
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul ve Ankara
Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Koca-

man'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a
üye seçti. Yine kısa bir süre önce FETÖ’nün darbe girişi-
mine ilişkin en kapsamlı dava olan Akıncı Üssü Davasını
karara bağlayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Selfet Giray da Yargıtay üyesi oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı
görevinden sağlık sorunlarını

gerekçe göstererek istifa eden 
Berat Albayrak Türkiye Varlık 
Fonu'ndaki görevinden de ayrıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan-
lığı, Berat Albayrak ve Arda 
Ermut’un Türkiye Varlık Fonu 
Yönetim Kurulu Üyeliklerinin sona
erdiğini açıkladı. Albayrak'ın yerine
TVF Yönetim Kurulu Üyeliğine
Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. 
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Merhamet

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, partisinin 

1. Olağan Konya İl Kongresi’nde 
konuştu. İktidarı eleştiren Babacan,
“Maalesef önlemler konusunda 
olduğu gibi aşı konusunda da geç
kalındı. Bunun da sebebi hazineyi
boşaltmış olmaları. Kalkınmış 
ülkeler tarafından şimdiden satın
alınan ve rezerve edilen aşılar var.
Amerika’da ve Almanya’da Aralık
sonuna doğru aşılama başlayacak.
55 milyonluk 
İngiltere toplam
145 milyon doz
aşı siparişi verdi
bile. Biz ise
henüz risk grup-
larına mevsimsel
grip aşısını bile
yaptıramamış
durumdayız”
dedi. 

ç

Grip aşısını bile
yaptıramadık!

YİNE İKTİDARA YÜKLENDİSAĞLIK DURUMU İYİ 

Korona virüsü Gelecek Partisi
Genel Başkanı Ahmet Davu-

toğlu’na da bulaştı. Davutoğlu, “Gün
gün bazı belirtiler ortaya çıktı. Bugün
test oldum. PCR testi pozitif ama
hamdolsun tomografide ciğerlerim

temiz çıktı. Şu
anda öksürük,
başağrısı, sırt ağ-
rılarım var. Evde
istirahatteyim.
Nerede yakalan-
dığımı bilemiyo-
rum. Eşim 
Sare hanım ise
negatif” açıkla-
masını yaptı. 
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Davutoğlu da 
korona oldu

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Motorunun çalındığını sabah fark eden
Kaftancıoğlu polise giderek şikayette bu-

lundu. Sosyal medya hesabından duyuru da
yapan Kaftancıoğlu, motorunu görenlerin ver-
diği irtibat numarasına ulaşmasını istedi. Daha
sonra Damga'ya açıklama yapan Ali Naki Kaf-
tancıoğlu, motorunun bulunduğunu belirtti.
Motosikleti çalıştıramayan şüphelilerin, iterek
götürdüğü öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü
Oto Hırsızlık Büro Amirliği yaptığı çalışmada,
motosikleti Fatih'in Karagümrük Mahallesi'nde
buldu. Polis, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelileri
yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
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Ahmet Davutoğlu

PKK’NIN ALLAH BELASINI VERSİN

HDP'li milletvekillerine sesle-
nen Bakan Soylu, “Bir tek

cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın
Allah belasını versin' diyeceksiniz.
Başka bir şey istemiyoruz sizden”
dedi. Soylu, “Böyle deyince her şey
bitiyor mu?” diyen HDP'li vekillere
bu kez, “Evet, her şey bitiyor. Hadi 
bir deyin. Bakalım bitiyor mu, 

bitmiyor mu?
Arkadaşlarınızın
Kandil'e gittiği
zaman hangi
muameleyle
karşı karşıya 
kaldığını biliyo-
ruz. İsterseniz
anlatayım” 
karşılığını 
verdi. I SAYFA 7
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Bir tek cümle 
söyleyeceksiniz

Süleyman Soylu

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

CHP'li Avcılar ve Bakırköy
Belediyesi ile anlaşamayan

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim 
Hizmetleri Emekçileri Sendikası
(TÜM BEL-SEN), Esenyurt 
Belediyesi ile Toplu İş Sözleşmesi
imzaladı.  Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, “Bana verilen 
yetkiyi sonuna kadar kullandım.
Biz ayrım yapmadık, müdürlere de
memurlara da eşit verdik” ifadele-
rini kullandı. I SAYFA 4
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Ayrım yapmadık
eşit hak verdik

Ali Babacan

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur
Poyraz, son dönemde çeşitli

çevreler tarafından gündeme getirilen
AK Parti ile işbirliği yapma gibi bir
plan ya da eğilimlerinin bulunmadı-
ğını söyledi. Poyraz, “AK Parti’nin 
yürüttüğü siyaset İYİ Parti'nin hayal
ettiği siyasetle
taban tabana
ters” dedi. 
Poyraz, seçimde
Millet İttifakı ile
birlikte hareket
ettikleri CHP ile
ilişkilerinin tam
bir işbirliği
olduğunu kay-
detti.  I SAYFA 7
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AK Parti ile 
işbirliği yok

İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA

Uğur Poyraz

Koronavirüs tedavisi gördüğü
Bakırköy Dr. Sadi Konuk 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
hayatını kaybeden Büyükçekmece
Cumhuriyet Başsavcıvekili 
Zülkarneyn Kısık son yolculuğuna
uğurlandı. Cenaze törenine Adalet 
Bakanı Abdülha-
mit Gül de 
katıldı. Kısık'ın
cenazesi kılınan
cenaze namazı-
nın ardından
Edirnekapı 
Tokmaktepe 
Mezarlığı'na 
defnedildi. 
I SAYFA 8
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Savcı Kısık
uğurlandı

ADALET BAKANI DA KATILDI

Zülkarneyn Kısık

CHP İstanbul İl
Başkanı Canan

Kaftancıoğlu'nun
kocası Ali Naki

Kaftancıoğlu'nun
lüks motoru önceki

gece evinin önünden
çalındı. Polis ekipleri

aynı gün içerisinde
çalıntı motoru buldu

Dili namuslu yüreği 
namussuz insanlar

POliS ŞüPHelileri arıyOr
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Kaftancıoğlu’nun
motorunu çaldılar!

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 

Erdoğan, cuma namazı
sonrasında açıklamalarda
bulundu. Koronavirüs salgı-
nına ilişkin ilave tedbirlerle
ilgili konuşan Erdoğan, “Biz
şu anda sağlık bakanlığımı-
zın da attığı bu adımlarla bu
tedbirleri almaya mecburuz
ve alacağız” ifadelerini kul-

landı. Kanal İstanbul projesi
hakkında da açıklama
yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Tabi bizim en
büyük projemiz, benim çıl-
gın projem dediğim Kanal 
İstanbul projesidir. Bizim
yatırımlarımızda herhangi
bir durma söz konusu değil.
Artık işin ihale safhasına
gelmiştir” dedi. I SAYFA 7
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Kanal benim çılgın projemdir

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın Kanal İstanbul

projesiyle ilgili açıklamasının
ardından İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu hemen cevap verdi.
Erdoğan'ın “Kanal İstanbul
projesinde sona gelindi” ifade-
lerine karşılık “Çok net ifade
edeyim ki; ‘son’ tanımı doğru.
Kanal İstanbul’un sonu gel-

miştir. Çünkü, yapılmayacak-
tır” şeklinde meydan okuyan
İmamoğlu, “Vatandaşımızın
nezdinde de sonu gelmiştir,
dünyanın itibarlı finans kuru-
luşlarının, itibarlı yapı firmala-
rının nezdinde de sonu gelmiş
bir projedir. Biz, proje olarak
sonunun gelmesini istiyoruz”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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İMAMOĞLU, ERDOĞAN’A MEYDAN OKUDU

KANAL İSTANBUL 
YAPILMAYACAK!

Albayrak’ın
iKiNci

AYrILIğI

Albayrak,
Varlık Fonu

yönetim 
kurulu 

üyeliğinden
ayrıldı. 

Ekrem İmamoğlu
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BELEDIYELER
YOK SAYILDI!

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, İstanbul Arel Üniversitesi

ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası
Örgütler Yönetimi Kongresi’ne katıldı. 2014
Yerel Seçimleri öncesi yapılan mevzuat değişik-
liği nedeniyle ilçe belediyelerinin hizmet aktarı-
mının kısıtlandığını dile getiren Çalık, "2014’te
Büyükşehir Belediyelerine bağımlı kılınan ilçe
belediyeleri siyaseten de daha güçsüz hale geti-
rildi. 2019’a kadar Büyükşehir Belediyesi ile aynı
kanatta olan ilçe belediyeleri bu bağımlılıktan
bir hayli faydalanırken diğer ilçe belediyeleri
maalesef tek başına bırakıldı" dedi. 
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MUHaliF Belediyeler 
teK BaŞıNa BıraKıldı

İstanbul’un en önemli sorunu nedir? So-
rusuna, "İstanbul’un en önemli problemi

nüfustur" cevabını veren Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, "Nüfustaki  artış, hızlı haraketli-
lik, nüfusun kontrol altına alınamayışı en büyük
sorundur. Fakat bu yeni yapıların imara açılma-
sıyla çözülebilecek bir konu değil. İstanbul’un bir
kapasitesi var, Türkiye’nin dört bir yanına yatırım
yapmak gerekiyor. Böylece yeni göçleri önlemiş
oluruz. Deprem kuşağındayız. Olası bir dep-
remde İstanbul ve Türkiye çok ciddi zarar görür.
Depremde hasarı azaltmak için İstanbul’a yoğun-
laşmayı düşürmeliyiz" diye konuştu. I SAYFA 7
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iStaNBUl’UN eN ÖNeMli
PrOBleMi NüFUStUr

2010 yılında yapılan kanun değişikliği ile 
kentsel dönüşüm yetkisinin sadece Büyükşehir
Belediyelerine verildiğini hatırlatan Çalık, "Bu
konu da  ilçe belediyelerinin politikalarını 
uygulayamaz hale gelmesine sebebiyet verdi. 
Siyasi çıkara kurban edilemeyecek kadar 
kıymetli bir meseleden bahsediyoruz" dedi. 

SiyaSi ÇıKara KUrBaN edileMez

Ceza yiyince
dili çözüldü!

Sabiha Gökçen Uluslararası Hava-
limanı'nda maske ve mesafe dene-

timi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini
düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini
söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske
cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya
başladı. Wahab Ali isimli şahıs, “Su içiyor-
dum. Bana kimse bir şey söylemedi” sa-
vunmasını yaptı. I SAYFA 9
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11 hakim ve savcı 
Yargıtay'a üye oldu
ç
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SAğLığımızı tehdit eden virüslerin ağız ve
burun yolu yanı sıra gözyaşı ve göze te-
masla da bulaşabildiği artık herkes tarafın-

dan biliniyor. Bulaştan korunmanın en önemli yolu,
maske takmak, izole kalmak ve bireysel temizliğe
dikkat etmek. Zorunlu hallerde dışarı çıkıldığında ise
uzmanlar tarafından maskenin yanı sıra gözlük de
kullanılması öneriliyor. Gözlük camları, havada asılı
kalan virüslerin göze direkt girişini kısmen engelle-
mesi ve göze dokunmayı kısıtlaması sebebiyle ge-
rekli hale geliyor. Güneş gözlüğü mevsiminin sona
ermesi dolayısıyla optik gözlük kullanıcıları bu ko-
nuda daha şanslı hale geliyor. Zorunlu hallerde dı-
şarı çıkılmasından sonra gözlük camlarının mutlaka
dezenfekte işleminden geçirilmesi ve cama yapış-
ması muhtemel olan virüslerden arındırılması öneri-
liyor. Peki gözlük camı temizliğinde nelere dikkat
edilmeli? HOYA Türkiye Satış ve Pazarlama Direk-
törü Hakan Kayra, izlenmesi gereken önemli adım-
ları açıklıyor.  

Kozmetik ürün kullanmayın

Optik camınızı kozmetik ürünlerle veya asetonla te-
mizlemeye çalışmak camın kaplamasına zarar vere-
cektir. HOYA Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü
Hakan Kayra, ellerin dezenfekte edilmesi için kulla-
nılan solüsyonların alkol içerikleri sebebiyle gözlük
camlarına ve kaplamasına zarar verebileceğinin al-
tını çiziyor. Kayra, ‘Gözlük camı temizliği için ılık su
ve sabun yeterlidir” dedi. 

ÜnLÜ pop müzik sanatçısı Cem Belevi, kı-
sıtlamaların yeniden geldiği şu günlerde
‘Leyla & Mecnun’ adlı yeni teklisiyle mü-

zikseverlerin karşısına yeniden çıkıyor. Sony Music
Türkiye etiketi ile Cuma günü dinleyicileri ile buluşa-
cak olan şarkı, Cem Belevi’nin hit şarkılarına bir yeni-
sini daha ekleyecek. Sözleri Cem Belevi’ye ait olan
‘Leyla İle Mecnun’un müziğinde Asil Gök ile birlikte
yine sanatçının imzası bulunuyor. Şarkıda Cem Bel-
evi’ye Türk pop müziğinin diğer bir çok sevilen ismi
Derya Uluğ da sanatçı arkadaşını kırmayarak eşlik
ederek destek veriyor. Türk pop müziğinin kadın ses-
lerinden öne çıkan bir isim olan Derya Uluğ da Cem
Belevi’nin yeni teklisinde ona feat. yapıyor. Günlük
yaşamda çok iyi arkadaş, hatta birbirlerini kardeş ola-
rak niteleyen Belevi ve Uluğ’un müzik birlikteliği, her
iki sanatçının hayranlarını da mutlu edecek. 
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Leyla ile Mecnun!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, 10 altın kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu
ZEYNEP VURAL

A rtık evlerimizde daha çok koro-
navirüslü var! Dünyayla bir-
likte ülkemizde de her geçen

gün hızını artırarak yayılımına devam
eden Covid-19 enfeksiyonunun hemen
her haneden bir kişinin hastalığa yaka-
lanmaya başlamasına doğru evrildiğini
belirten  Acıbadem  Taksim Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mik-
robiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı
Büke “Covid-19 PCR testi ile tanı konu-
lan olguların neredeyse ortalama yüzde
80’e yakın bir kısmının tedavilerinin
evde yürütülebilecek düzeyde olduğu
gerçeği göz önüne alındığında Covid-
19’un önemli bulaşma ortamının artık
ev ortamları ve aynı ev ortamını payla-
şan kişiler olduğu da unutulmamalıdır.
Bu durum Covid-19 pozitif bir olgu ile
aynı ev ortamında dikkat edilmesi gere-
kenlerin neler olması gerektiğini gözden
geçirmeye bizleri itmektedir” diyor. Peki
Covid-19’lu hasta ile aynı evde yaşama-
nın bir an bile ihmal edilmemesi gereken
kuralları neler? Enfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof.
Dr. Çağrı Büke, 10 altın kuralı anlattı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Ayrı odada yaşamak şart

Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin,
bir süre boyunca ayrı bir odada yaşa-
mını sürdürmesi şart. Hastanın odası-
nın kapısı her zaman kapalı olmalı,
yemeğini diğer aile bireylerinden farklı
olarak kendisi için belirli bir süreyle ay-
rılmış olan söz konusu odada yemelidir.

Odaya girilecekse 
kesinlikle maske takılmalı

Hasta kişinin odasına kimse zorunlu ol-
madıkça girmemeli, hasta kişi de zo-
runlu haller dışında bu odadan dışarıya
çıkmamalıdır. Covid-19 test sonucu po-
zitif olan kişinin odasına girilmek zo-
runda kalındığında herkesin hem ağzı
hem de burnu kapatacak şekilde maske
kullanması gereklidir. Bir anlığına bile
olsa maskenin ihmal edilmemesi ve sos-
yal mesafeye dikkat edilmesi gerekir.

Banyo her kullanımdan 
sonra temizlenmeli

Tuvalet ve yıkanma ihtiyacı için müm-
kün ise hasta olan kişiye ayrı bir
banyo/tuvalet sağlanmalıdır. Eğer bu

mümkün olamıyor ve aynı banyo-tuva-
let diğer aile bireyleri ile paylaşılıyor ise
hasta kişinin her banyo-tuvaleti kullan-
masından sonra yer, yüzey, tuvalet, la-
vabo, çeşme muslukları ve duş alanı
dezenfektan ile silinmeli ve temizlenme-
lidir.Covid-19 test sonucu pozitif olan
kişinin çamaşırları ve bardak, tabak,
çatal, bıçak, kaşık vb. gibi kullandığı eş-
yalar ayrılmalıdır. Çamaşırları ayrı ola-
rak ve makinede, yemek için kullandığı
eşyalar da kullanım sonrası deterjan ve
su ile makinada ya da elde yıkanmalı-
dır.

Ortak alanlara temastan 
sonra eller yıkanmalı

Aynı ev ortamını paylaşan herkesin eller
ile ortak temas edilen yüzeylere temas-
tan hemen sonra, yemek öncesi, yemek

sonrası, tuvalet sonrası, yemek hazırla-
madan önce yemek hazırladıktan
sonra, Covid-19 pozitif kişinin eşyaları
ile temas sonrası ve gerektiği her du-
rumda 20 saniye boyunca eller sabun
ve su ile yıkanmalıdır. El temizliği için
gerektiğinde el antiseptiklerinden de ya-
rarlanılabilir.

Covid-19 hastası evde 
maske takmalı

Covid-19 hastası, bulunduğu odadan
zorunlu hallerde dışarı diğer odalara gi-
deceğinde ya da banyoya, tuvalete gide-
cek olduğunda ağız ve burun kapalı
olacak şekilde maskesini takarak ev içe-
risinde hareket etmelidir.

Yüzeyler sık sık temizlenmeli

Kapı kolları, elektrik düğmeleri gibi el

temasının olabildiği tüm yüzeyler
temas sonrası dezenfektan ve deterjanlı
su ile silinmelidir.

Havlu mutlaka ayrı olmalı

Havlular bulaş riskinin yüksek olduğu
eşyalar olduğundan, normal durum-
larda da evdeki herkesin havlusu ayrı
olmalı. Özellikle de evde Covid-19 has-
tası var ise, hiçbir şekilde havlu ortak
kullanılmamalı. Ayrı bir havlu olmalı ya
da kağıt havlu kullanması sağlanmalı-
dır. Kağıt havlu ve tuvalet kağıtları ayrı
poşetler içerisine atılmalı ve sonunda
ağzı bağlanarak çöp poşetlerine atılma-
lıdır. Covid-19 hastasının yastık yüzleri
her gün değiştirilmeli ve makinede en
az 60 derecede ısıyla yıkanmalı, nevre-
simleri de üç günde bir değiştirilmeli ve
yine en az 60 derecede yıkanmalıdır.

VIRUSE KARSI 
10 ONEMLI KURAL

AnevrizmA; beyinde genel-
likle büyük atar damarların
dallanma noktalarında yerle-

şen, ince ve zayıf duvarlı baloncuklar
olarak tanımlanıyor. Vücudun diğer
atar damarlarında da oluşmalarına rağ-
men, çoğunlukla beyin damarlarında
gelişiyorlar. Ülkemizde her 100 kişiden
5’inde görülen anevrizmanın en tehlikeli
komplikasyonu ise beyin kanamasına
yol açması! Baloncuğun içindeki basınç
arttığında damar yırtılıyor ve bunun so-
nucunda beyin kanaması gelişiyor. Tür-
kiye’de her yıl ortalama 7-8 bin kişi
anevrizma kanaması geçiriyor ve bu
hastaların yaklaşık yüzde 10’u hasta-
neye ulaşamadan hayatını kaybediyor.
Acıbadem Fulya Hastanesi Beyin ve
Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halit
Çavuşoğlu hastanın hayatını ve hayat
kalitesini belirleyen en önemli unsurun
zamanla yarışmak olduğuna dikkat çe-
kerek, “Anevrizma patlamadan önce,
kanı hafif sızdırdığında yaygın baş ağ-
rısı, bulantı, dalgınlık ve ışığa karşı has-
sasiyet yapabiliyor. Kritik belirtiler
olarak nitelendirdiğimiz bu yakınma-
larda zaman kaybetmeden hekime baş-
vurmak yaşamsal önem taşıyor, çünkü
yaklaşık 1-3 hafta sonra asıl büyük ka-
nama başlıyor” diyor.

Ailede varsa risk artıyor!

Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu, saatli
bomba olarak nitelendirilen beyin anev-
rizmalarının neden geliştiğinin henüz
tam olarak aydınlatılamadığını belirte-
rek, “Ancak yüksek tansiyonu ve yaşı
50’nin üzerinde olanlarda, sigara içen-
lerde, uyuşturucu madde kullanan-
larda, doğum kontrol hapı
kullananlarda, bazı kalıtsal hastalıklar
ve polikistik böbrek hastalığında anev-

rizma gelişme ihtimalinin daha yüksek
olduğu biliniyor” diyor. Bu faktörlerin
yanı sıra anevrizmanın oluşumunda
‘aile öyküsü’ de etkili oluyor. Prof. Dr.
Halit Çavuşoğlu, günümüzde MR yön-
temi ile anevrizmanın henüz patlama-
dan tespit edilebildiğini vurgulayarak, “
Bu sayede erken dönemde tedbirler alı-
nıyor ve hastanın hayatı kurtuluyor.
Dolayısıyla hiçbir yakınması olmasa
bile ailesinde anevrizma tanısı almış
olan kişilerin MR çektirmeleri yaşamsal
öneme sahip” diyor.

4 kritik sinyale dikkat

Hastaların yaklaşık yüzde 10’unda,
anevrizma genişleyip beyin dokusu ya
da sinirlere bası yaparak görme kayıp-
ları, göz hareketlerinin ve göz kapağının
felci, yüze veya başın bir tarafına vuran
ani ağrılar yapabiliyor. Daha nadir ola-
rak beyinde küçük alanlarda beslenme
bozuklukları oluşturup; uykusuzluk,
depresyon, halüsinasyon, denge kaybı
ve kulak uğuldaması gibi anevrizmaya
ait olmayan sinyaller de verebiliyor.
Tüm bunlar henüz kanamamış olan
anevrizmanın belirtilerini oluşturuyor
ve bu tabloda müdahale kanama riskini
önlüyor. Anevrizmanın kanı hafif sızdır-
ması ise genellikle yaygın baş ağrısı, bu-
lantı, dalgınlık, ışığa hassasiyet
yapabiliyor. Bu yakınmalardan 1-3
hafta sonra ise asıl büyük kanama geliş-
tiği için zaman kaybetmeden hekime
başvurmak yaşamsal önem taşıyor.
“Anevrizmanın en önemli bulgusu maa-
lesef beyin kanamasıdır. Hastaların yak-
laşık yüzde 90’ında bu yolla bulgu
veriyor” uyarısında bulunan Prof. Dr.
Halit Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam
ediyor: “En korkulan komplikasyonu
ise 2. beyin kanamasının gelişmesi. Ka-

namış anevrizma mümkün olan en kısa
zamanda tedavi edilmeli. Çünkü ilk 24
saat içinde tekrar kanama riski yüksek
oluyor. İkinci kanama olduğunda da
ölüm oranı yüzde 60’a varıyor”

Bunlar varsa...

Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu, aşağıda
yer alan belirtilerde zaman kaybetme-
den en yakın sağlık kuruluşuna başvu-
rulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Baş ağrısı: Ani ve çok şiddetli oluyor.
Hasta bu durumu “Hayatımda hissetti-
ğim en şiddetli ağrıydı” şeklinde tarif
ediyor.

Bulantı / kusma: Kanamadan
hemen sonra başlıyor ve defalarca tek-
rarlayabiliyor.

Bilinç kaybı: Kanamanın ardından
meydana gelen bilinç kaybı birkaç da-
kika ya da birkaç saat sürebiliyor.
AYNUR CİHAN

HASTA 
EVDE DE 
MASKE 

TAKMALI

BEYNINIZ ICIN 4 KRITIK UYARI 

Ev düzenli havalandırılmalı
Covid-19 pozitif kişinin bulunduğu oda ve evin mümkün olan tüm alanları
günde birkaç dakika ve belirli süre ile havalandırılmalıdır. Ayrıca Covid olma-
yan ev halkı kesinlikle ‘geçmiş olsun’ ziyaretine kimseyi kabul etmemelidir.
Çünkü ev ziyareti bulaş riskinin en yüksek olduğu ortamlardan birisi! Enfek-
siyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke “Bu uy-
gulamalar Covid-19 testi negatifleştikten sonra bir süre daha sürdürülmeli,
test yapılmamış ise semptomlar tamamen geçtikten 48 saat sonrasına kadar
ya da semptom başlangıcından sonraki ortalama 14 güne kadar devam etti-
rilmesi gereklidir. Ancak bu virüsün bazen daha uzun süre ile vücuttan atılı-
mının devam edebileceği de akıldan çıkartılmamalıdır” diyor.

Acıbadem Fulya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu, beyin anevrizmalarına karşı 4 kritik uyarıda bulundu
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avcılar'da çöp konteyne-
rine yeni doğmuş ölü bebeği
bırakan Gurbet Y. gözaltına

alındı. Şüpheli kadının çöp konteynerine
doğru yürüdüğü anlar kameralara yan-
sıdı. Avcılar, Gümüşpala Mahallesi
Şehit Jandarma Er. A. Kürşat Keklik

Sokak'ta dün çöp konteynerinde yeni
doğmuş ölü bir bebek bulunmuştu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube
Amirliğine bağlı ekipler, ölü bebeği kon-
teynere bırakan şüpheliyi yakalamak
için çalışma başlattı. Ekipler, olayla ilgili
Gurbet Y. isimli kadını yakaladı. Gözal-

tına alınan kadın, Gayrettepe Asayiş
Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphe-
linin ifade verme işlemleri devam eder-
ken, Gurbet Y.'nin çöp konteynerine
doğru elinde büyük beyaz bir poşetle
yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına
yansıdı.

O lay, Yeşilpınar Mahallesi'nde
meydana geldi. İddiaya göre
Sinan Bişkin (21), kedileri besle-

mek için metruk binanın bulunduğu ar-
saya gitti. Bişkin, arsada 4'ü yavru 7
kedinin parçalanmış halde olduğunu
gördü. Durumu hemen polis ve belediye
ekiplerine bildiren Bişkin, o anların görün-
tüsünü telefonuyla kaydetti. Olay yerine
gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı.
Olaydan sonra metruk binanın ekipler ta-
rafından yıkıldığı öğrenildi.  Arsa üzerinde

4 yavru kedinin annesi olduğu öğrenilen
bir kedinin de yavrularını aradığı görüldü.
Muhalle sakinlerinin bu olaydan dolayı
üzgün oldukları ve biran önce bu katliamı
yapanların bulunmasını istedi. Arsada ke-
dileri besleyen Sinan Bişkin, "Kedileri bes-
liyordum. Beslemeye gittiğimde kedileri
ölü halde buldum. Burada çok sayıda kedi
vardı. Bir kısmını öldürmüşler. Kafaları
kopmuş, paramparça olmuş halde bul-
dum. Hayvan hakları biran önce gelmesini
istiyorum. O anların videosunu çektim.

Gerekli yerlere de gönderdim. Annesi yav-
rularını arıyor" dedi.

Kesip atmışlar

Mahalle esnafı Fatih Yılmaz, "Bende bu-
rada esnafım. kedileri besliyorduk. Mahal-
lenin kedileriydi. Kimseye bir zararları
yoktu. Bizde polislerin geldiğinde öğren-
dik. Kedileri kesip atmışlar. Bizde çok üz-
günüz. Bunu nasıl yapıyorlar? Akıl alacak
gibi değil. Mahalleli olarak suyunu verip
yemini alıyordu" diye konuştu.DHA

eyüpsultan'da  4'ü yavru 7 kedi parçalanmış halde bulundu. kedilerin cesedini bulan 
mahalle sakinleri, “Bunu yapan canilere soruyoruz. kedilerden ne istediniz?” diye sordu

VicdAnsız kAdın yAkAyı ele Verdi

Ataşehir'de, sahte cinsel içerikli 
ürünler imal edilen depoya yapılan
baskında 2 kişi gözaltına alınırken,
çok sayıda ürün ele geçirildi

ataşEhir'dE Asayiş Büro Amirliği ekip-
leri, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan
adreste cinsel içerikli ürünlerin imalatının

yapıldığı ihbarını aldı. Adrese gelen ekipler, dışarıdan
bakıldığında ev olarak görünen depoya baskın dü-
zenledi. Baskın sırasında içeride bulunan 2 kişi göz-
altına alınırken depoda, akaryakıt istasyonlarında ve
marketlerde satışı yapıldığı ileri sürülen 5 milyon
adet cinsel içerikli hap, 10 milyon tüp cinsel içerikli
ürün ele geçirildi. Öte yandan, depoda cinsel içerikli
toz ürünlerin hapa dönüştürüldüğü makine de tespit
edildi. Şüphelilerin apartman sakinlerine ve çevrede-
kilere depoda çay paketlemesi yaptıklarını söyledik-
leri öğrenildi. DHA

KEDILERDEN
NE ISTEDINIZ?

Kedilere arka camından besleyen lo-
kanta sahibi Hakan Ali Kılıç, "Hayvan-
lar camın önüne geliyorlardı. Bizde
yemek işleriyle uğraştığımız için bir
şeyler veriyorduk on-
lara. Verdiğimiz saat-
lere alışmışlardı. Aynı
saatte sürekli geliyor-
lardı. Hayvanların kat-
ledilmesini görmedim.
Komşularımızdan duy-
duk. Ekipler geldi. Hay-
vanları alınca haberimiz
oldu. Çok üzüldüm. Bizde onlara alış-
mıştık. sokak hayvanlarının yaşamaları
kış mevsiminde zor. Yasa ve kanunların
hayvanları koruyacağı inancındayım.
Yapılan katliamı nefretle kınıyorum.
Suçluların bulup cezalandırılmasını ve
aynı şeylerin tekrar olmamasını te-
menni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kınıyoruz

GASP CETESi CÖKERTiLDi
Fatih'te iş insanlarına tuzak kurarak yaklaşık 1 milyon 700 bin liralık gasp yapan çete polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin
tanıştıkları iş insanlarını döviz ya da bitcoin almak bahanesiyle götürdükleri adreslerde gasp ettikleri ortaya çıktı. 6 şüpheli
işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olay yerinden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı

Fatih'tE polise başvuran
Fas uyruklu iş insanı K.A.,
İstanbul'da tanıştığı Suriye

uyruklu Salih S. tarafından döviz
almak için götürüldüğü bir iş yerinde
elleri ve ayakları bağlanarak gasp
edildiğini söyledi. K.A. polise verdiği
ifadesinde " Döviz alacaktım. Tanıştı-
ğım kişi beni bir ofise götürdü. Daha
sonra 'Şimdi geliyorum' diyerek dışarı
çıktı. O gittikten sonra içeri giren 5
kişi beni darp ederek ellerimi ve ayak-
larımı bağladı. Yanımda bulunan 300
bin lira para ile cep telefonumu alarak
kaçtılar. Kendi imkanlarımla bağla-
rımı çözüp yardım istedim." dedi.
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla
ilgili başlatılan soruşturmada polis
olayın meydana geldiği yerdeki gü-
venlik kameralarını incelediğinde,
şüphelilerin kaçarken görüntülerine
ulaştı. Bu görüntüler kullanılarak ya-
pılan çalışmada şüpheliler önceki gün
düzenlenen operasyonla gözaltına

alındı. Şüpheliler Salih S.(22), Zana
A.(36), Harbi Ö.(19), Azad G.(23),
Kemal A.(26) ve Muhammed
H.(21)'nin sorgusu Gasp Büro Amir-
liğinde yapıldı.

Suç dosyaları kabarık

Yapılan soruşturmada şüphelilerin
daha önce de Beyoğlu'nda 11 Mart
2020 'de  iş insanı  Soner K.'yı banka
çıkışında takip edip elektro şok taban-
casıyla sokak ortasında bayıltarak
çantasındaki 150 bin lirayı gasp ettiği
ortaya çıktı.  Şüphelilerin ayrıca 12
Ağustos 2020'de de Fatih, Haseki
Sultan Mahallesinde bitcoin alma
bahanesiyle kandırarak bir ofise getir-
dikleri Osman E.'in yanında bulunan
1 milyon 300 bin lira değerindeki dö-
vizi gasp ettikleri tespit edildi. Gasp
Büro Amirliğinde işlemleri tamamla-
nan 6 şüpheli,adli sevk işlemlerinin
ardından tutuklanarak cezaevine
gönderildi. DHA

Sahtecilere baskın

tuzla'da beyaz eşya satan mağazanın
önünde teşhir amaçlı konulan şarjlı sü-
pürgenin çalınma anı güvenlik kamerala-

rına yansıdı.Olay, 20 Kasım günü Tuzla'da meydana
geldi. Beyaz eşya satan bir mağazanın önünde teşhir
amaçlı konulan ürünleri gören bir şüpheli uzun süre
mağazanın önünde dolaştıktan sonra kutu içerisin-
deki şarjlı süpürgeyi çaldı. 2 bin 500 lira değerindeki
süpürgenin çalınma anları işyerinin güvenlik kame-
rasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheli-
nin mağazanın önünden geçtiği sırada dükkan
önündeki ürünlere baktığı, bir süre sonra yine mağa-
zanın önüne gelen şüphelinin kutu içindeki şarjlı sü-
pürgeyi kontrol ettiği, mağazanın önünde tekrar
dolaşan şüphelinin daha sonra şarjlı süpürge kutu-
sunu alarak uzaklaştığı görülüyor.

Süpürge hırsızı

EsEnyurt'ta düzenlenen uyuşturucu
operasyonunda bir evin depo olarak kul-
lanılan bölümünde 113 kilogram eroin ele

geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esen-
yurt'ta bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu bil-

gisine ulaştı. Polis
ekipleri geçen pazar ad-
rese operasyon düzen-
ledi. Hassas burunlu
"Ceviz" adlı narkotik kö-
peği ile evde yapılan ara-
malarda evin depo
olarak kullanılan bölü-
münde 113 kilogram
eroin ele geçirildi. Ad-
reste Y.D. isimli bir şüp-
heli de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri ta-
mamlanan şüpheli Y.D.
sevk edildiği mahkemece
tutuklandı.

113 kilo eroin 
ele geçirildi

Vatandaş
yardıma
koştu

ŞİŞLİ'de yokuş
yukarı çıkan yüklü
kamyonet, önün-

deki aracın durmasıyla geri
kayarak yan dönüp kaldırıma
çıktı. Vatandaşlar devrilme-
mesi için kamyonetin yan
tarafına tutunarak ağırlık
yaparken, arkasını taş ve 
kütüklerle doldurdu. Kamyo-
net, iş makinasıyla itilip, ha-
latla bağlandığı itfaiye
aracıyla çekilerek
kurtarıldı.Olay, Şişli Halide
Edip Adıvar Mahallesinde
dün saat 12.00 sıralarında
meydana geldi. 
Mal yüklü kamyonetin sürü-
cüsü Hasan Göltaş, sokak
üzerinden yokuş yukarı çıkar-
ken önündeki otomobilin dur-
masıyla aracını durdurmak
zorunda kaldı. Otomobilin git-
mesiyle Göltaş, hamle yapa-
rak ağır yükü olan
kamyonetiyle ilerlemeye 
çalıştı. 
Ancak kamyonet kayarak yan
döndükten sonra kaldırıma
çıktı. Yardıma koşan çevre-
deki vatandaşlar, kamyonetin
devrilmemesi için yan taraf-
tan kamyonete tutunarak
ağırlık yaptı. Bir yandan da
arka tarafına kütük dayayıp,
tekerleklerin ardını taşlarla
doldurdu. 
Bu sırada olay yerinden
geçen kepçe operatörü, dev-
rilmesin diye kepçeyle kam-
yonete arkadan destek verdi.
Durumun bildirilmesiyle olay
yerine itfaiye ekipleri sevk
edildi. Kamyonet, iş makina-
sıyla itilip, halatla bağlandığı
itfaiye aracıyla çekilerek 
kurtarıldı.
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B u cümle kimler için söylenir tabii
namussuzluğu sabit olanlar için,
bunun dışında hiç kimseye böyle bir

cümle sarf edemeyiz.
Peki, sizlerin bu şekilde çevrenizde tatlı

dilli ama işi gücü yalan dolan olan insanlar
yok mu? bana sorarsanız iyi bakarsanız
mutlaka vardır. 

Bu insanlar bizlerin içinde yaşarlar hem
yalancı hem sahtekâr hem de hainler dir.

Benim yazımın konusu şu Türk toplumu-
nun içindeki hain çokluğudur.

Başka hangi ülkede bu kadar çok kendi

ülkesine hainlik yapan millet vardır acaba?
Arıkovanı gibi bir ülkeyiz ne kavgamız,

ne savaşımız, ne de yoksulluğumuz bitmiyor.
Atatürk dönemi hariç bu zamana kadar

hep kötü yönetildik çünkü Atatürk’ten sonra
emperyalist güçler Türkleri ancak içeriden
yıkabileceklerini anladılar dünya ölçeğinde
çok cücük bırakıldık.

İnsan Haklarında, özgürlüklerde, ada-
lette, hukukta, ekonomide, teknolojide
dünya standartlarının hep çok gerisinde 
kaldık.

Sebebi nedir, ne zamandan beri bu hain-

ler ile iç içe yaşıyoruz.
Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda Os-

manlı dan ele alırsak iktidar için en yakınla-
rındaki abileri ,kardeşleri Amcaları, hain
çıkıyor bölücü çıkıyor.

Her lider İktidarda uzun zaman kalabil-
mek için yanlarına en güvendikleri insanlar,
la doldurmak isterler.

En yakınlarında eşleri çocukları ve paşa-

ları Olur, eşleri yabancı uyruklu, Paşaları
yabancı uyruklu askerlerin büyük bir bö-
lümü devşirme, çocukları da pek tabi melez
olur.

İnsanları yönetenler bu şekilde yaşarken,
vatandaşlarda buna benzer, bu yaşamın
doğruluğuna inanarak yaşaması da çok 
normal.

İmam cemaat misali…!
Tarih Türk geçmişini bu kadar karmaşık

bir duruma sokan atalarımızı elbette sorgu-
layamaz, lakin

İçimizdeki hainler bitmiyor bitirilemiyor
hep kavgalı bir milletiz içimizde huzursuz
dışarıdan gelen her hangi bir saldırıda ya da
tehditte bir yumruk oluyoruz.

Bizler sadece bir tespitte bulunabiliriz.
Dünyamızdaki emperyalist güçlerin Türk-

lere karşı kullandığı PKK ve uzantıları bir
terör örgütüdür, FTÖ bir terör örgütüdür iç-
leri hainler ve melezlerle doludur.

Yapmacık değil kendi halkımız için öz-
gürlükler istiyoruz, adalet istiyoruz, emper-
yalist güçlerle baş edecek eğitim kalitesi,
Teknoloji ve çağdaş bir yaşam istiyoruz.

Ülkemizi yöneten sayın yöneticiler hiçbir
şey bilmiyorsanız Avrupa’da ki imkânlarla
yaşayan Türklerin neler yaptığına bir bakın
bu sizlere yeter Türk halkını geri değil ileri
taşıyın zira dünyanın bütün Nimetlerini,
kaynaklarını ve güzelliklerini Avrupalılar
yiyor bizlerinde ömrü bitiyor.

Dili namuslu yüreği namussuz insanlar

25 aile daha
tapusunu aldı

ataşehir Emekevler bölgesi ve Barba-
ros Mahallesi’nde sosyal donatı ala-
nında bulunan gecekondu sahiplerine

daire tahsisleri noter huzurunda çekilişle yapıldı.
Sekizincisi yapılan Emekevler Atapark Konutları
kura çekilişiyle Ataşehir’de kentsel dönüşüm kapsa-
mında 25 aile daha yeni yuvalarına kavuştu. Ataşe-
hir Belediye Başkanlığı 7. kat Konferans
Salonu'nda Covid -19 tedbirleriyle yapılan çekilişte;
25 hak sahibi yeni evlerinin kat ve daire numarala-
rını kendi çektikleri kurayla belirlediler. 

tapu gibi olacak

Kura çekilişine hak sahipleri ve aileleriyle birlikte
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan
ile Emlak ve İstimlak Müdürü Olcay Akdoğan ka-
tıldı. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yeni
evlerinin hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını
diledi. Hak sahipleri, Atatürk Mahallesi Emekevler
Bölgesi’nde 3374 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz üze-
rinde inşa edilen yapılardan oturabilir durumda
daire sahibi oldular. Her bir gecekondu hak sahi-
bine, kura sonucu çıkan bağımsız bölümler için bir
“Konut Tahsis Belgesi” verildi. Konut Tahsis Belge-
leri; gecekondu hak sahiplerine verilecek kat mülki-
yeti tapusuna esas teşkil edecek.

İletişim yoksa
sıkıntı var!

aile ilişkilerinin daha çok önem kazan-
dığı Covid -19 günlerinde aile içi pozitif
iletişim yöntemlerini Uzm. Klinik Psiko-

log Aykut Koçak, Küçükçekmecem TV’de anlattı.
“Güçlü Aile, Güçlü Toplum” konulu programda
Koçak, güçlü bir ilişkinin en büyük dayanağının
doğru iletişim olduğunu dile getirerek, doğru ileti-
şime giden yolun ise birbirini anlamak, bireysel
farklılıkları kabul etmek ve takım arkadaşlığı yap-
maktan geçtiğini söyledi. Koçak, "Evlilik içerisinde
iletişim yoksa çiftler veya çocuklar zaman içeri-
sinde dış faktörlere kaymaya başlar. Duyguları pay-
laşan, birbirini anlayan, bireysel farklılıkları kabul
etmiş, işbirliği içerisinde olan mizah duygusu geliş-
miş aileler, sağlıklı ailelerdir. Aile içinde iletişim
problemleri yaşayanlar ise kadın- erkek ilişkisinde
aksayan yönlerini, olumlu ve olumsuz taraflarını
tespit etmeli, toplulukta birbirini eleştirmekten ka-
çınmalıdır. Birbirlerinin varlığını önemsemeli ve
bunu ifade ederek, beklentilerini açık bir dille konu-
şabilmelidir" dedi.

Zıt kutuplar birbirini çekmez

Aykut Koçak, tartışma esnasında kadın için içini
dökmenin, erkek içinse sonucun önemli olduğunu
söyleyerek, “Eğer bir tartışmada bir kazanan bir de
kaybeden aranıyorsa, yani takım arkadaşlığı bakış
açısı yoksa bir süre sonra ufak tartışmalar bir güç
savaşına dönüşür ve her iki tarafında yıpranması,
ilişkiden kopması ile sonuçlanır. Çiftlerin en büyük
yanılgısı ‘ben söylemeden eşim anlasın’ düşüncesi-
dir. Sorunsuz bir evlilik yoktur. Sorunun kaynağını
beraber arıyor olmak önemli olandır” diye konuştu.
Zıt kutuplar birbirini çeker anlayışının yanlış oldu-
ğunu söyleyen Aykut Koçak, “Yapılan araştırmalar,
ilgi alanları, değerleri, kişilik özellikleri, tutum, eği-
tim durumu gibi faktörler açısından benzerlikler
gösteren çiftlerin daha mutlu ve uzun süre beraber-
likleri olduğunu gösteriyor. Aralarında problem ol-
duğunda 1-2 saat birbirinden uzaklaşan ve tekrar
bir araya gelen çiftler ise problemleri çözme konu-
sunda başarılı sayılıyor” dedi.

E senyurt Belediyesi ve TÜM BEL-SEN
arasında devam eden Toplu İş Sözleş-
mesi görüşmeleri anlaşma ile sonuç-

landı. 270 memur ile 26 sözleşmeli personeli
kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve sendika
yetkilileri tarafından önceki gün imzalandı.
01.07.2020 ile 30.06.2021 tarihleri arasında
geçerli olacak sözleşmede Sosyal Denge

Farkı, mevzuatın belirlediği en üst limitten be-
lirlendi. Bir süredir devam eden Toplu İş Söz-
leşmesi görüşmeleri, ilgili sendikanın,
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un, “Sosyal Denge Farkı’nı, mevzuatın
belirlediği en üst sınırdan ödeyelim” teklifini
kabul etmemesi nedeniyle uzamıştı. Anlaş-
mazlık, sendikanın Başkan Bozkurt’un tekli-
fini kabul etmesiyle sona erdi.

en üst limitden imzaladık

Anlaşmaya ilişkin bir açıklama yapan Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
“Bana verilen yetkiyi sonuna kadar kullandım,
sözleşmeyi devletin bize tanıdığı en üst limit-
lerden imzaladık. Daha önceleri müdüre
fazla, memura az veriliyormuş. Biz ayrım
yapmadık, müdürlere de memurlara da eşit
verdik. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini 
kullandı.

sayıştay zimmet çıkartıyor

Görüşmelerin, mevzuata uymayan ekstra ta-
lepler nedeniyle uzadığını belirten Belediye
Başkanı Bozkurt, "Mevzuat gereği memurlara
ancak belli bir miktarda Sosyal Denge Farkı
ödeyebiliyoruz. Bu bedeli de devlet belirliyor,
diyor ki, “Ancak bu kadar ödeyebilirsin”.
Bunun üzerinde bir ödeme halinde Sayıştay
zimmet çıkartıyor. Biz de hem memurlarımı-
zın, çalışanlarımızın mağdur olmaması hem
de yöneticilerin mağdur olmaması için ilk
günden itibaren dedik ki, “Devletimizin belir-
lediği sınırların en üst limitini ödeyelim." Fakat
ilgili sendika bizden ekstra taleplerde bu-
lundu. Biz bu ekstra talepleri ödediğimizde
zimmet çıkacağı için ödeyemeyeceğimizi söy-
ledik. Geçen sene bu koşullarda anlaştığımız
sendika bu sene eylem yaptı ama sonrasında
onlar da buna ikna oldular ve şu anda devle-
tin bize tanıdığı limitin en üstünden ödemek
koşuluyla sözleşmeyi imzaladık. Biz göreve
başladığımız ilk günden beri, yasalar ve mev-
zuatların belirlediği sınırlar içinde çalışanları-
mızın yanında olacağımızı söyledik, böyle de
davranıyoruz" diye konuştu.

CHP'li Avcılar ve Bakırköy Belediyesi ile anlaşamayan Tüm Belediye ve
Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN), Esenyurt
Belediyesi ile Toplu İş Sözleşmesi imzaladı.  Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, “Bana verilen yetkiyi sonuna kadar kullandım. Biz ayrım
yapmadık, müdürlere de memurlara da eşit verdik" ifadelerini kullandı
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Beylikdüzü Belediyesi,
Covid-19 tedbirleri kapsa-
mında, yüz yüze eğitime ara

verilmesinin ardından, külTüR-SeM’in
lGS ve ykS kurslarıyla sınavlara hazır-
lanan öğrencilere online ve interaktif
eğitim vermeye başladı. Öğrencilerin
hayatlarına yön verecek sınavlara en iyi
şekilde hazırlanabilmeleri için hayata
geçirilen uygulama, öğrencilerin moti-
vasyonuna motivasyon katarken uygula-
mayla öğretmenler öğrencileriyle
uzaktan da olsa bir araya gelip ders an-
latma imkanına kavuştu. Uzaktan eğitim
derslerini ziyaret eden Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise
salgınla mücadele sürecinde, eğitim ala-
nında, internetin tüm imkanlarını kullan-
maya devam edeceklerini söyledi. 

Yüksek MotivasYon

külTüR-SeM’in lGS ve ykS kurslarıyla
sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik
olarak hayata geçirilen uzaktan eğitim
sisteminde, online dersler, hafta içi pa-
zartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma
günleri, 10:00 - 17:00 saatleri arasında
mezun gruplarına, hafta sonu ise 10:00 -
16:00 saatleri arasında 12.sınıf ve
8.sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapı-
lıyor. interaktif ders anlatımının benim-
sendiği eğitimlerde, öğrencilere,
öğretmenlere canlı yayında soru sorma
imkanı da sağlanıyor. zübeyde Ana Sos-
yal yaşam Merkezi’nin içerisinde bulu-
nan zübeyde Ana Sosyal etkinlik
Merkezi’nde hayata geçirilen uzaktan
eğitim sistemiyle sınavlara hazırlanan
öğrencilerin en iyi, en etkili şekilde eği-
tim almaları ve motivasyonlarının yük-
seltilmesi hedefleniyor.     
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Beylikdüzü Belediyesi, Covid-19 tedbirleri
kapsamında yüz yüze eğitime ara 
verilmesinin ardından, KÜLTÜR-SEM
bünyesinde verdiği LGS ve YKS kurslarını
online ortama taşıdı. Belediye Başkanı
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Bağcılar’da Cuma namazı denetimi
Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Cuma namazı öncesinde ilçedeki 
camilerin abdest alma yerlerinde, iç ve dış mekanlarında koronavirüs denetimi yapıldı

Bağcılar’da Kovid-19 sal-
gınıyla mücadele İçişleri Ba-
kanlığı’nın genelgesi

doğrultusunda sıkı bir şekilde sürdürülü-
yor. Sosyal mesafeyi koruma ve hastalı-
ğın yayılım hızını kontrol altında tutmak
amacıyla camilerde alınan önlemler de
kontrol ediliyor. Bu amaçla Bağcılar Be-
lediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından
cuma namazı öncesi ilçedeki camiler ko-

noravirüs tedbirleri kapsamında denet-
lendi. Ekipler, camilerde İçişleri Bakanlığı
Genelgeleri ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca
alınan kararlara uyulup uyulmadığına
baktı. Öncelikle şadırvanlara giren ekip-
ler, abdest alma yerlerindeki hijyen koşul-
larını ve havalandırma sistemini inceledi.
Abdestini alan vatandaşlar kapalı alanda
fazla zaman geçirmemeleri konusunda
bilgilendirildi. Daha sonra da cami içine

girilerek ibadet alanlarının temizlenip te-
mizlenmediğine ve mesafe kuralına uyu-
lup uyulmadığına bakıldı.

Mesafeye dikkat edildi

Camiye gelenlere avluda görevli 
sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı
yapıldı. Vatandaşların kendi seccadelerini
getirip getirmediklerine, maske kullan-
malarına bakıldı. Seccadelerin sosyal
mesafeye uygun şekilde yerleştirilmesine
dikkat edildi. Camidekilerin Kovid-19
kapsamında alınan önlemlere çoğun-
lukla uyduğu gözlemlendi. Covid-19 sal-
gınıyla mücadele sürecinde
vatandaşların sağlığını korumak için elle-
rinden geleni yaptıklarını dile getiren
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı, “Tedbiri kesinlikle elden bırakma-
mak gerekiyor. Salgını yok etmek için
elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz
özellikle yoğunluğun yaşandığı Cuma
namazlarında cami içerisinde veya açık
alanda denetimlerini sürdürüyor. Cami
içerisinde ve şadırvanlarda mümkün
olan en kısa surede kalınması büyük
önem arz ediyor” dedi. Tüm zabıta ekip-
lerinin görevli olduğu uygulamada ilçe-
deki 50 cami denetlendi.
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KoronAvİrüs nedeniyle 70 ya-
şında hayatını kaybeden İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bil-

giler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr.
Bilal Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı. İs-
tanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilal
Eryılmaz koronavirüs tedavisi gördüğü has-
tanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Eryıl-
maz, için bugün Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni
düzenlendi. Cenazeye eski Milli Eğitim Ba-
kanı Ömer Dinçer, Medeniyet Üniversitesi
rektörü Prof.Dr. Gülfettin Çelik, ailesi, yakın-
ları ve arkadaşları katıldı. Koronavirüs tedbir-
leri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe
korunarak cenaze namazı kılındı. Dua ve he-
lallik alındıktan sonra Eryılmaz Ümraniye Ih-
lamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Benim eski bir dostumdu

Cenaze katılan Eski Milli Eğitim Bakanı
Ömer Dinçer "Bilal hoca benim eski bir dos-
tumdu. Uzun yıllar beraber çalıştık. Akade-
mik çalışmalarımız birbirine yakınlık
gösteriyordu. Ani ölümü epey bir üzdü. Allah
rahmet eylesin" dedi. İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik
ise, "Bir akademisyen olarak bir insan olarak
önemli bir hocamızdı. Öğrenci yetiştirmede
hem teorik hem de pratik bilgi uygulanma-
sında çalışmalar yaptı. Unutulmayacak bir
hocamızdı" diye konuştu. DHA

B azen kendimize bile söylemekten imtina et-
tiğimiz o korkularımız bizi yönetir. Pusuda
bekler her daim. Cesaretimizi azıcık topla-

sak hemen ortaya çıkar ve geri adım attırır bize.
Korkular kimi zaman kişinin kendi yaşamından,

kimi zaman bir başkasının hayatından alıntılar ve
kimi zaman da kendi içimizde beslediğimiz bir 
sürüngendir...

Kaybetmekten korkarsın
Kazanmaktan korkarsın
Gelecekten korkarsın
Dokunmaktan korkarsın
Kırıldığın yerden tekrar kırılmaktan korkarsın
Sevmekten, sevilmekten korkarsın
Yalnız kalmaktan korkarsın
Korkularına bağımlı oldukça
Yaşayamadıklarınla kalırsın...
Mücadele etmek için kendini avutursun, sonra-

sında söze ama diye başlarsın.
Mutsuz olmaktan korkup mutluluğu aramazsın,

ya bende yaşarsam acıyı diyerek sürekli bir kontrol
mekanizması çalışır iç dünyanda çünkü kodlanmayı
seçmişsindir.

İşinden, eşinden, evinden ayrılmak istiyorsundur ama
ya yeni tercihim olmazsa diyerek korkuna sarılırsın.

Bir çoğumuz vardır yönetme takıntısı. İşler hep
kontrolünde olsun istersin. Kontrolü elinde olsun
ister bazıları işte, ve bu kontrol yitimi korkusu ve
kodu halini alır. Bir aşka düşer gönlü, aşkın kont-
rolü yoktur ve bu yüzden bu an'dan kaçar, korku-
larla boğuşursun ya da bilmediği işlere girmez,
ortak olmaz.

Güvenli kal kodunu, yarınlara mutluluğa git kodu
ile üstün tutarsın kaygıların, yaşanmışlıklar, başka
hayattan tecrübeler korkularını baş tacı yaparsın
farkında olmadan...

Çoğunlukla bugünün işini yarına bırakmamaya
gayret edersin de bugünü yaşamayı yarına bırakır-
sın. Yarın garantiliymiş gibi....

En masum evcil hayvanlardan bile korkarsın, 
onların senden korktuğundan bihaber... 

İşte bu korku benim korkum-du. Ve sonunda yen-
dim. Bunu fobi haline kendimin getirdiğimi, bu ya-
şımda öğrenmiş oldum. Kediye dokunmayı bırakın
aynı ortamda olmak düşüncesi bile en güzel an'ımı
gölgelemesine izin veren ben, cesaretimi toplayarak
yendim. Evimizde artık bir kedimiz var. Şimdi ise
gece kalkıp üstünü örtecek kadar abartılı bir bağlı-
lık hissetmeye başladım. Komik gelebilir ama içgü-
düsel bir hareket işte. Sanırım kedinin hareketsiz ve
iri olması bunu kolaylaştırdı. İnternetten yaptığım
araştırmalarda bunu doğruladı. Evladım için kabul
ettim ki korkum ile yıllarca yaşadım. Kızımın saye-
sinde evimize aldığımız kedi ile şimdilerde güzel bir
bağ kurduk. Ve korkumu kendimin beslediğini 
öğrenmiş oldum. Yersiz bir fobiyi nasılda içimde 
yüceltmişim meğer...

Korkular yüzünden yaşayamadıklarımıza her
zaman gebe kalacağımızı unutmamak gerekir. 
Korkunun esiri olmamak için, umutlara cesaretle
asılmak gerekir.

"Korkaklar hiçbir zaman zafer anıtları 
dikmemişlerdir."

Ünlü Yunan filozofu Eflatun (Platon) 'un güzel
bir sözünü hep tekrarladım.

Korkunun çeşidi ne olursa olsun, ister ölüm, para
kaybı, aşk, iş, evlilik veyahut gelecek olsun onu yü-
celten kişi biziz ve yarın geç olmadan çözüm bula-
cak kişi de psikolojik destek almasak da yine biziz.

Korkularınızı, cesaretinizle özgür bırakın,
yarınları zehirlemeyin...

İç dünyanızda fobinizle yaşadığınız ve yaşattığı-
nız sürece, korkunun patronu sizsiniz unutmayın.
Kısa ve sadece size ait bu hayatın patronu olarak
güçlü, azimli bir şekilde yaşamalısınız. Bu hayat 
sadece size ait ve kendi hayatınızın işçisi olarak
korkularınızla savaşın. Çaresizce teslim olduğunuz
zaman sadece iç yalnızlığın esaretiyle kalırsınız.

Korkunuzun işçisi olmayın, cesaretinizin patronu olun.

Rahsa Pınar ÇETİNKAYA

pinargunes4@hotmail.com
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, UKOME toplantısının canlı yayın-
lanmasına itiraz eden TCDD 1. Bölge Müdürü Necmettin Acer’in
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İstAnbul Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB) kış şartları ile
mücadele kapsamında

“2020-2021 Kışa Hazırlık Toplantısı”
yaptı. Toplantıya, İSKİ, İETT Genel
Müdürlüğü, İBB Yol Bakım ve Alt-
yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı,
İBB İtfaiye Daire Başkanlığı,  İBB
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baş-
kanlığı, İBB Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı, İBB Ulaşım Daire Baş-
kanlığı, İBB Raylı Sistem Daire Baş-
kanlığı, İBB Fen İşleri Daire
Başkanlığı, İBB Bilgi İşlem Daire Baş-
kanlığı, İBB Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı, İBB Zabıta Daire Başkan-
lığı olmak üzere ilgili İBB iştirakleri ve
kentin diğer özel sektör temsilcileri ka-
tıldı.

Yapılan hazırlıklar paylaşıldı

İki gün süren toplantıda, İstanbul'un
sorunsuz bir kış geçirmesi için yapılan
hazırlıklar ve pandemi özelinde alınan
önlemler paylaşıldı. Toplantılarda bi-
rinci gün İBB Müdürlükleri ve iştirak-
leri, ikinci gün ise 39 ilçe belediyesi bir
araya gelerek bu seneki kış ile müca-
dele toplantısı gerçekleştirdi. Kış şart-
larıyla çalışma kapsamında bu yıl bin
351 araç - iş makinesi ve 7 bin 31 per-
sonel görev yapacak. Anaarter ve
çevre yollarında çekici ve kurtarıcı
araçlar hazır bekletilecek, olası trafik
kazaları ve yolda kalmalara ekipler ta-
rafından hızlı müdahale edilecek.
Muhtarların kontrolüne verilecek kü-

rüme aparatlı traktörler ile köy yolla-
rın açık tutulması sağlanacak. 

Pandemi dikkate alındı

Toplantıda, pandemide sahada görev
yapan filyasyon ekiplerinin olumsuz
hava koşulları nedeniyle ulaşımla-
rında yaşanabilecek aksamalarda yar-
dımcı olunması kararlaştırıldı, sokak
hayvanlarının beslenmesine destek
noktasında ise ilçe belediyelerinden
hassasiyet gösterilmesi istendi. Sokak
hayvanlarının beslenmelerine ve teda-
vilerine yönelik İBB Veteriner Hizmet-
leri Müdürlüğü ekipleri tarafından
çalışmalar yapılacak. Yoğun kar yağış-
larında, mobil büfeler ile kritik nokta-
larda ve yollarda trafikte bekleyen
sürücülere İBB, sıcak içecek, çorba ve
su servisi sunmaya devam edecek.
Toplu taşımanın öneminin artırılması
ve yönlendirilmesi, kış lastiği uygula-
ması ve hava durumu uyarıları konu-
larında basın aracılığı ile vatandaşlara
bilgilendirmeler yapılacak. DHA

Kışa hazırlık
tamamlandı
İstanbul'da kış şartları ile mücadele kapsamında 2020 - 2021 Kışa Hazırlık Toplantısı
Afet Koordinasyon Merkezi 'nde (AKOM) düzenlendi. Kış şartlarıyla çalışma kapsamında
bu yıl bin 351 araç - iş makinesi ve 7 bin 31 personel görev yapacağı bildirildi

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arel Üni-
versitesi’nin ev sahipliğinde düzenle-

nen, “1.Örgütlerin Yönetimi Uluslararası
Kongresi”nin açılış konuşmasını yaptı.
İnsanlığın; örgütlenebilme, bir arada çalı-
şabilme macerasının binlerce yıldır var
olan bir süreç olduğunu belirten İma-
moğlu, “Bugüne geldiğimizde; görev da-
ğılımı yaparak, paylaşarak, kaynakları
etkili kullanarak süreci yönetebilme kabi-
liyetine erişmek, medeniyet tarihimizin en
önemli görünmez başarı odağı diyebili-
rim. Çünkü, insanların örgütlü olmadığı
taktirde, başarı elde edebilmesi mümkün
değil. Bu başarıya ulaşabilmek için bazı
ilkelerin oluşturulması şart” dedi.

Süreci hazırlamak şarttır

“Kendi alanımda; yeni nesil siyaset ya da
yeni nesil yerel yönetim terimini uzun yıl-
lardır kullanıyorum” diyen İmamoğlu,
“Çünkü, bu yüzyılda yeni nesli anlamak
ve ona dönük bir alt yapıyla süreci hazır-
lamak şarttır, diye düşünüyorum. Buna;
yeni nesil liderlik, yeni nesil örgütlenme
modeli ve içine, bugünün çocuklarının,
gençlerinin yarınlara doğru giderken ne
beklediklerini ne arzuladıklarını keşfede-
rek, analiz ederek metotlar belirlenmesi
şarttır, diye düşünüyorum” şeklinde ko-
nuştu. Farklı yapılarda örgütsel yönetici-
lik deneyimlerinin olduğunu belirten
İmamoğlu, iyi bir liderliğin insan kayna-
ğını en etkin biçimde kullanmaktan geçti-
ğini ifade etti. Örgütlenmeyle ilgili ana
kriterlerinin liyakat, verimlilik ve şeffaflık
olduğunu vurgulayan İmamoğlu, dün 

gerçekleştirilen UKOME toplantısına
gönderme yaptı. 

Olmaması gereken bir tavır

Şeffaflığın, her kurumda için her sorunun
çözümünde “ilaç” olduğuna inandığının
altını çizen İmamoğlu, "Şeffaflık, katılım-
cılığı ve demokratik bir yönetim anlayışını
da teşvik ediyor. Bunun, kendi örgütlenme
modelim içerisinde ciddi anlamda fayda-
sını görüyorum. Karar aşamasında birçok
konuyu İstanbullunun önüne taşıdığımızı
ve bunun bazen, bilinçli ya da bilinçsiz,
kamu yöneticileri tarafından da garipsen-
diğini, reddedilmeye çalışıldığını da görü-
yorum üzülerek. Bunlardan en yakını;
dün, İstanbul’da bir UKOME toplantısı
yapıyoruz. Tümüyle kamuyu ilgilendiren,
tümüyle kamunun önünde olması gere-
ken, doğruyu, yanlışı herkesin analiz et-
mesi gereken bir ortamın, şeffaf bir
biçimde yayınlanmasını sağlıyoruz uzun
bir süreçtir. Bunu engelleme adına, Türki-
ye’nin önemli bir kamu kurumunun,
önemli bir yöneticisi, önerge veriyor: ‘Bu
engellensin.’ Niye? ‘Biz, kamu görevlisiyiz,
memuruz…’ E niye geldiniz buraya ve
neyi konuşuyorsunuz? ‘İstanbul’un ula-
şım koordinasyonuyla ilgili alınacak karar-
ları.’ Her birisi İstanbul halkını
ilgilendiriyor mu? ‘Evet.’ O zaman, hayatı
bu kadar ilgilendiren bir meselenin, vatan-
daşın önünde tartışılması kadar, iletişimin
böylesi güçlü olduğu bir ortamda bu şe-
kilde yapılmasına karşı gelmek, aslında
bugünün örgütlenme modelinde bence ol-
maması gereken bir birey tavrı. O tarz bi-
reylerin, üst düzey yönetici haline gelmiş
olması da kamu adına talihsizliktir diye al-
tını çizmek isterim" dedi. 

MÜGE YÜCETÜRK

YENI NESIL BIR
LIDERLIK LAZIM
Kamu kurumlarının tek odağının, özel
sektör kuruluşları gibi, “kar odaklı” bir
yönetim biçimi geliştiremeyeceğine
dikkat çeken İmamoğlu, göreve geldik-
leri andan itibaren İstanbul’a, şeffaf
anlamda bütüncül bir örgütlenme ya-
pısı olarak baktıklarını vurguladı. Bu
örgütlenme modeli içinde, ana unsur-
ları sürecin içine katmayı hedefledikle-
rinin altını çizen İmamoğlu,
amaçlarını, “Bir bireyin, ‘Her şeyi bili-
yorum’ edasına, İstanbul hiçbir zaman
fırsat tanımasın” sözleriyle özetledi.
İstanbul’un kültür, sanat, ticaret,
yaşam, mücadele gibi kavramlarla ta-
nımlanabileceğini belirten İmamoğlu,
“Bir insanın tek başına bütün bun-

larda uzman haline gelmiş olması
mümkün mü? Değil. Bu mucizevi bir
durum. Mümkün mü? Değil. Tak ak-
sine; iyi bir örgütlenme modeliyle, iyi
bir liderlik, yeni nesil bir liderlik, özgür
alanlar, fikrini söyleyebilen yöneticiler,
hatta fikrini söyleyemeyen, konuşma-
yan yöneticin oturmadığı ortak akıl
masaları… Tam aksine; ortak akıl ma-
sasına kendisini emanet etmiş bir lider
ve bunu halkıyla buluşturma konu-
sunda moderatör görevini iyi yapan
bir lider, güçlü bir örgütlenme mode-
lini var eder, diye düşünüyorum. Bizim
de şu anda, gerçekten İstanbul’da var
etmek istediğimiz, yürütmek istediği-
miz örgütlenme modeli bu.

OPERASYONLAR 
AKOM’DAN 
YÜRÜTÜLECEK
Beklenen olumsuz hava koşulları
öncesinde ilgili İBB birimleri ve
kurum temsilcileri AKOM'da bir
araya gelecek ve koordinasyonun
buradan sağlanacak. İstanbul
genelinde 60 noktada kurulan
BEUS'tan (Buzlanma Erken
Uyarı Sistemi) gelen mesajlar
doğrultusunda ekipler çalışmala-
rını yürütecek. Ekiplerin takibi ve
yönlendirilmesi araç takip sistemi
üzerinden sağlanacak. Sokakta
yaşayan evsiz vatandaşlar Zabıta
ekipleri tarafından toplanıp sağ-
lık kontrollerinden geçirildikten
sonra evsizler için hazırlanan
İBB tesislerinde misafir edilecek. 

Eryılmaz
uğurlandı

Fırınlarda 
gramaja bakıldı

AvcılAr Kaymakamı Kemal İnan, ilçe-
deki fırınlarda 200 gram ekmeğin İstan-
bul'da 1.5 TL’den satılması gerektiğini

bildirerek, buna uyulmasını istedi. Merkez Mahal-
lesi’nde yapılan denetimlere katılan Kaymakam
Kemal İnan, gittiği fırınlarda uygulanan ekmek fi-
yatları hakkında bilgi alırken, rast gele alınan ek-
meklerin tartılmasını istedi. Kaymakam İnan,
İstanbul ve Avcılar’da geçerli olan resmi tarifeye
göre beyaz undan yapılan 200 gram ekmeğin satış

fiyatının 1 buçuk TL
olduğunu hatırlattı.
Hijyen kurallarına
uyan, gramaj ve eti-
ket konusundaki
standartlara uyan
esnafa teşekkür eden
Kaymakam İnan,
koronavirüs tedbir-
leri kapsamında ‘Gel
al’ sistemi ile servis

yapan bir restoran sahibine, “Bu kültüre alışmamız
gerekiyor” dedi. Marmara Caddesi’nde polis ekiple-
rinin yaptığı sigara ve maske denetimini de bir süre
izleyen Kaymakam İnan, koronavirüs ile mücadele
kapsamında herkesin maske, mesaje hijyen kuralla-
rına mutlaka uyması gerektiğini söyledi. DHA



doKuz yıl ara-
dan sonra Tür-
kiye’de yeniden

gerçekleşen Formula 1
öncesinde İstanbul ta-

nıtımı ve Alpha-
Tauri moda

markası lans-
manı için

çekilen
film

tüm

dünyada yayına girdi. Filmde, dünyaca
ünlü pilotlar; Scuderia AlphaTauri pilotu
Pierre Gasly ve Aston Martin Red Bull 
Racing pilotu Alexander Albon’un F1
araçlarıyla İstanbul’un en güzel cadde ve
sokaklarını turladığı anlar gösteriyor. 
Filmin en dikkat çeken karesi ise hiç şüphe-
siz pilotların 15 Temmuz Şehitler Köprü-
sü’nden saniyeler içinde geçtikleri anlar
olarak kayda geçti.

Kıtalararası ilk geçiş 

Birlikte yolan çıkan ve İstanbul’u baştan
başa keşfedebilmek için birbirinden ayrılan
iki sürücü, muhtelif açılardan kendilerini

takip eden kameralarla birlikte şehri turladı
ve İstanbul’un renkli silüeti de onlara eşlik
etti. Topkapı Sarayı, Galata Köprüsü, Sul-
tanahmet Camii’ni hızla geçerek Sultanah-
met Meydanı’nda drift yapan pilotlar, tüm
bakışları üzerine çekti. Fırtına gibi geçen
gezide her iki araç da sadece saniyeler
içinde Asya Kıtası’ndan Avrupa’ya geçip
geri döndü. Çekimler sırasında Aston
Martin Red Bull Racing Pilotu Albon, Av-
rasya Tüneli’nden ilk kıtalararası tünel ge-
çişini yaptı. Aynı zamanda Gasly, iki
kıtanın ortasında; 360 derecelik spin atma
hareketini (donut) gerçekleştiren ilk kişi
oldu.

Harika bir duygu 

Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly,
İstanbul’da yaşadığı deneyimin ardından,
“İstanbul’da F1 aracı kullanmak, özellikle
de köprünün üstünde kıtadan kıtaya geç-
mek harikaydı” dedi. Fransız pilot “Alpha-
Tauri ekibini ve moda markasını Türkiye
ile tanıştırdığım için de ayrıca çok mutlu-
yum. Modayı ve kıyafetleri çok seviyorum,
bu nedenle böyle seçkin bir markayla çalış-
mak benim için büyük fırsat. Bu, birlikte ilk
sezonumuz ve markayı dünya çapında bü-
yürken ve gelişirken görmek müthiş. Bu
önemli günün bir parçası olmak çok havalı
bir şey” diye konuştu.

Köprü unutulmazdı 

Aston Martin Red Bull Racing pilotu Ale-
xander Albon ise, “İstanbul sokaklarında
araç kullanmak gerçekten çok iyi bir tecrü-
beydi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki
anlar da unutulmazdı” dedi. F1 podyu-
muna çıkan ilk Taylandlı sürücü olmayı
başaran pilot, lansmanı bu filmle gerçekle-
şen AlphaTauri’nin moda markası hak-
kında da “AlphaTauri’yi ziyaretimde tüm
süreci baştan aşağı gördüm ve bir Formula
1 takımına çok yakıştırdım. İnovatif ve ar-
kasında büyük teknoloji var. Bunun günlük
hayatta kullanıldığını görmek çok havalı”
ifadelerini kullandı. Pilotların bu heyecanlı
yolculuğuna ait videoyu https://www.red-
bull.com/tr-tr/videos/project-istanbulls
adresinde izlemek mümkün.

T urkcell, altyapısını dijitalleştirdiği
şehir hastanelerine bir yenisini
daha eklediğini duyurdu. Yozgat,

Adana, Elazığ, Eskişehir, Bursa ile Başak-
şehir Çam ve Sakura şehir hastanelerinin
ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ de diji-
talleştirdildi. Bu kapsamda Turkcell’in yerli
ve milli Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi
(HBYS), Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde de
kullanılmaya başlandı. Turkcell Genel Mü-
dürü Murat Erkan yaptığı açıklamada,
“Turkcell kurulduğu günden bu yana Tür-
kiye’den kazandığını yine Türkiye’nin kat-
kısına sunan bir şirket oldu. Odağımızda
her zaman müşterilerimiz var. Şehir hasta-
neleri gibi ülkemize ve vatandaşlarımıza
değer katan bir projeye teknolojimizle des-
tek vermekten büyük gurur duyuyoruz.
Turkcell mühendislerinin geliştirdiği yerli ve
milli HBYS uygulamamızı yaygınlaştıra-
rak, Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne de kur-

duk. Şehir hastanelerinin lider dijital alt-
yapı sağlayıcısı olarak Türkiye’nin tüm
hastanelerinin dijitalleşmesine Turkcell gü-
vencesiyle katkı sunmaya hazırız. Akfen
Holding ile Türkiye’nin en önemli sağlık
projelerinin birinde daha iş birliği yapmak-
tan ötürü mutluluk duyuyoruz” dedi.

Her şey dijital ortamda

Turkcell’den edinilen bilgilere göre,

“Turkcell’in Hastane Bilgi Yönetim Sis-
temi’nde sisteme bağlı cihazlar; enteg-
rasyonlar aracılığıyla birbirleriyle
haberleşiyor. 
Hastalarla ilgili yapılan her türlü tıbbi
test, radyoloji görüntüleri, rapor gibi
işlem ve bilgiler dijital ortamda doktor-
lara ulaştırılıyor. Sistem sayesinde has-
taların teşhis ve tedavi süreçleri
hızlanıyor, doktorlar tek tuşla hastaların

tüm sonuçlarına erişebiliyor. 
Turkcell’in dijital altyapısını hazırladığı
şehir hastanelerinde bugüne kadar 18
milyondan fazla hasta müracaatı dijital
olarak gerçekleştirildi. 
Bunun yanı sıra; Yaklaşık 80 bin bebeğin
ilk medikal kayıtları oluşturuldu. 480 bin
ameliyat girişi dijital olarak yapıldı. 580
binden fazla yatan hasta taburcu edildi.”
DHA
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İRFAN DEMİR

6 EKONOMİ

Karadeniz'de gerçekleştirilecek sondaj
faaliyeti için 14 Kasım'da Zonguldak'ın
Filyos Limanı'na ulaşan Kanuni sondaj

gemisinin kule montajı çalışmaları başladı. Gemi-
nin 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Saha-
sı'nda göreve başlaması hedefleniyor. İstanbul'daki
Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprülerinin altın-
dan geçebilmesi için kule sökümü yapılan Kanuni

sondaj gemisi, 14 Kasım günü Filyos Limanı'na
ulaştı. Ardından karaya kule montajı için yük ta-
şıma vinci kuruldu. Kurulumun tamamlanmasının
ardından deniz yoluyla limana getirilen kulenin sö-
külen kısmı, dün vinçle karaya çıkartıldı. Montaj
çalışmasının devam ettiği ve önümüzdeki günlerde
de tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Gemi-
nin 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Saha-

sı'nda göreve başlaması hedefleniyor.

11 bin 400 metre sondaj

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan
'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42
metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe
kadar sondaj yapabiliyor.

Kanuni için çalışmalar başladı

TEKIRDAG ICIN 
ALTYAPI DESTEGI
Turkcell, Tekirdağ Şehir 
Hastanesi’nin altyapısını
uçtan uca dijitalleştirdiğini
duyurdu. Tekirdağ Şehir
Hastanesi böylece, yerli ve
milli Hastane Bilgi Yönetimi
Sistemi’ne (HBYS) dahil 
edilerek dijital altyapısını
Turkcell’in sağladığı yedinci
şehir hastanesi oldu

F1 İstanbul’a 
ilaç gibi
geldi

F1 İstanbul’a 
ilaç gibi
geldi

F1 İstanbul’a 
ilaç gibi
geldi

F1 İstanbul’a 
ilaç gibi
geldi

F1 İstanbul’a 
ilaç gibi
geldi

F1 İstanbul’a 
ilaç gibi
geldi

F1 İstanbul’a 
ilaç gibi
geldi

F1 İstanbul’a 
ilaç gibi
geldi

Formula 1 öncesinde, Red 
Bull pilotlarının İstanbul’da 
gerçekleştirdiği tanıtım filmi tüm 
dünyada yayınlanmaya başladı. 
Filmde, Scuderia AlphaTauri pilotu 
Pierre Gasly ve Aston Martin Red 
Bull Racing pilotu Alexander Albon’un 
RB7 Formula 1 araçlarıyla İstanbul sokaklarında
gerçekleştirdikleri sürpriz şovları gösteriliyor

F1 İstanbul’a
ilaç gibi
geldi

Ofise ne zaman
geçerİz?
Kovid-19 vakalarının tekrar yükselmesiyle
güçlenen ikinci dalga öngörüleri, çalışanların
endişelerini artırdı. Konuyla ilgili
değerlendirmelerde bulunan eOfis Kurucu
Ortağı Özkan Kaliç, “Araştırmalar çalışanların
yüzde 30’unun 2021 yılının sonuna kadar
ofislerde yarı zamanlı çalışacaklarını 
gösteriyor. Ofislere tam anlamıyla dönüş
2021’in sonunu bulabilir” dedi

Koronavirüs (Kovid-19) salgının eko-
nomi ve çalışma hayatı üzerindeki etkisi
devam ediyor. Virüsün dünya çapında et-

kisinin artmasıyla birlikte şirketler, çalışanların evle-
rinden çalışmalarına imkan veren uzaktan çalışma
sistemine dönmüştü. Çalışanlar, son dönemde artan
vaka sayılarıyla güçlenen ikinci dalga senaryolarının
da etkisiyle eski ofis düzeninde çalışmaya sıcak bak-
mıyor. eOfis’in incelediği WF Poly Hybrid Working
Raporu’na göre; çalışanların yüzde 30’unun 2021 yı-
lının sonuna kadar tam zamanlı olarak ofislere dön-
mek istemediği belirtiliyor. Konuyla ilgili
değerlendirmelerde bulunan eOfis Kurucu Ortağı
Özkan Kaliç, elde edilen sonuçların iş dünyasına ve
yöneticilere ciddi mesajlar verdiğine dikkat çekerek,
“Ortak çalışma alanlarında yaptığımız düzenleme-
lerle insan ve toplum sağlığını koruyacak çalışma or-
tamları tasarlıyoruz. Öte yandan haftanın belirli
günleri ofisten çalışan şirketler için de yeni dönemde
kullanıcı dostu düzenlemelerimiz olacak” dedi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi,
günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaza-
narak 1.346,20 puana çıkarken, gördüğü

en yüksek seviye rekorunu 1.351,65 puana taşıdı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğilimini sürdüren BIST
100 endeksi, 1.351,65 puanla tüm zamanların en yük-
sek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla ön-
ceki kapanışa göre 3,70 puan artışla 1.346,20
seviyesinde dengelenirken, toplam işlem hacmi 13,9
milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 0,61 değer kazanırken, holding endeksi
yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında
en fazla kazandıran yüzde 4,38 ile spor, en çok gerile-
yen ise yüzde 1,05 ile turizm oldu. Analistler, Avrupa
borsalarında Brexit ve teşvik paketine ilişkin belirsizlik-
ler sebebiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek,
yurt içi piyasaların, son dönemde atılan piyasa dostu
adımlarla pozitif ayrışmaya devam ettiğini söyledi.
Son haftalarda ekonomi yönetimi tarafından atılan
adımlar ve sağlanan güvenle Türk lirası varlıklara tale-
bin arttığını kaydeden analistler, bugün de Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), zorunlu
karşılık düzenlemesinin piyasalarda olumlu karşılan-
dığını bildirdi. Parasal aktarım mekanizmasının etkin-
liğini artırmak amacıyla sade bir zorunlu karşılık
sistemine geçilmesine karar veren TCMB, reel kredi
büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz
oranları uygulamasını yürürlükten kaldırırken, ayrıca
Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını
da artırdı. Analistler, öğleden sonra küresel bazda veri
gündeminin sakin olduğunu, Brexit ve yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının takip
edileceğini belirtti. 

Borsa rekorlar
kırıyor



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, İstanbul’da cuma namazı-
nın ardından açıklamalarda

bulundu. Koronavirüüs tedbirlerine deği-
nen Erdoğan, "Bilim Kurulu her türlü ha-
zırlığı çalışmayı yürütüyor. Tabi burada
vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli.
Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağ-
men vatandaşlarımızın hala kapalı mekan-
larda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı
mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye
varıncaya kadar bunları yaptıklarını görü-
yoruz, maske takmadıklarını görüyoruz.
Özellikle maske, mesafe bunlar tabi bizim
için çok çok önemli ve hijyen. Fakat buna
dikkat edilmediği sürece hele hele büyük-
şehirlerde, yani bunun artarak devamı ka-
çınılmaz hale geliyor. Biz şu anda Sağlık
Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu
tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız"
dedi. 

Görüşmeler devam ediyor

"Bizim fiziki altyapı olarak bir sıkıntımız
yok, hastaneler noktasında bir sıkıntımız
yok. Aşı konusu gündemde; şu anda kendi
faaliyetlerimiz hızla ilerliyor" diyen Erdo-
ğan, "Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Al-
manya'da özellikle Uğur bey ve eşinin
yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor.
Bütün bunlarla beraber gönüllüler diyebi-
leceğiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yöne-
lik de adımız var. Onun hazırlığını da
yapıyoruz. Bu süreç matematiksel bir

süreç değil. Bunlar, bu çalışmayı yürütülen
firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere
verdikleri raporlar. Bu raporlara göre de en
erken Nisan'ın olabileceğini söylüyorlar.
Ama bizim şu anda aşı ithali noktasında
ise görüşmelerimiz var. Benim Putin ile
yaptığım görüşmeler var. Çin ile görüşme-
ler devam ediyor. Peyderpey oralardan
gönderilen bazı aşılarla da bizler bu aşıları
gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık.
Bir an önce de neticelerini görmek, yan et-
kileri nelerdir neler değildir görmek için ça-
lışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

Varlık fonunun başkanı benim

Katar'a yapılan satışların sorulması üze-
rine, "Varlık fonunun resmen başkanı
benim. Bizim daha önce belli periyotlarla
aldığımız kararları ilk süreçte de devam et-
tiriyoruz. Burada fevkalade bir durum yok.
Ancak önümüzdeki sürece yönelik, bizim
Varlık Fonu'nun küresel anlamda çok daha
farklı yere oturtmak istiyoruz" cevabını
veren Erdoğan, "Örneğin dün mesela
Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti aslında
atılan bu adımlardan bir tanesidir. Şu
anda en önemli hedefler, attığımız imzalar.
Bu imzalar da biliyorsunuz 11 anlaşma
imzalandı. Bunların içerisinde şu anda
bazı firmaların kendi hisselerini satışların-
dan tutunuz da, farklı ülkelerdeki şirketle-
rin hisselerini satın almaya varıncaya
kadar atılan adımlar var" açıklamasını
yaptı. 
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KORONAYA KARsI 
TEDBIR ALACAgIZ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında
açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınına ilişkin ilave tedbirlerle ilgili
konuşan Erdoğan, "Biz şu anda sağlık bakanlığımızın da attığı bu adımlarla
bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" ifadelerini kullandı

İ nsani değerlere sahip olan kendi hakkını ko-
rurken başkalarının haklarını da gözetmeli ve
korumalı.

Mert, 
merhamet, 
adil, hak gözeten, 
yardım sever, 
paylaşmak ve acımak insana özgü bir davranış.
“Güzel insan” değerine sahip olan, içinde bulun-

duğu toplumsal yapıda koşullar ne olursa olsun ken-
dini kaybetmeden sabırla metanetli doğru tavır
almasını bilendir.

Yaşamda var olan kötülük, 
ikiyüzlülük, 
iğrençlik, 
ihanet, 
işkence, 
namertlik, 
insani değerleri olmayan 
bencillik ve ikiyüzlülük elbette var. 
Bir söz vardır,
“komşun açken sen tok yatar mısın?”
Oysa komşun neden aç ve sen neden toksun bunu

sorgulayabilir misin?
Bir ülke hem işgal edilip hem de maddi ve manevi

baskı yapanlardan merhamet dileyebilir mi?
Bir ülke ki maddi ve manevi acıdan işgal edilmiş

ama yöneticileri yurttaşlarına “misafirlerimizi” üz-
meyin ne istiyorlarsa verin diyebilir mi?

Bir ülke ki işgale karşı çağının devrimci direnişini
gösterirken yüz yıl bile geçmeden işgalcileri geri ça-
ğıran bir iktidar tarafından yönetilebilir mi?

Öyle bir yönetici ki ülkesinde yapılan işkence ve
katliamlara tüm duyularını tıkayıp başka ülkeler-
deki sorunlara duyularını açıyorsa,

Öyle bir yönetici ki ülkenin önemli kamu kurum-
larını satıp sattıklarından para karşılığı hizmet 
bekliyorsa,

Asker ve polisin dış ve iç güvenlik sorumluluğu
yerine, 

parasız eğitim isteyen öğrencilere,
parasız sağlık isteyen vatandaşlara
özelleştirmeden dolayı işten atılmalara
1 Mayıs ve 15/16 Haziran günleri
öğrenciye, 
işçiye, memura, 
çiftçiye, emekliye
haklarını talep eden yurttaşa 
üzerlerine gaz bombaları atılıp su sıkılır ve oran-

tısız güç kullanılırken,
ülkesindeki olaylara kayıtsız ve bir o kadarda il-

gisiz olan yönetici “merhamet” sahibi midir?
Komşusu açken, ülkesinde açlık ve yoksulluk diz

boyu açmışken, 
işkence ve katliamlar olurken tüm duyularını 

kapayanların  “merhameti”  var mıdır?
Çalışanın alın teri kurumadan hakkı verilmeli

diyen,
Haktan, hukuktan ve emekten yanayım deyip çalı-

şanların alın terini grevli toplu sözleşmeli hakkını
vermeyen, 

emekli ve öğrenci gençliğin sendikal örgütlenme-
sini yasaklayanın toplumsal “merhameti” var
mıdır?

Adil ve insaflı davranmayan,  
hak gözetmeyen, 
Güç bende deyip çirkefleşerek muhalifi ezen
Tüm bu vicdansızlığa rağmen, kurban keserek,

oruç tutarak ve iftarını asgari ücrete talim ettirdiği
yurttaşının evinde açarak,

Eski elbise ve eşyalarını vererek,
Bağış yaparak, 
lokma ve hurma dağıtarak
vicdanını rahatlatabilir. 
Evet, eşitsizliğin, 
yoksulluğun, 
yolsuzluğun, 
kötülüğün yeniden ve yeniden üretildiği yerde

“kamu vicdanından”, “hukuk vicdanından” dahası 
“merhametten” söz edebilir miyiz?

“Merhamet”

Çok tartışılan Kanal İstanbul projesi hakkında da
açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabi
bizim en büyük proje, benim çılgın projem dedi-
ğim Kanal İstanbul projesidir. Şu anda Kanal İs-
tanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde
talepler artıyor. Yerli ve küresel; bunlar var. Dik-
kat ederseniz bizim yatırımlarda herhangi bir

durma söz konusu değil. Bir numaralı proje,
Kanal İstanbul projesidir. Artık işin ihale safha-
sına gelmiştir. Ve bu görüşmeleri de Ulaştırma
Bakanlığımızla Çevre Şehircilik Bakanımızı bir-
leştirerek 'bu işi beraber yürüteceksiniz' dedim.
Bu adımı da en kısa sürede atarak, İstanbul çok
daha farklı bir güce ulaşacak" diye konuştu. 

BiR NUMARALI PROJE

BiR TEK CÜMLE 
SÖYLEYECEKSiNiZ
HDP'li milletvekillerine seslenen Bakan Soylu, "Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin'
diyeceksiniz. Başka bir şey istemiyoruz sizden" dedi. Soylu, "Böyle deyince her şey bitiyor mu?" diyen HDP'li
vekillere bu kez, "Evet, her şey bitiyor. Hadi bir deyin. Bakalım bitiyor mu, bitmiyor mu?" karşılığını verdi

İçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu,
Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin
görüşüldüğü TBMM Plan ve

Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru
ve eleştirilerini yanıtladı. Van'da iki köylünün
helikopterden atıldığı iddiasına ilişkin soru
üzerine Soylu, o dönem Yıldırım-10 Norduz
Operasyonu kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi
Andiçen Mahallesi Sürik mezrasında sözde
Kato Jirka cephesi halkla ilişkiler sorumlusu
Mihrali Yılmaz'ın olduğu bilgisine ulaştıkla-
rını anlattı. Güvenlik güçlerinin, 4 evin ol-
duğu mezrayı insansız hava araçlarıyla
(İHA) izlemeye başladıklarını belirten Soylu,
İHA'lar tarafından çekilen fotoğrafları göste-
rerek Osman Şiban'ın evine 3 teröristin geldi-
ğini söyledi. Şiban'ın, yakın zamanda savcıya
ve mülkiye müfettişine "Hafızamı kaybettim,
müsait değilim" dediğini aktaran Soylu,
Osman Şiban'la teröristlerin, ellerinde şemsi-
yelerle kayalıklara intikal görüntülerinin alın-
dığını ifade etti.

Yaşananları anlattı

Mersin'de oturan Şiban'ın, Mihrali Yılmaz'ın
anlatımıyla "milislik" yaptığını dile getiren

Soylu, Şiban'ın, Sürik Mezrası'na yazın gelip
3-4 ay kaldığını ve daha sonra gittiğini söy-
ledi. Servet Turgut'un yaşadığı barakanın
İHA'larca çekilen fotoğrafını da gösteren
Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunlar
kayalıklara giden teröristler. Bunlar kayalık-
lara gider gitmez hem silahlı insansız hava
aracı (SİHA) hem de yakın hava desteğiyle
operasyon başlıyor. Bunların etkisiz hale geti-
rildiğini değerlendiriyoruz. Ardından Yarbay
Muammer Özdil, kahramanlıklarını herkesin
anlattığı Yüzbaşı Mahmut Top, Sezer Uçar
ve Yusuf Uyar bizim astsubaylarımız, uzman
çavuşlarımız, komutanlarını yalnız bırakmı-
yorlar, mağaraya giriyorlar. İkisinin orada et-
kisiz halde olduklarını görüyorlar. Tam
kafalarını kaldırıyorlar, bir terörist 3'ünü şehit
ediyor. O terörist, mağaranın içerisinden yarı-
yor ve çıkıyor. İndiği yer bir dere. Bizimkiler
köpeklerle kovalıyorlar, buluyorlar, çatışmaya
giriyorlar ve ölüyor. Bakın bombalanıyor,
operasyon yapılıyor, hemen 200-300 metre
yakında, Servet Turgut olayın olduğu yerde.
Kovalamaca, hafif darplaşma oluyor. Ardın-
dan 'ben değilim, bu adamlara ev sahipliği
yapan Osman Şiban'dır' diyor. İlk Osman Şi-
ban'ın ismini o veriyor. Sonra Osman Şiban'ı
alıyorlar. İlk helikopterle 3 şehidimiz gidiyor.
Başka bir helikopterle 2 terörist gidiyor. En
son terörist, Servet Turgut ve Osman Şiban
da üçüncü helikopterle naklediliyor" dedi. 

Ben bildiğimi söylüyorum

Mihrali Yılmaz'ın, "köyden iki kişinin işkence
edilip helikopterden atıldığına" ilişkin ifadele-
rini okuyan Soylu, bunların yalan olduğunu
söyledi. Soylu, helikopterin kapısının açılarak
aşağıya bir şeyin atılması düşüncesinin "akla
ziyan" olduğunu belirterek, olayla ilgili adli ve
idari soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.
Soylu, "Milis oldukları (Osman Şiban ve Ser-
vet Turgut) ve bunlara yardım yataklık yap-
tıkları apaçık ortada olan bir meseleyi böyle
ortaya koyuyorum. Bakın olayın sonrası için
bir hüküm vermedim. Ben bildiğimi söylüyo-
rum. Kurgu yapmıyorum. Osman Şiban'ın

bu işle ilgilendiği bütün kayıtlarımızda var"
diye konuştu.

Binde 8'ine müdahale edildi 

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin yardım paralarına el konuldu-
ğuna ilişkin iddialara da yanıt vererek, ilgili
kanunlarda yardım ve bağışın ayrı şeyler ol-
duğuna işaret etti.
Kanunlarda Cumhurbaşkanlığının izin ver-
diği kamu kurum ve kuruluşları ile valinin
izin verdiği derneklerin yardım toplayabilece-
ğine ilişkin hükümleri anımsatan Soylu, İs-
tanbul, İzmir ve Ankara büyükşehir
belediyelerinin yaptığı şeyin düzensizliğe, yol-
suzluğa ve usulsüzlüğe dönebileceğinin
açıkça ortada olduğunu dile getirdi. Soylu,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun, karşı olduğu Kanal İstanbul
projesini eleştirme hakkının olduğunu ancak
projeyi, kamu kaynağı kullanarak "israf dü-
zeni" şeklinde yansıtmasının mümkün olma-
dığını ifade etti.
Eylem ve etkinliklerin yasaklandığına ilişkin
iddialara cevap veren Soylu, "Ülke genelinde
2018'de 31 milyon 36 bin 329 kişinin katılı-
mıyla düzenlenen 46 bin 389 eylem ve etkinli-
ğin sadece binde 8'ine, 2019'da 32 milyon
166 bin 244 kişinin katılımıyla düzenlenen 51
bin 525 eylem ve etkinliğin binde 7'sine ve şu
tarihe kadar da 31 bin 190 eylemin sadece
binde 8'ine müdahale edildi." diye konuştu.

PKK'nın Allah belasını versin

HDP'li vekillerin kendisine sürekli bazı laflar
söylediğini belirten Soylu, "Bir tek cümle söy-
leyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını ver-
sin' diyeceksiniz. Allah'ınızı seversiniz bir tek
cümle, başka bir şey istemiyoruz sizden" ifa-
desini kullandı. "Böyle deyince her şey bitiyor
mu?" diyen HDP'li vekillere Soylu, "Evet, her
şey bitiyor. Hadi bir deyin. Bakalım bitiyor
mu, bitmiyor mu? Arkadaşlarınızın Kandil'e
gittiği zaman hangi muameleyle karşı karşıya
kaldığını biliyoruz. Biliyorum, isterseniz anla-
tayım" karşılığını verdi. Komisyonda İçişleri 

Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jan-
darma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-
nın 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

PKK’NIN
ALLAH 

BELASINI
VERSiN

Süleyman
Soylu

AK Parti ile işbirliği yok
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, son dönemde çeşitli çevreler tarafından gündeme getirilen
AK Parti ile işbirliği yapma gibi bir plan ya da eğilimlerinin bulunmadığını söyledi. Poyraz, "AK
Parti’nin yürüttüğü siyaset İYİ Parti'nin hayal ettiği siyasetle taban tabana ters" dedi

Son günlerde siyasetteki
gelişmeler ışığında AK
Parti ve İYİ Parti’nin bir-

likte hareket edebileceği belirtilirken,
AK Parti Başkanvekili Numan Kurtul-
muş da dün Reuters’a yaptığı açıkla-
mada, İYİ Parti ile bir temaslarının
bulunmadığını söylemişti. İYİ Parti'nin
MHP genel başkanlık seçimi nede-
niyle değil 16 Nisan anayasa referan-
durumu ile ortaya çıktığını vurgulayan
Poyraz, “İYİ Parti Türkiye'nin parla-
menter sistem geleneğini önemseyen
siyaset algısıyla ortaya çıktı. Partiyi
kuran kadrolar ve yönetenler siyaseti
meslek haline getirmiş kadrolar değil.
Zaten bir mesleği olup siyaseti so-
rumluluk duygusuyla yapan kadrolar.
İYİ Parti'nin öncelikli hedefi Türkiye'yi
iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parla-
menter sisteme kavuşturmak; parla-
mentoyu güçlü ve bağımsız hale
getirmek, bir tezahürü olarak yasama,
yürütme ve yargı erkleri arasında
kontrollü, birbirini denetleyebilen,
bunları aşmayan bir eşgüdüm için-
deki kuvvetler ayrılığını tam olarak uy-
gulayabilmek" dedi

Üzgün ve kırgınız

"Eğer AK Parti, bunu desteklediğini

söylerse bir iletişim kurulabilir ama
şu andaki hükümet sistemi ve AK Par-
ti’nin yürüttüğü siyaset İYİ Parti'nin
hayal ettiği siyasetle taban tabana
ters" diyen Poyraz, İYİ Parti’de birkaç
haftadır devam eden tartışmalar son-
rası yaşanan istifanın devamını bekle-
mediğini, istifanın ayıplanacak bir şey
olmadığını ancak istifada kullanılan
gerekçelerin ayıp olduğunun altını
çizdi. Poyraz, "Bu süreçlerin İYİ Par-
ti’ye hiçbir etkisi yok. Sadece üzgün
ve kırgınız; sonuçta partimizin kurulu-
şunda görev almış arkadaşlar ayrılı-
yorlar. Parti içinde ortaya
çıkan muhalefetin her türlü-
süne tahammüllüyüz
ancak muhalefet
yapmakla ihanet
ayrı kavramlar”
dedi. İYİ Parti’den
istifa eden Ümit
Özdağ’ın 81 il
başkanının başvu-
rusu üzerine disip-
line sevk
edildiğini

kaydeden Poyraz, "Bu süreçte millet-
vekillerinden de bir kopuş şu anda ön-
gördüğümüz bir şey değil" diye
konuştu. 

CHP ile tam işbirliği

Poyraz, seçimde Millet İttifakı ile bir-
likte hareket ettikleri CHP ile ilişkileri-
nin tam bir işbirliği olduğunu
kaydederek, "İnanmadıkları, kökle-
rinde olmayan geleneklere adapte ol-
maları AK Parti ve MHP’nin ittifak
tanımı. Bizim ittifak tanımı ise işbirliği
üzerine kurulu. Ortak doğrularımız ol-
duğu zaman ortak hareket hareket
ediyoruz. CHP ile bu noktada buluşa-
biliyoruz, diğer partilerle de buluşabi-
liyoruz. Bunu işbirliği olarak
adlandırılmasını doğru buluyorum"

ifadelerini kullandı. 
Poyraz, "İYİ Parti her türlü görüş,
öneri ve istişareyi yapabilecek bir

parti. Herkesle yapabiliriz. Kamuo-
yunun anladığı anlamda ittifaklar

ancak seçim dönemlerinde olur.
CHP ile ittifak, seçim döne-

minde önce uygu-
lanan bir
model olarak
bilinirdi”
dedi.
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G azeteci Meslektaşım Özkan Kara-
kaya'nın hayata göz yuman babası-
nın cenazesine katılıp, döndüğümde

açtığım Whatsapıma gelen bir mesajı
okurken bu mesajı atanın mevcut iktidarın
yandaşı, hatta gönüllü trolü olduğunu bildi-
ğim den kendi kendime gülümsedim.

Çünkü bu arkadaşların A Haber başta
olmak üzere Havuz medyasının her gün her
saat hatta gece yarıları bile yaptıkları
beyin yıkamalarının gün geçtikçe nasıl et-
kisini gösterdiğini bir kez daha anlıyor ve
bu etkide kalanların dünyayı düşman ola-
rak ilan edip, sınır ülkelerimizle başta
olmak üzere neredeyse tüm dünyaya savaş
açan iktidarın hep haklı olduğunu sanıp,
giydikleri kefenlerle kendisini devlet sayan
iktidarlarının haklı olduğunu ve üzerine toz
kondurtmadıklarını ortaya koymaktaydı.

Evet, parlamentosunda Karabağ ile ilgili

yeni bir karar alan Fransa'nın, Libya'ya
giden gemiye baskın yapan Almanya'nın,
ABD'nin de içinde olduğu birçok ülkenin
eski sömürgesi olan İngiltere'nin kısacası
tüm Avrupa ve Amerika'nın dünyaya yön
veren teknolojik ve silah güçlerinin yanında
hak, hukuk, adalet ve insan haklarına bakı-
şını göz ardı edip, sağlık sisteminin çökme-
diği belirtilen ama Coronalı ülke
sıralamasında bir anda dünya ülkeleri ara-
sında 3. sıraya  yerleşen ülkenin Afrika,
Ortadoğu, Kafkasya'ya yönelik çıkışlarını
haklı görürken adeta onlar yapıyor da biz
niye yapmıyoruz dercesine paylaşımlar ya-
pıyorlardı. .

Evet, herkesin bildiğini yeni bulunmuş
gibi paylaşan bu trollerin en son attıkları
paylaşıma baktığımıza da 'Fransa'ya bun-
ları yaptığı için kızıyor , biz yapmaya kalk-
tığımızda da niye kızıyorlar?' dercesine
whatsapıma atılan son mesaj ve kendileri
gibi beyni yıkananların vağ, vağ yada vay
beeee dedirten o yazı..

Afrika’daki sömürgeleri olmasa 
Fransa 3. dünya ülkesi olurdu!
Böyle demiş eski Fransa Başkanı Chirac

2008’deki bir konuşmasında. tekrarlaya-
lım:  "Afrika olmasaydı, Fransa 3. dünya
ülkesi olurdu." Bu konuşmanın nedeni
Fransa’nın Afrika’daki eski sömürgelerine
bağımsızlıklarını (!) verirken imzalattığı
11 maddelik koloni yasaları. Fransa, eski
sömürgesi olan 14 Afrika ülkesinden ko-
loni vergisi adıyla hala (evet hala) yüklü
miktarda vergi alıyor.

Bu 14 Afrika ülkesinden Fransa’nın
kasasına yılda yaklaşık 500 milyar dolar
para giriyor. Sadece bununla sınırlı değil,
çok daha fazlası var. 14 ülke, yurtdışındaki 

paralarının %85’ini Fransa Merkez
Bankası’na yatırmak zorunda. Yıl içinde
ihtiyaç duyarsa %15’ini ancak alabilirler.
Daha fazlasına ihtiyaç varsa, yüzde 65’e
kadar olanını Fransız Merkez Bankası’nın
faiziyle ancak alabiliyor (kendi parası için
faiz ödüyor)

Koloni yasaları gereği ülkede çıkan ma-
denleri ilk olarak Fransa’ya sormak zorun-
dalar. Fransa istemezse başka ülkeler
alabilirler. Ülkedeki tüm ticari ve askeri
alımlarda, ihalelerde Fransız firmaları ön-
celikli olmak zorunda (yasa gereği zo-
runlu) . Bunları kabul etmeyen devlet
başkanları ya öldürüldü ya da darbeyle
uzaklaştırıldı. Afrika’daki darbelerin yüzde
61’i bu 14 ülkede oldu.

Chirac ne demişti tekrar hatırlayalım:
"Afrika olmasaydı, Fransa 3. dünya ülkesi
olurdu."

Fransa’nın önceden sömürgesi olan
Benin, Burkina Faso, Gine, Fildişi Sahili,
Mali, Nijer, Senegal, Togo, Kamerun, Orta

Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Ekvator
Ginesi ve Gabon, Fransa’ya hala sömürge
vergisi ödeyen ülkeler.

Fransa anlatıldığı gibi “medeniyetin be-
şiği” değil; sömürgeciliğin, hırsızlığın ve
haksızlığın başıdır. Şimdiki parlak zengin-
likleri başkalarının gözyaşları üzerinde ku-
rulmuştur.

Evet, bu doğruda peki bizde mi bunu ya-
pıyoruz da Fransa başta olmak üzere hala
yönümüz sizde dediğimiz Avrupa, Amerika
bize kızmakta...

Bilmem ama yukarıda anlatılanları oku-
duğumuzda benimde beynim karışıyor,
acaba bizde yaptık da ondan mı Afrika, Or-
tadoğu hatta Çin seddine kadar giden ata-
larımız gelen tepkiler ve oradaki halkların
Fransa başta olmak üzere bizden sonra
oralara gelenleri daha adaletli, insan hak-
larına saygılı görüp onlarla kurdukları iş
birlikleri sonucu bizi atlara bindirip, geri
gönderip, Anadolu'ya geri yolladılar diye
düşünmeden edemiyorum .. 

Bizde mi sömürelim?

B eylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, İstanbul
Arel Üniversitesi ev sahipliğinde

online gerçekleştirilen 1. Uluslararası
Örgütler  Yönetimi Kongresi’ne konuş-
macı olarak katıldı. 10 panelde 40 ko-
nuşmacının yer aldığı kongrede,
bilimsel araştırmaların yanı sıra yerel
yönetimler, sivil toplum kuruluşları,
özel sektör konuları kapsamında su-
numlar gerçekleşti. Açılış töreninden
sonra ilk konferansı İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
verdi. Kongrede; “İlçe Belediyelerinde
Yerel Yönetim ve Büyükşehir Yönetimi
ile Etkileşim” konulu  Yerel Yönetimler
Paneline konuşmacı olarak katılan Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Bugün İstanbul’un yönetiminde siyasi
çıkarları değil, 16 milyon insanın çıkar-
larını gözeten bir anlayışın hakim oldu-
ğunu söylemek isterim. Bunu
İstanbul’un 39 ilçesine ayrılan bütçe ve
yapılan yatırımlardan çok net bir şe-
kilde görebilirsiniz. Örgütsel yönetim
bağlamında Büyükşehir ve İlçe beledi-
yeleri arasındaki sorunların giderilme-
sinin tek yolu eski siyasi
alışkanlıklarımızı bir kenara bırakarak
halkın çıkarlarını en üst noktaya çıkar-
mamızdır. Ancak bu şekilde gerekli eş-
güdüm ve iyi bir ilişki ortaya
koyulabilir" dedi.

Belediyeler güçsüz halde

2014 Yerel Seçimleri öncesi yapılan
mevzuat değişikliği nedeniyle  ilçe bele-
diyelerinin hizmet aktarımının kısıtlan-

dığını dile getiren Başkan Çalık
“2014’te Büyükşehir Belediyelerine ba-
ğımlı kılınan İlçe Belediyeleri siyaseten
de daha güçsüz hale getirildi. 2019’a
kadar Büyükşehir Belediyesi ile aynı
kanatta olan ilçe belediyeleri bu bağım-
lılıktan bir hayli faydalanırken diğer ilçe
belediyeleri maalesef tek başına bıra-
kıldı. İlçe belediyelerinin ise hizmet ak-

tarımının kısıtlanmasına yer açacak
mevzuat değişiklikleri yapıldı" dedi. 

Deprem kuşağındayız

İstanbul’un en önemli sorunu nedir?
sorusuna cevap olarak “İstanbul’un en
önemli problemi nüfustur” diyen Çalık,
“Nüfustaki  artış, hızlı haraketlilik, nü-
fusun kontrol altına alınamayışı en

büyük sorundur. Fakat bu yeni yapıla-
rın imara açılmasıyla çözülebilecek bir
konu değil. İstanbul’un bir kapasitesi
var, Türkiye’nin dört bir yanına yatırım
yapmak gerekiyor. Böylece yeni göçleri
önlemiş oluruz. Deprem kuşağındayız.
Olası bir depremde İstanbul ve Türkiye
çok ciddi zarar görür. İstanbul’a yo-
ğunlaşmayı düşürmeliyiz" dedi.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık,  İstanbul Arel Üniversitesi
ev sahipliğinde online gerçekleştirilen

1. Uluslararası Örgütler  Yönetimi  
kongresinin, “İlçe Belediyelerinde

Yerel Yönetim ve Büyükşehir Yönetimi
ile Etkileşim” konulu paneline konuş-
macı olarak katıldı. Çalık, “ İstanbul’un

en önemli problemi nüfustur” dedi

Bir süredir Kovid-19
nedeniyle Bakırköy Dr.
Sadi Konuk Eğitim ve

Araştırma Hastanesi'nde tedavi
gören 61 yaşındaki Büyükçek-
mece Cumhuriyet Başsavcıvekili
Zülkarneyn Kısık Zülkarneyn
Kısık hayatını kaybetti. Zülkar-
neyn Kısık için Eyüpsultan Ca-
mi'nde düzenlenen cenaze
törenine Adalet Bakanı Abdülha-
mit Gül, Eyüpsultan Kayma-
kamı İhsan Kara, Eyüpsultan
Belediye Başkanı Remzi Aydın,
Esenler Belediye Başkanı Teyfik
Göksu, Büyükçekmece Başsav-
cısı Hüseyin Gümüş ile çok sa-
yıda yargı mensubu katıldı.
Cenaze töreninrde Başsavcıvekili
Zülkarneyn Kısık'ın eşi Süreyya
Kısık, oğlu Ahmet Kısık, kızı
Zeynep Betül Kısık taziyeleri
kabul etti. Kısık'ın cenazesi kılı-
nan cenaze namazının ardından
Edirnekapı Tokmaktepe Mezarlı-
ğı'na defnedildi. 

2 çocuk babasıydı

Cumhuriyet savcısı Zülkarneyn
Kısık, 10 Mayıs 1959'da Or-
du'nun Kumru ilçesinde dün-
yaya geldi. Kısık, Sivas'ın Kangal
ilçesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesi,

Ordu'nun Perşembe ve Ünye il-
çelerinde Cumhuriyet savcılığı,
Zonguldak Ereğli'de Başsavcılık,
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı-
vekilliği ve Büyükçekmece Baş-
savcıvekilliği görevlerini yaptı.
Evli olan Zülkarneyn Kısık, 2
çocuk babasıydı. Zülkarneyn
Kısık, bir süredir Covid-19 nede-
niyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'nde tedavi görüyordu. Hakim-
ler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Başkanvekili Mehmet Yılmaz,
Kısık'ın vefatı nedeniyle Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda,
"Değerli meslektaşım, Büyükçek-
mece Başsavcıvekili Zülkarneyn
Kısık'ın vefat haberini üzüntü ile
öğrendik. Kendisine Allah'tan
rahmet, kederli ailesine, yakınla-
rına ve yargı camiamıza başsağ-
lığı dilerim. Mekanı cennet
olsun" ifadelerini kullandı. Ada-
let Bakanı Abdülhamit Gül sos-
yal medya hesabından yaptığı
açıklamada "Vefat haberini tees-
sürle öğrendiğim Büyükçekmece
Başsavcı Vekilimiz Zülkarneyn
Kısık'a Allah'tan rahmet; aile-
sine, yakınlarına ve yargı camia-
sına başsağlığı diliyorum"
demişti. DHA

Savcı Kısık uğurlandı

Seyir Caddesi
hizmete açıldı

Toplama alanlarına
her gün dezenfekte 

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt
Öztekin’in seçimler öncesi sözünü
verdiği Tematik Caddeler Projesi
kapsamında yenilenen Seyir Caddesi
ve bağlantıları hizmete açıldı.

Çalışma kapsamında kaldırım ve yol genişleti-
lerek, 2 bin 450 metre kare alana parke döşendi.
Yanı sıra 2 bin metre bordür taşı yerleştirilerek,

araçlar için cep parklar yapıldı. Cadde'ye 100'e yakın
çınar, manolya ve sığla ağaçları dikildi. Çevreci aydınlat-
malar ile de gece vakti oluşabilecek ışık kirliliği önlendi.
Refüjlerle çevrelenmiş alanlarda yeşil adalar oluşturuldu.
Emniyet Evleri Mahallesi’nde bulunan Seyir Caddesi’nde
düzenlenen açılış programına, İlçe Kaymakamı Mustafa
Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin İlçe
Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, AK Parti Kağıt-
hane ilçe Başkanı Serkan Cantürk ve AK Parti Kağıthane
İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse katıldı.

Sözümüzü yerine getiriyoruz

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin programda
yaptığı konuşmada, “Seçim öncesi verdiğimiz vaatleri bir
bir yerine getiriyoruz. Bunlardan bir tanesi olan Tematik
Cadde projesiydi. Bu proje kapsamında çevresiyle doğa-
sıyla yemyeşil ağaçlarında olduğu güzel caddeler yapmayı
hedefledik. Vatan Caddesi’nde çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Birçok noktada çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Bulunduğumuz mahalle vatandaşlarımızın yürü-
mekte zorluk çektiği bir yerdi. Çalışmalarımızı iki ay gibi
kısa bir sürede tamamladık. Emniyet Evleri Mahallesi’nde
bir millet kıraathanesi ve çocuk kütüphanesi açılışlarını
gerçekleştirdik. Diğer mahallelerimizde çalışmalarımız
devam ediyor. Bir caddenin öncelikle bütün alt yapı prob-
lemleri çözüyoruz. Sonrasında üst yapı çalışmalarına ge-
çiyoruz. Her yeni doğan bebeğimize bir ağaç kampanyası
çerçevesinde her yeni doğan bebeğimize bir ağaç dikiyo-
ruz. İlçemizde yaklaşık 90 bine yakın ağaç var. Uygun
alanlara ağaç dikmeye devam ediyoruz. Depremle ilgili
çalışmalarımızı hızlandırdık. Kentsel dönüşüm müdür-
lüğü kurduk. 123 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Diğer
projelerimizi de tamamlamayı planlıyoruz" dedi. DHA

Tuzla’da koronavirüs salgınının bulaşmasının
önüne geçmek için yapılan dezenfekte ve temiz-
lik işlemleri her gün artarak devam ediyor. İlçe

sınırları içerisinde bulunan tüm yer altı ve yer üstü çöp
konteynerleri ile çöp toplama alanları belirlenen takvim
programına göre her sabah dezenfekte ediliyor. Tuzla Be-
lediyesi’nin Özel Konteyner Yıkama Aracı ile yıkanan
konteynerler sadece Koronavirüs salgını için değil, diğer
tüm bulaşıcı hastalıklara karşı da
temizlenmiş oluyor.  Özel yıkama
aracındaki yıkama işleminin arın-
dan Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, taz-
yikli su ile de konteynerlerin kapak
açma yerleri ve konteynerin tutma
demirlerini de dezenfekte ediyor.

Sokak sokak geziyoruz

Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü’nde çalışan Hüseyin
Altuntaş, ”Sabah 6’da göreve çıkı-
yoruz. Belirli mahalleler var. Onları sırayla sokak sokak
gezerek konteynerleri dezenfekte ediyoruz. Günde 60 ile
80 arasında konteyneri özenle tek tek yıkıyoruz. Bu temiz-
liği her zaman yapıyorduk ancak Koronivürüs döne-
minde daha da özenli yapıyoruz. Vatandaşlar ‘Allah
sizden razı olsun’ diyorlar. Çok memnunlar “ dedi. DHA

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

YAKUPLU’NUN
KÜLTÜR SANATA 
İHTİYACI VAR
Beylikdüzü’nde Yakuplu Mahallesi’nin kültür sa-
nata çok ihtiyacı olan bir bölge olduğunu, yatırım
yapmak istediklerinde geçmiş dönemlerde onay-
lanmadığını belirten Çalık, "Siyasi farklılıkların ol-
duğu belediyelerde ulaşım, altyapı, imar ve bütçe
gibi konular Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasın-
daki gerilimi arttırdı" vurgusu yaptı. İlçe belediyele-
rinin kendi sınırları içinde güçsüz hale getirilmesine
değinen Çalık, "2010 yılında yapılan kanun değişik-
liği ile kentsel dönüşüm yetkisi sadece Büyükşehir
Belediyelerine verildi. Bu konu da  ilçe belediyeleri-
nin politikalarını  uygulayamaz hale gelmesine se-
bebiyet verdi. Siyasi çıkara kurban edilemeyecek
kadar kıymetli bir meseleden bahsediyoruz. Gürpı-
nar Siteler Bölgemiz var örneğin. Burada kentsel
dönüşüme muhtaç 3 bin konut var. Geçen dönem,
kentsel dönüşümün önünü açan plan notunu gün-
deme aldığımız için Büyükşehir Belediyesi ile dava-
lık olduk. Maalesef o dönem hayata geçiremedik.
Bu dönem Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız uz-
laşı neticesinde ilk etap kentsel dönüşüm çalışmala-
rına başladık ama 4 yıl kaybettik" dedi.

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili
Zülkarneyn Kısık son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı

Zülkarneyn Kısık’ın son yolculuğunda bulunan isimler kendisine
Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

NUFUS ARTISI
BUYUK SORUN
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GÜNDEM

KONGRE İLANI 

ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ OLAĞAN 
GENEL KURUL TOPLANTISI

Dernek Yönetim Kurulu’muzun 23/11/2020 tarihli top-
lantısında alınan karar gereğince Derneğin Olağan

Genel Kurul Toplantısının 14/12/2020 tarihinde, saat
13.30’da Kaleiçi Mahallesi Kaya Sokak No:6 Çatalca
adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, ço-

ğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde
ikinci toplantının 22/12/2020 tarihinde yine aynı yer,

saat ve gündem ile yapılmasına, yapılacak genel kurul
toplantısı için Dernek Başkanınca genel kurul üyeleri-
nin 15 gün önceden (gazete ilanı) toplantıya çağrılma-

sına, genel kurul yapılması aşamasında yapılacak
harcama ve masrafların derneğimiz tarafından karşı-

lanmasına karar verilmiştir.

MESUT ÜNER  
Belediyespor Kulübü 

Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM:
-Açılış ve yoklama
-Kongre Divan Başkanlığı’nın seçimi
-İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
-Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
-Faaliyet ve Denetim Raporunun okunması
-Bütçenin görüşülmesi kabulü
-Dernek Organlarının seçimi
-Dilek ve temenniler
-Kapanış
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
ve İzmit Belediyesi, KİPTAŞ eliyle,
‘Afet Odaklı Sosyal Konut’ üretmek

için harekete geçti. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, projenin gerçekleştirileceği
Arızlı Mahallesi’nde İzmit Belediye Baş-
kanı Fatma Kaplan Hürriyet ile bir araya
geldi. Önce projenin temelinin atılacağı
araziyi gezen İmamoğlu ve Kaplan, daha
sonra aynı noktada KİPTAŞ Genel Mü-
dürü Ali Kurt ile birlikte kameraların kar-
şısına geçti.

İstanbul lokomotiftir

“Başkanımızla burayı görmek hem tebrik
etmek hem de ilişiklimiz nasıl yürüyor,
sonrasında aşamalar neler olacak gör-
mek istedik” diyen İmamoğlu, şunları
söyledi: "Önce şunu söylemek lazım: İs-
tanbul, her açıdan Türkiye’nin lokomo-
tifi. İstanbul’da atılacak her adım,
gerçekten Türkiye’yi etkiliyor. Başka bir
boyutu da İstanbul’un, özellikle Tür-
kiye’nin yakın coğrafyasına çok sıkı bir
diyalogla bir ilişki biçiminde olma zorun-
luluğu var. Neredeyse Bolu’dan başlayın
ta Edirne’ye kadar, bir başka ucu Balıke-
sir-Bursa’dan, yani bir nevi Marmara
Bölgesi’nin tümünü etkileyen bir kenttir
İstanbul. Trafiğiyle, yaşamıyla, enerjisiyle,
üretimiyle, her yönüyle… Burada da en
sıkı iletişim oluşturduğu illerin başında
Kocaeli geliyor.”

Kocaeli’nin can damarı

İstanbul ve İzmit’in üretim, sanayi ve ken-
tleşme gibi konularda benzer sorunları ya-
şadığını kaydeden İmamoğlu, “Su
politikaları olsun, enerji politikaları olsun,
ulaşım politikaları olsun hep beraber hare-
ket edebilme kabiliyetini geliştirmeliyiz diye,
böyle bir ana prensip koyduk ortaya. Bu-
rada da en hızlı iletişimi Kocaeli ile kurduk.
Bu da aslında bir ihtiyaç. İzmit de Kocae-
li’nin can damarı, kalbi. Aslında İzmit de bu
büyük şehrin lokomotifi. Bu lokomotifin de
gerçekten çok çalışkan, çok istekli ve yöresini
çok seven bir belediye başkanı var. Bu da
bizim için bir şans. Dolayısıyla bu sağlıklı
diyalog biçimi, hızlıca bizi bu sonuca ulaş-
tırdı” diye konuştu.

Zorunluluğumuz var

Konuyu deprem sorununa getiren İma-
moğlu, "Deprem, hepimizin öncelikli gün-
demi, İstanbul’un en önemli gündemi. Bu,
Kocaeli için de geçerli. Özellikle burada,
deprem adına atılacak her adımda, kentsel
dönüşümden bu tarz sosyal konut üreti-
mine varıncaya kadar ve başka konularda
da her zaman iyi iletişimde olmak zorunlu-
luğumuz var. Bunu geliştireceğiz. Ve inşal-
lah hem İzmit’i hem İstanbul’u ve yakın
coğrafyayı, depremden en az etkilenecek
sağlam bir yapıya büründürmenin adımla-
rını hep birlikte atacağız. Bu konuda bakan-
lıkla da diyaloglarımız sürüyor. Bu,
gerçekten siyaset üstü bir mesele; milli bir
mesele. Ben, hatta bağımsızlık sorunu gibi
de büyütüyorum meseleyi, ki bu gerçekten
de öyle. Analiz edildiğinde herkes, bunu his-

sedecek. Umarım, Fatma Başkanımızla,
İzmit Belediyemizle çok daha güzel işlere
imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

Kapımız herkese açık

Kapılarının her siyasi partiye ait belediyelere
açık olduğunu vurgulayan İmamoğlu,
“Bizim kapımızı çalan her belediye ile iş ge-
liştirmek, dayanışma içinde olmak hem İs-
tanbul’umuza yakışan hem de bizim yol
yürüyüşümüze yakışan bir anlayıştır. Bunu
da altını çizelim. Hiç kimseye kapımız kilitli
değil, aksine ardına kadar açıktır. Bunu da
buradan duyurmuş olalım” diye konuştu.
İmamoğlu, Kaplan ve Kurt; arazi gezisinin
ardından İzmit Belediyesi’ne geçti. Meclis
Salonu’nda bir kez daha basın mensupla-
rıyla bir araya gelen üçlü, projeyle ilgili gö-
rüşlerini aktardı. İmamoğlu, projenin
detaylarını soran gazetecilere, "Teknik detay-
ları, arkadaşlarım, Aralık’ta sizinle her yö-
nüyle paylaşacak. Ama şu bir gerçek:
Kesinlikle çağdaş bir konut anlayışına sahip.
İnsanların yaşam koşullarını en kaliteli hale
getirecek, çevreye duyarlı, tasarım gücü yük-
sek, kenti sıradanlaştırmayan, tam aksine
zenginleştiren ve insanlara, ‘Bu evde mutlu
olurum’ hissini kazandıran bir tasarım ile
İzmit’te bir proje yükseltmek istiyoruz. Sa-
dece İzmit için değil, KİPTAŞ’ın yeni döne-
mindeki bütün yapı karakterlerine bunları
yansıtacağız. Elbette ki depreme dayanıklı;
bu yönüyle de örnek olması önemli bizim
açımızdan" yanıtını verdi.

Açıklamayı yolda okudum

Bir gazeteci, İmamoğlu’na 3 soru yöneltti.
İmamoğlu, gazetecinin, “Birincisi; fiyat ne
olacak, asgari ücret gözetilecek mi? İkincisi;
AK Parti Kocaeli temsilcileri, projeyle ilgili,

‘Ekrem İmamoğlu’nun gönlü olsun diye bu
proje yapılıyor’ diyorlar. Bununla ilgili ceva-
bınız olacak mı? Üçüncüsü; bugün Cum-
hurbaşkanı’mız bir açıklama yaptı ve ‘Kanal
İstanbul projesinde sona gelindi. Uluslar-
arası ihaleye çıkacağız’ dedi. İBB Başkanı’sı-
nız; ne düşünüyorsunuz” sorularına şu
yanıtları verdi: “Açıklamayı yolda okudum.
Çok net ifade edeyim ki; ‘son’ tanımı doğru.
Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir. Çünkü,
yapılmayacaktır. Vatandaşımızın nezdinde
de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans
kuruluşlarının, itibarlı yapı firmalarının nez-
dinde de sonu gelmiş bir projedir. Biz, onun
proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz.
Niçin? Çünkü; İstanbul’un sonu gelmesin
diye, İstanbul’un geleceği kurtulsun diye. Bu
yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.
"Benim gönlümün olması için İzmit’te 150
konut yapılıyorsa, keşke gücümüz olsa da
her ay gönlüm gelse, ha bire İzmit’e konut
yapılsa. Bence, AK Partili kardeşlerimiz de
buraya yaptığımız bu hizmetten mutlu ol-
dukları için, sevinçten ne diyeceğini şaşır-
mışlar. Ama güzel bir tanım olmuş.
İnşallah, bol bol gönlümüz olur İzmit’te"
diyen İmamoğlu, "Asgari ücret konusu
bizim için önemli. Kesin-
likle asgari ücrete dayalı
bir taksitlendirmeyi, ar-
kadaşlarım her sosyal
konut projesinde çalışı-
yorlar. Umut ediyorum
ki; burada da o limitleri
zorlayarak, asgari ücret
rakamıyla ödenebilecek
kadar bir taksitlendirme
modelini de arkadaşla-
rım zorluyorlar, çalışıyor-
lar"  ifadelerini kullandı. 

S evgili Okuyucular bu gün okuyuculardan
güzel dönüşler alan "Geçmişte Hayat Nasıl
Olacak" yazı dizimi "Gelecekte Bizi Neler

Bekliyor ?" makalemizle sonlandırıyoruz. Gele-
cekbilimci Jan Pearson, geleceğe ilişkin öngörü-
lerde bulunabilmek için teknolojiyi, insan
davranışını, eğilimleri, siyaseti ve iş dünyasını in-
celiyor. Bunun tam anlamıyla bir bilim olmama-
sına karşın, Pearson "uzun dönemli incelemeler
yaptığını ve genellikle doğru bildiğini" söylüyor.
Pearson, "tahminlerinin yüzde 15'inin yanlış olabi-
leceğini de" kabul ediyor. Pearson "gerçekleştiğini
gördüğü şeylere dayanarak, akılcı çıkarımlarda
bulunduğunu" belirtiyor. İşte 10 kehaneti: 2030'a
kadar....

*Pek çok aile, ev işlerini yapan bir robota
sahip olacak. Tek başına yaşayan yaşlılar bu eş-
likçiden memnun kalacak.

*Duyguları kaybetmek ve yeniden canlandır-
mak mümkün olacak. Böylece tatil anılarını ha-
tırlamak daha etkileyici olacak, oyunlar ve
iletişim gelişecek.

*Aktif kontakt lensler, gün içinde insanların
gördüğü şeylerin üzerine ikinci bir katman ekleye-
cek, insanlara ikili yapı, ikili görünüş sağlayacak.
İnsanlar sokakta diğer insanlara nasıl görünecek-
lerine karar verebilecek. Bu ekranlar evlerimiz-
deki TV ve bilgisayar ekranlarının yerini de
alacak.

*Otomobillerin çoğunluğu elektrikli olacak ve
yolların büyük bölümünde otomatik olarak gide-
cek. Çevrelerindeki araçlara elektronik olarak
bağlanacak ve tüm arabalar çok yakın hareket
edebilecekler. Böylece trafik sıkışıklığı önlenecek.

*Sahra Çölü'nde çalıştırılan dev güneş enerjisi
çiftlikleri, süper iletken güç hatlarıyla Avrupa'nın
büyük bölümüne elektrik sağlayacak. Petrol ta-
lebi büyük ölçüde azalacak, evsel ve endüstriyel
enerjiye, ulaşım enerjisi elektriğe bağlı olacak.

*Yapay zeka ise süper-insan olacak. Bilim ve
mühendisliğin büyük bölümü yapay zekalar tara-
fından yapılacak ve insanlar ortaya çıkan teknolo-
jilerden bazılarının nasıl çalıştığını tam olarak
anlayamayacak.

*Tek hücreli organizmalar gibi basit yaşam
formlarını sıfırdan tasarlanacak ve üretilebile-
cek.*Bazı makinelerin hakları olacak. "Çalışma
saatleri" dışında bağımsız bir hayat hakkı, acı
çekmeme hakkı, özel mülkiyet hakkı ve hatta
kendi işlerini yönetme hakkına sahip
olacak.*Dergilerin ve gazetelerin, video klipler
gösteren ve enteraktif olan, yani insanların rek-
lamlardan doğrudan mal satın almasını sağlayan,
dijital bölümleri olacak.

*Çoğu insan dijital takı takacak. Bu takılar,
sokakta tanışmak istediğiniz insanlara sizi oto-
matik tanıtacak. Geleceğimiz robotlar, akıllı
evler, kirlilik yaratmayan hızlı otomobiller, nano-
mühendislik yaratımı mucizevi ürünler ve yaşamı-
mızı uzatıp daha mutlu kılacak tıp teknolojileriyle
mi dolu olacak? Geçmişte, teknolojik mucizeler
ve bilimle ilgili fikirlere dayanan kehanetlerin ço-
ğunlukla yanlış ya da fazla iyimser olduğu ortaya
çıktı. Bu, günümüzdeki kehanetler için de geçerli
olacak mı? Hayır, bu sefer durum farklı olacak
gibi görünüyor. Gelecekbilim yani bugünün eği-
limlerini temel alarak geleceğin incelenmesi, tam
bir bilim olmaya iyice yaklaştı. 

Bir dünya savaşı çıkmazsa, hastalık, kıtlık ya
da başka korkunç gelişme yaşanmazsa, dünya
gerçekten de herkesin yaşamını olumlu yönde et-
kileyecek teknolojik ve bilimsel bir devrimin eşi-
ğinde. Bundan hiç kuşku yok; gelecekte hayatınız
daha iyi ve daha mutlu olacak. Yıllar önce Yıl-
maz Aktürk kardeşim bir mail atmış evlerde
robot ahçı reklamı veriyor. Dünya bilim adamları
bu konularda çalışıyor. Kimileri de bizi bilimden
uzaklaştırmaya çalışıyor. Eğer bu oluşumlar ho-
şunuza gitmediyse siz ya biraz sabredin, ya da ço-
cuklarınızın İmam Hatip Okullarına gitmesini,
Osmanlıca öğrenmesini sağlayın. 

Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Gelecekte hayat
nasıl olacak?

KANAL ISTANBUL
YAPILMAYACAK!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kanal İstanbul projesinde sona gelindi. Uluslararası
ihaleye çıkacağız” açıklamasıyla ilgili “Çok net ifade edeyim ki; ‘son’ tanımı doğru. Kanal İstanbul’un sonu 
gelmiştir. Çünkü, yapılmayacaktır. Biz, onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı

sağlıK Bakanı Fahrettin Koca,
corona virüsü vakalarının Tokat,
Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sa-

karya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da
ise yüzde 50 artış gösterdiğini açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından
Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve
Erzurum sağlık müdürleriyle corona virüsü
salgınına dair video konferans yöntemiyle
toplantı düzenlendiğini duyurdu. Toplan-
tıda salgının 6 şehirdeki seyri, temaslı ta-
kibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde
durulduğu ifade edildi. Bakan Koca, top-
lantıyla ilgili paylaşımında vakaların Tokat,
Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya’da iki
haftada yüzde 100, Erzurum’da ise yüzde
50 artış gösterdiğini aktardı. Koca, mesa-
jında “Tedbirlerden verdiğimiz her taviz,
salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin
olmadığı yerde tehdit devam ediyor” diye-
rek vatandaşlara çağrıda bulundu.

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

ÜÇ AY ÖNCE BİR 
ARAYA GELDİK
İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçildikten sonra,
İzmit’e yaptığı ziyarette kendilerine destek sözü
verdiği bilgisini paylaşan İzmit Belediye Baş-
kanı Hürriyet ise projenin adının, belediyeleri-
nin logosundan esinlenilerek, “KİPTAŞ İzmit
Çınar Evleri” olacağı bilgisini paylaştı. Pandemi
sürecinde kahramanca mücadele veren sağlık
çalışanlarına projede öncelik tanıyacaklarını
belirten Kaplan, "Üç ay önce bir araya geldik,
İBB ekipleriyle beraber. Önce, İzmit’te neler ya-
pabilir diye başlıklar belirledik ve o başlıkların
ardından da yavaş yavaş birimlerimiz, projeler
için görüşmelere başladı. Üç ay sonra, bu proje-
lerin en önemli ayaklarından olan, ‘Afet Odaklı
Sosyal Konut’ projesine, bugün burada ‘Bismil-
lah’ diyerek başlıyoruz. Sayın Başkanı’mız
bugün araziyi görmeye geldi. KİPTAŞ, çok hızlı
bir şekilde yeri buldu, satın alma işlerine hal-
letti ve projeyi çok hızlı bir biçimde hazırlamış
bulunuyor. Bizim için çok önemli ve gurur verici
bir iş. Bütün İzmitlilerin huzurunda, Sayın Baş-

kan’ıma ve değerli eki-
bine, bize kol kanat
geldikleri için, bize ağa-
beylik yaptıkları için te-
şekkür ediyorum. ‘Güzel
işler başaracağız’ demiş-
tik. Biz, buna inandık.
Başkanlarımızın desteği
ile beraber, İzmit’te, bu
bir başlangıç. Çok daha
güzel projelerin devamı
gelecek" dedi. 

5 ilde yüzde 
100 artıs var

Cezayı yiyince
dili çözüldü!

Koronavi-
rüsle mücade-
lede artan vaka

sayılarının ardından dene-
timler sıklaştırdı. İstanbul
Sabiha Gökçen Uluslar-
arası Havalimanı'nda koro-
navirüsle mücadele
kapsamında maske dene-
timi yapıldı. Denetimlere İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü
Sabiha Gökçen Havalimanı
Şube Müdürlüğü, İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı
Terminal İşletmesi (İSG) ve
Sabiha Gökçen Havalimanı
Özel Güvenlik ekipleri ka-
tıldı. Ekipler, yolculara ve
havalimanı personellerine

maske ve mesafe konu-
sunda uyarılarında bu-
lundu. Denetimler sırasında
ekipler, bir yolcunun defa-
larca uyarılara rağmen
maske takmadığını tespit
etti. Polis ekiplerinin yanına
geldiğini gören Pakistan uy-
ruklu yolcu Wahab ALI(26)
ekiplere önce Türkçe bilme-
diğini söyledi ancak Ali,
maske cezası yedikten

sonra ekiplerle Türkçe ko-
nuşmaya başladı. Wahab
Ali kendisini şöyle savundu:
“Su içiyordum. Bana kimse
bir şey söylemedi." Sabiha
Gökçen Havalimanında
maske denetimlerinin
devam edeceği öğrenilirken
bugün gerçekleştirilen de-
netimde biri yolcu olmak
üzere 2 kişiye para cezası
kesildi. DHA

ZAYİ İLAN
Makbuz Aslı vekaletname 07.12.2013 tarihinde 2850031
yatırmış olduğumsayılı makbuzu kaybettim hükümsüzdür.

İsmet Birdal 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske
ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen
maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini
söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası
yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pro-
jenin gerçekleştirileceği Arızlı Ma-
hallesi’nde İzmit Belediye Başkanı

Fatma Kaplan Hürriyet ile bir
araya geldi. 
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2 1-22 Kasım’da Riyad’da sanal olarak
düzenlenen G20 zirvesi öncesinde
Suudi Arabistan politik sisteminde

yeni gelişmelerin ortaya çıkacağına dair iddia-
lar uzun süredir uluslararası siyasette önemli
bir gündem maddesiydi. Ancak zirveden önce
sonuçlanan ABD seçimlerini Demokrat aday
Joe Biden’ın kazanması, Riyad’da erken taht
hesapları yapan Muhammed bin Selman’ın
hesaplarını alt üst etti. Ancak hafta başında İs-
railli yetkililer tarafından basına sızdırılan bir
gelişme, Suudi Arabistan dış politikasının yö-
nüne dair yeni bir kafa karışıklığına yol açtı.
Geçtiğimiz Pazar günü ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo’nun gözetiminde İsrail Başba-
kanı Binyamin Netanyahu ve MOSSAD Baş-
kanı Yossi Cohen’in Suudi Veliaht Prensi
Muhammed bin Selman ile Suudi Arabis-
tan’ın NEOM projesi bölgesinde yaptıkları
söylenen gizli görüşme Suudi iç siyasetine dair
önemli mesajlar içeriyor.

Trump sonrası artaş endişe 

2017 yılında veliaht prens olarak atanmasını
takip eden süreçte Suud siyasetinde profilini
hızla yükselterek ülkenin fiili yöneticisi olmayı
başaran Muhammed bin Selman’ın bu başarı-
sında ABD Başkanı Donald Trump’ın önemli
bir payı bulunuyor. Muhammed bin Sel-
man’ın bu yükselişi, büyük ölçüde, Kaşıkçı ci-
nayeti soruşturması ve Yemen’den yansıyan
insani kriz manzaralarına rağmen, hanedan
içindeki rakiplerini saf dışı bırakması husu-
sunda Trump’ın sağladığı koşulsuz desteğe
borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Trump’ın se-
çimi kazanarak Beyaz Saray’da ikinci bir
dönem için kalmaya devam etmesi duru-
munda, Muhammed bin Selman’ın ülke siya-
setindeki ağırlığını artırarak Suudi tahtına
oturmasına neredeyse kesin gözüyle bakılı-
yordu. Fakat seçimleri Biden’ın kazanması,
genç veliahdın ve Suudi Arabistan tahtının ge-
leceğiyle ilgili belirsizliklere yol açtı. Muham-
med bin Selman’ın bahsi geçen ve uluslararası
arenada başını ağrıtacak sorunlara ilaveten,
ülke iç siyasetinde de derinleşen sosyoekono-
mik sorunlara bağlı olarak bir sıkışmışlık içinde
olduğunu söyleyebiliriz. Çok düşük seyreden
petrol fiyatlarının ve neredeyse sıfıra inen inanç
turizminin ülkenin ekonomik göstergelerinde
ortaya çıkardığı ağır tahribat bu sorunların ba-
şında geliyor. Genç veliahdın 2016 yılında or-
taya attığı “Vizyon 2030” projesiyle tüm
Suudiler için vadettiği ekonomik refahtan bir

eser olmadığı gibi, son yıllarda Suudi vatan-
daşların ekonomik durumlarında ciddi bir kö-
tüleşmeyle karşı karşıyayız. Üç kat artırılan
KDV, çalışanların ücretlerinin düşürülmesi, za-
yıflayan sosyal yardım programları ve başta
NEOM olmak üzere bazı planlı yatırımların
askıya alınması, özellikle genç nesil arasında
Muhammed bin Selman’a olan teveccühü
önemli ölçüde ortadan kaldırdı. İkinci olarak,
genç veliahdın tahta yürürken vatandaşlarına
vadettiği sosyal ve hukuki reformlar konu-
sunda da son yıllarda anlamlı bir ilerleme kay-
dedilemedi. Ülke içinde artan insan hakkı
ihlalleri, hem ülke içinde hem de ülke dışındaki
muhaliflere yönelik görülmemiş
baskıcı politikalar ve hane-
dan içindeki olası ra-
kipleri saf dışı
bırakmak için yü-
rütülen itibarsız-
laştırma
kampanyaları,
Suud iç siyase-
tinde Muham-
med bin
Selman’ı zorla-
yan önemli poli-
tik açmazlar
olarak sayılabilir.
Bugüne kadar
Trump’ın -çek defteri
karşılığında- sağladığı koşul-
suz destek sayesinde hem içerideki
hem de uluslararası arenadaki bu sorunlardan
ciddi bir yara almadan sıyrılmayı başaran Mu-
hammed bin Selman, en önemli hamisini kay-
bettiği yeni döneme girerken ciddi politik
kaygılar taşıyor.

İsrail kartı ne ifade ediyor?

2010 sonrası dönemde rejimin güvenliğine
dair derinleşen kaygılar, Suud yöneticileri özel-
likle de Muhammed bin Selman’ı İsrail’le ya-
kınlaşmaya teşvik eden bir gelişmeydi. Bu
süreçte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht
Prensi Muhammed bin Zayed ve Trump’ın
damadı ve baş danışmanı Jared Kushner’in ki-
şisel çabaları, Riyad ve Tel Aviv arasındaki ya-
kınlaşmanın en önemli itici gücü oldu.
Muhammed bin Selman, sayılan aktörler tara-
fından, olası bir İsrail-Suudi Arabistan ittifakı-
nın, Obama döneminde zayıflayan ABD ile
ilişkileri onarmak, İran’ı dengelemek, Yemen
savaşının üstesinden gelmek, Basra körfezi,

Güney Arabistan ve Kızıldeniz gibi bölgelerde
Suudi nüfuzunu tahkim etmek açılarından,
kendilerine uluslararası arenada büyük ka-
zançlar sağlayacağına ikna edildi. Aynı za-
manda, sayılan aktörler tarafından, böyle bir
ittifakın Muhammed bin Selman’ı Suud tah-
tına taşıyacağına ve içerideki rakiplerini saf dışı
bırakmasını kolaylaştıracağına dair güvenceler
verildi. Kısacası, son dönemde İsrail-Suudi
Arabistan yakınlaşmasının artan ivmesinin,
büyük ölçüde Muhammed bin Selman’ın kişi-
sel politik hırsları ile yakından alakalı oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Muhammed bin
Selman’ın geçtiğimiz Pazar günü İsrail Başba-

kanı Netanyahu, MOSSAD Başkanı Yossi
Cohen ve Pomepo ile yaptığı gizli gö-

rüşme, görüşmenin yeri, zamanı,
katılımcıları ve görüşmenin sızdı-

rılma biçimi önemli mesajlar
içeriyor. Resmi olarak yalan-
lansa da, bu görüşmenin
gerçekleştiği hem İsrail hem
de Suudi tarafında, ismi
açıklanmayan yetkililer ta-
rafından doğrulandı. Ayrıca
Netanyahu’nun yurt dışı se-

yahatlerinde sıklıkla kullan-
dığı uçağın rotası,

Pompeo’nun tüm görüşmele-
rine yanında götürdüğü basın

mensuplarını Pazar günü Muham-
med bin Selman ile görüşmeye giderken

havaalanında bırakması, böyle bir gizli görüş-
menin gerçekleştiğini ortaya koyan diğer un-
surlar. Bir İsrail başbakanının Suudi
Arabistan’ın fiili yöneticisiyle Suud toprakla-
rında yaptığı bu görüşme, iki ülke tarihinde bir
ilki de temsil ediyor. Aynı zamanda bu son gö-
rüşme kadar üst düzey olmasa da, her iki tara-
fın yetkililerinin değişik zamanlarda yaptığı
görüşmeler kati surette reddedilirken, Netan-
yahu-Muhammed bin Selman görüşmesinin
bilinçli olarak basına sızdırılması da önemli bir
gelişme. Ayrıca bu görüşmenin Suudi Arabis-
tan'ın başkanlığında düzenlenen G20 gibi
önemli bir zirvenin ve Trump’ın başkanlık dö-
nemi bitmeden İran’a yönelik saldırı planları
yaptığına dair ciddi iddiaların hemen peşinden
gelmesi de zamanlama açısından dikkat çeki-
yor. Bu görüşmeyle Muhammed bin Selman,
ülke içinde ve uluslararası arenada karşı kar-
şıya kaldığı politik açmazları aşmak için, İsra-
il’le ilişkileri bir adım daha ileri taşıma
konusunda ne kadar ciddi olduğunu ortaya

koydu; ülke içinde kendi iktidarına yönelik
olası muhalefet girişimlerini alt etmek için İsra-
il’in askeri ve istihbarat kapasitesine dayan-
makta bir sorun görmediğini de ifade etmiş
oldu. İran ile rekabet ve Yemen savaşı gibi böl-
gesel meselelerde Suudi Arabistan’ın iddialı ve
maceracı politikasında, İsrail’in de desteğiyle,
kararlılık mesajı vermiş oldu.

Suudi yönetiminde çatlak var

Son dönemde önemli bölgesel meselelerde
Suud yönetiminin ikircikli bir tavır sergilediğine
şahit olmaktayız. Bu tavrın en önemli sebeple-
rinden biri veliaht prens ile baba kral arasın-
daki derin yaklaşım farkları gibi duruyor.
Filistin meselesi ve Türkiye ile ilişkiler, bu derin
yaklaşım farklarının en önemli göstergesi ola-
rak sayılabilir. İlk olarak, Flitisin meselesinde
Kral Selman Filistinlilerin meşru haklarını sa-
vunur bir pozisyonu koruyan bir politikada ıs-
rarcı görünüyor. Nitekim G20 zirvesinde Suudi
Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud’un
İsrail’le normalleşmenin ancak Filistin mesele-
sinde adil ve kalıcı bir çözümle mümkün olabi-
leceğine yönelik açıklamaları, kralın
pozisyonunu göstermesi açısından bir hayli
önemli. Riyad’dan gelen bu açıklamadan bir
gün sonra Muhammed bin Selman’ın NEOM
projesi bölgesinde en üst düzey İsraillilerle ger-
çekleştirdiği görüşme, iki isim arasında, Filistin
meselesi gibi bölgenin en köklü meselesinde
derin bir yaklaşım farkı olduğunu gösteriyor.
İkinci olarak, İzmir depreminde zarar görenler
için Kral Selman’ın insani yardım gönderil-
mesi talimatı ve G20 zirvesi sürecinde Selman-
Erdoğan telefon görüşmesinde kralın Türkiye
ile güçlü ilişkilere vurgu yaparak her iki ülke
arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülebi-
leceğini söylemesi, Kral Selman’ın başta Tür-
kiye-Suudi Arabistan ilişkileri olmak üzere,
bölgesel düzeyde daha yapıcı bir dış politikaya
eğilimli olduğunu gösteriyor. Fakat tüm bu
iyimser havaya rağmen, ana akım Suud med-
yasındaki Türkiye karşıtı yayınlar ve Suudilerin
Türk mallarına yönelik adı konulmamış bir
boykot uygulaması, Kral Selman’ın bu ılımlı
tavrıyla pek uyuşmuyor. Veliaht prensin, Mu-
hammed bin Zayed’in de etkisiyle, Türkiye
karşıtı bir politikada ısrarcı olduğu gerçeği, son
dönemde yaşanan Türkiye karşıtı bu politi-
kada Muhammed bin Selman’ın rolü oldu-
ğuna dair iddiaları kuvvetlendiriyor.
Trump’ın da desteğiyle Muhammed bin Sel-
man’ın önlenemeyen yükselişinin Biden döne-
miyle birlikte hız keseceği muhakkak. Bu
durum Suud iç siyasetinde veliaht prense mu-
halif odakların seslerinin daha güçlü çıkma-
sına yol açabilir. Ayrıca Trump döneminde
arkasına aldığı koşulsuz uluslararası destekle
Suudi Arabistan’da fiili yönetici haline gelen
veliaht prensin gücünde ve yetkilerinde bir
azalmanın olacağını tahmin etmek de güç
değil. Bu durum ülke yönetiminde daha ihti-
yatlı olan Kral Selman’ın önünde daha geniş
bir manevra alanı açabilir. Fakat Trump’ın
görevinin son günlerinde İran’a yönelik bir as-
keri saldırı başlatması bölgede taşları yerinden
oynatacaktır. Böyle bir gerginlikte sınırlı askeri
kapasiteye sahip olan Suudiler, İran karşı-
sında zayıflayarak İsrail’in askeri endüstriyel
kapasitesine şiddetle ihtiyaç duyabilirler. Geç-
mişte de bölgesel krizleri ve bölgenin önemli
aktörlerinin içine düştüğü zayıflığı ustaca kul-
lanmasını iyi bilen İsrail, bu durumdan en
kârlı çıkacak aktör olacaktır. Suudilerin böl-
gede zayıflayan pozisyonu İsrail’in Riyad’dan,
Suudi siyasetinin biçimlendirilmesi dahil,
önemli tavizler koparacağı bir süreci başlata-
bilir. Böyle bir senaryoda, halihazırda sa-
vunma bakanı da olan Muhammed bin
Selman’ın Riyad’daki pozisyonu daha da 
güçlenecektir.
[aa.com.tr'den alınan yazının sahibi; Dr. Nec-
mettin Acar Mardin Artuklu Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü başkanıdır.]

Bugüne kadar Trump’ın -çek defteri karşılığında- sağladığı koşulsuz destekle sorunlardan ciddi bir yara almadan sıyrılmayı
başaran Muhammed bin Selman, en önemli hamisini kaybettiği yeni döneme girerken ciddi politik kaygılar taşıyor
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SUUDİLERİ ZOR
GÜNLER BEKLİYOR

Yeni dönemde, Trump gibi
önemli bir hamiyi kaybeden
Muhammed bin Selman’ı
zorlu bir süreç bekliyor ola-
cak. Başta Kaşıkçı cinayeti
olmak üzere, son dönemde
ülkede artan insan hakları
ihlalleri, Yemen savaşı ve yol
açtığı insani felaketler, İran
nükleer anlaşmasının gele-
ceği bu başlıklardan sadece
bazıları. Özellikle Biden’ın
seçim sürecinde verdiği be-
yanatlar ve başkan seçilme-
sini müteakiben kabinesi için
önerdiği isimler, Muhammed
bin Selman için yeni dö-
nemde işlerin çok da kolay
olmayacağına işaret ediyor.

DESTEK AZALABİLİR
Her ne kadar veliaht prens
ülke kapasitesini aşan iddialı
ve maceracı politikalar konu-
sunda ısrarcı olsa da, temel
meselelerde takip ettiği bu
politikaya olan ülke içi des-
tekte son dönemde bir zayıf-
lama dikkat çekiyor. Bu
zayıflama, veliaht prense yö-
nelik Trump sonrası dönemde
uluslararası desteğin azalması
ile de bir paralellik arz ediyor.

suud
sİYAsETİNdE

ÖNE ÇIKAN PRENs
sELMAN’IN

BAŞARIsINdA
TRuMP’IN ROLÜ

BÜYÜK

Suudi Arabistan,
Donald Trump'ın
gidişiyle birlikte
dünyadaki eski 

rahatlığını araya-
cak. Zira Biden'ın
Suudi Arabistan'a

karşı tutumu,
Trump ile 

karşılaştırıldığında 
oldukça sert ve

daha katı 
görülüyor.
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G ökhan Çınar’ın ha-
zırlayıp sunduğu
programa samimi

ve içten sohbetiyle damga-
sını vuran Hayko Cepkin,
çocukluğundan barlara,
barlardan dev sahnelere
kadar hayatının bilinme-
yen yönlerini anlattı. Prog-
rama kendinden
bahsederek söze başlayan
Hayko Cepkin, çocuklu-
ğundaki yaşantısını şu
sözlerle anlattı; ‘’Müzikal
anlamda bir kulağım ol-
duğu için ve bunu hayatta
güzel bir değere dönüştürmeyi başarabilen
biri olduğum için çok mutluyum. Olduğun-
dan çok fazla memnun olduğum şeylerden
biri de azmimdir. Çok hırslıyım ve azimliyim.
Ulaşmak istediğim şeyleri mutlaka gerçekleş-
tiririm. Olmak istemediğim yerde ise asla
olmam. Dünyaya gözümü tek açmış bir
çocuk olarak Kurtuluş’ta bir evde büyüdüm.
O dönemlerde sabahları ranzadan babaan-
nemin üstüne atlayarak uyanırdım. Hayal
dünyam çok genişti. Üç beş tane arabam
vardı, o arabalarla oynardım. Ses çıkararak
oyun oynama meslekte de çok işime yaradı.
Mesela şarkılarda yazacağım davulları ilk
ağızla çıkarttığım sesler üzerinden düşünü-
rüm. Annem ev hanımıydı, yorgun bir anne
olarak değerlendirebilirim. Biz evde yedi ki-
şiydik. Annemin devamlı bakması gereken
yaşlılar, büyütmesi gereken çocukları vardı.
Varlıklı bir aile değildik. Mahalle ilişkilerimiz
çok iyiydi, apartmanda komşuluklarımız çok
güzeldi. Babam daha duygusaldı, şakacı ve
güldüren biri olmasına rağmen disiplinli bir
kişiydi. Babamdan aldığım öğütlerle kendimi
savunmayı bildim. Hayata karşı bana olmam
gereken yerde durabilmeyi iyi öğretti. Bunlar
dışında bana şaşma gelen şeyleri kabul etme-
yen bir yönüm vardı. O dönemler benim için
bu gıcık bir çocuk olacak derlerdi. Devamlı
sorgulardım, böyle bir çocukluk 
hatırlıyorum.’’

Yıllar geçtikçe başardım 
Gözündeki özel durumun çocukluğunda
neler hissettirdiğini samimi şekilde paylaşan
Hayko Cepkin, sözlerine şu şekilde devam
etti; ‘’İnsanlarla göz göze gelmekten kaçınır-
dım. İlişkilerim de bu sebeple pek iyi gitmedi.
İlişkilerde klasik bir erkek profili vardır ya
hani, hep janti çocuklar, simetrik olarak çok
düzgünlerdir onlar. Ben böyle değildim, ay-
naya baktığımda hep bir tarafım daha fark-
lıydı. Çocuklukta da dalga geçilen, şakalara
maruz kalan biri olunca, yıllarca kendime ge-
reksiz bir negatiflik yükledim. Yıllar içinde
duruşunuz, varlığınız, kişiliğiniz ve sebepleri-
niz oluşmaya başladığında insanların gözle-
rine daha çok bakmaya başlıyorsunuz. Bu
negatiflikten kendimi böyle sıyırıp bunu pozi-
tif anlamda anlamlandırmaya başladım. Gö-
zümdeki farklılığın unutulmaz bir nüfus
kâğıdı olduğunu ve benim bu şekilde fark ya-
ratacağımı düşündüm. İnsanların gözlerinin
içine bakmaya başladığımda beden dili de
işler de çok değişti. Çene kalktı, göğüs di-
keldi, okulun en popüler adamı oldum.’’

Yozgatlı bir ermeniYim 
Çocukluktan gençliğine gençliğinden müzikal
yaşantısına doğru yaşadığı süreçleri içten bir
şekilde paylaşan Hayko Cepkin, o dönemleri
şu şekilde ifade etti; ‘’Çocukken Ermeni ol-
manın ötekiliğini hiç yaşamadım, hatta
büyüdüğüm yerde herkes çok
farklıydı. Ne zaman ki
görünür olmaya başla-
dım, bununla ilgili
problemler de bu
şekilde başladı.
Bununla müca-
dele etmem gere-
ken yerler oldu.
İsmim Hayko,
ben Ermeni’yim,
Türkiye Cum-
huriyeti’nde
doğmuş Yoz-
gatlı bir ailenin
ferdiyim. Ana-
doluluyuz
köken olarak.
Tanındığınız
anda bunun ya-
rattığı bir olum-
suzluk oluşmaya
başladı. Bir de üstüne
üstlük Türkçe müzik piyasa-
sına çok uygun olmayacak bir
tarzda müzik yapmaya çalışıyorsu-
nuz. Negatif hikayelerle karşılaşa-
cağımı bilerek ben bu yola çıktım.
Hırsım ve öfkem bunları alt edebi-
lirsin dedirtti hep bana. Tüm bun-
lara rağmen başarabilirim deme
cesareti gösterebilmeyi başardım.
Böyle başladı benim müzik hika-
yem. Müzikten önce tiyatro yap-
mak istedim. Beyoğlu’nda küçük
bir tiyatro salonunda hem doğaç-
lama hem de metinler üzerinden
tiyatro sınavlarına hazırlandım.
Tam bir sene boyunca bu sı-
nava hazırlanmışken sınava
birkaç gün kala hocam telefon
açtı ve sınava girmesen acaba

daha mı iyi olur dedi. Gözündeki mim eksik-
liğinden dolayı istersen vazgeçelim dedi. Be-
nimle ilgilenen tiyatro hocaları hep benim
müzikale yönelmemi istediler. Müzikal yete-
neğin var, müzik kulağın
var, piyano çalabiliyor-
sun, hem tiyatronu do-
yurursun hem de
müzikal yeteneğini gös-
terirsin diyorlardı. O dik
başlılık beni o dönem
sadece tiyatroya yönlen-
dirdi, tabii böyle bir
mağlubiyet alınca bu
sefer konservatuvarlara
hazırlanmaya başladım.
Bu sefer ben kendi oyu-
numu yazıp oynayaca-
ğım diye kendime bir
söz verdim. Bu olum-
suzluğu daha iyi ne ya-
parım diye düşünürken
böyle bir sonuç çıktı.
Müziğe böyle yönel-
dim.’’

ben bir müzik
emekçisiYim
Hedefleri uğruna haya-
tında büyük değişiklikler ya-
ratmayı
başarabilen Hayko Cepkin, müzik ya-
şantısına adım attığı o zorlu yılları çok sa-
mimi ifadelerle dile getirdi. 19 yaşında evden
ayrılan Hayko Cepkin, o dönemleri şu şekilde
anlattı; ‘’Saçlar iyice uzuyor, küpelerim var,
dövmelerimi ailemden saklıyordum. Kendi
yapmak istediğim şeyin ne kadar ciddi oldu-
ğunu göstermek için evden ayrıldım. O yaşta
birinin böylesi bir şekilde evden uzaklaşıp

saçma sapan or-
tamların

içinde ta-

mamen yalnız ve özgür his-
setmesinden kaynaklı her
türlü kötülüğe bulaşabil-
mesi söz konusuyken ben
tamamen müziğime
odaklandım. İğrenç yer-
lerde kaldım, kapısı ol-
mayan yerlerde yattım,
bir sürü şey atlattım.
Gece barlarda çalsam
bile eve geldiğimde çaldı-
ğım klavyeyi üşenmeden
kurup kendime ait bir şeyler
üretmeye çalıştım. Arkadaş-
larla içelim kuduralım pozisyo-
nunda olmadım hiç. O korkuyu
babamın bana iyi aşıladığını düşü-
nüyorum. Hatta o yıllarda babamla ilgili
çok farklı bir anım var. Kendisinin beni gizli
gizli takip ettiğini biliyordum. Ailemin yanına
da bazen babamın olmadığı zamanlarda
yemek yemeğe gidiyorum. Bir seferinde yine
tam böyle bir durumda babama yakalandım.
Bana nasıl gidiyor diye sordu, uğraşıyorum
işte baba dedim, ne olacak peki böyle diye

sordu, bilmiyorum deni-
yorum dedim.

Kimseye zaten
sen iyi mü-
zisyen ola-
caksın diye
garanti
verilmi-
yor ama

ben bu

hırsla
gider-

sem 10 yıl
sonra herkes

elini böyle havaya kal-
dıracak dedim. Gerçekten de 10 yıl sonra al-
bümü çıkarttım. O dönemler ben sahneye
çıktığımda insanlar beni nasıl algılar diye bir
deneme yaptım, Roxy Müzik Günleri’nde
sahneye çıktım ve üçüncü oldum. İstediğim
bir sonuçtu bu. Birinci olup, bu yolda bir
anda yere çakılmak istemedim. Yapacağım işi
bildiğim için yavaş yavaş ve sindire sindire
yoluma devam etmek istedim. Müzikte kendi
kitlem ve ordumu kurmak istedim. Müziğe
aşıktım, bunu zamanla olgunlaştığını düşün-
düğüm anda sunmaya başladım. Ne zaman
ki benlikle uğraşmaya başladım, müziğimin
sözlerimi o zaman buldum. Olgun olarak
gördüğüm bu sözleri birilerine anlatmayı ve
bunlardan ders çıkarılmasını istedim. Hiçbir

zaman kendime sanatçı demedim, ben mü-
zisyenim, hatta müzik emekçisiyim.’’

eşimle çok iYi anlaşıYoruz 
Uzun yıllar eşiyle sevgili olarak yaşamlarını
sürdüren Hayko Cepkin, eşiyle ilgili olarak
heyecanını şu sözlerle ifade etti; ‘’Eşimle
müthiş bir anlayış pozisyonumuz var. Ken-
dimi kendime göre hep zor addederim, eşim
de öyle kendisini zor olarak addeder. Biz bu
zorluk kısmını kabul ettik ve birbirimize karşı
devasa bir anlayış pozisyonumuz var. Pande-
miyle birlikte hatta 9 aydır yan yanayız,
demek ki birbirimizi çok seviyoruz. Ben sev-
gimi göstermeyi çok severim, özellikle dokun-
gaçlarım dokunmayı sever, sevilmeyi seven
biriyim. Dünyanın şu an ki durumunu düşü-
nürsek, ebeveyn olmama kararı aldık. Hayatı-
mızı başka yönlere sevk ettik. İlişkimiz böyle
devam ediyor. Onunla ilgili unutamadığım
bir anım var. Siren şarkısını eşim için yazdım.
Yirmili yaşlarda biz daha sevgiliydik, o bir
kaza geçirdi. Ben İstanbul’dayım, o ise Fethi-
ye’deydi. Babası beni aradığında henüz tanı-
mıyordu, başımıza böyle bir şey geldi diye
haber verdi. O dönem müzisyenlik yapıyo-
rum, oraya uçacak param yok, elim ayağım
bağlı kaldı. O an yapabileceğim tek şey akor-
lara basmaktı ve bir anda bu duygular beste
olarak çıktı, sonra sözler ortaya çıktı. Tabii
arkadaşım bana bilet aldı, ben tedavi olduğu
şehir olan İzmir’e gittim. Aileyle de tanışmam
böyle oldu. Sarışın saçlı biri çıktı karşılarına.
Nereden bilebilirlerdi ki bir gün onlara damat
olacağımı.’’ HABER MERKEZİ
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SEVILMEYI SEVERIM
Her bölümü YouTube’da Trend Videolar listesinde yer

alan, son dönemin en popüler programlarından
Katarsis'in bu haftaki konuğu; mücadeleci ve örnek
yaşamı ile Hayko Cepkin oldu. Müzik kariyerine ve

hayatına ilişkin konuşan Cepkin, “Özellikle her daim
sevilmeyi sevdiğimi söyleyebilirim. Beni sevgi besliyor.

Müzikte de böyle, evlilikte de böyle” dedi

11 Mart 1978 İstanbul doğumlu, Ermeni
asıllı Türk besteci, şarkıcı ve piyanisttir.
Baba tarafından Yozgat Ermenisi olan

Hayko, Özel Getronagan Ermeni Lisesi'ni bi-
tirdikten iki sene sonra Mimar Sinan Üniversi-

tesi'nde şan, solfej ve piyano dersleri aldı. Çeşitli
yerlerde de piyano ve armoni dersleri gördükten sonra
da 1997 yılında profesyonel müzik kariyerine başladı.
İlk albümü Sakin Olmam Lazım ile iyi bir çıkış yapan
Hayko, ikinci albümü Tanışma Bitti ile de hayran kitle-
sini arttırdı. 3. albümü Sandık ile daha geniş alanlara
yayıldı.
İlk albümü olan "Sakin Olmam Lazım"ı albümleri
arasında saymayan Hayko Cepkin, demo olarak nite-

lendirdiği albümünün konusunu kendi ile alakalı ola-
rak açıklıyor. İkinci albümü "Tanışma Bitti" daha
profesyonel bir yapıya sahip. 
Hayko Cepkin, "Tanışma Bitti"nin konusunu "korku"
olarak belirledi ve insanların korkuları ile yüzleş-
meleri gerektiğini işledi. Üçüncü albümü
"Sandık"ın konusu ise, "ölüm" yani kaçınılmaz
gerçek. Hayko Cepkin'in son albümü ise 'Aşk' ko-
nulu 13 Kasım 2012 çıkışlı "Aşkın Izdırabını..."
albümüdür. 2016'da çocukluğunda dinlediği

şarkıları kendine has tarzıyla yorumladığı Beni Büyüten
Şarkılar Vol.1 isimli albümünü yayımladı.
Hayko Cepkin, Kurban, Öztürk, Birol Namoğlu, Ogün
Sanlısoy, Aylin Aslım, Koray Candemir ve Demir Demir-
kan gibi isimlerle sahneyi paylaşmıştır. Çalıştığı isimle-
rin bazılarının albümlerine düzenleyici olarak katkıda
bulundu. 
Son olarak da Murathan Mungan'ın Söz Vermiş Şarkılar
adlı albümünde Aylin Aslım'ın seslendirdiği "Kimdi
Giden" (Yeni Türkü'nün Dünyanın Kapıları albümünde
"Terkeden" adıyla yer almıştı) adlı bir Yeni Türkü beste-
sini düzenledi ve Ogün Sanlısoy ile "Korkma" adlı şar-
kıyı seslendirdi. 
Ayrıca Sanlısoy'un albümünde yer alan "Kaybettik Se-
verken" parçasında klavye performansı yer aldı. Bu sı-
rada evinin odasında kaydettiği bestelerini hayata
geçirme kararı aldı ve 29 Haziran 2005'te Sakin Olmam
Lazım adlı albümü piyasaya sürüldü. 2007 yılında da
projelerini devam ettirdi ve Tanışma Bitti adındaki ikinci
çalışmasını oluşturdu. Teoman'ın "Gökdelenler" şarkı-
sını, 3 Hürel grubunun Saygı albümünde "Ağlarsa Anam
Ağlar" adı parçayı ve son olarak Cem Adrian'nın Emir
adlı albümündeki "Kelebek" parçasını kendi tarzında
yorumlamıştır.

Gökçe Dinçer ile "Aklım Giderken", Serap Yağız ile "Hoş-
geldin Güneş" adlı parçalarda düet yapmıştır. Nilüfer'in 3

Şubat 2011 tarihinde çıkardığı 12 Düet adlı albümünde Hayko
ile Nilüfer "Aşk Kitabı" adlı parçayı beraber söylemişlerdir. Kur-
talan Ekspres'in Göğe Selam albümünde Barış Manço, Cem Ka-

raca, Bahadır Akkuzu'ya ithafen okunan şarkılar içinde Barış
Manço'nun "Yeni Bir Gün" şarkısını seslendirdi. Kurtalan Eks-

pres'in Göğe Selam II adlı albümünde Cem Karaca'nın
"Maden Ocağı" adındaki parçasını seslendirdi. Son olarak

Ahmet Kaya anısına 2014 yılında piyasaya sunulan
...Bir Eksiğiz isimli albümde Memleket Hasreti

isimli parçayı kendi yorumunu katarak
seslendirmiştir.

Birbirinden 
güzel eserleri var 
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F enerbahçe'de geçen sezonun son 8 ma-
çında teknik direktörlük yapan şimdi ise
Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Ko-

ordinatörlüğü görevini yürüten Tahir Karapı-
nar, çalışmalarını ve hedeflerini anlatıp çok
özel açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu,
Erol Bulut ile olan iletişiminden Samandı-
ra'da yapılması planlanan büyük projeye
kadar her konuda Skorer'den Nergis Aşkın'a
samimi açıklamalarda bulundu. Öte yandan
Karapınar, 15'lik yıldız için teknik direktör
Erol Bulut ile Karagümrük maçı öncesi yap-
tığı konuşmayı da anlattı. Tahir Karapınar'ın
Milliyet Skorer'den Nergis Aşkın'a yaptığı
açıklamaların soru ve cevapları şöyle:

Fenerbahçe'ye geliş süreciniz nasıl oldu? Sizi
ilk kim aradı ve neler hissettiniz?
Futbol dünyası çok küçük. Herkes birbirini ta-
nıyor. Bizim de sportif direktörümüz Emre
Belözoğlu ile tanışıklığımız vardı. Birlikte de
oynamıştık, benim son zamanlarım onun ilk
zamanlarıydı. Yakın arkadaşlarımız da vardı.
Emre'yle ben zaten genç milli takımlarda
çalıştığım için bazen fikir alışverişinde
bulunuyorduk. Genç oyuncularla il-
gili bana bazı oyuncuları soru-
yordu. Futbolla ilgili fikirlerimiz
örtüşüyordu. Onunla bu ko-
nularla ilgili konuşuyorduk.
Daha sonra Emre futbol
koordinatörlüğü ile ilgili
böyle bir düşüncesi oldu-
ğunu, böyle bir şey (fut-
bol akademi genel
koordinatörlüğü) düşü-
nüp düşünmediğimi
sordu. Ben de bunun
çok onur verici bir teklif
olduğunu dile getirdim.
Sonrasında başkanımız
Ali Koç ile de yapılan
görüşmenin ardından
göreve başladım ve A takı-
mın son sekiz haftası da
buna dahil oldu.

A Takım zor bir süreçten geçi-
yordu. Bir taraftan puan kayıpları,
bir taraftan taraftar baskısı... Bunlar
sizi hiç düşündürdü mü?
Hiç acabam olmadı. Ben hem eğitimim
hem tecrübemle bu işi kaldırabileceğini dü-
şündüm.  Zor bir süreçti ama yeni bir hocanın
gelmesi, her şeyin planlı programlı yapılabil-
mesi için bu dönemin böyle geçirilmesi gereki-
yordu, ben de bu teklifi kabul ettim.  Benim
için heyecanlı, onurlu ve gururlu bir dönemdi.
Bu görevden çok onur duydum. Hayatım bo-
yunca hem insan olarak hem de futbol kariye-
rimde, ailemi, memleketim Tire'yi, bende
emeği olanları, eşimi, çocuklarımı gururlan-
dırmak en büyük hayalimdi. Fenerbahçe çok
büyük, saygın ve saygılı bir kulüp, bir camia.
Bir Altay efsanesi olarak Fenerbahçe'de görev
yapmak benim için çok büyük onur.

Şu anda altyapının durumu nedir ? 
Koronavirüs sizi de etkiledi mi ?
Yaklaşık üç aydır çalışıyoruz altyapıda bütün
yaş gruplarıyla. Önce U-19 ve U-17 grupla-
rıyla başladık. Sonra velilerin de isteğiyle,
oyuncular çok zor durumdaydı çok ara ver-
dikleri için tüm kuralları dikkate alarak devam
ettik. Çok ciddi tedbirler aldık tabi ki. Fakat bu
son alınan kararlar bizi biraz ara vermeye itti.
Tabi zor bir süreç. Ama yapılacak bir şey yok.
Önce sağlık diyoruz. İnşallah bu zor süreci en
kısa sürede atlatırız. 

Sportif Direktör Emre Belözoğlu yaptığı bir
açıklamada, Fenerbahçe'nin altyapıya daha
çok önem vereceğini söyledi. Mutlaka birlikte
kararlar almışsınızdır. Yeni olarak neler göre-
ceğiz?
Hem sportif direktörümüz hem başkanımız
çok vizyonlu insanlar. Her şey planlı şekilde
gidiyor. Altyapımızda çok değişiklikler yap-
mayı düşünüyoruz. Yani U17 ve U19 takımla-
rımızı Samandıra'ya taşımayı düşünüyoruz.
Burada bazı değişiklikler yapmayı düşünüyo-
ruz. Bilimi kullanmak istiyoruz. A takıma ye-
tiştireceğimiz oyuncuların, hayata
hazırlayacağımız oyuncuların, eğitimlerine ve

ka-
rakter ge-
lişimlerine çok dikkat ediyoruz. Sadece
yetenek değil, eğitim ve karakter de önemli.
Oyuncuların B planlarının olması çok önemli.
Biz bu konularda da onları en iyi şekilde eğit-
mek istiyoruz. Onların hayata hazırlanmasını
istiyoruz. Her altyapı oyuncusu profesyonel
olamıyor ama Fenerbahçe'ye bir aidiyet duy-
gusu olmasını istiyoruz. Bu konularda çeşitli
çalışmalarımız, projelerimiz var. Şu anda
Süper Lig'de 28 kişilik kadrolar içinde alt ya-
pıdan en az dört oyuncu bulundurma zorun-
luluğu var. Fakat bu dört oyuncunun 15-18
yaş arasındaki üç sezonu o kulüpte lisanslan-
mış olması gerekiyor. Örneğin 16-17 yaşın-
daki oyuncular bu dört kişi arasına giremiyor.
Bu değişmeli, alt yapıdan yetiştiği halde 18
yaşına gelmediği için bu kriter içerisine girme-
yen ya da yeterince potansiyeli olmadığı halde
bu kriteri karşıladığı için kadroda tutulan
oyuncular olabiliyor. Bu kuralın gözden geçi-
rilmesini ve sağlıklı bir yapıya kavuşmasını is-
tiyoruz.

Emre Belözoğlu büyük avantaj 

U-17 ve U-19 takımlarını Samadıra'ya 
taşıma süreci ne zaman hayat bulur sizce?
- U-17 ve U-19 takımı Samandıra için 1 se-
neyi bulur herhalde. En kısa zamanda yap-
mak istiyoruz. U-17 ve U-19 takımlarındaki
oyuncular A takıma aday oyuncular. Onların
orada olması, A takımla birlikte antrenman
yapması, bizim de iletişim halinde olmamız,
onların takıma daha çabuk adapte olmalarını
sağlayacak. Orada rol modellerini görecekler.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri-
mizde de yeni binamız yapılıyor. Bunların ya-
nında tabii ki önemli olan eğitim,
hocalarımızın eğitimi bizim için çok önemli.
Her şeyi yapmayı düşünüyoruz yani. Bizim en

büyük avantajı-
mız Erol hoca-
nın ve Emre
Belözoğlu'nun
olması. Sürekli
iletişim halin-
deyiz. Önü-
müzdeki
yıllarda altya-
pımızdan
oyuncuların A
takımda oyna-

yacağını düşü-
nüyorum. 

Avrupa'dan ve Tür-
kiye'den birçok

oyuncu izliyorsunuz-
dur mutlaka. Bu oyuncu-

ların altyapıya geri
kazanımları da oluyordur. Bu

tarz transferler yapacak mısınız ta-
kımlara?

Bizim alt yapıda da scout ekibimiz var. Tabii
ki Avrupa'yı ve Türkiye'yi de takip ediyoruz. Şu
anda Kovid-19 dolayısıyla zor bir dönem. Sa-
dece görüntü olarak izleyebiliyoruz ama bu-
rada önemli olan oyuncuyu transfer etmek
değil yetiştirdiğimiz oyuncuları da aldığımız
oyuncuları da yeterli bilgi, taktik açısından ge-
liştirmek. Biz çok çabuk tüketen bir toplumuz.
Büyük takımlara geldiğinde oyuncular çok
çabuk tükeniyorlar. Biz her konuda oyuncuları-
mızı hazırlamak istiyoruz. Önemli olan bizim
transfer etmek istediğimiz oyuncular değil, eli-
mizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendir-
mek, onlara en iyi eğitimi vermek ve A takıma
hazırlamak, Türk futboluna armağan etmek.

Gençler Fenerbahçe'de oynasın

Karagümrük karşılaşmasında Arda Güler'i
kadroda gördük. Kendisi için neler söylersiniz?
Ayrıca genç oyuncular sizce direkt Avrupa'ya
gitmeli mi? Yoksa ülkelerinde oynamalılar mı
bir süre?
Arda Güler bizim A takımımızdaki yete-
nekli oyunculardan biri. Karagümrük ma-
çında Erol hocayla da konuştuk, onun
kadroda olması bile Fenerbahçe tarafta-
rını heyecanlandırdı. Ama böyle oyun-
cularımız gerçekten var. Bu oyuncuları
değerlendirmeyi düşünüyoruz. Biz Fe-
nerbahçe olarak oyunculara yatırım ya-
pıyoruz, onlara aile gibi burada
bakıyoruz emek harcıyoruz, maddi ve
manevi bir çok fırsatlar sunuluyor kendi-
lerine. Onun için burada yetiştirdiğimiz bir
oyuncunun hemen Avrupa'ya gitmesi bana
çok doğru gelmiyor. A takımda oynayıp Fe-
nerbahçe'ye bir şeyler kazandırıp gitmeleri
daha iyi olur. Ama oyuncularımızın tabii ki Fe-
nerbahçe'de oynamasını çok isteriz. Direkt Av-
rupa'ya gitmektense Fenerbahçe'de oynayıp bir
şeyler katıp gitmesini tercih ederiz.

Gündemde çoğu zaman genç oyuncuların oy-
natılmadığı konuşuluyor. Siz buna katılıyor
musunuz ? Bir dönem konuşulan rezerv lig ve
pilot takım projeleri için ne fikirleriniz nedir ?
Genç futbolcuların oynatılmadığına hem katılı-
yorum hem katılmıyorum. Oyuncular çok mü-
cadele etmeli. Çok çalışmalı. Çünkü forma
giymek çok kolay değil. O mücadeleyi vermeleri
lazım oyuncuların. Oyuncular biraz kolay isti-
yorlar tabii ki formayı. Ülkemizin ve Türk fut-
bolunun ekonomik şartlarından dolayı bundan
sonra daha çok genç oyuncunun oynayacağını
ve genç oyuncu yetiştirmemiz gerektiğini biliyo-
ruz. Ben bu şekilde düşünüyorum. Genç oyun-
culara onun için çok önem veriyoruz. Rezerv
ligle ilgili federasyonumuzun bize sunduğu kri-
terler bize çok uygun gelmedi. Daha önce de
bu denendi. Rezerv ligin oyuncuyu çok gelişti-
receğini düşünmüyorum. Tabii ki kriterler deği-
şir yani kulübe uygun, oyuncunun gelişimine
uygun kriterler olursa bunları konuşmak isteriz
Federasyonumuzla. Pilot takım uygulamasına
sıcak bakıyorum. Çünkü oyuncuların gerçek
ligde, sert ligde oynamasını ve yetişmesini isti-
yorum. Tecrübe kazanmasını istiyorum. Daha
çok oyuncu oynatabiliriz pilot takım olursa.
Pilot takım konusunda da ne yapabiliriz diye
düşünüyoruz tabii ki.

Antrenörlük çok zor iş

Semih Şentürk Fenerbahçe Futbol Akademi-
si'nde antrenör olarak göreve baş-
ladı. Siz neler söylersiniz
Semih hoca için ?
Sizce antrenör
olmak mı
daha
zor

futbol oynamak mı ?
20 yıl futbol oynadım, futbol çok kolaymış.
Antrenörlük çok zor. Bu konuda gerçekten
tecrübeliyim, kesinlikle bunu söyleyebilirim.
Bunu Semih'te de gördük. Semih, bizim için
rol model. Fikirtepe'de yaşamış bizim tesisle-
rimizde, Dereağzı'nda yaşamış bu havayı so-
lumuş. Burada zorluklar yaşamış ve bu
zorluklardan Fenerbahçe A takımda oyna-
mış, A milli takımımızda oynamış, Avrupa
Şampiyonası'nda milli takımlarda bizi temsil
etmiş çok büyük başarılar kazanmış bir
oyuncu. Bizim alt yapımızda birbirinden de-
ğerli hocalar var. Hepsi değerli bizim için
ama tabii ki Semih bir rol model oyuncular
için. Semih buraya geldi onun da bir hikayesi
yazılabilirdi aslında. U-17 takımıyla tanıştır-
dım onu. Çok heyecanlandı, ilk anda konuş-
makta zorlandı. Onu takdir ediyorum; Semih
çok büyük bir kariyer. Fenerbahçe U-14, U-
15 takımlarında yardımcı antrenör ve bireysel
forvet antrenörü yaptık. Kariyerli oyuncular
genellikle futbol kariyerlerinden sonra bazı
görevleri istemeyebilirler. Ancak Semih alçak-
gönüllülükle ve büyük heyecanla kabul etti.
Semih'ten genç oyuncularımızın öğrenecek
çok şey var. Semih'in de hem hocalardan
hem oyunculardan öğreneceği şeyler var.
Yani Semih hem öğrenecek hem öğretecek.
Buradan inşallah kendini geliştirip iyi bir tek-
nik direktör olarak Türk futboluna hizmet

eder. Bizim planlarımız
içinde var zaten.

DHA

YiğiDO kARDEş FALAN DiNLEMEDi
UEFAAvrupa Ligi I Grubu 4'üncü
maçında Sivasspor, deplasmanda
Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2
mağlup etti. Karabağ'ın ev sahipli-
ğinde Başakşehir Fatih Terim Stadyu-
mu'nda oynanan karşılaşmada

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri
40'ıncı ve 79'uncu dakikalarda Kone
ile 58'inci dakikada Kayode kaydetti.
Karabağ'ın golleri ise 8'de Zoubir ve
51'de Matic'ten geldi. Bu sonuçla bir-
likte Sivasspor puanını 6'ya yükselte-

rek gruptan çıkma şansını sürdürdü.
Karabağ ise bu haftayı da puansız
geçti. Öte yandan grubun diğer ma-
çında Maccabi Tel Aviv ile Villarreal
1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Villar-
real 10, Tel Aviv ise 7 puana yükseldi. 

FENERBAHcE 
DUNYAM OLDU
Fenerbahçe'de geçen sezonun son 8 maçında teknik direktörlük yapan şimdi ise Fenerbahçe Futbol Aka-
demi Genel Koordinatörlüğü görevini yürüten Tahir Karapınar, “Fenerbahçe benim dünyam oldu” dedi

Derece yapın
çocuklar

Erol hoca ve Emre'yle sürekli
konuşuyoruz. Bazı planlarımız
var. Bazen buraya A takımdan
oyuncuları getirip bizim oyun-
cularımızla idmana çıkmasını
istiyoruz. Böyle planlarımız var.
Semih'i görünce oyuncular çok
şaşırdı tabii ki. Forvetler çok
sevindi. Fenerbahçe camiası
için, Fenerbahçe altyapısından
yetişmiş bir hocanın burada ol-
ması taraftarımızı da heyecan-
landırdı diye düşünüyorum.

Tahir Karapınar, 20 Nisan 1967 yılında
İzmir'de doğmuş Türk eski futbolcu, teknik

direktördür. Altay'a olan yakınlığıyle bilinir.
Tirespor (1982-1985-1987),Muğlaspor

(1985-1987) Manisaspor (kiralık) (1988) ve
Göztepe (1989-1991) oynadı. Tahir Karapınar
dönemin Altay başkanı Rıdvan Burteçin ve yö-
netim kurulu üyesi Mahmut Özgener tarafın-
dan Göztepe'den Altay'a transfer edilmiş ve
aralıksız 12 sezon boyunca külübe hizmet ver-
miştir. 2009'un ilk aylarında Altay'ın teknik di-
rektör Feyyaz Uçar ile yollarını ayırmasından
hemen sonra takımın başına getirildi. 2008-
09 sezonunda 1. Lig'i 5. sırada tamamlaya-
rak takımın play-off'lara kalmasını
sağladı. Fakat yarı filnalde Kasımpaşa'ya

elenerek Süper Lig'e yükselemedi.
Sezon sonunda görevinden istifa etti.

Tahir Karapınar
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PLANLARIMIZ VAR

Türkiye ve Ukrayna atletizm milli takımları, gele-
cek yıl mart ayında düzenlenecek Avrupa Salon
Atletizm Şampiyonası için Kütahya’da yaptıkları
40 günlük kampı tamamladı. İki takım hazırlıkla-
rını sürdürmek için Antalya’ya geçerken, ay-yıldız-
lıların antrenörü Ümmü Kiraz, “Çok iyi
hazırlanıyoruz, artık son 2 aya girdik. İnşallah
sporcularımdan çok iyi dereceler bekliyorum,
umutluyum” dedi. Gelecek mart ayında yapılacak
olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için Kü-
tahya’da kampa giren Türk ve Ukrayna atletizm
milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Kütahya
Valisi Ali Çelik, iki takımın kamplarını ziyaret ede-
rek sporculara başarılar diledi. Halil Akkaş Atle-
tizm Stadı’nda gerçekleştirilen son antrenmanın
ardından sporcular Antalya kampına uğurlandı.
Sporun çok fazla branşı içinde barındırdığını belir-
ten Kütahya Valisi Ali Çelik, “Futbol eksenli bir
düşünce sistematiği var. Bunun değişmesi, top-
lumda spor kültürünün hem en küçük çocukları-
mızdan en yaşlı bireylerimize kadar
yaygınlaştırılması için atletizm bir araç. Bugün bu-
rada bir atletizm pistimiz var, 32 ilde Türkiye’de
mevcut. Bu alan çok değerli. Burada sporun, atle-
tizmin diğer branşlarında sporcu yetiştirilmesi için
bir sosyal tesis ve işlev görüyor. O anlamda şanslı-
yız. Kütahya’da da atletizm branşının gelişmesi
için bir alan açmış durumda. Buraya Türkiye’deki
milli sporcularımız, yurt dışından da Ukraynalı
milli sporcular gelerek Kütahya’da, bu atletizm
pistinde antrenmanlarını yapmayı tercih etmişler.
Bu bizim açımızdan önemli bir husus. Hem atle-
tizmin gelişmesi hem de Kütahyamızın bu anlam-
daki fonksiyonunun, görevinin yerine getirmiş
olmasıyla bize gurur verdi” şeklinde konuştu.
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İ stanbul Büyükşehir Belediyespor'da kariyerine
devam eden milli karateci Meltem Hocaoğlu
Akyol, koronavirüs pandemisi sürecindeki ça-

lışmalarından olimpiyat vize sürecine, sakatlığın-
dan olimpiyattaki hedefine kadar birçok konuda
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklama-
larda bulundu. Salgının kendileri için büyük bir şok
olduğunu ifade eden Akyol, "Çalışmalarımız tüm
hızıyla devam ederken, turnuvalar devam ederken,
bir anda tüm dünyayla birlikte durduk. İlk başta
tabii ki herkes gibi ciddiye almıyorduk. Çinli arka-
daşlarımıza soruyorduk nasıl oldu, ne yaptınız
diye. Ama onlar ocak ayından itibaren ülkelerine
giriş yasak olduğu için bizimle birlikte turnuvalara
ülkeden ülkeye geçerek devam ediyorlardı. Olayın
buralara geleceğini kim bilebilirdi. Olimpiyatlar da
ertelenince evde kaldık ve herkes gibi bu hayatı ya-
şamaya başladık" diye konuştu.

Pandemi bizi çok etkiledi

Meltem Hocaoğlu Akyol, evde kalınan dönemin
sporcuları çok daha fazla etkilediğini dile getirerek
şunları kaydetti: "Özellikle senenin 300 günü yurt
dışında olan, çalışan, antrenman yapan, sürekli dı-

şarıda olması gere-
ken biz sporcular
için ekstra bir
zorluktu. Vü-
cudumuz fi-
ziksel
aktiviteye
çok alışık
olduğu için
böyle bir
kapanma
bizi mental,
manevi ve fi-
ziksel olarak
çok fazla etki-
ledi. Olimpiyat
kadar büyük bir
turnuvanın önce-
sinde de böyle bir şey
olması tabii ki hayal bile
edilemezdi. Tabii iyi tarafından
bakmaya çalıştık. Çalışmalarımıza
online olarak devam ettik, mental çalışmalarımızı
artırdık. Psikolojik olarak destek aldık. Dışarıda ol-

mamak, iç dünyamıza daha fazla dönmek anla-
mına geliyordu; bunu keşfettik. Ben ekstra olarak
sporun benim için ne kadar önemli olduğunu da
fark ettim. Hareket edememek, dışarı çıkamamak,
kısıtlatmak, harekete bu kadar alışık ve içinde olan
bir insan için büyük bir dert."

En büyük destek eşim oldu

Pandemi sürecinde eşinin kendisine büyük destek
verdiğini vurgulayan milli sporcu, "Bu süreçte ça-
lışmalarıma evimde devam ettim. Eşim çok yar-
dımcı oldu. Partnerim oldu. Karate sonuçta
partnerle yapılan bir spor. Bugün kadına şiddet
içerikli bir panelde olduğum için aslında erkeğe
şiddet içeren bir duruş sergilediğimi söylüyordu.

Şaka bir yana, bana çok yardımcı oldu.
Şimdi tekrar bir 'pik' yapma sebe-

biyle birçok yer kapatmak zo-
runda kaldı. Tekrar

sınırlandırılmaya devam
ediyoruz. Biz alana

ihtiyaç duyduğu-
muz için özel yer-
lere yönlenmeye
çalışıyoruz.
Benim antren-
man yaptığım
zaten özel an-
trenörüm var.
Bunun yanı
sıra da devle-
tin milli spor-

culara verdiği
izinler var. Bun-

lardan faydalana-
rak arayı kapatmak

için elimizden geleni
yapmaya devam ediyo-

ruz. Dünya çapındaki bir-
çok arkadaşımdan

duyduğuma göre, ülkelerindeki
durum maalesef zor. Çalışmalarını ya-

pabilmeleri gereken düzeyde yapamıyorlar. Bu da
bizim için ekstra bir avantaj bence" dedi. DHA

Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, “Olimpiyattaki
hedef tabii ki altın. Karate ilk defa olimpiyatlarda
olacaktı ve ertelendi. Bu üzüntü verici bir durum
oldu. Ama iyi taraflarından bakmaya çalışırsak; bir
sakatlığım vardı ve bunun üstesinden yeterince
geldim, kendimi kuvvetlendirdim, daha iyi 
olduğumu hissediyorum” dedi

YAPARSIN
MELTEM

Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkili olmasıyla birçok spor
branşında şampiyona ve turnuvalar iptal edildi veya ertelendi. Karatede
bu yıl yapılması planlanan ve Tokyo Olimpiyatları Oyunları'na kota puanı

veren Avrupa Şampiyonası ile Premier Lig de iptal edilen organizasyonlar
arasında yer aldı. Söz konusu organizasyonların yeniden düzenleneceğinin açık-
lanmasıyla olimpiyat vizesi iptal olan Meltem Hocaoğlu Akyol, DHA'ya yaptığı de-

ğerlendirmede, bu duruma olumlu tarafından baktığını belirtti. 28 yaşındaki
sporcu, "Olimpiyattaki hedef tabii ki altın. Karate ilk defa olimpiyatlarda olacaktı ve
ertelendi. Bu üzüntü verici bir durum oldu. Ama iyi taraflarından bakmaya çalışır-
sak; bir sakatlığım vardı ve bunun üstesinden yeterince geldim, kendimi kuvvet-
lendirdim, daha iyi olduğumu hissediyorum. Benim şöyle bir handikabım oldu;

son 2 turnuvamız iptal edildi. Bunlar iptal edildiği için ben de direkt kotada
olduğum için direkt gitmeye hak kazandım ve bilet verildi ancak daha
sonra ertelendiği açıklandığı için tekrar bu biletim geri alındı. Benim

de hayal ettiğim; turnuvalara giderek, müsabakaları kazanarak
o bileti almaktı. Seneye de inşallah böyle olacak. Son iki

turnuvamız var. Biri Premier Lig maçımız, bir di-
ğeri de Avrupa Şampiyonası" ifadele-

rini kullandı.

Hayallerimiz 
gErçEk olaCak

Başakşehir’in
kritik haftası

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta
Beşiktaş’a mağlup olan, hafta içi ise
Şampiyonlar Ligi’nde Manchester
United’a yenilen Başakşehir, önce

Yukatel Denizlispor sonrasında ise RB
Leipzig maçlarıyla çıkış arayacak

süper Lig’in 10’uncu haftasında Medipol
Başakşehir, Yukatel Denizlispor’u konuk ede-
cek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda bugün
saat 16.00’da başlayacak müsabakayı hakem
Arda Kardeşler yönetecek. Geçtiğimiz hafta
ligde Beşiktaş’a mağlup olan, hafta içi ise
Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’a
yenilen Başakşehir önce ligde Denizlispor
sonrasında ise Devler Ligi’nde RB Leipzig
maçlarıyla çıkışa geçme hedefinde. Ligde 4
galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak 13 pu-
anla 6’ncı sırada bulunan turuncu lacivertli
takım, Denizlispor’a karşı galip gelerek zirve
takibi sürdürmek istiyor.

Avrupa'da var ligde yok

Medipol Başakşehir’de sakatlıkları süren
Enzo Crivelli, Junior Caiçara, Aleksic ve kart
cezalısı Mehmet Topal Denizlispor’a karşı
forma giyemeyecek. Son yaptırdığı 4 koro-
navirüs testi negatif çıkan Mert Günok, bu
konuda ehil olan laboratuvar sonucunu dik-
kate alan UEFA’nın izniyle, Manchester
United deplasmanında forma giymişti.
Kovid-19 testi negatife dönen deneyimli ka-
leci, TFF Kovid Sağlık Rehberi’ndeki kural-
lar gereği Denizlispor maçında ise görev
alamayacak. Muhtemel 11'iTuruncu laci-
vertlilerin Denizlispor karşısına şu ilk 11 ile
çıkması bekleniyor: Volkan - Rafael (Uğur),
Skrtel, Ponck, Hasan Ali, İrfan Can, Mah-
mut Tekdemir, Visca, Giuliano, Deniz, Ba

HEDEF 2023
Aytemiz Alanyaspor, başarılı kalecisi Jose Marafona ile
sözleşme yeniledi. Bu sezon sonu sözleşmesi bitecek
olan başarılı file bekçisinin sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
Jose Carlos Coentrao Marafo-
na'nın sözleşmesi, başkan
Hasan Çavuşoğlu'nun katılı-
mıyla Alanyaspor Cengiz Aydo-
ğan Tesisleri’nde yapılan imza
töreniyle 2 yıl daha uzatıldı. Baş-
kan Hasan Çavuşoğlu imza tö-
reninde yaptığı konuşmada,
"Marafona'yı Portekiz'de 2 yıl
önce tanıdım. İyi ki tanımışım.
Kendisinin ne kadar kaliteli bir
kişi olduğunu ilk gördüğümde
anlamıştım. İyi ki Marafona'yı
Alanyaspor'a getirmişiz. Yeni
sözleşmesi her iki taraf için de
hayırlı olsun. Kalede duruşu ve

kişiliğiyle inşallah kat edeceğimiz
çok yol var. Kendisine teşekkür
ediyorum" dedi.

Alanya için oynuyoruz

Alanyaspor’da olmaktan çok
mutlu olduğunu dile getiren
Marafona ise "Burada olmaktan
dolayı çok mutluyum. Bana gü-
vendikleri ve bu fırsatı verdikleri
için başkan beye teşekkür ediyo-
rum. Elbette Alanyaspor'un ba-
şarısı için mücadele ediyoruz.
Bu güveni boşa çıkarmamak için
sahada elimden geleni yapmaya
devam edeceğim" diye konuştu.

Cimbom
taktik çalıştı
Galatasaray, Süper Lig’in
10’uncu haftasında cumartesi
günü Çaykur Rizespor ile deplas-
manda oynayacağı maçın hazır-
lıklarına taktik çalışmayla devam
etti. Florya Metin Oktay Tesis-
leri’ndeki antrenman ısınma ha-
reketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı
takım daha sonra pas oyunu oy-
nadı. Antrenmanın ana bölü-
münde teknik direktör Fatih
Terim yönetiminde taktik çalışma
yapıldı. Antrenman, yenilenme
koşusu ve soğuma hareketlerinin
ardından tamamlandı. Galatasa-
ray’da Emre Taşdemir, takımla
birlikte çalışmalara katıldı. Mar-

celo Saracchi ve Peter Etebo ise
takımdan ayrı özel bir kuvvet
programı dâhilinde çalıştı. Rada-
mel Falcao, tedavisinin ardından
salonda özel bir çalışma gerçek-
leştirdi. Diğer taraftan, bugün
baba olma sevinci yaşayan
Christian Luyindama da izinli ol-
duğu için antrenmanda yer al-
madı. Rizespor maçı
hazırlıklarını yarın yapacağı an-
trenmanın ardından tamamlaya-
cak olan Galatasaray, akşamüstü
uçakla Trabzon’a hareket ettikten
sonra kara yoluyla Rize’ye geçe-
rek müsabaka öncesi bu kentte
kampa girecek.

İzmir futbolu yasta!
İzmİr'İ 30 Ekim'de sarsan 
6.6 büyüklüğündeki deprem fe-
laketi sonrası Bayraklı ilçesi
258'inci Sokak'ta yıkılan Do-
ğanlar Apartmanı'nın enkazı 
altından yaralı olarak çıkarılan
futbolcu Malik Ta-
hirler, yaklaşık 1
aylık yaşam müca-
delesini kaybetti.
Doğanlar Apartma-
nı'nın 6'ncı katındaki
evlerinde, deprem-
den 5 saat sonra,
enkaz altında vefat
eden annesi Naz-
miye Doğrayan'a sa-
rılı halde ulaşılıp
çıkarılan 28 yaşın-
daki futbolcu, tüm
müdahalelere rağ-
men kurtarılamadı.
Enkaz altında ba-
caklarında ezilmeler

ve böbreklerinde hasar mey-
dana gelip diyaliz makinesine
bağlı olan futbolcunun iç ka-
nama nedeniyle SGK Tepecik
Hastanesi'nde geçen hafta ve
önceki gün ameliyat edildiği

ancak kurtarılamadığı
öğrenildi. Bornova
Yeşilovaspor altyapı-
sında yetiştikten
sonra Karşıyaka'da
2011 yılında profes-
yonel olan Malik,
2014'te kulüpten ay-
rılmıştı. Malik Tahir-
ler, Sandıklıspor,
Muğlaspor, Torbalıs-
por, Ödemişspor,
Didim Belediyespor,
Altınova Belediyes-
por, Kemalpaşa Es-
nafgücü gibi
kulüplerde amatör
olarak forma giymişti.
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GAZETECI OLMAK
ATESTEN GOMLEK

A İstanbul Gazeteciler
Derneği (İGD) Başkanı
ve gazetemiz Yönetim

Kurulu Başkanı Mehmet Mert
ile gazeteciliğin dünü bugünü
ve yarınını konuştuk. “Günü-
müzde maalesef gazeteci gibi
görünmeye çalışan ama halkla
ilişkilercilik yapan kişiler ve ga-

zete görünümünde de bir sürü bültenler
var. Bu ayrımı çok iyi yapmak gerek. Gerçek
gazeteci kim midir? İşin ucu nereye, kime,
neye dayanırsa dayansın sadece ve sadece
gerçeği aktarandır, söyleyendir, yazandır.
Gerisi basın danışmanlığı, halkla ilişkiler,
asistanlıktır” diyen Mert, bakın gazeteciliğe
dair başka hangi bilgileri paylaştı...

ÜGazetecilik hayatınıza başlarken çevreniz-
den size gelen tepkiler nasıldı?
İlk başlarda sizi pek kimse fark etmez. Ne
zaman ki birilerinin canını yakmaya yanlışla-
rının üzerine gitmeye, olumsuz haberler ya-
yınlamaya kalkarsanız o zaman dikkatleri
çekmeye başlarsınız. Tıpkı mahallede olup
biten yanlışlara dur diyen bekçi gibi. O andan
itibaren iyi niyetli insanların hayranlığını kötü
niyetli insanların da nefretini kazanmaya baş-
larsınız. Bende de öyle oldu. İlk başlarda bu
ayrımı pek fark edemezdik. Tabi zamanla her
şeyin daha iyi farkına vararak artık dikkatli ol-
mayı öğreniyor, gerçeklerin peşinden giderse-
niz sizi sevenler kadar sizden nefret edecek bir
kitle olacağını da kestirebiliyorsunuz.

ÜÜlkemizde gazeteci olmanın zor
yanları nelerdir?
Birçok meslek gibi gazetecilik
yapmanın da sadece ülke-
mizde değil, tüm dünyada
belli başlı avantajları kadar de-
zavantajları da vardır. Bunla-
rın en başında güvenlik
sorunu gelir. Gazetecilik te-
melinde eleştiri kültürü gel-
diğinden hakikatin ortaya
çıkarılması için çaba gös-
terme amacı güdüldüğün-
den ne yazık ki bu durum
da bazılarının işine gelmez.
Dolayısıyla bir tarafta işi-
nizin hakkını vermek için
çalışmanız geçiminizi sağ-
lamanız özel hayatınızı
yaşamanız gerekirken
diğer taraftan da yazdığı-
nız yazılardan ve yaptığı-
nız olumsuz haberlerden
dolayı sizi takip eden, si-
zinle uğraşmayı düşünen
birileri hep olacaktır. Bir
diğer sorun ise ne yazık
ki daha ülkemizde gaze-
teciler çok kolay iş bula-
mıyorlar. Mesleklerini
yapmakta zorlanıyorlar.
Günümüz basın- yayın
organları evrensel gazete-
cilik ilkelerinden şirket-
leşme ve sanayileşme
güdümüne girdikleri için
meslekte başarılı olunan
medya mensuplarından ziyade
liyakattan uzak, siyasi ve iş dünyasının
desteğini alan kişileri çalıştırma yoluna
gitmekteler.

Üİstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı
olduktan sonra hayatınızda neler değişti?
Sivil toplum örgüt yöneticiliği bir nöbet
değişimidir. Dolayısıyla ben şu an nöbet
başındayım. Normal işimin dışında bir
de meslek örgütünün yönetim kurulu
başkanlığından dolayı sorumluluklarım
arttı meslektaşlarımın her koşulda yanla-
rında olmam gerektiği için özel hayatım-
dan fedakarlık yapmam gerekti.

ÜGazeteciliğin dünü, bugünü ve yarınını
nasıl değerlendirirsiniz?
Bu sorunuza kitap yazılır ama elimden
geldiğince kısa cümlelerle bir şeyler anlat-
mak isterim. Aslında hayat olduğu sürece
gazetecilik hep vardır. İlk çağlardan gü-
nümüze dek insanlar daima olup biten-
leri öğrenmek ve kendi yazdıklarını
insanlara duyurmak ihtiyacını duy-
muştur. Geçmişin dile getirilmesi ve
gerçeğin ortaya çıkarılmasında
en önemli araç yazı olmuş-
tur. Tarih yazı ile baş-
lar. Basın tarihini de
genel uygarlık tarihin-
den ayıramayız. Daha
sonra kağıt ve matbaa yazılanların çoğalma-
sını ve gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlamış-
tır. Batıda basın tarihinin gerçek başlangıcı

13. yüzyılda elle yazılan, elden ele dolaşan
küçük haber mektupları karşımıza çıkmakta-
dır. Sonraları 14. Yüzyılın başlarında gazete-
cilik altın dönemini yaşamıştır. Çünkü o
yıllarda daha gazetecilik sanayileşme ile tanış-
mamış, tiraj ve reyting kaygısı bu kadar fazla
yaşanmıyor, medya organı sahipleri günü-
müzdeki kadar her şeye hakim olmak istemi-
yorlardı. Gazeteciliği daha çok eğitimli,
kültürlü ve birikimli yazarlar, edebiyatçılar ve
düşünürler yapmaktaydı. Günümüzde ise
seksenli yıllar ile medya organları büyük hol-
dingleşme yaşadı. Artık gazeteciler de para ile
tanışmıştı ve aza kanaat edilmiyor, daha fazla,
daha fazla istemeye başlamıştı. İşte bu para
ve şöhret aşkı, dünün hakikatin peşinden
koşma, habere evrensel normlarda bakma,
adil olma, vicdanlı olma, ahlaklı olma ve
haber peşinde koşma özelliklerini unutturdu.

Bunların yerine şantaj gaze-
teciliği, paparazzi ga-

zeteciliği, haklıdan
yana değil güçlü-
den yana olma
yorumunu
yapan kalemşör
gazeteciliğinin
prim yapmasını
getirdi. Artık

medya organla-
rında gerçek ga-
zeteciler

haberciler

değil layikat sahibi olmayan torpilli yönetici-
ler, elinde güç bulunduran şantajcı kişiler boy
göstermeye başladı. Yarının gazeteciliğine ge-
lirsek yapay zeka ile birlikte artık geleneksel
gazetecilik daha da zayıflayacak. Bireysel an-
lamda kitlesi olan, kalemi güçlü olan, elinde
birtakım sosyal medya desteği gibi özellikleri
olan bireylerin başarılı olacağı bir medya dö-
nemi yaşanacaktır. Hayat olduğu sürece, kağıt
olduğu sürece belki basılı gazetecilik de süre-

cektir. Ama giderek daha da zayıflayacak,
televizyonlar daha az izlenecek ve sosyal
medyada bireysel anlamda başarılı gazete-

ciler daha çok prim yapacaktır. 

Üİstanbul’daki gazeteler ile fikir alış
verişi yapıyor musunuz? 
Zaman zaman bir araya gelerek mes-

leği tartıştığımız meslektaşlarımız
var tabi. Bugünlerde daha çok
sanal alemden görüşmekteyiz.

ÜGazetecilik sektörüne girmek
isteyen yeni nesle ne gibi tavsiye-
leriniz olur?
Öncelikle dalı ne olursa olsun iyi
bir eğitim alsınlar. Yabancı dili
mutlaka ceplerine koysunlar. Sık
sık seyahat etsinler, networklarını
mutlaka geliştirsinler, bol bol da
kitap okusunlar. Araştırmacı

olup her şeyi merak eden, siyasete
ilgi duyan, ekonomi, sanat ve ya-

şama ilgi duyan bireyler olsunlar.
Kısa sürede çok yol almaya, hızlı

koşmaya baksınlar. Çünkü artık rakip
sıradan bir mahallenin çocuğu değil.

Ayda sekiz yüzden fazla makale yazan,
günde otuzdan fazla haber yapan, saatte
onlarca haberi edit eden, yorumlayan
robot muhabirler var. Bu rakiplerle müca-
dele etmeyi düşünmüyorlarsa üzülerek

söylüyorum, gazeteciliğe başlar ama so-
nunu getiremezler.

ÜHayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler
var mı?
Tabii ki. Benim beğendiğim güzel sözlerden bi-
risi şudur; “İki günü aynı olanın bir günü eksik-
tir.” Yani hemen hemen her gün kendimi
yenilemeyi seviyorum. Her gün daha fazla bil-
giyle beslenmek, daha çok insan tanımak, daha
fazla mutlu olmak, insanlığa, çevreye, doğaya
daha fazla faydalı bir birey olmak için çabalı-
yorum. Bu tutum da beni sürekli değişime ve
gelişime itiyor.

ÜMeslekte hiç unutamadığınız bir anınız var mı? 
Birçok anım var. Defalarca saldırıya uğradım.
Yeri geldi yazdıklarımla yetinmedim, siyasileri
siyah çelenklerle protesto ettim. Arabamın te-
kerleği defalarca patlatıldı, ofisime defalarca
saldırı düzenlendi, gazeteci merkezimiz basıldı,
Molotof kokteyli atıldı. Tehtitler aldım. Yüz-
lerce davada yargılandım. Bunların ayrımsız
hiçbirini unutmak mümkün değil. Ama beni
en çok olumlu haberlerden sonra aldığım
olumlu tepkiler mutlu etmiştir.

ÜGazete baskı fiyatları sizce neden bu 
kadar yüksek?
Bildiğiniz üzere Türkiye’de tek kağıt fabrikası
Seka dramatik bir şekilde kapatılarak yabancı-
lara satıldı. Gazetelerin basılması için size
kağıt, mürekkep ve matbaa makinası gerekir.
Bu ürünlerin tamamı döviz ile gelmekte ülke-
mize. Döviz alıp başını giderken baskı maliyet-
lerinin düşmesi beklenemez. Birinci sorun bu.
Bir diğer sorun da aslında gazetecilik doğru
anlamda yapılırsa bir kamu görevi sayılırken
bu önemli mesleğe devlet pek katkı sunma-
makta ve mesleği iyi yapanla yapmayanı aynı
kefeye koymakta. Hal böyle olunca basın yayın

organları bir çok sorunlarla baş başa kalmakta.

ÜKorona virüs salgını hakkında neler söyle-
mek istersiniz? Sizce sektörü nasıl etkiledi?
Başından beri bu virüsün laboratuvarda üretil-
diğini dünyanın her gün artan nüfusu taşı-
makta zorlandığı için bu durumu değiştirmeye
karar verenlerin bir organizasyonu olduğu dü-
şünmüşümdür. Ve bu virüs hiçbir zaman in-
sanlığı terk etmeyecektir. Bu durum daha çok
dijital hayata artı kazandıracaktır. Medya ve
basın sektörü içinden de dijital hayata yatırım
yapanların kazançlı çıkacağını söyleyebilirim. 

ÜSiz ne gibi önlemler aldınız? 
Biz de tabii ki hem basılı gazeteye devam ede-
rek gazete Damga'yı her gün basmayı sürdürü-
yoruz. Hem de dijital sisteme yatırım yaparak
www.gazetedamga.com.tr haber sitemiz gün-
lük 150-200 bin okuru olan bir web sitesi ola-
rak ayakta tutmaya çalışıyoruz.

ÜSosyal aktiviteleriniz var mı? Varsa nelerdir?
İş, ev, özel hayat ve sosyal hayatı elimizden gel-
diğince dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. İm-
kanlar el verdikçe sık sık memleketin her karış
yerini arada bir yurt dışında önemli memleket-
leri gezmeye çalışıyorum. Ben pek evde oturan
biri değilim. Hani şu salgın döneminde bile
sabah çıkıp akşam geç saatte eve gelerek orta-
lama 15-20 saati doğru bir şekilde yaşamaya
çalışıyorum.

ÜSizce yeni neslin haber alma tercihleriyle geç-
miş nesillerin haber alma tercihleri ne gibi farklı-
lıklar gösteriyor?
Geçmişte habere ulaşmak daha bir güçtü. Me-
sela Osmanlı döneminde mektuplarla haber-
leşme vardı. Venedik Savaşlarında bu duruma
sık rastlanmıştı. Dijital devrimden önce teleksler
vardı. Araya hatırlı insanları koyarak habere
ulaşma çabaları vardı. Şimdi ise saniyede ha-
bere ulaşılıyor, sosyal medya sayesinde haberi
bir saniye bile geç alırsanız, haber elinizden
uçup gidiyor.

ÜYeni nesil gençleri haklarının farkında mı?
Her neslin kendine özgü bir karakteri vardır.
Yeni nesil derken acaba biz de yeni nesilden mi
sayılıyoruz yoksa eskidik mi? Yani nesli nasıl ta-
nımladığınıza bağlı. Yaş aralığı 10-15 olan mı,
20-25 olan mı, yoksa daha yukarısı mı yeni
nesil? Dün dede torun arasında ciddi jeneras-
yon farkları varken bugün aralarında 5 yaş olan
kardeşler arasında bile ciddi jenerasyon farklılık-
ları var. Dolayısıyla kim neyin farkında, neyin
farkında değil yorumlamak çok zor.

ÜSon olarak okurlarımıza neler söylemek 
istersiniz?
Öncelikle bu röportaj için çok teşekkür ediyo-
rum. Bazı sorularınıza uzun cevap veremedim.
Mümkünse bir ara bazı soruları örneğin gazete-
ciliğin dünü, bugünü, yarını sorunuzu daha
uzun cevaplamak isterim. Bu röportajı okuyan-
lar lütfen ceplerine en az şu bilgileri koysunlar.
Gazetecilik artık başka bir boyut kazandı. Ha-
bercilik anlayışı değişti ama haberin kutsallığı
değişmedi. Habere ulaşmak kolaylaştı ama artık
neredeyse ışık hızında haberi vermek gerektiğin-
den rekabet etmek daha da zorlaştı. Ne yazık ki
şunu söylemeden geçemeyeceğim. George Or-
well bir sözünde der ki; “Gazetecilik birilerinin
yayınlanmasını istemediği haberleri yazmaktır,
gerisi halkla ilişkilerdir.” Günümüzde de maale-
sef birçok gazeteci gibi görünmeye çalışan ama
halkla ilişkiler yapan kişi, gazete görünümünde
de bir sürü bülten var. Bu ayrımı çok iyi yapmak
gerek. Gerçek gazeteci kim midir? İşin ucu ne-
reye, kime, neye dayanırsa dayansın sadece ve
sadece gerçeği aktarandır, söyleyendir, yazandır.
Gerisi basın danışmanlığı, halkla ilişkiler, asis-
tanlık, pr vesairedir.

SEDAT
SARIKAYA

SÖYLEŞİ

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanı Mehmet Mert, gazeteciliğe ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de
de gazetecilik yapmanın zorluklarına işaret eden Mert, “Gerçek anlamda gazeteci olmak demek ateşten bir gömlek giymek demek” diye konuştu

MEHMET
MERT

KİMDİR?
1969 yılında Kars’ın Arpaçay
ilçesine bağlı Polatköy’de
doğup, memleketinde lise öğ-
renimini tamamladıktan sonra
üniversite eğitimi için İzmir’e
geçmiştir. Ekonomik zorluklar-
dan dolayı üniversite eğitimini
tamamlayarak askerlik gör-
evini yaptıktan sonra İstan-
bul’da yaşamaya başlayarak
önceleri bazı dergilerde kari-
katürist olarak mesleğe baş-
ladı. Ardından çalıştığı
gazetelerde muhabirlik, köşe
yazarlığı, editörlük ve grafik ta-
sarımı yanı sıra yöneticilik gö-
revlerinde de bulunmuştur.
Sırasıyla Fırt Dergisi, Hür
Bakış Gazetesi, Doğan Haber
Ajansı, CNN muhabirliği,
SHOW TV Haber muhabirliği,
Televole muhabirliği ve Tempo
dergisi muhabirliği yaptıktan
sonra 2002 yılında İstanbul 3.
Bölgede günlük yayın yapan
Haberdar Gazetesi’ni kurdu.
Gazete bugün Damga ismiyle
İstanbul’da günlük 10.000 ti-
rajı ile en büyük kent gazetesi
olarak yayına devam etmekte
ve bu gazetenin de yönetim
kurulu başkanlığını ve köşe ya-
zarlığını yapmaktadır. Trakya
Tv, Kanal 9, Rumeli Tv, Kanal
7/27 Tv başta olmak üzere bir-
çok tv kanalında Mertçe Söyle-
şiler, Yerel Gündem, Yerel
Panaroma isimli canlı tartışma
programlarını sundu. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye
Gazeteciler Sendikası başta
olmak üzere birçok STK üyeliği
bulunmaktadır. Okan Üniversi-
tesi ve  İstanbul Rumeli Üni-
versitesi Danışma Kurulu üyesi
olarak zaman zaman bu üni-
versitelerde iletişim dersleri
vermektedir. 2015 yılından bu-
güne İstanbul’un en büyük
meslek örgütü olan İstanbul
Gazeteciler Derneği Yönetim
Kurulu Başkanlığını sürdür-
mektedir. Gazetecilik, televiz-
yonculuk ve yöneticilik
alanlarında birçok ödül almış-
tır. Sürekli basın kartı sahibidir.
Evli, bir kız ve bir erkek olmak
üzere iki çocuk babasıdır. 

Gerçek gazeteci kimdir? 
sorusuna yanıt veren Mert;
“Gazeteci kim midir?
Gazeteci işin ucu nereye
varırsa varsın, kime
dokunursa dokunsun o işi
ve gerçekliği bırakmayan
kişidir” diye konuştu.

GAZETECİ
İŞİN UCUNU
ASLA 
BIRAKMAZ

Mert,
özellikle Türkiye’de
kağıdın dışarıdan

alındığını anımsatarak,
bu durumun gazeteler
için ciddi bir ekonomik

sıkıntı yarattığını
ifade etti.


