayım düşünü-
yorum aslında. Geçtiğimiz haftalarda Çatalca
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma-
sını hep birlikte bir çok ulusal tv kanalında 
izledik. Bu sokak hayvanlarının derisini altına
yerleştirilmiş olan çipleri okuttuğunuz zaman
nereye, yani hangi ilçeye kayıtlı olduğunu 
okuyorsunuz. 

10 tane sokak köpeğinden en az 7'si yada 8'i
başka ilçelere ait. Bu canları ya diğer ilçeler,
bizim ormanlık alanlarımıza atıyor, yada bu 
ilçelerden toplayıp Büyükşehir Belediyesi atıyor.
Normal vatandaş onlarca köpeği toplayıp, 
getirip bizim ilçemize atamaz. Yada bu 
hayvanlar kendi kendilerine bu ilçeye gelemez!

Ben özellikle mahalleleri çok fazlası ile 
gezdiğim için, onlarca defa şahit oluyorum.
Yolda ezilerek, feci şekilde can vermiş olan 
bu hayvanları gördükçe içim parçalanıyor. 

Bu atmalara rağmen Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner'in de, Sağlık İşleri Müdürlüğü
Personelinin de yaklaşımı takdiri hak ediyor.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu Cumar-
tesi ve Pazar günleri mahalle mahalle gezip bu
hayvanları besliyorlar, ilaçlıyor. Bizim ilçemizin
hayvanları değil diyerek bakmamazlık ta 
yapmıyorlar. 

Lakin bu ilçede artık insanların da bu 
görüntülerden rahatsız olduğunu görmek lazım.
Mahalle yollarında bir yudum sevgiye aç olan
bu hayvanları gördükçe içi parçalanıyor. 

Yazık bu canlara, yazık bu hayvanlara!
Büyükşehir Belediyesi de, Çatalca Belediyesi

de ortaklaşa bir proje ile ilçemizdeki bu sokak
hayvanlarının dertlerine bir çare bulması 
gerekliliği kaçınılmaz bir gerçek. 

Büyükşehir Meclisinde bu sesi çok daha fazla
yükseltmeliyiz. AK Partili, CHP'li Büyükşehir
Meclis Üyelerimiz hep bir ağızdan " Çatalca'da
yapılması yatırım programı içerisinde olan
projenin hayata geçmesi şart" demeli. 

Çünkü biz halk olarak bunu hep bir ağızdan
söylüyoruz... 

Yazık bu hayvanlara!

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

EVLERİMİZ AFETE DAYANIKLI DEĞİL
Özellikle cumhuriyet dönemindeki
plansızlıkların, ihmallerin neticesi
olarak afetlere karşı güvenli bir
yapı kurulamadığını dile getiren
Erdoğan, "Köylerimizde insanların
kendi kendilerine
yaptıkları evler de
afetlere karşı daya-
nıklı değildir. Mar-
mara depreminden bu
gerçek tüm çıplaklı-
ğıyla kendini göster-
miştir. Geçtiğimiz yılın
başında Elazığ, Ma-
latya, Ekim'de de
İzmir depremini yaşa-

dık. Bilim insanları fay hattındaki
depremleri inceleyerek yeni dep-
remlere hazırlıklı olmamız husu-
sunda sık sık sürekli bizleri ikaz
ediyor. Milyonlarca yapının dönü-

şümünün öyle kolay olma-
dığını sanıyorum. Vicdan
ve izan sahibi herkes kabul
edecektir. İşin büyüklüğü
bizi harekete geçirmekten
alıkoymadı. Belirlediğimiz
öncelikler çerçevesinde
var gücümüzle çalışıyoruz.
Depreme dayanıklı yapı in-
şasında çok önemli ge-
lişme kat ettik" dedi.

GELECEKPartisi Genel Başkanı
Ahmet Davuoğlu, haftalık basın top-
lantısında gündeme ilişkin açıklama-
larda bulundu. Davutoğlu, dünyanın
ilk 25 ekonomisi içerisinde en fazla
faizi veren ülkenin Türkiye olduğunu
belirterek, “Eğer bir faiz lobisi varsa
bu koalisyon iktidarıdır, Erdoğan ikti-
darıdır. Bu lobinin ismi nedir biliyor
musunuz? Cahiliyye lobisi! Ancak
böylesi bir cahiliyye lobisi elinde, gü-
zelim ülkemiz üç dört yılda tanınamaz
hale getirilebilirdi” dedi. MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren

Davutoğlu, "Son zamanlarda sıklıkla
asgari nezaket ve sorumluluk anlayı-
şından uzak bir tutum içerisinde siyasi
ve toplumsal barışı tehdit etmektedir.
Bu gücünü açık bir şekilde, milletin
vermediği bir iradeyi AK Parti'den
almış olmasından kaynaklanmakta-
dır. AK Parti bu duruma dur deme-
diği sürece de Bahçeli bu üslubunu ve
tarzını sürdürecektir. Davul AK Par-
ti'nin omzunda, tokmak Bahçeli'nin
elindedir. Ve istediği gibi çalmaktadır.
Erdoğan ise AK Partililere hiç itiraz
etmeden dinlemelerini tavsiye etmek-

tedir. Bahçeli kalkar AK Par-
ti'nin Genel Başkan Vekiline
açıkça hakaret ve tehdit eder;
Ne o genel başkan vekili
kendi siyasi onuruna sahip
çıkabilir ne de bir tek AK
Partili Bahçeli'ye ‘sen kime
hakaret ediyorsun diyebilir.
Ondan sonra da sağda sol-
daki bunamış, eski Türkiye artığı tiple-
rin saçma sapan laflarından büyük
darbe tehditleri çıkarıp dururlar" ifade-
lerini kullandı. Süleyman Soylu ve
Abdülhamit Gül'e seslenen Davu-
toğlu, "Açıkça savcıların tehdit edildiği
bir ülkede siz Adalet Bakanı olmaktan
hicap etmiyor musunuz? Açıkça so-

kaklarda terör estirilen bir ül-
kede siz iç İşleri Bakanı ol-
maktan hicap etmiyor
musunuz? Siz bakanlık yap-
mak yerine twitter'dan birbiri-
nize laf sokasınız diye mi
atandınız o makamlara! Bir
içişleri bir gün tweet atar
açıkça kendisine imtiyaz ister,

diğer gün başka bir tweet atar kendi-
sini polis, savcı ve yetmez hakim ye-
rine koyup ahkam keser. Bir ülkenin
iç işleri ve adalet bakanı twitterdan
atışmaya başlamışsa o ülkede ada-
lete ve kamu düzenine dair söylene-
cek söz kalmamış demektir"
eleştirisinde bulundu. 

CHPGenel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik
Öztrak, düzenlediği basın toplantısında konuştu. Erdo-
ğan'a yönelik sert ifadeler kullanan Öztrak, meşhur Hint
Atasözü'nü hatırlatarak "İktidar koltuğuna sıkı sıkı yapış-
mışlar. Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı
yaşıyorsa kesin altını pisletmiştir. Saray için korku dağ-
ları bekliyor" diye konuştu. İttifak görüşmeleri ile ilgili
konuşan Öztrak, "Biz her zamaz istişareden yanayız.
Ama, yeter ki bu istişareler milletin gerçek sorunlarını
çözmek için yapılsın. Bu son ziyaretlere baktığımızı
zaman Erdoğan'ın yönetme kabiliyetini yitiren bir hükü-
metin koltukları işgal etmeye
devam edemeyeceğini gördü-
ğünü gösteriyor." dedi.
Öztrak,İrfan Fidan'ın AYM üye-
liğine atanmasına ilişkin de
"Cumhurbaşkanı koskoca Yargı-
tay'ı kendi emellerine alet etmiş-
tir. Buna cüret etmiştir. Bu
atama açıkça şunu göstermekte-
dir. Saray yönetimi liyakate değil
sadakate bakmaktadır. Sadıkları
ödüllendirmek için Anayasa
falan dinlememektedir" dedi.

İnsan gibi insan var

Erdoğan’ın "CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor" de-
mesine ise Öztrak, "Anlaşılan Erdoğan, tek adam unva-
nından çok sıkılmış kendine ortak arıyor. Bizden tek
adam çıkmaz. Bizim Genel Başkanımız Anayasa Mah-
kemesi’ne kendi istediği üyeyi ışınlamaz. Bizim genel
başkanımız TBMM’yi, milletvekillerini vesayet altına al-
maya kalkmaz. Bizim genel başkanımız seçimde kaybet-
tiğinde mızıkçılık yapmaz, tarafsızlık yemini edip
partisinin kongrelerine katılmaz, önüne gelene ‘terörist’
iftirası atmaz. Bizde tek adam yok, adamcağız yok.
Bizde insan gibi insan var” karşılığını verdi.

BEYLER KENDİNİZE GELİN!

Bizde tek adam yok



G azetemizin dünkü sayısında
yer alan haberde "Öz ağabey-
den skandal iddia" başlıklı 

haberimiz üzerine Büyükçekmece Be-
lediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi
Yıldız Akbalık Polat açıklamada bu-
lundu. Polat'ın ağabeyi olan Nusret
Akbalık, kardeşinin ihtiyaç sahibi va-
tandaşlara dağıtılmak üzere verilen
yardım fişlerini harcadığını iddia 
etmişti. 

Miras davamız var

Yıldız Akbalık Polat ağabeyinin iddia-
larının tamamen asılsız olduğunu be-
lirterek, "Anne ve babamız rahmetli
oldu. 8 kardeşiz. 4 erkek 4 kız. 7 karde-
şin tamamı bize miras kalan malların
satışı, kiralanması, korunması anla-
mında bana vekalet verdi. Nusret Ak-
balık da vekalet verenler arasında.
Ancak daha sonra Nusret Akbalık ve
Mehmet Akbalık ağabeyler bu mirası
sadece erkek olanlar paylaşmak istedi.
Bunlar bizim hakkımız. Onların hali
vakti yerinde, bizlerin ihtiyacı var diye-
rek bize miras kalan, Yenibosna'da bir

bina, Datça'ta 3 katlı bir yazlığa el koy-
maya kalktılar" diyerek kendisi de yeni
bir iddia ortaya attı. 

Halim vaktim yerinde

Diğer kardeşlerinin kendisini destekle-
diğini dile getiren Polat, “Siyaseten de
iyi bir konumdayım. Ne yazık ki gaze-
teniz de bu iftiralar yayımlandı. Nusret
Akbalık hakkında uzaklaştırma kara-
rımı sizlerle paylaşıyorum. Bu adam
kumar oynar, sokak kavgasında bir 
çocuğun ölümüne sebep olduğu için
hapse girdi. Şu anda denetim serbest-
liğinden dışarıda” diye konuştu. 1990
yılından beri çalıştığını belirten Polat,
“Üst düzey firmalarda insan kaynak-
ları yöneticiliği yaptım. Çok şükür 
işimiz, halimiz, vaktimiz yerinde. İlçe
yönetiminde arkadaşlarım bilirler.
Arabamda her zaman erzak malzeme
taşırım, sokakta rastladığım ihtiyaç 
sahiplerine dağıtırım. Bu iftiraları il 
ve ilçe başkanlıklarımıza da taşıdı bu
şahıs ama herhangi belge, ispat suna-
madı. Çünkü yok öyle bir şey. Tamamı
yalan ve iftira. Ben yardım amaçladı-
ğımda o kişinin sadece insan olması
yeterli. Hangi partilidir, kimdir, necidir
ona bakmadan yardım etmeye çalışı-
rım” açıklamasında bulundu. 
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D ün, sanal ortamda bir canlı yayında
bağlandığım Video Ardahan adlı in-
ternet sayfasının yönetmeni arkadaşı-

mın bana yönlendirdiği bir soruda benim eskisi
gibi keskin haber ve yorumlar yapmadığımı be-
lirtip, bunda neyin etkili olduğunu soruyordu.

Ve benim gibi gazetecilerin haber ve yorum-
larına hasret kalınmasının nedenini sorup, bir
zamanlar çoğu günlük ve özgürce yazan gaze-
telerin kaçının kaldığını ekliyordu sorusuna.

35 Yıla yaklaşan gazetecilik hayatımda dü-
şündüğümü hiç çekinmeden yazan bir gazeteci
olarak hala aynı yerde olduğumu belirtirken bu
yerde durmanın bedelinin tazminatlar, gazete
toplatmalar, mahkemeler, tehditler, şantajlar ve
okumayı çok sevmeyen, gazete almayıp, 'satılık
basın' narası atmakla meşhur sözde okurun ve
esnafın bir gazete alıp, reklam vermemesi dola-
yısıyla yaşadığımız ekonomik sıkıntılar oldu-
ğunu anlatacak vakit bulamadım. Bulsam da
kimliğini kaybettiğinde gazeteyi hatırlayıp,
kayıp ilanı vermek için geldiği matbaa da 'kayıp
ilanı vereceğim de gazete burası mı?' diyen bir
halkımın olduğunu ve aracı bombalanarak öl-
dürülen Uğur Mumcu'nun ardından yazılan
'Unutma bizi halkım' türküsünün rakı sofraların
da meze olmaktan öteye geçemediğini üzülerek
hatırlayıp, sorulan sorulara uzun uzun cevap
vermeyip, 'Basın özgürlüğü dahil, özgürlükler
en çok bizim dönemde yaşandı' diyen hükümeti
de rahatsız etmemenin hatırına kısadan 
geçiyordum.

Ve daha dün akşam katıldığım canlı yayın
biter bitmez bir mesaj alıyordum, 'sen basın öz-
gürlüğü konusunda sorulan soruya kısadan
hisse cevap versen de al sana uzun ama uzun
bir listeli cevap' dercesine Sınır Tanımayan Ga-
zeteciler Örgütü, 2020 Yılı Dünya Basın Özgür-
lüğü İndexi sıralamasını okurken..

Ve gelen listede 180 ülke olduğunu ve bu ül-
keler arasına 'Bizi kıskanıyorlar' denen ülkemi
aramaya başlıyordum.

1. Norveç, 2. Finlandiya,3. Danimarka, 
4. İsveç

Listenin ilk dört sırasını Iskandinav ülkeleri-
nin alması doğaldır deyip, basın özgürlüğüne
ülkemi ve sıralamasını aramaya devam
ediyorum..

5. Hollanda, 6. Jamaika, 7. Kosta rika, 
8. İsviçre

İsviçre'den daha iyi olacak halimiz yok tabi

ki buraya kadar normal deyip, kendi kendimi
teselli ediyor ve ülkemi, Türkiye'yi sıralamada
dört gözle aramaya devam ediyordum.

9. Yeni Zelanda, 10. Portekiz, 11. Almanya
diye devam eden listeye sabırla bakmaya devam
ederken 'Bizi kıskanıyorlar, o sebeple bizden ön-
dedirler' deyip, teselli olup, en az on gazetenin
aynı gün aynı havuzda benzer manşetleri attığı
ve bu manşetlere ülkedeki durumun anlatıldığı
gibi olmadığı tam tersine güllük gülistanlık ol-
duğunu ima ederlerken bu yayınlanan listede
nerede olduğuna bakmaya devam ediyor ve
ülke adı ve basın özgürlüğündeki yerini say-
maya 12. Belçika, 13. İrlanda diyerek devam
ederken bu iki ülke arasına bulunan İrlanda'nın
'Viskisi iyi, basın özgürlüğü de tabii iyi olur' di-
yerek çok özgür bir gazeteci olarak gizli, gizli
ve beyazlayan bıyıklarımlarım altından
gülümsüyordum.

Ve 14. Estonya, 15. İzlanda, 16. Kanada
17. Lüksemburg diye devam eden ülkelerin
adını okurken 'Küçük ülke olduğu için bizden
öndedirler' deyip hızla 18. Avusturya, 19. Uru-
guay, 20. Surinam. 21. Samoa diye devam
eden ve adlarını çoğumuzun bilmediği bu ülke-
lerin 'Okyanus ortasında yalnız olduklarından
bizden öndedir' diye salakça bir düşünce içinde
kendimi buluyordum..

Artık gına getiren ve ülkemin adını göster-
meyen listeye bakmaya devam ederken taktı-
ğım gözlüklerimle 22. Letonya, 23. Namibya,
24. Lihtenştayn diye devam ederken yine tesell
arayıp, 'Bu da küçük ülke olduğu için bizden ön-
dedir' diyor ve büyük ülkemin adını aramaya
devam ediyordum.

25. Capa verde, 26. Avustralya, 27. Güney
Kıbrıs diye devam eden listede ülkem gibi birde
kardaş dediklerimiz Azerilerin bile devlet ola-
rak kabul etmediği ve yavru vatan denen Kuzey
Kıbrıs'ı da hatırlayıp, bu üç ülkeye de 'Kesin tor-
pil yapmışlardır' deyip, hızla diğerleri arasında
T harfi ile başlayan bir ülke adını aramaya
devam ediyordum..

28. Litvanya, 29. İspanya, 30. Gana, 31.
Güney afrika, 32. Slovenya, 33. Slovakya, 34.
Fransa diye devam eden sıralamaya bakınca da
'Ekonomisi bizden ileri olduğundan, listede biz-
den ileride olması normaldir' deyip 35. sıradaki
İngiltere'yi görünce 'Güneş batmayan ülke, lis-
tede olması doğaldır' diyordum..

36. Trinad ve Tobago, 37. Andorra, 38. Bur-
kina Faso, 39. Botsvana, 40. Çek Cumhuriyeti,
41. İtalya diye devam eden özgür basın liste-
siyle makara geçmeye başlayıp, 'Makarna yi-

yorlar, ama bizden özgürmüşler' diyerek, 42.
Güney Kore, 43. Tayvan, 44. Doğu Karayipler,
45. ABD sıralamasını görüncede 'mırt olup
giden Trump’a rağmen, bizden daha özgürler-
miş' diyerek yeni yönetiminin ülkemizi hangi sı-
raya koyduğunu düşünüyordum.

'Yahu bu ülkelerin nerede olduğunu sorsan
bilen çıkmaz, biz niye hala listede yokuz' 46.
Papua Yeni Gine, 47. Senegal, 48. Romanya,
49. Guyana, 50. Tonga diye ülke adlarını öğ-
renmiş oluyordum..

Ve büyük okyanustan Hint Okyanusuna gel-
diğimi anlayıp, basın özgürlüğü, ülke sırlama-
sına 51. Şili, 52. Fiji, 53. Belize, 54.
Madagaskar, 55. Dominik, 56. Mauritius'u gö-
rüyor ve biz hala yokuz diyerek, ısrarla ülkemi-
nin adını aramaya devam ediyordum.

57. Nijer, 58. Bosna hersek, 59. Hırvatistan
ve memleketim Ardahan'a sınır olan parasıda
bizim paradan daha değerli olan 60. sıradaki
Gürcistan ve 61. sırada Ermenistan'ı görüp,
'Afedersiniz ermeni bile dediler, ama onlar
kadar da olamadık' diye hayıflanıyordum,
ülkem nerede kaldı ya derken..

62. Polonya, 64. Seyşeller, 65. Yunanistan
diye devam eden sıralamaya gelince 'Daha yeni
17 adamızı aldılar, onun için öndedirler' diye-
rek, sahillerini burnumuza kadar uzatan Yu-
nan'a kızıyordum, 'Yahu hala biz neredeyiz?'
diye sinirlenirken, 66. Japonya, 67. Bhutan,
68. Fildişi Sahili, 69. Malavi, 70. Kosova, 71.
Togo, 72. Tunus, 73. Moğolistan, 74. Salvador,
75. Komoros diye devam eden listede ben ve ço-
ğumuzun adını, sanını yerini bile bilmediğimiz
ama var olan, dünyayı oluşturan ülkeler oldu-
ğunu görmezden gelip, 'Böyle ülke yok, liste
kesin sahtedir..' derken şu günlerde feto gibi
unutulan yada unutturulan İstanbul Kanalını
hatırlatan kanala sahip, 76. sıradaki Panama
ardından yavru vatanın 77. sırada olan Kuzey
Kıbrıs'ın bizden daha özgür basına sahip oldu-
ğunu, 'Ya bu bizim yavru vatan, biz niye hala
listede yokuz' diyerek devam ediyorum, her gün
kesintisiz 'O kadarını öldürdük, bu kadarı teslim
oldu' diye 40 yılı geçen sürede hep aynı şeyleri
dinleyip, okuyup ama bir tülü bitiremediğimiz
ancak ekonomimizi bitiren iç sorunla boğuşan

ülkemi aramaya devam ederken sıralamada
78. Batı timor, 79. Maldivler, 80. Hongkong,
81. Malta'nın geldiğini görürken 'Yahu bu küçü-
cük bir ada, biz niye hala listede yokuz' demeye
devam edip,  82. Kırgızistan, 83. Haiti, 84. Ar-
navutluk, 85. Siera leone, 86. Lesoto'yu gö-
rünce 'Yahu Afrika'da göl gibi ülke, bu da mı
bizden daha iyi' diyordum.

87. Gambiya, 88. İsrail, 89. Macaristan,
90. Peru, 91. Moldova diye gına getiren listeye
bakmaya devam ederken 'Yahu bu ülkelerden
bize çalışmaya geliyor bunlar kara yüzleriyle
saat, kemer satıyorlar cadde ve sokaklarda...
Bu kadar da olmaz' deyip, 92. Kuzey Make-
donya, 93. Sırbistan, 94. Guina Bissau, 95. Li-
berya derken vallahi yoruldum..

Ama bıkmadan ve yazımı bitirme adına ül-
kemi sırlamada arama ısrarım sürüyor, gece
yarısı üçüncü çayı isterken, sizin gibi okuma
zahmetine girmeden sanal ortamda sabahlayan
ev halkından..

96. Ukrayna, 97. Mauritania, 98. Ekvator
diye devam eden ve çocukken oynadığımız kör
ebe oyunundaki gibi sobe yani 'buldum' demek
için 100'e yaklaştığıma sevinirken 'Kokainin
kralının bizden iyi olmasına itiraz ediyorum' di-
yerek 99. Etyopya ve 100. sırada Paraguayve
'Yahu 100 oldu biz hala yokuz' diye gerçekten
üzülmeye başlıyorum.

101. Malezya, 102. Lübnan, 103. Kenya,
104. Mozambik, 105. Karadağ diye devam
eden basın özgürlüğü sıralamasında ülkelere
bakıp, 'Haydi canım, bizim zenginler buradan
yer alıyorlar, bence yanlış var' deyip, 106. An-
gola, 107. Brezilya, 108. Mali, 109. Kuveyt,
110. Guine, 111. Bulgaristan diye devam eden
listede dün Naimleri tecrit etmekle eleştirilen
'Komşu da mı bizden ileride?' diye kara kara
düşünüyordum.

112. Nepal, 113. Benin, 114. Bolivya, 115.
Nijerya, 116. Guatemala, 117. Nikaragua diye
devam eden listeyi bir türlü bitiremeyip, ülkemi
aramaya devam ederken 'Adamlar bir numaralı
terör ülkesi, olamaz yahu' demeden kendimi
alamıyordum.

118. Kongo brazavile, 119. Endonezya diye
devam eden liste artık beni iyiden iyiye gerip,
'Ben bırakıyorum, sıkıldım' demeye getiriyor.

120. Zambiya, 121. Gabon, 122. Afganis-
tan diye devam eden saçma (!) liste bana 'Haydi
canım, son 30 yıldır adamlarda terör var' 
dedirtiyor...

Ve 123. sırada Çat gelirken 'Yahu burada bir
m2 yeşil toprak yok, her yer çöl, bizden nasıl

özgür olurlar?' diye bu kez ben kendi kendime
soru sorup, gizliden içitiğim sigaradan derin bir
nefes çekiyorum...

Ama 'Yok artık, adını bile söylemek zor' dedi-
ğim 124. Tanzanya, 125. Uganda, 126. Zim-
babve, 127. Sri lanka, 128. Ürdün, 129.
Katar'la devam eden liste 'Katar katar ülkeyi
sattık, oda Arabistan ve diğerleri ile yeniden
barışarak bizi sattı, ondan bizi geçmişlerdir'
diyor birçok gazetecinin hapiste olduğu ülkemi
aramaya devam ediyordum.

130. Kolombiya, 131. Arap emirlikleri diye
devam eden ve 'Durun ya ben de artık sıkıldım
ama devam ediyorum' diyen listenin 132. sıra-
lamsında Orta Afrika, 133. Fas 134. Kamerun
135. Uman, 136. Filipinler ile devam ederken
'Kaçakların çoğu burada, Fetöcüler gibi, bu
kadar da olmaz' dedirtiyordu kara liste...

137. Filistin diyordu, ben ise 'Adamları tanı-
yan ülkeler bir elin parmakları kadar, basın öz-
gürlüğü bizden daha iyi nasıl olur?' diye
kızıyordum.

'Yahu bunlar sınırlarını hala dünyaya açma-
dılar, abartmışlar bence dedirten' 138. Güney
sudan, 139. Miyammar, 140. Tayland, 141.
Esvatini diye devam eden liste yani yüz kişiyi
çevirip sorsan yüzü de “bu ne” der, ülke oldu-
ğunu bilmez, 2020 Yılı Dünya Basın Özgürlüğü
İndexi sıralamasında bizden daha özgür dedir-
ten liste bir türlü bitmiyordu.

Ve 'Yok artık, enflasyon yüzde 4 bin, nasıl
olur da bizden daha özgür olurlar?' sorusunu
sorduran sıralamada 142. Hindistan, 143.
Meksika, 144. Kamboçya, 145. Pakistan, 146.
Cezayir, 147. Venezuella, 148. Honduras, 149.
pandemi, ABD seçimini fırsat bilip, Karabağ'a
cuk diye oturan Putinli Rusya, 150. Demokra-
tik kongo, 151. Bengaldeş geliyordu..

Yahu bildiğin aç bunlar, bence abartmışlar'
diye devam eden listenin sonuna geldiğime mi
sevinsem, ülkemin adını göremediğime mi üzül-
sem derken 152. sırada olan ve 'Bildiğin kral-
lık, bizden daha özgür, haydi canım inanmam'
Burnei diye bir ülke geliyordu.

Veeee 153. sıra da güzel kadınınlarına “na-
taşa” denilen Beyaz Rusya ve Büyük Rusyadan
S 400'leri alıp, son olarak uzaya Türksat 5A'yı
gönderdiğini İstanbul'un İBB sınırları içinde bu-
lunan ana arterlerinde reklam yaparak, tekno-
lojiden Amerika'yı, Avrupa'yı sollayan 154. sıra
da birçok konuda kıskanılan ülkem Türkiye
vardı...

İşte sonunda şahsımın ülkesine ulaştık,
mutlu musunuz?

Özgür ülkem nerede?
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1299701)
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İSTEKLİLERDEN mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası İstekliye ait Ticaret 

İSTENİLEN BELGELER Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi, SGK ve 

Vergi borcu yoktur yazısı, EKAP sitesinden alınan Yasaklı Sorgulama 

Belgesi, Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi. Teklif edilen ürüne ait 

bilgilerin yer aldığı katalog, broşür, resimler, garanti belgesi. Mali teklif 

mektubu Birim fiyat keşif listesi

AK Parti Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Yıldız Akbalık Polat, öz ağabeyinin iddialarına
cevap verdi. “Bu adam sadece biyolojik kardeşim” diyen Polat, “Hakkında uzaklaştırma kararı
aldırdım. Söyledikleri iddiaların tamamı yalan ve iftiradan ibarettir” açıklamasını yaptı

AK Parti Meclis Üyesi Yıldız 
Akbalık Polat, ağabeyinin iddiaları

hakkında açıklamada bulundu. 

Son teknoloji hizmet binası
Selçuklu ve çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak inşa edilen Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binası
dualar eşliğinde hizmete girdi. Bütün birimlerin tek çatı altında toplandığı son teknolojiyle donanmış
bina sayesinde vatandaşlar kaliteli hizmete kolay ve hızlı şekilde erişecek

Bağcılar Belediye’sinin
2017 yılında temeli atılan
modern yeni hizmet binası-

nın inşaatı tamamlandı. Güneşli Ma-
hallesi’ndeki eski hizmet binasının
yanındaki 23 bin metrekare alan üze-
rine inşa edilen bina tamamlanarak
hizmete girdi.  Yeni görev yerlerine ka-
vuşmanın heyecanını yaşayan belediye
personeli, yeni binadaki mesailerinin
ilk gününde Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı’yı alkışlarla karşıladı.

Bağcılarlılar çok şanslı

Programa katılan Bağcılar’ın kurucu
belediye başkanı Feyzullah Kıyıklık,

“Bağcılar bir okuldur. Bu okulun
bütün idarecilerine ve yetkililerine te-
şekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu
etsin” dedi. Vatandaşın hizmet alacağı
yerlerin onlara yakışır olması gerekti-
ğini söyleyen İlçe Kaymakamı Mus-
tafa Eldivan ise “Çok güzel bir bina
olmuş” diye konuştu.

Hep birlikte imza attık

Ev sahibi Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı ise geçen 29 yıllık sü-
reçte Bağcılar’ın nereden nereye geldi-
ğine değinerek şunları söyledi: “Hep
birlikte birçok anılar yaşadık ve Bağcı-
larımızda birçok güzel hizmetlere hep

birlikte imza attık.1992’den bugüne
kadar başta Feyzullah Kıyıklık abim
olmak üzere emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum. Bugüne kadar önce
halka hizmet dedik ve halkın huzuru
için çalışarak ilçemize değer katan
eserler yaptık. İstesek belediye binasını
yapabilirdik ama Bağcılarlı hemşehri-
lerimizin rahatına öncelik verdik.
Şimdi Bağcılar’a bir belediye binası ya-
kışır dedik. Yeni binamıza Bismillah di-
yerek dualarla başlayalım istedik.
İnşallah burada da güzel hizmetlere
imza atarız ve güzel kararlar alırız.
Rabbim bundan sonraki süreçte de
güzel hizmetler nasip etsin.”



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, ev sahipliğini Rotterdam
(Hollanda) Belediye Başkanı Ahmed Abouta-

leb’in gerçekleştirdiği çevri içi 2021 İklim Uyum Zir-
vesi’ne (CAS 2021) katıldı. 25-26 Ocak tarihleri
arasında, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek
olan etkinliğin ilk gününde, “Şehirlerde İklim Adap-
tasyonunu Hızlandırma Üzerine Ortak Bildiri - 1000
Şehir Şimdi Uyum Sağlıyor Küresel Programı” ko-

nulu bir forum düzenlendi. Foru-
mun moderatörlüğünü Küresel
Uyum Merkezi CEO'su Prof. Dr.
Patrick Verkooijen yaptı. Foru-
mun karşılama konuşmasını
Rotterdam (Hollanda) Belediye
Başkanı Ahmed Aboutaleb, açılış
konuşmasını ise, Küresel Uyum
Merkezi Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve 8. BM Genel Sekreteri
Ban Ki-Moon yaptı. Forumda ilk
olarak, Ban Ki-Moon’a, prog-
ramla ilgili bir sunumda 
bulundu.

Yarın çok geç olacak

Sunumun ardından, aralarında İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun da bulunduğu dünyanın farklı ülke-
lerinden 14 büyük şehrin belediye başkanları birer
konuşma yaptı. Günümüzde, iklim değişikliği ve so-
nuçlarının dünyamızı her zamankinden daha fazla
tehdit ettiğini vurgulayarak konuşmasına başlayan
İmamoğlu, şunları söyledi: "Bu nedenle, iklim deği-
şikliğine karşı çözüm geliştirmek için sıkı çalışan kıy-
metli kişileri bir araya getiren ‘İklim Adaptasyonu
Zirvesi 2021 Belediye Başkanları Forumu’nda yer al-
maktan memnuniyet duyuyorum. Dünya nüfusu-
nun yüzde 55’ini barındıran kentler, iklim
değişikliğinde hem baş aktör hem de mağdurdur.
Kentlerin katılımı olmaksızın küresel bir çözümün
söz konusu olamayacağını ve kentlerin acilen hare-
kete geçmesi gerektiğini biliyoruz. İlham veren bir
kent olarak, İklim Adaptasyonu Zirvesi ve C40’ın
gündemindeki yer alan konulara küresel çözümler
bulma amacıyla, daha aktif ve lider bir rol almayı
arzu ediyoruz. Hepimiz şimdi uyum sağlamalıyız;
çünkü yarın çok geç olacak."

İstanbul 2.0’ı tasarlıyoruz

Yönettiği kentin 16 milyonluk nüfusuyla Avrupa’nın
en büyük metropolü olduğunun altını çizen İma-

moğlu, “İstanbul, Türkiye’deki tek C40 üyesidir.
Genç bir nüfusa ev sahipliği yapmaktan gurur duyu-
yoruz. Gelecek için hazırlıklı olmalıyız ve iklim deği-
şikliği konusunda öncü bir rol üstlenecek enerjiye
sahibiz. Seçim kampanyamın sloganı şuydu: ‘Yolu-
muz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var’.
İklim adaptasyonu ve etkilerinin hafifletilmesi uzun
bir süreç, fakat İstanbul olarak bu mücadelede, gen-
çliğimize ve kolektif enerjimize güveniyoruz. Dirençli
bir şehir olmak için, geleceğin sorunlarına bugünden
kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler buluyoruz. Bu
bağlamda, bugün ‘İklim Eylem Planı’ çalışmamıza
devam ediyor ve akıllı şehir çözümlerine dayalı,
çevre dostu, ulaşım altyapısı, gıda ve tarım politika-
ları ile atık ve uzun vadeli su yönetimi alanlarında
sürdürülebilir çözümlere öncelik tanıyan İstanbul
2.0’ı tasarlıyoruz” dedi.

Krizler için hazırlık

Kuraklık, sel ve deprem gibi potansiyel krizler için de
hazırlık yaptıklarına vurgulayan İmamoğlu, “İklime
karşı dirençli ve yeşil bir İstanbul için, pek çok
alanda en iyi ve en güncel uygulamaları hayata ge-
çirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Geçtiğimiz
yıl, 4 milyon metrekare aktif yeşil alan oluşturduk.
Yoğun yağış durumlarında sel riskini ortadan kaldır-
mak üzere, şehrin her köşesinde tasarladığımız yağ-
mur suyu tünelleri ile iftihar ediyoruz. Kuraklık
riskine karşı ise, İstanbulluların su tüketimini azalt-
mak için kampanyalar düzenliyor ve temiz su için
başlıca su kaynaklarının kıyılarında temizleme çalış-
maları yapıyoruz. Şehrimizde bulunan yaklaşık
800.000 binayı güçlendireceğiz. İklim Adaptasyon
Zirvesi 2021 ile C40 gündemine paralel olarak bu
konularda öncü olmak bizim için çok önemli” ifade-
lerini kullandı. 

Yaratıcı çözüm şart

“Beklenmedik Kovid-19 krizi, acil durumlara müda-
hale yaklaşımımızda radikal bir değişikliğe neden ol-
muştur” diyen İmamoğlu, “Genç nüfuslu bir şehir
olarak, diğer şehirlerden daha hızlı ve yaratıcı çö-
zümler sunmak zorundaydık. Sağlık uzmanlarının
yanı sıra temel çalışanlar olarak belediye personeli-
miz, hayatın akışını sürdürmede kritik bir rol oyna-
mıştır. Bu süreçte yüz binlerce ailenin gıda, ekmek ve
su ihtiyacını kendi organizasyonlarımızla karşıladık.
Sürdürülebilir ulaşım, yeşil alan ve dijital dönüşüm
projelerimizle, milyonlarca düşük vasıflı iş gücüne
önemli bir istihdam kapısı açtık” bilgilerini paylaştı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine karşı toplumların
adapte olma çabalarını hızlandırmak, yenilemek ve ölçeklendirebilmek amacıyla toplanan
2021 İklim Uyum Zirvesi’nde bir konuşma yaptı. İmamoğlu, dünyanın farklı ülkelerinden 
14 büyük şehrin belediye başkanlarının katıldığı çevrimiçi toplantıda, “İstanbul olarak bu 
mücadelede, gençliğimize ve kolektif enerjimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı

BİLGENCE

Celal BİLGEN

O rta Asya'da yaşayan atalarımız kuraklık
yüzünden doğup büyüdükleri toprakları terk
ederler.

Yaradan bizlere iki Mustafa göndermiş Muhammed
Mustafa Allaha kul olmayı öğretmek, için Kemal Mus-
tafa'yı kula kul olmamayı öğretsin diye.

Nehir kenarında abdest alan birini gören peygamber
efendimiz israftan kaçının, nehir kenarında da evet.

Namık Kemal e sorarlar medeniyet nedir su ve sabun
der. Mustafa Kemal’e sorarlar medeniyet nedir alçak
olmayan der.

Dünyanın başına bela olan çağın hastalığı korona,
öncelikli korunma maske, mesafe ve temizlik.

Atalarımız önce ne yapacaklarına niyet etmişler
sonra abdest almışlar bizim atamız temizliği en başa
koymuş sonra son elçi güzel ahlakı müjdelemek için
gönderilmiş.

Şanslıyız bizim atamız bundan yaklaşık bin yüz yıl
önce son dini son peygamberi ve onun emirlerini kabul
edip uygulamışlar.

Kuranı Kerim bizim kitabımız oku yaradanın adıyla
oku o bizi asılı duran bir sudan bir kan pıhtısından ya-
rattı, odur bize kalemle yazmayı öğretti, odur bize hem
yazmayı hem okumayı öğretti. Gördünüz mü şu kuluna
söz söyleyeni ya o dosdoğru namazını kılıyorsa o zaman
çağırın yandaşlarınızı bizde çağıracağız zebanileri tuta-
cağız perçeminden sürteceğiz yere taki Allaha yalva-
rana kadar.

Yıldırım buluta rehberlik etmez ağla emri verir. Yere
düşen kar yâda yağmur havada birbirine değmez. Isı-
nan hava ile buhar olarak tekrar göğe yükselir. Trafik
böyle devam eder.

Şehitler hakkın rahmetine ererler göğe çıkarlar bir
daha yere inmezler, oysa suyun trafiği yerden göğe gök-
ten yere davam eder gider şehitlerin borcu evli ise eşine
olurmuş, nikâhta seni boşarsam (mihri muaccel) şu
kadar akçe yâda altın vericem.

Selçuklu zamanında askerler arkadaşları şehit
olursa onun eşine nikâhta verdiği sözü yerine getirmek
için şehit arkadaşlarının kendine özel ne kadar eşyası
varsa (tabaka, ayna, tarak, cüzdan sigara ağızlığını)
bunları tek tek ihale yolu ile paraya dönüştürürler, bu
ihaleye katılmak katılanları çok mutlu eder. Elde edilen
parayı nikâhta eşine verdiği mihri muacceli öderler
para artarsa artan parayı ailesine verirlermiş.

Akşamları ben büyük yayın organıyım diyen görsel
medya hukukçuları gazetecileri topluyorlar o bunu dedi
bu bunu dedi.

Seçim ne zaman olur ben senden daha milliyetçiyim
birbirlerine ağza alınmayacak sözler. Şahsen ben uy-
gunsuz söz sarf eden kişilerin abdest alırken ağızlarını
yıkamayı unuttular diye düşünmekten kendimi 
alamıyorum

1990 dan dan önce biz en büyük banknot parayı
gelin damat başına takamıyorduk şimdi en büyüğünden
dört tane takman gerekiyor. Çeyrek altın yedi yüz
elli lira

Arkadaşı arkadaşına ben sana bir şey söyleyicim, ar-
kadaşı dur bu anlatacağının bana faydası var mı yok
sana yok o zaman boşver anlatma.

Günümüzde neredeyse ülkemizin her tarafında ku-
raklıktan bahsediliyor, göletler barajlar % 40 seviyesine
son yağan yağmur ve karla oluştu.

Yaklaşık bir ay kadar önce hava durumunu dinleyen
alay konusu olan yağmur duasına çıktılar. Ben duyma-
dım duyan varsa söylesin ben inanırım.

Dört büyük meleğimiz var olduğu biliniyor ve inanılı-
yor Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil ön harflerini yazar
yukarıdan aşağıya okursan karşına Cami çıkar.

Dört meleğin ayrı görev dağılımı var Mikail rüzgâr-
ları estiren yağmurları yağdıran olarak bilinmektedir.
Yağmur duasını yapan okuyan dinleyen birilerinden Mi-
kail Aleyhisselam dan hayır duamızı eksik etmeyelim
estirsin rüzgarları yağdırsın yağmurları diye dua etti-
ğini duydunuz mu.

Yağmur duasından dönenler Bektaşi babasına rast-
larlar hayrola nereden geliyorsunuz, yağmur duasından.
Bana söyleseydiniz nasıl olacak verin bana bir testi su
verirler çıkarır sırtından gömleğini ıslatır.

Gömleği kurusun diye bir ağaca asınca başlar yağ-
mur yağmaya erenler nasıl oldu bu iş anlayamadık de-
yince aramız çok iyi değil gömleğim kurumasın diye
yağmuru gönderdi.

Ben Tekirdağ İline bağlı Malkara ilçesindenim gölet
ve baraj sayılarını tam olarak bilmiyorum ancak bildi-
ğim bu sulama gölet ve barajlarında neredeyse yok de-
necek kadar kapalı sistem yok.

Alkol tedavisi gören birine kimi seviyorsun sorusuna
kendimi seviyorum diyene kadar tedaviye devam 
ediliyor.

Kim’ ki benden milliyetçi kim’ ki benden vatansever
Devlet Su İşleri, Toprak su ve Büyükşehir Belediye Baş-
kanları Meclis üyeleri bulundukları yörede su toplama
havzalarının kapalı sisteme geçmek için akıl yoruyor
bütçe, plan ve proje oluşturuyor işte onlar benim 
önümdedir.

Barajların kanalı varsa sulama: açık, salma, yağ-
murlama ve damlama olarak yapılıyor. Salma su de-
kara 125 ton yağmurlama 25 ton damlama 7 ton.

Tarlalarımızdan yılda iki kez ürün almak istiyorsak
toprağımızı arttıramayacağımıza göre mutlaka kapalı
sisteme geçmek zorundayız.

Ülkemizde köprüler yollar tüneller yap işlet devret
sistemiyle yapılıyorsa neden barajlarımıza kapalı sistem
bu yolla yapılmıyor.

Su akar Türk bakar sözünü çürütelim damlama su-
lamaya geçmek için olanca aklımızı ve sermayemizi
kullanalım.           

Bakış açısı
GENCLIGIMIZEGENCLIGIMIZEGENCLIGIMIZEGENCLIGIMIZEGENCLIGIMIZEGENCLIGIMIZEGENCLIGIMIZEGENCLIGIMIZE
GUVENIYORUZ

Pandemi sürecinin yeşil alanların önemini bir kez
daha ortaya çıkardığını belirten İmamoğlu, sözlerini
şöyle noktaladı:  “Tüm küresel konularda kolektif
ve somut eylem, bugün her zamankinden daha çok
gereklidir. İklim değişikliği de bunlardan biridir.
Kentlerin bu konudaki rolü inkâr edilemez. İklim de-
ğişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için sarf etti-
ğimiz her çabaya büyük bir tutku, ilgi ve genç bir
enerjiyle katılıyoruz. Diğer şehirlerle bilgi ve tec-

rübe paylaşımında bulunmaktan, bu konuda ortak
etkinliklere katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ne-
denle, bugün burada olmaktan dolayı duyduğumu
memnuniyeti bir kez daha belirtmek isterim. Yolu-
muz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var ve
7,6 milyar insan için çalışıyoruz. İş birliğimizi daha
da ileriye taşımak için önümüzdeki günlerde düzen-
lenecek diğer etkinliklerde sizlerle tekrar bir araya
gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

7,6 MiLYAR iNSAN iÇiN ÇALIŞIYORUZ

GENCLIGIMIZE

BENi SUREKLi
DÖVUYORDU!
İstanbul’da bir alışveriş merkezinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Mesut Öztürkmen’in (44) falçata ile saldırması
sonucu yüzünden yaralanan ve yüzünün bir kısmı felç olan Ukraynalı Hanna Butym (28), çok korktuğunu söyleyerek,
"2 buçuk yıl evli kaldım. İyi bir yaşamım yoktu onunla beraberken. Beni dövüyordu, şiddet uyguluyordu " dedi

Olay, 15 Ocak günü Bar-
kırköy’de bir alışveriş mer-
kezinde meydana geldi.

Eşinin kız kardeşinin sosyal medya
hesaplarını takip ederek Kocaeli’den
İstanbul’a gelen Mesut Öztürkmen,
alışveriş merkezinde kendisinden bo-
şanmak isteyen Ukraynalı eşi Hanna
Butym’i takip ederek saldırdı. Elinde
bulunan falçata ile Hanna Butym’in
yüzünü kesen Öztürkmen’i çevrede
bulunan kişiler engelledi. Olayın ar-
dından yaralanan kadın hastaneye
kaldırılırken, Öztürkmen olay yerin-
den kaçtı. Polis ekipleri tarafından
yakalanan Mesut Öztürkmen, Bakır-
köy Nöbetçi 4’üncü Sulh Ceza Ha-
kimliği tarafından ‘Eşini kasten
öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2,5 yıl evli kaldım

Olayın ardından yüzünün yarısının
felç olduğunu ve korku dolu günler
yaşadığını belirten Hanna Butym,
“Ben Mesut Öztürkmen ile 2,5 yıl
evli kaldım. İyi bir yaşamım yoktu
onunla beraberken. Çalışmıyordu,
bana, çocuklara ve kendine bakmı-
yordu. Beni dövüyordu, şiddet uygu-
luyordu ve başka kadınlarla
konuşuyordu. Ben bu şekilde yaşa-
mak istemedim ve boşanma davası
açtıktan sonra Ukrayna’ya gittim.
Adresimi bilmiyordu, nerede yaşadı-

ğımı bilmiyordu ama sürekli bana
hem cep telefonundan hem de sos-
yal medya hesaplarından yazıyordu,
tehdit ediyordu. Ben seni öldürece-
ğim, senin kız kardeşini ve ailendeki
4 kişiyi öldüreceğim diyordu. Adre-
simi bilmiyordu ama beni hep bul-
mak için çalışıyordu. Ben seni bir
gün bulup öldüreceğim diye yazı-
yordu bana” dedi.

Amacı öldürmekti

Olayın ardından Mesut Öztürk-
men’in polise verdiği ifadesinde ken-
disini öldürmek için geldiğini
söylediğini iddia eden Hanna Butym
şöyle konuştu: “Benim kız kardeşim
eşiyle beraber İstanbul’a tatile ge-
lince onların yanına geldim onunla
görüşmek için. Bir alışveriş merke-
zine gidip vakit geçirdik ve oraday-
ken beni buldu. Nasıl bulduğunu
bilmiyorum ama kız kardeşim 2 gün
önce sosyal medyada bir fotoğraf
paylaşmıştı, alışveriş merkezinin ışık-
larını çekip atmıştı. İki gün sonra
yine alışveriş merkezine gittik. Mesut
Öztürkmen polise de 2 gün orada
beklediğini söylemiş. Arkamdan geldi
saçımdan tuttu ve yüzümü kesti. Bo-
ğazımı kesmeye çalışmış ama onu
tutmuşlar o yüzden yapamamış.
Beni öldürmeye çalışmış Mesut Öz-
türkmen polise öyle söy-
lemiş.” DHA

Yüzünün yarısının felç kaldığını
ve birçok refleksi kullanamadı-
ğını söyleyen Hanna Butym, söz-
lerine şöyle devam etti: "Şu
anda o cezaevinde ve ben kor-
kuyorum. Erkenden dışarı çıkar
diye korkuyorum. Çok ceza al-
masını ve cezaevinde uzun süre

kalmasını istiyorum. Korkuyo-
rum çünkü. Yüzümde şu anda
yaralar var, şu an yüzümün yarı-
sını hissetmiyorum. Kaşım çalış-
mıyor, gülme refleksi çalışmıyor
ve bir doktorun bana yardım et-
mesini istiyorum, eski yüzüme
kavuşmak istiyorum." 

ESKi YÜZÜME KAVUŞMAK iSTiYORUM

Faturalar için
yeni kampanya
İGDAŞ, fatura borçlarını ödeme güçlüğü çeken
aboneleri için yeni bir kampanya başlattı. Gecikmiş
fatura borçları, kredi kartıyla, vade farkı, ilave ücret,
komisyon olmaksızın 10 taksitte ödenebilecek

İstanbul’a 35 yıl-
dır güvenli gaz da-
ğıtımı sağlayan

İGDAŞ, pandemi sürecinde,
ödeme güçlüğü çeken abone-
lerini rahatlatacak bir kam-
panyayı hayata geçirdi.
İGDAŞ aboneleri, gecikmiş
fatura borçlarını, 10 aylık tak-
sitle ödeme imkânına kavuşu-
yor. Bu kampanya, zorlu
pandemi koşullarından olum-
suz etkilenen İstanbullulara
nefes aldıracak.

10 taksitte ödeyebilecek 

Kampanyadan, son ödeme
tarihi 25 Aralık 2020 ve önce-
sine ait, daha önce yapılan-
dırma konusu olmamış, en az
iki gecikmiş faturaya sahip
abonelerle; son ödeme tarihi,
1 Kasım 2020 öncesi olan ve
bir adet ödenmemiş faturası
bulunan tüm aboneler yarar-
lanabilecek. Kredi kartı ile
ödeme yapmak isteyen abo-
neler, anapara ve kampanyaya
giriş tarihlerine kadarki ge-
cikme bedellerini, herhangi bir
vade farkı, ilave ücret ya da
komisyon olmadan, anlaşmalı
bankaların kredi kartı ile 10
taksitte ödeyebilecek. Nakit

olarak ödemek isteyenlere ise
kampanyaya giriş tarihine ka-
darki gecikme bedelini peşi-
natla birlikte ödemek kaydıyla,
borçlarını 4 taksit halinde ve
vade farkı olmaksızın ödeme
imkânı sunuluyor.

Kampanyadan
faydalanın

Kampanya hakkında bilgi
veren İGDAŞ Genel Müdürü
Dr. Mithat Bülent Özmen,
2021 yılının ilk kampanya-
sında, özellikle pandemi nede-
niyle ödeme güçlüğü çeken
abonelerine destek olmayı
amaçladıklarını belirtti.
Özmen, "Bu kampanya ile
evsel ya da ticari tüketim
yapan tüm abonelerimizin
doğal gaz ihtiyacını kesintisiz
sağlayabilmesini; abonelerimi-
zin varsa birikmiş borç yü-
künü rahatlıkla
ödeyebilmelerini hedefliyoruz"
dedi. Altyapı alanındaki yatı-
rımlar ve yeniliklerle, günün
24 saati hizmet verdikleri İs-
tanbulluların yaşam kalitesini
yükselttiklerine dikkat çeken
Özmen, gecikmiş fatura borcu
bulunan aboneleri kampanya-
dan faydalanmaya davet etti.

Ekrem 
İmamoğlu
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2020’de salgına rağmen
80 ülkeden 20 binden

fazla Yahudi İsrail’e
taşındı. İsrail yeni gelen-

lere vatandaşlık verip,
Doğu Kudüs ve Batı 

Şeria’da Filistin toprak-
ları üzerine inşa edilen

evlere yerleştiriyor

İsraİl, 2021 yılında gerçek-
leşecek olan yeni göçmen
dalgasına hazırlanıyor. Geç-

tiğimiz yıl korona salgınına rağmen
80 ülkeden 20 binden fazla Yahudi İs-
rail’e taşındı. Sözde “İsrail’e Dönüş
Yasası”na göre herhangi bir Yahu-
di’nin çocuğu ya da torunları eğer İs-
rail’e göç ederse, otomatik olarak

İsrail vatandaşlığı alma hakkına sahip
oluyor. İsrail yönetimi önümüzdeki
yıllarda 250 bin Yahudi’nin ülkeye dö-
neceğini öne sürüyor.Yahudi Göç-
menlik Bakanlığı, dünyanın dört bir
yanından 80 ülkeden 20 binden fazla
yeni göçmenin İsrail’e yerleştiğini
açıkladı. Korona korkusunun Yahudi-
lerin İsrail’e göç etmelerinin yeni bir

nedeni haline geldiği ve Yahudiler’in
İsrail’de kendilerini güvende hissettiği
öne sürüldü. İsrail’in, sağlık kısıtlama-
larının kaldırılmasının ardından yeni
bir Yahudi göçü dalgasına hazırlandı-
ğını doğrulandı.Ekonomik krizler, dini
ve ideoloji gibi nedenlerle Amerika
Birleşik Devletleri’nden gelen göç-
menlerin çoğunluğu oluşturuyor.

80 ülkeden işgal göçü
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Almanya hükümeti yeni uluslararası Corona virüsü risk listesi 
yayınladı. 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak 
listede 3 kategori bulunuyor. Buna göre "en tehlikeli" olarak tanım-
lanan ilk listede İngiltere, İrlanda, Güney Afrika ve Brezilya yer
alırken, aralarında ABD, İsrail, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin 
bulunduğu 24 ülke "yüksek riskli" ülkeler olarak tanımlandı

B u iki gruptan Almanya‘ya yapılacak
seyahatlerde yolculardan en fazla 48
saat öncesinde yapılmış negatif Co-

rona virüsü testi istenecek. Türkiye, "yüksek
riskli" grubundan 100 ülkenin yer aldığı "nor-
mal riskli" grubuna alınmış durumda. Tür-
kiye ve diğer ülkelerden ülkeye giriş
yapanların en geç 48 saat içinde virüs testi
yaptırması gerekiyor. Buna ek olarak Alman-
ya’ya giriş sonrasında 10 günlük bir karan-
tina süresi gerekecek.

Mutasyonlu virüs endişe yaratıyor

Öte yandan Corona virüsünün mutasyona
uğrayan ve mevcut virüsten çok daha hızlı
yayıldığı belirlenen ‘B117’ türünün Al-
manya’da giderek çoğalması endişeye yol
açıyor.Hafta sonunda başkent Berlin’deki
Humboldt Hastanesi‘nde mutasyonlu Co-
rona virüsün tespit edilmesinden sonra has-
taneye giriş-çıkışların yasaklandığı, hasta
kabulünün durdurulduğu ve 400’ü hasta
olmak üzere toplam 2 bin kişinin karantinaya
alındığı belirtildi.

Sayının düşmesinde en doğru yöntem

Virüsün dahiliye ve kardiyoloji birimlerinde

yatan 16 hastada ve dört personelde tespit
edildiği haber verilirken, hastahenede çalışan-
ların sadece iş yeri ve ev arasında özel olarak
kiralanan servis otobüsleriyle gidip-gelmele-
rine izin verildiği duyuruldu. Başbakan An-
gela Merkel’in danışmalarından Helge
Braun, mutasyona uğrayan Corona virüslü
vaka sayısının Almanya çapında artmasın-
dan endişe duyulduğu ifade ederek, "Ber-
lin’deki olay B117’nin ülkemizde kısa bir
sürede belirleyici türe dönüşeceğini gösteri-
yor. B117 Almanya’ya gelmiş durumda ve
benzer bir durum diğer ülkelerde de ortaya
çıkacak. Şu anda tedbirlerin çok sıkı tutup,
genel vaka sayısını azaltmak en doğru yön-
tem" şeklinde konuştu.

Yayılması önlenmeli

Geçen hafta Hıristiyan Demokrat Birlik
(CDU) Genel Başkanı seçilen Kuzey Ren
Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet,
mutasyona uğramış yeni virüsün ülkede ya-
yılmasının önlenmesi gerektiğini belirterek,
vaka sayılarındaki genel gerilemeye rağmen,
alınan önlemlerin daha uzun bir süre yaşamı
belirleyeceğini duyurdu. Sıkı tedbirlerin yaz
aylarına kadar devam edeceğini ifade eden

Laschet, "Kısıtlamaların gevşetilmesi ya da
kaldırılması gerçekçi bir beklenti değil" dedi.

Mutasyonun daha bulaşıcı

Mutasyonun 6-8 kat daha fazla bulaşıcı ol-
duğu tahmin ediliyor. Federal hükümet, Co-
rana virüsünün yeni türüne karşı acil olarak
karantina önlemlerini 14 Şubat’a kadar
uzatma kararı almıştı. Bu kapsamda vatan-
daşların tüm özel temaslarını en aza indir-
mesi ve mümkün olduğunca evde kalması
istenirken, gıda mağazaları dışında tüm ma-
ğazaların, kreş ve okulların, sinema, tiyatro,
berber ve güzellik salonlarının kapalı kalması
kararlaştırıldı. Ayrıca kamusal alanlarda,
toplu taşıma araçlarında ve gıda marketle-
rinde tıbbi maske olan FFP2’lerin takılması
zorunlu hale getirildi.14 Şubat’tan önce hü-
kümetin ve eyalet başbakanlarının tekrar top-
lanıp önlemlerinin nasıl devam edeceği
hakkında yeni kararlar alması bekleniyor.
Bu arada son 24 saatte tespit edilen vaka sa-
yısı 6.729’a geriledi. Bu, son 3 ayda kaydedi-
len en düşük günlük vaka sayısı. Corona
salgını son 24 saatte kaydedilen 217 can kay-
bıyla birlikte toplamda 52 bin 87 kişinin ölü-
müne yol açtı.

AB’de ilk antikor 
tedavisi Almanya’da
Almanya'da şimdiye kadar yaklaşık 1 mil-
yon 500 bin kişininin ilk aşıları tamam-
landı. Aşıların tedarikinde meydana gelen
aksaklıklar nedeniyle son günlerde eleştiri-
lerin hedefinde olan Federal Sağlık Bakanı
Jens Spahn, aşılama kampanyasına ek
olarak antikor ilaçlarının bu haftadan iti-
baren üniversite hastanelerine dağıtılaca-

ğını duyurdu. 400 milyon Euro ödenerek
200 bin doz antikor üreten ilaç satın alın-
dığını bildiren Spahn, ilacın hastalığın şid-
detli seyrini önleme özelliği taşıdığını ve
AB’de ilk kez Almanya’da kullanılacağını
haber verdi. Antikor ilacı, eski ABD Baş-
kanı Donald Trump’ın Corona enfeksi-
yonu tedavisinde de kullanılmıştı.

Yerli üretim için adım atıyor
Üst düzey bir yönetim yetkilisi, Başkan Joe Biden'in dünyanın en büyük tek alıcısı olan ABD hükümetinin satın alma
gücünden yararlanarak yerli üretimi artırmak ve yeni teknolojiler için pazarlar yaratmak için adımlar atacağını söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, federal hü-
kümetin her yıl satın aldığı 600 milyar
dolarlık mal ve hizmetleri yapılandı-
ran mevcut "Buy American" hükümle-
rindeki boşlukları kapatmayı
amaçlayan bir yürütme emrini imzala-
yacak. Feragatnameyi daha şeffaf
hale getirmek ve süreci denetlemek
için üst düzey bir Beyaz Saray kurulu
oluşturulacak. Biden'in başkanlık
kampanyasının temel ilkelerinden biri
olan ABD imalatının artırılması, eski
Başkan Donald Trump'ınki de dahil
olmak üzere önceki yönetimler için
can sıkıcı bir zorluktu.Daha düşük üc-
retler ve daha zayıf çevresel stan-
dartlar, son yıllarda tıbbi cihazlar da
dahil olmak üzere önemli üretim yete-
neklerinin Çin'e ve diğer ülkelere gö-
çünü tetikleyip Kovid-19 salgını
sırasında ortaya çıkan kritik boşluk-
lara neden oldu.

Çin, ABD'yi geride bıraktı

Birleşmiş Milletler verilerine göre;
Çin, 2010 yılında dünyanın en büyük
üreticisi olarak ABD'yi geride bıraktı
ve 2018'de küresel üretimin yüzde
28'inden sorumluydu.Ticaret uzman-
ları, kritik tedarik zincirlerini yeniden
kurmanın ve yenilerini geliştirmenin
ABD'nin büyümesi için kritik olduğunu
söylüyor.ABD ticaret açığı kasım
ayında, son 14 yılın en yüksek sevi-
yesi olan 68 milyar dolara çıktı. Bu
artışın nedeni ise işletmelerin rafları
yabancı mallarla doldurmak ve yerli
fabrikaları yabancı parçalara bağımlı
olarak tedarik etmek için çabalaya-
rak ihracattaki artışı dengelemesi
oldu. Yetkili, "ABD sözleşmeler için

yılda yaklaşık 600 milyar dolar harcı-
yor ve bu para aynı zamanda endüs-
triyel gücümüzü canlandırmaya ve
yeni teknolojiler için pazarlar yarat-
maya yardımcı olabilir" dedi.Emir, fe-
deral kurumları ABD içeriğini
belirlemek için kullanılan eşiği yeni-
den değerlendirmeye, satın aldığı şir-
ketlerin büyük ölçüde yabancı yapımı
malları ithal etmesini ve yalnızca
küçük değişiklikler yaptıktan sonra
bunları ABD yapımı olarak satmasını
engellemeyi amaçlıyor.Yetkili, bu ha-
reketin Biden’ın ücretleri artırma,
daha fazla sendika işi yaratma ve
ABD tedarik zincirlerini güçlendirme
çabasının bir parçası olduğunu söy-

ledi. Biden'ın otomasyonun ve küresel-
leşmenin Amerika'da iyi maaşlı sendikal
işler yapamayacağımız anlamına gel-
diği şeklindeki yenilgici fikrini kabul et-
mediğini aktardı. Daha fazla ABD
yapımı mal satın almadaki zorluk, kıs-
men birçok temel endüstrideki erozyo-
nun bir yansımasıdır. Wal-Mart da dahil
olmak üzere başlıca ABD perakendeci-
leri, tüketicilerin istediği ürünleri elde
etmek için daha sonra yabancı üretici-
leri mahkemeye vermek amacıyla yük-
sek profilli "Made in America"   
kampanyaları başlattı. 2015 yılında pe-
rakendeciler, Federal Ticaret Komis-
yonu tarafından ülkede yalnızca kısmen
üretilen ürünlerin etiketlenmesi için bir

soruşturma ile karşı karşıya kaldı.

Trump uyarılmıştı

İş grupları, Trump yönetiminin buradaki
"Buy American" emirlerini tıbbi ekipman
ve ilaç sektörlerini de kapsayacak şe-
kilde genişletme çabasını hakkında
uyararak, pandemi sırasında kıtlığı
daha da kötüleştirebilecekleri konu-
sunda uyarıda bulundu.Yetkili, emrin
korumacı olarak görülüp görülmeyeceği
sorulduğunda, bunun ABD'nin Dünya Ti-
caret Örgütü kapsamındaki taahhütle-
riyle tamamen tutarlı olduğunu söyledi.
Beyaz Saray'ın küresel kuralları moder-
nize etmek için ticaret ortaklarıyla ça-
lışmayı umduğunu söyledi.

Adil ama hızlı
yargılanacak
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer,
eski Başkan Donald Trump’ın azil yargılaması hakkında,
"Adil bir mahkeme olacak ama nispeten hızlı ilerleyecek”
dedi. Sürecin fazla zaman almaması gerektiğini belirten
Schumer, “Yapacak çok fazla işimiz var” diye konuştu.Schu-
mer, büyük bir ekonomik pakete ihtiyaç olduğunu da belirtti
ve Cumhuriyetçilerin bu konuda Demokratlara katılmasını
umduğunu vurguladı. Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mitt
Romney, Donald Trump’a yönelik azil kararına destek verse
de Senato’daki yargılamada ne yönde oy kullanacağını be-
lirtmedi. Romney, sunulacak delillere göre oy kullanacağını
söyledi.Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise 
Senato’daki yargılamaya karşı çıkan isimler arasında yer
aldı.Öte yandan, Güney Carolina Senatörü Lindsey Gra-
ham da Rubio gibi Senato’daki yargılamaya karşı çıkıyor.
Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ın ise
Temsilciler Meclisi’nin Trump’la ilgili aldığı 2'nci azil kararını
memnuniyetle karşıladığı Amerikan medyasına yansımıştı.
Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılanmasına 8
Şubat’ta başlanacak. Donald Trump’ın suçlu bulunması için
100 üyeli Senato’da 67 senatörün bu yönde oy kullanması
gerekiyor.Senato’daki 48 Demokrat ile 2 bağımsız üyenin bu
yönde oy kullanmasına kesin gözüyle bakılırken, Trump’ın
suçlu bulunması için 17 senatörün de eski başkanın suçlu 
olduğu yönünde oy kullanması gerekecek.
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oyuncu A D A A L Z E E R T E M oyuncu
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emir L Korgeneral

Notada
duraklama

Yunan E S Toprak
Mahsülleri A "Müjde ..."

Dar düzlük, A R
Tezgahtar A B K O R G birbirine

büyük kanal K T M O Akla ve U
K E T U M Tepkime L Baston

Viyola A S A Sinirli beddua V A H
Çabucak L Denetim

pulu Y Çok su içen
kimse T E A M Ü L A S A B

Ç A B U K "Bolluk"

ikileme

bir söz

Kürek
çekmeden

ilerleme L A V A Madenî
boyalarla

resim yapma
yöntemi E Vedia E Pirzola

kestane
renginde

olan
D A R B E T Vücutta

hareket E Olurda F R E S K
K O N U R Meslek

Dünya Mavera A Japonya T O K Y O Yemin

Sonsuzluk A Büyük
tepsi S Açma, M Done O

Evin bir
bölümü D B A Ö R T Ü Kaba hitap

sözü L E N M Avut

Kayak A V T
P O R T A L

Bütünüyle
top

biçiminde T O R T O P Kul köle

Litre A B D
Nesne ile

ilgili

ABD Hava
Kuvvet-

lerinde pilot
N E S N E L

kipi

Kozmetikte

mum türü
D O E S E M E Bakraç H E L K E B R K E R E

B A L M U M U Yad A N M A Bir
element T T A N Eti H T T
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KOÇ BURÇLARI VE 
YÜKSELEN KOÇLAR
Bu hafta ikili ilişkilerinizde yıkıcı tutumlar ve
can sıkıcı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Değerli bir eşyanızı kaybedebilirsiniz. Size karşı
haksızlık yaparak başarı elde etmek isteyen in-
sanlarla iç içe olmanız sizi çok fazla yorabilir.
Çevrenizdeki insanlara karşı gerekli cesareti ve
gücünüzü göstermenizde yarar var. Hafta ba-
şında önemli kararlar almanız gerekebilir. Bu
kararları ertelemeniz sizin açınızdan çok daha
iyi olabilir. Bencil ve kendi bildiğini okuyan in-
sanlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Olası fikir
ayrılıkları tartışmalara neden olabilir.

BOĞA BURÇLARI VE
YÜKSELEN BOĞALAR
Bu hafta düşünmeden alınabilecek kararların
olumsuz sonuçları ile karşı karşıya kalabilirsi-
niz. Zihinsel anlamda karışık düşünceler içinde
olabilirsiniz. Bu durum gerginlikler yaratabilir.
Yeni anlaşma ve sözleşmeler imzalanabilir.
Fakat detaylı düşünüp, dikkatli okuyarak hare-
ket etmelisiniz. Muhtemel yanlışlıkların önüne
geçebilirsiniz. Zihinsel, ruhsal veya duygusal
yeni bir heyecan ortaya çıkabilir. Düşünce ve
duygularınızda yaşayacağınız dalgalanmalar,
hayatınızda olumlu yönden değişimlerin ortaya
çıkmasına vesile olabilir.

İKİZLER BURCU VE 
YÜKSELEN İKİZLER
Bu hafta ikili ilişkilerinizde sevgi ve saygının ye-
rini şiddetin alabilir. Düşüncesiz tutum ve tavır-
larla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden ikili
ilişkilerde gerginlikler kaynaklı anlaşmazlıklar,
çatışmalar gün yüzüne çıkabilir. Daha anlayışlı,

yardımsever olmanızda yarar olabilir. Maddi
konularda alışveriş dengesinin sağlanmaması
ve aşırı tüketim, israf sizi ekonomik anlamda
zor bir duruma sokabilir. Beklenmedik bir anda
gelen seyahat size iyi gelebilir.

YENGEÇ BURCU VE 
YÜKSELEN YENGEÇLER
Bu hafta hayatınızda önemli kararlar alabilirsi-
niz. Alınacak ciddi kararlar büyük değişimlerin
ortaya çıkmasına vesile olabilir. Özellikle duy-
gusal dünyanızda sizi heyecanlandırabilecek
kadersel dönüşler söz konusu olabilir. Özel ha-
yatınızda size aşırı ilgi gösterebilecek, size
güven verebilecek bir kişinin var olması, mutlu
bir birlikteliğin ortaya çıkmasına neden olabilir.
Maddi konularda alış-veriş dengesinin sağlan-
maması, gelecekle alakalı endişelerinizin, kaygı-
larınızın ortaya çıkmasına neden olabilir.

ASLAN BURCU VE 
YÜKSELEN ASLANLAR
Bu hafta iş, kariyer konularında başa-
rılı sonuçlar elde edebileceğiniz giri-
şimler söz konusu olabilir. İş
vesilesi ile iletişimde olduğunuz
kişiler sizi zorlayabilir. Fakat
kararlı ve kendinden emin
olmanız emeklerinizin kar-
şılığını almanıza vesile
olacaktır. Kazancınızda,
maddi olanaklarınızda
artışların olması güven
arayışınızın sonucu ola-
rak sizi rahatlatabilir.
Beklemiş olduğunuz bir
haberin gelmesiyle içsel
bir rahatlamaya sahip
olabilirsiniz. Aynı za-
manda duygusal dünya-
nızda yeni tanışmalar
olabilir. İlişkisi olan Aslan
Burcu iseniz ilişkinizin tazelen-
mesi, coşkun duyguların ortaya
çıkmasına vesile olabilir.

BAŞAK BURCU VE 
YÜKSELEN BAŞAKLAR
Bu hafta çevrenizdeki insanların değerinizi
bilmemesi anlaşmazlıklar yaşatabilir. İş haya-
tınızda güven arayışında olabileceğiniz bir
süreç yaşayabilirsiniz. Düşünmeden alınabi-
lecek yeni kararlar, uzun vadede pişmanlık
hissine sahip olmanıza neden olabilir. İş ko-
nusunda gerginliklerin, anlaşmazlıkların ya-
şanmaması için detaylı düşünerek, sakin
hareket etmenizde fayda var. Duygusal dün-
yanızda eğer bir beraberliğiniz varsa ilişkide
kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Eğer yalnız-
sanız özellikle bu hafta birtakım arayışlar 
içerisine girebilirsiniz.

A strolog Kenan Yasin
Bölükbaşı, 25-31
Ocak haftası için

burçları bekleyen gelişmeleri
yorumladı. Hafta sonu itiba-
riyle başlayan Merkür’ün
Retro hareketinden dolayı
kargo işlemlerinde, ulaşımda,
özellikle de kısa yolculuklarda
aksaklıklar olabilir ve hırsızlık-

lar artabilir. Şubat sonuna kadar dikkat! Bu
dönem ilgi ve iltifat almak, takdir görmek is-
teyebilirsiniz. Sağlık açısından solunum yol-
ları problemleri ön planda. Yakın çevre,
kardeşler, kuzenler ve akrabalarla ilgili de ile-
tişim problemleri yaşanabilir. Ev, aile, deko-
rasyon işlerinize, çalışma düzeni ve
ortamınıza yoğunlaşabilirsiniz. Evcil hayvan-
larınız ya da çalışanlarınızla ilgili bir gündem
söz konusu olabilir.

Detaylı okuyun

Hafta başında ikili ilişkilerde kadersel dönüş-
ler söz konusu olabilir. Aidiyet duygunuz yo-
ğunlaşabilir. Sorumluluk almak istemeyebilir
ve işi havailiğe vurabilirsiniz. Yazılı ve sözlü
iletişimlerde çifte kontrol faydanıza olacaktır.
E-mail, sms ve whatsapp gibi iletişim araçla-
rında yanlış gönderimlere dikkat. Yeni an-
laşma ve sözleşmeler imzalanabilir. İmza
atmadan önce sözleşme maddelerini detaylı
okumak sizler için önemli olacak. İçeriğin, ih-
tiyaçlarınızı karşılayacak nitelikte olup olma-
dığına dikkat etmelisiniz. 

Sağlığınıza dikkat

Haftanın ikinci gününde zamanın nasıl geçti-
ğini anlamayabilirsiniz. Eğer yardımlaşma ve
destek çıkmak gibi sosyal sorumluluk proje-
leri içerisinde bulunduysanız ya da “Her-
hangi projeye dahil olmadım ama yetim
besledim, hayvan besledim, hak yemedim”
diyorsanız sizler de ikinci haftanın sürprizle-
rinden faydalanabilirsiniz. Ev, arsa gibi yatı-
rımlarda bulunabilirsiniz. Hesaplı
harcamalar yapmaya özen göstermelisiniz.
Yeni hesap açabilir, birikim yapmak isteyebi-
lirsiniz. Özellikle, bankaya giderek işlemleri-
nizi gerçekleştirmeli ve açtırdığınız hesapların
şifresini kimseyle paylaşmamalısınız. Sağlığı-
nıza dikkat etmelisiniz. Otorite figürlerinin
yardım çağrılarına öfkelenmemeli, onlara
yardım eli uzatmalısınız.

Akışına bırakın

Hafta ortasında eviniz ve işiniz arasında ka-
labilirsiniz. Her iki alanda da her şeyin mü-
kemmel olması için çabalarken yetersizlik

duygusu hakim olabilir. Zaman zaman ha-
yatı akışına bırakmalısınız. Tek başınıza her
şeyin üstesinden gelmek yerine yardım iste-
melisiniz. Ticari işler ve ani seyahatler söz
konusu olabilir. 28 Ocak 2021, saat 22.16’da
Aslan Burcu’nda dolunay deneyimleyeceğiz.
İçte kükreyen dışta mütevazi olan ruhlara
selam olsun! Hepimiz birer aslan terbiyecisi
olduğumuz müddetçe dolunayın bize hizmet
ettiğine şahitlik edeceğiz. Detaylı yazımızı
burçlara özel paylaşacağım.

Tembellik edebilirsiniz

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise biraz
tembellik edebilirsiniz. Yapmaya değer işlere
yönelebilir eğer gereksizse onları öteleyebilir-
siniz. İkili ilişkilerde manipülasyona maruz
kalabilirsiniz. Yersiz gerginlikler yaşanabilir.
Depresif bir tutum içerisine girebilirsiniz. 29
Ocak 2021 saat 18:52’de Merkür Kova Bur-
cu’nun 26 derecesinde durağan olacak. Yak-
laşık iki gün boyunca “Ben durdum, beni
dinleyin” diyecek. 31 Ocak 2021 saat
18:52’de Merkür Kova Burcu’nun 26 derece-
sinde “geri hareketi” ne geçiş yapacak. Retro,
22 Şubat’a kadar sürecek ve Kova Burcu’nun
11 derecesinde düze çıkacak. 

ASTROLOG
KENAN YASİN

BÖLÜKBAŞI

Hafta genelinde gündem başlıklarının iletişim,
arabuluculuklar, ticari anlaşmalar ve sözleşmeler,
arsa alım satım işleri, araştırmalar, bilgi alışveriş-
leri olduğunu söyleyen Astrolog Kenan Yasin 
Bölükbaşı, yeni haftanın ilk gününde burçların
sizlere ne gibi işaretler verdiğini açıkladı

BURC YORUMLARINIZ 

TERAZİ BURCU VE
YÜKSELEN TERAZİLER
Hayatınızda aniden büyük değişimler ortaya çı-
kabilir. Yeniliklere açık cesaretli atacağınız adım-
lar, size mutluluk getirebilir. Yeni girişim, yeni
sorumluluk ve yeni başlangıçların yaşanacağı he-
yecanlı zamanlar yaşayabilirsiniz. Ekstradan bir
sorumluluk almak sizin güçlenmenize vesile ola-
caktır. İkili ilişkilerde güven arayışı içerisinde ola-
bilirsiniz. Çevrenizdeki insanların düşüncelerini,
size karşı bakış açılarını sorgulayabileceğiniz bir
hafta geçirmeniz olası.

AKREP BURCU VE 
YÜKSELEN AKREPLER
Bu hafta özellikle maddi konularda yoğun çaba
ve sıkıntıların ardından emeklerinizin karşılığını
alabileceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayatı-
nızdaki sıkıntı ve üzerinizdeki ağırlıklardan kurtu-
labilirsiniz. Aynı zamanda birden fazla kişi ile
konuşmak, yeni insanlarla tanışmak sizin bölün-
menize sebebiyet verebilir. Aradığınız güçlü te-
meller üzerine kuracağınız ilişki için birden fazla
kişi ile iletişim kurmak yerine tek bir kişiye odak-
lanmanızda faydalı olabilir.

YAY BURCU VE 
YÜKSELEN YAYLAR
Bu hafta gerek maddi gerek manevi açıdan içe

dönük olabilir, kendinize yoğunlaşabilirsiniz.
Durgunluğun ve hareketsizliğin gerekli olduğu,

kendinizi dış etkenlere kapatabileceğiniz bir
hafta geçirecek olabilirsiniz. Geçmişten

gelen çözümlenmemiş bir problem
tekrardan gündeminizde olabilir.

Doğru sonuca ulaşabilmeniz için
sakinleşip, durup detaylı bir şe-
kilde düşünerek hareket etme-
nizde yarar var. Aceleci
tavırlar sergilememeniz
sizin açınızdan daha iyi
sonuçların ortaya çıkma-
sına vesile olabilir.

Duygusal dünyanızda problem-
lere mantıklı yaklaşımlar sergile-

meniz çözüm elde etmenize vesile
olabilir. İkili ilişkilerinizde başkalarının

düşüncelerini dinleyerek hareket etmeniz,
çatışmaların engellenmesine neden olabilir.

Kendinizi bu hafta zihinsel anlamda rahat his-
sedebilirsiniz. Kaygı ve endişelerden kurtulabilir,
hedefleriniz doğrultusunda hareket edebilirsiniz.
Özellikle maddi konularda emeklerinizin karşılı-
ğını alabileceğiniz, verimli çalışmalar olabilir.

KOVA BURCU VE 
YÜKSELEN KOVALAR
Duygusal dünyanızdaki güven arayışınız sizi
olumsuz etkileyebilir. Kendinizi ihmal edilmiş
hissedebilirsiniz. Bireysel hareket etmek yerine
ikili ilişkilerinizin kuvvetlenebileceği arkadaşları-
nızla daha fazla zaman geçirmelisiniz. İkili ilişki-
lerinizde gerginlikler, fikir ayrılıkları, çelişkiler ve
engellerle karşı karşıya kalmamanız için uzlaş-
macı olmalı ve sözlerinizi ince eleyip sık doku-
malısınız. Maddi konularda alış-veriş
dengesinin sağlamaması, çözüm arayışı içeri-
sine girmenize vesile olabilir ve yorulabilirsiniz.

BALIK BURCU 
VE YÜKSELEN BALIKLAR
İşlerinizin sürekli ters gitmesinden şikayetçi
olabilirsiniz. Bu hafta daha verimli sonuçlar
elde edebilirsiniz. Maddi konularda emekleri-
nizin karşılığını alabileceğiniz gelişmeler yaşa-
nabilir. Refahınız için uzun vadeli
beklenmedik fırsatlarla karşı karşıya kalabilir-
siniz. Geçmişten birinin sizinle iletişimi, duy-
gusal ve içsel anlamda rahatlamanıza
sebebiyet verebilir. Yapılabilecek ciddi ve
umut verici konuşmaların açığa çıkması, he-
yecanlı bir hafta geçirmenize vesile olabilir.

BURÇ YORUMLARIBURÇ YORUMLARIBURÇ YORUMLARIBURÇ YORUMLARIBURÇ YORUMLARIBURÇ YORUMLARIBURÇ YORUMLARIBURÇ YORUMLARI

OĞLAK
BURCU VE
YÜKSELEN
OĞLAKLAR

YENI HAFTADA NE DIYOR?
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Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Merkez Hakem Kuru-
lu'ndan yapılan açıklamaya
göre; 2019-2020 Sezonu Süper
Lig şampiyonu Medipol Ba-
şakşehir ile Ziraat Türkiye Ku-

pası şampiyonu Trabzonspor
arasında 27 Ocak Çarşamba
günü oynanacak TFF Süper
Kupa maçını Yaşar Kemal
Uğurlu yönetecek. Atatürk
Olimpiyat Stadı'nda saat

20.45'te başlayacak müsaba-
kada Uğurlu'nun yardımcılıkla-
rını Erdinç Sezertam ve Serkan
Çimen yapacak. Karşılaşmanın
4'üncü hakemi ise Tugay Kaan
Numanoğlu olacak.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasa-
ray, Yeni Malatyaspor deplasmanında
Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in
muhtemeşem golüyle güldü. Puanını 39'a
çıkaran sarı-kırmızılılar, 44 puanlı lider
Beşiktaş ile farkın açılmasına izin vermedi.
Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin
yokluğunda santrforda görev yapan
Babel, bu sezon ligdeki 3'üncü golünü
kaydetti. Tecrübeli futbolcu ayrıca 1-0
biten Ankaragücü maçında da takımının
tek golünü atan isim olmuş, Büyükşehir
Belediye Erzurumspor deplasmanında da
galibiyet golünde asist yapmıştı. Yeni Ma-
latya karşılaşması Hollandalı yıldızın bu
sezon damga vurduğu 3'üncü mücadele
oldu.

Oyun yine geçer not almadı

Fatih Terim'in öğrencileri, zorlu deplas-
mandan 3 puan çıkarmayı başarsa da 
sergilenen futbol yine geçer not almadı.
Özellikle Belhanda ile Emre Akbaba yine

hedefe koyulan
isimler olurken,
ilerleyen maç-
larda Emre 
Akbaba'nın kulü-
beye çekilmesi
bekleniyor. Karşı-
laşmanın son bö-
lümünde hücum
bölgesine geçip
Babel'e servis
yapan Ryan
Donk ile pozisyo-
nun oluşmasını
sağlayan Kerem
Aktürkoğlu ise
Galatasaray'da

takdir toplayan futbolcular oldu. Sarı-kır-
mızılılarda sahalara Yukatel Denizlispor
maçıyla dönen Sofiane Feghouli, Yeni
Malatyaspor maçında yine arka adalesin-
den sakatlık geçirdi. Cezayirli futbolcunun
durumu üzüntü yarattı. Feghouli'nin en az
2 hafta sahalardan uzak kalması bekleni-
yor. Sezonun ikinci yarısının ilk 3 maçında
sarı-kırmızılıları zorlu bir periyot bekliyor.
Önümüzdeki hafta Gaziantep Futbol Ku-
lübü'ne konuk olacak sarı-kırmızılılar son-
rasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Galatasaray ardından da Fenerbahçe ile
Kadıköy'de derbi oynayacak. teknik direk-
tör Fatih Terim, bu periyottan maksimum
puanla çıkmayı hedefliyor. DHA

GALATAsARAy’I
İpTEN ALDI

Süper Kupa uğurlu’nun

SP  R

O cak ayında zor bir periyottan geçtiklerini be-
lirten Sergen Yalçın, “Kazandığımız için
mutluyuz. İlk yarının son maçıydı. Bugün

zor bir maçtı. Rakibimiz iyi mücadele etti. Oyuna da
ortak oldular. Takım olma özelliğimiz ortaya çıktı. Lja-
jic, Gökhan Töre, N’Koudou ve Dorukhan’ın oyuna
girmesiyle daha da toparlandık. Zor da olsa önemli
bir galibiyet alıp, lider bitirdik. Bizim için önemliydi.
Zor bir süreçten geçerek buraya geldik. Kötü başladı-
ğımız sezondan sonra toparlanan, iyi oynayan, müca-
dele eden, oyunsal anlamda güçlü olan bir Beşiktaş
var. Hak ettiğimiz yerde bitirdik. Bazı maçları kazan-
mak zordur. Takım 7 günde 3 maç oynadı. Her maç
110 kilometrenin üstünde koşuyor. Bu kolay bir iş
değil. Bugün ikinci yarıda da normal olarak bu yor-
gunluk gözüktü. Hamleler yaparak oyuncuları diri tut-
maya çalışıyoruz. Zor bir ikinci yarı bizi bekliyor,
herkes için zor olacak. İyi konsantre olmak zorunda-
yız, iyi mücadele etmek zorundayız. Bunları yaptığı-
mız sürece bir sorun olacağını düşünmüyorum.
İnşallah ligin ikinci yarısını da burada bitiririz” dedi.

Santrfor almak istiyoruz

Büyük takımda çalışmanın zorluklarına dikkat çeken
Yalçın, “Büyük takımda çalışıyorsanız minimum 2
puan ortalama ile gitmek zorundayız. 2 ve üstü bizim
için yeterli. Kazandığımız maçların ardından o puan
ritüelini yakaladık. 2’nin üzerindeyiz. Bana göre yeterli
bir ortalama. Bunu devam ettirebilirsek ligi istediğimiz
yerde bitirebiliriz” diye konuştu. Ljajic ve Gökhan Tö-
re'nin aralarına döndüğünü hatırlatan Yalçın, "İyi an-
trenman yapmaya başladılar, fit duruma geliyorlar.
Onlardan faydalanacağız. İkisine de yeni transfer ola-

rak bakıyoruz. Santrfor bölgesine transfer istiyoruz.
Şartlar uygun olur mu bakacağız. Ben raporumu
daha önce verdim. Uygun olursa santrfor istiyoruz.
Bu benim konum değil, başkan ve yönetimin konusu.
Olursa olur, olmazsa kadromuzla devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.

Çocuklar çaba sarf ediyor

Hiçbir takımın çantada keklik olmadığını belirten Yal-
çın, şöyle konuştu: "Ben kenarda olduğum halde 3
maç bana bile ağır geliyor. Oyunculara neden gelme-
sin? Hepsi 10 kilometrenin üstünde koşuyor. Kolay
değil. Çocuklar en iyisini yapmaya çalışıyor. Bugün
ikinci bölümde oyun temposu düştü. Bu da normal.
Yorgunluk bizi biraz etkiledi. İlk yarı rakip bir kere
geldi, gol oldu. Oyuna iyi başladık. 2 tane golümüz
VAR’dan döndü. Erken gol atsak değişik bir oyun ola-
bilirdi. Gol yedimiz zaman takım reaksiyon gösteriyor.
Çocuklar çaba sarf ediyor. Maçları kazanmak kolay
değil. Hiçbir takım çantada keklik değil. Puan için elin-
den geleni yapıyor takım. Zorlanmak, bu sorunları ya-
şamak normal.”

Zor bir dönemde geldik

Avrupa’daki teknik direktörler arasında 5’inci sırada
olduğu hatırlatılan Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı:
"Avrupa boyunu bilmiyorum. Bu pozisyonda olmak
benim için mutluluk verici. Ben geçen sene göreve baş-
ladıktan sonra pandemi başladı. Zor bir dönemde gel-
dik. Zor bir iş yapıyoruz. Büyük takımlarda çalışmak
çok zor. İyi sonuçlar almaya mecbursunuz. Bu pozis-
yonda çalışmak çok zor. Ben, ekibim, oyuncular eli-
mizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”  DHA

HİÇBİR TAKIM
ÇANTADA 
KEKLİK DEĞİL
Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek
ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın,
"Maçları kazanmak kolay değil. Hiçbir takım çantada keklik değil. Puan için 
elinden geleni yapıyor takım. Zorlanmak, bu sorunları yaşamak normal" dedi

Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek
ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın,
"Maçları kazanmak kolay değil. Hiçbir takım çantada keklik değil. Puan için 
elinden geleni yapıyor takım. Zorlanmak, bu sorunları yaşamak normal" dedi

Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek
ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın,
"Maçları kazanmak kolay değil. Hiçbir takım çantada keklik değil. Puan için 
elinden geleni yapıyor takım. Zorlanmak, bu sorunları yaşamak normal" dedi

Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek
ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın,
"Maçları kazanmak kolay değil. Hiçbir takım çantada keklik değil. Puan için 
elinden geleni yapıyor takım. Zorlanmak, bu sorunları yaşamak normal" dedi

Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek
ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın,
"Maçları kazanmak kolay değil. Hiçbir takım çantada keklik değil. Puan için 
elinden geleni yapıyor takım. Zorlanmak, bu sorunları yaşamak normal" dedi

Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek
ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın,
"Maçları kazanmak kolay değil. Hiçbir takım çantada keklik değil. Puan için 
elinden geleni yapıyor takım. Zorlanmak, bu sorunları yaşamak normal" dedi

Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek
ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın,
"Maçları kazanmak kolay değil. Hiçbir takım çantada keklik değil. Puan için 
elinden geleni yapıyor takım. Zorlanmak, bu sorunları yaşamak normal" dedi

Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek
ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın,
"Maçları kazanmak kolay değil. Hiçbir takım çantada keklik değil. Puan için 
elinden geleni yapıyor takım. Zorlanmak, bu sorunları yaşamak normal" dedi

Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek
ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın,
"Maçları kazanmak kolay değil. Hiçbir takım çantada keklik değil. Puan için 
elinden geleni yapıyor takım. Zorlanmak, bu sorunları yaşamak normal" dedi

2023 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyo-
nası Elemeleri'nin hazırlıkları için
kampa giren Ümit Milli Futbol Ta-
kımı, TFF Hasan Doğan Milli Ta-
kımlar Kamp ve Eğitim
Tesisleri'nde çalışmalarını sürdü-
rüyor. Ümit Milli Takım Teknik Di-
rektörü Tolunay Kafkas, sağanak
yağış altındaki antrenman öncesi
basın mensuplarının sorularını ya-
nıtladı. Kafkas, "Yeni grup olu-
şumu içindeyiz; özellikle 2001,
2002 ve 2003. Son 4 maçımızı
biraz genç bir takımla oynadık ha-
zırlık olsun diye. Şimdi kamp yapı-
yoruz. Ben önce kulüp hocalarına
ve başkanlarına teşekkür ediyo-
rum. Bu sıkışık dönemde bizi kır-
madılar, bu ara kamp için izin
verdiler. Amacımız Avrupa Şampi-

yonası grup elemelerinden çıkmak
ve Avrupa Şampiyonası'nda Ümit
Milli Takım'ı en iyi şekilde temsil
etmek. 3 günlük bir kamp yapaca-
ğız. Daha çok oyunun 4 safhasıyla
ilgili ve taktik anlayışla ilgili çalışa-
cağız ki oyuncularımız ne istediği-
mizi anlaması adına. İyi bir kamp
olacağını düşünüyorum" diye 
konuştu.

28'inde bir kura çekilecek

52 yaşındaki teknik adam, Avrupa
Şampiyonası Elemeleri için 28
Ocak Perşembe günü yapılacak
kura çekimiyle ilgili de değerlen-
dirmelerde bulundu. Kafkas,
"28'inde bir kura çekilecek. Kimin
çıktığı önemli değil, ben önemse-
miyorum. Tabii ki güç dengeleri

uluslararası seviyede farklı çok iyi
takımlar var ama önemli olan
bizim gruptan çıkmamız. Çıkabile-
cek bir kadro yapısına sahip olma-
mız çok önemli. Bakalım,
göreceğiz ne olacak" ifadelerini
kullandı.

Genç oyuncu 
gelişimi olmalı

"Süper Lig'de 21 yaş altı oyuncu-
lara baktığımız zaman süre alma-
ları çok sınırlı" diye sözlerini
sürdüren deneyimli teknik adam,
"Bir alt ligde daha çok oyuncular
süre alıyorlar. Bu da önemli, o
ligde oynamaları önemli ama bazı
şeyler de zorunluluktan çıktı. Bizim
şunu yapmamız lazım; her sefe-
rinde ısrarla söylüyorum, bizim

misyonumuz ve vizyonumuz genç
oyuncu gelişimi olmalı. Önce
kendi çocuğumuza bir şeyler ver-
meliyiz ki bir şeyler isteyelim.
Ligde genç oyuncuların süre al-
maları ve milli takıma katkıları çok
önemli. Bu havuzdan çok sağlıklı
bir yapı olduğunu düşünmüyorum.
Kulüplerde genç oyuncu gelişim
merkezi zorunlu olması gerekiyor.
Oyuncuların gelişimine katkı sağ-
layacak her türlü gelişimin olması
gerekiyor. Bu, Türk futbolu için ola-
mazsa olmaz. Oyuncuların uluslar-
arası seviyede yarışması lazım.
Biz çok lokal kalıyoruz. Hem kulüp-
lerimiz hem de oyuncularımızın
uluslararası seviyede yarışabile-
ceği ortamlar ve platformlar yarat-
malıyız" dedi. DHA
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Ümit Milli Takım Teknik Direktörü
Tolunay Kafkas, “28'inde bir kura
çekilecek. Kimin çıktığı önemli 
değil, ben önemsemiyorum. 
Tabii ki güç dengeleri uluslararası
seviyede farklı çok iyi takımlar 
var ama önemli olan bizim 
gruptan çıkmamız” dedi

Galatasaray çok zorlu geçen Yeni
Malatyaspor deplasmanında, Babel'in son
dakikalarda çıkardığı şut sonucu gelen
golle 3 puanı kaptı ve zirveye tutundu

Gayet iyi bir 
mücadele verdik
Süper Lig’in 21’inci haftasında Göz-
tepe, deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağ-
lup oldu. Karşılaşmanın ardından
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Kara-
man, basın toplantısında mücadeleyi
değerlendirdi.
Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile
getiren Karaman, “Göztepe takımının
belli bir oyun kültürü, karakteri var. Mü-
cadelesi ön planda. Bugün de oyuncula-
rım bu mücadeleyi verdiler. İkinci
yarının başında yediğimiz gol motivas-
yonumuzu etkilemedi, aksine daha da
yükseltti. Doğru işler yaparak galip gele-
bilecek pozisyonları
bulduk. Ancak de-
ğerlendiremedik. O
golleri atamayınca
yine talihsiz bir
golle maçı tamam-
ladık. Ceza sahası
içinde oyuncuların
ellerini kapatarak
koşmalarını futbola
aykırı buluyorum.
Kural koyucular
buna dikkat etmeli.
Oyuncumuz orada
normal müdahale-
sini yapmak ister-
ken elini saklayarak
bunu yapması bize
golü yedirdi. Maç
berabere giderken
Ersin’in Halil’e
yaptığı bir hareket
var. Maçın içinde
görülmese bile
VAR’da izlenmesi

gerekir diye düşünüyorum. Gayet iyi bir
mücadele verdik. Oyuncularımı müca-
delelerinden dolayı kutluyorum. Bunun
karşılığının 1 puan olması gerektiğini
düşünüyorum. Alamadığımız için üzgü-
nüz” diye konuştu.

Hedefleri büyük olmalı

Göztepe taraftarının takıma farklı bir
aşkla bağlı olduğunu söyleyen Kara-
man, “Onların dönemi bizi daha güçlü
kılacak. Bu hastalığın sona erip tarafta-
rın futbolun içinde olması en büyük
beklentimiz. Göztepe’nin hedefleri

büyük olmalı. Ana-
dolu’da farklı başarı-
lar konuşulmalı.
Bizim bu sene her-
hangi bir sıkıntı ya-
şamadan ligi
tamamlayıp, doğru
dokunuşlarla yakın
gelecekte farklı bir
Göztepe düşünüyo-
ruz. Bu sadece trans-
fer değil. Tesis
sorunlarının aşıl-
ması, faklı eğitim-
lerle gençlerin
hizmet vermeye baş-
layacağı, kendi yetiş-
tirdiği çocuklarla
hedefe koşan bir
Göztepe benim ha-
yalim. Umuyorum
ve bekliyorum ki
Allah bize bu günleri
nasip eder” şeklinde
konuştu. DHA

Kimin çıktığı 
önemli değil

Ünal Karaman
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TEKLIFLER 
HAVADA 

UCUSUYOR
Galatasaray'a transfer olup olmayacağı yılan hikayesine dönen İrfan Can

Kahveci için masadaki teklifler ortaya çıktı. Galatasaray'ın 2 teklifine de sıcak
bakmayan Başakşehir, transfer için 3 seçenek sundu. Bu durum Galatasaray'ı

çıkmaza sürüklerken Fenerbahçe'nin de devreye gireceği iddia edildi

D HA'nın ulaştığı bilgilere
göre Galatasaray'ın teklifi
ile Başakşehir'in istekleri

arasında uçurum var. Geçtiğimiz
günlerde görüşmek için Başakşe-
hir Kulübü Başkanı Göksel Gü-
maşdağ'a giden Galatasaray
Başkanı Mustafa Cengiz milli fut-
bolcunun transferi için lik görüş-
meyi yapmıştı. O günden bu yana
bazı teklifler ve istekler revize
edildi ama genel görüntü şöyle;
Galatasaray, İrfan Can için 4 mil-
yon euro ve sonraki satıştan
yüzde 50 pay önerdi. Bunu riskli
gören ve 'ya satılmazsa' nın hesa-
bını yapan Başakşehir yönetimi
hiç düşünmeden bu teklifi 
kabul etmedi.

Başakşehir'den 3 teklif

Galatasaray 3 gün sonra teklifi 5

milyon euro'ya çıkardı ve yine
yüzde 50 pay önerdi. Başakşehir
Yönetimi ise 3 seçenek sundu; 10
milyon euro + Emre Kılınç. 12
milyon euro ve sonraki satıştan
yüzde 20 pay. Ya da takassız ve
paysız 14 milyon euro. Bu durum
Galatasaray'ı çıkmaza sürükler-
ken Fenerbahçe'nin de devreye
gireceği iddia edildi. Sarı-Lacivertli
yönetimin Mesut Özil transferine
rağmen İrfan Can Kahveci'yi Ba-
şakşehir'den isteyip istemeyeceği
ve Galatasaray'a oranla daha
cazip teklifler sunup sunmayacağı
önümüzdeki bir kaç gün içinde
belli olacak. Öte yandan takım
içinde de yetenekli oyuncunun 
ayrılıp ayrılmayacağı merak edi-
lirken takım arkadaşları "İrfan bu
sezonu burada tamamlar" 
yaklaşımında bulundular. DHA

AVRUPA'NIN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ
15 Temmuz 1995 yılında Ço-
rum'da dünyaya gelen İrfan
Can Kahveci, futbol kariyerine
Gençlerbirliği altyapısında baş-
ladı. 2014'te başkent ekibinin
A takımına yükselen İrfan Can,
burada gösterdiği performan-

sla Süper Lig devlerinin dikka-
tini çekmeyi başardı. 2017'nin
ocak ayı transfer döneminde
Başakşehir'e gelen milli fut-
bolcu için 1.6 milyon euro bon-
servis bedeli ödendi. Bu sezon
Medipol Başakşehir formasıyla

Şampiyonlar Ligi maçında Le-
ipzig karşısında hat-trick yapan
25 yaşındaki futbolcu, Avru-
pa'nın da dikkatini çekti. Orta
sahada forma giyen İrfan Can
Kahveci, 17 kez de ay-yıldızlı
formayı terletti.
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TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor forması giyen ve transferde ismi Beşiktaş ile
anılan Bilal Ceylan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda
bulundu. Ceylan, "Kulüpler transfer için görüşüyor. Hayırlısı olsun, ben
kararı bekliyorum. Beşiktaş çok iyi gidiyor ve iyi bir çıkış yakaladılar.
İnşallah sezonu şampiyon bitirirler. Hedefim A Milli takım" dedi.
Ümit Milli Takım kampına davet
edildiği için mutlu olduğunu söyle-
yen Ceylan, "Milli takıma geldiğim
için çok mutluyum. Güzel bir kamp
süreci başladı inşallah sakatlıksız
biter. Hocalarıma beni çağırdıkları
için çok teşekkür ediyorum iyi bir
kamp dönemi geçiriyoruz" açıklama-
sında bulundu. İsmi Beşiktaş ile anı-
lan ve transferi açıklanması beklenen
17 yaşındaki sağ bek, "Kulüpler

transfer için görüşüyor. Hayırlısı
olsun, ben kararı bekliyorum. Beşik-
taş çok iyi gidiyor ve iyi bir çıkış ya-
kaladılar. İnşallah sezonu şampiyon
bitirirler. Onlar için en iyisini diliyo-
rum" ifadelerini kullandı.

Çok büyük bir camia

Eskişehirspor alt yapısında yetiştiğini
ve şehrini çok sevdiğini söyleyen
Ceylan, "Eskişehirspor çok büyük bir

camia. Orada doğdum, büyüdüm ve
alt yapısından yetiştim. Orayı çok se-
viyorum. Maddi sıkıntılar var ve çok
genç bir kadro. Herkes elinden geleni
veriyor" diye konuştu. Ümit Milli
Takım kampında olduğu için mutlu-
luğunu dile getiren Ceylan, "Burada
öncelikle kadroda yer alarak, forma
giymek istiyorum. Sonrasında hede-
fim A Milli Takım forması giymek"
açıklamalarında bulundu. DHA

Özil'in alacağı 
ücret açıklandı
Fenerbahçe, 3,5 yıllık
anlaşmaya vardığı Mesut
Özil'in alacağı ücreti Ka-
muyu Aydınlatma Platfor-
mu'na (KAP) bildirdi
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan
açıklamada, Arsenal Kulübü'ne
Mesut Özil transferi için bedel
ödenmeyeceği ifade edilirken,
"Sportif sonuçlarına bağlı olarak
azami 1 milyon 750 bin Euro ödeye-
cektir. Şirket tarafından futbolcuya
2020-2021 futbol sezonu için her-
hangi bir ücret ödemesi yapılmaya-
cak olup; 2021-2022, 2022-2023
ve 2023-2024 sezonlarında 3 mil-
yon Euro garanti ücret ve toplamda
550 bin Euro imza parası
ödenecektir" denildi.

Yarın imzayı atıyor

Fenerbahçe, 3,5 yıllık anlaşmaya
vardığını açıkladığı Mesut Özil'in  27
Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde resmi söz-
leşmeyi imzalayacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan
açıklamada, "İngiltere'nin Arsenal
Kulübü'nden takımımıza katılan
dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in
imza töreni 27 Ocak Çarşamba
günü, saat 15:00'te, Divan Fener-
bahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde ya-
pılacaktır" dedi. DHA

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda,
dün akşam Yeni Malatyaspor ile oynanan lig
müsabakasında tam süre alan oyuncular, günü
yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer
oyuncular, antrenmana ısınma hareketleri ile
başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. An-

trenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik
dar alan oyunları üzerinde duruldu. Son bö-
lümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yeni-
lenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından
tamamlandı. Sarı-kırmızılılarda, Yeni Malatyas-
por ile oynanan maçta sağ üst arka adale gru-

bunda aşırı kasılma hisseden Sofiane Feghou-
li'nin durumu, bugün yapılacak ileri tetkiklerinin
ardından netlik kazanacak. Emre Taşdemir ise
tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde
saha dönüş çalışmalarına devam etti. Şener Öz-
bayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ar-
dından ağırlıksız ortam düz koşularına başladı.
Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıkla-
rına Çarşamba günü devam edecek.

Durumu bugün belli olacak
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HASTAlığı ile hayranlarını korkutan neslihan
Atagül, 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı
nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda
kalmıştı. Vücudunun ona çalışması için tole-
rans göstermediğini söyleyen neslihan Ata-
gül sosyal medyadan izleyicisine veda

etmişti. Sağlık durumu merak edilen Atagül
sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Seven-

lerine teşekkür eden Atagül, "Öncelikle bana attığınız
destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz
için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni
yalnız bırakmadınız, çok sağ olun. Gördüğünüz gibi
fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum.
Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden
biraz daha dinleneceğim ama iyiyim" dedi. 

E senyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, önceki gün katıldığı bir canlı ya-
yında önemli açıklamalarda bulundu.

Bozkurt, geçtiğimiz günlerde Niğde'nin Alay
beldesindeki Niğdeli çiftçi kooperatifinden al-
dıkları 300 ton patatesin ihtiyaç sahibi vatan-
daşlara dağıtılacağını söyledi. 
"Anadolu’nun değişik bölgelerinde tarım ve
hayvancılıkla ilgili üretimleri yapıp Esenyurtlu-
ların bu gıdalara sağlıklı ve ucuza ulaşması için
bir vaadimiz vardı" diyen Başkan Bozkurt,
"Geçmiş dönemde pandemi sürecinde sütle
başladık. Eskişehir bölgesinden 180 bin litre
yarım pastörize süt getirip vatandaşlarımıza
dağıtmıştık. Bunun dışında kuru gıda ile ilgili
birtakım çalışmalarımız oldu. Bir araştırma,
çalışma yaptık, arkadaşları görevlendirdim.
Gittiler, oradaki üreticilerle, kooperatiflerle ko-

nuştular ve bir anlaşma yapmışlar, 300 ton
üzerinden. Çok sevindirici bir şey. Tabi ki bu
çok çok ekonomik büyüklük içermiyor ama
bence bu önemli bir adımdır. Bir çalışmamız
var yine, 60 bin civarında gıda kolisi dağıtımı
yapacağız, süt dağıtımı yapacağız. Vatandaşla-
rımız işsiz kaldılar, iş bulmak eskisi kadar kolay
değil. Patatesi de gıda olarak yanında aldık, da-
ğıtacağız" ifadelerini kullandı. 

İşsizliğe çare arıyoruz

Sağlıklı ve ucuz gıdanın tüketilebilir olabilece-
ğini dile getiren Başkan Bozkurt, “Fındık me-
sela, Karadeniz’e gittik orada incelemelerde
bulunduk, bununla da ilgili çalışmalarımız ola-
cak, onun da altyapısını oluşturmaya çalışıyo-
ruz. Mesela Antalya’da portakal bahçeleri ile
görüştük. Bunu büyütmek mümkün” diyerek
hem zor durumda kalan üreticilere hem de ih-
tiyaç sahibi ailelere destek olacaklarını belirtti. 

Esenyurt’ta işsizliğe çare olarak proje ve çalış-
malarından da söz eden Başkan Bozkurt, işsiz-
liğin önüne geçmek amacıyla çevredeki sanayi
kuruluşları ile temas halinde olduklarını ifade
etti. Bozkurt, "Bu soruna çare olarak da 30 ayrı
branşta kariyer merkezi için çalışıyoruz. Esen-
yurtlu vatandaşlardan, çevremizdeki sanayi ku-
ruluşlarına 2020’de 11 bin, göreve
geldiğimizden beri 17 bin kişiyi işe yerleştirdik.
Şimdi onu biraz daha profesyonel bir hale ge-
tirmeye çalışıyoruz. Burayı kariyer merkezine
dönüştürüyoruz. Burada aynı zamanda mes-
lek edinme kursları açacağız, 30 ayrı branşta.
Çevremizdeki sanayi ve iş insanları dernekleri
ile iş birliği içinde onların da ihtiyacı olan kali-
fiye eleman ihtiyacını karşılayacak şekilde. Bu
sayede umuyorum ki istihdam edeceğimiz
insan sayısı yılda 12 bin kişiyi geçecek. Bunun
dışında kadınların evde üretim yapabilmesi için
kooperatif kuruldu. Bu kooperatifte
de kadınlarımız isterlerse
evinde, isterlerse Kadın Aile
Müdürlüğümüzün olduğu
belediyenin eğitim de ver-
diği bir merkez var.
Orada, çocuklarını bıra-
kıp bizim görevlilere tes-
lim edebilecekleri, aynı
zamanda herhangi bir
alanda kurs görebilecekleri
eğitimler başladı" dedi.

Gördüğünüz
gibi fena

sayılmam!
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“Esenyurt’ta hem el sanatlarınının hatırlanması
hem de bu el sanatlarını üretimine kazandıracak
yaklaşık 180 dükkan açacağız” diyen Başkan
Bozkurt, “Vatandaşlarımız evine ekmek götür-
sün, daha güzel yaşasın, mutlu yaşasın, yarına
kaygı ile bakmasın, yarına umutla baksın” şek-
linde konuştu. Bozkurt, "Anadolu, Ortadoğu ve
Kafkasya bölgesine ait el sanatlarının tekrar
canlandırılması ve ticari alana kazandırılması
için bir merkez kuruyoruz ve bu merkezde de
yaklaşık 180 civarında bu alana hizmet eden
dükkanlar olacak. O dükkanlarda hem o el sa-
natlarını hatırlatacağız, üreteceğiz, üretime ka-
zandıracağız hem de Esenyurt’a yaymış
olacağız. Oradaki talebi yayarak hem refah sevi-
yesini yükselteceğiz hem de kültürel değerleri-

mize sahip çıkacağız. Vatandaşlarımız evine
ekmek götürsün, daha güzel yaşasın, mutlu
yaşasın, yarına kaygı ile bakmasın, yarına
umutla baksın. Kendini özgürce ifade
etsin. Bu bölge bizim için bir lütuf. Ana-
dolu’nun çok renkli çok sesli yapısını
eğer biz doğru algılayabilirsek, o zaman

daha mutlu, huzurlu ve geleceğe daha gü-
venle bakan bir bölgeye, ülkeye dönüşü-

rüz" açıklamasını yaptı. 

17 BİN KİŞİYİ 
İŞE YERLEŞTİRDİK

DEĞERLERİMİZE 
SAHİP ÇIKACAĞIZ

Gencebay
TEDAVi EDiLDi

Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada
bir çukura takılıp düşmüş, özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el
işaret parmağının kırık olduğu belirlenmişti. Doktor Muzaffer Gökhan Kahra-
man, Orhan Gencebay'ın tedavisini evinde yaptı. Orhan Gencebay'ın parmağı-
nın tedavi edildiği anları da eşi Sevim Emre kameraya aldı. Doktor Kahraman
burada yaptığı açıklamada, "Orhan ağabeyimizin sol ve ikinci parmağı
düşme sonucu kırılmış. Fakat sazdan ve o müzikten bizi mahrum etmemesi
açısından tedavisini yapacağız. Geçmiş olsun" dedi.

Çok harika bir insan

Gencebay'ın eşi Sevim Emre de hem videoyu çekti hemde şu açıkla-
mayı yaptı: "Sevgili kardeşimiz Muzaffer Kahraman Bey geldiler, çok
harika bir insan, harika bir hekim. Biz ona kendimizi emanet ediyo-
ruz. Orhan Baba'nın parmağını şu anda tedavi ediyor. Hiç merak et-
meyin Orhan Baba'nın sihirli parmakları yine size harika
müziklerini çalacak. Çok sevgiler gönderiyorum herkese."   DHA

YAKTIGI
ISIK HiC 

Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıl dönümünde Sarıyer 
Belediyesi tarafından anıldı. Başkan Şükrü Genç, törende yaptığı
konuşmasında, “Uğur Mumcu’yu anmak demek onun yaktığı ışığı hiç
söndürmeden gelecek kuşaklara aktarmak demektir” sözleri ile dikkat çekti
ArAcınA konulan bombanın patlaması so-
nucu 24 Ocak 1993 tarihinde hayatını kay-
beden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu,
Sarıyer Belediyesi tarafından PTT Evleri
Mahallesi’nde bulunan ve adının verildiği
parkta sevenleri tarafından anıldı. Düzenle-
nen törene cHP İstanbul Milletvekili Gökan
Zeybek, cHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim
Yalınkılıç ve ilçe yönetimi, Sarıyer Belediye
Başkan Yardımcısı Hüseyin coşkun’un yanı
sıra belediye meclis üyeleri ve sınırlı sa-
yıda vatandaş katıldı. Törende konuşma
gerçekleştiren Sarıyer Belediye Başkanı

Şükrü Genç, “Tabi ki aydınlar gö-
revlerini yapıyor, aslolan bırakılan
mirasın yarınlara yine onların fikir-
leriyle aktarmak. Uğur Mumcu’yu
anmak demek; onun söylediklerini,
miras bıraktıklarını yaşamın içinde bi-
rebir yapmaktır. O bugünleri yıllar önce-
sinden görmüş birisi. Uğur Mumcu’yu
anmak demek onun yaktığı ışığı hiç sön-
dürmeden gelecek kuşaklara aktarmak
demektir. Sorumluluğumuz ne olursa
olsun onları hayatın içinde
anmalıyız” dedi.

Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç,

“Uğur Mumcu’yu anmak
demek; onun söyledikle-
rini, miras bıraktıklarını
yaşamın içinde birebir
yapmaktır. O bugünleri 

yıllar öncesinden 
görmüş birisi" diye

konuştu.

Sahili kırmızı 
yosunlar sardı
İstanbul Anadolu Yakası'nda öğle saat-
lerinden itibaren başlayan yağış etkili oldu.
Kadıköy Caddebostan Sahili lodos nede-
niyle kırmızı yosunlarla kaplandı.  Her yıl
olduğu gibi yelken kulübü de kırmızı yo-
sunlardan etkilendi. Sahile vuran dev dal-
galar nedeniyle yosunlar kıyı şeridine de
ulaştı. Kimi vatandaşlar ise yağışlı havaya
rağmen sahilde koşu yaptı. DHA

Ekipler 14 bin 
haneye ulaştı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel’in ulaşılabilir belediyecilik anlayışı doğ-
rultusunda tüm Kartallılara en iyi şekilde
hizmet ulaştırabilmek adına hayata geçirilen
proje kapsamında sadece 20 günde Kar-
tal'daki 14 binden fazla hane, sosyal mesafe
ve izolasyon kurallarına dikkat edilerek ziya-
ret edildi, vatandaşların şikâyet ve talepleri
kayıt altına alındı.

100 bin haneye ulaşılacak

Vatandaşların büyük bir memnuniyet ile kar-
şıladığı proje kapsamında ekipler, gittikleri
mahallelerde haneleri tek tek ziyaret ediyor,
vatandaşların sorun ve taleplerini kayıt al-
tına alıyor ve ziyaretin sonunda kendilerine
hijyen kitlerini teslim ediyor. Proje kapsa-
mında 100 bin hanenin ziyaret edilmesi
amaçlanıyor. Daha önce Yalı ve Yunus ma-
hallerindeki çalışmalarını tamamlayan
Komşu İletişim Merkezi Saha Ekibi’nin son
durağı ise Topselvi Mahallesi oldu. 2 kişilik
gruplar halinde hane hane mahalleyi dola-
şarak vatandaşları ziyaret eden ekipler,
günün sonunda 744 haneye ulaşarak görüş,
öneri ve taleplerini dinledi.

7 gün 24 saat hizmet

Ekipler hane ziyaretlerini gerçekleştirdiği sı-
rada Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel de mahalle esnafını gezerek Kartal’da
devam eden çalışmalar ile alakalı görüş,
öneri ve sorunlarını dinledi. Yüksel, “Kom-
şularımız ile olan iletişimimize büyük önem
veriyoruz. Sahada komşularımızın talep ve
önerilerini dinledik. Komşu İletişim Merke-
zimiz 7 gün 24 saat hizmet veren ekiplerimiz
aracılığı ile komşularımızın istek, şikâyet ve
önerilerini daha hızlı bir şekilde alarak
çözüm sağlıyor. Saha ekibimiz ile başlattığı-
mız çalışma ile komşularımızın beklenti ve
sorunlarını yüz yüze dinliyoruz” dedi. DHA

Kartal Belediyesi'ne bağlı Komşu İletişim
Merkezi Saha Ekibi, hafta içi Topselvi 
Mahallesi’nde yaşayan vatandaşları evlerinde
ziyaret ederek Kartal ile ilgili görüş, öneri ve
talepleri dinledi. 20 günde Kartal'daki 14
binden fazla hane, sosyal mesafe ve izolasyon
kurallarına dikkat edilerek ziyaret edildi

Ünlü sanatçı Orhan 
Gencebay'ın kırılan sol el işaret 

parmağının evinde doktor tarafından
tedavi edildiği anlar görüntülendi. O anları
görüntüleyen Orhan Gencebay'ın eşi Sevim
Emre, "Orhan Baba'nın parmağını şu anda

tedavi ediyor. Hiç merak etmeyin Orhan
Baba'nın sihirli parmakları yine size 

harika müziklerini
çalacak" dediSONMEYECEK

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Niğdeli 
çiftçilerden 300 ton patates alındığını hatırlatarak, “Eskişehir

bölgesinden de 180 bin litre yarım pastörize süt getirip
vatandaşlarımıza dağıtmıştık” dedi. İşsizliğin önüne geçmek

amacıyla çevredeki sanayi kuruluşları ile temas halinde
olduklarını ifade eden Bozkurt, “Esenyurtlu vatandaşlardan,
çevremizdeki sanayi kuruluşlarına 2020’de 11 bin, göreve

geldiğimizden beri 17 bin kişiyi işe yerleştirdik” dedi

Kemal 
Deniz 
Bozkurt


