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SAYFA 4Hüseyin ŞENGÜL

Başında olduğu Türkiye 
Değişim Hareketi'ni (TDH)

partileştirme çalışmalarını sürdüren
Mustafa Sarıgül, “Sentez yapmak 
istiyoruz. Demirel'in halka, esnafa ve
köylüye yakınlığı. Özal'ın pratik 
çözümleri, Ecevit'in nezaketi ve 
zarafeti. Üçünden de alacaklarımız
var” dedi. Sarıgül, “Birbirini 
sevmeyen,
dünya görüşleri
uymayanlar 
siyaset için bir
araya geliyor-
larsa biz bu
oyunu bozaca-
ğız. İttifak
sadece iktidarın
işine gelir” 
diye konuştu. 
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Mustafa Sarıgül
karma yapacak

YOL HARİTASINI AÇIKLADIO SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığı CHP Mersin Milletvekili

Ali Mahir Başarır hakkında resen 
soruşturma başlattı. Savcılıktan yapı-
lan açıklamada, “Katıldığı bir TV
programında ‘Türk ordusu satılmış'
diyen 27. dönem Milletvekili Ali
Mahir Başarır hakkında TCK’nın

301. maddesi
uyarınca Türkiye
Cumhuriyeti 
hükümetini ve
devletin askeri
teşkilatını alenen
aşağılama suçla-
rından resen 
soruşturma 
başlatılmıştır”
denildi. 
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Başarır hakkında
soruşturma açıldı

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Ali Mahir Başarır 

YİNE İKTİDARA YÜKLENDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan Eskişehir'de par-

tisinin 1. Olağan İl Kongresinde gün-
deme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Babacan, “Dükkan kapalı, esnafın
cebine para girmiyor, kirasını bile
ödeyemiyor. Bir de devlet esnafın
yakasına yapışıyor 'stopaj' diye. 

Stopaj almayın”
dedi. İktidara
geldiklerinde
YÖK'ü kapata-
caklarını belirten
Babacan, “12
Eylül darbesinin
akademideki 
kalıntılarına
son vereceğiz”
diye konuştu. 
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Esnafın cebine
para girmiyor

Ali Babacan

SAĞLIKÇILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Koronavirüs testi pozitif 
çıkan ve 26 Kasım'da Kay-

seri Şehir Hastanesi’nde tedaviye
alınan AKP Milletvekili Mehmet
Özhaseki, tedavisinin tamamlan-
masının ardından taburcu oldu.
Özhaseki, “Bugün itibariyle Covid-
19 tedavimiz başarıyla tamamlandı
ve Kayseri Şehir Hastanesi’nden
taburcu edilirken işlerini canla
başla yapan sağlıkçılarımız ile
vedalaştık. Hekiminden, hemşire-

sine, hasta 
bakıcısından
tüm personeline
değin bu zor
zamanlarda
dahi işini seve-
rek sürdüren
tüm arkadaşla-
rımıza bir kez
daha teşekkür
ediyorum” dedi.
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Mehmet Özhaseki
taburcu oldu

Mehmet Özhaseki

Mustafa Sarıgül

İstanbul'da milyonlarca kişinin
2009 yılından beri kullandığı

İstanbulkart'ın bakiye yükleme 
cihazlarındaki yönlendirmeleri yapan
Funda Eskin, sesinin İstanbul'un her
yerinde yankılanmasını “çok özel bir
şey” olarak nitelendiriyor. Spiker ve
seslendirme sanatçısı Eskin, “Sizi 
bilmiyorlar ama sesiniz orada. Bazen
yanlarında onlarla birlikte kart 
dolumu yapıyorum” dedi. I SAYFA 5
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Sizi bilmiyorlar 
ama sesiniz orada

ÇOK ÖZEL BİR ŞEY!

İstanbul'da denetlenen 
2 bin 892 fırından, bin
571'inin ekmeği yüksek
fiyata sattığı tespit edildi.
Valilik, fiyat tarifesine 
uymayan fırın 
sahiplerine, esnafların
piri Ahi Evran'ın meslek
ilkelerini hatırlattı

Bugün dünde 
yarın bugündedir

SAYFA 8Celal BİLGEN 

Korona 
günlükleri

YARISI HiLE
YAPIYORMUŞ!

TBMM Başkanı
Mustafa Şentop,

Bahçelievler'de yapılan
Parlamenterler Arası
Kudüs Platformunun
yeni binasının açılış tö-
reninde konuştu. Şen-
top, “Kudüs meselesi,
20. yüzyılın en önemli
meselesidir, kilit mesele-
sidir” dedi. Şentop,
“Kudüs meselesi, da-
vası Filistinlilerin bir da-

vasından, meselesinden
ibaret değildir. Arapla-
rın da meselesinden
ibaret değildir. Aslında
İslam dünyasının mese-
lesinden de ibaret değil-
dir. Aslında hukuka
inanan, vicdan sahibi
bütün insanların, hangi
dilden ırktan siyasi 
görüşten olursa olsun
bütün insanların dava-
sıdır” dedi. I SAYFA 7
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BiNLERCESi
KIYIYA VURDU

KUDUS MESELESi
KiLiT MESELEDiR

Ünlü oyuncu Enver Demirkan, 
“Sanatçı her yaşında oynayacak 

bir rolü vardır” dedi. “Çünkü sanatçının
yaşı olmaz” diyen Demirkan, “Sanatçı 
her yaşında oynayacak bir rolü vardır.
Yeter ki elden ayaktan ezber yapmaktan

düşmesin. Ama maalesef 
Türkiye'mizde yaşlanınca insan-
lara eskisi kadar değer verilmiyor”
siteminde bulundu.

SANATÇININ
YAŞI OLMAZ
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DİLEK BOZKURT’UN SÖYLEŞİSİ SAYFA 16’DA 

HER YAŞTA OYNANACAK ROL VARDIR

ChP OZUnE
DOnMELI!
ChP OZUnE
DOnMELI!
ChP OZUnE
DOnMELI!
ChP OZUnE
DOnMELI!
ChP OZUnE
DOnMELI!
ChP OZUnE
DOnMELI!
ChP OZUnE
DOnMELI!
ChP OZUnE
DOnMELI!
ChP OZUnE
DOnMELI!
ChP OZUnE
DOnMELI!
ChP OZUnE
DOnMELI!

İçişleri eski Bakanı Saadettin Tantan Dam-
ga'ya çok önemli açıklamalarda bulundu.

Alaattin Çakıcı'nın CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na
yazdığı tehdit içerikli mektubu değerlendiren Tan-
tan, “Bu olay siyasetin ne kadar kirli ve kemiksiz
olduğunu ortaya çıkarttı” yorumunu yaptı. İktida-
rın artık Türkiye'yi yönetemediğini belirten Tantan,
“Siyaset ülkenin tehlikelere karşı bir araya gelip
çözüm üretecek bir strateji geliştireceğine o
kadar kısır ve vizyonsuz ki halkı aldatarak ken-
dince statülerini korumak istiyor” eleştirisinde
bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaseti
birleştirmesi gerektiğini altını çizen Tantan,
“Bu yapılmazsa Türkiye içerden ve dışardan
yoğun bir tehdit ile hatta saldırıyla karşı kar-
şıya kalabilir” uyarısını yaptı. 

ç Nitelikli bir siyasi yelpaze oluşturabilmesi
durumunda köy köy dolaşılarak insanların

bilgilendirilebileceğini ifade eden Tantan, “Bunu
Yurt Partisi olarak yapmak istiyoruz ancak ben
isterim ki CHP liderlik yaparak ortaya çıksın. 
Şuanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı söylemleri
iyi ama halka dönmeli. Halka nasıl dönecek? O
partiyi kuran başta Mustafa Kemal Atatürk’ün 

felsefesini alacak. Bir kere HDP ile ilişkisinin
olmadığını açık ve net şekilde açıklayacak.
PKK’nın Türkiye için tehdit olduğunu açıkla-
yacak” şartını dile getirdi. HDP'nin oylarını da
yorumlayan Tantan, “HDP'ye oy verenler, 
iktidarın yanlış uygulamaları sonucu ve
PKK'nın korkusu ile oraya yönlendirildiler”
ifadelerini kullandı.  I SAYFA 9
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Saadettin Tantan, Damga'ya konuştu. AK Parti iktidarına sert eleştiriler
getiren Tantan, köy köy dolaşarak insanların bilgilendirilmesi
gerektiğini söyledi. Buna CHP'nin liderlik yapması gerektiğini belirten
Tantan, “Kılıçdaroğlu’nun bazı söylemleri iyi ama halka dönmeli.  
CHP'yi kuran Atatürk’ün felsefesini almalı. Bir kere HDP ile 
ilişkisinin olmadığını açık ve net şekilde açıklamalı, PKK’nın 
Türkiye için tehdit olduğunu vurgulamalı” uyarısını yaptı
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MEHMET
MERT

SÖYLEŞİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da
konuşan Saadettin Tantan, “İmamoğlu
muhalefet yapmayacak, İstanbul halkını
arkasına alacak. Nasıl alacak? Yıllarca 
İstanbul’un bütün gelirlerini adeta legal 
ya da illegal anlamda kendine ve yandaş-
larına, aktaran bir yapı var. Bu konuda
belediyenin arşivleri haykırıyor. Süratli bir
şekilde bu konuların üzerine gitmeli” 
önerisinde bulundu. 

İMAMOĞLU MUHALEFET YAPMASIN!

CHP, HDP iLE iLiŞKiSi 
OLMADIĞINI AÇIKLAMALI

SiYASETÇiLER STATÜLERiNi
KORUMAK iSTiYOR

Bolivya'nın yeni devlet başkanı
Luis Arce kabinesini belirler-

ken bir ilke imza attı ve Kültürler,
Dekolonizasyon ve Erkek Egemenli-
ğini Ortadan Kaldırma Bakanlığı
adında bir bakanlık kurdu. Yerli
Quechua halkından Sabina Orellana
bu göreve getirilen ilk isim oldu. 
Orellana, “Kökle-
riyle gurur duyan
bir kadınım
çünkü ben bir
Quechua’yım
ve hepimiz
gururlu his-
setmeli ve
yerli köke-
nimizle
gurur
duymalı-
yız” dedi. 
I SAYFA 11
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Sabina Orellana
erkelere karşı

BİR İLKE İMZA ATILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan
açıklamada, İstanbul'daki 

2 bin 892 fırının hafta içinde gra-
maj, fiyat ve tarife denetimi yapıl-
dığı belirtildi. Denetlemelerde bin
571 fırının tarifeye uymadığı belir-
lendi. Fırınlara “Haksız Fiyat Artışı”
tutanağı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, “Meslek kuruluşla-
rınca belirlenen fiyat tarifesine 
uymayan fırın sahiplerine, esnafla-
rın piri Ahi Evran'ın meslek ilkelerini
hatırlatıyor, haksız kazanç elde 
etmeye yönelik davranışlardan uzak
durmalarını tavsiye ediyoruz” 
denildi. I SAYFA 4

ç
HAKSIZ KAZANÇTAN UZAK DURUN

Sağlık Bakanlığı
Türkiye Günlük

Korona Tablosu'nu
açıkladı. Tabloya göre,
son 24 saatte 168 bin
212 Kovid-19 testi ya-
pıldı, 29 bin 281 kişinin
testi pozitif çıktı, 185

kişi hayatını kaybetti,
ağır hasta sayısı 5 bin
11 oldu, son 24 saatte 
4 bin 15 kişinin Kovid-
19 tedavisinin tamam-
lanmasıyla iyileşenlerin
sayısı 400 bin 242'ye
yükseldi.
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185 kişi daha 

hAYAtInI 
KAYbEttİ
hAYAtInI 

KAYbEttİ
hAYAtInI 

KAYbEttİ
hAYAtInI 

KAYbEttİ
hAYAtInI 

KAYbEttİ
hAYAtInI 

KAYbEttİ
hAYAtInI 

KAYbEttİ
hAYAtInI 

KAYbEttİ

YİnE AYnI MAnZARA!
Sokağa çıkma kısıtlaması-
nın sona ermesiyle İstiklal

Caddesi'nde yoğunluk oluştu. 
Denetimlerini sürdüren polis
ekipleri, İstiklal Caddesi'nde
maske takmayan ve sigara 

içenlere idari para cezası uyguladı.
Esnaf Nurettin Aktaş, “İşi olan da
işi olmayan da burada. Herkes
burada. Ne yapıyorlar burada
volta atıyorlar. Kimseye birşey de
söylenmiyor” dedi. I SAYFA 8
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HABERİN DEVAMI SAYFA 8’DE

AŞI iÇiN DEV
HAREKETLiLiK

HABERİN DEVAMI SAYFA 11’DE

hAYAtInI 
KAYbEttİ

KADIKÖY’DE 
siyah beyaz gece

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oyna-
nan derbi nefes kesti. Beşiktaş'ın 10 kişi
tamamladığı maçta tam yedi gol atılır-
ken, siyah-beyazlı ekip ezeli rakibini 4-3
mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş böylece
ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Beşik-
taş’ın golleri Aboubakar (2), Necip ve
N’Sakala’dan gelirken, Fenerbahçe’nin
gollerini Cisse ve Ozan Tufan kaydetti. Bu
galibiyetle Beşiktaş puanını 16’ya yükseltir-

ken, Fenerbahçe 20 puanda kaldı. 

Fahrettin
Koca

Enver 
Demirkan



Diyet ya da obezite ameliyatıyla fazla kilola-
rından kurtulanların sarkma problemi yaşa-
yabildiğini ve bu hastaların vücut 

şekillendirme ameliyatlarına yöneldiğini söyleyen Doç. 
Dr. Osman Kelahmetoğlu, “Bu ameliyatları çoğun-
lukla aşamalı olarak planlıyoruz” dedi. 
Hızlı kilo verme sonrasında, kaybedilen kilonun mik-
tarı ve hastanın yaşı gibi faktörlere bağlı olarak derinin 
elastikiyetini kaybetmesiyle sarkmalar oluşabiliyor. Bu 
sarkmalar kimi zaman düzenli spora rağmen giderile-
miyor. Meme, karın, kol, sırt, bel, uyluk, yüz-boyun gibi 
vücudunun çeşitli bölgelerinde sarkmalar oluşmuş ve 
hedef ağırlığa ulaşmış kişilere vücut şekillendirme ame-
liyatları uygulanabildiğini ifade eden Doç. Dr. Osman 
Kelahmetoğlu, “Bu ameliyatları çoğunlukla aşamalı 
olarak planlıyoruz. Tek seferde azami iki farklı bölge-
nin ameliyatını yapmakta fayda var. Tabii ki süre, böl-
geye ve cerrahi tekniğe göre değişkenlik gösteriyor. 
Ancak her seansta ameliyatın en fazla 6 saat ve seans-
lar arası sürenin de en az 3 ay olmasını öneriyorum” 
diye konuştu. 

Erkekler ameliyat oluyor 

Vücut şekillendirme ameliyatlarında en çok yapılan iş-
lemlerin karın, kalça, meme, yüz ve boyun bölgesinde 
gerçekleştiğini ifade eden Doç. Dr. Osman Kelahme-
toğlu “Bunların dışında kol, sırt ve uyluk germe işlem-
leri de çok sık yapılıyor. Son zamanlarda erkekler karın 
ve göğüs kası yapılması talebiyle de başvuruyorlar. Bu 
taleple bize gelen kişiler genellikle beden kitle indeksleri 
normal veya fazla kilolu olabiliyor. Bu kişilerde, yeni li-
posuction teknikleriyle, öncesinde kilo vermeye gerek 
kalmadan, karın ve göğüs kası şekli verilebiliyor” dedi. 
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EMSEY Hospital’dan Kulak 
Burun Boğaz Hastalıları 
Uzmanı Op. Dr. Çağrı Jo-

rayev, halk arasında kulak kiri olarak 
bilinen buşonların sanılanın aksine 
kir değil, vücudun doğal bir salgısı 
olduğunu ve dış kulak yolunda deri-
nin alt kısmında bulunan salgı bezle-
rinden salgılandığını hatırlattı. Bu 
buşonları yani kulak kirini temizle-
mek için kulağa sokulan pamuklu 
çubuğun, vücuttan atılmak üzere 
olan salgıyı itip kulak zarını kapata-
rak, duyma bozuklularına neden ola-
bileceğini söyleyen Op. Dr. Jorayev, 
kulak zarının dış ortamlardan gelebi-
lecek bakteri, toz ve kir parçacıkların-
dan korunmasını sağlayan bu 
salgının temizlik işleminin son derece 
yanlış ve tehlikeli araçlarla yapıldığını 
vurguladı. 

Fark edilmeden silinir 
Kulak salgısının temizlenmesinin 
doğru olmadığını aktaran Op. Dr. 
Jorayev, “Bu tip temizleme gereçleri 

ile yapılan temizlik sırasında seru-
men salgısı, fark edilmeden silinir. 
Kulak salgısının bu şekilde temizlen-
mesi kulağın kaşınmasına yol açar-
ken kulak zarını da dışarıdan 
gelebilecek kir ve bakterilere karşı sa-
vunmasız bırakır’’ diye konuştu. 
Kulak kiri kendiliğinden dışarı atıla-
bildiği gibi farklı sebeplerden dolayı 
kulak kiri kendiliğinden dışarı atıla-
mayacağını ifade eden Op. Dr. Çağrı 
Jorayev, bu durumda hafif işitme 
kaybı ve banyo ya da yüzme sonrası 
kulakta ağrı oluşabilir.  Bazen de 
kulak yolunun bütünüyle tıkanabile-
ceğini belirtti. 

Mutlaka doktoro gidin 

Op. Dr. Çağrı Jorayev, kulak kirinin 
kulak içinde birikmesinin belirtilerini 
şöyle açıkladı: “Kulak ağrısı, kulakta 
dolgunluk hissi, kulak tıkanıklığı veya 
kısmi işitme kaybı, kulakta çınlama 
veya uğultu. Kulaktan koku gelmesi, 
kulağın kaşınması, kulaktan koyu 
renkli akıntı gelmesi, kuru öksürük 

gibi belirtiler ile karşılaşıldığında 
kulak temizleme aleti gibi yabancı ci-
simlerle kulağın temizliği yapılmadan 
vakit kaybetmeden bir uzmana baş-
vurulması gerekiyor.” 

Farklı yolla temizlenebilir 
Kişinin kulağının kulak kiri yüzünden 
tıkanması, çoğunlukla kişinin kirli 
havaya maruz kalmasıyla alakalı bir 
durum olduğunu söyleyen Op. Dr. 
Jorayev, dış kulak yolunda var olan 
yapısal darlık da kulak kirinin kulak 
dışına atılmasını zorlaştıran etkenler-
den biri olduğunu ifade etti. Op. Dr. 
Jorayev, “Bu gibi durumlarda kişi ku-
laklarını daha sık temizleme ihtiyacı 
duyar, fakat kulak temizletme ihtiya-
cının kulağın yıkanması veya temizle-
tilmesiyle ilgili değildir. Halk 
arasında kulak temizletmenin bir 
alışkanlık haline geleceği gibi yanlış 
bir inanış var. Kulakta biriken kir, 
uzman bir hekim tarafından duruma 
göre üç farklı yolla temizlenebilir” 
ifadelerini kullandı. DHA 

İşitme kaybına neden oluyor!
Kulağın kendi kendini temizleme özelliği olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağrı Jorayev, "Kulak kirini temizlemek 

 için kulağa sokulan pamuklu çubuk, vücuttan atılmak üzere olan salgıyı itip kulak zarını kapatarak, duyma bozuklularına neden olabilir” dedi

K oronavirüsün hayatın her ala-
nındaki zorlayıcı ve kısıtlayıcı 
etkisinin ağız ve diş sağlığı 

hizmetlerine de yansıdığını belirten 
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 
Ağız ve Diş Sağlığı Programı Öğr. 
Gör. Ayşegül Doğan, “Diş tedavileri 
sırasında patojen mikroorganizmala-
rın bulaşması eskiden beri var olan 
büyük bir problemdir ve COVID-19 
bulaşı bu problemi daha büyük bir 
tehlike haline getirmiştir. Ağız ve diş 
sağlığı hizmetlerinin sunumunda diş 
tedavileri sırasında hasta ve hekim 
yakın mesafede bulunmakta ve çok sa-
yıda döner alet kullanılarak fazla mik-
tarda aerosol meydana gelmektedir. 
COVID-19 enfeksiyonunun damlacık-
lar ve aerosol yoluyla bulaştığı göz 
önüne alındığında diş hekimleri ve 
yardımcı personelin yüksek risk altında 
oldukları görülmektedir” diye konuştu. 

Virüs riski çok yüksek 

Doğan, Çin’de yapılan çalışmalarda, 

COVID-19 virüsünün hücre içerisine 
girmesine neden olan hücre reseptörü-
nün ağız mukozasında, özellikle dil, 
yanak ve diş eti dokularında daha 
fazla bulunduğu ve bu nedenle diş te-
davi uygulamalarının COVID-19 açı-
sından yüksek risk taşıdığının teyit 
edildiği bilgisini paylaşarak, “Diş he-
kimlerinin yeni koronavirüs enfeksiyo-
nundan etkilenme riski pek çok sağlık 
çalışanından daha fazladır” dedi. Ağız 
ve diş sağlığı hizmetlerinin sunu-
munda COVID-19 enfeksiyonu için 
olası bulaş yollarını üç başlıkta topla-
yan Doğan, “Bunlardan birincisi, so-
lunum sekresyonlarının ve ağız 
sıvılarının damlacık yoluyla yayılması, 
inhalasyonu; oral, nazal ve göz muko-
zalarıyla temasıdır. İkincisi, kan, ağız 
sıvıları ve hastadan elde edilen diğer 
materyallerle  direkt temastır. Üçün-
cüsü ise, diş tedavileri sırasında sosyal 
mesafenin sağlanamaması ve enfekte 
bireylerin konuşma ya da öksürme sı-
rasında oluşturduğu damlacık ve aero-

sollere maruziyettir” ifadelerini 
kullandı. 

İşlemler ertelenmelidir 

Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Mart 
2020 tarihinde yayınlanan Koronavi-
rüs Bilim Kurulu kararlarına göre pan-
demi döneminde uygulanacak 
önlemleri hatırlatan Doğan, ''Buna 
göre; sağlık personeli doğrudan temas 
içermeyen işlemler sırasında hasta ile 
en az 1 metre mesafede bulunmalı, so-
lunum yolu semptomları olan hasta-
larda acil olmayan işlemler 
ertelenmelidir. Diş tedavileri sırasında 
eldiven, gözlük/siper, önlük, bone, 
N95/FFP2 veya eşdeğeri maske kulla-
nılması gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca; 
COVID-19 pandemisi sürecinde 
COVID-19 tanısı konulan ya da şüp-
hesi bulunan bireylerin rutin diş teda-
vilerinin yapılmaması ve diğer tüm 
bireylerin acil olmayan diş tedavileri-
nin ertelenmesi yönünde karar alın-
mıştır” açıklamasında bulundu.

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Ayşegül Doğan, diş hekimlerinin yeni koronavirüs 
enfeksiyonundan etkilenme riskinin diğer sağlık çalışanları kadar yüksek  
olduğunu vurgulayarak üç aşamalı koruma tedbirini paylaştı. Doğan, “Acil  

olmayan tedaviler ertelenebilir. Diş hekimleri enfeksiyonlarla birinci derecede 
karşı karşıya gelen meslek gruplarının başında yer almaktadır” dedi

COVID-19 enfeksiyonuna karşı diş 
hekimlerinin alması gereken önlemle-
rin üç aşamalı olduğunu söyleyen 
Doğan, ''Birincil (temel) koruma 
önemleri, tek kullanımlık malzemele-
rin tercih edilmesi gibi standart ön-
lemlerden meydana gelmektedir. 
İkincil koruma önlemleri, izolasyon 
kıyafetleri ve cerrahi giysilerin stan-
dart prosedürlere ilave edilmesini 
içermektedir. Üçüncül koruma ön-
lemleri; COVID-19 enfeksiyonu ol-
duğu saptanan bir hastaya işlem 
yapılması sırasında gereken tedbirleri 

içermektedir. 
Bu durumda, 
özel koruyucu 
kıyafet, N95 
maske, tek kul-
lanımlık lateks 
eldiven ve ge-
çirgen olma-
yan ayakkabı 
kılıfı gibi ön-
lemler alınma-
lıdır” 
önerilerinde 
bulundu. 
DHA 

3 AŞAMALI  
KORUMA ÖNLEMİ

ACIL OLMAYAN 
ERTELENEBILIR

Doğan, ''Sağlık  
personeli doğrudan 
temas içermeyen 
 işlemler sırasında 
hasta ile en az  
1 metre mesafede 
bulunmalı,  
solunum yolu 
semptomları olan 
hastalarda acil  
olmayan işlemler 
ertelenmelidir”  
ifadelerini kullandı.
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OLAY 25 Kasım Çar-
şamba günü sabah saat 
06.30 sıralarında Esen-

ler Kazım Karabekir Mahalle-
si’ndeki bir tekstil atölyesinde 
meydana geldi. Kar maskeli 5 hır-
sız, kapısını kırarak girdikleri teks-
til atölyesinde satışa hazır olarak 
paketlenmiş içinde pijama takımı 
ve elbiselerin olduğu torbaları 
hızla dışarı çıkarmaya başladı. 
Kısa süre sonra dükkânın alarmı 
devreye girince panikleyen hırsız-
lar çaldıkları 30 bin lira değerin-
deki tekstil ürünleriyle birlikte olay 
yerinden kaçtı. 

Alarm bile durdurmadı 

Komşusunun haber vermesi üze-
rine dükkânına gelen Ersan Şen 
hırsızlığı polise ihbar etti. Çalınan 
ürünleri nedeniyle mağdur oldu-
ğunu ifade eden Şen, “Kapıyı kırık 
ışıkları açarak belli bir miktar ma-
lımızı götürüyorlar. Pijama takımı 
ve elbise çalıyorlar, zararımız 30 
bin lira civarında. Polisler geldi in-
celeme yaptı, sonuç bekliyoruz. 
Alarm çalmasına rağmen devam 
etmişler, karşı komşu alarm sesine 
uyanınca bir tartışma yaşanmış 
ondan sonra kaçıp gitmişler." dedi. 
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin olayla ilgili çalışması 
devam ediyor. DHA 

MASKELİ  
BEŞLER! 

Esenyurt'ta "parti düzenleniyor" ihbarı üzerine harekete geçen polisin baskın yaptığı 
yer, Nijeryalıların toplandığı bir dernek çıktı. Dernekteki 26 kişiye sosyal mesafe ve 

maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Daha önceden sosyal medyada 
yayınlanan görüntülerde dernekte Nijeryalılar'ın ayin yaptığı da görülüyor

ATAŞEHİR'DE bulunan 
bir mobilya fabrikasında 
henüz bilinmeyen bir ne-

denle yangın çıktı. Çok sayıda it-
faiye ekibinin sevk edildiği yangın 
yarım saatlik çalışma sonucu sön-
dürüldü. Yangında, herhangi bir 

yaralanma veya can kaybı yaşan-
madı. Yangın saat 10.00 sıralarında 
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Ge-
çici 61'inci sokak üzerinde bulunan 
bir mobilya fabrikasında çıktı. Fab-
rikanın toz toplama ünitelerinin 
bulunduğu bölümünde çıktığı söy-

lenen yangın kısa sürede büyüdü. 
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye 
ekipleri, yangına müdahale etti. 
Yangın ekiplerin yarım saatlik çalış-
ması sonucu söndürüldü. Olayda 

yaralı ve can kaybı bulunmazken 
fabrikada hasar meydana geldi. 
Çevrede bulunan Hakan Özdemir, 
"Mobilya firması normalde burası. 
Mobilya fabrikasının toz emme bö-
lümü burası, yanıyordu. İçerisi 
boştu" dedi. DHA 

Mobilya fabrikasında yangın çıktı

Esenler’de bir tekstil atölyesine 
giren maskeli 5 hırsız satışa 

hazır halde paketlenmiş 30 bin 
lira değerindeki tekstil 

 ürünlerini çaldı. Hırsızlık anı 
atölyedeki güvenlik kamerası 

tarafından kaydedildi

E senyurt'ta mahalle sakinleri, "Güçlü 
Ateş Yaşam Derneği" yazısı bulu-
nan dükkanda kalabalık yabancı 

uyruklu kişilerden oluşan grubun toplandı-
ğını gördü. İçeriden yüksek sesli müzik 
duyan mahalle sakinleri, polise ihbarda 
bulundu. İhbar üzerine Esenyurt İlçe Em-
niyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kalabalık 
grubun toplandığı dükkana geldi. İçeriye 
giren ekipler dükkanın, Nijeryalılar tara-
fında dernek olarak kullanıldığını belirledi. 
Grubun, İçişleri Bakanlığı tarafından ya-
yınlanan genelgeye rağmen dernek bünye-
sinde toplandığı tespit edildi. Ekipler 
içeriden bulunanların kimliklerini kontrol 
etti. 21 kişiye sosyal mesafe ve maske ku-
rallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza ke-
silirken, kimliklerini ibraz etmeyen 5 kişi 
Kıraç Polis Merkezi'ne götürüldü. 

Müzik seslerini duyduk 

"Güçlü Ateş Yaşam Hakları" adıyla kuru-
lan dernekte aynı zamanda ayin de yapıl-
dığı öğrenildi. Dernekte pazar ve cuma 
günleri toplanıldığı ve bu toplantıların gö-
rüntülenerek sosyal medyada paylaşıldığı 
belirlendi. Sosyal medyada yayınlanan gö-
rüntülerde, dernekte toplanan kalabalık 
grubun, koronavirüsle mücadele kapsa-
mında getirilen sosyal mesafe kurallarını 
hiçe saydığı ve katılımcıların maske takma-
dığı görülüyor. Nijeryalıları ihbar eden kişi, 
"Burada otomobilimde arkadaşımla bek-
lerken dükkan içinden gelen müzik seslerini 
duyduk. Arkadaşımla kontrol ettiğimizde 
kapı açıldığında kalabalığı gördük. Bu ka-
labalıktan sonra içeride parti olabileceğini 
düşündük. Polise ihbar ettikten sonra arka-
daşlar geldiler buranın aynı zamanda 
resmi bir dernek olduğunu öğrendik. Daha 
sonra içeride sosyal mesafe kuralına uyul-
madığından dolayı cezai işlem uygulan-
mış. Biz de daha önce Esenyurt'ta şahit 
olmuştuk 'Miss Uganda' adı altında bir gü-
zellik yarışması olmuştu. Biz de buna ben-
zer bir şeyin gerçekleşebileceğini 
düşünüyorduk" diye konuştu. DHA 

PARTIYE GITTILER 
DERNEK CIKTI! 

OLAY akşam saatlerinde Esen-
yurt, Atatürk Mahallesi'nde mey-
dana geldi. İddialara göre, 

tartıştığı eşi tarafından hakkında boşanma 
davası açılan ve ayrılma aşamasına geldik-
leri öğrenilen Özal T., evin bulunduğu so-
kağa geldi ve küfür ederek bağırmaya 
başladı, otomobilden aldığı pompalı tü-
fekle birkaç kez ateş etti. Elindeki tüfeği o 

sırada taşınmakta olan aile üyelerine de 
doğrultan Özal T., otomobile binerek 
uzaklaştı. İlerideki sokakta araçtan inip 
tekrar ateş eden Özal T., sesleri duyarak 
balkondan bakan Tuncay Çelik'i yaraladı. 
Şüpheli için peş peşe yapılan ihbarlar üze-
rine polis alarma geçerek, sokakları tuttu. 
Kısa sürede yeri belirlenen otomobili dur-
durmak için Esenyurt Emniyet Müdürlüğü 

Asayiş Büro ekipleri harekete geçti. Ekipler, 
tarafından bir süre kovalanan şüphelinin 
otomobilinin önü kesildi. Araçtan indirilen 
Özal T, gözaltına alındı. Alkollü araç kul-
landığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konu-
lan şüpheliye kasten adam yaralama, 
meskun mahalde ateş ederek çok sayıda ki-
şinin canını tehlikeye sokma, ateşli silahlar 
kanununa muhalefet suçlarından işlem ya-
pıldı. 7 ayrı suçtan da poliste kaydı bulu-
nan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne 
sevk edildi. 

Nereden buldu bilmiyorum 

Mahkemeye çıkarılan şüphelinin ifade-
sinde, "Çok alkollüydüm. Ne yaptığımı ha-
tırlamıyorum. Pompalı tüfeği nereden 
bulduğumu bilmiyorum. Benim de olabilir. 
Hiçbir şey hatırlamıyorum. Eşim ile ara-
mızda sorunlar vardı. Kafamı dağıtmak 
için alkol aldım" dediği öğrenildi. Mahke-
meye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargı-
lanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin 
açtığı ateşle yaralanan, göğsüne 12 saçma 
isabet eden Tuncay Çelik'in durumunun iyi 
olduğu belirtildi. Güvenlik kamerasına 
yansıyan görüntülerde şüphelinin evlerini 
taşıyan aileye silahını doğrultması, araçtan 
tüfeğini alarak ateş açması, mahallelinin 
yaşadığı panik anları yer alıyor. DHA 

POMPALI DEHŞETi!
Esenyurt'ta eşiyle boşanma aşamasında oldukları öğrenilen adam, pompalı tüfeğiyle dehşeti yaşattı. Silahı aile üyelerine 

doğrultan, sokakta ateş ederek gelen sesler üzerine balkondan dışarıya bakan bir kişiyi de yaralayan şüpheli gözaltına alndı

MASKE  
CEZASI  
KESİLDİ

SULTANBEYLİ'DE hak-
kında 9 yıl 6 ay 6 gün 
hapis cezası bulunan ve 

farklı suçlardan aranan şüpheli 
polis tarafından yakalandı. İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
farklı tarihlerde gerçekleşen hırsız-
lık olayının şüphelisi olabileceğini 
değerlendirerek Serkan A.'yı (32) 
takibe aldı. Şüpheli, 28 Kasım 
2020 tarihinde saat 14.30 sırala-
rında Mimar Sinan Mahallesi 
Reyhanoğlu Caddesi'nde aracıyla 
kaçmaya çalışırken aracının önü 
polis tarafından kesilerek gözal-
tına alındı.  

11 ayrı suçtan firari 

Şüphelinin İstanbul ve Ordu'da 8 
ayrı suçtan mahkeme tarafından 
arandığı, 9 yıl 6 ay 6 gün kesinleş-
miş hapis cezası bulunduğu ve 
farklı tarihlerde Sancaktepe, Sul-
tanbeyli, Pendik ile Çekmeköy il-
çelerinde meydana gelen hırsızlık 
başta olmak üzere 11 ayrı suçtan 
firari olduğu tespit edildi. Gözal-
tına alınan Serkan A., hakkında 
ehliyetsiz araç kullanmak ve 
COVİD tedbirleri kapsamında 
maske takmamasından dolayı 
idari para cezası işlemi uygulandı. 
Şüpheli Serkan A. çıkarıldığı mah-
kemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. DHA 

Kıskıvrak  
yakalanadı

KÜÇÜKÇEKMECE'DE önceki 
akşam saatlerinde apartman 
boşluğunda bıçaklanarak öldü-

rülen 19 yaşındaki genç, sabah sokağa 
çıkma kısıtlaması sona erince bina sakinleri 
tarafından bulundu. Olay Küçükçekmece 
Yarımburgaz Mahallesi 2041 Sokak'ta 
meydana geldi. İddiaya göre C.B isimli 
şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle bina-
nın apartman boşluğunda kimliği belirsiz 
kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklandı. 
Sabah sokağa çıkma kısıtlamasının sona 
ermesiyle birlikte iki katlı binanın sakinleri, 
apartman boşluğunda hareketsiz yatan bi-
rini gördü. Durumun ihbar edilmesi üze-
rine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 
Bina içine giren sağlık ekipleri göğsünden 
bıçak darbesi alan 19 yaşındaki C. B. isimli 
gencin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri 
bina içinde ve çevresinde geniş çaplı araş-
tırma yaptı. C. B.'nin cesedi tabuta konula-
rak otopsi işlemleri için cenaze arabasıyla 
morga kaldırıldı. Polis C.B. öldüren kişi ya 
da kişileri arıyor. DHA 

Yasak bitti 
bulundu

Grubun, İçişleri Bakanlığı  
tarafından yayınlanan genelgeye 
rağmen dernek bünyesinde  
toplandığı tespit edildi
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B u yazı başlığı, tarihi ardışık evre-
lere indirgeyen bir tarihçi tekerle-
mesi gibi görülebilir. Dün, bugün, 

yarın ilişkisini ardışık ilişkiye hapsetmek, 
tarihsel süreçteki değişimleri ve dinamikleri 
görmemizi engelleyebilir. Elbette dünden bu 
güne çok sayıda aktarım vardır, ama bugün 
sabit değildir ve yeni dinamiklere sahiptir. 

Ayrıca başlık cümlesi, tarihe ve mevcut 
duruma bütünsel bakışı baskılayarak, olay-
lardan hareketle yerel ve parça düzeyindeki 
bakışı öne çıkarabilir. Örneğin devletin ta-
rihsel konumu ve bütünsel yapısı kavranma-
dan, devletin her hangi bir uygulamasını 
dün, bu gün ve yarın bağlamında genellene-
bilir ki, çoğunlukla yanlış sonuçlara varmak 
kaçınılmazdır. 

Konunun bu kısmını gözden kaçırmamak 
kaydıyla dün, bu gün ve yarının bir neden-
sonuç bağlamına sahip olduğunu, birbirine 
aktarımlarını ve iç içe ilişkilerini anlamak 
için başlıktaki                                                  
ifade büyük öneme sahiptir. Bu salt bir ta-
rihçilik açısından değil, siyasi, sosyolojik ve 
kültürel olarak da böyledir. 

Türkiye’nin dünü, bu günü ve yarınının iç 
içe geçen yanları, aktarımları bağlamında 
birçok örnek verilebilir. 
İki yazarımızın konumuza dair anlatıla-

rından söz edeceğim. 

Kemal Tahir  

Kemal Tahir’in Çorum insanlarını anlat-

tığı meşhur üçlemesi “Yedi Çınar Yaylası”, 
“Köyün  Kamburu” ve “Büyük Mal” 
romanları Osmanlı’nın son dönemi, İttihat-
çılar, Ermeni kırımı ve mallarına konmala-
rın, Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele, 
erken Cumhuriyet dönemi ve Dersim 
katliamının Çorum taşrasındaki 
yansımalarını anlatır. 

Tahir’in meşhur 7-8 Paşa’nın Çorumlu 
olduğunu ve Çorum saat kulesini yaptırdı-
ğını, Çorum ağalarının Paşa üzerinden tor-
piller aradığını ironik bir dille anlatması, 
romana ayrı bir tat veriyor. 

Kemal Tahir 1938 Donanma davası ne-
deniyle 15 yıl hapis cezası almış ve bu ce-
zanın bir kısmını Çankırı ve Çorum 
cezaevlerinde yatmıştır. Dolayısıyla bölge 
insanının dilini, şivesini, kültürünü yakın-
dan tanımış. Kitapları bu açıdan dil zen-
ginliğine sahiptir. 

Tahir’in anlatısında Osmanlı’nın ve 
Cumhuriyet’in değişmez ve ortak özelliğini, 
devletin ve bürokrasinin genel karakteri ile 
rüşvetin oluşturduğunu ifade eder.  

Romanındaki kullandığı mealen bir 
cümle çok sarsıcıdır. ‘Devlet zengin ettiği-
nin malına bir gün çökebilir ve onu fakir 
eder’. 

Bu gün devasa ihaleler kimlere veriliyor, 
devlet kimleri zengin ediyor ve kimlerin 
vergisini siliyor? Devletten zenginleşenler 
neden demokrasi istemiyorlar? Çünkü de-
mokrasi, adalet, hukuk talep edenlerin zen-
gin dahi olsa, başlarına neler geleceğini, 
nasıl şu veya bu şekilde mallarına el konu-
lacağını biliyorlar! 

Demek ki dün, bugündeymiş! Bir diğer 

deyişle bugün, dündeymiş! 
Kemal Tahir Büyük Mal romanında Ço-

rum’un yargı, idari ve karakol bürokrasisi-
nin gayr-ı meşru işlerine göz yumarak 
zenginleştirdikleri ağa tayfasından nasıl 
rüşvet yediklerini anlatırken şöyle bir 
cümle kuruyor: “Bunca parayı sana kazan-
dıran bunca memur neyle geçinir?... Hükü-
mat bilmez mi verdiği aylığın geçimine 
yetmediğini. Bilir. Ya ne olur? Sular bula-
nınca yeterince vursun, eksiğini tamamla-
sın, der.” Syf. 182  

Demek ki Turgut Özal’ın “Benim memu-
rum işini bilir” sözünün kökü dünlerden 
aktarılmış! 

Bunlar romanda geçiyor, roman nihaye-
tinde bir kurgudur deyip geçmek, doğru 
değildir. Roman, daha geniş anlamıyla 
sanat hayattan çıkarsanır, ama öznenin 
(sanatçını) ona kattıklarıyla hayattan daha 
geniştir.   

Sadun Aren 

İktisat profesörü olan Sadun Aren, 
1965 yılında TİP’ten senatör seçilmiştir. 
2008 yılındaki vefatına kadar Türkiye sol 
hareketinin önemli bir figürü olarak müca-
deleye devam etmiştir.  

2006 yılında “Puslu Camın Arkasın-

dan” adlı kitabıyla anılarını yayınladı. 
Yeni Demokrasi Hareketi partileşti. 

Seçim çalışmaları boyunca insanlardan ilgi 
de görüyor. Kimi anketlerde oy oranı  %5 
ila 10 arasında sallanıyor. Basında geniş 
yer buluyor, Kürt sorunu ve demokrasi ko-
nusunda ezber bozucu söylemleri var.  

Faili meçhul cinayetlerin sınır tanımazlı-
ğının, katillerin yüzsüzlüğünün ve kan ko-
kusunun toplumun üzerine kara bir bulut 
gibi çöktüğü 90’lı yıllarda Cem Boyner, 
Diyarbakır’a giderek ilk defa oradan TV 
programına katılıyor, İstanbul en büyük 
Kürt şehridir diyor vb.  
İlk dinleyenler neredeyse YDH’ya sol bir 

parti diyecekler. 
Basın şişirdikçe şişiriyor. Seçimlerin 

hemen öncesinde ANAP’la ittifak görüş-
meleri yapılıyor. ANAP Başkanı Mesut 
Yılmaz 2 milletvekili kontenjanı veririm 
demiş. YDH’lılar ise, 15’ten kapı açıp 10’a 
kadar düşmüşler. Mesut Yılmaz da bunlara 
kapıyı göstermiş. 

Rüzgârı gerçek sanan YDH, 1995 genel 
seçiminde 144 bin oy aldı. Oy oranı 
%0,48 idi.  

Hani halk ilgi gösteriyor dedim ya; 
bakın benzer durumu bir kısım TİP’lilerin 
de yaşadığını Sadun Aren şöyle anlatıyor. 
“Büyük bir iyimserlik vardı. Adana’ya git-
tim. ‘Efendim birinci garanti, ikinciye çalı-
şıyoruz’ dediler. Bazı yerlerde üçüncüye 
çalışıyoruz diyenler de oldu. 
Halk yakınlık gösteriyor, alkışlıyor, herkes 
de bunlar bize oy verecek zannediyor… 
Halk partilere bakarken aday kalitelerine 
bakmıyor. 

Bizim sosyalist partilerin aday kaliteleri 
daima üstün olmuştur. 
Fakat bizim partilere baskı yapılıyor, 
içimizde ağa falan da yok, bu parti beni 
koruyamaz diye düşünüyor. O, kendisine 
iş sağlayacak, polise düşerse onu koruya-
cak, bankadan kredi almasını sağlayacak 
bir iktidar arıyor. Bu, çok önemli bir öğe.” 
(122) 

Devlet merkezli bir rejim yapılanma-
sında devlet, baba rolündedir. Eril dilin 
çirkinliğinde siyasi ifadesini bulan bu dev-
letin, yani babanın izin verdikleri ve des-
tekledikleri zenginleşir. 
Sırtını devlete dayayanlar kazanırken, 
diğerleri kaybeder. 
Bu gerçekliğin siyasete yansıması, devlet-
ten kendine çıkar sağlayacak partilerin 
desteklenmesi şeklinde olur. 

Bu toplumda demokrasi taleplerinin 
düşük oranda olmasının nedeni, insanların 
ihtiyaçlarının devlet (İktidar olarak da 
okunabilir) tarafından karşılanacağı  
beklentisidir. Bu beklentiler çoğunlukla 
boşa çıkmasına rağmen, insanlar devletten 
umudunu kesmezler. Kesmezler çünkü dev-
let Osmanlı’da, erken Cumhuriyet’te ve 
bugün de genellikle aynı karakteristik 
özelliğiyle devam etmekte.  

Toplumumuzda dünün, bu günün ve yarı-
nın iç içeliği, esas olarak devlet olgusu üze-
rinden yürümekte. Örneğin bu gün Alaattin 
Çakıcı’dan söz ediyorsak, dündeki Yakup 
Cemil’in dünde kalmamasındandır.   

Bu da bize siyasi analizlerin merkezine 
devleti koymayı ve onu doğru tanımayı 
gerekli kılmaktadır. 

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

Kahvehaneye  
korona baskını
Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim 
yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri Çağlayanda kapalı olması gereken bir 
kahvehaneye baskın düzenledi, içeride oyun  
oynayan 40 kişiye para cezası kesildi

PARK Sokak üzerindeki iş yerine giren 
ekipler, içeride bulunan kişilerin, okey ve 
kağıt oyunları oynadıklarını, maske ve sos-

yal mesafe kuralların uymadıklarını belirleyerek,  40 
kişiye toplam 127 bin 200 lira idari para cezası uygu-
ladı. İş yeri ise Kağıthane zabıta ekipleri tarafından 
mühürlendi. Baskın polis kamerasına yansıdı. Gö-
rüntülerde, kapalı olması gereken kahvehaneye giren 
polis çok sayıda kişinin maske takmadan ve sosyal 
mesafeye uymadan okey ve kağıt oyunu oynadığını 
gördü. Polisi karşılarında görenlerin bazıları maske 
takmaya çalışırken bazıları da kapüşonları ile yüzle-
rini gizlemeye çalıştı. 

İdari para cezası kesildi 

İşletme sahibi Murat G. ve kıraathanede oyun oyna-
yan 39 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uy-
madıkları için "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na 
Muhalefet" suçundan toplamda 127 bin 200 lira idari 
para cezası kesildi. İş yeri ise Kağıthane İlçe Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. DHA 

SOKAKLAR YIKANIYOR 
İLÇE genelinde yürüttüğü çalışmalarla 
Koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi 
aralıksız sürdüren Esenyurt Belediyesi, 

cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayarak, çöp kon-
teynerlerini dezenfekte ediyor. Sabahın erken saatle-
rinde mesaiye başlayan Temizlik İşleri 
Müdürlüğüne bağlı ekipler, 43 mahallede bulunan 
cadde ve sokakları temizleyerek, Esenyurtluların 
kullanımına hazır hale getiriyor. Ekipler, rutin olarak 
yapılan kent temizliğinin yanı sıra Koronavirüs’e 
karşı ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini de 
mobil araçlarla dezenfekte ederek, mikroplardan 
arındırıyor. Koronavirüs ile mücadele çalışmaları 
kapsamında oluşturulan ekipler, gerekli önlemleri 
alarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanla-
rın temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlıyor.

Bugün Dünde  
Yarın Bugündedir                                                                                                              

İ stanbul'da toplu taşıma araçla-
rında ücret ödemesini temassız bir 
şekilde yapılmasına imkân sağla-

yan İstanbulkart, 2009 yılında kullanıma 
sunuldu. Milyonlarca kullanıcı için de 
İstanbul'un birçok yerine "İstanbulkart 
bakiye yükleme cihazı" yerleştirildi. Met-
robüs durakları ve metro istasyonları 
başta olmak üzere yüzlerce noktada yer 
alan bakiye yükleme cihazlarıyla İstan-
bullular akıllı kartlarına kolayca bakiye 
yükleyebiliyor. İstanbulkart bakiye yük-
leme cihazları, seslendirme yöntemiyle 
kullanıcılarını yönlendiriyor. 11 yıldır İs-
tanbulluların kulaklarında aşina olan o 
sesin sahibi de spiker ve seslendirme sa-
natçısı Funda Eskin. 

Sesimi duymaya başladım 

İstanbul'un her yerinde yankılanan sesi-
nin kendisini mutlu ettiğini söyleyen 
Eskin, "23 yıllık spikerim, 16 yıldır da 
seslendirme sanatçısıyım. Artık mikro-
fon oyuncusu olarak da adlandırılıyo-
ruz. Çeşitli televizyon kanalları ve 
radyolarda spikerlik, haber editörlüğü, 
haber müdürlüğü yaptım. Seslendirme 
son zamanlarda bütün zamanımı alıyor. 
Çok özel bir iş yapıyoruz. İstanbulkart 
maceram 2009'da başladı. Çalıştığım 
stüdyoda 'Çeşitli dillerde demo alacağız' 
dediler. Ben Türkçe ve İngilizce demo-
lara girdim, ikisine de ben seçilmişim. O 
zamanlar benim özel aracım vardı toplu 
ulaşımı hiç kullanmıyordum. Arkadaşla-
rım bana 'Senin sesini duyuyoruz metro-
larda' dediler. Bu bana sık sık gelmeye 
başladığı için gidip dinleyeceğim dedim. 
Bir baktım benim, burada kullanılıyor-
muş. Sonra ben de gide gele sesimi duy-
maya başladım, çok özel bir şey" dedi. 

İnsanları yönlendiriyorsunuz 

Toplu taşımada kendi sesini duyarak İs-
tanbulkartına bakiye yüklediğini söyle-
yen Funda Eskin, İstanbulkart dışında 

İstanbul'un farklı yerlerinde de sesinin 
yer aldığını belirtti. Eskin, "İnsanları 
yönlendiriyorsunuz, sesiniz her yerde 
yankılanıyor. Sizi bilmiyorlar ama sesi-
niz orada. Bazen yanlarında onlarla bir-

likte kart dolumu yapıyorum. Özellikle 
belirtmek istiyorum, turnikelerden geçer-
ken çıkan 'yetersiz bakiye' sesi ben deği-
lim. Bildiğim kadarıyla 15 milyona yakın 
İstanbulkart abonesi varmış. İstanbul'da 

birçok yerde asansörlerde, kamu kuru-
luşlarında, bankaların telefon hattında 
da sesim var. En azından insanlar için 
bir şey yapabiliyorum ne mutlu bana." 
dedi. DHA 

COK OZEL BIR SEY! 
İstanbul'da milyon-
larca kişinin 2009 
yılından beri kul-

landığı İstanbulkart'ın 
bakiye yükleme ciha-

zlarındaki yön-
lendirmeleri yapan 
Funda Eskin, sesinin 

İstanbul'un her yerinde 
yankılanmasını "çok 
özel bir şey" olarak 

nitelendiriyor. Spiker 
ve seslendirme 

sanatçısı Eskin, "Sizi 
bilmiyorlar ama 

sesiniz orada. Bazen 
yanlarında onlarla bir-

likte kart dolumu 
yapıyorum" dedi. 

İSTANBUL Valiliği'nden ya-
pılan açıklamada, İstan-
bul'daki 2 bin 892 fırının 

hafta içinde gramaj, fiyat ve ta-
rife denetimi yapıldığı be-
lirtildi. Denetlemelerde 
bin 571 fırının tari-
feye uymadığı belir-
lendi. Fırınlara 
"Haksız Fiyat Ar-
tışı" tutanağı dü-
zenlendiği 
kaydedildi. Vali-
likten yapılan 
açıklamada 20-24-
25-26 Kasım'da 
kaymakamlıklar, il ti-
caret müdürlüğü, ilçe 
emniyet müdürlüğü ve ilçe 

tarım, gıda ve hayvancılık müdürlüğü 
ekiplerinin katılımıyla fırınların denet-
lendiği belirtildi. Açıklamada, "Fırın-

larda ekmek fiyatlarının 
İstanbul Ticaret 

Odası (İTO) ve İs-
tanbul Esnaf ve 

Sanatkârlar 
Odaları Bir-
liği (İSTE-
SOB) 
tarafından 
açıklanan 
azami ekmek 

fiyat tarife-
sinde yer aldığı 

gibi 1 kg ekmek 
fiyatının azami 

7.50 TL'ye (200 gram 

ekmek 1,5 TL) denk gelecek şekilde 
satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı 
olup olmadığı kontrol edildi Denetim-
lerde, 1321 fırının standartlara uy-
duğu, 1571 fırında azami ekmek fiyat 
tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 
200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla 
satıldığı tespit edildi" denildi. 

Savunmalarının istendi 

Fiyat/gramaj tarifesine uymayan 1571 
fırına, 'Haksız Fiyat Artışı Tutanağı' 
düzenlenip ve savunmalarının isten-
diği belirtilen açıklamada, "Bazı fırın-
larda tespit edilen usulsüz fiyat 
tarifesiyle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı 
tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. 
Söz konusu tarifenin nereden kaynak-
landığı mutlaka tespit edilecek ve Vali-

liğimizin hassasiyetle takip ettiği bu 
durum hakkında, kamuoyumuz bilgi-
lendirilecektir. Üretim ve satışlarında 
yürürlükteki tarifeye uygun faaliyet 
gösteren fırıncı esnafımıza teşekkür 
ediyor, bereketli kazançlar diliyoruz. 
Meslek kuruluşlarınca belirlenen fiyat 
tarifesine uymayan fırın sahiplerine, 
esnafların piri Ahi Evran'ın meslek il-
kelerini hatırlatıyor, haksız kazanç elde 
etmeye yönelik davranışlardan uzak 
durmalarını tavsiye ediyoruz. Fırınları-
mızın gramaj ve fiyat tarifesine uyum-
larını denetlemeye devam edeceğiz. Bu 
konuda bütün vatandaşlarımız '"Hak-
sız Fiyat Artışı Bildirimi' mobil uygula-
ması veya Alo175 telefon hattı 
üzerinden başvuru yapabilmektedir" 
bilgileri yer aldı. DHA 

YARISI HİLE YAPIYORMUŞ!
İstanbul'da denetlenen 2 bin 892 fırından, bin 571'inin ekmeği yüksek fiyata sattığı tespit edildi. Valilikten yapılan açık-
lamada, "Meslek kuruluşlarınca belirlenen fiyat tarifesine uymayan fırın sahiplerine, esnafların piri Ahi Evran'ın meslek 
ilkelerini hatırlatıyor, haksız kazanç elde etmeye yönelik davranışlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" denildi



B irleşmiş Milletler Genel Kuru-
lu’nda alınan kararla 29 Kasım
günü 1978'den bu yana her yıl

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma
Günü olarak kutlanıyor. Bu gün dünya-
nın birçok ülkesinde Filistin halkı için
bazı etkinlikler düzenlenirken, Başakşe-
hir Belediyesi de Filistin Halkıyla Daya-
nışma Günü fotoğraf sergisine imza attı.
Millet Bahçesi'nde Filistin Büyükelçisi
Faed Mustafa, Türkiye-Filistin Parla-
mentolararası Dostluk Grubu Başkanı
Hasan Turan, Başakşehir Belediye Baş-
kanı Yasin Kartoğlu ve Filistin Dostluk
Derneği Başkanı Hazem Antaroğlu’nun
katılımıyla düzenlenen sergiye, vatandaş-
lar da yoğun ilgi gösterdi.

Sonuna kadar mücadele

Sergiye katılan Filistin Büyükelçisi Faed
Mustafa, “Türk hal-
kına ve Türkiye
Cumhuriyeti’ne Fi-
listinlilere destekle-
rinden dolayı çok
teşekkür ederiz. Bu
destekler Filistin
halkı için çok
önemli. 
Biz haklıyız ve o
yüzden sürekli mü-
cadele ediyoruz.
Böyle bir saygı du-
ruşu ve destek gö-
rünce devam
etmemiz gerektiğini
anlıyoruz. Türk hal-
kına söz veriyoruz,
son güne kadar mü-
cadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Sergi açılışında konuşan Başakşehir Be-
lediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bugün

Filistinlilerin yanında olduğumuzu his-
settirmek için bir farkındalık programı
düzenledik. Resim sergimiz var. Ku-
düs’ün yanında olduğumuzu, Kudüs’ün

bizim için kırmızı
bir çizgi oldu-
ğunu, onlarla bir-
likte her zaman
kalbimizin attığını
onlara duyurmak
istedik. Güzel bir
etkinlik oldu. İn-
sanların bu prog-
ramı takip
edeceğini düşünü-
yorum.
Programı sosyal
mesafe ve hijyen
kurallarına dikkat

ederek yapmaya çalıştık. Programımız
büyük bir programdı ancak fotoğraf ser-
gisine dönüştürmek zorunda kaldık.
Bundan sonraki yıllarda bu programı

daha kapsamlı yapmayı düşünüyoruz”
dedi.

Kalbimiz orada atıyor

Kudüs ile ilgili Kayaşehir Millet Bah-
çesi’nde bir eser hazırlığında olduklarını
belirten Kartoğlu, “Yakında açılışını ya-
pacağız. Mescid-i Aksa’nın dev bir taş-
tan fotoğrafını buraya işleyeceğiz.
Halkımızı her zaman onu seyretmek için
buraya davet edeceğiz. Filistin halkı yal-
nız değil, Türk halkı olarak onların ya-
nındayız. Filistin, Kudüs özellikle 400 yıl
bizim ecdadımızın hüküm sürdüğü top-
raklar, kutsal şehirlerden. Kalbimiz hep
orada atıyor. Biz ecdadımızı hiçbir
zaman yalnız bırakmayacağız. Kudüs’ün
sesini buradan dünyaya duyurmuş ola-
cağız” ifadelerini kullandı. DHA
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'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’ kapsamında, Başakşehir Millet Bahçesi’nde fotoğraf sergisi açıldı.
Sergi açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kudüs’ün yanında olduğumuzu, Kudüs’ün
bizim için kırmızı bir çizgi olduğunu, onlarla birlikte her zaman kalbimizin attığını onlara duyurmak istedik” dedi

Fakir YılmAZ
YazıYorsam sebebi Var

İktidar chp'ye çalışıyor!

S on olarak aynı zamanda hemşerim olan CHP'li
Şişli Belediye Başkanının da içinde olduğu birçok
insanın göz altına alındığı haberleri arasında

gözlerden kaçan en önemli nokta CHP'lilerin onayı ve
rahatlığıdır.

Çünkü birçok HDP'li başkanın görevden alınıp, içeri
atılmasına ve yerlerine kayyumlar atanmasına karşı
olan tavırlarının aynısını CHP'li hemşerim başkanın
kendi başkan yardımcısının göz altına alınması karşı-
sındaki sessizliği ve sanki hiçbir şey olmamış gibi dav-
ranması benim olduğu gibi sizlerin de dikkatini de
çekiyordur sanırım.

Evet, iktidarın 'Seni Başkan Yaptırmayacağız' kam-
panyasından bu yana ortaya koyduğu tavır ve birçok
HDP'liyi alıp, içeri atması karşısında bir iki cılız çıkış-
ları dışında sessizliğini koruyan aynı CHP son yerel se-
çimlerde başta İstanbul'da olmak üzere birçok kentte
kazanmasına büyük katkısı olan HDP'lilerin içeri atıl-
masından en memnun taraf olarak görünüyor.

Çünkü aynı CHP'nin kendisine yereli kazandıran
HDP'nin istemlerinden çokta memnun olmayan taraf
olduğunu bu sessizliğinden ve iktidarın HDP'ye karşı
olan tavrından  memnun olan taraf olduğunu söylemek
ayıp olmaz sanırım.

İktidarın 'Kürt sorunu varsa o da bizim sorunumuz-
dur' diyerek sahiplendiği ama ne kadar Kürt siyasi
varsa içeri almaya devam etmesi  karşısında net bir
tavır ortaya koyamayan CHP'nin kendisinin yerelde ik-
tidar olmasına büyük katkısı olan HDP'nin istemleri
karşısında zorlanıp, buna tepki koyamadığı bir süreçte
MHP ortaklı ikdarın birçok neden ortaya atarak, içeri
attığı HDP'lilerle elini en çok rahatlatan parti CHP'dir.

Yani kendisini yerelde iktidar yapan ama bunun kar-
şılığında çeşitli dileklerde bulunan HDP'lilerin istemi
karşında zorlanan CHP'nin HDP'liler in içeri atılmasın-
dan en çok memnun olan taraf olduğunu son olarak
Şişli'deki Belediye Başkan Yardımcısının göz altına
alınmasına karşı olan sessizlik ve Küçükçekmece'deki
park olayı ardından görevlerinden uzaklaştırılan
HDP'lilerin gitmesi iktidarı değil, HDP'lilerin halk
adına olan istemleri baskısı altında olan CHP'yi rahat-
latıyor biline.

Bunu da görmek için hemşerim CHP'li Şişli Belediye
Başkanının başkan yardımcısının göz altına alınması
karşısındaki sessizliği ve bu duruma tepkilerini aslanca
ve birçok erkek CHP'liden daha net bir tavırla ortaya
koyan CHP'li İstanbul İl Başkanına karşı yine başta
ulusalcı CHP'lilerin baskısı olmak üzere diğer söz de
solcu, demokrat, devrimci CHP'ilerin yaşananlar karşı-
sında hiç ama hiç oralı olmamasına bakmak yeter,
artar bile...

KUDUS BIZIM ICIN
KIRMIZI CIZGIDIR

Filistin Dostluk Derneği Başkanı Hazem
Antaroğlu, "Derneğimiz 16 yıldır faaliyet
gösteriyor. Bugün tüm dünyadaki Filistinli-
ler için çok önemli bir gün. Bugün tüm
dünyada Filistin halkıyla dayanışma et-
kinlikleri düzenleniyor. Biz de Türkiye’de
her sene bunu düzenliyoruz. Başakşehir
Belediyesiyle iş birliği yaparak burada et-
kinlik gerçekleştiriyoruz. Filistin resimleri
sergisiyle amacımız Filistin halkının çek-
tiği zulmü göstermek. Umarım mesajımız
gerekli yerlere ulaşır” diye konuştu.  

HER SENE BUNU DÜZENLiYORUZ

YAPTIRIMINIZ OLACAK MI?
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un terör operasyonunda gözaltına alınmasını değerlendiren Vatan Partisi Şişli İlçe Başkanı Ersoy Akalın,
"Cihan Yavuz gibi bu kirli ittifak sonucu diyet ödediğiniz HDP/PKK kontenjanından seçilen diğer kişiler hakkında yaptırımınız olacak mı?" diye sordu

İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından yürütülen PKK
/ KCK soruşturması kapsa-

mında, İstanbul Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerinin eşzamanlı düzenle-
diği operasyonda Şişli Belediye Başkan
Yardımcısı Cihan Yavuz da gözaltına alın-
mıştı. Şişli Belediyesi’nde ortaya çıkan olay
üzerine Vatan Partisi Şişli İlçe Başkanı
Ersoy Akalın ve ilçe yöneticilerinin bulun-
duğu heyet, Vatan Partisi İstanbul İl Baş-
kanlığı’nda basın açıklaması düzenledi.

Şişli’de harç mı karıyorsunuz?

Vatan Partisi Şişli İlçe Başkanı Ersoy Aka-
lın, "Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde İs-
tanbul’da yürütülen PKK/KCK
operasyonunda Şişli Belediye Başkan Yar-
dımcısı Cihan Yavuz göz altına alındı.
Vatan Partisi, geçen sene yerel seçimlerde
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ada-
yımız Mustafa İlker Yücel ve Şişli Belediye
Başkan Adayımız  Kadri Bülent Önal ara-
cılığıyla uyarmıştı. Yerel seçimlerde Sn.
Muammer Keskin, HDP ilçe yöneticisiyle
katıldığı bir etkinlikte HDP yöneticisinin
“Kürdistan’da belediyeleri alacağız” açıkla-
masına “hangi taraftasınız, Apo’nun hey-

kelini dikmek isteyenlerle Şişli’de harç mı
karıyorsunuz?” diye sormuştuk. Bu son ya-
şanan durum gösteriyor ki harç karmanın
yanında daha da tehlikelisi Şişli Beledi-
yesi’nin birimlerine ve müdürlüklerine
HDP/PKK kadroları yerleştirilmiş" dedi.

Ne açıklama yapacaksınız?

Şişli Belediye Başkanı Muammer Kes-
kin'in, "Masumiyet karinesi esastır, eşit hiz-
met, temiz siyaset anlayışımızla hizmet
etmeye devam edeceğiz" dediğini hatırlatan
Akalın, "Hazırlanan dosyada Cihan
Yavuz’un Meclis Üyeliğine HDP kontenja-
nından seçildiği yazıyor. Sn. Muammer
Keskin’in, temiz siyaset anlayışıyla açıkla-
ması gerekmektedir. Cihan Yavuz önce Be-
lediye Meclis Üyeliğine sonrasında
Belediye Başkan Yardımcılığına HDP/PKK
kontenjanından mı seçildi ve Belediye’nin
hangi kurumları bu kirli ittifakın sonu-
cunda HDP/PKK’ya peşkeş çekildi? Yine
hazırlanan dosyada Cihan Yavuz’un örgü-
tün şehir yapılanmasında görev aldığı, mi-
tingler, açlık grevleri, ölen örgüt üyelerinin
ailelerine yardım gibi KCK faaliyetlerini yü-
rüttüğü yazmaktadır. Yapılan soruşturma
kapsamında Cihan Yavuz’un belediye kay-

naklarını PKK’ya aktardığı, ölen PKK üye-
lerinin ailelerine yardım olarak kullandığı
ispatlanırsa açıklamanız ne yönde olacak?
Cihan Yavuz gibi bu kirli ittifak sonucu
diyet ödediğiniz HDP/PKK kontenjanın-
dan seçilen diğer kişiler hakkında yaptırımı-
nız olacak mı?" diye sordu. 

Yasak yayınlar bulundu

CHP yönetiminin "Biz HDP ile ittifak ha-
linde değiliz"  diyerek kirli ittifakı reddetti-
ğini dile getiren Akalın, "Bugün yaşanan
durum gösteriyor ki; CHP açıkça
HDP/PKK ile ortaklık halinde. Bu ortaklık
sonucunda belediyeye birimler ve müdür-
lükler verilerek diyet ödenmektedir. Beledi-
ye’nin sitesinde erişilen bilgilere göre Cihan
Yavuz’a verilen birimler arasında Sosyal
Destek Hizmetleri, Kreş ve Gündüz Bakı-
mevleri ve Sağlık İşleri Müdürlükleri gözü-
küyor. HDP/PKK ile yapılan kirli ittifak
sonucu bu müdürlüklerde diyet ödediğiniz
başka HDP/PKK kadroları var mıdır veya
belediyenin başka hangi birimlerinde, gö-
revlerinde HDP/PKK kontenjanı etkili
oldu? Cihan Yavuz’un evinde yapılan ara-
mada PKK’ya ait yasak yayınlar bulun-
duğu dosyada yer almakta. Eğer Cihan

Yavuz’un işlediği suçlar kesinleşirse bu bi-
rimler hakkında bir yaptırımınız olacak mı?
Veya HDP/PKK kontenjanından görevde
bulunan diğer kişiler hakkında ne gibi yap-
tırımınız olacak?" ifadelerini kullandı. 

Engellere karşı
pedal çevirdiler
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle
yüzlerce bisikletli farkındalık etkinliğine
katıldı. Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliği'ne
katılan bisikletliler Şişli’den Üsküdar’a
kadar 16 kilometre pedal çevirdi 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Bari-
kat Film Atölyesi Derneği, Uluslararası Bari-
kat Film Festivali kapsamında Sessiz Çığlık

Bisiklet Etkinliği düzenledi. Şişli’de başlayan etkinlik
Üsküdar’da son buldu. Farkındalık yaratmayı amaçla-
yan etkinliğe yüzlerce bisikletli katıldı.

Hayata pedal çeviriyoruz

Barikatsız bir dünya için pedal çevirdiklerini belirten
Uluslararası Barikat Film Festivali Başkanı Hüseyin
Nacar, “Görme engelli bireylerin hayata pedal çevireceği
bir etkinlik. Görme engellilerin de bisiklet sürdüğünü ve
hayatın içinde aktif bireyler olarak yer edindiğini göster-
meyi amaçlıyoruz. Bugün de beyinlerde oluşan barikat-
ları kırmak için hayata pedal çeviriyoruz. Biz barikatsız
bir dünya için düş kuruyoruz. Hedeflerimiz çok büyük.
Pandemi biterse Kanada’dan Amerika’ya engelli hakları
için pedal çevireceğiz” dedi.

Sessiz çığlık olacağız

Engelli bireylerin sessiz çığlığı olmayı amaçladıklarını
söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık, Kül-
tür, Spor Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Perihan
Eren Bana, “Etkinliğimiz ile engelli bireylerimizi destek-
liyoruz. Engelli bireylerin sessiz çığlığı olmayı amaçlıyo-
ruz. Barikat Sanat Atölyesi ile yaptığımız iş birliği
çerçevesinde bugün 300 bisikletçiyle bisiklet korteji dü-
zenliyoruz. Kortejimiz Şişli’den başlayacak ve Üskü-
dar’da son bulacak. Engelli bireyler gayretlerinin boşa
olmadığını bilsin. Bizler her platformda onların yanın-
dayız” diye konuştu.

Engelleri aşacağız

Engelli bireylere karşı vatandaşların duyarlı olması ge-
rektiğini söyleyen görme engelli Kenan Demir, “Bu tip
etkinliklere elimizden geldiği kadarıyla katılmaya çalışı-
yoruz. Engelli bireyler olarak bizleri en çok erişimimize
uygun olmayan alanlar zorluyor. Bu süreçte vatandaş-
larımızın engelli bireylere karşı duyarlı olmalarını bekli-
yoruz” dedi. 

Ataşehir'de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması devam ettiği
sırada caddede denetim yaptı. Kontroller sırasında polis ekipleri bir
sürpriz yaşadı. Bir karga, bir polis memurunun koluna kondu. Uzun
süre ekiplerin yanında kalan kargayı, bir polis elmayla besledi

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde
sabah saatlerinde İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma

kısıtlaması kapsamında caddede denetim
yaptı. Dışarıda bulunan vatandaşlar tek tek
durduruldu ve gerekli izin belgeleri olup ol-
madığı kontrol edildi. Denetimlere takılan
yaşlı bir adam, polis ekiplerine vergi ödemek
için dışarı çıktığını ve sokağa çıkma kısıtla-
masından haberinin olmadığını söyledi.
Başka bir vatandaş ise güvenlik görevlisi ol-
duğunu fakat üzerinde kimliği bulunmadığını

belirtti. Polisler her iki vatandaşa da cezai
işlem uyguladı.

Polislerden ayrılmadı

Denetimler sırasında polis ekipleri bir de
sürpriz yaşadı. Bir karga, polislerin yanına
geldi ve bir memurun koluna kondu ve
uzun  süre ekiplerin yanından ayrılmadı. Bir
polis, aç olduğunu düşündüğü kargayı el-
mayla besledi. Polisin, rozetini ve cep telefo-
nunu, mikrofonunu da gagalayan karga daha
sonra uçarak uzaklaştı. DHA

KARGA
SÜRPRİZİ

Kartoğlu, “Yakında açılışını yapacağız. Mescid-i Aksa’nın dev
bir taştan fotoğrafını buraya işleyeceğiz” açıklamasını yaptı. 

Cihan
Yavuz
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DIŞ Ekonomik İlişkiler Ku-
rulu (DEİK), Ukrayna Baş-
bakanı Denys Shmyhal’in 

katılımıyla yuvarlak masa toplantısı dü-
zenledi. Etiler’de bir otelde düzenlenen 
toplantıya Shmyhal’in yanı sıra, Uk-
rayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik 
Endüstriler Bakanı Oleg Uruskyi, Uk-
rayna Altyapı Bakanı Vladislav Kryklii, 
Ukrayna Ekonomi, Ticaret ve Tarım 
Kalkınma Bakanı İhor Petrashko, 
DEİK Başkanı Nail Olpak, Ukrayna'nın 
Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile 
DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi 
Başkanı Ruşen Çetin katıldı.  
Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Top-

lantısı'nın açılış oturumdan konuşan 
Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, 
Türkiye’ye ilk resmi ziyaretin olduğunu 
belirterek, "Türkiye Ukrayna için sadece 
iş ortağı değil, önemli bir stratejik ortak-
tır ve bunun önemi çok yüksektir. Yük-
sek düzeyde yaptığımız toplantılarda bu 
kadar yoğun iş birliğimiz sadece politik 
değil ekonomik ve sektörel anlamda da 
kendisini gösteriyor. Ukrayna Türkiye 
ile birlikte büyümek istiyor, inanıyorum 
ki birlikte büyüyeceğiz. Pandemiye rağ-
men iki ülke gelişiyor ve pazarlarımız, 
ekonomilerimizde gelişiyor. Burada bu-
lunan Türk işçilerinin temsilcileri bili-
yorlar ki, Ukrayna dijital hükümet 

yatırım kolaylığı, sağlık reformu gibi bir-
çok adım attı. Umarım bunun faydası 
olacak ve Türkiye’nin kamu özel iş bir-
liği tecrübesinden Ukrayna faydalana-
cak. İki ülke arasında birçok işbirliği 
yapılabilir, inşaat, enerji konusunda ve 
birçok konuda birlikte iş yapabiliriz. İki 
ülkenin işbirliğinde önemli alanlar, 
tarım sektörü, enerji" şeklinde konuştu. 
Shmyhal, toplantıdan çok samimi bir 
işbirliği çıkacağını belirtti.  

Yeni bir kavranm ortaya çıktı 
DEİK Başkanı Nail Olpak, "Öncelikle 
dijital teknolojilerle, yapay zeka hayatı-
mızda düşündüğümüzden daha fazla 

yer aldı. Globalleşmeyi çok konuştuğu-
muz dünyada globalleşme kavramıyla 
karşı karşıyayız. Rekabetçilikte ölçek 
ekonomisini konuşurduk ancak salgın 
bize tek kaynağa bağlı olmanın riskle-
rini öğretti. Biz lojistikte uzaklık ve ya-
kınlık kavramlarını konuşurduk. 
Pandemi bize ‘ulaşılabilirlik’ diye yeni 
bir kavram çıkardık. Bu çerçevede 
güven ve tedarik zincirinin hayatımızda 
çok daha fazla rol alacağını düşünüyo-
ruz. Umarım bundan sonraki toplantı-
larda bu kavramlardan hareket ederiz" 
dedi. Açılış oturumun ardından toplantı 
telekonferans katılımcılarıyla birlikte 
basına kapalı olarak gerçekleşti. DHA 

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, “Türkiye Ukrayna için sadece iş ortağı değil, önemli bir stratejik ortaktır ve bunun önemi çok yüksektir” dedi
SHMYHAL: TÜRKİYE STRATEJİK ORTAKTIR

COVİD-19 salgını tüm dünyada 
dengeleri değiştirdi. Daha az 
sakız çiğniyoruz, lens takmıyoruz 

ve takım elbise almamıza bile gerek kalmadı. 
Ama kahve makinesi ve elektrikli bisikletler 
şart oldu. Bahçe işleriyle dikiş-nakışa merak 
saranlar da arttı. Salgın döneminde “Müşte-
rilerin davranışları temelden değişti” diyen 
Alman Piyasa Araştırma Merkezi (GFK) 
sektörleri mercek altına aldı. Çok farklı so-
nuçların çıktığı araştırmaya göre işte kazanan 
ve kaybedenler. 

Bakım ürünleri uçtu 

Kişisel hijyen ürünleri: En büyük artış bu 
alanda. Bakım ve temizlik malzemeleri, mas-
keler, dezenfeksiyonlar. Bu tür ürünlerin sa-
tışlarındaki artış oranı yüzde 68. 
Puzzle ve bulmaca: Bu alanda işletmeler ve 
oyuncakçılar memnun. Çünkü, insanlar evde 
daha fazla vakit geçiriyor. Yap-bozlar veya 
bulmacalar artık daha çok rağbet görüyor. 
Puzzle satışları yüzde 26 arttı. 
Bahçe mobilyaları: Homeoffice çalışanlar 
bahçesini düzenliyor. Yeni mobilyalar alını-
yor. Bahçe mobilya satışları yüzde 22 arttı. 
Bahçe oyuncakları satışları yüzde 53  
yükseldi. 
Büro malzemeleri: Evden çalışanlar masa-
sandalye gibi büro mobilyalarına ihtiyaç 
duydu. Artış yüzde 46'yı buldu. Boya satışla-
rında yüzde 25 ve polyester mobilyalarda 
yüzde 17.8'lik artış var. 
Kumaş, dikiş-nakış: Ninelerimiz ve anneleri-
mizin yaptığı gibi, dikiş-nakışa merak saran-
lar da az değil. Kendi perdesini, elbisesini ya 
da çeşitli giysilerini dikenler, yüzde 38'lik bir 
artış sağladı. 
Kahve makinesi ve bisikletler: Almanya'da 
kahve makinesi satışları yüzde 20 yükseldi. 
Normal bisiklete rağbet arttı. Elektrikli  
bisikletlerin satışı da yüzde 18 yükseldi. 

Takım elbise satışı dipte 

Takım elbise ve ceket: Coronanın en çok kay-
bettiren ürünü erkek takım elbiseleri ve ceket-
leri oldu. Evde kalanlar, homeoffice 
çalışanlar rahat giysileri tercih etti. Kayıp 
yüzde 56'yı buldu. 
Bavul ve çantalar: Ülkeler kapandı. Seyahat-
ler düştü ve dolayısıyla bavul ile kabin boy 
seyahat çantaları da dip yaptı. Bunların satış-
larındaki düşüş yüzde 55. 
Navigasyon aletleri: Buradaki düşüş şaşırtıcı. 
Avrupa içinde çok sayıda aracın artık komşu 
ülkelere mecbur kalmadıkça gitmemesi, dü-
şüşün bir nedeni. Satışlarda düşüş yüzde  
49. Dijital kamera, fotoğraf makinesi:  
Fotoğraf sektörü cep telefonları ile farklı bir 
alana kayarken, diğer yandan corona ile ağır 
darbe yedi. Dijital fotoğraf makinesi satışı 
yüzde 36 indi. 
Lens, bakım ürünü ve sakız: Kişisel bakım 
ürünleri de kaybetti. Bu alandaki kayıp yüzde 
34'e ulaştı. Traş malzemeleri yüzde 6.4 kay-
betti, sakız satışları yüzde 11.5 indi. 
Kadın elbiseleri, kostüm ve ayakkabı: Kadın 
elbiseleri, tek ceket, balo kıyafetleri gibi ürün-
ler yüzde 33, kadın ayakkabıları yüzde 29 
kaybetti. Parfüm yüzde 10.9, manikür setleri 
yüzde 15.1 düştü. 

Kazanan var 
kaybeden çok

Coronavirüs sektörleri nasıl etkiledi? 
GFK bu konuyu mercek altına aldı. 
Hazır gıda, nakliyat ve online satış 
yapanlar büyük cirolara ulaşırken 
giyim firmaları ve uçak şirketleri  

sallanmaya başladı 

MERKEZ Bankası'nın 
(TCMB) dün yayımladığı Fi-
nansal İstikrar raporunda yer 

alan verilere göre, Türk bankacılık sektö-
rünün sorunlu kredi stoku, 2020 yılı Eylül 
ayı sonu itibarıyla yaklaşık 510 milyar 
TL'ye ulaştı. Mart ayında yaklaşık 295 
milyar TL olan “yakın izlemedeki” kredi-
ler, eylül sonunda 360 milyar TL'ye yük-
seldi. “Tahsili gecikmiş” krediler ise 
pandemi döneminde yeniden yapılan-
dırma imkanlarının artırılması ve yasal 
takip süresinin 90 günden 180 güne yük-

seltilmesi sayesinde mart-eylül aralığında 
150 milyar TL civarında yatay bir seyir iz-
ledi. Eylül sonunda toplam kredi hacmi 3 
trilyon 553 milyar TL’ye ulaşırken, so-
runlu kredilerin toplam kredilere oranı 
yüzde 13,8 oldu. Faizlerin hızla artması, 
kredi büyüme hızının yavaşlaması ve ya-
pılandırma ile ötelemelerin vadesinin gel-
mesiyle bankalardaki sorunlu kredilerin 
artması bekleniyor. 

Makul kalması bekleniyor 

Raporda, önümüzdeki dönemde tahsili 

gecikmiş kredi oranında artış olabileceği 
şu ifadelerle belirtildi: “Kredilerin yakın iz-
leme ve tahsili gecikmiş olarak sınıflandı-
rılmasına yönelik düzenlemenin gelişimi, 
yapılandırılan veya ötelenen kredilerde 
geri ödeme vadelerinin yaklaşması ile 
kredi büyümesindeki yavaşlamaya bağlı 
olarak önümüzdeki dönemde tahsili ge-
cikmiş kredi oranında artış gözlenebile-
ceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, 
ekonomideki toparlanmanın katkısıyla 
tahsili gecikmiş kredi artışının makul dü-
zeylerde kalması beklenmektedir.”

Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nda 360 milyar TL'si yakın izlemede, 150 milyar 
TL'si tahsili gecikmiş olmak üzere toplamda 510 milyar TL'lik sorunlu kredi bulunduğunu  

açıkladı. Yapılandırma ve ötelemeler sayesinde rakamın düşük kaldığına işaret etti

Avrasya Tüneli ile Osmangazi Köprüsü kamuya devredilene kadar yapımcı firmalara toplam 10 milyar 735 milyon dolar kâr  
bırakacak. Avrasya’nın 24 yıllık kârı 1 milyar 527 milyon dolar, Osmangazi’nin 19 yıllık kârı ise 9 milyar 208 milyon dolar olacak

KOPRULERDEN  
MUTHIS KÂR!

“C ebimizden 5 kuruş çıkmaya-
cak” denilerek yaptırılan 
yap-işlet-devret (YİD) proje-

lerinin müteahhit firmalara inanılmaz 
miktarlarda kâr bırakacağı ortaya çıktı. 
Avrasya ve Osmangazi Köprüsü, ka-
muya devredilene kadar yapımcı firmala-
rına 10 milyar 735 milyon dolar kâr 
getirecek. Avrasya Tüneli, 24 yıl 5 ay 
süre ile Yapı Merkezi ve Güney Koreli 
SKEC firmasınca işletilecek ve yapımcı 
şirket 1 milyar 527 milyon dolar net kâr 
elde edecek. Osmangazi Köprüsü ise ya-
pımcı şirketler Nurol, Özaltın, Makyol, 
Astaldi ve Göçay'a 9 milyar 208 milyon 

dolar kâr bırakacak. 
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Ya-
vuzyılmaz, YİD modeli iki yatırım için 
verilen garantileri, geçiş ücretlerini, ka-
muya devir sürelerini ve yatırım maliyet-
lerini dikkate alarak, şirketlerin kasasına 
girecek kâr miktarlarını hesapladı.  

Arada uçurum var 

Yavuzyılmaz bu hesabı Sözcü'ye şöyle 
açıkladı: "Avrasya Tüneli 26 Aralık 
2016'da Osmangazi Köprüsü 30 Hazi-
ran 2016'da hizmete girmiştir. İki proje-
deki araç geçiş ücretleri ve araç geçiş 
garanti sayıları arasında uçurum vardır. 

Bu nedenle iki projeyi yapan şirketler 
arasında da devasa bir kâr farkı olacak-
tır. Avrasya Tüneli'nin işletme süresi 24 
yıl 5 ay. Kamuya 30.01.2042'de devredi-
lecek. Araç geçiş ücreti 4 dolar+ 
KDV'dir. Günlük garanti edilen araç sa-
yısı ise 68 bin. İşletme süresinde her yıl 
garanti edilen araç sayısı binde 5 ora-
nında artıyor. Tünelin kamuya devrine 
kadar garanti edilen araç sayısı 642 mil-
yon 877 bin. Kasasına girecek toplam 
para miktarı ise 2 milyar 777 milyon 
dolar. Bu tutardan yatırım maliyeti olan 
1 milyar 250 Milyon dolar çıkınca, şirke-
tin kârı 1 milyar 527 milyon dolar ola-

cak." Deniz Yavuzyılmaz'ın yaptığı he-
sabı göre Osmangazi Köprüsü 19 yıl 15 
gün olan işletme süresi boyunca toplam 
9 milyar 208 milyon dolar kâr edecek. 
Köprünün kamuya devrinin 15.07.2035 
tarihinde olacağını hatırlatan Yavuzyıl-
maz, "Araç geçiş ücreti 35 
dolar+KDV'dir. Günlük garanti edilen 
araç sayısı 40 bin. Köprü kamuya devre-
dilene kadar garanti edilen araç sayısı 
278 milyon. Böylece kasasına toplam 10 
milyar 508 milyon dolar girecek. Bu tu-
tardan yatırım maliyeti olan 1 milyar 300 
milyon dolar çıkarılınca net kâr 9 milyar 
208 milyon dolar olacak" dedi. 

Sorunlu kredi stoku 510 milyar

Osmangazi Köprüsü 19 yıl 15 gün 
olan işletme süresi boyunca toplam  
9 milyar 208 milyon dolar kâr edecek. 



P arlamenterler Arası Kudüs
Platformu'na ait yeni binası-
nın açılışı Türkiye Büyük

Millet Meclisi (TBMM) Başkanı
Mustafa Şentop‘un katılımıyla ger-
çekleşti. Bahçelievler'deki binanın
açılış törenine eski TBMM Başkanı
İsmail Kahraman, Maliye Bakan
Yardımcısı Nureddin Nebati, Parla-
menterler Arası Kudüs Platformu

Başkanı Hamid Bin Abdullah Al-
Ahmar, Filistin Büyükelçisi Faed
Mustafa, AK Parti Milletvekili
Hasan Turan, Bahçelievler Belediye
Başkanı Hakan Bahadır katıldı. Açı-
lışa yabancı basının da ilgisi büyük
oldu. Yapılan konuşmaların ardın-
dan kesilen kurdele ile merkezin açı-
lışı gerçekleştirildi. Törene yazılı bir
mesaj yollayan Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan, yeni hizmet
binasının hayırlara vesile olmasını
dileyerek Filistin halkını gönülden
selamladığını iletti. Erdoğan mesa-
jında, "Parlamenterler Arası Kudüs
Platformu, yaptığı çalışmalar ve
konferanslarla Filistinli kardeşlerimi-
zin haklı davalarda sesi ve nefesi
oluyor. İcra ettiğiniz programların
son derece önemli olduğuna inanı-
yorum. Kudüs’ü savunmak insanlığı
savunmaktır, hakkaniyeti, adaleti sa-
vunmaktır. Kudüs davasına Türkiye
olarak tüm platformlarda sahip çıkı-
yor, var gücümüzle çalışıyoruz. BM
kararları ve Arap barış girişi teme-
linde 1967 sınırında bağımsız bir Fi-
listin devleti kuruluncaya kadar
mücadelemizi kararlılıkla sürdürece-
ğiz" ifadelerini kullandı.

Bütün insanların davasıdır

TBMM Başkanı Şentop Parlamen-
ter Arası Kudüs Platformu yeni
merkezinin açılışında yaptığı konuş-
mada, "Kudüs meselesi, davası Filis-
tinlilerin bir davasından,
meselesinden ibaret değildir. Arapla-
rın da meselesinden ibaret değildir.
Aslında İslam dünyasının mesele-
sinden de ibaret değildir. Aslında
hukuka inanan, vicdan sahibi bütün
insanların, hangi dilden ırktan siyasi
görüşten olursa olsun bütün insan-
ların davasıdır. Bunu bir uluslararası
nitelikte bir platformla bu davayı

gütmek, bu davanın peşinde olmak,
bu dava için mücadele etmek gayret
sarf etmek çok önemli. Parlamenter-
ler Arası Kudüs Platformu bu ba-
kımdan 73 ülkeden parlamenterin
bulunduğu bin 500’ün üzerinde par-
lamenterin içinde yer aldığı ve dün-
yanın her tarafından
parlamenterlerin birlikte mücadele
ettiği bir platform” dedi.

İsrail için nihai hedef değildir

TBMM Meclisi Başkanı Şentop,
“Kudüs İsrail için önemli merkezdir
ama nihai hedef değildir. İsrail’in
daha doğrusu siyonizmin asıl mese-
lesi Nil’den Fırat’a kadar büyük İs-
rail’i gerçekleştirmektir. Bu sadece
buradaki ülkeleri ilgilendiren bir
konu değil Ortadoğu’nun bütününü
Ortadoğu’yla beraber dünya barışı
da tehdit eden bir meseledir. İsrail’in
bu hedeflerine bakmadan meseleye
bakarsak önümüzdeki dünya için
büyük riski görmezden geliriz. Bu
zalim içtihatın durdurulması gerekir.
Esasen Kudüs meselesi Filistin me-
selesi, 20’nci Yüzyılın en önemli me-
selesi, kilit meseledir. Şüphesiz
Kudüs bizim için çok önemli mese-
ledir, davadır ama aynı zamanda
Kudüs 20’nci yüzyılın zalim düzeni-
nin anahtar kelimesidir. Bu düzenin
değişmesi için yürüttüğümüz çalış-
manın da bir ölçüsüdür” diye 
konuştu. DHA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış
töreninde konuştu. Şentop, "Kudüs meselesi, 20. yüzyılın en önemli meselesidir, kilit meselesidir" dedi

"Gerek İslam dünyası bakımında gerekse
mazlum milletler bakımından 20’nci yüz-
yılın mevsimi bitmiştir" diyen TBMM
Başkanı Şentop, "21’inci yüzyılda başta
Müslümanlar olmak üzere mazlum mil-
letlerin güçleneceği haklarını alacağı bir
mevsimin içerisindeyiz. Başta kudüs
olmak üzere bizim mücadelesini yürüttü-
ğümüz büyük davaların sonuç vereceği
başta İslam dünyası olmak üzere maz-
lum ülkelerin güçleneceği, karar düzeni
olacağını göreceğiz inşallah.  Cumhur-
başkanımız ilk defa Birleşmiş Milletler
Genel kurulunda ‘dünya 5’ten büyüktür’
sözünü söylediği zaman çoğu insan
bunun hayal olduğunu gerçekleşmesi
mümkün olmayan bir ideal olduğunu dü-
şündü.  İlk defa bir devlet başkanı 'bu
düzen değişmelidir' dedi. Her yıl bunu
dile getirdi. BM birkaç yıl önce yeninden

yapılanma çalışması başlattı. Arzu edilen
bir değişme değil elbette fakat Cumhur-
başkanımızın dile getirdiği uluslararası
hukuki ve siyasi düzen değişmelidir sözü
BM’nin kendisi dahil olmak üzere tüm
dünyada kabul gören önemli bir mesele
haline geldi.  2’nci bir mesele de dünya-
daki ekonomik düzendir. Bu konu ile ilgili
olarak ABd’de parayla hisse senetleriyle
alakalı olarak stratejik bazı toplantıların
Pentagon tarafından yapıldığını bazı
savaş oyunlarının gerçekleştirildiğini bili-
yoruz. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği
ülkelerin aralarındaki ticareti kendi para-
larıyla veya altına endeksli bir şekilde
yapmaları konusundaki tez uluslararası
ekonomik düzenle ilgili en önemli mese-
ledir. O da hayal gibiydi ama sonra başta
rusya devlet Başkanı Putin, Çin devlet
başkanı olmak üzere dünyada birçok ül-

kenin yaklaşımı Cumhurbaşkanımızın
dile getirdiği ortaya koyduğu tezin önemli
hale geldiğini görüyoruz. dolayısıyla
kudüs meselesi, Filistinlerin meselesi

İslam meselesi değildir. dünyadaki dönü-
şümün kilit meselesidir. İstanbul o büyük
değişimin merkezi bir şehir olacak" ifa-
delerini kullandı. 

DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR

KUDUS MESELESI
KILIT MESELEDIR

DiYALOGTAN KAÇIYORLAR
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Akdeniz'de gerginliği tırmandırma çabalarına Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY),
Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın bir yenisini daha eklediği belirtilerek, "30 Kasım'da Mısır açıklarında başlayacak Fiili
Müşterek Birleşik tatbikata, 5 ülke deniz ve hava kuvvetleri unsurları ile katılacak, tatbikat 6 Aralık'a kadar devam edecektir. Söz
konusu tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir" denildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği'nde görevli Binbaşı
Pınar Kara, yaptığı açıklamada,

Türk-Rus ortak merkezinin kuruluş ve
görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yö-
nelik görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.
Kara, "Azerbaycan'ın Ermenistan tarafın-
dan işgal edilen 7 rayonunun işgalden kur-
tarılması kapsamında; Azerbaycan
tarafından 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri
arasında icra ettiği harekât ile; Cebrayil, Fu-
zuli, Zengilan ve Kubadlı Rayonları kurta-
rılmış, 10 Kasım'dan itibaren geçerli olan
ateşkes sonrası ise, Ağdam Rayonu 20 Ka-
sım'dan itibaren teslim alınmıştır. Azerbay-
can Silahlı Kuvvetlerinin Kelbecer
Rayonu'ndaki konuşlanma, mayın ve engel
temizliği faaliyetleri 25 Kasım'dan itibaren
devam etmektedir. Laçin Rayonu ise 1 Ara-
lık'ta teslim alınacaktır. Kederde ve kıvançta
bir ve beraber olduğumuz can kardeşlerimiz
Azerbaycan Türk'ünün haklı davasında
tüm imkânlarımızla yanlarındayız" dedi.

Uygun şekilde karşılık verildi

Kara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege ve
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve
menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda
uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları
doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı
olmaya devam ettiğini bildirdi. Yunanis-
tan'ın bölgede gerilimi tırmandırmaya, pro-

vokatif taciz ve ihlallerini sürdürmeye, diya-
log yerine üçüncü taraflara gitme yolunu
seçerek uzlaşmaz bir tutum sergilemeye
devam ettiğini belirten Kara, "Yunanistan
23 Kasım tarihinde aynı gün içerisinde ya-
yınladığı, 2'si daha önce tarafımızdan ilan
edilmiş atış/eğitim sahaları ile çakışan,
Gayri Askeri Statüdeki Adaları kapsayan 3
NAVTEX ilanıyla kışkırtıcı tutumunu
devam ettirmektedir. Yunanistan'ın uluslar-
arası hukuka aykırı bir şekilde yayınladığı
NAVTEX'lere, mukabilinde, itiraz NAV-
TEX'lerimiz yayınlanmıştır. Yine Yunanis-
tan tarafından, NATO'nun Deniz Muhafızı
Harekâtı'na yardımcı destek görevi icra
eden Deniz Karakol uçaklarımıza ve NATO
kapsamında Hava Kuvvetlerimizin icra et-
tiği NEXUS ACE görevlerinde, Türk uçak-
larının uluslararası hava sahasında
bulunduğu sırada tacizde bulunulmuştur.
Yapılan taciz hareketlerine en uygun şekilde
karşılık verilmiştir" diye konuştu.

Hukuksuz bir arama yapıldı

"Türkiye karşıtlığında birleşerek, ağustos
ayından itibaren tatbikat üzerine tatbikat
düzenlemek suretiyle Akdeniz'de gerginliği
tırmandırma çabalarına Yunanistan,
GKRY, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve
Mısır bir yenisini daha eklemiştir" diyen
Kara, şunları kaydetti: "30 Kasım'da Mısır
açıklarında başlayacak Fiili Müşterek Birle-
şik tatbikata, 5 ülke deniz ve hava kuvvetleri

unsurları ile katılacak, tatbikat 6 Aralık'a
kadar devam edecektir. Türkiye her zaman
sorunların barış, diyalog, iyi komşuluk ve
müttefiklik ruhu içerisinde çözülmesinden
yanadır. Söz konusu tatbikat gerginliği ar-
zulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları
bir kez daha göstermiştir. Bilindiği üzere,
Avrupa Birliğinin IRINI Harekâtı kapsa-
mında, Yunan Amiralin taktik komutasın-
daki bir Alman fırkateyni tarafından;
Libya'ya tüketim ve inşaat malzemesi taşı-
yan ROSELİNE-A isimli Türk ticaret gemi-
sine Bayrak devleti olan ülkemizin ve gemi
kaptanının izni olmaksızın çıkılarak hukuk-
suz bir arama yapılmıştır. Türkiye Cumhu-
riyeti Devletinin ve gemi kaptanının rızası
olmadan, korsanvari bir şekilde gemiye çı-
kılması ve gemi mürettebatına suçlu mua-
melesi yapılması tamamen hukuka ve
teamüllere aykırıdır. IRINI Harekâtı bugüne
kadarki sonuçları itibariyle açık denizlerin
serbestisi ilkesini ihlal eden ve Hafter Güçle-
rine verilmekte olan desteği görmezden
gelen, meşruiyeti tartışmalı yanlı bir faaliyet-
tir. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm
tarafların uluslararası hukuka, deniz huku-
kuna ve teamüllere uygun
davranmasını bekledi-
ğimizi bir kez
daha ifade
etmek isti-
yoruz."
DHA

Tarlada 7 lira
rafta 18 lira!
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda
yaşanan sorunların AK Parti iktidarı tarafından
yeterince görülmediğini belirterek, "Kuru fasulye bu
yıl üreticiden kilosu 7 TL’ye alındı. Üreticinin 7 liraya
sattığı fasulye marketlerde paketlenip 1 kilosu 
18 liraya tüketiciye satılıyor" dedi

TARIMDA sorunların artığına dikkat çeken
Gürer, "Çiftçi borçlanarak ekim yapıyor, sonuçta
borcu ödemeyince faiz başlıyor ve faiz artıkça

ödeme zorlaşıyor. Ürün maliyetinin altında satılınca da
borcunu ödeyemeyen çiftçimiz icralık oluyor” dedi. Gürer,
"AKP iktidarı günlük karar ve uygulamalar ile tarımın sür-
dürülebilir olacağını düşünüyor. Planlama ve öngörü yok,
ürün az olursa ithalata sarılan iktidar, çok olunca çiftçinin
yanında durmuyor. Ürün değeri altında tüccara gidiyor.
Üreticinin ekip, üretmekten başka seçeneği yok. O nedenle
üretmeye devam ediyor. Dayanabildiği yere kadar sürdü-
rüp takati bitince bırakıyor. Üretim için girdi fiyatlarındaki
artış çiftçiyi zorluyor. İlaç, gübre, tohum ve mazotun ya-
nında yer altı sulama suyu için kullanılan elektrik enerjisi
zamlanıyor. Maliyeti artan ürünü, üretici tüccara maliye-
tine ya da daha altında bir fiyatla satıyor" diye konuştu. 

Tarladan rafa 11 TL artış

Gürer, “Bu yıl bölgemizde domates, patates, pancar ve
buğday üreticisi emeğinin karşılığını alamadı. Kuru fasulye
bu yıl üreticiden kilosu 7 TL’ye alındı. Çiftçi en azından
zarar etmedi. Üreticinin 7 liraya sattığı fasulye marketlerde
paketlenip 1 kilosu 18 liraya tüketiciye satılıyor. Bu durum
ülkemizde aracılık sisteminin ne kadar kazanç elde ettiğinin
somut bir göstergesidir. Ürün fiyat artışı yerli üründe bu
kadar artmasını gerektiren neden nedir? Yüzde 100 üretici-
den tüketiciye fiyat artışı olağan görülebilir mi?" diye
sordu. 

Borçlar yapılandırılsın

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "AKP iktidarının farklı
kesimler için düzenlemeler yapsa da dar gelirliler ve çiftçi-
lere yönelik düzenlemeler sağlanmadığını söyledi. Gürer
çiftçi borçlu, çiftçi hacizli, çiftçi kredisini döndüremiyor.
Özellikle 400 bine yakın çiftçi kredi aldığı tarım kredi koo-
peratifine borçlu ve icra kıskacındalar. Acilen kamu banka-
ları ve tarım kredi kooperatifine olan çiftçi borçları
yapılandırılıp faizleri silinmelidir” dedi. 

Ana sınflarında uzaktan eğitim
AnkArA'dA, Covid-19 salgınının seyri dikkate alındı-
ğında 30 kasım 2020- 4 Ocak 2021 tarihlerinde il ge-
nelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama

sınıflarında eğitim- öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla
sürdürülmesine karar verildi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıkla-
maya göre, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu Vali Vasip Şahin
başkanlığında olağanüstü toplandı. Buna göre; sivil toplum kuru-
luşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst ku-
ruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler, kooperatifler ile kat
malikleri tarafından düzenlenecek etkinliklerin 1 Mart 2021 tari-
hine kadar ertelendi. Ayrıca İçişleri Bakanlığının genelgesi doğ-
rultusunda, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya
restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik
yemek hizmeti verebilmelerine, dışarı paket servisi yoluyla satış
yapmalarına müsaade edilmemesine ve bu yerlere yönelik dene-
tim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılma-
sına karar verildi. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 kasım 2020-4
Ocak 2021 tarihlerinde eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan

eğitim yoluyla devam edileceği
kararının alındığı, ilgili kurum-
lar arasında yapılan istişareler
sonucunda ise resmi ve özel
tüm anaokulu, ana sınıfı ve uy-
gulama sınıflarında haftada 5
gün yüz yüze eğitime devam
edilmesinin yazı ile 81 il valili-
ğine bildirildiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Ancak Milli Eğitim
Bakanlığının 27.11.2020 tarihli ve
17375679 sayılı yazılarıyla,
Covid19 salgınının yerleşim yerlerin-
deki seyrine bağlı olarak resmi ana-
okulları ve anasınıfları için 4 Ocak 2021
tarihine kadar uzaktan eğitime geçme ka-
rarının İl/İlçe Hıfzıssıhha kurullarının görüş-
leri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir”
denildi. 

Bakanlığın Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini karada, de-
nizde ve havada koruyarak 83 milyon vatandaşın güvenliğini sağlamak,

aynı zamanda bölge ve dünya barışına katkı sağlamak maksadıyla görevini
azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Kara, "Terörle mücadele kapsa-

mında, son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı olmak üzere icra edilen 34 operas-
yonla, 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak Kuzeyinde Pençe-3 Harekâtı ile sağlanan
alan kontrolünün artırılarak devam ettirilmesi ve bölgede bulunan teröristlerin etkisiz
hale getirilmesi maksadıyla, operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bugüne

kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yürütülen operasyonlarda bölge halkının
zarar görmemesi için her türlü hassasiyet gösterilmektedir. Suriye harekât alanlarında tesis

edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan
PKK/YPG'li teröristler kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmektedir.
Bu kapsamda son bir ay içerisinde 184 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudut güven-

liği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından her türlü hava ve
arazi şartlarında, kara, deniz, hava kuvvetlerimiz ile 7 gün 24 saat esasına göre

sağlanmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda, son bir ay içeresinde ya-
sadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 6 bin 863 şahıs ya-

kalanmış, 42 bin 884 şahıs hududu geçmeden engellenmiştir.
Bu şahıslar arasından 35'i FETÖ olmak üzere 52'sinin

terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiş-
tir" dedi. 

80 TERÖRİST ETKİSİZ 
HALE GETiRiLDi

TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop



K oronavirüs vakalarında
yaşanan artışa rağmen
havanın da güzel olması

nedeniyle Taksim Meydanı ve İs-
tiklal Caddesi’nde yoğunluk
oldu. Polis denetimlerini sürdü-
rürken, maske takmayan ve si-
gara içenlerin çoğunun yabancı
turist olması ise dikkat çekti.
Maskesiz İstiklal Caddesi’nde
yürürken polis tarafından dur-
durulan genç "Ben maske al-
maya gidiyorum" diyerek
cezadan kurtulmaya çalıştı.

Ancak ekipler maske takmadığı
için gence cezai işlem uyguladı.

Büfelerin önünde sıra

Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında restoranlar içeriye müş-
teri almayıp sadece gel al ve
paket servisi yaparak hizmet ve-
riyor. Lokanta, büfe ve kafelerde
oturarak yemek yeme kısıtlaması
nedeniyle de büfelerin önünde
kuyruklar oluştu. 
Çoğu kişi yemeklerini büfe önle-
rinde yedi. Köpeklerini gezdir-

mek için dışarı çıktığını söyleyen
bir turist "Bence İstiklal Cad-
desi’nde fazla yoğunluk var. Bu
kadar olması gerekmiyor. İki
tane köpeğim var, onlar için
mecbur çıkamam lazım. Yoksa
çıkmam. İnsanlar o kadar kork-
muyorlar herhalde. Ben de anla-
mıyorum" dedi.

Sana ne olur mu?

Esnaf Nurettin Aktaş, “İşi olan
da işi olmayan da burada. Her-
kes burada. Ne yapıyorlar bu-

rada volta atıyorlar. Kimseye
birşey de söylenmiyor. Sen vi-
rüsü alsan anana babana götü-
receksin. Bir kişi otuz kişiye
bulaştıracak. Bir şey diyorsun
'Sana ne?' diyor. Sana ne olur
mu. Sen beni koruyacaksın ben
seni koruyacağım. Böylece bir
çember oluşturacağız" diye ko-
nuştu. DHA
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2 4 Kasım Öğretmenler Günü eşim ve
öğretmen kızımla günlük yürüyüşü-
müz için hep birlikte evden çıktık.

Komşumuzun bahçesinde bir meyvesi bol
nerede ise olgunlaşmış alıç:

1240 yılında doğduğuna inanılan 1320
yılında hakka yürüyen Yunus Emre 2 çuval
alıç toplar ve Hâce Bektaş Veli dergâhına
gider, benim çocuklarım aç bu alıçla bana
buğday verin. Biz sana her alıcına 5 nefes
verelim, on nefes verelim ben nefesi ne yapa-
yım benim çocuklarım aç onları beslemem
lazım.

Tamam, o zaman verin buğdayını, alır
buğdayını çıkar yola giderken düşünür ben
bu bağdayı yiye cem bitecek en iyisi ben
dönüp nefes alayım der döner geriye senin
nasibin burada kapandı sen nasibini Taptuk
Emrede arayacaksın.

Gider Taptuk Emre kapısına 7 yıl kölelik
eder dağdan odunun kurusunu ve doğrusunu
getirir. Ateş odunun kurusunu ve doğrusunu
seçer mi o pirimiz üstadımız ateşin seçmedi-
ğin odunun kurusunu ve doğrusunu getirir.
İnşallah bir gün bizde sözün doğrusunu
getiririz.

Gelin canlar bir olalım işi kolay kılalım
sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz.
(Birleşmiş Milletlerin kapısında
yazmaktadır).

Kilyos sahilinde yürürken eşim bunlar
kömür parçası değil mi deyince benim ak-

lıma kömürü bulan uzun Mehmet geldi.
Kömürü bulan Uzun Mehmet Ereğli Mer-

yem köyünde doğar,  Karadeniz sahilinde yü-
rürken yabancı bir gemi orada seyretmekte
ve ona siyah bir taş gösterir bu taş ateşe atı-
lınca çok güzel şule çıkarıyor bak bakalım
buralarda bundan var mı?

Uzun Mehmet Ereğli Köse Ağzı Değir-
men Viran Dere kenarından yürürken o taş-
larda üç beş toplar ateşi yanan çobanın
yanına gider, taşları ateşle atar ne görsün
doğru söylüyorlar.

Uzun Mehmet karar verir ve bu taşlardan
üç beş çuval toplar ve saraya götürür zama-
nın padişahı II. Mahmut bakarlar adam kö-
mürü bulmuş bir kese altınla
mükâfatlandırılır.

Uzun Mehmet’e sen misin önce padişaha
haber veren koparırlar kafasını ilk kömür
şehidimiz Uzun Mehmet.

Biraz daha ilerledik o kadar çok Martı
bir araya gelmişler poz veriyorlar.

Ülkemizde birden çok turistik otelleri bu-
lunan Mövenpick otellerin kurucusu arka-
daşları ile birlikte Küçükçekmece göl
kenarında kurarlar çilingir sorasını (peynir
kavun rakı) martılar havada uçuşurlar eline
bir parça peyniri havada uçan martıya atar
martı peyniri havada tutamaz peynir suya
düşer. Buldum  neyi buldun ? otelin adını.

Mövenpick İsviçre dilinde suya pike
yapan martı demektir buldum. Bu güzel

otellerin adı böylece bulunmuş
ve konulmuş olur.

Sahilde yürürken kum üzerinde dalgala-
rın attığı denizanalarını gördüm yıllar önce
sahilde yürüyen biri denizanalarını kum üze-
rinden alıp denizle buluşturuyormuş arkadaş
onlar çok bitiremezsin olsun biliyorum bir
can kurtarmak bir canlıyı ait olduğu yerle
buluşturmanın keyfini yaşıyorum işte bende
aynen öyle yaptım denizanalarının bir kıs-
mını ait olduğu yerle buluşturdum.

Bu korona günlerinde yerel yöneticiler
hükümet yöneticileri herkes zor durumda bu
ay sonu emlak vergisi ikinci taksiti ben şah-
sen ödedim imkânı olanlar vergisini öderse
belediyelerimizde ihtiyaç sahiplerine yardım
ellerini uzatırlar diye düşünüyorum.

1919 İngilizler Selimiye kışlasına yerle-
şirler Selimiye Kışlasının girişinde bir sıh-
hiye taburu var,  komutanı Yüzbaşı Hasan
birilerine göre ters bir adam.

14 Mart 1827 II. Mahmut mektebi cer-
rahiyeyi açar bunu bahane eden iki arkadaş

13 Kasım 1918 İngilizler fiilen 16 Mart
1920 resmen İstanbul'u işgal ederler.

Tıbbiyeli hikmet ve arkadaşı Doktor İhsan
bir plan yaparlar. Yetkililere bir arzuhal ya-
zarlar 14 Mart tıp bayramı kutlamak 

istiyoruz.
Kabul edilir arkadaşlarını toplarlar ve ilk

yaptıkları iş Yüzbaşı Hasan Selimiye kışlası
sıhhiye tabur komutanı, Üsküdar’da bir
pasta hanede randevu 15 dakika saatinde
buluşurlar 6 dakikada konu görüşülür kabul
görür ne kadar zamanımız kaldı 9 dakika
verin çayları börekleri.

Altı dakikada Yüzbaşım bu İngilizler has-
talanınca ne yapıyorsunuz,  muayene ediyor
reçetesini yazıyorum, tedavi edemediklerini
ne yapıyorsunuz? Siz sorgucu başımısınız te-
davi edemediklerini ne yapıyorsunuz siz söy-
leyin ne yapalım:

Biz Haydarpaşa Numune Hastanesi baş-
hekimi ile anlaştık sizden gelenlere veba teş-
hisi konulacak veba bulaşıcı hastalık,  Eyvah
çocuklar bu kadar basit bir hileyi ben nasıl
düşünemedim.

Hasta Olan İngilizler Numune Hastane-
sine sevk edilir teşhis bugünün bulaşıcı has-
talığı korona o günün bulaşıcı hastalığı veba
bunu bilen İngilizler 4 günde orayı 
boşaltırlar

Selimiye’de bulunan 6 adet Alman yapısı
araba telsizi Ankara’ya kaçırılır.

Mustafa Kemal’ e sorarlar savaşı nasıl
kazandınız şehidin kanı telgrafın teli ile
Yunan Paşası Trokopis’e Kütahyalı Asım
gündüz sorar neden savaşı kaybettiniz telsiz-
lerimiz bozuldu birini İzmir'e tamire gönder-
dik birini ’de sizin topçular bozdu iletişimi
sağlayamadık.

Öncelikle sağlıkçılarımızın yanında oldu-
ğumuz imajını yaratalım yarınlarından en-

dişe duymamalarını sağlayalım ve kötü gün-
leri lehe çevirelim.    

Adamın biri 99 kişi katletmiş bilge birine
ben 99 kişi öldürdüm ben ne yapacağım ki
cennete gidebileyim. Bilge ona yol üzerin-
deki tarlaya kavun karpuz ek her geçene
ikram et oraya kuru bir söğüt dalı dik eğer
söğüt dalı yeşerirse senin yerin cennet.

Adam bilgenin nasihatin yapar ürünleri
olgunlaşınca her gelen geçene kavun al kar-
puz al der verir. Bu arada oradan birisi hızla
geçmekte arkadaş kavun al karpuz al fakat
adam acelem var der almaz ikramı, adamda
99 zaten var olsun 100 der bir kurşunda
ona adam ne görsün söğüt dalı yeşermiş.

Meğer o adam ara bozmaya gidiyormuş
siz arabulucu olun,  asla ve katta arabozucu
olmayın. (kıssadan hisse)

Adam çölde devesi ile bir yerden bir yere
giderken kum üzerinde baygın yatan birini
görür devesinden iner ona su içirir devesine
alır otağına götürür, karnını doyurur misafir
arkadaş izninle ben yoluma devam edeyim.

Arkadaş sen bu akşam bende misafir kal
dinlen yarın gidersin, misafirin hoşuna gider
kalır yatarlar.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ev sahibi ne
görsün misafiri onun devesine binmiş 
gidiyor.

Hey arkadaş suyumu içtin helal olsun ek-
meğimi yedin helal olsun devemi çaldın helal
olsun insanlara olan güvenimi çaldın haram
olsun.

İnsanlara olan güveniniz, çaldırmadığınız
sağlıklı bir yaşam dilerim.      

Korona günlükleri

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
oluştu. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, İstiklal Caddesi'nde maske
takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı

YINE AYNI 
MANZARA!

Celal BİLGEN
BİLGENCE

Joe Biden, ABD’nin İçgüvenlik Bakanlığı için Alejandro Nicholas Mayorkas'ı
seçti. Mayorkas, baba tarafından Sefardik bir Osmanl Yahudisi. Annesi ise
Romanya kökenli bir Aşkenaz. 1920’lerde göçüyorlar yeni kıtaya. 
Göçmeden önce tam beş asır Silivri taraflarında yaşıyorlar

Beyaz Saray’da 
Silivrili bir bakan 

11 KasıM 2018 yılında dönemin
Silivri Belediye Başkanı Özcan
Işıklar, Mayorkas ve beraberindeki

Ortodoksları  Silivri’de ağırlamıştı. Özcan
Işıklar, ilan edilen son azizleri Aziz Nektar-
yus’un doğduğu yer olan Silivri’yi görmek için
gelen yüzlerce Ortodoks’a ve İstanbul Rum
Ortodoks Patriği I. Bartholomeos’a ev sahip-
liği yaptı.

Kapımız size açık

İstanbul Rum Ortodoks Patriği I. Bartholo-
meos, Silivri Metropoliti Maksimos, Yunanis-
tan İstanbul Başkonsolosu
Bn.GeorgiaSultanopulu, Dimis Belediye Baş-
kanı Hristo Nikolau, Kavala Trakya Dernek
Başkanı NikosÇuparis, Drama Trakya Der-
neği, MoreasPiros Kültür Derneği, Orvion
Köyü Kültür Derneği, Drama Anadolu Der-
neği Yönetim ve Üyelerinin ile Batı Trak-
ya’dan gelen yüzlerce Ortodoks’u misafir
eden Işıklar bu ziyarette yaptığı konuşmada
şunlara yer vermişti: "Geçmişte ne yaşandıysa
tarihe ait ama geleceği beraber kurmak, barış
ve huzur içerisinde kurma şansı bizim eli-
mizde. Kapımızda, gönlümüzde, kalbimizde
size her zaman açık.  Bizler sizin vatanınızda
doğmuş, büyümüş atalarımızın ürettiği tarihi,
sizlerde Türkiye’de doğmuş, büyümüş ataları-
nızın tarihini yerinde görerek ve onları hayırla
yâd ederek arkalarından dualar göndererek
insanlık vazifemizi yapmalıyız. Silivrimiz her
köşesinde atalarınızın izleri bulunmakta. Ben
Silivri Belediye Başkanı seçildiğim günden bu

yana kaybolmaya yüz tutmuş tarihi ortaya çı-
karmak için çalışıyorum. Bu tür organizas-
yonlar ile bir araya gelip dünyaya huzur, barış,
kardeşlik hâkim olmasını sağlayacak adımları
hep birlikte atıyoruz. Bu günleri organize eden
Rum Ortodoks Patriği Sayın Bartholomeos’a
ve Silivri Metropoliti Sayın Maksimos’a teşek-
kür eder, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı
sunarım."

Binlercesi
kıyıya vurdu
Üsküdar'da binlerce denizanası kıyıya vurdu, deniz kıyısı beyaza
büründü. Sahildeki olta balıkçıları ise kıyıda biriken denizanaları
nedeniyle balık tutarken oltalarının ağırlaştığını söyledi

Üsküdar Kandilli
Sahili kıyısına
vuran binlerce de-

nizanası olta balıkçılarını şaş-
kına çevirdi. Kıyıda biriken
denizanaları kıyı şeridinin bir
bölümünü beyaza bürüdü. Sa-
hilde gün boyu balık tutan va-
tandaşlar, biriken denizanaları
yüzünden oltalarının ağırlaştı-
ğını söyledi. Bir olta balıkçısı,
“6-7 saattir buradayım. Deni-
zanaları bu kadar çok yoktu.
Bugün çok var. Olta ağırlaşı-
yor" dedi. Bir başka balıkçı ise
“Denizanaları yüzünden bugün
balık tutmakta zorluk çektik. Şu
an kayboldular" diye konuştu.
Denizanalarının bugün çok ol-
duğunu söyleyen bir balıkçı,
“Oltayı çok engelliyordu. Ama
şu anda yok dalgalarla gittiler"
şeklinde konuştu.  DHA

Meryem Kış uğurlandı
Mersin'de
DERYA
Grup Aile-

si'nin büyüğü Meryem
Kış 93 yaşında haya-
tını kaybetti. Meryem
Kış, bir süredir evinde
tedavi görüyordu.
Kış'ın maaşı Malat-
ya'nın Yeşilyurt İlçesi
İkizce Köyü'nde Aile
Mezarlığı'nda  top-
rağa verildi. Merhume
Meryem Kış'ın cenaze
törenine Büyükşehir
Belediye Başkanı

Vahap Seçer, DERYA
Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Kış,
Mersin Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili
ve Büyükşehir Bele-
diye Meclisi Üyesi
Gülcan Kış, DERYA
Grup Aile Büyüğü
Hasan Kış, DERYA
Grup Ailesi, yakınları-
nın yanı sıra DERYA
Grup personeli katıldı.
Cenaze töreni pan-
demi nedeniyle  sınırlı
katılımla gerçekleşti.

Bu gayrimilli dili şiddetle kınıyoruz
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i
millî dili şiddetle kınıyor, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" denildi
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Milletvekili
Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili söz-
lerine tepki gösterildi. Televizyon programında, daha
önce gerekçeleri ve kapsamı açıklanmış olan bir proje-
den hareketle milletin ordusuna, milletin önünde haka-
ret edildiği belirtilen açıklamada, "Millî Savunma
Bakanlığı; Aklın ve bilimin rehberliğinde; ciddiyet, sa-
mimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak
yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş
kahraman ordumuzun niteliklerini
daha da arttırmanın gayreti içindedir.
Peygamber Ocağı olarak da bilinen
Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık
şanlı tarihimizden süzülüp gelen
millî, manevi ve mesleki değerleriyle,
anayasa çerçevesinde, yasalar ve
Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri

doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve ko-
mutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır.
Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafın-
dan zaten mahkûm edilen bu gayr-i millî dili şiddetle
kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulaca-
ğını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini
istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

Lanetliyorum

İletişim Başkanı Altun da Twit-
ter'daki hesabından CHP Milletve-
kili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı
Kuvvetleri ile ilgili sözlerine tepki
gösterdi. Altun, "Şerefli ordumuza
hakaret edenleri lanetliyorum”
açıklamasını yaptı. 

Lokanta, büfe ve kafelerde oturarak yemek yeme kısıtlaması nedeniyle de bü-
felerin önünde kuyruklar oluştu. Çoğu kişi yemeklerini büfe önlerinde yedi.

Alejandro
Nicholas 
Mayorkas



1941 yılında Sapanca’da 
doğan, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü, İstanbul/Bursa/Es-

kişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 
İçişleri Bakanlığı, Fatih Belediye 
Başkanlığı gibi koltukları hakkıyla 
doldurup ANAP Genel Başkanı 
Mesut Yılmaz ile ters düşmesi so-
nucu 2002 yılında Yurt Partisi’ni 

kurarak Genel Başkanlığı görevini sürdüren 
Sadettin Tantan ile söyleştik. Bakmayın böyle 
unvanı uzun yazmış gibi olduk ama daha Tür-
kiye Güreş Federasyonu Başkanlığı gibi atla-
dıklarımız da oldu. Doğru, dürüst, adil, 
sözünün eri, devlet adamı, namuslu bürokrat 
ve siyaset adamı tanımlamasına birçok kesim 
tarafından örnek gösterilen üç kişiden birisinde 
yine onun adı geçer. İçişleri bakanlığı yaptığı 
dönemde emniyet içerisindeki FETO’cularla 
mücadele etti, Adnan Oktar’a o zaman ope-
rasyon çekti. 1994 yılında Refah Partisi’nin 
patlama yaptığı yerel seçimlerde Recep Tayyip 
Erdoğan İBB Başkanlığını almasına karşın 
Tantan ANAP’ın adayı olarak Refah Parti-
si’nin oy ambarında büyük farkla Fatih Bele-
diye Başkanlığı seçimlerini kazandı. 
Sonrasında adı 1999 yerel seçimlerde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçi-
yorken genel seçimlerde milletvekili olarak koa-
lisyon hükümetinin İçişleri Bakanı oldu. Daha 
sonra genel başkan Mesut Yılmaz ile ters dü-
şünce bakanlık görevinden alınması ile o 
ANAP’tan da istifa etti. Yurt Partisi 2002 seçi-
minde yaklaşık 300 bin oy (yaklaşık yüzde 1) 
almasına karşın sonraki seçimlerde pek başarı 
gösteremedi. Bu duruma ise Tantan, "Paramız 
yoktu, partimizi Türkiye’ye tanıtamadık" diye-
cekti. 1970’li yıllarda İstanbul’da yaptığı başa-
rılı hayata dönüş operasyonları ile adından söz 
ettiren Saadettin Tantan bu günlerde Alaattin 
Çakıcı’nın mektubundan sonra yaptığı "Bir tas 
çorbaya insanları öldürmeye hazır bir sürü kişi 
var" açıklaması ile de gündeme geldi. Memle-
keti Sapanca’da ailesiyle vakit geçiren Saadet-
tin Tantan ile yaptığımız söyleşiyi okuyup iyi 
analiz etmenizi umuyorum. 
 
Sadettin Tantan neler yapıyor 
bugünlerde? Nasıl geçiyor hayatı? 
Bu virüs günlerinde Sapanca’da bahçede kışlık 
sebzelerimizi ekiyoruz. Meyve ağaçlarımızı ha-
zırlıyoruz, işte budamasından ilaçlamasına 
kadar öyle vakit geçiriyoruz. Dışarıya mümkün 
mertebe çıkmamaya gayret ediyoruz, virüsün 
tetiğinden dolayı. Aynı zamanda da bazı ga-
zete ve televizyonlarda ülkenin geleceğiyle ilgili 
söyleşide de bulunuyoruz. 
 
Gündemi yakından takip ettiğinizi  
biliyoruz, siz İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü zamanında bakanlığınız 
zamanında birçok badireler atlattınız, 
mücadele verdiniz, Alaatin Çakıcı’nın 
Kılıçdaroğlu'na mektubunu ona verilen 
tepkileri nasıl yorumluyorsunuz? 
Onlar Türk medyasını meşgul edecek kadar 
önemli şeyler değil, onları gündeme taşımaya 
da gerek yok. Yani bugün televizyon ve gazete-
lerde çok büyük bir cehalet var aslında baktığı-
nız zaman. Bugün devletin arşivlerine 
baktığınız zaman Milli İstihbarat Teşkilatı ka-
nunları içerisinde milli terör istihbaratı teşkilatı 
personellerinin yasal yetki ve sorumlulukları 
hepsi belirlenmiş bir vaziyette. İstihbarat teşki-
latının yine kanununda MİT mensubu olarak 
adlandırılan ve kullanılan insanların bütün her 
şeyleri, sosyal hakları, özgürlük hakları hepsi 
belirlenmiş vaziyette. Şimdi bu devleti devlette 
bulunan hizmetleri falan filan şeylerin hepsi 
sahte. Bu konuda zaten çoğu kalemler de bun-
ları yazıyor. İşin üzücü tarafı 19 yıldır ülkeyi 
yöneten bir iktidar bu tip halk tarafından bili-
nen insanlardan medet ummaya çalışması, 
bunları kullanması. Bu olay siyasetin ne kadar 
kirli ve kemiksiz olduğunu ortaya çıkarttı. 
 
Bugünkü  siyasi konjonktürü nasıl 
görüyorsunuz? 
Bugün Türk siyaseti iktidar ve muhalefetiyle 
artık ülke yönetemediği, gerek ülkede gerek 
uluslararasında güven veremediği ortaya çık-
mış vaziyette. Siyaset çok kirli ve açıkçası çok 
çıkarcı olduğu için de halkta yine de ülkemizde 
şu yönetsin diye bir talep de yok. Özellikle gü-
vensizlik insanları kime oy vereceğim telaşına 
düşürmüş vaziyette. Ve üstüne üstlük alelacele 
Amerika’nın İngiltere’nin Fransa’nın Al-
manya’nın bu bölgedeki çıkarları geleceğini, 
halkını tehdit ettiği için Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan Avurpa’ya, Amerika’ya posta 
koyuyormuş gibi yaparken bir yanda her türlü 
hizmetinize hazırım ve hep ne istiyorsanız ya-

pacağım diye ortaya çıkıyor olabilir. Aynı şe-
kilde de PKK’lı YPG’li üst düzey yetkililer 
sahne aldılar eve bir çözüm süreciyle girmek 
için. Tayyip bey de CHP’yi hatta İYİ Parti’yi de 
siz PKK ile iç içesiniz der gibi onları da oyala-
mak istiyor. Hatta Fetullah Gülen’i de kullanıp 
Fetullahçısınız demeye çalışıyor. Yani siyaset 
ülkenin bu tehlikelere karşı bir araya gelip 
çözüm üretecek bir strateji geliştireceğine o 
kadar kısır ve vizyonsuz ki halkı aldatarak ken-
dince statülerini korumak istiyor. Kendi statü-
leriyle yine mecliste olabilmek yine söz sahibi 
olabilmek yine halkı aldatmak başka bir şey 
değil. 
 
15 Temmuz’u nasıl değerlendiriyorsunuz? 
15 Temmuz açıklığa çıkmadı. 15 Temmuz 
araştırılmasın, açığa çıkmasın diye iktidar ve 
parlemento o konuda görevini infaz etti, infaz 
etmedi kapattı adeta. 15 Temmuz, Tayyip 
beyin kulaklarını çekmek için yapıldığı gibi izle-
nim ortaya çıkıyor. Zaten silahlı kuvvetlerin 
Balyoz, Ergenekon'da  içinin boşaltılması ve 
çökertilmesi bir projeydi. Onda Batı muvaffak 
oldu. Orada iktidar da muhalefet de taşeron-
luk yaptı. Şimdi artık Türk halkının bu taşe-
ronluğu bıraktırması gerekiyor.  
 
Bu kısır döngüyü nasıl açacak Türkiye? 
Böyle mi gidecek? 
Halkla beraber açılacak. Recep Tayyip Erdo-
ğan Cumhurbaşkanı olarak siyaseti birleştire-
mezse, muhalefetle beraber bir proje 
geliştiremezse, halkı arkasına alamazsa, 
PKK’nın hücreleri büyük şehirlerde kaos ey-
lemi yaparsa Türkiye içerden ve dışardan 
yoğun bir tehdit ile karşı karşıya ve hatta saldı-
rıyla karşı karşıya kalabilir. Eğer Recep Tayyip 
Erdoğan kendi hanedanlığını ve statüsünü ko-
rumak için bu güçlerin tehdidine karşı her şeyi 
vermeye kalkarsa organize suç örgütleriyle ve 
terör örgütleriyle masaya oturursa bu Tür-
kiye’yi ve ülkenin geleceğini acayip tehdit eder 
ve Türkiye’nin parçalanmasını da beraberinde 
getirir. Burada da tabi büyükşehir belediye 
başkanlarına da büyük görev düşüyor. Özel-
likle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyük-
şehir Belediye başkanı olduğunu söylemleri ve 
eylemleriyle göstermesi gerekiyor. 
 
Mesela ne gibi eylem yapabilir? 
Elinden geldiğince muhalefet yapıyor 
aslında Ekrem bey muhalefet lideri gibi 
muhalefet yapıyor. 
Muhalefet lideri gibi değil. Halkı kazanmak 
adına yapması lazım. Muhalefet yapmayacak, 
İstanbul halkını arkasına alacak. Nasıl alacak? 
Yıllarca İstanbul’un bütün gelirlerini adeta 
legal ve illegal anlamda kendi ve yandaşlarına, 
sivil toplum örgütlerine soyan, soyduran bir 

yapı var. Bu yapı açık ve net gözüküyor. Bu ko-
nudaki belediyenin arşivleri haykırıyor. Süratli 
bir şekilde bu konularının üzerine gidecek bu 
konuları bilecek namuslu, düzgün, araştırmacı, 
hukukçu ekipler oluşturması lazım. O ekipler 
aracılığı ile bütün bu dosyaları halka paylaşa-
rak mahkemelere götürmesi lazım. 
 
İmamoğlu’nun söylemde bunları 
söylediğini ama hukuka yansıtmadığını 
mı söylemeye çalışıyorsunuz? 
Eyleme dönüştürmesi gerekiyor. Belediyenin 
içerisinde AKP’nin militan kadroları hala 
AKP’ye hizmet ediyorsa orada söylem geçerli 
değil eylem önemli. Ben İmamoğlu’nun da bu 
şekilde çevrelendiğini düşünüyorum. Çünkü 
İmamoğlu çok iyi niyetli ve samimi, iyi bir aile-
nin ferdi ve temsilcisi. Gelecek planları İstan-
bul’u sahiplenerek gelişebilir. İstanbul’u 
sahiplenemezse gelecek planlarının hepsi boşa 
çıkar. 
 
Peki Mansur Yavaş’a ne diyorsunuz? 
Mansur Yavaş 3-3.5 milyonluk bir şehre hitap 
ediyor, İmamoğlu 20 milyonluk bir şehirde ve 
kadrosu Mansur Yavaş’tan çok yüksek. Anka-
ra’da Mansur bey onları yapabiliyor ama 
bugün Melih Gökçek’in dosyalarını daha ada-
lete ne kadar götürdüğü belli değil. Yani bu-
rada önemli olan iki büyükşehir belediye 
başkanı bunu yaparsa zaten AKP’nin örgütlü 
suçun alt kadroları bütün çıplaklığı ile ortaya 
çıkar. Çünkü bugün Türk Siyaseti örgütlü suç 

derebeylerinin ellerine geçtiği için halk kıpırda-
yamıyor. Halk nefes alamıyor, boğuluyor ve 
cahilleşiyor ve yalnız bırakılıyor. Bugün cema-
atlerin büyümesi egemen olması bundan kay-
naklanıyor. 
 
Devlet Bahçeli ile ilgili  
ne düşünüyorsunuz? 
Az önce söyledim Amerikan milliyetçileri diye 
bir projenin parçası oldu. Artık onun söylemle-
rine bakmaya hiç gerek yok. Onun davranışla-
rına falan bakmaya gerek yok. O kendini iç 
kamuoyunda tamamen yıpratmış bir vaziyette. 
 
İYİ Parti ile MHP’nin birleşme  
durumu olabilir mi? 
Onu bilemem şimdi. Meral hanım halk nez-
dinde partisini bir anda parlementoya soktu, 
halk onu sevdi ama son zamanlarındaki söy-
lem ve eylemleri özellikle kendi iç partisindeki 
çatışmalara liderlik yapamaması onda da bir-
takım soru işaretleri başlattı. yani neden böyle 
yapıyor diye. Onun taban oluşumunda 
MHP’den tavsiye edilmiş birtakım siyasetçiler 
olduğunu görüyoruz. Onlar birleşir mi birleş-
mez mi onu bilemem. 
 
Sözlerinizde medyadan rahatsız  
olduğunuzu gördüm tabi medyanın  
durumu da biraz iktidarla bağlantılı.  
İktidarın medyanın yüzde 93’ünü satın 
aldı. Türk medyasının yüzde 95’i bülten-
cilik yapıyor. Buna ne yapmak lazım? 
Şuanda Türk medyasının yapacak bir şeyi yok. 
Nitelikli bir siyasi yelpaze oluşturabilirsek, biz 
köy köy dolaşarak insanları bilgilendireceğiz. 
 
Bunu Yurt Partisi olarak mı  
yapacaksınız? 
Yurt Partisi olarak yapmak istiyoruz ancak ben 
isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi liderlik ya-
parak ortaya çıksın. Şuanda Kemal Kılıçda-
roğlu’nun bazı söylemleri iyi ama halka 
dönmeli. Halka nasıl dönecek? O partiyi kuran 
başta Mustafa Kemal Atatürk’ün felsefesini 
alacak, aynı ayaklar üzerine inşaa edecek 
CHP'yi. Bir kere HDP ile ilişkisinin olmadığını 
açık ve net şekilde açıklayacak. PKK’nın Tür-
kiye için tehdit olduğunu açıklayacak.  
 
HDP'ye oy verenler halk değil mi? 
HDP'ye oy verenler, iktidarın yanlış uygulama-
ları sonucu ve PKK'nın korkusu ile oraya yön-
lendirildiler. Bir de yabancı sevgisi var. PKK bir 
taşeron örgüt. ABD'nin bu örgütü kullandığı 
ortada.   
 
Türkiye'nin dış politikası ne durumda? 
Türkiye'nin AB'ye artık ihtiyacı yok. Bugün ne 
yazık ki AB ülkeleri Avrupa'daki Türk kimliğini 
yok etmeye çalışıyorlar. PKK'nın bir terör ör-
gütü olmaduğunu bilmelerine rağmen bunu 
görmezlikten gelmeye devam ediyor.  
 
Amerikan Başkanı seçilen Biden'ı nasıl 
buluyorsunuz? 
Amerikan derin devletinin adamı olduğu belli. 
Trump'ın yaptığı hataları yapmaması için geti-
rildi.  
 
Yurt Parti'nin şu anki durumu nedir? Yeni 
kurulan partilerle işbirliği yapar mısınız? 
Yeniden yapılanıyoruz. Yeniden kurulan parti-
lere gelince bir araya gelmemiz son derece zor.  
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Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, nitelikli bir siyasi yelpaze oluşturulabilmesi  
durumunda köy köy dolaşarak insanların bilgilendirilebileceğini söyledi. Buna 
CHP'nin liderlik yapması gerektiğini belirten Tantan, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı 
söylemleri iyi ama halka dönmeli. Bir kere HDP ile ilişkisinin olmadığını açık ve net 
şekilde açıklayacak. PKK’nın Türkiye için tehdit olduğunu açıklayacak" uyarısını yaptı
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Bu cemaatlerden ülke çok çekti ve 
hala da gündemdeler. Peki siz iktida-
rın alternatifi olarak, sayın Erdoğa-
nın alternatifi olarak kimi 
görüyorsunuz? Parti içerisinde mi bir 
şey çıkar yoksa bu yeni kurulan parti-
lerde bir gelecek görüyor musunuz? 
Onlar efendim hepsi örgütlü suçun dere-
beyleri. Türkiye emperyalizmin baskısı al-

tında yağmalanırken ikili anlaşmalar ve 
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ge-
nişletilmiş bir Ortadoğu projesi Türkiye’yi 
çökertirken her şeyi biliyorlardı ve ses çıkar-
madılar. Irak’ta olanları okuyamadılar 
okutmadılar. Suriye halkı daha düne kadar 
bizimle iç içeydi ve neredeyse Suriye yöne-
timi bizimle birleşme arifesindeydi, Suriye 
bize düşman edildi. Doğu Akdeniz Havza-
sında Türkiye büyük bir güçtü. Birçoğu 
yanlış politika uyguladı. Mavi Marmara 
olayı gibi. Böyle binlerce olay var. Yani Lib-
ya'nın yok edilmesi de bizim elimizle sağ-
landı. Yani Mısır'da Müslüman Kardeşler 
Örgütü'nün iktidara taşınması ve yok edil-
mesi ve hala onun kullanım aracı olarak 
kullanılması yine bizim sayemizde yapıldı. 
Artık birtakım gerçekleri görmek gerekiyor. 
Onlar Türkiye’nin önünü asla açamazdı. 
Bugün Türkiye’nin önünü nitelikli, na-
muslu, dürüst, vatanperver, cumhuriyetçi 
insanlardan oluşan bir siyasi parti açabilir. 
Bizde bunu onurlu bir biçimde yapmak 
için bu kadar uğraşıyoruz. Yıllardan beri 
Türkiye’yi bu şekilde yalnızlaştıran çöker-
ten içten ve dıştan kim gelir diye baktığımız 
zaman Amerikan milliyetçileri Amerikan 
solcuları Amerikan dincileri olduğunu gö-
rüyoruz. Artık Türk milliyetçilerinin Türk 
solcularının Türk dincilerinin ortaya çıkıp 
bir araya gelmesinde büyük bir fayda var. 

TÜRKİYE ÇÖKERTİLİRKEN 
HİÇ SES ÇIKARMADILAR

MEHMET 
MERT
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YAPAMADIK ÇÜNKÜ  
PARAMIZ YOKTU
Sizin Yurt Partisi’ni kurduğunuzda 
aslında bir heyecan yarattınız ülkede 
ve bir çıkışınız oldu ama sonra pek 
bunun devamı gelmedi ve puanda 
partinizin durumu nedir, neden  
böyle oldu? 
Biz yapamadık çünkü paramız yoktu. 
İnsan kaynağımız yoktu. O gün AKP ve 
CHP vardı projede, o proje içerisinde 
insanlar ikiye ayrılmıştı. AKP ve CHP 
diye, üstüne bir şey koyamadılar as-
lında. DP ile MHP parlemento dışı bı-
rakıldı ve büyük bir projeydi burada ve 
halk isteyerek oy vermedi. Halk geçmiş 
iktidarların yanlışlarından bıktığı için 
bunlar eli yüzü düzgün namuslu insan-
lar namaz kılıyorlar aldatmacasıyla 
bunlara oy verdi. Bunlarda yasakları ve 
yoksulluğu ortadan kaldıracağız diye 
geldiler. Şimdi yoksulluğu geniş halk 
kitlelerine yaydılar ve halkı fakirleştirdi-
ler, insanları cahil bıraktılar. Yasakları 
kendileri uyguluyorlar yani hukuk dev-
letini ortadan kaldırıyorlar. Özgür ko-
nuşma dilini ortadan kaldırdılar. 

Saadettin Tantan kimdir?
1 OCAK 1941'de Sakarya Sapanca'da 
dünyaya geldi. Polis Enstitisü ve Eski-
şehir İktisadi ve Ticari İlimler Akade-
misi İşletme bölümünü bitirdikten 
sonra Bursa İş İdaresi Enstitüsü'nde 
master yaptı ve İngiltere'de dil eğitimi 
gördü. 1966'da komiser yardımcısı ola-
rak göreve başladığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü teşkilatında, Eskişehir, 
Bursa ve İstanbul'da Narkotik ve Asayiş 
Şubelerinde çalıştı. Giresun ve Tekir-
dağ'da İl Emniyet Müdürlüğü yaptı. 
Görevleri esnasında enerjik çalışmaları 
ve dürüst kişiliği ile ismi duyuldu ve 
takdir topladı. Aynı zamanda, 1980-
1990 yılları arasında, İstanbul Güreş 
İhtisas Kulübü Başkanlığı, Aralık 1991 
ve Aralık 1993 yılları arasında da Tür-
kiye Güreş Federasyonu Başkanlığı gö-
revlerinde bulundu. 1990-1994 
yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü 
Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanlığı 
yaptı. 1994 yılında emekli oldu ve 
ANAP'tan siyasete adım atarak Fatih 
Belediye Başkanı seçildi. 18 Nisan 1999 
seçimlerinden önce İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanlığına adaylığı 
gündeme geldi. Ancak daha sonra mil-
letvekilliğine aday gösterildi ve 
TBMM'ye 21. Dönem İstanbul millet-
vekili olarak girdi. DSP-MHP-ANAP 
koalisyonunun kurduğu 57. Hükümette 
İçişleri Bakanı olarak görev aldı. İçişleri 
Bakanlığı döneminde büyük çaplı yol-
suzluklara karşı başlattığı operasyonlar 
kamuoyu gündeminde yer etti, ilginç 
operasyon kod isimleri hafızalarda 
kaldı. 2001 yılı Haziran ayında İçişleri 
Bakanlığı görevinden alınmasını taki-
ben önerilen Gümrüklerden Sorumlu 
Devlet Bakanlığı teklifini kabul etmedi 
ve partisinden istifa etti. Ocak 2002’de 
Yurt Partisi ni kurdu ve 25 Ağustos 
2002 tarihinde yapılan Olağanüstü 
Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçildi. 
Evli, 6 çocuk ve 5 torun sahibidir. 

Saadettin  
Tantan
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A lmanya ilk aşıların onay alması du-
rumunda sadece birkaç hafta uza-
ğımızda olan büyük lojistik ve idari

zorlukları planlamada en ileri seviyedeki
Avrupa ülkesi gibi görünüyor. Örneğin Ber-
lin’de günde 4 bin kişiye aşı yapabilecek bir
aşı merkezi planlanıyor. Berlin’deki projenin
koordinatörü Albrecht Broemme, Reuters’a
verdiği bir demeçte Aralık ayı ortasına kadar
günde 4 bin kişiyi aşılayabilecek toplu aşı-
lama merkezini açmak için çalışıldığını be-
lirtti. İngiltere'de ise Ulusal Sağlık Sistemi
(NHS) koordinasyonunda bir planlama ya-
pılıyor. İngiltere sorunu özel aşı klinikleriyle
aşmayı planlıyor.

Henüz net bir detay yok

Türkiye'de aşı planlamasına dair henüz net
bir detay yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Çin merkezli Sinovac Biotech firması tara-
fından üretilen Covid-19 aşısından 50 mil-
yon dozun satın alınması için anlaşıldığını
açıklamıştı. Çin’de üretilen CoronaVac aşı-

sının Türkiye’de herkese ücretsiz şekilde uy-
gulanacağını biliyoruz. Bakan Koca, diğer
aşıların ise eczanelerde satılacağını söylemiş
ve fiyat konusunda üst limit belirleneceğini
ifade etmişti. “Aşılar nerede vurulacak?
Nasıl bir planlama yapılacak?” soruları ise
önümüzdeki günlerde netlik kazanabilir. Bu
noktada Almanya ve İngiltere’nin yöntem-
leri Türkiye’ye de örnek olabilir.

Aşı merkezine dönüşecek

Almanya’dan aşı merkezleri ile ilgili gelen
haberlerde dikkat çekici bir detay var. Aşının
onaylanmasının ardından ilk üç ayda 900
bin aşı yapılması planlanırken havaliman-
ları gibi büyük yapılar aşılama merkezine
dönüştürülecek. Ülkede boş bir ticaret fuarı
salonu, iki havalimanı terminali, konser sa-
lonu, veledrom ve buz pateni pistinin aşı-
lama merkezine dönüştürüleceği belirtiliyor.
Broemme yaptığı açıklamada kurulacak
merkezlerin her birinde günde 3 bin ila 4 bin
kişinin aşılanmasını hedeflediklerini söyledi.

En büyük zorluğun insanları doğru za-
manda doğru yerlere yönlendirmek olaca-
ğını söyleyen Broemme, aşının hangi
firmalardan tedarik edileceğini de belirtti.

300 milyon sipariş verildi

Almanya’da ilk etapta kullanılacak aşıların
yüzde 80’i BionTech Pfizer’ın geliştirdiği aşı
olacak. Kalan yüzde 20’lik kısmın da Astra-
Zeneca firmasından tedarik edileceği belirti-
liyor. Haftanın yedi günü 09:00-19:00
saatleri arasında açık olması planlanan
merkezlerin yanı sıra muayene ve eczane-
lerde de aşı yaptırılabilecek. İlk etapta 75
yaş üstü vatandaşlarla sağlık çalışanlarına
öncelik verilecek. Alman Sağlık Bakanı Jens
Spahn, 300 milyon doz aşı siparişi verildi-
ğini duyurmuştu.
Covid-19 aşılarıyla ilgili her geçen gün yeni
bir gelişme ile karşı karşıya kalsak da uz-
manlar tedbiri elden bırakmamak konu-
sunda uyarıyor. Texas Medical
Association’ın yaptığı bir araştırmaya göre

etkinliklere göre Covid-19 kapma riski.

Özel klinikler kurulacak

İngiltere haftanın yedi günü sabah
08:00’den akşam 20:00’ye kadar çalışacak
özel klinikleri hayata geçirmeyi planlıyor. İn-
giltere’de yayınlanan resmi bir belgeye göre
bu klinikler her hafta yaklaşık bin kişiye aşı
vurabilecek. Operasyon anlamında Silah
Kuvvetler tarafından da destek verilecek İn-
giliz Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) Ara-
lık başından itibaren hazır olacağı
belirtiliyor. Bölgesel olarak organize edile-
cek olan aşı kliniklerinde 12 saatlik vardiya-
larla çalışılması planlanıyor. NHS’nin
planlama stratejisi ile ilgili hazırladığı ra-
porda, bir klinikte haftada en az 975 doz ve-
rilebileceğinin altı çiziliyor. Ayrıca kliniklere
2021 yılının Mart ayına kadar “covid kap-
asite artırma fonu” olarak fazladan 150 mil-
yon sterlin aktarılacağı belirtiliyor. Aşıda
öncelik bakım evlerindeki insanların, yaşlıla-
rın ve sosyal bakım personelinin olacak.
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ASI ICIN DEV
HAREKETLILIK

Dünyanın birçok ülkesinde geliştirilme süreci devam eden Covid-19 aşılarıyla ilgili her geçen gün yeni bir
detay ortaya çıkıyor. En büyük soru işaretlerinden biri de aşıların nerede nasıl vurulacağı. Bu konuda öncü
olan Almanya ve İngiltere’de detaylar belli olmaya başladı. Berlin’de günde 4 bin kişiye aşı yapabilecek 
bir aşı merkezi planlanıyor. İngiltere ise sorunu özel aşı klinikleriyle aşmayı planlıyor

Trump'a kızdı
parasını istiyor

ABD’DE seçimlere hile karıştığını öne
süren ve Demokratlar’ın adayı Joe Bi-
den’ın haksız bir şekilde zafer kazandı-

ğını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump bir şok
daha yaşıyor. Seçim sonuçlarına itiraz ve usulsüz-
lüklerle mücadele etmek için Trump’ı destekleyen ve
seçim sonuçlarına itiraz etmek için başvuru yapma
iddiasında bulunan “True the Vote” isimli oluşuma
2.5 milyon dolarlık bağışta bulunan Kuzey Caroli-
nalı iş insanı Fredric Eshelman, parasını geri almak
için mahkemeye başvurdu. Eshelman, Trump’ın
adının geçtiği oluşuma inancının kalmadığını ve
verdiği paranın usulünce kullanılmadığını söyledi.

Sistem tamir edilmeli

Trump’ı destekleyen bir seçim etikleri kuruluşu ola-
rak tanıtılan True the Vote isimli kuruluşa 2.5 mil-
yon dolar verdiğini söyleyen Eshelman, Teksas’ta
kurulan oluşumun 7 salıncak eyalette seçim sonuç-
larına itiraz edeceğini, dava açacağını ve usulsüz-
lükleri ortaya çıkaracağını iddia ettiğini söyledi.
Konuyla ilgili ilk haberi Bloomberg yaparken, açı-
lan davaya göre Eshelman, True the Vote’un bu
projeyi iptal ettiği ve ısrarlı aramalarına yanıt ver-
mediğini aktardı. Trump’ın avukat ekibi de seçim-
lerle ilgili 38 yasal başvuru yapmış ve bunların
hepsinden olumsuz sonuç almıştı. True the Vote
isimli oluşum bir basın açıklaması yaparak, “Gör-
evimiz bir seçimden çok daha büyük ve bu da gele-
cekteki seçim sistemini tamir etmek” duyurusunu
yaptı.

İngiltere’de aşı klinikleri için
adımlar atılmış olsa da Sağlık
Sekreteri Matt Hancock,
“Hâlâ atılması gereken birçok
adım var” diyor. Hancock’un
söylediğine göre; aşı onay-
landığında İngiltere büyük öl-
çekli bir aşılama programına
hazır olacak. NHS’ye 1 Ara-
lık’tan itibaren hazırlanma
görevini verdiklerini söyleyen
Hancock, “silahlı kuvvetler ta-
rafından da ‘zekice’ destekle-
nen Ulusal Sağlık Sistemi’nin
göreve hazır olacağını biliyo-
rum” diyor. İngiltere daha ön-
ceden 100 milyon doz aşı
sipariş vermişti. Ülkedeki aşı
çalışmaları ise devam ediyor.
Hafta başında Oxford Üniver-
site’nin yüzde 70 oranında
koruma sağlayan aşı geliştir-
diği açıklanmıştı.

ATILMASI
GEREKEN 
BİRÇOK

ADIM VAR

Sabina Orellana erkelere karşı
Bolivya'nın yeni devlet başkanı Luis Arce kabinesini belirlerken bir ilke imza attı ve Kültürler, Dekolonizasyon ve Erkek Egemenliğini 
Ortadan Kaldırma Bakanlığı adında bir bakanlık kurdu. Yerli Quechua halkından Sabina Orellana bu göreve getirilen ilk isim oldu

EDUARDO Galeano’nun, Latin
Amerika’nın Kesik Damarları adlı
eseri 1971’de yayımlanmış ve usta

yazar, Amerika kıtasının keşfedilişinden ve isti-
lasından başlayarak, asırlar boyunca sürege-
len kıtayı “demokratikleştirme” ve
“kalkındırma” girişimlerini, -romancı kimliğini
de katarak- bir gazeteci bakış açısıyla ele al-
mıştı. O günlerden bu yana Latin Amerika
hala istikrar ve kimlik arayışlarını sürdürüyor.
Bolivya da bu arayışların içinde kendine bir
yol çizmek istiyor. Yeni hükümet tarafından ilk
kez kurulan Kültürler, Dekolonizasyon ve De-
patriarkalizasyon (erkek egemenliğini ortadan
kaldırma) Bakanlığı görevinin Sabina Orella-
na’ya verilmesi de bu adımlardan biri.

Morales’in partisi kazandı

Geçen yıl radikal sağ partiler, paramiliter
gruplar ve ordunun iş birliğinde Evo Morales
istifa ettirilmiş ve geçiçi devlet başkanı olarak
Jeanine Anez’in görevde kaldığı sürede ol-
dukça şiddetli günler yaşanmıştı. Darbenin
ardından yapılan erken seçimde kazanan yine
Morales’in partisi MAS (Sosyalizme Doğru
Hareketi) olurken devlet başkanı olarak seçi-
len ve kabinesini oluşturan Luis Arce kurulan
bu yeni bakanlıkla dünya basınının da ilgisini
çeken bir hamleye imza atmış oldu.
Aynı zamanda Bolivya Yerli Köylü Kadınlar
Ulusal Konfederasyonu’nu temsil eden Orel-
lana, Quechua etnisitesinden gelen yerli bir si-
yasetçi ve bir feminist aktivist. Devlet Başkanı
Arce’nin misyonunu “Sömürgeciliği ve erkek
egemenliğini ortadan kaldırmak, milliyetler
arasındaki olduğu kadar erkeklerle kadınlar
arasındaki eşitsizliği de tersine çevirmek; birini
diğerine tabi kılan tek sesli bir dünya görüşü-
nün hegemonyasını kırmak” olarak belirlediği
bakanlığın başında kabinede yer alacak olan

Orellana ilk açıklamasında şunları söyledi:
"Kökleriyle gurur duyan bir kadınım çünkü
ben bir Quechua’yım ve hepimiz gururlu his-
setmeli ve yerli kökenimizle gurur duymalıyız.
Sanat ve kültürle; doğu ve batıdan, kırsal ve
şehirden hepimiz birlikte çalışacağız. Bolivya
halkının faydası doğrultusunda kolektif ve çe-
şitlilik kazanmış bir kültürel yönetim için bana
şans tanımanızı sizlerden rica ediyorum. Gu-
rurla var olacağız, eteklerimizi terliklerimizi gi-
yeceğiz, şapkalarımızı, “Ch’ullu”larımızı
takacağız, bu çokuluslu ülkeyi oluşturan 36
milletin dili de konuşulacak zira bu bizim 
kökümüz."

Wiphala’lar yakıldı

Kökler veya aslında Galeano’nun dediği gibi
“damarlar” Latin Amerika’nın kimlik müca-

delesinde oldukça önemli bir yere sahip.
Geçen yıl Morales’in istifası ve ülkeden ay-
rılmak zorunda kalmasıyla sonuçlanan sü-
reçte radikal sağcıların, yerlilere ve yerlilerin
değerlerine yönelik saldırıları dikkat çekmiş,
And Dağları boyunca yaşayan halkın bay-
rağı Wiphala’lar ırkçı eylemlerde yakılmıştı.
Olayların sonunda darbe yapmayı başaran
güçler senatör Anez’i geçici olarak başkanlık

koltuğuna oturtmuştu. Evo Morales, darbe
döneminde sığındığı Arjantin’den 11
Kasım’da ülkesine döndü. Morales’in elinde
And toplumlarının ortak bayrağı olarak
kabul edilen ve 2009’dan beri Bolivya’nın
ikinci bayrağı olan Wiphala dalgalanıyor.
Sokakları savaş alanına çeviren şiddet olay-
ları ve darbenin sonucunda Jeanine Anez’in
devlet başkanlığı binasının önünde gazeteci-
lere İncil ve Bolivya bayrağı ile verdiği poz
ise aslında hareketin çizgisini de belirlemişti.
ABD ile yakın ilişkiler kurma niyetindeki -ve
iddialara göre ABD’nin de desteklediği-
Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho ve
Jeanine Anez ile Morales’in partisinin adayı
Luis Arce seçime girerken; önce Anez aday-
lıktan çekildi, daha sonra da Arce, ilk turda
oyların yüzde 55.1’lik bölümünü almayı ba-
şararak başkan seçildi.

Özel bir vurgu yaptı

11.4 milyon nüfuslu Bolivya'da nüfusun
yaklaşık yüzde 20'sini yerliler oluştururken;
And Dağları'nın yerlileri olan, kökleri Inka
medeniyetine dayanan ve Türkçe'ye Keçuva
olarak geçmiş bir dili konuşan bu halk
Güney Amerika'da yaklaşık 11 milyonluk bir
topluluk olarak Latin Amerika'da varlıklarını
sürdürüyor. Güney Amerika'nın bütün batı
kıyısı boyunca uzanan And Dağları'nda ya-
şayan bu yerlilerin Wiphala adını verdikleri
bir bayrakları da bulunuyor. Artık bir istik-
rara ulaşmak isteyen ülkede Kültürler, De-
kolonizasyon ve Depatriarkalizasyon
Bakanlığı’nın da ciddi rol oynaması bekliyor.
Yeni bakanlığın ilk bakanı Orellana konuş-
masında, 2009 yılında Morales’in anayasal
düzlemde tanınmasını sağladığı ve ülkenin
ikinci bayrağı olan Wiphala için de özel bir
vurgu yaptı. 

ABD'de seçimlere itiraz etmeyi 
sürdüren ABD Başkanı Donald Trump'a,
"seçimlerdeki hileyi ortaya çıkarmak" için 
2 buçuk milyon dolar bağışta bulunan 
iş insanı Fredric Eshelman, "Trump'ın
destekçileri bu usulsüzlüğü ortaya
çıkarmak için yeterince çalışmıyor" 
diyerek parasını geri almak için yasal 
yollara başvurdu

Chan antikorlu 
bebek doğurdu

DÜNYA çapında milyonlarca insana
bulaşan ve hakkında birçok bilinmezin
olduğu corona virüsüne bilim dünya-

sını şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Mart
ayında Avrupa tatilinden döndükten sonra Covid-
19 tespit edilen 31 yaşındaki Celine Ng-Chan isimli
kadın bu ayın başında doğum yaptı. Hastalığı yen-
mesine rağmen çocuğuna corona virüsü bulaştır-
maktan korkan Ng-Chan bu ayın başında hiçbir
komplikasyon olmadan hastanede doğum yaptı.

Benim antikorlarım gitti

Singapur’un çok okunan gazetelerinden Straits 
Times’a konuşan Ng-Chan, “Doktorlarım, çocu-
ğuma doğumum sırasında Covid-19 antikorlarımı
aktardığımdan şüphelendi. Yapılan testler sonu-
cunda gerçekten de çocuğumda corona virüsü sal-
gınıyla mücadele eden Covid-19 antikorlarının
bulunduğunu tespit ettik. Fakat benim vücudum-
daki Covid-19 antikorlarının gittiğini tespit ettik”
dedi. Ng-Chan’ın corona virüsünü iki buçuk haf-
tada yendiği belirtilirken olayla ilgili bir inceleme
başlatıldı. Celine Ng-Chan’ın oğlu Aldrin’in sağlık
durumunun iyi olduğu ve virüse karşı bağışıklığı 
olduğu belirtildi. 

Singapur'da bu ayın başında bir doğum
yapan ve Mart ayında Covid-19 tespit
edildikten sonra sağlığına kavuşan Celine
Ng-Chan isimli kadının bebeğinde 
Covid-19 antikorları tespit edildi
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SOLDAN SAĞA:
1. Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası 
beline kadar yırtmaçlı, siyah erkek ceketi veya takımı. 
- Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant. 
2. Güçlü bir biçimde (çalınmak). 3. Veba. - Gereğinden 
çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse). 4. Rusya 
Federasyonu’nda geçerli olan para birimi. 5. Mutluluk. - 
Fayda, yararlılık. 6. Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, 
hunnak. 7. Karahumma. - Küçük tekne kaptanı. 8. Yen-
mek. 9. Aklama, temize çıkarma. - Üslup, stil.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1. Işık ölçümü. 3. Çalım. 4. Mevzu. - Muhtıra. 5. Sarıya 
çalan açık kahverengi. 6. Mercan adası. - Gelir. 7. Zeki 
ve becerikli olmadığı hâlde kendini öyle sanan kimse. 9. 
Tarifesi olmayan.
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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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ÇÖZÜMLER



K adın ve Demokrasi Derneği 
(KADEM)’in T.C. Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 

birlikte düzenlediği 4’üncü Uluslararası 
Kadın ve Adalet Zirvesi, ‘Dijital Çağda 
İnsan Kalmak’ temasıyla online olarak ya-
pıldı. Üç gün süren, yurt içi ve yurt dışın-
dan 30’un üzerinde konuşmacının yer 
aldığı zirve katılımcılardan yoğun ilgi 
gördü. Ana sponsorluğunu Ziraat Katılım, 
iletişim sponsorluğunu ise Turkcell’in yap-
tığı ve dijitalin hayata etkilerinin paylaşıl-
dığı zirvenin son gününde ise dijital çağın 
bilgiye ve finans sektörüne etkileri konu-
şuldu. 

Gelecek senaryoları 

Zirvenin son günündeki ilk konuşmacı 
olan ve siber çağda varoluşun sürekliliği 
sorunundan bahseden İstanbul Üniversi-
tesi öğretim üyesi, yazar Prof. Dr. Ayhan 
Bıçak eşitsizlik, işsizlik, iklim değişikliği 
gibi çağımızın problemlerini anlatarak ko-
nuşmasına başladı. Dünya genelinde 
DNA ve insanımsılarla ilgili araştırmaların 
yapıldığını söyleyen Bıçak, 2050’lerde dün-
yada neler olabileceğiyle ilgili üç kurguyu 
şöyle ifade etti: “Küresel güçler kendi ara-
larında anlaşarak dünya devleti şeklinde 
teşkilatlanabilirler. İnsanımsıları birinci 
sınıf vatandaş olarak konumlayabilirler.  
Bir başka senaryo iklim değişikliği beklen-
diği gibi güçlü olursa dünya kıtlık nede-
niyle sarsılıp, küresel düzen bozulur. Böyle 
bir durumda nüfus, yüzbinlere inecektir. 
Üçüncü senaryo ise bir dünya devleti ku-
rulması. Hiçbir ülke tek başına insanlık ve 
toplumların sorununu diğer ülkelerden ba-
ğımsız şekilde çözemiyor.  
Devletler BM çerçevesinde barış anlaşması 
yapabilirler. Ama bu zayıf bir ihtimal. Ah-
laklılık bu noktada önemli. İnsanlığın bir-
birine denkliğini ancak bu şekilde kabul 
edebiliriz.” dedi. 

Verinin doğruluğu 

Dublin Üniversitesi öğretim üyesi Doç.  
Dr. Ray Walshe ise bilginin dijitalleştiği bir 
dünyada hakikate ulaşmak için hangi yol-
lara başvurulması gerektiğini anlattı. Önü-
müzdeki neslin robotik ve yapay zekayla iç 
içe olacağını söyleyen Walshe, verinin hızla 
büyüdüğünü, bunun kontrollü ortamda 
yapılmasının öneminin altını çizdi. Walshe 
şöyle konuştu: “5G, nesnelerin interneti, 
yapay zeka konuşuluyor. Akıllı bir toplum 
karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yapay zeka 
ile sahip olduğumuz bağlı olma duru-
muyla akıllı bir toplum oluşturabiliyoruz. 
Veri en önemli kaynak ve verinin kaliteli 
yönetilmesi de önemli. Ben bu noktada  
verinin doğruluğu konusunda standartla-
rın oluşturulmasının çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.” 

Ekosisteminin geleceği 

‘Dijital ödeme sistemleri ve fintech ekosis-
temi’ panelinin konuşmacılarından biri 
olan Ziraat Katılım Bankası Bilgi Teknolo-
jileri ve Operasyon Genel Müdür Yardım-
cısı Mehmet Said Gül, Ziraat Katılım 
olarak açık kaynaklı yazılımları ve teknolo-
jileri nasıl kullandıklarını anlattı. Fintech-
lerle ortaklık yaparak siber güvenlikten 
kimlik yönetimine kadar pek çok konuda 
çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Gül, 
fintehcleri desteklemeyi sürdüreceklerinin 
de altını çizdi. Türkiye’de dijital ödeme  
sistemleri alanında yaşanan gelişmelerden 
bahseden Türkiye Ödeme ve Elektronik 
Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Burhan Eliaçık ise finansal tekno-
lojilerin kompleksleştiğine vurgu yaptı. 

Medya ve dindarlık 

Türkiye’de medya ve dindarlık konusunda 
konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akgül ise 

din ve medya arasında vazgeçilmez tartış-
malara medya dindarlığının da eklendiğini 
aktardı. “Dini meseleler ve konular raf-
larda sergilenen ürünler gibi bireyin 
önünde. Hiçbir değerler skalası olmaksızın 
sosyal medyadan istediği düşünceyi satın 
alıyor, doğru olsun olmasın fikrini aktarı-
yor” diyen Akgül, bunun dijital dünyada 
dinlerin hakikat iddiasının izafileşmesini 
de beraberinde getirdiğinin altını çizdi. 
Akgül, otorite olmadan dinin aslını muha-
faza etmenin mümkün olmadığına da 
vurgu yaptı. 

Bilgi ve manipülason 

Zirvedeki Bilgi ve Manipülasyon panelinde 
söz alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
öğretim üyesi Dr. İsmail Çağlar, yabancı 
devletler, medya kuruluşları ve Türkiye ile 
ilgili dezenformasyon politikalarını anlattı. 
Aynı panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı 
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali 
Taha Koç devletlerin dijital dünyaya yakla-
şımını aktardı. Farklı kurumlarda ayrı ayrı 
sürdürülen e-devlet ve siber güvenlik çalış-
malarının 2018’de tek çatı altında toplan-
dığını dile getiren Koç, Cumhurbaşkanlığı 
Dijital Dönüşüm Ofisi’nin dijital dönüşü-
mün yol haritalarından da sorumlu oldu-
ğundan bahsetti. Veri konusunu önemine 
vurgu yapan Koç, ‘Veriniz kömür olsa bile 
doğru sınıflandırılarak işlendiğinde elmasa 
dönüştürülebilir” dedi ve amaçlarının ka-
munun verilerini elmasa çevirmek olduğu-
nun altını çizdi. Yapay zekanın geleceğin 
manipülasyon aracı olduğunu sözlerine 
ekleyen Koç, verinin tekelleştirilmesi konu-
sunun önemine de vurgu yaptı. Panelde 
‘Misenformasyonda söylem analizi: İslam 
karşıtlığı’ başlıklı bir konuşma yapan 
SETA Brüksel araştırmacılarından Zeliha 
Eliaçık, İslamofobinin arkasında irrasyo-
nel bir hikaye olduğunu söyledi. 
Farkındalığı yüksek, bilinçli nesillere ihti-
yaç olduğunu ve bunu öncelikle kadınların 
benimsemesi gerektiğini ifade eden İstan-
bul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.  
Nilüfer Pembecioğlu, kadınların sürekli ge-
lişmesi gerektiğini ifade etti. Dijitalleşme-
nin değerlerimizden, hatıralarımızdan, 
geleneklerimizden vazgeçmek olmadığını 
belirten Pembecioğlu, ancak dijital dün-
yada doğru bilgiye ulaşmanın zor oldu-
ğunu ve bunun için herkesin dijital okur 
yazarlık eğitimi almasının şart olduğunun 
altını çizdi.
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David Prowse 
yaşamını yitirdi

Sinema tarihinin en kült bilim kurgu serisi 
olan Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinin en 
önemli karakteri Darth Vader'ı canlandıran 
David Prowse 85 yaşında yaşamını yitirdi

TATARİSTAN Özerk  
Cumhuriyeti’nin başkenti 
Kazan’da yapılacak Kazan 

İİT Genç Girişimciler Forumu’nda yılın 
en iyi girişimleri online ve fiziksel olarak 
yatırımcılarla buluşma şansını  
yakalayacak. 
Bu yılki etkinliğe 18 ülkeden 30'dan 
fazla proje katılacak.Her katılımcı için 3 
dakikalık sunumun ardından, uzman ve 
yatırımcılardan olumlu dönüş alanlar 

ödüllendirilecek. Forum ortaklarının 
kurduğu ödül fonu 25 bin ABD Doları, 
nakit olmayan ödüllerin değeri ise 200 
bin ABD Doları’nın üzerinde. Kazan 
İİT Genç Girişimciler Forumu’nu de-
ğerlendiren ICYF Başkanıı Taha Ayhan, 
5 yıldan bu yana bölgenin girişimci eko-
sistemini domine eden ciddi bir çalışma 
yaptıklarını söyleyerek şöyle dedi: “Ta-
taristan’ın bölgedeki rolü çok önemli. 
Bölgenin kalkınmasında, gençlerin mes-

lek edindirmesinden girişimciliğe dö-
nüşmesine kadar her evrede ICYF ola-
rak yanlarındayız. Pandemi döneminde 
eğitimlerimizi hiç aksatmadan, hatta 
arttırarak gençlerimize liderlik yapmayı 
sürdürdük ve devam edeceğiz. Girişim-
cilerimizi doğru yatırımcılarla buluştu-
rarak, kısa sürede katma değere 
dönüşmesi için çabalıyoruz. Bu çerçe-
vede Kazan İİT Genç Girişimler Foru-
mu’na özel önem veriyoruz.”

2020’nin en iyi girişimleri 

VÜCUT geliştirme kariyerini ve sporu 
bırakarak aktörlük kariyerine ağırlık 
veren 1.83 metre uzunluğundaki 

Prowse’un bir süredir rahatsız olduğu açıklandı. 
Prowse, oyunculuktan önce Birleşik Krallık milli 
takımında yer alan bir atletti. Prowse’un mena-
jeri Thomas Bowington yaptığı Facebook payla-
şımı üzerinden, “David birçok canavar ve kötü 
karakteri canlandırsa da hepimiz için bir kahra-
man oldu. Güç seninle olsun, daima!” açıkla-
masını yaptı. David Prowse, Carrie Fisher ile rol 
almıştı. Fisher, İngiliz meslektaşının ağır aksanı 
dolayısıyla “Darth Farmer” yani Çiftçi lakabını 
takmıştı. 

Sadece bedeni oldu 

1971 yılında Stanley Kubrick’in A Clockwork 
Orange isimli filminde bir güvenlik görevlisini 
canlandırarak Yıldız Savaşları’nın yönetmeni 
George Lucas’ın dikkatini çeken Prowse, bir süre 
sonra Darth Vader ve Chewbacca rolleri için de-
neme çekimine katıldı. Chewbacca yerine Darth 
Vader karakterini tercih eden Prowse o dönemde 
BBC’ye yaptığı açıklamada, “Darth Vader’ı can-
landırmayı tercih ettim çünkü herkes her zaman 
kötü adamları hatırlar” demişti. Fakat Darth Va-
der’ı canlandırmasına rağmen, David Prowse 
karakteri seslendirmemişti. Darth Vader karakte-
rinin seslendirmesini ABD’li aktör James Earl 
Jones üstlenmişti. Fakat Prowse’un yüzü hiçbir 
Yıldız Savaşları filminde yer almamıştı. Bütün 
hareketi oynamasına rağmen Jedi’nin Dönüşü 
isimli üçüncü filmde Darth Vader’ın maskesi çı-
kınca altından oyuncu Sebastian Shaw’ın çık-
masına karar verilmişti. 

Superman’i de hazırladı 

Kariyeri boyunca birçok rolde oynayan aktör 
Frankenstein canavarını da canlandırmıştı. 
1963’te Norma E. Scammell ile evlenen ve üç 
çocuk sahibi olan Prowse, sinema endüstrisine 
girmeden önce Superman karakteri ile efsanele-
şen Christopher Reeve’i bu role hazırlayan kişi 
olarak tanınıyordu. Prowse, Reeve için fitness ve 
antrenman eğitimi verirken ikilinin bu ortaklığı 
2004 yılında Reeve’in ölümüyle sonlanmıştı. 

İngilizler çok seviyordu 

Prowse’un İngiltere’de en çok tanındığı karakter 
ise Green Cross Code kampanyasında canlan-
dırdığı “Green Cross Code Adamı’ydı… 
1971’de başlayan farkındalık kampanyasında 
yayaların trafikte karşıdan karşıya geçerken dik-
kat etmesi çağrısı yapılıyordu. Özellikle çocuk-
lara yönelik tasarlanan reklam kampanyasında 
Prowse, karşıdan karşıya geçmeye yeşil ışık veren 
bir süper kahramanı canlandırıyordu. 

DIJITAL CAGDA 
INSAN KALMAK

Sıbyan Mektebi  
müze olsun! 

ANITLAR Kurulu tarafından geçtiği-
miz günlerde restorasyon çalışmaları 
başlatılan 450 yıllık Sıbyan Mekte-

bi’nin Lüleburgaz halkına kazandırılması gerek-
tiğini söyleyen Başkan Gerenli, "Sıbyan Mektebi 
de gerek konumu, gerekse tarihi dokusuyla Lüle-
burgaz tarih müzesi olarak yer almalı ve uzun 
yıllar bu şekilde Lüleburgaz’a hizmet etmelidir" 
çağrısında bulundu. 
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, 
Edirne Anıtlar Kurulu tarafından restorasyon 
çalışmalarına başlanılan Mimar Sinan’ın ustalık 
eserlerinden 450 yıllık Sıbyan Mektebi hakkında 
çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ge-
renli, Sıbyan Mektebi’nin Türkiye’de Sokollu’ya 
ait ayakta kalan 3 menzil külliyesinden biri oldu-
ğunu hatırlatarak, bu eşşiz eserin Lüleburgaz’a 
“Tarih Müzesi” olarak kazandırılması gerektiğini 
söyledi. Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi’nin Lüle-
burgaz halkıyla birlikte Tarih Müzesi’ni oluş-
turma konusunda gerekli iradeye sahip 
olduklarını kaydetti.

KADEM ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği ve ‘Dijital Çağda İnsan Kalmak’ 
temasıyla online olarak düzenlenen 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi sona erdi. Ana sponsorluğunu Ziraat 
Katılım, iletişim sponsorluğunu ise Turkcell’in yaptığı ve 30’un üzerinde konuşmacının katıldığı zirve yoğun ilgi 

gördü. Zirvenin son gününde ise dijital çağın bilgiye ve finans sektörüne etkileri üzerinde duruldu.

PANELİN hemen ardından ‘Kadın ve 
dijital dünya’ konulu bir konuşma 
yapan T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü 
Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, ka-
dınların kodlama, yazılım gibi alanlar-
daki mesleki eğitim ve becerilerinin 
geliştirilmesi, kadınların e-ticaret ala-
nında güçlenmesini sağlayacak eğitim 
ve seminerler yapılması gibi hedeflerin 
11. Kalkınma Planı’nda yer aldığını 
ifade etti. Bu konuda yapılan çalışma-
lardan örnekler veren Ustaoğlu, kadın-
ların internet kullanımının erkekler 
seviyesinde olmasa da giderek arttığın-
dan bahsetti. Kadın girişimciliğinin 
ekonomik büyümenin önemli bir bile-
şeni olacağının altını çizen Ustaoğlu, 
kadın girişimlerinin oranının daha da 
arttırılması konusunda önemli çalış-
malar yapıldığını da aktardı. Kadın 
lider sayısının artırılması için cam 

tavanların önüne geçecek çözümler 
oluşturulmasının şart olduğuna vurgu 
yapan Ustaoğlu, özellikle teknoloji 
alanında yeni kadın liderlerin oluşması 
için çalışmalar yapılması gerektiğini 
de belirtti. 

TEKNOLOJİ VE KADIN 

Zirvenin son konuşmasını ise Psiki-
yatr-Yazar Prof. Dr. Erol Göka yaptı. 
Tekno-Dijital dünyada gençler ile yüz-
leşmek başlıklı bir konuşma yapan 
Göka, küresel salgınla birlikte yetişkin-
lerin de dijitalin yerlileri haline geldi-
ğine vurgu yaptı. Küresel salgın öncesi 
yaptığı gençlerle ilgili tespitlerini payla-
şan Göka, şu bilgileri verdi: “App Ku-
şağı, helikopter ebeveyne sahip. 
Hayattan ve somut insan ilişkilerinden 
öğrenmekten uzaklaşıyorlar. Anket-
lerde bencil ve mutlu görünmelerine 
rağmen ürkek ve çekingenler. Başka 
kültürü öğrenmek istiyorlar ve marka 
tutkunular. Tarih boyunca göremeye-
ceğimiz bir erkek nesli geliyor. Erkek iş-
lerini teknoloji üstlendi. Artık erkekler 
de çalışmak istemiyor, dahası erkek öğ-
rencilerin okul başarıları da giderek 
düşüyor. Amerika’da yapılan bir araş-
tırmaya göre genç erkeklerin babasın-
dan daha az eğitim aldığı görülüyor.” 
Başkasına bağımlı olmayı bir toplum-

sal başarısızlık değil, bir başarı olarak 
gören erkek kitlesinin olduğunu ifade 
eden Göka, dikkat eksikliği, hiperakti-
vite bozukluğu ve obezitenin yeni nesil 
erkeklerin en büyük sorunları oldu-
ğunu söyledi. “Dijital Çağda İnsan 
Kalmak” temalı 4. Kadın ve Adalet 
Zirvesi, Şirin Pancaroğlu & Bora 
Uymaz Topluluğu’nun verdiği kapanış 
konseriyle son buldu.

BABALARI KADAR EĞİTİMLİ DEĞİLLER 
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Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında 3
kez fileleri havalandıran Medipol Başakşe-
hirli Fredrik Gulbrandsen, bu sezon çıktığı 8
karşılaşmada 5'inci golüne imza attı. Deniz-
lispor'a karşı 2 gol kaydeden Norveçli fut-

bolcu, geçen hafta da Beşiktaş'a karşı gol
bulmuştu. Geçen sezon 20 maçta 3 gol kay-
deden Gulbrandsen, bu sezon 5 golle geçen
sezonki performansını ligin 10'uncu hafta-
sında geçmiş oldu. Hücumda farklı pozis-

yonlarda da görev alabilen ve sürekli kendi-
sini hazır tutarak takımının kritik gollerine
imza atan Norveçli golcünün performansı
da teknik direktör Okan Buruk'un yüzünü
güldürüyor. DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına dü-
zenlenen tenis turnuvasının şampiyon-
larına kupalarını verdi. Global Spor
Kulübü Kortları'nda oynanan final
maçlarını da takip eden Bakan Kasa-
poğlu, turnuvayı kazanan şampiyon
sporcuları tebrik etti. Ödül töreninin
ardından basın mensuplarına açıkla-
malarda bulunan Bakan Kasapoğlu,
İstanbul'u tenis üssü haline getirmek is-
tediklerini belirterek, “Spor dostluk,
kardeşlik, dayanışma, sağlık demek. O
yüzden sporun bu yönünü daha güçlü
kılma, sporu tabana yayma ve spora
erişimi kolaylaştırma adına çalışmaları-
mız var. İstanbul'umuzu bir tenis üssü
haline getirme yönünde çabalarımız
var. Geçtiğimiz günlerde İstinye'deki
tenis tesislerimizi yenileyerek tekrar
hizmete açtık. Yeni tenisçiler yetiştir-
mek, bizi uluslararası alanda başarıyla
temsil edecek gençlerimizin elinden tut-
mak adına çabamız, gayretimiz devam
edecek. Sporla, kültürle, sanatla, ilimle
yoğrulmuş gençlerimizle inanıyorum ki
yarınlar çok daha güçlü, aydınlık ola-
cak” diye konuştu.

En güzel şekilde hizmet etti

Koronavirüs salgınının ilk günlerinde
hayatını kaybeden Cemil Taşçıoğlu'nu
da anan Bakan Kasapoğlu, "Cemil
hoca bir hoca olarak, bir öncü olarak
insanlara en güzel şekilde hizmet etmiş
bir isim. Kendisini maalesef Kovid-19
nedeniyle kaybettik ama hem hocaların
hocası olarak, arkadaşlarının, sevdikle-
rinin, ailesinin ifadeleriyle bir sevgi in-
sanı olarak çok önemli bir değerdi. O
değeri yaşatma adına tabii ki biz de bu
turnuvanın düzenlenmesini çok an-
lamlı, çok kıymetli buluyoruz. Cemil
hocanın hatırasının yaşatılması adına
çalışmalarımız olacak. Çünkü onun o
özverili, fedakarca olan gayretlerini
hem Kovid sürecindeki çalışmalarıyla
hem öncesinde bir hekim olarak çalış-
malarını çok iyi biliyoruz. Onun gibi in-
sanlığa hizmet yolunda yetişecek
gençlere bir ilham kaynağı olma konu-
sunda anlatacağız ve yaşatacağız. Ben
kendisini rahmetle, minnetle yad ediyo-
rum. İnşallah bu zorlu süreci tüm in-
sanlık olarak, Türk milleti olarak en
kısa zamanda en az kayıpla atlatmayı
temenni ediyorum. Başta Cemil hoca-
mız olmak üzere tüm sağlık çalışanları-
mıza millet olarak şükranlarımı ifade
etmek istiyorum" dedi.  DHA
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GulbRAnDsen RüzGARı

Galatasaray 7 eksikle gittiği Rize deplasmanından 3 puan almayı başardı. Sarı
kırmızılılar, 7 eksikle gitti Çaykur Rizespor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle
döndü. Mbaye Diagne, bu sezon ligde ilk defa penaltı dışında gol atmayı
başarırken, maçın ikinci yarısındaki iyi performansını hat-trick yaparak süsledi

7 EKSIKLE GITTI
3 PUANLA DONDU

H es Kablo Kayserispor karşısında
geçen hafta kaybedilen iki puan
Galatasaray camiasında keyifleri

kaçırmıştı. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan,
Radamel Falcao, Ryan Babel, Omar, Okan
Kocuk ve Younes Belhanda gibi önemli ek-
siklilerin yanına bir de Saracchi eklenmişti.
Son yıllarda çok zorlu geçen Çaykur Rizes-
por deplasmanı öncesi endişe duyanların sa-
yısı ise az değildi. Ancak teknik direktör
Fatih Terim ve öğrencileri eksik olmalarına
rağmen çok inançlıydı. Doğru plan ve inanç
Galatasaray'a Rize'de farklı bir skorla zafer
getirdi.

Bu sezon bir ilk

Galatasaray, çok zorlu geçmesi beklenen
müsabakada Rize ağlarına tam 4 gol yolladı.
Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk defa bir lig ma-
çında 4 gole ulaştı. Galatasaray'da önceki
geceye kadar eleştiri oklarının hedefinde

olan Mbaye Diagne, bu sezon ligde ilk defa
penaltı dışında gol atmayı başarırken, maçın
ikinci yarısındaki iyi performansını hat-trick
yaparak süsledi. Teknik heyet ve taraftarla
buzları eriten Senegalli futbolcu, yeniden
umut saçtı. Diagne bu performansıyla önü-
müzdeki hafta oynanacak Atakaş Hatayspor
maçında da yerini garantiledi.

Taylan'dan siftah

Sezon başından bu yana Galatasaray'da en
çok dikkat çeken performansa imza atan
Taylan Antalyalı, istikrarlı gidişatını müthiş
bir golle de süsleyerek bu sezon siftah yaptı.
Galatasaray'da koronavirüse yakalandıkları
için karantina sürecinde olan 5 futbolcu,
testlerinin negatif çıkması kesinleştikten
sonra önümüzdeki hafta hazır oldukları tak-
dirde forma giyebilecek. 7 eksikli haftadan 3
puanla dönen Galatasaray'ın, Hatay maçına
tam kadro çıkması bekleniyor. DHA

Galatasaray İkinci Başkanı abdurrahim albay-
rak, 4-0 kazandıkları Çaykur rizespor karşılaş-
masında 3 gol atan forvet oyuncuları Diagne’nin
bugün fiyatının yükseldiğini belirterek, "Onu iste-
yenler de vardı ama bugün fiyatı yükseldi. Diagne
artık 15 milyon Euro" dedi
abdurrahim albayrak, süper lig’in 10’uncu haf-
tasında deplasmanda 4-0 kazandıkları Çaykur ri-
zespor maçının ardından yaptığı açıklamada,
eksik oyuncu sayısının fazla olmasına rağmen
net bir skorla İstanbul’a galibiyetle döndüklerini
söyledi. albayrak, karşılaşmada hiçbir oyuncu-
nun sakatlık yaşamamasının sevindirici olduğunu
belirterek, "Her futbolcumuz yere yattığında
‘aman’ diye yerimden fırladım. allah’a şükürler
olsun ki ne bizde ne de rizesporlu futbolcularda
bir sakatlık olmadı. Bu sevindirici. Çok güzel oy-
nadık. Geçen hafta Kayserispor maçında da güzel
oynamıştık ama şans bizden yana değildi. ama
bugün daha da güzel, muhteşem oynadık. rizes-
por son haftaların çok başarılı takımı. Çok iyi oy-
nayan rizespor karşısında bugün 4-0 gibi net bir
skorla galip ayrıldık. tüm futbolcuları ve başta
Fatih hocamı tebrik ediyorum. Bu 3 puana ihtiya-
cımız vardı. Çaykur rizespor’a da bundan sonraki
maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Bambaşka bir galatasaray

albayrak, bir basın mensubunun eksiklere rağ-
men alınan galibiyeti nasıl değerlendiriyorsunuz

sorusu üzerine, "sabah kahvaltısında da Fatih
hoca ile bunu uzun uzun konuştuk. Babel’i 3’üncü
forvet olarak hocam sağ olsun adapte etti. Mus-
lera yok, yedeği Okan yok. sağ bek, sol bek, sto-
per sakat. Bazı arkadaşlarımız Covid-19’dan
dolayı yok. arda, Belhanda, Omar yok. sabah
tahtaya da yazdık. 7, 11 oyuncumuz yok. ama ho-
camız bunu mazeret etmedi. Geçen hafta Kayse-
rispor maçında kaçırdığımız goller 7-8 olurdu.
Bugün de kaçırdığımız goller, rize’nin müthiş ka-
lecisi var, çok iyi oynadı. Kendisini tebrik ediyo-
rum. Milli takıma yeni bir kaleci geliyor. İki
haftada 15 gol atardık ama maalesef geçen hafta
olmadı. rize’de doğup büyüdüğüm şehirde bugün
güzel bir gün oldu. 4-0 gibi net bir galibiyetle İs-
tanbul’a dönüyoruz. İnşallah bundan sonraki
maçlarımız daha da güzel, keyifli olacak. sakat
oyuncularımız da aramıza döndüğünde bam-
başka Galatasaray olacak. Çünkü çok iyi çalışı-
yor, hazırlanıyoruz. Florya’da nasıl bir çalışma
temposu olduğunu görmeden kimse bilemez.
Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifade-
lerini kullandı. albayrak, karşılaşmada 3 gol atan
Diagne’nin performansına yönelik gelen soruya
ise, "Diagne bugün artık 15 milyon Euro. İsteyen-
ler de vardı, şimdi fiyat artırdık. 3 gol atan bir
santrafor. Diagne’nin bu golleri atmasına kendisi
ve Galatasaray için ihtiyacımız vardı. Çok büyük
bir yatırım yapmıştık. Bugün 3 gol attı, kaçırdık-
ları da oldu" yanıtını verdi.

Galatasaray'da özellikle milli arada saha parselasyonu zerinde duran 
teknik direktör Fatih Terim'in istekleri Rize karşısında yerine getirildi.
Terim, oyuncularının aynı disiplinde lige devam etmesini istiyor.

TERİM'İ SEVİNDİRDİLER

Diagne artık 15 milyon Euro

CATALCASPOR

CEPTEN YEDi: 0-0

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden
Çatalcaspor,  zirve yarışında yaşadığı puan

kaybıyla grupta ikincilik şansını elinin tersi ile
itti. Tepecik Şenol Güneş sahasında oynanan

karşılaşmada,  orta sıralarda bulunan
Altındağspor karşısında beklenilen pozisyonları 

bulamayan Çatalcaspor, Karşıyaka'nın
bay olmasından dolayı

grupta 3. sıradaki 
yerine yerleştiTepecik Şenol Güneş sahasında oyna-

nan karşılaşmada zirve mücadelesi yapan
Çatalcaspor , grubunda orta sıralarda
bulunan Altındağ, karşısında istediği gali-
biyeti alamadı.  Daha önceki maçlarına
nazaran daha az pozisyon bulan, daha
az etkili olan Çatalcaspor isteğini oyunu
ve tempoyu bir türlü bulamadı. Karşılaş-
manın son düdüğüne kadar yaptığı mü-
cadele ile galibiyet golünü bulamadı.
Grupta üst sıralardaki takımlarla oyna-
dığı karşılaşmalarda sonra orta sıralar-
daki takımlarla maçları oynamaya
başlayan Çatalcaspor,  Altındağ karşı-
sında sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. 

Dış saha lideri Çatalcaspor

Grubunda 11. Hafta karşılaşmada 6 gali-
biyet,  3 beraberlik birde mağlubiyet alan

sarı kırmızılı ekip, 16 gol atarken. Kame-
sinde  8 gol gördü. 21 puanla 3. sırada
yer alıyor. 
Sarı kırmızılı ekip, iç saha maçlarında
çokta iyi bir performans sergileyemedi.  İç
saha maçlarında grubunda 5 karşılaşma
oynadı. 2 galibiyete imza atan Çatalcas-
por,  3 beraberliği var. İç sahada oynadığı
karşılaşmalarda 6 gol atıp,  3 gol yiyen
sarı kırmızılı ekip, 9 puan toplamış. Dış
saha karşılaşmalarında daha başarılı bir
grafik sergileyen Çatalcaspor, 5 dış saha
karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet
alırken,  hiç berabere kalmadı. Dış sa-
hada 10 gol atıp, 5 gol kalesinde gören
Çatalcaspor 12 puan toplayarak, gru-
bunda dış saha maçlarında en fazla puan
toplayan ekibi ünvanını elinde 
bulunduruyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, “Spor dostluk,
kardeşlik, dayanışma, sağlık demek.
Sporun bu yönünü daha güçlü kılma,
sporu tabana yayma adına
çalışmalarımız var. İstanbul'umuzu bir
tenis üssü haline getirme yönünde
çabalarımız var" dedi



GALAtASArAy, Süper Lig'in
11'inci haftasında Atakaş Ha-
tayspor ile oynayacağı maçın
hazırlıklarına bugün yaptığı
antrenmanla başladı Florya

Metin Oktay tesisleri'ndeki an-
trenmanda dün akşam oynanan

lig maçında tam süre alan oyun-

cular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise Jupp Derwall
Antrenman Sahası'ndaki antren-
mana ısınma hareketleri ile baş-
ladı. Daha sonra pas oyunu
oynandı. Antrenmanın ana bölü-
münde ise sınırlı alanda dayanık-
lılığa yönelik çift kale oyun

gerçekleştirildi. Antrenman, yeni-
lenme koşusu ve soğuma hare-
ketlerinin ardından tamamlandı.
Marcelo Saracchi ve radamel
Falcao, tedavilerinin ardından
kendileri için hazırlanan özel
program dahilinde çalıştı. Fer-
nando Muslera ise, kaleci antre-

nörü eşliğinde kendisi için hazırla-
nan program dahilinde sahada
adaptasyon çalışmalarına başladı.
Galatasaray, Hatayspor maçının
hazırlıklarını salı günü saat
11.30'da Florya Metin Oktay tes-
isleri'nde yapacağı antrenmanla
sürdürecek. DHA
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Muslera için özel programSakatlığı nedeniyle uzun
süredir yeşil sahalardan uzak

kalan Fernando Muslera, 
kaleci antrenörü eşliğinde 

kendisi için hazırlanan program
dahilinde sahada adaptasyon

çalışmalarına başladı

DUALARIMIZ
VURAL ICIN!

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik adamı olan Yılmaz
Vural'ın koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında
olması tüm futbol camiasını üzerken, Ege takımları da tecrübeli
teknik adamın bir an önce sağlığına kavuşması için duacı

E sprili kişiliğiyle spor camiasının en
sevilen isimlerinden olan Vural, kari-
yerinde Ege'de Karşıyaka, Denizlis-

por, Manisaspor, Göztepe ve Akhisarspor'u
çalıştırdı. Göztepe'yi 2017 yılında Play-
Off'tan 14 sene sonra Süper Lig'e taşıyan
isim olan Vural, kariyerinde son olarak ise
geçen sezon Akhisarspor'da görev yaptı.

14 gün sahaya çıkamadı

Akhisarspor'la geçen sezonda TFF 1'nci
Lig'de galibiyet serisi yakalayıp takımı
Süper Lig'in eşiğine getirdiği dönemde ko-
ronavirüs pandemisinin yayılmasıyla 3 ay
sahalardan uzak kalan Yılmaz Vural, bu 3

ay boyunca izole olduğu kulübün Yılmaz
Atabarut Tesisleri'nden hiç ayrılmayıp takı-
mını yönetti. Pandemi arası sonrası 21 Ha-
ziran'da yarıştaki rakiplerden Altay'la
oynanacak ilk maç öncesinde kulüpte ken-
disiyle birlikte 3'ü futbolcu 12 kişinin koro-
navirüs testinin pozitif çıkmasının
üzüntüsünü yaşayan 67 yaşındaki Vural, o
dönem semptom göstermese de 14 gün sa-
haya çıkamadı.

Çok daha mutlu oluruz

Koronavirüs vakalarının şokuyla Vural'dan
yoksun çıktığı Altay maçını 3-1 kaybederek
direkt Süper Lig yarışında havlu atan Akhi-

sarspor, ardından Play-Off'ta da yarı finalde
elenince tecrübeli teknik adam kulüpten ay-
rıldı. Vural'ın yoğun bakıma kaldırılması
sonrası Ege'deki tüm kulüpler geçmiş olsun
mesajı yayınladı. Vural'ın yakın arkadaşı
olan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz de
duygularını Bursaspor maçı sonrası, "Bu
koşullarda müsabakayı oynamak bir teknik
adam olarak benim ve meslektaşlarım
adına çok zordu. Bütün aklımız Yılmaz ho-
cadaydı. Halen öyle. Sevgili kardeşim çok
değerli eski dostum benim. Ondan alacağı-
mız iyi bir haber nice 3 puanlara değer. İn-
şallah daha iyi haberler alırız çok daha
mutlu oluruz" diyerek dile getirdi. DHA

HasreT sÜrÜYor!
Süper Lig’in 10’uncu haftasında Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda misafir ettiği 
Fraport-Tav Antalyaspor’la 2-2 berabere kaldı. Erzurumspor'un
bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 6 maça çıkarken kazanmaya
çok yaklaşan Antalyaspor'un galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı

Süper Lig'in 10. haftasında erzu-
rumspor, sahasında ağırladığı An-
talyaspor ile 85. dakikada
ricardo Gomes'in attığı golle 2-2
berabere kaldı. erzurumspor, son
anlarda beraberliği yakalasa da
galibiyet hasreti 6 maça çıkarken
kazanmaya çok yaklaşan Antal-
yaspor'un galibiyet hasreti ise 7
maça çıktı. Antalyaspor'da Naldo,
89. dakikada ikinci sarı karttan
kırmızı kart gördü. 15’inci daki-
kada ricardo Gomes’in pasıyla
buluşan Novikovas’ın şutunda top
üstten auta gitti. 16’ncı dakikada
Obertan’ın ara pasıyla rakip ce-
zaalanına sağ kanattan giren
rashad Muhammed’in şutu dire-
ğin dibinden auta çıktı. 17’nci da-
kikada Novikovas, sol kanattan
girerken topa vurdu, meşin yuvar-
lak çatal diye tabir edilen yerden
auta gitti. 22’nci daki-
kada podolski’nin
pas verdiği
Amilton, kale
çizgisine
yaklaşırken
sert vurdu,
top kaleci Ka-
yacan’da kaldı.
26’ncı dakikada
podolski’den aldığı
topla cezaalanına giren Amil-
ton’un sert şutunda top Kayacan’dan döndü.
28’inci dakikada rakip defansı tek tek geçen ri-
cardo Gomes’in kaleye giden şutunda topu kaleci
Ferhat ayağıyla önledi. 29’uncu dakikada sol ka-

nattan Antalya cezaalanına giren
Kaan Kanak’ın şutunda top ağlara
gitti. 1-0.
38’inci dakikada ribeiro’nun ce-
zaalanında topla buluşan Amil-
ton’un şutu kaleci Kayacan’da
kaldı.
Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-
0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı hızlı başladı

52’nci dakikada Novikovas kaza-
nılan faul atışında topu Kaan Ka-
nak’a gönderdi. Kaan Kanak’ın
sert şutunda kaleci Ferhat topu
güçlükle önledi. 58’inci dakikada
ribeiro’nun pasıyla buluşan po-
dolski’nin sert şutunda top üstten
auta gitti. 60’ıncı dakikada konuk
ekibin kullandığı korner atışı son-
rası cezaalanı içinde oluşan ka-
rambolde topa son dokunan
Veysel Sarı ağlara gönderdi. 1-1.
65’inci dakikada gelişen Antal-
yaspor atağından sağ kanatta
topla buluşan Gökdeniz’in şutu
ağlara gitti. 1-2. 70’inci dakikada
podolski’nin attığı gol ofsayt ge-
rekçesiyle iptal edildi. 85’inci da-
kikada emrah’ın kullandığı
serbest atışta cezaalanı içinde
oluşan karambolde ricardo
Gomes dokunduğu topu ağlara

gönderdi. Ofsayt itirazı üzerine pozisyonu VAr ka-
merasıyla izleyen hakem Ali Şansalan golü verdi.
2-2. 89’uncu dakikada edinaldo Gomes pereira
2’nci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla
oyun dışı kaldı. DHA

STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Ali Şansalan,
Esat Sancaktar, Hakan 
Yemişken
BB. ERZURUMSPOR: Ka-
yacan- Murat Uçar, Mina,
Gökhan Kardeş, Kaan
Kanak (Dk. 79 Ömer Şiş-
manoğlu), Donald, Ober-
tan, Sissoko (Dk. 66
Osman Çelik), Novikovas,
Rashad Muhammed (Dk.
66 Emrah), Ricardo
Gomes
FRAPORT-TAV ANTAL-
YASPOR: Ferhat – Ersan
Gülüm (Dk. 53 Gökde-
niz), Pereira, Nuri Şahin,
Ribeiro, Kudriashov, Jaho-
vic, Ufuk (Dk.53 Eren),
Amilton, Veysel Sarı, 
Podolski.
SARI KART: Kaan Kanak,
Mina, Donald (BB.ERZU-
RUMSPOR), Pereira, Eren
(FRAPORT-TAV 
ANTALYASPOR)
KIRMIZI KART: Dk. 89
Edinaldo Gomes Pereira
(FRAPORT-TAV 

ANTALYASPOR)
GOL: Dk. 29 Kaan
Kanak, Dk. 85 Ri-
cardo Gomes (BB.ER-
ZURUMSPOR), Dk.
60 Veysel Sarı, Dk. 65

Gökdeniz (FRAPORT-
TAV ANTALYASPOR)

Denizlispor’a 
hayat veren puan
SÜPER Lig'de üst üste 3 yenilgi-
nin ardından son şampiyon
Medipol Başakşehir deplasma-
nında 3-0 geriye düşüp pes et-
meyerek 3-3 beraberliği uzatma
dakikalarında kurtaran Yukatel
Denizlispor, düşme hattından
çıkamasa da kritik beraberlikle
büyük moral kazandı. Şampi-

yonlar Ligi'nde hafta içinde
Manchester United deplasma-
nından dönen güçlü rakibi kar-
şısında son 30 dakikaya 3-0
mağlup durumda giren yeşil-si-
yahlı ekip, 62'nci dakikada
Özer'le umutlanıp, 90+2'de Ro-
dallega'nın golü ve 90+4'te Mu-
rawski'nin penaltısıyla altın

değerinde 1 puan kazandı.

Büyük moral oldu

Alınan kötü sonuçlar nedeniyle
teknik direktör Robert Prosi-
necki ile yollarını ayıran Deniz-
lispor'da Başakşehir
deplasmanında takımın ba-
şında sahaya çıkan Antrenör
Kenan Atik, "Başakşehir gibi bir
takıma 3-0 gerideyken 3 gol atıp
beraberliği yakalamak büyük
moral oldu. Oyuncularımız,
taraftarlarımıza ve bize güve-
nen Denizli halkına bu gü-
venlerinin boşa çıkmadığını
gösterdiler. Denizlispor
onuruyla, şerefiyle ken-
dine yakışan futbolu oy-
namak için mücadele
eder. Kazanırız, kaybe-
deriz fark etmez.
Bugün en azından
ligin en iyi takımla-
rında birine karşı 3-
0'dan geri dönmek
sevindirici. İşimiz
bitmedi. Ligde
kıran kırana mü-
cadele var. De-
nizlispor'u
daha iyi yer-
lere çıkarmak
için çabala-
yacağız"
açıklama-
sını yaptı.
DHA

İtalyan devi
bir adım 
öne geçti
Schalke 04 forması giyen milli
yıldızlarımızdan Ozan Kabak ile
Liverpool ciddi şekilde ilgilenirken
Ozan Kabak'ın menajeriyle 
transfer görüşmelerine başlayan
Milan'ın bir adım öne 
geçtiği aktarıldı

ALMANYA Bundesliga ekiplerinden
Schalke 04'ün formasını giyen milli yıl-
dızlarımızdan Ozan Kabak, ocak
ayında takımdan ayrılmaya yakın... Li-
verpool'un menajeri Jurgen Klopp'un
listesinde üst sıralarda yer alan Ozan
Kabak için Tuttosport'un haberine
göre Milan, bir adım öne geçmiş du-
rumda. Savunma hattında Virgil van
Dijk ve Joe Gomez'i kaybeden Liver-
pool, Dayot Upamecano ve Kalidou
Koulibaly gibi isimlerle ilgilenirken
özellikle Klopp'un Ozan Kabak konu-
sunda da ısrarcı olduğu aktarılmak-
taydı. Fakat oyuncuyu Galatasaray
döneminden beri listesinde tutan
Milan, transfer görüşmelerinde avan-
tajlı taraf olarak aktarılmakta. 

20 ila 30 milyon Pound!

Liverpool'un geçtiğimiz aylarda Ozan
Kabak için Schalke ile bir görüşme
gerçekleştirdiği fakat devreye giren Mi-
lan'ın ocak ayı için oyuncunun mena-
jeri ile transfer görüşmeleri yürüttüğü
aktarılmakta. Corona virüs salgını ne-
deniyle Schalke'nin 20 ila 30 milyon
Pound arasında bir bedele Ozan Ka-
bak'ın takımdan ayrılmasına izin vere-
ceği belirtiliyor.  



SANATCININ 
YASI OLMAZ

DİLEK 
BOZKURT
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U sta oyuncu Enver Demirkan Dam-
ga'ya konuştu. Tiyatro hayatının 
nasıl başladığını, tek kanallı televiz-

yon dönemlerinden tutun da gazinolar döne-
mine tanıklık eden usta oyuncu, Nokta ile 
Virgül'ün en popüler dönemlerini ve geçmiş 
ile günümüz sinemasını değerlendi, önemli 
açıklamalarda bulundu. Bodrum'da mütevazı 
bir yaşam sürdüğünü belirten Demirkan, pa-
raya ihtiyacı olmadığı en olgun çağında ol-
masına rağmen tekliflerin gelmediğini, hep 
aynı kişilerin aynı rolleri oynadığını ve oyun-
culuğu özlediğini söyledi.  
 
Enver Bey bildiğim kadarıyla oyunculuk 
serüveniniz abinizin haftalık ücretini  
beğenmediği için Oraloğlu Tiyatrosu'na 
sizin gitmenizle başlamış. Bu hikayeyi 
sizden dinleyebilir miyiz? 
Bir akşam annem, ablam ve abim evdeyken 
çok yakın komşumuz olan Selma abla bize 
oturmaya geldi. Selma ablanın üç kızı vardı. 
Kızlarından Belma ve Emine Lale Oraloğlu 
Tiyatrosu'nda oyunculuk yapıyordu. Selma 
abla Lale Oraloğlu'nun erkek oyuncu arandı-
ğını isim olarak da Bekir'in yani abimin is-
mini verdiğini, tiyatrodan gelsin görüşelim 
dediğini söyledi. Abim ilk olarak kaç para 
verdiklerini sordu. Selma abla bilmediğini 
ama kızlarının haftada 50 lira aldıklarını söy-
ledi. Abim de ne elli lira mı, ben o paraya so-
kağa adımımı bile atmam, kendilerini ne 
zannediyorlar diye kabul etmedi. Selma ab-
laya acaba beni alırlar mı, diye sordum? 
Selma abla senden bahsetmedim, abinden 
bahsettim ama eğer istersen sen yarın gidebi-
lirsin diyerek görüşme saati ve adresi verdi. 
Ertesi gün söylenen yer ve saatte oradaydım. 
Lale Hanım'ın karşısına gönderdiği kişiyim 
diyerek çıktım. Lale Hanım, "Selma senin 
mavi gözlü olduğunu söylememişti. Ne güzel 
gözlerin var dedi." Birden kıpkırmızı oldu-
ğumu hissettim. Eyvah mavi gözlüyüm kabul 
etmeyecek diye düşünürken mahcup bir 
edayla; "size söylenen kişi abimdi, o gelmedi. 
Mahsuru yoksa ben geldim" dedim. Lale 
hanım şöyle bir yüzüme baktı ve hiçbir mah-
suru yok diyerek beni işe aldı. 
 
İlk tiyatro oyununuz hangisiydi Enver Bey? 
Yıl 1966 Oraloğlu Tiyatrosu Aristofanes'in 
Kadınlar I- Ih derse oyununu oynuyor. Bu 
yüzden o sene büyük olaylar çıktı. Çünkü oy-
nayan kadın aktrislerin ten rengi çorap giy-
mesi ve seyirciye çıplakmış gibi görünmeleri 
savcıların oyunu müstehcen bularak durdur-
masına sebep olmuştu. Lale hanım tiyatro-
sunu kapatmak zorunda kalmış, haklılığını 
ispat etmek için sahnede açlık grevine başla-
mıştı. O yılların ünlü ve çok önemli bir avu-
katı olan Burhan Apaydın davayı kazanarak 
hem tiyatroyu kurtarmış hem de benim 
önümü açmıştı. O sezonu dolu olarak kapa-
tan Lale hanım ertesi yıl da aynı oyunla 

devam etmeye karar vermişti. Ben de konuş-
mayan bir asker figüran rolüyle tiyatro haya-
tına başlamış oldum. 
 
Sizin dans ile ilginiz de varmış gençlik 
yıllarında, dansa devam etseydim diye 
hiç düşündünüz mü? 
Ben dans hayatıma 1965 yılında tiyatrodan 
önce çalıştığım Ateş Dans Stüdyosu'nda 
dans hocası olarak başlamıştım. Bir gazete-
nin ilanıyla işe girmiştim. Tesadüfen olan bu 
olaydan sonra dans hayatını bırakmayı hiç 
düşünmedim ve bütün tiyatro hayatım bo-
yunca dansın bana büyük katkısı olduğunu 
müşahede ettim. Gerçekten dans insanın ha-
yatına farklı yönler veren farklı bir sanat dalı, 
değişik bir sanat dalı. İşte bu yüzden ben 
dans etseydim diye hiç düşünmedim çünkü 
hep dans ettim. Yani tiyatrocu da olduktan 
sonra dört sene Kervansaray gazinosunda 
folklor de yaptım ve profesyonel olarak para 
kazandım. 
 
Nokta ile Virgül' e başlama fikri nasıl 
gelişti, kimden çıktı? 
Ben 1973 ve 1977 yıllarında 4 sene Kervansa-
ray'da folklor yapmıyordum. Kervansaray'da 
folklor yaptığım bir gece soyunma odasının 
kapısı çaldı çok eskiden tanıdığım Abdullah 
Şahin kafasını uzattı bir dakika bakar mısın 
Enver dedi, hoş geldin beş geldin dedik. Ab-
dullah TRT'den bir teklif geldi, bayram prog-
ramı yapılacak bayramda yayınlanacak dedi. 
Sağ ol Abdullah beni düşündüğün için teşek-
kür ederim dedim. Çok yoğundum. Cumar-
tesi- Pazar çocuk tiyatrosu çalışmam ayrıca 
hafta içi iş yerinin muhasebesi ve sahnede 
her akşam folklor çalışmam var bu yoğun or-
tamda gerçekten izin almam da olanaksız ge-
lemem dedim. Ne olur kabul et patronlarla 
konuşur ben hallederim dedi.  Yıllar sonra 
düşündüğümde şansın da bir tesadüf oldu-
ğuna inandım. O gün iri olan aktörün kıyafe-
tini Abdullah kısa olan aktörün de kıyafetini 
ben gitmiştim. Aynaya baktığımızda halimiz 
çok komikti. O halde Erşan'a gittik o da çok 
güldü tamam böyle çok iyi skeci bu şekilde 
çekin dedi. Sahnede çizgili elbiseli iki adam, 
biri dütdürü diğeri çuval o program öyle ya-
yınlandı. Bu program son diye düşünüyor-
duk. Ama Abdullah program yayınlandıktan 
sonra heyecanla yanıma geldi ve yırttık yırttık 
diye havalara uçuyordu. Program çok sevildi 
sürekliliği olacak dedi. Yahu nasıl olsun Ab-
dullah bu senin başta söylediğinden başka 
yöne geldi, benim düzenli bir işim var nasıl 
olacak dedim? Sonuçta oldu ve bir isim bul-
mamız gerekiyordu. İsim arıyorduk, ismimizi 
bulanda çok ünlü organizatör Hasan Şöhret-
ler' di. Nokta ile Virgül' ü Hadi Çaman ve 
İlhan Demer ikilisi için düşünmüş ama Hadi 
böyle isim mi olur, diyerek reddetmiş. Onla-
rın beğenmediği isme biz bayıldık. Skeçler o 
kadar önemli değildi, kostümler tuttu, isim 

elbiselerden daha çok tuttu ve biz oynasak 
herkesin hoşuna gidiyordu. İlk 4 programın 
oyunlarını manevi desteklerini devamlı his-
settiğim ustalarım Selim Naşit Özcan, Erol 
Günaydın ve Haldun Dormen yazdılar. Çok 
büyük emekleri vardır. Eksik skeçleri de biz 
yazıyorduk. İşte Nokta ile Virgül'ün doğuşu 
böyle tesadüflere bağlı, şansımızın ve bizim 
katkılarımızla popüler olmuştu. 
 
Aşırı popüler olduğunuz bir dönem, tek 
kanallı dönem, gazinolarda sahne, ödül-
ler vs o dönemi sizden dinleyebilir miyiz?  
50'li yıllardan bu yana sanatçı ile halkın bu-
luştuğu büyülü bir ortamdır gazinolar. Ve ga-
zino deyince akla iki dev isim gelir: Fahrettin 
Aslan ve rakibi Papel Osman (Osman Kav-
ran). Nokta ile Virgül'ün en parlak döne-
minde 1977, bu dev isimlerden teklif gelmeye 
başlamıştı. O güne kadar da hiç böyle bir de-
neyimimiz olmamıştı. Artık şöhretimizi pa-
raya çevirmenin zamanı geldi diye 
düşünüyorduk. İlk olarak Osman Kavran'ın 
yanına gittik. Bize fuar dönemi için günde 
beş bin lira teklif etti. Dudaklarımız uçukla-
mıştı. Piyasadaki en yüksek ücreti verdiğini 
biliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. 
Düşünelim dedik ve yanından ayrıldık. Anka-
ra'ya giderek televizyon çekimlerini yaptık, 
TRT 'den bilirkişilere durumu danıştık. Dedi-
ler ki; "Siz Fahrettin Aslan ile anlaşın başka-
sının verdiği teklifin yarısını verir ama 
sağlamdır, onun müessesesi bir numaradır, 
kalitedir, vitrindir. Osman Kavran söz verir 
ama üç gün sonra bunlara çok atın gitsin 
der" dediler. Düşündük taşındık Fahrettin 
Aslan ile anlaştık, iyi ki de öyle olmuş. İlk ga-
zino programımızın assolisti Emel Sayın'dı. 
Biz de Nokta ile Virgül olarak komedyen kad-
rosunda yer alıyorduk. Sahip olduğumuz 
şöhret sayesinde kendimize çok güveniyor-
duk hem de havamızdan geçilmiyordu, fakat 
düşündüğümüz gibi olmadı. Sahneye çıktığı-
mızda kimseyi güldüremediğimizi fark ettik. 
Moralimiz bozuldu, bu işi başaramayacağız 
kovulduk derken Fahrettin Aslan, Gönül 
Yazar ile ikinci programa çıkacaklar diye 
haber gönderdi. Bir şans daha yakalamıştık, 
bunun üzerine ortağımla toplantı yaparak bir 
kanıya vardık. Televizyon seyircisi ile gazino 
sahneleri birbirinden çok farklıydı. Gazino 
seyircisine hitap eden oyunlar yazdırmaya 
başladık, yeni skeçler yazdık. İkinci programa 
bomba gibi çıktık. Seyirciden gelen mutlu re-
aksiyonlar bizim başarı grafiğimizi yükselt-
miş oldu. Bunun bir göstergesi de Bülent 
Ersoy ile üçüncü programa çıkacağımızın ha-
berinin verilmesiydi. O güne kadar hiçbir ko-
medyen hiçbir komedyen gazinoda üst üste 
sahne almamıştır. 
 
Peki Enver Bey o dönem yaşadığınız iş 
yoğunluğu size maddi olarak da katkı 
sağladı mı? Kazandığınız paranın 
kıymetini bildiniz mi ?  
Efendim o dönemde yaşadığımız iş yoğun-
luğu tâbi ki bize maddi yönden çok büyük 
katkılar sağladı. Ben kendi adıma kazandığım 
paranın kıymetini bildim. Çünkü o güne 
kadar da hep kendi tırnaklarımla sadece bir 
işte değil birkaç işte çalışarak aynı zamanda 
üniversiteyi bitirerek çok zorluklarla bir yere 
geldiğim için paranın kıymeti bende çok 
önemliydi. Onun için de parayı bazı yatırım-
lara kanalize ederek bugünkü rahat yaşam 
hayatıma devam etmenin avantajını sağladı-
ğımı düşünüyorum.  
 
Nokta ile Virgül sahnede yoğun ilgi 
görmesine karşın sinemada bu ilgiyi 
görememiş. Bunun nedenini neye 
bağlıyorsunuz? 
Evet bugüne kadarki röportajlarda bize hiç 
bu denli güzel bir soru sorulmamıştı, size 
bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Ger-
çekten tiyatroda, televizyonda her türlü başa-
rıyı sağlamış bizler sinemada başarıyı 
sağlayamamıştık. Ben bunun nedenini emekli 
olduktan sonra uzun süre düşündüm ve şu 
kanıya vardım. Bizim yeteri kadar donanımı-
mız, bilgimiz yoktu. Şöyle ki biz hiç incele-
meden hiç araştırma yapmadan sinema işine 
girdik. Halbuki bize çok güzel teklifler de gel-
mişti. Ama biz maalesef bunu değerlendire-
medik. Ayağı yere basmayan karikatür tipler 
olarak sinemada da devam etmek isteyince 
bu tutmadı. Çünkü o güne kadar tutan bütün 

filmler  halkın arasından çıkmış ayağı yere 
basan sağlam tipler olması gerekiyordu. Biz 
bunu sinemada sağlayamayınca maalesef 
başarısız olduk. Ama sonra ben Abdullah'tan 
ayrıldıktan sonra kendi adıma on üç tane film 
çektim, ben kendimi bu  konuda biraz daha  
başarılı buluyorum.  
 
Hiçbir aktör sanat yaşamına 
veda etmez. Neden?  
Çünkü sanatçının yaşı olmaz. Sanatçı her ya-
şında oynayacak bir rolü vardır. Yeter ki 
elden ayaktan ezber yapmaktan düşmesin. 
Ama maalesef Türkiye'mizde yaşlanınca in-
sanlara eskisi kadar değer verilmiyor. Bu son 
Menajerimi Ara diye bir dizi var onu seyredi-
yorum, orda bunu çok güzel anlatıyorlar 
Türk halkına. O diziye de bunun için teşek-
kür ediyorum. Aslında bize yeteri kadar değer 
vermiyorlar. Hâlbuki biz tam olgunluk çağı-
mızda en verimli olduğumuz bir çağda pa-

rayı pulu düşünmediğimiz bir çağda ben 
kendi adıma söylüyorum çok şükür paraya 
pula ihtiyacım olmadan rahatlıkla geçinebile-
cek durumdayım. Ama ona rağmen insanlar 
kapımızı çalıp şu rolde oynar mısın demeyip 
hep aynı kişileri hep aynı rollerde oynatmaya 
devam ediyorlar.  
 
Şu an Bodrum'da mütevazı bir 
yaşam sürüyorsunuz bize biraz neler 
yaptığınızı anlatır mısınız? 
Gerçekten mütevazı bir yaşam sürüyorum, 
gerçek bir emeklilik sürüyorum. Beş sene 
önce buraya geldim. İlk iki sene o kadar aç 
kalmışım ki kitap okudum. İki sene hiç dur-
madan geceli gündüzlü kitap okudum. Şimdi 
kitap okumaya devam ediyorum, televizyon 
izliyorum. Burada sanatçı arkadaşlar var on-
larla sohbet ediyorum, yürüyüş yapıyorum, 
bahçeyle ilgileniyorum bu şekilde günlerim 
geçiyor ve bundan da çok memnunum.

Oyunculuğu özlüyor musunuz Enver Bey? 
Evet oyunculuğu özlüyorum tâbi. Fakat  
düşünüyorum arık eskisi kadar cansipe-

rane yani yıllarca Anadolu yollarında 
halkımıza tiyatroyu sevdirebilmek, 
izleyebilmek gibi zor şartlarda 

çalıştığım için o şartları 
tekrar kaldırabilir miyim, 
bilemiyorum ? Ve kaldı-

racağımı da düşün-
müyorum. Ama 

oyunculuğu 
özlüyo-

rum. 

Ünlü oyuncu Enver Demirkan, "Sanatçı her yaşında oynayacak bir rolü vardır" dedi. "Çünkü sanatçının yaşı olmaz" 
diyen Demirkan, "Sanatçı her yaşında oynayacak bir rolü vardır. Yeter ki elden ayaktan ezber yapmaktan düşmesin. 
Ama maalesef Türkiye'mizde yaşlanınca insanlara eskisi kadar değer verilmiyor" siteminde bulundu

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM ÇIKTI 
Oyuncu da yetiştirdiniz diye 
biliyorum, bugün o oyunculardan 
tanıdık isimler kimler? Vefa 
gördünüz mü onlardan? 
Tâbi ki bir insan tek başına bir tiyatro 
kurup otuz yıl kendi tiyatrosunu yönet-
tiyse o tiyatrodan mutlaka çok ünlü kişi-
ler çıkar. Şimdi mesela ben iki tane örnek 
vereyim çok uzatmadan. Bir sürü var da 
yani iki örnek vereyim şimdi aklıma 
gelen. Biri yönetmen Murat Şeker. O 
zaman benim yetiştirdiğim bir oyun-
cuydu o zamanlar sinema okuyordu. 
İkincisi Asuman Dabak'tır. O da ilaç pla-
siyeriydi. İlk defa benim tiyatromda oy-
namıştır onun üzerinde büyük emeğim 
vardır. Vefaya gelince valla meşhur ol-
duktan sonra insanların pek vakti olmu-
yor. Ben onlara kızmıyorum. Biz de 
zamanında bu hataları yaptık. Ama me-
sela benim yetiştirdiğim tiyatrolarda oy-
nayan halkın pek tanımadığı 

"tiyatrocuları pek tanımazlar" onların 
benim yaş günlerimde, 27 Mart Tiyatro 
günlerinde günümü kutlayan çok kişi var 
onlara da çok teşekkür ediyorum.

BÜTÜN DİZİLERİ SEYREDİYORUM
Enver Demirkan genç 
oyunculardan kimleri begenir?  
Bu konuda bana çok tuhaf gelen bir şey 
var. Şimdi ben aşağı yukarı bütün dizi-
leri seyrediyorum. Yalan söylemiyorum 
herkes gibi. Ben hep belgesel seyrederim 
falan demek istemiyorum. Tâbi ki belge-
selde izliyorum ama dizileri de izliyorum 
işim icabı. Şöyle bir şeye şahit oldum, 

yeni gençliğin hepsi çok şanslı. Bir kere 
inanılmaz bir teknik bizim zamanımızda 
tek kamera ile binbir zorlukla çekilen 
filmler ve bütçeler kısıtlı, yönetmenler 
çekirdekten yetişme yeteri kadar bilgili 
değillerdi. Eskilere de çamur atmak iste-
miyorum ama şimdiki yönetmenlere dik-
kat ediyorum oyunculara büyük katkıları 
var. Her oyuncu iyi mi, evet her oyuncu 
iyi !Demek ki bunda yönetmenin  çok 
büyük katkısı var onu görüyorum. Şim-
diki diziler sinemalar çok değişti. Yeni 
oyunculardan kimseyi ayırt etmeden, 
inanın bana hepsini çok beğeniyorum. 
Hepsi  çok iyi oyuncular, okulunu oku-
muşlar,  kendilerini yetiştirmişler tâbi yö-
netmenlerin de bilgili ve görgülü 
olmaları dolayısıyla onlara da çok katkı 
veriyorlar ve çok güzel işler çıkıyor. 

Ben 1973 ve  
1977 yıllarında  

4 sene Kervansa-
ray'da folklor 

 yapmıyordum.

Tiyatro hayatım, 1966’da Oraloğlu Tiyatrosu 
Aristofanes’in “Kadınlar I-Ih derse” oyununda, 
konuşmayan bir asker figüran rolüyle başladı.“


