
Karar 7’ye karşı
8 oyla alındı

Anayasa Mahkemesi
(AYM) Genel Kurulu, Gezi

Parkı odaklı olaylara ilişkin davada
tahliyesi ve beraatine karar veril-
dikten sonra başka suçtan tutukla-
nan Anadolu Kültür AŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Osman Kava-

la'nın bireysel
başvurusunda,
kişi hürriyeti ve
güvenliği hakkı-
nın ihlal edilme-
diğine hükmetti.
Kararın 7 üyeye
karşı 8 üyenin
oy çokluğuyla
alındığı öğre-
nildi. I SAYFA 7

CHP Lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, bir CHP milletvekilinin

Cemal Metin Avcı tarafından öldü-
rülen Pınar Gültekin'in babası Sıd-
dık Gültekin'i davadan vazgeçmesi
için aradığı iddialarına ilişkin ko-
nuştu. "CHP'yi tartıştırmak istiyor-
lar, bu tuzağa düşmeyeceğiz" diyen
Kılıçdaroğlu, "İddiayı ispat etsinler.
HTS kayıtlarını istedim" dedi. Kılıç-
daroğlu, CHP
Muğla Milletve-
kili Süleyman
Girgin’in “Eğer
ispat etsinler
hem milletvekilli-
ğinden hem de
CHP'den istifa
ederim” sözlerini
hatırlatarak, “Bu
kadar açık ve
net” dedi.
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Osman Kavala

HAKKI İHLAL EDİLMEDİ

SBK Holding’e 
operasyon

132 milyon dolarlık kara para
akladıkları iddia edilen SBK

Holding ve bünyesindeki altı şirkete
operasyon düzenlendi. Aralarında
Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin
Baran Korkmaz’ın da bulunduğu
19 şirket yöneticisi hakkında gözaltı
kararı verildi. Korkmaz ve yedi kişi-
nin yurt dışında olduğu öğrenildi.

ABD'de Utah
Federal Savcılığı,
mahkemeye 
başvurarak 
iş insanı 
Sezgin Baran 
Korkmaz’ın 
Türkiye’deki var-
lıklarının ABD
tarafından geri
alınmasını talep
etmişti. I SAYFA 8
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Sezgin Baran Korkmaz

19 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Rusya ile ortak 
aşı üretilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı

Sergey Lavrov ile ortak basın açık-
laması yaptı. Rusya Lideri Putin'in
Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a bir teklifte bulundu-
ğunu belirten Çavuşoğlu, "Hemen
Cumhurbaşkanımız Sağlık Baka-
nı'mıza talimat verdiler. Bu işbirli-
ğinin amacı sadece aşı tedariği
değil, ortak aşı üretimidir" 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu
HTS kayıtlarını istedi
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BU TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ

Kemal Kılıçdaroğlu

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün,

Covid-19 ile 3 haftadır sürdürdüğü
mücadeleyi kazandı. Akgün; “Bu
süre içerisinde sağlık çalışanlarının
nasıl insanüstü bir gayretle çalıştık-
larını görmenin hem onurunu, hu-
zurunu hem de mutluluğunu
yaşadım. Herkese şunu söylemek 
isterim; bilim 
heyetlerinin 
özellikle tıp 
alanındaki bilim 
kurullarının is-
teklerine, onların
talimatlarına bi-
rebir uyarak sağ-
lıkçılarımıza en
büyük desteği
vermeliyiz” diye
konuştu. I SAYFA 4

21 gün sonra 
taburcu oldu

ç

Avcılar’da 1993 yılında ya-
nındaki binanın hafriyatı

alınırken yan yatan ve aradan
geçen 27 yılda eğimi artan 5 katlı
bina geçen yıl mühürlenmişti.
Çevre sakinlerinin de geçerken
tedirginlik duydukları bina, bele-
diye meclisinin aldığı kararla yı-
kılmaya başlandı. I SAYFA 4
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İSTİRAHATE ÇEKİLDİ

Hasan Akgün

Sayfa 2

Çin aşısını gönüllü ola-
rak ilk yaptıran isimler

arasında yer alan Akdeniz
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Özlenen Özkan, “Yüzde
60'ımız eğer aşı olmaz ise,
bununla savaşma şansı-
mız yok. Ben aşıya güve-
niyorum. Ya aşı olacağız
ya covid olacağız" dedi.
Özkan, “Yeni olan her
şeye insanoğlu bir şekilde

uzak mesafe koyabili-
yor bazen. Ben bunu
doğal karşılıyorum.
Ama insanlar ger-
çeği gördükçe buna
ısınacak ve bir süre

sonra bence aşı kar-
şıtlığından sonra aşıyı
bulma savaşına gire-
cek. Ben sürecin en
kısa zamanda bu
yönde evrileceğini
düşünüyorum" dedi.

Hüsamettin ASLAN SAYFA 4

İsrail’de 
‘sOnsuz seçim’
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Türkiye'yi ayağa kaldıran
vahşi cinayet Maltepe'de

meydana geldi. Özel bir üniversi-
tede öğretim görevlisi olan Aylin
Sözer'den (48) haber alamayan
kardeşleri durumu polis ekiplerine
bildirdi. Kısa sürede Sözer'in yaşa-
dığı eve gelen polis ekipleri içeride
birinin olduğunu fark etti. Polisle-
rin geldiğini gören şüpheli Kemal

Delbe (32) kapı önüne yığınak
yaptı. Ardından ekipler tarafından
çağrılan çilingir kapıyı açtı. Delbe
kendisini gözaltına almak isteyen
polislere saldırdı ve üzerlerine ya-
nıcı sıvı dökmek istedi. Çıkan arbe-
dede bir polis memuru elinden
yaralandı. Şüphelinin yapılan üst
aramasında üzerinde Sözer'e ait
altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. 

ç
SÖZER’E AİT MÜCEVHERLER ÜZERİNDE BULUNDU

Kemal Delbe gözaltına
alındığı sırada çevredekiler

linç girişiminde bulundu. Aylin
Sözer'in kardeşi olay yerinde sinir
krizi geçirdi. Yapılan incelemelerde
Kemal Delbe'nin, eski sevgilisi ol-
duğu iddia edilen Aylin Sözer'den
borç para istediği ve önceki gün
Sözer'in evine geldiği öğrenildi.
Dün öğle saatlerinde ise şüpheli,

önce Aylin Sözen'in boğazını kesti
ardından üzerine yanıcı madde
döktükten sonra ateşe verdi.
Kadın yanarak feci şekilde hayatını
kaybetti. Delbe'nin ilk ifadesinde
"Maltepe’deki evine gittim, bir süre
kendisiyle sohbet ettik, daha sonra
bir tartışma çıktı" dedi. Zanlı son-
rasında ise Sözer'i boğazını kese-
rek öldürdüğünü söyledi. I SAYFA 9

ç
YANICI MADDE DÖKTÜKTEN SONRA ATEŞE VERDİ

Ali Babacan, genel
başkanı olduğu

DEVA Partisi'nin 1. Olağan
Kongresi'nde konuştu. Ko-
nuşmasında 28 Şubat dö-
nemine değinen Babacan,
ODTÜ'de okuyan kız kar-
deşinin başörtüsü taktığı
için üç defa uzaklaştırıldı-
ğını açıklarken ağladı.
Babacan, "Üstelik düzen-

ledikleri tutanağa da
"ders araç ve gereçlerine
zarar vermek" yazdılar.
Gerçek sebep neydi? 
Başörtüsü. Hiç utanma-
dan yaptılar bunu. Benim 
siyasete girmem bütün bu 
yaşananlara bir isyandı. 
Bir daha kimse böyle bir
yasağı getirmeye cüret
edemez" dedi. I SAYFA 7
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İstanbul'da yaşayan Gülhan
Tüysüz kanser hastası an-

nesi Beşire Tüysüz'ün son isteğini
yerine getirmek için bugün Nevzat
Süren ile nikah masasına oturdu.
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.

Hakan Bahadır'ın kıydığı nikahta
göz yaşlarına hakim olamayan 67
yaşındaki anne Tüysüz, "Kızımı
dağ zambağı gibi beyazlar
içinde görmek benim için 
büyük mutluluk" dedi. I SAYFA 9
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ANNESININ SON ISTEGI!

Maltepe'de Kemal Delbe, eski sevgilisi olduğu
iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi
Aylin Sözer'in önce boğazını kesti, üzerine yanıcı
madde döktükten sonra ateşe verdi. Delbe 
kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı
ve üzerlerine yanıcı sıvı dökmek istedi. Çıkan 
arbedede bir polis memuru elinden yaralandı

YERDEYIZ!
SOZUN BITTIGI

HIRSIZLIK SÜSÜ VERMEK İSTEMİŞ!
Kapıyı açan polisi de yakmaya çalışan 32 yaşındaki zanlı Aylin Sözer’i
uzun zamandır tanıdığını iddia etti. Sözer'i neden yaktığı sorulan zanlı,
olaya hırsızlık süsü vermek için bunu yaptığını ifade etti. 

Türkiye bir yol ayrımında. Bunun
en önemli göstergesi ise Demirtaş
ve Kavala ile ilgili verilecek tahliye
kararlarıdır. Bu kararlar verildikten
sonra yapılacak olan reform giri-
şimleri ise Türkiye'nin nereye doğru
gideceğinin göstergesi olacaktır. Bu
iki şey yapılamazsa ne mi olur?
Türkiye bugünkünden 100 kat

daha otoriterleşen, hu-
kuku tamamen askıya
alan, ekonomisi ise ta-
rihinin en dip döne-
mine doğru giden bir
Türkiye olur. 

Ali Tarakçı köşe yazısı sayfa 9'da 

Demirtaş ve Kavala
serbest bırakılacak

Beklenen asgari ücret
açıklandı ya.

Sanki bir mucize olacaktı da
asgari ücret 10 bin lira olarak 
açıklanacaktı.

Arkadaşlar ülke ekonomisi 
yerlerde sürünüyor.

Dua edelim de bu ücretleri 
sorun olmadan 
hesabımızda görelim.

Bırakalım boş hayal-
ler peşinde koşmayı.

Dua edelim se-
neye zamlı maaşları
da konuşur olalım.

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 3'te 

Asgari ücret neden
bin avro olmadı?

COPLUGE
MUDAHALE
İBB, Terkos Gölü’ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kaçak çöp
dökümü yapılan alana müdahale etti. Atıkların ortadan kaldırıl-
ması için İSTAÇ, 90 personel ve 18 araçla bölgede çalışma başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Terkos Gölü’ne yaklaşık

2 kilometre mesafedeki ormanlık alan-
daki kaçak çöp yığınına müdahale etti.
İstanbul’da atıkları toplama ve düzenli
depolama alanlarına taşıma yetkisi
ilçe belediyelerinde olmasına rağmen
İBB ekipleri, çevre kirliliğinin sonlandı-
rılması için vakit kaybetmeden olay ye-
rine hareket etti. Ormanlı Mahallesi’ne

yakın bir alana dökülen çöp yığının
varlığından ise yamaç paraşütçüleri-
nin havadan çektikleri fotoğraflar sa-
yesinde haberdar olundu. İhbarın
ardından İSTAÇ, 90 personel ve 18
araçla çöp yığınını toplayarak atık ber-
taraf tesislerine aktarmaya başladı.
Yaklaşık 45 ton civarında atık çıkması
beklenen alan, 2 gün içinde temiz bir
görüntüye kavuşturulacak.

ç
2 GÜN İÇİNDE ANCAK TEMİZLENİR

27 YILLIK KABUS
SONUNDA YIKILDI

Yağışların mevsim normalinin 
altında olması ve baraj sularının

azalmasıyla Türkiye’nin, son yılların en
büyük kuraklık sorunuyla karşı karşıya
kaldığını söyleyen Doç. Dr. Canan
Acar, “Karbon emisyonlarımızı azalt-
mak, iklim değişikliğinin negatif etkile-
rinden kaçınmak için şart” dedi. I SAYFA 5
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Ali Babacan, 
28 Şubat sürecin-
den bahsederken
gözyaşlarını 
tutamadı. 

Öğretim görevlisi
Aylin Sözer, vahşice

öldürüldü!
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Prof. Dr.
Özlenen
Özkan

Doç. Dr. Canan Acar
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MoBiL reklam ve pazarlama platformu
AdColony, bağımsız araştırma şirketi
Global Web Index ile birlikte mobil oyun

sektörüne yönelik bir rapor yayımladı. 21 ülkeyi
kapsayan araştırmaya göre, Türkiye’deki yetişkinle-
rin yüzde 79’u mobil oyun oynuyor. Mobil oyun
tutkunu yetişkinlerin yüzde 81,7’si kadınlardan,
yüzde 76,5’i ise erkeklerden oluşuyor. Türkiye’deki
mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü yüzde 49,2
ile aksiyon-macera oyunları olurken onu, yüzde
46,2 ile puzzle ve yüzde 45,7 ile yarış oyunları takip
ediyor. Rapora göre, mobil oyuncuların yüzde
60,6'sı televizyon izlerken mobil oyun oynuyor.

Oyun girişimcilerine uzman desteği

Araştırma verilerini değerlendiren IFASTURK Eği-
tim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut
Şenel, “Mobil oyun, oyun sektörü içinde en hızlı
büyüyen alan. Geçmişte sadece eğlenceli vakit ge-
çirmek için yapılan aktiviteler olarak görülen mobil
oyun dünyası, günümüzde dünyanın en büyük ci-
roya sahip sektörlerinden biri oldu. Oyun alanında
yapılan girişimler gerek sektörün giderek büyüme-
siyle gerekse sağlanan devlet destekleriyle özellikle
gençler için gözde bir konumda. Oyun geliştirmek
isteyen girişimcilere, şirket kurmaları, desteklerden
doğru şekilde faydalanmaları ve kısa sürede hızlı
yol almaları için tecrübeli ekibimizle eğitim ve da-
nışmanlık hizmeti veriyoruz.” dedi.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ
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Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

ÜsKÜdar Üniversitesi Kurucu Rektörü,
Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, iyilik
kavramının psikolojik iyi oluş üzerindeki

etkilerini değerlendirdi. İyilik kavramının şu anda
psikoloji profesyonellerinin ve ruh sağlığıyla uğra-
şan uzmanların yeni keşfettiği bir kavram olduğunu
kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu kavram
unutulmuştu, terk edilmişti. Yeniden keşfedildi. İyi-
likle ilgili yapılmış çok çalışma var. Aslında iyilik
yapmanın insana iyi gel-
diği görüldü. Nasıl iyi geli-
yor? İyilik insanın sadece
karşı tarafı değil, kişinin
kendisini de mutlu ediyor.
Depresyon ve anksiyeteyi
azaltıcı bir etkisi var. İyilik
yaptığı zaman kişinin öz
saygısı da artıyor. Yapılan
araştırmalarda kişinin baş-
kasına yardım ettiği
zaman beyinde empatinin
verdiği bir mutluluk hor-
monu salgılatılıyor” dedi.

YAŞAM

NERGİS DEMİRKAYA

Yetişkinler
mobil oyuncu

İyilik yapan
mutlu olur
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Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Figen Beşyaprak
hamilelikte Covid-19 virüsü ve etkileri ile ilgili
en çok merak edilen 10 sorunun yanıtını verdi
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H amilelik döneminde bağışıklık
sisteminin baskılanması ve fiz-
yolojik değişiklikler, anne

adaylarını enfeksiyonlara
karşı daha yatkın hale getiri-
yor. Tüm dünyayı etkileyen
koronavirüs ise hem hamilele-
rin hem de yeni doğum yapan
annelerin endişelerini artırı-
yor. Covid-19 virüsü anne
karnındaki bebeğe geçer mi ya
da doğum şeklini etkiler mi
gibi birçok soruya yanıt ara-
yan anne adayları bu süreçte
daha fazla stres altına girebili-
yor. Memorial Ankara Hasta-
nesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Bölümü’nden Op.
Dr. Figen Beşyaprak hamile-
likte Covid-19 virüsü ve etki-
leri ile ilgili en çok merak
edilen 10 sorunun yanıtını verdi.

1-Gebelik koronavirüse
yakalanma riskini artırır mı?

Gebelikte bağışıklık sisteminin bir miktar
baskılanması, solunum mukozasında
ödem bulunması, özellikle ileri gebelik
haftalarında akciğer kapasitesinin azal-
ması ve oksijen tüketiminin fazla olması
nedeni ile anne adayları solunum yolu
enfeksiyonlarına daha yatkın hale gel-
mektedir. Ancak yapılan araştırmalarda
gebelerde Covid-19 enfeksiyonu için art-
mış bir duyarlılık yer almamaktadır.

2-Hamilelik koronavirüsün daha
şiddetli geçirilmesine neden olur mu?
Gebelik, kadınları viral ve bakteriyel en-
feksiyonun solunum komplikasyonlarına
yatkın hale getiren fizyolojik bir durum
olmaktadır. Bağışıklık ve kardiyo-pulmo-
ner sistemlerdeki fizyolojik değişikliklere
bağlı olarak gebe kadınların solunum
yolu mikroorganizmaları ile enfekte ol-
maları, daha şiddetli hastalık geliştirme
riskini beraberinde getirmektedir. Diğer
yandan SARS-CoV ve MERS-CoV’ nin

gebelik sırasında daha şiddetli klinik se-
yirlerden sorumlu olabileceği bilinmek-
tedir. Bununla birlikte, şu ana kadar
gebe kadınların Covid-19 enfeksiyonuna
daha duyarlı oldukları veya koronavi-

rüse yakalananların daha
şiddetli pnömoni geliştir-
meye yatkın olduklarına
dair bir kanıt bulunma-
maktadır.

3-Koronavirüs anne
karnındaki bebeğe

geçer mi?
Hamileliğin ileri aylarında
Covid-19 pnömonisi geli-
şen kadınlarda dikey geçiş
açısından intrauterin en-
feksiyonun değerlendiril-
diği ve son üç aylık
dönemdeki gebeler üze-
rinde yapılan inceleme-

lerde Covid-19’un anneden bebeğe
geçişinin olmadığı görülmüştür. Daha
sonra yapılan 936 yenidoğanı içeren ça-
lışmanın sonucuna göre ise gebeliğin
son üç ayında anneden bebeğe yüzde
3.7 oranında düşük bir oranla geçiş ol-
duğu belirlendi. Bu oran anne karnında
bebeğe geçen diğer enfeksiyonlar ile
benzer oranlara sahip bulunmuştur.

4-Koronavirüs geçiren annenin
antikorları bebeğe geçer mi?

Annede oluşan IGM bebeğe plasenta
yoluyla geçmemektedir. Bebeklerden alı-
nan örneklerde antikorlarının pozitif ol-
duğu görülmüştür. Yüzde 3.2 olan bu
oran bebeğe geçen enfeksiyon duru-
munda bebeğin kendi ürettiği antikorlar
olmaktadır.

5-Anne adayları hastalık
sürecinde vitamin ve mineral

takviyesi almalı mı?
Koronavirüs ile mücadelenin en önemli
silahlarından biri güçlü bir bağışıklık sis-
temidir. Bu nedenle anne adaylarının

pandemi süresince hem kendi hem de
bebeklerinin sağlığı için beslenmelerine
özen göstererek, bağışıklık sistemlerini
güçlü tutmaları gerekmektedir. Bununla
birlikte C ve D vitamini başta olmak
üzere normal süreçte verilen vitamin
takviyelerini almaları tavsiye edilmekte-
dir.

6-Koronavirüs doğum şeklini etkiler mi?
Doğumun doğal yollardan ya da sezar-
yen ile yapılması, gebeliğin mevcut sey-
rine, anne adayının ve bebeğin sağlık
durumuna göre kararlaştırılmaktadır.
Yapılan sınırlı araştırmalar ışığında ko-
ronavirüsün doğum şekli ile bağlantısı-
nın olmadığı söylenebilmektedir.
Dolayısıyla koronavirüse yakalanan ge-
belerin doğum şekli, önceden planlan-
dığı şekilde gerçekleştirilebilir. Anne ve
bebeğin genel sağlık durumu yerindeyse
vajinal doğum tercih edilebilmektedir.
Doğumdan sonra eve ziyaretçi kabul
edilmemesi sosyal izolasyon kurallarının
uygulanmaya devam edilmesi, anne ve
bebek sağlığı açısından son derece önem
taşımaktadır.

7-Covid-19 varlığında doğum
nasıl gerçekleştirilmelidir?

Doğum eylemi başlayan vakalar Sağlık
Bakanlığı tarafından bildirilen koşul-
larda negatif basınçlı izole odalarda
doğum ünitesinde takip edilmelidir. Ta-
kipte dikkat edilmesi gereken konular
şunlardır:

• Annenin ateşi, kandaki oksijen satu-
rasyonu, solunum oranı, nabız, tansiyon
takibi dikkatli yapılmalıdır.

• NST ile fetal izlem yapılmalıdır.
• Kan oksijen saturasyonu yüzde 95

ve üzerinde tutulmalıdır
• Doğum şekli konusunda net bir

öneri bulunmamaktadır. Serilerde do-
ğumların büyük ölçüde sezaryen ile ya-
pıldığı gözlemlenmektedir. Sezaryen
oranlarının fazla olmasında gebelerdeki
solunum sıkıntısının rol oynadığı düşü-
nülmektedir. Bununla birlikte vajinal
akıntının bebeğe geçiş riski yarattığına
dair bir kanıt bulunmamaktadır.

8-Koronavirüs anne sütü ile
bebeğe geçer mi?

Şu ana kadar yapılan araştırmalarda ko-
ronavirüsün anne sütü ile taşınabildiğine
dair bir kanıt yoktur. Bu nedenle emzir-
menin iyi bilinen faydalarının, koronavi-
rüsün anne sütü ile bulaşabilme
potansiyel riskine göre daha ağır bastığı
düşünülmektedir. Anne ve bebeğin yakın
temasının riskleri, fayda-zarar dengesine
göre multidisipliner ekip tarafından be-
lirlenmektedir.

9-Koronavirüse yakalanan gebeler,
takiplerini nasıl yaptırmalıdır?

Koronavirüs salgını boyunca gebelik ta-
kibi yaptırmak için gerekli önlemleri al-
dıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna
başvurmaktan çekinilmemelidir. Gebe-
lerdeki şüpheli ya da tanı konmuş
asemptomatik ve hafif vakalar iyileştik-
ten sonra 2-4 haftada bir ultrasonografi,
amniyon ve gerekirse doppler USG ile
takip edilmelidir.

10-Koronavirüse yakalanan anne
adaylarına radyolojik görün-

tüleme yapılabilir mi?
Alınan tüm önlemlere rağmen koronavi-
rüse yakalanılması durumunda, anne
adayı maske takarak en yakın sağlık ku-
ruluşuna başvurmalıdır. Bu süreçte
Covid-19 tanısı için tomografi gibi rad-
yolojik görüntüleme yöntemlerinin uy-
gulanması gerekebilmektedir. İlgili
hekim tarafından, bu süreçte bebek için
gerekli önlemleri aldıktan sonra radyolo-
jik görüntüleme yapılabilmektedir. Dola-
yısıyla anne adayının kendi sağlığı için
bu gibi tetkiklerin yapılmasına onay ver-
mesi önerilmektedir. Gebelerin koronavi-
rüse yakalanmaları durumunda tedavi
ve takip süreci, diğer bireylerden farklı
şekilde uygulanmamaktadır. Bu süreç
boyunca anne adayının genel sağlık du-
rumuna bağlı olarak hekim, kişinin teda-
visini evde ya da hastanede
gerçekleştirebilir.

Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölü-
mü’nden Uz. Dr. Elif Erdem Özcan, çocuklarda yüksek ateş
konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi

Kış ayları özellikle çocuklar
için hastalık mevsimi olarak
biliniyor. Bu dönemde görülen

rahatsızlıkların önemli bir çoğunluğu ise
yüksek ateşe neden oluyor. Pek çok aile
yükselen ateş değerleri ile karşılaştığında
endişeye kapılıyor ve bilinçsizce yanlış
yöntemlere başvurabildikleri için çocuk-
ların genel sağlık durumları olumsuz et-
kilenebiliyor. Memorial Şişli Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölü-
mü’nden Uz. Dr. Elif Erdem Özcan, ço-
cuklarda yüksek ateş konusunda dikkat
edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
Sonbahar ve kış mevsimi bulaşıcı hasta-
lıkların dönemidir. Bu sene koronavirüs
de yeni hastalıklar arasına girdiği için, ai-
leler çocuklarının ateşinin çıkması duru-
munda daha fazla paniğe kapılmaktadır.
Ancak yüksek ateşe yol açan enfeksiyon-
larla mücadele ederken öncelikle doğru
ateş ölçümü yapılması, ateş dereceleri
konusunda bilgi sahibi olunması, endişe

ile yanlış uygulamalar yapmaktan kaçını-
larak ateşin nasıl düşürülebileceğinin bi-
linmesi önem taşımaktadır. 

Ateş varsa vücut savaşıyor  

Ateş vücudun enfeksiyon ajanlarına ver-
diği biyolojik bir yanıttır. Bunun sağlan-
ması için beynin hipotolamus bölgesinde
bir ısı ayar merkezi vardır. Gerekli du-
rumlarda ısı ayar merkezinin aktive ol-
masıyla beraber vücut sıcaklığı
artmaktadır. Vücut ısısı normal şart-
larda 36.5 ile 37 derece arasındır. Günün
çeşitli saatlerine göre de bu sıcaklık deği-
şir. Bu sıcaklık yükseldiğinde de bağışık-
lık sisteminin elemanları aktive olur. Bu
noktada bağışıklık sistemi virüslerle sa-
vaşmaktadır. Yani ateş vücudun verdiği
sağlıklı bir tepkidir. Ateşin vücuda faydalı
olduğu bilinmelidir. Ancak 38 derece ve
üzerindeki ateş değerleri konusunda dik-
katli olunmalıdır. Küçük bebeklerin ateş
değerleri; aldıkları besinler, üzerlerindeki

kıyafetler ya da bulundukları ortama
göre değişebilmektedir. Koltuk altından
ölçülen ateşin 37.5; kulak ve makattan
ölçülen ateşin 37.8 üzerinde olması yük-
sek ateş olarak kabul edilir. Bebeklik ve
çocukluk çağında ateş kriterleri biraz
daha farklıdır. Bebeklerin ilk üç ayında
koltukaltı ve makattan ateş ölçülmesi
doğrudur. Koltukaltından ölçülen ateş
37.5'in üzerindeyse ilk olarak bebeği soy-
mak gerekir. Genelde bebeklerin üşüye-
ceği düşünülerek kat kat kalın kıyafetler
giydirilmektedir ancak bu yanlış bir uy-
gulamadır. Bebeğin bulunduğu ortam
biraz serinletildikten 15 dakika sonra ye-
niden ateş ölçülmelidir. Eğer hala 37.5
derecenin üzerindeyse mutlaka bir dok-
tora başvurulmalıdır.  Bebeklerin ilk 3
ayda enfeksiyonlara daha yatkın olduğu
bilinmelidir. Ateş durumunda 3 ay üzeri
bebekleri ilk olarak soymak ve 30-35 de-
recelik bir suyla duş aldırmak önem taşır.
ZEYNEP VURAL

Figen
Beşyaprak

Nevzat Tarhan



O lay dün akşam saatlerinde Başak-
şehir Kayabaşı Mahallesi 12.
Etap'ta meydana geldi. Beyaz oto-

mobil içinde bulunan üç kişiden ikisi oto-
mobilin camlarını açarak boş araziye doğru
4-5 el ateş etti. Mermilerden biri, köpeğe
isabet ederken magandalar olay yerinden
uzaklaştı. Yaralı köpek sürünerek bir sitenin
önüne kadar geldi. Olayı gören site sakinleri
hemen dışarı çıkarak köpeğe ilk yardım
yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Ba-
şakşehir Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipleri
sevk edildi. Olay anına tanık olan site sakin-
lerinden Seyit Kılıç, "Yukarıdan aşağı doğru

beyaz bir araç geldi. Oturan insanlara mı
sıktı, hayvanlara mı sıktı bilmiyorum. Kur-
şun direkt hayvana geldi. Ben de o sırada
penceredeydim, koşarak aşağı indim. Yuka-
rıdan eşim bez attı, köpeğin vurulan kalça
kısmına tampon yaptık. Bence rastgele açı-
lan bir ateş değil" dedi. Vurulan sokak kö-
peği ve mahallede bulunan diğer hayvanları
10 yıldır beslediğini ifade eden hayvansever
Gülhan Bideci de hemen ambulansı aradık-
larını söyledi.

Yaralı köpek tedaviye alındı

Site sakinleri tarafından ilk yardımı olay

yerinde yapılan yaralı köpek Başakşehir
Belediyesi ekipleri tarafından hayvan am-
bulansına alınarak tedavi için Başakşehir
Belediyesi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon
Merkezi'ne götürüldü. İç kanaması bulu-
nan ve ciddi miktarda kan kaybettiği tespit
edilen yaralı köpek için serum ve ilaç teda-
visi başlatıldı. Köpeğin bir hafta boyunca
gözlem altında olacağı ve tedavi sürecine
bağlı olarak yeniden ameliyat edilebileceği
öğrenildi. DHA
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B eklenen asgari ücret açıklandı ya.
Sanki bir mucize olacaktı da asgari
ücret 10 bin lira olarak açıklanacaktı.

Arkadaşlar ülke ekonomisi yerlerde sürünüyor.
Dua edelim de bu ücretleri sorun olmadan he-

sabımızda görelim.
Emekli maaşlarımızı alalım.
Yaşlılık maaşlarımızı alalım.
Bırakalım boş hayaller peşinde koşmaktan.
Dua edelim seneye zamlı maaşları da

konuşur olalım.
Yoksa üst üste gelen ekonomik krizler, döviz-

deki artışlar, üretimdeki durgunluklar, üstüne bir
de salgın krizi.

Ülke ekonomisi durma noktasına geldi.
Yakın zamanda bazı belediyeler, resmi kurum-

lar maaş ödeyemez hale gelirse kimse 
şaşırmasın.

Üst üste özel şirketlerdeki iflasları 
görmüyor musunuz?

Bu iflasların resmi kurumlarda olmayacağını
kim garanti edebilir?

*
Türkiye'de 2021 yılında geçerli olacak asgari

ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825
lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Avrupa ülkelerinde 2020 yılı ikinci yarısında
geçerli asgari ücret açıklanırken Türkiye 26 ülke
içinde sondan beşinci sırada yer aldı.

Türk lirasının son
aylarda Euro karşı-
sında değer kaybet-
mesiyle asgari ücret
Türkiye’de Euro ba-
zında ciddi bir
düşüş gösterdi. Tür-
kiye’de yılın ilk yarı-
sında 440 Euro
olan asgari ücret
yılın 2020’nin ikinci
yarısında 383
Euro’ya kadar geri-
ledi. Avrupa’dan 26
ülke içinde Türkiye
sondan 5. sırada yer alıyor. Asgari ücret son 13
yılın en düşük seviyesine inmiş durumda.

2020 yılının ikinci yarısına ait olan verilere
göre brüt asgari ücretin 2 bin 142 Euro olduğu
Lüksemburg zirvede yer alırken, ikinci sırada bin
707 Euro ile ada ülkesi İrlanda yer alıyor.

*
Lüksemburg’un açık ara lider olduğu alanda

en yakın takipçisi bin 707 Euro ile İrlanda olur-
ken, Hollanda (1636 Euro), İngiltere (1599
Euro), Belçika (1594 Euro), Almanya (1584
Euro) ve Fransa (1539 Euro) takip ediyor. Türki-
ye’nin Akdeniz’de enerji kaynakları için mücadele
içinde olduğu komşu ülke Yunanistan’da ise brüt
asgari ücret 758 Euro oldu.

*
Türkiye milli gelir sıralamasında 1960 yılında

12.Sıradaydı.
1980 yılında 20.Sıradaydı.
1998 yılında 18.Sıradaydı.
2020 yılında 19.Sırada yer aldı.
Bir anlamda 22 yıl öncesine geri döndük.
Türkiye ise 0,754 milyar dolar ile (Yani bir

trilyon dolar olmaya 250 milyar dolar eksik)
19.Sırada yer aldı.

*
2020 yılında, ABD 21 trilyon dolar gelir ile

birinci sırada.
Çin 15 trilyon dolar gelir ile ikinci sırada.
Japonya 5 trilyon dolar ile 3. Sırada.
Almanya 4 trilyon dolar ile 4. Sırada.
Hindistan 3 trilyon dolar gelir ile 5.Sırada yer

aldı.
Rakamlara baktığımızda bir başka değiş ile

ilk 20 ülkenin geliri orantılandı-
ğında Türkiye sadece yüzde 1’lik gelire sahip.

*
Bütün bu rakamlara bakıldığında Ak Parti ik-

tidarının 2023 hedefi olan ilk 10’da yer alma
beklentisi mucize.

Bırakın ilk 10.Sırayı böyle giderse Türki-
ye’nin G-20 dışında kalma ihtimali var.

Türkiye 2013 yılında 950 milyar dolar milli
gelir ile 16.Sıradaydı.

O dönemde 10.Sıradaki Hindistan’ın milli ge-
liri 1.8 trilyon dolardı.

Bugün Hindistan 3,5 trilyon dolar milli gelire
sahipken biz Holllanda’nın ¼’ü kadar gelire
(750 milyar dolar) sahibiz.

Türkiye’nin 2023 yılında milli gelir sıralama-
sında 10 büyük ülke arasında yer alması için
önce 10.Sıradaki Hindistan’ı geçmesi gerekiyor.

*
Herkes 10 çocuk yaparsa toplam milli gelir

daha yüksek olabilir. Ancak, ortalamaya vurdu-
ğumuzda kişi başı milli gelirde Türkiye ne yazık
ki ilk 50’de bile değil.

Örneğin İsviçre milli gelir sıralamasında ülke
olarak 700 milyon dolara,  Hollanda 900 milyon
dolara sahip, Almanya 4 trilyon dolara sahip.

Nüfusa göre orantılandığınızda Türkiye 750
miyar doları 82
milyon kişi ile bölü-
şüyor, İsviçre 700
milyar doları 8,5
milyon kişi ile,  Hol-
landa 900 milyar
doları 17 milyon
kişi ile, Almanya ise
4 trilyon doları 83
milyon kişi ile bölü-
şüyor.

Burada kişi ba-
şına milli gelire
baktığınızda ne
yazık ki Türkiye 

çok gerilerde yer almakta.
Mesela Endenezyo 1,1 milyar dolarlık milli

gelir ile bizim üzerimizde ama kişi başına vurdu-
ğunuzda bu ülke bu rakamı 267 milyon kişiye
bölmekte.

Peki ekonominin düzene girmesi için neler mi
gerekiyor.

Hırsızlığın, yolsuzluğun önce yolu kesilmeli.
Üretime gidilmeli.
Türkiye’nin enerjisi içerisinde kalmalı.
İç üretime gidilmeli.
Faiz ödemelerinden kurtulmalı.
Dürüst yöneticilerimiz iş başında olmalı.
Para basılması artık durdurulmalı.
Eğitim düzenimiz düzelmeli.
Gençlerimiz çalışacak ortam bulmalı.
Ülkede huzur havası esmeli.
Siyasilerimiz insanları geren değil birleştiren,

kucaklaştıran, umutlandıran politika 
geliştirmeli.

Medyamız yandaşlığı, karşıtlığı bir kenara bı-
rakarak sadece ‘gazetecilik’ yapmalı.

Spor dünyamız centilmenlikten 
vazgeçmemeli.

Polisimiz, askerimiz çatışmamalı.
Esnafımızın yüzünü güldürecek sistemler 

geliştirilmeli.
*

Aksi halde bırakın ekonomik düzeyi iyi olan
ülkeler arasında ilk 10:sırada olmayı.

Yarın 19.Sırayı da arar da bulamayız!
Ve milli gelirimiz ortadayken asgari ücreti bin

avro beklemek yerine daha gerçekçi olmayı da
unutmammalıyız…

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Asgari ücret neden
bin avro olmadı?

Bağcılar TEM Oto-
gar Bağlantı Yolu'nun
yanında bulunan boş

arazide 40'lı yaşlarda erkek cesedi
bulundu. Kimliği tespit edileme-
yen ceset otopsi işlemleri için Adli
Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bağcılar, TEM Otogar Bağlantı
Yolu yanında bulunan boş ara-
zide, yerde hareketsiz şekilde
yatan kişiyi görenler durumu
polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen
sağlık ekipleri hareketsiz şekilde

yerde yatan kişiye müdahale etti.
Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin
hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri olay yerine şerit çe-
kerek çevrede güvenlik önlemi
aldı. Ekipler yaptığı incelemede
hayatını kaybeden kişinin üze-
rinde kimliğe rastlanmazken, ölen
40 yaşlarında olduğu öğrenildi.
Yapılan incelemelerin ardından
hayatını kaybeden kişi otopsi iş-
lemleri için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Polisin olay
ile ilgili soruşturması sürüyor.

KOPEKTEN NE 
ISTEDINIZ!

TEM otoyolunda erkek cesedi bulundu!

Başakşehir ilçe emniyet Müdürlüğü ka-
yaşehir Polis Merkezi ekipleri de olayın
ardından yaptıkları çalışma sonucu iki
şüpheliyi tespit etti. Gözaltına alınan
Burak G. adliyeye sevk edilirken, 
Zekeriya e. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne
teslim edildi.

2 şüpheli var

Başakşehir'de 
otomobille giden
magandaların açtığı
ateş sonucu sokak
köpeği yaralandı.
Köpek ameliyata
alınırken olayı
gerçekleştirdiği 
tespit edilen 2 
şüpheli gözaltına
alındı. Site sakini
Seyit Kılıç olay anını
anlatarak, "Bence
rastgele açılan 
bir ateş değil" dedi

Dehşet anları saniye 
saniye kaydedildi
Beyoğlu'nda Zafer Seferyılmaz tartıştığı kişi tarafından boğazından ve vücudunun
çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Hastaneye tedavi altına alınan Zafer Seferyılmaz
hayatını kaybederken, dehşet anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı

olay, Beyoğlu Güllabici
Sokak üzerinde saat 09.30 sı-
ralarında meydana geldi. So-

kakta Zafer Seferyılmaz ile ismi henüz
öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz
belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kav-
ganın büyümesi üzerine bıçağını çıkaran
kişi, Zafer Seferyılmaz'ı boğazından ve
vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı.
Ağır yaralı adam, kendini yakında bulu-
nan Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'nden
içeri attı. Bıçaklı sal-
dırgan ise ara sokak-
lara girerek kaçtı. Polis
ekipleri yere yığılan ya-
ralı için olay yerine
sağlık ekibi çağırdı.
Polis merkezinden
sedyeye alınan yaralı
kalp masajı yapılarak
ambulansa konuldu.
Vücudunda ondan
fazla bıçak darbesi bu-
lunan Zafer Seferyıl-

maz hastanede yapılan tüm müdahale-
lere rağmen hayatını kaybetti. 

Polis çalışma başlattı 

Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakala-
mak için çevredeki kameraları inceledi.
Eşkali belirlenen saldırganın yakalan-
ması için çalışma başlatıldı. Öte yandan
dehşet anları bir vatandaş tarafından cep
telefonu kamerası ile saniye saniye kay-
dedildi. DHA

Parayı da çaldılar 
kasayı da götürdüler
Avcılar'da bir kafeye kısa aralıklarla iki
kez giren dört hırsız polis tarafından
kısa sürede yakalanırken, iş yeri sahibi
Özcan Özbey, hırsızların çaldığı toplam 
2 bin TL ile beraber her seferinde 
4 bin lira değerindeki kasayı da
götürmelerine üzüldüğünü söyledi

Merkez Mahallesi'ndeki
Ahmet Taner Kışlalı Caddesi
üzerinde bulunan kafeye bir ay

içerisinde iki kez gelen hırsızlar her sefe-
rinde de cam kapıyı zorlayarak içeri gir-
dikten sonra birinde içinde 500, diğerinde
yaklaşık 1500 TL para ile kasaları da
söküp götürdü. Kafe sahibi Özcan Özbey,
güvenlik kameraları ile saniye saniye kay-
dedilen hırsızlık olaylarından kısa süre
sonra Avcılar Polis Merkezi'ndeki ekiple-
rin şüphelileri yakaladığını anlattı. Özbey,
polisin şüphelileri yakalamasından son
derece memnun olduklarını anlatırken,
“Kasayı zorlayarak açıyorlar. Her defa-
sında kasayı da nedense alıp götürüyorlar.
Çalınan para miktarım 2 bin TL ancak,
iki kez 4'er bin TL tutarında kasaları da
götürdüler. Şu an satıştan gelen parayı
plastik kutuya koymak zorunda kaldık.
Bir ayda 3'üncü kez kasa siparişi vermek
zorunda kaldık. Yeni kasayı bekliyoruz"
dedi. Avcılar Polis Merkezi ekipleri tara-
fından yakalanan 4 şüpheliden 2'sinin tu-
tuklandığı, 2'sinin ise tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldığı be-
lirtilirken çaldıkları kasalar bulunamadı.

GünGören'deki iş
yerinden bir miktar
para ile laptop bilgi-

sayar çalarken güvenlik kame-
ralarına görüntüleri yansıyan
engelli hırsızlık şüphelisi,
parkta yürürken kendisini aksa-
yan ayağından tespit eden polis
ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, 17 kasım günü Sanayi
Mahallesi Sancaklı Caddesi
üzerinde bulunan iş yerinde
meydana geldi. Akşam saatle-
rinde iş yerine giren kişi, bir
miktar para ile dizüstü bilgisa-
yar çalarak ortadan kayboldu.
Bildirilmesi üzerine gelen Gün-
gören Asayiş Büro Amirliği
ekipleri, iş yeri ve çevredeki
güvenlik kamera görüntülerini
inceledi. incelemede cerrahi
maskeli bir kişinin iş yerine gi-
rerken, çıkarken ve hırsızlık ya-
parken güvenlik kameralarına
görüntülerinin yansıdığı gö-
rüldü. Yüzü anlaşılamayan şüp-

helinin sol ayağından aksadığı
fark edildi. Bu bilgi üzerine ça-
lışma yapan ekipler, eşkale
uygun bir kişinin Terazide-
re'deki kayalar Parkı'nda takıl-
dığını öğrendi. Parkta bekleyen
ekipler, sol ayağından aksayan
ve eşkale uygun olan kişiyi
parkta yürürken görerek onu
gözaltına aldı. Şüpheli idris A.,
Güngören Asayiş Büro Amirli-

ği'ne götürülerek sorguya
alındı. idris A.'nın polisteki iş-
lemleri devam ediyor.

Ayağı sayesinde yakalandı!

Hırsızlar
çatıdan girdi

Beyoğlu'nda bi-
nanın çatısından iş
yerine giren iki kişi,

çelik kasada bulunan 260 bin
lirayı alarak kayıplara karıştı.
Şüphelilerin çatıdan aşağıya
inme anları güvenlik kamera-
larına yansıdı. Geçen cumar-
tesi gecesi 5 katlı binanın
çatısından giren ve merdiven-
lerden aşağıya inen iki şüpheli,
birinci kattaki iş yerine yö-
neldi. Güvenlik kameralarını
çalışmaz hale getiren şüpheli-
ler,  çelik kapıyı matkap, levye
gibi aletlerle kırarak içeriye
girdi.  Çelik kasayı da mat-
kapla delen şüpheliler, içindeki
260 bin lirayı alarak kayıplara
karıştı. Pazartesi günü kırık
kapı ve açık kasayı gören iş
yeri çalışanları, durumu polise
bildirdi. Güvenlik kamera ka-
yıtlarını inceleyen ve delil araş-
tırması yapan polis ekipleri,
kaçan şüphelileri yakalamak
için çalışma başlattı. İş yeri sa-
hibi Memiş Akpınar "Cumar-
tesi günü saat 23.05
sıralarında binanın çatısından
giriş yapmışlar. İki kişi kame-
ralara yansımış” dedi.



D enizköşkler Mahalle-
si'nde D-100 Karayolu
yan yol üzerinde yıllar-

dan bu yana eğik duran ‘Bahar
Apartmanı ile ilgili Avcılar Beledi-
yesi tarafından yapılan tespitlerde
yapının can ve mal güvenliği açı-
sından tehlike oluşturduğu göz
önüne alınarak, geçen yılın Ekim
ayında mühürlenmesi kararlaştı-
rıldı. Yaptırılan performans testle-
rinde de çürük olduğu tespit
edilen eğik binada 1999 yılındaki
Gölcük Depremi’nden 1 yıl önce
güçlendirme yapıldığı belirtildi. 

Tedirginliğe neden oldu

Sahiplerinden bir bölümünün
yurt dışında bulunması, hak sa-
hiplerine tebligat yapılamaması ve
hukuki engeller nedeniyle bina bir
türlü yıktırılamadı. Bu binanın
hemen yanında bulunan binanın
1’inci katında oturan her geçen yıl
biraz daha üzerlerine eğilen bina-
dan tedirgin olduklarını belirten
Mesut Coşar, geçen eylül ayında
sinirlerinin bozulduğunu belirtir-
ken, "Her an bina üzerimize
doğru yıkılacak diye korkuyoruz.
Avcılar’ın kötü bir simgesi olan bu
binanın yıkılması için ne bekleni-
yor. Bir kepçe bile bu çürük binayı
bir günde yıkabilir. Sesimizin du-
yulmasını istiyoruz" dedi.

Meclis karar aldı

Binanın sahipleri tarafından yıktı-
rılmaması üzerine Avcılar Belediye
Meclisi aldığı kararla binanın yıktı-
rılmasını ve yıkım giderlerinin bina
sahiplerinden tahsiline karar verdi.
Kararın ardından ihaleyi alan
firma, bu sabah iş makinelerini ge-
tirerek 'Bahar Apartmanı'nı yık-
maya başladı. Yıkımdan önce
belediye zabıta ekipleri, yandaki
binada oturanları güvenlik açı-
sından geçici olarak tahliye
etti, bölgeye güvenlik şeridi
çekti, ardından yıkıma ge-
çildi. Yıkım firması yetkilisi
Osman Meriç, "Belediye
kararı üzerine burayı yıkı-
yoruz. Bina tehlikeli
yanda oturanları tahliye
ettirdik. Üst katları çok
çürük. Alt katları güç-
lendirmişler onlar
sağlam gibi görünü-
yor" diye konuştu.
DHA
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İSTANBUL4

İ srail’de son iki yılda 4. Kez seçim ka-
rarı alındı. İsrail'de ‘Netanhayu’ hükü-
metinin 2020 bütçesi yüzünden çıkan

anlaşmazlık nedeniyle ülkede yeniden erken
seçim kararı alındı.

İsrail’in yaklaşık 15 yıldır Başbakanı olan
Binyamin Netanyahu, yolsuzluk, skandallar,
ailesi ve çeşitli devlet başkanlarıyla yaşadığı
polemikler yüzünden eleştirilerin odağında.
Aslında önceki seçimleri de bu tarz eleştiri-
ler getirilmesine rağmen ‘güvenlikçi’ politi-
kalar ve daha az kötü olduğu için

seçiliyordu. Netanyahu’nun partisi Likud ile
koalisyon ortağı Savunma Bakanı Gantz'ın
liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın 2020
bütçesini tanınan sürede meclisten geçireme-
mesi nedeniyle ülke yeniden erken seçime 
gidecek.

Aslında bir süredir Tel Aviv sokaklarında
gerçekleşen Netanyahu karşıtı protestolar,
2021’deki yapılacak olan seçimin haberci-
siydi. İsrail bütçesinin oylamaya sunulama-
ması nedeniyle zorunlu erken seçim süreci
başlamış oldu.

Netanyahu ile koalisyon or-
tağı Gantz, 2 Mart 2020'de yapılan seçimin
ardından koalisyon hükümeti kurma kararı
vermişti. Birbirine rakip olan bu iki siyaset-
çinin kurduğu hükümet mayısta göreve baş-
lamıştı. Ancak Netanyahu ile Gantz yıllık
bütçenin meclisten geçirilmesi konusunda
ayrılığına düştü. Netanyahu, sadece 2020 yı-
lının bütçesinin Gantz ise 2021’in de Mec-

lis’te oylamaya dahil edilmesini istemişti.
Özetle, Netanyahu, geçimsizliği nedeniyle

yine bir koalisyon hükümetinin daha yıkılma-
sına neden oldu. Artık O’nun bu geçimsizliği
İsrail siyasetinin ve İsrail halkının tahammül
edilemez noktaya getirmiş durumda. 

Netanyahu hakkında yolsuzluk, rüşvet ve
güveni kötüye kullanmak üzere üç ayrı suç-
lama bulunuyor. İddianamede Netanyahu
hakkında rüşvet suçlamasından 10 yıla, yol-
suzluk ve güveni kötüye kullanmaktan suçla-
malarından ise 3 yıla kadar hapis cezası
isteniyor

2021’de yapılacak olan seçimde de Ne-
tanyahu ve partisi yine birinci çıkarsa; bir-

kaç ay sonra ‘yeniden’ İsrailler sandığa gide-
cektir. Netanyahu gidene kadar İsrail’de
‘sonsuz seçimler’; ‘O’nsuz’ olana kadar
devam edecektir.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre,
seçimin 23 Mart 2021 tarihinde yapılması
bekleniyor. Birbirine rakip iki siyasetçinin
kurduğu koalisyon hükümeti 2020-mayısta
göreve başlamıştı. Koalisyon anlaşmasına
göre, ilk 1.5 yıl başbakanlık koltuğuna Ne-
tanyahu, sonraki 1.5 yıl da Gantz’ın otur-
ması kararlaştırılmıştı. Anket sonuçları ise
Netanyahu ile Gantz’ın birbirine yakın göste-
riyor. Bu demek oluyor ki Eylül veya Ekim
2021’de de İsrail’i bir seçim daha bekliyor.

İsrail’de ‘sOnsuz seçim’

SAHA ekibi, kapı kapı dolaşarak bele-
diye hizmetleriyle ilgili bilgi veriyor. Ço-
cukların EBA’ya ulaşma olanaklarını,

sosyal yardım ihtiyaçlarını tespit ederek sorunların
çözümünü hızlandırıyor. Ayrıca, vatandaşın bele-
diye hizmetlerinden memnuniyet ya da memnuni-
yetsizliğini de tespit ederken, mahalledeki
derneklerle, spor kulüpleriyle, cami ve cemevi yöne-
ticileriyle, okul müdürleri ve okul aile birlikleri baş-
kanlarıyla görüşerek, onların da sorunlarını ve
çözüm önerilerini de dinliyor. Tespit edilen sorun-
lar ilgili müdürlüklere iletiliyor ve hızlı çözüm için
çalışmalara başlanıyor. Katılımcı ve sosyal beledi-
yecilik perspektifi ile gerek saha ekibi, gerek çözüm
merkezi gerekse sosyal medya ile vatandaşların so-
runlarını 7 gün 24 saat dinleyen ve takip bir ekip
çalışıyor.
Saha ekibi, ekim ayından bu yana Beşyol, Fatih,
Gültepe, Halkalı, İnönü, Mehmet Akif, Tevfikbey,
Yarımburgaz, Yenimahalle ve Yeşilova mahallele-
rinde 7 bin 592’si hane, 3 bin 518’i de işyeri olmak
üzere toplam 11 bin 110 ziyaret gerçekleştirdi.

Çözümsüz kalmayacak

Mahalle ziyaretlerini sürdüren saha ekibinin, Kü-
çükçekmeceliler tarafından memnuniyetle karşılan-
dığını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı
Belediye Kemal Çebi, “Pandemi günlerinde Kü-
çükçekmeceliler çözümsüz kalmasın, kendilerini
yalnız hissetmesinler diye var gücümüzle çalışıyo-
ruz. Vatandaşlarımızın sorun, talep ve beklentilerini
birebir dinleyebilmek, sorunları yerinde tespit
etmek çok mühim. Bu çalışma bize bir yandan
kendi eksikliklerimizi görme, diğer yandan da va-
tandaşlarımızdan gelen önerileri değerlendirme
şansı veriyor. Önümüzdeki günlerde bize ulaşan
önerileri de değerlendirerek ilçemiz için yenilikçi ve
sürdürülebilir yeni çalışmalar yapacağız” diye ko-
nuştu.

Esnaf ile görüştü

Pandemi sebebi ile esnaf ve yurttaşlar ile bir araya
gelemeyen Çebi, “Benim en çok sevdiğim iştir bu.
Sokakta gezmek, esnafla sohbet etmek, onun bir
sorunu varsa dinlemek, önerilerini almak isterim”
ifadelerini kullandı. İnönü Mahallesi’nde pide sa-
lonu bulunan Hamit Talay, “Saha ekibinin bizim
sorunlarımızı sorması çok güzel. Taleplerimizi din-
lemesi, size geri dönüş yapması bile çok güzel bir
çalışma” dedi. DHA

Avcılar’da 1993
yılında yanındaki
binanın hafriyatı

alınırken yan
yatan ve aradan

geçen 27 yılda
eğimi artan 5 katlı

bina geçen yıl
mühürlenmişti.

Çevre sakinlerinin
de geçerken 

tedirginlik
duydukları bina,

belediye meclisinin
aldığı kararla

yıkılmaya başlandı

Saha çözüm 
ekibi iş başında
Küçükçekmece Belediyesi, koronavirüs
sürecinde vatandaşların sorunlarını
yerinde ve hızlı tespit etmek için 'Konuş
Küçükçekmece Kemal Başkan Dinliyor'
projesiyle 16 kişilik saha ekibi oluşturdu
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SONUNDA YIKILDI

drhusamettin@hotmail.com 

Hüsamettin ASLAN

Drone ile görüntülenen yıkım çalışmaları
yoldan geçenlerin de ilgisini çekti. 

Bölgede oturanlar bina önüne araçlarını
park ederken ve buradan geçerken 

endişe duyduklarını, son 
dönemde buraya bazı 
bağımlıların geldiğini 

duyduklarını 
söylediler.

VATANDAŞ RAHATLADI

3 hafta sonra taburcu oldu
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Covid-19 ile 3 haftadır sürdürdüğü mücadeleyi
kazandı. Akgün; “Bu süre içerisinde sağlık çalışanlarının nasıl insanüstü bir gayretle çalıştıklarını
görmenin hem onurunu, huzurunu hem de mutluluğunu yaşadım” diye konuştu

6 ARALIK tarihinde yapılan testi
pozitif çıkan ve o tarihten itibaren
Covid-19 ile mücadelesini hasta-

nede sürdüren Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün taburcu edildi. Bir
süre evinde istirahat ettikten sonra görevine
dönecek olan Başkan Akgün, 21 günlük te-
davi sürecinde yaşadıklarını, "21 günlük bir
tedavi sürecim bitti. Şimdi eve istirahate
döndüm. Bu süre içerisinde sağlık çalışanla-
rının nasıl insanüstü bir gayretle çalıştıkla-
rını görmenin hem onurunu, huzurunu,
hem de mutluluğunu yaşadım. 2021 yılı in-
şallah bundan daha güzel olacaktır. Herkese
şunu söylemek isterim; bilim heyetlerinin
özellikle tıp alanındaki bilim kurullarının is-
teklerine, onların talimatlarına birebir uya-
rak gece gündüz 24 saat insanımızın
hayatını kurtarmak için çalışan sağlıkçıları
en büyük desteği vermeliyiz. Bunu da yap-
mak zorundayız. Bu milli bir mesele" dedi. 

Hepimizin en önemli vazifesi

"Önümüzdeki günlerde virüsün nasıl bir
durum alacağını bilemeyiz" diyen Akgün,
"Bütün gücümüzle ülkemizin, milletimizin,

kendimizin, ailemizin sağlığını korumak ve
sağlıkçılara alabildiğine destek olmak hepi-
mizin en önemli vazifesi. 2021 yılının
2020’den çok daha umut dolu, mutluluk
dolu, bütün kötülüklerin geride kaldığı bir yıl
olmasını temenni ediyorum. 2021 yılı tüm
insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve  barış

getirsin. Önce sağlık getirsin. Daha nice
güzel günlerde görüşmek üzere. 2021 yılı-
mız huzur ve sağlık dolu olsun. Sevgi ve
saygılarımla bütün Büyükçekmece ailemi
kucaklıyorum. Herkese bir kez daha nice
mutlu, güzel günler diliyorum" ifadelerini
kullandı. 

Kadınlara anlamlı destek
KARTAL Beledi-
yesi’nin de desteği
ile Uğur Mumcu

Kültür Merkezi’nin bahçesinde
açılan Uğur Mumcu Mahal-
lesi Kadın El Emeği Pazarı’nın
açılışına; Cumhuriyet Halk
Partisi Kartal İlçe Başkanı
Efendi Argunşah, Kartal Bele-
diyesi Başkan Yardımcıları,
birim müdürleri ve mahalle
muhtarlarının yanı sıra; sivil
toplum temsilcileri ve mahalle
sakinleri katıldı. Ev yemeklerin-
den, takılara, seramik ürünler-

den mayalı ekmeğe pek çok
farklı ürünün bulunduğu
Pazar, 4 gün boyunca açık ola-
cak.

Aile bütçelerine katkı

Uğur Mumcu Mahallesi’nde
ikamet eden 20 kadının hazır-
ladıkları ürünler ve el emeği
eserler ile katıldığı Uğur
Mumcu Mahallesi Kadın El
Emeği Pazarı’nın açılış kurde-
lesini; Cumhuriyet Halk Partisi
Kartal İlçe Başkanı Efendi Ar-
gunşah, Kartal Belediyesi Baş-

kan Yardımcıları Oktay Aksu,
Adem Uçar, Ali Apaydın, Bay-
ram Ali Baştan, Cengiz Türk-
men ve İmam Aydın’ın yanı
sıra ve mahalle sakinleri birlikte
kesti. Açılışta kısa bir konuşma
yapan Kartal Uğur Mumcu
Mahallesi Muhtarı Soner Eker,
kadınların pazarı, emek vererek
oluşturduklarını belirterek des-
tek veren herkese teşekkür etti.
Eker’in ardından söz alan Kar-
tal Belediye Başkan Yardımcısı
Oktay Aksu, 4 gün boyunca
açık kalacak pazarda kadınla-

rın evlerinde yaptıkları ürünleri
ve hediyelik eşyaları sergileye-
rek hem aile bütçelerine kat-
kıda bulunacaklarını hem de
sosyal bir etkinlik yapacaklarını
söyledi. Kartal Belediyesi’nin
Soğanlık’ta yeni bir park açılışı
yapacağını ve bu parkta 20
ahşap kulübenin olacağını be-
lirten Başkan Yardımcısı Aksu,
bu alanların da kadınların kul-
lanımına açılacağını söyledi ve
uygun olan diğer mahallelerde
de bu projenin hayata geçirile-
ceğini ifade etti. DHA

Kartal Uğur Mumcu 
Mahallesi’nde ikamet eden
kadınların bir araya gelerek 
mahallenin muhtarı Soner

Eker’in girişimi ile 
düzenledikleri el emeği

pazarının açılışı
gerçekleştirildi
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Pandemi döneminde alt
yapı ve üst yapı çalışma-
larına hız veren Tuzla

Belediyesi, ilçe genelinde 7 yeni
parkı hizmete açarken, 3 revize
park ile çok sayıda yeşil alanlar
oluşturarak 12 bin 119 metrekare
yeşil alanı daha Tuzla halkının hiz-
metine sundu. Yapılan parklar ile
beraber toplam park sayısı 136’ya
yükseldi. Ayrıca gençlerin ve ço-
cukların beden sağlığı, ruhsal ve
zihinsel gelişimlerini kolaylaştır-
mak ve deşarj olmalarını sağlamak
amacıyla 7 yeni açık hava spor sa-
hası ve 11 sahayı yenilenerek top-
lamda 6 bin 188 metrekarelik saha
yapımını gerçekleştirildi. Pandemi
nedeniyle alınan tedbirlerin uygu-

landığı alanlarda toplam 2 milyon
12 bin 596 metrekarelik alan ise
özel sıvılar ile dezenfekte edildi. Bu
sayede parkları kullanan her yaş-
tan vatandaşın sağlığı da korun-
muş oldu.

Hizmete ara vermedik

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı, pandemi şartlarına rağmen,
Tuzlalılara en iyi hizmeti sunmaya
çalıştıklarını belirterek, şunları söy-
ledi. “2020 yılı özellikle zor geçti.
2020 yılındaki pandemi süreci ile
beraber gerek dünyadaki gerek
jeopolitik konumumuzdaki ekono-
mik değerlendirmeler ve iniş çıkış-
lara rağmen biz 2020 yılında
Tuzla’da hizmetlerimizi online ola-

rak sunmaya çalıştık. Pandemi ne-
deniyle ne kadar evlerimize kapa-
nıyor olsak bile sosyal ve kültürel
faaliyetlerimizi vatandaşlarımız ile
paylaşarak bu süreci beraber atlat-
maya çalıştık. Ama hizmetlerimize
de ara vermedik. Hizmet etmeye
devam ettik. Bugün parklarımız-
dan bir tanesindeyiz. Bir yıl bo-
yunca toplam 7 tane park yaptık.
Toplamda 16-17 tane park ve sa-
hanın revizyonu yaptık. Bu yapmış
olduğumuz çalışmalar ile birlikte,
2020 yılında vatandaşlarımıza en
iyi hizmeti sunmak için gayret sarf
ettik. Yeşil alan ve spor alanı mik-
tarını artırarak, tüm parklarımızın
revizyonunu tamamladık" dedi.
DHA

7 tane yeni park
tamamlandı
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bir yıl boyunca toplam 7 tane yeni
park yaptık. Ayrıca 16-17 tane park ve sahanın revizyonunu tamamladık.
Bu yapmış olduğumuz çalışmalar ile birlikte, 2020 yılında vatandaşları-
mıza en iyi hizmeti sunmak için gayret sarf ettik” ifadelerini kullandı

lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve
Çevre Müdürlüğü ekipleri, kent gene-
linde son bir yılda 39 bin 456 ton 35 ki-

logram çöp topladı. Toplanan çöpler  Kırklareli
Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve
İşletme Birliği (KIRK-KAB) tesisinde işlemden
geçirilerek elektrik enerjisine çevrildi. Ayrıca
“Sıfır Atık” hedefi doğrultusunda mahalle ma-
halle gezen ekipler bin 12 ton cam ile 732 ton ka-
rışık ambalaj topladı. Bu ambalajlar geri
dönüştürülerek doğaya kazandırıldı. 

Günde 110 ton çöp toplandı

Lüleburgaz Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yeni çöp
kamyonlarıyla güçlendirdiği Temizlik ve Çevre
Müdürlüğü, 2020 yılı içinde toplam 39 bin 456
ton 35 kilogram çöp topladı. Güçlendirilmiş araç
filosuyla birlikte günde 110 ton çöp toplayan
ekipler, bunun yanı sıra kent genelindeki 2 bin
440 konteyneri belirli aralıklar dahilinde tek tek
deterjanlı suyla temizliyor.

Vatandaştan sıfır atığa destek

Tüm bunlarla birlikte “Sıfır Atık” parolasıyla
yola çıkan Lüleburgaz Belediyesi, 22 mahalle
muhtarlığından, vatandaşların bıraktığı geri dön-
üştürülebilir malzemeleri toplamaya devam edi-
yor. Lüleburgazlıların büyük destek verdiği sıfır
atık uygulaması sayesinde, içinde ayrı ayrı böl-
melerin bulunduğu atık toplama aracıyla topla-
nan atıklar geri dönüştürülerek doğaya
kazandırılıyor. Bu kapsamda Lüleburgaz Beledi-
yesi son bir yıl içerisinde bin 12 ton cam atığı ile
732 ton karışık ambalajı topladı.

39 bin ton çöp 
enerjiye döndü!

STK’ları imha kanunu...

İ ktidarı ve muhalefeti ile demokrasi oyununun
oynandığını her gün biraz daha anladığımız bir
süreci yaşayan ülkede en son tartışılan konu

"Kitle İmha Silahları kanun teklifi” adı altında hiç-
bir işe yaramıyor denen ama çıkardığı her yasa ile
mevcut iktidarın ve gelecek iktidarların 'Tek adam'
rolüne yol açmaya devam eden mecliste onaylanan
kanunla sıranın mevcut iktidarın ele geçiremediği,
hükmedemediği sivil toplum kuruluşları olduğu iddia
edilip, belirtilmekte.

Gazeteciliğin yanı sıra iki sivil toplum kuruluşu
başkanlığını da yapan biri olarak torbalanıp, çıkarı-
lan ve adı "Kitle İmha Silahları kanun teklifi” olma-
sına karşın asıl hedefinin stk'lar olduğunu anlarken
buna neden ihtiyaç duyulduğuna baktığımızda ilk iş
olarak Eczacılar Odasına yönelik başlatılan ve baro-
lara kadar gelen süreci hatırlıyorum.

Çünkü başlarında 'Türk' kelimesi olan birçok sivil
toplum örgütünün mevcut iktidara karşı görüşte ol-
duğunu bilen biri olarak bu stk'ların yapılan tüm
ayak-oyunlu seçimlere karşın bir türlü ele geçirele-
mediğini bir benim değil, mevcut iktidarı 
oluşturanların en büyük şikayetleriydi.

Evet, sendikaların sararıp, yanan bir kâğıt gibi
ortadan kaybolduğu, aydınların sus-pus ya da işine
geldiğinde top sakallı, gözlüklü , kolunun altında
cumhuriyet gazetesi taşıyan aydın,işine gelmediğin
de ise ortadan kaybolup yaşananları izleyen asıl fa-
şistlerin bu iki yüzlülüğünü fırsat bilen iktidar dün
başkalarına bugün de sıra sende diyerek yol almaya
devam ediyor.

Beşli cuntanın hazırlatıp, silah altında tuttuğu
topluma alelacele onaylattığı Anayasa ile bugüne
kadar idare edilen ama çoğu sağcı ya da muhafaza-
kâr iktidarlarca çıkarılan her yasa veya genelge ile
daha da beter hale getirilip, cuntacıları aratan bir
Anayasa haline dönüşen Anayasayı aratan yeni yasa
ve hükümlere baktığımızdada iktidarlar kadar, çoğu
zaman iktidarın getirdiği yasaları, uygulamaları
onaylayan ya da sesiz kalan muhalefetin suçunun da
hiç az olmadığını görmek mümkün.

Çünkü A haber denen kuruluşun başını çektiği
havuz medyasını kurdurduğu ileri sürülen iktidara
kızıp, kendi besleme medya ve kanallarından aynı-
sını yapan muhalefetin hiç bir etkinliğinin kalmadığı
o mecliste ne gezdiğini ve niye kırmızı koltuklara
oturup, demokrasi denen ama sadece desinler diye
oynatılan seneryoya neden artistlik yaptıklarınıda
kimse sormaz ve sizin etkiniz yoksa 'orada ne 
geziyorsunuz? diye sormaz.

Evet, "Kitle İmha Silahları kanun teklifi" adı al-
tında meclise getirlen son torba yasa ile aslında der-
neklere kayyum atanmasının da önü açıldı denen
yasa ve diğerleri yasa haline gelirken iktidara kızan
muhalefetin ne yaptığını da sorgulamak gerekmez
mi?

Bilmem ama benim bu son yasa ardından düşün-
düğüm tek şey 'Filler sevişir, çimler ezilir', 'Filler dö-
vüşür yine çimler ezilir' sözünü hatırlarken ezilenin,
ezildiği söylenen çimlerin kendi üzerinde sevişilme-
sine de, dövüşülmesinede razı bir çim olmayı tercih
ettiği içindir bugüne kadar oynanan demokrasi
oyunu adı altındaki gerçek oyunun sergilenmesine...

Örnek mi?

Cumartesi annelerinin eylem yaptığı İstiklal Cad-
desi'ndeki ÇYDD, barolar, odaların genel merkezle-
rindeki, şubelerindekileri veya diğerlerinin hiç gidip
o bugün dağıtılan ve benzerlerinin Diyarbakır'da
oluşturulan annelerin yanında yer aldılar mı ya da
muhalefet geçinip, mecliste kırmızı koltukta otur-
maktan, oturum parası almaktan öte bir şey 
yapmayanları gördünüz mü?

Bilmem ama ben görmedim, haberlerime, 
yorumlarına haber olacak fotoğraf göremedim.

Ha unutmadan bugün çıkarılan yasaların yarın o
yasaları çıkaranlara ne kadar yararlı olcağınıda dip
not olarak buraya yazıp, yazımızı bitirelim mi?

Ben görmedim, sizi bilmem...

OLTAMIZI 
TEKNELERE
SALLIYORUZ

İstanbul Boğazı'nda son
dönemde artan balıkçı tek-

nelerinin sayısı, kıyıdaki
olta balıkçılarını isyan 

ettirdi. Gırgır teknelerinin
balık popülasyonuna zarar
verdiğini söyleyen balıkçı-

lar, olta ile balık tutama-
dıklarını ve bu duruma bir
an önce çözüm bulunma-

sını istediklerini söyledi

S on günlerde İstanbul Boğazı'nda
balıkçı teknelerindeki artış olduğu
gözleniyor. Özellikle olta balıkçı-

lığı yapanlar, gırgır tekneleri yüzünden
balık tutamadıklarını söylüyor. Sabahın
erken saatlerinde oltalarıyla sahile gelen
balıkçılar, kıyıya yakın duran gırgır tek-
neleri sebebiyle eve elleri boş dönüyor.
Bazı balıkçılar, “Bizim tutkuydu, elimiz-
den alıyorlar" derken bazı balıkçılar ise,
“Konu sadece bizlik değil, bu şekilde
balık popülasyonuna da zarar veriliyor.

Yasal sınırlamanın en az 40 -50 metre
olması lazım" diyerek duruma tepki gös-
teriyor.

Gırgırlar engel oluyor

Eşiyle birlikte düzenli olarak balık tut-
maya geldiklerini söyleyen Rabia Memi,
gırgır teknelerine sitem etti. Memi,
“Balık tutmak bizim için çok büyük bir
zevk ama maalesef gırgır tekneleri yü-
zünden olmuyor. Sabah erkenden geldik
ama zevkimizi yaşayamıyoruz. Balık tu-

tamıyoruz. Sadece balık tutmak değil,
balık popülasyonuna da zararı var. Göç
yollarını kapattıklarını söylüyor daha
bilen kişiler. O yüzden üzülüyoruz yani.
Sabah 6 buçuktan beri buradayız. Bilir
kişiler daha açıklarda avlanmalarını söy-
leyebilirler. Buraya insanlar ne imkan-
larla geliyorlar ama elleri boş
dönüyorlar" dedi.

Çözüm bulunmalı

5 yıldır Kireçburnu Sahili'nde balık tut-

tuğunu söyleyen Hayriye Çevik, "Sabah
6 buçukta geldik. Çok güzel balık çıkı-
yordu. Fakat buraya 11.00'da geldiler
kayıklar. Attılar ağlarını ve bizim balığı-
mızı komple yok ettiler. Biz buradan, ke-
nardan hiç balık tutamıyoruz artık.
Burada boş boş oturuyoruz. Tekneler
komple ağlarına topladılar balığı burada
kimse şu an olta atamıyor. Gelen bütün
balığın önünü kapatıyorlar. Bir çözüm
bulunması lazım, böyle ne olacak bilmi-
yorum" diye konuştu. DHA

KENDİ EKMEĞİNE
KAN DOĞRUYOR!

10 yıldır olta balıkçılığı
yaptığını söyleyen Sel-
çuk Gözet, "Gırgırların
çok yakından olta, ağ
atmaları bizi yani balık-
çıyı rahatsız ediyor ama
bizden daha çok gele-
cekte kendilerini rahat-
sız edecek. Çünkü bu
balık göç balığı yani bu-
radan gidip ilerde ko-
fana alıp ileride
yavrulamaya Karade-
niz'e dönecek. Eğer bu-
rada yolunu kesersek
tekrar dönüşü olmaya-
cak çünkü gırgırcılar as-
lında kendi ekmeğine
kan doğruyor" dedi.

Son yılların en 
büyük kuraklığı

Yağışların mevsim normalinin altında
olması ve baraj sularının azalmasıyla
Türkiye’nin, son yılların en büyük kurak-

lık sorunuyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Doç.
Dr. Canan Acar, “Karbon emisyonlarımızı azalt-
mak, iklim değişikliğinin negatif etkilerinden kaçın-
mak için şart” dedi. Küresel iklim değişikliği
sebebiyle dünyanın pek çok yerinde sıcaklıklar artı-
yor ve yağışlar azalıyor. Bu da kuraklık olaylarının
sıklığını ve tahribatının boyutlarını artırıyor. Kuraklı-
ğın tek sebebinin iklim değişikliği olmadığını belirten,

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)
Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Canan Acar,
“Su kaynaklarının aşırı kullanımı,
kirletilmesi, doğru planlanmayan su
altyapısı, tarımda vahşi sulama yön-
temleri gibi yanlış kullanım ve su yö-
netim stratejileri ile su kaynaklarımız
tehlike altına giriyor, kuraklık riski
artıyor” diye konuştu.

Kar yağışı daha önemli

Su kaynaklarının önemli bir kısmının tekrar dolması
için kar yağışının yağmurdan daha etkili olacağının
altını çizen, Doç. Dr. Canan Acar, “Esasen doğal
olarak her iki yağış türü de olağan koşullarda çevre-
miz için faydalıyken su kaynaklarının dolmasında
kar daha yavaş çözünerek toprağa karıştığı için daha
etkili olur” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ
İSYAN
ETTİ
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Teknolojiyi insan faydası için kul-
lanmayı hedefleyen Turkcell, başta
engelli bireyler olmak üzere eğitim ve

sürdürülebilirlik alanlarında yaptığı çalışmalarla
2020 yılında da 100 bini aşkın bireyin ve ailesi-
nin hayatına dokunduğunu açıkladı. Turkcell
Genel Müdürü Murat Erkan, ilk günden bu
yana kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle
Turkcell olarak insanların hayatında özel bir yer
edindiklerini belirtti. Erkan, “2020 yılında yaşa-
dığımız pandemi süreci dayanışmanın, toplum-
sal fayda gözeten projelerin ve sosyal hayatın ne
kadar kıymetli ve önemli olduğunu hatırlama-
mızı sağlarken, teknolojinin özellikle bu nokta-
daki gücünü ortaya koydu. Dijital uygulamalar
sayesinde mesafeler azaldı, iletişimimiz ve sos-
yal farkındalığımız daha da arttı. Biz sosyal ba-
riyerleri ortadan kaldırmak ve toplumsal fırsat
eşitliğine destek olarak refahı arttırmak için tek-
nolojinin kaldıraç etkisini kullanan bir teknoloji
şirketiyiz. Bu zorlu dönemde de devam ettiğimiz
projelerimizle gördük ki; teknoloji hepimizi
ortak bir noktada buluşturmaya, geleceğe pen-
cere açmaya ve umut vermeye devam ediyor.
Çeyrek asırdır olduğu gibi 2020’de de 100 bini
aşkın vatandaşımızın hayatına değer katabildiği-
miz için gururluyuz. Önümüzdeki yıllarda da
projelerimizle insanları hayata tam ve eşit bağla-
maya, onları gülümsetmeye ve sahip oldukları
potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek ol-
maya devam edeceğiz” diye konuştu. 

Zeka Gücü Projesi

Zeka Gücü projesi ile yeni açılan sınıflar ve pan-
demi sebebiyle uzaktan devam eden eğitimlerle
birlikte bu yıl 30 binden fazla öğrenciye ulaşıldı.
Ayrıca pandeminin zorlu sürecinde fikir üret-
meye devam eden öğrenciler, yüz siperi tasarla-
yarak binlerce sağlık çalışanına destek oldu.
Turkcell tarafında dağıtılan 3D printerlar ile sağ-
lık çalışanları için yüz siperi üretildi. Binden
fazla öğrenciye Maker ve Robotik Kodlama Kiti
dağıtıldı, 14 yeni laboratuvar ve 41 şehirde 59
Zeka Gücü Laboratuvarı kuruldu. Yüz yüze eği-
time ara verildiği dönemde online eğitimlere
ağırlık verildi; 50 bin saat online eğitim verilir-
ken, web sitesinde de 5 milyondan fazla eğitim
içeriği görüntülendi. Teknofest’te Türkiye’nin
birçok şehrinden Zeka Gücü öğrencileri ödüllere
layık görüldü.

Engelsiz eğitim programı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı engelli okullarına
kurulan teknoloji sınıfları ve meslek atölyeleri ile
görme, işitme ve zihinsel engelli çocuklar için
hayata geçirilen Engelsiz Eğitim Programı ile
2020 yılında 20 bin öğrenci ve ailesine ulaşıldı.
2020 yılında Turkcell, bu program kapsamında
Gaziantep BİLSEM açılışıyla birlikte Türkiye
genelinde bine bine yakın görme engelli öğren-
ciye Braille baskılı robotik kit dağıtarak dünyada
bir ilke imza atmış oldu. Görme engelli öğrenci-
ler bu özel kitlerle birçok projeyi uzaktan eğitim
desteği ile hayata geçirdiler. Türkiye genelindeki
engelli okullarına bu yıl spor sınıfları ve eğitim
desteğini Engelsiz Spor ismiyle başlatan Turk-
cell, 2020 yılında bu proje ile 11 sınıfta 5 bine
yakın öğrencinin yanındaydı. Turkcell Diyalog
Müzesi çatısı altında 2013’te Karanlıkta Diya-
log, 2016’da ise Sessizlikte Diyalog deneyim ser-
gilerini hayata geçiren Turkcell, farkındalığın bir
adım ötesine geçtiği bu etkili müze ile tüm va-
tandaşların, engelli bireylerin günlük deneyimle-
rini yaşayabilmelerine imkan sağlıyor.
Toplumsal farkındalığın en üst seviyede yaşan-
dığı müzede 50’ye yakın görme ve işitme engelli
rehber istihdam ediliyor. 

Turkcell, sunduğu dijital hizmetler
sayesinde, 2020 yılında 100 bin
engellinin ve 30 bin öğrencinin ha-
yatına dokunduğunu duyurdu

Turkcell yüzleri
güldürdü
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birliği yaptı. İş birliği kapsamında
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G eçtiğimiz günlerde ilk yurtdışı atı-
lımı gerçekleştirip İsveç’e de açı-
lan Eşarj, yurt içinde de şarj

istasyonu noktalarını genişletiyor. Eşarj,
İstanbul’da yer alan İstinye CarrefourSA
Hiper Anadolu Hisarı CarrefourSA
Gurme ve Zekeriyaköy CarrefourSA
Gurme marketlerinin otopark alanına şarj
istasyonları kurdu. Sabancı Holding’in iki
markası Enerjisa Enerji ve CarrefourSA,
bu iş birliği ile sürdürülebilirliğe verdikleri
önem ve katkı konusunda güçlerini birleş-
tirdi.  Enerjisa Enerji, şarj istasyonları sa-
yesinde CarrefourSA ziyaretçileri için de
kolaylık sağlıyor. CarrefourSA marketleri-
nin otopark alanına kurulan yeni şarj is-
tasyonları AC 22 kVA tek çıkışlı
özelliklerini taşıyor. 

3 eşarj istasyonu var

“Yeni neslin Sabancısı vizyonuyla doğayı
koruyacak ve çevresel etkileri en aza indir-
geyecek doğru adımları atmaya özen gös-
terdiklerini söyleyen CarrefourSA Genel
Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Bugün bir-
çok müşterimizin elektrikli araçları tercih
ettiğini gözlemliyoruz. Müşterilerimiz gibi
biz de doğa için doğrusunu yapmak istiyo-
ruz. Bu doğrultuda yeni nesil araçların
kullanılmasını destekliyor, otoparklarımıza

şarj istasyonları kuruyoruz. Şu an için top-
lam 3 olan Eşarj istasyonlarının sayısını
ilerleyen dönemde arttıracağız. Carrefo-
urSA olarak sürdürülebilir geleceğe olan
inancımızla doğru adımları atmaya devam
edip müşterilerimizin doğaya karşı olan
duyarlılıklarına katkı sağlamayı sürdürece-
ğiz” dedi.

Araçlar etkili olacak

“Eylül ayında lansmanını yaptığımız 'İşi-

min Enerjisi’' çatısı altında sürdürülebilir-
lik ve teknoloji odaklı ürünler sunduklarını
söyleyen Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve
Enerjisa Enerji CEO’su Murat
Pınar;  “Eşarj ile emobilite konusu da ürün
portföyümüzün en önemli parçalarından
birisi. Enerjisa Enerji olarak biz de bu nok-
tada sorumluluk alarak hayatımızın vazge-
çilmez ihtiyaçlarından biri olan elektriği
hizmeti sunarken toplum için uzun vadeli
değer yaratmayı, yenilikçi ve çevre odaklı

hareket etmeyi amaçlıyoruz. Projemizin
önemli noktası sürdürülebilirliğe katkısıdır.
Burada en önemli konu elektrikli araçların
hangi hızda transport işine gireceğiyle ala-
kalı. 2035’te satılan tüm araçların yarısı
elektrikli olacak. Bugün bütün bütün oto-
motiv devleri biz artık fosil yakıtlı araç tü-
ketmeyeceğiz. Türkiye’de bu değişime
ayak uyduracaktır. 15-20 dakikalık bir şarj
50 kilometre yol almayı sağlayacaktır” diye
konuştu. DHA
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siemens Sirius, çağın ihitiyaç-
larına cevap vermek için 40 yıl-
dır bünyesinde buşunan

kontaktör 3TF’nin yenisini ürettiklerini
açıkladı. Yeni üretilen ürüne 3RT adı veri-
lirken, üzerinden elektrik geçen ve mühür-
leme yapmaya yarayan cihazın esneklik ve
montaj kolaylığı sağladığı vurgulandı.
Alçak gerilim ürünlerinin otomasyon ve
kontrol amaçlarıyla daha fazla donatıl-
ması ihtiyacına uygun olarak Siemens Si-
rius ürün ailesine katılan yeni nesil
kontaktörü 3RT’nin hata payının onbinde
1-2 seviyesine kadar indiği aktarıldı. Yeni
nesil Sirius Innovation serisinin farklı ci-

hazlarda ortak aksesuarların kullanılma-
sına olanak tanımasının esnekliği sağlayan
en önemli unsurlarından biri olarak öne
çıktığı belirtildi. 4 kilovatlık kontaktör ile
250 kilovatlık kontaktör, aynı kontak bloğu
tarafından bir araya getirilebilerek, kullanı-
cılara önemli bir avantaj tanıdığı ifade
edildi. Üründe ayrıca iki farklı montaj se-
çeneği bulunduğu dile getirildi. Montaj
için kabloları vida yardımıyla birbirine
bağlama yöntemiyle gerçekleşen standart
vidalı bağlantının yanında, vidasız kulla-
nımlı ‘cage clamp’ adı verilen yöntemin de
uygulanabildiği aktarıldı. Montaj sürele-
rini kısaltması ve güvenilirliği arttırması ile

öne çıkan bu sistemlerin, yüzde 100 temas
imkanı sunduğu belirtildi. Tüm bu işlevsel
artılarının yanında daha şık bir görünüm,
daha kolay montaj ile daha az işçilik gibi
tüketicinin ve servis personelinin işine ya-
rayacak özelliklerin de ürünlerde bulun-
duğu vurgulandı.

Değişen ihtiyaçlara cevap 

Sektörün değişen ihtiyaçlarına yenilikçi
ürünlerle cevap verdiklerini söyleyen Sie-
mens Türkiye Alçak Gerilim ve Kontrol
Ürünleri Birim Direktörü Eylem Korucu-
oğlu, “Siemens Sirius ürün ailesinin 40 yıl-
dır güven ve sağlamlık ile hizmet veren

kontaktörü 3TF, günümüzün talep ve bek-
lentilerine yönelik olarak en yeni teknolojik
özelliklerle tasarlanan 3RT ile yer değiştiri-
yor. 164 yıldır müşterilerimizin hayatını
kolaylaştıran çözümler sunma hedefiyle
üretmeyi sürdürüyoruz. Bu alandaki rolü-
müz ve katma değerli ürünlerimizle, bu-
günden geleceğin ihtiyaçlarına yönelik
çalışmalar ve yatırımlar yapıyoruz. Bu
yaklaşımımız çerçevesinde ileriki dönem-
lerde de müşterilerimizin ihtiyaç duyabile-
ceği teknolojiyi tasarlamaya, dijital çağa ve
günün şartlarına en uygun çözümleri müş-
terilerimizle buluşturmaya devam edece-
ğiz” ifadelerini kullandı.

Siemens Sirius’un ürün grubunda
40 yıldır bulunan cihazların

montajını kolaylaştırmak için
kullanılan kontaktör 3TF, yerini

yeni nesil 3RT’ye bıraktı.
Günümüz koşullarına göre

üretilen yeni ürünle esneklik ve
montaj kolaylığı hedefleniyor

30 milyonluk yatırım
Renesco enerji şirketi, Ba-
lıkesir’in Karesi ilçesine 30
milyon liralık biyogaz yatı-

rımı yaptığını duyurdu. Bölgeye kuru-
lan biyogaz üretim tesisi yatırımı
sonrasında, yeni bir yatırım ile orga-
nomineral gübre elde edilmesi hedefle-
niyor. Türkiye’nin ve dünyanın önde
gelen teknik üniversiteleri ve kuruluş-
ları ile AR-GE çalışmaları yürüterek
doğal kaynak israfının önüne geçmek
için faaliyetlerini sürdüren yerli enerji
şirketi Renesco, Balıkesir Karesi ilçe-
sinde tanınmış Kula, Çetin, Özkul ve

Karakuş aileleri ile biyogaz yatırımı
yaptığını açıkladı. 1 Ocak 2021 tari-
hinden itibaren Karesi’nin Yaylabayır
Mahallesi’nde günlük 30 MW hede-
fiyle elektrik üretimine başlayacak tesis
yıllık 10.900 MW elektrik üretecek ve 5
bin hanenin elektrik tüketimi bu tesis-
ten sağlanacak. Ayrıca yıllık 15 bin ton
organomineral gübre, Balıkesirli çiftçi-
nin kullanımına sunulacak.

Deneme üretimleri başladı

Yatırım detaylarına ilişkin açıklama-
larda bulunan Renesco CEO’su Başar

Beyazoğlu, “Tesis gaz üretimi deneme-
lerine ekim ayında başladı. 1 Ocak
2021 itibarıyla da ürettiği elektriği sat-
maya başlayacak. Biyogaz üretim bö-
lümü için yapılan yatırımın büyüklüğü
ise yaklaşık 30 milyon Türk lirası. İler-
leyen süreçte tesisin yanına, biyogaz
üretiminden arta kalan maddelerden
gübre elde edilmesi için ayrı bir üretim
alanı kuracağız. Çünkü birincil hedefi-
miz, atık olarak tanımlanan milli değe-
rimiz gübreyi geri dönüştürüp elektrik
ve organik gübre olarak ekonomiye ve
çevreye geri kazandırmak” dedi.
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ISYAN EDEREK 
SIYASETE GIRDIM
D emokrasi ve Atılım Partisi’nin

(DEVA) 1. Olağan Büyük Kon-
gresi Ankara Atatürk Spor Salo-

nu’nda yapıldı. Dün saat 10.00’da
başlayan kongrede “Türkiye’nin umudu
Ali Babacan” sloganlarıyla karşılanan Ba-
bacan, "Biz hep beraber bu ülkenin umu-
duyuz" dedi. Kız kardeşinin başörtüsü
nedeniyle üniversiteden uzaklaştırıldığını
hatırlatırken göz yaşlarına hakim olama-
yan Babacan, "Benim siyasete girdiğim
zamanlar da yine böyle acıların yaşandığı
günlerdi. Asker vesayeti vardı. Demokrasi,
hukuk, özgürlükler ayaklar altındaydı. Ül-
kemiz yine derin bir ekonomik krizin için-
deydi. Ben kendi ailemde o günlerin
ızdırabını yaşadım. 28 Şubat’ın ağır ikli-
minde kız kardeşim Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde okuyan kız kardeşim
okuldan üç defa uzaklaştırma cezası aldı.
Başındaki örtü yüzünden. Üstelik düzen-
ledikleri tutanağa da  "ders araç ve gereç-
lerine zarar vermek" yazdılar. Gerçek
sebep neydi? Başörtüsü. Hiç utanmadan
yaptılar bunu. Benim siyasete girmem
bütün bu yaşananlara bir isyandı. Bir
daha kimse böyle bir yasağı getirmeye
cüret edemez" açıklamasını yaptı. 

Devletin hazinesi boş

"İçinde olduğumuz ülkede insanlar aç,
yoksulluk ve gelir adaletsizliği derinden
hissediliyor. Kötü yönetim eliyle yoksullar
ordusu oluşturuluyor" diyen Ali Babacan,
"Çiftçiler, üreticiler elindekini avucunda-
kini kaybediyor. Esnaf, günlerce siftah ya-
pamıyor, borçlarını ödeyemiyor,
kepenklerini kapatmak zorunda kalıyor.
Emeklilerin aldıkları maaş gün be gün eri-
yor. Sabit gelirli vatandaşlarımız, insan
onurunu ayaklar altına alan bir hayat
standardına mahkûm ediliyor. Memura,
işçiye onurunu, gururunu aşağılayan, se-
falet ücretleri reva görülüyor. Ekonominin
her alanında kara delikler baş gösterdi.
Devletin hazinesi boş, merkez bankasının
döviz rezervi kalmadı. Gençler işsiz ve
daha da hazini umutlarını yitiriyor. Sağlık
hakkına erişim zorlaşıyor, halkımız tedbir-
sizlik yüzünden hayatını kaybediyor. Dev-
let okullarının eğitimdeki kalitesizliği
büyük bir eşitsizliğe sebep oluyor. Anne
babalar çocuklarının iyi eğitim alamama-
sından, karınlarını doyuramamaktan, ya-
rınlarından korkuyor. Medya her gün
daha da fazla susturuluyor, ekranlar ka-
rartılıyor, gazeteciler tutuklanıyor. Kadın-
ların maruz kaldıkları şiddet artıyor"
ifadelerini kullandı. 

Halkın iradesi yok sayılıyor

Ali Babacan, ülkede tek kişiye dayalı keyfi
yönetimin verdiği zararlara dikkat çekerek,
"Hukukun üstünlüğü yerine bir insanın
keyfi kararlarının üstünlüğüne biat edili-
yor. İnsan hak ve özgürlükleri çiğneniyor.
Belediyelere teker teker kayyum atanıyor,

halkın iradesi yok sayılıyor. Sivil toplum
kuruluşlarına baskı kuruluyor. Koskoca
devlet, hukuka sadakat yerine, tek bir ki-
şiye sadakat ile yönetiliyor. Rant uğruna
çevre ve şehir katliamları yapılıyor. Ülke-
nin doğal kaynakları yok ediliyor. Şahsi-
leştirilmiş kararlarla dış politika
yönetiliyor, ülkemizin dünyadaki itibarı
yerlerde sürünüyor. 84 milyonluk bu
büyük ülke tek bir kişi ve dar bir karar
mercii tarafından yönetiliyor" dedi. 

Vatandaşımızın yanındayız

“Bütün bu dertlerin, bu ülkenin devası
olmak bizim boynumuzun borcudur

artık” diyen Ali Babacan, partisinin siyaset
sahnesindeki pozisyonunu şöyle tanım-
ladı: "Biz; ‘borcumu ödeyemiyorum’
diyen, ‘ne yapacağımızı şaşırdık’ diyen ça-
resiz vatandaşımızın yanındayız. Yoksul-
luğa terk edilen, artan maliyetlerle
boğuşan fedakâr çiftçimizin yanındayız.
Bunca yıl çalışmasına rağmen, yoksulluğa
ve haksızlığa mahkûm edilen emeklimizin
yanındayız. Çocuklarının yarınlarından
kaygı duyan annelerin, babaların yanında-
yız. Her gün ölüm korkusuyla yaşayan,
çığlığını tüm dünyaya duyurmaya çalışan
kadınların yanındayız. Etnik veya dini
kimliğinden ötürü ayrımcılığa uğrayan,

kendisini ikinci sınıf hisseden, hor görülen
tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Sene-
lerce okuyup yazılı sınavlarda yüksek not
almasına rağmen, mülakatlarda haksız-
lığa uğrayan gençlerin yanındayız. Yargı-
nın beraat kararına rağmen hakkı iade
edilmeyen, zulme uğrayan binlerce
KHK’lının yanındayız. ‘Ölüyoruz’ diye
feryat eden, zor şartlar altında çalıştırılan
sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Üretim
yapan, yatırım yapan, ekonomimize can
katan ama yaşadığı sorunları kısık sesle
konuşmak zorunda kalan, mülküne el ko-
nulma tehdidiyle yaşayan sanayicimizin,
girişimcimizin yanındayız."

Ali Babacan, genel başkanı olduğu DEVA Partisi'nin 1. Olağan Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında 28 Şubat dönemine 
değinen Babacan, ODTÜ'de okuyan kız kardeşinin başörtüsü taktığı için üç defa uzaklaştırıldığını açıklarken ağladı. Babacan,
"Benim siyasete girmem bütün bu yaşananlara bir isyandı. Bir daha kimse böyle bir yasağı getirmeye cüret edemez" dedi

ALİ BABACAN’DAN UYAR GÖNDERMESİ
Hiçbir karanlığın sonsuz olmadığını ve
hiçbir sorunun artık çözümsüz olmadı-
ğını hatırlatan Ali Babacan, Şair Turgut
Uyar’ın ‘Göğe Bakma Durağı’ adlı şiirin-
den yola çıkarak, "Hani şair diyor ya,
‘göğe bakalım!’ Hepimiz bir-
den sevinebiliriz, göğe bakalım
dostlarım. Ben göğe bakınca,
yarınlara bakınca ne görüyo-
rum, biliyor musunuz? Huzur
ve kardeşlik içinde bir arada
yaşayan bir ülke görüyorum!
Komşularıyla barış ve iş birliği
içinde zenginleşen, çözümün

adresi, saygın bir Türkiye görüyorum! İş-
çinin, çiftçinin, emeklinin, sanayicinin,
girişimcinin yüzünün güldüğü bir Türkiye
görüyorum! Ayağa kalkan, konuşan, ka-
lıplardan kurtulan ve çözüme inanan bir

Türkiye görüyorum. Birbiriyle kucak-
laşan, helalleşen, yarınlara bakan
bir Türkiye görüyorum! Ben göğe
bakınca; adaleti görüyorum, insan
haklarını görüyorum! Her bir bireyin
eşit vatandaşlığını, her inancın ko-
şulsuz saygıyla karşılandığını görü-
yorum. İnsanını seven bir Türkiye’yi
görüyorum. Yaşayan ve yaşatan bir

Türkiye görüyorum kardeşlerim! Yarınla-
rını kendi vatanında kuran gençleri gö-
rüyorum! Hayata geriden başlamayan,
her alanda önde yer alan kadınları görü-
yorum! Engellilerin sokakta, işte, siya-
sette engellenmediği bir ülke
görüyorum! Ben göğe bakınca; çocukla-
rın iyi eğitim aldığı, fırsat eşitliğinin sağ-
landığı, anne babaların huzurla başını
yastığa koyduğu bir ülke görüyorum. Hep
birlikte kazanan bir Türkiye görüyorum!
Gün, Türkiye’ye umut olmanın günüdür"
diye konuştu. Babacan’ın konuşmasının
ardından Genel Merkez Yönetim Kurulu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov, Soçi’de Rusya Dış-

işleri Bakanlığı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı
arasındaki “2021- 2022 İstişareler Planı
İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı”na
katıldı. "Domates başta olmak üzere diğer
ürünlerde engelleri, tarifeleri kaldırmamız
lazım. Ticareti kolaylaştırmamız lazım"
diyen Çavuşoğlu, "Rusya vatandaşları ülke-
mize vizesiz gelebiliyorlar. Ama Türk vatan-
daşları için de vizelerin kaldırılması
gerektiğini bugün tekrar vurguladık. Bu yıl
pandemiye rağmen 'güvenli turizm' önlemle-
riyle 2 milyon Rus turisti ağırlamaktan
memnuniyet duyduk. Geçen yıl 7 milyon ra-
kamına yaklaşmıştık. Pandemi ile mücade-
lede ortak aşı geliştirilmesi konusunda Sağlık
Bakanlıklarımız mutabakat zaptı imzaladı.
Enerji alanında da büyük ilerleme katettik"
ifadelerini kullandı. 

Amacımız kalıcı barış

Mevkidaşı ile bölgesel konuları da ele aldık-
larını belirten Çavuşoğlu, "Tüm bölgesel ko-

nuları ele aldık. Karabağ konusunda bir
ateşkes tesis edildi. Rusya barış gücü mis-
yonu sahada. Ortak gözlem merkezimiz de
kuruluyor. Amacımız kalıcı barış ve istikrar.
6'lı format dahil tüm imkanlarımızı seferber
etmemiz lazım. Türkiye Ermenistan olarak,
Ermenistan-Azerbaycan olarak ilişkilerimizi
normalleştirebiliriz. Rusya ile burada işbirli-
ğimiz önem arz ediyor.  Öyle bir sonuç gör-
mek istiyoruz ki, şu anda orada barışı tesis
etmek gözlemlemek için oluşturduğumuz
misyonlara önümüzdeki dönemde ihtiyaç
kalmasın. Suriye'de çözüm için çabalarımız
sürecek" dedi. 

Tehdit diline taviz vermeyiz

Bir gazetecinin "Ankara Sputnik aşısını satın
alacak mı?" sorusuna cevap veren Çavu-
şoğlu, "Kovid döneminde vatandaşların tah-
liyesi, turizm de dahil iyi bir ilişkilerimiz oldu
Rusya ile. Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili
Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte
bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağ-
lık Bakanı'mıza talimat verdiler. Onun neti-
cesinde kurumlarımız arasında mutabakat

zaptı imzalandı. Sputnik-V ile ilgili ilave bil-
giler talep edildi. Sağlık Bakanımız da bu bil-
gilerin Rusya'dan gelmeye başladığını
söyledi. Bu işbirliğinin amacı sadece aşı te-
dariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye'de
de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe
doğru ilerliyoruz" bilgisini verdi.  Libya'da
çözüm arayışına da değinen Çavuşoğlu,
"Ateşkes konusunda Rusya ile tam başarı
elde edemedik. Türkiye tek çözümün siyasi
olduğuna inanıyor. Başka bir ülkenin veya
herhangi bir kişinin buna Hafter dahil, 'Tür-
kiye Libya'dan ayrılsın' deme hakkı yoktur.
Hafter'in tehdit diline taviz vermeyiz. Bize
tehdit olursa gereğini yapmayan tereddüt et-
meyiz" açıklamasında bulundu. 

Milli çıkarları savunuyoruz

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan iki
bakan "Batılı ülkeler Moskova-Ankara ara-
sındaki diyalogta ne gibi bir rol oynayabilir?"
sorusuna cevap verdi. Rusya Dılşişleri Ba-
kanı Lavrov, "Batı'nın uyguladığı yaptırım-
lara gelince, Rusya ve Türkiye arasındaki
ilişkiler son derece kıymetli. Kendimize yeti-

yoruz diyebiliriz. Kimsenin dostane olma-
yan, kimsenin kaprislerine bağlı değil. Ülke-
lerimizin milli çıkarlarını savunuyoruz. Çıkar
konusunda uzlaşma sağlama çabasındayız"
dedi. Çavuşoğlu ise "Türkiye olarak yaptı-
rımlara karşıyız, kime yönelik olursa, kimden
olursa olsun. Geçmişte AB'nin Rusya'ya
yaptırımları oldu. Biz kesinlikle katılmadığı-
mız gibi doğru olmadığını da söyledik. Yap-

tırımlarla sorunlar çözülemez. ABD'nin son
yaptırım kararı da yanlış bir karardır. Kara-
rın kendisi yanlış. Yaptırımlarla geri adım at-
mayacağımızı da herkes çok iyi bilir. S-400
konusu dahil, tüm sorunları diyalogla çöz-
meyi seçtik. Aynı şekilde AB ülkeleri de bizim
diğer ülkelerle ilişkilerimizi sorgulamak ye-
rine, diyaloğu seçmelerini tavsiye ediyoruz"
diye konuştu. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın açıklaması yaptı. Rusya Lideri Putin'in Sput-
nik-V ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir teklifte bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık
Bakanı'mıza talimat verdiler. Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir" ifadelerini kullandı

ORTAK ASI ÜRETİLECEK

İşçi de işveren de
mağdur edildi

Hak ihlali yok

İyİ PArtİ Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan
Usta, TBMM’de düzenlediği basın toplantı-
sında, açıklanan asgari ücreti değerlendirerek,

bu rakamın bir evi geçindirmeye yetecek bir miktar olma-
dığını, işçiyi de işvereni de mağdur eden bir asgari ücretin
açıklandığını ifade etti. Erhan Usta, açıklanan asgari ücre-
tin Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırının biraz üzerinde ol-
duğunu ancak yılın ortasına doğru bu ücretin açlık
sınırının altında kalacağına dikkat çekerek, "Hükümet en-
flasyonun üzerinde olduğunu söyledi ancak gıda enflas-
yonu yüzde 20’nin üzerinde. Ücretlilerin yüzde 43’ü
asgari ücret ile çalışıyor, bizde asgari ücret daha önemli.
Asgari ücret neredeyse genel ücret olduğu bir ortamda bu
kadar düşük olması yanlış olmuştur. Bir çalışan yoksullar
kesimi oluşmuştur yani çalışırken yoksulluk çeken. Öneri-
miz asgari ücretin en az 3000 lira olmasıydı. Burada mali-
yeti devletin üstlenmesiydi. Şu anda hükümet işçiyle
işvereni başbaşa bıraktı ne yaparsanız yapın dedi. Hiçbir
destek verilmedi bu ciddi bir kayıt dışılık doğuracaktır.
Dolayısıyla işveren kayıtlı çalışanını kayıtdışı çalıştıracak
veya Suriyeli çalıştırarak daha düşük ücret vermenin yo-
lunu arayacak. Dolayısıyla işçiyi de işvereni de mağdur
eden bir asgari ücret açıklanmıştır.  Hala geç değil birşey-
ler yapılabilir. Yeni vergi düzenlemeleri yapılacak, bu vergi
düzenlemelerinde asgari ücretlinin en azından yüzde
15’lik dilimden yüzde 20’lik dilime geçirilmesinin önünde
durmak lazım. Buradan bir miktar
vergi yükü hafifletilebilir. Yüzde
15’lik oran yüzde 10’a çekilerek bir
miktar ücretin artırılması sağlanabi-
lir. İşverene maliyeti düşürecek SGK
indirimleri yapılabilir" dedi. 

Erdoğan’ın izni ile olmuştur

Piyasanın yeni Merkez Bankası yö-
netime bir avans vermek istediğini ve
olumlu davrandığını belirten Usta,
"Özellikle Cuma günü Merkez Ban-
kası’nın plan bütçe komisyonunda
yaptığı sunumundan sonra benim
kaygılarım arttı. Merkez Bankası’nın TBMM’de Milletve-
killerine yaptığı sunum bir piyasa sunumuydu. Piyasada
normal vatandaşlara yapılan sunumun aynısı bize ya-
pıldı. Uzman yardımcısının yaptığı bir sunum yapıldı.
Halbuki, çok daha etkili bir sunum yapılması gerekirdi.
Merkez Bankası faaliyetlerinin de söylenmesi gerekirdi.
Rezerv konusundan hiç bahsedilmedi. Risklerden hiç
bahsetmedi. Merkez Bankası ikazlarda bulunur, bu Mer-
kez Bankası başkanından beklentimizdi olmadı. Riskler
konusuna girmedi, hükümetten beklentiler konusuna gir-
medi. Merkez Bankası Başkanı sorduğumuz sorulara
cevap vermedi. Biz şunu çok net biliyoruz Merkez Banka-
sı’nın şu andaki faiz artırımı Sayın Erdoğan’ın izni ile ol-
muştur. Merkez Bankasının bağımsız bir şekilde aldığı bir
karar değildir. Şeffaflık konusunda ciddi endişeler taşıyo-
ruz. Rezerv konusunu bütün milletvekilleri sordu, biz de
sorduk bu rezervleri nasıl sattınız, kime sattınız, ne kadar
sattınız söyleyin. Ülkenin 130 milyarı gidiyor ama beyler
böyle bir şey yokmuş gibi yapıyor” dedi.

AnAyAsA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu,
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahli-
yesi ve beraatine karar verildikten sonra başka

suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi
hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine hük-
metti. Osman Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması
nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edil-
diği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 15 Aralık'taki gün-
dem toplantısında, başvurunun
Genel Kurula sevkine karar vermişti.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu,
Osman Kavala'nın bireysel başvuru-
sunu dünkü gündem toplantısında
ele aldı. Genel Kurul, Kavala'nın
Anayasa'nın 19. maddesinde güvence
altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkının ihlal edilmediğine karar
verdi. Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin
oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

28 ŞUBAT
GÜNLERİNİ
ANIMSATTI

Eşi Ülkü Zeynep Babacan’la birlikte partilileri selamlayan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, “Biz siyasete herkesi 
kucaklamak, ülkemizin gelişimine katkı vermek için girdik. Bu anlamda da DEVA’nın farkını herkes görecek” dedi.



İ stanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığınca yürütülen so-
ruşturma kapsamında,

KOM Daire Başkanlığı, İs-
tanbul Mali Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü, Mali
Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı (MASAK) ile
Vergi Denetim Kurulu Baş-
kanlığı görevlilerinin birlikte
yürütülen kara para soruş-

turmasında 132 milyon dolar-
lık vurgun ortaya çıktı.

Yüksek montanlı transfer

İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen
operasyonlarda, kara para akladıkları
gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı
verilen SBK Holding ve alt şirket yöne-
ticisi 19 kişiden 10’unun gözaltına alın-
dığı öğrenildi. Kara para
operasyonunda şirketlerin çoğunun ha-
yali olduğu ortaya çıkarken, yapılan ça-
lışmalarda; SBK Holding A.Ş.’nin

sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz ile
aralarında yabancı uyruklu şahısla-
rında bulunduğu 19 şahsın kara para
akladıkları, MASAK ve kolluk incelen-
mesine yakalanmamak, paranın izinin
sürülememesi amacıyla şirketler ara-
sında gerçekte mal/hizmet alımı olma-
masına karşın yüksek montanlı para
transferlerinin gerçekleştirdikleri tespit
edildi.

Ana serverlar imha edilmiş

Para transferlerinde şirketlerin yanı sıra
üçüncü şahısların hesaplarının kullanıl-
dığı tespit edilen operasyonda, sekiz
şüpheli şahsın yurt dışında oldukları
belirlendi. Firar durumunda olan bir
şüpheliyi yakalama çalışmaları devam
ederken, kara para aklandığı tespit edi-
len SBK Holding A.Ş'nin şirket server-
larının da yerinde olmadığı ve imha
edildiği öğrenildi. Yürütülen soruştur-
malarda, potansiyel vergi mükellefi Is-
anne S.a.r.l Lux. unvanlı şirketin

adresinin boş olduğu ve hayali bir ‘şir-
ket' konumunda bulunduğu ifade edi-
lirken, böyle bir firmanın belirtilen
adreste faaliyet göstermediği anlaşıldı.
Yurt dışında bulunduğu tespit edilen
Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapı-
lan aramalarda ise şömine içerisinde
yakılmış telefonlar bulunduğu iddia
edildi.

ABD istemişti

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mah-
kemeye başvurarak iş insanı Sezgin
Baran Korkmaz’ın (SBK) Türki-
ye’deki varlıklarının ABD tarafından
geri alınmasını talep etmişti. ‘Kings-
ton Kardeşler'in ABD Hazinesini do-
landırarak elde ettiği yarım milyar
dolar civarındaki teşviklerin en az 132
milyon dolarının Türkiye’ye gönderil-
diği görülmüş, iki kardeş de mahkeme
süresince haftalarca şahitlik yaparak
suçlarını itiraf etmiş ve mahkum 
olmuşlardı.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1285449)

İLAN
İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/215 Esas
KARAR NO : 2020/324

Davacı ÜSAME ÖRKMEZ aleyhine mahkememizde
açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) dava-
sının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davanın KABULÜ ile, Van İli, Gürpınar İlçesi, Topçude-
ğirmeni Mahallesi/Köyü Cilt no: 68 Hane no: 14 BSN:
123'te nüfusa kayıtlı 13928972168 T.C. nolu İdris ve
Rıskiye'dan olma, 21/09/2001 doğumlu davacının,
"ÜSAME" olan adının TMK'nın 27.maddesi uyarınca
"BURAK" olarak DEĞİŞTİRİLEREK NÜFUSA TESCİ-
LİNE, karar verilmiş olup ilan olunur. 25/12/2020

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1285483)

T.C.
İstanbul Anadolu

26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/454 Esas  14/12/2020
Konu : İlan

İ L A N
İstanbul Anadolu 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
08/12/2020 tarih ve 2020/454 Esas 2020/601 sayılı 
kararı ile;
37799068942T.C. kimlik numaralı Savaş ve Sevi-
lay'dan olma, 24/08/2001 Bahçelievler doğumlu, 
"Ümmühan Miraç" isminin " Miraç" olarak 
değiştirilmesine karar verilmiştir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1285212)

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – MASLAK YERLEŞKESİ 
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TAMİR BAKIM VE 

ONARIM HİZMETİ ALIM İHALESİ 

İhale Adı :T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – MASLAK 
YERLEŞKESİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TAMİR 
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIM İHALESİ 

İhale Yeri : İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU-
KONFERANS SALONU

İhale Tarihi : 06/01/2021
İhale Saati : 10:00
İhale Usulü : AÇIK İHALE
Şartname Ekleri ve Şartname 250,00 TL Karşılığında Satın alma Biriminden Alınabilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Katılımcıdan İstenen Belgeler
lTeklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
lGerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
lTüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gaze-
tesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bil-
gilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
lŞekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat ödeme dekontu
lŞekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu
lVergi veSgk Borcu yoktur yazıları.(Güncel Tarihli)
lTicaret Sicil a ve b bendi yazıları ve  İflas konkondato yazısı

Tekliflerin Teslim Edileceği Yer:T.C İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu-İhale 
Komisyonu 06/01/2021 Saat :09.00’a Kadar
(Maslak Mahallesi A.O.S. Sitesi 55.sokak No:2/1 SARIYER/İSTANBUL)
Geçici Teminat Miktarı: Teklif Verilen ihale tutarının en az %3 ü belirtilen banka he-
sabına geçici teminat olarak yatırılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

KARA PARA
OPERASYONU 2014-2018 yılları 

arasında Türkiye’ye
gönderilen paralar ile
SBK’nin kontrolünde
ilaç, inşaat ve teknoloji
başta olmak üzere bir-
çok farklı yatırımlar ya-
pıldığı ve şirketler
alındığı yine kardeşlerin
duruşmalarda verdiği
bilgilerle ortaya 
çıkmıştı. 
Kingston Kardeşler
Türkiye’ye gönderdiği
paraların işlem belgeleri
de dahil olmak üzere,
SBK ve SBK’ya yakın
başka Türkiye irtibatları
ile ilgili iletişim bilgile-
rini de Amerikalı savcı-
larla paylaşmıştı. 
Aynı duruşmalarda
sanık olan ve Sezgin
Baran Korkmaz ile
Kingston Kardeşleri ta-
nıştıran ve işbirliği
yapan Lev Dermen de;
suçlu bulunarak mah-
kum olmuştu. Asıl adı
Levon Termendzyan
olan Dermen'in
SBK’nın Türkiye’deki
finansörü olduğu iddia
edilmişti.

ONLARCA
ŞİRKETE 
YATIRIM
YAPTILAR

132 milyon dolarlık kara para akladıkları iddia edilen SBK Holding ve bünyesindeki altı şirkete 
operasyon düzenlendi. Aralarında Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 19

şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Korkmaz ve yedi kişinin yurt dışında olduğu öğrenildi

Sigara içerken
yakalandı!

isTanbul Valiliği’nin koro-
navirüs tedbirleri kapsa-
mında açık alanda sigara

içilmesini yasakladığı yerlerden biri
olan Avcılar’daki Marmara Cadde-
si’nde polis tarafından yapılan dene-
timlere ağırlık verildi. 1 saatlik
denetimde iki kişiye ceza kesilirken si-
gara içerken yakalanan kişi yasağı bil-
mediğini öne sürerek, "Ben de
koronavirüs’e yakalandım. Yasak ise
savunulacak tarafı olmadığını biliyo-
rum" dedi.

Daha fazla dikkat ederim

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri
araç trafiğine kapalı Marmara Cadde-
si’nde maske ve sigara denetimi yaptı.
Sivil ve resmi yelekli polisler maskesiz
gördükleri kişileri uyarırken, İstanbul
Valiliği’nin talimatı doğrultusunda

caddede sigara içerken görülenlere
ceza kesilmesi için tutanak hazırladı.
Marmara Caddesi’nde sigara içerken
görülen Özay Berber, polislerin yanına
yaklaşması üzerine sigarayı avucunun
içerisinde saklamaya çalıştı. Berber,
yasağı hatırlatan polislere, yakındaki
bir dershanede girdiği bir sınavdan
çıktığını, sabah kahvaltısı yapmadığı
için yemek yediğini belirtirken, bu ala-
nın yasak kapsamında olduğunu bile-
mediğini öne sürdü. Berber, Marmara
Caddesi’nin İstanbul Valiliği’nce açık-
lanan Umumi Hıfzıssıhha Meclis ka-
rarları ile toplamda 125 sokak, 93
cadde ve 84 meydandan biri olduğu
hatırlatılınca, "Yasak ise bunun savu-
nulacak bir yanı yok. Ben de 1.5 ay
önce koronavirüse yakalandım. Bun-
dan sonra daha fazla dikkat ederim”
diye konuştu.  DHA

Korona aşka 
engel olamadı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs
salgını aşkı engelleyemedi. Sevdikleriyle evli-
lik hayali kuran çiftler salgın ve kısıtlamalara

rağmen sevdikleriyle nikah masasına oturdu. Geçtiği-
miz yıl 793 kişinin evlendiği Lüleburgaz’da bu yıl 655
kişi dünya evine girdi. Yüzde 18’lik bir azalmanın ya-
şandığı evliliklerde en çok hafta içi günleri tercih edildi.
Lüleburgaz’da çiftler nikah masasına oturmak için ge-
nellikle hafta içi günleri tercih etti. Bu kapsamda 2019
yılında 570 çift hafta içi evlenirken, 223 çift hafta so-
nunu seçti. Bununla birlikte 29 Aralık tarihi itibariyle
Lüleburgaz’da 141 çift hafta sonunda nikah kıyarken,
514 çift hafta içi nikah kıydı.

Gonzalez
uğurlandı

Koronavirüs tedavisi gördüğü hasta-
nede hayatını kaybeden İstanbul Latin Ka-
tolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Ruben

Tierrablanca Gonzalez, son yolcuuluğuna uğurlandı.
68 yaşında hayatını kaybeden Latin Katolik Cemaati
Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez için Har-
biye'deki Saint Esprit Katedrali'nde cenaze töreni dü-
zenlendi. Burada yapılan törenin ardından
RubenTierrablanca Gonzalez'in cenazesi, Feriköy’de
bulunan Latin Katolik Mezarlığı'na getirildi, dua ve
ilahiler eşliğinde defnedildi. Koronavirüs nedeniyle
cenaze törenine az sayıda kişi katıldı. Harbiye Saint
Esprit Katedralinde ve Bomonti Notre Dame de Lo-
urdes Kilisesinde, dua etmek isteyenlere özel bir köşe
hazırlandı, Saint Esprit Katedralinde ayrıca taziye
defteri açıldı. DHA

ABD’de Utah
Federal Savcılığı,
mahkemeye
başvurarak 
Korkmaz’ın 
Türkiye’deki 
varlıklarının ABD
tarafından geri
alınmasını
talep
etmişti.



T ürkiye'yi ayağa kaldıran olay dün
saat 12.30 sıralarında Maltepe'de
meydana geldi. Özel bir üniversi-

tede öğretim görevlisi olan Aylin Sö-
zer'den (48) haber alamayan kardeşleri
durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sü-
rede Sözer'in yaşadığı eve gelen polis
ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti.
Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı.
Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal
Delbe (32) kapı önüne yığınak yaptı. Ar-
dından ekipler tarafından çağrılan çilingir
kapıyı açtı. Dairede yangın çıktığını gören
polisler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi.
İçeri giren polisler Delbe'yi ve yerde yatan
Aylin Sözer'i gördü. Delbe kendisini göz-
altına almak isteyen polislere saldırdı ve
üzerlerine yanıcı sıvı dökmek istedi. Çıkan
arbedede bir polis memuru elinden yara-
landı. Şüphelinin yapılan üst aramasında
üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı
bulundu. Polislerin bazıları dumandan
etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına
alındı.

Vatandaşlar saldırdı

Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada
çevredekiler linç girişiminde bulundu.
Aylin Sözer'in kardeşi olay yerinde sinir
krizi geçirdi. Olay yeri inceleme polisleri-
nin yaptığı çalışmalar sürüyor. Yapılan in-
celemelerde Kemal Delbe'nin, eski
sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sö-
zer'den borç para istediği ve dün Sözen'in
evine geldiği öğrenildi. Bugün öğle saatle-
rinde ise şüpheli, önce Aylin Sözen'in bo-
ğazını kesti ardından üzerine yanıcı
madde döktükten sonra ateşe verdi.
Kadın yanarak feci şekilde hayatını 
kaybetti.

Sözer'e ait takılar bulundu

Apartman sakinlerinden Tuğçe Atmaca,
"Polis sirenleri sesi üzerine olayın farkına
vardık. 'İçeride bir kadın var' dediler.
Adam kadını dışarıya çağırmış. Kadın da
dışarıya çıkmayınca adam evi yakmış.
Bizi de apartmandan tahliye ettiler" dedi.
Mevlüt Bingöl ise "Bu binada 2 kardeş
oturuyor. Yangın çıkan dairede ablası

oturuyor. Kardeşi Nilay Hanım ablasın-
dan haber alamadığını söyledi. Biz de po-
lisi çağırdık. Polisler kapıyı zorladı. Evden
ses çıkmadı. Bir süre sonra içeriden ses
gelmeye başladı. İçerideki adam polislerin
geldiğini anlayınca yangın çıkardı. Yangın
öncesi polisler ikna etmeye çalıştı" diye
konuştu. Evde yapılan olay yeri ve savcı
incelemesinin ardından Aylin Sözen'in ce-
nazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Gözaltına alınan Kemal Delbe, Gayrette-
pe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlü-
ğü'ne getirildi.

İlk ifadesi ortaya çıktı

Delbe'nin ifadesinde "Maltepe’deki evine
gittim, bir süre kendisiyle sohbet ettik,
daha sonra bir tartışma çıktı" dedi. Zanlı
sonrasında ise boğazını keserek öldürdü-
ğünü söylüyor. O arada Aylin Sözer’in
yakınları ondan haber alamayınca polisi
arıyorlar. Polis ekipleri o eve gidiyor. Ka-
pıyı çalıyorlar, zorluyorlar. Polisin geldi-
ğini anlayınca da yanıcı bir maddeyle evi
yakmaya çalışıyor. Kapıyı açan polisi de
yakmaya çalışıyor. Zanlı 32 yaşında.
Aylin Sözer’i uzun zamandır tanıdığını
iddia ediyor. Gerçekler soruşturma so-
nunda ortaya çıkacak. Niye yaktığını sor-
duklarında olaya hırsızlık süsü vermek
için bunu yaptığını söylüyor.

Gözyaşlarına boğuldular

Dairedeki yapılan olay yeri incelemesinin
ardından kadının cesedi çıkarıldı. Bu sı-
rada Sözer'in yakınları gözyaşlarına
hakim olamadı. Ceset morguna kaldırıldı.
Öte yandan Aylin Sözer'in buradaki eve 2
ay önce taşındığı öğrenildi. Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Züm-
rüt Selçuk, Maltepe'de feci şekilde öldü-
rülen akademisyen Aylin Sözer'in katil
zanlısının en ağır cezayı alması için dava
sürecinin yakın takipçisi olacaklarını söy-
ledi. Bakan Selçuk sosyal medya hesabın-
dan yaptığı açıklamada "Akademisyen
Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi
derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı
alması için dava sürecinin yakın takipçisi
olacağız" dedi.
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Maltepe'de Kemal Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in önce
boğazını kesti, sonra üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Delbe kendisini gözaltına almak isteyen polislere
saldırdı ve üzerlerine yanıcı sıvı dökmek istedi. Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Delbe'nin üzerinden
Aylin Sözer'e ait altın kolyeler çıktı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu

K oronayla geçen bir yılı daha geride bıraktık.
Umarız 2021 yılı yeni umutların, barış ve hu-
zurun öne çıktığı bir yıl olur.

Dileriz, artık eşit yurttaşlık temelinde insanların hu-
kuka, adalete güven duyabildiği, hak ve özgürlüklerin
serbestçe kullanılabildiği yeni bir döneme geçelim.

Kadın ve çocuklara yönelik taciz, tecavüz ve şiddetin
olmadığı diyemeyeceğim ama yapanların en ağır şe-
kilde cezalandırıldığı bir yıl olsun.

Kuşkusuz tüm bunların olabilmesi için de halkın
güven duyduğu bir yönetimin olması gerekir.

Geçtiğimiz yıl ve yılların en çok dikkat çeken sorunu
nedir diye sorulsa sanırım büyük çoğunluk yokluk, yok-
sulluk, işsizlik, yargı ve adalete olan güvensizlik, daha
da önemlisi demokrasinin kurum ve kurallarıyla işletil-
memesi diyecektir.

Tüm bunlarla ilgili daha da büyük sorun, devletin
halkına karşı şeffaf davranmamasıdır.

Bunlarla ilgili yüzlerce örnek vermek mümkün.
Ancak şu günlerde bizi en çok ilgilendiren koronovi-

rüs salgını ve aşı konusuyla ilgili gelişmelere bakmak
yeterli.

Aylarca salgınla ilgili bilgiler açık ve net olarak ka-
muoyuyla paylaşılmadı.

Her ne kadar her akşam hava tahmin raporu gibi
tablolar yayınlansa da bunların doğruluğuna ilişkin sü-
rekli bir endişe ve tartışma eksik olmadı.

Sağlık sistemi ve uygulanan sağlık politikalarına gir-
mek istemiyorum ama böylesine yaşamsal bir konuda
ilgili kurumların ve halkın şeffaf biçimde bilgilendiril-
memesi hem Sağlık Bakanlığına, hem de genel olarak
devlete karşı olan güveni yeterince sarstı.

Daha sonrası, bütün dünya ülkeleri aylar öncesinden
aşı teminiyle ilgili görüşme ve anlaşmaları yapmışken
bizim bu konudaki girişimlerimiz yine muğlak açıkla-
malarla geçiştirildi.

Sonunda Çin de üretilen Sinovac aşısından 50 mil-
yon doz için anlaşma yapıldığı ve 11 Aralıkta teslim
edileceği duyuruldu.

Zaten yeterince endişe ve panik halinde bulunan
yurttaşlar sözü edilen tarihten sonra iki hafta hep bir
açıklama bekledi.

En sonunda üç gün gecikmeli de olsa aşıların 30
Aralık günü İstanbul’da olacağı açıklandı.

Bu noktada en çok merak edilen konulardan biri de
bu aşıların doğrudan devlet eliyle Sağlık Bakanlığı ya
da Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla mı getirileceği, ya
da işin içinde bir aracı kurumun olup olmadığıydı.

Tüm ısrarlı sorulara karşın Sağlık Bakanı Koca, top-
lumu rahatlatacak, inandırıcı cevaplar veremedi.

Öyle olunca da ister istemez bir dolu iddialar, söylen-
tiler, komplo teorileri ortalıkta dolaşmaya başladı.

En son iddia; bu aşıların Türkiye de faaliyet gösteren
Keymen İlaç isimli bir firma aracığıyla getirtildiğine
ilişkin.

Adı geçen firma, zaten Çin Aşısı dediğimiz aşıyı üre-
ten Sinovac firmasının da iş ortağı.

Bu şirkette avukatlık yapan Senanur Kapusuz’un
yaptığı bir açıklama tartışmaları daha da artırdı.

“Keymen İlaç olarak Türkiye’ye getirdiğimiz Çin
Aşısı olarak bilinen faz3 klinik çalışmaları devam eden
korona aşısı için bugün ben de gönüllü oldum. Birlikte
çalışmaktan gurur duyduğum Yönetim kurulu başkanı-
mız Sayın Cantürk Alagöz’e gösterdiği olağanüstü çaba
için teşekkür ederim. Klinik çalışmalarda yapılan üç
aşıdan biri plasebo aşısı. Boş aşı denk gelmediyse 23
gün sonra sonuçları net bir şekilde göreceğim. Şu ana
kadar bir yan etki görmedim. Türkiye geneli 25 mer-
kezde yapılan gönüllü başvuruları tamamlandı. İkinci
doz 14 gün içinde herhangi bir yan etki gözlemleme-
dim. İlk doz ve ikinci doz vurulurken hafif bir yanma
sonrasında da kolumda sızı oldu.”

Tüm bu iddialara karşın; bu firma iş ortağı sıfatıyla
Sinovac aşısının Türkiye’de uygulanan Faz çalışmala-
rına katılmış hatta yönetmiş de olabilir.

Bununla ilgili gerekli açıklama yapılmayınca da
doğal olarak” Çin aşısı el altından getirildi ve AK Parti-
lilere ve bürokratlara uygulandı” türünden iddialar 
ortaya atıldı.

Ancak tüm bu konularda net, açık, anlaşılabilir açık-
lamalar yapılmayınca, yani hep söylediğimiz gibi şeffaf
davranılmayınca bu tür söylentilerin önünü almak
mümkün olmuyor.

Ama iddialar doğru ve toplum sağlığı gibi hayati bir
konuyu bile ranta dönüştürmek gibi bir niyet ve girişim
var ise bunun da hesabının verilmesi gerekir.

Keymen İlaç firmasının sahibi iş adamı Canberk
Alagöz’ün açıkladığı gibi Sinovac aşısının Türkiye’de
üretilmesi için bir çalışma yaptıkları doğruysa söylene-
cek söz yok.

Ama şirket avukatı Senanur Kapusuz’un AK
Parti Grup Başkanvekili Salih Kapusuz’un akrabalığı
üzerinden bir ticari ilişki iddialarının da soruşturulması
gerekiyor.

Görüldüğü üzere siz halkınıza karşı şeffaf olmazsa-
nız, yaptığınız ya da yapacağınız her olumlu uygulama
bile aleyhinize dönebilir.

Hele de hayatımızda önemli değişiklikler yapabilecek
önemli yasaların hazırlanması ya da kararnamelerle
uygulanmaya konmasında halkın vekillerinin bile 
devre dışı bırakıldığı koşullarda halkın endişelerini 
gideremezsiniz.

Bu ülkede barış ve huzur isteniyorsa iktidarı, muha-
lefetiyle ülkeyi yöneten ya da yönetmeye talip olanların
halka karşı şeffaf olmaları gerekir.

Gerçekleri niye 
halkla paylaşmıyorsunuz?ÖNCE KESTi

SONRA
YAKTI

SOZUN BITTIGI
YERDEYIZ!

Aylin Sözer'in vahşice öldürülmesinin
ardından görev yaptığı İstanbul Aydın
Üniversitesi de açıklama yaptı. Üniver-
siteden yapılan açıklamada şu ifade-
lere yer verildi: ''Üniversitemiz Eğitim
Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr.
Öğr. Üyesi Aylin Sözer’i 29 Aralık 2020
Salı günü öğle saatlerinde maalesef bir
kadın cinayetine kurban vermiş olma-
nın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türki-
ye’de ve ABD’de alanında aldığı
eğitimlerden sonra 2013 tarihinden bu
yana üniversitemizde görev yapmakta
olan Aylin Hocamız, gerek akademik
birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı,
gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, ge-
rekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı,
yardımsever; “İyilik Meleği” karakte-
riyle tüm İAÜ Ailesi’nin büyük sevgi ve
saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı.
Ülkemizde eğitim vermek için gezme-
diği, davetini kabul etmediği neredeyse
hiç bir il kalmamıştı. On binlerce öğ-
renci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile
ışık olmuştu. Böylesine müstesna bir
değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen
bir sorunu olan kadın cinayetine kur-
ban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntı-
larla geçen 2020 yılının bizim
açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı
olmuştur. Öğrenci ve personelinin
yüzde 60’ı kadın olan, Türkiye’nin ay-
dınlık yarınlarının yetiştirilmesinde
büyük görevler üstlenen ve geleceğin
güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten
gurur duyan bir yükseköğretim kurumu
olarak, kıymetli bir akademisyenimizi
böyle korkunç bir olaya kurban ver-
mek, bizim için tarifsiz bir üzüntü,
keder ve öfke kaynağıdır. Bir akade-
misyenin ne kadar büyük emek, özveri
ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek,
toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşıla-
bilir. İAÜ Ailesi’nin, kıymetli hocamızın
tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin başı
sağ olsun.''

Üniversiteden 
açıklama

Annesinin son isteği
İstanbul'da yaşayan Gülhan Tüysüz kanser hastası annesi Beşire Tüysüz'ün son istediğini yerine getirmek için bugün Nevzat
Süren ile nikah masasına oturdu. Bahçelelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın kıydığı nikahta göz yaşlarına hakim
olamayan 67 yaşındaki anne Tüysüz, "Kızımı dağ zambağı gibi beyazlar içinde görmek ben için büyük mutluluk" dedi

istanbul'da yaşayan kanser
hastası Beşire Tüysüz'ün en
büyük hayali kızının evlendiğini

görmekti. Annesinin son istediğini yerine
getirmek için kolları sıvayan Gülhan Tüy-
süz, Sosyal medya üzerinden nikah işlem-
leri için birçok belediyeye başvurdu. 35
yaşındaki Tüysüz'e Bahçelievler Belediye-
si'nden olumlu dönüş geldi. Genç çift, iş-
lemleri tamamlayarak bugün Piramit
Düğün ve Davet Salonu'nda nikah masa-
sına oturdu. Koronavirüs önlemleri kapsa-
mında düzenlenen nikahı Bahçelievler
Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır kıydı.

Hem ağlıyorum hem gülüyorum

Kızını gelinlikler içinde görünce duygula-
nan Beşire Tüysüz, “2 oğlum daha var. Şu
anda hem ağlıyorum hem gülüyorum çok
güzel bir mutluluk, kızımı dağ zambağı gibi
beyazlar içinde görmek ben için büyük mut-
luluk. Her annenin görmek istediği bir günü
yaşıyorum. Yavrularım kendi başlarına her
şeyi ayarlamış. Hakan başkanımız evlatla-

rıma yetişti. Halkı geri çevirmemek, çok
büyük bir erdemdir. Hepinizden Allah razı
olsun” diye konuştu. Beşire Tüysüz’ün kızı
gelin Gülhan Tüysüz ise "Düğünümüzü
2021 yazı olarak düşünüyorduk. Fakat an-
nenim hastalığı nedeniyle evliliğimizi erkene
çekene çekmek durumunda kaldık. Sağ
olsun Bahçelievler Belediyesi çok yardımcı
oldu. Annemin hastalığı sebe-
biyle ekstra duygusalız. Annemin
istediğini yerine getirdiğimiz için
çok mutluyuz" ifadelerini kul-
landı. Damat Nezat Süren ise
"Oturduğumuz yerdeki beledi-
yeye başvurduk ama olumlu
sonuç alamadık. Sosyal medya
üzerinden Bahçelievler Belediye-
sine ulaştık. Sağ olsun belediye
bize olumlu dönüş yaptı" diye 
konuştu.

2020'nin son nikahı

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.
Hakan Bahadır, “Çiftimiz Bahçe-

lievler’de oturmuyor. Gelin hanımın annesi
rahatsız olduğu için bir an önce kızının
mürvetini görmek istiyor. Çiftimiz bize sos-
yal medya üzerinden ulaştı. Belediye olarak
bu nikahı kıymaya karar verdik. 2020 yılının
Bahçelievler’deki son nikahını kıydık. Anne-
mizin istediğini yerine getirmiş olduk. Çifti-
mize mutluluklar diliyorum” dedi. DHA

Tam 350 bin 
kolonya dağıtıldı
Kağıthane Belediyesi başlattığı 
kampanya ile internet sitesi üzerinden
başvuruda bulunan vatandaşlara
maske ve kolonyayı ücretsiz olarak 
evlerine kadar teslim ediyor. 
Koronavirüs salgınının başladığı 
2020 Mart ayından itibaren belediye,
şehirde vatandaşlara 3,5 milyondan
fazla maske ve 350 bin kolonya dağıttı

vatandaşlar belediye-
nin internet sitesinde bulu-
nan talep formunu

doldurarak maske ve kolonyaya üc-
retsiz şekilde sahip olabiliyor. Bele-
diye Başkanı Mevlüt Öztekin, ''Virüse
karşı dünyada geliştirilen aşılar nor-
mal günlerimize bir an önce dönmek
için umutlarımızı arttırıyor. Biz de bu
süreci hızlandırmak adına tedbiri
elden bırakmıyoruz. Vatandaşları-
mıza maske ve kolonya temininin
yanı sıra talepte bulunmaları halinde
binalarını dezenfekte ediyor, ihtiyaç
sahibi ailelere gıda yardımında bulu-
nuyoruz. Pandemi sürecinde 54 bin
ailemize temel gıda malzemelerinden
oluşan erzak paketlerimizden dağıt-
tık.'' şeklinde konuştu. Kağıthane'de
küçük yaştaki çocukların maske kul-
lanmasını teşvik etmek amacıyla da,
belediye ilçedeki meslek liseleriyle iş
birliği yaparak çizgi film karakterli
maske üretimine destek veriyor. DHA

Meydanlar 
doldu taştı
Güzel havayı fırsat bilen 
İstanbullular Eminönü ve 
Galata Köprüsü'ne akın etti. 
Kimi Boğaz manzarasını izledi,
fotoğraf çektirdi, kimi balık
ekmek yedi, balık tuttu

MevsiM normalleri üze-
rinde seyreden hava sıcak-
lıkları nedeniyle

İstanbullular güneşli havanın tadını
çıkarmak için kendisini dışarı attı.
Eminönü ve Galata Köprüsü'nde ge-
zenlerden oluşan kalabalık sosyal
mesafe tanımadı. Eminönü Meyda-
nı'ndaki kuruyemişçilerin önü alışve-
riş yapanlarla, meydanda bulunan
banklarda oturanlarla doldu taştı.
Eminönü'nün simgelerinden balıkçı-
lara da ilgi yoğun. Birçok vatandaş
buradan aldıkları balık ekmeleri
hemen teknelerin karşısında bulunan
amfide oturarak yedi. Balık ekmek
keyfi yapanlar da sosyal mesafe tanı-
madı. Galata Köprüsü'nde ise balık
tutanlar ve yürüyüş yapanların oluş-
turduğu kalabalık korkuttu. Köprüde
yürüyüş yapanların sayısının fazla ol-
ması nedeniyle sosyal mesafe kuralı
hiçe sayıldı. Köprüde çok sayıda kişi-
nin de balık tuttuğu görüldü. Galata
Kulesi'ni gezenlerin ise kulenin balko-
nundaki kalabalığı dikkat çekti. 

İstanbul'u izliyoruz

Galata Köprüsü'nde balık tutan Ada-
let Uslu, “Bugün pek balık yok. Kala-
balık ama çizgi koymaları güzel oldu
mesafe güzel oldu. Ben de bugün
hava güzel balığa geleyim dedim ama
pek balık yok" dedi. Alışverişe yapan
Şeyda Özer, “Alışveriş için çıktık, ol-
dukça kalabalık burası. Biz de müm-
kün olduğu kadar kaçtık. Zaten
alışverişimizi de tamamlayamadık
kalabalığı görünce, bu kadar tahmin
etmemiştik. Geri dönmek duru-
munda kaldık, sakin bir köşeye çekilip
İstanbul'u izliyoruz" diye konuştu.
Mesut Özuğur ise “Hava güzel, mev-
sim normallerinin çok üzerinde.
Onun da sıkıntısını yaşıyoruz. Bir ta-
raftan deprem olacak korkusu da in-
sanı sarmıyor değil. İstanbul güzel
ama tadımız yok. Çok aşırı derecede
kalabalık, çıktık ama görünce insanın
gezme şevki kırılıyor" şeklinde 
konuştu. DHA
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ÖTENİZDE

T ürkiye bir yol ayrımında. Bunun en
önemli göstergesi ise Demirtaş ve Ka-
vala ile ilgili verilecek tahliye kararları-

dır. Bu kararlar verildikten sonra yapılacak
olan reform girişimleri ise Türkiye'nin nereye
doğru gideceğinin göstergesi olacaktır. Bu iki
şey yapılamazsa ne mi olur? Türkiye bugün-
künden 100 kat daha otoriterleşen, hukuku ta-
mamen askıya alan, ekonomisi ise tarihinin en
dip dönemine doğru giden, istikametini ise Av-
rasya'nın otoriter ülkelerinden ve hukukunda
yana karar vermiş bir Türkiye olur. Ki, bu kıya-
metin habercisi olur... Sonrası mı? Büyük bir
yıkım... Ancak böyle olmasının da çok küçük
bir olasılık olduğunu anımsatmak isterim.
Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM, iki karar
aldı. İlk karar Kasım 2018 tarihinde verildi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Halkların
Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu yargıla-
nan eski eş genel başkanı Selahattin Demir-
taş'ın serbest bırakılması ve tutuksuz
yargılanması gerektiği yönünde karar vermişti.
Yapılan açıklamada, "Mahkeme, Demirtaş'ın
'makul bir şüpheyle' gözaltına alındığını ve tu-
tuklandığını kabul etti. Ancak mahkeme, ulu-
sal mahkemelerin dayandığı nedenlerle, adli
mercilerin Demirtaş'ın tutukluluğunu 'yeterli'
gerekçeleri olmadan uzun tuttuğuna hükmetti"
denilmişti. AİHM, Türkiye'nin Demirtaş'a 10
bin euro manevi tazminat cezası ile masraflar
ve harcamalar için 15 bin euro ödemesine
hükmetmişti.

***
Cumhurbaşkanı Erdoğan kararla ilgili olarak,
"Bizi bağlamaz. Karşı hamlemizi yapar, işi bi-
tiririz" demişti. Demirtaş ise yaptığı açıkla-
mada, "Yargılandığım davalar ve isnatlar
tümden çökmüştür" ifadelerini kullanmıştı.
Ve o gün, Türkiye'yi AİHM kararı, Erdoğan'ın
dediği gibi bağlamadı, karşı hamlesini yaptı ve
mahkeme tutukluğun devamına karar verdi.
Hukuka müdahale etmeyen(!) Erdoğan ikti-
darına rağmen, mahkeme tam da Erdoğan'ın
dediği gibi AİHM'in kararına uymadı ve tutuk-
luğunun devamına karar verdi.

Aradan iki yıl geçti AİHM 
daha sert bir karar verdi

İlk AİHM kararına "bizi bağlamaz" diyen Er-
doğan, yeni seçim kazanmış, ekonomi öyle ya
da böyle bugünkü kadar kötü değil ve Hazi-
ne'nin başında ise bugün görevinden azledilen
damat Albayrak var.
Aradan iki yıl geçtikten sonra Türkiye hızla sı-
fırı tüketti. Merkez Bankası rezervleri tüketil-
miş, rezervler ekside. İthalat ve ihracat
arasındaki fark büyük... Bütçe büyük açık veri-
yor. Devletin resmi verilerine göre işsizlik azal-
mış, büyüme devam ediyor görünse de işsizlik
had safhada... Millet zor durumda. 

***
İki yıl içerisinde İstanbul ve Ankara'yı kaybet-
miş, karizması çizilmiş bir Erdoğan var. Aynı
zamanda muhalefetin 31 Mart seçimleri özel-
likle 23 Haziran İstanbul seçimleri sonrasında
güveni ve umudu artmış. AK Parti içerisinden
eski seçilmiş son başbakanı Davutoğlu ve ol-
dukça başarılı, kamuoyunda itibarı yüksek

olan ekonomi bakanı Babacan ayrı ayrı parti
kurdular. Muhalefetin gücü artarken, Cumhur
İttifakı'nın ve Erdoğan'ın toplumsal desteği ise
azaldı.

***
Dövizin durdurulamayan artışı ve Merkez
Bankası'nın rezervlerinin tükenmesi, eksi ver-
mesi üzerine Erdoğan, damadını görevden

almış ve Davutoğlu hükümeti döneminde Baş-
bakan Yardımcısı olan Lütfi Elvan'ı Hazine ve
Maliye Bakanı, Maliye Bakanı olan Naci Ağ-
bal'ı ise Merkez Bankası Başkanı yapmıştı.
Ve ardından Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül re-
form yapmaları gerektiğini ifade etmişlerdi. Bu
açıklamaların ardından Osman Kavala ve Sela-
hattin Demirtaş'ın serbest bırakabileceğine yö-
nelik beklentiler de yükselmişti.

Demirtaş davası siyasi 
gerekçeleri olan bir davadır!

İki yıl önce AİHM kararını tanımayan ve bizi
bağlamaz diyen Erdoğan, AİHM'in, ikinci kez
Demirtaş'ın hukuki değil siyasi nedenlerden tu-
tuklu olduğuna hükmetmesi, AİHM kararları-
nın bağlayıcı yükümlülüğü kapsamında
Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasına kara-
rını verdi.
Demirtaş hakkındaki tutukluluk kararlarının ar-
dında "siyasi gerekçeler" olduğu sonucuna da
varan AİHM, Ankara'ya Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini
hatırlatarak, Demirtaş'ın serbest bırakılmaması
halinde AİHM gözünde ihlal kararının süreklilik
kazanacağını belirtti.
Erdoğan, "Bizi bağlamaz" dedi, "Karşı hamle-
mizi yaparız, işi bitiririz" demedi.
Ve Erdoğan, ikinci AİHM kararı üzerine, esasen
AİHM'in, Türkiye mahkemelerinin yerine geçe-
cek şekilde karar veremeyeceğini belirterek, iki
yıl öncesi olduğu gibi "Bu karar bizi bağlamaz"
derken iki yıl öncesinde söylediği şu cümleyi
kurmadı: "Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz"
Erdoğan, karşı hamleyi yapmaktan söz etmez-
ken, 100-150 sayfalık kararın çevirisi tamamla-
nıp incelendikten sonra karar verileceğine
yönelikte ucu açık bir mesaj verildi. 
Ve Erdoğan, yine bildik siyasi argümanlarını
seslendirdi. Demirtaş'ın siyasi görevleri veya si-
yasi söylemleri sebebiyle değil, terörle arasına
mesafe koyamadığı, bölücü terör örgütünün
emriyle onlarca kişinin ölümüne yol açtığı için
milletin gözünde de suçlu olduğunu dile getiren
Erdoğan, "Kobani'nin katili budur. Diyarba-
kır'daki 53 gencin, yavrumuzun katili budur.
Oradaki Kürt kardeşlerimizi sokağa döken,
ondan sonra da bu kardeşlerimizin ölümüne
neden olan o'dur. Ey AİHM sen anlamasan da
biz anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Demirtaş kararının aynısı 
FETÖ davaları için verilirse!

Demirtaş kararına tepki gösteren Erdoğan'ın
asıl kaygısı ise konuşmasında ortaya çıkı-
yordu. AİHM'in, FETÖ davaları için takına-

cağı tavrın da işaretlerinin şimdiden gözük-
meye başladığını belirten Erdoğan, PKK’ya
terör örgütü muamelesi yapmayan, PKK'yla
irtibatlı kişileri terörist kabul etmeyen bu
mahkemenin, FETÖ'yle ilgili olarak aynı
yaklaşımı sergilememesini temenni ediyordu.
Erdoğan ardından ekliyordu:
"Aksi takdirde, bunca çifte standarda ve riya-
karlığa daha fazla tahammül etmek mecburi-
yetinde olmadığımızın da bilinmesini
isterim."
Avrupa Birliği'nin yaptırım kararları önce-
sinde Erdoğan bir hamle yapıyordu. Ancak
bu hamleyi yaparken Erdoğan'ın eli iki yıl
öncesine kadar güçlü değildi.

Soylu: Demirtaş teröristtir
AİHM kararı boşlukta karardır

Ve Erdoğan konuşur da İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, AİHM kararına yönelik söz
söylemez miydi? Ve Soylu, Erdoğan'dan
daha sert bir açıklama yapıyordu.
"Selahattin Demirtaş teröristtir, AİHM'in al-
dığı karar boşlukta bir karardır. 'PKK'yı eleş-
tirin' denmesine rağmen bir kez bile PKK ile
açıklama yapmayan, tam tersine onlara des-
tek veren, iştahlandıran Selahattin Demirtaş
teröristtir. AİHM'nin almış olduğu karar boş-
lukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur. Çok
net ve açıktır. Türkiye'nin hukuk sisteminin,
idari yapısının yıllardır şahit olduğu, bu hali
Türkiye düşmanlığı üzerinden sergileyen Av-
rupa temizleyemez, temizleyemeyecektir."

***
Bugün Türkiye'de iktidar kendi seçmen kitle-
sini, devletçilik, muhafazakarlık ve milliyetçi-
lik üzerinden konsolide ediyor. Bunu ise
HDP ve CHP üzerinden gerçekleştiriyor.
HDP ne kadar şeytanlaştırılırsa, muhalefetin
bütünleşmesini engelliyor ve milliyetçi bir dili
yükseltiyor, CHP'yi geçmiş üzerinden suçla-
yarak ve mahkum ederek, muhafazakar seç-
menin alt bilincine oynuyor.
AİHM kararına yönelik tepkisini de ortaya
koyarak, batı düşmanlığı üzerinden 200 yıllık
bölünme korkusunu aynı zamanda PKK te-
rörü ve HDP üzerinden yeniden besleyerek,
devletin otoriter yapısını kutsuyor.

Son söz: Demirtaş ve Kavala serbest bırakı-
lacak. Mart ayına kadar Türkiye'de reform
girişimleri yapılacak. Ve ittifaklarla ilgili yeni
bir oyun kurulmaya çalışılacak. Neler mi
olur, onu da bir başka yazıda anlatalım...
Bu yazı https://turkish.aawsat.com sitesin-
den alınmıştır. 

DEMİRTAŞ VE KAVALA 
SERBEST BIRAKILACAK
HDP KAPATILMAYACAK!

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

Ali TARAKCI
SESLİ DÜŞÜNCELER

Demirtaş'ın tutukluğu hukuki bir karar değil
siyasi bir karardır. Bunu erdoğan ve Soylu'nun
son konuşmalarının içeriğine bakınca açıkça
görmek mümkündür. 6-7 ekim olayları, Ko-
bani olayları üzerinden Demirtaş'ı terörist ilan
edenlere, 6-7 ekim olayları denilen gösterile-
rin ne olduğunu bir kez daha anımsatmak ge-
rekiyor.
Deaş, Suriye'de YPG ve PYD'nin kontrolünde
bulunan Kobani'yi kuşatmış ve bunun üzerine
Kürtler, yardım yapılması için sokak eylemleri
yapmaya başlamışlardı. Ve bu olayların ar-
dından iktidar Kobani'ye Peşmerge güçlerinin

ağır silahları ile
tür-

kiye sınırlarını aşarak, Kobani'ye gitmesine
izin vermişti. YPG ve PYD, işiD güçlerini ye-
nilgiye uğratmıştı.

***
işte sürekli olarak, Kobani olayları üzerinden
Demirtaş ile ilgili yaratılan algı operasyonu-
nun arkasındaki asıl gerçeği anlatmak gereki-
yor.
İktidar o sokak gösterilerinin ardından, Kuzey
Kürdistan Yönetimi'nin askeri güçlerinin sı-
nırlarımızdan geçmesine izin vererek, PKK
dediği YPG ve PYD'ye yardım mı etmişti? Bu
gerçeği unutarak Demirtaş ile ilgili yapılan
suçlamalar bir anlam ifade etmiyordu.
Bugün Demirtaş üzerinden kurulan şeytanlaş-
tırmanın asıl amacı, muhalefetin HDP ile itti-

fak kurmasının önünde set yaratmaktır.
****

Ve asıl önemli olan ise şudur:
HDP'nin kapatılmasını söyleyenlere
özellikle Bahçeli'ye, erdoğan bir-
kaç gün önce şöyle yanıt verdi:
"En çok bizim ağzımız yandı bu
konuda. Parti kapatmayı AK
Parti zorlaştırdı. Bu bizim kara-
rımız zaten. Parti kapatmak ye-
rine kişiler üzerinden bir ceza
verilecekse verilmelidir."
Ne kadar yumuşak bir dil
değil mi? Bunun nedeni ise
Biden'in seçilmesi ve 

Avrupa Birliği'nin yaptırım 
kararlarını şimdilik mart ayına

ertelemesidir.

Demirtaş’ın tutukluluğu 
hukuki değil siyasidir!

Osman KavalaSelahattin Demirtaş

93 kez PKK propagandası yapmakla suçlanan Demirtaş hakkında 2013 yılında İstanbul'da 
yapılan nevruz kutlamasında yaptığı konuşmada PKK'yi ve örgütün kurucusu Abdullah 

Öcalan’ı övdüğü gerekçesiyle “Terör örgütü propagandası” suçundan 5 yıl hapis istemiyle 
iddianame hazırlandı. 7 Eylül 2018'de Selahattin Demirtaş'a “terör örgütü propagandası 

yapmak” suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Çok sayıda davadan yargılanan Demirtaş, 
Kobani olayları sırasında halkı sokağa çağırdığı ve 53 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanıyor.
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İspanya Sağlık Bakanı Salvador
İlla, ülkesindeki özel bir televizyon
olan La Sexta'ya yaptığı açıkla-

mada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı
olmayanların kayıt altına alınıp, bu bilgile-
rin sadece Avrupa Birliği (AB) resmi ku-
rumları arasında paylaşılacağını söyledi.
İlla, "Vatandaşlardan istediğimiz, Kovid-19
aşısı olmaya çağrıldıklarında buna gitme-
leri. Aşıyı reddedenler kayıt edilerek, bilgiler
AB üyeleri arasında paylaşılacak. Bu kayıt-
lar, kişisel verilerin korunmasına saygı gös-
terilerek kesinlikle kamuoyuyla
paylaşılmayacak." dedi. "Onay alınan tüm
aşılar, vatandaşlar için güvenli ve etkilidir."

ifadesini kullanan İlla, Kovid-19 aşı kulla-
nımının serbest olmasına rağmen vatan-
daşların büyük çoğunluğunun bunu
yapacağına inandığını vurguladı.

Kovid-19 aşı karnesi tartışmaları

Bu arada İspanya'da, "Kovid-19 aşı kartı",
"Kovid-19 aşı pasaportu" veya "Kovid-19
elektronik sertifikası" adları altında aşı yap-
tıranların bilgilerinin toplandığı dijital veri
tabanı oluşturulmasına yönelik siyasi tartış-
malar devam ediyor. Madrid ve Endülüs
özerk yönetimleri en kısa zamanda Kovid-
19 ile ilgili vatandaşlara birer dijital aşı kartı
çıkarılacağını açıkladı. Endülüs Özerk Hü-

kümet Başkanı Juan Manuel Moreno, ba-
sına yaptığı açıklamalarda, Kovid-19 aşısı
yaptıranların QR kodu içeren aşı kartı al-
malarının zorunlu olması için kendi bölge-
lerinde çalışma başlattıklarını duyurdu.
Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel
Diaz Ayuso'nun girişimiyle yaklaşık üç
aydır yürütülen çalışmalar sonunda aralık
ayında yürürlüğe giren uygulamayla da
Madrid'de ikamet edenler için cep telefon-

ları ve bilgisayardan erişimi sağlanan sanal
sağlık kartları oluşturup, "Kovid-19 tanı
testlerim" bölümü açıldı. Burada, Kovid-19
ile ilgili test yaptıranların sonuçlarına eri-
şim kolaylığı sağlandı. Söz konusu Kovid-
19 aşı kartlarının özellikle seyahat etme ve
iş ortamlarında kullanılabileceği belirtiliyor.
İspanya'da bazı şirketlerin, Kovid-19 aşısı
olmayı reddeden çalışanlarının sözleşmele-
rinin feshedilmesi yönünde çalışmalar yap-

tığı da ileri sürülüyor. Diğer yandan İspan-
ya'daki bazı sivil toplum kuruluşları, "fay-
dasız, ayrımcılık yaratıyor ve kamu sağlığını
tehdit ediyor" gerekçeleriyle bu tip uygula-
malara karşı çıkıyor. Gelecekte özellikle se-
yahat etme konusunda Kovid-19 kartlarının
zorunlu olacağı, bazı basın organlarında
iddia olarak gündeme getiriliyor. Dünya
Sağlık Örgütünün de Kovid-19 dijital kart-
larıyla ilgili bir çalışma yürüttüğü biliniyor.

2 020 yılı küresel çapta yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) ve sebep olduğu eko-
nomik ve ticari etkilerin bölge ayırt

etmeksizin yaşandığı bir sene olarak tarihteki
yerini aldı. Uluslararası ticaretin halihazırda
çeşitli nedenlerle tedarik zinciri sapmalarına
sahne olduğu bir dönemde pandeminin tahrip
edici etkileri mal ve hizmet akışını önemli öl-
çüde dönüştürmekte. Asya ise bölgesel olarak
pandeminin yıkıcı etkilerine maruz kalmakla
beraber güncel birtakım araştırmalara göre
pandemiyi kontrol altına alma, gerekli önlem-
leri hayata geçirme ve ekonomik etkinliğe geçiş
aşamalarında göreli üstünlüğe sahip durumda.
Bununla birlikte İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra oluşturulan küresel ticaret sisteminin be-
lirleyici unsurlarından olan “Washington Kon-
sensüsü’nün” özellikle gelişmekte olan ülkeler
tarafından sorgulamaya tabi tutulması bu dö-
nemin karakteristik özelliklerinden biri kabul
edilebilir. Bu bağlamda Asya, farklı parametre-
lerle ölçüldüğünde global ekonomik ağırlık
merkezinde sarkaç noktası olma beklentileriyle
göze çarpıyor. Yine aynı Asya bir yandan gele-
nekselleşmiş müttefiklik ağları kısıtları dahi-
linde alan belirleyerek; diğer yandan da
kendine özgü bölgeselleşme çabalarıyla dina-
miklerini harekete geçiriyor. Bu perspektifte,
Asya’nın lokomotif ülkelerinden Çin’in yükse-
len ekonomisini normatif olarak “Pekin Kon-
sensüsü” ile soyutlaştırma girişimi; yapısal
olarak Washington Konsensüsü’ne alternatif
sayılabildiği gibi ABD-Çin ticaret savaşlarında
“ihtilafa” dahil olmayan ülkeler için B Planı
oluşturma çabalarında tetikleyici bir rol oyna-
yabilir. Son dönem ekonomik bölgeselleşme gi-
rişimlerinden Asya Kapsamlı Bölgesel
Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması bu
bakış açısıyla değerlendirildiğinde “Korumacı-
lığa Karşı Korumacılık” mottosunun anlaşma-

nın taraflarından Güneydoğu Asya Ülkeler
Birliği (ASEAN) örgütlenmesinin resmî açıkla-
masında bulunması, söz konusu ülkelerin
mevcut ticari sistemin (tek taraflılık, korumacı-
lık unsurları, ticaret savaşlarının yıkıcı etkileri
vb.) yan etkilerine karşı önlem alması olarak
yorumlanabilir. Ancak Asya ülkelerinin bölge-
selleşme hamlelerini salt ABD-Çin rekabetiyle
eşleştirilen bir kavrayışın ötesinde Asya’yı kendi
dinamikleriyle de tanımlamak bölgeyi geniş
bakış açısıyla yorumlama olanağı sağlayacak-
tır. Bu doğrultuda RCEP anlaşması aynı za-
manda Asya’nın karmaşık müttefiklik ağları ile
ekonomik karşılıklı bağımlılık ögeleri gibi hu-
susları tematik olarak barındırdığından bu an-
lamda da örnek teşkil edebilir.

RCEP ve Asya’nın
bölgeselleşme unsurları

RCEP, ASEAN ve grubun altı serbest ticaret
ortağı ülkesinin mevcut ticaret anlaşmalarını
konsolide etmek amacıyla oluşturduğu ekono-
mik örgütlenmedir. Hindistan’ın 4 Kasım 2019
tarihinde müzakerelerden çekilmesiyle Çin, Ja-
ponya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Ze-
landa’dan oluşan ASEAN+5 ülkeleri, tam 46
müzakere turundan sonra 15 Kasım 2020’de
anlaşmayı imzaladı. Anlaşmanın yürürlüğe
girmesi en az altı ASEAN üyesi ve diğer üç ül-
kenin anlaşmayı iç hukuklarına uyarlaması ko-
şuluna bağlı. Kapsadığı nüfus itibarıyla
dünyanın yüzde 30’una denk gelen ve gayrisafi
yıllık hasıla (GSYH) bakımından 26,2 trilyon
dolarlık rakamla küresel ekonominin üçte birini
teşkil eden üyeleriyle anlaşma dünyanın en
büyük serbest ticaret anlaşması (STA) kabul
ediliyor. Niceliksel verilerin ötesinde ülkelerin
Kovid-19’la mücadele ettiği ve küresel ekono-
mide daralmanın yaşandığı hatta beliren eko-
nomik tabloların 1930’daki krizle ölçüldüğü bir

dönemde anlaşmanın sonuçlandırılması hayli
önem arz ediyor. Mevcut konjonktüre Çin-
ABD ticaret savaşının neden olduğu küresel te-
darik zincirindeki kaymaların Asya ülkeleri
üzerindeki etkisi de eklendiğinde anlaşmanın
niceliksel ve niteliksel özellikleri birbirini ta-
mamlıyor. 2012 yılında çıkış nok-
tası itibarıyla ticaret
standartlarının uyumlu-
laştırılmasını hedefle-
yen anlaşma nihai
haliyle üyeler ara-
sında ticari engel-
leri kaldırmayı,
tarifeleri yüzde 96
oranında bertaraf
etmeyi ve menşe
uygulamasıyla
maliyeti azaltmayı
vaat ediyor. Bununla
birlikte anlaşmaya taraf
ülkelerin 2030 yılında ulu-
sal getirilerine 186 milyar dolar
kazanç sağlayacağı ve GSYH’lerini
yüzde 0,2 artıracağı hesaplanmakta. Bu çerçe-
vede Çin’in gelirini yaklaşık 85 milyar dolar, Ja-
ponya’nın 48 milyar dolar ve Güney Kore’nin
23 milyar dolar artıracağı hesaplanıyor.  Hin-
distan, 4 Kasım 2019 tarihinde Çin’le ticaret
açığının artacağı hatta ikili serbest ticaret an-
laşması bulunan ASEAN, Japonya ve Güney
Kore ile de artan ticaret açığı gerekçesiyle
RCEP müzakerelerinden çekildi. Nitekim gö-
rüşmelerde Hindistan anlaşmaya hizmetlerin
dahil olmasını, tarife indirimlerinin Çin’e karşı
yüzde 65-80 ve ASEAN’a karşı yüzde 86 civa-
rında seyretmesini talep etmişti. Anlaşmada
göze çarpan bir diğer nokta da içerik itibarıyla
e-ticaret, dijital ticaret, çevre ve çalışma stan-
dartları gibi konuların kapsam dışında tutul-

ması. Böylelikle doğrudan bölgesel ticaretin ar-
tırılması gibi somut bir amaç güdüldüğü iddia
edilebilir. Buna ilaveten RCEP, ekonomik ba-
ğımlılığın dengelenmesi, Asya içinde ticaretin
artırılması ve pazar erişiminin genişletilmesi
gibi hedeflerle ABD-Çin arasındaki ticaret sa-

vaşının olumsuz etkilerini Asya ülkeleri
açısından bertaraf edebilme po-

tansiyeline sahip görünüyor.
Küresel arenada RCEP’nin

muhteviyatı, ölçeği ve an-
laşmadaki paydaş ülkeler
kadar anlaşmanın Was-
hington Konsensüsü’ne
doğrudan bir meydan
okuma olup olmadığı
tartışılıyor. Daha açık bir

ifadeyle, anlaşmanın Çin
liderliğinde geliştirildiği ve

bu sebeple Obama yöneti-
minin mirası olan Trans-Pasi-

fik Ortaklığı’nın (TPP) Trump
Amerikası’nın çekilmesinden sonraki

versiyonu olan Kapsamlı ve İlerlemeli Trans-
Pasifik Ortaklığı’na (CPTPP) rakip olduğuna
dair ciddi bir görüş söz konusu. Bu noktada
kabaca yapılacak bir kıyaslama iki anlaşmanın
ana gövdesini oluşturan hususları açığa çıkara-
caktır.

Hedefler gitgide farklılaştı

Otuz başlıktan oluşan CPTPP’nin içeriğine
bakıldığında belli standartların öne çıktığı gö-
rülüyor. Buna mukabil 20 başlıklı RCEP’te ta-
rifelerin azaltılması, pazar erişimi gibi
ekonomik kazanımlara ağırlık verildiği görülü-
yor. CPTPP ve RCEP anlaşmalarının nitelik
bakımından kıyası yapıldığında; dünya ticare-
tindeki paylarının sırasıyla yüzde 14,7 ve yüzde
27,3 iken, küresel doğrudan yabancı yatırımın

yüzde 15,6’sı CPTPP’nin kapsamında ve
RCEP’te bu oranın yüzde 16,4 olduğu öne sü-
rülebilir. Nüfus yoğunluğunda ise RCEP’in
kapsamının 29,6’lık oranıyla yüzde 6,5’lik
CPTPP’ye nazaran daha geniş bir alana hitap
ettiği söylenebilir.  Her iki anlaşmaya dair ay-
rıştırıcı detayı anlaşmaların hedefe yönelik
farklılıkları oluşturuyor. Nitekim RCEP’te “Be-
lirli bir norm belirtmeden veya normlara do-
kunmadan” norm koyucu bir anlayış
geliştirerek ticari kısıtlamaların azaltılması he-
defleniyor. CPTPP’te ise bu amaçla birlikte
standardizasyon da ön planda tutulmakta.
Ancak her ne kadar RCEP, ASEAN ülkeleri ve
diğer paydaşlarla müzakere edilmiş olsa da
Çin’in anlaşmayı hızlıca müzakere etme çaba-
larıyla ülkenin uluslararası ilişkiler düsturların-
dan olan “içişlerine karışmama” prensibinin
gereği olan “normlara dokunmama” yönü pa-
ralellik gösteriyor. RCEP’in pandemi arka pla-
nında, birbirine türlü alanlarda rakip ülkeleri
bir araya getirerek müzakere masasında müs-
pet sonuçlara eriştirmesi, bir anlamda “stan-
dartlara” dokunulmamasıyla ilişkilendirilebilir.
Bu da anlaşmaya stratejik bir boyut ekliyor.
Asya’nın bölgeselleşme dinamiklerini ve kar-
maşık ilişki ağını Çin-ABD rekabeti ekseninden
ayrıştırarak okumak bölgeyle ilgili farklı bir tab-
loyu ortaya çıkarıyor. Söz gelimi Çin ve Ja-
ponya özellikle 2000’lerde yoğunlaşan deniz
yetki alanlarıyla ilgili anlaşmazlıklarına ve eko-
nomik/jeopolitik rekabete rağmen Asya’nın
bölgeselleşme motiflerine kendi ekonomik me-
totlarıyla lokomotif olarak katkıda bulunuyor.
Bölgedeki ülkelerin ticaretinin yüzde 60’ı ve ya-
tırım oranının yüzde 59’u bölge içi gerçekleşi-
yor.  Benzer şekilde Çin-ASEAN arasındaki
karşılıklı ticaret 2008 senesinden 2018’e geldi-
ğinde 577,4 milyar dolarla yüzde 250 artış kay-
detti. DHA

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı kullanımını
serbest bırakan Avrupa Birliği ülkelerinin, buna karşın
aşı olmayı reddedenleri kayıt altına alacağı bildirildi

Covid-19 aşısı olmayan 
kayıt altına alınacak
Covid-19 aşısı olmayan 
kayıt altına alınacak
Covid-19 aşısı olmayan 
kayıt altına alınacak
Covid-19 aşısı olmayan 
kayıt altına alınacak
Covid-19 aşısı olmayan 
kayıt altına alınacak
Covid-19 aşısı olmayan 
kayıt altına alınacak

Trump sonrası dönemde yeni bir Asya-Pasifik gerçekliğiyle yüzleşecek olan Biden
yönetiminin gerek Asya’ya gerekse Çin’e yönelik politikaları, dönemin şartları, 
müttefiklik anlayışı, ekonomik ve finansal sistemin durumuyla doğru orantılı olacak 

Biden ile her şey değişecek
Biden’ın seçim argümanlarına
bakıldığında, “Tamamıyla Ame-
rika Yapımı” sloganıyla koruma-
cılık enstrümanlarına
başvuracağı ya da bunlara bir
müddet devam edeceği söylene-
bilir. Böylelikle her ne kadar
Trump’ın ABD’nin işsizlik ve ti-
caret açığı sorunlarına “ulusal
güvenlik” nosyonunu da ekleye-
rek Çin’e sistematik bir biçimde
ithalat tarifesi uygulamasını
yöntem olarak doğru bulmasa
da tarifeleri bir anda ortadan
kaldırmasının zor olacağı tah-
min edilebilir. Biden’ın Obama
döneminde deneyimlediği
Asya’da çok taraflılık ilkesiyle
platformlar oluşturmak ve müt-
tefiklik ilişkilerini derinleştirme
politikalarını, “müttefiklerle ko-
ordineli bir şekilde Çin hüküme-
tini baskılama, uluslararası
normları modernleştirme ve te-
darik zinciri güvenliğini sağ-
lama” yoluyla gerçekleştireceği
varsayılabilir. Burada Trump yö-
netiminden kavrayış olarak
değil, ancak tek taraflı/ikili an-
layıştan çok taraflı diplomatik

yolla farklılaştığı öne sürülebilir.
Biden’ın başkan seçilmesiyle
Asya’yla ilgili akıllara gelen ilk
olasılık TPP’ye tekrar ABD’yi
dahil etmesidir. Ancak Demo-
kratların da anlaşmanın dijital
ticaret, ihtilaf mekanizması ve
iklim değişikliğiyle ilgili kısımla-
rına itirazları bilindiğinden Bi-
den’ın belli şartların revize
edilerek ABD’nin menfaatine
göre biçimlendirilmesine çalışa-
cağı öngörülebilir.

TRUMP SONRASI
NELER OLACAK?

TRUMP
SONRASI ASYA
BAŞKA BİR YER

OLACAK
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Soldan Sağa:
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi. - Sovyet Sosya-
list Cumhuriyetler Birliği. 2. Ödenti. 3. Uyuyan. 
- Küçük tekne kaptanı. 4. Panayırda satış yapan 
kimse. 6. Fıçıya koymak. 7. Önemi ve değeri çok 
olan eser. - Limonluk, ser. 8. Dize. 9. Yıldız. - 
Kaymakamlık, kaza.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Aynı tiyatroda çalışan oyuncular topluluğu. - 
Belgegeçer. 2. Yaz mevsiminde, yaz aylarında. 3. 
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras’ta 
yetişen büyük bir orman ağacı, akaju. - Halat 
ucu. 4. Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktası-
nın düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzak-
tan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata. - Itır 
çiçeği. 6. Soluk, solgun. - Çağdaş. 7. Yığın duru-
mundaki yakacak odun için kullanılan, bir metre 
küpe eşit hacim ölçüsü birimi. - Anlam, kavram, 
mefhum. 8. Zorlama, zorunda bırakma. 9. Tab, 
edisyon. - Cam, çini, toprak vb.nden yapılmış 
derince çanak.
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K ültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, Ankara Resim ve Hey-
kel Müzesinin 3 bin 629 esere ev

sahipliği yaptığını söyledi. Ersoy, Ankara
Resim ve Heykel Müzesinin açılışında
yaptığı konuşmasında, müzenin kapılarını
ilk kez 90 yıl önce açtığını, bu köklü mazi-
nin, genç Cumhuriyetin idari ve iktisadi
hafızasından, Türk milletinin estetik ve za-
rafet anlayışını yansıtan sanat hafızasına
uzanan bir süreci barındırdığını kaydetti.
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin harf inkı-
labından neredeyse bir yıl önce Latin harf-
leriyle ilk kez mermer bir panoya yazılarak
müzenin giriş fuayesine konulduğunu, ilk
Türk Dil Kurultayı'nın Atatürk'ün başkan-
lığında burada gerçekleştirildiğini belirten
Ersoy, kültürel diplomasinin kullanıldığı
en önemli örneklerden biri olarak, İran ile
ilişkilerin güçlendirilmesi yolunda bestele-
nen ilk Türk Operası "Özsoy" un yine ilk
kez burada sahnelendiğini bildirdi.

Atatürk'ün izinde

Ersoy, "Görülüyor ki Resim ve Heykel Mü-
zesi yani Türk Ocağı Binası, Türkiye
Cumhuriyeti'nin geleceğine yön verecek
milli düşüncenin, siyasetin, sosyal oluşu-
mun dilden sanata temellerinin atıldığı ve
ilan edildiği yerlerden biri olmuştur. An-
kara Resim ve Heykel Müzesi sanatla baş-
layan ve sanatla devam eden bir
yolculuğun simgesidir. Bu bina bir tablo-
nun hayat bulmuş halidir. 1926'da açılan
yarışmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’nun çizdiği
suluboya resimden beğenerek projeyi
onaylamış ve binada Türk süslemelerinin
kullanılmasını, inşaatında da Türk işçilerin
çalışmasını özellikle istemiştir. Neticede
1927 yılında Namazgah Tepesi olarak bili-
nen bölgede eserin temelleri atılmış ve Bi-
rinci Ulusal Mimarlık Döneminin eşsiz bir
abidesi olarak 1930 yılında tamamlanmış-
tır." ifadesini kullandı.

Sanata ilham veren bir yer

Cumhuriyet tarihinin en önde gelen kültür
ve sanat evlerinden biri olan yapının inşa
amacının Türk Ocağı Merkez Binası ola-

rak hizmete başlaması olduğuna değinen
Ersoy, Ankara Halkevinden Bakanlıklara,
46 yıl boyunca birçok kurumun çalışmala-
rına ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.
"O yıllarda önemli toplantılar ve törenlerin
yanında konserler, tiyatro, opera ve bale
temsilleri yapının görkemli salonunda çok
erken dönemlerden itibaren yerini almış,
sanat, ilham verdiği bu eseri kendi evi yap-
maya başlamıştır." diyen Ersoy, binanın
1976'da dönemin Kültür Bakanlığına dev-
redildiğini, ardından da restorasyona alı-
narak tamamlanan çalışmalar sonrasında
2 Nisan 1980'de Ankara Resim ve Heykel
Müzesi olarak yeni dönemine başladığını
anımsattı.
Ersoy, 2017'de ilk etapta binada güçlen-
dirme ve depolara yönelik projelendirme
çalışmalarını başlattıklarını, bu dönemde
ziyaretçilere kapıların açık olduğunu, geniş
kapsamlı restorasyon çalışmalarını ise 7
Nisan 2018'de başlatarak müzeyi geçici
olarak kapattıklarına değindi.

Arşivleme çalışmaları yapıldı

Bakan Ersoy, müzede yapılan çalışmaları
şu şekilde anlattı: "Binanın tarihindeki en
kapsamlı bakım-onarım süreci olduğunu
belirtmek isterim. Kurulu olduğu alandan
başlayarak bahçesi, dış cephesi, giriş bö-
lümü, teşhir salonları ve geçiş alanları son
derece detaylı şekilde ele alınarak hassas
bir faaliyet yürütülmüş, binamız uzun yıl-
lar ayakta kalacak şekilde yenilenmiştir.
Muhteşem konser salonu da yeniden aktif
hale getirilmiştir. Koleksiyonun muhafaza
edildiği eski depolar ıslah edilmiş, çalın-
maya, yangına ve su baskınlarına karşı
yüksek korunaklı elektronik depolama sis-
temleri faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca mo-
dern müzecilik ilkeleri doğrultusunda
teşhir ve tanzim çalışmaları gerçekleştiril-
miştir. Son olarak müze envanterindeki
tüm eserler fotoğraflanarak belgelenmiş ve
bu bilgiler dijital ortama aktarılarak ciddi
bir arşivleme çalışması yapılmıştır. Kendisi
de başlı başına sanat yapıtı olan müzemiz,
tüm eserleriyle gelecek nesillerimize gu-
rurla ve güvenle emanet edebileceğimiz
yapıya kavuşturulmuştur." Müzecilikte

mekanın göz ardı edilemez temel unsurlar-
dan olduğunu vurgulayan Ersoy, Resim ve
Heykel Müzesinin Selçuklu, Osmanlı ve
Cumhuriyet döneminin mimari ve süs-
leme özelliklerini yansıtmasıyla eşsiz bir
kültür varlığı olduğuna işaret etti. Bakan
Ersoy, "Koleksiyonumuzda çok değerli 2
bin 780 resim ve 226 heykel bulunmakta,
müzemiz Türk Süsleme Sanatları, sera-
mik, özgün baskı, karikatür, fotoğraf ve et-
nografik unsurlarla birlikte 3 bin 629 eser
barındırmaktadır. Bu seçkin koleksiyon sa-
yesinde bütün sanatseverler, farklı dallarda
Türk sanatının gelişim sürecini, incelikle-
rini, farklılıklarını gözlemleyebilmektedir.
Şüphesiz ki Ankara Resim ve Heykel Mü-
zesi, Türkiye’nin en önemli sanat müzesi-
dir." diye konuştu. DHA
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Oyuncu aslıhan
Gürbüz'ün yıllar
önce meslektaşı

Kerem Kupacı ile evli olduğu id-
diası yeniden gündeme geldi.
Konu hakkında açıklamada bulu-
nan Gürbüz, "10 yıldır evlenme-
miş kadına boşanmış
muamelesi yapıyorsunuz" diye-
rek sitem etti.  İstanbul'un kar-
maşasından kaçıp Ege'de
kendisine yeni bir hayat kuran
oyuncu aslıhan Gürbüz, meslek-
taşı Kerem Kupacı ile evli olduğu
iddiası yeniden konuşuluyor.
Gürbüz, konu ile ilgili açıklama
yaparak hakkında çıkan haber-
lerden birine sosyal medyadan

cevap verdi. 37 yaşındaki
oyuncu, şu ifadeleri kullanarak
teki gösterdi: “Gerçekten sık-
madı mı bu yalan haber? Bu
konu ile ilgili resmi bir belge var
mı, mesela elinizde o dönemle
ile ilgili? Yoksa 4 kişinin eğlen-
diği bir andan bir görüntü ile 10
senedir hiç evlenmemiş bir ka-
dına boşanmış muamelesi mi
çekiyorsunuz? Mahallede ki gıy-
betçi teyzelerin kulaktan kulağa,
yalan yanlış yaydığı türden bir
saçmalığı, her yeni işimde 'şok
haber' başlığı ile vermek hoşu-
nuza gidiyor ise bilemem. ama
ben sıkıldım ve sessiz kalamıyo-
rum artık, ben de insanım be!”

Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet

Nuri Ersoy, Ankara
Resim ve Heykel

Müzesinin
açılışında, mevcut
binanın önemine

ilişkin, "Ankara
Resim ve Heykel

Müzesi sanatla
başlayan ve

sanatla devam
eden bir

yolculuğun 
simgesidir" dedi

Müzenin Osman Hamdi Bey salonu'nda 7,
Hoca ali Rıza salonu'nda 32 ve İbrahim
Çallı salonu'nda 20 eserin sergilendiğini
ifade eden Bakan Ersoy, açılış dolayısıyla
sanatçılara saygı niteliğinde hazırlanan
"Zaman'sız İzler" geçici sergisini de ziyaret-
çilerin beğenisine sundukları bilgisini verdi.
Ersoy, "Binamızın tarihçesinin, müzeye dö-
nüşüm hikayesinin, sanat tarihimiz için de
büyük öneme sahip sanatçılara ve devlet
adamlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı sergi,
bir yıl boyunca açık olacak. Buradan her-
kesi müzemize davet ediyorum." dedi. açı-
lış dolayısıyla atatürk'ün ankara’ya
gelişinin 101'inci yıl dönümü nedeniyle
mini bir konser verileceğini belirten Ersoy,
ankaralıların şahsında bir kez daha bu ta-
rihi günü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal
atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehit ve
gazileri, dün vefatının 84’üncü yılı olan İs-
tiklal Şairi Mehmet akif Ersoy'u rahmet,
saygı ve minnetle andı. "Bütün çalışmaları-
mızda bizlere gösterdiği ilgi ve destekten
dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza şükranla-
rımı arz ediyorum. Değerli mimarımız arif
Hikmet Koyunoğlu'nu rahmetle ve saygıyla
anıyorum." ifadesini kullanan Ersoy, mesai
arkadaşları başta olmak üzere, gerçekleşti-
rilen bakım, onarım ve düzenleme çalışma-
larında emek veren herkese teşekkür
ederek, yeni yılın sağlık, refah ve huzur ge-
tirmesini temenni etti. Bakan Ersoy'un ko-
nuşmasının ardından müzenin tarihini ve
restorasyon çalışmalarını anlatan kısa bir
video sunuldu.

sergi 1 yıl
açık kalacak
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eski adliye binası

yenİ müze
Tarsus ilçesinde 59 yıl adliye binası olarak
hizmet verdikten sonra restorasyonla 
Tarsus Müzesi'ne dönüştürülen yapı 
ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 59 yıl adliye binası
olarak kullandıktan sonra restorasyonla müzeye
çevrilen yapı tarihe ışık tutuyor. Tarsus'ta 1950

yılında yapımı tamamlanan, 1954-2013 yılları arasında ad-
liye binası olarak kullanılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ta-
rafından yürütülen restorasyon çalışmaları sonucu Tarsus
Müzesi'ne dönüştürülen yapı içerisinde tarihten izler barın-
dırıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un
katılımıyla 22 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen müze Paleolitik
dönemden Cumhuriyet dönemine kadar olan süreci yansı-
tan ve interaktif uygulamalarla destekleniyor. Müzede 805
arkeolojik, 408 etnografik ve 810 sikke olmak üzere 2 bin 23
eser sergileniyor.

Çok özel ve modern bir müze

Mersin Valisi Ali İhsan Su, apının 1954-2013 yılları ara-
sında Tarsus Adliye Binası olarak hizmet verdiğini anım-
sattı. Müzenin tarihi ve mimari özellikleriyle bir kültür
mirası olduğunu dile getiren Su, burada detaylı restorasyon
çalışmasının yapıldığını kaydetti. Her alanda olduğu gibi
kültür ve sanatta da ciddi yatırımlar yaptıklarını aktaran Su,
şunları söyledi: "Çok özel ve modern bir müze. İçerisinde
insanlık tarihinin başlangıcından günümüze yaşam model-
leri sergileniyor. Bu bölgede yaşamış medeniyetlere ait ar-
keolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği özel bir müze
oldu. Müzenin içerisinde ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlarını
karşılayabildiği çocuk bakım odası, engelli asansörü, mes-
cit, kafe ve hediyelik eşya reyonu gibi alanlar bulunuyor."
Su, yapının önemli fedakarlıklar ve maddi katkılarla çok
güzel bir müze haline geldiğini belirterek, kentte benzer
konsepte başka bir müze olmadığını dile getirdi. Mersin'in
Tarsus'tan Anamur'a kadar tarihi dokularla bezenmiş açık
hava müzesi konumunda olduğunu vurgulayan Su, "Kenti-
mizin birçok noktasında tarihi eserler göze çarpar. Bu ba-
kımdan vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye davet
ediyorum." diye konuşu.

Esnaf memnun

Esnaf Murat Ateş ise adliye binasının müzeye çevrilmesinin
önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Güzel bir görü-
nüme kavuştu. Tarsus'a daha çok ziyaretçi gelecektir. Bu
bizler açısından da iyi olur. Turistler ziyarete gelir. Ekono-
mik açıdan da güzel bir gelişme olur." ifadesini kullandı.
Esnaf Eyüp Tek de müzenin bölgeye canlılık kazandıraca-
ğını ifade etti. Elif Kaya ise yapılan restorasyonun çevreye
güzellik kattığını dile getirerek, "Buraya gelecek insanların
esnafa da fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Satışlarımız
artar” şeklinde konuştu.

Bambaşka bir resim sanatı
BaBası tıp doktoru, annesi
Türk dili ve edebiyatı öğret-
meni olan 32 yaşındaki

Doğru, 2013 yılında Yeditepe Üniversi-
tesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra
Mardin'in Nusaybin ve Şırnak'ın Güçlü-
konak ilçelerindeki devlet hastaneleri-
nin acil servislerinde görev yaptı.
Manisa'nın akhisar ilçesinde ambulans
doktorluğu görevinde de bulunan ve
halen ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastane-
sinde asistan hekimliğe devam eden
Doğru, küçüklüğünden bu yana resim
sanatıyla ilgileniyor. alpay Burak
Doğru, küçük yaşlardan bu yana re-
simle iç içe olduğunu söyledi. "Çocuk-
luk yıllarımda evin duvarlarını
boyuyormuşum, vücudumu boyuyor-
muşum ve annem buna hiçbir zaman
engel koymamış. Bu konuda sürekli
beni teşvik etmiş." diyen Doğru, mesle-
ğini sürdürürken resim ve sanatla ba-
ğını koparmadığını dile getirdi. Mikro

ressamlık branşına farklı bir yorum ge-
tirdiğine değinen Doğru, şu ifadeleri
kullandı: "Geliştirdiğim yöntemlerle
biraz daha farklı bir hale sokup dün-
yada bir ilk olarak mikro tıp ressamlığı
branşını geliştirdim. Nedir mikro tıp
ressamlığı? Herhangi bir tıbbi konunun,
tıbbi olmayan bir cisim üzerine çizil-
mesi veya tıbbi olmayan bir konunun
tıbbi bir nesne üzerine çizilmesine,
mikro olarak resmedilmesine mikro top
ressamlığı diyorum. sosyal medyadan
bildiğim kadarıyla da mikro tıp ressam-
lığı alanında dünyada kimse yok.
Pirinç tanesi, incir çekirdeği, abeslang
(dil çubuğu) dediğimiz tahta hasta
muayene kaşığı gibi malzemeler kulla-
nıyorum fakat aslında tamamen bu işe
kendimi verirsem aklınıza gelebilecek
her şey tuvalim olabilir. Resimde hiçbir
zaman önyargılı olmamak lazım. sa-
dece beyin, kalp, İstanbul silüeti, man-
zara çizeceğim diye bir şey yok. sanat

sayesinde yaşıyorum, bilim sayesinde
ise dinleniyorum, derim. sanat sürekli
biz varken de yokken de kendisini yeni-
leyen, her zaman gelişen bir unsur."

Kurşun kalem ucunda 
Atatürk tasviri

Doğru, büyüteç yardımıyla görülebilen
eserlerinin yapılış sürelerinin farklı ol-
duğunu anlattı.
Bir çalışmasını ortalama 5 saatte bitir-
diğini aktaran Doğru, "Eserlerimden 3
saatte, 2 saatte yaptığım da var, 9-10
saatte yaptığım da. Bütün eserlerimi
çıplak gözle yapıyorum. Çizerken bü-
yütmek için bir mekanizma kullanmı-
yorum." bilgisini paylaştı. Gazi
Mustafa Kemal atatürk'ü, Başkomu-
tanlık Meydan Muharebesi'nde düşün-
celi halde Kocatepe'de yürürken
gösteren fotoğraftan esinlenerek kur-
şun kalem ucuna mikro heykel yaptı-
ğını ifade eden Doğru, "Daha küçüğü

henüz yok. Resmi olarak başvurma-
dım ama çıplak gözle yapılmış en
küçük atatürk heykeli olduğunu iddia
ediyorum." diye konuştu. alpay Burak
Doğru, yaptığı çalışmalar için spesifik
örnekler meydana getirme çabasında
olmadığını ancak bu konuda iddialı ol-
duğunu belirtti. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Araştırma Görevlisi Alpay Burak
Doğru, pirinç ve incir çekirdeği, dil çubuğu, madeni para, hap ambalajı, kabak çekirdeği gibi objelere "büyüteçle görülebilen" resimler çiziyor

AnkArA
sAnAtın dA
bAskentı

Kültür Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’la birlikte tarihi bir tabloyu

basın mensuplarına gösterdi.

Aslıhan isyan etti Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı
çekilişine geri sayım devam ediyor. Bu yılki 

31 Aralık gecesinin en önemli sürprizlerinden biri
de geleneksel yılbaşı eğlence programının Milli

Piyango sunumu ile Kanal D ekranlarında
izleyicilerle buluşacak olması

“Çok Güzel Ha-
reketler 2 Yılbaşı
Özel Programı”

içinde yer alan ve Şans Mer-
kezi’nden saat 23:00’te Kanal
D ve Teve2’den canlı yayınla-
nacak çekilişle bugüne dek
verilecek en büyük ikramiye
olan 100 milyon TL de sahi-
bini bulacak. Sisal Şans tara-
fından gerçekleştirilecek, tüm
Türkiye’yi heyecanla ekran-
ları başına kitleyecek büyük
ikramiyesi 100 milyon TL
olan Milli Piyango özel çeki-
lişinin de içinde yer aldığı eğ-

lence programında izleyicileri
hem nostaljik hem de yepyeni
sürprizler bekliyor. Eğlenceli,
komik ve birbirinden ünlü
isimlerin yer alacağı yılbaşı
özel eğlence programı içeri-
sinde gerçekleştirilecek olan
canlı yılbaşı çekilişiyle 100
milyon TL sahibini bulacak.

Yılbaşı özel programı

Yılbaşının geleneksel eğlence
ruhunu ekranlara getirmeye
hazırlanan “Çok Güzel Ha-
reketler 2 Yılbaşı Özel Prog-
ramı” içinde yer alacak olan

canlı yılbaşı çekilişinin büyük
ikramiyesi ise 100 milyon 
TL! 14.30’da  millipiyango-
online.com ve Milli Piyango
TV Youtube kanalından canlı
yayınlamaya başlayacak olan
yılbaşı çekilişinde büyük ikra-
miye satılan bilete çıkana
kadar çekilişe devam edile-
cek. Büyük ikramiye, talihli-
sini o gece bulacak. Milli
Piyango Yılbaşı Sonuçları
31 Aralık 2020 gecesi çekiliş-
ten hemen sonra www.milli-
piyangoonline.com'da
açıklanacak. 

GERi SAYIM BAŞLADI
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Fenerbahçe çiFt idman yaptI

SP  R Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını
akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile sür-
dürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yö-
netiminde gerçekleştirilen günün ikinci çalışması başladı.

Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından hücuma yönelik
taktiksel çalışmalar yapan sarı-lacivertli oyuncular, idmanı dar
alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktaladı. Sarı-lacivertli
ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İspanya'nın La Sexta televizyonunda yayımla-
nan bir programa özel röportaj veren Messi, ku-
lüpten ayrılma talebi sonrası yaşanan
tartışmalara ve geleceğine ilişkin soruları yanıt-
ladı. Ağustos ayında avukatı aracılığıyla kulübe
faks göndererek ayrılmak istediği dönem için
"Tüm olanlardan sonra yazı gerçekten çok kötü
geçirdim." diyen Messi, her şeye rağmen geçmişe
dönme olasılığı olsa o faksı yine göndereceğini
ifade etti. Messi, Barcelona'dan ayrılma talebiyle
ilgili yaşananlardan dolayı eski kulüp başkanı
Josep Maria Bartomeu'yu bir kez daha sorumlu
göstererek, "Takımdan ayrılmak ve bunu iyi bir
şekilde yapmak istiyordum. Başkan beni birçok
kez aldattı. Beni kötü duruma düşürmek ve fil-
min kötü karakterli oyuncusu yapmak için ba-
sına bazı şeyler sızdırmaya başladı. Ama
yaşananlar yaşandı ve bitti." şeklinde konuştu.

Etrafımda az kişi kaldı

Barcelona'da bir dönemin kapandığını ve ay-
rılma talebinin arkasında bunun olduğunu bir-
çok kez vurgulayan Messi, "Yeni takım
başlangıçta bana zor geldi. Olmak istediğim
yerde değildim, takımdaki yeni isimlere uyum
sağlamakta zorlandım. Etrafımda tanıdık çok az
kişi kaldı. Dışarıdan çok fazla kişi geldi, evdekiler
gitti. Farklı kültürlerdeniz, farklıyız ve bu takım
içinde birliği daha da zorlaştırıyor. Ama yavaş
yavaş bunu sağlamaya çalışıyoruz." değerlendir-
mesinde bulundu.
Gelecekte Real Madrid veya Atletico Madrid'de
forma giyme olasılığını "imkansız" olarak gören
Arjantinli futbolcu, İspanyol gazetecinin seçme-
sini istediği Paris (Paris Saint Germain) ve Lon-
dra (Manchester City) biletlerini de "Sizde
kalsın" diyerek geri çevirdi.

Barcelona'dan ayrılabilir

Messi, "Barcelona'dan gidip gitmeyeceğimi bil-
miyorum. Ama en iyi şekilde ayrılmak hoşuma
gider. Ve bu geçici bir şey olur. Barcelona'ya, şe-
hire bir gün dönmek, bu kulüpte çalışmak ho-
şuma gider. Ben gidersem hiçbir şey olmaz.
Barcelona, elbette ben dahil herhangi bir futbol-
cudan çok daha büyük. İnşallah gelecek yeni
başkan yeniden önemli kupalar kazandırmak
için kulübü ayağa kaldırır." şeklinde konuştu.
Barcelona'da sezon sonunda sözleşmesi sona
erecek 33 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariye-
rini sonlandırdıktan sonra futbolun içinde kal-
mak istediğini ancak kendisini teknik direktör
olarak hiçbir zaman görmediğinden sportif di-
rektörlük yapmayı tercih ettiğini kaydetti. Messi
ayrıca, "ABD'de yaşamayı, o ligin ve hayatın ta-
dını çıkarma tecrübesini denemek istediğimi hep
söyledim. Ama bu olur olmaz bilmiyorum." diye
konuştu.

Finali beraber göreceğiz

"Arjantin'den fazla Barcelona'da yaşadım. Kulüp
ve şehir ile çocukluktan gelen bir sevgi hikayem
var." diyen Messi, "Profesyonel yaşantım nasıl
biterse bitsin, bu olay burada yaşadığım tüm ka-
riyerimi lekelememeli. 16 yıl bir kulüpte kalmak
ve her şeyin iyi gitmesi hiçte kolay değil. Hayatta
kötü ve çok kötü dönemler olabilir ama hepsi
aşılır. Benim finalim nasıl olacak göreceğiz."
açıklamasında bulundu. Diğer yandan 21
Ocak'ta kulüp bakanlığı seçimine gidecek Barce-
lona'nın, İspanyol basınında da iddia edildiği
gibi kurumsal bir krizde olduğunu kabul eden
Messi, "Kulüp gerçekten kötü bir dönemden ge-
çiyor, olduğumuz (kupaların kazanıldığı) yere
geri dönmek zor olacak." dedi.

F utbolun içinde zaman zaman teknik
adam ve  futbolcuların da formsuz
dönemlerinin olduğunu söyleyen

Karaman, "Hakemlerin geçmişte kalan bir
baskı altında olduğunu düşünüyorum.
VAR'da olunca saha içinde zaten VAR
görür diye daha rahat hareket ediyor ola-
bilirler. VAR çıktıktan sonra birkaç yıl
daha geçmeli. Hakemlerin işi kolaylaşa-
cak ama formsuz hakemler var. Teknik
adamlar oyuncular nasıl hata yapıyorsa
hakemler de hata yapabilir. Formsuz ola-
bilir. Maçları canlı izlerken farklı sonra-
sında bilgisayardan izlerken farklı
yorumlayabiliyorsun. Hakemler de anlık
karar veriyor, VAR da bunun için var. Ben
de bu faul diyorum sonra izlediğimde ba-
kıyorum yanlış itiraz etmişim" dedi.

Malatyaspor başarılı

Yeni Malayaspor'un 18 transfer yaptığını
ve zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen
Karaman, "Malataspor'u çok başarılı bu-
luyorum. Mevcut kadro ilk 10 arasına
girer. Hamza Hamzaoğlu da takımı ta-
nıdı, oyuncular onu tanıdı. Benim çalıştı-
ğım dönemden 2 oyuncu kaldı ve 18
oyuncu geldi, bu büyük bir şans. Kadro
geliştiğinde teknik adam dokunuşlarıyla
da iyi bir seviye yakalanır" ifadelerini kul-
landı.

Rizespor ilk 7'de olur

Çaykur Rizespor'un iyi bir kadro kurdu-
ğunu dile getiren Karaman, "Rizespor'un
bu sezonki kadrosu için başkan Hasan
Kartal'ı tebrik etmek lazım. Tomas hoca
yeni teknik direktör, belki hatalar yapacak
ama elinde çok iyi bir kadro var. Rizespor
geçmiş sezonun üzerine kadro koyduğu
için ve yeni transferler yaptığı için, Okan
Buruk döneminde de Tomas hoca orada
antrenörlük yaptığı için Rizespor bu
sezon ilk 7'yi zorlayabilir. Çok şanssız
kaybettikleri maç var, yönetimi tebrik
etmek lazım" dedi.

Alanya'nın sırrı yönetim

Aytemiz Alanyaspor'un bir Avrupa ku-
lübü gibi yönetildiğini söyleyen Karaman,
"Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu faktö-
rünü unutmayalım. İyi bir transfer komi-
tesi var. Yabancı transferi konusunda hata
yapmıyorlar, yerli ve genç oyuncuları kad-
rolarına katıyorlar. Takımdaki hocalar gi-
diyor ama takım değişmiyor. Avrupa
takımları gibi bir yönetim var. Erol hoca
gitti, Çağdaş hoca geldi ve ilk teknik di-
rektörlüğünü yapıyor, bunlar kolay işler
değil" şeklinde konuştu.

Trabzonspor daha iyi olacak

Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra Trab-
zonspor'un daha iyi yerlere geleceğini be-
lirten Karaman, "Lig 12'nci, 13'üncü
haftalara kadar yalancı sıralamadır.
15'inci haftadan sonra lig oturur. Abdul-
lah Avcı, Trabzonspor'da bir oyun planla-
ması yapmaya çalışıyor. Bazen vasat
oyun olsa da maç kazanmasını bildi. Gö-

reve geldiğinizde aldığınız skorlar gelece-
ğinizi belirler. Abdullah Avcı birikimini,
deneyimini birleştirerek takım savunma-
sına yöneldi. Mesafe aldı. 3-4 hafta sonra
takım daha iyi top oynayacak" dedi.

Erol Bulut'un işi zor 

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zamana ihti-
yacı olduğunu söyleyen Karaman, "Fe-
nerbahçe çok büyük bir kulüp. Erol hoca
çok büyük bir takıma geldi. 18 oyuncu
transfer etmiş oynayan oynamayan geniş
bir kadro var. Oynamayan oyuncuyu
mutlu etmek, uyum sağlamak, takım
model ortaya koymak için antrenman
yapmalı ve otomatik hale getirmek lazım.
Sürekli tekrarla bu olur. Süreklilikle bu
olur. Hata yapabilirsiniz ama kenarda ge-
neral teknik direktördür. Oyuncular onun
büyüklüğünü hissedecek" diye ko-
nuştu.

Sergen Yalçın'ı
beğeniyorum

Beşiktaş Teknik Direk-
törü Sergen Yalçın'ın
çok başarılı bir isim
olduğunu söyle-
yen Karaman,
"Sergen Yalçın'ı
çok tutuyorum.
Konuşmalarını
da çok beğeni-
yorum. Net
konuşuyor kal-
binden geçeni
söylüyor. Elin-
deki kadroyu bir
yere getirdi. Yar-
dımcısı Murat
hocayı da takdir
ediyorum. Ljajic'i
kazanılabilir ama
oyuncu da tepki ver-
meli, antrenörlük burada
başlıyor. Antrenmanlarda ça-
lışıyorsa kazanma yoluna gitmek
önemli. Sahaya bir atarsınız size
maç kazandırır. Gökhan Töre önemli
oyuncu, sakatlığı geçince önemli silah
olacak. Bir oyuncu grubu yakalandı" şek-
linde konuştu.Arda Turan marka bir isim
Arda Turan'ın çok önemli bir oyuncu ol-
duğunu dile getiren tecrübeli teknik
adam, "Arda Turan Türkiye'nin yetiştir-
diği ender futbolculardan biri. Fatih Te-
rim'i tebrik etmek lazım. Arda'yı aldı ve
fiziksel ve zihinsel olarak destek olunması
lazım. İyi futbolculara saygı duymak ge-
rekiyor. Atletico Madrid ve Barcelona for-
ması giyen bir isim. Atletico Madrid
formasıyla UEFA Kupası'nı kazandığında
sırtında Türk bayrağı ile dolaştı. Ceyhun
Eriş, Cenk İşler, Altay çok özel ama zor
oyunculardı. İsimleri yabancı olsa da şu
an hayranlıkla izlerdik. Burak Yılmaz Lil-
le'de kızıyor bazen ya da Yusuf Yazıcı kı-
zıyor ama hocaları sert bir çıkış yapsa
farklı olur, hocaları pozitif konuşuyor ve
oyuncuların da duruşu, inancı değişiyor.

Arda'yı çok destekliyorum" diye konuştu.

Genç oyunculara kıymt veririm

Bursaspor'da teknik direktör olduğu dö-
nemde Enes Ünal, Ozan Tufan, Zeki
Çelik başta olmak üzere 21 oyuncuyu A
takıma çıkardığını dile getiren Karaman,
"Zorunluluktan gelen bir olay alt yapıdan
oynatmak. Olanaksızlıklardan sonra yeni
şeyler deniyorsun. Bursaspor'da çalıştı-
ğım dönemde İbrahim Yazıcıoğlu
'oyuncu alamayacağız, alt yapıdan
oyuncu bulalım, borçsuz devam edelim'
dedi ve 21 alt yapı oyuncunu A takıma çı-
kardım. Takım haricinde 2 ay boyunca
ekstra çalıştırdık. Sonrasında takımla bir-
likte Avusturya kampına getirdik. Başkan

vefat etti, yönetim
değişti

ve
ben ayrıldım.

Bursaspor bu temeli o zaman atmıştı. Şu
anda belki de kasasında en çok para olan
en başarılı takım olacaktı. Kaleci Okan
Koçuk, Enes Ünal, Ozan Tufan, Zeki
Çelik, Ertuğrul Ersoy gibi isimleri A ta-
kıma çıkardık. Oyuncular da çıkarıyorlar
ve Altınordu gibi devam edecekler. Kayse-
rispor'un kalesinde geçen Doğan oynadı.
Onu daha 16 yaşına girmeden A takıma
çıkardım. O zamanın meyvesi şimdi çıkı-
yor, milli takıma gitti" açıklamasında bu-
lundu.

Milli Takım doğru yolda

Türkiye'nin çok değerli isimlerden kurulu
bir milli takım olduğunu söyleyen Kara-
man, "Geçmiş turnuva ile ilgili konuş-
maya gerek yok. İyi bir kadromuz var.
Avrupa'nın üst düzey takımlarında oyna-
yan, dil bilen oyuncularımız var. Böyle bir

kadro her zaman yakalanamaz. 2003 yı-
lında da iyi bir kadro vardı, o zaman takı-
mın başında yine Şenol Güneş
bulunuyordu" dedi. Futbol kariyerini Al-
manya'da sürdüren Serdar Dursun'un da
mili takımda olabileceğini söyleyen Kara-
man, "Serdar Dursun'u Tolunay Kafkas'a
söyledim. Geçen maçını izledim iki gol
attı. Türkiye'de oynamış ve geri dönmüş.
Şenol hocaya iletsinler istedim. Boyu
uzun ve ceza sahasında topa hakim. Fay-
dalanılacak bir oyuncu. Stoperle boğuşa-
cak iyi bir oyuncu" şeklinde konuştu.

Yusuf Yazıcı çok gelişti 

Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen
Yusuf Yazıcı'dan övgüyle bahseden Kara-
man, "Yusuf Yazıcı Türkiye'de olsa böyle
oynayamazdı. Mert Hakan geldi, Sivass-
por'daki oyunu bekleniyor. Orada bir
oyun anlayışı var topla çok iyi olduğu için

Yusuf orada ön plana çıktı. Bu Burak
ve Zeki için de geçerli. Hakan için

milli takımda neden böyle oyna-
mıyor eleştirisi yapılıyor. Mi-

lan'ın en iyi oyuncusu. Biz
oradaki oyunla milli takımı
bağdaştıramadık. Kişisel
gelişim önemli. Yusuf
buna dikkat ediyor. Fut-
boluna yansıyor. Fut-
bol zeka oyunu" dedi.

Burak Yılmaz tam
bir golcü

Burak Yılmaz'ın çok
iyi bir golcü olduğunu
vurgulayan Karaman,

"Hücum oynarken oyun
zekası en yüksek oyuncu-

lardan birisi Burak Yıl-
maz. Herkes attığı golü

değerlendiriyor ama takım
hücuma çıkarken nereye koşa-

cağını ve boş alanın nerade olaca-
ğını çok iyi bilen bir isim. Can alıcı

koşular yapıyor. İş zekaya geldi, yaşla il-
gisi yok. Hücumda Avrupa'nın en zeki
oyuncularından biri. Kafa vuruşu var,
ayak içi var, vuruş tekniği de olunca müt-
hiş bir oyuncu oldu" diye konuştu. DHA

Ligde her zaman zor işlere al attığını söyleyen Kara-
man, "Kayserispor'u 12 puanla aldığımda ligde kaldığı-

mızda 10 maçta yenilmedik. Ligde aldığımız puanla ilk 4'teydik
ve aldığım puanla en çok puan toplayan 2'nci hocaydım. 2'nci sezona

başlarken Erol Bedir başkanlığında kadro yetersiz olduğu için ayrılmak
istedim ama hem başkanı hem de şehirdeki insanları kıramadık. 6'ncı haf-
tada başkan bıraktı, ben de bıraktım. Bizim orada yaptığımızı kimse yapa-

madı. Pandemi sürecinde Malatya'ya gittik. 8 haftaya baktığında düşen takım
Malatyaspor değil. Çekilmek zorunda kaldım. Bilgi eksikliği var. İyi bir takımı

şampiyonluğa oynatırım. İki Türkiye Kupası kazandırdım. Biri Rizespor biri Antal-
yaspor, iki takımı Süper Lig' çıkardım. İyi takım versinler tabii o zaman hesap

sorsunlar. Gaziantep ile Play Off kupası kazandım. Bursaspor ile 4'üncü oldum.
Okyanusun dibinden takım veriyorlar hadi kurtul diyorlar. Ankaragücü, Ko-
caelispor, Kayserispor ile yaptığımız ortada. Şampiyonluğa bedel. Arsene
Wenger, Klopp'un Liverpool şampiyonluğu mu daha zor, yoksa Sheffield

United'ın ligi 10'uncu sırada bitirmesi mi daha zor onu bilemeyiz.
Bugün oyuncu kaliteleri önemli. Neden Anadolu takımları ile

büyük takımlar arasında fark kalmadı? Çünkü kulüpler
borçlu, istedikleri transferleri yapamadı, Anadolu

takımları üst sıralara geldi. İyi oyuncun
varsa fark yaratıyorsun" dedi.

Anadolu 
takımları başkadır

Messi’nin
geleceği
belirsiz

Messi’nin
geleceği
belirsiz

Messi’nin
geleceği
belirsiz

Messi’nin
geleceği
belirsiz

Messi’nin
geleceği
belirsiz

Messi’nin
geleceği
belirsiz

Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman, hakem hatala-
rından milli takıma, Avrupa'da forma giyen Türk futbolcu-
lardan Süper Lig ekiplerine kadar birçok konuda özel
açıklamalarda bulundu. Karaman, “Bana iyi bir takım verin,
şampiyon yaparım. Ama öyle bir şey hiç olmadı” dedi

IyI bIr takIm verIn 
SampIyon yaparIm

Adana Demirspor Florya'da çalıştı
TFF 1'inci Lig 9'uncu hafta erteleme maçında
30 Aralık Çarşamba günü İstanbulspor'a
konuk olacak Adana Demirspor, bu maçın
hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde
sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih
Terim'in de ziyaret ettiği antrenmanda eski
Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Au-
relien Chedjou ve kiralık olarak Adana eki-
binde yer alan Yunus Akgün, deneyimli teknik
direktör ile bir araya geldi. Adana Demirspor
Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar da
Fatih Terim ile istişarede bulundu.
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İ lk 4 haftada sadece 4 puan alan
ve 15'inciliğe kadar gerileyen
siyah beyazlılar, sonraki 10

maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ala-
rak 24 puan daha topladı ve 28 pu-
anla 2'nciliğe kadar yükseldi. İlk
haftalarda çokça eleştirilen Sergen
Yalçın ise gelinen noktada başarının
mimarı olarak en ön plana çıkan kişi
oldu. Kötü sonuçların alındığı hafta-
larda futbolculara olan inancını kay-
betmeyen ve bunu sıkça dile getiren
Yalçın, adeta sihirli dokunuşlarla
oyunculardan yüksek seviyede
verim almasını başardı. Kiralık gön-
derilmesi düşünülen ancak santrfor

alınamadığı için takımda kalan
Larin, sakat olduğu ve sürekli oyna-
yamayacağı söylenen Aboubakar,
transferin son gününde geldiği için
soru işareti olan Ghezzal ile birlikte
Rosier ve Josef De Souza, Sergen
Yalçın'la adeta yeniden doğdu. Bu
futbolculara takımın tecrübelileri
Atiba ve Vida gibi isimler de eşlik
edince, ortaya şampiyonluğun en
güçlü adaylarından biri olan ve ligin
de en çok gol atan takımı çıktı.

Sahada gençler var

Teknik direktör Sergen Yalçın; Fatih
Aksoy, Ahmet Gülay ve Alpay Çelebi

gibi gençlerin Aytemiz Alanyaspor'a
verilmesinden dolayı da sezon ba-
şında sert bir şekilde eleştirilmiş,
hatta 'gençlere ve altyapı oyuncula-
rına güvenmiyor' şeklinde ithamlarla
bile karşı karşıya kalmıştı. Ancak;
kaleye transfer yaptırmayan Yalçın,
altyapıdan yetişen 19 yaşındaki
Ersin, 16 yaşındaki Emre Bilgin ve 3
sezondur takımda olan 24 yaşındaki
Utku'yla yola devam ederek en
cesur kararı almıştı esasında. Kale-
cilere ek olarak 19 yaşındaki sol bek
Rıdvan Yılmaz'ı da takıma monte
eden Sergen Yalçın, uzun yıllar
sonra sürekli olarak altyapıdan 2

futbolcuyu on birde oynatan teknik
direktör oldu. Öyle ki Sergen Yalçın,
Necip Uysal da dahil edildiğinde 14
maçın 5 tanesine 2 altyapı oyuncu-
suyla başlarken, tam 3 maçın onbi-
rinde altyapıdan 3 futbolcuya yer
verdi. Tecrübeli teknik adam kalan 6
maçın onbirinde de bir altyapı oyun-
cusu görevlendirerek 14 maçın on
birinde mutlaka altyapıdan yetişen
futbolcu oynatan teknik direktör
oldu.
İşte maçlar ve on birde başlayan
altyapı oyuncuları:
Trabzonspor-Beşiktaş: Ersin, Necip
Beşiktaş-Antalyaspor : Ersin, Necip

Konyaspor-Beşiktaş: Ersin, Necip
Beşiktaş-Gençlerbirlği: Ersin, Rıd-
van, Necip
Denizlispor-Beşiktaş: Ersin
Beşiktaş-Malatyaspor: Ersin
Gaziantep FK-Beşiktaş: Ersin
Beşiktaş-M.Başakşehir:
Rıdvan,Necip
Fenerbahçe -Beşiktaş: Rıdvan,Necip
Beşiktaş-Kasımpaşa: Rıdvan
A.Alanyaspor-Beşiktaş: Rıdvan
Beşiktaş-B.B.Erzurumspor :Ersin,
Rıdvan, Necip
Ankaragücü-Beşiktaş: Ersin
Beşiktaş-D.G.Sivasspor: Ersin, Rıd-
van, Necip

BeşİkTaş 
zİrveye yürüyor
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BeşİkTaş 
zİrveye yürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0'lık net bir skorla geçerek zirveye ortak oldu

BeşİkTaş 
zİrveye yürüyor

Boksta tek 
hedef madalya
BOKS Federasyonu Başkanı Eyüp
Gözgeç, 2020 yılını Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Birçok
organizasyonun koronavirüs pande-
misi nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan
Başkan Eyüp Gözgeç, "14-18 Ocak ta-
rihleri arasında İstanbul'da 33'üncü
Uluslararası Ahmet Cömert Boks Tur-
nuvası'nı düzenledik. Milli takımımız
burada 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz
madalya kazandı. 64'üncü Uluslararası
Bocskai Boks Turnuvası 33 ülkeden
275 sporcunun katılımıyla 03-07 Şubat
2020 tarihleri arasında Macaristan'ın
Debrecen şehrinde düzenlenen turnu-
vayı milli takımımız 1 altın, 2 bronz
madalya ile tamamladı. 2020 Tokyo

Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Mü-
sabakaları'nın, İngiltere'nin başkenti
Londra'da 14-24 Mart 2020 tarihleri
arasında yapılması planlanıyordu.
Ancak Kovid-19 nedeniyle 16 Mart'ta
oynanan müsabakaların ardından mü-
sabakalar durduruldu. Son açıklama-
lara göre Avrupa kota müsabakalarının
2021 yılı 22-26 Nisan tarihleri arasında
yapılması planlanıyor. Londra'da yapı-
lan müsabakalarda erkekler 52 kilo-
gram sporcumuz Batuhan Çiftçi,
Tokyo Olimpiyat Oyunları için vize
aldı. Erkekler 57 kilogram sporcumuz
dışında tüm sporcularımız müsabaka-
lara kaldığı yerden devam edecek" diye
konuştu.

Hazırlıkları takip ettik

Pandemi nedeniyle Mart ayı itibarıyla
yaklaşık 6 ay sporcuların evlerinde
kendi imkanlarıyla çalıştıklarını vurgu-
layan Gözgeç şunları kaydetti: "Süreç
teknik ekip tarafından sürekli kontrol
edildi. Sporcular teknik ekibin oluştur-
duğu antrenman programlarını uygu-
ladı. Bu 6 ay sonunda 05-12 Ağustos
2020 tarihleri arasında Kadın ve Erkek
Olimpik Milli Takımlarımız Antalya'da
yapılan adaptasyon kampıyla çalışma-
lara tekrar başladı. Bu süreçte Kovid-
19 nedeniyle tüm dünyada birçok spor
faaliyeti iptal edildi, ertelendi. Olimpik
Milli Takımlarımız bu süreçte Avrupa
ve dünya kota müsabakaları hazırlıkla-
rını kamplarla sürdürdü. Sporcularımı-
zın hazırlıklarını biz de bu süreçte
yakından takip ettik. İngiltere, Ro-
manya ve Azerbaycan Boks Milli Ta-
kımları ile ikili kamplar yaptık. Olimpik
Kadın Boks Milli Takımımız şu an ikili
kamp için Kazakistan'da. Aynı şekilde
Olimpik Erkek Boks Milli Takımımız
Özbekistan'da ikili kampta."

Huzur olsun

Başkan Eyüp Gözgeç, 2021 yılı için
önce sağlık temennisinde bulunarak
sözlerini şöyle tamamladı:"22 yaş orta-
lamasına sahip genç ve dinamik bir ta-
kımımız var. 2021 yılı hedefimiz
Avrupa ve dünya kota müsabakala-
rında alabileceğimiz en fazla sayıda
kota alarak Tokyo Olimpiyat Oyunları
sonunda ülkemize madalyalarla dön-
mek. Bu hedefler için biz Boks Fede-
rasyonu olarak var gücümüzle
çalışıyor, 2021 yılının tüm dünyaya
sağlık ve huzur getirmesini temenni
ediyoruz."

Türkiye Boks 
Federasyonu Başkanı

Eyüp Gözgeç, 
"2020 yılı tüm

branşlarda olduğu gibi
boksta da maalesef

Kovid-19'un etkisi
altında geçti. 

Bizim bu yılın
başlangıcında ana

hedefimiz Avrupa ve
dünya kota

müsabakalarında
başarılı olup, 2020

Tokyo Olimpiyat
Oyunları'na

katılabileceğimiz en
fazla sporcuyla katılarak

ülkemize madalyalar
kazandırmaktı" dedi

Hokey
dünyası
umutlu
Türkiye Hokey Federasyonu
Başkanı Sadık Karakan, "Pandemi
süreci ile paralel olarak 2020 yılı ne
yazık ki ulusal ve uluslararası
faaliyetlerin ertelendiği bir yıl oldu.
Her şeye rağmen bu süreci de iyi bir
şekilde değerlendirerek
kurumsallaşma adına büyük
adımlar gerçekleştirdik" dedi
HOKEY Federasyonu Başkanı Sadık
Karakan, Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) yaptığı yıl sonu değerlendirme-
sinde, 2020 yılının koronavirüs gölge-
sinde geçtiğini belirtti. Karakan, "Büyük
bir özveri ile hazırladığımız Antrenör
Eğitim Kitabımızı antrenörlerimizin
kullanımına sunduk. Camiamız için on-
line eğitim ve kurs programları gerçek-
leştirdik. Penaltı Korner isimli aylık
e-dergimizi çıkararak web sitemiz üze-
rinden yayınladık. Normalleşmenin
başlamasıyla Ekim ayı içerisinde üst lig-
lerimizi düzenledik. Tüm insanlığın
büyük dersler çıkarmasını umduğum
2020 yılını geride bırakmaya hazırlandı-
ğımız bu günlerde, kurumsal yapımıza
uygun şekilde 2021 yılındaki tüm ulusal
ve uluslararası organizasyonlarımızın
planlamasını yaptık. Katılacağımız
uluslararası organizasyonlar öncesinde
düzenleyeceğimiz eğitim-gelişim kamp-
ları ile alt yaş gruplarına yönelik yabancı
dil, psikoloji ve teknik-taktik çalışmala-
rını içeren kampların detaylı planlama-
larını hazırladık" diye konuştu. Başkan
Sadık Karakan, yeni başarılar elde
etmek istediklerini vurgulayarak, "2021
yılında elit sporcu sayımız ile kurumsal
kimliğe sahip kulüp sayımızda ciddi bir
artış bekliyorum. Tüm çalışmalarımızı
bu plan doğrultusunda hazırladık. 2021
yılında yurt içinde düzenleyeceğimiz
uluslararası organizasyonlarla ülkemi-
zin adını duyurmaya ve uluslararası
sahnede geçmiş başarılarımızın üstüne
çıkmaya devam edeceğiz" dedi.
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KANO Federasyonu Başkanı
Alper Cavit Kabakçı, Demirö-
ren Haber Ajansı'na (DHA)
2020 yılı için değerlendirme-
lerde bulundu. Yılın durgunsu
ve akarsu branşlarında kamp-
larla geçtiğini anlatan Başkan
Kabakçı, "Şubat ayının hemen
başında Uzun Mesafe Milli
Takım Seçme Yarışları'nı Ada-
na'da yaptık ve yeni genç spor-
cularımızı kampa aldık. Zaten
olimpik takım sporcularımız
2019 Kasım ayından beri
kamplarına devam ediyordu.
Yeni ve gelecek vadeden spor-
cularımız ile olimpik takımda
yer alan sporcularımızı bera-
ber aynı ortamda antrenman-
larını sürdürmeleri için kampa
devam ettik" diye konuştu.

Çok sayıda 
madalya aldık

Kabakçı, sezonun kısıtlı tur-
nuvalarından birini Antalya'da
düzenlediklerini belirterek,
"12-13 Mart 2020 tarihlerinde
Uluslararası Kano Federasyo-
nu'nun faaliyet takviminde yer
alan ve ülkemizde 3'üncü kez
düzenlenen 'Uluslararası Glo-
ria Canoeing Cup' uzun me-
safe 5000m yarışlarını yaptık.
12 ülkeden toplam 76 sporcu-
nun mücadele ettiği yarışlarda
millilerimiz 6 kez madalya
kürsüsünde, 4 kez de kupa
kürsüsünde yer alma başarısı
gösterdiler. Milli sporcularımız
1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz
madalya ile sezonu tamam-
ladı diyebiliriz" dedi. 

Tİlkİler 
1 puana razı
İngiltere Premier Lig'in 16'ncı hafta karşılaş-
masında Crystal Palace ile Leicester City 1-1
berabera kaldı. Selhurst Park'ta oynanan mü-
cadelenin ilk yarısı golsüz son bulurken 58'inci
dakikada Wilfried Zaha'nın kaydettiği golle
Crystal Palace öne geçti. Leicester City, karşı-
laşmanın 83'ncü dakikasında Harvey Bar-
nes'in bulduğu golle skoru eşitledi: 1-1.
Mavi-beyazlı ekipte forma giyen milli futbolcu-
lardan Çağlar Söyüncü, sakatlığının ardından
maç kadrosunda yer alırken Cengiz Ünder
kadroya dahil edilmedi.




