
En önemli gündem 
yoksulluktur!

bAŞKANlARDAN ORTAK ÇAĞRI

SGK’nın tarihçesini
masaya yatırınız!

CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu ve beraberindeki heyet,

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşa-
virler Odaları Birliği’ni (TÜRMOB)
ziyaret etti. Mali müşavirlerin
SGK’da bazı çalışmalar yaptığını
hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu konuda
bir isteğinin olduğunu belirterek,
“SGK’yı bağımsız bir kurum olarak
lütfen masaya yatırınız. SGK’nın
tarihçesini baş-
tan sona incele-
yiniz. SGK’nın
tarihsel süreç
içerisinde hangi
açmazlarla kar-
şılaştığını lütfen
kayda alınız.
Toplumu aydın-
latınız" ifadele-
rini kullandı.

CHP’li 11 Büyükşehir 
Belediye Başkanı, çevrimiçi

toplantıda bir araya geldi. CHP'li
başkanlar, yaptıkları ortak açıkla-
mada, ülkedeki en önemli gündem
maddesinin “yoksulluk” olduğunu
vurguladılar. Ortak açıklamada,
"Vatandaşlarımıza hizmet aşkıyla
görev yaptığımızın bilincinde olan

bizler; bize karşı
yapılan her en-
gellemeleri unut-
maya hazırız.
Yoksullukla 
mücadeleyi, 
topyekun bir 
seferberlik hare-
ketine dönüştür-
mek istiyoruz"
ifadeleri kulla-
nıldı. I SAYFA 9
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MeSleKTAŞlARIYlA bUlUŞTU

Dilek BOZKURT SAYFA 6

Akılsallık galebe
çalıyor mu?
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Kemal Kılıçdaroğlu

An itibari ile 
bir ayrılık yok

CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, İzmir Milletve-

kili Mehmet Ali Çelebi, Karabük
Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve
Yalova Milletvekili Özcan Özel'in
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
ile görüşmesine ilişkin, "CHP'de
Sayın Genel Başkana mektup yaza-
rak, mektuba cevap vererek bir ileti-
şime ihtiyaç yoktur. Bazı partilerde
olabilir. Ama CHP'de Sayın Genel
Başkanın kapısı
ardına kadar
açıktır. An itibari
ile partiden bir
kopuş bir ay-
rılma yoktur.
Grubumuzun
mensubu arka-
daşlarımızı kay-
betmek, yitirmek
istemeyiz" dedi.
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3 VeKİl AYRIlACAK MI?

Özgür Özel

128 kanunda 
değişiklik olacak

AK Parti Grup Başkanvekili
Cahit Özkan, kamuoyunun

uzun zamandır beklediği, 'ekonomi'
ve 'hukuk' alanında hazırlanan yargı
reformunun detaylarını anlattı.
Özkan, 374 faaliyet konusunu kap-
sayan reform paketinin, toplumun
tüm kesimlerine nüfuz eden sıkıntı-
ları ortadan kaldırarak, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi ve 
Anayasa'da yer
alan temel hak
ve özgürlüklerin 
işlerlik  kazandı-
rılmasını hedef-
lediğini söyledi. 
Özkan, reform
paketinin, yakla-
şık 128 kanunda
değişiklik öngör-
düğünü ifade etti. 
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YARgI ReFORMUNU ANlATTI

Cahit Özkan
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Ekrem İmamoğlu

Dünyayı zulüm değil
insanlık kurtaracak

KübA’NIN KAHRAMANI ANIlDI

Küba'nın ulusal kahramanı
Jose Marti, 168. doğum yıl

dönümünde Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt ve Kü-
ba'nın Ankara Büyükelçisi Luis
Alberto Amoros Nunez’in katıldığı
bir törenle anıldı. Bozkurt, “Bizim
için kurtuluş mücadelesinde Türki-
ye’nin tam bağımsızlığı için müca-
dele eden herhangi bir askerden
farksız değildir. İnsanlığın bir savu-
nucusu olarak her zaman kalbi-
mizde yer alacaktır. Her zaman
söylediğimiz gibi dünyayı zulüm,
baskı değil insanlık kurtaracak diye
düşünüyorum” dedi. I SAYFA 9
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Sayfa 2

Bağcılar’da Kovid-19 salgınıyla
geçen 2020 yılında Bağcılar Be-

lediyesi Halk Sarayı’nda 683’ü yabancı
uyruklu olmak üzere 4 bin 450 çiftin ni-
kahı kıyıldı. Koronavirüsün olmadığı bir

önceki sene ise evlenenlerin sayısı 5 bin
353’tü. Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı da, “nikahta hayır vardır” diyerek,
zor şartlara rağmen dünya evine giren
çiftlere mutluluklar diledi. I SAYFA 16
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21 COCUK KURTARILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış
olduğu uyarıların ardından İstanbul'da

beklenen kar yağışı başladı. Çatalca'nın yüksek 
kesimleri beyaza büründü. Altun Karataş isimli
vatandaş, "Kar yağdıkça biz mutlu oluyoruz.
Uzun zamandır kar yağışı olmadı. Bu virüs insan-
ları çok etkilediği için mutsuzduk, kar yağınca
mutlu olduk. Şuan çok mutluyum" diye konuştu.
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Maltepe Bağlarbaşı
Mahallesi Hayrullah

Sokak üzerinde bulunan 10
katlı bir bina, yaklaşık bir ay
önce oturulamaz raporu alı-
narak boşaltıldı. Dün sabah
saatlerinde o binanın yıkı-
mına başlandı. Ancak çevre-
deki diğer binalarda oturan
vatandaşların iddiasına göre
yetkililere haber verilmeden
ve herhangi bir tedbir alın-

madan başlanan yıkıma
akşam saatlerinde ara verildi.
Yıkım işlemini yapanlar
sabah devam etmek üzere bi-
nanın etrafında herhangi bir
önlem almadan bırakıp gitti.
İddiaya göre yıkım ekibi ay-
rıldıktan sonra binadan
kopan parçalar düşmeye baş-
ladı. Bunun üzerine çevredeki
binalarda oturan vatandaşlar
polise haber verdi.
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KOPAN PARÇALAR ENDİŞE YARATIYOR

Polis ve zabıta ekip-
leri yıkımı yarım

kalan binanın etrafında gü-
venlik önlemi aldı. Binanın
yıkılması durumunda zarar
verme ihtimali olan üç bi-
nada oturanlar tedbir amaçlı
olarak tahliye edildi. Yıkılan
binanın karşısındaki binada
oturan Gazi Aydoğan, "Bina-
nın yarısını yıkmışlar, bina
askıda kalmış. Binada çatırtı

oluyor, parçalar kopuyor"
şeklinde konuştu. Diğer bir
mahalle sakini Mürsel Balcı
ise "Çok alelade bir yıkım,
önlem falan alınmamış. Be-
lediyenin haberinin olmadığı
söyleniyor. Binadan iki kişi
çıktı. Birden bire yıkım ol-
saydı, binadakiler de ölmüş
olacaktı. Çevrede hiçbir 
tedbir almamışlardı" 
açıklamasını yaptı. I SAYFA 8
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BELEDİYEYE BİLE HABER VERMEMİŞLER

Suriye'den kaçak yollarla getirdikleri çocukları İstanbul'da dilendirdikleri
belirlenen şüpheliler gözaltına alınırken 21 çocuk kurtarıldı

Çatalca beyaz 
örtüyle kaplandı

4 BIN 450 NIKAH KIYILDI
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HDP Esenyurt bina-
sındaki bölücübaşı

Öcalan’ın posteri ile ilgili
açıklama yapan İYİ Parti
Lideri Meral Akşener, “Bu
Cumhur İttifakı gerçekten bir
acayip. HDP binasında, Apo
posteri bulunca şaşırıyorlar
ama seçim zamanı mektu-
bunu okutmaya gelince, 
dert etmiyorlar. Yana yakıla,
‘HDP kapatılsın’ diyorlar
ama, bunun için en ufak bir
adım bile atmıyorlar” diye 

konuştu. İlk seçimde 
iktidar olacaklarını

savunan Akşener,
"Türkiye’nin çö-
zülemeyecek so-
runu yok. Tüm

olanlara rağmen
kimse umudunu

yitirmesin"
dedi. 
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GERÇEKTEN
BİR ACAYİP

I SAYFA 7

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, partisinin

TBMM'deki grup toplantısında gün-
deme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Yeni reform paketlerini
Meclisimize sunmaya başlayacağız.
Bu tekliflerin ülkemizi 2023'e ve daha
sonrasına taşıyacak önemli düzenle-
meler içerdiği görülecektir. Bu reform
sürecine hep birlikte sahip çıkacağız"

dedi. Erken seçimle ilgili de net konu-
şan Erdoğan "Sabrın varsa Haziran
2023’e kadar kapıda bekleyeceksin.
Bizim daha yapacak çok işimiz var"
ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun
'militan' ifadesi ile ilgili de konuşan
Erdoğan, "Bu ülkenin yargısı var. Her-
kes davasını açmalı. Bu memleket
sahipsiz değil. Gereği yapılmalıdır"
şeklinde konuştu. I SAYFA 7
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2023’E KADAR
BEKLEYECEKSIN

2023’E KADAR
BEKLEYECEKSIN

2023’E KADAR
BEKLEYECEKSIN

2023’E KADAR
BEKLEYECEKSIN

2023’E KADAR
BEKLEYECEKSIN

2023’E KADAR
BEKLEYECEKSIN

Bilinmeyen tarih
gün yüzüne çıktı

güzel bİR eSeR OlDU

Başakşehir Belediyesi’nin Os-
manlı Arşivi Daire Başkanlığı

ile birlikte yürüttüğü kapsamlı çalış-
malarla hazırlanan ve 582 sayfadan
oluşan ‘Devlet-i Aliyye’den Cumhu-
riyet’e Osmanlı Arşiv Belgelerinde
Başakşehir’ adlı eser, ilk kez yayınla-
nan arşiv vesikalarla gün yüzüne çı-
karıldı. Başkan Yasin Kartoğlu,

"Başakşehirimi-
zin tarihini araştı-
rıp güzel bir eser
ortaya çıkardık.
Ortaya çıkarılan
bu eseri ilçemize
kazandırmış 
olacağız" dedi. 
I SAYFA 5
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Yasin Kartoğlu

Deli gibi
e-ticaret!
Deli gibi
e-ticaret!

Deli gibi
e-ticaret!
Deli gibi
e-ticaret!
Deli gibi
e-ticaret!
Deli gibi
e-ticaret!

BÖYLE BİR İHMALKARLIK SADECE TÜRKİYE’DE OLUR!

YARISINI YIKIP
BIRAKTILAR!
Maltepe'de yaklaşık bir ay önce boşaltılan 9 katlı 
binanın dün sabah yıkımına başlandı. İddiaya göre
yetkililere haber vermeden başlanan yıkıma akşam
saatlerinde ara verildi. Çevrede herhangi bir önlem
alınmadan bırakılan binadan kopan parçalar çevre
binalarda oturanlarda büyük paniğe neden oldu

ÇEVRE
SAKİNLERİ

İSTİM
ÜSTÜNDE

‘Stat zeminleri için çalışacağız’
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu;

Sa
yf

a 
14

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul İl Emniyet Mü-

dürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla sokaklarda
dilendirilen çocuklara yönelik olarak ça-
lışma başlattı. Çalışmalar sırasında dilendi-
rilen Suriye uyruklu bir çocuk muhafaza
altına alındı. Yapılan araştırmalarda Suri-
ye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdik-

leri çocukları İstanbul'da dilendiren bir 
şebeke tespit edildi. Ardından belirlenen 
Bağcılar'daki iki ayrı adrese dün sabah sa-
atlerinde operasyon düzenlendi. Barındırıl-
dıkları iki depoya baskında yaşları 10 ile 15
arasında değişen 21 Suriyeli çocuk kurta-
rıldı. Operasyonda şebeke üyesi Suriye 
uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. I SAYFA 3

ç
ÇOCUKLARA DİLENCİLİK YAPTIRILACAKTI

Teröristlere
ait 100 bin

fotoğraf Sayfa 4

Canlarının tehlikede 
olduğunu söyleyen Gazi
Aydoğan, “Müteahhidi

arıyoruz, yeni geldi. Kimse
sahiplenmiyor, böyle garip

bir durum bu yani.  Bina
bir ay önce boşaltılmıştı”

bilgisini verdi. 

Meral 
Akşener

Recep
Tayyip
Erdoğan
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geçTiğimiz eylül ayında Suriye'nin Azez il-
çesinde faaliyetlerine başlayan Yunus Emre
Enstitüsü, ilk Türkçe kursiyerlerini mezun

etmenin heyecanını yaşıyor. Aralarında 70 yaşındaki
Suriyeli Abdul Nâfe Elşih'in de bulunduğu kursiyerler
A1, B1 ve B2 seviyelerinde ilk Türkçe sertifikalarını al-
maya hak kazandı. TC Kilis Vali Asistan Ömer Yıl-
maz ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr.
Şeref Ateş'i temsilen Türkçe Öğretimi ve Türkoloji
Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu ile birlikte Tür-
kiye'den ve Suriye'den ayrıl katılımıyla, 25 Ocak 2021
tarihinde Azez Yunus Emre Enstitüsünde kursiyerler
için sertifika töreni düzenlendi. Dört ay süren eğitim-
lerini tamamlayan kursiyerler, Türkçe ve Arapça şiir-
lerle beraber türküler seslendirirken “Zeytin Ağacı” ve
adlı tiyatro oyununu katılımcıların huzurunda sahne-
lediler. Sadece bir ay gibi bir kısa zamanda enstitü-
nün kursiyerleri ve amatör bir ekip ile cevap oyun,
Suriye savaşı sonrasında yaşananları ve savaş mağ-
durlarına Türkiye'nin dost elinin uzanışını ele alıyor.
Programda ayrıca Türkçe eğitimi verilen yaklaşık 300
Suriyeli eğitmen de sertifikalarını aldı. Kursu başa-
rıyla tamamlayan öğrencilere sertifika ve hediye tak-
dim edilmesiyle program sona erdi.  

SALgIn döneminde iş yerlerinin kapan-
ması, sokağa çıkma yasaklarının uygulan-
ması gibi sosyal hareketliliği kısıtlayan

önlemler, online alışverişlerin önemli oranda artma-
sını sağladı. TÜİK tarafından gerçekleştirilen “Hane-
halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”
verilerine göre, 2020 yılında ülkemizdeki 16-74 yaş
grubundaki bireylerin internet kullanım oranı yüzde
79’a ulaştı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 75,3 olduğu
belirtilen araştırmada internet kullanım oranı cinsi-
yete göre incelendiğinde, bu oranın erkeklerde yüzde
84,7 kadınlarda yüzde 73,3 olduğu görüldü.

En çok giyime harcadık

Araştırma verilerine göre, internet üzerinden ürün si-
parişi veren ya da satın alan bireylerin yüzde 60,9'u
giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Sıralamayı

yüzde 26,1 ile basılı
kitap, dergi ve gazeteler
takip eti. Online alışve-
rişte en çok sipariş edi-
len diğer kategoriler ise
yüzde 22,5 ile gıda,
yüzde 21,1 ile kozme-
tik, güzellik ve sağlık
ürünleri, yüzde 17,6 ile
temizlik ürünleri, kişisel
bakım malzemeleri ve
yüzde 17 ile mobilya,
ev aksesuarları, bahçe
malzemeleri oldu
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Y aklaşık bir yıldır günlük yaşantı-
mızı derinden sarsan ve hem ye-
tişkinlerin hem çocukların hiç

olmadığı kadar evde zaman geçirmesine
neden olan Covid-19 pandemisi süre-
cinde ev kazalarında da artış yaşanı-
yor. Acıbadem Taksim Hastanesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yase-
min Eraslan Pınarcı, ev kazalarından en
çok etkilenenlerin başında çocuklar, yaş-
lılar ve kadınların geldiğini; oysa alına-
cak önlemlerle kazaların en az seviyeye
indirilmesinin mümkün olduğunu belir-
terek “Evlerimizde alacağımız önlem-
lerle yaşam alanlarımızı bizim ve
çocuklarımız için daha güvenli hale geti-
rebiliriz. Çocukların merakını baskılaya-
cak uygulamalar yerine güvenli bir
çevrede yaşamalarını sağlayarak yara-
lanmalarını önlemek en etkin yaklaşım
olacaktır.” diyor. Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Uzmanı Dr. Yasemin Eraslan
Pınarcı, en sık karşılaşılan ev kazalarını
ve alınabilecek 10 etkili önlemi anlattı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.  

Kitaplıkları duvara sabitleyin

Odalarda ve mutfakta düşme riski bulu-
nan kitaplık, raf, dolap ya da televizyon
gibi eşyaların duvara sabitlenmesi kaza-
ların önüne geçmeyi sağlıyor.

Balkona korkuluk şart

Ev kazalarının başında gelen düşme ve
çarpmaları önlemeye yönelik tedbirler
alarak üzücü sonuçları engellemek
mümkün oluyor. Dr. Yasemin Eraslan
Pınarcı, balkonlarda en az 1 metre yük-
sekliğinde korkuluk olmasının, dikkat
edilmesi gereken en önemli noktalardan
biri olduğunu belirtirken, balkonlarda
çocukların üzerine tırmanacağı sandalye
gibi eşyalar bulundurulmasının da ka-
zaya davetiye çıkardığından, bu tür eşya-
ların balkonda tutulmaması gerektiğini
söylüyor.

Pencereye güvenlik kilidini 
ihmal etmeyin

Zeminden yüksekliği az olan pencerele-
rin en fazla 10 cm açılacak şekilde gü-
venlik kilitleri ile koruma altına alınması
gerekiyor.

Kaymayan kilim tercih edin

Çok katlı evlerde merdiven başına ve so-
nuna güvenlik kapısı konulmasını, mer-
diven alanlarının iyi aydınlatılmasını da
öneren Dr. Yasemin Eraslan Pınarcı,
özellikle kaygan yüzeylerde kaymayan
kilim ve paspas tercih edilmesinin şart
olduğunu, aksi halde düşme sonucu ya-
ralanmaların sık meydana gelebildiğini
söylüyor. Öte yandan masa, sehpa gibi
keskin ve sivri kenarlı eşyalara koruyucu
takılması ile de ciddi yaralanmalar önle-

nebiliyor. Kapı tutucular ve parmak ko-
ruyucularla parmak ve el sıkışması riski
azaltılabilir. Çocukların bıçak gibi kesici
aletlere ulaşmalarını önlemek için mut-
fak dolap ve çekmecelerinde özel kilitler
kullanılmalı.

Kapağı açık bırakmayın

Evde, çocukların kolayca ulaşabileceği
temizlik malzemeleri ya da ilaç gibi ze-
hirli maddeler de kaza nedenlerinin ba-
şında geliyor. Acıbadem Taksim
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Yasemin Eraslan Pınarcı,
“Ülkemizde çamaşır suyu gibi malzeme-
lerin ambalajları dışında başka kaplara
konulması ve bunların içilmesi sonucu
zehirlenmeler oldukça sık görülüyor. Bu
tarz maddeler kendi kutusundan başka
kutuda muhafaza edilmemeli. Ayrıca ka-
pağın açık ya da gevşek bırakılmama-
sına çok özen gösterilmeli. Çünkü bu tür
hatalar bir anlık ihmale gelmiyor.” uyarı-
sında bulunuyor.

Küvetleri dolu halde bırakmayın

Çocuklar suyla oynamayı çok seviyor

ancak bazen büyükçe bir kaptaki birkaç
santim derinliğindeki su bile boğulma-
lara yol açabiliyor. Bu nedenle evlerde
geniş ağızlı kaplarda, kovalarda ve kü-
vette su bulundurulmaması gerekiyor. 10
yaşına kadar çocukların banyo ve küvet
gibi yerlerde kardeşleriyle ya da yalnız
bırakılmaması da kazaları önlemek için
önem taşıyor. Özellikle ilk bir yaşta ço-
cuklar etraflarındaki nesneleri ağızlarıyla
keşfettikleri için ellerine geçen her nes-
neyi ağızlarına götürüyor. Küçük nesne-
lerin boğaza kaçması ise ölümcül
durumlara yol açabiliyor. Bu nedenle
yerde ve çocukların ulaşabileceği alan-
larda ağızlarına alabilecekleri küçük nes-
neler bulunmamasına dikkat edilmesi
gerektiğini belirten Dr. Yasemin Eraslan
Pınarcı “Küçük parçalara ayrılan oyun-
caklar alınmamalı. Çocuk kıyafetlerine
çengelli iğne, nazar boncuğu gibi objeler
takılmamalı. Çocuklar 3 yaşını geçene
kadar fındık, fıstık, çekirdek gibi boğazı
tıkayabilecek gıdalar verilmemeli.” diyor.

Prizlere koruyucu takın

Evdeki her noktayı keşfetmek isteyen ço-

cuklar için elektrik prizleri de cazip nokta-
lardan biri. Bu da onları elektrik çarpma-
sına açık hale getiriyor. Prizlere koruyucu
takılması, saç kurutma makinesi gibi eşya-
ların kullanılmadığı zamanlarda prizde ta-
kılı bırakılmaması gerekiyor.

Kibrit ve çakmak açıkta
bırakılmamalı

Kibrit ya da çakmakla oynarken kendini
yakan ya da yangına neden olan çocuk-
lara sıkça rastlanıyor. Yanıcı ya da yan-
gına neden olabilecek nesnelerin kesinlikle
çocukların ulaşamayacağı kilitli yerlerde
muhafaza edilmesi gerekiyor. Fırın ve
ocakların açma/kapama düğmelerinin
çocuk güvenlik kilidi ile kontrol altına alın-
ması önem taşıyor. Ayrıca yemekler oca-
ğın arka gözlerinde pişirilmeli ve
tencere-tava sapları ulaşılamayacak şe-
kilde içe dönük şekilde tutulmalı. Masa
örtülerinin çekilmesi sonucu sıcak sıvı gı-
daların dökülmesiyle haşlanma yanıkları
da sık görülen ev kazaları arasında.
Bunun için masa örtüsü kullanımından
kaçının. Ayrıca ulaşılabilir yerlerde kaynar
su dolu kap bulundurmayın.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Eraslan Pınarcı, en sık karşılaşılan ev
kazalarını ve alınabilecek 10 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Burun ve sinüs ameliyatlarında hasta ve hekim dostu yenilikler burun ameliyatı denilince, akla ilk gelen
cerrahi sonrası kullanılan tamponlar oluyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uz-
manı Prof. Dr. İlhan Topaloğlu, “Oysa günümüzde gelinen noktada, hastalar bu ameliyatların ardından
tampona ihtiyaç duymadan, daha rahat ve hızlı şekilde gündelik yaşama dönebiliyor” diye konuştu

Suriyeliler
Türkçe öğrendi

Deli gibi e-ticaret!

EV KAZALARINA
KARSI ONLEM ALIN 

Evlerde en sık görülen kazala-
rın “düşme ve çarpma, kesi,
yabancı cisimle boğulma/tı-
kanma, suda boğulma, zehir-
lenme, yanık, elektrik
çarpması ve ateşli silah yara-
lanmaları” olduğunu belir-
ten Dr. Yasemin Eraslan
Pınarcı, alınacak basit önlem-
lerle bu kazaların büyük öl-
çüde önüne geçilebileceğini
vurguluyor. Dr. Yasemin Eras-
lan Pınarcı, evlerde ilk yardım
çantası ve yangın söndürme
tüpünün de bulunmasının çok
önemli olduğunu belirterek;
ayrıca ambulans, itfaiye, polis,
zehir danışma gibi önemli te-
lefon numaraları ile kan
grubu, kronik hastalıklar gibi
bilgilerin bir kartta yazılı tutul-
ması gerektiğini söylüyor.

Evde bu
kazalarda

artış 
yaşanıyor!

Burun ameliyatları 
artık daha kolay
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YILLAR içinde teknoloji ve tıbbi
malzemelerdeki gelişmelerin
yanı sıra kulak burun boğaz

uzmanlarının kendilerini ve tekniklerini
geliştirmesi sonrası burun ameliyatları,
çok daha hasta ve hekim dostu haline
geldi. Bu sayede, başarılı ve kalıcı sonuç-
lar elde edilebiliyor. Yeditepe Üniversitesi
Kozyatağı Hastanesi Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uz-
manı Prof. Dr. İlhan Topaloğlu, burun ve
sinüs ameliyatlarında her geçen gün yeni
gelişmeler yaşandığını belirterek, “Burun
sağlığı söz konusu olduğunda, özellikle
son 10 yıl içinde yaygın olarak kullanıl-
maya başlanan bazı yenilikler öne çıkı-
yor” dedi. Çok yakın zamana kadar
burun kemiği eğriliği (deviasyon) ameli-
yatı denilince, akla cerrahi sonrası kulla-
nılan tamponlar geliyordu. Prof. Dr.
Topaloğlu günümüzde halen bu algı ne-
deniyle burun ameliyatı yaptırmayı ertele-

yenler olduğunu belirterek, şu bilgileri
verdi: “Eskiden ameliyat sonrasında
hasta bir-iki gün tampon kullanmak zo-
runda kalıyordu. Daha önceki yıllarda
bez tamponlar kullanılırken, sonrasında
süngerimsi materyalden ya da silikondan
yapılmış olanlar devreye girdi. Bunlar;
hastanın nefes almasını engelliyordu,
yemek yemesini zorlaştırıyordu, kulak-
larda basınç oluşmasına yol açıyordu.
Günümüzde, tamponsuz burun ameli-
yatı yapan hekim sayısı giderek artıyor.
Böylece çok daha fazla oranda hasta,
tamponsuz burun ameliyatı olabiliyor.”
Tampon, genellikle ameliyatta patolojik
dokular düzeltildikten veya alındıktan
sonra iki mukozayı birbirine yapıştırmak
amacıyla kullanılıyor. Günümüzde sık-
lıkla eriyen dikişlerle mukoza birbirine di-
kilebiliyor. Böylece hasta ameliyattan
çıktığında hiç olmadığı kadar rahat nefes
alıyor, burun içi daha kolay iyileşiyor,

günlük yaşama daha hızlı dönülebiliyor. 

Sinütiz tedavisi gelişti 

Sinüs ameliyatlarındaki yenilikler, hem
hasta hem de hekim açısından birçok ko-
laylık getiriyor. Balon sinoplasti yöntemi
sayesinde dokuyu kırmak, kesmek, kopar-
mak gerekmeden ameliyat yapılıyor. Bu
yöntemde, tıpkı kardiyolojide tıkalı da-
marların açılması için kullanılan sisteme
benzeyen bir balon sistemi kullanılıyor.
Önce, ince ışıklı fiber kılavuz tel yollana-
rak sinüsün içine giriliyor. Ardından kıla-
vuz tel üzerinden sönük halde gönderilen
balon, sinüs girişinde şişirilerek, bölge-
deki tıkanıklık açılıyor. Sinüs ilaçla yıka-
narak, içi temizleniyor. Prof. Dr.
Topaloğlu, Avrupa’da ve ABD’de sinüsler
için de tıpkı kardiyolojideki gibi ilaçlı sent-
ler geliştirildiğini, yakın zamanda bu
ürünlerin ülkemizde de kullanılmaya 
başlanacağını belirtti.



İ stanbul Çocuk Şube Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul İl Emniyet Mü-
dürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla

sokaklarda dilendirilen çocuklara yö-
nelik olarak çalışma başlattı. Çalış-
malar sırasında dilendirilen Suriye
uyruklu bir çocuk muhafaza altına
alındı. Yapılan araştırmalarda Suri-
ye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye ge-
tirdikleri çocukları İstanbul'da
dilendiren bir şebeke tespit edildi. Ar-
dından belirlenen Bağcılar'daki iki
ayrı adrese dün sabah saatlerinde
operasyon düzenlendi. Barındırıldık-
ları iki depoya baskında yaşları 10 ile
15 arasında değişen 21 Suriyeli çocuk
kurtarıldı. Operasyonda şebeke üyesi
Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Suriye'de bağlantıda oldukları kişiler
vasıtasıyla çocukları kaçak yollarla ge-
tirtip dilendirdikleri belirlenen şebeke
üyesi iki şüpheliye insan ticareti su-
çundan işlem yapıldı. Polis ekipleri,
üzerinde kimlikleri bulunmayan ço-
cukların göç idaresi aracılığıyla kim-
liklerine ulaştı. Yapılan işlemlerin
ardından 21 çocuk, Üsküdar'da bulu-
nan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne geti-
rildi. Çocuklar için özel tasarlanmış
kameralı odalarda pedagog ve avukat
eşliğinde kurtarılan çocukların ifade-
leri alındı.

Para yoksa dayak var

Pedagog eşliğinde alınan ifadelerinde
çocukların, kendilerine kalacak yer
sağlayan kişilere 100 ile 150 lira ara-
sında para ödediklerini, parayı verme-
diklerinde ise dövüldüklerini
söyledikleri öğrenildi. Ardından ço-
cuklar Aile Çalışma Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü'ne bağlı bir yurda yer-
leştirildi. Çocukların sağlıksız koşul-
larda bir arada yaşadıkları bodrum
katındaki harabe depo kameraya yan-
sıdı. Polis, şebekenin diğer üyelerinin
yakalanması için çalışmalarını
sürdürüyor. 
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FATİH'TE kırmızı ışıkta yolun
karşı tarafına geçmeye çalı-
şan kadın, kamyonetin çarp-

ması sonucu yaralandı. Yardım için
aracından inen sürücüye, kadının yakın-
ları tepki gösterdi, şoför aracı bırakarak
kaçtı.Kaza, önceki gün Fevzipaşa Cadde-

si'nde meydana geldi. Yolun karşı tara-
fına geçmek için yeşil ışığın yanmasını
beklemeyen kadına Fatih Belediyesi'ne
ait kamyonet çarptı. Araçlar için yanan
yeşil ışıkta kamyoneti ile geçen şoför ka-
dına yardım etmek için aracından indiği
sırada yaralının yakınlarının tepkisi ile

karşılaştı. Yaralı kadının yakınlarının sal-
dırısından korkan şoför aracı bırakarak
kaçtı. Olay yerine ambulans çağrıldı,
sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin
ardından kadın hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturmaya başlattı. 
DHA

Kırmızı ışıkta geçti kamyonet çarptı

EYÜPSULTAn, TEM Hasdal-
Göktürk bağlantı yolunda
yön tabelası yola devrildi. Ta-

beladan kaçmak isteyen 3 araç kaza ya-
parken trafikte aksama meydana geldi.
Eyüpsultan'da sabah saatlerinde etkili
olan rüzgar nedeniyle, TEM Hasdal -
Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası
devrildi. Yola devrilen tabeladan kaç-
mak isteyen üç araç kaza yaptı. Kazada
ölen ya da yaralanan olmazken araç-
larda hasar meydana geldi. Yön tabela-
sının kaldırılması için olay yerine itfaiye,
polis ve vinç ekibi sevk edildi. Devrilen
tabela nedeniyle TEM-Hasdal Göktürk
bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları
oluştu. Yol tek şeritten kontrollü olarak
verildi. 

Hasdal'da 
korkunç kaza

İSTAnBUL Emniyet Müdür-
lüğü, Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı

polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör ör-
gütüne yönelik önceden belirlenen 4 il-
çede 9 kişinin bulunduğu adreslere eş
zamanlı operasyon düzenlendi. Operas-
yon kapsamında girilen adreslerde arama
yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgu-
lanmak üzere İstanbul Emniyet Müdür-
lüğüne götürüldü. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Mü-
dürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il
genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik
önceden belirlenen Esenyurt, Küçükçek-
mece, Esenler'de eş zamanlı operasyon
düzenlendi.  

4 ilçede birden
operasyon 

SULTAnGAZİ Haseki Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'nin
otopark kısmında silahlı saldı-

rıya uğrayan amca ve yeğeni yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin
otopark kısmında meydana geldi. İddiaya
göre, S.C. ve S.C. isimli amca ile yeğen
oldukları öğrenilen iki kişi hastanenin oto-
park kısmında bulundukları sırada 18
yaşlarında olduğu iddia edilen bir kişinin
silahlı saldırısına uğradı. Sırt ve bacakla-
rından vurulan amca ve yeğen kanlar
içinde yere düşerken silahlı saldırgan olay
yerinden kaçtı. 

Sultangazi'de
silahlar konuştu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçe-
sinde Doğan K., aralarında
husumet bulunan Resul B.'yi

evinin  önünde tabanca ile vurduktan
sonra kaçtı. Polisin yakaladığı Doğan K.
gözaltına alınırken yaralı Resul B.'nin de
sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Doğan K., iddiaya göre, daha önceden
aralarında husumet bulunan komşusu
Resul B.'ye  evinden çıktığı sırada tabanca
ile ateş açtı. 

Kanlı bir alacak
verecek kavgası
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KURTARILDI Suriye'den kaçak yollarla getirdikleri çocukları

İstanbul'da dilendirdikleri belirlenen şüpheliler
gözaltına alınırken 21 çocuk kurtarıldı

Ev değil zehir deposu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada evin odasına
çadırdan sera kurup saksılar içinde kenevir yetiştiren T.S., yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şu-
besi Çorlu Grup Amirliği ekipleri,

ilçenin Reşadiye Mahallesi'nde T.S.'nin evine
kurduğu sera sistemi ile uyuşturucu yetiştir-
diğini belirledi. Eve operasyon düzenleyen
polis bir odaya uyuşturucu yetiştirmek için
kurulan sera, saksı ve poşetlerde yetiştirilmiş

halde 7 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde
yetiştirilmesi için kullanılan 1 çadır ve kurulu-
munda kullanılan demir çubuklar, 2 floresan,
3 vantilatör, 1 hava filtresi, 1 reflektör, 4 çe-
şitli markalarda sıvı bitki gübresi, 1 ısı ölçer,
1 adaptör, 2 elektrik uzatma kablosu ele geçi-
rildi. Gözaltına alınan ev sahibi T.S. ile ilgili
soruşturma sürüyor.

Allah kurtardı!
EYÜPSULTAn'DA gece saat-
lerinde seyir halinde ki bir
otomobil, henüz bilinmeyen

bir nedenle sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce
aydınlatma direği ile ağaca vurdu
daha sonra da reklam panosuna çar-

parak durdu. Kaza sonrası otomo-
bilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri çı-
karttı. Yaralılar ambulanslar ile çevre
hastanelere kaldırıldı. Kaza Eyüpsul-
tan, Esentepe Mahallesi'nde gece saat
01.15 sıralarında meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre 34 GY 3041 plakalı

aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen
sürücü, Vardar Bulvarı Caddesi üze-
rine geldiği esnada henüz bilinmeyen
bir nedenle direksiyon hakimiyetini
kaybederek aydınlatma direğine ve bir
ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sav-
rulan otomobil reklam panolarına çar-
parak durdu. Kaza sonrası
otomobilde bulunan 2 kişi araçta sı-
kıştı. Kazayı gören vatandaşlar du-
rumu hemen polis, itfaiye ve sağlık
ekiplerine haber verdi. Olay yerine
gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sü-
rücü ve diğer kişiyi sıkıştıkları yerden
çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müda-
haleyi yaparak çevre hastanelere kal-
dırdı. Hastanelere kaldırılan yaralıların
sağlık durumlarının iyi olduğu öğre-
nildi. İkinci bir kaza yaşanmaması için
polis ekipleri olay yerinde önlem aldı.
İtfaiye ekipleri de bir süre araçta ince-
leme yaptı. Kaza sonrası otomobil çe-
kici yardımıyla bulunduğu yerden
kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili
soruşturma başlattığı öğrenildi.  DHA

Korkunç bir ölüm!
TEKİRDAĞ'ın
Kapaklı ilçesinde,
ekmek fırınının

bodrum katında kaynak işi
yapan Hüseyin Demirci
(69), yük asansörünün al-
tında kalarak hayatını kay-
betti. Olay, gece saatlerinde
ilçeye bağlı Cumhuriyet
Mahallesi, Kıbrıs Caddesi
üzerinde bulunan bir
ekmek fırınında meydana
geldi. Fırının bodrum
katında kaynak işi
yapan Hüseyin De-
mirci, henüz bilinme-
yen nedenle yük
asansörünün altında
kaldı. Çalışanların du-
rumu fark etmesi üze-
rine olay yerine
çağırılan 112 ve itfaiye
ekipleri tarafından sı-

kıştığı yerden çıkartılan De-
mirci'nin kalbinin durduğu
belirlendi. Sağlık ekiplerince
yaklaşık 20 dakika kalp ma-
sajı yapılan ve duran kalbi
tekrar çalıştırılan Demirci,
Çerkezköy Devlet Hastane-
si'ne kaldırıldı. Demirci, bu-
rada doktorların tüm
müdahalesine rağmen ha-
yatını kaybetti. Polis olayla
ilgili soruşturma başlattı. 

SURIYELI COCUKLAR
KURTARILDI

Yapılan işlemlerin ardından 21 çocuk, Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Çocuklar için özel tasarlanmış 
kameralı odalarda pedagog ve avukat eşliğinde kurtarılan çocukların ifadeleri alındı. Pedagog eşliğinde alınan ifadelerinde çocukların,

kendilerine kalacak yer sağlayan kişilere para ödediklerini, parayı vermediklerinde ise dövüldüklerini söyledikleri öğrenildi.
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2 019 yılının son aylarında çıkan/çı-
karılan 2020 yılının tamamını ve
2021’de de devam edeceği öngörü-

len kovid -19 virüs salgını sadece bir yıl
içinde bütün dünyaya “stop” çekerek
bütün alışkanlıklarımızı ters düz etti. Ne-
redeyse evi /evlerimizi unutmaya başladığı-
mız anlarda evlerden çıkamaz olduk. Bu
durum  insanlara yeni tüketim, yeni yaşam
biçimi, yeni uğraşlar getirdi. Artık insanlar

her şeyi ama her şeyi ayağına getiren tek-
nolojiye de bir noktada teslim oldu. 
İnternet üzerinden uygulamalarla 
ihtiyaç duyduğumuz her şeyin ayağımıza 
getirilmesi bize rahatlık olarak sunuluyor
olmasını da sorgulayacak değiliz! 

Bu yeni dönemde bütün dünyada e-tica-
ret kavramı artık konuşmalarımızın baş
aktörü olurken hizmet sektöründeki uygu-
lamalar ise cep telefonlarımızın kısa yol
olarak ekranında kalıcı yer buldu.

2020 yılında Türkiye’de e-ticaret hacmi
250 milyar TL’yi geçmiş. ( ETİD- Elektro-

nik Ticaret İşletmecileri
Derneği ) Bu rakamın 2021 yılı
için öngörülen tutarı ise 400 milyar TL.
Akıllıca kullanıldığında e-ticaret elbette
teknoloji çağının cazibe merkezidir.Üze-
rinde durulması ve çalışılması gereken
konu, e-ticaretin e-ihracata dönüştürülerek

ülke ekonomisine katkı sunmasının 
sağlanmasıdır.

Diğer yandan bize kolayca sunulan 
hizmetin tüketimde aşırılık getirdiğini de 
görmekte fayda var. Bizi yavaşlatan, dur-
duran, sosyal hayattan uzaklaştıran  küre-
sel salgın, tüketimde kısıtlamaya
götürmedi ne yazık ki insanlığı. Tüketim
alışkanlığı israf boyutunda çoğalarak
devam ediyor hızlıca. 

Küresel salgın bir yönü ile de hayatları-
mızı bireyselleştirdi. Her kes kendi kabu-
ğunda, kendi küçük dünyasında artık. Ve

herkes dünyayı avuçlarımızın içine sığdıran
teknoloji baronlarının bizi götürdüğü yöne
doğru sorgusuzca yönelmiş durumda.

Evet her şey elimizde, ayağımızda.
Lakin hayatlarımız kontrolümüzden çık-
mak üzere. Çok kolay olan her şey bizi
zora sokabilir. Yeni zamanın ruhuna uygun
teknolojik gelişmelere evet ama hayatları-
mızı kontrol altına vermeye hayır. İnsanca
ve insani değerlere bağlı olarak yeni za-
manda yaşamalıyız. İnsanlık yeni zamana
direnerek değil, insanlık adına insanı 
kaybetmeden uyum sağlamak zorundadır.

Küresel salgın “stop” dedi

bElEdİyE kayıtlarına göre hazırlanan listelere
göre Kartal’ın 20 mahallesinde bulunan esna-
fın, kolileri evlerine götürülerek teslim edilmeye

başlandı. Kartal Belediyesi meclis üyelerinin de destek
verdiği projede içinde kuru erzak bulunan koliler, görevli
zabıta tarafından esnafın adreslerine teslim edilmeye
başlandı.

Tek tek ziyaret ettiler

Kartal Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen erzak ko-
lisi dağıtım çalışmasına katılan Kartal Belediye Meclisi
Üyelerinden Yasin Ünder, mahallede bulunan kahvehane
esnafını görevli ekip ile tek tek ziyaret etti. İşyerleri kapalı
olduğu için büyük zorluk çeken esnafa destek vermek
üzere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talima-
tıyla böyle bir proje başlatıldığını belirten Meclis Üyesi
Ünder, yeniden normalleşmenin başlayacağı zamana
kadar bu tür desteklerin devam edeceğini söyledi. Öte
yandan Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri; Şefik Özdemir,
Bayram Özdemir, Metin Şahin ve Mehmet Beşir Asla-
nargun da esnafa yapılan ziyaretlere katılarak koli dağıtı-
mına destek verdi. Kartal’da ilk etapta Cumhuriyet,
Hürriyet, Yakacık Çarşı ve Yakacık Yeni Mahallelerinde
başlayan erzak dağıtımında ilerleyen günlerde diğer ma-
hallelerdeki kahvehane sahiplerine de ulaşılacak. DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tara-
fından İçişleri Bakanlığı'nın toplu taşıma araç-
larında HES kodu kontrolünü zorunlu hale

getiren genelgesinin ardından 15 Ocak'tan itibaren İstan-
bulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesine geçilmesine
rağmen, bu eşleştirmeyi yapmayanlar işlemlerin yapıldığı
merkezlerde kuyruklar sürüyor. Avcılar Merkez Üniver-
site durağındaki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kam-
pusü önündeki İstanbulkart İşlem Merkezi'nin önünde
mesai saatinden önce başlayan ve gün boyu aralıksız
devam eden uzun kuyruğa rağmen HES kodunu ulaşım
kartlarına eşleştirmek isteyenler uzun süre beklemek zo-
runda kalmaktan yakındı. 65 yaş üstündeki bazı yolcular
da HES kodunu eşleştirmelerine rağmen İETT otobüs-
leri veya metrobüse binemediklerini söylediler. DHA

İ stanbul halkının en çok rağbet gös-
terdiği Büyükçekmece sahilleri baş-
tan sona yenileniyor. Üzerinde

uzun yıllar çalışılan yenileme projesi ha-
yata geçirildiğinde Büyükçekmece sahil-
leri Marmara ve İstanbul’un en
ayrıcalıklı sahili olacak. Yaya yolları ve
kumsalların daha da genişletileceği
proje kapsamında sahil şeridi boyunca
palmiye ağaçları dikimi yapılacak. Gür-
pınar Burnu ile Baba Burnu arasındaki
16 kilometrelik sahil düzenleme çalış-
malarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan
Alpay ile birlikte yerinde inceleyen Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, "Büyükçekmece Koyu
İstanbul’un inci kolyesi olacak" dedi.

Bir kısmı hazır olacak

Başkan Akgün, Büyükçekmece Ko-

yu’nda devam eden çalışmalar hak-
kında şu açıklamayı yaptı; “İstanbul
halkı 16 milyon. Burasının da uzun-
luğu 16 kilometre. 16 kilometrelik bir
koy ve çevre düzenlemesidir bu. Yıllar-
dan beri Büyükçekmece sahili İstanbul
halkının ısrarla gelip eğlendiği, dinlen-
diği, gezdiği yer ama şimdi artık İstan-
bul’un yeni cazibe merkezlerine ihtiyaç
olduğu çok net ortada. İstanbul halkını
merkezden dışarıya doğru çekmemiz
lazım. Büyükçekmece İstanbul’un
hemen dibinde bu kadar güzel bir
koyun çevresinde halkımızın çok daha
rahat, çok daha huzur içerisinde çok
daha estetik bir alanda gezmesi lazım.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Ekrem İmamoğlu’nun talimatı doğrul-
tusunda 1 buçuk yıl önce başlatılan ça-
lışmanın altyapısı aşağı yukarı
tamamlandı. Üst yapı düzenlemeleri
için Büyükşehir Genel Sekreter Yardım-
cımız Sayın Gürkan Başkan ki daha

önce Büyükçekmece Belediyesi’nin,
Beylikdüzü’nün yöneticilerindendir.
Gürkan Başkan yapı ve tüm teknik işle-
rin yani fen işleri, park ve bahçe bu iş-
lerle ilgili bölümlere baktığı için ekibiyle
beraber bugün geldi İstanbul’un yeni
kolyesi Büyükçekmece koyunun çevre
düzenlemesi, kumsalın büyütülmesi,
ağaç örtüsünün buraya uygun olarak
yapılan projeler doğrultusunda yeniden
yapılması, aydınlatmasının yeniden ya-
pılması tamamen bir paket şeklinde
genel sekreter yardımcımız tarafından
ele alındı. Adım adım takip ediyor.
2021 yazına koyun bu kısmı yani Bü-
yükçekmece merkezindeki kısmını her-
halde bitireceğiz.”

İstanbul için çok değerli 

Çalışmalar hakkında bilgi ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ise şöyle
konuştu; "Büyükçekmece koyu oldukça

İstanbul için çok değerli bir alan. Özel-
likle Mimarsinan’dan başlayarak bu
koy yaklaşık 16 kilometrelik bir alanda
artık buranın da sadece Büyükçekmece
ve çevresi değil bütün İstanbul’a hizmet
vermesi söz konusu idi. Buradaki proje
çalışması evet 1 yıl önce başladı zaten
ilçe belediyesiyle birlikte bir çalışma yü-
rütüldü ve insanların aslında denize
ulaşımının çok daha kolay olduğu bir
proje yapmayı hedeflemiştik. Şuanda
da zaten işgallerin kaldırıldığı alanın
aslında ne kadar güzel bir alan olduğu
bugünkü saha ziyaretimizde bir kez
daha görüldü. Bizde hızlı bir şekilde İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi olarak
imalatlarını yaparak bu değerli alanı,
güzel alanı sadece Büyükçekmece sa-
dece çevre ilçeleri değil bütün İstan-
bul’a bu değeri kazandırmaya
çalışacağız. Bizde bunu bu yaz itiba-
riyle kısım kısım yaparak bitirilmesini
hedefliyoruz."

EsEnyurt Belediyesi personelinin
dezenfeksiyona gittiği HDP ilçe bi-
nasında çektiği  ve sosyal medyada

paylaşılan fotoğraflarda, terör örgütü PKK
elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterleri-
nin görülmesi üzerine operasyon düzenlen-
mişti. HDP ilçe binasına giren Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6
saatlik arama sonucu ele geçirilen evrak ve
dokümanları emniyete götürmüştü. "Terör ör-
gütü propagandası yapmak" suçundan emni-
yette ifade veren Esenyurt İlçe Başkanı Ercan
S. ve Dilan K., savcılık talimatıyla tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Adresleri bile var

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından HDP ilçe binasında ele ge-
çirilen dijitaller incelendiğinde terör örgütü
PKK'ya ait eğitim notları bulundu. Öte yan-
dan dijital materyallerin incelemesinde silinen
foto ve videoların da bulunduğu ve PKK tara-
fından 2004 yılında kurulan örgüt uzantısı
TAK'ın içinde faaliyet gösteren teröristlere ait

100 bine yakın fotoğraf arşivi ele geçirildi.
Bunun üzerine İstanbul Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri Ercan S., ve Dilan
K'yı, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla
tekrar gözaltına aldı. Öte yandan yapılan in-
celemelerde ölen PKK'lıların adreslerinin
HDP ilçe binasında bulunduğu öğrenildi.
HDP içerisinde kurulan sosyal yardımlaşma
birimi adı altında yapılan yardımların da ay-
rıntılarıyla bilgisayara kaydettileri ortaya çıktı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlü-
ğü'nde gözaltında bulunan Ercan S., ve Dilan
K.'nın Cuma günü savcılığa sevk edileceği öğ-
renildi. İlçe Başkanı Ercan S.'nin KCK dava-
sından dolayı Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen davada firari olarak
arandığı da öğrenildi. DHA

Teröristlere ait 100 bin fotoğraf 
HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında ikinci kez gözaltına alınan HDP Esenyurt
İlçe Başkanı Ercan S., ve Dilan K.'nın cuma günü savcılığa sevk edileceği öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen
deliller içinde kurtarılan dijital verilerden teröristlere ait 100 bine yakın fotoğraf arşivi çıktığı kaydedildi

Kahvehanecilere
erzak desteği

Kod eşleştirme 
kuyruğu sürüyor 

Covid-19 virüsünün neden olduğu
pandemi nedeniyle kapatılan kahve-
hane sahiplerine destek olmak isteyen
Kartal Belediyesi’nin başlattığı proje
ile ilçedeki tüm kahvehane esnafına
erzak kolisi desteği başlatıldı

BARIŞ KIŞ

Rukiye KARADOĞAN
rukiyekaradogan@mynet.com

İNCE İNCE

Büyükçekmece'nin 16 kilometrelik sahil şeridinde yürütülen yenileme çalışması kapsa-
mında ilk etapta başlatılan kollektör yenileme çalışmalarında sona gelindi. Belediye 
Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece Koyu İstanbul’un inci kolyesi olacak. 2021 yazına
koyun bu kısmı yani Büyükçekmece merkezindeki kısmını herhalde bitireceğiz" dedi

ISTANBUL’UN
INCISI OLACAK

BULDAN
SAHİP ÇIKTI

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, HDP Esenyurt ilçe binasının basılıp, eşbaşkanlarının gözaltına alınmasına
tepki gösterdi. "Size buradan ekmek çıkmaz" diyen Buldan, "İlçe binamızın içindeki görüntüleri sosyal
medya üzerinden yaygınlaştırıp partimizi Sayın Öcalan üzerinden terörize etmeye çalışanlara sesleniy-
oruz. Size buradan ekmek çıkmaz. Şiddetin sona erdiği, demokratik ve barışçı bir çözüm ortamının
yaratılacağı günler için mücadele eden partimiz, bu provokasyonlara gelmeyecektir" savunmasını yaptı. 
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Ç ocuk Üniversitesi “Model Gemi
Yapımı Atölyesi’ alt yapı çalışma-
larına katılan öğrenciler ‘İnsansız

Su Üstü Kurtarma Aracı’ (İSKA) geliş-
tirdi. Eğitimde hep bir fazlasını hedefle-
yen Küçükçekmece Belediyesi Çocuk
Üniversitesi, ‘Model Uçak Atölyesi’nden
sonra gelen yoğun talep üzerine ‘Model
Gemi Yapımı Atölyesi’ için düğmeye
bastı.  ‘Model Gemi Yapımı Atölyesi’ alt
yapı çalışmaları ise ‘İnsansız Su Üstü
Kurtarma Aracı’ (İSKA) test sürüşleriyle
başladı.

Keşif için kullanılacak

İnsansız Su Üstü Kurtarma Aracı’nı

(İSKA) projelendiren 8’nci sınıf öğrencisi
Eren Defineci, “Bu tekne tam olarak
arama-kurtarmalarda keşif için kullanılacak
bir tekne. Arkasında bırakması için can si-
midi yeri var. Üzerindeki kamera sayesinde
denizde canlı görüntüleme yapabiliyoruz”
dedi. Proje Danışmanı Çocuk Üniversitesi
eğitmeni Tuğrul Yıldız ise, “Mekanik ve ta-
sarım eğitim sürecini ele alarak, proje öğ-
rencimizin oluşturduğu Model Gemimizin
ilk yüzüş sürecini Küçükçekmece gölünde
deneyimledik. Bu heyecanı öğrenci ve velile-
rimizle birlikte yaşadık” ifadelerini kulandı.

Geniş teknik donanım

Çocuk Üniversitesi eğitmeni Tuğrul Yıl-

dız’ın danışmanlığını yaptığı İSKA; çift
motorlu, çift dümenli, RC kumanda ile
uzaktan kontrol sistemi, görüntülü ve
sesli arama sağlama, aynı zamanda ara-
cın arkasındaki kanca ile taşıdığı can si-
mitlerini kazazedeye ulaştırma, hareketli
İP kamera ile kaza yerinden görüntüleri
anında merkeze ulaştırma teknik özellik-
lerine sahip. Bu projenin amacı; ucuz,
hızlı ve verimli bir cankurtaran operas-
yonu sağlayacak insansız bir su üstü
aracı üretmek. Bu sayede gemi ve vb. ka-
zalarda olay yerine hızla giderek, olay ye-
rinden görüntüleri merkeze iletmek ve
kazazedelere can simitlerini ulaştırması
sağlanacak. Ayrıca, mekanik, yazılım,

sürüş teknikleri, tasarım, problem
çözme, robotik ve denizcilik kabiliyetleri-
nin bir arada kullanılması ve insansız su
üstü araçlarına yönelik ilgilerini artırmak
adına öğrenciler bu alanda teşvik edildi.
Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniver-
sitesi, öğrencilere dolu dolu içeriği ile
eğitim vermeye devam ediyor. 4 yıllık eği-
tim süreci sonunda öğrencilerden günlük
ve sosyal hayatta karşılaştıkları problem-
lere çözümler sunabilmelerini, sosyal far-
kındalık yaratan ve yenilikçi, güncel
bilimsel bilgiler ışığında projeler üretebil-
melerini destekliyor. Bu destek aynı za-
manda üniversiteden mezun olabilmenin
de ön koşulu. DHA

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beşte-
pe'de düzenlenen 'Sosyal Atama Töreni’n de
yaptığı konuşma, bir erken seçim startının söy-

lemi ve kararlılığı içeriğine kesinlikle tam uygundu. 
Konuşmanın her cümlesi, motivasyon olarak tonlamaya
yansıyan her vurgu, tipik bir seçim atmosferinin ürü-
nüydü adeta. Bu tespiti doğrulayan diğer davranışlar,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, neredeyse hiçbir açılış im-
kanını kaçırmama gayreti içinde olmasıdır. İcraat ağır-
lıklı görüntüler ve retorik, hiç şüpheye yer
bırakmayacak biçimde bir erken seçim faaliyetinin baş-
ladığına işaret ediyor. Söz gelimi aşağıya alıntıladığım,
Cumhurbaşkanına ait abartılı belagat, seçime hazırla-
nın bir liderin, kendi iktidarını dünya ile mukayese edip,
dünyaya karşın üstünlüğünü ve becerisini tek taraflı
ilan etmesinden başka ne anlama gelebilir ki? 

“En müreffeh ülkelerde dahi yürek burkan sahnele-
rin görüldüğü bir süreci en az sıkıntıyla geride bırak-
mayı başardık. Neredeyse 1 yıla yaklaşan salgın
döneminde ne sağlık krizi ne sosyal çöküntü görüntüle-
rine şahit olduk. 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma
kalkanı ödemelerimiz ile ülkemizin ayakta kalmasını
sağladık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde aşı sıkıntısı
var, biz ise şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla,
yaptığımız ödemeyle aşılarımızı aldırmaya başladık ve
ilk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Bu yılın
bütçesinde sosyal destek harcamaları için 81 milyar…” 

Biz gerçeğin böyle olmadığını biliyoruz. Üstelik bu
seçimin kaderini belirleyecek olan da iktidarın kendi ic-
raatını yüceltme ustalığı olmayacaktır; çünkü AK Parti
ve cumhur ittifakının, “yurttan sesler programından”
daha ağır sorunları var. Her şeyden önce, mevcut ikti-
dar ABD ile sorunlu, dahası aynı iktidarın Avrupa Bir-
liğiyle ilişkileri, 18 yıllık iktidar ömrünün görüp
görebileceği en geri seviyesinde. AK Parti son dönemde
Avrupa Birliği nezdinde “hukuk tanımaz” bir iktidar
olarak algılanıyor ve öyle ifade ediliyor. AK Parti ikti-
darı, Avrupa Hukukunun bir parçası olmayacağını, bir
dizi AHİM kararına karşı çıkarak, bu kararların gere-
ğini yerine getirmeyerek, ispat etti. Avrupa Birliği Hu-
kukuna saygı göstermeyen bir ülke ve devlet,
Avrupalılardan destek ve katkı göremez. Kimi Avrupalı
ülke, devlet veya lider bu çok isteseler bile başaramaz-
lar; çünkü AK Parti iktidarı, Türkiye ile Avrupa Birliği
arasına çok ciddi engeller ekti. Nasıl dediklerini bilirsi-
niz, “ne ekersen onu biçersin.

Türkiye’nin ABD ile ilişkilerini düzeltmesi, Kürtler
ve İsrail ile ilişkilerini yeniden ve olumlu manada yapı-
landırmasına bağlıdır. Bu konuda bazı gayret ve faali-
yetler içinde olan AK Parti, kendince ABD ile ilişkisini
düzeltme umuduna kapılabilir. Bence böyle iyimser ol-
mayan bir umuda kapılmasında sakınca yoktur! İsra-
il’in talebi üzerine Hamas’a getirilen kimi kısıtlamalar,
belki İsrail’in hanesine yazılacak bir başarı öyküsü olur
ama bu durumun Türkiye’ye bir fayda sağlayacağına
inanmıyorum. 

Basına yansıdığı için burada dile getiriyorum;
Hakan Fidan’ın Şam temasları, Suriye meselesinde çok
ciddi bir eksen kaymasının işareti değilse, Şam nez-
dinde nezaketten öteye geçmez. Çünkü eğer mesele Ro-
java’daki Kürtlerin durumunu müzakere etmekse,
Şam’ın önerisi ya da önerileri ABD’nin beklentileriyle
uyuşmaz. 

Aynı Şekilde Hulusi Akar’ın Kürdistan Bölgesel Yö-
netimiyle yaptığı görüşmeler de benzer bir akıbete
mahkûm. Müstakbel Suriye’de statüsüz Kürt çözümü,
dikkate alınabilir görünmüyor. En azından meselenin
ABD algısında statü merkezi bir sorun olarak duruyor.
On yıl süren Suriye iç savaşından, Kürtler statüsüz çık-
maz. Bir bütün olarak, Batı dünyasının Kürt mesele-
sinin çözümünde, denediği ve sonuç aldığı çözüm Kuzey
Irak çözümüdür. Model budur ve ne Batı dünyası ne de
Kürtler, bu modelden vazgeçmeyeceklerdir. 

Bunca lafın tek hedefi vardı, o da şuydu; Türkiye
kısa vadede ne ABD ile ne de Avrupa Birliğiyle sorun-
ları çözüp, bunu bir erken seçim stratejisine malzeme
yapamaz. 

Geriye iç sorunlar kalıyor. İç sorunların başında da
HDP var. HDP’nin %10 barajını aşan kemik oy potan-
siyelini dağıtmadan İktidarda kalmak ya da bir seçim
kazanmak mümkün görünmüyor. HDP’yi iktidar ve
muhalefetle aynı mesafede duran bir nötr noktasına ta-
şımak, eğer mucizeye bağlı değilse, ancak çok gerçekçi
bir yeniden İmralı görüşmeleriyle mümkün olabilir.
Ama bu stratejinin de bedeli büyük olur. Kürt mesele-
sinde atılacak gerçekçi adımlar cumhur ittifakının sonu
demek olur. 

Cumhur ittifakının, millet ittifakını zayıflatmak
amacıyla geliştirmeye çalıştığı İyi Parti projesine bu-
günlerde Oğuzhan Asiltürk üzerinden sürdürülen Saa-
det Partisi projesi devreye sokuluyor. 

Bütün bu gelişmeleri alt alta sıraladığımızda AK
Partinin çok ciddi bir erken seçim manevrası içinde ol-
duğu anlaşıyor. 

Bilinmeyen tarih
gün yüzüne cıkıyor

Başakşehir, geçmişte nasıl
bir öneme sahipti? Sorusuyla
yola çıkan Başakşehir Beledi-

yesi Tarihi binlerce yıl eskiye dayanan ve
Başakşehir’in çekirdeğini oluşturan İki-
telli, Şamlar ve Kayabaşı bölgelerinin
doğması, büyümesi ve günümüzde İs-
tanbul’un en modern ve yaşanabilir bir
köşesi haline gelmesinin hikâyesi, Ba-
şakşehir Belediyesi ve Osmanlı Arşivi
Daire Başkanlığının birlikte yürüttüğü
kapsamlı çalışmalarla gün yüzüne çıka-
rıldı. ‘Devlet-i Aliyye’den Cumhuriyet’e
Osmanlı Arşiv Belgelerinde Başakşehir’
adlı eser ile Başakşehir’in tarihine oluş-
turan hadiseler ve tarihi eserler, ilk kez
yayınlanan arşiv vesikalarıyla bir bir or-
taya konuldu. 582 sayfadan oluşan ve
ilçenin hafızasını tazeleyen eser, Başak-
şehir’in Osmanlı döneminde de çok
mühim değerlere sahip olduğunu; geç-
mişte de tarihin, medeniyetin, kültürün,
irfanın, ilmin, mimarinin ve estetiğin
merkezi olduğunu gözler önüne serdi.
Devlet-i Aliyye’den Cumhuriyet’e Os-
manlı Arşiv Belgelerinde Başakşehir Ki-
tabı Tanıtım Programı’na Başakşehir
Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir
Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ba-
şakşehir Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Çoşkun, İstanbul Kültür ve Turizm
Müdürü Coşkun Yılmaz ve AK Parti
Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin
Kayas katıldı.

Marka olmuş bir ilçe

Tanıtım Programında konuşan Başak-

şehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,
“Bugün bizim için heyecanlı bir gün
oldu. Başakşehirimizin tarihini araştırıp
güzel bir  eser ortaya çıkardık. Ortaya
çıkarılan bu eseri ilçemize kazandırmış
olacağız. İstanbul birçok kişinin haya-
lini süslüyor. İstanbul’da bir başkent ol-
saydı, mutlaka başkenti Başakşehir
olurdu. Bu söylediğimin altı boş değil.
Başakşehir modern şehircilikle birlikte
İstanbul’da bir marka oldu. Başakşe-
hir’in geçmişi çok eskilere dayanıyor.

Başakşehir modern şehirleşmesi, sosyal
hizmetler, hastaneleriyle, eğitim ve iş im-
kanlarıyla da İstanbul’da marka olmuş
bir ilçe durumunda. Elimizdeki arşivlerle
birlikte çok aşamalı yatırımlar yapaca-
ğız. İkitellideki mezarlık alanda Fatih
Sultan Mehmet döneminde yaşamış
Abdullah Efendinin mezarı var. Açık bir
mescit oluşturmayı düşünüyoruz. Ba-
şakşehir’de kültür veya gezilebilir turizm
alanı haline dönüştürülecek eserleri ka-
zandıracağız” diye konuştu. DHA

AK Parti’nin erken 
seçim manevraları

Başakşehir Belediyesi’nin Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü kapsamlı çalış-
malarla hazırlanan ve 582 sayfadan oluşan ‘Devlet-i Aliyye’den Cumhuriyet’e Osmanlı Arşiv
Belgelerinde Başakşehir’ adlı eser, ilk kez yayınlanan arşiv vesikalarla gün yüzüne çıkarıldı

Acil hayat butonu

tüm dünyada olduğu gibi Tür-
kiye’de de etkili olan koronavirüs
salgını ile ilgili mücadele çalış-

maları her geçen gün artarak devam edi-
yor. Belediyeler de salgınla mücadeleye
aldıkları çeşitli önlemlerle destek oluyor.
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dö-
ğücü’nün de eşlik ettiği  belediye ekipleri
ilçe genelinde vatandaşlara içerisinde ko-
lonya, maske ve su tasarrufuna dikkati çek-
mek için musluk aparatları olan hijyen seti
dağıtıldı.

Anılda ulaşıyorlar

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dö-
ğücü, “İçinde bulunmuş olduğumuz bu
fevkalade durumun getirmiş olduğu bazı
özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sancak-
tepe’deki her haneye hijyen setlerimizle bir-
likte su tasarrufu farkındalığını oluşturacak
olan musluk aparatlarını dağıtacağız. Hal-
kımıza elimizden geldiği kadar yardımcı ol-
maya çalışıyoruz. Evden çıkamayan
yaşlılarımız için acil hayat butonlarımızı
dağıttık. Vatandaşlarımız ihtiyaçları oldu-
ğunda direk bize ulaşıyorlar. Pandemi ça-
lışmasını bütün ilçede yapıyoruz. Sistemli
çalışmalar neticesinde vatandaşımızın da
hassasiyeti ve duyarlılığıyla vaka sayıla-
rında da ciddi oranda düşüş gerçekleşti.
Esnafımızı da tek tek geziyoruz. Pandemi-
den dolayı günlük çalışan, yevmiyelerini
alamayan ve borçlarını ödemeyenlere de
yardımcı oluyoruz” diye konuştu. DHA

Küçükçekmece
Belediyesi Çocuk
Üniversitesi 
öğrencilerinin ge-
liştirdiği, ‘İnsansız
Su Üstü Kurtarma
Aracı’ (İSKA)’nın
test sürüşleri 
Küçükçekmece
Gölü’nde yapıldı

INSANSIZ ARACIN
TESTI YAPILDI

Sancaktepe Belediyesi, koronavirüs salgını
nedeniyle ev ev dolaşarak vatandaşlara hij-
yen seti dağıttı. Çalışmaları yerinde takip
eden Başkan Şeyma Döğücü, "Evden çıka-
mayan yaşlılarımız için acil hayat butonları-
mızı dağıttık. Vatandaşlarımız ihtiyaçları
olduğunda direk bize ulaşıyorlar" dedi

Tutkunları için planetaryum
Sultangazi Belediyesi astronomi tut-
kunlarına unutamayacakları bir dene-
yim yaşatmak için harekete geçti ve

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür
Merkezi’nin terasına planetaryum kurdu. Plane-
taryum’un tanıtımına Sultangazi Belediye Baş-
kanı Av. Abdurrahman Dursun ve öğrencileri
katıldı. Geleceğin mucitlerini yetiştiren Prof. Dr.
Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezine
kurulan planetaryum aynı zamanda Avrupa Ya-
kası’nın görüntü kalitesi en yüksek ve en görkemli
planetaryumu olma özelliği taşıyor. Teknolojinin
gençler ve çocukların hayatında önemli olduğunu
söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdur-
rahman Dursun, “Bugün burada bir uzay eviyle
karşınızdayız. Bu uzay evinde gökyüzünü, güneşi,
gezegenleri ve gök cisimlerini sanal bir ortamda
göreceğiz” diye konuştu.

Başakşehir Belediye
Başaknı Yasin 
Kartoğlu, “İlçemiz 
için çok heyecanlı
bir gün yaşadık. 
Başakşehir olarak
tarihe bir değer 
kazandırmış olduk”
şeklinde konuştu.

Çocuk Üniversitesi eğitmeni Tuğrul Yıldız’ın danışmanlığını yaptığı İSKA; çift motorlu, çift dümenli, RC kumanda ile uzaktan kontrol sistemi, aracın arkasındaki 
kanca ile taşıdığı can simitlerini kazazedeye ulaştırma, hareketli İP kamera ile kaza yerinden görüntüleri anında merkeze ulaştırma teknik özelliklerine sahip.
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Ç ok uzun zaman oldu  yeni normal-
leşmemize alıştık hepimiz. Şu ara
tekrar iyiden iyiye taktım bu “nor-

malleşme” kelimesine...
“Normal” leşmeye ne zaman döneceğiz?

Ne kadar alışır gözüksek de yine eski nor-
mali arıyoruz ! Gözlerimiz yollar da yeni
umutlu haberler bekliyoruz, pandemiyle
gelen normali bırakıp eskisine koşmaya ha-
zırız. Canımıza tak dedi artık, bıçağın ke-
miğe dayandığı noktadayız. Pandemi süreci
belirsizliğini aşı haberleri ile aşmaya çalışı-

yoruz. Bir umut hadi artık verin şu müjdeli
haberi  diyoruz hep bir ağızdan.  Bu bekle-
yiş içinde şu geldiğimiz günlerde de yine
aynı şeyi konuşuyor herkes. 

Normal şartlar altında durumumuz iyi
miydi?

Nasıldık normal şartlar dediğimiz o “nor-
mal”de ?

Mesela işsizlik durumunu ele alalım;
Pandemi öncesi normalimiz İş-kur önünde
uzun kuyruklar olduğu gerçeği değil miydi?

Normal şartlar diye bir anlayış varsa,
“güncel normal şartlar” diye bir yenileme
olması da kaçınılmazdı, hani o evreleri de
geçeli çok oldu. O hâlde yeni “ güncel nor-
mal şartlar” da hâli hazırda bilinen işsizlik
gerçeğimizin de artacağını- arttığını göste-

recektir.( Ki arttı)  Güncel koşullarımız üre-
tim sürecini dijitalleştirdi ve sermayenin
eline güncel kozu değerlendirmek düştü. İş-
sizlik arttı yeni normalimizde...

Şu an salgın sonrası geçmiş normalleş-
memizi yaşıyor havasında Uludağ! Hay eğ-
lenceniz batsın emi... Salgın bitti mi, hayır
ama hepimizin bildiği bozuk ekonomi hızla
güncelden güncele bir normalleşmeye geçiş
içindeyken, insanların sabır sınırlarını zorla-

yan çok hareket görünür oldu. Özel gereksi-
nimleri olan çocukların bu dönemde yaşa-
dıkları ise görünmez hâlde... Sorsanız bir
yetkiliye çok laf ama hiç elde edersiniz !

Burası cehaletin örgütlenmiş olduğu bir
toplum, bir avuç birikimli insanlar bürokratik
söylemleri ile birbirlerini anlayabilirler ancak
! Halka hitap etmek ve halkın diline odaklan-
mak gerek. Aksi olduğu müddetçe “aptallaştı-
ran televizyon” ile beyin yıkama devam eder.

Habermas toplumun akılcılaşması, insan-
laşması ve demokratikleşmesi görüşünde, salt
insan türüne özgü iletişimsel yetkinliğin doğa-
sındaki akılcılık gizil gücünün kurumsallaştır-
masından bahseder.

İletişim yetkinliğinin evrim sürecinde geliş-
tiğini, fakat çağdaş toplumda çoğunlukla bas-

tırılmış veyahut zayıflatılmış olduğunu savu-
nan Habermas, devlet, örgütler ve Pazar gibi
ana sosyal yaşam alanlarında, stratejik akıl-
sallık galebe çalacak ve böylece yaşam dün-
yası yerine sistem mantığı geliştireceğini dile
getirmiştir. 

Güncel normalleşme için nasıl olacağı ko-
nusunda birlikte düşünelim :

Akılsallık galebe çalıyor mu?
Yoksa
Sistem mantığı bizi esir aldı ve sorgu yete-

neğimizi de kaybettik mi dersiniz?
Sorgu yeteneğimizi kaybetmedik diyelim

ne olacak ki ? Diyorsanız haklı serzeniş el-
bette ama yine de yanlış giden şeylere değil,
neyin doğru olması gerektiğine odaklanmayı
da ihmal etmeyelim... Sevgilerimle.

Akılsallık galebe
çalıyor mu?

A mbalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sana-
yicileri Derneği (ASÜD) Başkanı
Harun Çallı, tereyağının üretimine

ilişkin açıklama yaparak, iyi tereyağının ko-
kusu, rengi, tadı hakkında önemli bilgiler
verdi. Dahilde İşleme Rejimi Belgesi (DİR)
kapsamında tereyağını yurt dışından getir-
diklerini anlatan Çallı, "İthal edilen tereyağı
ile ihraç edeceğimiz ürünleri üretiyoruz. Te-
reyağını iç tüketimde kullanılması için geti-
rilmesi neredeyse imkansız çünkü yüzde 180
gümrük vergisine tabiyiz. Dolayısıyla insan-
lar tereyağını yurt dışından getirip iç pa-
zarda satmaz" diye konuştu. 

Kaç ton tereyağı üretildi?

İthal edilen tereyağlarının iç pazarda satışa
sunulmadığını vurgulayan Çallı, "Tereyağı,
yurt dışına gönderdiğimiz labne peynir, çiko-
lata, sütlü mamuller gibi ürünlerde kullanıl-
mak için alınıyor. Tereyağı üretimimiz
2020’nin ilk 11 ayında geçen yıla göre yüzde
5,8’li artışla 71 bin 593 ton oldu. Yani iç tü-
ketime yetecek tereyağımız var” ifadelerini
kullandı. Ambalajlı tereyağının hijyen koşul-
ları gözetilerek üretildiğini aktaran Harun
Çallı, “Bu yıl süte yüzde 22 zam yapıldı, ma-
liyetler de artınca bu durum tereyağı fiyatına
da yansıdı. İçerisinde katkı maddesi yoktur,
güvenilirdir. Açıkta satılan, fiyatı çok düşük,
markası bilinmeyen ürünleri almayın.
Çünkü içinde başka bir şey olabilir” diye ko-
nuştu.

Tavada cızırdamamalı

Tereyağına su koyulduğunu söyleyen Çallı,
"Tencere veya tavada tereyağını eritirken cı-
zırdaması içinde fazla su olduğunu gösterir.
Tereyağında standartlara göre içinde yüzde
80 ila 82 oranında yağ olması gerekir. Bu
oran düşükse tağşişe girer" dedi. DHA

Atalian Türkiye CEO’su Barış Ünalp, “Nitelikli insan
kaynağı, ileri mühendislik, her sistem üzerinde bilgi
transferi ve yeni teknolojilere uyum ile üretim tesisi,
ofis yerleşimleri ve binalarda yüzde 40’a varan tasarruf
sağlanabilir. Şirketlerin düşük maliyetle enerji giderlerini
yönetmeleri için çözümler sunuyoruz” diye konuştu

atalian Türkiye CEO’su
Barış Ünalp, işletmelere gider-
lerini azaltmak için önerilerde

bulunarak, nasıl çalıştıklarını anlattı.
Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD)
Yetki Belgesi kapsamında sundukları çö-
zümlerle işletmelerin giderlerinde yüzde
40’a varan tasarruf imkânı sağladıklarını
belirten Ünalp, “2007 yılında yürürlüğe
giren 5627 nolu Enerji Verimliliği Yönet-
meliği çerçevesinde ülkemizde 001 nu-
maralı yetki belgesini alan ilk firma EVD
Enerji Yönetimi AŞ’yi 2016 yılında bün-
yemize dahil ettik. Türkiye’de bugüne
kadar sanayi tesisleri, oteller, hastaneler,
alışveriş merkezleri, iş merkezleri, banka-
lar, eğitim kurumları, cezaevleri ve ha-
vaalanlarını kapsayan binden fazla
tesiste enerji verimliliği çalışmaları ger-
çekleştirdik” diye konuştu.

Etkili çözümler lazım

Nitelikli insan kaynağı, ileri mühendislik,
her sistem üzerinde bilgi transferi ve yeni

teknolojilere uyum ile üretim tesisi, ofis
yerleşimleri ve binalarda yüzde 40’a
varan tasarruf sağlanabildiğini belirten
Ünalp, EVD ile işletmelerin daha düşük
maliyetler ile enerji giderlerini yönetebil-
diklerini ve toplam verimliliklerine katkı
sağladıklarını belirtti. Dünyada doğal
kaynakların her geçen gün tükendiğine
dikkat çeken Ünalp bu şartların sürdürü-
lebilirlik ve enerji verimliliği çalışmalarını
zorunlu kıldığını vurguladı. Barış
Ünalp, “Bizim sağladığımız çözümlerle,
bir tesisin mevcut alt yapısı ve alışkanlık-
larına göre yüzde 5 ile yüzde 40 arasında
oranlarda enerji tasarrufu mümkün ola-
biliyor. Tesislerin enerji tüketimlerinin
miktarı, yoğunluğu, tesisin mevcut du-
rumu ve personelin farkındalık seviyesi,
enerji verimliliği üzerine yapılacak çalış-
malar açısından ilk değerlendirdiğimiz
konular. Sunduğumuz çözümler maliyet
avantajının yanı sıra karbon salınımını
azaltarak çevreye katkı da sağlıyor, bu
açıdan hem bizim hem de hizmet verdi-

ğimiz kurum ve kuruluşlar için değeri
yüksek çalışmalar” dedi.

İşte öneriler 

Ünalp, enerji verimliliği için yapılacakları
ve şirketlerin dikkat etmesi gereken alan-
ları şöyle belirtti: “Enerji verimliliği aynı
zamanda binalar için konfordan, sanayi
için ürün kalitesinden ödün vermeden,
aynı işi daha az enerji ile yapabilmek an-
lamına geliyor. Bunun için de etkili enerji
yönetimi gerekiyor. Enerji yönetimi al-
tında işletme giderlerinde verimlilik ve de-
vamında tasarruf sağlanmasının ana
yöntemleri şu şekildedir: Mevcut sistem-
lerin verimli kullanılması ki bunu meka-
nik ve aydınlatma otomasyon sistemleri
aracılığıyla yapabiliyoruz. Bu sistemlere
bağlı cihazların açılış ve kapanış saatleri-
nin ayarlanması, birbirleriyle iç içe geç-
miş sistemlerin senkronizasyonu gibi bir
takım özel senaryoların geliştirilmesi ile
mümkün. Periyodik bakım, kestirimci
bakım da enerji verimliliğini etkileyen ça-

lışmalar arasında. Yüksek bir yatırımın
ayrılmadığı durumlarda bile enerji yöne-
timi ile yaklaşık yüzde 5 oranında bir ta-
sarruf sağlanabiliyor. Enerji verimliliği
konusunun temelinde mühendislik biri-
kimi yer alır. Ülkemizde teorik ve pratik
uygulama birikimiyle mevcut sistemlerin
verimsiz olduklarının tespit edilmesi ve
sistemlerin daha verimlileriyle değiştiril-
mesi tasarrufa yönelik en büyük yakla-
şımlardan birisidir.

Nelere dikkat edilmeli?

Enerji yönetiminin tasarım aşamasında
başladığını söyleyen Ünalp, “Binalarımızı
ucuza mal etmek için verimsiz ekipman-
ları tercih ediyor yani yatırım maliyetleri-
mizi uygun hale getiriyoruz. Ancak bu
durum binaların pahalıya işletilmesiyle
sonuçlanıyor. Yatırımcıların bina yerle-
şimi, mimari, ısıtma-soğutma, aydın-
latma sistemlerini fayda maliyet analizini
ileriye dönük bir projeksiyonla değerlen-
dirmeleri önemlidir” diye konuştu. DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, "Sivil toplum kuruluşlarımızın 
ve iş insanlarımızın reform taleplerinde 
daha cesur olmasını bekliyoruz. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı olarak, bizler bu yolda
her türlü desteği vermeye hazırız" dedi

Bakan Varank, video konferans yöntemi
ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
(TÜSİAD) tarafından düzenlenen 'Dijital

Türkiye Konferansı'na katıldı. Varank, ticaretten sana-
yiye, eğitimden sağlığa her alanda çok hızlı bir tekno-
lojik dönüşümün söz konusu olduğunu bildirdi.
'türkiye.gov.tr'ye 2020 yılında 2 milyardan fazla giriş
yapıldığını belirten Varank, "Bizim başta sanayi olmak
üzere üretim süreçlerinde dijitalleşmekle ilgili daha
makro hedeflerimiz var. Bunun için, dünyadaki dijital
dönüşüm trendlerini yakından takip ediyoruz. Sana-
yicilerimizin ve işletmelerimizin bu dönüşüme en iyi
şekilde ayak uydurması için yol haritalarımızı belirli-
yoruz" dedi.

Düşüncelerini merak ediyorum

Varank, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2020-
2021 Türkiye büyüme öngörülerini revize ettiğini
anımsatarak, "Daha önce Türkiye'nin 2020'de yüzde
5 küçüleceğini tahmin eden IMF, şu anda bu rakamı
yüzde 1,2 büyüme olarak revize etti. 2021'de Türki-
ye'nin yüzde 6 büyüyeceğini öngörüyor. Bazı muhale-
fet partileri sürekli Türkiye'nin verileriyle ilgili kafa
karışıklığı oluşturmaya, kurumlarımızın güvenilirliğini
zedelemeye çalışıyor. Özellikle otel köşelerinde gizli
saklı görüştükleri IMF'nin bu rakamları revize etmele-
riyle ilgili ne düşünüyorlar merak ediyorum" diye ko-
nuştu.Fabrikalarımızın sayısını arttırıyoruzBakan
Varank, Türkiye'nin güçlü sanayi alt yapısını dijital
dönüşümle daha rekabetçi bir hale getirmeyi temel
öncelik olarak gördüklerini belirtti. Varank, "Bu kap-
samda geliştirdiğimiz ve çok değer verdiğimiz projele-
rinden birisi 'Model Fabrikalar'. Model fabrikalar
aracılığıyla işletmelerimizin, 'yaparak öğrenme' meto-
duyla dijital altyapılarını kurmalarına ve dijital yete-
neklerini geliştirmelerine öncülük ediyoruz. Bugüne
kadar Ankara ve Bursa'daki model fabrikalarımız,
faaliyete başladı. Buralardan yararlanan işletmelerde
büyük verimlilik artışları oldu. Şimdi model fabrikala-
rımızın sayısını artırıyoruz. Konya, Kayseri, Gazian-
tep, İzmir, Mersin illerimizdeki model fabrikalar da
yakında faaliyete geçecek. Bunun yanında dijital dö-
nüşüm odaklı birçok hibe ve destek programıyla da
firmalarımızın finansman ihtiyaçlarına cevap veriyo-
ruz" ifadesini kullandı. DHA

Büyük değişimlerin yaşandığı yeni dünya
düzeninde evde geçirilen zaman artarken,
ev eksenli çalışma, dünyada olduğu gibi

Türkiye’de de yaygınlaşıyor.  Devlet, internetten yapı-
lacak faturasız satışlar için yıllık limiti 220 bin liraya
yükselterek, ev eksenli olup esnaf muafiyeti ile satış
yapanları destekliyor. Üreticilerle alıcıları birleştirecek
platformlara olan ihtiyaç ise artıyor. Evinde, bahçe-
sinde veya atölyelerde üreterek kendi işinin sahibi
olmak isteyenleri tüketiciyle buluşturarak, ürünlerinin
güvenli bir platformda, kredi kartı ile tüketiciye sunul-
masına olanak sağlayan yerimizden.com, özellikle el
emeği ürünlerin hak ettiği değeri görmesini amaçla-
yan iki kadın girişimci tarafından kuruldu.

Sadece el emeği ürünler var

Pandemi sürecinde evde geçirilen zamanın artışıyla
pek çok insanı evde üretim yaparak gelir elde etmeye
yönlendiren platform tarafından yapılan yazılı açıkla-
mada, “El yapımı ürünler, fabrikasyon ürünlerin de
satışa sunulduğu platformların içerisinde kayboluyor,
yeterince alıcı ile buluşamıyor. Ev eksenliler, butik üre-
ticiler, kurslarda öğrenerek hobilerini kazanca çevir-
mek isteyenler, pazarlama olanakları ile daha çok
alıcıya ulaşabiliyorlar” denildi.

Türkiye’de üretilen tereyağının iç tüketime yettiğini söyleyen Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri
Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, "Tereyağı üretimimiz 2020’nin ilk 11 ayında geçen yıla göre yüzde
5,8’li artışla 71 bin 593 ton oldu. Yani iç tüketime yetecek kadar yağımız var" dedi. Çallı, tereyağının rengi
konusundaki tartışmalarla ilgili de "Eğer tereyağı çok sarıysa gıda boyası vardır" uyarısında bulundu

TURKIYE’DE URETILEN
TEREYAGI BIZE YETER!

Dilek BOZKURT

RENK
UYARISI

Tereyağının renginin hayvanın beslenmesine göre mevsimsel olarak değişebi-
leceğini dile getiren Çallı, “Eğer tereyağı çok sarıysa gıda boyası vardır. Yani
renginin sarı olması kaliteli olduğu anlamına gelmez. Eskiden sütlerin toplama
şartları zordu, bugün ise araçlar soğutuculu o yüzden daha hijyenik toplanıyor,
yapılıyor yoğun bir kokunun olmaması lazım. Çok kokan tereyağı hijyenik ol-
mayan ortamlarda üretildiğini gösterir veya içinde bir aroma vardır” dedi.

Tereyağ konusunda uyarılarda bulunan Çallı, “Vatandaşlar sahte tereyağına dikkat etsin” dedi.

Tasarruf sırları

Reform taleplerinde
daha cesur olun

El emeği ürünler
için online satış 

Barış 
Ünalp



A K Parti grup toplantısında konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TBMM
Genel Kurulumuz dün itibari ile çalış-

malarına başladı. Aradan geçen süre içerisinde
milletvekilleri arkadaşlarımızla görüşme imkan-
ları bulduk. Salgın sebebi ile ara verdiğimiz il
kongrelerimize 13 Ocak’ta başladık. 2 haftada 27
kongremizi tamamlamış olacağız bugün itiba-
rıyla toplamda da 47 il kongresini tamamlamış
olduk. Kongrelerimizde görev üstlenen arkadaş-
larımıza başarılar diliyorum. Kongrelerimize ver-
diğiniz destek için sizlere de teşekkür ediyorum.
AK Parti’nin girdiği 15 genel seçimin birinci ola-
rak çıkmasının sırrı milletimizle tesis ettiği gönül
bağıdır. AK Partiyi bugünlere getiren milletimiz-
dir. Biz de ülkemizi sürekli daha ileriye taşımaya
çalışarak bu vefa borcumuzu ödemeye çalışıyo-
ruz" dedi. 

Hiçbir güç tanımıyorum

"Ülkemizin demokrasi ve ekonomide adeta çağ
atladığını yaşayarak şahitlik etmeyenlere bunları
geçmiş dönemlerle mukayeseli olarak anlatma-
mız şarttır" diyen Erdoğan, "Dün Elazığ’da daha

öncekilerle birlikte sayısı 8 bini bulan deprem ko-
nutlarının teslim törenine katıldık. Yaz aylarına
kadar Elazığ’da 20 bin Malatya’da 6 bin konu-
tun tamamını hak sahiplerine vermiş olacağız.
Cuma günü Türkiye Genç İş adamları Konfede-
rasyonu ile bir araya gelerek kapsamlı değerlen-
dirmelerde bulunduk. Türkiye’ye verdikleri
samimi destekten dolayı kendilerine teşekkür edi-
yorum. Geçtiğimiz yılı 169 buçuk milyar dolar
ihracat ile kapatan program hedefinin de üzerine
çıkaran iş dünyamıza buradan bir kez daha şük-
ranlarımızı sunuyorum. Ülkesine ve milletine
karşı sorumluluk hisseden herkesten tek beklenti-
miz kendi üzerine düşen görevlerini gereği ile ifa
etmesidir. Bu şekilde görevlerimizi hakkıyla ye-
rine getirdiğimizde Ne Türkiye’nin, ne Cumhur
ittifakının ne de AK Parti’nin önünde durabilecek
hiçbir güç tanımıyorum. Milletimiz her birimizin
teker teker takip ediyor ve karnemizi dolduruyor.
Seçim günü bu karne önümüze oy oranı olarak
çıkacak" ifadelerini kullandı. 

Meclis'in lokomotifiyiz

AK Parti grubunun Cumhur ittifakının ortağı ile
birlikte meclisin lokomotifi olduğunu
belirten Erdoğan, "Yürütmede bizim
yasamada sizin yapmanız gereken gö-
revler var. Meclis gündeminde önceden
kalan yasama programını sizler zaten
iyi biliyorsunuz. Yakında yeni reform
paketlerini milletimizle paylaşmaya
başlayacağız. Türkiye’yi ekonomide
güven ikliminin geliştirilmesine kadar
geniş bir alanda gelişmesini sağlayacak
bu reformlara kavuşturacağız. Önemli
düzenlemeler olacak. Tek vaatleri Tay-
yip Erdoğan’ı indirmek olan bir muha-
lefete millet iktidarı vermez. Küresel
siyasi ve ekonomi değişiklik sürecinde
Türkiye'yi nereye getireceğini söyleye-
meyen, projesi olmayan, kadroları kifa-

yetsiz hiçbir yapı milletimizden iktidar vizesi ala-
maz. Hamd olsun, bizler tüm şeffaflığımızla mil-
letimizin huzurundayız. 2023 seçimlerinde bir
kez daha sandıktan zaferle çıkarak büyük ve
güçlü Türkiye'yi inşa süresinde yeni bir safhaya
geçeceğiz" diye konuştu. 

CHP'ye oy vermeyen militan!

Militan tartışmasına da değinen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Bu ara bir militan lafı tutturdu gidi-
yorlar. Bunlara göre Cumhurbaşkanı militan, ba-
kanlar militan, Cumhur ittifakı ve AK Parti
tepeden tırnağa militan, Hakimler savcılar mili-
tan, valiler kaymakamlar militan, generalinden
uzman çavuşuna kadar tüm askerler militan,
diplomatlar militan, polisler ve öğretmenler
başta olmak üzere memurların hepsi, işçiler,
esnaf, iş adamlarının hepsi zaten militanın önde
gideni. Aslında bunlara göre milletin kendilerine
oy veremeyen yüzde 75’in tamamı militan. Bu
anlayışa göre CHP’ye oy vermeyen hiç kimse
şeref, onur namus sahibi olma hakkına da sahip
değildir. Nitekim militan dedikleri kesimlere ağız-
larını köpürte köpürte bu ithamları yöneltiyorlar.
Kendileri ne? Terör örgütü mensubuna 'arkadaş-
lar' demek bunların meşrebinde kibarlık. Beledi-
yelerine ortak etmek işbirliği. Dışarıdan

düşmanlık edenlere yardım nezaket. Ahlaksızlık-
ları örtmek haysiyet göstergesi. Bu iş laf ebeliği
ile olsaydı, bunu yapan çok daha iyi yapan ak-
törler gelip geçti, onlardan bir iz kalırdı. Ama
Gazi Mustafa Kemal'i, Menderes'i, Özal'ı, Erba-
kan Hocamız ve rahmetli Türkeş gibi birkaç ismi
hatırlıyoruz. Gerisi tarihin tozlu raflarında. Her
gün kameraların karşısına geçip bize ve milleti-
mize ağızlarına geleni söyleyenlerin gidecekleri
yer de orasıdır. Bizim üzüntümüz milletimizin bu
hezeyanlara mahkum kalmasıdır" dedi. 

Herkes davasını açmalı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklama-
sını hatırlatan Erdoğan, "İçişleri Bakanımızın
da ifade ettiği gibi. Bu ülkenin yargısı var. Ve
kendilerine hakaret eden bu zata bütün bu ha-
karete muhatap olanların dava açma zamanı
gelmiştir, geçiyor bile. Herkes davasını açmalı.
Bu memleket sahipsiz değil. Gereği yapılmalı-
dır. Milletimiz mahalle yanarken kendi kısır he-
saplarının peşinde koşanlarının hesaplarını
kökten dürene kadar biz de mücadeleyi sonuna
kadar sürdüreceğiz. CHP’nin başındaki zata ve
şürekasına cevap vermek için harcadığımız her
nefesi israf olarak görüyoruz" ifadelerini 
kullandı. 

Yapacak çok işimiz var

Erken seçim konusunda net konuşan Erdoğan,
"Erken seçim diyorlar sabrın varsa Haziran
2023’e kadar bekleyeceksin Bizim yapacak daha
çok işimiz var. Aşı uygulaması kapsamı giderek
genişleyerek kısa sürede hedef kitlenin tamamına
ulaşacaktır. Esnaflarımızı bugüne kadar yalnız
bırakmadık. Bundan sonra da yalnız bırakmaya-
cağız. Esnafımıza doğrudan esnaf desteği ve kira
ödemeleri desteği kapsamında 3 ay süre ile aylık
bin lira esnaf desteği büyükşehirlerde 750 lira
diğer şehirlerde 500 lira kira desteği ödemesine
devam ediyoruz. Vergileri geçtiğimiz günlerde
tekrar erteledik. Halk Bank tarafından kullandırı-
lan faiz destekli kredilerin bu yılın ilk 6 aylık tak-
sitlerini ötelendiğini açıkladık. Yeni bir müjdeyi
paylaşmak istiyorum; lokanta, restoran, kafe gibi
sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan 3 milyon lira ci-
rosu altında olan esnafa destek ödemesi yapaca-
ğız. Cirosu yüzde 50 ve
daha fazla azana işletme-
lere 2 bin liradan az, 40
bin liradan fazla olma-
mak üzere cironun yüzde
3'ü kadar destek ödemesi
yapacağız" bilgisini verdi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup

toplantısında gündeme ilişkin
açıklamalarda bulundu. Erdoğan,

"Yeni reform paketlerini Meclisimize
sunmaya başlayacağız. Bu tekliflerin

ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına
taşıyacak önemli düzenlemeler içerdiği

görülecektir. Bu reform sürecine hep
birlikte sahip çıkacağız" dedi

ERKEN SEÇİM 

HAKKINDA 

AÇIKLAMA

Erken seçimle ilgili de net konuşan
Erdoğan "Sabrın varsa Haziran 2023’e

kadar kapıda bekleyeceksin. Bizim
daha yapacak çok işimiz var" ifadesini

kullandı. Kılıçdaroğlu'nun 'militan'
ifadesi ile ilgili de konuşan Erdoğan,

"Bu ülkenin yargısı var. Herkes
davasını açmalı. Bu memleket 

sahipsiz değil. Gereği yapılmalıdır"
şeklinde konuştu

Konuşmasını, "aradan geçen 1 ayda yaşanan her
gelişme, CHP testisi içindeki cürufun nasıl olduğunu
bizlere göstermiştir. taciz, tecavüz, hırsızlık skandal-
larının üzerini örtmek için hem bize hem milletimize
hakaretlerin dozunu artırmaya başladı" şeklinde sür-
düren Erdoğan, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış
misali, özür dileyecek yerde işi pişkinliğe vuruyor.
Yalan olduğu defalarca ortaya konmuş konuları utan-
madan, arlanmadan tekrarlayanlara pişkin denmez

de ne denir?Cumhuriyetin ilk partisini, bölücü örgü-
tün payandalığını üstlenen yüksek siyaset oyunlarını
millet başlarına geçirecektir. Önlerine geleni tek
adamlıkla suçlayanların kendi partilerinde oynadık-
ları tek adamcağız rolünü tebessümle izliyorum. Bir
de halkçılık diyerek kendilerini halkın içinde bizi de
sarayların içinde sefa süren olarak göstermeye ça-
lışmıyorlar mı işte orası artık sözün bittiği yere dönü-
şüyor. Bu zatları şimdiye kadar milletimizin içinde

pek görmedik. ama biz hayatı-
mızın her döneminde olduğu gibi şimdi de milletimi-
zin içindeyiz. SSK’nın başında bu adam bulunmadı
mı SSK’nın başında bulunduğu zaman hastanelerde
hastalarımızın ne hale düştüğünü tabi şimdi Z kuşağı
bilmiyor. Bay Kemal’in döneminde biz hastaneler
rehin alınan vatandaşları gördük. Bunları bizim mille-
timize anlatmamız gerekiyor. O dönemde maalesef
ölülerimiz bile rehin alınıyordu" açıklamasını yaptı. 

SÖZÜNÜ BiTTiĞi YERDEYiZ
Gerçekten 
bir acayip
HDP Esenyurt binasındaki bölücübaşı Öcalan’ın 
posteri ile ilgili  de açıklama yapan Akşener, “Bu
Cumhur İttifakı gerçekten bir acayip. HDP binasında,
Apo posteri bulunca şaşırıyorlar ama seçim zamanı
mektubunu okutmaya gelince, dert etmiyorlar. Yana
yakıla, ‘HDP kapatılsın’ diyorlar ama, bunun için en
ufak bir adım bile atmıyorlar” diye konuştu

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral akşener, partisi-
nin tBMM’deki grup toplantısında konuştu. İlk se-
çimde iktidar olacaklarını savunan akşener,

"türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok. tüm olanlara rağ-
men kimse umudunu yitirmesin. türkiye, potansiyeli olan
büyük bir ülkedir. Kaynakları olan büyük bir ülkedir. Yeter ki
milletin hazinesi eşe, dosta, yandaşa değil, milletimize ak-
tarılsın.
Sayın Erdoğan ve aK Parti zihniyeti bunu yapamaz. Partili
cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemizi zenginliğe taşıyamaz.
İlk seçimde milletimiz yeniden iktidar olacak. Bu gerçeği
gördüğü için milletimiz sokaklarda yolumuzu kesip bizimle
dertleşiyor. İYİ Parti her geçen gün büyüyor. artık millet bizi
çağırıyor" dedi. 

Gözyaşlarını tutamadı

"Bu Cumhur İttifakı gerçekten bir acayip" diyen akşener,
"HDP binasında, apo posteri bulunca şaşırıyorlar ama,
Seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince, dert etmiyor-
lar. Yana yakıla, “HDP kapatılsın.” diyorlar ama, bunun için
en ufak bir adım bile atmıyorlar. Nitekim bunlara sorarsan,
En büyük türk, en has Müslüman kendileridir ama, “Müslü-
man türküm” dediği için, zulüm gören kardeşlerimizi duy-
muyor, iki laf edemiyorlar" ifadelerini kullandı. Doğu
türkistan konusuna da deği-
nen akşener, "Böyle cıvık-
lık, böyle ciddiyetsizlik
olmaz .Böyle devlet yö-
netilmez. Yazıklar olsun.
ayrıca ortada bir de,
Çin'le 2017 yılında yapıl-
mış bir, “Suçluların İa-
desi anlaşması” var"
açıklamasını yaptı. Öte
yandan akşener, konuş-
masının son bölümünde
Doğu türkistan’dan gelen Kaş-
garlı Nursimangül abdurraşid’i
kürsüye çağırdı. abdurraşid,
2017 yılından bu yana aile-
sinden haber alamadığını
söylemesi üzerine, akşe-
ner ve milletvekilleri
gözyaşlarını tutamadı.
tekrar söz alan akşe-
ner, “allah, seni
sevdiklerine, Doğu
türkistanlı kar-
deşlerimizi de hu-
zura kavuştursun
inşallah” dedi.

Meral 
Akşener

Recep Tayyip 
Erdoğan



B ağlarbaşı Mahallesi Hayrullah
Sokak üzerinde bulunan 10 katlı
bir bina için yaklaşık bir ay önce

oturulamaz raporu alınarak boşaltıldı.
Dün sabah saatlerinde o binanın yıkımına
başlandı. Ancak çevredeki diğer binalarda
oturan vatandaşların iddiasına göre yetki-
lilere haber verilmeden ve herhangi bir
tedbir alınmadan başlanan yıkıma akşam
saatlerinde ara verildi. Yıkım işlemini ya-
panlar yarın sabah devam etmek üzere bi-
nanın etrafında herhangi bir önlem
almadan bırakıp gitti. İddiaya göre yıkım
ekibi ayrıldıktan sonra binadan kopan
parçalar düşmeye başladı. Bunun üzerine
çevredeki binalarda oturan vatandaşlar
polise haber verdi.

Çevredeki üç bina boşaltıldı

Haber verilmesi üzerine olay polis, zabıta
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve za-
bıta ekipleri yıkımı yarım kalan binanın et-
rafında güvenlik önlemi aldı. Binanın
yıkılması durumunda zarar verme ihtimali
olan üç binada oturanlar tedbir amaçlı
olarak tahliye edildi. Binanın yıkımına
sabah tekrar başlanacağı öğrenildi. Yıkı-
lan binanın karşısındaki binada oturan

Gazi Aydoğan; “Bugün burayı arkadaşlar
başlamışlar yıkaya yalnız binanın yarısını
yıkmışlar, bina askıda kalmış. Burada bir
bekçi arkadaş vardı, yanına gittim, 'Bu bi-
nayı neden böyle bıraktılar' dedim. Onun
da bir bilgisi yok. Sonra binada çatırtı baş-
layınca ben ileriye doğru koştum, kepçenin
olduğu yere doğru, bekçiyi de yanımda
aldım götürdüm. O sırada askıdaki parça-
nın yarısı aşağı indi. Müteahhiti arıyoruz,
yeni geldi. Kimse sahiplenmiyor, böyle
garip bir durum bu yani.  Bina bir ay önce
boşaltılmıştı" şeklinde konuştu. DHA
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Maltepe'de yaklaşık bir ay önce boşaltılan 9 katlı binanın dün 
sabah yıkımına başlandı. İddiaya göre yetkililere haber vermeden
başlanan yıkıma akşam saatlerinde ara verildi. Çevrede 
herhangi bir önlem alınmadan bırakılan binadan kopan 
parçalar çevre binalarda oturanlarda büyük paniğe neden oldu

ALELADE
BIR YIKIM!BIR YIKIM!BIR YIKIM!BIR YIKIM!BIR YIKIM!BIR YIKIM!BIR YIKIM!BIR YIKIM!

Karşı binada oturan başka bir vatandaş olan Mürsel Balcı
ise "Sabah gördüm yıkım başlarken yıkım çok alelade bir
yıkım, bir önlem falan alınmamış. Belediyenin haberinin ol-
madığı söyleniyor. Binadan iki kişi çıktı. Allah korusun evsiz
herhalde iki kişi çıktı. Birden bire yıkım olsaydı, binadakiler
de ölmüş olacaktı. Şu en üst köşede bir parça bıraktılar bir-
kaç saat sonra o parça aşağı indi. Çevrede hiçbir tedbir al-
mamışlardı. Daha yeni şerit çekildi" şeklinde konuştu.

BELEDİYENİN HABERİ 
OLMADIĞI SÖYLENİYOR

Türkiye’nin ilk afet okulu GOP’ta
GazioSmanpaşa’da afet-
lere hazırlık kapsamında bi-
linçlendirme çalışmaları tüm

hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Gazios-
manpaşa Belediyesi’nin destekleriyle
Gaziosmanpaşa Arama Kurtarma
Ekibi (GOPAK) koordinesinde Tür-
kiye’nin ilk Afet Okulu kuruldu. Okulda
uzman ekiplerden gönüllülere BM
Uluslararası Arama Kurtarma Danışma
Grubu (INSARAG) standartlarında

arama kurtarma eğitimleri verilerek,
Yerel Afet Gönüllüleri yetiştiriliyor. Afet
Okulu ilk eğitimini Gaziosmanpaşa
Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleş-
tirdi. 42 gönüllünün katıldığı eğitimlerde
katılımcılara Deprem Bilinci Eğitimi,
Yangın Bilinci Eğitimi, Temel Arama-
Kurtarma Eğitimi, Kentsel Arama-Kur-
tarma Eğitimi, Ağır Arama-Kurtarma
Eğitimi, İlkyardım Eğitimi, Telsiz Eği-
timi ve Düğüm Teknikleri Eğitimleri ve-

rildi. Ardından uygulama ve tatbikat ya-
pıldı. Tüm eğitimleri tamamlayan gö-
nüllülere arama-kurtarma sertifikası
veriliyor.

Afet gönüllüleri yetişiyor

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta’nın talimatıyla ilçe-
deki 16 mahallenin tamamında Gö-
nüllü Afet Ekipleri oluşturulacak. Afet
Okulu’nda mahalle gönüllülerinin dep-

rem başta olmak üzere tüm afetlere
karşı tam donanımlı ve profesyonel se-
viyeye gelmesi sağlanacak. Gönüllü
Afet Ekipleri, meydana gelebilecek dep-
rem ve diğer olası afetlerde, arama kur-
tarma ve bilinçlendirme çalışmalarına
profesyonel katkı sağlayacak. Eğitim
programının sonunda tüm ekipler
AFAD gönüllüsü olarak, sadece ilçede
değil ülke çapındaki afetlerde arama-
kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Kronik sorunları
bir bir çözüyoruz
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde
inceleyerek bilgi aldı. Başkan Yılmaz, “Hayata geçirdiğimiz projelerin yanı sıra kronik
olarak gördüğümüz sorunları da çözüme kavuşturuyoruz" dedi

Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, belediye
ekipleri tarafından sürdü-

rülen çalışma ve proje alanlarını zi-
yaret ederek incelemelerde bulundu.
Kapalı Yüzme Havuzu Projesi, Se-
limpaşa eski karakol binası yıkım iş-
lemi, Alibey Mahallesi altyapı ve
üstyapı çalışmaları, Tapu Müdür-
lüğü, PTT ve SGK binaları çevresi
kaldırım ve yol düzenleme çalışma-
larını yerinde inceleyen Başkan Yıl-
maz, ekiplerinden bilgi alarak
kolaylıklar diledi.

Koordineli çalışıyoruz

Piri Mehmet Paşa Mahallesinden
sonra Alibey Mahallesinde de kap-
samlı bir çalışma başlattıklarını ifade
eden Başkan Yılmaz, "Mahalleleri-
mizin kronik sorunlarını çözmeye
devam ediyoruz. Alibey Mahallemi-
zin birçok sokağında yaşanan olum-
suzlukları ortadan kaldırmaya
başladık. İSKİ, BEDAŞ ve Türk Te-
lekom ile koordineli olarak yaptığı-
mız çalışmalar neticesinde Kara
Mustafa Caddesinden belediyemizin

bulunduğu alana kadar ki bölgede
içme suyu imalatları İSKİ ekiplerince
tamamlandı. Zahit Kaynar Sokak ve
bağlantılı sokaklarda atık su imalat-
larına yönelik çalışmalar başladı.
İlave sokaklara yönelik planlamaları-
mız devam ediyor. Altyapı işlemle-
rinden sonra üstyapı
düzenlemelerine geçeceğiz" dedi. 

Aydınlatmaları yapacağız

"Belediye olarak yağmur suyu hat-

larının revizesini, yol düzenlemele-
rini, asfalt serimini, tretuvar imalat-
larını ve sokak aydınlatmalarını
yapacağız" diyen Yılmaz,"BEDAŞ
ekipleri havai elektrik hatlarının yer
altına alınmasını, Türk Telekom ise
internet hatlarının revizesini ve
fiber optik hatların kurulumunu
sağlayacak. Bu çalışmalardan
sonra uzun yıllar göz ardı edilen
Alibey Mahallemiz rahat bir nefes
alacak" ifadelerini kullandı. 

700 çocuğa 
tablet verildi
Pandemi sonrası dönemde yüz yüze ve
çevrim içi eğitim çalışmalarını bir arada
sürdürmeyi hedefleyen TEGV, Arçelik ve Eski
Arçelikliler Derneği’nin desteğiyle başlatılan
“Yeni Dünya” kampanyası kapsamında 2
bine yakın tablet bağışı sağlandı ve bugüne
kadar 700 çocuğa tabletleri hediye edildi

Çocukların nitelikli eğitimle buluş-
ması için çalışan ve bugüne kadar 3
milyona yakın çocuğun hayatına do-

kunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
(TEGV) 26. doğum gününü kutluyor. Geçtiği-
miz eylül ayında hayatını kaybeden Suna Kı-
raç’ın öncülüğünde eğitimin önemine inanan bir
grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişi-
miyle 1995 yılında kurulan TEGV, uyguladığı
özgün eğitim modeli sayesinde, Türkiye genelin-
deki etkinlik noktalarında çocukları nitelikli eği-
tim ile buluşturuyor.  

Çocuk seslerini çok özledik

TEGV’in 26. doğum günü nedeniyle düzenle-
nen çevrimiçi basın buluşmasında konuşan Yö-
netim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, "2020, tüm
dünya için pek çok açıdan zorlu geçen bir yıl
oldu. Biz de bu zorlukların etkisini sonuna
kadar hissettik. Çocuklarımızdan, gönüllüleri-
mizden ayrı düştük. Çocuk seslerini çok özledik.
Ama her an bu zorlukları nasıl aşarız, nasıl daha
iyisini yaparız diye düşündük. Uzun zamandır
planladığımız TEGV’in dijital platformunu ha-
yata geçirerek uzaktan eğitim vermeye başladık.
Yüz yüze eğitim bizim temel felsefemiz; elbette
bundan vazgeçmiyoruz. Ancak koşulların gerek-
liliğine uyarak uzaktan eğitime geçiş sürecini
hızlandırdık. Çocuklarımızla fiziksel olarak bir
arada olamasak bile, teknoloji sayesinde onlara
nitelikli eğitim desteği vermeye devam edebiliyo-
ruz. Hayalimiz, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler ara-
sında anılması. Bu hayalin gerçek olması için
çocuklarımızın potansiyeli çok yüksek. Görevi-
miz, bu çocuklara nitelikli eğitim için katkı sağ-
lamak" dedi.    

Tablet desteği verildi

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, uzaktan eği-
tim nedeniyle ortaya çıkan tablet ihtiyacını karşı-
lamak amacıyla Arçelik ve Eski Arçelikliler
Derneği’nin desteğiyle yürütülen ‘Yeni Dünya’
kampanyası kapsamında bugüne kadar 2000’e
yakın tablet bağışı yapıldığını söyledi. İstanbul
Beykoz, Van Gevaş ve Erciş, Siirt Kurtalan, Şan-
lıurfa, Gaziantep, Şırnak Cizre ve Mardin Sa-
vur’a bağlı köy okullarındaki 700 çocuğa
tabletlerinin teslim edildiğini sözlerine ekleyen
Sait Tosyalı, “Tüm eğitim dostlarımızın ve du-
yarlı kurumların katkılarıyla daha da büyüyece-
ğine inandığımız kampanyamızla başka
köylerdeki çocuklarımızı da tabletleri ile buluştu-
rarak, uzaktan eğitimlerinden geri kalmamaları
için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”
diye konuştu.

Hayalleri kitap oldu
SMA hastalığıyla ilgili farkındalık kitabı ‘Ece’nin Küçük
Hayalleri’ okurla buluştu. Önsözünü ünlü yazar Sunay
Akın’ın kaleme aldığı kitap, hastalığı tüm yönleriyle
ele alarak kamuoyunu aydınlatmayı ve nadir
hastalıklara dikkat çekmeyi hedefliyor

Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığıyla il-
gili farkındalık çalışmaları kapsamında ilk defa
bir kitap yazıldı. 16 aylıkken hastalık teşhisi

konan Ece Boyacıoğlu’nun çizimleri ve hayalleri, SMA
hakkındaki tüm bilgilerle derlenerek ortak bir çalışmayla
kitaplaştırıldı. ‘Ece’nin Küçük Hayalleri’ ismini taşıyan ki-
tabın önsözünde ise ünlü yazar Sunay Akın’ın imzası bu-
lunuyor. Hastalıkla ilk tanışma anından itibaren yaşanan
tecrübeler ışığında yazılan kitapta, yeni teşhis alan ailelere
yardımcı olabilecek önerilere de yer veriliyor. Kitap, SMA
hastası çocuğun elinden çıkan resimler ve iç dünyasını
yansıtmasıyla ilk olma özelliği taşıyor. İlk etapta e-kitap
olarak satışa sunulan ‘Ece’nin Küçük Hayalleri’ www.ece-
lereumutol.com adresinden edinebilecek.

Aileler bilgilendirilmeli

‘Ecelere Umut Ol’ platformunun 4 yıldır devam eden far-
kındalık çalışmalarının bir uzantısı olarak yayımlanan
kitap, SMA hastaları ve hasta yakınları tarafından ücretsiz
temin edilebilecek. Böylelikle, hastalığa ilişkin yetersiz bilgi-
lendirmenin ve bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması hedef-
leniyor. Kitabın yazarlarından İpek Badırgalı’ya göre,
hastalığa dair doğru bilgilendirme yaşamsal öneme sahip.
Yakınlarına teşhis konan ailelerin yeterince aydınlatılmadı-
ğını söyleyen Badırgalı, internetten edinilen bilgilerin yanıl-
tıcı olabileceğini dile getirdi. Kamuoyunu aydınlatma
faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Badırgalı “Hastalığın

ve semptomları-
nın toplum tara-
fından
bilinmemesi, has-
talıkla karşılaşan
ailelerin belirtileri
çok geç fark ede-
rek geç tanı alma-
larına sebebiyet
veriyor. Oysaki,
semptomlar ilerle-
dikten sonra teda-
vilerde başarı
şansı da azalıyor”
dedi. DHA

BIR YIKIM!
Önlem dahi
alınmadan

yapılan yıkımı
eleştiren
mahalle

sakinleri, “Böyle
iş mi olur?”
diye sordu.



T ürkiye nüfusunun yaklaşık
yüzde 50’sini barındıran CHP’li
11 Büyükşehir Belediye Başkanı,

çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Her
ay yaptıkları sanal toplantıyı yineleyen
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı
Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen,
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Osman
Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak, gündeme iliş-
kin yaşadıkları ulusal ve yerel sorunları
masaya yatırdı. Başkanlar; pandemiden
kazı ruhsatı verme izninin ilçe belediye-
lerine devrine, kuraklıktan toplumsal
yoksulluk sorununa kadar birçok ko-
nuda görüşlerini paylaşıp, çözüm öneri-
lerini sıraladı. 

Görev bekliyoruz

11 Başkan, toplantı sonunda hazırlanan
basın bildirisinde, "Bizler, Türkiye nüfu-
sunun yaklaşık yüzde 50’sini barındıran

şehirlerin yöneticileri olarak, ülkemizi ve
tüm dünyayı adeta esir alan pandemi
sürecinin ilk gününden beri, alkımızın
yanında olduk ve devletimize gereken
her türlü desteği verdik. Belli çevrelerin
türlü engelleme yöntemlerini, toplumsal
dayanışmaya ‘küresel örnek’ olabilecek
yeni nesil uygulamalarla aştık. Bilim in-
sanlarının, farklı ülkelerde insanüstü ça-
balarla geliştirdiği aşılar, ülkemizde de
uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda;
bir önceki toplantımız sonunda kamuo-
yunda paylaştığımız gibi, aşının toplu-
mun tüm kesimlerine ulaştırılması
konusunda, 11 büyükşehir belediyesi
olarak, elimizdeki kurumsal olanakları
devletimizin ilgili tüm birimlerinin hiz-
metine sunmaya hazır olduğumuzu bir
kez dile getirmek istiyoruz. Özelde aşı,
genelde pandemiyle ilgili hemen her ko-
nuda görev beklediğimizi kamuoyuna
duyuruyoruz" ifadelerini kullandı. 

Yönetimin bir parçasıyız

"11 büyükşehir belediyesi olarak, bu ül-
kenin kamu yönetiminin bir parçası ol-
duğumuzu; büyükşehir, il ve ilçe
belediyeleri ile ilgili alınacak kararlarda
‘muhatap” kabul edilmemizi yüksek
sesle dile getirmek zorundayız" denilen
açıklamada, "Bu anlamda, yerel yöne-
timlerle ilgili alınacak kararlarda, Tür-
kiye Belediyeler Birliği ile konunun tüm

paydaşlarının, oluşturulacak ortak
masalarda sandalye sahibi olma-
sını elzem görüyoruz. Oysa, yakın
zamanda bu anlamda dikkat çekici
uygulamalara tanık olduk. İçişleri
Bakanlığınca, Büyükşehir Belediye-
leri Koordinasyon Merkezleri Yö-
netmeliği’nde gerçekleştirilen
değişiklikle, altyapı kurumları tara-
fından yatırım ve arıza kapsamında

‘sokaklarda yapılacak kazılara ruhsat
verme’ ve ‘tahrip ücretini alma yetkisi’
ilçe belediyelerine verildi" denildi. 

Yüzde 10 kesinti yapıldı

Açıklamada, "Bunun dışında; daha
önce ilgili kamu kurumlarına vergi,
SGK primi, elektrik, doğalgaz, iç ve dış
kredi gibi borçlarını zamanında ödeye-
meyen ya da bu borçları için yapılan-
dırma yasalarından yararlanan
belediyelerin genel bütçeden aldıkları
vergi payı en fazla yüzde 40 kesilebili-
yordu. Belediyeler, bu kesintiden arta
kalan yüzde 60'lık payı Maliye'den alıp
hizmetlerini gerçekleştirmeye çalışıyor-
lardı. Bir Cumhurbaşkanlığı kararı so-
nucu, yüzde 10'luk ek bir kesinti daha
yapılması hükme bağlandı. Böylece; be-
lediyelerin, Maliye'den alabilecekleri
vergi payının üst sınırı, yüzde 60'tan
yüzde 50'ye düşmüş oldu. Aynı şekilde,
2010'dan kalan borçları nedeniyle gelir-
lerinde yüzde 25 kesinti yapılan beledi-
yeler için de yüzde 25 ek kesinti getirildi.
Bu belediyelerin vergi gelir payı da
yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşmüş oldu.
Bu ve benzeri uygulamalara derhal son
verilmelidir. Fikrimiz alınmadan yapılan
düzenlemeler, yerelde işlevsellik açısın-
dan ciddi sorunlar yaratmaktadır" sap-
taması yapıldı. 
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GÜNDEM 9
CHP'Lİ 11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK ÇAĞRI:

CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, çevrimiçi
toplantıda bir araya geldi. CHP'li başkanlar, yaptıkları
ortak açıklamada, ülkedeki en önemli gündem 
maddesinin “yoksulluk” olduğuna vurguladılar. 

Ortak açıklamada,
"Vatandaşlarımıza
hizmet aşkıyla görev
yaptığımızın bilincinde
olan bizler; bize karşı
yapılan her 
engellemeleri unutmaya
hazırız. Yoksullukla 
mücadeleyi, topyekun bir
seferberlik hareketine
dönüştürmek istiyoruz"
ifadeleri kullanıldı

EN ONEMLI GUNDEM
YOKSULLUK

KÜBA’NIN ULUSAL KAHRAMANI ESENYURT’TA ANILDI

JOSE MARTi
UNUTULMADI

JOSE MARTi
UNUTULMADI
JOSE MARTi
UNUTULMADI
JOSE MARTi
UNUTULMADI
JOSE MARTi
UNUTULMADI
JOSE MARTi
UNUTULMADI
JOSE MARTi
UNUTULMADI
JOSE MARTi
UNUTULMADI
Küba'nın ulusal kahramanı Jose Marti, 
168. doğum yıl dönümünde Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve
Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto
Amoros Nunez’in katıldığı bir törenle anıldı

ESENYURT Belediyesi, Esen-
kent’teki Havana Park'ta Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk

ile yan yana büstü bulunan Küba'nın ulu-
sal kahramanı Jose Marti'yi doğum yıl dö-
nümünde bir etkinlikle andı. Küba'nın
Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros
Nunez’i makamında kabul eden Başkan
Bozkurt, büyükelçiye tablo hediye etti. Bü-
yükelçi Nunez İse Başkan Bozkurt’a
“Küba” isimli kitap hediye etti. Kabulün
ardından heyet, Esenyurt Havana Park’a
geçti. Etkinliğe Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Küba Konsolosluğu yetki-
lileri, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin
Ergin, belediye başkan yardımcıları, meclis
üyeleri, birim müdürleri ile muhtarlar ka-
tıldı. Her iki ülkenin marşları okunarak
başlayan etkinlikte Esenyurt Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yenilenen
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve
Jose Marti’nin büstlerine çelenk bırakıldı.

Vatandaşımız gibi kabul ediyoruz

Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen anmaya
katılanlara teşekkür eden Başkan Bozkurt,
“Jose Marti bu coğrafyanın evladı değil ama
insan olarak, söylediği gibi ‘insanlığın vatanı
olmaz, insanlık vatanın ta kendisidir’ diyor ve
biz de onu kendi vatandaşımız gibi kabul edi-
yoruz. Bu coğrafyada insanlık adına verdiği
mücadeleden dolayı sorumluluğu ve zorun-
luluğu hissediyoruz. Bizim için kardeşimiz-
den farksızdır, o da bizim gibi bizimle
mücadele eden bir kişiliktir. Var olduğumuz
sürece onu anacağız” dedi.

Dünyayı insanlık kurtaracak

Konuşmasının devamında, kurtuluş müca-
delesindeki askerlerimizin, Türkiye’nin tam
bağımsızlığı için mücadele ettiğini vurgula-
yan Başkan Bozkurt, “Bizim için kurtuluş
mücadelesinde Türkiye’nin tam bağımsızlığı
için mücadele eden herhangi bir askerden
farksız değildir. İnsanlığın bir savunucusu

olarak her zaman kalbimizde yer alacaktır.
Her zaman söylediğimiz gibi dünyayı zulüm,
baskı değil insanlık kurtaracak diye düşünü-
yorum. Bu ilkenin etrafında her zaman bir-
likte olacağımız inancından
vazgeçmeyeceğimizi de biliyorum. Ulu önder
Atatürk’ün bizim için yeri belli, ayrı. Ruhları
şad olsun, minnetlerimizi iletiyoruz” diye ko-
nuştu.

Ya bağımsızık ya ölüm dediler

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto
Amoros Nunez ise “Her iki vatansever de ba-
ğımsızlık ya da ölüm sloganını yükselttiler”
dedi. Nunez, “Marti’nin düşüncesinin teme-
lini özetleyen, onun şu cümlesidir: ‘Vatan in-
sanlıktır.’ Vatan insanlıktır düşüncesi, bugün
mevcut milliyetçiliğe karşı Küba devleti ana
temeli haline gelmiş internasyonalizmi ve da-
yanışmayı savunmaydı. Vatan insanlıktır mi-
rası altında bugün binlerce sağlık personeli
40’tan fazla ülkede pandemi ile mücadele

etmek için iş birliği yaptılar. Kübalılar bu da-
yanışma yeteneğini sürdürecektir. Sayın Bele-
diye Başkanıma, Küba’ya olan dostluğu için
teşekkürler” dedi

Güvenli
sürüş eğitimi 
"Esenyurt Güvenli Şehir" projesi kapsamında
Kıraç Ortaokulu'ndaki çocuklara bisiklette
güvenli sürüş eğitimi verildi. Eğitimin
ardından bisikletler, çocuklara hediye edildi

ESENYURT'TA İçişleri Bakanlığı ve Emni-
yet Genel Müdürlüğü koordinesinde
"Esenyurt Güvenli Şehir" projesi hayata

geçirildi. Özellikle sosyo-ekonomik durumu kötü ve
dezavantajlı çocukları desteklemek amacıyla hayata
geçirilen proje kapsamında bugün Kıraç Ortaoku-
lu'nda okuyan çocuklara bisiklette güvenli sürüş eği-
timi verildi. Eğitime, Toplum Destekli Polislik Şube
Müdürlüğü ekipleri ve bisiklet eğitmenleri katıldı. Po-
lislerden ve eğitmenlerden eğitimlerini alan çocuklara
bisiklet hediye edildi. 2021 yılında hayata geçirilen
projenin farkı eğitimlerle devam edeceği öğrenildi.

Bilgilendirmeler yapıldı

Burada konuşan Komiser Tayfur Akar, "İçişleri Ba-
kanlığımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün
önderliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum
Destekli Polislik Şube "Esenyurt Güvenli Şehir" pro-
jesini hayata geçirdik. Bu projede amacımız sosyo-
ekonomik düzeyi düşük olan ailelerimizin
çocuklarına ve sosyal dışlanmaya maruz kalmış ço-
cuklarımıza ulaşabilmek ve topluma adapte etmek.
Bu projemiz kapsamında da faaliyetlerimizden bir
tanesi 'Güvenli Sürüş Eğitimi'. Bugün de çocukları-
mıza güvenli sürüş eğitimi uzman arkadaşlarımız ta-
rafından verildi. Onların bisiklet kullanırken daha
güvenli olmaları için gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
Yine proje kapsamında çocuklarımızın kişisel bilgi-
lendirmeleri de devam ediyor. Kişisel güvenlikleri, in-
ternet güvenliği, okula gidip gelirken dikkat etmeleri
gereken hususlarla ilgili çocuklarımızı bilgilendirmeye
devam ediyoruz" dedi. DHA

Tek başına 
yapamaz!
Eyüpsultan'da öldürülen anne ve oğlu toprağa
verildi. Şükran Biroğlu'nun oğlu Yıldırım
Biroğlu, gözyaşları içinde "Bu işi tek başına
yaptığına ben inanmıyorum. Bunun
arkadaşları olabilir bu işin içinde" dedi

OLAY Esentepe Mahallesi Park Üstü
Sokak'ta 4 katlı binanın birinci katında
önceki gün meydana geldi. Bağımlı ol-

duğu ileri sürülen Uğur Biroğlu, ağabeyi Mesut
Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu (70)'nu bı-
çaklayarak öldürdükten sonra koli bandı ile bağ-
ladı. Uğur Biroğlu, öldürdüğü annesinin ve
ağabeyinin başında bir süre bekledikten sonra po-
lise giderek teslim oldu. Anne ve oğlunun cenaze-
leri dün Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak
Çekmeköy Mezarlığı'na getirildi. Cenazeler kılı-
nan cenaze namazının ardından Çekmeköy Me-
zarlığı'na defnedildi.

Başka birileri de vardır

Şükran Biroğlu'nun oğlu Yıldırım Biroğlu, göz-
yaşları içinde "Annem 70 yıl boyunca bir kere ağ-
zına sigara koymamıştır. Ölen kardeşim
cebindekileri çıkarır onun cebine koyardı. Bu işi
tek başına yaptığına ben inanmıyorum. Başka bi-
rileri de vardır. Bunun arkadaşları olabilir bu işin
içinde. Soruşturmayı derinleştirsinler. Öyle hemen
üstünkörü ben yaptım değil. Nasıl yapıyor, iki ki-
şiyi nasıl bağlayabiliyor. Biz bundan çok çektik.
Erkek kardeşimin bir tek sigarası vardı. Bu yalan
söylüyor cezalardan yırtmak için. Kendisi uyuştu-
rucu bağımlısıdır. Uyuşturucudan sabıkası var.
Anneme gel benim yanımda kal, bunun ne yapa-
cağı belli olmaz dedim. En sonunda yaptı işte"
dedi. Öte yandan mezarlıkta bulunan güvenli gö-
revlileri ise basın mensuplarının görüntü almasına
engel olmak istedi. DHA

ZAYİ İLANLARI
Büyükçekmece 2. Noterliğince 22.09.2016

tarihli ve 31420 Yevmiye No'suile onaylı 
Seri no:A Sıra no:000001-000050'ye kadar

olan fatura koçanımıkaybettim.
Hükümsüzdür. Not:seri no:000001 ile

000029 arası kullanılmıştır. Cengiz Krakaya

99582578182 numaralı geçici koruma
kimlik kartımıkaybettim. Hükümsüzdür.

HALAH EL DAMOURI 

Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Cansu ANAZ 

JOSE MARTi
UNUTULMADI

11 CHP'li vüyükşehir belediye başkanı yaotıkları ortak açık-
lamanın sonunda, "Dünyanın pandemiden daha uzun soluklu
sorunu olan susuzluk ve kuraklık tehlikesi bir başka yaşam-
sal konudur. Bizler, her alanda yaptığımız iş birliklerini, ku-
raklık felaketi karşısında da göstereceğiz. Her belediyemizin
yerel ölçeklerde yapacağı çalışmaları, ulusal boyuta taşıya-
cağız. Su idarelerimizi ve tarımla ilgili birimlerimizi bu an-
lamda ortaklaştıracağımızı daha önce kamuoyu ile
paylaşmıştık. Olgunlaşmaya başlayan kapsamlı çalışmaları-
mızı da yakın bir zamanda kamuoyuna açıklayacağız. Bu or-
taklaşma kültürünün, tüm kamu kurumlarına yansıması da
en büyük arzumuzdur. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımız-
dan su tasarrufu konusunda en büyük özeni göstermeleri
için çağrımızı tekrarlıyoruz. Pandemi süreci, şehirlerimizin
ve ülkemizin yaşadığı yakıcı yoksulluğu hem daha fazla göz-
ler önüne serdi hem de fakirliğin geniş kesimlere yayılma-
sına neden oldu. Genel Başkanımız Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu’nun da sık sık dile getirdiği toplumsal yoksulluk,
vatandaşlarımızın birinci gündem maddesidir; uzun süre
gündemden düşmeyeceği de görülmektedir. Bu anlamda
herkese ve hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Vatan-
daşlarımıza hizmet aşkıyla görev yaptığımızın bilincinde olan
bizler; bize karşı yapılan her engellemeleri unutmaya hazırız.
Yoksullukla mücadeleyi, -aynen pandemi ve deprem karşı-
sında olduğu gibi- topyekun bir seferberlik hareketine dön-
üştürmek istiyoruz. En tepe yöneticimizden belde belediye
başkanımıza kadar hepimiz, tüm gücümüzü yoksullukla mü-
cadele için birleştirmeliyiz. Bu ülkede yatağa aç giren hiç
kimse kalmasın. Saygılarımızla" ifadelerini kullandı. 

YATAĞA AÇ GİREN
KİMSE KALMASIN
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ABD Senatosu, Antony Blinken’in
ABD Dışişleri Bakanlığı görevine
gelmesine onay verdi. ABD Sena-

tosu ABD Başkanı Joe Biden’ın Dışişleri Ba-
kanlığı için Antony Blinken seçimini
onayladı. Senato’da yapılan oylamada,

Blinken için lehte 78, aleyhte 22 oy kulla-
nıldı. Senato daha önce Ulusal İstihbarat
Direktörlüğü için Avril Haines’i, Savunma
Bakanlığı için Lloyd Austin ve Hazine Ba-
kanlığı için Janet Yellen’i onaylamıştı.Ço-
cukluk yıllarını New York ve Fransa’nın

başkenti Paris’te geçiren Antony Blinken,
Harvard ve Columbia Hukuk Fakültesi’nden
mezun oldu. Barack Obama döneminde
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güven-
lik Danışmanı Yardımcısı olarak görev
yapan Blinken, 58 yaşında ve 2 çocuk ba

bası. ABD'nin küresel imajını düzeltmesi
beklenen 58 yaşındaki Blinken, Obama dö-
neminde hem Beyaz Saray, hem Dışişleri
Bakanlığı hem de ABD Senatosu Dış İlişki-
ler Komitesinde önemli görevlerde bulundu.
Uzun yıllar Biden ile çalışan ve dış politi-
kada 30 yıllık tecrübesi olan Blinken, Obama
döneminde 2015-2017 yıllarında Dışişleri
Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

SALGINI 
YENECEGIZ!
SALGINI 
YENECEGIZ!
SALGINI 
YENECEGIZ!
SALGINI 
YENECEGIZ!
SALGINI 
YENECEGIZ!
SALGINI 
YENECEGIZ!
ABD Başkanı Joe Biden aşı tedarikinin artırılması ve sürecin
hızlandırılması için atacakları adımları açıkladı. Amerika
200 milyon doz daha aşı alacak, eyaletlere gönderilen aşı
miktarı da önümüzdeki haftadan itibaren arttırılacak

K oronavirüs vaka sayısının 25 mil-
yonu, can kaybının da 423 bini aştığı
ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi

virüsün yeni varyantının da tespit edilmesinin
ardından ülke genelinde aşılama sürecini hız-
landırıyor. Aşılama sürecinin hızlandırılması
için harekete geçen Biden, “Bir ulus olarak
şimdiye kadar üstlendiğimiz en zor operasyo-
nel zorluklardan biri olacak. Daha önce de
söylemiştim ama tekrar söylemeliyim çünkü
bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi
yapacağız. Ancak bu süreçte pek çok şey ters
gidebilir” ifadelerini kullandı. Başkanlığının
7’nci gününde bu çalışmaya dair ilk ilerle-
meyi duyurmaktan memnuniyet duyduğunu
ifade eden Biden, ilk olarak mevcut aşı üre-
tim tesisleri gözden geçirildikten sonra gele-
cek haftadan itibaren eyaletlere, bölgelere
haftalık genel aşılama dağıtımını 8.6 milyon

dozdan minimum 10 milyon doza çıkaracak-
larını duyurdu. Biden ayrıca aşı planları kap-
samında eyaletler, şehirler ve yerel ortaklarla
daha şeffaf ilişki kurulacağını söyledi.

Gereken neyse yapacağız

Biden ayrıca, FDA onaylı olan Pfizer ve
Moderna aşılarından 100’er milyon doz
daha alacaklarını ifade ederek, “Açık konuşa-
yım: İşler iyiye gitmeden önce daha da kötü-
leşmeye devam edecek. Uzmanlar bize,
önümüzdeki ay (Şubat) sonuna kadar muh-
temelen ölü sayısının 500 bini aşacağını ve
vakaların artmaya devam edeceğini söylüyor.
Bu karmaşaya bir gecede girmedik ve olayları
tersine çevirmek aylar alacak. Ama eşit dere-
cede açık konuşayım: Bunu atlayacağız. Bu
salgını yeneceğiz” açıklamalarında bulundu.
DHA

Biden, “Bir ulus
olarak şimdiye
kadar üstlendi-
ğimiz en zor
operasyonel
zorluklardan
biri olacak.
Daha önce de
söylemiştim
ama tekrar söy-
lemeliyim
çünkü bunu
yapmak için eli-
mizden gelen
her şeyi yapa-
cağız” dedi.

Ciftciler ayaklandı!
Hindistan'da Eylül ayında kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getirdiği iddia edilen
2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları
düşürerek kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçiler tarafından protesto edildi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde
inşaat halindeki bir cami ve su kuyusunu yıktı

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto
eden çiftçiler, Cumhuriyet Bayramı'nda 12 bin
traktörlerle başkent Yeni Delhi'de gösteri dü-
zenledi. Yeni Delhi Emniyet Müdürlüğü Söz-
cüsü Dependra Pathak, bugün Cumhuriyet
Bayramı’nda askeri geçit töreninin ardından,
çiftçilerin 12 bin traktörle 64 kilometrelik
alanda gösteri yapılmasına izin verdi. İzin ve-
rilen gösterinin polis açısından zor bir görev
olduğunu belirten Pathak, "Ancak barışçıl ve
kontrollü bir çözüm olsun diye buna karar

verdik" dedi. Ancak, eylemlerde çiftçiler gü-
venlik barikatlarını traktörlerle tıktı. Müdahale
eden polisle çiftçiler arasında arbede ya-
şandı.Protestoya, bir çok kentten başkent Yeni
Delhi'ye gelen 5 binden fazla protestocunun
olduğu belirtildi. Çiftçiler ve hükümet ara-
sında 11 kez görüşme yapıldığı ancak bir iler-
leme kaydedilemediği bildirildi.

Yeni yasa neler içeriyor?

Yeni yasalar, devletin belirlediği taban fiyatın

uygulamasının esnetilmesi yoluyla şirketlerin
taban fiyata uymaksızın alım yapabilmesine
olanak tanıyor. Çiftçilerin yasaya karşı olma-
sının bir diğer sebebi sözleşmeli çiftçiliği yani
küçük çiftçilerin büyük tarım şirketlerinin söz-
leşmeli üreticisi hâline getirilmesini hızlandı-
racak değişiklikler içermesi. Yasalar, küçük ve
orta ölçekteki çiftçilerin büyük şirketlere daha
da bağımlı hâle gelmesinin önünü açıyor. Ey-
lemlerde yasadan en çok etkilenecek küçük ve
orta ölçekteki çiftçiler ön plana çıkıyor. DHA

İsrail zulme devam ediyor

Bölgedeki okulun müdürü Muhammed
Yetimin, yaptığı açıklamada, İsrail asker-
lerinin yıkım ekipleriyle El-Halil'in güne-
yindeki Um Kussa'ya geldiğini ve bölgeyi
güvenlik çemberine aldığını söyledi. Yeti-
min, İsrail güçlerinin burada yaklaşık
140 metrekare üzerine inşa edilmekte
olan caminin temelini ve sütunlarını yık-
tığını ifade etti. İşgal güçlerinin ayrıca
cami inşaatının yanında yer alan okulun
yararlandığı su kuyusunu da kullanıla-
maz hale getirdiğini aktaran Yetimin,
bölge sakinlerine birkaç gün önce cami-
nin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıla-
cağına dair uyarı gönderildiği bilgisini
paylaştı. Söz konusu caminin, 1995'te

imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması"na
göre "C" bölgesinde yer aldığı iddia edili-
yor. İsrail yönetimi kendi kontrolünde ol-
duğu gerekçesiyle çoğunlukla "C
bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya
genişletme çalışması yapmasına izin ver-
miyor.Filistin ile İsrail yönetimi arasında
1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaş-
ması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C
bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsa-
yan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve gü-
venlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B
bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "gü-
venliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini
oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yöne-
timi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
(KKTC) koronavirüsü vaka sayılarındaki
artış nedeniyle Girne ve Lefkoşa kentle-
rinde tam kapanmaya gidildi. Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)
koronavirüsü vaka sayılarındaki artış ne-
deniyle yeni tedbirler aldı. Salgına karşı
alınan tedbirler kapsamında Girne ve
Lefkoşa kentlerinde tam kapanmaya gi-
dildi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama
yapan KKTC Başbakanı Ersan Saner,
“Girne ilçesinde 27 Ocak – 10 Şubat ta-
rihleri arasında, Lefkoşa ilçesinde ise 27
Ocak - 3 Şubat 2021 tarihine kadar tüm
faaliyetler durduruldu” dedi. Yüz yüze
eğitim ile devlet dairelerinde çalışmaların
durdurulduğunu açıklayan Başbakan
Saner, temel ihtiyaçları karşılayan işlet-
meler ve tedarikçilerin yasağın dışında
kaldığını belirtti. Lefkoşa ve Girne’ye
diğer ilçelerden girişlerin durduruldu-

ğunu kaydeden Başbakan Saner, diğer
bölgelerdeki sokağa çıkma yasağının da
saat 20:00’a çekildiğini söyledi. Nüfusu
yaklaşık 385 bin olan ülkede Kovid-19
nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi. DHA

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) ile mücadele kapsamında kentlerin
kalabalık noktalarında gelişigüzel toplu
PCR test uygulaması martta başlayacak.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya
hükümeti Tokyo, Osaka gibi Kovid-19
vakalarının düşüş trendi göstermediği
metropollerde günlük PCR testi uygula-
ması başlatacak. Buna göre, sadece
semptom gösterenler ve temas harita-
sında belirenler değil, halk gelişigüzel ola-

rak PCR testlerine tabi tutulacak. İhale
sahibi firmalarca düzenlenecek ve tüm
masrafları merkezi hükümetçe karşılana-
cak testler havalimanları, şehir merkez-
leri, firma ve üniversitelerde uygulanacak.
Test noktalarında alınan mukus ve salya
numuneleri sonuçları hem bireylere gön-
derilecek ham de anonim istatistikler için
arşivlenecek. Sonuçlar, olası bir vaka pat-
lamasına karşı erken tedbir kapsamında
yapay zeka yardımıyla analiz edilecek.

KKTC kapanıyor!

Japonya'da gelişigüzel test

SALGIN
PLANINI

AÇIKLADI

ABD Başkanı
Joe Biden 

İşte yeni ABD Dışişleri Bakanı Blinken 
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Terazi J M L K T Ç V E
B U Z U K A N A D L Birim Ü N T E Sevi A K

Ofisi R veren T E K S T H U Y A M F O R Rusçada V A R T
T M O F L U (Film) S A B A H A L A D V O L
(Film)

A Y E E R B U L A K Ö Z G Ü R D A L L T
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Davul K Ö S (Film) A M G O
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İ stanbul’da yaşayan, 200’e yakın si-
neme ve televizyon filminde oyuncu,
prodüksiyon müdürü ve yapım yönet-

meni olarak çalışan Ekrem Gökkaya’ya
1989 yılında KOAH teşhisi konuldu. Dok-
torların tavsiyesi üzenine Gökkaya, eşi Alev
Gökkaya (64) ve oğlu Evren Gökkaya ile
birlikte Bartın’a yerleşti. 5 yıl önce İnkum
tatil beldesinde İskele Mahallesi’ndeki tek
katlı eve yerleşen Ekrem Gökkaya, sosyal
medya hesabından eşi Alev Gökkaya’nın
cep telefonuyla çekim yaparak paylaştığı
binlerce videoyla birlikte ‘Yeşilçam’ ruhunu
yaşatmaya özen gösterdi. Ekrem Gökkaya,
beldede yaşadığı süre içerisinde ‘Benim
Dünyam’ ve ‘Batan Güneş Yeşilçam’ isimli
kitaplarını çıkartarak, anılarını kaleme
döktü. Bartın Devlet Hastanesi’nde 4,5 ay
önce nefes darlığı şikayetiyle tedaviye alı-
nan Ekrem Gökkaya, 10 gün önce yaşa-

mını yetirdi. Ünlü sinema oyuncusu Gök-
kaya, vasiyeti üzerine Bartın Yenişehir Me-
zarlığı’na defnedildi.

Bartın'a aşıktı

Gökkaya’nın eşi Alev Gökkaya, Demirören
Haber Ajansı’na (DHA) Ekrem Gök-
kaya’nın özel hayatını anlattı. Alev Gök-
kaya, “Ekrem sert görünen ama özünde
dünya tatlısı bir insandı. Onu tanıyanlar
önceden korktuklarını söylerlerdi ama içine
girip tanıdıktan sonra pamuk gibi bir kalbi
olduğunu görürlerdi. Ekrem Yeşilçam hay-
rına bir insandı. Hayatının büyük kısmını
geçirdiği Yeşilçam 1989 yılında bitince,
kendisine doktorlar tarafından KOAH teş-
hisi konuldu ve İstanbul dışında yaşama-
mız gerektiği söylendi. Ondan sonra
Bartın’a yerleştik. Ekrem Bartın’ı çok sevi-
yordu. Zaten hemen aklına burası geldi ve

yerleştik. Sürekli Bartın’ı tanıttı, sevdiğini
anlattı. Ekrem Bartın’a gömülmek istedi.
Aslında onun Zincirlikuyu’da aile mezar-
lığı vardı ama burayı tercih etti. Ayrıca son
5 yılımızı geçirdiğimiz İnkum tatil beldesini
çok seviyordu. Ekrem Gökkaya 35 filmin
yapım yönetmenliğini yaptı. Kemal Sunal,
Fatma Girik, Ferdi Tayfur, Oya Aydoğan
hep beraber çalıştı. Ayrıca 200 filmde
oyuncu olarak rol aldı. Ekrem Gökkaya
Yeşilçam hatıralarını anlattığı 2 kitap çı-
kardı. Bize de anılarını anlatırdı, bunları ki-
tabına sığdırdı. 

Sosyal medyayı sevdi

Yeşilçam’ın bütün yıldızlarına olduğu gibi
Ekrem Gökkaya’da vefasızlık yapıldığı söy-
leyen Alev Gökkaya şunları söyledi:
“Ekrem Gökkaya, Yeşilçam var olduğu sü-
rece bir vefasızlıktan bahsetmezdi, ama ne

zamanki Yeşilçam bitti, derneklerin bile ve-
fasızlık yaptığını görüyoruz. Bu sosyal
medya yaygın olduğu için Ekrem Gökka-
ya’nın değerini anladılar ve Ekrem de bunu
göstermiş oldu. Ekrem’in vefatından sonra
binlerce insan telefonda ağlayarak, bana
başsağlığı mesajlarını ilettiler. Hatta Ekrem
beyin sosyal medya hesaplarının da kapan-
mamasını istiyorlar, demek ki vefalılarda
varmış dünyada onu düşünüyorum. Ek-
rem’in de bunu görmesini isterdim. İnşal-
lah öbür taraftan hissediyordur. Ekrem
Gökkaya sosyal medyadaki hesabından
binlerce video çekip yayınlardı. Ama ken-
disi hiç dile getirmedi ama bir ödül verilsin
ya da bir yere çağırılsın bu hiç yapılmadı.
Bunlar hiç olmadı. Sadece bir kere An-
kara’da 50 yıl ödülü aldı. En başta Yeşil-
çam’ın bir derneği başsağlığı bile dilemedi.
Buna üzülüyoruz” diye konuştu. DHA

KÜLTÜR SANAT
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Sakıp Sabancı Müzesi ve Co-
lumbia University Sakıp Sa-
bancı Center for Turkish

Studies Merkezi iş birliğiyle düzenlenen et-
kinlikte Harvard Üniversitesi Vehbi Koç Tür-
kiye Etütleri Kürsüsü Başkanı Prof. Dr.
Cemal Kafadar “Rıza, İmar, Fetih: II. Baye-
zid’in İmkânları ve Tercihleri” başlıklı bir ko-
nuşma gerçekleştirecek. Sakıp Sabancı

Müzesi ve Columbia University Sakıp Sa-
bancı Center for Turkish Studies tarafından
canlı yayınlanacak konuşmada, Osmanlı hat
ekolünün öncüsü Şeyh Hamdullah’ın hamisi
Sultan II. Bayezid’e odaklanılacağı ve Prof.
Dr. Kafadar’ın, II. Bayezid’in hükümdarlık
yıllarına (h. 1481-1512) yepyeni bir bakış
açısı getireceği belirtildi. Etkinlik ile ilgili ya-
pılan yazılı açıklamada, “Sultanı, babası ve

oğlunun gölgesinden sıyırarak yeniden de-
ğerlendirmeyi, Amasya'nın o çağdaki rolünü
"Bursa-Edirne-İstanbul" üçlemesinden ba-
ğımsız bir yaklaşımla irdelemeyi ve Çaldı-
ran Savaşı'na odaklanmayan bir bakış
açısıyla, 15. yüzyıl sonu ila 16. yüzyılın baş-
ları üzerine düşünmeyi amaçlayan Prof. Dr.
Cemal Kafadar’ın konuşmasında, II. Baye-
zid’in geleceğe dair görüşleri anlatılacak.

Bunun yanında kültür hamiliği ve saray kü-
tüphanesi de ele alınacak. 29 Ocak 2021
Cuma günü Türkiye’de 18.30’da, New
York’ta ise yerel saatle 10.30’da başlayacak
konuşma İngilizce olacak ve eş zamanlı
Türkçe çeviri seçeneğiyle yayınlanacak. Et-
kinliğe ücretsiz katılmak isteyenler Sakıp
Sabancı Müzesi web sitesi üzerinden kayıt
yaptırabilir” denildi.

Kafadar tarihi bir konuşma yapacak
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Bartın'da 10 gün önce tedavi gördüğü hastanede
yaşamını yitiren Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ekrem
Gökkaya’nın (87) eşi Alev Gökkaya, “Ekrem Gökkaya, 
89 yılında Yeşilçam’ın bitmesinden sonra kendini sosyal
medyada paylaştığı videolarla hiç unutturmadı” dedi

Harvard Üniversitesi Tarih
Bölümü profesörlerinden Cemal

Kafadar, “Ölümünün 500’üncü
Yılında Şeyh Hamdullah” sergisi

kapsamında çevrim içi bir
konuşma gerçekleştirecek.

Konuşmada, Sultan II. Bayezid
Dönemine odaklanılacak

Tip Tip bir sergi!

Bike Başaran’ın geçtiği-
miz 10 yıl içindeki üre-
timleri arasından seçtiği

yağlı boya tablolar ve dokuma tek-
niği ile üretilmiş portrelerden olu-
şan “TipTip” isimli sergisi, 28
Ocak’ta açılıyor. Eserlerinde top-
luma, iş hayatına girmeye çalışan
ve kendini gerçekleştirmeye çabala-
yan kadınların varolma hallerini
konu edinen Başaran, “Çalışmala-
rımda; kadının, kitle medyasının
yönlendirmesi sonucunda, sürekli
olarak güzel, estetik, zayıf olma
gibi eylemler içinde olma hallerini,
her an yaşadığı kimlik problemini,
kamusal alanda somut ve soyut
tüm kimliklerinin başkaları tarafın-
dan yönetilmesini ve kadına kendi
benliği ile varlığını ortaya koyabile-
ceği bir alan bırakılmamasını tar-
tışmaktayım. Bu duyguyu en iyi
şekilde karşı tarafa geçirebileceğini
düşündüğüm eserleri seçmeye gay-
ret ettim” diye konuştu.

Birbirimize benziyoruz

Disiplinlerarası bir yaklaşımla kur-
guladığı eserlerinde yağlı boya, al-
ternatif tekstil malzemeleri gibi
araçlar kullandığını ifade eden Bike
Başaran, çalışmalarını şöyle an-
lattı: “Kadınların farkında ya da
olmadan çeşitli yönlendirmelere
maruz kalıyor ve bu yönlendirme-
lerle farklı olmak isteseler de birbir-
lerine benziyor. Çalışmalarımda
özellikle bir ‘tip’, ‘tipleme’ yarat-
maya çalışıyorum ya da var olan

ikonik isimlerin portrelerini tekrar
yorumluyorum. Kiminin ‘tip tip’
bakışlarına maruz kalacağınız, ki-
mini kendi ‘tip’inize benzeteceği-
niz, kimi için bu tam benim ‘tip’im
diyeceğiniz tiplerle dolu bir sergi
gezeceksiniz. Bunlar benim ‘Tip-

Tip’ kadınlarım. Dip dibe durama-
dığımız bu günlerde TipTip’e bir
sergide buluşmak dileğiyle.” Başa-
ran, serginin kovid-19 tedbirleri
kapsamında alınan tedbirlerle 11
Şubat’a kadar gezilebileceğini de
sözlerine ekledi.

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

Suriyeli çocuklarla
şarkı söyledi
“Misal” adıyla tanınan rap müzik
sanatçısı Resul Aydemir, dünya barışı
için yaptığı “Yere Batsın” parçasını,
Suriyeli çocuklarla birlikte söyledi

Aydemir, Türkiye Diyanet Vakfının
(TDV) İdlib'deki briket ev teslimi ve yar-
dım dağıtım programına katıldı. Yeni

şarkısını yakın zamanda müzikseverlerle buluşturan
Aydemir, yaptığı açıklamada "Yere Batsın" şarkısını
İdlib'deki etkinlikte bir araya geldiği çocuklarla bir-
likte seslendirdiğini ve çok duygulandığını söyledi.
Parça ile "Savaş istemiyoruz", "Kardeşliğe sınırlar
koymayın" ve "Mazlum çocuklar da gülsün" mesaj-
larını öne çıkarmak istediklerini dile getiren Aydemir,
"Yönetmenimiz de sağ olsun sözlerle senkron şe-
kilde silahları yere düşürüp savaş karşıtı mesajı, ek-
randaki telleri açıp kardeşliğe sınır koyulmaması
gerektiğini ve siyah beyaz mülteci çocuk fotoğrafla-
rını klip sonunda renklendirerek, onların da mutlu
olmaya hakkı olduğu mesajını harika işledi." dedi.

Mazlum çocuklar bizim emanetimiz

Dünyadaki mazlum çocuklara dikkati çekmek iste-
diklerini vurgulayan Aydemir, "Onlar bizim emaneti-
miz. Şarkı sözlerinde geçtiği gibi 'Hep kendin için
üzülürsen, sana derler insaf! Mazlum için üzülür-
sen, adın olur insan!' Aslında parçanın ana fikri de
bu." şeklinde konuştu. Parçayı ilk olarak İdlib'de ço-
cuklarla birlikte söylemeyi özellikle istediklerini dile
getiren Aydemir, şunları kaydetti: "Lansman, parça-
nın çıkıştan sonra ilk söylendiği ve paylaşıldığı yer
anlamında kullanılıyor. Biz de 'Yere Batsın' parçamız
yayınlandıktan sonra ilk defa İdlib'de, onlar için yaz-
dığımız parçayı dünya güzeli çocuklarımızla beraber
söylemiş olduk. Nefret patladı, şefkat azaldı. Bu ko-
nuya çok dikkat etmemiz lazım. Özelde insanda, ge-
nelde ise dünyada şefkat ve merhamet duyguları ne
zaman üst seviyelere çıkarsa dünya da o zaman
daha güzel bir yer olur."

Yardım çalışmalarına bizzat katıldı

Aydemir, programa katılan TDV gönüllüleriyle bir-
likte Suriye'nin Türkiye sınır hattında zorla yerinden
edilen sivillerin sığındığı çadır kampları ziyaret etti.
İdlib'deki etkinlikte bir araya geldiği çocuklarla bir-
likte "Yere Batsın" şarkısını söyleyen Aydemir,
Arapça şarkılarda da çocuklara eşlik etti. Vakfın yar-
dım çalışmalarına bizzat katılan genç rapçi, zor şart-
lar altında yaşam mücadelesi veren çocuklara 
moral verdi.

Eşsiz lezzetler satışta
UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te,
Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmayla hazırlanan
yörenin eşsiz lezzetleri internetten satışa sunuldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre,
kentteki kadın istihdamının arttırılması ve unutulmaya
yüz tutmuş yöresel lezzetlerin gün yüzüne çıkartılarak

yaygınlaştırılması amacıyla 4 yıl önce hizmete açılan Zahire Evi ça-
lışması kapsamında yöreye ait birçok lezzet ve baharat hazırlanıyor.
Daha öncesinde baharat ile kuru gıda satışının yapıldığı "zahire-
evi.com" adresinde, alınan kararlar doğrultusunda ilk etapta yörenin
öne çıkan ve damaklarda eşsiz lezzet bırakan yuvarlama, içli köfte ve
ekşili ufak köfte satışa sunuldu. Satışa sunulan lezzetler, bu kap-
samda TS ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 Ka-
lite Yönetim Sistemi ve Fıstık Gibi Hijyen Belgesi sahibi olan Mutfak
Sanatları Merkezi'nde şef Doğa Çitçi önderliğine deneyimli mutfak
şeflerinin ellerinde hazırlanıyor. Hazırlanan ürünler, soğuk hava de-
polarında muhafaza edilerek soğuk zinciri kırılmadan uygun amba-
lajlarla kargoyla evlere teslim edilecek.

Maraş Çarşısı yenileniyor
1500'lü yıllarda Dulkadirli Beyi Alaüddevle
tarafından inşa ettirildiği belirtilen kapalı
çarşı, kentin en eski ticaret alanlarından biri

olarak dikkati çekiyor. "Eski Maraş" bölgesinde yer alıp 8
açık girişi bulunan kapalı çarşıda bakırcılar, semerciler,
saraçlar ve demirciler başta olmak üzere, geçmişten bu-
güne yörenin ticari hayatına şekil veren meslek dalları
icra ediliyor. Çarşının ticari varlığını geliştirmesi ve tarihi
özelliğini koruması adına daha önce iç kısmını restore
eden ve 98 dükkanı daha cazip hale getiren Kahraman-
maraş Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda başladığı
dış cephedeki 18 iş yerinde revize çalışmalarını 
sürdürüyor. HABER MERKEZİ
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Fenerbahçe Başkan Ali Koç ve Mesut
Özil ile aynı karede fotoğraf çekilen ve
Kayseri maçı devre arasında sohbet
eden Washington DC Fenerbahçeliler
Derneği Başkan Erhan Türk, DC Uni-

ted'ı değil de Fenerbahçe'yi tercih eden
Mesut Özil ile derin bir sohbet gerçek-
leştirdi. Mesut Özil ve Ali Koç'un ilk
kez aynı karede fotoğraflandığı bu bu-
luşmada; Washington DC Fenerbah-

çeliler Derneği'nin atkısı da dikkat çekti.
Erhan Türk, Mesut Özil ve Başkan Ali
Koç'u ilk fırsatta ABD'ye beklediğini ve
Washington'da ağırlamaktan onur 
duyacağını da iletti.

FIBA Kadınlar EuroCup'ta gruptan çıkarak, son
16 turunda Elazığ İl Özel İdare ile eşleşen Bel-
lona Kayseri Basketbol'da Başantrenör Ayhan
Avcı, "Şuan hedefimiz ilk 8'e kalmak. Takımıma
çok güveniyorum" dedi. FIBA Kadınlar Euro-
Cup müsabakalarında A Grubu’nda mücadele
eden Bellona Kayseri Basketbol, koronavirüs
salgını nedeniyle maçlarını Macaristan’da oy-
nadı. Gruptaki ilk maçında ev sahibi ülke ekibi
Uni Györ ile karşılaşan ve 86-72 galip gelen
Kayseri takımı, ikinci maçında da yine Macaris-
tan temsilcisi Szekszfrd ile karşılaştı, ancak sa-
hadan 88-71 mağlup ayrıldı. Son maçında
ise Ukrayna’nın BC Prometey takımını 106-82
ile geçen Bellona Kayseri Basketbol, grubu 2’nci
sırada tamamladı. Son 16’ya kalan Bellona Kay-
seri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare ile
eşleşti. Avrupa kupası müsabakaları hakkında
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama-
larda bulunan Başantrenör Ayhan Avcı, "Zor bir
işi başardık. Zorlu bir gruptaydık. İlk gün çok iyi
bir iş yaptık, ev sahibi takımı yendik. İkinci gün
çok baskı altında kaldık, iyi de oynayamadık
maçı kaybederek elimizdeki avantajı kaçırmıştık
ama son maçı kazandık ve gruptan çıktık. İstedi-
ğimiz de buydu. Asıl hedefimiz bundan sonrası
için. Birbirimizi tanımamız açısından Elazığ ta-
kımı ile eşleşmiş olmaktan mutluyuz. İyi bir eş-
leşme olduğunu düşünüyorum. Ligde ilk
oynadığımız maçta yenildik ama o zamandan
bu zaman takım olarak daha iyiyiz. Ayrıca takvi-
yeler de yaptık. Güzel bir maç olacağını düşünü-
yorum" diye konuştu.

Ciddi galibiyetler gelecek

İlk etapta Final Four'u hedeflediklerini belirten
Avcı, "Elazığ İl Özel İdare'yi geçersek, Szekszard
takımı ile karşılaşacağız. O maçı da kazanarak
Final Four'a kalmayı hedefliyoruz. O zamana
geldikten sonra ben kupayı bırakacağımızı dü-
şünmüyorum. Bunlar sonraki işler. Şuan hedefi-
miz ilk 8'e kalmak. Takımıma çok güveniyorum.
Uzun zamandır iyi oynayıp maç kazanamıyor-
duk ama şimdi kazanmaya başladık ve morali-
miz yerine geldi. Bu takım ligde de ciddi
galibiyetler alacaktır. Geç oldu ama iyi yolda git-
tiğimizi düşünüyorum. Her ne kadar bize karşı
olumsuz bakışta olan varsa da biz sadece şehri
temsil etmeye ve başarılı olmaya çalışıyoruz" 
ifadelerini kullandı. 

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme
hattında yer alan Muğlaspor, son olarak Halide
Edip Adıvarspor forması giyen 25 yaşındaki orta
saha oyuncusu Taner Çekiç'i kadrosuna dahil etti.
Taner, Basın Sözcüsü Osman Pala'nın da yer al-
dığı imza töreniyle kendisini yeşil-beyazlı renklere
bağlayan sözleşmeye imza attı. Çanakkale Dar-
danelspor'da profesyonel olan futbolcu, Serik Be-
lediyespor ve Diyarbekirspor'da da oynadı.
Sezonun ilk yarısında 10 karşılaşmada görev alan
Taner, 3'üncü Lig'de 89 müsabakaya çıktı.

Koç ve Özil, WaShinGton'a Selam GÖnderdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
"Bazı tahsislerimizde statlardaki zeminlerle ilgili gereken
özenin gösterilmediğini görüyoruz. Sporcu sağlığı bizim
kırmızı çizgimiz. Bakanlık olarak gereken tüm çalışmalara
başladık. İlgili tüm tedbirler, denetimler ve bu manada da
yaptırımları uygulama konusunda harekete geçtik" dedi

Anadolu Efes doludizgin
THY EuroLeague’in 22’nci haftasında Anadolu Efes, evinde ağırladığı Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı
86-72 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla Anadolu Efes’in yıldız ismi Larkin oldu

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes,
Simon, Moerman, Beaubois ve Sertaç’ın
basketleriyle ilk 3 dakikayı 12-3 önde geçti.
İlk periyottaki rahat oyununu sürdüren
Anadolu Efes, art arda basketlerle bitime 3
dakika kala farkı 14 sayıya kadar yükseltti:
22-8. İlk periyotta konuk ekibin farkı ka-
patma çabaları yeterli olmadı ve Anadolu
Efes 1’inci periyodu 16 sayı farkla 29-13
önde kapattı. İkinci periyotta 2 sayılık bas-
ket bir de faul ile başlayan Kızılyıldız, ardın-
dan bulduğu 5 sayı ile 8-0’lık seri yakaladı
ve Hall ve Nnoko’nun basketleriyle farkı 8
sayıya indirmeyi başardı: 29-21. Bu seri
sonrası toparlayan Anadolu Efes, Larkin'in
8, Sertaç’ın ise 2 sayılık katkısı ile 5 dakika
49 saniye kala farkı tekrardan 17 sayıya
kadar yükseltti: 39-22. Anadolu Efes, kalan
dakikalarda farkı giderek açtı ve Larkin’in

performansıyla devreyi 21 sayı farkla 56-35
önde kapatmayı başardı.

Önemli bir başarı

Üçüncü periyotta Hall’un 5 sayılık baske-
tiyle başlayan Kızılyıldız, Reath’ın 3 sayılık
basketiyle farkı 16 sayıya çekmeyi başardı:
56-40. Periyot ortalarına gelinirken kontrolü
tekrar eline alan Anadolu Efes, farkın ka-
panmasına izin vermedi. Karşılıklı basket-
lerle geçen sürede bitime 4 dakika 22 saniye
kala Efes, rakibini 19 sayılık farkta tutmayı
başardı: 66-47. Kalan saniyelerde hücumda
etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, kar-
şılaşmanın bu ana kadarki en farklı skoru
olan 23 sayı farkla periyodu tamamlamayı
başardı: 75-52. Son periyotta da rahat bir
oyun sergileyen Anadolu Efes, mücadele-
den 86-72 galip ayrıldı. DHA

Stat zeminleri 
iCin CaliSaCaGiz

G ençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, Giresun Valisi
Enver Ünlü, milletvekilleri, il ve ilçe be-

lediye başkanlarından oluşan Giresun heye-
tiyle bir araya gelerek, kente yapılacak
yatırımlarla ilgili protokol imzaladı. Gençlik
ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleşen
kabulde Bakan Kasapoğlu, stadyumlardaki
zemin problemlerine dikkat çekerek, "Statlar-
dan bahsederken özellikle bir konuya temas
etmek istiyorum. Çünkü bu statlar devlerimiz
tarafından en güzel şekilde yapılıyor inşa edi-
liyor, sonraki süreçte de kulüplere, ilgili yerel
yönetimlere teslim ediliyor. Bu manada da
özellikle son günlerde bazı tahsislerimizde
statlardaki zeminlerle ilgili gereken özenin
gösterilmediğini görüyoruz. Bakımsız saha
zeminlerinin sporcular için bir risk teşkil etti-
ğini biliyoruz. Aynı zamanda seyir zevki açı-
sında önemli bir takım dezavantajları da söz
konusu. Zeminlerin iyi bakım görmesi gere-
kiyor. Tahsisi olan kurumların bu konuda
çok ama çok hassas olmaları gerekiyor. Ge-
reken özeni, gereken bakımı, gereken tamiri
anında göstermelerini bu vesile ile hatırlat-
mak istiyorum. Bakanlık olarak gereken tüm
çalışmaları başladık. İlgili tüm tedbirler, de-
netimler ve bu manada da  yaptırımları uy-
gulama konusunda harekete geçtik. Buna
özellikle tüm statlarımızla ilgili bu uyarıyı be-
lirtmek istiyorum. Sporcu sağlığı bizim kır-
mızı çizgimiz. Bu noktanın en büyük
takipçisiyiz" diye konuştu. 

Resmi olarak açacağız

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dünyanın en
modern spor tesislerine sahip olduğunu be-

lirterek, "Bunlardan bir tanesi de stadyumlar.
İşte geçtiğimiz hafta en yeni stadyumumu-
zun fiili olarak açılışı gerçekleşti. Giresunu-
muz için Çotanak Stadyumu Türkiye'nin en
yeni, en modern stadyumu. Giresun ve ülke-
miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
İnşallah en uygun zamanda sayın Cumhur-
başkanımızın teşrifleriyle inşallah resmi ola-
rak açacağız" ifadelerini kullandı. 

Yeni spor tesisleri olacak

Giresun'a yapılacak yatırımlara vurgu yapan
Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sür-
dürdü:  "Giresun'da 2002 öncesi 1 öğrenci
yurdu var iken bugün 11 tane yurt var. 1
gençlik merkezi varken bugün 4 gençlik mer-
kezi var inşallah bugünkü protokolle Giresu-
numuzda gençlik merkezi olmayan ilçemiz
kalmayacak. Yine 13 spor tesisini 40'a yük-
selttik. Bugün onlara yenilerini ekleyeceğiz ve
spor altyapımızı inşallah el birliğiyle daha
yukarılara taşıyacağız. Büyük hedefler büyük
özveri gerektiriyor. Giresun'a Sporcu Kamp
Eğitim Merkezi kazandıracağız. Stadımızın
yanına inşaa ettiğimiz  Sporcu Kamp Eğitim
Merkezimizi, 2 adet yüzme havuzumuzu ve
9 adet yeni gençlik merkezimizi, yine şehir
merkezinde inşa ettiğimiz gençlik merkezimi-
zin tamamlanacağını belirmek istiyorum. Ni-
zami sahalarımız, 3 adet spor salonu, 10
adet antrenman sahası ve Giresun Belediyesi
ile birlikte mahallelere çim yüzey sahalar inşa
edeceğiz. Tenis kortlarını, basketbol alanla-
rını Giresun'a kazandıracağız. Tüm yatırım-
larımız Giresun'a gençlerimize hayırlı olsun.
Tesislerimizi tüm halkımızın kullanımına
7/24 açtık." DHA

Kasapoğlu, Türkiye'nin dünyanın en modern spor tesislerine sahip oldu-
ğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi de stadyumlar. İşte geçtiğimiz
hafta en yeni stadyumumuzun fiili olarak açılışı gerçekleşti” dedi.

Muğlaspor
takviye yaptı

HES Kablo Kayserispor, Süper Lig’in ilk yarısında en az gol
atan takım oldu. Hes Kablo Kayserispor, 21 haftası sonra
sona eren ligin ilk yarısında en az gol atma başarısı gösteren
takım konumunda. Kayseri temsilcisi, oynadığı 20 karşılaş-
mada rakip filelere 14 gol atarken, kalesinde ise 26 gol gördü.
Sarı kırmızılı takım oynadığı maçlardan 5 galibiyet, 4 beraber-
lik, 11 de mağlubiyet alarak, 19 puan elde etti. Takımın en
golcü ismi ise, 4 golle Pedro Henrique oldu. Eksi 12 averajla
17’nci sırada bulunan Kayserispor, ligin ikinci yarısındaki ilk
maçı Kasımpaşa maçıyla oynayacak. İki takım arasında oyna-
nan ilk maçı Kayseri temsilcisi sahasında 1-0 kazanmıştı.

Kayserispor tatsız
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un uzun
bir aradan sonra tekrar yayın hayatına başlayan Antal-
yaspor Dergisi'nin ilk sayısı abonelerine ulaşmaya baş-

ladı. Derginin ilk sayısında Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun
Yanal ile yapılan söyleşi yer aldı. Söyleşide başarılı teknik di-
rektörün futbola bakışı, kırmızı beyazlı kulüple hedefi, Türk fut-
boluna kazandırdığı isimler yer aldı. Geçen yıl Mart ayıyla
başlayan pandemi sürecinde daha fazla eve kapanıp, işine,
ailesine, hobilerine, kitaplara ve üretime daha fazla odak-
lanma şansı bulduğuna değinen Yanal, Avrupa futbolundaki
dinamikleri incelediğinden ve başarılı takımlarla futbolcuların
özelliklerini araştırıp, veriler, sayılar, analizler üzerine yoğun-
laştıklarından bahsetti. Riskli süreci eğitim fırsatına çevirdi-
ğine dikkati çeken Yanal, Antalya'nın futbol için avantajlı bir
kent olduğunu söyledi. Süper Lig'deki 6 İstanbul ekibinin yer
aldığını belirten Yanal, "Futbol adına gerçekten çok bereketli
topraklar üzerinde yaşıyoruz. Balkanlar'ın yetenekli nüfusu ile
Doğu'nun mücadeleci yapısı arasındaki kesişim kümesiyiz. Ve
bu toprakların en özel yerlerinden biri de Antalya. Futbola
sonsuz olanaklar sunan bir kent burası. Benzeri Avrupa'da zor
bulunacak tesis ve altyapı organizasyonuna sahip. Hedefimizi
tek bir cümleyle özetlemek istiyorum; Paris'i duyduğunuzda
nasıl Eyfel ve Paris Saint Germain aklınıza geliyorsa, Madrid
için Real Madrid, Münih için Bayern Münih, Milano için Milan
ve Inter ne ifade ediyorsa Antalya için de Antalyaspor'un onu
ifade etmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Ersun Hoca dönEmi 

Kişisel hırs, plan ve egolarını arka plana atarak futbolda he-
defe odaklanıp, gençlere güvenmenin önemini vurgulayan
Yanal, şunları söyledi: "1988 yılından bu yana futbol yönetiyo-
rum. Çalıştığım her kulüpte faklı bir iz bıraktığıma inanıyorum.
Mesela Fenerbahçe tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşa-
dık. A Milli Takım tarihinin en yüksek puan ortalamasına ulaş-
tık. Denizlispor, bizim dönemimizde yetişen oyuncular
sayesinde, tarihine geçen sayıda oyuncu satıp gelir elde etti.
Ankaragücü'nde arka arkaya iki sezonu dördüncü ve altıncı bi-
tirdik, birçok oyuncu vitrine çıktı, transfer yaptı. Vestel Mani-
saspor'da herkesin ezbere bildiği Arda Turan, Caner Erkin,
Selçuk İnan, Hakan Balta, Filip Holosko gibi gençlerin ilk kez
Süper Lig'e çıktığı günler geçirdik. Gençlerbirliği'nde 12 oyun-
cunun birden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Avrupa'ya transfer ol-

ması mutluluğunu yaşadık. Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı, Abdül-
kadir Ömür ve Okay Yokuşlu gibi altın gençleri kazandırdık.
Geriye dönüp baktığımda 50'nin üzerinde böyle gencin kariye-
rine yön verdiğimizi görüyorum. Antalyaspor'da da böyle bir iz
bırakmak istiyorum. 'Ersun Hoca Dönemi' diye anılan ve hep
hatırlanan bir dönem."

akıllarıyla saHada olsunlar

Antalyaspor'da uzun vadeli planla bir yol hikayesi yazmak is-
tediğini dile getiren Yanal, hakemlerden isteğini şöyle anlattı:
"Bir hakemin, yarım saniyeden daha kısa sürede olan bir olayı
süzememesi doğaldır. Tepki göstersek de kabullenmek duru-
mundayız. Ama elinizde bunu sıfıra indirebilecek bir teknoloji
var ve siz halen hatada ısrar ediyorsanız durup düşünmek ge-
rekir. Bizler nasıl bir hafta boyunca tüm benliğimizle bir 90 da-
kikaya odaklanıyorsak, hakemlerden de isteğimiz fiziken,
ruhen ve aklen sahada olmaları. Zaten bu gerçekleştiği anda
sorun da ortadan kalkacaktır. Yetenek ve liyakat bence her ba-
şarının sonucunu belirliyor. İşte biz sanırım burada hata yapı-
yoruz. Hakemler öyle bir liyakatten geliyorlar ki, futbolun
içinden değiller ve futbol insanı olamıyorlar. Bizim sahip oldu-
ğumuz hiçbir duyuya sahip değiller. Adeta çocukların benmer-
kezci dönemine çakılıp kalmışlar. Bu durumdan kurtulamazlar
ve kendi pencerelerinden olayları değerlendirmeye devam
ederlerse, bir arada olmamız zor. Şu an biz hakemleri yabancı
olarak görüyoruz, oysaki hepimiz aynı camiadayız."

Eski günlErE dönEriz

Fraport TAV Antalyaspor'un üst sıralarda yer almasını he-
deflediğini vurgulayan Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nın maç
sisteminde yapılacak değişikle kupa heyecanının eski gün-
lerine dönebileceğini söyledi. Türkiye Kupası, TSYD Kupası,
Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarının yıllar
içerisinde güçlü etkilerini kaybettiğini aktaran Yanal,
"Bunda sadece takımların bu kupa maçlarına bakış açısı et-
kili olmadı. Örneğin, Türkiye Kupası gerçekten çok uzun bir
seri. Takımlar arasında güç dengeleri çok farklı. Hafta so-
nunda ligde çok önemli bir maça çıkacak ekibi, çarşamba
günü 2'nci Lig ekibiyle oynayacağı maça motive etmekte
zorlanabiliyorsunuz. Farklı ve daha kısa süren bir formatta
kupa heyecanlarının eski günlerine dönebileceğini düşünü-
yorum" dedi. DHA
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Teknik direktörlük kariye-
rinde 700 maçı geride bı-
raktığını kaydeden Yanal,
şunları söyledi: "Her ta-
kımda farklı bir başarı elde
ettim. Türk futbol tarihinin
en erken şampiyonluğunu
Fenerbahçe ile yaşadım.
Vestel Manisaspor'da sıfır-
dan bir jenerasyon takımı
yaratıp Türk futboluna üst
düzeyde 15 yıl hizmet eden
oyuncular yetiştirdim. A
Milli Takım tarihinin puan
ortalaması en yüksek tek-
nik direktörü oldum. Anka-
ragücü'nde lig tarihinin en
iyi derecesini aldım. Genç-
lerbirliği'nde Eskişehirspor
ile UEFA Kupası'na katıldık.
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı
ve Abdülkadir Ömür gibi
dünya çapındaki iki yıldızın
keşfini sağladım. Okay Yo-
kuşlu'nun CeltaVigo'ya 6
milyon euro'ya transfer ol-
masını sağlayan kişisel ge-
lişimini planladım.
Gençlerbirliği ekolüne
uygun olarak iki sezonda
ikisi Avrupa'ya, 10'u ise
ligin üst düzey ekiplerine
transfer olan bir ekip yarat-
tım. Denizlispor'da Bülent
Akın, Yusuf Şimşek, Ümit
Bozkurt, Ali Tandoğan, Vey-
sel Cihan'ı harika bir kari-
yer planlaması ile Türk
futboluna kazandırdım. Bir
teknik adam için en güzel
şey, yetiştirdiğin bir oyun-
cunun bir gün Avrupa'ya
gittiğinde sana teşekkür et-
mesidir." 

Teknik 
adam için 
en güzel şey

Ali Akman ismi zirvede
Bursaspor'un Türk futboluna son armağanlarından Ali Akman, Avrupa'daki üst düzey 10 ligde
forma giyen 20 yaş altı oyuncular arasında, en fazla gol sevinci yaşayan oyuncu oldu

FUTBOLA İnegölspor’da başlayan ve
ardından Bursaspor altyapı-
sına geçerek, performansını
günden güne artıran 18 ya-
şındaki Ali Akman, gol yol-
larındaki etkisiyle Avrupa
kulüplerinin gözdesi
haline geldi. Bursa
temsilcisi ile bu
sezon TFF
1. Lig’de
17

maçta
ter döken

genç santrfor,
10 kez rakip ağları

havalandırırken, aynı
zamanda takımının
da en golcü ismi oldu.

Son oynanan Adana
Demirspor karşılaşma-

sında da son anlara doğru
attığı şık golle takımına galibiyeti geti-
ren Ali Akman, sergilediği grafik ile
birlikte kendi yaş grubunda Avru-
pa’nın da en golcü oyuncusu konu-
munda. Aralarında Süper Lig’in de
dahil olduğu, Avrupa’nın 10 büyük li-

ginde 20 yaş altı oyuncuların skora
direkt olarak katkıları baz alındı-

ğında; Ali Akman, birçok önemli
yıldızı geride bıraktı. 10 gollü genç
santrfora en yakın performans,
Hollanda Eredivisie’den gelirken;
Ajax’ın 19 yşaındaki oyuncusu

Lassina Traore, 7 kez rakip fileleri
havalandırdı. Süper Lig’de ise gol
krallığı listesinin ilk 50 sırasında 20
yaş altı oyuncunun bulunmaması dik-
kat çekerken; Fraport-TAV Antalyas-
por forması giyen 19 yaşındaki
Gökdeniz Bayrakdar, 3 kez gol sevinci
yaşadı.

Gençleri iki katladı

Hollanda dışında, genç oyuncu ha-
vuzu ile Avrupa’da ön plana çıkan lig-
lerden biri olan Belçika Jupiler Pro
League’de ise, Standart Liege’de
forma giyen 19 yaşındaki Michel-
Ange Balikwisha, 5 gol kaydetti. Bun-
desliga’da ise zor günler geçiren
Schalke 04’te 19 yaşındaki Matthew
Hoppe da, 5 kez rakip fileleri hava-
landırarak, ligin bu alanda en golcü
ismi oldu. Balikwisha ve Hoppe,

hemen hemen aynı sayıda maça çık-
malarına karşın, Ali Akman’ın geri-
sinde kaldı.

Birçok ismin önünde

Avrupa’daki diğer gözde liglere bakıl-
dığında da durum değişmedi. İspanya
La Liga’da Barcelona’nın oyuncusu
19 yaşındaki Ansu Fati, Fransa Ligue
1’de Lens’te forma giyen aynı yaştaki
Arnaud Kalimuendo ve İngiltere Pre-
mier League’de Arsenal’de ter döken
yine 19 yaşındaki Bukayo Saka da, bu
sezon lig performanslarında 4’er kez
rakip ağları havalandırdı. Ayrıca; Por-
tekiz Liga NOS’da Sporting Lizbon
oyuncusu 18 yaşındaki Tiago To-
mes’in 3, İtalya Serie A’da Spezia
Calcio oyuncusu 19 yaşındaki Ro-
berto Piccoli ve Rusya Premier Li-
ga’da Rubin Kazan oyuncusu 19
yaşındaki Khvicha Kvaratskhelia’nın
da henüz 2’şer golü bulunuyor. Mev-
cut performansı ile göze çarpan ve
sözleşmesi Haziran ayında sona ere-
cek olan Ali Akman’ın, Avrupa kulüp-
lerinden birine transfer olması
bekleniyor. DHA

Galatasaray'ı
seven gelsin
Galatasaray'ın 2018'deki seçimli genel 
kuruluna Başkan adayı olarak giren 
isimlerden olan Ali Fatinoğlu, sarı-kırmızılı
camiaya seslenerek; "Galatasaray'ı sevenler
bir araya gelelim" çağrısında bulundu
GALATASARAY'IN çık-
maza girdiğini ve bunun
da son yıllardaki yöne-
timlerden kaynaklandı-
ğını belirten Fatinoğlu;
"Galatasarayımız yöneti-
lemiyor. Yıllardır giderler
gelirlerin üstünde. Gala-
tasarayımızın mali yapısı
zor durumda. Ana para
borcunu ödemeyi geçtik faizleri bile ödeye-
meyecek duruma gelmiştir. Acil yeni kan yeni
heyecan ve projeleriyle güçlü bir yönetime ih-
tiyaç vardır. Cumartesi günkü divan toplantı-
sında Taner Aşkın Ağabeyimiz kısaca şunu
dedi; 'Niçin adaylar bir araya gelerek Galata-
saray'ın yeni yol haritasını belirlemiyorlar?'
Çok haklıdır. Sayın Taner Aşkın ağabeyimiz
moderatörlüğünde toplanalım, birinci gün-
dem maddemiz mevcut durum tespiti,
2.madde de Galatasarayımızın rahat nefes
alabilmesi için projelerle birlikte tüzük deği-
şikliklerine varana kadar yapılması gerekenler
olsun. Bu amaçla ön şartsız olarak; başkan
adaylığını resmen açıklayan Metin Öztürk,
Can Çobanoğlu, Burak Elmas ve başkan
adayı olmak isteyen başka kardeşlerimiz de
varsa onları da çağırmalıyız. Doğal davetli
olarak 2018 başkan adayı olarak bizleri de
bir araya getirmelerini rica ediyorum."

Yönetim için yardım edelim

Ali Fatinoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı
Mustafa Cengiz'in basın toplantısında yönel-
tilen 'yeniden aday olacak mısınız ?' soru-
suna verdiği cevaba dikkat çekerek; "Sayın
Başkan da geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Adaylara bakacağım ve güçlü birisi yok ise
yeniden varım, Galatasaray'ın yarınlarını
riske atamam dedi. Yani sayın Başkan karşı-
sında güçlü bir aday görmezse yeniden se-
çime girecek. O yüzden Galatasaray'ı
sevenler bir araya gelmeli. Güçlü yarınlar için
önemli fikir ve projelerle ve bunu başaracak
güçlü bir aday ve yönetimi için yardımcı ol-
malı" şeklinde konuştu.

Olimpiyatlar
için çalışıyor

GALATASARAY'IN 2017 Dünya Yıldızlar
Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100
metrede altın, 200 metrede ise bronz ma-
dalya kazanan, 43 Türkiye rekoru kıran
Mizgin Ay, Tokyo Olimpiyat Oyunları ha-
zırlığına Antalya kampında devam ediyor.
Kampta antrenörü Muhsin Soysal ile an-
trenman yapan Mizgin Ay, olimpiyat ko-
tası almayı hedefliyor. Hafta içi pistteki
antrenmanların yanı sıra hafta sonu da
sahilde idman yapan milli sporcu, deniz
kenarında ve plajdaki kuvvet ve dayanıklı-
lık çalışmasıyla güç depoluyor. Olimpi-
yata katılma hayalini gerçekleştirmek için
yoğun tempoda çalışan Mizgin Ay, bu
sene büyükler kategorisinde de önceki ba-
şarılarını sürdürmek istediğini dile getirdi.
2021 yılında yoğun bir yarış takviminin
kendisini beklediğini aktaran Ay, Antalya
kampında hedeflerine yönelik antrenman
yaptığını söyledi. Hafif sakatlığı bulundu-
ğuna değinen Mizgin Ay, kamp sürecinde
doktor ve fizyoterapist gözetiminde an-
trenmanlarına ara vermediğini belirtip,
"Kısıtlama saatinde sahilde antrenman
yapıyorum. Dinlenme vaktim ama boş
durmamak için antrenman yapıyorum"
dedi.

Kotayı hedefliyor 

Pandeminin bir an önce bitmesini dileyen
Mizgin Ay, yarışlara katılmayı çok özledi-
ğini vurguladı. Hedeflerinden bahseden
Mizgin Ay, "Avrupa Salon Şampiyona-
sı'nda yarışmak ve derece kazanmak isti-
yorum. Avrupa U23 Şampiyonası ve
Üniversitelerarası Dünya Şampiyona-
sı'nda güzel derece elde edip, topladığım
puanlarla olimpiyat kotası almak istiyo-
rum. Olimpiyatta derece kazanmayı he-
defliyorum. Daha sonra Konya'da
yapılacak İslam Oyunları'nda da başarılı
olacağıma inanıyorum" diye konuştu. 

FRAPORT TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun
Yanal, "Hakemler öyle bir liyakatten geliyorlar ki, 

futbolun içinden değiller ve futbol insanı olamıyorlar.
Bizim sahip olduğumuz hiçbir duyuya sahip değiller.

Adeta çocukların benmerkezci dönemine çakılıp
kalmışlar. Şu an biz hakemleri yabancı olarak 

görüyoruz, oysa ki hepimiz aynı camiadayız" dedi



SİLİvrİ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğun
yağışa bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir
almak amacıyla birçok yağmur suyu hattında temizlik ve
bakım çalışması yaptı. Belediye ekiplerince rutin olarak sür-
dürülen çalışmalarda, merkez mahallelerde bulunan Baş-
komutan Caddesi, Burhan Soyaslan Caddesi, Turgut
Özal Bulvarı, Sanatkârlar Caddesi, Yavuz Sokak, Hacı
Pervane Sokak, Endülüs Sokak, Semizkumlar Mahal-
lesi Terakki Caddesi, Selimpaşa Mahallesi, Ortaköy
Mahallesi, Seymen Mahallesi, Danamandıra Ma-
hallesi ve Sayalar Mahallesinde bulunan yağmur
suyu hatlarında ızgara yenileme, tamirat, imalat
ve temizleme işlemi gerçekleştirildi. İBB Yol
Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleriyle sür-
dürülen ortak çalışmalarda ise kombine kanal
açma aracı ile yağmur suyu hatlarındaki tı-
kanıklara müdahale edildi. Ekiplerin kanal
temizleme ve bakım çalışmaları programlı
olarak devam ediyor.
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2016 yılında dünyaevine giren Mustafa-Sinem
Uslu çifti, 2019'da ikiz çocukları Mustafa ve Ke-
mal'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk ya-
şamıştı. ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anları
sık sık Instagram hesabından yayınlayan Uslu,
imaj değiştirdi. 36 yaşındaki oyuncu, saçlarını
bakır rengine boyattı. Sinem Uslu, son halini
"Hiçbir bakırı bu kadar sevmedim. Çillilere
tavsiyem; bu rengi deneyin" notuyla pay-
laştı. Uslu'nun gönderisi kısa sürede takip-
çilerinden yoğun ilgi gördü.

Sinem Uslu
imajını
değiştirdi

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Avcılar
Şube Başkanı Necdet Kömeçoğlu,
dernek üyesi emeklilere müjde verdi.
Küçükçekmece Doğan Hastanesi ile
anlaşma imzalayan Kömeçoğlu, “Bu
anlaşmayla birlikte artık derneğimizin
üyesi olan emeklilerimiz ve aileleri;
Doğan Hastanesi'nde yüzde yirmi
indirimle tedavi olabilecek” dedi

T ürkiye İşçi Emeklileri Derneği
Avcılar Şube Başkanı Necdet
Kömeçoğlu, Küçükçekmece

Doğan Hastanesi ile özel bir anlaş-
maya imza attıklarını duyurdu. An-
laşma kapsamında dernek üyesi olan
emeklilerin ve ailelerinin Küçükçek-
mece Doğan Hastanesi'nde yüzde

yirmi tedavi indiriminden faydalanabileceğini an-
latan Kömeçoğlu, “Özellikle mali krizler sürerken,
emekli geçim sıkıntısı çekerken biz böyle bir anlaş-
mayı çok yerinde ve değerli buluyoruz” şeklinde
konuştu.

Yüzde 20 indirim imkanı

Daha önce de benzer anlaşmalara imza attıklarını
kaydeden Kömeçoğlu, “Bizim için önemli olan şey
emekli, dul ve yetimlerin sağlığıdır. Bu nedenle Av-
cılar'daki tüm özel hastaneler ve Dünya Göz Has-
tanesi, İstinye Devlet Hastanesi gibi hastanelerle
anlaşma yaparak üyelerimize indirim imkanı sağ-
ladık. En son da işitme cihazları ve kulak sağlığı ile

ilgili Avcılar'daki bir iş yeri ile anlaşma yaparak
üyelerimize indirim imkanı sağladık. Şimdi ise Kü-
çükçekmece Doğan Hastanesi yetkilileri ile bir an-
laşma yapacağız. Bu noktada bize anlayış
gösteren Doğan Hastanesi yetkililerine teşekkür
ediyorum. Bundan sonra üyelerimiz Doğan Has-
tanesi'ne gittiğinde muayene ve tedavilerde yüzde
20 indirim imkanı bulacak” dedi.

Üyelerimize hizmet verecek

Açıklamalarına devam eden Kömeçoğlu şu ifade-
leri kullandı; “Sağlanan bu indirimler bizim için
çok değerli. Bizim bu hastanelerden istifade etme-
mizin gerekçelerinden birisi emeklilerin mali duru-
munun iyi olmaması. Şu anda bizim üyelerimiz;
derneğin üye kartını göstermeleri kaydıyla gittikleri
hastanede indirimlerden faydalanabiliyorlar.
Doğan Hastanesi de diğer hastanelerimiz gibi üye-
lerimize hizmet verecek biz de bunun takipçisi ola-
cağız. Yaptığımız bu sözleşmenin Doğan
Hastanesi'ne ve üyelerimize hayırlı olmasını 
diliyoruz.”

YAKUP
TEZCAN

HEBER

Aşk pandemi
dinlemiyor

Bağcılar’da Kovid-19 salgınıyla geçen 2020 yılında Bağcılar Belediyesi Halk
Sarayı’nda 683’ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 bin 450 çiftin nikahı kıyıldı.

Koronavirüsün olmadığı bir önceki sene ise evlenenlerin sayısı 5 bin 353’tü
Tüm dünyayı etkisi altına alan Ko-

ronavirüs salgını nedeniyle 2020 yı-
lında birçok yerde nikahlar ya iptal

edildi yada ertelendi. Bağcılar Beledi-
yesi, pandemi sürecinde gelen talepler

doğrultusunda nikah işlerine ara verme-
den devam etti. Evlilik heyecanı yaşayan

gelin ve damat adayları koronavirüs sebe-
biyle kısıtlı imkanlara rağmen evlilikten geri

adım atmadı. Bağcılar Belediyesi bu süreçte
evlenmek isteyen çiftler için kolaylıklar sağladı. 

Tedbirler alındı

Damat, gelin ve şahitlerde maske zorunluluğu bu-
lunurken; nikah işlemleri de İçişleri Bakanlığı'nın ge-

nelgesi uyarınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında
büyük hassasiyetle gerçekleşti. Nikah törenlerinin az ki-

şinin katılımıyla yapılması kararı alındı. Damat ve gelin
adayından başka iki şahit ve az sayıda iki tarafın da bi-
rinci derecede yakının hazır bulunması şartıyla nikah
akdi gerçekleştirildi. Nikah salonunda kıyılan nikahlar
belediyenin web adresinden canlı yayınlanarak, törene
katılamayanların da izlemesi sağlandı.

4 bin 450 nikah kıyıldı

Bağcılar’da nikahların yapıldığı Halk Sarayı kayıtlarına
göre; ilçede 2020 yılında evlilik müracaatında bulunan
683’ü yabancı olmak üzere 4 bin 450 çift nikah masa-
sına oturdu. Bu sayı salgının olmadığı 2019 yılında 5 bin
353’tü. Bu veriler, pandemiye rağmen nikah sayısında
fazla bir azalma olmadığını gösterdi. Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı da, “nikahta hayır vardır” di-
yerek, zor şartlara rağmen dünya evine giren çiftlere
mutluluklar diledi. FaTİH POLaT
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suyu hatları
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Silivri Belediyesi, 
yoğun yağış nedeniyle
yaşanabilecek
olumsuzlukların 
önüne geçmek
amacıyla yağmur
suyu hatlarında yaptığı 
temizlik ve bakım
çalışmalarını titizlikle
sürdürüyor

Yağmur
suyu hatları
temizlendi

Trakya 
bembeyaz oldu
Trakya’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı Lülebur-
gaz’da da etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde beyaza
bürünmeye başlayan Lüleburgaz’da Tarihi Sokollu
Mehmet Paşa Külliyesi ve Kongre Meydanı gibi simge
bölgelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.Yurdun
batı kesimini etkisi altına alan yoğun kar yağışlı hava
dün gece saatlerinde Kırklareli’nden giriş yaptı. Sabaha
karşı Lüleburgaz’da da başlayan kar yağışıyla birlikte
kentin üzerini beyaz bir örtü kapladı. Vatandaşlar güne
kar sürpriziyle başlarken ortaya güzel görüntüler çıktı.

Sokollu Külliyesi beyaza büründü

Kentin birçok noktasında çatılar beyaz örtüyle kapla-
nırken, Mimar Sinan’ın 450 yıl önce inşa ettiği Sokollu
Mehmet Paşa Camii ve hamamının olduğu kubbele-
rinde kartpostalları aratmayan görüntüler ortaya çıtı.
Öte yandan Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekipler, ilk kar tanesinin düşmesiyle birlikte
çalışmalara başladı. Sabaha karşı kar küreme ve tuz-
lama araçlarıyla hazır olan ekipler, kentin pek çok nok-
tasında tuzlama çalışması yaptı. Bununla birlikte kar
yağışının devam etmesine karşın ekipler teyakkuzda
beklemeye devam ediyor.

ABD açlık içinde yaşıyor!
Hayata ve gündeme dair güncel konu-
ların ele alındığı İlber Ortaylı ile Gün-
dem ilk bölümü izleyicilerin beğenisini
topladı. İlk bölümünde; amerika Birle-
şik Devletleri’nin 45. Başkanı olan Do-
nald trump ve seçim süreci ile ilgili
değerlendirmelerde bulunan İlber Or-

taylı; türkiye ve Dünya’nın gündemini
belirleyen konuları ele alıyor. Prog-
ramda işini kaybeden, iş bulamayan
ve birikimleri eriyen küçük – orta ve alt
sınıfların geleceği belirleyebileceğini
ifade eden Ortaylı, “aBD’de çok önemli
bir kesim 'Subsistence Level' dediği-

miz ‘asgari Geçim Düzeyi’nin çok al-
tında bir yaşam sürüyor.” dedi.
trump’ın gidişini de yorumlayan Or-
taylı konuyla yönelik kendi bakış açı-
sını “türkiye ve amerika arasındaki
ilişkilerde bir değişiklik olmayacağını
düşünüyorum.” sözleriyle ifade etti. 

EMEKLININ YUZUEMEKLININ YUZUEMEKLININ YUZUEMEKLININ YUZUEMEKLININ YUZUEMEKLININ YUZUEMEKLININ YUZUEMEKLININ YUZU
GULECEK
EMEKLININ YUZU


