
Dayanağı yoksa 
takip yaparız!

Vahşice katledilen Pınar Gül-
tekin'in babasına davadan

vazgeçmesi için CHP Muğla Millet-
vekili Süleyman Girgin tarafından
teklif yapıldığı iddia edildi. Bu id-
diayı yorumlayan CHP Sözcüsü
Faik Öztrak, "CHP olarak biz genel
merkezimiz, meclis grubumuz bu
tür olaylar karşısında taviz verme-
yiz. Bu iddialar, mesnetsizse daya-
nağı yoksa gerekli her türlü hukuki
takibi yaparız. Milletvekili arkadaşı-
mız açıklamasını yapmıştır. ‘Tazi-
yede bulunmak için aileyi aradım

1,5 dakika ko-
nuştum, bu
iddialar ispat
edilirse
CHP’den de
milletvekilliğin-
den de istifa 
ederim’ diyor"
açıklamasını
yaptı. 

2021 yılı asgari ücretinin net
2 bin 825 lira olarak açıklan-

masının ardından İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener, değerlen-
dirmesini sosyal medyadan 
paylaştı. "Yeni asgari ücret çalışan-
larımız için yeterli olmadığı gibi, iş-
gücü maliyetlerinin 4 bin 200 liraya
çıkması mutlaka üretici fiyatlarına
ve yıllık enflasyona yansıyacak"
diyen Akşener,
"Oysa bizim
önerimizi yap-
saydınız, işgücü
maliyetleri aynı
kalacağı için
maliyet bazlı 
bir enflasyon
oluşmayacaktı" 
ifadelerini 
kullandı. 

ç

Faik Öztrak

SKANDAL İDDİAYA CEVAP

En ufak bir imada
hemen istifa ederim!

Muğla'da bir CHP'li milletve-
kilinin Cemal Metin Avcı ta-

rafından vahşice öldürülen Pınar
Gültekin'in babasını davadan vaz-
geçmeleri için aradığı iddiaları üze-
rine CHP Muğla Milletvekili
Süleyman Girgin bir açıklama yaptı.
Aileyi arayan tek milletvekilinin ken-
disi olduğunu ifade eden Girgin,
"Mağdur ailesiyle taziye amaçlı ara-
manın dışında hiçbir diyaloğum ol-
mamıştır. Davaya benim müdahil

olduğuma dair
en ufak bir kanıt,
en ufak bir teknik
bulgu, en ufak
bir ima ortaya çı-
karsa ben sadece
CHP'den değil
milletvekilliğin-
den de istifa ede-
ceğimi taahhüt
ederim" dedi. 
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Süleyman Girgin

TAZİYE İÇİN ARADIM

Sofuoğlu’nun 
ifadesi alınacak

Küçükçekmece Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından,

büyük tepkiye neden olan sözleri ne-
deniyle hakkında soruşturma başla-
tılan Sakarya Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğ-
lu'nun ifadeye çağrılacağı öğrenildi.
Sofuoğlu’nun yaptığı konuşmanın
kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç
unsuru oluşturacak ifadeler tespit
etti. Başsavcılığın Sofuoğlu’nun ifa-

desinin alınması
için çağrıda bu-
lunacağı, Sakar-
ya'da yaşadığı
bildirilen Sofu-
oğlu’nun SEG-
BİS üzerinden
ifadesinin alına-
bileceği
öğrenildi.

ç

SÖZLERİ İNFİAL YARATMIŞTI

Çalışanlarımız 
için yeterli değil
ç

ASGARİ ÜCRET YORUMU

Meral Akşener

CHP eski Milletvekili Muhar-
rem İnce, Düzce'de, Gazian-

tep Caddesi ve Spor Sokak'ta esnaf
ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaf
gezisi sonrası gazetecilerin sorula-
rını yanıtlayan İnce, muhalefeti eleş-
tirdi. "Muhalefet kendi halinden
memnun" diyen İnce, "Muhalefetin
de Türkiye'de iktidar olma gibi bir
derdi yok. Mu-
halefette özgü-
ven eksikliği var.
Kendine güven-
meyip dostlarla
iktidara gelin-
mez. Önce ken-
dine güvenerek
yola çıkacaksın"
açıklamasını
yaptı. 

Muhalefet kendi 
halinden memnun
ç

KENDİNE GÜVENECEKSİN

Muharrem İnce

Silivri Belediyesi tarafından
Karayolları Genel Müdür-

lüğü ve İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi ile yürütülen ortak çalışmalar
neticesinde 93 bin 200 ton asfalt
yol yapım ve yenileme çalışmaları
kapsamında cadde ve sokaklarla
buluştu. Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, yıllardır ihmal edilmiş ve
ötelenmiş sorunların birer birer çö-
züldüğünü ifade etti. I SAYFA 9

Sorunlar yıllardır
ihmal edilmiş!
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93 BİN TON ASFALT DÖKÜLDÜ

Yılbaşı akşamı alkol
tüketimine dikkat edil-

mesi gerektiğini ifade eden
Diyetisyen Melis Ece

Sabri, "Ortalama
bir kadeh alkollü
içki 200-250 ka-
lori olduğu için
yine ertesi gün
normal bir bes-
lenme planına
geçerek bir

günlük sü-
reçte vü-
cudu çok
rahat to-

parlayabili-
riz. Burada
dikkat etme-
miz gereken

nokta alkolün
dozunu çok ar-

tırmamak ola-
caktır" ifadelerini
kullandı.

Maide ÖREN SAYFA 7

Kendime nasıl
yardım edebilirim?

Utku KIZILTAN SAYFA 4

Cevizi yakından
tanıyalım

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin
577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira

90 kuruş olarak açıklandı. Belirlenen oran
sendikaların tepkisini çekti. Bu rakamın
kabul edilemeyeceğini belirten Türkiye
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu 
Çerkezoğlu, "İşçi sınıfı hükümet tara-
fından bir kez daha yok sayıldı, aç-
lığa ve sefalete mahkum edildi"
diyerek tepki gösterdi.  I SAYFA 4

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Kiptaş İzmit

Çınar Evler Sosyal Konut Pro-
jesi”nin temel atma töreninde
konuştu. İzmit Belediyesi ile
yaptıkları dayanışmanın benze-
rini başka belediyelerle de ger-
çekleştirmeye açık olduklarının
altını çizen İmamoğlu, bu kap-
samda bir arkadaşını tüm Türki-
ye’deki belediyeleri dolaşmakla
görevlendirdiğini söyledi. Bu an-
lamda hiçbir parti ayrımı yap-

madıklarına dikkat çeken İma-
moğlu, “Bir parti, hiç randevu
vermedi. İsmini vermeyeceğim.
Tahmin etmekte zorlana-
caksınız elbette!" dedi.
Ekrem İmamoğlu, “Bu
memleket bizim. Parti-
zanlık belası, bu ülkenin
gerçekten sabrını zor-
lar durumda. O ma-
nada partizanlığı yok
etmek lazım” ifadele-
rini kullandı. I SAYFA 7
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ELLERINDE OLSA
BIRAKACAKLAR!
Erdoğan, CHP'lilerin AİHM'in Demirtaş kararı sonrası yaptıkları açıklamalara
tepki göstererek, “Kendileri böyle işlerde yetki sahibi olsalar, ellerinde insanla-
rın kanı olan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar” diye konuştu

PARTIZANLIK
YOK EDILMELI

ç

IScI SINIfI 
YOK SAYILDI

DOZUNU İYİ
AYARLAYIN!
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SEVİM GÜNEY YILDIZ
SÖYLEŞİ SAYFA 8'DE

IHALE SAKAT 
SENET SAHTE 
Beşiktaş Belediyesi'nin açık ihale usülü ile yapması gereken
araç kiralama işini pazarlık usülü ile yaptığı, ihaleyi alan şirketin
ise belediyeye sahte kefalet senedi vermesine rağmen fesih 
işlemini geciktirdiği ortaya çıktı. Belediyenin ayrıca fesih süre-
cinde şirkete 8 milyonun üzerinde ödeme yaptığı görüldü
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Ebubekir Sofuoğlu

İMAMOĞLU’NU BÜYÜTEN
İKTİDARIN 

ENGELLEMELERİDİR
Ekrem İmamoğlu iktidarın

antidemokratik, en-
gelleyici uygulama-
larına ve buyurgan
diline ne kadar te-
şekkür etse azdır. 

Ali Tarakçı köşe yazısı 9'da 

FESİH SÜRECİNDE YÜKLÜ ÖDEME!
İhalenin fesih sürecinde ve sonrasında beşiktaş belediyesi'nin ilgili şirkete toplamda 8
milyon 211 bin 443 TL ödemesi Sayıştay'ın gözünden kaçmadı. İhalenin toplam be-
delinin 12 milyon 980 bin 910 TL olduğu açıklandı. böylelikle belediyenin ilgili şirkete
ödemenin yaklaşık 4’te 3’ünü yaptığı görüldü. beşiktaş belediye başkanı Rıza Akpo-
lat'ın bu skandal ihale hakkında nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu. 

Ekrem
İmamoğlu

Arzu 
Çerkezoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı

sonrasında açıklamalarda bulundu. CHP'ye
AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı üzerinden
tepki gösteren Erdoğan, “Mesela AİHM'in ay-
kırı bir karar sergiledi. biz de çıktık bu kararın
hukuki değil siyasi bir karar olduğunu söyle-
dik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söy-
lersin. Kendileri böyle işlerde yetki sahibi
olsalar, ellerinde insanların kanı olan bu terö-
rist destekçisini hemen serbest bırakacaklar"
dedi. Koronavirüs aşısı hakkında da açıklama
yapan Erdoğan, “Çin'den sipariş verdiğimiz
aşıların yılbaşından önce ülkemize gelmesini
ümit ediyoruz” diye konuştu. 
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YILBAŞINDAN ÖNCE 
GELMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz
arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz" açıklamasını yaptı. 

DEMİRDEN ÇALMIŞLAR!
Avcılar'da 51 yıl önce yaptırılan, biri Göl-
cük Depremi ardından olmak üzere iki

kez güçlendirme çalışması yapılan Avcılar Bele-
diye Binası'nın yıkımına başlandı. Bina enkazın-
dan bugünkü standartlara göre 400 yerine
yaklaşık 200 ton demir çıktığı, beton kalitesinin
çok düşük olduğu ve bu kadar yıl ayakta kalma-
sının 'Mucize' olduğu belirtildi. I SAYFA 9
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Sayfa 3

beşiktaş belediye 
başkanı Rıza Akpolat 

Belediyelerde yapılan
yolsuzlukları bir bir

ortaya çıkaran Sayıştay'ın
Beşiktaş Belediyesi 2019 yılı
denetim raporu dikkat çekti.
Beşiktaş Belediye Başkanlı-
ğı'nın birçok usulsüzlüğünün
ortaya döküldüğü raporda
en dikkat çekici tespit, 12
Eylül 2019 tarihinde yapılan

araç kiralama ihalesinde 
görüldü. İlk olarak ilgili kira-
lamanın açık ihale usulüyle
yapılması gerektiğine vurgu
yapan Sayıştay, pazarlık
usulü ile adrese teslim ihale
yapıldığını ortaya koydu. Pa-
zarlık usulü ihalenin ancak
özel hallerde yapılabileceği
vurgulandı. 
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NEDEN AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILMADI?

Tartışılan kiralama
ihalesine 3 şirketin

davet edildiği fakat 2 şirketin
teklif verdiği öğrenildi.
Son teklifler alındıktan
sonra şirketlerden bi-
riyle KDV hariç 12
milyon 980 bin 910 TL
bedel üzerinden söz-
leşme imzalandı. 3
aylık olarak yapılan
pazarlık usulü ihaleyi

alan şirketin kısa bir süre
sonra  Beşiktaş Belediyesi'ne
sahte kefalet senedi verdiği

ortaya çıktı. Kefalet se-
nedinin sahte olmasına
rağmen belediyenin
ihaleyi feshetmemek
için direndiği görüldü.
Olay emniyete intikal
edince 3 Aralık'ta söz-
leşme tek taraflı olarak
feshedildi. I SAYFA 9
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SÖZLEŞME TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLDİ

ÖZEL HAbER

EKREM 
HACIHASANOĞLU
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Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 tL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 tL 

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YENE - Salih DOğAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / gazetedamga@hotmail.com 
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Taylan DAşDöğEN
Osman KöSE
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Türkan ERVAN
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Barış KIş
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Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

YAŞAM

lana del Rey şişti!
Lana Del Rey'in
karantina döne-
minde aldığı kilo-

lar sosyal medyanın da
gündeminde yer aldı. Şarkı-
cının sargılı kolu da merak
konusu oldu. Gri bir tişört
ve siyah bir şort tercih eden
ünlü şarkıcı, kombinini
siyah maskesiyle tamam-
ladı. Öte yandan geçtiğimiz

aylarda Los Angeles'ta dü-
zenlenen bir etkinliğe katı-
lan Rey'in kıyafetine uyum
sağlaması için taktığı maske
takipçilerini kızdırmıştı.
Rey, şık ancak virüse karşı
herhangi bir koruma özelliği
olmayan maske kullandığı
için bazı sosyal medya
kullanıcılarından tepki 
toplamıştı.

ZEYNEP VURAL

P andemi süreci, toplumda psi-
kolojik sıkıntıların, kaygı ve
stres düzeyinin artmasına, bi-

reylerin sosyal çevreleri ile iletişiminin
bozulmasına neden olabiliyor. Yapılan
çalışmalar, hastalığa dair yaşanan be-
lirsizliğin, özellikle strese karşı savun-
masız olan kişilerde yüksek risk
oluşturduğunu ortaya koyuyor. Stres
ve kaygının çok arttığı böyle bir dö-
nemde korona pozitif bireylerin moti-
vasyonu ise hastalığın hafif geçirilmesi
açısından da büyük önem taşıyor.
Çünkü endişe ve üzüntü halinde bağı-
şıklık sistemi zayıflıyor, kişinin hasta-
lıkla mücadele gücü düşebiliyor.
Memorial Bahçelievler Hastanesi Psi-
koloji Bölümü’nden Klinik Psikolog
Arzu Beyribey, covid-19 hastaları ile
yakınlarının kaygı ve stres düzeylerini
en aza indirmek için önemli önerilerde
bulundu.

Salgınlar kaygı düzeyini 
tetikliyor

Belirsizliği en az tolere edebilen kişiler,
salgınlar esnasında diğer bireylere
göre daha fazla endişe yaşamaktadır.
Daha önce Sierra Leone’de keşfedilen
Ebola virüs salgını hakkında yapılan
çalışmalar, çok sayıda kişinin zihinsel
ve psiko-sosyal problemler yaşadıkla-
rını ortaya koymuştu. Aynı şekilde,
2009 yılında, H1N1 İnfluenza salgı-
nında da, fiziksel bir sebebe bağlı ol-
mayan ancak, vücutta hissedilen
(somatoform) olarak adlandırılan 
ağrı ve yorgunluk semptomlarına
rastlanmıştı. 

İlişkilerin, cömertliğe 
ihtiyacı var

İzolasyondaki kişinin yaşadığı en
önemli sorunlar; yaşadıkları durumu
kabul etmekte zorlanmaları, sevdikle-
rinden uzak kalmaları, hastalığın geti-
rebileceği daha olumsuz sağlık

koşullarından ve işsiz kalmak gibi risk-
lerden korkmaları, depresyon ve anksi-
yete riskleri ile karşılaşmaları gibi çok
çeşitli bir alana yayılmaktadır. Yakınla-
rının, korona pozitif bireyleri anlayışla
karşılamaları ve kendileri o kişinin ye-
rinde olsalar “onlara nasıl davranılma-
sını isteyeceklerini” düşünerek hareket
etmeleri, ilgili bireyin duygu durum
bozukluğuna destek sağlayacaktır.
Pandemi sürecinin ilişkilerin cömert-
liğe en çok ihtiyacı olan dönemlerden
biri olduğunun unutulmaması gerek-
mektedir. Koronavirüse yakalanan ki-
şinin kendi kendine, odasında
gerçekleştirebileceği uygun hobi faali-
yetlerine yönelmesi, meditasyon yap-
ması, egzersiz çalışmaları
düzenlemesi, yakınlarıyla mümkünse
görüntülü görüşmeler ile irtibatta kal-
ması, hislerini ve düşüncelerini paylaş-
ması, sosyal medyayı kendini
rahatlatacak belgesel, eğlence prog-
ramlarını izleyecek şekilde kullanması,
karantina günlerini çok daha konforlu
geçirmesine destek olabilecektir.

Yalnız yaşayanlar olumsuz 
etkileniyor

Virüse yakalanan ve test sonucu pozi-
tif (+) çıkan kişiler arasında en şanslı-
ları aslında evde ailesiyle ya da aynı evi
paylaştığı bireylerle yaşayan hastalar
olmaktadır. Çünkü karantina sürecini
evde tek başına yaşayan kişilerin kay-
gılarının daha fazla olduğu bilinmek-
tedir. Virüse yakalanan kişi ateş, enerji
düşüklüğü, eklem ağrıları, baş ağrıları,
ishal, mide bulantısı, öksürük, boğaz
ağrısı gibi fizyolojik sorunları yaşaya-
bilmektedir. Bunlara ek olarak bir de o
süreci tek başına geçiren bireylerde
ister istemez kaygı düzeyi yükselmek-
tedir. Çünkü insan yapısı itibariyle sos-
yal bir varlıktır. Fiziksel izolasyonu
takip eden sosyal izolasyonun
gelişi,  bireyi zora sokabilmektedir.
Zaten hayati bir endişe duyan kişi,
bunu bir oda içinde, yemeğini dahil

tek başına yerken 10-14 gün arası bir
süre boyunca, kendisini insanlardan
soyutlamak zorunda kalmaktadır.
Toplumdaki bireyler tarih boyunca
toplu halde yaşamın kendilerine geti-
receği güven duygusunu taşıdığı için,
bu uzaklık kişide olumsuz etkilere yol
açabilmektedir. Kendisini izole ederek,
felaket senaryoları için hazırlık yapan
“korona pozitif” birey, yeterli güvenli
alanı kendisi ve ailesi tarafından sağla-
yamaz ise;  asabiyet, dürtüsel tepkiler,
psikoz veya paranoid eğilim riski ile,
salgınla alakalı gerçekleri sanrılı dü-
şüncelerine dahil etme davranışları
gösterebilir. Burada kişiye destek ola-
cak en anlamlı bakış açısı, hastaya
kendisinin ve sevdiklerinin sağlığının
güvence altında olduğunun hissettiril-
mesi olacaktır. 

bozmasın

Memorial 
Bahçelievler

Hastanesi Psikoloji
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Beyribey, covid-19

hastaları ile
yakınlarının 

kaygı ve stres 
düzeylerini en aza 

indirmek için 
önemli önerilerde 

bulundu

Korona pozitif olan birey, kendisi gibi birçok kişinin bu
şartları yaşayıp, pek çoğunun da sağlıkla atlattığını
unutmamalıdır. Sürü psikolojisinden çıkılarak, durum
karşısında çevremizde gördüğümüz tepkileri vermek
yerine, bir dakikalığına kendimizle baş başa kalarak,
gerçekten olumlu ve sağlıklı adaptasyonu nasıl sağla-
yabileceğimize odaklanmak fayda sağlayacaktır. Bey-
nimizin akıl yürüten tarafını kullanarak, dürtüsel
düşüncelerimize hakim olup,  hayatta trafik de dahil
her zaman kaza ve ölüm riski olduğunu ama her gün
bunu bilerek yola çıktığımızı, hayattaki tehlikelerin her
zaman farkında olduğumuzu ancak her sorunun bir
çözüm yolunun olduğunu kendimize hatırlatmamız 
gerekmektedir. Uzun zamandır ilginiz olan,  ancak za-
mansızlıktan yapmaya fırsat bulamadığınız ilgi alanla-
rınıza yönelmenin tam vakti olan bu süreçte, bu
uğraşlara zaman ayırdığınızda, kendinizi daha iyi his-
settiğinizi gözlemleyeceksiniz. Yaşanan maddi manevi
sorunların engellenebilmesi ve ruhsal sağlığın koruna-
bilmesi adına, salgına dair farkındalığın artırılması, hij-
yen ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi,
çevremizdekilerle konu hakkında olumsuz paylaşım-
larda bulunulmaması,  gerektiğinde psikolog desteği
alınması, çocuklara ise yaşına uygun ve sakin bir şe-
kilde bilgi verilmesi faydalı olacaktır.  

Pandemi moRalinizi
Riskler unutulmamalı 

Gözlerdeki
sinsi tehlike
Diyabetin gözlerde oluşturduğu hasarlardan en önemlisi olan diyabetik retinopati tedavi
edilmezse; ciddi görme kaybına, hatta körlüğe kadar gidebiliyor. Gözlerde önemli bir sorun
oluşturuncaya dek belirti vermeyen diyabetik retinopati, diyabet süresi 15 yıla ulaşan 
diyabetlilerin yüzde 10’unda ciddi görme kaybı, yüzde 2’sinde de körlüğe neden oluyor

Diyabet tüm dünyada ve ülke-
mizde sıklığı katlanarak artan bir
sağlık sorunu. Öyle ki günümüzde

her 11 kişiden 1’nin diyabet hastası olduğu
belirtiliyor. 2013 yılında dünyada diyabetli
hasta sayısı 382 milyon iken bu sayının 2035
yılında 592 milyona ulaşacağı belirtiliyor ki bu
da yüzde 55’lik bir artışı gösteriyor. Tüm do-
kular ile organları tahrip edebilen ve başta
kalp damar hastalıkları olmak üzere pek çok
hastalığa yol açabilen diyabet gözleri de tehdit
ediyor! Diyabetin gözlerde oluşturduğu ha-
sarlardan en önemlisi olan diyabetik retino-
pati tedavi edilmezse; ciddi görme kaybına,
hatta körlüğe kadar gidebiliyor. Gözlerde
önemli bir sorun oluşturuncaya dek belirti
vermeyen diyabetik retinopati, diyabet süresi
15 yıla ulaşan diyabetlilerin yüzde 10’unda
ciddi görme kaybı, yüzde 2’sinde de körlüğe
neden oluyor. Diyabetin iyi kontrol altında ol-
maması ve tedaviye uyulmaması bu riski çok
artırırken, süreyi de öne çekiyor. Acıbadem
Maslak Hastanesi
Göz Hastalıkları Uz-
manı Prof. Dr. Nur
Acar Göçgil, diyabe-
tik retinopatide erken
teşhis ve tedavinin
önemine dikkat çeke-
rek, “Diyabetik reti-
nopatinin erken
dönemde tespit edil-
mesi, gerekli tedavi-
nin erken ve
zamanında uygulan-
masına olanak sağlı-
yor. Böylece diyabet
hastasında kalıcı

görme kaybı önleniyor veya azalıyor. İleri evre
retinopatisi olan hastalar bile uygun tedaviyi
zamanında alabilirlerse görme yetenekleri
yüzde 95 korunabiliyor. Bu nedenle yıllık dü-
zenli göz muayenesi asla ihmal edilmemeli”
diyor.

En sık görülen körlük nedeni

Diyabetik retinopati; diyabet hastalığına bağlı
olarak gelişen ve gözün ‘retina’ denilen sinir
hücrelerinden oluşan ağ dokusunda hasar-
lanma ve görme kaybına neden olan bir göz
hastalığı olarak tanımlanıyor. Göz küresinin
içine giren ışık milyonlarca sinir hücresinden
oluşan retina tarafından algılanıyor; görme si-
niriyle beyindeki görme merkezine iletiliyor. İyi
çalışabilmeleri için tıpkı beyin gibi retina hüc-
relerinin de iyi beslenmeleri, oksijenlenmeleri,
dolayısıyla kan dolaşımı çok önem taşıyor.
Zaman içinde retinayı besleyen ince kılcal da-
marların dolaşımının bozulmasıyla, sinir hüc-
relerinin de işlevleri azalıyor.”

Koronavirüs nedeniyle
evlerine kapanan insanlar,
diş sağlığını yeterince

önemsemiyor. Diş fırçalamanın dı-
şarı çıkınca, sosyal bir eyleme katı-
lınca yapılan bir kişisel temizlik
olduğu algısı karantinada zirve yaptı.
Ayrıca iletişim kurmadığından takma
dişlerini gün içerisinde takmayan
yaşlılar için de damak şeklinin de-
ğişme tehlikesi var. Estetik Dişhekim-
leri Akademisi Derneği üyesi ve
DentaLuna Klinik Sahibi Diş He-
kimi Arzu Yalnız Zogun, evde kalın-
dığı zamanlarda da diş ve ağız
sağlığına dikkat edilmesi konusunda
uyarıyor.

Takma diş kullanlar dikkat

Arzu Yalnız Zogun, bu süreçte evde
olan yaşlıların iletişim kurmadıkları
için takma dişlerini çıkardığını belir-
terek "Bu yanlış bir davranış. Her ne
kadar iletişime geçmiyorlarsa da

takma dişler uzun saatler çıkarılma-
malı. Böyle yaptıkça damak şekli de-
ğişebilir. Sadece yatarken ya da 3-5
saat çıkarabilirsiniz" dedi. Ayrıca yaş-
lıların mutlaka çok fazla su tüketmesi
gerektiğini belirten Zogun, "Islanan
dokular kuru kalırsa damak hassas-
laşabilir" diye konuştu. Zogun evde
kalan insanların diş bakımının yete-
rince özen göstermediğine dikkat 
çekerek "Bazı insanlarda diş fırçala-
manın dışarı çıkınca, sosyal 
bir sorun oluyor” dedi.

Diş sağlığı ihmal ediliyor
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esenyurt'ta kabloların peş
peşe patlamalara yol açarak
yanmaya başlaması tepkiye

neden oldu. Mahalle sakinleri, park et-
tikleri araçlarının zarar görmemesi için
çaba harcarken elektrik kurumu çalışan-
larının 1 gün önceki çalışması ardından
bu patlamaların olduğunu savundu. İn-
cirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi'nde

bir gün önce elektrik kablolarında ça-
lışma yapılmasının ardından dün akşam
saatlerinde peş peşe patlamalar mey-
dana geldi. Patlamaların ardından kab-
lolar tutuşarak yere düştü. Bunun
üzerine polis, itfaiye ve elektrik işletme-
sine haber verildi. Mahalle sakinleri,
caddede park ettikleri araçlarının zarar
görmemesi için dışarı çıkarak otomobil-

lerini uzak yere park etmeye çalıştı. Kısa
sürede gelen ekipler bölgede güvenlik
önlemi alırken, sokakta bulunanlardan
evlerine gitmelerini istedi. Mahalle sa-
kinleri, özellikle elektrik işletmesi görevli-
lerine tepki gösterdi. Alev alan kablolar
itfaiye tarafından söndürülürken bu hat-
taki arızanın giderilmesi için çalışma
başlatıldı. 

Otomobil 
bahçeye uçtu

Olay saat 22.30 sıralarında Kadıköy
Bostancı Mahallesi Çağlar Sokak'ta
bulunan 9 katlı binanın en üst ka-

tında meydana geldi. İddiaya göre, evde tek ba-
şına yaşayan yaşlı kadın henüz belirlenemeyen
bir nedenle oturduğu daireden aşağı
düştü.  Apartman sakinleri büyük bir gürültü
duyarak sesin geldiği otoparka baktıklarında
yaşlı kadını, otoparktaki bir otomobilin üstünde
gördü. Apartman sakinleri olayı polise ve sağlık
ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk in-
celemesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği
tespit edildi. Olay yerinin incelemesinin ardın-
dan yaşlı kadının cenazesi incelenmek üzere
Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

İntihar iddiası

Gül Açar(80) bir akrabasını arayarak 2 yıl önce

ölen eşini kastederek "Ben Ali'yi çok özledim,
onun yanına gidiyorum" dediği öğrenildi. Ma-
helle sakini Ahmet Demir, "Buradan geçiyorduk
biz. Polislerin geldiğini gördük.
Baktığımızda  yukarıdan kadın intihar etti. 80
yaşında bir kadın. İşte düştü dediler. Kimisi 'in-
tihar' diyor. Savcının gelmesini bekliyorlar" dedi.
İşten çıkıp evine gittiği sırada, yolda bir kadının
çaresiz şekilde arabaları durdurmaya çalıştığını
gördüğünü ifade eden Süleyman Ömeroğlu,
"İşten çıkmış evime doğru gidiyordum. Yola çık-
mış, arabaları durdurmaya çalışıyordu. Bir yar-
dımcı olayım insanlık vazifesi yapalım, dedim
getirdim. Teyzesi kendini atmış herhalde 9. kat-
tan. Ona yetiştirdim. Üzgündü yolda, yol bo-
yunca ağladı zaten. Telefona birkaç kişiyle
konuştu. Maltepe'den getirdim" şeklinde ko-
nuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

9’uncu kattan aşağı düştü!
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sultanBeyli'de sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesiyle kontrolden çıkan otomo-

bil, binanın bahçesine uçtu. Yan yatan
otomobilin içerisinde bulunan 1'i çocuk 3
kişi yaralandı. Polis kazaya ilişkin inceleme
başlatırken sürücünün ehliyetsiz oldunğu-
nun tespit edildiği öğrenildi. Kaza, Turgut
Reis Mahallesi Orhangazi Caddesi üze-
rinde saat 18.45 sıralarında meydana geldi.
Atilla Keleş'in kullandığı 34 RUG 06 plakalı
otomobil, virajı döndüğü sırada sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle
kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, kaldı-
rıma çıkıp bariyerleri aşarak, yol üzerindeki
2 katlı binanın bahçesine düştü. Yan yatan
otomobilin içerisinde bulunan sürücü Atilla
Keleş, Zübeyde Oyit ve G.O. isimli çocuk
araçta sıkışarak hafif yaralandı. Çevredeki-
lerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan
3 yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla has-
taneye kaldırıldı. Bina bahçesinde yan şe-
kilde yatan otomobil, düştüğü yerden
vinçle kaldırıldı. Bina sakini Meliha Topal,
"Biz içeride yeğenimle televizyon izliyorduk.
Çok şiddetli bir ses geldi. Bir şey patladı,
bomba mı patladı diye hemen arka tarafa
pencereye koştuk, pencereyi açınca araba-
nın uçmuş olduğunu gördük. Ben hemen
sağlık ekipleri ve polise haber verdim. 'Yeti-
şin ölüm olabilir' diye. Polis ekipleri geldi.
Onlar gelene kadar mahalle sakinleri koştu.
Bizim arka bahçeye koştular, arka kapıdan
çocuğu ve eşini çıkardılar. Ben inemedim
yardıma. Yeğenim su falan indirdi. Daha
feci bir şey olurdu. Yani verilmiş sadakası
varmış. Durumları kadın yalnız kendinde
değildi, titriyordu, kucağında çocuğu vardı.
Adamcağız üzgün, bitkindi" dedi. Polis ka-
zayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü-
nün ehliyetsiz olduğunun tespit edildiği
öğrenildi.

esenyurt'ta sözde doktor ve
yardımcısının açtığı muayeneha-
nede kaçak doğum yapıldığı ih-

barını alan ekipler baskın düzenledi.
Kendini doktor olarak tanıtan kişinin, du-
rumu olmayan ailelere “siz bakamıyorsanız
bize satın” diye teklifte bulunduğunun öğ-
renilmesi üzerine şahıslar tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi. Baskın anı ise
kameralara böyle yansıdı. Esenyurt'ta bir
apartman dairesinin kaçak muayenehane
yapıldığı ihbarını alan Esenyurt Asayiş
Büro Ekipleri, işyerini izlemeye aldı. Ekip-
ler, yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki
kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dai-
rede yabancı uyruklu kadınlara doğum
yaptırıldığını belirledi. Durumu olmayan
ailelere para karşılığında bebeklerini satabi-
leceklerini ifade eden şüpheliler yapılan
ihbar üzerine yakayı ele verdi.

Baskın anı kamerada

İhbar üzerine sözde muayenehaneye bas-
kın düzenleyen Esenyurt Asayiş Büro
Amirliğine bağlı ekipler, işyerinde muayene
için gelen kişilerle birlikte sözde doktor
Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.'yu göz-
altına aldı. Adreste yapılan aramada ultra-
son cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar,
tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele ge-
çirildi. Yapılan işlemlerin ardından kaçak
muayenehane mühürlenerek kapatıldı. Ad-
liyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. Baskın anı ise
kameraya yansıdı. Baskın sonrası konuşan
mahalle sakinleri ise gazetecilere verdikleri
yanıtla herkesi şoket etti. Mahalle halkı,
“Biz bu arkadaşların burada yasal bir şe-
kilde doğumhane işlettiğini düşünüyorduk.
Böyle bir gayri meşru yola başvurdukların-
dan bile haberimiz yoktu. Komşularımız-
dan öğrendiğimiz kadarıyla burada kürtaj
bile yapmışlar. Gerçekten yaşanan şeylerin
tek özeti her şeyin skandal olduğu. Mahalle
halkı olarak bizler de büyük şok içindeyiz”
dedi.

Elektrik kabloları bomba gibi patladı

O lay, dün saat 05.45 sıralarında
Zübeyde Hanım Mahallesi
Fevzi Çakmak Caddesi'nde

bulunan bir tekel bayisinde meydana
geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi,
araçlarıyla tekel bayisinin önüne geldi.
Araçtan inen 3 şüpheli levye ile kepengi
kırdı. Cerrahi maskeli ve kapüşonlu
hırsızlar, iş yerine girerek yaklaşık 45
bin lira değerinde olan sigara ve içkileri
geldikleri araca yüklediler. Kendilerini
fark eden bir mahalle sakinini "İçeri gir.
Yoksa seni öldürürüz" diyerek tehdit
eden hırsızlar, daha sonra olay yerin-
den uzaklaştılar. Hırsızları fark eden
komşusunun kendisini aramasıyla
olaydan haberdar olan iş yeri sahibi
Ferhat Yıldırım, polisi arayarak ih-
barda bulundu. 

Borç alarak stok yapmıştık

Tekel bayii sahibi Ferhat Yıldırım,
"Sabah 05.30 sıralarında telefonumun
çaldığını duydum. Arayan yan kom-
şumdu. Komşum 'dükkanın soyuluyor,
koş' diye bana haber verince, hemen
direk polisi aradım. Bir yandan da

dükkana koşarak geldim. Dükkana gel-
diğimde kepengin yarıya kadar kırık ol-
duğunu gördüm. Kepengin
arkasındaki demir korkuluğu da kır-
mışlar. O şekilde dükkanıma girmişler.
İlk başta sigara reyonundan başlaya-
rak soymaya başlamışlar. Yaklaşık 25
bin lira değerinde sigaramı çalmışlar.
Daha sonra 20 bin lira değerinde alkol
çalmışlar. Kamera kayıtlarını izlediği-
mizde dört kişinin çalıntı olduğunu öğ-
rendiğimiz bir araçla geldiğini gördük.
Çaldıkları malları geldikleri araca yük-
lemişler. Sokağa çıkma yasağı var. Bu
saatlerde kimse dışarı çıkamadığı için
bizde dükkanımıza sahip çıkamadık.
Biz yılbaşına yönelik bir stok yaptık.
Yılbaşı öncesi 4 gün bir tatil olduğu
için yoğunluk olacağını düşündük.
Buna istinaden kendimizce borç alarak
stok yaptık. Şu anda hem firmalara
borçluyum hem de elimde bir stokum
kalmadı. Bu kişilerin bulunmalarını,
yaptıklarının yanlarına kalmasını iste-
miyorum. Umarım bir an önce bu şa-
hıslar yakalanır" dedi. Polisin olayla
ilgili soruşturması devam ediyor. DHA

Sultangazi'de tekel bayisinden 45
bin lira değerinde sigara ve içki

çalan hırsızlar, güvenlik kamera-
sına yansıdı. Hırsızlar, kendilerini

fark eden bir mahalle sakinini
ise öldürmekle tehdit etti

Hırsızlık anı kameralarda
Hırsızlık anı ise tekel bayisinde bulunan gü-
venlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, tekel bayisinin önüne geldik-
leri araçtan iki kişi iş yerinin kapısını levye ile
kırmaya çalışıyor. Kepengi kıran şüpheliler,
daha sonra demir kesme makası ile demir
korkuluğu da kırarak, içeri giriyorlar. İlk ola-
rak kasanın üzerinde bulunan çok sayıda
karton paketlerini çalarak geldikleri araca
yükleyen hırsızlar, daha sonra alkol reyonun-

dan çok sayıda içki çalıyor. Sigaraların bu-
lunduğu standı da söken hırsızlar, içeride
buldukları boş koliye sigara ve içkileri dol-
durduğu kameraya yansıyor. Yaklaşık 10 da-
kika içeride kalan hırsızları fark eden bir
mahalle sakininin kendilerine seslendiği, hır-
sızlardan birinin vatandaşa parmak işareti
yaparak bir şeyler söylediği görülüyor. Hır-
sızlar, daha sonra geldikleri araca binerek
olay yerinden uzaklaşıyor.

Kadıköy'de Gül Açar(80), henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı
9 katlı binanın en üst katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti

Kaçak
doğumhaneye
baskın

Beşiktaş Büyükdere Caddesi üze-
rinde seyir halinde olan motosiklet
sürücüsü, önünde seyreden bir başka

motosikletliye çarptı. Kask kamerasına yansı-
yan feci kazada metrelerce sürüklenerek yarala-
nan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza,

geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında
Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi üze-
rinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
cadde üzerinde 34 BC 5620 plakalı motosik-
letle Zincirlikuyu istikametine seyir halinde
olan Ferhan A. ile aynı istikamette 34 CYZ 362
plakalı motosikletle seyreden Mustafa Tuygun
E. çarpıştı. Çarpışma sonucu iki motosikletli de
yere düşerek savrulurken, E.'nin motosikleti ise

metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu Ferhan A.
bacağından yaralanarak yerde bağırmaya baş-
ladı. Acı içerisinde kıvranan motosikletli için
olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa
sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı
Ferhan A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardın-
dan ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye
kaldırarak tedavi altına aldı. Feci kaza ise kask
kamerasına saniye saniye yansıdı.

Korkunç kaza!



SALI 29 ARALIK 2020

İSTANBUL4

D oğa Emanetçileri Çevre Eğitim
Derneğinin "Ceviz ye akıllı ol-her
okul 10 fidan ceviz ormanı" projesi

uygulamaya geçseydi 200 yıl boyunca her
yıl her ağacın bir Cumhuriyet Altını verdiği
bir altın ormanımız olacaktı ve tüm geliri
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kalacaktı.
Bu gelir ilçemizdeki tüm okulların araç,
gereç, hizmetli ödemelerini sağlayacaktı.
Maalesef İSKİ, havzalarda yerimiz yok
dedi. Yıllar  sonra Makine Mühendisleri
Odası olarak Belediye Başkanımızdan yer
istedik çakmaklı yolu üzerinde bir yer verdi
orayı ağaçlandırdık.  Sunkuyusu açtık tuva-
let yaptık. Geçen yıl da yine ağaçlandırmak
için arkasındaki 10 dönüm yeri istedik olur
dedi ama zeytin ya da ceviz dikmemizi is-
tadi. Sulak bir yer olduğu için orayı hazırla-
maya çalışıyoruz. Niyetimiz zeytin veya
ceviz alanı yapmak. 

Ceviz demişken Türkiye'nin özlediği insan
tipi Prof. Dr. Lütfü Baş'ı tanımanızı ister-
dim. Ülkenin yetiştirdiği en iyi plastik cer-

rah, en iyi öğrencileri yetiştiren hoca, yalnız
konusunun değil, o sosyal yaşamın da ho-
cası. Plastik Cerrahlar Derneği Başkanı ta-
nıdığım yıl, Hayrettin Karaca, Nihat
Gökyiğit'ten sonra TEMA Başkanı idi. 7-8
yıl önceye kadar yaptığı ceviz ormanı gezi-
lerine ben ve eşim, Belediye Başkanımızın
eşi Sn. Hatice Akgün, Hakan ve Necla Da-
bagoğlu çifti ile katılıyorduk. Silivri'den eski
Çevre ve Orman İl Müdürümüz  Yavuz Çen-
gel ve ailesi de bize katılırdı. Şişli Etfal
Hastanesinin tüm doktorları da olurdu. Ça-
nakkale Enez ormanlarından 39 yıllığına
kiralanmış çorak, çıplak, kayalık arazinin
yedi yıllık emekle ve hastane çalışanlarının
maaşlarından verdiği yüzde 1'lerle oluştu-
rulmuş "ceviz, badem ve kaysı" bağlarını
görüp ceviz hakkında bilgi alırdık. Akşam
konaklamalarımız da İstanbul Üniversite-
si'nin Enez'deki yazlık sosyal tesislerinde
olurdu. TEMA'nın Enez'in Yazır Köyü'nü
kalkındırma çalışmalarını ziyaret eder kal-
kınmayı gözlerdik. Gezi sonu köy kadınları
bize ağaçların gölgesinde kuş sütünün eksik
olduğu ikramlarda bulunurlardı. Her şey

çok güzeldi. Hiç ayrılmak gelmezdi içimiz-
den. Şimdi size 

Cevizin hikayesini anlatayım: Bu savaşa
siz de katılın. Cevizin ana vatanı Anado-
lu'dur. Birçok ülkeye Anadolu'dan yayılmış-
tır. Meşenin enerji ağacı olmasına karşın
ceviz hiç biriyle karşılaştırılamayacak yük-
sek bir besin değerine sahiptir. Dengeli bes-
lenmenin yüzde 10-15 protein, yüzde 30
yağ, yüzde 45-50 karbonhidrat olduğunu bi-
liyoruz, bunun aynısı cevizin yapısında bu-
lunmaktadır. Bu iki ağaç türü meşe ve ceviz
Türkiye'nin her bölgesinde yetişip gelişme
yeteneğine sahiptir. Doğudan batıya, kuzey-
den güneye değişik yapıya sahip 28 tür
ceviz yurdumuzda yetişebilmektedir. İşte
hocamız Lütfü Baş Enez Dağlarında bu tür-
lerin hangisi en iyi yetişir araştırmasını 15

yıldır sürdürüyor. Bu konuda sayısız kitap
okumuş, dünyadaki bir çok bilim adamıyla
görüşmüş, o şimdi bir ceviz bilgini. Diyor ki
"Türk insanının düşünme yeteneğini cevizde
arayın." Biz Türk'ler, cevizi birçok gıdalarla
karıştırıp yaygın kullanma kültürüne sahibiz.
İsterseniz gelin cevizin makroskobik ve mik-
roskobik yapısını inceleyelim. Ceviz dışından
itibaren beyin ile karşılaştırıldığında kafatası
gibi onun da sert bir yapısı vardır. Beyinin en
üst tabakasında zar vardır. Bu cevizde de
vardır. Hemen altındaki girintili çıkıntılı hali
aynı beyindeki gibidir. Cevizi ikiye ayırıp,
beyaz ve gri tabakaya bakın, beyinin tıpa tıp
aynısı olduğunu görürsünüz. Beyin, akıl, ye-
tenek ve becerilerimizin hepsini yönlendirir.
Cevizin bu kadar çok beyine benzemesi in-
sanı hayrete düşürür. Doğa bize sanki akıllı
ve sağlıklı olmak istiyorsan cevize dost ol der.
Bu yazdıklarımızın hepsini test etmenizi iste-
riz. Bir dana beyni ile karşılaştırarak görün.
Akıllı ve zinde bir ulus için ceviz yetiştirmek
gerekiyor. 1970'li yıllarda Avrupa bizi sanki
sağlıksız yaşamaya mahkum etmek için fi-
danlarımızı, ceviz türlerimizi yurtlarına götü-

rüp dikmiş, kerestesine astronomik fiyatlar
vererek bizdeki ağaçların kesilmesine sebep
olmuştur. Halen ülkemizde üretim halinde
3.5 milyon ceviz ağacı vardır. İnsanımızın
akıllı, sağlıklı yaşaması için günlük 40-50
gram ceviz tüketmesi gerekir, bunun için de
25 milyon ceviz ağacına sahip olması gerek-
mektedir. Aşılı ceviz ağacı, 5. yıldan sonra
üretime başlar, 10. yıldan itibaren bir ağaç
bir cumhuriyet altını kadar gelir getirir ve bu
üretimini 200 sene sürdürür.

Besin değeri; 100 Gr. Ceviz 750 kalori
verir. Her insanın günde 40-50 Gr. Ceviz tü-
ketmesi sağlık için çok yararlıdır. İçinde bu-
lundurduğu bir çok mineralin yanında
içerdiği yoğun doymamış yağ asitleri olması
nedeniyle kolesterolü düşürerek kalbimizin
en yakın dostu olur. Buğdayla birlikte tüketil-
diğinde insanın sağlıklı gelişip, yaşamını sür-
dürmesi için gerekli aminoasitlerin hemen,
hemen tamamını sağlar. Geceden suya
koyup, sabah suyunu içip tanesini yemek de
uygulanan tüketim şeklidir. Evinizi cevizsiz
bırakmayın.

Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Cevizi yakından tanıyalım

KoronAvirüs tedbirleri
kapsamında hafta sonu uygu-
lanan sokağa çıkma kısıtla-

masında, hayvanseverler sokak
hayvanlarını unutmadı. Kartal Sahil hat-
tında sokak hayvanlarına mama ve su
veren Selmin Sefa ve arkadaşı, can dost-
lar kedilerin yaşadığı zorlukları anlattı.
Sokak hayvanlarının kısıtlamada çok
mağdur olduğunu belirten Selmin Sefa,
"Sokağa çıkma yasağında Sahilin Pembe
Patileri sayfası olarak Kartal-Maltepe
hattında kedileri beslemeye çalışıyoruz.
Çocuklarımız çok mağdur, görüyorsu-
nuz su kapları yok. Su kapları koyduk
şimdi. Belediyeden de bu konuda talep-
lerimiz var. Parkalara ve bahçelere konu-
lan su kaplarının sahile de konulmasını
istiyoruz" dedi.

Misinalar çok can alıyor

Sahillere bırakılan balık kokulu, balık
parçalı misinaların yaratığı sorunlara da
değinen Sefa şöyle devam etti: “Balıkçı-
lar, oltalarını, kopan misinalarını ve iğne-
lerini sahillere atıyorlar. Birçok can
ölüyor. Bununla ilgili de bir çalışma ya-
pılmasını istiyoruz. En azından insanları

bilinçlendirici uyarı yazıları asılsa çok iyi
olur. Çünkü bu hem bizim bütçemize de
zararlı. Biz bağışçılarla besleme yapan
bir grubuz, fazla da kalabalık bir grup
değiliz. Bu sefer kliniğe aldırdığımız ke-
diler hem acı çekiyorlar hem ölüyorlar
hem de bizim bütçelerimize de zarar ge-
liyor. Çünkü insanlar hayvanların doyu-
rulması için harcanacak parayı, bu sefer
klinik için harcıyorlar. Ölüyorlar, bu ko-
nuda da devletten hayvanlarla ilgili de
yasa çıkarmasını istiyoruz. Pandemi sü-
recinde hayvanları bulunduğunuz ilçe sı-
nırları içerisinde beslemek serbestti, şu

anda öyle bir madde var mı bilmiyorum
ama sokak canlıları belediyeler ne kadar
mama koysa da onların koyduklarını
mamayı beğenmiyorlar. Çünkü çok kali-
tesiz mama koyuyorlar, bunun için hay-
vanlar aç kalıyor. Biz de onların aç
kalmasına dayanamayıp beslemeler ya-
pıyoruz. Dediğim gibi devletten bir an
önce yasa çıkmasını bekliyoruz çünkü
hayvanlar çok fazla eziyet çekiyorlar.
Hayvanların uzuvlarını kesiyorlar, öldü-
rüyorlar, işkencelere maruz kalıyorlar
onun için devletten bir an önce yasa çı-
karmasını istiyoruz.” DHA

Misinalar öldürüyor!

BAğcılAr Belediyesi bütün birimleriyle
birlikte geçtiğimiz Mart ayından beri Kovid-
19 salgınına karşı 7/24 çalışma esasıyla mü-

cadelesini sürdürüyor. Yoğun geçen bu süreçte en çok
performans sergileyenlerden biri olan Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri bir yandan fırsatçılara göz açtırmadı
diğer yandan da halkın sağlığı için denetimlerini sık-
laştırdı. Bu kapsamda 1246’sı fahiş fiyat sebebiyle
olmak üzere 6 bin 517 iş yeri 34 bin 913 defa denet-
lendi. Bu uygulamalarda İçişleri Bakanlığı’nın genel-
gesi doğrultusunda sosyal mesafe, maske ve hijyen
kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Açık
alan, meydan ve yürüyüş yollarında maske, mesafe ve
sigara denetimlerinde ise 1541 kişi denetlenmiş olup
1152 kişiye idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

Camiler de denetlendi

Semt pazarlarına yönelik çalışmalarda ise hiç taviz
verilmedi. Vatandaşlara seç-al yasağı, tezgahlar arası
3 metre mesafe, pazarcılara da eldiven ve maske
takma zorunluluğu getirilen pazarlar sürekli denet-
lendi. Her hafta 20 pazardaki 1050 pazarcı ve 2 bin
65 pazar tezgahı yerinde nizam intizam açısından ve
Kovid-19 salgın tedbirleri genelgesi gereğince denet-
lendi. Kuralları ihlal eden 123 kişiye belediye mevzua-
tından, 92 kişiye de salgın tedbirleri doğrultusunda
olmak üzere toplamda 215 esnafa idari işlem yapıldı.
Ayrıca ilçede bulunan 92 camiden her hafta 50 tanesi
Cuma günleri namaz öncesi kontrol edildi. Cami çay
ocaklarından şadırvana kadar her yer hijyen koşulla-
rına göre incelendi. Ayrıca seccadelerin sosyal mesa-
feye göre dizilimi sağlandı.

DISK’TEN ASGARI
UCRET EYLEMI
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretin açıklandığı dakikalarda Kadıköy'de eylem yaptı. Asgari ücretin net
3 bin 800 lira olması gerektiği belirtilen eyleme, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi

Balık tutanların sahillerde bıraktığı balık parçalı misina, olta uçları, iğneleri bunları yutan çok sayıda kedi-
nin ölümüne yol açıyor. "Sahilin Pempe Patileri" grubundan Selmin Sefa “Balıkçılar oltalarını, kopan misi-
nalarını ve iğnelerini atıyorlar. Birçok can ölüyor. Bununla ilgili de bir çalışma yapılmasını istiyoruz" dedi

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

D İSK tarafından Asgari Ücret Tes-
pit Komisyonu'nun son basın
toplantısına ilişkin basın açıkla-

ması yapıldı. Kadıköy İskelesi'nin
önünde yapılan asgari ücret eylemine
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu ve çok sayıda işçi katıldı. Asgari
ücretin net 3 bin 800 lira olması talep
edilen basın açıklaması sona erdiği sı-
rada 2021'de geçerli olacak asgari ücreti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-

kanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Yeni
asgari ücret net 500 lira artış yapılarak 2
bin 825 lira oldu.

Yetersiz bir ücret

Yapılan zammı yeterli bulmayan DİSK
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Açıkla-
nan resmi enflasyon rakamları özellikle
gıda enflasyonu Kasım ayında yüzde
21'in üzerindeydi. Yıl sonunda resmi ra-
kamların yüzde 25 olacağını herkes bili-

yor. Gerçek enflasyon, yani bizim hayatı-
mızda yaşadığımız enflasyon çok daha
yüksek. Enflasyon bir kez daha dolar,
altın fiyatları karşısında gerileyen büyü-
meden hiçbir şekilde payını alamayan iş-
çinin ailesiyle birlikte geçinmesi
açısından son derece yetersiz bir ücret
açıklanmıştır" dedi. 

Geçinmek imkansız

"2 bin 825 lira ile 2021 yılı boyunca bu

ülkenin işçisinin emekçisinin geçinmesine
olanak yoktur" diyen Arzu Çerkezoğlu,
"İşçiler bir kez daha yok sayılmıştır. Bu
mücadele burada bitmez. Çok net bir şe-
kilde söylüyoruz 1 Ocak'tan itibaren as-
gari ücret ve civarı maaş alan işçi
kardeşlerimiz olmak üzere 2021 yılının
asgari ücretinin değiştirmek, yükseltmek
ve insan onuruna yaraşır bir ücret haline
getirmek için mücadeleye devam edece-
ğiz" ifadelerini kullandı. DHA

10 ayda 35 
bin denetim

AtAşehirBelediyesi Kadın Girişimci-
lik Merkezi’nin (AKAGİM) hazırladığı
2020 yılı Proje Pazarı İş Fikri Yarışma-

sı’nda kazananlar belli oldu. En başarılı 7 iş fikri-
nin yarıştığı finalde en iyi 3 ekip belirlendi.
Yarışmada eklem ağrıları için doğal yumurta zarı
üretimi sağlayan “İnnoyum” projesi birinci oldu.
Ekim ayında başlayan; teknoloji tabanlı, yenilikçi
ve ticari değere sahip iş fikirlerinin yarıştığı Proje
Pazarı İş Fikri Yarışması’na toplam 21 ekip ka-
tıldı. İlk elemenin ardından seçilen 14 ekibe online
Girişimcilik Kampı eğitimleri ile mentor destekleri
verildi ve iş fikirlerini daha da geliştirmeleri sağ-
landı. Sonrasında yarı final elemelerinde ilk 7’ye
kalan ekipler; etkili sunum teknikleri, sunum men-
torluğu ve sunum atölyeleri ile final gününe hazır-
landılar.

Kazananlar belirlendi

Yarışmanın finalinde; insan kaynakları alanında
adaylara ve işverenlere danışmanlık hizmeti sağla-

yacak “Konsept CV”, eklem ağrıları için doğal yu-
murta zarı üretimi sağlayacak “İnnoyum”, kullanı-
cılar arası taşınabilir eşya kiralama platformu
“Hourly”, hayvanlar için kolektif yardımlaşma
platformu “Patimino”, paylaşımlı mutfak atölyesi
“Pikolini”, mikro ölçekli organik solucan gübresi
makinesi ve yörelere özgü ürünlerin kullanıcılar ta-
rafından online mağazalarda satışının yapılabile-
ceği bir platform olan “Yörecim” projeleri yarıştı.
Final gününde jüri karşısına çıkan ekiplerin yaptık-
ları sunumlar sonrasında yarışmayı kazanan ilk 3
ekip belirlendi. Değerlendirme sonunda, eklem ağ-
rıları için doğal yumurta zarı üretimi sağlayan “İn-
noyum” projesi ile Lara Özmete, Sefanur Yavuz ve
Muhammed Yüceer’den oluşan ekip birinci oldu.
Mikro ölçekli organik solucan gübresi üretim ma-
kinası geliştiren Selen Hacıalioğlu ve Murat Aslan-
türk’ten oluşan ekip ikinci olurken, kullanıcılar
arası taşınabilir eşya kiralama platformu olan
“Hourly” projesinin geliştiricileri Dilan Fatma 
Öncevarlık ve Kemal Doruk Yıldız üçüncü oldu. 

En başarılı iş fikirleri seçildi

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ”Açıklanan resmi enflasyon rakamları özellikle gıda enflasyonu Kasım ayında yüzde 21'in üzerindeydi” açıklamasını yaptı. 

BU PARAYLA
GEÇİNMEK 
İMKANSIZ



SALI 29 ARALIK 2020

İSTANBUL 5

ÖMER FARUK ARPACIK

K entsel dönüşüm çalışmalarında
çok ciddi yol kat ettiklerini belir-
ten Başkan Usta, “Sarıgöl'deki

konutların 12B olarak tanımlanan böl-
genin tamamlandığını, inşallah 30 Ara-
lık Çarşamba günü saat 11.00’da
Belediye Kültür Merkezi'nde kuraların
çekileceğini duyurmuş olalım. Bu da Sa-
rıgöl Konutları için müjdemiz olsun.
Kentsel dönüşüm Türkiye’de ilk start al-
dığında Sayın Cumhurbaşkanımızın da
ilk temelini attığı projeydi. Biz de çok
heyecan duyuyoruz. Şimdiden hayırlı
olsun” dedi. Başkan Usta, “Bağlarbaşı
7B biraz meşakkatli başladı. Sonra
TOKİ ile proje değişikliğine gitmek su-
retiyle sadece hak sahipleri sayısı kadar
konut yapıyoruz. Aslında onların lehine
bir süreç şu anda devam ediyor. Çünkü
finalde çok katlı olacaktı. Sağ olsun
Cumhurbaşkanımızın ve Çevre Şehirci-
lik Bakanımızın bize desteğiyle sadece
orada hak sahipleri sayısı kadar konuta
indirgemek suretiyle güzel bir proje
meydana geldi. Çok hızlı gidiyor. İnşal-
lah önümüzdeki yıl hem dairelerin bit-
miş olmasını hem de kuraların çekilerek
sizlere teslim edilmesini ümit ediyoruz”
diye konuştu.

2021'in ilk aylarında bitecek

Yıldıztabya Mahallesi’nde devam eden
kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi-
ler veren Usta: “Pandemi sürecine rağ-
men hız kesmeden bu çalışmaya devam
ettirdik. Rekor denecek bir zamanda,
çok kısa süre sonra bu çalışmayı bitmiş
ve kuraları çekilmiş olarak sizlere teslim
etmeyi ümit ediyoruz. Burada sadece
245 vatandaşımıza konut verebileceğiz.
Ama bu projenin 2. ve 3. etapları da var.
İnşallah 2021 yılında da 2. etabın ihale-
sini yapmak suretiyle geriye kalan vatan-
daşlarımızı da en kısa zamanda hak
sahibi yapmayı ümit ediyoruz. Özellikle
de 5 ve 6B Bölgesi'nde yapılan projelerin
TOKİ'nin standartlarında çok güzel bir
proje olduğunu da buradan özellikle
vurgulamak istiyorum. İnşallah bundan
sonraki projeleri de bu ayarda yapmak
suretiyle hem kentsel dönüşümü tamam-
lamak hem de siz değerli hak sahipleri-
mize en kısa sürede konutlarını teslim
etmek en büyük hedefimiz” ifadelerini
kullandı.

Yeni okul yapılacak 

Yıldıztabya Mahallesi’ne kentsel dönü-
şümün dışında okul müjdesi de veren
Başkan Usta, “Yıldıztabya'da 5-6A’nın

hemen yanı başında 100. Yıl Okulumuz
vardı. O okul depreme dayanıklı olma-
dığı için yıkılmıştı ve okulun biz mahalle-
nin orta noktasına taşımıştık planlarda.
Fakat başka bir fırsat doğdu. Sayın Vali-
miz de bizim ilçemizde okul ihtiyacı ol-
duğunu kendileri de biliyordu. Bize yer
verin dedi hemen okul başlatalım. Biz de
hemen geldik, kolları sıvadık. İnşallah
Cuma günü de meclis kararı ile birlikte o
bölgedeki belediyeye ait olan yeri Milli
Eğitim’e tahsis etmek suretiyle hemen
hızlı bir okulu da o mahalle sakinlerimi-
zin hizmetine sunmaya başlayacağız. Bu
okulun da ilk kez buradan müjdesini ve-
riyoruz. O da hayırlı olsun inşallah” şek-
linde konuştu.

Gençlik Merkezi sözü de verdi

Başkan Usta sözlerini şöyle sürdürdü:
“Küçükköy'e de inşallah bir müjde bura-
dan verelim. Küçükköy'e caminin arka-
sındaki mekana, belediyemizin otoparkı
üstündeki mekana, gençlerimiz için genç-
lik merkezi ve kütüphane yapmayı planlı-
yoruz. İnşallah bu da belediyemizin bir
ek ünitesi olarak hizmet verir. Sonrasında
belediye ile ilgili orada başka çalışmaları-
mız var. İnşallah bu çalışmaların bitme-
siyle Küçükköy için daha uzun vadeli ön
gördüğümüz nikah salonu ve diğer proje
çalışmalarımız var.”

ÇavuşBaşı Böl-
gesi’nin imar planı
çalışmaları için ge-

rekli olan ve aynı zamanda do-
ğanın korunmasını sağlayan
“Ekoloji Temelli Bilimsel Araş-
tırma Raporu (ETBAR)” bir
diğer adıyla “Sit Derecelendir-
mesi” Resmî Gazete’de yayım-
landı ve bu gelişmeyle hem
doğa kesin bir şekilde koruma
altına alındı, hem de bu böl-
gede yaşayan vatandaşlar için
uzur süredir üzerinde çalışılan
imar sürecinde önemli bir aşa-
maya gelindi.

İmar planlarının 
önünü açtı 

Çavuşbaşı sakinlerini sevindi-
ren bu gelişme ve geçen yıl yü-
rürlüğe giren “Elmalı 1-2 Barajı
Havza Koruma Planı” ile bir-
likte bölge halkının uzun yıllar-
dır beklediği “1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planı ve 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Pla-
nı’nın” yapılmasının önü açıldı.
Beykoz Belediyesi, onaylanan
ve hazırlanan çalışmalara yö-
nelik vatandaşlara doğru ve gü-
venilir bilgi vermek üzere

Çavuşbaşı bölgesinde bir ileti-
şim merkezi açtı. Çiftlik Mahal-
lesi’nde kurulan, bünyesinde
şehir plancıları ve teknik perso-
nellerin görev yaptığı merkezde,
hafta içi 10:30-15:30 saatleri
arasında vatandaşların taşın-
mazlarına dair imar planı sü-
reçleriyle ilgili merak ettikleri
konular yanıt buluyor. 

Hangi Bilgiler Veriliyor?

Merkeze gelen vatandaşlar ta-
şınmazlarına dair, tapu (ada-
parsel) ya da adres bilgilerini
görevlilere beyan etmeleri
halinde;
1995 Tarihli Doğal Sit 
Haritası’ndaki durum,
04.12.2020 Tarihinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlıığı tarafından
onaylanan Çavuşbaşı ve Gö-
rele Mahalleleri Etabı Doğal
Sit Alanı’ndaki durum ve
Elmalı 1-2 Barajı Havzası 
Koruma Kuşağı’ndaki durum
hakkında bilgi alabiliyor.
Çavuşbaşı İmar İletişim Mer-
kezi imar planlarının hazırlık ve
onay süresi boyunca vatandaş-
lara hizmet verecek.
TACETTİN CEM SANCAR

Beykoz’a ulaşmak kolay!

YILDIZTABYA ICIN
MUJDE VERDI

Beykoz Belediyesi’nin müjdeli gelişmeler yaşanan Çavuşbaşı imar planı çalışma-
ları hakkında vatandaşları bilgilendirmek ve katılımcı bir plan süreci yürütmek
amacıyla kurduğu “İmar İletişim Merkezi” uzman personeliyle hizmet veriyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, Hasköy Askerlik Şubesi önünde
sıra bekleyen gençlerle bir araya gelerek

moral verdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar
Ali Yıldız, askerlik işlemlerini yapmak için Has-
köy Askerlik Şubesi önünde sıra bekleyen genç-
lerle bir araya geldi. Gençlerle tek tek sohbet
ederek moral veren Başkan Yıldız, askerlik gör-
evinin önemini anlattı. Türk gençliğinin şartlar ne
olursa olsun vatani görevini yapmaya her zaman
hazır olduğunu söyleyen Başkan Yıldız, gençlere
vatani görevini sağlıklı bir şekilde tamamlayarak
ailelerine dönmeleri temennisinde bulundu. As-
kerlik görevinin vatan borcu olduğunu belirten
Başkan Yıldız, “Gençlerimiz vatan nöbeti için,
bayrak nöbeti için sıradalar. Ne mutlu bize.
Dünya üzerinde gençlerini askere törenle uğurla-
yan başka bir millet yok. Askerlik vatan borcudur.
Vatan nöbetini en iyi şekilde tutacağınıza inanıyo-
ruz. Bu vatan, bu bayrak çok kıymetli. Vatani gör-
evinizi sağlıklı bir şekilde yerine getirerek
tekrardan ailelerinize kavuşmanızı diliyorum. yo-
lunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

Asker gidecek
geri gelecek

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sosyal medya canlı yayınlarında Gaziosmanpa-
şalılarla buluşmayı sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Usta, kentsel 
dönüşümde müjdeleri art arda sıralarken, Yıldıztabya Mahallesi’ne de yeni okul yapılacağını söyledi

www.superhaber.tv

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

Hukuku savunmak ve 
BERZUAR KEÇİSİ hikayesi

G üvenin kıymetini bilmek, çok kıymetli bir in-
sani meziyettir. Söze ve yazıya sadık kal-
maktır, güven. Bir tür her emanetin muhafızı

olmak demektir. Güvenin değerini bilmek, ötekilerin
ihtiyaçlarına karşı benzersiz şekilde açık olmak ve
bir tür egodan arındırılmış bensizlik hali içinde
olmak anlamına da gelir. Bu durum sevgiye çok ben-
zer ve sevgiye en yakın kavramdır. Kişisel çıkar ve
kişisel yargıların tam zıddı bir duruş ve niteliktir.
Ötekilerin durumunu olduğu gibi görmeye çalışma-
nın en nesnel zemini ve cidden tarafsız olabilmenin
en derin sınırıdır; güvenilir olmak ve öyle durmak
herkesin, yabancıların bile, ihtiyaçlarını samimice
umursuyor olmak demektir. 

Ulusların, devletlerin ve bireylerin, tepeden tır-
nağa karşılıklı bağımlılık içinde olduğu günümüz
dünyasında güvenin kıymetini bilmek ya da diğer ifa-
deyle güvenilir olmak her şeyden önce, hem bir
hukuk içinde olmak ve o hukuku da herkes için, ne
pahasına olursa olsun, savunmak manasına gelir.
Karşılıklı bağımlılık içinde olduğumuz bu dünyada,
güven ve dolayısıyla güveni en yüksek seviyede tem-
sil eden hukuka bağlı kalmadan, evden dışarıya bir
adım bile atamayız. 

Size basit bir zihin eksersizi öneriyorum; uçak
mühendisliğine güvenmeden ve uçuş hukukuna riayet
etmeden kimin uçağa binebileceğine dair fikir jim-
nastiği yapalım. Yanıt bellidir. Hiç kimse. Aynı şeyi
telefon teknolojisi için de yapabiliriz. Söz gelimi her
aradığımız numara, yanlış yere yönlendiriliyor olsun.
Bu durumda iletişim için kim telefonu kullanmak is-
tesin ki?  

Uçak teknolojisi ve hukukuna güvendiğimiz için
uçak kullanmaktan korkmayız ve belki de seyahat
vasıtaları arasında en çok uçağı güvenilir buluruz.
Aynı şey telefon için de geçerli; çünkü şu ana kadar
tuşlarına bastığımız her numara bizi doğru kişiye
bağladı. O nedenle de telefon kullanmaya devam edi-
yoruz ve elimizden geldiğince de onu daha akıllı bir
teknolojiyle donatmaya çalışıyoruz.  

Bildiğim kadarıyla ne uçak teknolojisini de tele-
fon teknolojisini, yerli ve milli birileri icat etmedi.
Ama durum buyken, bunu bir sorun haline getirmi-
yoruz. Kullanmaya devam ediyoruz. 

Peki evrensel hukuk ile ilişkimiz neden bu kadar
sorunlu? İş evrensel hukuk kurallarına gelince neden
yan çiziyor ve bildiğimizi okuyoruz? Mesela AİHM
karaları neden uygulanmıyor?  AHİM gizli kapaklı
bir yer değil ki? AHİM’de duruşmalar açık yapılır
ve hiçbir tarafın savunma hakkına zeval getirilmez. 

Madem bu kadar haklıyız ve gerçek evrensel hu-
kuku temsil ediyoruz, AHİM’in kararları bizi bağla-
maz demek yerine, haklı kararlarımızı, haklı
delileriyle birlikte AHİM salonlarında herkesin yü-
züne haykırarak neden ispat etmiyoruz? Hiç kimse
AHİM ispat etme hakkımız gasp ediyor diyemez.
Çünkü, yok böyle bir şey. 

Ama anlaşılan AHİM kararları bizi bağlamaz di-
yoruz ve fakat Trump kararlarına riayet ediyoruz.
“Bu can bu bedendeyken bu papaz hiçbir yere gide-
mez”  diyorduk, papaz gitti. 

Eğer bir hukuk devletiysek, hukuka bağlı bir dev-
let olmak zorundayız. Aksi halde bir hukuk devleti
olmayız. Hukuk devleti, en çok sözleşmelerle bağlı
olduğu uluslararası hukuku dikkate alan devlet de-
mektir. Anayasanın 90. maddesi açıkça uluslararası
sözleşmeler iç hukuktan üstündür diyor. Bunun an-
lamı şudur; uluslararası sözleşmeler bir bakıma ana-
yasal kararlardır. Bunun da anlamı şudur;
uluslararası sözleşmelere riayet etmemek, anayasal
hükümlere riayet etmemek demektir. 

Yani AHİM Kararlarının gereklerini yerine getir-
memek, anayasal suç işlemek demektir. 

Belki birilerinin zihni açılır diye, kısadan hisse,
küçük bir hikaye:  

Bezuar Keçisi dimdik, duvar gibi kayalara tırma-
nabilen bir keçi türüdür. Tırnak altlarının pürüzlü ol-
ması ve ayaklarının altındaki yumuşak yastıklar bu
canlıların çevik hareketlerini kolaylaştırır. 

Berzuar keçisi ve Sütleğen bitkisi 

Yılan ısırdığında Berzuar Keçisi, yüzlerce bitkinin
içinden bu bitkiyi gider bulur ve bu bitkiyi yer. 

Sütleğen Bitkisinin içindeki sıvıda ÖFORBAN
Maddesi vardır. Bu madde kana karışınca kandaki
yılan zehrini etkisiz hale getirir.

İlginç olan, keçinin sütleğen bitkisini günlük otla-
malarında asla yememesi. Sadece yılan ısırdığında
yemesidir.

Keçi, kendini tedavi etmeyi biliyor.

Karadeniz Mahallesi pazar yeri ile il-
gili soruyu yanıtlayan Usta, “Pazar
yerindeki sorunları disipline etmek
için uzun vadeli bir planlama yapmış-
tık. O çalışma kapsamında bölgeye ve
ilçemize hizmet edecek çok uzun va-
deli ve çok fonksiyonlu bir projeydi.
Altında otopark, pazar yeri, spor alan-
ları üstünde stadyum, meydan ve
pazar yerini kapsayacak çok büyük bir
yatırım içeren bir çalışmaydı. Bu çalış-
mada projeler bitti, ihale hazırlıkları
da tamamlandı. Seçimden sonra Bü-
yükşehir Belediyesi projeyi iptal etti.
Ancak biz bir yandan bir projeyi iki
etap haline dönüştürme çalışmasını
sürdürürken, gücümüz yettiği nispette
bu projeyi yapabilecek noktaya geldi-
ğimizde yapma kararlılığımızı devam
ettirirken bir yandan da mevcut paza-
rın kullanır hale getirmesi için bir
süreç başlattık. Gelmiş olduğumuz
noktada alt yapısını, drenajlarını, yağ-
mur suyu sorununu ve beraberinde
zemin düzenlemesi yaptıktan sonra
pazarın üst tavan kısmının kapatıl-

ması aşamasına geldik. İnşallah en
kısa zamanda bu mevcut pazarı kulla-
nır hale getirmek suretiyle sizlerin hiz-
metine sunulmasına gayret ediyoruz.
İnşallah 2021 yılında başlarında bu
pazar yerini tamamlamak suretiyle,
Karadeniz Mahallesi'nin kronik vakti
haline gelmiş bu sorunu da çözmüş
olacağız” ifadelerini kullandı.

Pazar yeri bitti bitiyor

Arnavutköy
sizi bekliyor

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamla-
nan Karaburun Meydan’ı vatandaşların kullanı-
mına açıldı. Arnavutköy Belediyesi ilçenin daha

modern görünüme kavuşabilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla
sürdürüyor. İlçe merkezine yakın mahallelerin yanı sıra merkeze
uzak mahallelerine de eksiksiz hizmet götüren Arnavutköy Be-
lediyesi, Tarihi Karaburun Mahalle Meydanı’ndaki çalışmalarını
tamamladı. 1850 yılı yapımlı Kara-
burun Cami’nin bulunduğu tarihi
meydanda çalışmalarını kısa sürede
bitiren Arnavutköy Belediyesi, mey-
danı halkın kullanımına açtı. Geniş
meydanı ve Karadeniz’e bakan te-
raslarıyla, 235 metre uzunluğundaki
yürüyüş yoluyla ve peyzaj alanla-
rıyla İstanbul’un en güzel deniz
manzarasında sahiptir.

HASAN
TAHSİN USTA,
HABER VERDİ
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edirne'de kuraklık nedeniyle çiftçi-
ler, kozmetik ile ilaç sanayisinde kul-
lanılan ve az su tüketen lavantanın

ekimini artırdı. Trakya Tarımsal Araştırma Ens-
titüsünce 5 yıl önce kentte ekimine başlanan mis
kokulu mor lavantalar, hem yetiştirilmesi hem
de ekonomik getirisi açısından çiftçinin gözdesi
oldu. Üreticiler, ayçiçeği ve buğdayın yanı sıra
tarlalarına kuraklığa dayanıklı lavanta da ekiyor.
Geçen yıl Edirne'de 155 dekar olan lavanta ekili
alan bu yıl 322 dekara yükseldi. Enstitünün mü-
dürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, la-
vantanın ağır ve taban suyu yüksek topraklar
haricinde birçok alanda yetiştirilebildiğini söy-
ledi. Lavantanın özellikle yarı taban ve kıraç
alanlar için önerilen bir ürün olduğunu belirten
Tülek, "Uçucu yağı kozmetik ve ilaç sanayisinde
kullanılan lavantanın tarımı ülkemizde yaygın-
laşmaya başladı. Düşük üretim maliyetleri, yük-
sek kar oranı ve kırsal kalkınmadaki rolü lavanta
üretimini çekici kılmaktadır. Bununla birlikte,
doğal ve organik içeriklerle ilgili daha sağlıklı
ürünlere yönelik tüketici bilincindeki artışların,
ilave bir talep yaratabileceği beklenmektedir."
diye konuştu. Can suyu haricinde lavantanın
suya ihtiyaç duymadığını aktaran Tülek, mor
tarlaların turizme de katkıda bulunduğunu,
başta Trakya olmak üzere lavanta üretiminin
Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştığını kay-
detti.

Sulamaya ihtiyaç duymaz

Lavantanın kuraklığa dayanıklı bir bitki oldu-
ğunu anlatan Tülek, "Bu özelliğine yardımcı
olan, güçlü bir şekilde gelişmiş ve derin toprak
katmanlarından suyu alabilen kök yapısıdır.
Toprak üstü aksamlarından yoğun şekildeki bu-
harlaşmayı önleyen tüyler ile kaplı yaprakları da
bu dayanıklılığa yardımcı olmaktadır. Dikimi
takip eden yaz döneminde sulamaya ihtiyaç du-
yabilir. Bu amaçla damla sulama kullanılabilir.
Birinci yıl kök gelişimini iyi tamamladığında
diğer yıllarda sulamaya ihtiyaç duymaz." ifade-
lerini kullandı. Dünyada en büyük lavanta üreti-
cisi ülkelerin Fransa ve Bulgaristan olduğunu,
Bulgaristan'da yaklaşık 100 bin dekar alanda
üretim yapıldığını belirten Tülek, Türkiye'de de
yaklaşık 11 bin 903 dekar alanda lavanta tarımı
yapıldığını ifade etti.

D ünya genelinde kapanması zor ve
derin izler bırakan 2020 yılının ni-
hayet sonuna geldik. Bilim insan-

larının görüş ve açıklamalarına göre 2021
yılında da hayat toz pembe olmayacak. Her
ne kadar aşı ve tedavi yöntemlerinde büyük
aşamalar kaydedilse de yine virüs belası ile
mücadele edeceğimiz bir yıl olacağı kesin
görünüyor.

Bu gerçeklerle girdiğimiz 2021 Öyle bir
yıl olsun ki; iyiliklere güzelliklere dair hafı-
zamızda silinmez izler bıraksın. Kötümser
ve karamsar düşünce kirliliklerini bir tarafa
bırakıp, Evren’e hep beraber mululuk, umut
ve sevgi resimleri çizelim. Her yeni yıl, yeni
bir umut yeni bir başlangıçtır. Halbuki
ömürden telafisi olmayan koskoca bir 365

gün daha geçip gitmiştir.
Yılın son gecesinden yeni yılın ilk gününe

geçişte herkesin kendine göre tatlı bir telaşı
olur. Aslında bu telaş yeni bir yılı karşıla-
maktan daha çok, yeni umutları yeni 
başlangıçları karşılamanın telaşıdır. 
Evlerimizin Işıl Işıl süslendiği, sofralarımı-
zın daha fazla çeşitlilik katılarak donatıl-
dığı, sevdiklerimize hediyeler aldığımız 
dolu dolu bir gecedir.

Ülkemizde yeni yılı, özel hazırlıklar 
yapılırak sevdiklerimizle bir araya gelinip
çoşkuyla karşılamanın, Hristiyan dinine
mensup kişilerin kutladığı “Noel” kutlaması
ile aynı zamanlara denk gelmesinden dolayı
dinen sakıncalı olduğu yönünde düşünceler
hakimdir.

Katolik inançları gereği Hz. İsa´nın 
doğumunun kutlandığı tarih 25 aralıktır.

Rum Ortodoks Kilisesi haricindeki Orto-

doks Hristiyanlarsa, Jülyen Takvimi'ni takip
ettiklerinden Noel'i Katoliklerden 13 gün
sonra, 6-7 Ocak'ta kutlamaktadırlar.

Ülkemizde yılın son gecesinde, diğer din-
lerin kutlamalarına alternatif olarak Mek-
ke’nin Fethi kutlanmaktadır. Mekke’nin
fethi 10 gün önceye çekilerek 31 Aralık / 1
Ocak’ta kutlanmaya başlandı. Aslında 
Mekke’nin Fethi 11 Ocak tarihindedir.

Yeni yılı isteyen gülerek eğlenerek, iste-
yen dans ederek şakı söyleyerek, isteyen de
ibadet ederek karşılayabilir. Dozunda olmak
şartıyla asıl amaç sevdiklerimizle mutlu bir

şekilde geçirmek olmalı. Yılbaşını çoşkuyla
ya da ibadetle karşılamanın hiçbir dinle özel
bir alakası yoktur.

Aslında yeni yılı çoşkuyla karşılamak için
sebebiniz olması da gerekmiyor. Yeni bir yıl
yenilenmenin diğer adıdır.  yeni  bir umut
yeni bir başlangıç demektir. Herkesin, he-
defleri, beklentileri, hayata dair planları var.
Ülkemizde neredeyse her hafta özel bir gün
kutlanıyor. Toplamda kutlanan 119 özel  gü-
nümüz var. Özel günlerin toplumsal birlik ve
beraberlikle, toplum içinde kaynaştırıcı ve
birleştirici bir gücü olduğu ortadır. Sevgilisi
olmayanlar için sevgililer günü anlamsız
olabilir ya da annesini kaybeden biri için 
anneler günü ne ızdırap vericidir kimbilir?
Kadınlar gününde kadın dayanışma plat-
formlarının sesini, daha gür daha yüksek
sesle duyarız. Her özel günün kendine has
önemi ve toplumsal bir mesajı Vardır. Ama

yeni yıl öyle değil. Herkes için bir umut var.
Yeni bir başlangıç umudu. Kimileri için yeni
iş, kimileri için evlat, kimileri için eş, aile
umudu...

Velhasıl her yıl olduğu gibi acısıyla tatlı-
sıyla yaşanacak, insanlar da kendileri ve
sevdikleri için iyi bir yıl beklentisi içine gire-
cekler. Yılın ilk gününün sabahına uyandığı-
mızda umutla, hayallerle kaldığımız yerden
yaşamaya devam edeceğiz. Hayatımızda
çok fazla şeyin değişmeyeceğini bildiğimiz
halde hayata umutla bakmaya devam 
edeceğiz.

Postacıya “izin günü ne yapacaksın?”
diye sormuşlar, “şöyle bir mahalleyi dolaşa-
cağım” demiş. Bizler de ömrümüz ve sağlı-
ğımız el verdiği sürece iyisiyle kötüsüyle bir
365 günü daha yaşamaya çalışacağız.

Yeni yılın tüm insanlığa barış, sağlık ve
huzur getirmesini diliyorum.

Yeni bir yıla girerken
Osman KÖSE

Türkiye Müteahhitler Birliği
(TMB) Başkanı Mithat Yenigün,
"Dağlık Karabağ’da ortaya çıka-

cak ihtiyaçlar ile yeniden imar çalışmalarında
Türk müteahhitlerin aktif rol üstlenmeleri ve
Azerbaycan ekonomisine en iyi şekilde kat-
kıda bulunmaları, önümüzdeki yıl için önce-
liklerimiz arasında yer alacaktır." dedi. Dünya
ekonomisinde büyümeye dönük endişeler,
korumacı politikalar, emtia fiyatlarındaki dal-
galanma ve politik riskler küresel inşaat pa-
zarını olumsuz etkilerken, küresel inşaat
sektörü son olarak bu yıl yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınının etkisiyle büyük düşüş-
ler ve dalgalanmalar yaşadı. Uluslararası
alanda ün yapan dünyanın en büyük 3. proje
büyüklüğüne sahip Türk müteahhitlik sek-
törü de söz konusu gelişmelerden olumsuz
etkilenirken, yurt içinde hayata geçirilen

konut kredisi destek faaliyetleriyle toparlandı.
TMB Başkanı Mithat Yenigün, sektörün faa-
liyetlerine, 2021 yılına ilişkin öngörü ve he-
deflerine yönelik değerlendirmelerde
bulundu.Sektör ve Türkiye ekonomisi açısın-
dan 2018 ve 2019'un zorlu geçtiğini ifade
eden Yenigün, Kovid-19 salgının etkisinin
mevcut sıkıntıları artırdığını belirtti.

Büyümeye başladık 

Yenigün, salgının, yarattığı ek maliyetler ve
engellerle halihazırda kırılganlıkları bulunan
müteahhitlik sektörünün yurt içinde de
olumsuz etkilere maruz kaldığını belirterek,
projelerde yavaşlama olduğunu, bazılarının
da durduğunu anlattı. Yaz aylarında düşük
faiz ortamında uygulamaya konulan uygun
koşullu konut kredisi kampanyalarının teşvik
edici etkisiyle sektörde bir canlanma yaşandı-

ğına dikkati çeken Yenigün, ağırlıkla düşük
maliyetli konut kredisi ve geçen yılki daral-
madan kaynaklı baz etkisinden destek alan
sektörün, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yıl-
lık bazda gösterdiği yüzde 6,4'lük performan-
sla yeniden büyümeye başladığını aktardı.
Yenigün, yılın üçüncü çeyreğinde, Türkiye
ekonomisinde ve son yıllarda büyümenin lo-
komotifi olmuş inşaat sektöründe daralma-
nın geride kaldığının izlenmesinin son derece
sevindirici olduğuna işaret ederek, "Açıkla-
nan bu rakamlarla 2020 yılı ekonomik büyü-
mesinin pozitif olacağı yönündeki
umudumuz artmaktadır. Nitekim ekonomik
krizlerde ilk daralmanın görüldüğü sektör ol-
duğu gibi, toparlanma da öncelikle müteah-
hitlik sektöründen başlamaktadır." diye
konuştu. Eylül ayından itibaren faiz avantajı-
nın sona ermesiyle konut satış hızının yavaş-

ladığını ve satışlarda gerileme görüldüğünü
dile getiren Yenigün, "Salgının süren belirsiz-
liklerine rağmen 2021 yılına umutla bakıyo-
ruz. Hükümetimizce hukuk ve ekonomi
alanlarında başlatıldığı açıklanan reform sü-
recini de çok önemsiyoruz. Ekonomimizde
sürdürülebilir büyümenin yakalanmasıyla ül-
kemizin kalkınmasına katkı sağlayacak adım-
ları destekliyoruz." değerlendirmesinde
bulundu.

413 milyar dolarlık tutar 

Yenigün, Ticaret Bakanlığının verilerine göre,
bu yılın kasım ayı itibarıyla müteahhitlerin,
yurt dışında toplam bedeli 10,4 milyar doları

olan 175 proje üstlendiğini ifade ederek, "Do-
layısıyla salgın öncesi ortaya koyduğumuz
yıllık 20 milyar dolar tutarında proje hedefini
yakalamamız mümkün olamayacaktır. Geli-
nen noktada, sektörümüzün yurt dışına açıl-
dığı 1972 yılından bugüne kadar 127 ülkede
üstlendiği toplam proje tutarı ise 413 milyar
dolara ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.
Dünya ekonomisinde 2021'de büyümeye
geçiş beklentileri olduğunu aktaran Yenigün,
bu çerçevede inşaat sektörünün kritik bir rol
üstleneceğini tahmin ettiklerini kaydetti. Yeni-
gün, salgının kontrol altına almasıyla küresel
ekonomi ve inşaat sektörü açısından normal-
leşme sürecinin başlayacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Birleşik Krallık ile
serbest ticaret anlaşmamızı yürürlüğe 

koyabilmek için Brexit sürecini nefes nefese,
dakika dakika takip ediyoruz. Amacımız 
bir an önce anlaşmayı imzalamak." dedi

T icaret Bakanlığından yapılan yazılı
açıklamaya göre, Bakanlığın
19'uncu İstişare Kurulu Toplantısı

Bakan Ruhsar Pekcan başkanlığında,
video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon-
federasyonu (TESK) Genel Başkanı
Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Baş-
kanı Nail Olpak, Müstakil Sanayici ve İş
Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı
Abdurrahman Kaan, Uluslararası Yatırım-
cılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem
Sargın, Türkiye Müteahhitler Birliği
(TMB) Başkanı Mithat Yenigün katıldı.
Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, İs-
tişare Kurulu'nun 2020 yılındaki son top-
lantısını gerçekleştirdiklerini belirterek,
gelecek dönemde de bu toplantıları aynı
sıklıkla ve çok daha güzel sonuçlarla yap-
mayı arzu ettiklerini ifade etti. Katılımcı
STK başkanlarına katkıları nedeniyle te-
şekkürlerini ileten Pekcan, şöyle devam
etti: "İstişare Kurulumuzun, kuruluşlarınız
ile Bakanlığımız arasındaki koordinasyona
katkı sağlamasının yanı sıra ben, kuruluş-
larınızın birbirleri arasındaki sinerji ve iş
birliğini de teşvik ettiğini görüyorum ve
bundan memnuniyet duyuyorum. Bu si-
nerji ülkemizin birliği beraberliği ve hedef-
lerine ulaşması açısından son derece
önemli. Bakanlık olarak biz sizleri dinleyip,
sizlerin katkılarından yararlanıyor hatta
diğer icracı bakanlıklarımızla bu önerileri-
nizi, taleplerinizi paylaşıyoruz. Bunun için
önümüzdeki dönemde de İstişare Kurulu-

muzun işleyişi ve gündemle ilgili olarak
sizlerin varsa beklentilerinizi önerile-
rinizi almaktan da son derece
memnun olacağım."

e-Devlet üzerinden
alınacak

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafın-
dan açıklanan esnaf ve
sanatkarlara yönelik
desteklerle ilgili kararın
23 Aralık'ta, karara iliş-
kin uygulama usul ve
esasları belirleyen tebli-
ğin de 24 Aralık'ta
Resmi Gazete'de yayım-
landığını hatırlatan Pek-
can, destek başvurularının
e-Devlet üzerinden en geç
ocak ayının ilk haftası alınaca-
ğını kaydetti. Pekcan, tüm süreç-
lerin sağlıklı bir biçimde yürümesi
için esnaf ve sanatkarların ihtiyaç du-
yacağı her türlü bilgi ve desteği sağla-
maya Bakanlık olarak devam edeceklerini
vurguladı.

Brexit süreci çok değerli 

Brexit sürecini de yakından takip ettikle-
rine dikkati çeken Pekcan, "AB ile Birleşik
Krallık'ın müzakerelerinin tamamlanma-
sıyla bizim serbest ticaret anlaşmamızı yü-
rürlüğe koyabilmemiz için bu süreci
nerdeyse nefes nefese, dakika dakika, saat
saat takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Konuyla ilgili çok sayıda üst düzey temas
gerçekleştirdiklerini, teknik toplantılar yap-
tıklarını anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bizim
kendi anlaşma tasla-
ğımız imzaya hazır hale geldi. Birleşik
Krallık ile AB arasında prensip olarak uz-
laşmaya varıldığı açıklandı. Tabii biz AB
ile olan yükümlülüklerimizden dolayı an-
laşması öncesi (AB-Birleşik Krallık), Birle-
şik Krallık ile serbest ticaret anlaşması
imzalayamadık. Gelişmeleri takip ediyoruz
ancak, AB ile bizim, Türkiye ile İngilte-
re'nin serbest ticaret anlaşmasının aynı
anda yürürlüğe girmesi için her iki taraf ile
de senkronize bir şekilde çalışmalarımızı

devam ettiriyoruz. Amacımız bir an
önce bu anlaşmayı imzalamak.

Bizim taslak anlaşmamız hazır.
Sadece AB’nin kendi Avrupa

Birliği Parlamentosu ve 27
ülkenin görüşlerini al-

ması gerekiyor. Biz o
süreci nasıl hızlandıra-
biliriz hem AB hem
İngiltere’yle görüşe-
rek, onun üzerinde
çalışmalarımızı
devam ettiriyoruz.
Aslında biz hazırız."
Pekcan, Çin'e yönelik
ilk ihracat trenin sefe-

rini tamamladığını,
bundan sonra da bu

seferlerin düzenli olarak
yapılmasını öngördükle-

rini belirterek, gerek Uzak
Asya ile ikili ticaretin gelişti-

rilmesi, Kuşak Yol inisiyatifin-
deki etkinliğin artırılması gerekse

Türkiye'nin rekabet gücünün artırıl-
ması, alternatif taşıma modlarıyla taşıma-
nın yükseltilmesi açısından lojistik
altyapıyla ilgili çalışmaların, atılacak adım-
ların önem arz ettiğini bildirdi. Bakanlığın
Yurt Dışı Lojistik Merkezleri çalışmasına
da değinen Pekcan, bu çalışmaları e-ticaret
vizyonuyla birlikte değerlendirmek gerekti-
ğini aktardı. Bu çerçevede STK'lerden de
2021 yılı genelinde lojistik ve e-ticaret alt-
yapısıyla ilgili görüş ve proje önerilerini al-
maktan memnuniyet duyacaklarına işaret
eden Pekcan, hatta bu tür çalışma ve pro-
jeleri özel sektörden beklediklerini ifade
etti.

Ayçiçeği ve buğday üretiminin yük-
sek miktarda yapıldığı Edirne'de,
çiftçiler kuraklık nedeniyle az su
tüketen lavantaya yönelince ekili
alanlar bir yılda iki katına yükseldi

TMB Başkanı Mithat Yenigün, "Dağlık Karabağ’da ortaya çıkacak ihtiyaçlar ile yeniden imar çalışmalarında
Türk müteahhitlerin aktif rol üstlenmeleri önümüzdeki yıl için önceliklerimiz arasında yer alacaktır" dedi

Müteahhitler rol istiyor

Lavanta herkese
güven veriyor

NEFES
NEFESE
TAKIP!

NEFES
NEFESE
TAKIP!

NEFES
NEFESE
TAKIP!

NEFES
NEFESE
TAKIP!

NEFES
NEFESE
TAKIP!

NEFES
NEFESE
TAKIP!

Farklılıkları
azaltacağız

Pekcan, bir diğer önceliklerinin ihracatçı
tabanının genişletmek, bölgeler ve iller arasındaki ihra-

cat farklılıklarını azaltmak olduğunu vurguladı. İhracatı hem
ülke geneline hem de KOBİ'lere ve küçük işletmelere, koopera-

tiflere daha fazla yaymak için çalışmaları sürdürdüklerini ve buna
devam edeceklerini anlatan Pekcan, bu kapsamda "81 İlde İhracata

İlk Adım" Programını başlattıklarını anımsattı. Pekcan, programın, ihra-
cat ailesine yeni üyeler kazandırma noktasında oldukça başarılı, ses ge-

tirici sonuçlar alacağını düşündüğünü ifade ederek, "Çünkü biz bu
potansiyel firmalarımıza 6 ay süreçle bire bir mentorluk hizmeti
vereceğiz. İhracatçı ve girişimci tabanımızın genişlemesi için

işletmelerimize, girişimci ve girişimci adaylarımıza, esnaf-
sanatkarlarımıza, kooperatiflerimize ve vatandaşlarımıza yönelik

eğitim ve teknik destek çalışmalarımız aynı etkinlikle devam
edecek." değerlendirmesinde bulundu. Pekcan, Bakanlık

olarak dış ticarette, iç ticarette ve gümrük süreçle-
rinde etkinliği daha da artırmak üzere

çalışmaları sürdürmeye devam
edeceklerini kaydetti.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“Kiptaş İzmit Çınar Evler Sosyal

Konut Projesi”nin temel atma
töreninde konuştu. İzmit Beledi-
yesi ile yaptıkları dayanışmanın
benzerini başka belediyelerle de
gerçekleştirmeye açık oldukları-

nın altını çizen İmamoğlu, 
bu kapsamda bir arkadaşını tüm
Türkiye’deki belediyeleri dolaş-
makla görevlendirdiğini söyledi 

Bu anlamda hiçbir parti ayrımı
yapmadıklarına dikkat çeken

İmamoğlu, “Bir parti, hiç 
randevu vermedi. İsmini verme-
yeceğim. Tahmin etmekte zorla-
nacaksınız elbette" dedi. Ekrem

İmamoğlu, “Bu memleket bizim.
Partizanlık belası, bu ülkenin

gerçekten sabrını zorlar 
durumda. O manada partizanlığı

yok etmek lazım” diye konuştu

PARTIZANLIK
YOK EDILMELI

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
iştiraki KİPTAŞ ve İzmit Belediyesi iş
birliğiyle hayata geçirilen Arızlı Ma-

hallesi’ndeki “İzmit Çınar Evler” projesi
için temel atma töreni düzenlendi. ‘Afet
odaklı sosyal konut’ üretmeyi amaçlayan
projenin temel atma töreni, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçek-
leştirildi. TBMM Başkanvekili ve Kocaeli
Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli
milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye
Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve KİP-
TAŞ A.Ş. Genel Müdürü Ali Kurt da hazır
bulunduğu törende ilk konuşmaları, Kurt
ve Kaplan gerçekleştirdi. Her türlü engel-
lemelere rağmen hizmetlerini sürdürmeye
devam ettiklerini vurgulayan Kaplan,
“Türkiye’nin kalbini yönetiyor” dediği
İmamoğlu’na, kendilerine verdiği destek-
ten dolayı teşekkür etti.

Tasarım sorunu var

İstanbul’un en ön plandaki konusunun
deprem olduğunu belirten İmamoğlu,
“Deprem kuşağı üzerindeki her kenti de-
rinden ilgilendiren böylesi önemli bir ko-
nuya, hep birlikte el ele kol kola çözüm
bulmak mecburiyetimiz var” dedi. Proje-
nin, kentsel dönüşüm değil, bir sosyal
konut projesi olduğunu aktaran İma-
moğlu, “Türkiye’nin kesinlikle bir tasarım
sorunu yaşadığı ortada. Yani konutlara
baktığımız zaman, son yıllarda üretilen
toplu konutlara, sosyal konutlara, ‘Tasa-
rım gücü açısından kente ne katıyor ya da
estetik açısından insanlara yaşam kalitesi
açısından bizi nereye taşıyor’ diye sordu-
ğumuzda; ne yazık ki istediğimiz o olgun
cevapları alamıyoruz” dedi. Bu anlamda
KİPTAŞ’ın kendileri için önemli bir moti-
vasyon kaynağı olduğunu kaydeden İma-
moğlu, İstanbul özelinde yaptıkları
deprem ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla
ilgili bilgiler paylaştı. 

Röntgenini çekmeliyiz

Avcılar ve Silivri’deki çalışmalardan ör-
nekler veren İmamoğlu, “Niyetimiz;
2023'ün sonuna kadar, İstanbul'un yapı
stokunun tam bir röntgenini çıkarıp, yüz-
leşmek. Yaşadığımız talihsizlik ne?  Biz gi-
diyoruz, evlerin tespitini yapmak istiyoruz,
ama vatandaş, evinin röntgenini çekilme-
sini istemiyor. Bu oran az değil. Bazı yer-
lerde yüzde 15, yüzde 20’lere kadar
çıkabiliyor. Yani vatandaş; yüzleşmekten,
‘evsiz kalacağım, barksız kalacağım’ diye
korkuyor. Şimdi tümüyle vatandaş haksız
mı? Değil. Ama biz, ısrarla İstanbul'un
röntgenini çekmek zorundayız. Çünkü,
evinin tespitinin yapılmasından korkan va-
tandaşımızın bile burnunun kanamasın-
dan biz sorumluyuz. O açıdan bu
sorumlulukla yol alıyoruz. İBB, bu envan-
teri çıkaracak ve envanteri çıkardıktan
sonra, tabi kimseyi yarı yolda bırakmamak
adına, kentsel dönüşümde de örnek mo-
dellerle İstanbul, büyük bir seferberliğe
tabi tutulacak” ifadelerini kullandı. 

Iskalanmış bir şey var

"Bakın bir istatistik daha vermek isterim"
diyen İmamoğlu, şöyle konuştu: "TOKİ ve
diğer kurumlarıyla, 1 milyon konut ürettik

diye, Sayın Cumhurbaşkanı’mız açıklama
yaptı. Daha doğrusu, Cumhurbaşkan-
lığı’nın bu konuda deklarasyonu var. Son
18 yılda ciddi bir üründür, ciddi bir başarı-
dır; alkışlıyoruz. Yine kendileri dedi ki,
‘Ama 6,5 milyon konutu daha dönüştür-
mek zorunluluğumuz var.’ Çarpın, bölün
18 sene ile bizim 110 seneye ihtiyacımız
var, ki Türkiye'nin dönüşüm olsun. Bu
mümkün değil. Yani bunun tek elden,
TOKİ ile KİPTAŞ’la olması mümkün
değil. Bunun, bir sisteme kavuşması zo-
runluluğu var. O manada burada ıskalan-
mış bir şey var. Ciddi anlamda sektörün
bu yöne doğru evrilmesini, oranın finans-
man modelini oluşturmayı sağlamak... Bu
noktada Çevre ve Şehircilik Bakanı’mızla,
yaklaşık 7-8 münasebetle, sonucu anla-
mında sağlıklı bir seviyeye gelen ilişki yö-
netiyoruz. Günün sonunda önerdiğimiz
şey şu: Bunun seferberlik olduğunu kabul
etmek, siyaset üstü bir konu olmasını sağ-
lamak, asla bir siyasi mesele haline bu işi
dönüştürmemek. Yani Fatma Baş-
kan’ımız, burada bir dönüşümle ilgili
karar alacağı zaman, siyasi bir dayatma ya
da siyasi bir engel olma modeliyle, bir Bü-
yükşehir Belediyesi'nin meclisinde, kapı-
sında beklemeyecek. Tam tersi de olabilir;
A Partisi, B Partisi fark etmiyor. Tam tersi
varsa, bunun da önüne geçecek olan, bir
konsey marifetiyle, bağımsız bir kurul gibi,
acil eylem planı gibi kararları alan bir me-
kanizmanın oluşturmasını, önerdik ba-
kanlığa. Ve ‘Deprem bölge kurulları
oluşsun’ dedik. Öyle zaman geliyor ki; yı-
kılması gereken bir bina, ayakta zor duru-
yor, biz, o binayı boşaltamıyoruz.
Boşaltıyoruz, yıkamıyoruz. O kadar garip
sorunlarla uğraşıyor ki. Nasıl çözüme ka-
vuşturacağız? Onun için Sayın Bakan’a
dedi ki, ‘Bu işin bir bütüncül yapıya ihti-
yacı var.’ Bu anlamda birkaç adım atıldı.
Şimdi, geniş çerçevede bahsettiğimiz ve
tariflediğimiz konsey modeli üzerinden
toplantı yapma kararı verdik. ‘Yarın bu
konsey olur olmaz, ondan sonra karar ve-
relim’ diye de prensip anlaşmasına vardık.
Bundan niye bahsediyorum? Biz, burada
inşaat sektörü temsilcilerini toplayacağız.
En önemli alanı olan finans sektörünü çe-
keceğiz. Tabii ki belediyeler, tabii ki Bakan-
lık, tabii ki Büyükşehir Belediyesi, Valilik
hepsi bir arada hareket etmek koşuluyla,
süreci tek elden, doğru kurallarıla yönetme
çabası içerisinde olacağız."

Deprem önemli bir konu

Binası yıkılmak üzere olan vatandaşa, sıfır
faizle kredi vererek evini yenilemesine ola-
nak sağlanmadığı sürece, sorunun çözüle-
meyeceğin ve büyük bir seferberliğe imza
atılamayacağını vurgulayan İmamoğlu, “5
daire yerine 10 daire yapmak, 7 daire ye-
rine 12 daire yapmak, yani emsal artışıyla
kentlerimizi rezil rüsva ederiz. İstanbul'da
bunun trajik örneği, Fikirtepe'dir.  Devletin
şu anda oraya, yarattığı travmayı ve traje-
diyi çözmek için 5 milyar lira ayırdığını
Sayın Bakan kendisi açıkladı. Bu tür so-
runları yaşamamak için, böylesi bir kon-
serde herkes elini taşın altına koymak
zorunda. Deprem önemli bir konu. Bakın
İzmit'te yaşanan deprem, Türkiye'de 2001
krizini getirmiştir. O dönemdeki ekonomik
travma, o dönemdeki kredilerin ödeneme-

mesi 2001'deki o derin krizi getirmiştir he-
pimizin önüne. Siz, İstanbul depreminin
Türkiye’ye yaşatacağı tramvayı düşünebi-
liyor musunuz? ‘Allah korusun, Allah ge-
cinden versin’ diyorum ben. O bakımdan
bu mesuliyetimizi hissediyoruz, yolumuza
devam ediyoruz kurumlarımızla, iştirakle-
rimizle, birimlerimizde. Ama bu sorunun
A Partisi, B Partisi, A Belediyesi, B Beledi-
yesi ya da hükümet ya da bakanlık; tek ba-
şına hiçbir kurumun çözemeyeceği
büyüklükte olduğunu unutmayalım. Her-
kesi işin içine sokarak bu süreci çözmek
zorundayız” dedi.

Bir parti hiç randevu vermedi

İzmit Belediyesi ile yaptıkları dayanışma-
nın benzerini başka belediyelerle de ger-
çekleştirmeye açık olduklarının altını çizen
İmamoğlu, bu kapsamda görevlendirdiği
bir yol arkadaşının Türkiye’deki tüm bele-
diyeleri dolaştığı bilgisini paylaştı. Bu an-
lamda hiçbir parti ayrımı yapmadıklarına
dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:
"Bir parti, hiç randevu vermedi. İsmini ver-
meyeceğim. Tahmin etmekte zorlanacak-
sınız elbette! Diğer bir parti de randevu
veriyordu, tam yarıdan sonra uyandı; o da
vermemeye başladı. Benim derdim ne ola-
bilir ki? Arkadaşım belediyeleri geziyor.
Nasıl iş birliği yapabiliriz? Nasıl envanter
paylaşımı, deneyim paylaşımı yapabiliriz?
Yani Türkiye'nin herhangi bir belediyesi,
İBB'nin kapısını çalsa, benim herhangi bir
arkadaşım, onu reddedebilir mi? Yahu
mümkün mü? Bunu aşmak adına, biz di-
yoruz ki; ‘Bugün dayanışma içindeyiz İz-
mit’le. Başka dayanışma içinde olan,
olmayı isteyen başka bir belediyemiz varsa
da kapımız açık ardına kadar. Buyursun,
gelsin. Kocaeli’nin bütün belediyelerine
duyuruyorum. Bunu niye söylüyorum; bu
memleket bizim. Partizanlık belası, bu ül-
kenin gerçekten sabrını zorlar durumda. O
manada partizanlığı yok etmek, birilerinin
talimatı üzerinden değil, seçilmiş ve görev
edinmiş insanların vatandaşa hizmet ve
vatandaşa iyilik yapmak adına mücadele-
sinin önünde hangi akıl duruyorsa,
onunla mücadele etmemiz lazım."

MÜGE YÜCETÜRK
BİZİM SUYUMUZ 
MELEN’DEN GELİYOR

Bursa ve Balıkesir illeri ile İzmit’teki
dayanışmaya benzer çalışmaları
olacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu,
“İstanbul'u yakın coğrafyası çok il-
gilendiriyor; ulaşımıyla, şehirleşme-
siyle, sosyal ve kültürel yaşamıyla,
hatta ve hatta havasıyla, suyuyla...
Bakın, bizim suyumuz Melen’den ge-
liyor. Melen civarına, İBB’nin ciddi
bir yatırımı var. Dolayısıyla, aslında
hinterlandı çok geniş bir şehirden
bahsediyoruz. Aynı zamanda Türki-
ye’ye etkisine baktığımızda; bu da-
yanışmayı en iyi örnekleri ile
Türkiye'nin her yerinde yapmaya,
elimizden gelenin en iyisini yapmaya
kararlıyız” dedi. “Burada 3 şey
benim için çok kıymetliydi” diyen
İmamoğlu, bunları,“düşük peşinat”,
“taksitlerin asgari ücreti aşma-
ması” ve “sağlık çalışanları ve şehit
ailelerine özel hak tanınması”olarak
sıraladı. Kaplan ve emeği geçen
herkese teşekkür eden
İmamoğlu,“Bu 3 prensibin de bu-
rada karşılanması beni, çok çok
mutlu etmiştir. Umut ediyorum ki;
bugün atacağımız temel, hayırlara
vesile olsun. Allah tamamına erdir-
sin. Hep beraber, burada mutlu bi-
reylerin olduğu anahtar teslimini de
yaparız diye umut ediyorum” ifade-
lerini kullandı. Konuşmaların ardın-
dan butonlara basılarak temel atıldı.

“Kiptaş İzmit Çınar Evler Sosyal Konut
Projesi”, İzmit’in dayanıklı yapı stoku-
nun artırılması ve nitelikli, modern,
ulaşılabilir bir sosyal konut projesi
inşa etme vizyonuyla tasarlandı. Yeni
nesil sosyal konut ve butik yaşam an-
layışını buluşturan proje, 4 blokta 143
konut ve 5 ticari birimden oluşuyor.
Projede, ortalama kat brüt alanları 87
m2 olan 37 adet 2+1 bahçe kulla-
nımlı daire, 93 m2 olan 66 adet 2+1
ara kat daire, 124 m2 olan 40 adet
3+1 olmak üzere toplam 143 konut
var. Projenin yüzde 40’ı yeşil alandan
oluşuyor. Projede; geniş yeşil alanlar,
otopark ve spor alanları var. Başvuru
şartı olarak; kendisi veya eşine ait evi
olmaması, son bir yıldır Kocaeli il sı-
nırlarında ikamet etmesi ve daha önce
KİPTAŞ’tan ev almamış olması gerekli.
Projeye; 28 Aralık ve 18 Ocak tarihleri

arasında, KİPTAŞ İzmit Çınar Evler Si-
tesi (cinarevler.kiptas.com.tr) üzerin-
den online talep alınacak. 500 TL
katılım bedeli, yine internet üzerinden
kredi kartı veya havale/EFT ile ödene-
bilecek. Ayrıca İzmit'te bir başvuru ça-
dırı kuruldu. Detaylı bilgiler web
sitesinde yer alacak. 0262 255 55 41
numaralı hat üzerinden de bilgi alına-
bilecek. Projedeki konutların yüzde
21’ine denk gelen kısmı şehit aileleri,
harp ve vazife malulleri ile dul ve ye-
timleri; en az yüzde 40 oranında en-
gelli vatandaşlar ve kamu ve özel
sağlık kurum ve kuruluşlarında sigor-
talı olarak çalıştığını belgeleyen tüm
sağlık personeli için ayrılıyor.

PROJENİN DETAYLARI

AsgAri Ücret Tespit Komis-
yonu, 2021 yılında geçerli ola-
cak asgari ücretin belirleneceği

dördüncü ve son toplantısını bugün ger-
çekleştirdi, milyonların beklediği açıklama
geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı son-
rası yaptığı açıklamada 2021 yılında uygu-
lanacak asgari ücretin bekar bir işçi için
brüt 3 bin 577 TL 50 kuruş, net 2.825 lira
90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.
Böylece asgari ücrete yüzde 21.56 ora-

nında zam yapılmış oldu. Evli ve 3 çocuklu
bir çalışan ise 3 bin 13 lira 72 kuruş asgari
ücret alacak. Asgari ücretli bir çalışanın
3.577 TL olan brüt maaşı 500,85 TL si-
gorta primi, 35,78 TL işsizlik sigortası
primi, 456,13 TL gelir vergisi, 27,15 TL
damga vergisi kesildikten sonra 2.557
TL’ye düşüyor. 268 liralık AGİ tutarı eklen-
dikten sonra da net 2.825 TL’ye yükseliyor.
Asgari ücretin işverene maliyet ise 4 bin
203 TL olacak. Ayrıca asgari ücrete hükü-
met desteği tüm işletmeler için 75 TL ola-

rak sürdürülecek. Selçuk konuşmasında,
beşeri ve iktisadi kaynakların daha etkin
kullanılarak istihdam dostu büyümeyi ve
sürdürülebilir kalkınmayı tesis etmeyi he-
deflediklerini belirterek, "İşçilerimizi ve işve-
renlerimizi birlikte koruyarak çalışma
barışını güçlendirmeyi, kayıt dışı istihdam
ile mücadele ederek çalışanlarımızın sosyal
güvencesini temin etmeyi,çalışanlarımızın
emeğine sahip çıkarak sosyal adaleti pekiş-
tirmeyi, temel önceliklerimiz olarak gör-
mekteyiz" dedi.

Rakam yeterli değil

Bakan Selçuk’tan sonra söz alan Türk-İş

Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yaptığı
açıklamada, “2021 yılında geçerli olacak
asgari ücret gördüğünüz gibi işveren ve hü-
kümet kesimi temsilcileri tarafından oy
çokluğuyla belirleniyor. İşçi kesimi olarak
alınan karara muhalif kalıyoruz ve katılmı-
yoruz" dedi. “Asgari ücret çalışmalarında
işçi kesimi olarak öncelikle çalışanların
kendileri ve aileleri için insan onuruna yarı-
şır gelir elde etmeleri için çaba göstermiş-
tik” diyen Nazmi Irgat şunları söyledi:
"Komisyonun görevlendirdiği TÜİK bekar
bir işçinin yaşama maliyetinin Kasım 2020
itibariyle 2 bin 792 lira olarak belirledi ama
detayları da var tabii ki.”

Kendime nasıl 
yardım edebilirim? 

B
aşka seçim olmayınca, ister istemez duygusallık
daha ağır basıyor. Yıllardır yaşam yolunda reh-
ber olan bir kişi olarak yaşlıların düşüncelerinin

dili olmak istedim.  
Bir insan mecburi kısıtlamaya girerse sıkıntılar so-

nucu duyguları nasıl dillenir başlayalım.  
Kafama takılan ilk soruyu kendime soruyorum…Ce-

vabını bulacak mıyım?  
Cevaptan önce sorduğum soruyu çok düşünüp iyi an-

lamalıyım. 
“Söyle bana, söyle bana ben kimim?” diye sorarken

kendime, kapalı kaldığım evimin camından dışarı bakı-
yorum.  

Birden sanki bir şeyler değişiyor. Gökyüzündeki bu-
lutlar kayboldu ve yerlerini çok derin bir karanlığa bı-
raktılar. Çok ama çok uzaklarda parlayan yıldızlar
yalnızlığımı daha da sonsuzlaştırıyor gibiydiler. Çaresiz
kalmak bu mu?  

Kapalı kal kendini koru derken bu ruhsal çöküntüye
doğru çekilmelere boyun mu eğeceğim. Boyun eğme-
sem de nasıl itiraz ederim. Kendi hür özgürlüğünde ya-
şayan kişiyken şimdi… Ben bu muyum? 

Ben…ben kimim? Gerçekten biliyor muyum? Bildi-
ğim burada kendi evimde olsam da tek başımayken yar-
dıma ihtiyacım olursa…Evde kal evden çıkma diyorlar
ya…Bana kim yardım edecek? 

Soruyu içimden de yüksek sesle de sorsam aynı
cevap alacağım… 

Bana yardım edecek tek insanın kendim olduğu! 
O halde kendime nasıl yardım edebilirim? 
Evet yanlış okumadınız, bir birey olarak yalnız kendi

adıma söylemiyorum.  
Şu azılı, bulaşıcı görülmez katil, ölümün en büyük

Azrail gibi görevlisi mikroptan saklanırken kendimize
nasıl yardım edebiliriz? 

Bir tek ağzımızı burnumuzu maskeyle kapatıp temiz-
liğe hijyene dikkat ettiğimizde kendimizi kalabalıktan
insanlardan uzak tutup korumaya aldığımızda her şey
düzelecek mi? 

Yıllardır doğru bencil olmayan kendisinden başkasını
da düşünen ve en gerektiğinde yanında olan bir insan
olmak için yaşam sürerken, şimdi…? 

Dost, arkadaş aynı evi paylaşmayan en yakınımızdan
dahi uzak düşmemiz ne çok düşündürücü. Ellerden hani
gözünüzü açar açmaz yatana kadar elinizden düşürme-
diğiniz telefon var ya halleder mi? Mesela sizinle karşı
karşıya gelmeden acılarını dertlerini telefonla paylaş-
mak istediklerinde konuşmak tek çare miydi? 

Uzaktan, hiç göz göze gelmeden, kokusunu duyma-
dan, dokunmadan hani film seyreder gibi…Yok bu kez
ekranlarda seyrettiğimiz filmin oyuncularıyla 
konuşmak gibi… 

Canlı sıcak duyguların kış mevsiminde üşümesi hatta
dondurucu kışı yaşaması gibi… 

Ta çocukluğundan beri spor yapan yaş alsa da hala
omurgasını beynini sağlıklı tutan kişilerde nasıl dahil
olabilir eve kapanmaya. 

Hadi evde sporunu yap bak para da vermeyeceksin
aç televizyonu sağlıklı kalman için spor yaptırıyorlar. 

65 üstü diye her insan aynı beden aynı metaboliz-
maya mı sahip ki aynı hareketleri yapsın? 

Ya bu yaş almışların otonom sistemleri bozulduysa
hani ruhsal durumları sinir sistemleri sindirim sistem-
leri de dahil…Kalple ilgili sorunu varsa kaslarıyla den-
geyle ilgili sorunları varsa…Herkese aynı sporu
yaptırabilecek misiniz? Yıllarını spora adamışlar du-
rurken gençleri yani yasaktan uzak serbest olanlar
daha mı uzman? 

Yapılan her hareket nefes içermek zorunda. Ya bazı-
larında hipertansiyon, yüksek tansiyon ya da düşük 
tansiyon varsa ne olacak?  

Her bir durumda ayrı nefes alıp verme bilgisi dışında
sadece “Nefesini tutma nefes al ver” cümlesi yetecek
mi? 

Bilgi tecrübe potansiyeli yüksek olanlar bu kısıtla-
mada pasif kalıp sönecekler mi?  

Bu sosyal ayrımcılıkla yaş almışları daha fazla yaş-
landırıp ihtiyarlatmayacak mı? 

Yaş ilerledikçe vücudunu organlarını koruması hem
kendi hem de başka insanlar için hala aktif iş gücü
olanların çalışması gerekirken durdurulması ne kadar
sağlıklı bir karar…? 

Farklı bir aktivitelerde etkili olabilecekleri neden 
düşünülmez? 

Pasif hale getirip ruhsal bedensel toplumsal ve sosyal
kısıtlamalarda korumaya mı alınmış oluyorlar? 

Bu yaşlıları koruma adı altındaki kısıtlamada aşırı-
lık normal yaşlanma sürecini daha da ağırlaştıracağı
neden düşünülemiyor? 

Evet 50 yaşından sonra metabolizma yavaşlıyor ve
60 hatta 65 yaşında kendi haline bırakıldığında çöküşe
uğruyor. En büyük zararı da beyin görüyor. 

Evet yaşlılar adına şimdi soruyorum…Heyyy orda
kimse yok mu beni bizi duyan gençler hadi meydan
sizin ya verin bir cevap diye bağırıyor 65 yaş üstü
omurgası gençler. 

Ben sordum kendime “Ben kimim” diye cevabı bu-
güne kadar yaşadıklarımda çok iyi biliyorum da yaşa-
mım engellenirse yaşayamadıklarımda nasıl bir insan
olacağımın cevabını bilemiyorum. 

Sevgiden uzaklaşmadan yeni günleri sağlıklı yaşa-
mak dileği ile sorulara cevap bulmak istiyorum.

Maide ÖREN

maide_yogi@hotmail.com

KEŞİF

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU



Y eni bir yıla sayılı günler kaldı.
Her zaman yaptığımız gibi,
güzel di-

leklerde
bulunup,
umutla
karşılaya-
cağız yeni

gelen seneyi... Karar-
lar alacağız, hedefler
koyacağız. Ancak, bu
yılbaşı gecesinin biraz
buruk olacağı malum.
Dışarıda program ol-
mayacak, eski yılı sev-
diklerimizle bir araya
gelip, uğurlayamayaca-
ğız. Çok geçmiş yıllarda
olduğu gibi evimizde, ai-
lelerimizle  televizyon ba-
şında hoşgeldin diyeceğiz,
hoş gel 2021...
Bugün, Sağlıklı Beslenme
Uzmanı, Diyetisyen
Melis Ece Sabri ile yeni
yıla özel, çok keyifli bir
söyleşi gerçekleştirdik.
31 Aralık akşamından
itibaren, pazartesi gü-
nüne kadar bir kısıtlama
söz konusu olacak.
Mutlaka her evde yılba-
şına özel yemekler, tat-
lılar, çerezler
hazırlanacak. Peki,
evde kaldığımız süre-
lerde beslenme konu-
sunda nasıl dikkatli
olabiliriz? Yeni yılda daha sağlıklı
beslenme hedefi olanlara, yılbaşı gecesi ve
sonrası için verdiği bilgilerin çok faydalı ola-

cağını umuyorum. 
Bunun yanı sıra, annelere-babalara

çok önemli bir mesajı ola-
cak. Sağlıklı bir kuşak
ve gençlik için bu ko-
nuyu önemle dikkate
almanızı özellikle rica
ediyorum.
Yılbaşı gecesi tüketim
miktarı normal za-
manlara göre daha
fazla olacak, ancak
korkmanıza gerek yok.
Çünkü; “Yılbaşı ertesin-
deki günü çok sıkı bir di-
yetle geçirmek yerine
kısıtlamaların olduğu 3
günü dengeli ve sağlıklı
beslenme düzeninde ge-
çirirsek yılbaşı akşamının
kötü etkilerinin tamamını
kendimizi çok yormadan
atmış oluruz” diyor,
Melis Ece Sabri.
Buyurun devamını oku-
yalım...

nYeni bir yıla girece-
ğiz. Ev halkı ile bera-
ber tv başında ve
sofrada uzun zaman
geçirilecek. Gün
içinde nasıl bir bes-
lenme tercih 
etmeliyiz?
31 Aralık günü sa-
bahı sağlıklı bir

kahvaltı yapılmalı,
güne tok tutucu bir kahval-

tıyla başlayıp gün boyu yapılacak ara atıştır-
maların önüne geçilmeli. 1 tost, 1 yumurta

veya 1 kase yoğurt,
yulaf ezmesi ve
meyve içeren bir
kahvaltı uygun
olacaktır. Öğle ye-
meği mutlaka yen-
meli, akşam
menüsü öncesi
aşırı acıkmaların
önüne geçilmeli. 1
tabak sebze ye-
meği, 1 kase yoğurt,
1-2 dilim tam tahıllı
ekmek ile planlanan
öğle menüsü akşam
alınacak protein ön-
cesi sebze dengesini
sağlayacaktır.

nAkşam yemeği me-
nüsünde ne tavsiye
edersiniz? Fazla kalori-
lerin önüne nasıl 
geçebiliriz?
Yılbaşı menüsünde, ol-
mazsa olmaz hindi/tavuk/
et grubu yanına pilav veya
püre eşlik edeceği için o
akşam ayrıca ekmek tüket-
memeye dikkat edilmeli. Sa-
lata veya yoğurtlu salatalar ile
sofradaki çeşitlilik sağlanmalı,
mümkün olduğunca mayonezli,
kızartma sebzeli mezeler hazırla-
maktan kaçınmalıyız. Yemek ön-
cesi veya sonrası atıştırmalık
sağlıklı kanepeler hazırlayıp hem
gece boyu yemeye devam edip hem
kalori alımını fazla artırmadan keyifli
bir gece geçirebiliriz. Çeri domates, top
peynir, roka üçlüsünden veya tam tahıllı
ekmekler üzerine labne, hindi füme ile

düşük kalorili sağlıklı kanepeler hazır-
layabiliriz. Hatta taban olarak ekmek
yerine salatalık dilimlerini kullanarak ka-
loriyi daha da azaltabiliriz.

nYemek sonrası tüketilecek meyveler ve
çerezlerde seçici olmalı mıyız?
Meyve grubunu fazla tüketmek çok

sorun yaratmaz. Fakat özellikle çerezlerin ka-
lorisi yüksek olduğu için kontrollü tüketmek
faydalı olacaktır. Fındık, badem, fıstık gibi
yağlı tohumların yanına leblebi de eklenerek
kalori dengeleyip tokluğu biraz daha 
artırabiliriz.

nAlkol tüketecek olanlar, yemekte hangi 
guruptan fedakarlık etmeli?
Aslında ana yemek yanına karbonhidratı az-
altıp alkol ekleyerek
denge sağla-
mak

mümkün. Ana yemekteki protein grubu ile alı-
nan alkol, kan şekerinde dengeli bir artış yapa-
cağından uygun olacaktır. Yemek sonrasında
alkol almaya devam edilecekse de cips, çerez,
çikolata gibi alkol yanı atıştırmalıkların mik-
tarlarına dikkat edilmeli, bu atıştırmaların al-
kolden daha kalorili olduğu unutulmamalıdır.

nSonraki günlerde sokağa çıkma yasağı ola-
cak. Bu günlerde nasıl bir beslenme seçimi 
yapılmalı?
Genellikle 1 Ocak gününün menüsü geceden
kalan yemekler oluyor. 31 Aralık sonrası so-
kağa çıkma yasağı olan günler için sebze gru-
bunu önceden temin edip, 1-2 öğünlük sebze
yemeğimiz hazır olarak bulunursa, bir öğün

akşamdan kalan protein grubu, bir
öğün de hazırlayacağımız

sebze grubunu kullana-
biliriz. Özellikle 1

Ocak günü için
geç kalkılaca-

ğını da dü-

şünürsek geç kahvaltı, yoğurt meyve veya
sütlü kahve meyve gibi bir ara öğün, sebze ye-
meği içeren bir akşam menüsü ile öğün sayı-
sını azaltmak bir önceki akşamın etkilerini
atmaya yardımcı olacaktır.

nDiyette olanlar diyeti bozarsa, ertesi gün
kaldığı yerden devam etmeli mi?
Genelde zayıflama diyetlerinde her hafta bir
ödül öğünü uygulamaya çalışıyoruz. Yılbaşı
akşamını da ödül öğünü gibi düşünüp ertesi
gün diyete kaldığı yerden devam edilmeli, çok
katı diyetlere geçiş yapılmamalıdır.

nBir kadeh alkolün vücuttan atılma süresi 
ne kadardır?
Alkol içerdiği kalorinin yanı sıra vücutta ödem
tutumu da yaptığı için ertesi gün bol su tüke-
terek ödem etkisini bir günde vücuttan atabili-
riz. Ortalama bir kadeh alkollü içki 200-250
kalori olduğu için yine ertesi gün normal bir
beslenme planına geçerek bir günlük süreçte
vücudu çok rahat toparlayabiliriz. Burada
dikkat etmemiz gereken nokta alkolün do-
zunu çok artırmamak olacaktır.

nÇocuklarla ilgili çok önemli bir konuya 
değindiniz. Anne-babalara bu konuda ne tav-
siye edebiliriz?
Şüphesiz ki bu dönemde düzeni en çok deği-
şenler çocuklar ve gençler oldu. Okuldaki ha-
reketli yaşantıları azalan, masa başından
kalkamayan, normalde sporla uğraşırken
şimdi kulüplerine gidemeyen çocuklar bir de
can sıkıntısından yemek yemeye başlayınca
kilo artışı ve bel bölgesi yağlanmaları da kaçı-
nılmaz oldu. Bu sürecin uzun süreceğini ka-
bullenip, kısıtlamalı saatler kaynaklı dışarıda
yürüyüş, aktivite yapılamasa da en azından ev
tipi hareketler, ip atlama gibi çocukların yapa-
cağı egzersizler eklenmelidir. Cips, gofret gibi
paketli ürünleri eve sokmadan, ev yapımı sağ-
lıklı kek-kurabiyeleri tüketmeli, dışarıdan sipa-
riş verilen fast food yiyecekleri çok sık
kullanmamalı, özellikle şekerli, gazlı içecekler-
den uzak durmalısınız. Ailenin tüm bireyleri
bu kurallara dikkat ederse çocuklar için de
uyum sağlamak çok zor olmayacaktır.

nVerdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
Son olarak eklemek istediğiniz birşey var mı?
Herkese güzel bir yıl diliyorum. Sağlıkla, sıh-
hatle, huzurla iyi yıllar dilerim.
Sevgiyle kalın 

SALI 29 ARALIK 2020

SÖYLEŞİ8

Yılbaşı akşamı alkol tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden
Diyetisyen Melis Ece Sabri, "Ortalama bir kadeh alkollü içki 200-250 kalori
olduğu için yine ertesi gün normal bir beslenme planına geçerek bir 
günlük süreçte vücudu çok rahat toparlayabiliriz. Burada dikkat etmemiz
gereken nokta alkolün dozunu çok artırmamak olacaktır" dedi

DOZUNU IYI
AYARLAYIN!

Bahçeşehir Atatürk Lisesi'nden mezun ol-
duktan sonra bilinçli bir tercihle İstanbul
Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü'ne başladım. Üniversite eğitimim
boyunca Batıköy ASM, Avrupa Florence
Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi, Şişli Florence Nightingale
Hastanesi, Türk Diabet Cemiyeti Harbiye
Özel Diyabet Hastanesi(TÜDOV), Galata-
saray Akademi, Çapa İtf Spor Hekimliği,
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh
Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E. A. Hasta-
nesi,  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hasta-
nesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi, İstanbul Kanuni
Sultan Süleyman Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi gibi kurumlarda
stajlarımı yaparak ve çeşitli
kongrelere katılım sağlaya-
rak üniversite eğitimimi ta-
mamladım. Mezun
olduktan sonra Özel
Hayri Sivrikaya Has-
tanesi'nde bir süre
çalışıp, sağlıklı ve
doğru beslen-
menin özel ilgi
gerektirdiğine
inanarak,
şuan Mima-
roba'da bu-
lunan özel
danışma
merkezimi
açmaya
karar 
verdim. 

Melis Ece Sabri kimdir?

nHangi tatlılar daha masum? Bize 
korkmadan yiyebileceğimiz bir tatlı

 önerir misiniz?
Yılbaşı akşamının ilk akla gelen tatlısı genelde
kabak tatlısıdır. Meyve tatlısı sınıfına aldığımız

kabak tatlısını yarı masum tatlılar arasında gör-
mekteyiz. Özellikle çok yoğun şekerli yapma-

dan, porsiyonu da küçük tutarak tüketeceğimiz
kabak tatlısı yılbaşı akşamı için uygun olacaktır.
Ama "ben o gece diğer ürünleri biraz kaçırırım,
en azından tatlıyı daha sağlıklı seçeyim" derse-
niz de sizlere pratik ve sağlıklı bir tarif vereyim;

Küçük kup veya kavanozların alt kısmına gra-
nola veya yulaf ezmesi koyup, ara katına bal

eklenmiş yoğurt, üst katına da fırınlanmış,
sotelenmiş elma tarçın karışımı veya 

ananas badem ikilisi veya dondurulmuş
çilek, ahududu gibi kırmızı meyveler 

veya haşlanmış balkabağı, kabak çekir-
deği ve bal karışımı ekleyerek

meyveli, yoğurtlu mideyi 
rahatlatan, görseli de 

yılbaşına uygun parfeler
hazırlayabilirsiniz.

nSu tüketmeyi sevmeyenler var.
Çay, kahve içerek de su açığını
tamamlamış olmuyor muyuz?
Çay ve kahve diüretik (idrar sök-
türücü) içecekler. Çok içildiğinde,
vücutta bulunan su atılıyor ve su
ihtiyacı duyulmadığından, yeterli
suyun alınmasına engel oluyor.
Bu defa susuz kalma tehlikesi
oluşuyor. Diyelim ki sürekli na-
neli su içiyorsunuz, o zaman su
özelliğini kaybediyor. Devamlı
içildiğinde vücut onu su gibi de-
ğilde, bitki çayı gibi algılıyor. Eğer
kahve ve çay tüketiminiz fazla
ise, yanında sürekli su içmeyi
alışkanlık haline getirmeniz iyi
olur. Maden suyu da alınabilir
fakat abartmadan günde en fazla
2-3 bardak tüketmeye dikkat
edin. Su içmeyi sevmiyorsanız,
arada içine tarçın, karanfil atıp
kendizi sadece su içmeye alıştı-
rabilirsiniz.

HİÇBİR ŞEY
SUYUN YERİNİ

TUTAMAZ!

EN MASUMU 
KABAK TATLISI

SEVİM
GÜNEY
YILDIZ

SÖYLEŞİ



B elediyelerde yapılan yolsuzlukları
bir bir ortaya çıkaran Sayıştay'ın
Beşiktaş Belediyesi 2019 yılı dene-

tim raporu dikkat çekti. Beşiktaş Belediye
Başkanlığı'nın birçok usulsüzlüğünün or-
taya döküldüğü raporda en dikkat çekici
tespit, 12 Eylül 2019 tarihinde yapılan araç
kiralama ihalesinde görüldü. İlk olarak ilgili
kiralamanın açık ihale usulüyle yapılması
gerektiğine vurgu yapan Sayıştay, pazarlık
usulü ile adrese teslim ihale yapıldığını or-
taya koydu. Pazarlık usulü ihalenin ancak
özel hallerde yapılabileceğini vurguladı. 

Komisyon oluşturuldu

Tartışılan kiralama ihalesine 3 şirketin davet
edildiği fakat 2 şirketin teklif verdiği öğre-
nildi. Son teklifler alındıktan sonra şirketler-
den biriyle KDV hariç 12 milyon 980 bin
910 TL bedel üzerinden sözleşme imza-
landı. Kısa bir süre sonra 3 aylık olarak ya-
pılan pazarlık usulü ihaleyi alan şirketin
Beşiktaş Belediyesi'ne sahte kefalet senedi
verdiği ortaya çıktı. Kefalet senedinin sahte
olmasına rağmen belediyenin ihaleyi fes-
hetmemek için direndiği görüldü. Yüklenici
tarafından teminat olarak verilen kefalet se-
nedinin sahte olduğu iddiasına ilişkin ola-
rak 1 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Valiliği
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü tarafından bilgi is-
tendi. 20 Kasım'da ise söz konusu ihaleye
ilişkin inceleme komisyonu oluşturuldu. 1

gün sonra ise kefalet senedinin sahte ol-
duğu yönünde karar açıklandı. Hemen ar-
dından 22 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulu-
nuldu, ihalelere katılmaktan yasaklama ka-
rarı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
yazıldı. 27 Kasım'da ise sözleşmenin feshe-
dileceği ilgili firmaya bildirildi. 3 Aralık'ta
da sözleşme tek taraflı olarak feshedildi. 

İvedilikle fesh edilmeliydi

Fesih sürecinde ve sonrasında Beşiktaş Be-
lediyesi'nin ilgili şirkete toplamda 8 milyon
211 bin 443 TL ödemesi Sayıştay'ın gözün-
den kaçmadı. Sayıştay, "Yukarıda detaylı
bir şekilde ortaya konulan mevzuat hüküm-
leri doğrultusunda; İdarenin hak ve menfa-
atlerini korumak üzere, kefalet senedinin
sahte olduğu şüphesinin ortaya  çıkmasın-
dan itibaren idarenin hızlı bir şekilde ge-
rekçe raporu hazırlayarak açık ihale yapana
kadar geçen süre için 4734 sayılı Kanun’un
21’inci maddesinin (b) bendi kapsamında
pazarlık ihalesi yapılması çalışmalarını baş-
latması gerekmekteydi. İdare tarafından ke-
falet senedinin sahteliğine ilişkin kanaate
varıldığı anda da işin süreklilik arz eden bir
iş olması hasebiyle ve hizmetlerin aksama-
masını teminen ivedi bir şekilde ihale fesih
işlemleri gerçekleştirilmeli, yeni bir pazarlık
ihalesi için geçecek zamana kadar ise 4734
sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f)
bendi ya da 22’nci maddesinin (d) ben-
dinde belirtilen tutarlara kadar pazarlık ile
veya doğrudan temin yöntemi ile alım ger-

çekleştirilmeliydi. Ancak idare tarafından
yürütülen süreç yukarıda da özetlendiği
üzere bu şekilde yürütülmemiş sözleşmenin
feshi gecikmeli bir şekilde gerçekleştirilmiş-
tir" tespitini yaptı. Beşiktaş Belediyesi ise
söz konusu hizmet alımının 4734 sayılı Ka-

nun’un 22’inci maddenin (d) bendi kapsa-
mında hazırlanabilmesi için
minimum 43 doğrudan temin dosyasının
hazırlanmasının gerektiği ve bu hazırlığın
mevcut personel durumu ile yetiştirileme-
yeceği ifade etti. 
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EKREM HACIHASANOĞLU

Ali TARAKCI
SESLİ DÜŞÜNCELER

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

Beşiktaş Belediyesi'nin açık ihale usülü ile yapması gereken araç kiralama
işini pazarlık usülü ile yaptığı, ihaleyi alan şirketin ise belediyeye sahte kefalet
senedi vermesine rağmen fesih işlemini geciktirdiği ortaya çıktı. Belediyenin
ayrıca fesih sürecinde şirkete 8 milyonun üzerinde ödeme yaptığı ortaya çıktı

‘ İktidarın anti demokratik, engelleyici uygulama-
larına ve buyurgan diline ne kadar teşekkür 
etse azdır'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, yaptıklarıyla değil yapamadıklarıyla
büyüyor...

Neden mi?
Bugün iktidar Ekrem İmamoğlu'nun yetkilerini ne

kadar budarsa, mecliste istediği projeleri ne kadar
geçirmez ve engellerse, para kaynakları tıkarsa,
kadro verilmezse, şirketlerin genel kurullarını yap-
ması engellenirse, imar yetkilerini ne kadar elinden
alırsa, o kadar İmamoğlu'nun zayıflatacağını 
düşünüyor.

***
Ve yine 25 yıldır İstanbul ve Türkiye aşkıyla yanıp

tutuşan AK Parti, 31 Mart ve 23 Haziran'da aşkı
olan İstanbul'un kendi iradesi ve gönül rızasıyla ken-
disinden ayrıldığının farkında değil.

Aynı eski eşinin, eski sevgilisinin kendisinden ayrıl-
masını, bir başka birini tercih ettiğinde şiddete sarı-
lan, öfke sarmalına kapılan erkekler gibi davranarak,
kendisinden kaçan İstanbul'a karşı cinayet işliyor. İs-
tanbul'a kötülük yapıyorlar.

İnsan; çok sevdiği, şiirler yazdığı, var olmanın da-
yanılmaz hafifliğini yaşadığı aşkı, bir başkasını tercih
etti diye, "ya benimsin ya kara toprağın" diyerek dav-
ranabilir mi? Davranırsa gerçekten İstanbul onun
aşkı olabilir mi?

***
Ekrem İmamoğlu, dünya tarihinde üç ay içerisinde

üst üste iki seçim kazanmış bir belediye başkanı.
Hem de karşısında devletin tüm olanaklarını en ağır
şekilde kullanmış, kendisini desteklemeyenlere; “terö-
rist”, “zillet”, “Pontus”, “Ermeni”, “devlet düş-
manı” diyerek ötekileştiren zihniyete rağmen seçim
kazanmış, ikinci seçimde 800 binden fazla fark atmış
bir belediye başkanı İmamoğlu. Hem de ülkenin son
başbakanına karşı sıradan bir ilçe belediye başkanı
olarak seçim kazanmış bir büyükşehir belediye 
başkanı.

Dünya lideri Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Parti-
si'nin lideri Bahçeli'ye, devletin şahin kanadını temsil
eden Süleyman Soylu'ya karşı seçim kazanmış bir be-
lediye başkanı İmamoğlu.

***
Ve bugün İmamoğlu, tarihe yaptıklarıyla değil, ya-

pılan akıl almaz engellemeler yüzünden yapamadıkla-
rıyla büyüyen bir belediye başkanı olarak geçiyor.

Onun içindir ki, 31 Mart ve 23 Haziran'da kullan-
dıkları dilden ve yöntemden vazgeç(e)meyen ve halkı
okuyamayan bir iktidarın tüm aktörleri aynı yön-
temde ısrarlarından dolayı hem İmamoğlu'nu büyüt-
mekte, hem de hızla oluşacak bir erken seçimde
Erdoğan karşısında muhalefetin adayı olma ihtima-
lini güçlendirmektedirler.

***
Ekrem İmamoğlu’nun büyümesine katkı sağlayan,

iktidarın nobran dili ve hala iki seçim yenilgisini sin-
dirememiş iktidarın tüm aktörleri ve kontrol ettiği
medya aktörleridir.

Son söz: İmamoğlu, iktidarın anti demokratik, en-
gelleyici uygulamalarına ve buyurgan diline ne kadar
teşekkür etse azdır. Ve en kısa zamanda iktidarın tüm
aktörlerine, görsel ve yazılı medyaya ilan vererek te-
şekkür etmelidir.

Bu yazı https://www.tukenmezhaber.com sitesinden
alınmıştır. 

İMAMOĞLU'NU 
BÜYÜTEN İKTİDARIN 
ENGELLEMELERİDİR

İmamoğlu tarihe, Erdoğan iktidarının en güçlü olduğu
dönemde, iki defa yenilgiye uğratmış bir belediye 
başkanı olarak geçmiştir. Ve şimdi de bizzat iktidar 
tarafından belediye hizmetleri engellenerek yaptıkla-
rıyla değil, yapamadıklarıyla desteği büyümektedir. 
Ve yazın bir kenara; tarihe farklı bir şekilde iz bırakan 
bir siyasetçi olarak geçecektir. Ve Türkiye'nin birkaç yıl
içerisinde, ülkenin gelecek vizyonuna yön verecek 3-5 
siyasi liderden biri olarak tarihteki yerini alacaktır.

ıHalE USUlSUZ
SENET SaHTE!

Sayıştay, yaptığı denetimlerle belediye-
lerde usulsüzlükleri ortaya çıkarırken; son
beş yılın denetim raporlarını inceleyen
emekli mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen
belediyelerde 11 noktada hata, eksiklik ve
yolsuzluğa açık alan belirlendiğini söyledi.
Esen, 11 maddeyi, "Belediye Gelirleri Ka-
nunu'nda yer alan bazı belediye gelirlerin-
den doğan alacaklara ilişkin
tahakkuk/tahsilat işlemleri yapılmıyor.
Emlak vergisi tahakkuk ve tahsilatında
mevzuat hükümlerine uyulmuyor. İş yeri
açma ve çalışma ruhsatı olmadan faali-
yette bulunan iş yerleri hakkında kapatma
işlemi yapılmıyor ve idari para cezası kesil-
miyor. Otopark Yönetmeliği hükümlerine
uyulmuyor. Otopark paraları vadeli olarak
değerlendirilmiyor, ayrı bir hesap üzerin-
den izlenmiyor, paralar amaç dışı harcanı-

yor.
Gecekondu
Kanunu gereğince oluş-
turulan fon gelirleri amacı dışında
kullanılıyor, takip ve tahsilinde sorunlar ya-
şanıyor. Ambalaj atıklarının toplanması için
imtiyaz hakkı ihale edilmeksizin ve gelir
elde edilmeksizin şirketlere devrediliyor.
Toplu taşıma imtiyaz hakkı ihalesiz devre-
diliyor veya ihalelerde süre belirtilmiyor.
Telekomünikasyon altyapı ve şebekelerin-
den alınması gereken geçiş hakkı bedelleri
takip ve tahsil edilmiyor. Belediye taşın-
mazlarının yönetilmesi, kiraya verilmesi ve
tahsis işlemlerinde mevzuat hükümlerine
uyulmuyor. Sosyal denge sözleşmelerinde
mevzuata aykırı hususlara yer veriliyor. İn-
dirilecek KDv hesabında hata yapılıyor"
şeklinde sıraladı. 
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93 bin 200 ton 
asfalt döküldü
Silivri Belediyesi tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen ortak çalışmalar 
neticesinde 93 bin 200 ton asfalt yol yapım ve yenileme çalışmaları
kapsamında cadde ve sokaklarla buluştu. Başkan Yılmaz, “2021
yılında asfaltlama çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi

SilivriBelediye Başkanı Volkan
Yılmaz’ın talimatları doğrultu-
sunda ilçe genelinde yol bakım ve

onarım çalışmaları aralıksız devam etti. Si-
livri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri
2020 yılında 36 Bin 200 ton asfalt döktü.
Başkan Yılmaz’ın girişimleri neticesinde Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü 32 Bin 100 ton
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 24 Bin
900 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Silivri
Belediyesi, Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü,
İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon
Daire Başkanlığı ve İSKİ ekiplerinin ortak
çalışması sonucu 35 mahallede asfaltlama
işlemi yapıldı. Toplam 93 Bin 200 ton asfalt
ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklara dökülür-
ken, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz emeği
geçen tüm ekiplere teşekkür etti. 

Yıllardır ihmal edilmiş

Silivri Belediyesi tarafından 2020 yılı içeri-
sinde gerçekleştirilen yol bakım ve yenileme
çalışmaları hakkında bilgi veren Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz, yıllardır ihmal
edilmiş ve ötelenmiş sorunların birer birer
çözüldüğünü ifade etti. Şehir merkezindeki
ana cadde ve ara sokakları, Selimpaşa Ma-
hallesi Yoğurthane bölgesi, Büyükçavuşlu
Mahallesi, Semizkumlar Mahallesi, Çanta
Çağdaşkent Konutları bölgesi, Yeni Mahalle
eski garden arkası gibi bölgeleri örnek göste-
ren Başkan Yılmaz, “Yaptığımız saha çalış-
malarında, esnaf ve mahalle ziyaretlerinde
vatandaşlarımızın bizlere ilettiği başlıca so-
runlardan birisi de bakımız cadde ve sokak-
lara yönelik yenileme çalışması
talepleriydi. Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerimiz ile birlikte araç ve yaya
trafiği açısından tehlike oluşturan
cadde ve sokaklarımızdan baş-
layacak şekilde ilçe genelini
kapsayan bir yenileme ça-
lışması başlatarak, sandık
yama ve yol imalatı
olmak üzere bir yıl
içerisinde toplam
36 bin 200 ton
asfaltı cadde

ve sokaklarımızla buluşturduk" dedi.  

Artarak devam edecek

Kurumlar ile işbirliği yaparak koordineli bir
çalışma sağladıklarını kaydeden Başkan
Yılmaz, “Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü,
İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon 
Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleriyle birlikte
ortaklaşa çalışma yaparak 57 Bin ton asfalt
dökülmesini sağladık.  Böylece toplam 
93 Bin 200 ton asfaltın serimini gerçekleş-
tirmiş olduk. Bu yıl içerisinde her kurum 
kendi programı ve takvimini uygulayarak
asfalt dökümlerine devam ederken, 
kendi çalışmalarımızın yanı sıra ilave 
asfalt dökümünün gerçekleşmesine
gayret gösterdik. Cadde ve sokak-
larımızı araç ve yaya trafiğine el-
verişli hale getirmek,
vatandaşlarımızın talep ve
isteklerini karşılamak
adına 2021 yılında da
asfaltlama çalışmala-
rımız artarak
devam edecek"
diye konuştu.
SAVAŞ
ATAK

Demirin yarısını
çalmışlar!
Avcılar'da 51 yıl önce yaptırılan, biri Gölcük Depremi ardından olmak
üzere iki kez güçlendirme çalışması yapılan Avcılar Belediye Binası'nın
yıkımına başlandı. Bina enkazından bugünkü standartlara göre 400
yerine yaklaşık 200 ton demir çıktığı, beton kalitesinin çok düşük
olduğu ve bu kadar yıl ayakta kalmasının 'Mucize' olduğu belirtildi

Sİlİvrİ açıklarında meydana gelen 5.8
büyüklüğündeki depremin ardından
sağlamlığı tartışılan Avcılar Belediyesi

Binası geçen şubat ayında tahliye edildi. Binadaki
hurda demir karşılığında ihale ile bir firma tarafın-
dan yıktırılmasına ve burada günümüzdeki yönet-
meliklere uygun yeni bina yapılmasına karar
verildi. Avcılar Belediyesi'nin yıkım işlemi geçen ay
yapılan açık ihale sonunda 810 bin lira karşılığında
bir geri dönüşüm şirketine ihale edildi. Böylece bi-
nanın boşaltılmasından 10 ay sonra yıkımına baş-
landı. Firmanın tahmininden daha az miktarda
hurda demir ile karşılaştığı öne sürüldü.

İnce demir kullanılmış

Yıkım işini üstlenen firma yöneticilerinden Erkin
Şafak vardal, "Bu bina 1969 yılında yapılmıştı. Av-
cılar halkına daha iyi hizmet verebilmesi için yeni
bina için yeri hazırlıyoruz. Eski bina kullanılan
demir ve malzeme bakımından dayanıksızdı. Böyle
bir binada bugünkü koşullarda 400 ton civarı
demir çıkması gerekirdi. Ancak, 200 ton gibi demir
çıkacak. Kullanılacak demir hurda olarak çıkan de-
mirden çok daha kalın olması gerekirdi. Ne yazık ki
ince demir kullanılmış. İki kez güçlendirme çalış-
ması yapılmış. Ayakta kalması mucize. Beton kali-
tesi çok düşük." ifadelerine yer verdi. DHA

Tiyatro perdesi
dijitale açılıyor

Koronavirüs
tedbirleri kap-

samında uzun sü-
redir tiyatro oyunları

yapılamıyor. Hem tiyat-
rocular hem de tiyatro se-

verlerin daha fazla
sahnelerden uzak kalmaması

için tiyatro.net platformu kuruldu.
Komediden drama, çocuk oyunun-

dan maceraperest oyunlara birçok
farklı eser artık bu dijital platformda se-

yirciler ile buluşacak. 31 Aralık Perşembe
gününden itibaren kullanıcılara hizmet vere-

cek olan platformun açılış toplantısına Yase-
min Yalçın, İlyas İlbey, Cemal Hünal, Kamuran
Akkor, Onur Şenel, Kemal Başar gibi isimler 
katıldı.

14 bin kişiye oynadık

Açılışta konuşan oyuncu Onur Şenel, “Her yerde
maalesef oyunlarımızı istediğimiz yere ulaştıra-
mıyoruz. Artık tiyatronet sayesinde ister Avustu-
ralya'da olun, İster Iğdır'da olun artık
oyunlarımızla seyircilerimiz bir araya gelecek"
dedi. Oyuncu Cemal Hünal ise "Koronavirüs bize
ilginç bir vesile oldu. İlk canlı instagram oyunu-
muzu 14 bin kişiye oynadık. Üzerine Onur bu
fikri gelişti. Çok güzel bir iş oldu. Çok mutlu
oldum. Tiyatro oyunlarına erişebilmek için çok
rahat pratik. İnsanların kendi vakitlerinde tiyat-
roya ulaşabilecekleri ve arkadaşları ile paylaşa-
bilecekleri bir platform oldu" ifadelerini kullandı.

Herkes izleyemiyor

Açılışa uzaktan görüntülü bağlantı ile katılan Ya-

semin Yalçın ve İlyas İlbey de "Tiyatrocular ola-
rak size teşekkür borcumuz var. Çabalarınız için
teşekkür ediyorum" derken yine uzaktan bağ-
lantı ile görüntülü olarak katılan ünlü sanatçı Ali
Poyrazoğlu da “Biz oyunlarımızı genelde Ankara,
İzmir, İstanbul gibi şehirlere turneye gidiyoruz
ama herkes izleyemiyor oyunlarımızı. Trab-
zon'daki bir dağın başındaki öğretmen oyunumu
izleyemediği için ne kadar üzüldüğünü bana
mektup yazıyor. Yine yurt dışında Türkçe konu-
şan insanlar var” diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir kapalı olan 
tiyatro perdeleri artık dijitale açılıyor. Tiyatro oyunları

artık tiyatro.net ile sanatseverlerle buluşacak. 
İlk gösterim ise 31 Aralık Perşembe günü yapılacak

Yolsuzluk için 
11 açık kapı var!
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G üney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Ortodoks Kilisesi
Başpiskoposu II. Hrisostomos, Rum basınına gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Hristostomos, Rum Yönetimi

Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir görüşmelerinde kendisine, iki devletli
çözümü istediğini söylediğini, ELAM’a başta destek verdiğini ancak
daha sonra vazgeçtiğini ve DİKO’nun üç kurucusundan biri olduğunu
açıkladı. Rum basınına konuşan II. Hrisostomos, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki düşüncelerini de paylaşarak, “Türk-
lerin lideri Erdoğan, yıllarca Türkiye’nin ucuz işgücünü kullanan Avru-
pa’dan bugün intikam alan gerçek bir vatansever” ifadelerini kullandı.

50 bin Kıbrıs Lirası harcadım

II. Hrisostomos, 2004 yılındaki Annan planı referandumlarda “hayır”a
destek vermek için “50 bin Kıbrıs Lirası harcadığı” itirafı hatırlatılarak,
bu paraları nerelere verdiği sorulduğunda şunları söyledi: “Halkı yön-
lendirmemiz için afiş çıkarmak, şunu-bunu yapmakla ilgilenen bir grup
vardı. O zaman bir gazeteci, Başpiskoposluk tarafından kesilmiş 50 bin
liralık bir çek fotokopisini sallayarak geldi. Onu kendisine bir muhase-
beci vermişti. Halen Baf Metropolitiydim o da (gazeteci) hem Başpis-
koposluğu hem de beni ifşa etmek istiyordu. Ne olduğunu anlar
anlamaz sesimi yükselterek masaya yumruğumu vurarak ‘Kilise’nin
mülkü 2-3 milyar. Bütün mülkü vatan için. Duyuyor musun?’ diye ba-
ğırdım, tek söz söylemeden çıkıp gitti”

İngilizler boş hevese girdi

II. Hrisostomos, eski Rum lider Tasos Papadopulos kast edilerek “o
size, barikatların açılmasını istemediğini söyledi mi?” sorusu üzerine
“İstemiyordu. Hakikaten istemedi. Bize sıkıntı yaratacağını biliyordu”
dedi ve şunları ekledi:  “Halk haykırarak Avrupa’ya hayır diyelim dedi-
ğinde bir açıklama yaptım ve hayır büyükler içindir, küçükler için değil
dedim. 2003’te Başkanlığa çıktım. İzah ettim” dedi. Öte yandan, II.
Hristostomos kendisine yöneltilen, 2004’teki Annan referandumda ve-
rilen hayır cevabını nasıl izah edersiniz?” sorusuna “Kaybettiğimizi gö-
rüldü. Kıbrıs gidiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti gidiyor. İngilizler adi. O sakat
bağımsızlığı verdiler ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni istedikleri zaman yıkabi-
leceklerini zannettiler” ifadelerini kullandı. DHA
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Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği (UNHCR),
dünyada en fazla mülteciye ev

sahipliği yapan 5 ülkeyi açıkladı. 
Türkiye’nin de bulunduğu 5 ülke arasında
Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya
yer aldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük-

sek Komiserliği (UNHCR), dünyada en
fazla mülteciye ev sahipliği yapan 5 ülkeyi
açıkladı. 
Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulu-
nan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği, “Bu beş ülke cömertçe dünya-
daki mültecilerin çoğuna ev sahipliği yapı-

yor” ifadelerini kullandı. UNCHR'nin liste-
sinde başta Türkiye olmak üzere, Kolom-
biya, Pakistan, Uganda ve Almanya yer
aldı. Türkiye’de UNHCR istatistiklerine
göre yaklaşık 4 milyon mülteci bulunurken,
dünya genelinde Suriyeli mültecilerin
yüzde 98’i Türkiye’de yaşıyor. 
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Mülteciler konusunda Türkiye ilk 5'te
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Ortodoks

Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, gündeme
ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı

Erdoğan’dan da bahsetti. Hrisostomos, “Türk lider
Erdoğan, yıllarca Türkiye’nin ucuz işgücünü 

kullanan Avrupa’dan bugün ‘intikam alan’ gerçek
bir vatansever” ifadelerini kullandı

İlişkiler
normalleşmeli
Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan 
Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan’ın siyasi danışmanı 
Zhirayar Liparityan, "Ermenistan, acilen Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini
normalleştirmesi gerekir. Yoksa başka yerlere taşınacağımıza inanıyorum" dedi

ermenİstAn'ın ilk cumhurbaşkanı
Levon Ter-Petrosyan’ın danışmanla-
rından, 1990’lı yıllarda Karabağ mü-

zakerelerine katılan Zhirayar Liparityan, Dağlık
Karabağ yenilgisi sonrası Erivan yönetimine tav-
siyelerde bulundu. Liparityan Ermenistan’ın

Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleşmesi
gerektiğini ifade ederek, “Ermenistan'ın Azerbay-
can ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi ge-
rekir. Yoksa çantaları toplayıp başka bir yere
taşınmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Hükümete ihtiyaç var

Liparityan, Nikol Paşinyan hükümetini eleştire-
rek, Ermenistan'ın komşularını düşman olarak
görmeyen bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu be-
lirtti. Liparityan açıklamalarını şu sözlerle sür-
dürdü: “Ermenistan herkesle bağları
normalleştirmeli, çünkü sonuçta bu güvenliği
sağlıyor. Mevcut tutum devam ederse, nefret ve
korku galip gelecektir. Bu iki ana duygu analiz
edilmezse Ermenistan stratejisinin temeli olacak.
Komşularla ilişkiler kurmak, Azerbaycan ve Tür-
kiye ile doğrudan konuşmak, komşuları anla-
mayı öğrenmek, bir şeye neden 'hayır' cevabını
verdiklerini anlamak gerekiyor. Bu, düşmanca
tavır değil, komşunuzla iletişim kurduğunuza ve
onun sorunlarını anladığınıza dair güven 
verecektir. DHA

ERMENİSTAN
AZERBAYCAN

MESAJI

Avusturya’da ilk aşı yapıldı
AvrupA İlaç Ajansı'nın (EMA)
Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği
koronavirüs aşısına onay verme-

sinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkele-
rinde aşılamalar başladı. Almanya, İtalya,
Fransa gibi ülkelere Avusturya da eklendi..
Ülkede ilk aşılananlar 80 yaşındaki bir erkek
ve 82 yaşındaki bir kadın oldu.Avusturya
Başbakanı Sebastian Kurz, Sağlık Bakanı
Rudolf Anschober, Ulusal Aşılama Komitesi
Başkanı Prof. Dr. Ursula Wiedermann-
Schmid ve Avusturya Tabipler Birliği Baş-
kanı Prof. Dr. Thomas Szekeres ilk
aşılamanın yapıldığı Viyana Tıp Üniversite-
si’ni ziyaret ederek, gönüllü olan vatandaş-
larla görüştükten sonra ilk aşılama
konusunda basın toplantısı düzenledi.

İlk 5 yapıldı

Kurz, düzenlenen basın toplantısında yap-
tığı açıklamada, Avrupa ve Avusturya’da ilk
aşıların uygulanmasından dolayı mutlu ol-
duğunu söyledi. Kurz, bütün yıl boyunca
hayatın her alanında değişime sebep olan
pandemi ile savaştıklarını vurguladı. Bugün
itibari ile pandeminin bitmediğini ancak aşı-
nın virüsü yenmek için ilk adım olduğunu

vurgulayan Kurz, “Bugün Avusturya Tıp
Üniversitesi’nde ilk beş kişi virüse karşı aşı-
landı. Aşıyı olan ilk kişi, Marchfeld'de yaşa-
yan Bayan Hofer oldu. Hofer, aşının
ardından aile ile torunlarını tekrar görebil-
diği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Yakın zamanda izin verilecek

Kurz aşı kampanyasının üç aşamasını hatır-

latarak, bu sırada özellikle bakım evleri ve
tıbbi personeline odaklanılacağını, üçüncü
aşamada ise aşının Avusturya'daki tüm in-
sanlara sunulacağını söyledi. Biontech/Pfi-
zer, AB dahilinde ruhsatı alacak birkaç aşı
maddesinden biri olacağını hatırlatan Kurz,
"Yapılan her aşı ile normal hayat şartları-
mıza bir adım daha yaklaşıyoruz" diye 
konuştu.

Avusturya da aşılama çalışmalarına başladı. Ülkede ilk 
aşılananlar 80 yaşındaki bir erkek ve 82 yaşındaki bir kadın olduKatliam gibi kaza

kAmerun’un baş-
kenti Yaunde'de ters
yönden gelen kam-

yonla yolcu otobüsünün çar-
pıştı. Kazada, 37 kişi hayatını
kaybetti,19 kişi yaralandı. Ka-
merun'da can pazarı yaşandı.
Ndikinimeki Polis Şefi, Moant-
souog Mempou Paulin kazayla
ilgili basına yaptığı açıklamada,
yolcu otobüsünün ters yönden
gelen bir kamyona çarptığını
belirtti. Paulin kazada, otobü-
sün içerisinde bulunan 37 yol-
cunun hayatını kaybettiğini, 19
kişinin de yaralandığını ifade
etti. Ölen yolcuların arasında 4
kişinin çocuk olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başla-
tılırken, yaralıların başkent Ya-
unde'ndeki hastanelere
kaldırıldığı kaydedildi.

Covid için
yardım taslağı

ABD Başkanı Donald Trump, onay-
lamakta karşı çıktığı Kovid-19 yardım
paketi yasa tasarısını imzaladı. Onay-

lanan anlaşmayla birlikte ülkedeki
milyonlarca kişi, 600'er dolarlık işsizlik yardımı
alabilecek.ABD Başkanı Donald Trump, daha
önce karşı tutum gösterdiği Koronavirüs
(Kovid-19) yardım paketi yasa tasarısını onay-
ladı. Trump, attığı imzayla, milyonlarca ABD'li
işsizlik yardımı ödemesi alacak. Söz konusu 900
milyar dolar tutarındaki yardım paketi, zorlu
müzakereler ve karşılıklı ödünlerin ardından
ABD Kongresi tarafından onaylanmıştı. Tasa-
rıda, yılda 75 bin dolardan az kazanan ABD'li-
lere tek seferlik 600'er dolar ödeme yapılması
öngörülüyor. ABD Başkanı Trump, ise 2 biner
dolar ödenmesini istediğini açıklamıştı ancak
Kongre'deki Cumhuriyetçiler bu değişikliğe onay
vermemişti. Öte yandan, ABD'nin seçilmiş baş-
kanı Joe Biden da, Trump'ın yasayı imzalamayı
geciktirmesi halinde, bunun "yıkıcı sonuçları"
olacağını ifade etmişti.

Uzakdoğu
gerginliği

İkİ ülke lideri arasında 28 Aralık 2015’te
imzalanan mutabakatta, savaş döne-
minde askeri birimlerde köle olarak çalış-

tırılan kadınlar konusunun "nihai ve geri dönülemez
şekilde" karara bağlandığı açıklanmıştı.
Komşular arasında uzun dönem çatışma unsuru
olarak görülen konunun çözüme kavuşturulmasına
yönelik 5 yıl önce atılan adım, ikili ilişkilerde "simge"
kabul edilse de neticede kayda değer bir çare suna-
mıyor. Japonya,
savaş döneminde is-
tismar edilen Koreli
kadınların acılarının
sorumluluğunu
kabul etmeyi, döne-
min Başbakanı Abe
Şinzo’nun söz ko-
nusu mağdur kadın-
lara yönelik "içten
özür ve pişmanlığını"
bildirmesini ve kurbanların acılarının hafifletilmesi
için Güney Kore hükümetinin kuracağı fona 1 mil-
yar yen (9,66 milyon dolar) katkı sağlamayı taahhüt
etti. Güney Kore de mutabakatta, Japonya’nın Seul
Büyükelçiliği önündeki istismar edilen kadınları sem-
bolize eden heykellere yönelik Tokyo'nun endişeleri-
nin giderilmesi için çabalayacağını, soruna ilişkin
Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası top-
lumda Tokyo hükümetini suçlama ve eleştirilerden
kaçınacağı taahhüdünde bulundu. Üzerinden 5 yıl
geçmesine rağmen ABD müttefiki iki komşu arasın-
daki "istismar mağduru kadınlar" sorunu, taraflar
arasında "kara kedi" rolü oynamaya devam ediyor.
DHA

Japonya ile Güney Kore arasında, İkinci Dünya
Savaşı'nda Japon askerleri tarafından istismar
edilen Koreli kadınlara tazminat ödenmesiyle ilgili
2015'te varılan mutabakata rağmen, iki komşu
ülke arasındaki "bozuk ilişkiler" dikkati çekiyor
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Soldan Sağa:
1. Yer altı su oluğu. - Cam, çini, toprak vb.nden 
yapılmış derince çanak. 2. Kazmaç, ekskavatör. 3. 
“Oğuz ...” (“Avni”, “Huysuz İhtiyar” ve “Her Rakı-
nın Bir Cini Vardır” adlı kitabın yazarı ve büyük 
usta karikatürist). - Bir yapının kapısından içeri 
girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan. 4. Kama 
ile yaralamak. 6. Aynı mahalleden olan. 7. Sa�ığı 
sersemlik derecesine varan (kimse). - Alt tabaka, 
havas karşıtı. 8. Kaymaktaşı, albatr. 9. Kısır, ve-
rimsiz, döl veremeyen. - Kalp veya nabzın vuruşu, 
çarpışı.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Suyun ivinti yeri. - Bir takımyıldızın adı. 2. Bir 
tür tavuk. 3. Büyük, çok büyük. - Koruyucu. 4. 
Gelişigüzel, durmadan yazarak. 6. Sövme. 7. Yap-
rakları üst üste sarılı topak marul. - Doğrulama 
veya onaylama sözü. 8. Sabah vaktinde. 9. Gülgil-
lerden, beyaz çiçekli bir ağaç. - Kavga bizim yor-
ganın başına ... (Atasözü).
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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S on zamanlarda güzelliği ve çıkardığı şar-
kılar ile dikkat çeken Guliz Ayla ile sıcak
ve samimi bir söyleşi gerçekleştirdik. Ha-

yatına dair ve kariyer hedeflerine dair önemli
bilgiler veren Güliz Ayla'ya dair gözümüze ilk
çarpan detay söylediği şarkıların büyük bir kıs-
mının söz ve müziğinin kendine ait olması.
“Başka birinden şarkı almaya karşı mısınız?”
diye sorduğumuz Ayla bu sorumuza; “Asla

karşı değilim tabi ki. Bana yakışacağını düşündüğüm bir
şarkı olursa gözümü kırpmadan alır, söylerim! Ama insanın
kendi hikayesini kendi anlatması gibisi yok bence bi yandan.
O yüzden şarkıları yazıp söylemek ayrı bir keyif. Karşıya da
daha etkileyici geçiyor bence” yanıtını verdi.

lŞarkı sözlerinin tamamını sen yazdığına göre, şarkılara
bakarak ‘gerçek Güliz’i tanıyıp anlayabilir miyiz?
Gerçek “ben”i en yakın çembere dahil olan 4- 5 kişi tanır sa-
nırım. Hepimizin melekleri, şeytanları, kırılgan noktaları,
güçlü tarafları, kimselere itiraf edemediği gizli gündemleri
var. Ama genel hatlarıyla beni anlarsınız evet. Daha yakın-
dan tanımak için daha yakına girmek gerekiyor :) Ama
insan belli bir yaştan sonra daha yakınına insan alamıyor
sanırım.

l“Öyle Sev”de ‘Karma var kanıtlandı, ben inandım artık’
ve ‘Kabullen bu kehaneti’ diyorsun, kaderci biri misindir?
Kadercilik ne tam olarak anlamış değilim. Tesadüflere ina-
nırım, karmaya inanırım. Ama her şeyi de salıp “ne ola-
caksa olsun” demem. Çalışırım, kendimi olmasını istediğim
şeyin yoluna yönlendiririm muhakkak. Yoksa hiçbir şey yap-
madan, “kaderim belli zaten, bekliyorum” demem asla.
Şimdi bu kadercilik mi, değil mi bilemiyorum tam olarak.

lŞarkılarını yazarken yaşanmışlıklardan etkileniyor
musun? Örneğin “Öyle Sev” bir aşk şarkısı… Neler hisset-
tin, neler yaşadın şarkının yazım sürecinde?
Etkilenmez olur muyum? Sadece kendi yaşanmışlıklarım-
dan değil, sizinkilerden de etkileniyorum. Bana anlatılan hi-
kayelerden de etkileniyorum çoğu zaman. Aşk bence, sağı
solu belli olmayan, keskin, net bir duygu. Sert bir duygu ve
naifliklere çok izin vermiyor. Ben biraz etrafımdaki insanla-
rın mızmız sevmelerinden sıkıldım. “seni seviyorum, ama”lı
cümleler falan artık çok boş geliyor. Şu hayatta ya varsın ya
yoksun, beni seviyorsan gerçekten sev. Nezaket, incelik bek-
lemiyorum, bana gerçekten beni sevdiğini söyle ve inandır,
yeter! O kadar kötü tecrübeler yaşadım, o kadar tokatlan-
dım ki. En son annemin ölümü bana çok şey öğretti. Der-
ler ya acı tecrübe. Artık diyorum ki duygularımı
gizlemeyeceğim, olmayı istediğim yerde olacağım ve
sanırım benim hayatıma en büyük harflerle yazmam
gereken şey; HAYIR demeyi öğreneceğim.

lSeni bir daha ne zaman dinleyebileceğiz? Yeni
single veya albüm hazırlığın var mı?
Biri düet bir de single hazırlığım var. İkisi de
kısa zamanda dinleyici ile buluşacak. Heye-
canlıyım. Üretimin bol olduğu bir dönem ge-
çiriyorum. Bir yandan konserler de yoğun
ama gece yatağa yatmadan ya da uçakta bir
şeyler karalamak çok zevkli.

l“Öyle Sev”in klibi yaz gibi cıvıl cıvıl, peki kli-
bin çekimleri nasıl geçti?
Hep güldük, oynadık. Hiç yorulmadık cidden o
kadar eğlendik ki. Bir ara biz neden buradayız,
arkadaş buluşması gibi oldu dedik :) Çok keyif-
liydi. Murad Küçük ile çalışmak zaten hep harika.
Zaten bu iş cidden iş gibi yapılırsa aslında çok yo-
rucu bakmayın. Hayat tarzınız olmuşsa, oldurabil-
mişseniz diyeyim, ekibiniz keyifliyse, klip çekmeye değil
de pikniğe gitmişsiniz gibi oluyor.

l“Olmazsan Olmaz”dan itibaren tarzın da şarkıların da
gitgide cesurlaştı. Bu süreci nasıl değerlendirirsin, sen neler
düşünüyorsun?
Büyüyorum. Olgunlaşıyorum. Değişiyorum. Bırakın 3-4

yılı, 3- 4 ay öncesiyle aynı kadın
değilim. Bunu gözlemlemek ve in-
sanların da görmesini sağlamak
ayrı hoşuma gidiyor. Cesur olmak iyi
hissettiriyor. Kimseyi üzmeden,
hakkını gasp etmeden
kendi kendime cesu-
rum ben. Bence
böylesi güzel. Biri-
lerine ilham vere-
biliyorsam ne
şahane.

lUfuk Kevser’in
düzenlemesini yap-
tığı “Öyle Sev”in altya-
pısı diğer şarkılarından
farklı, daha elektronik tınılar içeri-
yor. Buna benzer farklı türlerde yeni dene-
melerin olacak mı?
Tabi olacak. Müziğimle oyuncak gibi oynamak, farklı
şeyler denemek çok hoşuma gidiyor. Başka başka insan-
larla çalışmak da… Zaten farklı müzisyenlerle çalışınca
bakış açınız ve tercihleriniz sürekli değişiyor. Renginize renk
katıyorsunuz. İşte ben müzikte buna hastayım. Her yerde
var olalım, yaşasın...
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Başarılı şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Güliz Ayla,
hayatının bilinmeyenlerini Damga'ya anlattı. Aşk hayatına ilişkin
konuşan güzel şarkıcı, “Benim için artık “seni seviyorum”
gibi laflarlar boş geliyor. 
Sevmekten çok ne kadar
yanımdasın o önemli.
Bu hayatta ya varsın
ya yok” dedi

SEDAT 
SARIKAYA

SÖYLEŞİ

Bu hayatta Bu hayatta Bu hayatta Bu hayatta Bu hayatta Bu hayatta Bu hayatta Bu hayatta Bu hayatta Bu hayatta Bu hayatta Bu hayatta Bu hayatta 
YA VARSIN YA YOK

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziği bölümünü kazandıktan sonra müzik
kariyerine Metin Özülkü, Extra Orkestra ve Işın Karaca gibi isimlere vokal yapa-

rak başladı. “Doğa İçin Çal” projesinin 2. serisinde ufak bir bölümde şarkı söylemiş-
tir. Herşey “Artık bir albümle müzik kariyerime devam etmeliyim.” kararını vermekle

başladı, sonra yollar Efe Bahadır ve Sıla Gençoğlu ile kesişti. İlk albümünde, prodüktör
olarak birçok başarılı şarkıya imza atan ve son dönemlerde yaptıkları başarılı projelerle
de dikkat çeken Efe Bahadır ve Sıla Gençoğlu ile yola çıktı. 2015 yılında Sony Music eti-
ketiyle albümün ilk single çalışması olan “Olmazsan Olmaz” yayınlandı. Güliz Ayla’nın

kendi adını taşıyan ilk albümü Eylül 2015’te Sony Music etiketiyle yayınlandı. Olmazsan
Olmaz” ile büyük beğeni toplayan ve video klibi 9 milyondan fazla izlenen genç sanatçı-

nın Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır prodüktörlüğünde hazırlanan albümünde 9 parça
bulunuyor. Albümde yer alan şarkılardan 3 tanesinin sözü ve bestesi Güliz Ayla im-

zası taşırken, diğer şarkılarda Sıla Gençoğlu imzası ve Sıla Gençoğlu ile Güliz
Ayla ortak imzası bulunmakta. Besteler ise ağırlıklı olarak Güliz Ayla ve Efe

Bahadır imzası taşırken, albümde yer alan sözleri Sıla Gençoğlu’na ait
olan “Yalvarırım” şarkısının bestesi ise Yalın’a ait. Albümden ”Bah-

setmem Lazım, Sevgilim” şarkıları kliplendirildi. 2017 yılı
Kasım ayında Sony Music etiketiyle yeni albümü

“Parla” yayınlandı. Parla’nın çıkış şarkısı
“Bilirkişi” kliplendirildi.

Güliz ayla 

kimdir?
Dizi setinde
buluştular
atv'nİn merakla beklenen dizisi
Kardeşlerim için Güliz Ayla ve
Alp Yenier stüdyoya girdi. Yapı-
mına NGM'nin imza attığı, yö-
netmenliğini Serkan Birinci'nin
üstlendiği, senaryosunu Gül
Abus Semerci'nin kaleme aldığı
atv'nin yeni dizisi "Kardeşlerim"
için özel bir şarkı bestelendi. Alp
Yenier, Kendisinin bestelediği
Güliz Ayla'nın ise seslendirdiği
şarkının izleyiciyi etkileyeceğini
belirtti ve "Açıkçası bayağı sabır-
sızlanıyoruz ve bir an evvel insan-
lara ulaşsın istiyoruz." dedi.. 

4 gün boyunca ücretsiz yayın
Binlerce dizi ve film içeriğini barındıran TV+, yılbaşında pandemi önlemleri kapsamında gerçekleşecek
sokağa çıkma yasağı süresince tüm kanallarını, film ve dizilerini herkese ücretsiz açacağını duyurdu

dİjİtal televizyon plat-
formu olan TV+, yılba-
şında pandemi önlemleri

kapsamında ilan edilecek sokağa

çıkma yasağı süresini kullanıcıları için
daha eğlenceli hale getirmek amacıyla
31 Aralık 00.00’dan 4 Ocak 09.00’a
kadar tüm kanallarını ücretsiz olarak
herkese açacağını açıkladı. Tüm TV+

kanalları, filmler ve diziler kam-
panya süresince TV+ abonele-

rine açık olacak. TV+ abonesi
olmayanlar da uygulamayı

indirerek hesaplarını
oluşturup kampanya-

dan ücretsiz fayda-
lanabilecek.

Ayrıca tüm
Turkcell’lilere

TV+’ta ge-
çerli 5

GB in-
ter-

net

hediye edilecek.

Daha geniş kitlelere ulaşacağız

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümler-
den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ataç Tansuğ, müşterilerinin yeni yılda
karantina süresini evlerinde aileleriyle
birlikte daha keyifli geçirmelerine kat-
kıda bulunmak için TV+ kanallarını
ücretsiz hale getirme kararı aldıklarını
söyledi. Tansuğ, “Önümüzdeki dö-
nemde büyük ekran stratejimizle bir-
likte müşterilerimizin talep ve
ihtiyaçlarına yönelik olarak sunduğu-
muz hizmetleri geliştireceğiz ve daha
geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz”
diye konuştu.

The Sister ilk kez ekranlarda 

TV+’ın zengin içerik yelpazesine ekle-
nen yeni diziler arasında, Türkiye’de ilk
kez yayınlanacak İngiltere’nin en büyük
film ve dizi stüdyosu ITV ile Hulu

ortak yapımı ‘The Sister da yer alıyor.
Platforma eklenecek diğer dizilerse
Oscar ödüllü ünlü yönetmen Paolo
Sorrentino’nun yönetmeni olduğu,
başrolünü Oscar ödüllü oyuncu Jude
Law’un canlandırdığı ‘The Young
Pope’, Louise Doughty’nin aynı adlı
romanından 4 bölümlük bir mini dizi
olarak uyarlanan BBC One dizisi
‘Apple Tree Yard’ ve Joan Lindsay’in
1967 tarihli aynı adlı romanından
uyarlanan ‘Picnic at Hanging Rock’
olarak sıralanıyor. Yılbaşında pandemi
kapsamında sokağa çıkma yasağının
olacağı dört gün boyunca tüm yeni di-
ziler de kullanıcıların keşfetmesi için
açık olacak. TV+’a bu ay eklenecek
yeni filmler arasında 2019 yapımı poli-
siye komedi ‘Cinayet Süsü’, yine
2019’da Türkiye’de en fazla izlenen
yapım olan ‘7. Koğuştaki Mucize’nin
yanı sıra ‘Your Name’ ve ‘Annem’ gibi
yabancı yapımlar öne çıkıyor. 

İstanbul'da geçen eği-
tim hayatının ardından ba-
bası gibi öğretmenliğe

adım atan Selahattin Taşdöğen, 17
yaşındayken dede mesleği tiyatro
oyunlarında rol almaya başladı. Yak-
laşık 10 yıl süreyle öğretmenlik ve ti-
yatro oyunculuğunu aynı anda
yürüten Taşdöğen, bir süre sonra ta-
mamen oyunculuğa yöneldi. Televiz-
yonda 1996-2001 döneminde
yayımlanan "Çılgın Bediş" dizisinde
"Necmi dede" karakterini canlandıran
69 yaşındaki Selahattin Taşdöğen,
sanat hayatında 52 yılı doldurmanın

heyecanını yaşıyor. Bugüne kadar
yüzlerce tiyatro oyunu, dizi ve filmde
rol alan Taşdöğen, Türk sinemasının
aranan yüzleri arasına girdi. Canlan-
dırdığı karakterlerle çok sevilen Taş-
döğen, insanların karşısına onlara
doğru mesajlar veren, güldüren, eğ-
lendiren karakterlerle çıkmanın mut-
luluğunu yaşıyor. Antalya'da
çekimleri devam eden dizinin setinde
sanat hayatını anlatan Taşdöğen,
“Oyunculuk da bir öğretmenlik as-
lında. Halkı hep öğütlüyoruz, bir 
şeyleri hatırlatıyoruz." ifadelerini 
kullandı.

Bir dönemin sevilen dizisi Çılgın Bediş'in
"Necmi dede"si Selahattin Taşdöğen, 
52 yıl önce adım attığı sahnelerde çok
sayıda tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol
almanın mutluluğunu yaşıyor
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Bu hayatta 
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Fenerbahçe'de SakaT 2 iSim dönüyor

Voleybolda 
tarih yazdık

Atatürk
için koştuk

SP  R Fenerbahçe'de beklendiği gibi sakat
oyunculardan müjdeli haberler gel-
meye başladı. Gökhan Gönül ve
Mauricio Lemos, takımla çalışma-
lara başladı. Ağrıları bulunan Sosa

ise dün salonda çalışma gerçekleş-
tirdi. Sakatlıkları bulunan diğer
isimlerden Diego Perotti, Mbwana
Samatta, Enner Valencia ve Tolga
Cigerci’nin ise bugün takıma katıl-

ması bekleniyor. Geçen hafta co-
rona virüs testi pozitif çıkan Ozan
Tufan, bu hafta yapılacak testinin
negatif sonuç vermesi halinde 
çalışmalara başlayacak.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Demirö-
ren Haber Ajansı'na (DHA) koronavirüs salgını
gölgesinde geçen 2020 yılı için değerlendirme-
lerde bulundu. Seneye heyecanla başladıklarını
belirten Başkan Üstündağ, "Geride bıraktığımız
mart ayından bu yana tüm dünyanın daha önce
hiç deneyimlemediği bir pandemi sürecini yaşa-
dık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bu zorlu pan-
demi dönemi öncesinde, A Milli Kadın Voleybol
Takımımız 7-12 Ocak 2020 tarihlerinde Hollan-
da'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen Olimpiyat
Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde tarihi bir ba-
şarıya imza attı. Elemelerden şampiyon olarak
çıkan millilerimiz, 2012 yılının ardından ikinci kez
bu başarıyı tekrarladı ve Tokyo'da yapılacak
Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Tokyo'da da Filenin Sultanları'nı kürsüde görmek
en büyük hayallerimizden biri. Eminim ki kızları-
mız, önümüzdeki yıl kaldıkları yerden tarih yaz-
maya devam edecekler" diye konuştu.

Liglerimizi tescil ettik

Koronavirüs sürecinde voleybol camiası olarak
iyi bir sınav verdiklerini düşündüğünü aktaran
Üstündağ, "Federasyon olarak tüm dünyayı etkisi
altına alan koronavirüs pandemisinde Gençlik ve
Spor Bakanımız, Türkiye Futbol Federasyonu,
Türkiye Basketbol Federasyonu ile Kulüpler Bir-
liği Vakfı'nın başkanlarıyla yaptığımız toplantıda
önce liglerin seyircisiz oynanmasına karar verdik,
sonra da ligleri erteleme kararı aldık. O süreçten
sonra herkes gibi biz de izole olup Sağlık Bakanlı-
ğı'nın ve devletimizin uyguladığı politikayı hayata
geçirmek için mücadele ettik. Geldiğimiz noktada
çok şükür voleybol camiasında bir sıkıntı yaşa-
madık. Sporumuzun en önemli paydaşı olan ku-
lüplerimizle sürekli istişare halindeydik. Onların
görüş ve taleplerini de hassasiyetle dikkate alarak
birlikte hareket etmek istedik. Ardından herkesi
memnun edecek bir karara imza atarak, filede
beyaz sezon ilan ettik ve liglerimizi mevcut halle-
riyle tescil ederek bu sezon şampiyon takım belir-
lemedik. Küme düşmeyi kaldırdık. Alttan 4 takımı
bir üst lige dahil ettik. Aldığımız tüm kararlar vo-
leybol camiasında herkesi memnun etti. Korona-
virüs pandemisi ülkemizde görülmeye başladığı
andan itibaren federasyon olarak önlemlerimizi
almıştık. Federasyonumuzun Dopingle Müca-
dele ve Sağlık Kurulu tarafından Sağlık Bakanlığı
Bilim Kurulu ve DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)
tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 'Pandemi
Sürecinde Spora Dönüş Kılavuzu' hazırlandı.
Karşılaşmaların sorunsuz şekilde oynanması için
alınan tedbirler çerçevesinde titizlikle hareket edi-
liyor" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü
anısına düzenlenen 85. Büyük Atatürk Koşusu,
bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ne-
deniyle kısıtlı katılımla temsili olarak gerçekleşti-
rildi. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan
açıklamaya göre, Dikmen Keklikpınarı'nda saat
14.20'de Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan'ın
startını verdiği koşu, Ankara Tren Garı'nda sona
erdi. Koşunun startına, Türkiye Atletizm Fede-
rasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Ankara Genç-
lik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de katıldı.
Kovid-19 tedbirleri nedeniyle özel izne tabi olarak
bu yıla mahsus kısıtlı katılımla gerçekleştirilen
Büyük Atatürk Koşusu'nda, 10'ar erkek ve kadın
atlet yer aldı. Aralarında milli atletlerin de olduğu
sporcular, ellerinde bayraklarla koştukları yarışla
Atatürk'ü andı. Milli atletler 10 kilometrelik par-
kuru bayraklarla tamamlayarak Ankara Garı'nda
finişe ulaştılar. Etkinliğe atlerden Yasemin Karasu
Dönmez, Beyzanur Canpolat, Münevver Sena
Duran, Buse Uluyol, Semanur Kanat, Aygül
Boydaş, Hatice İşler, Arzugül Koca, Ayşe Ülger,
Saffet Elkatmış, Ferhat Bozkurt,  yarış sonunda
katılımcılara birer anı madalyası takdim etti. 

TrabzonSpor 
deGer kaybeTTi
Şampiyonluk mücadelesi verdiği 2019-20 sezonunun ardından bu yıl Süper Lig’de arzu ettiği
sonuçları alamayan Trabzonspor’da sportif noktada yaşanan düşüş takımın piyasa değerine
de yansıdı. Bordo mavililer, 142 günde yaklaşık 7 milyon Euro’luk değer kaybı yaşandı

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, ligdeki son 6 maçını kazanamadı

Basaksehir kayıplarda

S üper Lig’de bu sezon çıktığı 15
maçta 20 puan toplayabilen ve zir-
venin 9 puan gerisinde yer alan

Trabzonspor’da sportif anlamda devam
eden düşüş, takımın piyasa değerine de
olumsuz yansıdı. Dünyaca ünlü futbol
veri sitesi Transfermarkt’ta 4 Ağustos
2020 tarihinde yapılan güncellemede
bordo mavililerde 15 futbolcu piyasa de-
ğerini artırarak söz konusu dönemde takı-
mın toplam piyasa değeri yaklaşık 82
milyon Euro civarında olurken, 23 Ara-
lık’taki son güncellemede ise takım değe-
rinde ciddi değer kaybı yaşandığı görüldü
ve takım değeri 75.78 milyon Euro’ya ge-
riledi. Trabzonspor’da 142 gün önce yapı-
lan değerlendirmede 11 oyuncu değer
kaybı yaşarken, son güncelleme ile 17
oyuncunun piyasa değerinde düşüş ya-
şandı. Yine Ağustos ayında 15 oyuncu-

nun değerinin arttığı bordo mavililerde
son güncellemede ise sadece 5 oyuncu
değerini yükseltebildi. Trabzonspor’da
Ağustos ayındaki değerlendirmede 8, ara-
lık ayındaki son güncellemede ise 9
oyuncu mevcut piyasa değerlerini korudu.

17 futbolcunun değeri düştü

Trabzonspor’da yapılan son güncelleme
ile birlikte 17 futbolcunun piyasa değe-
rinde düşüş yaşandı. Uğurcan Çakır’ın
değeri 16 milyon Euro’dan 14.5 milyon
Euro’ya, Abdülkadir Ömür 13 milyon
Euro’dan 11 milyon Euro’ya, Benik
Afobe 6 milyon Euro’dan 4.6 milyon Eu-
ro’ya, Djaniny Semedo 5 milyon Eu-
ro’dan 4 milyon Euro’ya, Hüseyin
Türkmen 2.2 milyon Euro’dan 1.9 milyon
Euro’ya, Fousseni Diabate 2.2 milyon
Euro’dan 1.8 milyon Euro’ya, Gaston

Campi 1.8 milyon Euro’dan 1.3 milyon
Euro’ya, Majid Hosseini 1.7 milyon Eu-
ro’dan 1.2 milyon Euro’ya, Yusuf Sarı 1.2
milyon Euro’dan 1 milyon Euro’ya, Fla-
vio 1 milyon Euro’dan 850 bin Euro’ya,
Stiven Plaza 900 bin Euro’dan 650 bin
Euro’ya, Bilal Başacıkoğlu 600 bin
Euro’dan 500 bin Euro’ya, Erce Kardeş-
ler 550 bin Euro’dan 500 bin Euro’ya,
Kamil Ahmet Çörekçi 450 bin Euro’dan
400 bin Euro’ya, Joao Pereira 325 bin
Euro’dan 300 bin Euro’ya ve Muhammet
Taha Tepe 300 bin Euro’dan 200 bin Eu-
ro’ya geriledi.

Sadece 5 oyuncu

Takım değerinde önemli kayıp yaşayan
bordo mavililerde sadece 5 oyuncu değe-
rini yükseltirken, bu 5 ismin 3’ü yeni
transferler oldu. Trabzonspor’da Lewis

Baker değerini 2.8 milyon Euro’dan 3.5
milyon Euro’ya, Edgar Ie değerini 2.1
milyon Euro’dan 2.7 milyon Euro’ya,
Marlon 2 milyon Euro’dan 2.5 milyon
Euro’ya, Serkan Asan 1 milyon Euro’dan
1.8 milyon Euro’ya ve Safa Kınalı 150 bin
Euro’dan 225 bin Euro’ya yükseltti.

9 isim stabil

Trabzonspor’da 9 isimin ise mevcut pi-
yasa değerlerinde değişim yaşanmadı.
Bordo mavililerde Caleb Ekuban’ın 5.5
milyon Euro, Anthony Nwakaeme’nin 5
milyon Euro, Vitor Hugo’nun 4.5 milyon
Euro, Abdulkadir Parmak’ın 4 milyon
Euro, Anders Trondsen’in 90 bin Euro,
Ahmet Canbaz’ın 100 bin Euro, Atakan
Gündüz’ün 50 bin Euro ve Faruk Can
Genç’in 50 bin Euro’luk piyasa değeri
sabit kaldı. DHA

Öte yandan yaşanan
değer kaybı ve düşüşe
rağmen Süper Lig’in
en değerli oyuncusu
Trabzonspor’da yer
aldı. Bordo mavililerde
142 günde piyasa
değerinde 1.5 milyon
Euro’luk kayıp
yaşamasına rağmen
Uğurcan Çakır 14.5
milyon Euro’luk güncel
piyasa değeri ile yine
Süper Lig’in en değerli
oyuncusu konumunda
yer aldı. Söz konusu
dönemde değeri 2 mi-
lyon Euro düşen Ab-
dülkadir Ömür ise
ikinci sıradan ligin en
değerli 4’üncü ismi
konumunda yer aldı.

En
iyisi
kaleci

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Medi-
pol Başakşehir-Kasımpaşa maçı 2-2 sona
erdi. 13. dakikada konuk ekip gole yaklaştı.
Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan arka direğe
yaptığı ortada, Anıl kafa ile topu altı pas
önündeki Hajradinovic'e indirdi. Bu oyun-
cunun yakın mesafeden şutunda, kaleci
Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.
27. dakikada Medipol Başakşehir öne
geçti. Aleksic'ten aldığı pasla sol kanattan
hızla ceza sahasına giren Visca'nın yerden
paralel gönderdiği topa Chadli ayak koydu
ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 36. da-
kikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı.
Hajradinovic'in ara pasıyla Medipol Ba-
şakşehir savunmasının arkasına sarkan
Anıl, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı.
Anıl, uygun pozisyondaki Yusuf'a pasını
attı, Yusuf da boş kaleye meşin yuvarlağı
gönderdi: 1-1. 42. dakikada Kasımpaşa 10
kişi kaldı. 15. dakikada sarı kart gören
Aytaç Kara, 42. dakikada Mahmut'a yapığı
faul sonrasında önce ikinci sarı kartı ardın-

dan da kırmızı kartı görerek oyun dışında
kaldı. 84. dakikada Kasımpaşa öne geçti.
Sağ kanattan yapılan ortayı Mehmet Topal
kafa ile uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası
önünde topu kontrol eden Hodzic, Kerim
Frei ve Mehmet Topal'ın arasından şık bir
hareketle geçti ve yaptığı vuruşla topu köşe-
den ağlara gönderdi: 1-2. 89. dakikada Ka-
sımpaşa'nın gelişen atağında
Hajradinovic'in ara pasıyla Hadadi kaleci
ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncun sol çap-
razdan şutunda, kaleci Volkan Babacan
ayaklarıyla golü önledi. 90+2. dakikada
Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı.
Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan
Gulbrandsen'in şutunda top kaleci Ertuğ-
rul'dan döndü. Boşta kalan topu kontrol
eden Visca, sağ çaprazdan sert vurdu,
meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2. Müca-
dele 2-2 berabere tamamlandı. Beşiktaş'a
yenilen, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malat-
yaspor beraberliklerinden sonra Gaziantep
FK ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol

Başakşehir'in, Kasımpaşa beraberliğiyle ga-
libiyet özlemi 6 maça yükseldi. 

Chadli, Süper Lig'deki ilk
golünü attı

Medipol Başakşehir'in sezon başında kad-
rosuna kattığı Belçikalı oyuncu Nacer
Chadli, turuncu-lacivertli forma ile Süper
Lig'deki ilk golünü Kasımpaşa'ya attı.
Chadli, Medipol Başakşehir ile ligde oyna-
dığı 7. maçta ilk gol sevincini yaşadı. Dene-
yimli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda
da 1 gol atmıştı.

Skrtel sakatlandı

Turuncu-lacivertli kulüp yetkililerinden alı-
nan bilgiye göre, takımın Kasımpaşa ile oy-
nadığı maçın ikinci yarısında topsuz alanda
koşarken yerde kalan ve oyuna devam ede-
meyen Skrtel'in yapılan ilk kontrollerinde,
sol ayak aşil tendonunun koptuğu belir-
lendi. Ameliyat edilecek oyuncunun, uzun
süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.



GALATASARAY Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiri-
len organizasyonda ENKA adına yarışan Merve Tuncel, 800 metre ser-
bestte 8.28.34'lük derecesiyle 15-16, 17-18 ve artı 19 yaş kategorilerinde
Türkiye rekoru kırdı. Fenerbahçeli yüzücü Deniz Ertan, 200 metre karışıkta
2.16.44 ile 15-16 yaşta Türkiye rekoru kırmayı başardı. ENKA'dan Defne
Taçyıldız, 200 metre kelebekte 2.10.07 ile 17-18 yaşta Türkiye rekorunun
yeni sahibi oldu. Galatasaraylı sporcu Berke Saka, 100 metre sırtüstü yarı-
şında 55.12'lik derecesiyle 17-18 yaşta Türkiye rekoruna imza attı. Fener-
bahçe'den Baturalp Ünlü 200 metre serbestte 1.47.08 ile 17-18 ve artı 19 yaş
Türkiye rekorunun sahibi oldu. Aykon Kulübü adına yarışan Tuncer Berk Er-
türk, 200 metre kelebekte 2.12.18'lik dereceyle 13 yaş kategorisinde Türkiye re-
koru kırmayı başardı. TED Mersin Koleji sporcusu Mustafa Kaan Serdar, 100
metre serbestte 54.18 ile 13 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırdı. Antalyas-
porlu yüzücü Emir Batur Albayrak, 800 metre serbestte 8.30.33 ile 13 yaşta Tür-
kiye rekoruna imza attı. TED Ankara Kolejliler'den Aykut Mert Iravul, 200 metre
kelebekte 2.07.07'lik
derecesiyle 14 yaşta
Türkiye rekorunu
geliştirdi. Çevre
Spor Kulübü adına
yarışan Sönmez
Emir Niğdelioğlu,
50 metre serbestte
24.21 ile 14 yaş Tür-
kiye rekoru kırmayı
başardı. 
Fenerbahçeli 
Deniz Ertan ise 
200 metre serbestte
2.17.78'lik derece-
siyle 15-16 yaş Tür-
kiye rekorunun
sahibi oldu.
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T TF Başkanı Cengiz Durmuş, koronavi-
rüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılını
Demirören Haber Ajansı'na (DHA)

değerlendirdi. Başkan Durmuş, dünyayı et-
kisi altına alan salgın nedeniyle eşi benzeri
görülmemiş bir yılı geride bıraktıklarını belir-
terek, "Fakat salgınla mücadele içinde geçirdi-
ğimiz, kortlarda bir arada olamadığımız bu
yıl, karşımıza çıkan her sorunun üstesinden
hep beraber gelebileceğimizi bize bir kez
daha gösterdi. Devletimizin ilgili kurumları
tarafından alınan tedbirler kapsamında, tenis
tutkumuzu bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha
farklı yaşadık ve federasyon olarak ara veril-
miş sezonu avantaja çevirmek istedik. Spor-
cularımıza, antrenörlerimize, kulüplerimize,
hakemlerimize ulaşabilmeli ve tüm dinamik-
lerimizi canlı tutabilmeliydik. Bu süreçte fe-
derasyonumuz birçok seminer gerçekleştirdi.
14 uzman eğitmenimiz psikoloji, beslenme ve
antrenman bilimi gibi çeşitli alanlarda dersler
verdiler. Bu eğitimlerle turnuva koşturma-
sında ihmal ettiğimiz teorik bilgileri güncel-
leme ve kendimizi birçok alanda geliştirme
fırsatı bulduk. Çok yoğun ilgi gören semineri-
miz 7 bin 700 kişilik rekor katılımla tamam-
landı. Aynı zamanda kulüplerimiz ile çevrim
içi görüşmeler gerçekleştirdik. Onların pan-
demi sürecindeki sorunlarını dinledik. Kulüp-
lerimizin korona döneminde kendilerine bir
yol planı çizmeleri ve strateji belirlemelerine
yardımcı olmak için çeşitli sunumlar yayınla-
dık. Sporcularımız ve antrenörlerimizi çevrim
içi görüşmelerle tenis severlerle buluşturduk.
Bu dönemi bir anlamda fırsata çevirdik diye-
bilirim" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a en iyi merkez

"Geride bıraktığımız sene ne kadar zorlu

geçse de tenisin miladı diye-
bileceğimiz bir gelişmeyi
tüm camiamızla birlikte ya-
şamanın da mutluluğunu
paylaştık" diye sözlerini sür-
düren Durmuş, şunları kay-
detti: "Gençlik ve Spor
Bakanımız Sayın Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu'nun tenisteki ge-
lişmeleri ve tesisleşme yolundaki
ihtiyaçlarımızı bizzat takip ederek bize des-
tek olması ile birlikte TTF İstanbul Tenis
Merkezi'ni ülkemiz tenisine kazandırdık. 4
Eylül 2020'de Gençlik ve Spor Bakanımız
Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun
katılımı ile tenise gönül vermiş herkesin evim
diyebileceği ve tüm olanaklarından faydala-
nabileceği tesisimiz TTF İstanbul Tenis
Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bakanı-
mızın açılış konuşmasında da belirttiği
üzere tesisimiz geleceğin şampiyonlarını ye-
tiştireceğimiz bir kamp eğitim merkezine dö-
nüşecek. Bunun için çalışmalarımızı son
hızla sürdürüyoruz. 
İstanbul'un en merkezi yerlerinden Sarı-
yer'de bulunan, doğa ile iç içe TTF İstanbul
Tenis Merkezi'ndeki ilk turnuvamız ise yep-
yeni bir hikayenin başlangıcı olan TEB BNP
Paribas Tennis Championship Istanbul
oldu. Dünya yıldızlarını ağırladığımız WTA
takviminin en önemli turnuvalarından birini
yeni tesisimizde başarıyla gerçekleştirdik.
Tüm Kovid-19 protokolleri uygulanarak
gerçekleştirilen turnuvamız küresel tenise
dönüşte bize de unutulmaz anlar yaşattı."

Tenis her yerde oynansın

Başkan Cengiz Durmuş, tenisi zengin
sporu algısından kurtarmaya çalıştıklarını

vur-
gulayarak,
"Federasyon olarak tenisi zengin sporu al-
gısından kurtararak her an, her evde, her
sokakta yaşanmasını sağlamaya çalışıyo-
ruz. Nitekim artık 81 ilde turnuva oynanır
hale geldi. 
Normalleşme sürecine geçişten hemen
sonra çalışmalarına başladığımız önce ille-
rimizde sonra bölgelerimizde gerçekleştir-
diğimiz, aralık ayının ortasında final
müsabakalarını düzenlediğimiz üç aşama-
dan oluşan 18 Yaş Altı Türkiye Takım
Şampiyonamıza toplamda 104 erkek, 103
kadın takımı ve 771 sporcu başvuruda bu-
lundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı
da içine alan süreçte 19 ilimizde eş za-
manlı düzenlenen şampiyonada ilk aşa-
mada 80 erkek, 77 kadın takımı mücadele
etti.
Pandemi şartlarında dahi ilginin artarak
devam ettiğini gösteren bu gelişme, tenisin
ülkemizin her yerinde oynanabilir bir spor
haline gelmesi anlamında da bizleri ol-
dukça mutlu etti. Öte yandan bu zamana
kadar teniste dünyanın en fazla uluslar-
arası turnuva düzenleyen ülkelerinden biri
olan Türkiye, 2021'in Ocak ve Şubat ayları

için açıklanan takvimde bu defa dünyada
en fazla turnuva düzenleyen birinci ülke
olarak yerini aldık" diye konuştu. DHA

Türkiye Tenis Federasyonu 
(TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, 
koronavirüs (Kovid-19) salgını
nedeniyle 2020 yılında tenis tutkusunu
farklı yaşadıklarını söyledi

Tenis 
tutkusu 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür
eden Başkan Durmuş, "Her projemizi il-
giyle takip ederek verdikleri destekler
için, tüm sporcularımıza bugüne kadar
başarmaya yönelik gösterdikleri gayret-
leri için, kulüplerimiz ve antrenörlerimize
geçtiğimiz zorlu zamanlarda sporcu ye-
tiştirmeyi sürdürdükleri için, sporcu veli-
lerimize çocuklarımızın bu spora devam
etmelerini sağlayan büyük emekleri için
ve sponsorlarımıza tenis sporunun geli-
şimi adına sağladıkları imkanlar için te-
şekkürlerimi iletiyorum. Bizler tüm
paydaşlarımızdan aldığımız güçle gele-
ceğe umutla bakıyoruz. 2021'de sağlıklı
günlerde yeniden bir araya gelmeyi tüm
kalbimle diliyorum" diyerek sözlerini
tamamladı. 

2021 umudu

Aytemiz Alanyaspor, 
çıktığı son 4 deplasman

maçından da mağlubiyetle
döndü. Son 6 haftada sadece 

1 galibiyet alan turuncu
yeşilliler, sadece evinde 
12'nci haftada Beşiktaş'ı
mağlup etti. Bu hafta

sahasında son şampiyon
Medipol Başakşehir'i

ağırlayacak olan 
Alanyaspor, maçı 

kazanıp, yeniden çıkışa
geçmek istiyor

SÜPER Lig'de uzun süre zirvedeki yerini koruyan
Aytemiz Alanyaspor bu hafta koltuğu en yakın ra-
kibi Galatasaray'a kaptırdı. Son 6 haftadır istediği
sonuçları alamayan Akdeniz temsilcisi, son 4
deplasman maçından da eli boş döndü. Bu
sezon 4 mağlubiyet alan Alanyaspor bu yenil-

gilerin hepsini deplasmanda yaşadı. Akdeniz
temsilcisi, bu sezon evinde hiç

yenilmezken sadece Trabzonspor ile be-
rabere kaldı.Evindeki iki maçın da sa-

dece birini kazanabilen Alanyaspor,
yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ay-

temiz Alanyaspor dün deplas-
manda oynanan ve 3-1

mağlup ayrıldığı Gazi-
antep Futbol Ku-

lübü maçının
ardından

bugün izin yapacak. Bu hafta sonu ise evinde son
şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Alan-
yaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla
başlayacak.

Birbirine çok benziyor

Son iki sezondur lige çok iyi başlangıç yapan Ayte-
miz Alanyaspor yine ilk yarının sonuna gelinirken
zirvedeki yerini kaptırdı. Bu yıl geçen sezondan da
iyi bir başlangıç yapan Akdeniz temsilcisi son hafta-
lardaki düşüşüne 'dur' demek ve yeniden çıkışa geç-
mek istiyor. Geçen sezon teknik direktör Erol Bulut
yönetiminde ilk 15 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik
ve 4 mağlubiyet alan Alanyaspor 23 puan topla-
mıştı. Bu sezon ise Çağdaş Atan'ın öğrencileri 15
haftalık süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlu-
biyetle 27 puan topladı. İlk 15 haftalık süreçte mağ-
lubiyetler eşit olsa da bu sezon turuncu yeşilliler
sahada daha çok gülen taraf oldu. Geçen sezon ve
bu sezonun ilk 15 haftasında 24'er gol atan Alan-

yaspor, geçen sezon kalesinde 14 gol görür-

ken bu sezon 12 gol gördü. Öte yandan Aytemiz
Alanyaspor'un geçen sezon oynadığı ilk 15 haftalık
süreçte 2 maçta gol sesi çıkmazken, bu sezonki 15
maçında ise golsüz 90 dakikası olmadı.

Üstün oynasa da nafile 

Aytemiz Alanyaspor bu sezon çoğu maçta üstün
oynayan taraf olurken, son haftalarda da bu istatis-
tik devam etmesine rağmen istediği sonucu ala-
madı. Alanyaspor dün deplasmanda Gaziantep FK
karşısında yine yüzde 72 oyun üstünlüğü sergileme-
sine rağmen sahadan yenilgiyle ayrılan taraf oldu.
Savunmada verilen açıkların yanı sıra gol yollarında
son vuruşlarda istenilen sonucu alamayan turuncu
yeşilliler, rakiplerine karşı baskılı oynamasına rağ-
men galibiyet elde edemedi. İlk yarının bitmesine 6
maç kalırken, turuncu yeşilliler bu karşılaşmaların
tamamını kazanarak üst sıralardakyerini korumayı
hedefliyor. Alanyaspor, bu hafta sonu evinde oyna-
yacağı Medipol Başakşehir maçıyla yeni bir galibi-
yet serisine başlamak istiyor. 

Yüzmede rekor
üstüne rekor
Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme
Yarışları'nın son gününde sporcular, yeni Türkiye rekorlarına imza attı
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Yüzyılın en
iyisi Ronaldo
İtalya'nın Juventus takımında 
oynayan Portekizli yıldız Cristiano
Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi 
futbolcusu ödülüne layık görüldü
ARALARINDA eski futbolcu
ve teknik direktörlerin de ol-
duğu 23 kişilik jüri ile dünya
çapında taraftar oylarıyla be-
lirlenen 2020 Küresel Futbol
Ödülleri, Dubai'de gerçekleş-
tirilen törende sahiplerini
buldu. Juventus'un Portekizli
yıldızı Ronaldo, Lionel Messi, Muhammed
Salah ve Ronaldinho'yu geçerek "yüzyılın fut-
bolcusu" ödülünü kazandı. Organizasyonda,
İspanya'nın Real Madrid kulübü, "yüzyılın
takımı", Manchester City'nin İspanyol çalıştı-
rıcısı Pep Guardiola "yüzyılın teknik direk-
törü" ödülüne layık görüldü. "Yılın takımı"
ödülü Bayern Münih'e verilirken, Alman eki-
binin golcüsü Robert Lewandowski "yılın fut-
bolcusu", antrenörü Hans-Dieter Flick ise
"yılın teknik direktörü" seçildi. Törende, eski
İspanyol kaleci Iker Casillas ve Barcelonalı
futbolcu Gerard Pique'ye "kariyer ödülü" tak-
dim edildi.

Cimbom sıkı
çalışıyor
GALATASARAY Futbol Takımı, Süper Lig'in
16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile
oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı an-
trenmanla başladı. Kulübün açıklamasına
göre, ligin 15. haftasında deplasmanda Trab-
zonspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, 2
Ocak Cumartesi günü sahasında yapacağı
maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antren-
manda dünkü Trabzonspor mücadelesinde
90'ar dakika forma giyen oyuncular günü ye-
nilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer fut-
bolcular ise ısınma hareketleri ile başladığı
idmanda teknik çalışmalar üzerinde durdu.
Ana bölümünde dar alan oyunları oynanan
idman, yenilenme koşusu yaptı.
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TAD&DOY 
EKMEK - PASTA

Yılınızı kutlar 
sağlıklı mutlu nice
güzel yıllar dilerim

Yılınızı kutlar 
sağlıklı mutlu nice
güzel yıllar dilerim

Yılınızı kutlar 
sağlıklı mutlu nice
güzel yıllar dilerim

Dilaver Sargın / ak Parti Beylikdüzü ilçe BaŞkanı

Kemal SIR 
ak Parti Beylikdüzü ilçe Bașkan yardıMcısı ve
Beylikdüzü türk kızılayı yönetiM kurulu üyesi

Yılınızı kutlar sağlıklı mutlu 
nice güzel yıllar dilerim

Önder GÖÇER 
GürPınar kasaP-ızGara Şarküteri et

Serdal MUMCU
Beylikdüzü Belediye Meclisi Bașkanvekili

Yılınızı kutlar 
sağlıklı mutlu nice
güzel yıllar dilerim

Veysel KARATAY
Gelecek Partisi esenyurt ilçe Bașkanı

Yılınızı kutlar 
sağlıklı mutlu
nice güzel
yıllar dileriz

ADNAN TUNCER
GENÇ PARTİ BEYLİKDÜZÜ 
İLÇE BAŞKANI

Yılınızı kutlar 
sağlıklı mutlu nice 
güzel yıllar dilerim


