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Erdoğan'dan Arnavutluk'a 
FETÖ'yle mücadele çağrısı
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ECOWAS,�Fransa'nın�dayatmasıyla�Mali'ye
yaptırım�uyguladı,�milyonlar�sokağa�çıktı.
Ülkenin�son�dönemde�Türkiye,�Rusya�ve
Çin�ile�iş�birliğini�artırması�ve�bağımsız

siyasetler�izlemesi�dikkat�çekiyor
BATI Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
(ECOWAS) liderleri Mali ile sınırları kapatma ve
ticaret ambargosu uygulama konusunda anlaştılar.
Yaptırımlar arasında, mali yardımın iptali, her
türlü ticari işlemin askıya alınması,  büyükelçilerin
geri çağırılması, Batı Afrika Devletleri Merkez Ban-
kası'ndaki Mali’ye ait varlıkların dondurulması gi-
bi maddeler bulunuyor.  ��ÖZGÜR ALTINBAŞ'ın haberi 14'te

TÜRK geleneğinde kuzey “si-
yah”; batı  “beyaz”dır. Kuzeydeki
“Mavi Vatan”ımıza Karadeniz; ba-
tıdakine “Akdeniz” denmiş. Batı-
daki denizimize “Ege” yerine
“Adalar Denizi”, güneydeki deni-
zimize ise “Akdeniz” yerine “Gü-
ney Anadolu Denizi” demek daha
doğru olacaktır. 2'de

Mavi Vatan'ı
sahiplenmek 
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15 CEM ZEREN

Pivot�değil
piyon!

KILIÇDAROĞLU, başkan olduktan sonra,
kritik kararların alındığı 14. kata, Şükrü Ka-
raca, Rasim Bölücek gibi bağlantıları tartı-
şılan isimleri yerleştirdi. Bunlar geçmişte bir
ucu Enver Altaylı’ya, bir ucu FETÖ’ye
uzanan Gladyo bağlantılı “Analitik Grubu”
elemanlarıydı. CHP’deki konumları hep
tartışıldı. Çok sayıda danışmanı FETÖ'cü
çıktı.  Aykan Erdemir, Faik Tunay FETÖ
kontenjanından vekil oldu. 8'de

Analitik Grubu 
14. katta

ABD Başkanı Biden’ın “kaos” stratejisine uygun
siyasetler izleyen Kılıçdaroğlu, CHP'yi adım
adım “Altı Ok” çizgisinden çıkardı. CHP’yi
PKK/HDP ile aynı çizgiye getirmesi, devletten
atılan FETÖ’cüleri yeniden yerlerine döndürme
sözü vermesi, FETÖ’cüleri milletvekili, beledi-
ye başkanı, danışman koltuklarına yerleştirme-
si… Birçok CHP’li de partideki değişim ve Kı-
lıçdaroğlu’nun sırları konusunda suskun. 

ELEKTRİK Mühendisleri Oda-
sı (EMO) Ankara Şube Baş-

kanlığına, Frekans Mühendisler Plat-
formu'nun adayı Prof. Dr. Şeref Sa-
ğıroğlu seçildi. Sağıroğlu, seçimin ar-
dından yaptığı ilk konuşmada, elektrik
mühendisliği mesleğine ve meslek-
taşlarına sahip çıkmak için yeni pro-
jeler hazırladıklarını söyledi. 11'de

DMD kas erimesi hastalığı ciddi so-
lunum ve kardiyak sorunlar yaşanma-
sına neden oluyor. Hastalar zamanla
öksürme yetisini kaybediyor ve cihaz
desteğiyle ciğerlerini temizleyebiliyor-
lar. DMD Aileleri Derneği Başkan Yar-

dımcısı Taylan Çakır, “Sos-
yal Güvenlik Kuru-
mu'nun desteği yetersiz.
Katkı payları acilen gün-
cellenmeli, ailelerin yü-

kü hafifletilmeli.”
dedi.
11 'de

KEMAL 

K�l�çdaro�lu,

di� hekimi Ali Arif Öz-

zeybek’in muayeneha-

nesinde Fetullah Gü-

len’le görü�tü�ü id-

dialar�n� yalanla-

mad�. 

�Y� Parti'nin kuruluşunda Akşener'in ar-
kasına dizilen "FETÖ mağdurlarını" ha-
tırlıyorsunuzdur. Dördü de İyi Parti'den
istifa etti. Benzer sözlerle... Par-
tinin FETÖ ve PKK ile olan ya-
kınlığını gerekçe gösterdiler. 

'Sıkar abla' dersleri

USTA müzisyen Timur Selçuk'un kızı
Mercan Selçuk'un dans topluluğu, 'Ba-
bamın Şarkıları' projesini sürdürüyor.
Mercan Selçuk'un koreografileri, seyir-
ciyi Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne
müziklerle buluşturacak. 13'te

Timur Selçuk 
şarkılarıyla anılacak
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Kripto vurgununa
paranızı kaptırmayınYüksek�elektrik�zammı,�makineye�bağlı�yaşayan

kronik�hastaları�etkiledi.�200�TL'lik�destek�yetersiz
kalırken,�öksürtme�cihazına�erişim�zorlaştı ARKASINDA üretim de�eri ve ka-

mu gücü olmayan kripto varl�klar,
küçük tasarruf sahipleri için bile bir
spekülatif yat�r�m arac� haline dö-
nü�tü. 2021 y�l�n�n ilk dokuz ay�n-
da kurbanlar 146 milyon poundun
üzerinde para kaybetti. Milyarlar-
ca dolarl�k büyüklü�e eri�en krip-
to varl�klara akan kaynaktan mer-
kez bankalar� da rahats�z. 6'da

UTKU REYHAN’ın yazısı 11’de

Mali’ye yaptırımlar
halkı birleştirdi

Elektrik faturası ‘nefes’ aldırmıyor

ANKARA'DA hamile bir kadın
‘doğum koçu’ ile evde doğum
yapmaya çalışırken bebeğini kay-
betti. Yoga eğitmeni Çetin Çetin-
taş’ın, kadından gebelik sürecinde
doktora gitmemesi istediği öne
sürüldü. Ulus Yoga Federasyonu,
“Yoga adı altında Hinduizm tari-
katlarının yaygınlaşması ülkemiz-
de de sürüyor. Beyin yıkayanlara
karşı önlem alınmalı.” dedi.
�� ÖZLEM KONUR USTA'nın haberi 3'te

HAFTA sonu Yalova ve Ay-
dın’da düzenlenen Üretim Dev-
rimi Kurultaylarında tarımda
yaşanan sorunlar konuşuldu,
çözümler tartışıldı. Üreticiler,
Cumhuriyet'in ilk yıllarında ol-
duğu gibi planlı ekonomi iste-
di. Çiftçiler, sürdürülebilir tarım
için kooperatifleşmenin öne-
mine dikkat çekti. 7'de

Aydın ve Yalova
'Üretim' dedi

Yoga ‘tarikatları’na
önlem istediler

Dişçideki FETÖ görüşmesi ile
gündemde olan CHP lideri Kemal

Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa
yükseliş sırları tartışılıyor. O dönem,

Amerika derin devleti
kuruluşlarından 'Foreign Policy

Council' ile sıkı iş birliği yapan Silk
Road Enstitüsü'nün raporunda

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık için
desteklenmesi gerektiği belirtiliyor

Partideki suskunluk 
dikkat çekici

TÜRK�YE'N�N zeytinyağı üretiminde
dünyada 5. sırada olduğunu belirten Öz-
kaya, “Zeytin meyvesini bir elmas ade-
ta. Pırlatnaya çevirmek için usta ellere tes-
lim etmek lazım. Denetim için Tarım, Sağ-
lık, Ticaret ve Kültür bakanlıkları kon-
sorsiyum oluşturmalı. ” dedi. 
�� FÜSUN İKİKARDEŞ ile KONUŞTUKÇA 4'te
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SIRLARI DÖKÜLÜYOR

EMO Ankara’da 
yeni dönem

‘DOĞUM KOÇU’ ÖLÜMÜ 
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HALİL ÖZSARAÇ - EMEKLI DENIZ 

KURMAY ALBAY

11 . yüzyılda Anadolu’nun ova ve yay-
lalarına kolayca yerleşen atalarımızın,
Çin ticaret yolunun zorunlu olarak de-

nize indiği Karadeniz ve onun devamındaki Ak-
deniz kıyılarına egemen olmaları sanıldığı ka-
dar kolay olmamıştır. Bir hatırlatma yapmak ge-
rekirse; Türk geleneğinde kuzey yönü “siyah”;
batı yönü ise “beyaz” renkleri ile kodlanır. Bu
yüzden atalarımız Anadolu’nun kuzeyindeki
“Mavi Vatan”ımıza Karadeniz; “Adalar Deni-
zi” de denilen batıdaki “Mavi Vatan”ımıza “Ak-
deniz” demişlerdir. Büyük Taarruz’da “İlk he-
definiz, Akdeniz’dir!” diyen Mustafa Kemal Pa-
şa’nın kastettiği ve o dönem “Ege” diye bir kav-
ram kullanılmadığı için, herkesin anladığı şey,
esasında son çırpınışlarını yapan emperyalist-
lerin yaka paça denize atılmaları için orduları-
mızın Batı Anadolu kıyılarına sevk edilmesidir.

Kanımca;
-Batıdaki denizimize “Ege” yerine, “Adalar

Denizi”;
-Güneydeki denizimize ise “Akdeniz” yeri-

ne “Güney Anadolu Denizi” demek “Mavi Va-
tan”ımızı sahiplenmek adına daha doğru ola-
caktır.

ŞUURSUZ SİYASİ MÜCADELE

Yeniden tarihimize dönelim. Büyük altyapı
sorunlarına karşın Batı Anadolu’ya yerleşen
Türklere, dünyanın şaşkın bakışları arasında dev
bir denizcileştirme adımı attıran ve denizdeki
bu olağanüstü güçlenme sayesinde daha 1095
yılında İstanbul’u fethetme -yani, Çin ticaret yo-
lunu ele geçirme- vizyonunu sunan büyük
Türk denizcisi, hepimizin bildiği Çakabey’den
başkası değildi. Ancak, güç birliği yapmak ye-
rine, siyasi ihtiraslarının esiri olan I. Kılıçarslan’ın
Çakabey’i dostça yapılan bir ziyafette öldürmesi,

Türk denizciliğinin temellerini dinamitleyen bir
aymazlık olmuştur. 

Atalarımızın denizden ve uzaktan savunma
yeteneğini sıfırlayan bu büyük hata, Katolik dün-
yasının hırsla giriştiği Haçlı Seferleri’nin daha
ilkinde Türklerin Anadolu’dan geri atılması teh-
likesine yol açmış; neyse ki, üstün Türk askerî
kültürü sayesinde başarılı olduğumuz destan-
sı stratejik savunma, kıyıların uzağında da olsa
Anadolu’da tutunmamızı sağlamıştır.

KIBRIS LATİN DEVLETİ

Haçlı Seferleri süresince, Anadolu’nun çev-
resindeki tüm denizlerin kontrolünü ele geçi-
ren Avrupalı Katolik denizci devletlerin ablu-
kası ve yağması altına giren Doğu Romalılar-
la (Bizanslılar) birlikte sömürülmeye çalışılan
bir halk daha vardı: Türkler… 

Batı Dünyası tarafından “yoksullaştırılmak”
istendiğini anlayan atalarımız, Çin ticaret yolunu
kısmen de olsa kendi coğrafyasına yönlendir-
me mücadelesine girmeye karar verince, de-
nizcileşme serüvenimiz yeniden başlamış oldu.
Görüldüğü üzere, I. Kılıçarslan’ın kişisel siya-
si hesaplarının kurbanı olan Türk denizciliği, 125
yıl sonra -yani, 1220’lerde- bölgesel bir vizyon-
la yeni bir başlangıç daha yapmıştır. Bu karar-
lılıkla, Karadeniz-Akdeniz üzerinden akan do-
ğu ticaret yolunu baypas edecek şekilde Sinop-
Antalya arasına güvenli bir kara yolunu (gü-
nümüzde Çin’in Kuşak Yol Projesi’ne benzer)
eklemleyip Güney Anadolu Denizi’ne çıkışı sağ-
layan Anadolu Selçuklu Türkleri, Anado-
lu’nun çevresindeki denizlerde yaşanan Vene-
dik-Ceneviz çatışmalarından da ustalıkla ya-
rarlanmasını bilmiştir. 

Hem kıyılarını hem de ticaret yollarını teh-
dit eden Cenevizlilere karşı güçlü Venedik
Donanması’nın himayesine katlanmak duru-
munda kalan Anadolu Selçukluları, zayıf do-
nanması ile denizde durduramadığı Kıbrıs La-
tin Krallığı’nın Güney Anadolu kıyılarını istila
çabalarını karada durdurabilmek için on binlerce
şehit vermek zorunda kalmıştır. 

Kıbrıs Adası’nın tehdit edici varlığı, Ana-
dolu’yu her zaman için denizde güçlü olmayı zor-
lamaktadır. Kıbrıs Latinlerinin denizden saldı-
rıları ile oldukça yıpranan Anadolu Selçuklu-
larının Moğol istilası ile yıkılması fazla zor ol-
mamıştır. Benzer güvenlik travmaları yaşa-
mak istemeyen Türkiye’nin gelecekte de Kıb-
rıs’ı denizden kontrol altında tutması şarttır.

DENİZCİ KATOLİK İTTİFAKI 

1243 yılında Moğol istilasının yol açtığı jeo-
politik sıkışmanın zorlaması altındaki Anado-
lu Türkleri, Anadolu’nun batı kıyılarına da yer-

leşmişler ve Adalar Denizi’ne egemen olan Ka-
tolik denizcilerin sömürü hırslarına karşı ko-
yabilmek için hızla denizcileşmişlerdir. 14. yüz-
yılın ilk yarısında Aydın oğlu Umur Bey ön-
derliğindeki Anadolu Türk Beylikleri, hem
kendi aralarında hem de Doğu Roma Devle-
ti ile bölgesel iş birliği yaparak Katolik sömür-
gecilere karşı verdikleri mücadeleleri, Batı
Anadolu kıyılarından Adalar Denizi’nin derin
sularına taşımışlardır.

Çin ve Hindistan ticaret yolları üzerinde tüm
Akdeniz Havzası’nda yaşanan Venedik-Ceneviz
savaşlarının, Adalar Denizi üzerinde bir boşluk
meydana getirdiğini ve gittikçe denizcileşen
Türklerin bu boşluğu doldurmaya çalıştıkları-
nı fark eden Katolik Kilisesi, bu duruma hibrit
yöntemlerle müdahale etme kararı vermiştir. Ya-
ni Papalık, Akka’dan çektiği ve geçici olarak Kıb-
rıs’ta konuşlandırdığı seçkin Saint Jean (Hos-
pitalier) Şövalyeleri’ni 1314 yılından itibaren Ro-
dos merkezli Menteşe Adaları’na (Oniki Ada)
yerleştirmiş ve onlar da, kendilerine verilen
“Türkleri denizden yıpratma” görevini 200 yı-
lı aşkın bir süre boyunca başarıyla yerine ge-
tirmişlerdir. 

Rodos Şövalyeleri, dönemin deniz terö-
risti (bir nevi PKK) işlevini görürken; Rodos
da âdeta o dönemin Kandil’i olmuştur.
Türkler, 1522 yılında Rodos Şövalyeleri’ni
tüm Doğu Akdeniz’den attığında esasında,
tüm kara savaş gücünün yüzde 30’unun şe-
hit olması pahasına bu teröristlerden kur-
tulmayı başarmışlardı. Günümüzde de PKK
gibi emperyalizmin hibrit maşalarından kur-
tulmanın tek yolu, benzer kararlığı göstere-
bilmek ve dolaysız bir tutumla en güçlü
yumruğu vurarak kesin sonuca gidebilmek-
tir. Emperyalizm tetikçiliğini yapan PKK’yı
da geçmişteki Papalık maşası Rodos Şöval-
yeleri gibi ezip geçmek için yine 200 sene bek-
lemeye bence hiç lüzum yoktur.

DEVAM EDECEK 
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Dişçi o görüşmeyi yalanlamadı
NED�M �ENER

KILIÇDAROĞLU’NUN o
konuşmayı yaptığı yer, o dö-
nem Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan şu anda
ise Soylu’nun danışmanı olan Diş Hekimi Ali Arif Öz-
zeybek. OdaTV, Özzeybek’e ulaşmış ve görüşmeyi doğ-
rulamasını ya da yalanlamasını beklemiş. Özzeybek,
sorular karşısında, konuyla ilgili konuşmayacağını be-
lirtmiş ama Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile görüş-
me yaptığını da reddetmemiş. Böyle vahim bir iddia
ortaya atıldığında yapılacak tek şey, eğer gerçek de-
ğilse hemen yalanlama yapılmasıdır. Ama şu ana ka-
dar Kılıçdaroğlu’ndan ses yok.

Nâzım’ı uydurma sözlerle andılar
MEL�H ALTINOK 

ONUN ağzından dizeler yu-
murtlayanlar bile vardı. Yok,
sosyal medyada Mevlana'nın,
Sartre'ın ve tabii ki Nejat İşler'in ağzından çıkmış gi-
bi aforizmalar uyduran ergenlerden bahsetmiyo-
rum. Solcuların, Cumhurbaşkanlığı'na, CHP'nin ba-
şına yakıştırdığı İmamoğlu bile Nazım'ı, "hiç bir yer-
de duymadığımız dizeleriyle" andı. Evet evet, Belli-
ni'nin atöyesinden çıkmayan Fatih portresini asırlar
sonra bulduğu gibi! Şaka bir yana... Ekrem Bey, Na-
zım deyince şakkadanak hatırladığınız, sizi etkilemiş

tek bir mısra olsun yok muydu da hafızanızda... Tut-
tunuz Ali Babacan'ın geçenlerde "keşfettiği" mısralara
sarıldınız? Yeter artık, bir huzur verin adama.

Savunacağım diye eli ayağına
dolandı: PKK’lı ama rütbeli değil
BARI� YARKADA�

HDP Milletvekili Sem-
ra Güzel’le fotoğrafı olan
Volkan Bora PKK’nın önemli teröristlerinden bi-
ri ama lider değil, şef değil. Oysa Maliye Bakanı
ile fotoğrafı olan Fethullah Gülen sıradan bir te-
rörist değil. AKP iktidarına göre Türkiye’de dar-
be yapmaya kalkışan kanlı bir örgütün lideri.

‘Yine evet oyu verip arkadan HDP’nin
gönlünü alacaklar’
HASAN BASR� YALÇIN 

Bu sefer tek farkı var. Bu
sözde milletvekilinin dokunulmazlığını kaldır-
mak için Meclis'e bir fezleke sevk edildi. CHPli-
ler hayır oyu kullanmanın fırsatını kollayacaktır.
İyi Partililer evet oyu verse bile arka kanallardan
HDP'nin gönlünü almayı ihmal etmeyecektir.
(…) Terör örgütü desteği sayesinde seçim kaza-
nacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Terörle iş-
birliği yapanların hiçbiri hiçbir zaman dünyanın hiç-
bir yerinde kazanamadı. Terör öyle bir beladır ki,
bumerang gibi döner dolaşır, sizi vurur. Bu an-
lamda günümüz muhalefet liderlerinin tarihe ge-
çeceğini düşünüyorum. Seçim kazanmak için te-
röre bel bağlayacak kadar düşmüş olmak öyle ya
da böyle bir gün sizin tarih önünde yargılanmanıza
neden olacaktır.

medyaninhalleri@aydinlik.com.tr

HAZIRLAYAN: BEYHAN KORKMAN

Batı�Dünyası�tarafından�'yoksullaştırılmak'�istendiğini
anlayan�atalarımız,�Çin�ticaret�yolunu�kısmen�de�olsa�kendi
coğrafyasına�yönlendirme�mücadelesine�girmeye�karar
verince,�denizcileşme�serüvenimiz�yeniden�başlamış�oldu

Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde'ye...

Muhalif yazarlardan CHP’ye 
‘tarikatlara sessiz kaldınız’ eleştirisi

ERDAL ATABEK
MUHALEFET sözcü-

leri bu konuda açık konuşmamaktadır. Aslında mu-
halefet kanadının bu gerçekleri çok iyi bildiğinden
kuşkumuz yoktur. Onlar da tarikatlarla cemaatle-
rin iktidar gücünü çok iyi bilmektedirler. Ancak
önümüzdeki seçimde onların oyları nasıl yönlen-
direceğini hesaba katmaktadırlar. Bu nedenle ol-
malıdır ki, Enes Kara’nın ölümünde “öğrenci
yurtları olayı” öne çıkarılmaktadır. Muhalefet
sözcüleri “öğrenci yurdu sorununu biz çözeceğiz”
demektedir ki asıl sorun yurt sorunu değildir. Tu-
tukluğun nedeni, elbette oy kaygısıdır. Peki, bu oy
kaygısıyla bugünün muhalefeti yarın iktidara gelirse
ne yapacaktır? Tarikatların, cemaatlerin devletin
içinde yuvalanmış olmasına karşı nasıl bir tutum iz-
leyecektir? Muhalefet, tek tek partiler olarak ya da
ittifaklar olarak bu konuda ortak bir kanıda bulu-
şuyorlar mı? Eğer böyleyse bu ortak nokta nedir?
Ya da partilerin bu konudaki görüşleri, planı,
programı neleri kapsamaktadır?

ERG�N YILDIZO�LU
TARİKATLAR, siya-

sal İslamın devletinin “ideolojik aygıtları” oldukları
için son derecede önemlidir! Ana muhalefet

partisi liderliği, bu sınıfın Said Nursi gibi simge-
lerini kayırıyor; siyasal İslamın devletinin “ideo-
lojik aygıtları” karşısında açık, tutarlı bir tavır ge-
liştirmekten ısrarla kaçınıyor.

ÖRSAN ÖYMEN

LAİKLİK karşıtı dinci
örgütlenmeyi, sivil toplum ve demokratik kitle ör-
gütlenmesi olarak sunmak, sivil toplum ve de-
mokratik kitle örgütlenmesinin ne olduğunu bil-
memek anlamına gelir. Bu aynı zamanda de-
mokrasinin ne olduğunu bilmemek, laikliğin ol-
madığı bir ülkede demokrasinin değil, teokrasi-
nin var olacağını bilmemek anlamına gelir. CHP
üst yönetiminin, bu konuda edilgen davranması,
kabul edilebilir bir durum değildir.

SELÇUK CANDANSAYAR

“ANA muhalefet” etik
nedenlerle konuşmuyorum
diyerek, Enes’in olası bir
ruhsal sorunu olabilir demeye getirdi. Asıl bu açık-
lamasının etik dışı (ahlaksızca diyelim) olduğunun
ayırdında bile değildi. Ama bu “ahlaksız suskun-
luk” zaten fıtratı gereği ahlaki kaygısı olmayan si-
yasal islamcıların önünü açıverdi.

S�dd�k Ertürk

halklailiskiler@aydinlik.com.tr

GEL KARDEŞİM
İlk Mavi Vatanımız: 

Adalar DeniziVAR OLMANIN YOLU
DEN�ZLERDED�R 1

Çaka Bey

Rodos �övalyeleri, dönemin deniz teröristi (bir nevi PKK) i�levini görürken; 
Rodos da âdeta o dönemin Kandil’i olmu�tur.

https://aydinlik.com.tr/haber/var-olmanin-yolu-denizlerdedir-1-ilk-mavi-vatanimiz-adalar-denizi-272123
https://aydinlik.com.tr/haber/18-ocak-medyanin-halleri-272125


ÖZLEM KONUR USTA

ANKARA'da hamile bir kadın ‘do-
ğum koçu’ ile evde doğum yapmaya ça-
lışırken bebeğini kaybetti. Tanınmış
yoga eğitmeni Çetin Çetintaş’ın, hamile
kadından gebelik sürecinde doktora git-
memesi istediği öne sürüldü. Anne
Ö.G, benzer yönlendirmelerle Kovid-
19’a karşı aşı olmadı. Hamileliğin taki-
bi için bir doğum koçu atandı. Geçen
cumartesi akşam saatlerinde başlayan
doğum ölümle sonuçlandı.

İDDİALARI SORDUK

Ters doğum nedeniyle 112 Acil Çağ-
rı Merkezi'nden yardım istendi. Anne
Ö.G., eve gelen sağlık ekipleri tarafından
ambulansla Hacettepe Üniversitesi Has-
tanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Doğum sı-
rasında uzun süre oksijensiz kalması ne-
deniyle bebek hayatını kaybetti. Olayla

ilgili soruşturma başlatıldı.
İddiaları Çetin Çetintaş’a sormak

amacıyla kurucusu olduğu YogaKioo
Okulları Maslak Şubesi’ni aradık. Ancak
bir yanıt alamadık. 

ULUS YOGA FEDERASYONU:
ÖNLEM ALINMALI

Ulus Yoga Federasyonu’ndan Ay-
dınlık’a yapılan açıklamada, şu ifadeler

yer aldı: “Yoga adı altında Hinduizm
tarikatlarının yaygınlaşma ve ta-
raftarlarını artırma çabaları Batı
da olduğu kadar ülkemizde
de devam ediyor. Çetin
Çetintaş videolarında ve
paylaşımlarında Hindu-
izm figürlerini kullanı-
yor.  Yogayı gerçeğin-
den saptıran, Hindu-
izm’i yaymak için yo-
gayı kullanan bu kişi-
lerin gerçekte yoga ile
hiçbir ilgisi bulunma-
maktadır. Ülkemizde
yoga adı altında kendi-
ni saklayarak Hinduizm
dini inançlarını insanlara
pompalayan, bir anlamda
beyin yıkama yapan bu amaç-
la sosyal medyayı etkin kullanan
bu tür kişilere karşı önlem alınmalıdır.”

YOZGAT'ın Sarıkaya ilçesine bağlı
Küçükçalağıl köyünde görevli iki
öğretmen, eşek sırtında oluştur-

dukları "Gezici Kütüphane" ile kapı kapı ge-
zerek vatandaşlara kitap okuma alışkanlı-
ğı kazandırıyor. 

Küçükçalağıl Şehit Selman Bozkurt
Ortaokulu Müdürü Feyzullah Çelik ve
Türkçe öğretmeni Neslihan Tekdemir
Uslu, 1940'lı yıllarda eşek sırtında seyyar kü-
tüphane hizmeti veren ve "Eşekli Kütüp-
haneci" olarak bilinen Mustafa Güzel-
göz'den esinlenerek "Gezici Kütüphane"yi
hayata geçirdi.

Yaklaşık 20 gün önce hayata geçirilen
projeyle iki öğretmen, kitapları köy sakin-
leriyle buluşturuyor.

Kitap dağıtımında öğretmenlerine eşlik

eden iki öğrenciden biri elindeki küçük da-
vulu çalarak kütüphanenin geldiğini va-
tandaşlara duyuruyor. Okulun müdürü
Çelik, köyde okuma bilincini artırmak için
projeyi başlattıklarını belirterek, "Evlere gi-
diyoruz, kitap dağıtıyoruz, iki hafta süre ve-
riyoruz ve okunan kitapları yenisiyle de-
ğiştiriyoruz. Evlere gittiğimizde haber ver-
mek amacıyla çocuğumuz davul çalarak 'ge-
zici kütüphane geldi' diyor ve vatandaş evin-
den çıkıyor. Kitap veriyoruz, okuduğu ki-
tabı alıyoruz" dedi.

İlginin çok güzel olduğunu aktaran Çe-
lik, taşımalı öğrencilerden dolayı talep ge-

len çevre köylere de kısa sürede gidecek-
lerini söyledi. Türkçe öğretmeni Neslihan
Tekdemir Uslu da herkesi kitapla buluş-
turmayı ve Türk edebiyatının seçkin eser-
leriyle tanıştırmayı amaçladıklarını dile
getirdi.

AMAÇ MİRASI YAŞATMAK 

Proje sayesinde evde kitap okuyan veli-
lerin öğrencilere rol model olacağını anla-
tan Uslu, "Projeyi hazırlarken ilgi olmazsa
diye endişemiz vardı ama velilerimiz olum-
lu karşıladı. Daha çok hikaye kitaplarına rağ-
bet gösteriyorlar" diye konuştu.

"Eşekli Kütüphaneci" olarak bilinen
Mustafa Güzelgöz'den esinlendiklerini ve bu
geleneği sürdürmek istediklerini vurgulayan
Uslu, "Arabamız da var onunla da dağıta-
bilirdik, eşeği kullanmamızın sebebi eskiye
atıfta bulunmak, o kültürü yaşatmak ve dik-
kati çekmek. Amacımıza ulaştığımızı dü-
şünüyorum, velilerimiz ve öğrencilerimizin
çok ilgisini çekti." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Gülsüm Bolat ise kitap
okumayı çok sevdiğini anlatarak, "Sağ ol-
sunlar evimize kadar kitaplarımızı getiri-
yorlar. İki hafta okuduktan sonra kitapla-
rımızı değiştireceğiz" dedi.

AYDINLIK   03 CMYK

318 Ocak 2022 SALI
Hazırlayan: Özlem Konur Usta halklailiskiler@aydinlik.com.tr

KÜTAHYA'daki Olgunlaşma
Enstitüsünde görevli usta öğreti-
ci kadınlar, iğne darbesiyle yüne şe-
kil verilerek masal kahramanları, ta-
rihi şahsiyetler ve kentin önemli fi-
gürlerinin yansıtıldığı oyuncak be-
bekler yapıyor.

Balıklı Mahallesi Tarihi
Germiyan Soka-
ğı'nda faaliyet
gösteren Kü-
tahya Olgun-
laşma Ensti-
tüsünün eki-
bi, Kütahya
Dumlupınar
Üniversitesi’nin
desteğiyle 2016
yılında "Bizim
Oyuncaklarımız Pro-
jesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında enstitüde
görevli 6 usta öğretici, defalarca
iğne darbesi uyguladıkları yünü sı-
kıştırarak oluşturdukları keçeden
Tepe Göz, Deli Dumrul gibi masal
kahramanlarının yanı sıra Osman
Bey, Hayme Ana gibi tarihi şahsi-
yetlerin oyuncak bebeklerini üre-
tiyor. Kök boyasıyla renklendirilen
yünlerin de kullanıldığı oyuncak be-
bekler, sergilendikleri enstitüde

ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ
YANSITIYOR

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü
Müdürü Elif Telli, "Kurum olarak
var olan bu zenginliği ortaya çıkarıp

kayıt altına alıyoruz. Si-
pariş üzerine de

üretim yapabili-
yoruz. Bu be-
beklerin ko-
leksiyon ola-
rak satışını
gerçekleşti-
riyoruz. Bir

koleksiyonun
fiyatı bin 500

liradan alıcı bu-
luyor" diye konuştu.

Bir bebek 3 ila 7 gün-
de tamamlanıyor. Atölye şefi Rav-
za Aksu “İşlenmemiş yünü elimizle
sararak, bu iş için özel üretilmiş iğ-
nelerle işlemeye başlıyoruz. Bir
oyuncak bebeği oluşturmak için
milyonlarca iğne darbesi gerçek-
leştiriyoruz. Bedenlerini de kitre be-
beklerde olduğu gibi bez, pamuk
dolgu ve demir desteğiyle ta-
mamlıyoruz” dedi. 

� RAMAZAN DOĞAN – AA

Yünler bebeğe dönüştü

Yolu kapalı köylere 
paletli aşı servisi

'Planı emsal olmasın diye 
engellemek kabul edilemez'

BAKIRKÖY Kentsel Dönüşüm
Dayanışma Platformu üyeleri, İBB
Meclisi’nin toplandığı Dr. Kadir
Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi
önündeki eylemlerini bu ay da sür-
dürdü. Komisyonda bekletilen imar
planları için harekete geçilmesini is-
teyen Bakırköylüler burada basın
açıklaması yaptı. “Deprem yakın
mahallemde yaşamak hakkım” yazılı
pankart taşıyan grup açıklamasında
şu ifadelere yer verdi:

SEBEP SİYASİ Mİ?

“Haziran ayında İBB Şehir Plan-
lama Müdürlüğü tarafından İBB Mec-
lisi’ne teslim edildikten sonra, İBB İmar
ve Bayındırlık Komisyonu’na sevk edi-
len, 'Bakırköy 1/5000 Ölçekli Demir-
yolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Na-
zım İmar Planı'na ait 704 numaralı dos-
ya, 7 aydır komisyonda bekletiliyor.

“Son birkaç ayda; Avcılar, Zeytin-
burnu ve Güngören ile ilgili gelişme-
leri yakından takip ederken, Bakır-
köy’deki gecikmeyi, siyaset yapan ve
imar konularıyla ilgilenen arkadaşla-
rımıza danıştığımızda, Bakırköy’ün,
tamamen siyasi sebeplerle bekletiliyor
olabileceğinin söylenmesi, hepimizi
derinden üzdü.

“Bu ihtimalin gerçek olmadığını

umut ediyor, 31 Mart 2019 Yerel Se-
çimi öncesi, hem Cumhur İttifakı
hem de Millet İttifakı tarafından,
Bakırköy için verilen imar atışı vaa-
dinin, 2003 yılında tanınan hukuki
haklara dayandığını biliyor ve bu an-
lamda, İBB Şehir Planlama Müdür-
lüğü’nün, katılımcı plancılık çerçeve-
sinde, 1. derece kent merkezi olarak
yaptığı bütüncül planlamayı değerli
buluyor ve destekliyoruz.

'CAN GÜVENLİĞİNDEN 
ACİL KONU YOK!'

“İstanbul’un 39 ilçesinin kentsel
dönüşüm sorunu bir olmadığı gibi çö-
zümü de bir olamaz. Bakırköy özelin-
de, teknik altyapısı ispatlanan bir çö-
zümün, İstanbul genelinde emsal teş-
kil etmemesi için engellenmesi, kabul
edilemez. Deprem kapıdayken, halkın
can güvenliğinden daha acil hiçbir
konu olmadığını, bir kez daha hatırla-
tıyoruz.”

Erken seçim tartışmalarının ya-
şandığı belirtilen açıklamada “Söz ko-
nusu planın İBB Meclisi’nden oy bir-
liği ile geçmesini talep ediyor, bu an-
lamda tüm İBB Meclis Üyelerini ya-
nımızda olmaya davet ediyor ve artık
söz değil icraat beklerken, Bakırköy için
adalet istiyoruz!” çağrısı yapıldı.

Eşekli kütüphane
köy yollarında 
Eşekli kütüphane
köy yollarında 
Eşekli kütüphane
köy yollarında 
Eşekli kütüphane
köy yollarında 
Eşekli kütüphane
köy yollarında 

HEKİMLER ve ebeler, gebelik sürecinin bu
işini eğitimini alan uzman meslek dallarınca takip

edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Türk Jinekoloji ve Obs-
tetrik Derneği Zonguldak Şube Başkanı Prof. Dr. Müge Har-

ma, gebelik ve doğumun riskli bir süreç olduğunu söyledi. Har-
man şöyle konuştu: “Bu süreci yönetecek meslekler kadın hasta-
lıkları ve doğum uzmanları ile yardımcıları ebelerdir. Ebelik mesleği

Türkiye’de önemini tekrar kazandırılması gereken bir meslek dalı. Do-
ğum kesinlikle hastanede yönetilmesi gereken bir süreçtir. Anne ve

bebek ölümleri halen tüm dünyada ciddiyetini koruyor. Bu çerçevede
görev tanımlamasında asla ve asla ‘doğum koçluğu’ diye bir mes-
lek dalı bulundurulmamalıdır. Evde doğum zorunluluk dışında ka-

bul edilebilir bir durum değil. Hamilelik süreci sonlanıncaya
kadar anne ve bebek sağlığı her kadın için risklidir. Gebelik

takibi gebelik bitiminde annenin ve bebeğinin sağlıklı
bir şekilde evine gönderilmesini amaçlar. Günü-

müzde gebelik takibi, anne ve bebek
ölümleri açısından çok olumlu

yöndedir.”

Koçla 
doğum olmaz

Yozgat’ta�bir�köy�okulunun
öğretmenleri�eşek�sırtında
oluşturdukları�kütüphane�ile
köylüleri�kitapla�buluşturuyor.
Gezici�Kütüphane,�yakında
çevre�köylere�de�giderek
çemberi�genişletecek

ERZİNCAN'da sağlık ekipleri, yolu kardan
kapalı olduğu için sağlık kuruluşlarına gide-
meyen vatandaşların aşı taleplerini, paletli am-
bulansla yaptıkları uzun ve zorlu yolculuk son-
rasında karşılıyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında feda-
karca görev yapan sağlık ekipleri, kar, kış, yağ-
mur, çamur demeden tüm olumsuzluklara rağ-
men aşı çalışmalarını sürdürüyor. Kemah İlçe
Hastanesine, Koçkar köyünden telefonla ge-
len aşı talebi üzerine harekete geçen ekipler,
20 kilometre mesafedeki yüksek rakımlı böl-
geye doğru yola çıktı. Karla kaplı yollardan ve
bir tarafı uçurum yüksek rakımlı geçitlerden ge-
çen ekipler, 1 saatlik zorlu yolculuğun ardın-
dan köye ulaştı. Ekipler, köylülerin talepleri doğ-
rultusunda hatırlatma dozlarını yaptırmak is-
teyen vatandaşları evlerinde aşıladı. 

BİR TELEFONLA GELDİLER

Köydeki 15 vatandaşı aşıladıklarını belirten
Zengin, "Gelirken tabii soğuk kış şartları vardı.
Çetin bir yerdi ama Koçkar halkının bizi sıcak kar-
şılaması içimizi ısıttı. Halkımız da bu konuda bize
destek verdiği müddetçe inşallah bu hastalığı ye-
neceğiz" ifadelerini kullandı.

Koçkar Köyü Muhtarı Alaattin Yılmaz köyde
hatırlatma doz aşı zamanı gelen kişilerin hava şart-
larından dolayı ilçeye gidemediğini aktardı.

Telefonla aradıkları 112 Servis ekiplerinin he-
men köye geldiğini söyleyen Yılmaz, şunları kay-
detti: "Sağlık ekipleri gelirken yollarda bayağı ba-
direler atlatmışlar. Burada yaşlı insanlara bu hiz-
meti yaptılar. Sağlık çalışanlarının hepsine Allah
güç kuvvet versin. Devletimizin ne kadar büyük
olduğunu da bize hissettirmiş oldular. Aşı ve yol
için bir kuruş para vermeden vatandaşlarımızın
ihtiyaçları yerinde görüldü. Devletimizden Allah
razı olsun. Allah yokluğunu göstermesin. Vata-
nımız milletimiz sağ olsun." 

� BARIŞ YALÇINKAYA – AA

TOPLUM SERVİSİ

TÜRKİYE’de ilk kez kayıt al-
tına alınan çatal kuyruklu martı

boynundaki plastikten kurtuldu.
Dinlendi, yeterince beslendi son bir-

kaç gündür ortalarda görünmüyor.
Çatal kuyruklu martının gerçekte yaşadığı kutuplara
doğru uçtuğu tahmin ediliyor. Çatal kuyruğun öz-
gürlüğe kanat çırptığı müjdesini de onun için uzun
uğraşlar veren emekli  mühendis doğa gözlemcisi
Ünal Kurçak verdi. Kurçak, sosyal medya hesabın-
dan “Boğaz kısmındaki plastik parçadan kurtarıl-
dıktan sonra, arkadaşımız çatal kuyruklu martı du-
şunu aldı, kahvaltılarının tadını çıkarttı. Uçma de-
nemelerini bitirdi ve birkaç gündür gözümüze gö-
rünmüyor, inşalllah sağlıcakla yaşadığı yere göçe baş-
lamıştır, yolu açık olsun” paylaşımında bulundu. 

Çatal kuyruk
göçtü
Çatal kuyruk
göçtü

Bebeğin ölümüne yoga tarikatı mı neden oldu?

BAKIRKÖYLÜLER 7 AYDIR İMAR PLANI BEKLİYOR
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https://aydinlik.com.tr/haber/esekli-kutuphane-koy-yollarinda-272126
https://aydinlik.com.tr/haber/yoga-tarikatlari-na-onlem-istediler-272128
https://aydinlik.com.tr/haber/yolu-kapali-koylere-paletli-asi-servisi-272129
https://aydinlik.com.tr/haber/catal-kuyruk-goctu-272130
https://aydinlik.com.tr/haber/yunler-bebege-donustu-272132
https://aydinlik.com.tr/haber/bakirkoyluler-7-aydir-imar-plani-bekliyor-plani-emsal-olmasin-diye-engellemek-kabul-edilemez-272133
https://aydinlik.com.tr/haber/bakirkoyluler-7-aydir-imar-plani-bekliyor-plani-emsal-olmasin-diye-engellemek-kabul-edilemez-272133


GEÇEN yılın yangınla-
rı, bu yılın zeytin üre-
timi, zeytinyağı fiyat-

ları, ne olacak bu zeytin ağaç-
larının hali, vs. diye araştırır-
ken ‘Zeytin hakkında bilgi
mi, o halde Mücahit Hoca‘ya,
dediler. Telefonla ulaştık, ta-

nıştık, sorularımızı yanıtladı. Ziraat Fakültesi‘ni
bitirdiği yıl, ‘zeytin‘ çalışmaya başlamış, o gün
bugündür zeytin’i araştırıyor. Üretiminden
hastalığına, yağından asidine neredeyse bizde-
ki her bir zeytin ağacının sicilini biliyor. Ha, çok
önemli bir konumu daha var: Akademik araş-
tırmaları sanayi ve tarımın hizmetinde. Yani,
dünyanın zaman ve emeğiyle ortaya çıkan ve-
riler, sonuçlar, incelemeler rafa kaldırılıp toz-
lanmaya bırakılmıyor. Özetin özeti tabi, ama AÜ
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim
üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya ile zey-
tin üzerine her şeyi konuştuk. 

ZEYTİN ÇALIŞAN TEKNOKENT

�Zeytinle ilgili pek çok kesim sizi adres gös-
teriyor. Zeytinle buluşmanız nasıl oldu, nasıl
gelişti? 

Lisansdan sonra o zamanki bölüm başka-
nımızın teklifiydi. Yeni Asistanı olmuştuk.
Zeytinde çalışır mısınız? Zeytin çalışan yok‘ dedi,
kabul ettim. Sene 1986… Yüksek lisansımı Gi-
rit adasında Hanya’da Akdeniz Araştırmaları
Merkezinde yaptım. Türkiye’de çalışmaları
yayınladık. Doktora konusu yine zeytindi,
tez için dolaşmadık yer kalmadı. Ulus-
lararası Zeytin Konseyi Danışma
Kurulu üyesiyim. Ulusal Zeytin
ve Zeytinyağı Konseyi çalış-
malarını yapmıştık. 

Üniversitemiz, Uluslar-
arası Zeytin Konseyi Türk
Delegasyonunda Danışma
Kurulu Üyeliği görevinde yer
aldı. Yine ilk kez Ulusal Zeytin
ve Zeytinyağı Konseyinin Ku-
rumsal Üyeliğine sahiptir. AÜ Ziraat
Fakültesi, sadece zeytin çalışan bir teknokent
şirketine sahiptir.

ÇÖZÜM GETİREN 
ARAŞTIRMALAR 

�Bu kadar yoğun akademik çalışma… Bi-
zim zeytin üreticimiz, tarım, sanayi haberdar
mı? Nasıl yararlanıyor diyelim? 

Ankara’dan zeytincilik yapıyorum. Aldı-
ğım bilgileri sektöre aktarmak çok önemli. Yük-
sek lisansımı yaparken de onların içindeydim.
Üniversitenin misyonu bu. Sektörün problem-
leri üzerine yoğunlaştık. TBMM de 2006 ve 2008
yıllarında araştırma konseyi oluşturulmuştu.
Bunlar üzerinde çalıştık. Bana gelen yüksek li-
san öğrencileriyle de sadece sorunları dile ge-
tiren ve çözüm getiren çalışmalar yaptık. 

� Örnek verebilir misiniz? 

Mesela Gemlik zeytin çeşitleri. Çeşidi her
yere dikildi (2006 yılında verilen destekle.)
2008 yılında TBMM araşttırma komisyonu ile
üreticilerle sohbet ederken Üreticilerden tep-
kiyle karşılaştık.

Akhisar’da görmüştüm. Gemlik üstüne ‘do-
mat’ aşılanmıştı ve Gemlik şişmişti. Aşı uyuş-
mazlığı olduğunu saptadık. Biz de on ayrı
Gemlik çeşidi üzerine aşıladık, aralarındaki
uyuşmazlığı saptadık.

Başka bir öğrenciye verdiğimiz tezde zeytin
yaprağındaki stomaların üzerini örten  tüylerin
kuraklıkla birlikte arttığını görmüştük. Ayvalık
farklı şekilde koruma altına alıyor kendini. Hep
bunlar ülkenin sorunlarına çözüm arayan ça-
lışmalar…

SAĞLIK, TİCARET, TARİH 

�Zeytinyağı üreticileri size danışıyor mu? 
Örneğin Antalya Ticaret Borsası’nın yü-

rüttüğü çalışmada, ‘Tavşan yüreği’ çeşidini ça-
lıştık. Analizler sonucunda şu ana kadar Tür-
kiye‘deki en yüksek oleokantal barındırıyor. Alz-
heimere‘dan kansere bir sürü hastalığa iyi ge-
liyor. Üstüne üstlük ABD’li ve İspanyol dok-
torlar bunun derneğini kurmuşlar. Bu mole-
külde var bir şey diye düşünüyoruz. 

�Bir de zeytin ağacının uzun ömrü çok bi-
linir. Bunlar eski ağaçlar mı? 

Kilis’de anıt ağaç bulduk, 3 tane tesbit ettik.
Tescil etme çalışmaları yürüyor. Dedikleri şöy-
le, bundan kat kat yaşlı, 1000-2000 yaşındaki
ağaçları kestik odun yaptık. 

�Zeytinle ilgili her konudan haberdar mı-
sınız?

Evet bire bir takip ediyorum. Ziraat Mü-
hendisleri Odası‘nın 5 yılda bir düzenlediği bir
kongre vardır. Orada bu sorunları masaya ya-
tırırız. En son 2020 yılında yapıldı, Pandemi ne-
deniyle maskeli olarak katıldık. 

BEŞİNCİ SIRADAYIZ

� Nedir bugünkü sorunlar?
En başında gelen nokta, üretici para kaza-

namaması. Bütün insanlar zeytinyağı yemeli de-
niyor, ama rakamlara bakalım. Dünyada 200
milyon ton bitkisel yağ üretiliyor. Sadece 3 mil-
yon tonu zeytinyağı. Buna karşılık 75 milyon ton
palm yağı üretiliyor.

� Bizim zeytinyağı üretimimiz ne durum-
da?

En büyük üretici İspanya ve dünyada üreti-
lenin yüzde 51’ini veriyor. Onu İtalya takip edi-
yor, ortalama yarısı kadar. Sonra Yunanistan,
onu Tunus takip ediyor. Biz 5. Sıradayız. Biz sa-
dece 200 bin ton üretiyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı
olan bitkisel yağ 2,5 milyon ton. Bunun 1,5 mil-
yon tonunu ithal ediyoruz. Bugün devlet zey-
tinyağı dışındaki yağlar yasak dese 2 milyon 250
milyon ton ithal etmemiz lazım. Dünyada zey-
tinyağı üreten bu 5 üreticiye ek olarak 5 Akdeniz
ülkesi, dünyanın tükettiği zeytinyağının yüzde
95’ini üretiyor. Bunlar Cezayir, Fas, Mısır. 

ENDEMİK BİTKİ GİBİ

� Peki en büyük tüketici kim? 
Bu ülkeler üretir ama yüzde 75‘ini de tüke-

tir. Geriye kalan yüzde 25’i ABD, Avrupa, Çin
ve dünyanın geri kalanını tüketir. En büyük it-
halatçı da 300 bin tonunu alarak ABD birinci.
Dünyada zeytinyağı yok yani… Demek ki zey-
tin, endemik bitki gibi ortada duruyor. Ama bir
özelliği daha var. Tek meyve yağı. Içinde minör
bileşen var. Yani, politenoller, aroma madde-
leri var. Çekirdeği de var, ama asıl zeytinyağı ,ye-
diğimiz etli kısımda yer alıyor. Mesela fındık-
yağı dediğimiz zaman veya mısır, ay çiçeği de-
diğimizde tohumdan elde edilir, onlar kolay!
Ama zeytinyağı rafinasyonu aynı şey değil.
Sadece zeytinyağı kendine özgü fabrikalarda iş-
lenebilir. Zeytinyağı ile ayçiçek yağını aynı
fabrikada üretemezsiniz. 

KOOPERATİF ÜRETİMİ ESAS

� Biz ne kadar zeytinyağı tüketiyoruz? 
Bizim üretiğimiz 200 bin tonsa, kişi başına

2 litre düşer. Aslında 160 bin tüketiyorız. Üstünü
ihraç ediyoruz. Oysa ihtiyacımız daha fazla. Tür-
kiye‘de herkese yedirebiliriz, potansiyelimiz
var, ama nasıl üreteceğiz? İsterseniz makineli
hasat yapın, geniş arazilere zeytin ekin, ayçiçeği
ürtetiminden pahalı olacak. O kadar işlem var
ki maliyeti artırıyor. 

�İspanya nasıl halletmiş? Bizden daha mı
zengin? 

İspanya‘da o kadar büyük kooperatifler var
ki bir tanesi 300 bin ton zeytinyağı üretiyor. Biz
1700 fabrikada 200 bin ton üretiyoruz. İspan-
ya’da çok geniş zeytinlikler kooperatifleşmiş, ma-
kineler devasa boyutta.

HER MEYVENİN ÖZELLİĞİ FARKLI 
� Ne yapacağız hocam, bir yolu

var herhalde?
İtalya örneği var. Yük-
sek kalitede zeytinyağı

üretiyorlar, premium
deniyor. Böyle bir sı-
nıf yaratabilmek için
kamu desteği lazım,
devlet desteklemeli-

dir. 2006 yılında Mec-
lis Komisyonu’nda böy-

le bir madde eklenmesini
önerdik, rapora eklendi. Butik

zeytinyağı üretmek için naturel sız-
ma ve sınıflandırmasını yaptık. Bizdeki zey-

tinlikler küçük, maliyetimiz çok yüksek. En gü-
zeli üst sınıf yaratmak. Asıl hedeflerimizden beri
natural sızma zeytinyağını farklı gruplara ayır-
mak. Birisi de sağlık için zeytinyağı üretmek ol-
malı. Yurtdışında marketlerde değil gıda des-
tek grubu satan merkezlerde satışa sunulur. Şu
anda amazon’da litresi 100 dolar. Bazı ecza-
nelerde satılıyor. 

� Nasıl zeytinyağı bu? Özelliği nedir?  
Her bir meyvenin bir özelliği var. İzmir sof-

ralık zeytin tadımı yaptık. Bunu şu tarihte ha-
sat et, şu fabrikaya götür sıktır dediğimizde 1200
polifenol çıktı. Bu ne demek? Marketteki zey-
tinyağında yüzde 50 bile değildir. Zeytin mey-
vesini bir elmas olarak tanımlayalaım. Pırlatnaya
çevirmek için usta ellere teslim etmek lazım. De-
ğeri 10 kat artar. Usta ellere vermezseniz cam
keser elmas olur, başka bir şey olmaz. 

ZEYTİNİN ANAVATANINDAYIZ

� Var mı bizde böyle çeşitler?
Mesela Kilis zeytinayğı içinde bir baharat

acılığı var, inanılmaz! Acaba hangi hastalığa iyi
geliyor bilimiyoruz. Zeytinin anavatanındayız.
Hepsi gen kaynağı. Cudi dağında 1700 metreye
çıktık, orda zeytin bulduk. Gabar dağında 4 bin
yaşına yakın zeytin ağacı var. Hepsi üzerinde
çalışmamız lazım.

� Devlet haberdar mı bunlardan? 
Şırnak Valisine gittik, anlattık. Harran

Ovasının sulama yapılmayan bölgesinde Cey-
lanpına Devlet Üretme Çiftliğine doğru olan
bölgede, 50 bin dönümde zeytincilik yapılabilir
diye rapor hazırladık. Yurtdışından gelmemeli,
bizdeki genler korunmalı. Projemiz onaylan-
dı, ama yapılamadı. 

� Yine bu özel çeşit zeytin mi üretilecek?

Gelir hesabını da yaptınız mı? 
200 bin ton zy ürtiyoruz. 160 bin ton tüke-

tiyoruz. Kalanını ihraç ediyoruz. Ihraç ettiği-
miz 40 binin 20 bin tonunu gıda takviyesi ola-
rak litresi 100 avrodan satsak, 10 avroyu üre-
ticiye versek işte hesap! Tamamı 2 milyar avro
elde ederiz. Tarımsal ihrtacat toplamımız 15
milyar dolar, 20 bin ton zeytinyağını değer-
lendirsek 2 milyarını böyle çıkartırız. Üretici
de memnun olur, litre başı 10 avro alırsa ağa-
cını kuş sütüyle besler.  

�Tabi denetim ve işbirliği ayakları da ola-
cak… 

Denetim için Tarım, Sağlık, Ticaret ve
Kültür bakanlıkları konsorsiyum oluşturma-
lı. Kontrollü gitmesi lazım. Hani reklamlarda
görüyoruz günde 1 adet bilmem ne vitamini di-
yor ya, biz de günde bir kaşık natural sızma zey-
tinağı diye satmalıyız.
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Doç. Dr. Mücahit
Taha Özkaya

190 milyon zeytin a�ac�m var. Türkiye’deki
bütün a�açlar benim. Bir �eye ihtiyac�m olsa

üreticiyi ar�yorum, trakötürü haz�r bekler
beni. Ankara’da oldu�um için her yere

yak�n�m. Kilis’e gidince Kilisli, �zmir’e gitti�im
zaman �zmirli oluyorum. 

Dersimizin�adı�zeytin.�Bilgeliği�binlerce�yıl�önce�kanıtlanmış,�sağlık�simgesi.�Meyvesi,�yağı,�her�derde
deva.�Bizim�Anadolu�topraklarının�güney�kıyıları,�Doğu�Akdeniz�havzası�kıyıları�anavatanı.�Akademik
hayatını�zeytine�adamış�olan�ziraatçi�Doç.�Dr.�Mücahit�Taha�Özkaya,�verdiği�bilgilerle�bize�ışık�tuttu

Gen kaynaklarımız çalınıyor
“Zeytinin anavatanı yukarı Mezopotamya.

Cudi dağından Hatay’a kadar olan bölge. 
Gen kaynaığımız o kadar zenginki. Şu anda

bölgede 100 tane gen kaynağımız var. Toros
dağları gen kaynağıyla dolu. Bunlar tek tek ça-
lışılmalı, kayıt altına alınmalı. Yoksa bizim pe-

şimizden gen kaynakları için dolaşan insan-
lar çok fazla. Alıp götürüyorlar! Ispanya ve İtal-
ya, baba Esad zamanında zeytinyağı üretimi
için Suriye’ye bedava makine verdiler. Buna
karşılık gen kaynaklarını toplamalarına izin ver-
diler.”

ZEYTİNYAĞI analizleri açısından dünyanın en
iyisi kabul edilen İspanya Cordoba Üniversitesi’nden
gelen raporda, ‘Tavşan Yüreği‘ zeytininden elde edi-
len zeytinyağının içindeki oleokantal oranıyla dün-
yadaki diğer çeşitler arasında en yüksek orana sa-
hip oldığı belirlendi. Tavşan Yüreği, yıllık yaklaşık
100 ton, yağı ise yaklaşık 2 ton üretiliyor

‘Kilis Yağlık‘ bugüne kadar önemsenmemiş bir
zeytin çeşidi olarak varlığını sürdürmüş. Oysa için-
de barındırdığı özel aromalar ve içerdiği yüksek fe-
nolik bileşenlere bakılınca dünyada eşi benzeri yok.
Kaynağı ne olduğu henüz bilinmeyen baharat acı-
lığı bulunuyor. Serbest yağ asidi 0.1-0.2 iken po-
lifenol içeriği kilo başına 795 mg olarak ölçülmüş.
Ne anlama geliyor derseniz, market rafındaki
sofralık zeytinyağındaki oran 50 mg’a bile ulaşa-
maz, diyor Taha Hoca. Kim bilir kaç çeşit hasta-
lığa derman, ne kadar bilinmeyen marifeti var, he-
nüz bilinmiyor.

Ölümsüz zeytindeki
cevher

“KENDİ başına bir tarih zeytin. 4 milyon
yıl ne demek! Mesela yangında yanan
zeytin ağaçlarını islah etmek için bir çalış-
ma başlattık. Toprakaltında bir yumrusu var-
dır. Bu yumruyu korursanız toprakaltından
sürgünler sürüp çıkar, tekrar büyümesine
devam eder. Zeytin ağacı çok kendine öz-
güdür. Ağacın bağımsız kök sistemi vardır.
Ağacın bir kımına bir miktar asid değerse,
o kökün bağlı oldğu dal kurur, ama ağacın
kendisi kurumaz.” 

Yangınlar bile
yok edemez

�anl�urfa'da 1350 y�ll�k
Cudi zeytini

“TÜRKİYE 1 milyon ton zeytinyağı üretme po-
tansiyeline sahip. Üreticiye dönen miktarı düşünse-
niz, ağaç sayısını artırmak için dağ taş zeytin olur. Be-
nim istediğim budur. Sahra çölünde bile zeytin yeti-
şiyor. Zeytin ağacını dağlara taşlara ekseniz 1 milyon
ton zeytinyağı alırsınız. Yunanistan, İngiltere’de sağ-
lık için zeytinyağı yarışması düzenliyor. Yani ‘Ben sek-
töre girdim, diyor. Dünyada 3 milyon ton üretiliyor ya,
yüzde 25’ini, 800 bin ton yentiyağını sağlık için üret-
seniz taleplere yetişemezsiniz. Devasa bir pazar var.
ABD’nin tükettiği bitkisel yağ miktarı 15 milyon ton.
Ithal ettiği sadece 300 bin ton. ABD; gıda takviyesi ola-
rak raflarda görse, kimse tutamaz.“

Dağ taş 
zeytinlik olmalı 

https://aydinlik.com.tr/haber/doc-dr-mucahit-taha-ozkaya-zeytini-pirlantaya-cevirebiliriz-272136-2
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SORUN YANITLAYALIM

�enay K. ÖZDOĞAN / İş Güvenliği UzmanıİŞİŞ GÜVENLİĞİ

Çalışan temsilcisi
� Şenay Hanım, iş yerinde çalışan

temsilcisi olmak istiyorum. Çalışan
temsilcisinin görevleri nelerdir?

Çalışan temsilcisi iş yerinde çalışanları iş
güvenliği ve sağlığının daha iyi seviyelere gel-
mesi için, çalışanları kurul gibi çeşitli orga-
nizasyonlarda temsil eden, işveren ile çalı-
şan arasındaki bağı sağlayan kişidir. Yani ça-
lışan temsilcisinin çalışanları temsil edecek

bir çalışan olması işlevsel açıdan da en sağ-
lıklısı olacaktır. Bir çalışanın çalışan temsil-
cisi olabilmesi için şunlar gereklidir:

� İşyerinin tam süreli daimi çalışanı ol-
ması,

� En az 3 yıllık iş deneyiminin bulun-
ması,

� En az ortaokul düzeyinde öğrenim
görmüş olması.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ya-
sası, çalışan temsilcisinin seçimle işbaşına
getirileceği ama seçim yapılamayan du-
rumlarda atama yapılabileceğini belirti-
yor. Yapılan seçimi hangi adayın ne kadar
oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzen-
lenmesi gerekiyor. Bu tutanakta işveren veya
vekilinin ve seçimde görevlendirilen çalı-
şanların imzası olması gerekiyor. Seçimler

5 yılda bir tekrarlanır. Seçilen çalışan tem-
silcisinin görev süresi bitmeden herhangi bir
sebeple işten ayrılması durumunda, daha
önce yapılan seçim sonuçlarına göre en faz-
la oy alan sıradaki aday çalışan temsilcisi ola-
rak görevlendirilir. 

Sorularınızı 
calismahayati@aydinlik.com.tr 

adresine gönderebilirsiniz.

Başsağlığı

Çok değerli üyemiz 

Sn.Mevlut Turgut'un sevgili eşi 

Edremit İlçe Örgütü

Sn. Perihan Turgut
vefat etmiştir.

Üyemize ve tüm yakınlarına

baş sağlığı , merhumeye de 

Allah’tan rahmet dileriz.

AYDINLIK / ANKARA

GENEL Sağlık-İş Genel Başkanı
Derya Uğur sağlık çalışanlarının
artık laf değil icraat bekledikleri

sağlık çalışmalarının geçim sorunlarının
çözülmesini istedi.
Derya Uğur yaptığı açıklamada, “Zam
yaptık, yapıyoruz, yapacağız” diye oyala-
nan sağlık çalışanlarının, ocak ayı bordro-
larını ellerine aldıklarında büyük bir ha-
yal kırıklığı yaşadıklarını bildirdi. 2022 yı-
lının ilk maaşlarını alan sağlık çalışanları,
açlık sınırında tutarlarla ayın sonunu nasıl
getireceğini düşündüğünü kaydeden
Uğur, “Ocak ayı maaşlarında toplu söz-
leşme ikramiyesi olan 487 TL’de bulun-
maktadır. Sendikasız sağlık çalışanlarının
maaşlarında bu tutarda yer almamakta-
dır. 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ik-
ramiyesi Şubat ayı maaşında yer alamaya-
cağı için sağlık çalışanı gelecek ay daha da
az maaş alacaktır. Yüksek vergi dilimi ne-
deniyle maaşlar yıl boyunca da erimeye
devam edecektir” dedi.

‘SAĞLIKÇININ NEFES ALACAK
HALİ KALMADI’

Zor şartlarda çalışan sağlıkçıya verilen
hiçbir sözün tutulmadığını ifade eden Uğur
şunları söyledi:

“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 1
Aralık’ta yaptığı ‘Hekimler başta olmak üze-
re, sağlık çalışanlarımızın maddi haklarının
iyileştirilmesini sağlayacak kanun maddeleri
yüce Meclis’te gündeme alındı. Bu iyileş-
tirmelerin çoktan hak edildiğini toplum ola-
rak biliyor, sonuçlarının hepimize yansıya-
cağına yine toplumca inanıyoruz.’ açıkla-
manın üzerinden 45 gün geçmiştir.  Sağlık
Bakanının da ifade ettiği gibi sağlık çalı-
şanlarının ‘çoktan hak ettiği’, tüm toplumun

bildiği, Meclis’teki tüm siyasi
partilerin üzerinde mutabık ol-
duğu tek konu sağlık çalışanla-
rı maddi haklarının iyileştiril-
mesidir.”

Sağlık çalışanlarının, pande-
miyle birlikte insani olmayan
şartlarda çalışsa da yaptığı işe
hiçbir zaman inancını yitirme-
diğini, var gücüyle hayat kurtarmaya devam
ettiğini belirten Uğur, “Tüm bu özverili
emeklerinin karşılığında sağlık çalışanları,
artan hayat pahalılığı karşısında açlık sını-
rında yaşamaya mecbur bırakılmıştır. Mes-
leki saygınlığı, huzurlu bir çalışma ortamı kal-
mayan, her an şiddet tehlikesi ile karşı kar-
şıya kalan sağlık çalışanlarının en büyük der-
di evine düşen ekonomik yangındır. Sağlık
çalışanlarının enflasyon altında ezilen, alım
gücü kalmayan maaşlarla bırakın ay sonu-
nu getirmeyi, nefes alacak hali kalmamıştır”
görüşünü dile getirdi.

‘TEK MAAŞ’ TALEBİ

Siyasilerin Twitter'da sağlık çalışanları-
na destek mesajları yayınlamayı bırakmasını
ve sağlık çalışanına hakkını vermesini iste-
yen Uğur şöyle dedi:

“Hiçbir şey yapılmadan çok şey yapılmış
gibi göstermekten vazgeçilmelidir. Sağlık ça-
lışanı artık laf değil icraat beklemektedir.
Sağlık çalışanlarının umut tacirliği yapan si-
yasilere karnı toktur, alkışa doymuştur, ar-
tık hakkı olanı istemektedir. Sağlık çalışa-
nı yaptığı işin, emeğinin, alın terinin karşı-
lığını istemektedir. Sağlık ordusu olarak ifa-
de edilen, 39 farklı meslekten 1 milyonu aş-
kın sağlık çalışanının tamamını kapsayacak
iyileştirme bir an evvel TBMM gündemine
gelmeli, sağlık çalışanlarının maaşı asgari-
si yoksulluk sınırı olarak ‘tek maaş’ olarak
düzenlenmelidir. “

Sağlık çalışanı artık
laf değil icraat bekliyor

Genel
Sağlık-İş: 

Genel�Sağlık-İş�Genel�Başkanı�Derya�Uğur�sağlık
çalışanlarının�artık�laf�değil�icraat�bekledikleri�sağlık
çalışmalarının�geçim�sorunlarının�çözülmesini�istedi

ŞANLIURFA'da tartıştıkları
hemşireyi darbedip aracına
zarar verdikleri iddia edilen 4
şüpheli gözaltına alındı. Alınan
bilgiye göre, Şanlıurfa Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Acil Servisinde
görevli M.A, damar
yolu açtığı hasta bir
çocuğun yakınıyla
tartıştı.

Hemşire M.A,
kendisini tehdit etti-
ğini öne sürdüğü
hasta yakınından
şikayetçi olmak için
polis merkezine gitti.
Şikayetinin ardından
çalıştığı hastaneye dö-
nerken, kendisini takip
eden hasta yakınları tarafın-
dan otomobili durdurulan M.A.
darbedilerek aracına zarar verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri,
"kasten yaralama, mala zarar verme, yağma" suç-
lamasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

‘BAKANLIK ENGELLEYİCİ
ADIM ATMALI’

Sağlık-Sen Şanlıurfa Şubesince yapılan yazılı
açıklamada, hemşire M.A'ya yapılan saldırı kına-
narak, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi. Sağ-
lıkta şiddetin zaman, zemin ve kurban ayrımı

yapmadan ilerleyişini sürdürdüğü aktarılan
açıklamada, "Bu durumun maalesef mesleki bir
realiteye dönüşmüş olması, sağlık çalışanlarını
çok daha fazla endişelendirmekte, meslekten so-
ğutmaktadır. Sorumluluk sahibi olanların, şiddet
olaylarını bütüncül bir çerçevede ele alıp, çözüm
üretme yoluna gitmemeleri ise ayrıca düşündürü-
cüdür. Olay bazlı tepki ve yaklaşımlar, gündelik bir
hassasiyet oluştursa da ne yazık ki meselenin
kökten çözümüne katkı sağlamamaktadır. Bu nok-
tada Sağlık Bakanlığını bir defa daha önleyici, cay-
dırıcı ve engelleyici adımlar atmaya davet
ediyoruz." denildi.

Hemşireyi darbedip aracına
zarar verenler yakalandı

İSTANBUL'da Sa-kura Şehir Hastanesinde ha-mile bir hemşire 'hamiyelimyapmayın' demesine rağmen darp
edildi. Memur-Sen Genel Sekreteri ve

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş
sosyal medya hesabından olayı vandallık ola-
rak niteledi. Durmuş, “Vandallık görmek iste-
yen Çam Sakura’daki şiddet olayına baksın.
Hastasıyla ilgilenen gebe bir hemşire, başka
bir hastanın 4 yakını tarafından tekmelene-

rek yerlerde sürüklendi. Gerekçe; ilgi-lendiği hastayı bırakıp kendihastalarıyla ilgilenmemesi! Buvandallık cezasız kal-mamalı!”

Hamile�hemşireyesaldırı
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YARGITAY, çalışma arkadaşı olan kadın işçiye
yanlışlıkla küfür içeren uygunsuz bir mesaj atan iş-
çinin iş akdinin feshedilmesinin haklı neden olma-
dığını ancak feshin geçerli neden olduğunu
bildirdi. Yargıtay bu nedenle iş akdi feshedilen işçi-
nin tazminat taleplerinin kabul edilmesi gerektiğine
karar verdi.

Bir iş yerinde balon imalat ustabaşı olarak çalı-
şan işçi, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildi-
ğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı
ve fazla çalışma ücretinin tahsiline karar verilmesi
talebiyle dava açtı. Davada iş yeri avukatı, davacı
işçinin, iş arkadaşını mesai saatleri içinde sözlü
olarak taciz ettiğini, mesai saatleri dışında telefo-
nuna taciz ve küfür içerikli mesajlar attığı davacının
iş akdinin bu sebeple haklı nedenle feshedildiğini
savunarak davanın reddine karar verilmesini istedi.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi rapo-
runa dayanılarak, davalı işverenlikçe davacının
iş akdinin haklı nedenle sonlandırıldı belirtilerek
davacının fazla çalışma alacağı taleplerinin red-
dine karar verildi. Karar davacı işçi avukatı tara-
fından temyiz edildi. Temyiz incelemesini yapan
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davacının eyleminin
haklı fesih nedeni ağırlığında olmadığını, eyle-
min geçerli fesih nedeni kabul edilerek, davacı-
nın kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabul
edilmesi gerektiğini kaydederek yerel mahkeme
kararını bozdu. 

'MESAJIN MUHATABI KADIN İŞÇİ DEĞİL' 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, "Davacı-

nın iş akdinin feshine gerekçe olarak gösterilen ve
kendisinin sözlü ve yazılı olarak davacı tarafından
taciz edildiğini bildiren kadın çalışan mahkemede
dinlettirilmemiştir. Davalı tarafından işyerinde
kadın çalışanın sözlü olarak taciz edildiğine ilişkin
bir delil sunulmamıştır. Bu hususta dinletilen tanı-
ğın tacize ilişkin bir bilgisi yoktur. Tanık, kadın işçi
ile davacının iş dışında görüştükleri, çay içmeye
gittikleri dışında bir bilgi sunmamıştır. Yazılı taciz
edildiği iddiasına dayanak gösterilen mesaj içeri-
ğine bakıldığında ise mesajın küfür içeren kısmının
bu kadın işçiye yönelik olmadığı, davacının işi öğ-
rettiği bir kişinin kendisine ihanet ettiği yönündeki
küfürlü bir mesaj olduğu ve muhatabının kadın işçi
olmadığı, hatalı olarak bu kadın işçiye gönderildiği,
ancak mesajların saati ve üslubu itibariyle uygun-
suz olduğu anlaşılmaktadır. Anlatıldığı şekilde geli-
şen olaylarda davacının eyleminin haklı fesih
nedeni ağırlığında olmadığı, geçerli fesih nedeni
kabul edilerek, davacının kıdem ve ihbar tazminatı
taleplerinin kabulü gerektiği açık olup, karar bu yö-
nüyle hatalıdır." ifadelerine yer verildi.

OFİS mobilyası üreticisi Nurus, bünyesinde çalış-
tırdığı meslek lisesi mezunlarına ekmek kapısı olması-
nın yanı sıra onların, deneyimlerine göre yükselmesine,
"eşit işe eşit maaş" anlayışıyla yönetici pozisyonlarında
görev yapmalarına destek oluyor.

Nurus Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Tasarımcı
Renan Gökyay, Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim
Merkezi (ASOSEM) sayesinde isteyenlerin eğitim alarak
zanaat öğrenmelerine imkan sağladıklarını söyledi. Ye-
nimahalle Endüstri Meslek Lisesi tesviye bölümü me-
zunu 34 yaşındaki Ahmet Can Yiğitbaşı, meslek lisesine
kendi isteğiyle gittiğini vurguladı. Yiğitbaşı, "Dayım bu
işi yapıyordu. Ortaokulda onun yanında çalışmaya baş-
ladım. Yaz tatillerinde çalışırken kauçuk kalıpları yapı-
yorduk. Sonra ben o işe gönül verdim, işe severek
başladım." diye konuştu. Son 1 yıldır Nurus'ta çalıştı-
ğını ve içerisinde mühendislerin de görev yaptığı bütün
kalıphanenin sorumlusu olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı,
"3 milyon avroluk bir yatırımdan sorumluyum. Daha da

yapacaklarımız var. Şu an alüminyum enjeksiyon hat-
tının temellerini atıyoruz. Burada bir tecrübe var. Ben 15
yıldır bu işteyim. Onlara bilgi ve birikimimi aktarıyorum."
değerlendirmesinde bulundu.

26 yaşındaki Murat Şahin ise Nurus'a gelmeden
önce pek çok iş denediğini ve en son güvenlik görevlisi
olarak çalıştığını ifade etti. ASOSEM'in eğitimini aldıktan
sonra kendisini geliştirdiğini ve ardından Nurus'ta ma-
kine programcısı olarak göreve başladığını vurgulayan
Şahin, "Şimdi CNC makinelerine program yazıyorum.
Buradaki 3’üncü senem. Burada çok mutluyum." dedi.

DÜZ LİSEDEN YÖNETİCİLİĞE
Sefa Şahin ise düz liseden mezun olduktan sonra

dışardan kamu yönetim okuduğunu ve 2006 yılında Nu-
rus'ta çalışmaya başladığını aktardı. Şahin, yardımcı ele-
man olarak girdiği fabrikada, 16 yıl sonunda metal
üretim yöneticisi olduğunu ve 55 kişilik bir ekibi yönet-
tiğini kaydetti. � ANKARA – AA

Mobilya�üssünde�meslek�liselilere�yöneticilik�desteği

Özçelik-İş İskenderun
Şubesi Genel Kurulu
tamamlandı
HÜSEYİN GÜLER

BÖLGENİN en
büyük sendikalarından
Özçelik-İş Sendikası İs-
kenderun Şubesi 9.
Genel Kurulu tamam-
landı. Şube başkanlı-
ğında Mehmet Güngör
ve Hakan Karakoca
isimleri yarıştı. Mehmet
Güngör ve ekibi yeni-
den seçildi.

Genel Kurula Hak-İş
Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş
Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve sen-
dika yöneticilerinin yanında İskenderun
Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, Dört-
yol Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve siyasi
parti yöneticileri de katıldı.

‘MÜCADELEDE
BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ’

Açılış konuşmasını yapan Şube Baş-
kanı Mehmet Güngör yeniden aday ol-
duğunu açıklayarak sendikal mücadeleyi
daha da kararlı yürüteceklerini ifade etti.
Güngör şöyle konuştu:

“Yönetime bir vizyon için talibiz. Bizim
bölgemizdeki fabrika işçilerinin gündemi
daha güzel çalışma, daha fazla huzur
olacaktır. Bunun dışında bir gündemimiz
olmayacaktır. Fabrikaların bacalarını tüt-
türen, çarklarını çeviren siz kardeşlerimi-
zin hak ve menfaatlerini geliştirmek için
yeni bir yola çıkıyoruz. Sizinle enflasyon
ve hayat pahalılığına karşı mücadelede
daha çok yolumuz var. 4 yıldır inşa etti-
ğimi kardeşliğimize zarar gelmemesi için
daha çok yolumuz var.”

‘MÜCADELENİN
EN ÖN SAFINDA BİZ VARIZ’

Yunus Değirmenci’nin altını çizdiği
önemli konulardan biri krizin faturasının
emekçi ve işçilere olan yükü oldu. Değir-
menci “Krizin yükünü emekçilere kes-
meyin.” dedi. Türk milletinin son
dönemde ciddi sınavlardan geçtiğini vur-
gulayan Değirmenci şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ekonomisi, milletin kesesi hiç
olmadığı kadar ağır kuşatma altına alın-
mıştır. Bu ülkeyi ve milletimizi faize mah-
kum etmek isteyenler; kurdukları
sömürü düzenin devam etmesi için her
türlü yola başvuruyor. Üretmek ve bü-
yütmek için kullanacağımız enerji faiz,
döviz kuru, enflasyon ve hayat pahalılığı
ile tüketiliyor. Daha önce şahit olduğu-
muz ekonomik saldırıların dozu iyiden iyi
artmış, milletimiz yokluk ve yoksulluğu
mahkum edilmek istenmiştir. Sayın
Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye,
Ekonomik Kurtuluş Savaşı vermektedir.
İnkar edilmez bir gerçek var ki; bu müca-
delenin en ön safında biz emekçiler
varız. Bu nedenle en ağır yük emekçile-
rin omuzlarındadır. İşçisinden memu-
runa, köylüsünden çiftçisine ve esnafına
kadar tüm toplumun hayat pahalılığı
karşısında çaresiz kaldığını görüyoruz.
Enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan
dalgalanmaların neredeyse bütün fatu-
rası biz emekçilere kesilmiştir. Emekçiler
ülkemizin geleceği için var gücü ile üret-
mektedirler.”

Yunus De�irmenci

Mehmet Güngör

Derya U�ur

Yargıtay'dan‘uygunsuz
mesaj’ kararıYargıtay,�yerel�mahkeme

kararını�bozdu.�Kadın�çalışma
arkadaşına�küfür�içerikli�mesaj
atan�davacının�eylemini�geçerli

fesih�nedeni�kabul�etti
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EKONOMİ SERVİSİ

YATIRIM araçları açısından bakıldı-
ğında döviz; altın, gümüş ve pırlanta
gibi değerli metaller, devlet tahville-

ri, şirket hisseler vd. başta gelir. Dövizlerin ar-
kasında ülkelerin ekonomik güçleri, kıy-
metli metallerin arkasında servet birikim ara-
cı ve ziynet olarak görülmelerinin yanında sa-
nayide kullanım değerlerinin de olması, tah-
villerin arkasında devletlerin gelir garantör-
lüğü, hisselerin arkasında şirketlerin temet-
tü taahhütleri vardır. 2008'den sonra merkez
kapitalist ülkelerin merkez bankalarının baş-
lattığı genişlemeci politikalar başkaca spe-
külatif alanlara kaynakların yönelmesine
neden oldu. Borsalar şişip, vadeli işlem pi-
yasalarında emtia fiyatlarında da gidecek alan
kalmayınca “geleceğin parası” diye yutturu-
lan kripto varlıklara yönelim başladı. Gele-
cekte birçok alanda kullanılacak ve haliha-
zırda bazı yeni girişimlerde kendine yer bu-
lan blokzincir teknolojisi üzerine dayalı krip-
to varlıklar küçük tasarruf sahipleri için bile
bir spekülatif yatırım aracı haline dönüştü.

MERKEZ BANKALARI RAHATSIZ

Arkasında ne üretim gücü ne devlet ne şir-
ket gibi hiçbir çıpa olmadan yön bulan bu var-
lıkların son derece spekülatif olmalarının ya-
nında manipüle edilebilir piyasalara sahipler.
Bir tweet ile yön bulabilen bu varlıkların sa-
yısı şimdiden bini aştı. Milyarlarca dolarlık bü-
yüklüğe erişen kripto varlıklara akan kay-
naktan merkez bankaları da rahatsızlıkları-
nı dile getiriyorlar. Kripto varlıkların dark web
tarafında alışverişlerde para yerine kullanıl-
dığı, siber korsanların, paranın izi sürülebil-
diği için, artık bunun yerine kripto varlık ta-
lep ettiği bir çağdayız. Kripto varlıkların
günlük yaşamda da para yerine kullanılabi-
lecek bir ödeme aracı olması için girişimler
var. Fakat merkez bankalarının etki alanın-
dan çıkılması devletin senyoraj hakkını kay-
betmesine ve para politikasının da işlevsiz-
leşmesine neden olur. Bizler de kripto var-
lıklarla ilgili gazetemiz okurlarını spekülas-
yonlara karşı uyaran haberler yayınladık. Ni-
tekim geçen süreçte Türkiye'de “yerli kripto
borsası” adı altında faaliyet gösteren alım sa-
tım platformlarının çöktüğüne ve birçok
yurttaşın mağdur olduğunu gördük. Geçen
iki yıl boyunca bu haberlere hem ülkemiz hem
de dünya çapında şahit oluyoruz.

BANKERLER DÖNEMİ GİBİ

Dün yayınlanan “Para sanal tehdit gerçek”
başlıklı bir raporda kripto para dolandırıcı-
lıkları ile ilgili kamuoyu uyarıldı. Uluslararası
siber güvenlik şirketi ESET tarafından yapılan
çalışmaya göre, Bitcoin, Monero, Ethereum
ve Dogecoin gibi dijital paralar tüm internete
yayıldı. Değerleri gittikçe artan bu paralar, ya-
tırımcılarına, değeri düşene kadar, ciddi ka-

zançlar sağlayabiliyor. Sanal para madenci-
liğiyle kazanılan “servetler” 1800’lü yıllardaki
altına hücumu andırıyor. En azından arala-
rında çok fazla dolandırıcının da bulunduğu
birçok kişi böyle olduğuna inanmanızı istiyor. 

Gerçekte, günümüzde kripto para ile il-
gileniyorsanız muhtemelen büyük bir do-
landırıcılık riski de alıyorsunuz. Kripto para
dünyası yeni Vahşi Batı olarak adlandırılabilir;
kötü niyetli kişilerin söz sahibi olduğu, ka-
nunsuz, düzensiz bir dünya. Ancak dolandı-
rıcılığı önlemeye yönelik normal kurallar bu-
rada da geçerli. İnternette okuduğunuz her
şeyi dikkatlice gözden geçirmeli ve bunların
gerçek olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Şirket özellikle “Aldatıcı reklamlara kan-
mayın” diyor. Türkiye'de de sosyal medyada
ünlenen ve gazeteci unvanını kullanan birçok
kişi sosyal medya hesaplarından, sonradan
yüzlerce kişinin mağdur olmasına neden
olacak, kripto borsa reklamları yapmış, bu du-
rum bankerler dönemini akıllara getirmişti. 

MİLYONLARCA 
DOLAR KAYBETTİLER

Peki “Kripto para dolandırıcılıkları ne-
den artış gösteriyor?” ESET'in çalış-
masında şöyle deniyor: “Dolandırı-
cılar, kurbanlarını tuzağa düşür-
mek için mevcut olayları ve gün-
demdeki eğilimleri kullanma
konusunda usta. En popüler
gündem konularından biri
olan kripto para konu-
sunda da harekete geç-
mekte gecikmediler. Sa-
nal paralarla ilgili me-
rakı artırıp bir geri bil-
dirim döngüsü oluş-
turan medyadaki ha-
berlerin ve sosyal
medya gönderilerinin
de bu konudaki payı-
nı göz ardı edemeyiz.
FTC’ye (ABD Fede-
ral Ticaret Komisyo-
nu) göre 2020 Ekim ve
2021 Mayıs ayları ara-
sında, Amerikalılar bin-
lerce kripto para dolan-
dırıcılığında ortalama 80
milyon Amerikan doları kay-
betti. İngiltere’de bu tutar çok
daha yüksek. Polis kayıtlarına
göre göre 2021 yılının ilk dokuz
ayında kurbanlar 146 milyon poun-
dun üzerinde para kaybetti. ESET gü-
venlik uzmanları sahtekarlıkla savaşmak
için en iyi silahın şüphecilik olduğunu be-
lirtiyor ve şöyle diyor: “Ne yazık ki in-
ternette okuduğumuz her şeyin gerçek ol-
madığı bir çağda yaşıyoruz. Dünya krip-
to para çılgınlığına ayak uydurmuş ola-
bilir. Ancak buna katılmak zorunda de-

ğ i l s in iz .
Sakin olun ve
bu çılgınlığa kapılma-
yın.”
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23.305146 TL $ 85.76
b. petrol

eldeki paradan olmayın

Medyanın rolü de büyük
DOLANDIRICILIKLARIN artış gös-

termesinin nedenleri; 
�  Geleneksel borsaya kıyasla yatı-

rımcılar için kripto para piyasasını dü-
zenleyen çok az düzenleme bulunuyor.

�  Medyanın yoğun ilgisi, kripto pa-
rayı kimlik avı hırsızlığına ve dolandırı-
cılıklara uygun bir tuzak haline getiriyor.

�  Gittikçe artan kripto para fiyatla-
rı, hızlıca zengin olma hayali kuran tü-
keticilerin ilgisini çekiyor.

�  Sosyal medya, gerçek ile hayal ara-
sındaki çizginin bulanıklaşmasına neden
oluyor.

�  Ayrıca kimlik avı hırsızlarının tu-
zak olarak kullandıkları
para madenciliği in-
sanları cez-
bediyor.

EN yaygın
kripto para do-

landırıcılıkları neler?
� Saadet zincirleri:

Bir tür yatırım dolandırıcılığı
olan bu türde kurbanlar var olma-

yan bir şirkete veya “hızlı yoldan zen-
gin eden bir zincire” yatırım yapmak

üzere kandırılır. Sahtekarlar, yatırımcıların
ilgisini çekmek ve daha fazla sanal kâr elde et-

mek için her zaman yeni ve belirsiz bir “ileri” tek-
noloji icat ettiğinden, kripto para sahtekarlar için

idealdir. 
� Aldatmacalı işlemler: Dolandırıcılar yatırım-

cıları yanlış bilgilerle yönlendirerek, az bilinen krip-
to para şirketlerinden hisse almaya ikna eder. Bunun
sonucunda, hisse fiyatı yükselir ve sahtekar düzenli bir
gelir elde eder ve kurbanın elindeki hisseler değerini kay-
beder.

� Ünlülere yer veren sahte reklamlar: Dolandırıcı-
lar ünlülerin sosyal medya hesaplarını ele geçirir
veya ünlülerle ilgili sahte hesaplar oluşturur. Bir ör-
nekte, kurnazlıklarını daha güvenilir göstermek üze-
re Elon Musk ile bir Bitcoin adresini ilişkilendirerek
yaklaşık 2 milyon Amerikan doları kazandılar.

�Sahte borsalar: Sahtekarlar, kripto para bor-
salarında bulunan sanal paralara erişim vaadinde

bulunan e-postalar yollar veya sosyal medya gön-
derileri paylaşır. Ancak bunun için öncelikle

kullanıcının küçük bir ücret ödemesi ge-
reklidir. Böyle bir borsa bulunmadığından

para sonsuza kadar ortadan kaybolur.
� Dolandırıcı uygulamalar: Si-
ber suçlular yasal kripto para uy-

gulamalarını ele geçirip uy-
gulama mağazalarına

yükler. Bu uygula-
malardan bi-

r i n i

indirmeniz halinde kişisel ve mali bilgilerinizi çalabi-
lirler veya cihazınıza kötü amaçlı yazılım yükleyebilir-
ler. Ayrıca siber suçlular var olmayan hizmetlere öde-
me yapmak üzere kullanıcıları kandırabilir ve kripto
para cüzdanınızın giriş bilgilerini çalmaya çalışabilir. 

� Sahte basın bültenleri: Bazen dolandırıcılar,
sahte bilgi yaymak üzere habercileri de kandırmayı ba-
şarır. Bu durum iki kez gerçekleşti. Birinde, yasal bir
haber sitesi ünlü bir perakendecinin bazı kripto para-
ları kabul etmeye başlayacağı ile ilgili makaleler yaz-
dı. Bu makalelerin dayanağı olan sahte basın bülten-
leri, sahtekarların söz konusu para birimlerindeki his-
selerini daha değerli hale getirmek üzere tasarlanan al-
datmacalı işlemlerin bir parçasıydı.

� Kimlik avı hırsızlığı/kimliğe bürünme: Kimlik avı,
sahtekarların kul-
landığı en popüler
dolandırıcılık tür-
lerinden biridir. E-
postalar, mesajlar
ve sosyal medya
mesajları yasal ve
güvenilir bir kay-
naktan gönderilmiş
gibi gösterilir. Ba-
zen bu “kaynak”
kripto para ile öde-
me yapılmasını is-
teyen bir kredi kar-
tı sağlayıcı, banka
ve hükümet yetkili-
si olabilir. Daha
sonra sizi düşün-
meden, hızlı bir şe-
kilde hareket etme-
ye zorlarlar. 

Dev saadet zincirine 
hoş geldiniz

Yüzlerce
coin kripto

varl�k borsa-
lar�nda

i�lem görü-
yor. Dün iti-

bar�yla
de�eri en

çok artan ve
azalanlar. 

Arkasında�ne�üretim�değeri�ne�de�kamusal�bir�gücün�olmadığı�kripto�varlıklar,
dayandıkları�teknoloji�öne�sürülerek�yatırım�aracı�haline�dönüştürüldü.�Bugüne�kadar�sayıları�tahmin�edilemeyecek�düzeyde

mağdur�ortaya�çıktı.�Dünya�kripto�para�çılgınlığına�ayak�uydurmuş�olabilir.�Ancak�buna�katılmak�zorunda�değilsiniz�

Başsağlığı

Çok değerli üyemiz 

Sn.Mevlut Turgut'un sevgili eşi 

Edremit İlçe Örgütü

Sn. Perihan Turgut
vefat etmiştir.

Üyemize ve tüm yakınlarına

baş sağlığı , merhumeye de 

Allah’tan rahmet dileriz.

RECEP ERÇİN / ANTALYA 

RUSYA Federasyonu ve eski Sovyet ül-
keleri başta olmak üzere 40 ülkeye Türk ha-
zır giyim markalarının ürünlerini pa-
zarlayan Dosso Dossi Fashion
Show, hemen her dönem bu
coğrafyadaki krizlere rağmen
büyümesini sürdürüyor. Dos-
so Dossi Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Hikmet
Eraslan, yıllardan beri bu or-
ganizasyon sayesinde hem bu
coğrafyadaki butik sahiplerini
ülkemize getiriyor hem de ihra-
catın devamlılığını sağlıyor. Libya sa-
vaşı, Rusya ile uçak krizi, Ukrayna sava-
şı, pandemi kapanmalarına rağmen ayakta ka-
lan Dosso Dossi organizasyonu bu kez de An-
talya fuarı öncesi Kazakistan krizi ile yüzleşti.

'SAVAŞ MUHABİRİ GİBİ OLDUK'

Antalya Nest Convention Center’da 10 – 15
Ocak tarihleri arasında düzenlenen fuarın

dördüncü gününe şirketin davetlisi
olarak katıldık. Fuarda geliş-

meler hakkında sorularımı-
zı yanıtlayan Dosso Dossi
Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Hikmet Eras-
lan, şunları söyledi: “Ka-
zakistan'dan da geldiler.

Bir tek Almatı gelemedi.
Martta orada fuarımız ola-

cak. Kazak sanatçı gelecekti
ama uçular olmadığı için gele-

medi. Gelemeyenlerin yüzde 70-80'i
Almatı'dan. Orada mağazalar yağlamanmış. O
yüzden gelip ürün alsalar da koyacakları ma-
ğazaları yok. Bunlara aşılığız. Savaş muhabiri

gibi olduk. Çok gelişmiş ülkelerden para ka-
zanmak zor orada köşeler kapılmış fırsat olan
ülkelere gitmek lazım. Libya'da da çok iyi
müşterilerimiz vardı, Arabistan'da da var. On-
lar şimdi yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Es-
kiden Ermenistan'dan çok müşteriler gelirdi.” 

RUS EVLERİNE TÜRK TEKSTİLİ

Fuarda 110'a yakın yerli üretici firma oldu-

ğunu ve 30-35 milyon dolar satış hacmi bekle-

diklerini aktaran Eraslan, şu bilgileri ver-

di.“Kış fuarına yaz kadar ilgi var. Hazirandaki

ilgi ocaktaki kadar olmasa da bu yıl yazdaki ka-

dar ilgi görüyoruz. Normalde butik sahipleri sa-

dece bizden ürün almazlar. İtalya'dan Çin'den

de alırlar. Ama Avrupa'da gidecekleri yer az. Çin

almıyor dışarıdan kimseyi. O yüzden bizim için

bir avantaj oldu. Biz de Dosso Dossi olarak 90

milyon dolar ihracat yaptık 2021'de. Ev teksti-

linde 20 markanın dahil olmasıyla rekor firma

katılımına ulaştık. Rusya başta olmak üzere çev-

re ülkelerdeki ihracat rakamlarına katkı sağ-

lamak için tüm gücümüzle çalışacağız. Ev

tekstilini Almatı'ya da götüreceğiz. İlgi de iyi her

firma kendi müşterisini getirdi. Sadece bir sa-

lonu ev tekstiline çevirebiliriz. Ev tekstilinde Tür-

kiye çok iddialı. Denizli'nin havası suyu dünyanın

en iyi havlusunu üretmeyi sağlıyor.”

FASONCULAR ZORDA 

Döviz fiyatlarındaki artış ve enerji zamları-
na ilişkin sorumuzu da yanıtlayan Eraslan, “Ma-
liyetler yükseldi. Bir şekilde olsa ürünlerin yüz-
de 50-60 yurt dışından geliyor. Kumaş olsun, ak-
sesuar olsun. Ama TL ile olan kısım ise avan-
taj sağlıyor. Fakat fason üreticiler için bu durum
tehlike. Onları batışa sürüklüyor. Markalı ürün
satanlara kar sağlıyor ama fason yapanlar için
büyük tehlike oluşturuyor. Bu kur dengesinin
oturuyor olması Türkiye'nin hayrınadır.” dedi.  

Kazaklar krize rağmen geldi martta iade-i ziyaret yapacak

Banka kasaları da
yüzde 30 zamlandı

AYDINLIK / ANKARA

BANKALAR ocak ayı itibarıyla kiralık kasa
ücretlerine yüzde 30 oranında zam yaptı. Ban-
kaların yeni kiralık kasa ücretleri ile ilgili olarak
Aydınlık’a bilgi veren bir özel banka yöneticisi,
son dönemde bankaların kiralık kasalarına ilgi-
nin arttığını bildirdi. Kiralık kasaların banka şu-
belerinin gelir kalemlerinde önemli bir yer tut-
tuğunu kaydeden özel banka yöneticisi, “Eski-
den kiralık kasalarımızın yarısı anca dolardı. Şu
anda tamamı dolu. Düşünün bizim bir şubemizde
500’e yakın kasa var. En küçüğünün fiyatı 650 li-
raydı. Şimdi 850 liraya yükselttik. Yıllık gelir
önemli bir meblağa ulaşıyor. Banka şubemizin
personel dışındaki tüm giderlerini karşılıyor. Hat-
ta daha fazla kazanç sağlayan şubelerimiz var”
dedi.

HIRSIZLIĞA KARŞI MI?

Ayrıca sırada bekleyen çok sayıda müşteri-
leri olduğunu da vurgulayan banka yöneticisi, bu
durumun ekonomi açısından iyi bir durum ol-
madığını ifade etti. Kasaya konan altın, döviz gibi
tasarrufların kasada sistem dışına çıktığını belirten
yönetici, “Eskiden kasalar hırsızlığa karşı kul-
lanılırdı. İnsanlar tatile giderken veya uzun sü-
reli yer değiştirmelerde evindeki kıymetli eşya-
larını kasaya koyardı. Şimdi durum farklılaştı. Hır-
sızlığa karşı önlem yine var. Ama ondan daha
önemlisi güvensizlik. Güvensizliğin yarattığı bir
durum. Güven verilirse kasa talepleri ortadan kal-
kar. Tasarruflar sistem içine girer ve ekonomi-
ye katkı sağlar.” diye konuştu.

Bütçe Aralık’ta
fena patladı

EKONOMİ SERVİSİ

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı 2021 bütçe ra-
poruna göre aralık ayında bütçe 145.74 milyar TL
açık verdi. Bütçe 2020 Aralık'ta 43.3 milyar TL açık
vermişti. 2021 yılının tamamında bütçede 192 mil-
yar TL açık oluştu. Kasım ayına kadar bütçe sıkı
tutulmuştu. Ötelenen giderlerin tek bir aya bin-
dirildiği görüldü. Cari transferler (yüzde 98.8) ve
borç verme (yüzde 1038) kalemlerinde hızlı ar-
tış oldu. Aralıkta gözlenen açıkta bütçeden
Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ne (KİT) yapılan ak-
tarım etkili oldu. Aralık ayında borç verme kalemi
altında 55 milyar lira transfer edilirken en yüksek
payı 40 milyar lira ile BOTAŞ aldı. Hazine nakit
dengesi de aralıkta 92 milyar lira açık vermişti. Aynı
ayda net 10.7 milyar lira da borç ödenmiş, 102.4
milyar lira kasadan kullanılmıştı. Aralık ayında faiz
dışı dengede açık 136.7 milyar TL olurken yılın
tamamında 11.39 milyar TL'lik faiz dışı açık
oluştu. Gelirler tarafına baktığımızda aralık ayın-
da ithalde alınan KDV vergisinde yüzde 102 ar-
tış, harçlarda ayüzde 111, banka ve sigorta mua-
meleleri vergisinde yüzde 93, kurumlar vergisin-
de de yüzde 133 artış oldu. Birçok kalemde artan
döviz fiyatları ve piyasalardaki sarsıntının yansı-
maları gözlendi.

Dijital dönüşüm ile
fırsat eşitliği sağlıyor

DİJİTALdönüşüm alanında hizmet veren Da-
talopia, Türk mühendislerin geliştirdiği 'E-Fasi-
kül' ile eğitimde yeni bir dönemin başlamasına ve-
sile olacağını açıkladı. Datalopia Yönetim Kuru-
lu Üyesi İlksen Mertöz, "Antalya'da düzenlenecek
20'nci Eğitim Sempozyumu'ndan davet almamız
bizi gururlandırdı. Hedefimiz dijital dönüşümde
ülkemize katma değer sağlamak." dedi.

Proje ile ilgili bilgiler veren İlksen Mertöz, “Pro-
je sayesinde milyonlarca öğrenci platformu ba-
ğımsız bir şekilde kullanabiliyor,  eş zamanlı ola-
rak sınavlara katılabiliyor ve sınav bittikten 15 da-
kika gibi kısa bir süre içerisinde değerlendirme ya-
pabiliyor. Datalopia’nin öncelikli hedefi eğitim sek-
töründeki dijital dönüşüme katkı sağlamak ve bu
sayede sosyal sorumluluk altında eğitimde fırsat
eşitliği sağlamak isteyen kuruluşlara çözümler üret-
mek." diye konuştu. 

https://aydinlik.com.tr/haber/banka-kasalari-da-yuzde-30-zamlandi-272149
https://aydinlik.com.tr/haber/butce-aralik-ta-fena-patladi-272150
https://aydinlik.com.tr/haber/dijital-donusum-ile-firsat-esitligi-sagliyor-272151
https://aydinlik.com.tr/haber/kripto-vurgununa-paranizi-kaptirmayin-272152
https://aydinlik.com.tr/haber/kazaklar-krize-ragmen-geldi-martta-iade-i-ziyaret-yapacak-272153
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YURT HABERLERİ

HAFTA sonu Yalova ve Aydın’da dü-
zenlenen Üretim Devrimi Kurultay-
larında tarımda yaşanan sorunlar ko-

nuşuldu, çözümler tartışıldı. Yalova Subaşı Mer-
kez Kahvesi’nde düzenlenen kurultaya, Vatan
Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Şule Pe-
rinçek, Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Meh-
met Anaçardı ve kivi üreticisi Hikmet Aydo-
ğan, konuşmacı olarak katıldı. 

İlk sözü alan Çiftlikköy Ziraat Odası Baş-
kanı Mehmet Anaçardı, Subaşı’nın Balkan göç-
menlerinin yaşadığı bir yer olduğunu belirte-
rek, “Başlıca gelir kaynağımız kivi ve hurma.
Kivinin yüzde 60’ını Yalova’da biz üretiyoruz.
Ama maliyetlerimiz çok. Başta gübre, ilaç, to-
hum ve gübre fiyatları, belimizi çok büktü. Ta-
rımda geriye gidiyoruz. Ayakta kalmamız bile
bir mucize. Çiftçilerimiz azami şekilde üretime
devam etmektedirler. Biz ayakta kalacaksak
üretimle ayakta kalacağız. Türkiye’nin geleceği
üretimdir” dedi.  

Anaçardı, yüz kişiden birinin bahçesine, tar-
lasına gübre atabildiğini belirtti, gübre fiyatla-
rının yarısının devlet tarafından karşılanması-
nı ve ithal eden firmalara denetim uygulan-
masını istedi.  

‘BORÇLAR YAPILANDIRILSIN’

Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı’nın gün-
deme getirdiği bir başka konu da çiftçilerin Ta-
rım Kredi ve Ziraat Bankası’na borçları oldu.
Anaçardı, borçların uzun vadede yapılandırıl-
masını, elektrik ve sulama borçlarının faizsiz er-
telenmesini, yüksek olan TARSİM sigorta
primlerinin düşürülmesini ve devlet destekle-
rinin daha çok artırılmasını talep etti.  

Anaçardı, şöyle devam etti: “Geçimini
hayvancılıkla sağlayanlar yem fiyatlarını kar-
şılayamadığı için hayvanlarını satarak ve kes-
tirerek sektörden çıkmaktadırlar, ahırlar bo-
şalmaktadır. BAĞKUR primleri ise çok yük-
seldi. Bin 152 lira olan prim bin 668 lira ol-
muştur. Prim miktarlarının makul bir seviye-
ye düşürülmesini istiyoruz.”

SÜRÜDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN
KOOPERATİFLEŞME

Kivi üreticisi Hikmet Aydoğan da tarımda
yaşanan sorunların tespit edildiğini, artık çö-
züm üzerine konuşulması gerektiğine vurgu
yaptı. Subaşı’nın 89’a kadar meyvecilikle ge-
liştiğini, 89’da Yalova Araştırma Birimi’nin ön-
der çiftçilere ‘kiviyi deneyin’ dediğini ve o gün-
den bugüne kivi ile geçimlerini sağladıklarını
belirtti. Aydoğan şöyle konuştu: “Kazandığı-
mız halde sorunlar da var. Gelişen ülkelere bak-
tığımız zaman Almanya’da süt üreticilerinin
bankası var. Malımı nasıl fazla satarım, nasıl kâr
yaparım diye insanları kooperatife yönlendir-
diler. Aslında orada ‘nasıl birlik oluruz, girdi-
lerimizi nasıl ucuzlatırız, nasıl sürdürülebilir bir
tarım yaparız’ demedik. Subaşı’nda 200 hane

kiviyle uğraşıyor. Hane başına 15-20 dönüm var.
Her hanede 500 bin liralık ekipman var. 10 tane
ekipman yeter bu köye. Kooperatif olsaydı 6
tane traktör alırdı. Sürdürülebilir tarımı ön plan-
da tutmalıyız, kooperatifleşmeyi zorlamalıyız.”

‘BEREKETLİ TOPRAKLARIN
BEREKETLİ ÇİFTÇİLERİYDİK’

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu
Üyesi Şule Perinçek de Türkiye’nin her yerin-
de aynı sorunların yaşandığını belirterek,
“Ağaçlar sökülüyor, insanlar köyleri terk edi-
yor. Borç var, haciz var… Kendi boğazımızdan
keser, ineğimizi beslerdik eskiden. Ama bo-
ğazdan kesecek de kalmadı. Türkiye’mize ne
oldu da bu duruma düştük. 87’lere kadar ken-
di kendine yeten dünyadaki birkaç ülkeden bi-
riydik. Bereketli toprakların bereketli çiftçile-
riydik biz” dedi.   

“Bizi üretimden vazgeçirdiler” diyen Pe-
rinçek şöyle devam etti: “Üretimden vazgeçir-
melerinin sebebi kendilerine muhtaç duruma
düşürmek. Mustafa Kemal Atatürk, Lozan im-
zalanmadan önce ‘eğer savaş meydanında ka-
zandığımız bağımsızlığımızı ekonomiyle taç-
landırmazsak kaybederiz’ demişti. Bize ‘Üret-
me’ dediler ve tacımızı başımızdan aldılar.” 

‘AZ OLAN CANDAN VERMİŞ
ÇOK OLANIN MALINDAN ALINMIŞ’

Cumhuriyet Devrimi’nin köylüyü efendi
yaptığını söyleyen Perinçek, “Hem de öyle bir
devrim yapmış ki Aşar vergisini kaldırmış.
Borç içinde savaştan çıkmış ama köylümüzü
efendi yapmış. Az olan candan vermiş, malı çok
olanın da malından alınmış. Türkiye böyle bir
devrimle düzlüğe çıkmış” diye konuştu. 

“Dizlerimizi dövmek bize yakışmaz. Biz top-

rağımızı, vatanımızı üretmeyi severiz hem de iyi
biliriz. Toprakla mücadele etmek bizim gen-
lerimizde var. Zorluklara meydan okuyoruz” di-
yen Perinçek, sistemin artık çözüm üreteme-
diğine vurgu yaptı. Çıkış yolunun olduğunu bil-
diren Şule Perinçek, “Aynı Cumhuriyet döne-
minde yaptığımız gibi, düzeni tersine çevireceğiz.
Gerçek baş olanı baş yapacağız. Faizciye, vur-
guncuya değil, kağıtları uçuranlara değil üre-
ticiye vereceğiz” ifadelerini kullandı. 

Üretim Devrimi’nin dünyadaki dengeleri de-
ğiştireceğini de vurgulayan Şule Perinçek, 1920
devrimi olduğu zaman Gandi’nin cezaevinden
söylediği şu sözleri de hatırlattı: “Mustafa Ke-
mal, başarıya ulaşana kadar Tanrı, İngiliz zan-
nederdim”. Perinçek, “Biz de tanrı zannedilen,
bize sopasını sallayanlara ‘geri çekil’ diyeceğiz”
dedi. 

‘EĞİTİMLER ÜRETİM ALANLARINDA’

Üretim Devrimi’yle piyasalarda Türk Lira-
sı’nın geçerli olacağını belirten Perinçek, kay-
nakların dolar borsa vurguncusuna değil çift-
çiye verileceğini açıkladı. Bunu yapmak için An-
kara’da üreticiden yana güçlü bir iktidarın ol-
ması gerektiğine işaret eden Perinçek, kay-
nakları da şöyle açıkladı: “2021’de bankalar, 80
milyar kâr etmişler. 10 milyarını onlara vereceğiz,
70 milyarını üreticiye vereceğiz. Birkaç banka
batarsa da ne olur? Hafif bir artçı sarsıntı ola-
bilir. Ama ABD rasathanesinin tepesi artar. Dı-
şarıya kaçırılan dövizler var. Bunlar bizim alın
terimiz. 300 milyarın üzerinde dışarıda paranın
olduğu tahmin ediliyor. Bizzat alacağız o pa-
raları.”

Üretim Devrimi’yle üretim ilişkilerinin de-
ğiştirileceğini, Milli Demokratik Devrim’in ta-
mamlanacağını ve güvenliğimizin güvenliğinin

sağlanacağını belirten Perinçek şöyle devam etti:
“Kadınlarımızı üretime katacağız. Ziraat mü-
hendisliği eğitimleri, üretim alanlarında yapı-
lacak. Gençlerimiz tarlaları şenlendirecek,
kentlere göçüp kurda kuşa yem olmayacak.”

‘GERÇEK BAŞLAR BAŞ OLACAK’

“Kimlerle aynı gemide olduğumuzu bile-
ceğiz” diyen Perinçek, üretmek için enerjiye ih-
tiyaç olduğunu, bunun da komşularımız;
Azerbaycan, İran, Rusya, Irak ve Suriye’de var
olduğunu söyledi.  Perinçek yöneticilerin köy-
lüyle, işçiyle aynı kaderi paylaşması gerektiği-
ni de vurguladı.   

Perinçek sözlerini şöyle tamamladı: “Ger-
çek başların baş olduğu bir Türkiye kurmaya
var mısınız? O zaman görev başına çağırıyo-
rum ben sizi. Hep birlikte Ankara’dan sesimizi
duyuralım, o kürsüye çıkalım… Kararlarımı-
zı ona göre alalım. Siyasi bakımdan örgütlü ol-
mak anlamına geliyor bu. Hepinizi Vatan Par-
tisi’ne çağırıyorum.”

AYDIN VE YALOVA’DA ÜRETİM DEVRİMİ KURULTAYLARI

Üreterek ayakta kalacağız
‘Dizlerimizi�dövmek�bize�yakışmaz.�Biz�toprağımızı,�vatanımızı�üretmeyi�severiz
hem�de�iyi�biliriz.�Zorluklara�meydan�okuyoruz.�Aynı�Cumhuriyet�döneminde
yaptığımız�gibi,�düzeni�tersine�çevireceğiz.�Gerçek�baş�olanı�baş�yapacağız.’

KONTAK
çeviremiyoruz
GÜÇLÜ ÇEZİK / AYDIN

AYDIN'ın Germencik ilçesine bağlı Naipli
Mahallesi’nde toplanan Üretim Devrimi Ku-
rultayı’nda konuşan Vatan Partisi Aydın İl
Başkanı Bahattin Nazlı, “Borçlanmaya dayalı
bu ekonomik program duvara toslamıştır”
dedi. Nazlı şöyle konuştu: “Üreticiler gübre,
mazot alamamaktadır. Sizin sorunlarınızı bili-
yoruz. Fakat esas olan sizin kendi sorunları-
nıza sahip çıkmanız, Meclis'e kendi
temsilcilerinizi göndermenizdir. Bu sistemden
çıkacağız. Üretim, istihdam ve adil paylaşımı
gerçekleştireceğiz. Vatan Partisi'ni iktidara
getirmeden de bu sorunları kökten çözeme-
yiz. Onun için hepinizi Vatan Partisi'ne üye
olmaya çağırıyorum” dedi.

Kurultayın ardından Nazlı ve partililer kah-
vehaneleri ziyaret etti, vatandaşların dertlerini
dinledi. Akaryakıt zamlarından yakınan va-
tandaşlar “Arabamızın kontağını çevirmeye
korkuyoruz, 100 liraya 6 litre mazot alıyoruz
bu mu yaşam?” diye sordu. Bazı üreticiler,
“Mazot alamıyoruz, gübre atamıyoruz. Trak-
töre 100 liralık mazot alıp zeytinliğe gittik
geri dönemedik” diye yakındı.

Nazlı, tüm bu sorunları hep birlikte çöze-
ceklerini belirterek, “İstiklal Marşı'mız
'Korkma!' diye başlıyor. Korkacak bir şey
yok. Bu ülkenin sorunlarını siz olmazsanız
kimse çözemez. Ne iktidar ne de diğer mu-
halefet partileri çözebilir. Vatan Partisi prog-
ramı, Türkiye'nin sorunlarını çözmeye aday”
ifadelerini kullandı. 

Kurultayın ardından Vatan Partisi’ne üye
olan vatandaşlara rozetleri takıldı. 

SERVET ŞENYİĞİT / EDİRNE

EDİRNE’nin Uzunköprü İlçesi Kacavık
Köyü’nde yapılması planlanan Karma Orga-
nize Sanayi Bölgesi Projesi yargı yoluyla en-
gellendi. 14 bin dönüm tarım arazisi olan ve
Edirne’deki ‘Tarımsal Alt Bölge’ yani en ve-
rimli tarım alanı konumundaki Kavacık Köyü
sınırlarındaki tarım arazilerinin üzerine 2017
yılından bu yana Edirne Valiliği tarafından
‘Karma Organize Sanayi Bölgesi Projesi’ ku-
rulmak isteniyor. İstanbul Bölge İdare Mahke-
mesi ve Danıştay 6. Dairesinin kararının
ardından Edirne İdare Mahkemesi de proje-
nin iptaline karar verdi. 

TARIM ALANLARI
ZARAR GÖRECEKTİ

Danıştay’ın kararında ‘Pandemide gıda
güvenliğinin öneminin daha iyi anlaşıldığı,
dolayısıyla Tarım arazisine sanayi kurulamaya-
cağı’na dikkat çekildi. Yürütmeyi durdurma
kararından sonra gelen Edirne İdare Mahke-
mesi kararı ise davayı açan köylülerde büyük
sevinç yarattı. Mahkeme oybirliğiyle yapılan
işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Karar taraflara tebliğ edildi. Mahkeme kara-
rında, daha önceki iki bilirkişi raporuna atıf
yapılarak, OSB yapılması düşünülen arazinin
etrafında yerleşim yerleri, sulama göletleri,
tarım alanları, orman alanları, mera alanları
ve bunlardan elde edilecek tarımsal ürünler
bulunduğu, bu bölgeye karma organize sa-
nayi bölgesi yapılması durumunda belirtilen
unsurların zarar göreceğine vurgu yapıldı.

‘ARAZİLER KÖYLÜLERE
GERİ VERİLSİN’

Bilirkişi raporunda, Trakya bölgesinde 15

tane OSB ve karma OSB bulunduğu, bunla-
rın doluluk oranlarının yüzde 35 ile 80 ara-
sında olduğu belirtilerek, var olan OSB’lerin
amaca uygun kullanılabileceği vurgusu ya-
pıldı.

Köylüler adına davayı açan Hasan Orman,
Fehmi Yelken ve Sami Yaygaran, “OSB yöne-
timince Hazine’den çok ucuza satın alınan iki
ayrı Hazine arazimiz, Kavacık köyüne derhal
geri verilmelidir. Çünkü, OSB kurmak üzere
alınan Hazine arazilerinde başka bir tasarrufta
bulunulamaz. Teknoloji Bakanlığı’nı, Uzun-
köprü Karma OSB Yönetimi’ni ve Edirne Vali-
liği’ni, Edirne İdare Mahkemesi’nin kararı
doğrultusunda, projeyi 30 gün içinde iptal et-
meye çağırıyoruz. Tarım topraklarını, gıdayı
korumayı, köyde yaşamı lafta değil özde ya-
şatmaya ve savunmaya, Kavacık köylüleri ola-
rak sonuna kadar devam ettireceğiz” dediler.

DANIŞTAY’DAN EMSAL KARAR

Davanın avukatı Bülent Kaçar, Danıştay 6.
Daire gibi Edirne İdare Mahkemesi kararının
da sadece Trakya için değil tüm ülkenin tarım
topraklarının, orman ve meralarının halkın
gıda güvenliği başta olmak üzere sağlıklı bir
çevrede yaşam hakkının korunması gerektiği
noktasında emsal oluşturduğuna dikkat
çekti.

EDİRNE İDARE MAHKEMESİ DE KARARINI VERDİ 

TARIM ALANLARINA
sanayi kurulamaz

AYDINLIK / İZMİR

EGE Yaş Meyve Sebze İhra-
catçıları Birliği Başkanı Hayrettin
Uçak, 2021 yılı ihracat rakamla-
rını açıkladı. Uçak, birliğin, 1 mil-
yar 182 milyon dolar ihracat ile
Türkiye geneli ihracatın yüzde
23’ünü gerçekleştirdiğini bildirdi.
Türkiye genelinde 2021 Yılında
Yaş Meyve Sebze sektörleri top-
lamda, ilk kez 5 milyar dolar ba-
rajını aşarak, 5 milyar 111 milyon
dolara ulaştı. 

Birlik Başkanı Hayrettin Uçak,
“2017 yılı sonunda 739 milyon
dolar olan birliğimiz, ihracatını
600’ü aşkın üyemizle birlikte,

2021 yılı sonunda 1 milyar 182
milyon dolara çıkarmayı başardı.
Dört yıllık dönemde yüzde 60
artış kaydettiğimiz ihracattaki bu
başarımızı, 1 milyar dolar barajını
aşarak taçlandırdık” dedi. 

ŞAMPİYON BİBER VE
KORNİŞON

Uçak, 2021 yılında, ihracat
şampiyonu olan ürünleri de şöyle
açıkladı: “Biber ve kornişon turşu-
ları, 220 milyon dolar ile 2021 ih-
racat şampiyonu oldu. Su, meyve
suyu ve domates salçası biber ve
kornişon turşularını takip etti.
Taze meyve sebze grubunda ise
2021’in şampiyonu 68 milyon

dolar ihracat ile taze üzüm olur-
ken, üzümü domates, kiraz ve
mandarin izledi.” 

Rusya, Almanya, İtalya, Uk-
rayna ve Romanya en fazla ihra-
cat yapılan ülkeler oldu. Birlik,
2021 yılında dünyanın yarısından
fazlasına yüzde 66’sına, 138 ül-
keye ürünlerini ulaştırdı. 

ÜRETİCİ TOPLANTILARINA
DEVAM EDECEĞİZ

2022 yılı projeleri hakkında
da bilgi veren Uçak, şöyle ko-
nuştu: “Pandemiden dolayı ara
verdiğimiz üretici toplantılarına
tekrar ağırlık vererek üreticileri-
mizin; akademisyenler ve kurum

yetkilileri ile doğrudan temas et-
mesini, sorun ve taleplerin en
hızlı şekilde, yerinde çözüme
ulaştırılmasını sağlayacağız.
Mobil ekipler ile üreticilerimizin
buluşma noktaları olan köy kah-
velerine kadar giderek üreticileri-
mizi doğru çeşit, kaliteli ve
kalıntısız üretim konusunda bi-
linçlendireceğiz.”

Gençleri tarım konusunda bi-
linçlendirmek için üçer aylık eği-
tim programları oluşturduklarını
da belirten birlik başkanı, “Yeşil
mutabakattan meyve sebzede
kayıplara kadar birçok konuda
çiftçi adaylarını bilgilendireceğiz”
dedi. 

İHRACATIN
yüzde 23’ü
EGE’den 

Yeni uzmanlık dalı: ‘Tarım gazeteciliği’ 
AYDINLIK�/�ANKARA

TÜRKİYE'de tarım öğreniminin başlamasının
176'ncı yıldönümü kutlamaları dolayısıyla 10
Ocak’ta Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde dü-
zenlenen ‘Tarım Gazeteciliği Çalıştayı’nda ‘tarım
gazeteciliği’nin yeni bir uzmanlık dalı olduğu vurgu-
landı. 

Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAG-
YAD) Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Buket Sak-
manlı Apaydın, çalıştayla ilgili olarak yaptığı
açıklamada, “TAYGAD olarak bir tek amacımız
vardı. Bütün dünyada olduğu gibi artık ülkemizde
de ‘Tarım Gazeteciliği’ kavram ve içeriğinin, çok sık
rastladığımız popülizm ve ajitasyon kaynaklı format
yerine, tarım, gıda ve orman ürünleri sektörlerinde

bilimsel bilgi ve güncel verilere dayalı analiz ile des-
teklenen yorum ve habercilik anlayışıyla bütünleş-
mesi. Bundan böyle tarım ekonomisini daha çok
konuşur olmalıyız. Bu çerçevede tarım ekonomist-
leri daha çok ulusal medyada yer almalı” dedi.

‘Tarım Gazeteciliği’nin yeni ve önemli bir uz-
manlık dalı olduğunu vurgulayan Apaydın, şunları
söyledi: “Çalıştayın son bölümde bu alanda dua-
yen olarak kabul edilen Prof. Dr. Cemal Taluğ'u din-
ledik. Taluğ Hocamız, etik değerler üzerinden tarım
gazeteciliği kavramını değerlendirdi; tarım ve gıda
alanında ‘İletişimci’ ve ‘Bilgi Yayımcı’ olarak faaliyet
göstermenin önemini anlattı. Sonuç itibarıyla, geniş
bir katılım içinde gerçekleşen çalıştay, tarım gaze-
teciliğinin geleceği hususunda bizlere heyecan ve
umut verdi. Şimdi ise sıra yeni projelerde diyoruz.”

Mu�la'n�n Yata�an ilçesinde bu y�l 21'incisi düzen-
lenen Geleneksel Deve Güre�i Festivali, k�yas�ya
mücadelelere sahne oldu. Yata�an Belediyesince
Yata�an-Ayd�n kara yolundaki Orman Deposu sa-
has�nda yap�lan güre�leri, binlerce ki�i tribünler-
den ve sahan�n kenar�na park ettikleri kamyon ile
traktörlerin kasalar�na ç�karak ilgiyle izledi.
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kıyasıya
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https://aydinlik.com.tr/haber/develer-kiyasiya-mucadele-etti-272155
https://aydinlik.com.tr/haber/aydin-ve-yalova-uretim-dedi-272157-1
https://aydinlik.com.tr/haber/ihracatin-yuzde-23-u-ege-den-272158
https://aydinlik.com.tr/haber/kontak-ceviremiyoruz-272160
https://aydinlik.com.tr/haber/edirne-idare-mahkemesi-de-kararini-verdi-tarim-alanlarina-sanayi-kurulamaz-272163
https://aydinlik.com.tr/haber/yeni-uzmanlik-dali-tarim-gazeteciligi-272164
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Y-CHP'nin köşe taşları
Dişçideki�sır�buluşmaya�nasıl

gelindi?�Kemal�Kılıçdaroğlu’nun
CHP’de�genel�başkanlık

koltuğuna�kadar�yükselmesinin
sırları�tartışılıyor.�Eski�Genel

Başkan�Deniz�Baykal’a
düzenlenen�operasyonla

Kılıçdaroğlu’nun�CHP�genel
başkanlığına�yükseltilmesi

arasındaki�bağ�dikkat�çekici.
Sürecin�çok�önceden

planlandığı,�ancak�fazla
hissettirmeden�uygulamaya

sokulduğu�ortaya�çıktı

YURT HABERLERİ

HAKKARİ Yüksekova 1'inci Jandarma
Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı
Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölge-
si'nde görev yapan Jandarma Uzmança-
vuş Ayberk Soyutemiz (23) el bombasının
kaza sonucu patlamasıyla önceki gün
şehit oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle üs
bölgesinden alınamayan şehit cenazesi,
korucular ve halkın da desteği ile yaya ola-
rak gidilerek alındı.

Yüksekova’ya 30 kilometre Kadıköy’e
ise yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan
şehidin cenazesi bölgede etkili olan tipi
nedeniyle önceki gün alınamamıştı. Yer
yer 1 metreyi aşan kar ve kötü hava şart-
ları nedeniyle helikopter bölgeye gideme-
yince devreye yakında bulunan Kadıköy
köyünde yaşayan güvenlik korucuları ve
köylüler girdi. Köyden yürüyerek üs böl-
gesine giden köylüler, bu anları cep tele-
fonuyla kaydetti. Kendisi de cenaze için
köye giden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, çe-
kilen bu görüntüleri sosyal medya hesa-
bında paylaştı. Vali Akbıyık, paylaşımında
"Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Böl-
gesi'nde şehit olan J.Uzm.Çvş Ayberk So-
yutemiz‘in cenazesini almak üzere kötü
hava şartlarına rağmen seferber olan, ça-
lışmalara katılan kahraman Kadıköy hal-
kına teşekkür ederim." diye yazdı.

HDP üçüncü ittifak 
arayışında ilk

toplantısını yapacak
AYDINLIK / ANKARA

HDP, 27 Eylül 2021 tarihinde açık-
ladığı “Demokrasiye, Adalete ve Barı-
şa Çağrı Deklarasyonu” ile çağrı yap-
tığı “Demokrasi İttifakı” kapsamında
bazı parti ve kuruluşlarla bugün An-
kara'da bir araya gelecek.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin
“Demokrasi İttifakı” girişiminin ilk
turu olarak planladığı toplantıya; Emek
Partisi, Halkevleri, Sol Parti, Sosyalist
Meclisler Federasyonu, Toplumsal Öz-
gürlük Partisi (TÖP), Türkiye Komünist
Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emekçi Ha-
reket Partisi'nin katılacağı duyuruldu.

Ancak Sol Parti bir ittifak içinde ol-
mayacaklarına ilişkin düzeltme açık-
laması yaptı. Sol Parti'den yapılan du-
yuruda “Partimiz bu aşamada hangi
koşullarda yapılacağı belli olmayan
seçime ilişkin ittifak tartışmasına giril-
mesini doğru bulmamaktadır. HDP’nin
çağrısıyla gerçekleşecek sınırları ve iç-
eriği beli olmayan demokrasi ittifakı adlı
çalışmanın parçası olmadığımızı ka-
muoyu ile paylaşırız.” denildi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Sa-
ruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği ba-
sın toplantısında bir soru üzerine,
HDP'nin de içinde bulunduğu bazı par-
tilerin bir araya gelerek "bir üçüncü yol,
üçüncü ittifak arayışının nasıl olabile-
ceğine dair görüş alışverişinde bulu-
nacaklarını" belirtti. Bu partiler arasında
Millet İttifakı'nı oluşturan ve Mec-
lis'te grubu bulunan partilerin yer al-
madığını bildirdi.

'TERÖRLE ALAKAMIZ YOK'
DİYEMEDİ

Bir başka soru üzerine, PKK'lı terö-
ristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Di-
yarbakır Milletvekili Semra Güzel hak-
kındaki fezlekelerin bu hafta TBMM
Karma Komisyonunda görüşülmeye
başlanacağını anımsatan Oluç, "Ko-
misyonda görüşlerimizi açıklayacağız.
Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla de-
mokratik siyasete darbe vurulması, tas-
fiye edilmesi çabaları doğru değil.
Demokratik siyaset zeminindeki kararlı
duruşumuzu sürdüreceğiz. HDP'nin
şiddetle, çatışmayla bir alakası yoktur.
HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye
etme çabaları sonuç vermeyecektir."
diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
ATO Congresium'da düzenlenen EXPO
2021 Hatay Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada,
Hatay'ın sadece Türkiye için değil, dünya
tarihi açısından da büyük önem taşıdığı-
nı vurguladı.

Hatay'ın, inançların ve kültürlerin bir an-
lamda merkezi olduğunu belirten Kılıç-
daroğlu, 1 Nisan'da Hatay'da yapılacak
programa da katılmayı arzu ettiğini söy-
ledi. Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay kültürü-
nü teneffüs etmek, yemeklerini tatmak ve
yapılan çalışmaları yerinde görmek iste-
diklerini aktardı.

'ÜLKELERİNE YOLCU 
EDECEĞİZ'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
Lütfi Savaş'ın, Hatay'ın tarihi, kültürü ve
sanayisine kadar tüm detaylarını anlattı-
ğını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam et-
ti: "Sayın Başkan, yaklaşık 900 bin Suri-
yeliye de baktıklarını ve Suriye'de yaşanan
dramın Hatay'a büyük maliyetler çıkar-
dığını da ifade etti. Sayın Başkan'ım,
şöyle bir sözümüz var, en geç 2 yıl için-

de Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnay-
la kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onla-
rın kendi iradeleriyle, kendi ülkelerine git-
melerini isteyeceğiz.”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sa-
vaş'ın sözlerine değinen Kılıçdaroğlu,
şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'e sahip çıkmamız ko-
nusunda beni ve Sayın Genel Baş-
kanlarımızı da bir anlamda göreve ça-
ğırdınız ve dediniz ki Ankara'dasınız
ve Cumhuriyet'imize hep beraber sa-
hip çıkalım. Mustafa Kemal Atatürk'e
sahip çıkalım ve onun devrimlerine
sahip çıkalım. Şu sözü hep beraber
veriyoruz aslında. Cumhuriyet'in 2.
yüzyılında güzel Cumhuriyet'imi-
zi, demokrasiyle taçlandıracağız.
Zaten demokrasiyle taçlandıra-
cak olanlar da Millet İttifakı'nın te-
mel aktörleridir. Bu ülkede hu-
zuru, barışı, kardeşliği, inançla-
ra kültürlere, kimliklere saygıyı,
hep beraber inşallah büyüte-
ceğiz ve yeşerteceğiz. Bunu
inşallah önümüzdeki süreç
içinde nisan ayında gelir tek-
rar Hatay'da dillendiririz."

İÇİŞLERİ Bakanı Süley-
man Soylu, önceki gün Ak
Parti Sinop İl Başkanlığı'nın
Kültür Merkezi'nde düzenlenen
Genişletilmiş Danışma Mec-
lisi Toplantısı'na katıldı.
Burda konuşan Soylu
Türkiye'nin, 2023 se-
çimlerinde Cumhu-
riyetin ikinci asrının
bayrağını kimin ala-
cağına karar verece-
ğini söyledi.

Bu nedenle 2023 se-
çimlerinin çok önemli ol-
duğunun altını çizen Soylu,
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye'yi büyütenler mi, Türki-
ye'nin demokrasisini geliştirenler mi,
milletine hizmetkar olanlar mı, kim ta-
şıyacak? İşte Türkiye, bunun kararını ve-
recek. Büyükelçilere mektup yazıp Tür-
kiye'yi şikayet edenler mi, Cumhuriyet'in
ikinci asrının bayrağını taşıyacaklar? Bu
ülkenin kahramanları şehit olurken, et-
rafımızda bir terör koridoru olmasın di-
ye mücadele ederken, 'Hayır ben Türk as-
kerinin oraya gitmesini istemiyorum, te-
rör örgütü PKK, PYD ne isterse onu yap-
sın' diyenler, tezkereye 'hayır' diyenler mi
Cumhuriyet'in ikinci asrını temsil edecek,
yoksa PKK ve PYD ile mücadele edenler mi
Türkiye'nin ikinci asrını temsil edecek? Bu-
na bir karar vereceğiz.”

'KARŞIMIZDA YIKIM EKİBİ VAR'

Muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde
bulunan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Karşımızda öyle bir muhalefet anlayışı var ki, yap-
mayı bilmezler yıkmayı bilirler, yapmayı bilmezler
silmeyi bilirler. Eğer çok çalışmaz, eğer çok gayret

göstermez, çok mücadele etmezsek
yarın bunun sorumluluğuyla

kahrolur gideriz. Bu ülke-
nin kalkınması ve bü-

yümesi için attığımız
adımları bir hamlede
yok edebilirler. Kar-
şımızda kendisine
güvenen değil Ba-
tı'nın gücüne güve-

nen bir güruh vardır.
'Acaba biz Batı ile nasıl

dans ederiz, Batı ile nasıl bir
araya geliriz, Amerika'nın de-

diklerini nasıl yaparız' diyen bir anlayı-
şın kendisi vardır. Karşımızda bir yıkım ekibi vardır.
Bu yıkım ekibinin tezgahına düşmeyelim.”

'ŞENLİK, KARDEŞLİK OLSUN'

Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzuru, asayi-
şi 24 saat temin eden bir Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti olduğunu aktaran Bakan Soylu, şöyle konuş-
tu: “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla
herkes alarm halinde. İstiyoruz ki ülkenin her ye-
rinde şenlik, kardeşlik olsun. Etrafımızı kaşıyorlar.
Ama çaktırmadan Tayyip Erdoğan da yapacağını
yapıyor. Şimdi onlar bize hamle yapıyor ya, Tayyip
Erdoğan Libya'da, Libya'nın halkına sahip çıkıyor.
Çıldırıyorlar, kıskanıyorlar, 'Bunlar nasıl bu adımla-
rı atabiliyor' diyorlar. Terör koridoru oluşturacaklar,
biz de onlara güzel bir cevap veriyoruz. Afrin'e gi-
riyoruz, girdik mi? Azez'e girdik mi, girdik. Hadi ba-
kalım oluştur terör koridoru da görelim. Bu mille-
tin, bu ülkenin gücünü kimse sınamasın, sınayanın
fesini kafasına ters giydiririz.”

Kılıçdaroğlu ve Akşener Hatay'da ‘Kendilerine değil 
Batı'ya güveniyorlar’

Köylüler, şehit için
seferber oldu

AYDINLIK / ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nun ortaya çıkan son sırrı, “dişçi bu-
luşması”… Konuyu önce İçişleri Bakanı

Süleyman Soylu gündeme getirdi. Soylu’nun
açıklamasındaki bilgiler şöyleydi: Kılıçdaroğlu,
15 Temmuz darbesi öncesinde bir dönem da-
nışmanlığını da yapan diş hekimi Ali Arif Öz-
zeybek’in muayenehanesine gitti. Burada FE-
TÖ’nün önemli isimlerinden biriyle buluştu. Bu
buluşmada Fetullah Gülen ile de görüştü.

Diş hekimi Ali Arif Özzeybek ayrıntı ver-
mese de buluşmayı doğruluyor. Edinilen bil-
gilere göre Kılıçdaroğlu’nun Özzeybek’in
bürosunda görüştüğü kişi, FETÖ’nün lider
kadrosundan Mustafa Yeşil. Kılıçdaroğlu da
onun telefonundan Fetullah Gülen’le görü-
şüyor. Her konuda anında açıklama yapan, vi-
deo yayınlayan Kılıçdaroğlu bu konuda sus-
kun. Yakın çevresindekiler, “Kılıçdaroğlu
yalanlayacak ama belgesi ortaya çıkar diye kor-
kuyor. Bu nedenle susarak geçiştirecek.”
bilgisini veriyorlar.

CHP’LİLER SUSKUN

Son dönemde, ABD Başkanı Biden’ın
“kaos” stratejisine uygun siyasetler izleyen
Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi “Altı Ok” çizgisinden
çıkardığı sürecin sırları tek tek ortaya çıkıyor.
Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi PKK/HDP ile aynı çiz-
giye getirmesi, devletten atılan FETÖ’cüleri ye-
niden yerlerine döndürme sözü vermesi, FE-
TÖ’cüleri milletvekili, belediye başkanı, da-
nışman koltuklarına yerleştirmesi… Tüm bun-
ların arka planı her gün yeni bir ayrıntıyla daha
aydınlanıyor. Peş peşe ortaya çıkan sırlar
CHP’de Kılıçdaroğlu’na destek vermiş olanların
da kafasını karıştırmış durumda. Birçok CHP’li
Kılıçdaroğlu konusunda suskun. 

Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına atanma-
sı sürecindeki kritik köşe taşları şöyle:

SİLK ROAD ENSTİTÜSÜ RAPORU:

Merkezi İsveç’te bulunan Silk Road Ensti-
tüsü, Amerika derin devleti kuruluşlarından
“Foreign Policy Council” ile yakın iş birliği için-
de çalışıyor. Yöneticisi Svante E. Cornell An-
kara’da parti merkezinde dönemin Genel

Başkan Yardımcısı Onur Öymen’i ziyaret eder.
Son yayımladıkları raporun bir örneğini verir.
Öymen raporu inceleyince şok olur. Raporun
üçüncü bölümde Türkiye’nin iç politikasında
yaşanabilecek gelişmelerle ilgili bir senaryoya
yer verilmektedir. Senaryoda CHP de vardır.
Özetle, “Deniz Baykal'ın istifaya zorlanma-
sından, yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel
başkan olmasından, bunun için televizyon
programları ile desteklenmesinden” söz edil-
mektedir. Kılıçdaroğlu’nun parti politikalarını
değiştireceği, Avrupa’daki bazı partilerin de
buna destek vereceği bile raporda yer almak-
tadır.

Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis ku-
lisinde karşılaştığında bu rapordan kendisine
de bahseder. Ama o dinlemekle yetinir, hiç yo-
rum yapmaz. Öymen bütün bunları  “Baskıla-
ra Direnirken” kitabının “Türkiye’de Siyasete
Dış Müdahaleler” bölümünde ayrıntısıyla an-
latmaktadır. 

Gelişmeler rapordaki gibi seyretti. Televiz-
yon programları ile desteklenmesi de dahil...
Canlı yayında Melih Gökçek ve Ak Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı M. Dengir Fırat tartış-
maları ile gündeme geldi.

CHP’YE 'MÜNASİP' BAŞKAN

Baykal’a düzenlenen kumpas öncesi ABD
Dışişleri Bakanı imzasıyla ABD Ankara Bü-
yükelçiliği'ne gönderilen bir telgraf vardı. Silk
Road Enstitüsü’nün raporunda yazanlarla,
telgraftaki senaryolar örtüşüyordu. CHP’ye
“münasip başkan” aranıyordu. Birileri Baykal’ın
üstünü çizmişti ve Kılıçdaroğlu’nun önünü
açıyordu.

ADAYLIK ÖNCESİ

Baykal’a kumpas kurulmuştu. Baykal mü-
cadeleyi değil teslim olmayı seçti. Baykal is-
tifa edince parti yönetimi genel başkan ara-
yışına girdi. Kılıçdaroğlu’nun adı öne çıkıyordu.
Tartışmalar sürerken Kılıçdaroğlu “aday de-
ğilim” açıklaması yaptı.

Bu açıklamadan yaklaşık bir saat sonra An-
kara’da Akay yokuşunun başında, Anka-
ra’daki gelişmelerle ilgili kulağı delik bir isim
o günlerde kamuda çalışan yazarımız İsmet
Özçelik’e şunları söyledi:

“Dün gece Amerikalılarla anlaşma sağ-
landı. Genel af dahil her konuda mutabaka-
ta varıldı. Kılıçdaroğlu CHP’nin yeni genel baş-
kanı.”

“Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı”
itirazına gülerek, “Bunlar rol icabı. Siyasette
bunlar olur. Kılıçdaroğlu sanki fedakarlık
yapıyormuş havası veriliyor, itiraz edenler
susturuluyor.” karşılığını verdi.

GLADYO EKİBİ CHP’DE

Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı kol-
tuğuna oturur oturmaz önce etrafını değiş-
tirme çabasına girdi. Adım adım temizledi.
Çok tartışılan 14. kat’a CHP dışı bir ekip yer-
leşti. Şükrü Karaca, Rasim Bölücek, …
Bunlar geçmişte bir ucu Enver Altaylı’ya, bir
ucu FETÖ’ye uzanan Gladyo’nun “Analitik
Grubu” elemanlarıydı. CHP’ye kimin gön-
derdiği hep tartışıldı. Oklar hep Amerikan
Büyükelçiliğini gösterdi.

FETÖ’CÜ DANIŞMANLAR

Bunların dışında da danışmanlar vardı.
Üstelik danışmanlar Parti Meclisi, MYK üye-
lerinden, hatta  Genel Başkan Yardımcıların-
dan daha etkiliydi. Kararlarda onların rolü var-
dı. Bu danışmanların çoğu FETÖ bağlantılı çık-
tı. Fatih Gürsul, Murat Aksoy, Koray Çalışkan,
Alper Keten, Prof. Dr. Ahmet Caner Yeni-
dünya… Bazısı yargılandı hapis cezası aldı, ba-
zısının yargılaması sürüyor, bazısı KHK ile üni-
versiteden ihraç edildi.

ENVER ALTAYLI İLE BAĞLANTILI
Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanlarından Ra-

sim Bölücek. Atatürkçülükle hiçbir ilgisi yok.
Enver Altaylı iddianamesine göre sürekli Al-
taylı ile temas halinde. Bin 159 kez görüşmüş.
CHP’de kimin adamı olarak görev yaptığı
tartışılıyor.

CHP’den aldığı para yetmemiş gibi bizzat Kı-
lıçdaroğlu’nun ricasıyla Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ya-
pıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu’nun yakın arkadaşı Bölücek’in Ekrem
İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı adayı olarak belirlenmesi sürecinde de
etkili olduğu ifade ediliyor.

FETÖ'CÜ MİLLETVEKİLLERİ

Bu arada FETÖ kontenjanından CHP
milletvekili olanlar da var. Bunlardan Aykan Er-
demir firari. Şu Amerika’da kaçak. Faik Tunay
da FETÖ kontenjanından milletvekili yapı-
lanlardan. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı iken aralarının iyi olduğu ko-
nuşuluyor. Halan Kılıçdaroğlu’na en yakın
isimlerden adı FETÖ ile anılanlar da var. Er-
doğan Toprak’ın Kılıçdaroğlu’nun Bosna-Her-
sek gezisini Bosna’daki FETÖ’cülerle birlikte
yaptığı iddiası gündemde.

KONTENJAN KADROLARI

Kılıçdaroğlu Genel Başkan seçilince kendi
bölgelerinden değil, seçilebilecekleri sıralara ko-
narak  başka illerden milletvekili yapılanlar da
var. Adı Wikileaks belgelerinde “gölge CIA”
olarak bilinen Stratfor’un yazışmalarında ge-
çen Sezgin Tanrıkulu bunlardan biri. Normal
bir dönemde CHP’den milletvekili olma şan-
sı sıfır olan Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu’nun gözdesi.
Ama onun “kontenjandan” milletvekili yapıl-
dığı ifade ediliyor. Sözkonusu kontenjanın ki-
min kontenjanı olduğu sorgulanıyor.

ABD ZİYARETİ

Kılıçdaroğlu'nun 2013'teki ABD ziyareti de
dikkat çekicidir. Kılıçdaroğlu burada FE-
TÖ'nün örgütleri Turkic American Alliance
(TAA) ve Rumi Forum'la bir araya geldi.
TAA yöneticileriyle ofisinlerinde buluşarak
kahvaltı etti. Kılıçdaroğlu ve FETÖ'ye yakın
temsilcilerin gerçekleştirdikleri toplantının ar-
dından, TAA buluşmayla ilgili bir basın açık-
laması yaptı. Buluşmaya Kılıçdaroğlu dışında
CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Lo-
ğoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Faik Öztrak, Engin Al-
tay, Aytun Çıray, Kamer Genç ve Aykan Er-
demir’in katıldığı duyuruldu. TAA kanadını ise
TAA Başkanı Faruk Taban ve çatı derneğe üye
diğer kuruluşlardan Orta Atlantik Türk Ame-
rikan Federasyonu (MAFTAA) Başkanı Mah-
mut Yeter, Avrasya Amerikalılar Turkuaz
Konseyi (TCAE) Başkanı Kemal Öksüz, Türk
Amerikan İş Grubu (TABN) Başkanı Talha Sa-
raç’ın dahil olduğu dernek yöneticilerinin tem-
sil ettiği ifade edildi.

https://aydinlik.com.tr/haber/sirlari-dokuluyor-272171
https://aydinlik.com.tr/haber/hdp-ucuncu-ittifak-arayisinda-ilk-toplantisini-yapacak-272172
https://aydinlik.com.tr/haber/sehit-asker-icin-koyluler-seferber-oldu-272113-1
https://aydinlik.com.tr/haber/kilicdaroglu-ve-aksener-hatay-da-272173
https://aydinlik.com.tr/haber/icisleri-bakani-suleyman-soylu-kendilerine-degil-bati-ya-guveniyorlar-272174
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FETÖ'yle ortak 
MÜCADELE EDELİM

HABER MERKEZİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip
Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama'nın davetlisi olarak resmi te-

maslarda bulunmak üzere özel uçak TC-
ANK ile dün Arnavutluk'un başkenti Tiran'a
gitti.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Baka-
nı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Sa-
vunma Bakanı Hulusi Akar ile Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.

Resmi ziyarette, Türkiye-Arnavutluk iliş-
kileri tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, iş
birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek
adımların ele alınacağı duyuruldu.

Ziyarette Arnavutluk'ta 2019'da meydana
gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden
aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde
inşa edilen konutların teslim töreni de yapıldı.
TOKİ tarafından inşaa edilen konutların tes-
lim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Er-
doğan “Arnavutluk'un sevinci sevincimiz,
sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur
ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmu-
yoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez ya-
şamış bir ülkenin insanları olarak, 21 Eylül ve
26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen
depremler Arnavut halkı kadar bizim de yü-
reğimizi dağlamıştır.” dedi. 

Türkiye'nin Arnavutluk ile hem ortak
bir tarihi hem de ortak medeniyet değerle-
rini paylaştığını belirten Erdoğan, şöyle de-
vam etti: “İyi ve kötü gününde kardeşinin ya-
nında olmak da bizim medeniyet değerleri-
mizin en önemlilerinden biridir. Koronavirüs
salgınında o büyük büyük devletler, o büyük
büyük ülkeler kendi içine kapanırken, sınır-
ları dışındaki dramlara gözlerini yumarken,
biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm
dostlarımızın imdadına koştuk. Paylaşmanın
bereketine, dayanışmanın gücüne inanarak
salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza
destek verdik, elimizdeki imkanları onlar-
la paylaştık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavut-
luk Başbakanı Edi Rama, tören öncesin-
de TOKİ'nin depremzedeler için inşa et-
tiği konutları gezdi. Konuşmalar önce-
sinde, deprem konutlarının temel atma tö-
reni ve yapım sürecine ilişkin video gös-
terildi. Bazı depremzedelere anahtarları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk
Başbakanı Rama tarafından teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Laç şehri fahri
hemşehrilik beratı ve teşekkür plaketi veril-
di.

Daha sonra Laç şehrinde TOKİ tarafın-
dan inşa edilen deprem konutların bulunduğu

bölgede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin
verildiği meydanın açılışı yapıldı. İki lider park-
ta bulunan anıtı oluşturan mermerlerin üs-
tündeki perdeyi indirerek açılışı gerçekleştirdi.

Törene bakanların yanısıra Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başka-
nı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Söz-
cüsü İbrahim Kalın da katıldı.

İHA SİHA TEDARİKİ

Öte yandan Erdoğan Arnavutluk'ta ya-
yımlanan Panorama Gazetesi için bir makale
kaleme aldı. 

Burada savunma sanayisindeki iş birliği-
ne değinen Erdoğan “Arnavutluk, bir Türk
firması tarafından üretilen anti-drone siste-
minin ilk alıcısı olduğu gibi Arnavutluk Par-
lamentosu ve Savunma Bakanlığı Türk İHA
ve SİHA'ların tedariki için 9,7 milyon dolar-
lık (8,2 milyon avro) ek bütçeyi onayladığı-
nı duyurmuştur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, iki ülke arasında terörizm, insan
ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi güvenlik me-
selelerinde de temasların artırıldığını dile ge-
tirdi. Ayrıca siber ve dijital suçlarla müca-
delede ilgili emniyet güçleri ve içişleri ba-
kanlıkları nezdinde gerektiğinde iş birlikle-
rinin yürütüldüğünü bildiren Erdoğan, şun-
ları kaydetti:

'ÖRGÜT ARNAVUTLUK'TA DA 
EYLEME GİRİŞEBİLİR'

“Türkiye, Arnavutluk'ta hala varlı-
ğını koruyan FETÖ ile ortak
mücadele konusun-
daki ısrarını, iki-
li ilişkilerde
devamlı
olarak

gündeme getirmektedir. Bu terör yapılan-
masının Arnavutluk'taki faaliyetlerinin kı-
sıtlanması ve örgüt mensuplarının Türkiye'ye
teslim edilmesi için ilgili Arnavut makamla-
rıyla istişareler yürütülmektedir. Türkiye'de
darbeye teşebbüs etmiş böylesi hain bir ör-
gütün, Arnavutluk'ta faaliyet göstermesi,
Türk halkını üzmektedir. Ayrıca bu örgütün
Arnavutluk'ta da benzer eylemlere girişme
tehdidi bulunmaktadır. Tüm bunlar göz
önüne alındığında Türkiye ile Arnavutluk ara-

sındaki dostane ilişkilerin siyasi, ekonomik ve
sosyal alanlarda en verimli döneminde ol-
duğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin, bölgede
ve daha geniş coğrafyada Arnavutluk'un en
önemli stratejik ortağı olduğu düşünüldü-
ğünde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişti-
rilmesi için çok fazla imkan vardır. Türkiye
ve Arnavutluk, özellikle turizm, eğitim, sa-
vunma, dijitalleşme, gıda, tarım, hayvancılık,
ormancılık, su, balıkçılık gibi farklı alanlar-
da iş birliklerini artırmalıdır.”

PKK'nın sonu geldi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip

Erdoğan, önceki gün Aydın'da, Adnan
Menderes Müzesi'nde düzenlenen Dar-
beler ve Demokrasi Söyleşisi'e katıldı,
gençlerin sorularını yanıtladı. 

Bir genç “Demokrasiye inanmış bir
genç olarak demokrasinin simgesi olan
Meclisimizde terör kamplarına gitmiş, te-
röristlerle sevgili olmuş kişilerin yer al-
masını istemiyorum. Bu konu ile ilgili bir
adım atılacak mı?” sorusu yöneltti. Er-
doğan şöyle konuştu: “Ne demek, ne de-
mek sorulur mu ve adımlarımızı attık za-
ten. Geçenlerde konuşmamda da söy-
ledim, biz bu parlamentoda bunları gör-
mek istemiyoruz dedik. Hemen biz mü-
racaatımızı yaptık ve şu anda da 14 kişi

onunla beraber olan var ve sü-
ratle dokunulmazlık-

larının kaldırıl-
ması ile

a l a -

kalı adım atıldı. Hatta bu ismini anma-
mıza gerek yok kişi, sözde milletvekili
onun diğerlerinden dosyasını ayırıp bir
an önce onunla ilgili adım atılsın diye de
Meclis Başkanı ile bunu ayrıca konuştuk.
Bunun dışındakileri de süratle adımla-
rının atılması, onların da dokunulmaz-
lıklarının kaldırılması sürecini başlatalım
diye de kendilerine söyledik. Meclis
Başkanımız da bu konuda kararlı, tabii
işin öyle bir yanı var ki hem parlamen-
toda malum bu işin oylaması yapılacak
ama orada bitmiyor iş. Ondan sonra da
yargı süreci başlıyor, fakat bunların da ta-
kipçisi olacağız.

“Geçenlerde İçişleri Bakanımız Sü-
leyman Bey'in de biliyorsunuz bir tel-
evizyon programı ağırlıklı buna yönelik-
ti. Orada da zaten bunların ne gibi affe-
dersiniz kirli çamaşırlarının olduğunu
orada da anlattılar. Bir gerçek ortadaki o
da şu, Kandil ile ilgili ana muhalefetin ba-
şındaki zat 'Kandil'i başlarına geçireceğiz'
diyor biz gelirsek iktidara, gelemeyecek de
ama 'Kandil'i başlarına geçireceğiz veya yı-

kacağız' diyen kişi şu anda onlarla el ele
kol kola Millet İttifakı adı altında

adım atıyor, bu nasıl oluyor da bu
adamların Kandil'ini onların başı-
na yıkmak gibi bir adım olacak. Biz
şu anda Kandil'i her gün bom-
balıyoruz. Onların tedbirlerini al-
mışlar ve bütün inlerine giriyo-
ruz, aynı şekilde devam ediyor
ve Süleyman Bey zaman zaman
sayı da veriyor 'Şuraya kadar ar-
tık indiler' düştüler filan diye.
Fakat bunların artık sonu gel-
di, Allah'ın izniyle kökünü ka-
zıyoruz, kazıyacağız ve bunlar-
dan tek terörist kalmayıncaya ka-

dar da bizim bu mücadelemiz de-
vam edecek. Çünkü bu parla-

mento ve bu milletin paraları on-
ların cebine girmemeli.”

Edi Rama

Recep Tayyip
Erdo�an

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin,
Paris'te yaşayan Ayşen Uysal'ın,
İzmir Büyükşehir Belediyesi şir-
ketinde yönetim kurulu üyesi
yapılmasını eleştirdi.

Şahin, gazetecilere, "Barış
İçin Akademisyenler İnisiya-
tifi" bildirisini imzaladıktan
Kanun Hükmünde Kararname
ile Dokuz Eylül Üniversitesindeki
görevi sonlandırılan Ayşen Uysal'ın, beledi-
ye şirketi Grand Plaza'nın yönetim kurulu
üyesi olarak atandığını hatırlattı.

Bu durumu "Tunç Soyer klasiği" olarak ni-
telendirdiğini kaydeden Şahin, sosyal medya he-
sabında HDP'ye yakın mesajlar paylaşan Uy-
sal'ın, ayrıca bir gazetede Türkiye aleyhine yazı
yazdığını ileri sürdü.

Soyer'in görev süresinde 6 bin kişinin işe alın-
dığını, bunların ne kadarının HDP'ye yakın ol-
duğunu ise bilemediklerini vurgulayan Şahin,
şunları kaydetti:

"Bu ikramiye Ayşen Uysal
Hanımefendi'ye neden veri-
liyor? Türkiye aleyhine ya-
zılar yazdığı için mi? Tunç
Soyer 3 yılda 50 milyon lira

para harcamış. 12 milyon lira
yatırım yaptığı söyleniyor ama biz

bir yerde bir şey görmüyoruz. Ne yap-
tın, nereye harcadın? Hanımefendiye verilen
paralar da bunun bir parçası. Huzur hakkı da
alsa, maaş da alsa Paris'te yaşayan, orada bir üni-
versitenin hocası diye söyleniyor, yılın büyük bö-
lümünü orada geçiren Uysal, İzmir'den para alı-
yor. Bu, İzmir'in hakkının, parasının, emeğinin
başka yerde çarçur edilmesidir."

Uysal'ın devlet tarafından görevden uzak-
laştırıldığını anlatan Şahin, "Bizi ilgilendiren bö-
lüm, devletin uzaklaştırdığı birini belediyenin
beslemesidir. Ayşen Uysal gibi başkaları da var-
dır diye tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.
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'Paris'te yaşıyor,

İzmir'den 

maaş alıyor'

Aydemir: Duruşları millete karşı
AK Parti Erzurum Milletvekili İb-

rahim Aydemir, "Muhalefetin in-
sanlarımızla, emekliyle, memurla,
işçiyle ilgili bir derdi yok. Onların
derdi parlamentoyu çalıştırma-
mak." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği
basın toplantısında, geçen hafta
TBMM Genel Kurulunda, memur ve
emekliye ek zammı da içeren kanun
teklifinin görüşmelerinin yapıldığını
anımsattı. Görüşmeler devam eder-
ken, CHP'nin yoklama talebinde
bulunduğunu belirten Aydemir,
yoklama sonucunda, 1 milletveki-
li eksiği ile teklifin yasalaşamadan
birleşimin kapandığını, görüşme-
lerin bu haftaya kaldığını kaydetti.

Söz konusu düzenlemenin hayati
olduğunu dile getiren Aydemir,
teklif yasalaşmış olsaydı vatan-
daşların 15 Ocak'ta maaşlarını fark-
lı alacağını belirtti. Aydemir, bu haf-

ta yasalaştığında yine insanların bu
farkı alacağını bildirerek, "Muha-
lefetin insanlarımızla, emekliyle,
memurla, işçiyle ilgili bir derdi yok.
Onların derdi parlamentoyu çalış-
tırmamak." diye konuştu. Genel Ku-
rulda, muhalefet partisi milletve-
killeri de olmasına rağmen oy kul-
lanmadıklarını vurgulayan Aydemir,
"Bu, milleti aldatmaktır. Meclisin
saygınlığına milletvekilleri gölge dü-
şürmemeli. Emeklinin, memurun
maaşına yansıyacak paranın önüne
geçtiler." ifadesini kullandı.

Milletin ihtiyaçlarını Meclisin gi-
dermek zorunda olduğunu vurgu-
layan Aydemir, "Perşembe günü
Meclis kapandı da ne oldu? Millet
zarar etti. O yüzden bunu milleti-
mize şikayet ediyorum. Başta CHP,
İyi Parti, HDP bu hal üzere muhale-
fet yapıyorlar; millete karşı bir du-
ruş sergiliyorlar." dedi.

Memur ve 
emekli zammı

bugün yasalaşacak
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TBMM Genel Kurulu'nda bugün, memur ve
emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin gö-
rüşmelerine devam edilecek. Perşembe günü ise
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP
Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in millet-
vekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki
ayrı fezleke görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu'nda “Bireysel Emek-
lilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı
Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi”nin görüşmelerine kaldığı yerden devam
edilecek. Düzenlemeyle, kamu görevlilerinin ay-
lık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dö-
nemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüz-
de 7,5'e yükseltilecek. Yine gelir ve aylık ödemesi
yapılanlara bin 500 lira olarak öngörülen aylık
asgari ödeme tutarı 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

YETER SAYI YOKTU
GÖRÜŞÜLEMEDİ

Geçen hafta görüşülmeye başlanan düzen-
leme, Perşembe günü Genel Kurul'da milletve-
kili yeter sayısı sağlanamadığı için yasalaşama-
mıştı. Bu nedenle 15'inde yatan maaşlara yüzde
2 buçukluk zam yansıtılamadı. Ak Partili yetki-
liler fark ödemesi için yeniden bir düzenleme ya-
pılabileceğini belirtiyorlar.

Öte yandan bu hafta Genel Kurul'da görü-
şülecek yasa teklifleri arasında, öğretmenliği ka-
riyer haline getiren 12 maddelik Öğretmenlik
Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tek-
lifi de var.

KARMA KOMİSYON
PERŞEMBE TOPLANIYOR

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon da Per-
şembe günü toplanacak. Komisyon, Adıya-
man'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı te-
rörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hak-
kında, terör örgütü üyeliğiyle ilgili iki fezlekeyi
görüşecek.

Kuzu ikinci kez 
daire başkanı seçildi
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YARGITAY 2. Ceza Dairesi Başkanı
Haydar Sami Kuzu, aynı göreve yeniden se-
çildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca,
Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanlığı için dün
seçim yapıldı. Daire Başkanı Haydar Sami
Kuzu, yeniden başkan olarak seçildi.

22 Ocak 1958 tarihinde doğan Kuzu, Af-
yon İmam Hatip Lisesi'ni bitirip İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’nden 1981 yılında
mezun olduktan sonra askerliğini asteğ-
men olarak yaptı. Konya hâkim adayı olarak
mesleğe başlayan Kuzu sırasıyla Niğde
Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Aralık, Ak-
mağdeni, Tosya, Diyarbakır Devlet Güven-
lik Mahkemesi ve Ankara Cumhuriyet Sav-
cılığı, Adalet Bakanlığı UHDİGM Tetkik
Hâkimliği, Adalet Bakanlığı UHDİGM
Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı UH-
DİGM Genel Müdür Yardımcılığı görevle-
rinde bulundu. 15 Aralık 2014 tarihinde Yar-
gıtay Üyeliğine seçilen Haydar Sami Kuzu,
Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanlığına ilk ola-
rak 16 Ocak 2018 tarihinde seçilmişti.

Rahşan Ecevit anıldı
ESKİ başbakanlardan merhum Bülent Ec-

evit'in 17 Ocak 2020'de hayatını kaybeden eşi
Rahşan Ecevit, ölümünün ikinci yılında Devlet
Mezarlığı'ndaki kabri başında iki ayrı etkinlik-
le anıldı.

İlk olarak Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bi-
lim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Emrehan Ha-
lıcı ile Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral,
kabre çelenk bırakarak dua etti. Daha sonra dü-
zenlenen etkinliğe ise DSP Genel Başkan Yar-
dımcı Hasan Erçelebi, DSP Genel Sekreteri Mü-
zeyyen Okur, DSP Ankara İl Başkanı Turgay Ak-
baba ve partililer katıldı. CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda, Rahşan Ecevit'i andı. Kılıç-
daroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Genel Başkanım Bülent Ecevit'in
değerli eşi, Türk siyasi hayatının önemli ismi; res-
sam, yazar ve siyasetçi Rahşan Ecevit'i, aramız-
dan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmet-
le anıyorum."                         � ANKARA - AA

MHP'den Soyer'e 
KHK'lıya kadro tepkisi 

https://aydinlik.com.tr/haber/erdogan-dan-arnavutluk-a-feto-yle-mucadele-cagrisi-272137
https://aydinlik.com.tr/haber/memur-ve-emekli-zammi-bugun-yasalasacak-272176
https://aydinlik.com.tr/haber/kuzu-ikinci-kez-daire-baskani-secildi-272177
https://aydinlik.com.tr/haber/mhp-den-soyer-e-khk-liya-kadro-tepkisi-paris-te-yasiyor-izmir-den-maas-aliyor-272178
https://aydinlik.com.tr/haber/rahsan-ecevit-anildi-272179
https://aydinlik.com.tr/haber/ak-parti-li-aydemir-muhalefetin-insanlarimizla-emekliyle-memurla-isciyle-ilgili-bir-derdi-yok-272103


AYDINLIK   10 CMYK

10 18 Ocak 2022 SALI
halklailiskiler@aydinlik.com.tr

Halkbank'tan ABD'deki 
davaya ilişkin açıklama

HALKBANK, ABD'de devam eden
ceza davasına ilişkin yaptığı açıklamada,
"Bankamız, Yabancı Devlet Yargı Bağışık-
lığı Yasası kapsamındaki itiraz dilekçesini
ABD Yargıtay Mahkemesi'ne (Supreme
Court) yasal süre içerisinde yapmayı planla-
maktadır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitin-
ceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal
süreç askıya alınacaktır." ifadelerini kul-
landı. Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Plat-
formu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhine
açılan ceza davasına ilişkin açıklamada bu-
lundu. Halkbank'ın ABD'de devam eden
ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet
Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sove-
reign Immunities Act) uyarınca New
York'ta bulunan Birleşik Devletler İkinci İsti-
naf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğu
itirazların, anılan mahkeme tarafından 15
Aralık 2021'de reddedildiği hatırlatılan
açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkinci İstinaf Mahkemesi'nin bahse
konu banka itirazlarına dair ret kararı, bir
üst mahkemede temyiz edileceğinden bu
süreçte davanın Bölge Mahkemesi'ne geri
gönderilmesinin durdurulması yönündeki
bankamız talebi, İkinci İstinaf tarafından
14 Ocak 2022'de kabul edilmiştir. Banka-
mız, Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası
kapsamındaki itiraz dilekçesini ABD Yargı-
tay Mahkemesi'ne (Supreme Court) yasal
süre içerisinde yapmayı planlamaktadır.
Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar
Bölge Mahkemesi'ndeki yasal süreç askıya
alınacaktır." � İSTANBUL - AA

Bağdat'ta bankalar
hedef alındı: 2 yaralı

IRAK'ın başkenti Bağdat'ta iki bankayı
hedef alan ses bombalı saldırılarda 2 kişi
yaralandı. Bağdat Operasyonlar Komutanı
Ahmet Selim, resmi haber ajansına yaptığı
açıklamada, Bağdat’ın merkezi Karrada
bölgesinde iki bankanın hedef alındığını
söyledi. Selim, saldırılarda 2 kişinin yaralan-
dığını ifade etti. AA muhabirinin edindiği
bilgiye göre de Bağdat’taki patlamalarda
Cihan ve Kürdistan bankaları hedef alındı.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı
tarafından yapılan açıklamada, her iki ban-
kaya da ses bombası atıldığının belirlendiği
aktarıldı. � BAĞDAT - AA

Eren Kış-15
Operasyonu başlatıldı

EREN Kış-15 Batman-Zori Şehit Jan-
darma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu baş-
latıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada,
halen kış üstlenmesindeki teröristleri "ara-
bul- yok et" taktiğiyle etkisiz hale getir-
mek, başta eylem olmak üzere her türlü
hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki
huzur güven ortamını pekiştirmek maksa-
dıyla, başlatılan operasyonda Diyarbakır
Jandarma Bölge Komutanlığı koordine-
sinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel
Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden
oluşan 93 operasyonel timdeki 1440 per-
sonelin görev aldığı belirtildi. Açıklamada,
yurt içinde terörün tamamen ortadan kal-
dırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Ope-
rasyonlarının halkın desteği ile "inançlı ve
kararlı" bir şekilde başarı ile devam ettiği
kaydedildi.

� ANKARA - AA

HABER MERKEZİ

BEŞİKTAŞ taraftar grubu Çarşı üyeleri,
Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Osman Kavala ve firariler eski

CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dün-
dar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15
Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olay-
ları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılan-
dığı davanın üçüncü duruşması dün yapıldı.
Mahkeme, Kavala’nın tutukluğuna devam ka-
rarı verdi. Bir sonraki duruşma 21 Şubat’ta
görülecek.

AVRUPA TEMSİLCİLERİ
YİNE SALONDA

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki
duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala ka-
tılmadı. Kavala, geçen duruşmayı da protes-
to ederek katılmamıştı.

Bazı tutuksuz sanıklarla avukatlarının da
hazır bulunduğu duruşmayı, izleyiciler ara-
sında yer alan CHP Grup Başkanvekili Öz-
gür Özel, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrı-
kulu ve Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, Fransa, Belçika, İsveç,
Çek Cumhuriyeti ve İtalya başkonsolosları,
Avrupa Birliği elçi müsteşarı, ABD ve Nor-
veç konsolosluk görevlileri ile Kavala'nın

eşi Ayşe Büşra Kavala da takip etti.
Duruşmada savunması alınan sanık Şe-

rafettin Can Atalay, "Gezi direnişinin tek bir
kör kuruşla ilişkilendirilmesi mümkün de-
ğildir. Gezi, bir anda ortaya çıkmamıştır. İd-
dianame, 3 maymunu oynayarak görmemiş,
duymamış ama konuşmaya niyetlenmiştir. Bizi
müebbetle yargılıyorsunuz. Bu dosyanın bir
tutuklusu var. Osman Kavala'ya özgürlük ta-
lep ediyorum. Bu iddianameyi reddediyo-
rum." ifadelerini kullandı.

Sanık Tayfun Kahraman da Gezi Parkı'nın
otoparka dönüştürülmemesi için kentine
sahip çıkan insanlar olarak 2012'de Taksim
Dayanışması'nı kurduklarını belirterek, ba-
sın açıklaması ve imza kampanyası yaptıkla-
rını, yine üçüncü köprüye, Kanal İstanbul Pro-
jesi'ne de karşı etkinlikler düzenlediklerini an-
lattı.

Sanık Ayşe Mücella Yapıcı da yıllardır yar-
gılandıklarını ve iki kez beraat ettiğini dile ge-
tirerek, Gezi olayları sırasında güvenlik güç-
lerince yapılan müdahale esnasında atılan gaz
nedeniyle KOAH hastası olduğunu söyledi.
Parktakilerin arayıp usulsüz şeylerin yapıl-
dığını söylemesi üzerine Gezi Parkı'na git-
tiklerini belirten Yapıcı, "İçinde çocukların ol-
duğu çadırları yakmaya çalıştılar. Usulsüz-
lüğün usulsüzlüğünü yaptılar. İnsanlar, kediler,
köpekler, kuşlar öldü. Her yer gazdı. Gezi'de
ayağa kalkan halkın vicdanıydı. O yüzden Os-
man Kavala'yı rehin olarak kullanıyorlar." id-
diasında bulundu.

Tutukluluk süresi 4 yıl 3 aya ulaşan Ka-
vala bahanesiyle Avrupa Türkiye'ye baskı ya-
pıyor. Son olarak Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi (AİHM), Türk mahkemelerinde
devam eden dosyaya dahil olmuş, Kavala için
tahliye kararı vermişti. Türkiye, sözkonusu
dayatmayı kabul etmedi. Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi de AİHM kararını uy-
gulamadığı için Türkiye hakkında ihlal pro-
sedürü başlattı. Avrupa Konseyi, Türki-
ye'den 19 Ocak'a kadar görüşünü iletmesi-
ni istedi. Bu nedenle dünkü duruşma öncesi
tahliye kararı çıkacağı yönünde yorumlar ya-
pıldı. Ancak mahkeme heyeti Kavala’nın tu-
tukluğuna devam kararı verdi. Mahkeme he-
yeti, davadan bağışık tutulmak isteyen sa-
nıkların bu taleplerinin kabul edilmesine,

Gezi davasından yurtdışına çıkış yasağı bu-
lunan sanıklar hakkında bu uygulamanın de-
vamına hükmetti. Bir sonraki duruşma 21
Şubat’ta yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Gezi olaylarının ardından açılan Gezi ve
Çarşı davaları beraatla sonuçlanmıştı. Ancak
iki davada verilen beraatlar bozuldu. Kava-
la da ayrı olarak Gezi ve 15 Temmuz'un fi-
nansörlüğü suçlamasıyla yargılandı. Ardından
casusluk suçlamasıyla yeniden tutuklandı.
Daha önce bozulan iki gezi dosyası, Kavala
davasıyla birleştirildi.

Kavala'nın tutukluğuna 
DEVAM KARARI

52�sanıklı�Gezi�davasında
yeni�duruşma�görüldü.�

Avrupa�Konseyi'nin�
Türkiye’ye�‘19�Ocak’�tehdidi

havada�kaldı.�Mahkeme�
heyeti,�Osman�Kavala’nın

tutukluluğuna�
devam�kararı�verdi

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçe-
sinde 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce
düzenlenen, 7 orman işçisinin
şehit düştüğü saldırıyla bağlantı-
ları oldukları gerekçesiyle arala-
rında HDP'li eski Kulp belediye
başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da
yer aldığı tutuksuz 7 sanığın yar-
gılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mah-
kemesinde görülen duruşmaya
sanık Taş katıldı, diğer 6 sanığın
ise avukatları salonda hazır bu-
lundu. Duruşmada savunma
yapan Taş, terör örgütü ve üyele-
riyle hiçbir bağlantısının olmadı-
ğını iddia ederek, üzerine isnat
edilen suçlamaları reddetti. Diğer
sanıkların avukatları da esas hak-
kındaki mütalaadan sonra ayrıntılı
savunma yapacaklarını belirtti.
Mahkeme, tutuksuz sanıkların sa-
londa hazır bulunmaları amacıyla
haklarındaki adli kontrol hüküm-
lerinin devam etmesini kararlaştı-
rarak, duruşmayı erteledi.

İSTENEN CEZA

İddianamede, aralarında

HDP'li eski Kulp Belediye Başkanı
Mehmet Fatih Taş ile dönemin
HDP İlçe Başkanı Mehmet Abidin
Karaman ve Kulp Belediyesi Fen
İşleri Müdürü Şener Aktaş'ın da
bulunduğu 7 sanık hakkında,
"devletin birliği ve ülke bütünlü-
ğünü bozmak", "tasarlayarak öl-
dürmek", "tehlikeli maddeleri
izinsiz bulundurmak veya el de-
ğiştirmek", "terör örgütü propa-
gandası yapmak" ve "suç ve
suçluyu övmek" suçlarından
2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet
ve 5 yıldan 15 yıla kadar değişen
oranlarda hapis cezası isteniyor.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Ağaç-
korur Mahallesi mevkisinde 12
Eylül 2019'da odun toplamaya
giden köylülerin bulunduğu
araca PKK'lı teröristlerce el ya-
pımı patlayıcıyla düzenlenen sal-
dırıda, İhsan Çelikbilek (43),
Mehmet Bozyel (17), Abit Yıldız
(22), Ömer Yıldız (15), Siraç Yıl-
dız (26), Ahmet Ay (23) ve Sinan
Diger (45) şehit olmuş, 10 kişi de
yaralanmıştı. 

� DİYARBAKIR - AA
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YARGITAY 8. Ceza Dairesi,
tartışma esnasında "uyuşturucuya
başlama" tehdidinde bulunan oğ-
lunu bağlayan babaya verilen 3 yıl
4 ay hapis cezasını, takdiri indirim
yapılmadığı ve fazla ceza tayin
edildiği gerekçesiyle bozdu.

Dairenin kararına göre, Gazian-
tep Nizip'te yaşayan Y.K. işe gitme-
yen oğlu ile tartıştı. Bu sırada
mağdur oğul, babasına "Evden çık-
mamı mı istiyorsun, evden giderim,
sokaklarda yatarım, her türlü pisliği
yaparım, uyuşturucuya da başlarım,
eve gelmem, ölümü bulursun." di-
yerek evden ayrılmaya çalıştı.

Y.K, evden kaçarak, uyuşturucu
kullanıp suç işleyeceğini düşün-
düğü oğlunun ellerini, ayaklarını
ve vücudunu hareket ettiremeye-
cek şekilde zincir ve iple bağladı.

Olayın ardından baba hakkında
Nizip 2. Asliye Ceza Mahkeme-
sinde kamu davası açıldı. Yerel
mahkemece yapılan yargılama so-
nucu sanık babaya, Türk Ceza Ka-

nunu (TCK) 109/2'nci maddede
belirtilen "cebir, tehdit veya hile ile
kişiyi hürriyetinden yoksun
bırakma" suçundan 3 yıl
4 ay hapis cezası verildi.

Kararın temyiz edil-
mesi üzerine dava dos-
yası Yargıtay 8. Ceza
Dairesine geldi. Temyiz
istemini görüşen daire,
yerel mahkemenin kararını,
"fazla ceza tayini ve takdiri indirim
uygulanmaması" nedeniyle
bozdu.

Dairenin kararında, sanık baba-
nın "kişiyi hürriyetinden yoksun
kılma kastı" ile hareket edip etme-
diğinin yerel mahkemece değer-
lendirilmediği ve sanığın eylemini,
mağdurun suç işlemesini engelle-

mek amacıyla gerçekleştirmesinin
gözetilmediği ifade edildi.

Bu nedenle verilen ce-
zada "haksız tahrik in-
dirimi"nin
değerlendirilerek
karar verilmesi gerek-
tiği belirtildi. Kararda

ayrıca, mağdur çocu-
ğun babası ellerini bağ-

larken mukavemet
etmediği ve sanığın da herhangi
bir cebir tehdit ve hile olmaksızın
eylemi gerçekleştirdi vurgulanan
kararda, bu nedenle TCK 109/2
maddesi yerine TCK 109/1'inci
maddesi uyarınca ceza verilmesi
gerektiği, bunun fazla ceza tayini
olduğu kaydedildi. 

� İSMET KARAKAŞ - AA

'Suç işlemesini önledi
takdir indirimi yapılmalı'

GÜVENLİK güçleri, Meriç ilçesin-
deki 1. derece askeri yasak bölgede
yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaç-
maya çalışan 2 zanlıyı yakaladı. Yakala-
nanların FETÖ şüphelileri eski Zaman
gazetesi editörü R.M. ile eski hâkim F.Y.
olduğu tespit edildi. Zanlılar, işlemlerinin
ardından Uzunköprü Adliyesine sevk
edildi. R.M. ve F.Y. savcılıktaki ifadeleri
sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimli-
ğince tutuklandı. � EDİRNE - AA
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‘Pençe-2’ operasyonunda 
4 ZANLI YAKALANDI

�l Emniyet Müdürlüğü Te-
rörle Mücadele Şubesi ekip-
lerince, 12 Ocak'ta hakkında
gözaltı kararı verilen 10'u Su-
riye, 4'ü Irak uyruklu 20
DEAŞ şüphelisinden 17'sinin
yakalandığı soruşturmaya
ilişkin, Mersin Cumhuriyet
Başsavcılığınca bir zanlı hak-
kında daha yakalama kararı
çıkarıldı. Ekipler, düzenledik-
leri operasyonla 4 şüpheliyi
gözaltına aldı. Emniyetteki iş-
lemleri tamamlanan 21 zanlı

adliyeye sevk edildi. İl Emni-
yet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şubesi ekipleri,
hakkında gözaltı kararı veri-
len 10'u Suriye, 4'ü Irak uy-
ruklu 20 DEAŞ şüphelisinin
yakalanmasına yönelik ça-
lışma başlatmıştı. Ekipler, 12
Ocak'ta "Pençe-2" adı verilen
şafak operasyonunda zanlı-
lardan 17'si yakalamıştı. Şüp-
helilerden 3'ü adreslerinde
bulunamamıştı. 

� MERSİN - AA

FETÖ’nün güncel yapılanmasına yöne-
lik soruşturmada örgütün sözde "Karaman
imamı" olduğu ileri sürülen Sedat A'nın da
aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında
"silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve
"terörün finansmanı" suçlarından 32 yıl
6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle id-
dianame hazırlandı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince
kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün Kara-
man'da yeniden örgütlenmeye başladığı,
evler açarak örgütsel toplantılar yaptığı, ce-
zaevlerinden tahliye edilen mensuplarını ör-
gütlediği ve bağış adı altında para
toplandığı ihbarı üzerine soruşturma başla-
tıldığı bildirildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu sanıklar-
dan Sedat A'nın, örgütün yeniden yapı-
lanma sürecinde deşifre olmamak için
Konya ve Ankara'da toplantılar yaptığı belir-
tilen iddianamede, sanığın FETÖ'nün Kara-
man'daki faaliyetlerini organize ettiği ve
örgütün il sorumlusu olduğu kaydedildi.
Sedat A'nın, örgütsel hiyerarşide üstü olan
ve Ankara'da ikamet eden sanık Sinan
E'den aldığı paraları yine örgüt içinde yer
alan kişilere aktardığına işaret edilen iddia-
namede, bu işlem yapılırken para gönderi-
len kişilerin ailelerinden hakkında adli işlem
uygulanmamış olanların seçildiği tespitine
yer verildi.

Sanık Kadir E'nin de Sinan E'nin üstü
konumunda olduğu kaydedilen iddiana-
mede, Kadir E'nin dağılan örgütün mensup-
larını ayakta tutmak için para trafiğini,
sanıklar Murat M, Gökhan A, Sedat A. ve
Sinan E. üzerinden yönlendirdiği belirtildi.

Sanıkların Ankara'nın Yenimahalle ilçesi
Demetevler Mahallesi'nde örgütün gaybu-
bet evinde toplantı yaptıkları sırada gözal-
tına alındıkları anlatılan iddianamede, evde
yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve
örgütsel belgeler ele geçirildiği kaydedildi.

‘SEÇİMLE GİTMEYECEKLER’

İddianamede, sanıklardan ele geçirilen
telefonların incelenmesi sonucu yurt dışın-
dan gönderildiği değerlendirilen, örgüt üye-
lerini motive etmeye yönelik mesaja da yer
verildi.

"Veysel" kod adlı örgüt yöneticisi tara-
fından 22 Ağustos 2020'de WhatsApp'tan
Sinan E'ye gönderilen ve diğer sanıklara ile-
tilen mesajda şunlar kaydedildi:

"Arkadaşlar bir anda olayların içinde bu-
lacaklar kendilerini. Bu mesele bir anda bit-
meye başlayacak. Üstad hazretlerinin
(FETÖ elebaşı) eserlerinde de belirttiği
üzere, bunlar seçimle falan gitmeyecekler.
Ani bir toplumsal olayla başladıkları bu
zulüm ve tahrip süreci, yine karşılarına çı-
kacak ama onlar da bitecek. Bu sebeple ar-

kadaşlarımız nasıl hazırlık yapılması gereki-
yorsa öyle hazır olmalılar ki hızla kaldıkları
yerden imar ve onarmaya koşsunlar. Yakın
geleceğin bu ağır işlerini uzmanlar çöze-
cekler ve fark etmeseler de onlar şu anda
cezaevlerinde bunun eğitimini alıyorlar.
Kapasitelerini vazifeye koştuklarında göre-
cekler. Arkadaşlarımız kimseye gönül koy-
masın."

FETÖ RÜYALARLA KANDIRIYOR

FETÖ'nün rüyalar üzerinden din istis-
marı yaptığını gözler önüne seren mesajda,
şu ifadeler dikkati çekti:

"Özellikle son aylarda Hazreti İsa'nın rü-
yalarda çok görülmeye başladığı haberleri
gelmekte. Hristiyanların samimi ve önde
gelen ruhani liderinin de bu rüyaları gördü-
ğüne dair bilgiler ve rivayetler olduğu kendi-
sine aktarılmakta. Bu enkazın kalkmasında
ve yeniden dünya çapında bir dirilişin olma-
sında çok faydalı olacaklar ve oluyorlar da.
Son 10-15 gündür bana bu şekilde bir hayli
rüya aktarılmakta. Özellikle ABD'de bazı
Hristiyan cemaatinin önde gelen rahipleri
ve papazları bir kısım rüyalar gördüklerin-
den bahisle Hocaefendi'ye (FETÖ elebaşı)
ziyaretlerini artırmışlar. Bu durum gün geç-
tikçe artar hale gelmiş."

� CEMİL MURAT BUDAK/SERDAR
AÇIL - AA

DARBE HEVESİNDEN
vazgeçmedikleri ortaya çıktı

https://aydinlik.com.tr/haber/darbe-hevesinden-vazgecmedikleri-ortaya-cikti-272182
https://aydinlik.com.tr/haber/halkbank-tan-abd-deki-davaya-iliskin-aciklama-272188
https://aydinlik.com.tr/haber/suc-islemesini-onledi-takdir-indirimi-yapilmali-272190
https://aydinlik.com.tr/fotogaleri/eren-kis-15-operasyonu-baslatildi-272099#1
https://aydinlik.com.tr/haber/mersin-de-deas-suphelilerine-pence-2-operasyonu-20-gozalti-karari-271374
https://aydinlik.com.tr/haber/eski-zaman-gazetesi-editoru-yakalandi-272185
https://aydinlik.com.tr/haber/kavala-nin-tutukluguna-devam-karari-272195
https://aydinlik.com.tr/haber/eski-hdp-li-baskan-terorden-yargilaniyor-272197
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ELEKTRİK Mühendisleri Odası
(EMO) Ankara Şube Başkanlı-
ğına, Frekans Mühendisler Plat-

formu'nun adayı Prof. Dr. Şeref Sağı-
roğlu seçildi.

TMMOB'ye bağlı EMO Ankara Şu-
besi, önceki gün gün 26. Olağan Genel
Kurulunu yaptı. Seçimlere Demokrat
Mühendisler Grubu ve Direnç Çağdaş
Grubu iki ayrı grup olarak girince, se-
çimleri Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ön-
derliğinde Frekans Mühendisler Plat-
formu kazandı. Frekans Mühendisler
Platformu'nun 1152 oy aldığı seçimler-
de, Demokrat Mühendisler 1123, Di-
renç Çağdaş Mühendisler ise 953 oy aldı.

'HEP BERABER BAŞARACAĞIZ'

Sağıroğlu, seçimin ardın-
dan yaptığı ilk konuşmada,
elektrik mühendisliği mesle-
ğine ve meslektaşlarına sahip
çıkmak için yeni projeler ha-
zırladıklarını söyledi. Sağı-
roğlu, "Pek çok yeni projeyle
Elektrik Mühendisleri Oda-
mızın çalışmalarını geleceğe
taşımak için söz verdik. Bun-
dan sonraki süreçte de bu
sözlerimizin arkasında durarak oda-
mızı mesleğine ve meslektaşlarına sahip
çıkan siyaset üstü bir anlayışla yönet-
meye talip olduk. Bundan sonra da bu
söylemlerimizi eylemlere dönüştüre-
rek hep beraber başaracağız." ifadelerini
kullandı.

'MEVCUT YÖNETİM ZİHNİYE-
TİNİ KABUL ETMİYORUZ'

Frekans Mühendisler Platformu'nun
resmi internet sitesinde seçimler önce-

sinde "Yeni bir başlangıç" başlığıyla ya-
yımlanan yazıda, şu satırlara yer veril-
mişti: "Bizler ortaya koyduğu teknik hiz-
met ile insanlığın sorunlarına çözüm ge-
tiren, hayatın her alanında hizmetinin
değerini hisseden ve hissettiren mü-
hendisler olarak içinde bulunduğumuz
meslek örgütlerinin çağdışı bir şekilde
yönetilmesini kabul etmiyoruz. Vic-
danlı, liyakatli ve meslek ahlakına sahip
hiçbir mühendisin mevcut yönetim zih-
niyetini kabul etmediğini biliyoruz. Bu-
nun için, birlikte başaracağımız hedef-
lere doğru ilk adımı Elektrik Mühend-
isleri Odası Ankara Şube yönetimini de-
ğiştirerek atıyoruz."

BAKAN VARANK VE MHP'DEN
TEBRİK

Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank
Twitter hesabından,
"Elektrik Mühendisleri
Odası Ankara Şubesi
26. dönem seçimlerini
kazanan Frekans Mü-
hendisler Platformu'nu
tebrik ediyorum. Yeni
yönetimin belli bir züm-
renin değil kamunun ya-
rarını savunma nokta-

sında tüm mesleki örgütlenmelere ör-
nek yeni bir başlangıç yapacağına ina-
nıyorum" ifadelerini paylaştı. MHP
MYK Üyesi Özgür Bayraktar da "Elek-
trik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara
Şube seçimlerini Prof. Dr. Şeref Sağı-
roğlu yönetimindeki Frekans Platformu
kazandı. MHP STK Komisyonu olarak
tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" pay-
laşımını yaptı.

EMO Ankara Şubesi, Afyon'dan
Erzurum'a, Kastamonu'dan Kayseri'ye

kadar geniş bir alanda yetkili. Seçimle-
ri Frekans grubunun kazanmasının ar-
dından, 20 yıldır odayı yöneten CHP ve

HDP'ye yakın Demokrat ve Çağdaş
gruplarının temsilcileri aralarındaki bö-
lünme ile ilgili birbirlerini suçladılar. 

2021/957 TLMT.
DÜZELTME İLANI
Müdürlüğümüz dosyasından 13/01/2022 tarihli düzenlenen satış ilanında
Satışta uygulanacak KDV oranı sehven %1 olarak ilan edilmişse, satışta
uygulanacak KDV oranı %18 olarak işbu düzeltme ilanı ile ilan olunur.
13.01.2022
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Elektrik Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi'nde yönetim değişti
Elektrik�Mühendisleri�Odası�Ankara�Şubesi'nde�genel
kurul�heyecanı�yaşandı.�Uzun�yıllardır�odayı�yöneten
grup�seçimi�kaybetti.�Yeni�başkan�Prof.�Dr.�Şeref
Sağıroğlu,�"mevcut�zihniyeti�kabul�etmiyoruz,
bundan�sonra�mesleğe�ve�meslektaşlarımıza�

sahip�çıkacağız"�mesajı�verdi

‘Sıkar abla’ dersleri

İ
Yİ Parti'nin kuruluş sürecinde Meral Akşener'in arkasına di-
zilip video çeken "FETÖ mağdurlarını" hatırlıyorsunuzdur.
Hani Akşener "Ali, buraya FETÖ girebilir mi?" diye soru-

yor, Ali Türkşen de "sıkar abla" diye yanıt veriyordu. Koca in-
sanlar, yaşlarına, konumlarına bakmadan böyle "komikli" videolar
çektiler. Allah kimseyi "Z kuşağı" denen yapay garabetin kuy-
ruğuna takmasın. Sempatik olacağız diye kendi kendilerini mas-
kara ediyorlar. Bir de arkada Kurtlar Vadisi müziği falan... 

Aradan üç yıl geçti. Meral Akşener'in arkasına mafya fedaisi
gibi dizilip "sıkar abla" diyen dört kişi de İyi Parti'den istifa etti.
Önce emniyet müdürü Fatih Eryılmaz, sonra tuğgenerel Ali Ay-
dın, peşinden albay Ali Türkşen ve son olarak üç gün önce ga-
zeteci Vedat Yenerer. 

Dördü de benzer sözlerle ayrıldılar. Partinin FETÖ ve PKK
ile olan yakınlığını gerekçe gösterdiler. Buna ek olarak Ali Türk-
şen, "Biz dört FETÖ mağdurundan birimizi bile vekil yapma-
dılar." diye bir sitem dile getirdi.

VİTRİN OLMAK

En hazin olanı, "bizi vitrin yaptılar" itirafı. Hepsi söylüyor bunu.
Partide FETÖ dostları cirit atıyor ama bu "FETÖ mağdurları"
kurucu yapılarak İyi Parti'nin FETÖ'ye yakın çizgisi örtülmüş.
Yani camekâna bakan şekerlemeleri görüyor ama dükkânın arka
tarafında karanlık işler dönüyor. Zaten Ümit Özdağ da üç ku-
rucu liderinden biri olarak başladığı İyi Parti macerasını, parti-
deki FETÖ'cü yapılanmayı ifşa ederek sonlandırmadı mı? Yu-
suf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, İsmail Ok gibi isimleri de bu-
raya ekleyelim.

İlginç olan, üçü FETÖ'nün Ergenekon-Balyoz kumpasında
hapse atılmış, biri de FETÖ'nün 15 Temmuz Amerikancı kal-
kışmasında gazi olmuş 4 ismin de başta durumu anla(ya)ma-
mış olması. Belki de anlamak istemediler. Belki de anladılar ama
Ali Türkşen'in dediği gibi "vekil olma" heyecanına kapıldılar. 

NEDEN GÖR(E)MEDİLER

Anlamalıydılar çünkü, Akşener korsan MHP kongresi
toplamaya çalıştığı anda rengini belli etmişti. MHP'yi bölüp, mil-
liyetçilerin bir kısmını CHP üzerinden HDP'nin yanına yapış-
tırma projesini görmeliydiler. Polis bariyerine dayanarak veri-
len "turuncu" pozlar onları uyarmalıydı. Aydınlık, ilk andan iti-
baren bütün bağlantılarını yazdı, adını da koydu: Gladyo'nun
Kraliçesi. Şimdilerde istifa sırasına giren bu isimler o dönem bize
hücum ettiler. Hâlbuki kuru sıkı atmıyorduk. Akşener'in İçişle-
ri Bakanlığı döneminde FETÖ'yü emniyette yükseltip, Genel-
kurmay'ı nasıl dinlettiğinden başlayıp, parti yönetimine getir-
diği NATO/YATA'cıları, Soros foncularını isim isim yayınladık.
HDP ile ortak anayasa çalışmalarını dâhi ilk biz ifşa ettik. 

İstifacılar, başta bu isimlerle bir arada olmakta beis görme-
diler. Fakat baktılar ki kendileri azınlık, bunlar çoğunluk, tek-
keyi terk etmeye karar verdiler. Hem de zehir zemberek söz-
lerle. İnsan hayret ediyor: Partinin FETÖ ile iç içe geçtiğini, PKK
ile yan yana konumlandığını nasıl bu kadar geç görebildiniz?
Neyse, geç olsun güç olmasın. 

Aslında "sıkar abla" prodüksiyonu için kamera karşısına geç-
tiklerinde durumu anlamaları beklenirdi. Mesela bizim aklımı-
za "içimize FETÖ girebilir mi" diye video çekmek gelmez. Çün-
kü içimize FETÖ giremez. 40 yıldır ölümüne mücadele ediyoruz.
Böyle bir video çekme ihtiyacı dahi, ortamın FETÖ kaynadı-
ğının alâmetidir. Bu dörtlü acaba önlerine kamera konduğun-
da birbirlerine "hayırdır inşallah" demediler mi?

DERSLER

Geç de olsa uyanmaları ve "bizi vitrin yaptılar" itirafı
önemli. Ama yine de bu kişilere güvenip o partiye katılan ya
da oy verenlerin veballeri de biraz olsun boyunlarında duruyor.
"Falanca paşamız varsa, orada yamuk iş olmaz", "Filanca em-
niyet müdürümüz sağlam adamdır, olduğu yerde FETÖ barı-
namaz", "Sonuçta albayımız 'sıkar abla' dedi, orada ne işi var
FETÖ'nün" diyerek bu partiye güvenen insanlar oldu. 

Akşener'in arkasına geçip onu aklayan videoda figüran ol-
mayı içlerin sindiren bu isimlerin istifası önemli dersler içeriyor.
Kendisini milliyetçi, vatansever olark tanımlayan insanların At-
lantik rüzgârlarına açık olduklarını gördük. Siyaseti, cepheleş-
meleri, ilişkileri kavrayamadıklarını anladık. "Yeni siyasi hare-
ket" heyecanına hızla kapıldıklarını; reklamdan, sosyal medyadan,
biraz alkıştan hızlı etkilendiklerini, buldumcuk olduklarını gör-
dük. "FETÖ mağdurları" ifadesini, yazının başında bu yüzden
tırnak içine aldık. Bunu bir "paye" olarak gördüler. Bu "paye-
nin" kendilerine sonsuz bir dokunulmazlık ve haklılık bahşetti-
ğini zannettiler. Ve düzen böyledir, kendilerini "FETÖ mağdu-
ru" diye tanımlayanları, FETÖ'nün yanına taşıyıverir. Tıpkı ken-
dilerine "milliyetçi" diyenleri HDP ile aynı ittifaka sürüklediği gibi.
Umarım, bunu açık olarak görebiliyorlardır. 

Dertleri FETÖ ve PKK ile mücadele etmekse, ülkemize pran-
ga vuran Amerikan emperyalizmine kafa tutmaksa, üretenden
yana bir ekonomi kurmak istiyorlarsa bunu 50 yıldır bedel öde-
ye ödeye yapan Vatan Partisi var. Buyursunlar, gelsinler, par-
ti onların. Üstelik Doğu Perinçek'le "sıkar abi" diye video çek-
melerine de gerek de yok. FETÖ ile mücadele tarihsel garan-
ti altında. Tabii dertleri gerçekten buysa.

Bu yazıdan dolayı bize kızmayın. Egoları bir kenara bırakın.
Neden Akşener yerine sizleri eleştirdiğimiz üzerine biraz kafa
yorun. 

Yeni Başkan Şeref Sağıroğlu kimdir?
PROF.� DR.� ŞEREF� SAĞIROĞLU;

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakülte-
si Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesidir. Gazi Üniversitesi Yapay
Zeka ve Büyük Veri Analitiği ve Güven-

liği Merkez Müdürü görevini yürüt-
mektedir. Bir dönem Gazi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve Gazi
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mü-
dürlüğü yapmıştır.

Eski başkandan ‘LGBTİ’ vurgusu

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şu-
besi 25. Dönem Yönetim Kurulu Başka-
nı Kardelen Kamişli, Genel Kurul açılış ko-
nuşmasında şunları söyledi: "Hepimizi her
an doğrudan etkileyen, ülkemizin bam-
başka bir gündemi ile karşı karşıyayız ar-

kadaşlar. O gündemde bilimin, tekniğin,
mühendislik hizmetlerinin anlamını göl-
geleyen başlıklar bulunmakta. Bize daya-
tılan gündemde, 'Bu düzende geleceğimiz
yok! Biz yaşayacağız' diyerek anılan ya-
şama biçimine müdahale edilmiş Eren
Kara ve binlerce üniversite öğrencisi;
Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyumlara
karşı 374 gündür direnen akademisyen-
lerimiz ve öğrenci arkadaşlarımız; Perit ve
Berke var! Bize dayatılan gündemde;
gençlerin, kadınların, LGBTİQ+ bireylerin,
işçilerin ve çocukların cehennemi haline
dönüşen bir Türkiye var! TMMOB ve
KESK üzerine baskıların yoğunlaştığı,
keyfi gözaltı ve aramalarla, yürüttüğümüz
toplumsal mücadelenin susturulmaya
çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz." 

DMD ve SMA hastalarının elektrik çilesi
AYDINLIK/ ANKARA

ELEKTRİĞE yapılan kademeli zam-
lar, yaşamını cihazlara bağlı olarak sür-
düren kronik hastaları etkiledi. Hak sa-
hiplerine ödenen 200 TL’lik elektrik des-
teği, yetersiz kaldı. Öte yandan öksürt-
me cihazı bedeli de hala SGK tarafından
ödenmiyor, cihaza erişim zorlaşıyor.

GÜN BOYU KULLANIYORLAR

DMD kas erimesi hastalığı ciddi so-
lunum ve kardiyak sorunlar yaşanması-
na neden oluyor. Hastalar zamanla ök-
sürme yetisini kaybediyor ve cihaz des-
teğiyle ciğerlerini temizleyebiliyorlar.
DMD Aileleri Derneği'nden Taylan
Çakır,  konuya ilişkin şu açıklamalarda
bulundu:

“DMD, SMA gibi genetik hastalıklara
sahip hastalar gün boyu solunum ciha-
zı ve bazı elektrikli cihazlar kullanmak zo-
runda. Elektrik faturalarının çok yük-

selmesi, zaten ge-
çim zorluğu çeken
ailelerin yoksullu-

ğunun artması demek. Faturasını öde-
yemeyen ailelerin elektriğinin kesilme-

si ise hastaların ölüme terk edilmesi de-
mek. Korona salgını nedeniyle solu-
num cihazına bağlı olarak yaşamını sür-
dürmek zorunda olan hasta sayısının
daha da arttığı düşünülürse, elektrik zam-

mının yaratacağı felaket daha kolay an-
laşılacaktır. Solunum yetmezliği çeken,
hayatını oksijen cihazına bağlı olarak sür-
düren milyonlarca hastanın endişeli
bekleyişi sürüyor, sosyal devlet anlayışıyla
sorunlarının acilen çözüme kavuşturul-
masını istiyorlar.”

SGK DESTEĞİ YETERSİZ

Çakır,  elektrik desteğinin cihaza
bağlı yaşayan tüm hastaları kapsayacak
biçimde tekrar ele alınması gerektiğini
belirterek, “Bu sorunun sürüncemede
kalması, telafisi mümkün olmayan so-
nuçlar doğuracaktır. Ayrıca hastaları-
mızın kullanmak zorunda olduğu me-
dikal cihazlara SGK desteği çok yeter-
siz. Aileler SGK farkını öderken çok zor-
lanıyorlar. SGK katkı paylarının acilen
güncellenmesi, ailelerin sırtındaki yükün
hafifletilmesi gerekiyor” şeklinde ko-
nuştu. Çakır, medikal cihazlara katkı pa-
yının artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Enerji'ye 'güneş' 
doğdu

Enerji'ye 'güneş' 
doğdu
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doğdu

Enerji'ye 'güneş' 
doğdu

Enerji'ye 'güneş' 
doğdu

Enerji'ye 'güneş' 
doğdu

SON yıllarda yenilenebilir enerji
yatırımı artan Türkiye'nin güneş ener-
jisi kurulu gücü, 8 yılda 40 megavattan
7 bin 816 megavata çıktı. Dünya gene-
linde enerji ihtiyacı büyük oranda kö-
mür, petrol ve doğal gaz gibi kaynak-
lardan karşılanıyor. Bu kaynaklar her yıl
azalıyor. Türkiye, son yıllarda enerji ih-
tiyacını "temiz enerji" olarak adlandı-
rılan yenilenebilir enerji kaynaklarından
karşılamak ve enerjide dışa bağımlılı-
ğı azaltmak için çalışmalarını artırdı.

Türkiye'nin güneş enerjisinden ener-
ji üretim serüveni, 2014 yılında 40 me-
gavat kurulu güçle başladı. Her yıl bü-
yüyen kurulu güç, 2015 yılında 249,
2016'da 833 megavata çıktı. En fazla ar-
tışın olduğu 2017'de ise bir önceki yıla
göre yaklaşık yüzde 311'lik artışla 3 bin

421 megavata yükseldi. Geçen yıl ise
1149 megavatlık yeni güneş santrali şe-
bekeye dahil oldu. Böylece ülkenin
güneş enerjisi kurulu gücü, 7 bin 816
megavata ulaştı.

''ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI'
Çevreci Enerji Derneği Yönetim

Kurulu Başkanı Tolga Şallı, "Güzel
vatanımız sadece rüzgar, güneş değil, bi-
yokütle, jeotermal ve diğer kaynaklar-
la bir bütün. Bazı ülkelerin sadece jeo-
termal kaynakları, bazı ülkelerin hid-
roelektrik gücü  fazlayken bizde hepsi
var. Bunların hepsinden enerji sağlar-
sak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
enerji bağımsızlığındaki yolunu daha
hızlı alınabilecek " ifadelerini kullandı.
� AA

xxxxxxx@xxxxxx

UTKU 
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Orman yangınlarına karşı hava gücüne 2,4 milyar lira
ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM) bu yıl heli-

kopter ve yangın söndürme uçağı alımı için 2 mil-
yar 400 milyon lira ödenek ayırdı. 2022 Yılı Yatırım
Programı'na göre, OGM, 2022'de helikopter ve uçak
alımı, haberleşme sistemi, yangın önleme tesisi, hav-
za rehabilitasyon çalışmaları, ağaçlandırma, eroz-
yon kontrolü, mera ıslahı ve fidan üretimi gibi çe-
şitli proje faaliyetleri için 4 milyar 36 milyon 646 bin

lira kaynak kullanacak. Ayrılan kaynağın yaklaşık 2
milyar 726 milyon lirası devam eden projelerde, 1
milyar 280 milyon lirası yeni projelerde ve 30,4 mil-
yon lirası etüt projelerinde kullanılacak. Ormancılık
yatırımlarında en yüksek payı 2,4 milyar lirayla he-
likopter ve uçak alımı projesi aldı. Söz konusu pa-
yın 2 milyar lirasının döner sermayeden karşılan-
ması planlanıyor. � ENES DURAN - AA

Taylan Çak�r

https://aydinlik.com.tr/haber/elektrik-faturasi-nefes-aldirmiyor-272167
https://aydinlik.com.tr/haber/emo-ankara-da-yeni-donem-272168
https://aydinlik.com.tr/haber/enerji-ye-gunes-dogdu-272169
https://aydinlik.com.tr/haber/sikar-abla-dersleri-272166


1. Yahudi kadını – Dereden tepeden. 2. Bir kara taşıtı –
Kesintilerden kalan. 3. Oyuncunun yaptığı – Tatlı su
ıstakozu. 4. Yüksek bir makama sunulan mektup ya da
dilekçe – İmamlık. 5. Kalite – İnanmış, kanmış. 6.
Paylama, azarlama – Taştan ya da mermerden oyma
mezar. 7. Fransa’da bir ırmak – Kalça kemiği. 8. Pasan
– Eski Türk güreşlerinden birisi – İki tarla arasındaki
sınır. 9. Klavsene benzer bir çalgı – Kansızlık hastalığı.
10. Hekimlerin akciğerden duyduğu patolojik ses –
Tasa, keder – Alpler’in kuzey yamaçlarındaki az güneş
alan yamaçlara verilen ad. 11. Anıtkabir’i, Orhan Arda
ile birlikte gerçekleştiren Türk mimarı – İlave. 12.
Değer, kıymet – Türk müziğinde bir makam adı. 13.
Vilayet – Tanrı’ya eş koşma – Bir işaret sıfatı. 14.
Kesinlikle bi-lerek – Mahkeme kararı. 15.
Arabistan’da bir dağ – Sınır nişanı.

1. Üzerine yoğurt dökülerek yenen ıspanak ya da
benzeri sebze yemeği – Peşin karşıtı. 2. Yasal
buyurma hakkı – “… Spence” (pop müzik şarkıcısı). 3.
Nabokov’un ünlü romanı – Evlerde yere sermek için
kullanılan havsız, kalın kıl ya da yün dokuma –
Kiloamperin simgesi. 4. Parola – Metal gövdeli,
güdümlü balondan oluşan hava taşıtı – Düzyazı. 5.
Eskiden savaşlarda giyilen zırh – ABD’-de bir eyalet –
Sodyumun simgesi. 6. Doğum yaptıran hemşire – Çin
ve Kaza-kistan’da akan bir ırmak – Seher vakti –
Önder, lider. 7. İri taneli kara bir üzüm cinsi – Yat
limanı. 8. Bayrak – Boşa gitme, ziyan olma – Azeri
çalgısı. 9. Olan, olmuş – Sümer gök tanrısı – Kayak.
10. Bir müzik terimi – Sonsuzluk – Lütesyumun
simgesi. 11. Dokumacılıkta kullanılan bir bitki –
Ankara’nın bir ilçesi – Hava basıncı birimi. 12. Köpek
– Batan ünlü transatlantik – Yırtıcı bir hayvan.
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Toyca

Çare

E€irmen,
kirmen

Bir nota

Ka€›t, yaz›l›
ka€›t

Bir say›

Il›m
Maneviyat

Dudak

Koyun, keçi
sürüsü

Yapma, etme

Bir mal›n
sahipli€i

Aktinyum
simgesi

‹shal

Bir tatl›

‹skambilde
ispati

Avrupa'da bir
›rmak

‹lgi

Kesilmifl 
a€aç kökü

Özür dileme
Harp

Körpe

Tahta 
perde

Maskara

Haz›r

‹ran pilav›

Bir tatl›

Giysilerde
tak›m

Bir spor

‹laç

Söz

Tatl› bir
çörek türü

Bir meyve

“Zerrin …”
(flark›c›)

Mu€la'n›n 
bir ilçesi

Bir nota

Hizip

Boru sesi

‹flitme 
organ›

Ba€,
ba€layan 

fley
Seryumun

simgesi

‹lave Bir tür
baykufl Ricat etmek
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K H Ç D T T G S G S
K I N A L I A P ‹ K O U L U N E K E

V ‹ L A D ‹ A K A R E T M E R A L
B A K I A P E R ‹ T ‹ F K O R ‹ D A

N ‹ O M E G A ‹ K A M E E L ‹ M
‹ Ç T E N K E F A L L A M E L ‹ F

T A B A K A A Z ‹ M E T
C A E M A ‹ N ‹ K ‹

T A R A Ç A Y O L A K
U L U K R E M E R ‹ L

I R A M A K E T ‹ L E R
O T U Z R A O R G A ‹

U M A R D O M L ‹ K A A C
‹ ⁄ R E V A N ‹ O D E R O M A C A

S A V A fi T A R A B A R ‹ M E L
‹ T ‹ Z A R Ç ‹ L A V K A T E M

A N A N A S D A L A M A N K L ‹ K
Ö Z E R K U L A K R A B I T A C E

E K Y A P A L A K Ç E K ‹ L M E K

KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Boliçe-Afaki. 2. Otomobil-Net. 3. Rol-Kerevit. 4. Ariza-İmamet 
5. Nitelik-Kani. 6. İtap-Lahit. 7. Loire-Oma. 8. Kir-Aba-An. 9. Epinet-
Anemi. 10. Ral-Gam-Ubac. 11. Emin Onat-Ek. 12. Semen-Rast. 
13. İl-Şirk-Bu. 14. Yakinen-İlam. 15. Arafat-Ura.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Borani-Veresiye. 2. Otorite-Pamela. 3. Lolita-Kilim-Ka. 
4. İm-Zeplin-Nesir. 5. Çokal-Oregon-Na. 6. Ebe-İli-Tan-Şef. 
7. İrikara-Marina. 8. Alem-Heba-Tar. 9. Vaki-Anu-Ski. 
10. Animato-Ebet-Lu. 11. Keten-Mamak-Bar. 12. İt-Titanic-Puma.
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Resimdeki
aktör

‹stanbul'da
bir ada

Bir tür yayg›

Luc Besson
filmi

Sab›r

Lantan›n
simgesi

Rusça evet

Marka
giyinen
kimse

K›sa imza

Palamutun
büyü€ü

Cani

Damla
hastal›€›

Bir Japon
gürefli

Tansiyon

Hangi yerli

Esenleme

‹zmir'deki
tarihi kale

Haz›r, tetikte

Alt›nkökü

Cengiz
Han'›n
annesi
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olan

Fal

Kiradaki
mülk

Bir deniz 
ad›

“...
Orhonsay”

(aktris)
Yayl› bir 
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Kay›nbirader
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Alt›n›n
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ünlü flark›s›
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yer

Radyumun
simgesi
Giden,

yürüyen

Galyumun
simgesi
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Bir nota
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Yayın Sahibi:

İmece Basın ve Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi

EMEK - NAMUS - VATANKURULUŞ. 1921  ŞEFİK HÜSNÜ DEĞMER

Dağıtım. Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.

www.aydinlik.com.tr
Önerileriniz için. halklailiskiler@aydinlik.com.tr

Yayın Türü. Yaygın Süreli

Aydınlık

Genel Müdür
(Tüzel Kişi Temsilcisi)

Yazıişleri Müdürü:

Genel Yayın Yönetmeni:

0212 2512114
Rezervasyon

Yönetim Yeri. Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi
Deva Çıkmazı No: 3 / 4 Beyoğlu - İstanbul

Tel. 0212 251 21 14 - 15 - 16
Ankara Büro Tel. 0312 229 88 47
Avrupa Tel: 0049 1575 4868456

E-Posta: halklailiskiler@aydinlik.com.tr

Yıl: 100
Sayı/Nr.: 5115
18 Ocak 2022

reklam@aydinlik.com.tr

Osman Erbil

Mustafa İlker Yücel

Irmak Mete

Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Nadir Temeloğlu

Adana�Baskı.Arslan Güneydoğu Gazetecilik
Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Yenidoğan Mah. 2108 Sk. No: 13/A
Yüreğir/Adana
İzmir�Baskı.Arslan güneydoğu gazetecilik
matbaacılık ve Kağıtçılık a.ş 
Kısık sanayi sitesi 2.cadde no :93 
Menderes İzmir / Tel:0 232 2576732

Ankara�Baskı. Arslan Güneydoğu
Gazetecilik Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sokak
No:33 Pursaklar / ANKARA
İstanbul�Baskı. Üretici Yayıncılık ve Danış-
manlık Tic. Ltd. Şti. Oruçreis Cad. Remzi
Özkaya Sok. No.16 Bahçelievler / İstanbul
Tel.�0212 655 44 34 

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı 

Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Tehlikeli Görev

06:00 Haber 06

09:30 Ekonomi 7/24

11:00 Satır Başı

13:00 Öğle Ana Haber

15:00 Haber Ajandası

20:00 Ana Haber 20

21:00 Birinci Sayfa

23:00 Gece Bakışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Destan

08:00 Bu Sabah

10:15 Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla 

Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

06:00 Gün Uyanıyor

09:30 10'dan 12'ye

12:00 Haberde Gün Ortası

14:30 Güne Bakış

17:00 Haber Bülteni

17:30 Üniversite Yolunda

19:00 Ana Haber Bülteni

20:00 Gün Biterken

07.00 Günaydın Türkiye

10.00 Gündem Özel

11.00 Medya Mahallesi

13.00 Haber Masası

16.00 Günün Raporu

18.00 Halk Ana Haber

20.00 Kayda Geçsin

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudun 

Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında

Herşey

22:30 Umudumuz Şaban

07:00 Mesut Yar İle Bugün 

09:30 Geri Sayım

13:00 Öğle Bülteni

14:30 Finans Kafe

18:45 Umut Öyküleri

21:00 Siyasi İşler

23:00 Bugün Yarın

06:00 Gün Başlıyor

09:00 Para Gündem

12:00 Gün Ortası

14:00 Habertürk Manşet

16:00 HT 360

19:00 Ana Haber Bülteni

20:30 Teke Tek

23:00 Açık ve Net

06:00 Sabah Ajansı

10:00 Ajans Bugün

15:00 Ajans Gün İçi

16:45 Ekonomi Bülteni

18:00 Akşam Ajansı

21:00 Memleket Meselesi

23:00 Gece Ajansı

06:00 Ülke’de Erken Gündem
10:00 Ülke'de Bugün
12:15 Önce Sağlık
13:00 Öğle Ajansı
16:00 Gözde Özyürek ile Akşama 

Doğru
18:00 Gönül İşi
19:00 Ülke Ana Haber
20:00 Mustafa Yıldız ile Haber 

Servisi

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Ip Man 4: Final

22:15 Yargı

06:00 A'dan Z'ye

09:00 Güne Merhaba

12:00 Gündem

14:00 Bugün

16:00 Günlük

18:00 Ana Haber

20:45 Akıl Çemberi

07.00 Günaydın Türkiye

09.30 Televizyon Gazetesi

12.00 Gün Ortası

15.00 Günlük

18.30 Ana Haber

20.00 Büyüteç 

21.00 Çıkış Yolu

TV YAYIN
AKIŞI

05:10 Aslan Ailem

08:15 Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Gülümse 

Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

52. KANAL 61. KANAL 89. KANAL 39. KANAL 61. KANAL 124. KANAL Ulusal Kanal Ulusalkanaltv



KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

KONYANIN Ereğli ilçesinin Kutören
Mahallesinin ortaokul öğrencileri, öğret-
menlerinin desteği ile 'Kurak Topraklar Ye-
şeren Düşler' isimli resim sergisi açtı.
Ereğli park site AVM'de 14 Ocak'ta açılan
sergiyi ziyaret eden  Ziraat Yüksek
Mühendisi ve Ulusal Strateji
Merkezi (USMER) İstan-
bul Şube Başkanı Süley-
man Yurddaşer, serginin
oluşmasını sağlayan re-
sim öğretmeni Ömer Ço-
ban'ı tebrik etti. Yurddaşer'e
sergiyi gezdiren öğretmen
Ömer Çoban, şunları söyledi:
“Amacımız imkansızlıklar dahilinde bu ser-
giyi ortaya koyan çocuklarımızın başarısı-
nı göstermekti. İkanları olmadan hatta köy-
den bile çıkmadan, Konya'yı görmeden bu
resimleri yaptılar. Öğrencilerimi tebrik
ediyorum.“

Süleyman Yurddaşer de Öğretmen
Ömer Çoban'ı tebrik ederek “Bozkırda çi-
çek açtırmışsınız, çok heyecanlandım” ifa-
delerini kullandı. Öğrencierin resimlerini

inceleyen Yurddaşer,
“Mevlana demiş ki;

'Hamdım, piştim, yandım.'
Genç arkadaşlarımız şu anda

hamlar. Daha pişecekler, yanacak-
lar ve dünya çapında sanatçılar olacaklar
diye ümit ediyorum. Kendilerini kutluyo-
rum” dedi. Yurddaşer, Konya'daki tarihi ya-
pıların resimleri arasında eski taş evlere işa-
ret ederek, “Eski sanayi anlayışına örnek
alınacak olan yapılardan bir enstantane.
Ereğli'nin kültürüne çok büyük katkısı
olan eski Sümerbank, ne yazık ki artık yok.
Bu güzelim evler de çok perişan halde, bun-
lar çok üzüyor bizi.” şeklinde konuştu.
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Kİ keçi bir tomrukta… Sen geçeceksin ben
geçeceğim… Hikâyesini bilmeyen yoktur. Akıl
ile egonun yolu bir olsaydı bugün o keçiler

hayatta olurdu. Hadi keçiler telef oldu ya ka-
rınlarında taşıdıkları, gelecekleri, onlar da yok
oldu… İnat olumlu, olumsuz yanları ile ölçülse
nasıl bir sonuç verir düşünmeye değer…

Akılcı olmayan bilim dışı inat cehaleti, o da
karanlığı davet eder… 

Ekonomi yaşamın belirleyici etkin hassasi-
yetlerinden ama maddi değerlerin önüne man-
evi değerleri koyduğunuzda… Bir de manevi de-
ğerler alanını “muhafazakâr” duvarlarla besle-
diğinizde karşınıza farklı bir tablo çıkabiliyor. Sa-
nat ve toplum bu pozisyondan hangi ölçüde et-
kilenir kısaca bir bakalım.  

Birkaç tespit yaparak başlayalım…
Coğrafyamızda kültürün, salt "manevi" kül-

tür alanı içinde tutulup, maddi kültürden soyut-
lanması, maddi kültürün ise; salt burjuvazinin "seç-
kinler kültürü" olarak alınması ve algılanması so-
nuçta; kültürün "sistemsel bir bütünlük" içinde gö-
rülmemesine dayanıyor. İnatlaşma bu noktada
başlıyor.  

Coğrafyamız genelinde, pozitivist, yeni-po-
zitivist görünüşler adı altında yapılan sunumla-
rın sonunda bir yoldan idealist felsefeye bağ-
lanması kültür sorununun altından kalkılamayan
nedenini oluşturuyor. Bilimsel ayrım, netlik açı-
ğa çıkmıyor.

Coğrafyamız genelinde temel yanlışlık olarak,
maddi kültürü uygarlık, manevi kültürü ise “kül-
tür” olarak görmek ve manevi kültürü, "salt ulu-
sal değerler" ile açıklamak tercih ediliyor. Sonuçta
da “gelenek” her şeydir çözümünden yürünü-
yor... Kadına şiddetten, kan davasına vs. toplum
bir türlü yol alamıyor. Demokratik değerler yer-
leşmiyor.

"Ulusal kültür" kavramı doğru dürüst açıkla-
namıyor. Milliyetçilik kavramı tartışılıyor, vatan-
severlik anlaşılamıyor. İdeolojik saptırma yapan
gruplar bu karmaşadan kolayca faydalanıyor…
“Ne mutlu Türküm diyene…” sözü ülkede
gündem oluyor.

Kültür kavramı "Ulusal kültür", "Anadolu kül-
türü",  "Türk kültürü", "İslâm kültürü", "Doğu-Batı
kültürü" ya da "Osmanlı kültürü" gibi kavramlar
kamplaşmasında tartışılıyor.  “Kültür" ve “Ulu-
sal kültür” kavramı samimiyetle açıklığa kavuş-
mayı bekliyor. 

Kültürün gelişmişlik düzeyi, insanın çevresi-
ni insanileştirmesinin bir göstergesidir. Kültür ürün-
lerinin niteliği de insanın yaratıcılık düzeyiyle öl-
çülüdür. O yaratıcılığı besleyecek olan insani de-
mokratik kültürdür.

Kültür değerleri ve ürünleri kâr mekanizma-
sı içine sokuldukça kendi özlerine aykırılaşma-
ya ama kazanç oranını arttırmaya devam ede-
rek siyasete malzeme oluşturuyor.

Ne var ki, aslında istenen, bu çelişkinin or-
tadan kalkması ya da aşılması, uyumlu bir çözüme
ulaştırılması da değil, mevcut durumun sürdü-
rülmesi için bu çelişkinin de sürdürülebilmesi me-
selesidir. Sonunda, kitlelerin "kişiliksizleştirilmiş"
bir yığın haline dönüştürülmesi bu yoldan sağ-
lanmış oluyor. Sömürü, itaatkâr kullanışlı yığın-
lar ile seçim sonuçları bu süreçte şekilleniyor. Em-
peryalist tuzağa bu yoldan düşülüyor.

Kitlelerin demokratik düşünce biçimiyle de-
mokratik kültür öğelerinden yalıtılmaları ortadaki
boşluğu dolduracak "ikame kültürler" var ediyor.
Bunun başlıca belirtisi, toplumsal ham hayalle-
rin, aldatmacaların, yanılsamaların yaratılması ola-
rak çeşitli yollardan gündeme taşınıyor…

Konunun teorik yürüyüşünü sokağın prati-
ğinde somutlarsak nasıl bir tablo ile karşılaşırız?

Süreçten “yeni” Atatürk Kültür Merkezi de
nasibini almış görünüyor. Bir mimari eser ol-
maktan çok seyre açılmış millet bahçesi algısı ve-
riyor. Renklendirilmeye çalışılan eğlence alanı,
ticari reklam öznesi olarak sunuluyor.

Zarf ile ilgilenmekten mazrufa bakan ne ya-
zık ki bulunamıyor...

Yapıları, yapılanları, eksikleri konuşmak ya-
nında yapılarda sergilenecek eserlerin derinliği,
inceliği, gerekliliği, yeterliliği de önemli olmalı...
Kültür konusu netlik kazanmadan tüm soru ve
sorunlar şimdilik havada kalacak gibi duruyor.

Kültür neresinden tutsak dağılan, elimizde ka-
lan eski hırka olarak görülmemeli… 

Biliyorum ki, Sayın Bakanın önünde soru, so-
run ve mesai çok…  Kültürle mi, turizmle mi, Co-
vid 19 la mı, çalışanların geçim ücret dengele-
ri ile mi ya da özlük haklarının korunması, iyi-
leşmesi ile mi uğraşsın? Bilemedim…  Son gün-
lerin en pratik “gelenek” çözüm cümlesi ile “Ce-
nabı Allah sonumuzu hayreylesin.” 

İnatlaşma…

Okday
KORUNANKo
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xxxxxxx@xxxxxx

'Babamın Şarkıları' Zorlu PSM'de
Usta�müzisyen�Timur
Selçuk'un�kızı�Mercan

Selçuk'un�dans
topluluğu,�'Babamın
Şarkıları'�projesini

sürdürüyor.�Mercan
Selçuk'un�koreografileri,
seyirciyi�Münir�Nurettin

Selçuk'tan�bugüne
müziklerle�buluşturacak�

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

MERCAN Selçuk Dans Topluluğu
(MSDT), ‘’Babamın Şarkıları’’ ese-
ri ile sezonun dördüncü temsilini bu

akşam saat 20.30’da Zorlu PSM’de yapacak.
Bale sanatçısı, koreograf Mercan Selçuk’un,
Timur Selçuk’un unutulmaz şarkılarını klasik
bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı
‘’Babamın Şarkıları’’, Münir Nurettin Sel-
çuk’tan bugüne 3 nesildir süren sanat yolcu-
luğunun bir izdüşümü olarak sahneye yansı-
yor.

İLK TEMSİLDE 
TİMUR SELÇUK DA VARDI

MSDT eseri olan ‘’Babamın Şarkıları’’, ilk
prömiyerini pandemi öncesi yine Zorlu
PSM’de yapmıştı. Performansları izleyen Bü-
yük Usta Timur Selçuk coşkulu alkışlar ara-
sında sahneye çıkarak izleyiciyi son kez se-
lamlamış, salonda hep bir ağızdan ‘’Güneşin

Sofrasında Söylenen Türkü’’ seslendirilmişti.
Eser, daha sonra Aralık ayında Maltepe Tür-
kan Saylan Kültür Merkezi ve Kadıköy Cad-
debostan Kültür Merkezinde sahnelendi.

Klasik Türk Musikisi’nde devrim yapmış üs-
tad Münir Nurettin Selçuk'la, Batı müziği ile
Türk musikisinin doğal ruhlarını bozmadan
oluşturmuş üstad Timur Selçuk’un şarkıları,
tüm bu manevi sanatsal birikime sahip çıkan
üçüncü kuşak Mercan Selçuk Dans Toplulu-
ğu’nun unutulmaz performansıyla Zorlu PSM
Turkcell Platinum Sahnesi’nde sanatseverlerle
buluşacak.

'BİR YUDUM İNSAN'DAN
BÖLÜM GÖSTERİLİYOR

Büyük Usta Timur Selçuk’a özlem
ve saygıyla gerçekleşen temsiller sı-
rasında, Gazeteci Nebil Özgentürk’ün
‘’Bir Yudum İnsan’’ belgeselinden de
bir bölüm gösteriliyor. Timur Sel-
çuk’un ‘’İspanyol Meyhanesi’’, ‘’Be-
yaz Güvercin’’, ‘’Ayrılanlar İçin’’,
‘’Ekonomi Bilmecesi’’ gibi hafıza-
larda iz bırakan efsanevi şarkıları, us-
tanın bale sanatçısı ve koreograf kızı
Mercan Selçuk’un klasik ö ve modern
dans koreografileri ile ruh buluyor.
Koreografiler Mercan Selçuk Dans
Topluluğu dansçılarının perfor-
mansları ile Timur Selçuk şarkıları eş-
liğinde sahneleniyor.

Gösteri biletlerine Biletix ve Bi-
letinial platformları üzerinden ulaş-
mak mümkün. 

Bozkurt Kuruç
sahneden
uğurlandı

İZMİR'de vefat eden Devlet Tiyatrola-
rının önceki dönem genel müdürlerinden ti-
yatro sanatçısı Prof. Dr. Bozkurt Kuruç için
Bornova Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde tören
düzenlendi. Tören öncesinde Kuruç'un Türk
bayrağına sarılı tabutu, yakınları ve tiyatro-
cuların omuzlarında sahneye getirildi. Sa-
natçının biyografisi, perdeye yansıtılan fo-
toğraflar eşliğinde okundu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mus-
tafa Kurt, törende yaptığı konuşmada, çok
değerli bir sanatçı ve idareciyi yitirdiklerini
söyledi. Kuruç'u 38 yıldır tanıdığını belirten
Mustafa Kurt, "Kendi evlatları var ama
beni de kendi evladı gibi sevmiştir, koru-
muştur, kollamıştır. Çok kıymetli çok de-
ğerliydi. Gerçekten de hocanın benim ha-
yatımda çok önemli bir yeri vardır. Hocam
devlet sanatçısıdır ama aynı zamanda bir halk
adamı ve halkın da sanatçısıdır." dedi.

Kuruç'un sadece bir öğretmen ve yönet-
men olmadığını vurgulayan Kurt, şöyle ko-
nuştu:

"Hoca aynı zamanda bir filozoftu. Bizle-
re her zaman destek oldu, yol gösterici
oldu. 4 ilde Devlet Tiyatrolarını açtı ve ora-

dan pek çok insan ekmek yiyor. Devlet Ti-
yatrolarında elinin değmediği sanatçı yoktur,
herkese yol göstermiştir. Sadece evlatlarının
değil hepimizin babası olmuştur. Onun adı-
na bir sahne açtık ve adını yaşatmak için de
her zaman projeler üreteceğiz."

'GÖZÜ ARKADA GİTMEDİ'

Bozkurt Kuruç'un oğlu Kurt Kuruç
da babasının bir Cumhuriyet ve Türkiye
sevdalısı olduğunu belirterek, şunları söy-
ledi:

"Bu güzel toprakları geleceğe taşırken
bilime, sanata ve insana yapılan yatırımın
önemini çok iyi kavramıştı. Bu uğurda ti-
yatroda pek çok oyunda rol aldı ve pek çok
oyunu da sahneye koydu. Anadolu'da açı-
lışına katkı sağladığı tiyatrolarla ve her şey-
den önemlisi yetiştirdiği, yetişmesine kat-
kı sağladığı pek çok güzel ve kaliteli insanla,
bu amacına ulaşmak için seçtiği güzel ve
etkili yol oldu. Bilmelisiniz ki gözü arka-
da gitmedi."

Törenin ardından Kuruç'un cenazesi,
cenaze namazı için Bornova Fidanlık Vi-
layet Camisi'ne götürüldü.

BOZKIRD
A

ÇİÇEK
AÇTIRDI

Öğrencileri için sergi düzenledi

'Fırtına Çocuk' Halis Kurtça'da
ÇOCUKLARI sanatın yaratıcı dünyasıyla

buluşturmayı hedefleyen Akbank Sanat, ya-
rıyıl tatiline özel eğlenceli ve eğitici bir prog-
ram hazırladı. Program kapsamında, 50. yı-
lını kutlayan Akbank Sanat Çocuk Tiyat-
rosu'nun "Fırtına Çocuk" oyunu, 24 Ocak'ta
çocuklarla buluşacak. Ellen Havard tara-
fından kaleme alınan oyun, Halis Kurtça
Çocuk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.
Yalnız yaşayan bir çocuğun fırtınadan harabeye
dönen evini onarması sırasında rüzgarla bir-
likte gelen arkadaşıyla yaşadığı macerayı an-
latan oyun, izleyenleri sınırsız bir hayal dün-
yasıyla buluşturuyor. Yönetmenliğini Lerzan
Pamir'in yaptığı "Fırtına Çocuk" oyununda Elif
Gizem Aykul ve Mert Aydın masalı, canlı mü-
zik eşliğinde fiziksel bir anlatımla sahneliyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti kurucu Cumhurbaşka-
nı merhum Rauf Raif Denktaş
10. ölüm yıldönümünde sanat-
sever kişiliğinin bir tanıklığı olan
fotoğraf sergi ile anılıyor. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Kültür Daire Başkanlığı ve Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İs-
tanbul Başkonsolosluğu’nun iş-
birliği ile düzenlenen küratörlü-
ğünü Esra Plümer Bardak’ın yaptığı sergi 17-
31 Ocak tarihleri arasında Taksim Sanat Ga-
lerisi ve Mecidiyeköy Metrosu olmak üzere iki

ayrı mekanda izleyicilerle buluşu-
yor.

Metinlerini gazeteci Nur Batur
ve Rauf Raif Denktaş’ın uzun yıl-
lar özel kalem müdürlüğünü yapan
Uğur Karagözlü’nün yazdığı sergi,
Denktaş’ın lider kimliğinin öte-
sindeki yaşamının farklı renklerinin
kendi çektiği ve yer aldığı fotoğ-
raflarla izini sürüyor. Rauf Denk-
taş’ın sanatsever kişiliğinin bir ta-

nıklığı olan bu sergide yer alan fotoğraflar
Denktaş Vakfı’nın barındırdığı 1000’in üzerinde
fotoğraf arşivinden derlendi.

Kadrajın Ötesinde RAUF R. DENKTAŞ 

YENİ yapımları ve beğeni kazanan prog-
ramları izleyiciye sunan TRT Müzik, hafta bo-
yunca sevilen yapımları müzikseverlerle buluş-
turacak. "Köprü", "Laterna" ve "Eric Clapton Kon-
seri"nin yanı sıra Mustafa Keser'in hayranlarıy-
la yeniden buluşacağı "Ustadan İstekler" programı
da seyircinin beğenisine sunulacak. Samimi ve do-
ğal tavırlarıyla tanınan sanatçı Keser, bu akşam
22.45'te gerçekleşecek yayında, sevilen türkülerle
izleyicilerin istek şarkılarını seslendirecek.

Türk dünyası ve gönül coğrafyasından ör-

nekler sunarak müziğin birleştirici gücüyle ev-
rensel gelişime katkıda bulunmayı amaçlayan
TRT Müzik'te, Kerkük'ten Azerbaycan'a köp-
rülerin kurulacağı yeni bir program başlayacak.
TRT Ankara Radyosu sanatçısı Ahmet Tuzlu ile
Kerkük türküleri, TRT Ankara Radyosu sanat-
çısı Senem Akdemir ile de Azerbaycan türküle-
ri can bulacak. Yöresel sazlar ve neşeli ezgilerle
yüreğe dokunan Kerkük türküleri ve iki devlet
tek millet kavramını hatırlatan Azerbaycan ez-
gileri ile gönüllere seslenecek program, yarın

20.00'de TRT Müzik'te başlayacak.
Ünlü sanatçı Eric Clapton'ın Londra Royal

Albert Hall'da verdiği "70. Doğum Günü Kutla-
ması" konseri, 23 Ocak'ta 14.15'te yayınlanacak.
Klasik blues parçalarıyla kendi klasiklerini har-
manlayan sanatçının 7 yıl önceki konseri, canlı kay-
dedilerek, aynı yıl albüme dönüştürülmüştü.

TRT Müzik'te yayınlanan ve Türkiye'nin se-
vilen oyuncularını müzik sahnesine davet eden
"Laterna" ise bu hafta oyuncu Çetin Altay'ı ko-
nuk edecek. Meral Azizoğlu ve Hakan Güngör'ün
sunduğu program, pazar günü 21.00'de ekrana ge-
lecek.

TRT Müzik'te sevilen programlar

https://aydinlik.com.tr/haber/babamin-sarkilari-zorlu-psm-de-272189
https://aydinlik.com.tr/haber/bozkurt-kuruc-sahneden-ugurlandi-272191
https://aydinlik.com.tr/haber/ogrencileri-icin-sergi-duzenledi-272193
https://aydinlik.com.tr/haber/firtina-cocuk-halis-kurtca-da-272196
https://aydinlik.com.tr/haber/kadrajin-otesinde-rauf-r-denktas-272198
https://aydinlik.com.tr/haber/trt-muzik-te-sevilen-programlar-272199
https://aydinlik.com.tr/haber/inatlasma-272187


KREMLİN Sözcüsü
Dmitry Peskov, NATO’nun
savunma için değil, yüzleşme
için özel olarak tasarlanmış ve
oluşturulmuş bir örgüt olduğu-
nu söyledi. Rusya’nın NATO’yla
olan sorunun bir gecede gelişmediğini
belirten Peskov, 1990’lardan bu yana saldırgan
siyasetlerin yürütüldüğünü belirtti. NATO’nun
“barış ve refah güvercini olmadığını” ve Rusya’nın
sınırlarında huzursuzluk yarattığını vurguladı. Pes-
kov, NATO'nun altyapısı, eğitmenleri, savunma
ve saldırı silahları ile kademeli olarak Ukrayna top-
raklarına işgal ettiğini gözlemlediklerini kaydetti.
Rusya’nın, kırmızı çizgilerinin aşılmasına ta-
hammül edemeyeceğine dikkat çeken Peskov,
NATO’nun Ukrayna’daki faaliyetleriyle bu kırmızı
çizgilere yaklaştığını söyledi. NATO’nun faali-
yetlerinin sadece Rusya için değil, Avrupa için de
tehdit olduğunu belirten Peskov, Rusya Devlet
Başkanı Putin’in, NATO’nun askeri kanadının
1997’deki sınırlarına dönmesi tavsiyesini hatır-
lattı. Peskov, Ukrayna’nın NATO’ya üye yapılması
amaçlarından ve Donbas’a yönelik yıkıcı faali-
yetlerden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Pes-
kov, Donbas’ta Rus askerinin olmadığını belirt-

ti ve NATO’nun,
Rusya’nın güven-
lik kaygılarına say-

gı duyması halinde
Rusya’nın görüş-

melere hazır olduğu-
nu ifade etti.

‘ASKER ÇEKİLMESİNE
İZİN VERMEYECEĞİZ’

NATO Genel Sekreteri Jens Stolten-
berg, 1997'den beri blokta olan ülke-
lerin NATO’dan asker çekmelerine
müsaade etmeyeceğini söyledi. Bu
ülkelerin askerlerinin, NATO’nun askeri
kanadının yarısını oluşturduğunu vur-
gulayan Stoltenberg, çekilmeye izin
vermeleri halinde NATO ülkelerinin
korunmasız kalacağını iddia etti.
Stoltenberg, nükleer silahların azal-
tılması konusunda NATO’nun Rus-
ya’yla görüşebileceğini de söyledi.
NATO’nun Rusya’nın endişelerini
“dinlemeye hazır” olduğunu be-
lirten Stoltenberg, Ukrayna’daki ge-
rilimi düşürme çağrısı yaptı.

ÇİN Halk Cumhuriyeti 2021
yılında yüzde 8,1'lik bir büyüme
kaydettiğini açıkladı. Bu veri son
on yılın en yüksek büyüme ora-
nı. 2021 yılı için büyüme hedefi,
geçen sene yüzde 6 olarak belir-
lenmişti. 2020 büyüme oranı ise
yüzde 2,3.Çin Bilimler Akademisi
tarafından yayınlanan bir rapora
göre, Çin'in GSYİH büyümesinin
2022'de yüzde 5,5 civarında olma-
sı bekleniyor.

Piyasa beklentisini aşan ve iki yıl-
lık dönemde diğer büyük ekonomilerin
çoğunu gölgede bırakan güçlü ge-
nişleme, ülkenin sıfır toleranslı salgın
stratejisine dayanarak, Batı'nın baskı-
larına rağmen Pekin'in devam ettirdi-
ği istikrarlı bir ekonomik iyileşme yolu-
nu ortaya koyuyor. Emlak sektöründe-
ki sıkıntılar ve emtia fiyatlarının artışın-
dan kaynaklanan sorunlara rağmen bu
büyüme dünyada büyük bir etki yarattı.

GSYİH 18 TRİLYON DOLAR

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından
dün yayınlanan verilere göre, ülkenin

2021'deki toplam GSYİH'si 114,37 trilyon
yuana (18 trilyon dolar) ulaştı.

NBS'ye göre 2021'de Çin'in kişi başına
düşen GSYİH'sı yaklaşık 12 bin 551 dolar
olup, Dünya Bankası tarafından tanımlanan
"yüksek gelirli ülke" GSYİH'sine yaklaştı ve
kişi başına küresel ortalama GSYİH'sini
geride bırakıyor.

2021'in dördüncü çeyreğinde, Çin'in
GSYİH'si yüzde 4 büyüdü. Birinci, ikinci ve
üçüncü çeyrekte ekonomik büyüme sırasıyla
yüzde 18,3, yüzde 7,9 ve yüzde 4,9 olarak
gerçekleşti. 2021'deki ekonomik hacim,
2020'ye kıyasla 2 trilyon dolarlık bir artışı
temsil ediyor. Bu veri dünyanın 8. en büyük
ekonomisi İtalya'nın 2020'deki GSYİH'sine
eşdeğer.

NBS'ye göre, ülke çapındaki tüketimin
bir yansıması olan perakende satışlar, ge-
çen yıl yıllık yüzde 12,5 artışla 44,08 trilyon
yuana yükseldi. Sanayi katma değeri yüz-
de 9,6 arttı ve sabit kıymet yatırımı yüzde
4,9 artarak 54,45 trilyon yuana ulaştı.

Cuma günü açıklanan gümrük verileri-
ne göre, 2021'de Çin'in dış ticaret hacmi
2021'de 6,05 trilyon dolara ulaştı ve ilk kez
6 trilyon dolarlık eşik noktasını aştı.

‘NATO barış ve refah güvercini değil’

Çin'de son on yılın
en büyük büyümesi
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KAZAKİSTAN’da Ku-
rucu Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev’in ye-
ğeni Samat Abiş’in Ulusal
Güvenlik Komitesi Başkanı
Birinci Yardımcılığı gör-
evinden alındığı bildirildi.

Kazakistan Cumhur-
başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhur-
başkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararıyla
Abiş’in ülkenin Ulusal Güvenlik Komitesi Baş-
kanı Birinci Yardımcılığı görevinden alındığı be-
lirtildi. Daha önce eski Ulusal Güvenlik Komi-
tesi Başkanı Karim Masimov ve yardımcılarının
vatana ihanet suçu işledikleri şüphesiyle gözaltına
alındıkları ancak Abiş’in görevine devam ettiği
ifade edilmişti. Nursultan Nazarbayev’in damadı
Timur Kulibayev’in da Ulusal Girişimciler Oda-
sı Atameken’in Başkanlığı görevinden istifa et-
tiği açıklandı.

Nazarbayev'in yeğeni
görevden alındı

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin yö-
netiminin, Ortadoğu'da angajmanlarını azalt-
ma arayışındaki ABD'nin geride bırakacağına
inanılan “güç boşluğunu" doldurma niyeti ta-
şımadığını belirtti.

Global Times'ın haberine göre Dışişleri Ba-
kanı Wang, geçen hafta ülkesinde konuk et-
tiği Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) ile Türkiye ve
İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerinden
ardından değerlendirmede bulundu.

ABD'nin son dönemde Ortadoğu'daki askeri
varlığını, enerji alanında bölgeye bağımlılığını
azaltma yoluna girmesiyle bölgede "güç boş-
luğu" doğduğu fikrine katılmadığının altını çi-
zen Wang, "Biz Ortadoğu halklarının bölgenin
efendisi olduğuna inanıyoruz. Burada bir güç
boşluğu söz konusu değil, dışardan bir efendiye
ihtiyaç yok." ifadesini kullandı.

'NEOLİBERALİZM 
İLAÇ DEĞİLDİR'

Wang, Orta Doğu'nun eski bir tarihe, özgün
kültürlere ve zengin yer altı kaynaklarına sahip
olduğunu fakat aynı zamanda dış müdahale-
ler nedeniyle uzun yıllar süren kargaşa ve ça-
tışmalardan mağdur edildiğini belirterek, "Çin
Ortadoğu'nun istikrara kavuşması ve kalkın-
masını hızlandırmasını daima desteklemektedir."
ifadesini kullandı.Uluslararası toplumun Orta-
doğu'da istikrara katkı sağlaması gerektiğini an-
cak sorunlara yol açacak müdahalelerden ka-
çınmasının önemini vurgulayan Wang, "Orta-
doğu'nun kalkınmaya ihtiyacı var. Bölge ülke-
leri dış modellerden bir şeyler öğrenebilirler fa-
kat onları aynen kopya etmemeleri gerek.
Neoliberalizm her derde deva ilaç değildir." ifa-
delerini kullandı.

BELARUS Cumhurbaşkanı Lukaşenko,Ba-
ğımsızlık Sarayı’nda askeri yetkililerle Belarus-
Rusya ortak askeri tatbikat planıyla ilgili top-
lantı yaptı. Lukaşenko,  ülkesinin batı sınırla-
rına ABD askeri dahil Polonya ve Baltık ülke-
lerinin 30 binden fazla asker ve silah konuş-
landırdığını söyledi. 

Son verilere göre, Polonya ve Baltık ülkele-
rinin Belarus sınırına 30 binden fazla asker, teç-
hizat ve silah yerleştirdiğini aktaran Lukaşenko,
Polonya’nın bölgeye askeri teçhizat yerleştirmesi
için NATO’ya başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Lukaşenko, "Bu neden yapılıyor? Bundan bir
sonuç çıkabilir. Ciddi bir şeye hazırlanıyorlar. En
azından uzun bir şeye." ifadesini kullandı.

8 İLA 10 BİN ABD ASKERİ VAR

Belarus’un batısındaki ülkelerde ABD birlik-
lerinin varlığına da dikkat çeken Lukaşenko, "Po-
lonya ve Baltık ülkelerinde dönüşümlü olarak 8
ila 10 bin ABD askeri bulunuyor. Amerikalılar
burada ne yapacak? Siz buraya uzaklardan gel-
diyseniz, bizi ve Rusya’yı 'askeri tatbikat, manevra
yapıyoruz' diye niye suçluyorlar? Bazı ‘ateşli’ kim-
seler açıkça savaşa çağrı yapıyor." diye konuş-
tu. Belarus’un güney sınırlarındaki durumun da
endişe verici olduğuna işaret eden Lukaşenko,
Ukrayna tarafında askeri birliklerde artış oldu-
ğunu söyledi.

Lukaşenko, "Ukrayna, sınırlarımızın yakınında
ulusal muhafız birliklerini 'radikal milliyetçiler'den
toplayarak güçlerini genişletmeye devam edi-
yor." ifadesini kullandı. Lukaşenko, Ukray-
na’nın Belarus sınırları yakınında özel operasyon
düzenlediği ve sınır bölgesine 10 bine yakın as-
ker çekildiği bilgisini paylaştı.

Belarus'a kuşatma

Mali, Fransa'ya karşı ayaktaMali, Fransa'ya karşı ayaktaMali, Fransa'ya karşı ayaktaMali, Fransa'ya karşı ayaktaMali, Fransa'ya karşı ayakta

ÖZGÜR ALTINBAŞ

MALİ başbakanı cumartesi günü
yaptığı açıklamada, ülkenin Batı
Afrika Devletleri Ekonomik Top-

luluğu (ECOWAS) ve Batı Afrika Ekono-
mik ve Parasal Birliği tarafından uygulanan
ekonomik yaptırımlara karşı resmi şikâyet-
te bulunacağını duyurdu. Duyuru, geçiş
dönemi başbakanı Choguel Maiga tarafın-
dan devlet televizyon kanalında yayınlanan
bir röportaj sırasında yapıldı. Görüşme sı-
rasında Choguel Maïga, eski sömürge gücü
Fransa'yı, ülkeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla
yaptırımların arkasında olmakla suçladı.
Cuma günü başkent Bamako'daki ana mey-
danda on binlerce kişi yaptırımları protes-
to etmek için toplanmıştı. Ülke genelinde ise
milyonlarca kişi Fransa'yı ve bu yaptırımla-
rı protesto ediyor.

ECOWAS YAPTIRIMLARI

Aylarca süren diplomatik gerilimlerin
ardından, ECOWAS liderleri Mali ile sınır-
ları kapatma ve ticaret ambargosu uygulama
konusunda anlaştılar. Uygulanmak istenen

yaptırımlar arasında, mali yardımın iptali, te-
mel ihtiyaç ürünleri ve tıbbi malzemeler dı-
şında Bamako ile her türlü ticari işlemin as-
kıya alınması, Mali'deki ECOWAS büyükel-
çilerinin geri çağırılması, Batı Afrika Dev-
letleri Merkez Bankası'ndaki Mali varlıkla-
rının dondurulması ve Mali ve ECOWAS üye-
si ülkeler arasındaki sınırların kapatılması
maddeleri yer alıyor. Yaptırımların amacı, sö-
mürgeciliğe karşı olan mevcut yönetimi de-
virmek. Ülkenin lideri Goita bu yaptırımla-
rın yasa dışı olduğunu belirtmişti.

AMBARGO HALKI BİRLEŞTİRDİ

Yaptırım kararlarından sonra Mali'deki
mevcut yönetim, ECOWAS tarafından ülkeye
uygulanan yaptırımlara karşı gösteriler ya-
pılması çağrısında bulundu. Milyonlarla ifa-
de edilebilecek kitleler, yaptırımlara karşı so-
kaklara döküldü ve mevcut yönetime deste-
ğini sundu. Yaptırım ile boyun eğdirilmek is-
tenen Mali halkı, ters bir tepki ile Fransa ve
bu yaptırımları yapan ECOWAS'a karşı bir-
leşti. Mali halkı, ulusal gururlarının ayaklar
altına alındığını düşünüyor. Mali başbakanı
yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar devletimi-

zi zayıflatıyor ve bizi küçük düşürüyor ama
Afrikalılar olarak aramızdaki yabancı etkiler
ortadan kaldırılırsa uzlaşı sağlayabiliriz.”
dedi. Bu tepki, orduya bir an önce seçimler
düzenlemesi ve iktidarı “sivillere” devretmesi
için baskı yapmak isteyen Fransa ve bölgesel
müttefikleri için olumsuz bir gelişme. Yaptı-
rımların daha da arttırılması, Mali'nin ken-
di ulusal parasını basmasından, Avrasya ül-
keleriyle yeni ittifaklara yönelmesine kadar
birçok bağımsız hamleyi de tetikliyor. Ayrı-
ca mevcut hükümetin meşruluğunu da art-
tırıyor.

TÜRKİYE, RUSYA VE 
ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİ ARTIYOR

Halkın tepkisi sadece orduyu güçlendir-
mekle kalmıyor, aynı zamanda eski bir Fran-
sız sömürgesi olan Mali'de yıllardır zemin ka-
zanmakta olan “Fransız karşıtı duyarlılığı” da
derinleştiriyor. Sömürgeciler için bir diğer risk
de bu yaptırımların bölgede Fransa ile rekabet
eden ülkelerin, özellikle Türkiye, Rusya ve
Çin'in popülaritesini artırması. Gösterilere ait
fotoğraflarda kalabalığın arasında bazı Rus
bayrakları bile görülüyor.

Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin
Batı Afrika ekonomik bloğu ECOWAS'ın, as-
keri liderlerinin seçimler yapmadan önce beş
yıla kadar iktidarda kalmayı teklif etmesinin
ardından Mali'ye yeni yaptırımlar uygulama
kararının desteklemesini engellemişti.

13 Ocak'ta Türkiye Bamako Büyükelçisi
M. Murat Onart, Askeri Ataşe Albay Güner
Çelik eşliğinde Mali Savunma ve Muharip
Gaziler Bakanı Albay Sadio Camara’yı ziyaret
ederek ikili iş birliği konularını ele almıştı. 13
Ekim 2021'de ise Büyükelçiliğin Askeri Ata-
şesi Albay Ercan Eskici, görevi hitamında
Mali Devlet Nişanı’na layık görülmüştü.

14 Ocak'ta yapılan mitingde ise başbakan,
Gine, Rusya, Çin, Cezayir ve Moritanya'ya
destekleri için teşekkür etmişti.

RUSYA'DAN ASKERİ YARDIM

Mali ordu sözcüsü, Rus askerlerinin,
Fransız birlikleri tarafından boşaltılan bir üsse
Malili kuvvetleri eğitmek için kuzeydeki
Timbuktu kentine konuşlandırıldığını söy-
lemişti. Mali hükümeti geçen yılın sonların-
da ülkeye Rus askeri eğitmenlerin geldiğini
söylemişti.

'Bölgenin efendisi 
Ortadoğu halklarıdır'

Mali'de,�Batı�Afrika�Devletleri�Ekonomik�Topluluğu'nun�(ECOWAS)
Fransa'nın�dayatmasıyla�yaptırım�uygulaması�milyonları�sokağa
döktü.�Yaptırımlar�sonrasında�birçok�alanda�milli�politikalara�yöne-
len�Mali'de,�Türkiye,�Rusya�ve�Çin�ile�iş�birliğinin�arttığı�belirtiliyor
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2022 sezonunda Formula 2 Dünya
Şampiyonası'nda mücadele edecek milli
pilot Cem Bölükbaşı, pistlerde ilkleri başar-
mak istediğini söyledi.

E-spordaki başarılarını pistlere de taşıyan
23 yaşındaki sürücü, GT4 Avrupa ile Euro-
formula serilerinde elde ettiği derecelerle dik-
kati çekti. F3 Asya
Serisi'nde de yarı-
şan Cem Bölükba-
şı, 2022 sezonu
öncesi Van
Amersfo-
ort Ra-
cing takı-

mıyla Formula 2 test sürüşlerine katıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu

Dabi'de yapılan test yarışlarında en başarılı
10 pilot arasında yer alan Cem Bölükbaşı,
yeni sezon öncesi Çek Cumhuriyeti takımı
Charouz Racing System ile anlaşmaya var-
dı. E-spordan Formula 2'ye yükselerek dün-
yada bir ilki başaran Cem Bölükbaşı, kari-
yerinde yeni bir sayfa açtı.

'2022'Yİ EN AZ 2021 KADAR
BAŞARILI GEÇİRMELİYİZ' 

Cem Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, F2
Dünya Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde
ederek hayallerinden birini
gerçe-

ğe dönüştürdüğünü belirtti.
Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile ge-

tiren 23 yaşındaki pilot, "En iyi performan-
sımızı sergilememiz gerekiyor. 2021 bizim
için çok iyi geçti. 2022'yi de en az 2021 ka-
dar iyi geçirmemiz gerek. Hatta katbekat daha
iyi yapmamız gerekiyor. Kendimizi göster-
meye devam edeceğiz. Hikayemize sonu-
na kadar devam etmek, ilkleri başarmak is-
tiyoruz." ifadelerini kullandı.

'F2 ATTIĞIM EN BÜYÜK
ADIM' 

Simülasyon yarışlardan Formula 1'e
yükselen ilk pilot olmayı hayal ettiğini vur-

gulayan Cem Bö-
lükbaşı, şu

görüşleri aktardı: "Bunu rüyalarda görüyor-
sunuz tabii ki. Aslında hayaller teker teker ger-
çek oluyor. Bunun için çalışıyoruz. Bu ger-
çek olana kadar çalışmaya devam edeceğiz.
F2 Dünya Şampiyonası'nda yarışmak şu ana
kadar attığımız en büyük adım. Dünyada bir
ilki başardık ama aslında bu işin ilk basa-
mağıydı. En büyük hayalim F1'e girebilmek
ama şu an F2'deki performansıma odaklıyım.
Elimden gelenin en iyisini yaparak Formula
2'de kendimi göstermek istiyorum."

Cem Bölükbaşı, tanışma fırsatı bulduğu
Formula 1 pilotu Fernando Alonso ile aynı
anda pistleri paylaşmak istediğini kaydetti.

F1'de 2 dünya şampiyonluğu bulunan İs-
panyol sürücüye her zaman özel bir ilgisinin
olduğundan bahseden Cem Bölükbaşı, "İn-
san olarak ve pistteki tüm hareketleri ile sü-
rüşü çok ilgimi çekerdi. İlk izlediğimden beri
çok başarılı bir pilottu. Çalışma şansı bul-
duğum ve alçakgönüllü olduğunu gördüğüm
için kendisini daha çok sevdim. Alonso, her
zaman favori pilotum olmuştur. Şu an aynı
hafta sonunda aynı pisti paylaşacağız ama
bakalım belki ileride aynı anda pisti payla-
şabiliriz." değerlendirmesini yaptı. 
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A
SLINDA daha 18-19 yaşlarında
nasıl bir karakteri olduğu belli olmuş.
NCAA’de oynayabilmek için daha

önce profesyonel olarak oynamamak gerekir.
17 yaşında Fenerbahçe’den 33 bin dolar al-
dığı biliniyor. Nike ile sponsorluk anlaşma-
sı yapmış. Bayağı profesyonel olmuş. Bu ge-
rekçe ile NCAA’de oynaması kalıcı olarak
yasaklandı.

FRANSIZ KANALINDA 
SOYKIRIM YALANINA SARILDI 

France 24, Fransa’nın yurtdışına farklı dil-
lerde yayın yapan “devlet” televizyon kanalı.
Fransa’nın devlet politikası doğrultusunda ya-
yın yapıyor. Geçen hafta, en yoğun izlenen
saatlerinde France 24, para hırsı yüzünden
NCAA’de oynayamamış Fetöcü Enes Kan-
ter ile İngilizce yapılan röportajı yayınladı. 

Enes Kanter, önce Çin’e saldırdı. Em-

peryalizmin Uygur yalanını tekrarlayarak Elon
Musk’ın Sinciang’da açtığı Tesla Sergi Sa-
lonu’nu eleştirdi. Nike’ı üretimlerini Çin’de
yaptığı için eleştirdi, Nike’ın yaptığını modern
kölelik olarak değerlendirdi. Çin’i eleştirmi-
yor diye LeBron James’e saldırdı. Herkes
sanki onun gibi ABD’nin piyonu olacak! Ve
nihayet lafı Pekin’de yapılacak Kış Olimpi-
yatları’na getirdi. Emperyalizmin Asya’daki
yalanı olan, Uygur Türklerine sözde uygu-
lanan soykırımı bahane ederek sporcuların
Pekin’de yarışmamasını dillendirdi.

BİR TÜRK OLARAK 
GÖRMEDİK, GÖRMEYECEĞİZ 

Kanter, Çin’e saldırısı bitince Türki-
ye’ye saldırmaya başladı. 15 Temmuz ge-
cesi Fethullah Gülen’in yanında olduğunu
belirtti. Eskiden Türkiye’de demokrasi ol-
duğunu söyledi. Eskiden dediği günler,
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli komu-
tanlarının ve Vatan Partisi, Aydınlık ve Ulu-
sal Kanal’ın yöneticilerinin Silivri’de tutul-
duğu günler. Şimdi ise, en fazla gazetecinin
hapiste olduğu ülkenin Türkiye olduğunu id-

dia etti. Gazeteci dedikleri, Zaman ve Ta-
raf paçavraları üzerinden Amerika’nın Tür-
kiye’yi bölmek ve sömürge haline getirmek
için yalanlarıyla Amerikancı darbeyi hazır-
layan teröristler. Babasının hapiste olduğunu
iddia etti. Nihayetinde Tayyip Erdoğan’a sal-
dırdı. Türkiye’de demokrasinin olması için
Erdoğan’ın gitmesi gerektiğini söyledi. Bu-
nun için ABD ve Avrupa Birliği’nin devre-
ye girmesi gerektiğini belirtti. Programın su-
nucusu, Erdoğan’ın seçimle mi gideceğini
sordu. Kanter, Erdoğan’ın bir şekilde se-
çimleri kazanacağını ve Erdoğan’ı batılıla-
rın götürmesi gerektiğini söyledi.

Son olarak Kanter’in ABD vatandaşlığı-
na başvurusu konuşuldu. İsabet olmuş. Za-
ten onu bir Türk olarak görmedik, görme-
yeceğiz. Özgürlük anlamına gelen Freedom
soyadını ismine eklemiş. Neden diye sordu,
sunucu. Soyadı seçimi, Çin ve Türkiye gibi
insan haklarının uygulanmadığı ülkelere
karşı bir tepkiymiş. Vaiz kılığına giren bir te-
röristin ağzından çıkan iki kelimeye göre ha-
reket eden ve Amerikan emperyalizminin pi-
yonu olmuş biri, bize özgürlük dersi verecek.

Sen ne kadar özgürsün ki?

ALINACAK DERSLER VAR... 

Gelelim bu röportajdan alınacak dersle-
re…

DERS 1: Çin’e kim saldırıyorsa Türki-
ye’ye de saldırıyor. Türkiye’yi kim karıştırmak
istiyorsa Çin’i de o karıştırmak istiyor. Tür-
kiye ve Çin, aynı düşmanın saldırısıyla mu-
hataptır. Çin ve Türkiye, bu düşmana karşı
artık müttefik olmalıdır.

DERS 2: Sadece Enes Kanter’in lafla-
rına değil, Hakan Şükür’ün Çin’e saldıran
paylaşımlarına da bakın. ABD, Kuzey
Irak’taki Türkmenleri sürerken neredeydiniz?
“Uygur Türklerine baskılar yapılıyor” yala-
nı Türkiye düşmanlarının yalanıdır. Kim bu
yalanı tekrarlar, Türkiye düşmanıdır.

DERS 3: Kanter, ABD’nin sesi. ABD ve
Avrupa Birliği’nin Erdoğan’ı götürmesini söy-
lerken bunun seçim ile olmayacağını ifade
ediyor. Peki nasıl olacak? Ya Romanya, Gür-
cistan, Ukrayna, Estonya gibi ülkelerde de-
nenen kadifemsi turuncumsu hareketlerle ki
bu hareketlerin bu coğrafyada artık geçer-

liliğini kaybettiğini Belarus ve Kazakistan’da
gördük; ya da Irak, Libya, Suriye’de olduğu
gibi silahlı müdahale ile. Çevremizdeki
Amerikan silahlarının ve üslerinin çoğalması
da bu tezi destekliyor. “ABD U dönüşü yap-
tı” tezini ortaya atanlar ya çok saf ya Türk
Milleti’ni saf zannediyor.

DERS 4: Bayram değil seyran değil,
France 24 bu röportajı neden yaptı? Fran-
sız Devlet Televizyonu, Çin ve Türkiye kar-
şıtı propagandayı ekranlara getirmek zorunda
kaldı. Atlantik kaybederken, algı oluşturma
görevini yerine getirdi. Düşmanı sadece ABD
olarak belirlemek hatadır. Düşman ABD ve
kökleri emperyalizme dayanan Batı Avru-
pa’dır. Hâlâ, Kurtuluş Savaşı’ndaki dostları-
mız dost düşmanlarımız düşmandır.

DERS 5: Özgürlük soyadı Enes’e çok ya-
kışmış. Özgürlük, ABD emperyalizminin çı-
karlarına hizmet eden bir sözcüktür. Bu coğ-
rafyada özgürlüğe “Bağımsızlık” diyoruz. Bir
milletin bağımsızlığı olmadan o milletin bi-
reylerinin özgürlüğü olmaz. Bağımsızlığını kay-
bedenler Enes gibi piyon olur, ismine ekle-
yeceği soyadı bile Amerikanca olur!

Pivot değil piyon! 

halklailiskiler@aydinlik.com.tr

Cem
ZEREN

Cem Bölükbaşı ilklerin peşinde 

Djokovic’e 
Avustralya’ya

giriş yasağı
AVUSTRALYA Açık Tenis Tur-

nuvası'na katılmak üzere aşı mua-
fiyetiyle gittiği Melbourne'dan sınır
dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djo-
kovic’in Avustralya'ya girişi 3 yıl bo-
yunca engellendi. 

Avustralya Göç Bakanı Alex
Hawke'nin, Avustralya Göç Yasa-
sı kapsamında bakanlık yetkilerini
kullanarak Djokovic'in vizesini ip-
tal etme kararı aynı zamanda “be-
lirli koşullar dışında” Sırp raketin ge-
lecek üç yıl boyunca Avustralya'ya
dönmesinin yasak olduğu anlamı-
na geliyor. Avustralya Federal Mah-
kemesi'nin Bakan Hawke'nin ka-
rarını onaylamasının ardından tek
erkeklerde turnuvanın son şampi-
yonu olarak unvanını koruma şan-
sını kaybeden 34 yaşındaki ünlü te-
nisçi, önceki gece ülkeyi terk etmek
zorunda kalmıştı.

AŞI OLUP OLMADIĞI 
BELİRSİZ

Avustralya Başbakanı Scott
Morrison, Avustralya Kanal 9 rad-
yosunun konuyla ilgili sorularını
cevaplayarak, Djokovic'in Avus-
tralya'ya 3 yıldan önce dönüşüne ga-
ranti vermedi ancak şartların de-
ğişmesi durumunda sürenin de kı-
salabileceği sinyalini verdi. Aşı kar-
şıtı olarak bilinen tek erkekler te-
nisinin bir numaralı ismi Djoko-
vic'in, Kovid-19 aşısı olması duru-
munda daha erken dönme olasılı-
ğının olduğunu belirten Başbakan
Morrison, “Üç yıllık bir süreyi kap-
sıyor ancak doğru koşullarda geri
dönmesi için bir fırsat var ve bu o za-
man düşünülecek.” ifadelerini kul-
landı.

Kovid-19 aşısı olup olmadığını
açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak
tarihlerinde Melbourne'da yapıla-
cak Avustralya Açık Tenis Turnu-
vası'na tıbbi muafiyet kararıyla ka-
tılacağını bildirmişti. Melbourne'e

ulaştıktan sonra muafiyet kararı
kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vi-
zesi iptal edilen Djokovic, mülteci-
lerin de bulunduğu otele gönderil-
mişti.

ÇOK KONUŞULAN SÜREÇ

Avustralya Açık'ta 9, kariyerin-
de 20 grand slam şampiyonluğu bu-
lunan Djokovic, vize iptaline itiraz
ederek kararı federal mahkemeye
taşımıştı. Avustralya Federal Dev-
re ve Aile Mahkemesinde görülen
davada, Djokovic haklı bulunmuş,
Avustralya hükümetinin vize ipta-
li kararı kaldırılmıştı. Kararın ar-
dından tutulduğu otelden ayrılan
Djokovic, Avustralya Açık Tenis
Turnuvası'nın finallerinin oynandığı
Rod Laver Arena'da antrenman-
larını sürdürüyordu. Ancak Avus-
tralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin,
yetkilerini kullanarak Sırp tenisçi-
nin vizesini yeniden iptal etmesi üze-
rine, Djokovic'in avukatları tekrar
mahkemeye başvurmuştu. Melbo-
urne kentindeki Avustralya Fede-
ral Mahkemesi'nde 3 hakimden
oluşan ekibin baktığı duruşmada
Bakan Hawke'nin verdiği vize iptali
kararı onaylanmıştı.

‘İhracat’ yeşil sahalarda

YÜZ bini aşkın ihracatçının çatı kuru-
luşu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),
7’den 70’e toplumun tüm kesimlerine ih-
racatı tanıtmak amacıyla sürdürdüğü pro-
jelerine bir yenisini daha ekledi. TİM, Tür-
kiye Futbol Federasyonu (TFF) ile iş birli-
ğine giderek futbolseverlere ulaşmak için
yeşil sahalara indi. Yapılan iş birliği kap-
samında, Spor Toto Süper Lig’de sezonun
geri kalanında ev sahibi takımların saha-
sında oynanacak karşılaşmalarda “İhra-
catımız Şampiyonlar Ligi’nde, Hedef 250
milyar dolar” ibareli pankartla çıkılacak. Pro-
je ilk olarak, ligin 21’inci haftasında oynanan
Sivasspor-Trabzonspor müsabakasıyla
başladı. 

‘ARTIK ŞAMPİYONLAR 
LİGİ’NDEYİZ’

Proje hakkında bilgi veren TİM Başkanı
İsmail Gülle, şu açıklamaları yaptı: “TFF’nin,

ihracat sektörüne yönelik duyarlılığı artır-
mak için başlattığımız kampanyaya verdiği
destek çok önemli. İhracat, Türkiye’nin bü-
yümesi ve gelişmesindeki en önemli itici
güç. 2021 yılında üst üste rekorlar kırarak,
225 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Ar-
tık yeni ligdeyiz. Nasıl ki kulüpler düzeyin-
de en önemli organizasyon Şampiyonlar
Ligi’yse, biz de artık ihracatta Şampiyon-
lar Ligi’ndeyiz. Şimdi hedefimiz 250 mil-
yar dolar ihracat. 

“Ülkemizde milyonlarca vatandaşımız
futbolu takip ediyor. Genç nüfusumuz ise,
doğru yönlendirilip desteklendiği takdirde
pek çok alanda olduğu gibi, sporda da en
büyük rekabet avantajımız olacak. Bu
yüksek potansiyel, spora olan ilgi ve sev-
gi, Türkiye’de sporun gelişimi, ihracat
açısından son derece cesaret vericidir. Bu
potansiyeli daha çok ihracatçıya ve daha
fazla ihracata dönüştürmek istiyoruz.”

PUAN MÜCADELESİNDEPUAN MÜCADELESİNDEPUAN MÜCADELESİNDEPUAN MÜCADELESİNDE

SPOR Toto Süper Lig’de heyecan
ara vermeden devam ediyor.
Ligin 22’nci haftası bugün baş-

layacak, günün en çekişmeli maçında
Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı
karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat
Stadı’ndaki müsabaka  saat 20.00’de
başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1
kanalından naklen yayınlanacak. 

Hakem Halil Umut Meler’in dü-
dük çalacağı maçta, Meler’in yardım-
cılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Ke-
mal Yılmaz yapacak. Müsabakanın
4’üncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç ola-
cak. 

Teknik direktör Önder Karaveli
idaresinde yeni bir yapılanma içerisi-
ne giren Beşiktaş, 32 puanla 7’nci ba-
samakta yer alıyor. Geçen cuma sa-
hasında Gaziantep FK’yı 1-0 mağlup
eden siyah-beyazlılar, Karagümrük’ü
de yenerek yükselişini sürdürmeyi

hedefliyor. Ev sahibi Karagümrük ise
30 puanla 11’inci basamakta yer alıyor.
Volkan Demirel’in öğrencileri, geride
kalan haftada Çaykur Rizespor’u 2-0
mağlup etti. 

Karagümrük ile Beşiktaş, bu akşam
12’nci kez kozlarını paylaşacak. İki ekip
arasında daha önce oynanan 11 ma-
çın 7'sini Beşiktaş kazandı, 2 karşılaş-
ma berabere tamamlandı, 2 maçta ise
Karagümrük sahadan galip ayrıldı. Ge-
çen sezon ligin ilk yarısında oynanan
karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazanırken,
Fatih Karagümrük de Vodafone
Park'ta rakibine 2-1 üstünlük kurdu.
Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında oy-
nadığı ve 10 kişi kaldığı maçta ise ra-
kibini 1-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ DIŞ SAHADA
ZORLANIYOR

2021-2022 sezonunda deplasman-

da 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı
ekip, bu maçların sadece birini kaza-
nabildi. Dış sahadaki 4 karşılaşmayı
beraberlikle tamamlayan Kara Kar-
tallar, rakiplerine 5 kez mağlup oldu.
Deplasmanda sadece 7 puan alabilen
Beşiktaş, son 8 dış saha maçını ise ka-
zanamadı. 

Beşiktaş’ta kart cezalarını ta-
mamlayan Domagoj Vida ve Fran-
cisco Montero, bu akşamki karşılaş-
mada forma giyebilecek. Vida, sarı
kart cezası nedeniyle Gaziantep FK
maçında forma giyemedi. Çaykur Ri-
zespor karşılaşmasında ikinci sarı-
dan kırmızı kartla oyun dışı kalan
Montero da geçen haftaki mücade-
lede takımını yalnız bırakmıştı. Be-
şiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle
Larin ise sarı kart ceza sınırında bu-
lunuyor.

Ev sahibi Karagümrük, Ervin Zu-

kanovic ve Lucas Biglia’dan kart ce-
zaları sebebiyle Beşiktaş karşısında
faydalanamayacak. Afrika Uluslar
Kupası’nda yer alan Nijeryalı hücum
oyuncusu Ahmed Musa, bu akşamki
müsabakada da formasından uzak ka-
lacak. 

KARAGÜMRÜK’TEN 
YENİ TRANSFER 

Öte yandan, kadrosundaki eksik-
leri gidermek isteyen Fatih Kara-
gümrük, İtalyan oyuncu Davide Bi-
raschi'yi kadrosuna kattı. Kırmızı-si-
yahlı kulübün sosyal medya hesabın-
dan yapılan açıklamada, 27 yaşında-
ki savunma oyuncusunun sezon so-
nuna kadar kiralandığı belirtildi. İtal-
ya Serie A ekiplerinden Genoa'dan ki-
ralanan Biraschi, bu sezon ligde 14,
İtalya Kupası'nda da 2 olmak üzere
toplam 16 maçta forma giydi.

KARA KARTAL İLE KARAGÜMRÜK 
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MARS�LYA taraftarı, milli futbolcumuz
Cengiz Ünder için Lille maçı öncesi özel
bir tribün şovu yaptı. Bordeaux'ya attığı
golle Marsilya'ya 44 yıl sonra deplas-
manda galibiyeti getiren milli futbolcumuz
için taraftarlar Türk bayrağı ve pankart açtı.
Lille maçı öncesi tribünde açılan pankartta
Cengiz Ünder'in soyadı ve kalp içerisinde
Türk bayrağı yer alırken, "Bu tarihi zafer
için tebrikler ve teşekkürler" ifadeleri yer
aldı. Öte yandan statta Athena'dan "Arsız
Gönül" şarkısı çaldı.

'HENRY GOLÜ'
Geçen hafta oynanan Bordeaux ma-

çında rakipleri ipe dizerek 3 puanı getiren
golü atan Cengiz, bu kez de Lille maçında
resital yaptı. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in
formasını giydiği Lille, Marsilya deplasma-
nından 3 puanla dönmeye çok yaklaşmıştı
ama Cengiz Ünder'e takıldı. Dimitri Pa-
yet'in pasında ceza sahasının sol çapra-
zında ters ayağıyla topla buluşan Cengiz,
harika bir kesme vuruşla skoru 1-1'e ge-

tirdi. Sosyal medyada futbolseverler Cen-
giz'in bu golüne "Henry golü" benzetmesi
yaptı.

Abdulkadir'in dönüşüAbdulkadir'in dönüşüAbdulkadir'in dönüşüAbdulkadir'in dönüşüAbdulkadir'in dönüşüAbdulkadir'in dönüşüAbdulkadir'in dönüşüAbdulkadir'in dönüşüAbdulkadir'in dönüşü

G
ALATASARAY'I eleştirmekten ar-
tık yoruldum. Bir Galatasaraylı ola-
rak da çok üzgünüm. Öyle bir en-

kaz bırakıldı ki Galatasaray'ın kucağına... Fa-
tih Terim'i de suçlşamak istemiyorum. Ama
günahı ve sevabı Terim ve yönetimin maa-
lesef. Fatih Terim'in gönderiliş şeklini tasvip
etmediğimi söylüyorum ama günahlar se-
vapları geçti. Gençleştirmenin böyle olma-
yacağını birkaç kez daha yazmıştım. Altya-
pıdan oyuncu çıkartmadan gençleşilmez. Yeni
hocayla da ilgili daha çok yeni olduğu için eleş-
tiri doğru olmaz ama kaliteyle ilgili kelimem
onun için de geçerli.  Ben Galatasaray'a ye-
terli bir hoca olduğuna inanmıyorum. Yö-
netimin her tarafından ayrı bir ses çıkıyor.
Bunları sıralamak istemiyorum ama kulübün
bu şekilde yönetilmesi sonucunda tüm
branşlarda büyük çöküş var. Bu gidişatın so-
nunda Galatasaray'ın en kısa zamanda ca-
mia olarak toparlanması lazım. Bunda da bi-
rinci aşamada Galatasaray'ın tekrar seçime
gitmesi lazım.  Tek adaylı bir seçime gidilip,
camiayı tek çatı altında toplamak lazım. Bu
yönetim hem maddi hem manevi yükü gö-
türemeyecek. Ağırlık altında ezildikleri mut-
lak. 

G.SARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜNE
YAKIŞMAYAN OYUNCULAR

Hatay maçına gelince 2 defa öne geçen
bir takım nasıl maçı farklı bir mağlubiyete çe-
virir hayret içerisindeyim. Bu takımın adı Ga-
latasaray! Galatasaray’ın büyüklüğü Tor-
rent'e tam anlatılamamış. Neden mi? 2-1 içe-
ri giriyorsun. Oyundan Halil'i alıp Aytaç'ı skor
korumak için alıyorsun. Ben Aytaç'ı yolda gör-
sem tanımam. Kaç maç oyadı ki kurtarıcı ol-
sun. Hep söylüyorum bu tür oyuncular Ga-
latasaray'da ilk 11 oyuncuları değil. Hatta bu
takıma alınması bile fazla lüks. 2 yan bekin
ne yaptıkları belli değil. Bekler ileri çıkarken
arkaları kontrol altına almıyorsun. Her iki be-
kin olduğu yerden geldi goller, kenar toplardan
geldi. Arkasından Taylan'ın yaptığı affedilir gibi
değil. Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir. Ayrıca orta
saha diye çıkardığınız oyuncuların hiçbiri di-
kine gitmiyor. Orta sahanın yan tarafında oy-
nayan Berkan hiçbir şekilde oyuna katkı sağ-
layamıyor. Galatasaray sadece Kerem'in ya-
pacağı işlere bağlamış kendini. Bugün Kerem'i
Avrupa'ya sattığımızda orada 1 numara ola-
maz. Bizde iyi görüntü veriyor çünkü başka
adamımız yok. İsmail Çipe'ye gelince ben bu
yaşımda o golü yemezdim. Yediği üçüncü gol-
de kolunu kullansa o golü kapattığı köşeden
yemezdi. Hala hayal dünyasında olan insan
grupları var Avrupa ile ilgili. Göreceksiniz kim
çıkarsa çıksın eleneceğiz. Çünkü kalite yok-
sunu bir takımız şu anda.  

Öte yandan penaltı sol ayaklı adama at-
tırılıyorsa o penaltıcı anca Messi gibi sol ayak-
lı bir kalitede olması lazım. Futbol dünyası-
na baktğımızda öyledir. Penaltı kullanan so-
laklar hep kaliteli ayaklar olmuştur.   van
Aanholt Premier Lig'de oynamış bir
oyuncu kimliği şu ana kadar veremedi. Tek
başına kalan Marcao da kalitesizliklerin içe-
risinde kaybolup gitti.

TAKIMIN KENDİSİNE 
FAYDASI YOK

Bizim artık üst tarafla işimiz kalmadı... Ka-
sımpaşa 21 puanla düşme hattınını çizgisinde
ve sen perşembe günü Kasımpaşa ile oy-
nuyorsun. Ya Kasımpaşa da bizi yenerse. 3'te
3 yapmış Paşa'nın bizi yenemeyeceğine
kim garanti veriyor? İçerde de oynasan
aynı futbol, aynı kalitesizlik var. Seyirci avan-
tajı yok. Çünkü takımın kendine faydası yok.
İnşallah Kasımpaşa maçında haftanın ikinci
kaosunu yaşamaz G.Saray. Çünkü olası bir
istenmeyen sonuçta sarı kırmızılılar düşünmek
bile istemediği bir kaosa sürüklenebilir. 

Kalite bu
kadar(!)
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Cenap
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SPOR Toto Süper Lig'in 21. haftasını
50 puanla lider kapatan Trabzons-

por'da, genç oyuncu Abdülkadir
Ömür'ün kötü başladığı se-

zonda takıma katkısı her
geçen hafta arttı. Ligin

ilk haftasında Öznur
Kablo Yeni Malat-
yaspor maçında
sakatlığı nede-
niyle forma giye-
meyen, daha
sonra da fazla
süre alama-
yan bordo-

m a v i l i

futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray karşı-
laşmasında da performansı nedeniyle ta-
raftarın tepkisiyle karşılaştı. Müsabakada
2-0 geriye düşen Karadeniz ekibinde, bir
taraftarın sahaya girip tepki göstermesi-
nin ardından oyundan alınan, sahayı
gözyaşlarıyla terk eden 22 yaşındaki
oyuncu, daha sonraki dönemlerde per-
formansını yükselterek sürdürdü.

4. GOLÜNÜ ATTI
Abdülkadir Ömür, 21. haftada Demir

Grup Sivasspor'a attığı gol ile bu sezon
gol sayısını 4'e yükseltti. Bordo-mavili fut-
bolcu, 2016-2017 sezonunda 2 maçta
14 dakika forma giydiği sezonun ardın-

dan oynadığı 5 sezon içerisinde en
golcü ikinci sezonunu yaşıyor. 2017-
2018 sezonunda 29 maçta 3 gol atan
genç futbolcu, 2018-2019 sezonunda ise
29 karşılaşmada 5 golle en golcü döne-
mini yaşadı. 2019-2020 sezonunda 14
müsabakada 3, 2020-2021 sezonunda
23 maçta 2 gol atan Abdülkadir Ömür,
bu sezon da 19 karşılaşma sonunda 4
gole ulaştı.

1 GOL DAHA ATARSA...
Abdülkadir Ömür, ligin geride kalan

bölümünde bir gol atması halinde en
golcü dönemi olan 2018-2019 sezonunu
yakalayacak. Abdülkadir, ligin 12. hafta-

sında Beşiktaş karşısında deplasmanda
2-1 galip gelinen karşılaşmada attığı
golle 3 puanın alınmasında önemli rol
oynadı. Genç oyuncu, 13. haftada 3-0'lık
Gaziantep FK maçında da takımının ilk
golünü atarak karşılaşmanın kazanılma-
sına katkı sağladı. Bordo-mavili futbolcu,
14. haftada VavaCars Fatih Karagümrük
karşısında deplasmanda alınan 2-0'lık
galibiyette takımının 1 golünü kaydeder-
ken, 1-1'lik Demir Grup Sivasspor ma-
çında da rakip fileleri havalandırmayı
başardı. Trabzonspor, Abdülkadir
Ömür'ün ligde gol attığı 4 maçta 3 gali-
biyet, 1 beraberlik alarak 10 puan elde
etti.

HAFTANIN 
PANORAMASI

Haftanın takımı:
HATAYSPOR

Haftanın oyuncusu:

Haftanın teknik direktörü:
AHMET ÇALIK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

O  G   B   M  A Y  A v. P
TRABZONSPOR 21 15 5 1 38 15 23 50
KONYASPOR 20 11 6 3 32 16 16 39
HATAYSPOR 21 11 2 8 32 28 4 35
BAŞAKŞEHİR 20 10 4 6 30 20 10 34
ADANA DEMİR 21 9 7 5 30 24 6 34
FENERBAHÇE 21 9 6 6 33 26 7 33
BEŞİKTAŞ 21 9 5 7 33 30 3 32
ALANYASPOR 21 9 5 7 32 32 0 32
GAZİANTEP 21 9 4 8 27 28 -1 31
SİVASSPOR 21 7 9 5 28 21 7 30
KARAGÜMRÜK 21 8 6 7 29 30 -1 30
KAYSERİSPOR 21 7 7 7 29 29 0 28
GALATASARAY 21 7 6 8 26 28 -2 27
GİRESUNSPOR 21 7 4 10 20 21 -1 25
ANTALYASPOR 21 6 5 10 22 32 -10 23
GÖZTEPE 21 5 6 10 24 29 -5 21
KASIMPAŞA 21 5 6 10 24 29 -5 21
ALTAY 21 5 3 13 23 35 -12 18
RİZESPOR 21 5 3 13 19 38 -19 18
YENİ MALATYA  21 4 3 14 17 37 -20 15

SÜPER LİG PUAN DURUMU
ÖMER ERDO�AN (HATAYSPOR)

tastastastastastastastastas
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hamam

Abdulkadir'in dönüşü

GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 21. haf-
tasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenile-
rek kötü gidişatını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, Fatih
Terim ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör-
lük görevine getirilen İspanyol Domenec Torrent yö-
netiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Emre Kılınç ve
Kerem Aktürkoğlu atarken, Atakaş Hatayspor'un gol-
lerini ise penaltıdan Diouf, Kamara ve Lobjanidze (2)
kaydetti. Süper Lig'de son 10 maçının sadece birini
kazanan Galatasaray, 21. haftayı 27 puanla 13. sırada
bitirdi. Karşılaşmayı kazanan Atakaş Hatayspor ise
puanını 35'e çıkartarak, ligde 3. sırada yükseldi.

DIŞ SAHADA KAZANAMAMA 
SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 6 karşılaş-
mada galibiyet elde edemedi. Sarı kırmızılı takım, ligin
8. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-2
yendikten sonra deplasmanda oynadığı 6 müsaba-
kada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray,
deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

EN KÖTÜ PERFORMANS

Galatasaray, Süper Lig'de 3 puanlı sis-
teme geçilen 1987-1988 sezonundan
bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü
performansını sergiliyor. Ligin 21. haf-
tasında Atakaş Hatayspor'a deplas-
manda 4-2 yenilen Galatasaray, bu
sezonki 8. yenilgisini yaşadı. Geride
kalan bölümde 7 galibiyet ve 6 bera-
berlik bulunan sarı kırmızılılar 27 puan
toplayabildi. Bu performans, Süper Lig'de
3 puanlı sisteme geçilmesinden sonra 21.
haftalar dikkate alındığında sarı kırmızılı takımın
en kötü istatistiği olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, söz konusu süreçte bundan önce en

kötü performansını 2010-2011
sezonunun 21. haftasında 29
puan toplayarak gösterdi. Bu
sezon 21. hafta sonunda 27
puanda kalan sarı kırmızılı
takım, 8. tamamladığı
2011'in de gerisinde kaldı.

AVERAJI EKSİDE

Ligde geride kalan 21.
hafta sonrasında sarı-kırmızılı
takımın averajı eksi 2 olarak
gerçekleşti. Bu sezon Süper
Lig'de 26 gol atan "Cimbom"
kalesindeki 28 gole engel olamadı. Sarı
kırmızılılar, bu istatistiğiyle haftayı -2 averajla
kapattı. Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilme-
sinden sonra 21. haftalar itibarıyla en az gol at-
tığı 2. sezonunu geçiriyor. 2010-2011
sezonunda 21. hafta sonunda 24 kez ağları ha-
valandıran Galatasaray, yediği 26 golle yine -2 ave-
raja sahipti.

PENALTILAR KAÇIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon
kullandığı 4 penaltı atışının sadece birini
golle çevirebildi. Sarı kırmızılı takım, bu
sezon ilk haftadaki GZT Giresunspor
maçında 2, 10. haftadaki Beşiktaş der-
bisi ile 21. haftadaki Atakaş Hatayspor
müsabakalarında birer penaltı kullandı.
Giresunspor mücadelesindeki ilk pen-

altıyı Alexandru Cicaldau gole çevirir-
ken, ikinci penaltıdan Mbaye Diagne

yararlanamadı. Beşiktaş derbisinde Mos-
tafa Mohamed, Hatayspor karşılaşma-

sında ise Patrick van Aanholt penaltı
noktasından gol bulamadı.

Galatasaray'da teknik direktör
de�i�ti, yard�mc�lar gitti ama

kötü gidi�at bitmedi

Sarı�kırmızılılar�günden�güne�erimeye�devam�ediyor...�Süper�Lig'de�galibiyeti�
unutan�Galatasaray'a�bir�darbe�de�Hatay'dan�geldi.�2�kez�öne�geçmesine�rağmen
rakibine�4-2�yenilen�Aslan'ın�ligde�son�10�maçta�sadece�1�galibiyeti�bulunuyor

AYNI
Sar� k�rm�z�l� ekipte özellikle kaleci �smail

Çipe’nin performans� ciddi �ekilde ele�tirildi.

27 ya��ndaki file bekçisi, Ataka� Hatayspor’un

kaleyi bulan 7 �utunun 4’ünde topu a�lar�nda

gördü. Galatasaray taraftar� sosyal medya

üzerinden �smail Çipe’yi ele�tiri ya�muruna

tuttu. Özellikle 90+1’de Saba Lobja-

nidze’nin att��� 2. golde hiçbir refleks

göstermeyen ve oldu�u yerde

kalan Çipe’ye taraftarlar çok

büyük tepki gösterdi. 

İsmail Çipe'ye

büyük tepkiİsmail Çipe'ye

büyük tepkiİsmail Çipe'ye

büyük tepkiİsmail Çipe'ye
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büyük tepki

Marsilya'dan Türk bayraklı Cengiz koreografisi
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