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UTANACAĞINIZA

ÖVÜNÜYORSUNUZ

İstanbul Ticaret Odası yabancı yatırımcı için hazırladığı rehberde Türkiye’deki işçilerin içler acısı haline ortaya koydu, bunu bir avantajmış gibi sundu.
‘UCUZ IŞÇI’ VURGULU YATIRIM ÇAĞRISI
İŞSIZLIĞIN, orta gelir tuzağının, ortalama ücretin
asgari ücrete yaklaşmasının tartışıldığı bir sırada
İTO o tabloyu ete kemiğe büründürdü. İTO yabancılara yatırım çağrısı yaptığı rehberde Türkiye’deki
işgücü için “Nitelikli ama ucuz” tanımlaması yaptı, “İmalatta saatlik işçi maliyetinin Türkiye’de 5,6
Amerikan Doları, Almanya’da ise 47,2 Amerikan
Doları” olduğu bilgisini paylaştı. 5. sayfada

MILYONLARIN GÖZÜ
BU TOPLANTIDA
ASGARI Ücret Tespit Komisyonu son
toplantısını bugün yapacak ve milyonlarca çalışanın 2021 yılında
alacağı en az ücreti belirleyecek.
Toplantı öncesi açıklama yapan
Türk İş Başkanı Ergün Atalay önlerine gelecek teklifin 3 bin liradan
az olmaması gerektiğini söyledi.
CHP’li başkanların yönettiği belediyeler komisyondan önce 2021 yılında uygulacak asgari ücreti en az 3
bin 100 lira olarak açıkladılar. 5’te

ORDU’DA “ZOR HAYAT” FOTOĞRAFI

AK Partili Ordu belediyesinin başlattığı askıda ekmek kampanyasından yararlanmak isteyenler soğuk havaya rağmen uzun
kuyruklar oluşturdu. Fotoğrafı Gelecek Partisi Kurucular Kurulu
Üyesi Muhsin Emre Demiröz, “Millet aç aç” diyerek paylaştı. 5’te

HAFTER’E
GÖZDAĞI

GÖKÇEK’IN KOL SAATI GITTI,
“KIZILCA GÜN ANITI” GELDI

60 YAŞ ÜSTÜ BELIRSIZLIĞI

ANKARA’DA Genelkurmay Kavşağı’nda bulunan
ve çok eleştirilen ‘kol saati’ heykeli gitti, yerine konulan ‘Kızılca Gün Anıtı’ açıldı. Açılış
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıldönümü için
yapılan ve pandemi nedeniyle kısıtlı katılımın
olduğu törenle yapıldı. Yavaş, Mehlih Gökçek’in 1.5 milyon liraya yaptırdığı ‘kol saati’
heykelini göreve geldiğinde kaldırtmıştı. 3’te

ELAZIĞ 5.3
KORKUTTU
ELAZIĞ Kavaktepe’de meydana gelen 5.6
büyüklüğündeki deprem şehirde yaşayanları sokağa döktü. Depremde can ve mal
kaybı olmadığı açıklandı. Deprem uzmanı
Prof. Dr. Naci Görür yaşanan sarsıntının
muhtemelen Ocak ayındaki büyük depremin artçısı olabileceğine dikkat çekti. 3’te

ÇIN aşısı Sinovac’ta Faz-3 çalışmaları yarıda kesildi, etki oranı yüzde
91,25 olarak açıklandı. Gönüllü uygulamalarının koordinatörlüğünü
üstlenen Prof. Murat Akova aşının
60 yaş üstünde denenmediğini
açıkladı. Akova, Faz-3 çalışmalarının devam edip etmeyeceğinin de
belirsizliğini koruduğunu söyledi.
Bunun nedeni aşının artık yaygın
bir şekilde kullanılacak olması. 4’te

ÇIN AŞISI SINOVAC’IN
GELIŞI ERTELENDI 4’te

IMZALARI VAR
BILGILERI YOK
İÇIŞLERI Bakanlığı’na dernek yöneticilerini görevden alma,
derneklere kayyım atama gibi tartışmalı yetkileri veren
yasa teklifinde imzası olan AK Parti’li vekiller Meclis’te
teklifin içeriğini sordu. AK Parti’li Mustafa Karahocagil,
Mücahit Durmuşoğlu ve İmran Kılıç, Komisyon Başkanı
Yılmaz Tunç’a “Teklifte derneklerin yardım toplamasıyla
ilgili bir kısıt var mıdır?” gibi sorular yönelttiler. 2’de

EKMEK
GETIRIR
EKMEK
GÖTÜRÜR
EMRE ÖZPEYNIRCI
yazdı 6 ve 7’de

“KODLAMA
YAPACAKSAK
BURADAN
BAŞLAYALIM...”
PROF. DR.
EMRE ALKIN
yazdı 5’te

‘AYDINLANMAYI’
MÜCEVHER
TAŞA KAZIDIK.!
HALDUN SOLMAZTÜRK
yazdı 2’de

SOYLU’NUN,
KAPLAN’A
GARANTI
VERMESI
ÇÖZÜM MÜ?
AYŞE BAYKAL
yazdı 9’da

KUVVET Komutanları ile Libya’yı
ziyaret eden Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar, Hafter’in
tehditlerine yanıt verdi, “Katil
Hafter ve destekçileri Türk unsurlarına saldırı girişiminde
bulunurlarsa meşru hedef olarak görülecektir” dedi. Akar Libya’da süren barış görüşmelerine
dikkat çekti, herkesi bu görüşmelerin nihayete erdirilmesine
destek olmaya çağırdı. 9’da

TEKLIF ‘ISLAMI
DERNEKLERE’
GÜVENCE ILE
YASALAŞTI
‘’KITLE İmha Silahlarının
Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’’ TBMM
Genel Kurulu’nda kabul
edilerek yasalaştı. Yeni
Şafak yazarı Yusuf Kaplan’ın “sonuçları ortam
değiştiğinde felaket olabilir” uyarısına ise Bakan
Soylu, “STK’ların İslami
çalışmaları engellenmeyecek” diyerek garanti
verdi. 2’de

DEVYÖNLER
ÜZERINE
GENÇLER…
PROF. DR.
ERHAN ERKUT
yazdı 8’de

MÜZIK KALIR
SADECE
ERHAN KARADAĞ
yazdı 3’te
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‘Aydınlanmayı’
mücevher taşa kazıdık.!

HALDUN
SOLMAZTÜRK
Bu yazı, Gazete Pencere’de
2020’deki son yazım; 6 Ocak’tan bu
yana elli ikinci yazı…
Bu yazılar çala-kalem yazılmıyor,
zaman alıyor. Toplarsanız hayatınızın
yaklaşık iki ayı.!
İster istemez, böyle kilometre
taşlarına geldiğinizde bir muhasebe
yapıyorsunuz:
Değer mi.?
Gerçek gazeteciliğin müstesna örneklerinden biri olan Hasan Pulur’u
beş yıl önce bugünlerde kaybetmiştik. Son günlerinde Türk basınındaki
hızlı yozlaşmaya şahit olmak zorunda kalmıştı.
‘Aydın kime denir’ sorusuna cevap aradığı—2001’den—bir yazısını
saklamıştım.
Aydın, bir “fikir, amaç ve karakter
sahibi olmalıdır”, kandırmamalı,
akla ve bilime dayanarak “inandırmalıdır” diyor. Aydındaki medeni
cesareti bir kahramanlık değil ‘doğal
vasıf’ görüyor.
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Aydın gerçeği yaymayı ‘vazife’
bilir; dürüst ve feragatlidir, “avarelik
aydına yakışmaz”.
Aydın kavramı ‘aydınlanma’ kavramı ile ilişkilidir.
Aydınlanma, 17. ve 18. yüzyıllarda
Avrupa’da gelişen entelektüel ve
felsefi dalga.. Kökeninde rönesans
(yeniden doğuş), reform (laik devlet
düzeni) ve bilim devrimi var. Sanat,
akıl ve bilim uygar insanı yaratınca,
tebanın yerini ‘kula-kulluk’ anlayışını reddeden özgür vatandaş alıyor.
Aydınlanmayı, 19. yüzyılda ‘endüstri’ devrimi izlemiştir ki bugün
‘dördüncü’ evresini yaşıyoruz.
Osmanlı İmparatorluğu rönesans,
reform ve bilim devrimini yaşamadığı için aydınlanmayı da ıskalamıştır,
endüstri devrimini de.! Hala, tüm
boyutlarıyla, bir türlü kapatamadığımız bu tarihsel boşluğun bedellerini
ödüyoruz. ‘Aydın’ burada devreye
giriyor, boşluğu ve anlamını anlatıyor.

Avrupa’nın ‘aydınlanması’ Osmanlı’nın ‘gerilemesine’ denk gelir.
III. Selim, II. Mahmut gibi padişahlar, endüstri devriminin ezici
sonuçlarıyla karşı karşıya kalınca,
el yordamıyla da olsa, bir şeyler
yapmaya çalışmışlar ama bu devasa
boşluğu bir türlü kavrayamamışlardır. Rönesans, reform, bilim devrimi,
aydınlanma—ve liberalizmi—atlayarak, sadakat ve teslimiyete dayalı
sultan-kul ilişkisi içinde bu boşluğun kapatılması elbette mümkün
değildir. Aydınlanma sürecinin en
temel sonucu, ‘yönetenlerin’ eşit ve
özgür vatandaşlara ‘hesap verdiği’
rejimlerdir. Bu rejimlere ‘demokrasi’
diyoruz.
Örneğin malum çevrelerde ‘Gavur
padişah’ olarak anılan II. Mahmut
bile, esasen kendisinde de teşebbüs ettiği reformları oturtacak bir
‘aydınlanma’ birikimi olmadığı için
başaramamıştır. O dönemde, 1835
Nizip bozgununda Osmanlı’ya da-

nışmanlık yapan Prusyalı ‘yüzbaşı’
Moltke, bu açmazı “Kötü, tamahkar
bir idarenin uğursuzluğu bu topraklara çökmüştür” diye anlatıyor.
Sonrasında Abdülmecit ve Abdülaziz, Batı’dan aldıkları borçlarla,
içi-boş reform (!) çabalarını sürdürmüşler, ödeyemedikleri borçları
döndürmek için daha da fazla borç
alıp Osmanlı’yı II. Abdülhamit döneminde iflasa sürüklemişlerdir. II.
Abdülhamit—ve İttihak Terakki—çözümü (!) devleti ‘Almanlara’ teslim
etmekte bulmuştur. Sonuçları, tarih
okuyanlar—ve anlayanlar—için
ortadadır. Aydınlanma uçurumu bir
türlü aşılamamış—hatta kavranamamıştır.
Atatürk Cumhuriyeti ‘aydınlanmaya’ dayalı bir demokrasi projesidir.
Aydınlanmanın karşısında olan ‘kulluk’ özlemi içindeki güçlerle mücadele ederek, dört yüz yıllık boşluğu
kapatmayı amaçlamıştır. Bugün de
‘gavur padişah’ benzeri karalama-

ların giderek daha saldırgan, güçlü
propaganda çarklarıyla, polis, yargı,
hatta yasama gücünü kullanarak
yapılıyor olması ibretliktir. Hedefte
aydınlanma, aydınlanmış—eşit ve
özgür—vatandaş vardır.
‘Kötü ve tamahkar’ bir idareye, şu
veya bu nedenle, övgüler düzenlere ne dendiğini herkes bilir. Aydın,
‘kötü ve tamahkar’ idarenin uğursuzluğunu, her şeye rağmen anlatan, aydınlatandır.
Pekiyi bütün buna değer mi?
Onun cevabı da rahmetli Pulur’dan: “Aydın, topluma verir, ama
bir karşılık beklemez.!”
Aydın, topluma, tarihe ve geleceğe karşı duyduğu ‘sorumlulukla’
hareket eden kişidir.
2021 daha zor, ama daha ‘aydınlık’ bir yıl olacak.
Artık ‘aydınlanma’ buz üzerine yazılmış bir yazı değil; onu ‘mücevher
taşa’ kazıdık.!
Başardık…!

AK Parti’li vekiller
imza attıkları teklifin
içeriğini sordu

DERNEKLERE KAYYUM
ATANMASININ ÖNÜNÜ
AÇAN TEKLIF YASALAŞTI
‘’Kitle İmha Silahlarının
Yayılmasının Finansmanının
Önlenmesine İlişkin Kanun
Teklifi’’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kitle
imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım
kararlarının uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları düzenlediği belirten kanun,
derneklere ilişkin de yeni

düzenlemeler getiriyor.
AK Parti’nin hazırladığı
kanun teklifinde yer alan
derneklerin para toplama
usullerinde ve denetimlerinde öngörülen bu yeni düzenlemeler sivil toplum kuruluşları (STK) ve hukukçuların
yanı sıra muhalefet partilerinin de tepkisini çekmişti.
Teklif, özellikle dernek
yöneticilerinin, İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınarak, yerlerine kayyum
atanmasının önünü açtığı

gerekçesiyle tepkilere neden
olmuştu. Yeni düzenlemeyle terör suçları, uyuşturucu
suçları ve mal varlığı aklama
suçlarında haklarında soruşturma başlatılan kişiler ve
görev yaptığı kurullar İçişleri
Bakanı tarafından görevden
alınabilecek. Söz konusu
derneklerin yönetimlerine
kayyum atanabilecek. Bu da
yeterli görülmezse İçişleri
Bakanı bir derneği geçici
olarak faaliyetten alıkoyabilecek.

İçişleri Bakanlığı’na dernek
yöneticilerini görevden alma,
derneklere kayyım atama, yardım toplanmasına kısıtlama ve 71
baronun “muhbirlik” olarak değerlendirdiği “avukatlara şüpheli
işlemleri bildirim zorunluluğu”
gibi tartışmalı birçok düzenlemede imzası olan AK Parti’li vekiller
Meclis’te teklifin içeriğini sordu.
Teklifin görüşmeleri sırasında
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Karahocagil, “Kanun teklifinde derneklere üye olma, yönetim
organlarında görev alma gibi
dernek kurma özgürlüğünü daraltan düzenlemeler var mıdır?”,

AK Parti Osmaniye Milletvekili
Mücahit Durmuşoğlu, “Teklifte
derneklerin yardım toplamasıyla
ilgili kısıtlama var mıdır? Yardım
Toplama Kanunu’yla ilgili yapılan
düzenlemelerin amacı nedir?”, AK
Parti Kahramanmaraş Milletvekili
İmran Kılıç, “Suç Gelirinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesindeki “yükümlü” tanımına avukatlar dâhil
edilmektedir. Bu durum savunma
hakkını olumsuz etkileyen bir durum olabilir mi?” diye sordu. AK
Parti’li Komisyon Başkanı Yılmaz
Tunç da bu sorulara ayrıntılı yanıt
verdi.

SOYLU İSLAMİ ÇALIŞMALAR İÇİN GARANTİ VERDİ
İçişleri Bakanlığı’nın derneklere kayyım atamasının önünü
açan düzenleme olarak eleştirilen teklif yasalaştı. Yeni Şafak
yazarı Yusuf Kaplan, yasaya dair
“sonuçları ortam değiştiğinde
felaket olabilir” şeklinde uyarı

yaptı. Bunun üzerine İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini aradığını belirten Kaplan,
“STK’ların İslâmî çalışmalarını engellemesinin söz konusu olmayacağını, buna ilk önce kendisinin
karşı duracağını söyledi” dedi.

Ne İzmir Marşı
ne Mehter
Marşı çaldık,
haber yaptık
Gazeteci Nevşin Mengü,
YouTube kanalında ana
haberlerini sunduğu Olay
TV’nin kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada Olay
TV ortaklarından Cavit Çağlar’ın “HDP yanlısı yayın
yaptılar” sözünün gerçeği
yansıtmadığını söyleyerek
“Ne İzmir Marşı ne Mehter
Marşı çaldık, haber yaptık;
Cavit Çağlar ‘HDP yanlısı’
diyerek baskıyı meşrulaştırıyor” ifadelerini kullandı.

BU LEGAL, YASAL BİR
PARTİ
“Meclis’te grubu olan
bütün partiler verilecek’

[ PENCERE ]
GAZETE

diye bir karar almıştık”
diyen Nevşin Mengü, “Cavit
Çağlar ‘HDP yanlısı yayın
yaptılar’ diyor. ‘Meclis’te
olan bütün partileri verilecek’ diye karar vardı. Devletin kanalından yayınladık.
Böyle bir şey olabilir mi?
Bu legal, yasal bir parti. Biz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı
da CHP liderini de yayınladık. ‘HDP yanlısı’ diyerek
baskı meşrulaştırılıyor.
HDP yanlısı yayın yapılmadı, bunlar yalan. Haber
ne ise onu verdik. Kimseyi
pohpohlamadık. Kimse
yanlısı yayın yapılmadı”
ifadelerini kullandı.

İmtiyaz Sahibi
BİDEBUNUİZLE
Basın Yayın ve
Gazetecilik LTD. ŞTİ.

A HABER NE
VERİYORSA AYNI
FREKANSTAN
YAYINLASIN
Mengü, kapatılan Olay
TV’nin ortaklarından Cavit
Çağlar için “Ben yeni bir
ekip getireceğim, Olay TV
yoluna devam edecek’
diyor. Yolu açık olsun,
muhtemelen yeni ekibi
getirdiği zaman Digitürk’de
de yayın izni verilir... Öyle
50 tane televizyon var, ne
izleniyor ki? Bence Cavit
Bey hiç uğraşmasın, alsın
A Haber ne veriyorsa aynı
frekanstan yayınlasın”
dedi.

Genel Yayın Yönetmeni
Yavuz OĞHAN

Genel Koordinatör
İzzet Doğan

BASKI GÖRDÜĞÜM
TAMAMEN YALAN

26 günlük yayın hayatına önceki
akşam son veren Olay TV’nin sahibi Cavit Çağlar, HaberTürk yazarı
Nagehan Alçı’ya konuştu. Çağlar,
“İktidardan hiçbir baskı görmedim, yayınları durdurma kararını
tamamen kendi kendime verdim”
açıklamasını yaptı.
“Herkese eşit mesafede bir kanal” istediğini söyleyen Çağlar,
“Bu arkadaşlar diğer partilerin
grup konuşmalarından küçük
bölümler yayınlarken tutup da
HDP’nin grup toplantısının tamamını verince bu beni çok rahatsız
etti. Bunu Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ne meydan okuma olarak
algıladım. O nedenle devam etmeme kararı aldım” dedi.

gündür konuşmadım. Öyle bir
diyalog yok” diye konuştu.

SARILAR’I YALANLADI

Cavit Çağlar ileride “başka bir
ekiple devam etme” seçeneğine
ilişkin ise şöyle konuştu:
“Ben NTV’yi kurmuş insanım
Nagehan. Olay Gazetesi 35 yıldır
yayın hayatına devam ediyor. Başladığım işten vazgeçmem. Elbette
devam edeceğim.”

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni
Süleyman Sarılar’ın “Cavit Bey
bana iktidardan ağır baskı altında
olduğunu, devam edemeyeceğini
söyledi” açıklamasına ilişkin olarak ise Çağlar “Süleyman Sarılar
yanlış yaptı. Ben kendisiyle 10

Editörler
Dilara Kan-Caner Polat

Planlama Koordinatörü
Nilay CAN
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ORTAĞIM ANAP’LI
Nagehan Alçı’nın “Ortağınız
Hüseyin Köksal bu çizgiden memnun muydu? Aranızda siyasi fikir
ayrılığı olduğu söyleniyor…” sözlerineyse Çağlar şöyle cevap verdi:
“Bak işte bu da çok yanlış aktarılan bir bilgi. Hüseyin Bey’in
babası benim çok yakın dostumdu, tekstilci bir aile. Siyasi görüş
olarak ortağım bana yakındır, eski
ANAP’lıdır. HDP’ye yakınlığı söz
konusu değil. Trabzonlu adam
yahu Nagehan. HDP’ye yakın olması mümkün mü?”

ELBETTE DEVAM EDECEĞİM

Görsel Yönetmen
Gülsen EĞILLI
Teknik Sorumlu: Erkutay OĞHAN

Reklam rezervasyon:
02123274775
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ERHAN
KARADAĞ
Hayat müzikle neşeleniyor, müzikle kederleniyor. Sessiz bir karanlığın
ortasında, boş bir sokakta ya da dağ
başında çalmaya devam etmiyor mu
zihnimizdeki radyo. Susmuyor ki, belleğimizin ikinci kanalında mırıldanıp
duruyor sürekli. Biz “o şarkı” çalmasa ağlamıyoruz mesela, “o türkü”yü
duymazsak anamızı babamızı hatırlamıyoruz ya da. Ezgisini işitince aşk
acısını bir daha, kanal değiştirince
“oh, dünya varmış” duygusunu ara ara
tatmıyor muyuz.
Arabada vapurda asansörde filmde
düğünde hüzünde neşede her yerde müzik. Ve hep müzik; kulaklıkta,
telefonda, radyoda, cd’de, spotify’da,
youtube’da.

Müzik Kalır Sadece

Nasıl oluyor peki, gökten mi yağıyor o notalar, melodiler. Tarlada mı
yetişiyor o şelpeler, tremololar. İçimizi
titreten o ritimleri, büyülü nefesleri
rüzgar mı getiriyor. İnsan var hepsinin
arkasında; kulağı, burnu, iki gözü kolu
bacağı olan, ev kirası elektrik parası
ödeyen müzisyenler. O şarkıları müzik
icra edenler yaşatıyor; dünyadan göçüp gitmiş olan, yaşayan ve yaşamaya
çalışan müzisyenler. Onlar yazıyor,
çalıyor, söylüyor ve biz çevirip çevirip
dinliyoruz, başa sarıp sarıp içimize
çekiyoruz o nameleri.
Şimdi onların çoğu nefes alamıyor.
Pandemi önlemleri, yasaklar, aşçısı
bulaşıkçısı garsonu yüzbinlerce insanla birlikte onları da işsiz bıraktı. Ne

kısa çalışma ödeneği alabildiler ne
evden çalışabildiler. Aylardır işsizler.
Sahnede, konserde, festivalde, gazinoda, lokantada çalıp söylüyorlardı.
Neredeler ne yapıyorlar şimdi kim
bilir. Günlük kazanıp, aylık geçiniyorlardı. Şimdi nasıl yaşıyorlar. Düğünlere
gidip müzik yapanlar, kalabalıkların
içinde masaların arasında çalanlar ne
alemde sizce. Söyleyeyim, ellerinden
düşürmedikleri sazlarına bakamıyorlar
bile. Sahibinden com’a gözatın, faturaları ödemek için enstrümanını satıyor
çoğu.
Bazen tekrar çalarak, arada söyleterek, bahşiş alacağı masada susarak
gönül yapıyorlardı oysa düne kadar.
Onların gönlünü kim yapacak. Arayan,

hal hatır soran vardır elbette ama
devlet ne yapıyor. Memleketin duygu
atmosferini oluşturan, günlük hayatın
bütün kederini ıstırabını çekilir kılanlar
için ne yapılıyor, ne planlanıyor? Proje
getirirlerse bin lira, 1000 TL. Oooff
of… Bu akşam bir dayanışma konseri
var online; onu duyurmaktı niyetim
bu yazıyla, konuya gelemedim.
Anadolu Müzik Kültürleri Derneği
ve Ankara Kent Konseyi tanınmış 30
müzisyenle akşam canlı yayında. Ankara Belediyesi ABB televizyonu çevrimiçi platformlarda. Biletler Biletix.
com’da. Geliri işsiz kalan müzisyenlere
aktarılacak.
Peçetelere yazdığımız şarkı sözleriyle dert ortağı yapmaya çalıştığımız o

Mansur Yavaş,
destek bekleyen
esnafın listesini
paylaştı
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, destek
bekleyen lokanta ve kafe esnafının
listesini paylaştı. Yavaş, başkentlilere seslenerek, “Belediyemize
başvuran lokanta ve kafelerin bir
listesini hazırladık. Hem evinizde
kalıp sağlığınızı koruyun hem de
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sipariş usulüyle semtinizdeki esnafa destek olun istiyoruz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren
lokanta ve kafe esnafı için harekete geçti. Sosyal medya hesabı üzerinden toplumsal dayanışma çağrı-

sında bulunan Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
http://forms.ankara.bel.tr/lokantalar.html internet sayfası ve Başkent Mobil uygulaması üzerinden
ilçe ilçe 369 lokanta ve kafenin
adreslerini ve iletişim numaralarını paylaştı.

arkadaşlar şimdi dertleriyle baş başa.
Yalnız bırakmayalım.
Geçen gece tartışma programında
rastladım, Hakan Bayrakçı, Öztürk
Yılmaz, Mehmet Metiner şarkı türkü söylüyorlardı Cnn Türk’te. “ Takır
tukur kaç saatte gidiyorlarsa gitsinler.
İstemeyen geçmesin o otoyollardan, o
köprülerden” diye savunduktan sonra
müteahhitleri, patlattı türküyü Mehmet Metiner: “Kara köprü narlıktır,
güzellik bir varlıktır.”
İşte müzik bu kadar her yerde, bu
kadar hepimizin. Ama kimin türküsünü söylediğiniz önemli, kime sahip
çıktığınız mühim tabii ki. Çünkü müteahhitler iktidarlar gelir geçer, müzik
kalır sadece.

Melih Gökçek’in kol
saati heykeli gitti,
‘Kızılca Gün Anıtı’ geldi

Melih Gökçek döneminde TBMM Kavşağı’na
yapılan kol saati heykelini kaldırılan Ankara
Büyükşehir Belediyesi, o heykelin yerine konulacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli
Mücadele yıllarında Ankara’ya gelişini temsil
eden ‘27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı’nın açılışını yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş’ın göreve gelmesiyle Melih Gökçek döneminde TBMM Kavşağı’na yapılan kol saati heykeli bulunduğu yerden sökülmüş, yerine Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişini
temsil eden bir anıt yapılacağı duyurulmuştu.

Emniyet, sokağa çıkma
yasağını ihlalden ceza yazılan
evsiz vatandaştan özür diledi

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri
sokakta olan kişilere denetim gerçekleştirdi. Yolda yürüyen
Ali Çiçek’i (32) durdurup kimliğini kontrol eden polis ekipleri,
“Yasak olduğunu bilmiyor musun, neden sokaktasın? sorusuna Çiçek, “Biliyorum ama gidecek yerim yok” diye cevap
verdi.
Ankara’dan iş bulmak için Antalya’ya geldiğini, işsiz kalınca sokaklarda yattığını belirten Çiçek’e polis ekipleri kısıtlama kurallarına uymadığı için ceza yazdı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabından Ali Çiçek’in zabıta ekipleri tarafından
belediyenin Bimekan barınma evine yerleştirildiğini duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada “Polisimiz burada
görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Elazığ’da 5.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pazar
günü TSİ 09:37’de merkezi
Elazığ olan 5.3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir
deprem meydana geldiğini
açıkladı. Kent, Cumartesi
günü de biri Elazığ’ın Sivrice
ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde
bir deprem, diğeri ise merkezi Van’ın Çatak ilçesi olan 3.8

büyüklüğünde bir deprem olmak üzere iki kez sarsılmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, ilk belirlemelere göre
depremde hayatını kaybeden
olmadığını açıkladı. Soylu,
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Elazığ’da
meydana gelen depremde
10.15 itibarıyla Valiliğimiz, İl
Jandarma, Emniyet, 112 Acil

Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD’ın
aramalarından elde ettiğimiz
bilgi çerçevesinde herhangi
bir can kaybı ve hasar ihbarı
yoktur” ifadelerini kullandı.
AFAD, Elazığ’dan sonra TSİ
10:13’te Muğla’nın Dalaman
ilçesinde de 4.2 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıkladı.

OCAK AYINDAKİ BÜYÜK DEPREMİN SONUÇLARI
‘Paramı öde Nevzat
abi, camiye Cuma’ya
gitmeyle olmuyor’
Erzurum’da bir kişi, alacaklı olduğu kişinin
dükkanının önüne giderek mikrofonla parasını istedi. Sosyal medyada gündem oldu. Erzurum’un Tebrizkapı semtindeki esnaf Murat
Haksever, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin
TL’lik altın borcu verdi. O günden bu güne parasını alamayan Haksever, ilginç bir yöntemde
alacağını istedi.
Eline megafon alan Haksever, “Benim paramı verin” diyerek alacaklısının dükkanının
önünde verdiği borcu istedi.
Alacaklı vatandaş, “Cuma namazını kıldın
ama hakkımızı ödemiyorsun. Paramı öde Nevzat abi, camiye Cuma’ya gitmeyle olmuyor. Adi
adam değilim, şükürler olsun senin gibi değilim. Bütün millete takmışsın Nevzat Ulusoy
paramı öde. İşte öyle kaçarsın. Allah’tan korkmuyorsun, kuldan mı utanıyorsun Nevzat.”
diye bağırarak borçlusuna seslendi.

Elazığ’da cumartesi günü
4.1, dün sabah 5.3; Muğla’da da 4.2 şiddetinde
deprem meydana geldi.
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür
Elazığ’da meydana gelen
depremlerle ilgili sosyal
medya hesabından ‘Ocak

2020 büyük depreminin
sonuçları...’ değerlendirmesini paylaştı.
Görür’ün paylaşımı şöyle;
‘Dün Elazığ’da olan 4,1
büyüklükteki bir depremden sonra aynı bölgede
bugün de 5,3 büyüklükte

bir deprem oldu. Kanaatime göre, bu depremler
muhtemelen Ocak 2020
büyük depreminin sonuçları. Bu yörede DAF zonunda
kırılmamış irili ufaklı yerler
kırılıp rahatlıyorlar. Geçmiş
olsun’

KIRALIK MÜSTAKIL
VILLALARDA
DA YILBAŞI
KUTLAMALARI
YASAK
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine
yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge
gönderdi. Genelgede, yılbaşı partilerinin yapılmamasının “tercih” değil
“zorunluluk” olduğu belirtildi.
Yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık Perşembe

21.00’den 4 Ocak 05.00’e kadar
kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması
getirilmişti.
Genelgede, konaklama tesislerinin içerisinde yer alan apart ve villa
tarzı yerlerde veya kiralık müstakil
villalarda yılbaşı partilerinin veya
kutlamalarının organize edildiği

haberlerine değinildi.
Bu kapsamda, bu tür kutlamalara da izin verilmeyeceği ve vali ve
kaymakamların koordinasyonunda
başta kolluk kuvvetleri olmak üzere
ilgili birimlere hazırlıkların yapılması konusunda talimat verildiği
belirtildi.
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Çin aşısını
60 yaş
üzerine
etkililiği
bilinmiyor

Çin’den Türkiye’ye
gelecek olan
CoronoVac aşısının
sevkiyatı bir kez
daha ertelendi

Çin’den Türkiye’ye gönderilen aşılarla ilgili
açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Pekin’de görülen koronavirüs vakalarından dolayı sevkiyatın gecikeceğini duyurdu.
Bakan Koca Twitter’daki paylaşımında, “Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük
hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir.
Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola
çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün
ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

2 KEZ ERTELENDİ
Çinli Sinovac firması ile yapılan sözleşmeye göre şubat sonuna kadar 50 milyon dozun
teslim alınacağı CoronoVac aşısının 3 milyon
dozunun 28 Aralık Pazartesi itibarıyla Türkiye’ye ulaşması bekleniyordu.
Daha önce bu tarih 11 Aralık olarak açıklanmıştı.
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Türkiye’de Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının
sürdürülen Faz-3 çalışmalarına
ilişkin ön değerlendirme raporu,
aşının güvenilir ve yüzde 91,25
oranında etkili olduğunu ortaya
koydu.
Türkiye’de gönüllü 9 bin 150 kişiden 7 bin 371’inin Faz-3 çalışmalarına alınmasına rağmen ön rapor
sadece 752’si gerçek aşı, 570’inin
ise plasebo aşı üzerinden açıklandı.
Türkiye’deki Sinovac aşı çalışmalarının başındaki, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.
Dr. Murat Akova, Türk Toraks Derneği Youtube kanalında aşı ile ilgili
merak edilen soruları yanıtladı.
Çin aşısının denemelerinin Brezilya’da Türkiye’den 2 ay daha

erken başladığını söyleyen Akova, “ Biz çalışmalara 14 Eylül’de
başladık. Aslında hazırlıklarımızı
haziran ayında yapmıştık.” dedi.
Akova, Türkiye’de Çin aşısının Faz3 ara sonuçlarının açıklanmasının
ardından kitlesel aşılamanın başlayacağını, kitlesel aşılama sırasında plasebo çalışmasının devam
etmesini etik bulmadığını söyledi.
Akova, Faz-3 çalışmalarının devam
edip etmeyeceğine ilişkin kararın
ise yakın zamanda alınacağını
söyledi.
Sinovac aşısının 60 yaş üstü Faz3 sonuçlarının olmadığını söyleyen Akova şunları söyledi:
“Biz Türkiye’de 18-59 yaş arası
çalışma yürütüyoruz. Brezilya’dan
60 yaş üzerine ilişkin bir sonuç gelirse bilemiyorum. Yüzde 91,25’lik
etkililik oranı 60 yaş üstünü kapsamıyor. Faz-2’de antikor üretiyor

Kalp krizini
Favipiravir
değil, hastalık
yapıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu
Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay
Azap, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların kalp krizine yol açtığı iddialarını yanıtladı. Söylentilerin doğru olmadığını belirten Azap,
“Covid-19 tedavisinde kullanılan
ilaçlar değil tersine hastalığın kendisi vücutta pıhtılaşmayı artırarak
damarların tıkanmasına ve kalp krizi, inme gibi rahatsızlıklara neden
olabiliyor” dedi.
Favipiravir’in, hastalığın ilk gününde sabah-akşam 8’er tablet kullanıldığı için ilacın yüksek doz gibi
algılandığını vurgulayan Azap, “Aslında kullanılan en düşük dozu bu.
Favipiravir grip virüsünün tedavisinde onaylı bir ilaç” dedi. Kullanımın çok daha yüksek doza çıkabildiğini söyleyen Prof. Azap, ilaç
kullananlarda görülen parlak tırnaklarında ilacın etkisi olduğunu
aktardı.

AB’de eş zamanlı aşılama
kampanyası başladı

Türkiye’de de denenen
Çin aşısı ile ilgili iddia
Çinli Sinovac’ın geliştirdiği
aşının üçüncü faz sonuçları
henüz açıklanmadı. Geçen
hafta içinde Çinli yetkililer aşı
sonuçlarında yaklaşık 15 günlük bir rötar olduğunu açıklarken aşının denendiği Brezilya
ve Türkiye’den de peş peşe
açıklamalar geldi.

FARKLI PROTOKOLLER
VAR

ABD’nin çok okunan medya
kuruluşlarından Bloomberg’e
konuşan kaynaklar, “Sinovac
Brezilya, Türkiye, Endonezya
ve Şili’deki üçüncü faz testlerin sonuçlarını tamamlıyor.
Bu testler görece olarak her
birinden bağımsız ve farklı protokollerle çalışıyor. Bu
testler tek bir norm etrafında
yönetilmiyor” dedi. Aşının

Brezilya’daki test sonuçlarının
geçen hafta ertelendiği açıklanırken etkisinin de yüzde
50’den fazla olduğu kaydedilmişti.

TÜRKİYE’DE 29 VAKA İLE
YAPILDI

Bloomberg, Türkiye’deki
denemelere ve yapılan açıklamalara geniş yer ayırdı.
Türkiye’deki sonuçlara göre
aşının etkililik oranının yüzde 91.25 olduğu kaydedildi.
Bloomberg’e konuşan ve Türkiye’deki testlerle ilgili bilgisi
olan bir yetkili, “Bu denemeler sadece 29 vaka ile yapıldı.
Dolayısıyla aşının kesin etkisini ortaya çıkaran bir sonuç
yok. Covid-19 vakaları devam
ettikçe testlerden daha net bir
sonuç çıkacak” dedi.

Kayak
merkezleri
kapatıldı:
İşletmeler ve
rezervasyon
yapanlar
şaşkın
Hafta sonları sokağa
çıkma yasakları kapsamında kayak merkezleri
için de kapatma kararı
verildi. Ani gelen karar
özellikle Eciyes’te büyük
masraflarla hazırlık yapan işletmeler ve rezervasyon yapmış olanların

fakat bu koruyacak anlamına gelmiyor. Aşının alt gruplardaki(kronik hastalığı olanlar) etkililiği
ölçüldü.”
Çin aşısının ne kadar süre antikor ürettiğine ilişkin bir veri olmadığını söyleyen Akova, “Bununla
ilgili sadece Moderna aşısında veri
var. 90 gün süreyle virüsü öldüren
antikor ürettiğine ilişkin bir veri
yayınlandı.” dedi.
Aşılama programı, Koronavirüs
Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde hazırlanan dört aşamalı
stratejiye göre uygulanacak. İlk
aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş
üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli,
koruma evlerinde kalanlar gibi
toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. Ancak
Akova, ilk aşamaya dahil olan 60
yaş üstü kişilerde aşının etkililiğinin araştırılmadığını söyledi.

tepkisini çekti.
İlk olarak karar 25
Aralık Cuma geç saatlerde Erciyes Kayak Merkezi’nin resmi Instagram
hesabından şu şekilde
duyuruldu: “Covid-19
pandemisiyle mücadele
kapsamında salgının top-

Avrupa Birliği, 446 milyon kişiyi Covid-19’dan
korumak için koordineli
bir aşı kampanyası başlattı.
Avrupa Komisyonu
Başkanı Ursula von der
Leyen Cumartesi günü
yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının 27
üye ülkenin tamamına
dağıtıldığını söyledi. Bu
süreçte, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da Pfizer-BioN-

Tech aşısını onayladı.
Almanya, Macaristan
ve Slovakya, bir gün daha
beklemek istemediklerini
söyleyerek aşıları Cumartesi günü aldıktan kısa bir
süre sonra uygulamaya
başladı. Böylece AB de,
aşılama kampanyalarına başlayan Çin, Rusya,
İngiltere, Kanada, ABD,
İsviçre, Sırbistan, Singapur ve Suudi Arabistan’a
katıldı.

Covid-19 yaşanılacak
krizlerin sonuncusu
olmayacak

lum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, koruma
ve yayılım hızını kontrol
altında tutma amacıyla
uygulanan sokağa çıkma
yasağı kapsamında Erciyes Kayak Merkezi 26
Aralık Cumartesi ve 27

Aralık Pazar günü hizmet
veremeyecek olup kayak
ve snowboard faaliyetleri iki gün boyunca gerçekleştirilemeyecektir.
Ülkemizdeki tüm kayak
merkezleri için geçerli
olan bu kararı kamunun
bilgisine sunuyoruz.”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19
salgınının krizlerin sonuncusu olmayacağı konusunda uyardı. Pazar günü ilki
düzenlenen Uluslararası Salgın Hazırlık
Günü münasebetiyle bir video yayınlayan
Tedros, “Tarih bize bunun son salgın olmadığını ve salgınların hayatın bir gerçeği
olduğunu söylüyor” dedi.
DSÖ başkanı, hükümetler ve toplum tarafından desteklenen halk sağlığına daha iyi
yatırımın “çocuklarımızın ve onların çocuklarının daha güvenli, daha dirençli ve
daha sürdürülebilir bir dünya miras almasını sağlayabileceğini” söyledi.
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"Kodlama yapacaksak
buradan başlayalım..."

PROF. DR.

EMRE ALKİN
Bu yazıyı Nisan ayında paylaşmışım.
Bazı sözde "uzmanlar" herhangi bir
risk olmadığını, abartmamak gerektiğini iddia ederken, bizim gibileri meseleyi "işleri düzeltmek için son şans"
olarak algılamış.
Mart Ayının sonlarında sosyal medyada Dr. Kerem Dündar ile bir söyleşi yapmıştık. Bana "yaşadığımız bu
dönemi nasıl tarif edersiniz ?" diye bir
soru sormuştu. Ben de kendisine "bu
dönemin kodlarını size tarif edeyim"
demiştim.
İçinde bulunduğumuz süreçte insanların sahip olması gereken üç önemli
davranış ya da değer olduğunu düşünüyorum. Bunlara "kod" da diyebiliriz:
1. Yüzleşme: Çocuklarına ve evdekilere yoğun tempo sebebiyle zaman
ayırmamış olanlar, belki de ilk defa
hem kendileriyle hem de onlarla
yüzleşiyorlar. Çoğu insan evine girerken makam ve ünvanlarından ya
da yaptıkları işlere verdiği önemden

Cumhuriyet
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sıyrılmadan girdiği için, gerçek kimliğini ortaya çıkaramadan "iyi geceler"
deyip yatıyor. Maalesef çoğu insan
işini de eve getirdiği için ünvanından
makamından sıyrılamıyor. Yaptıkları
işin arkasına saklanarak sorumluluktan kaçan ebeveyn ve çocuklarla dolu
etraf. Dolayısıyla, günde 3 saatten
fazla birbirini görmeyen insanlar, şimdi
uzun saatler boyunca yüz yüzeler.
Aslında bu durumdan fayda üretmek
mümkün. Şunu da hatırlatayım: Normalde asgari müşterekte buluşamayan
insanların herhangi bir spor ya da eğlence türüyle anlaşabilmesi mümkün
değil. Ancak eve kapanınca "mecburen" bir uzlaşı yolu bulmak zorundalar.
Ama öncelikle, kişilerin kendileriyle
yüzleşmeleri de gerekiyor. Evin içinde
"patron, milletvekili, bakan, şef, hoca,
amir, müdür" gibi makamlar geçerli olmadığı için "anne, baba, çocuk, insan"
vasıflarıyla kişinin kendisini sorgulaması için önemli bir süreç yaşanıyor

diyebiliriz. Dolayısıyla "yüzleşme" bu
dönemin en önemli kodlarından biridir
diyebilirim.
2. Kendi kendine yetme: İşinden
başka bir şey konuşmayan ve bilmeyen insanlar ilk defa ampul değiştirme,
yemek yapma, tasarruflu davranma,
basit tamirler yapma, bahçedeki
bitkilerle ilgilenme, spor yapma veya
yaptırma, müzik aleti çalma, bulaşıkları kaldırma ve temizlik yapma gibi
bu zamana kadar başkalarına teslim
ettikleri işleri yapmaya başladılar.
Hatta kişisel bakım konusunda başka
birine gerek kalmayacak şekilde kendilerini geliştirmeyle meşguller. Evde
kalma süresi uzadıkça gençler de etrafı
temiz tutmanın ebeveynlerden gelen
bir nasihat değil gerçek bir gereklilik
olduğunu kavrayacaklar. Nihayetinde
bireyler "kendi kendine yetme" işinin
gelişim için önemli bir kodlama olduğunun farkına varacaklar. Eve geldiğinde masaya oturup yemek bekleyenler,

doymak için bir kişinin eline bakmanın
anlamsız ve oldukça riskli bir iş olduğunu kavrayacak. Ufak bir tamir için
usta beklemeyi, birkaç egzersiz için
spor hocası tutmayı, derli toplu bir
ev için temizlikçi çağırmayı bir kere
daha değerlendirecekler. Bu konularda
daha derinlikli bir yaklaşım göstermek
istedikleri zaman uzmanlara başvuracaklar.
3. Sabır: Hem yukarıda bahsettiğim
melekelerin gelişmesi için hem de
evdekilerin asgari müşterekte buluşabilmesi için sahip olunması gereken
en önemli meziyet "sabır" olacak.
Gençler itiraz edecek, büyükler sabırla
dinleyecek. Sonra büyükler anlatacak,
gençler sabırla dinleyecek. Başka çare
yok. Bundan başka 2-3 hafta evde
kalıp sosyal medyadan öğrenilenlerle
tamirci, yoga hocası, gitarist, şarkıcı,
ekonomist, mutfak şefi, psikolog, tarihçi ve doktor olunmayacağını bilmek
gerekiyor. Elbette herkesin kendine ye-

teceği kadar sağlık, spor, gastronomi,
mentorluk, müzik, kitap, sanat, film vs
bilmesi çok önemli. Ancak bu seviyeye
ulaşmak için bile sabırla yola devam
etmek gerekiyor. Ustaların ne kadar
büyük işler yaptığını daha iyi anlamak
için onların yaptığı işin birazını bilmek
son derece faydalıdır. Dolayısıyla, "sabır" bu sürecin üçüncü ve belki de en
önemli kodlarından biri olacak.
Özetle, pandemik bir salgınla başlayan kontrollü karantina sürecinin
moral bozan tarafları yerine, bize
kazandıracakları üzerinde yoğunlaşmak bu "zorunlu tatil" sürecini değer
yaratarak geçirmemizi sağlayacaktır
diye düşünüyorum.
İşte böyle anlatmıştım olan biteni.
Şimdi aynısından bir tane daha yaşıyoruz. Dan Levent "piyasalar her zaman
fırsat sunar" diyordu ya. Tuhaf bir
şekilde pandemi bir kere daha kendimizle baş başa kalma şansı yarattı.
Bakalım doğru kullanabilecek miyiz ?

ZATEN PAHALI, YEMEK
KARTINA DAHA PAHALI

MİLYONLARIN GÖZÜ

Salgın döneminde gelirleri olumsuz etkilenenler işyerlerinden
aldıkları yemek kartları ile market
alışverişlerini yapıyor. Marketlerse bu durumu fırsata çevirmeye
çalışıyor. Yemek kartlarıyla alışveriş imkanı olan marketler çoğu
üründe çift fiyat uyguluyor. Yemek
kartı ile alınan ürünlerin fiyatlaları
etiketlere daha yüksek konuluyor.
Sosyal medyada marketleri ince-

leyen “denetle!” adlı hesap, dikkat
çeken fotoğraflar yayımladı.
Mesajda “Bir takipçimiz tarafından yemek kartlarının geçtiği
bir markette yemek kartlarına
uygulanan özel fiyatlı etiketler
tespit edilmiş. Bu durumu CİMER
üzerinden defalarca bildirmelerine
rağmen herhangi bir müdahalede
bulunulmamış. Yapılan çift fiyat
uygulaması yasal mıdır?” denildi.

ASGARİ ÜCRETTE
Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını yapıyor. Taraflar son toplantıya
kadar önerilerini masaya
koymadı. Sadece TUİK’in verileri paylaşıldı. TUİK bir işçi
için asgari geçim tutarının
2792 lira olduğunu belirten
önerisini komisyona sundu.
Son toplantıda işveren kesiminin önerisi alınacak ve
sonrasında yapılacak müzakerelerle Türkiye genelinde
uygulanacak asgari ücret
belirlenecek.
Görüşmeler sürerken
CHP’li belediyeler bir bir
kendi uygulayacakları asgari

toplantı öncesi Türk-İş Genel
Başkanı Ergün Atalay, asgari
ücretin 3 bin TL'nin üzerinde
olması gerektiğini söyledi.
Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak
asgari ücret rakamına dair şu
TÜRK İŞ: ASGARİ
ifadeleri kullandı: "İşveren
ÜCRET 3 BİN LİRANIN ve hükümet, asgari ücret ile
ÜZERİNDE OLMALI
ilgili 3 bin liranın altında bir
Türk-İş Başkanı Ergün Ata- teklif getirmemelidir. Çünkü
3 bin liranın altındaki teklif,
lay, "3 bin liranın altındaki
insanları mutlu edecek bir
teklif, insanları mutlu edeteklif olmaz, çalışanları mutcek bir teklif olmaz. Asgari
Ücret Tespit Komisyonu'na 3 lu edecek bir teklif olmaz.
bin liranın üzerinde bir teklif Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde
getirilmelidir" dedi.
Asgari ücretin belirleneceği bir teklif getirilmelidir."

ücreti belirledi ve kamuoyuna açıkladı.
CHP’li belediyeler 2021’de,
komisyon ne karar alırsa
alsın işçilere en az 3100 lira
ücret ödeyecek.

İTO SEFALET
ÜCRETİNİ
GURURLA
ANLATTI
Uzmanlar işsizliği, orta gelir
tuzağını, ortalama ücretin asgari
ücrete yaklaşmasını konuşup,
bunun toplumda yarattığı yoksullaşmaya dikkat çekerken İstanbul
Ticaret Odası, bunu yurt dışındaki yatırımcılara avantaj diye sundu. İstanbul Ticaret Odası (İTO),
hazırladığı İstanbul’da Mülk
Edinme Rehberi'nde yabancı yatırımcılara çağrıda bulundu. Türkiye’deki işgücünün nitelikli ama

ucuz işgücü olduğunu “İmalatta
saatlik işçi maliyetinin Türkiye’de
5,6 Amerikan doları, Almanya’da
ise 47,2 Amerikan dolarıdır” diye
açıkladı.
İTO iş gücü ucuzluğunu şöyle
açıkladı:
“Türkiye 10 puan üzerinden
7,35 puan ile ‘nitelikli mühendis
bulunabilirilğinde Polonya, Romana, Çekya gibi ülkeleri geride
bırakmıştır. ‘İmalatta saatlik işçi

maliyeti’ Türkiye’de 5,6 Amerikan
dolarıyken, Almanya’da bu maliyet 47,2 Amerikan dolarıdır.”
İTO yabancıların İstanbul’dan
konut alması durumunda Türk
vatandaşı da olabileceğini kaydederken, yabancılardan alınan
verginin ucuz olduğunu da “Türkiye’de yurt dışı alıcılara özel
olarak KDV’siz gayrimenkul satın
alma fırsatı sunulmaktadır” diyerek anlattı.

İlk 10 derken G-20’nin dışına yolculuk
İngiliz Ekonomi ve İş
Araştırmaları Merkezi’nin raporuna göre,
dünyanın en büyük 17.
ekonomisi olan Türkiye'nin 2020'de 20. sıraya ve 2021'de 22. sıraya
gerileyeceği tahmin ediliyor. Çin ise ABD ekonomisini beklenenden beş
yıl önce 2028'de geçerek
"dünyanın en büyük ekonomisi" olacak.
CEBR tarafından yayımlanan yıllık Dünya
Ekonomi Ligi Tablosu
raporunda dünyanın 17.

ekonomisi olan Türkiye'nin 2020'de 20. sıraya
ve 2021'de 22. sıraya gerileyeceği kaydediliyor.
Aynı raporda Türkiye
ekonomisinin 2025'te yeniden 18. sıraya yükseleceği, 2030 ve 2035'te 20.
sırada yer alacağı tahmin
ediliyor.

Raporda Çin'in ekonomik büyümesinin
2021'den 2025'e kadar
ortalama yüzde 5,7 ve
2026-2030 döneminde
yüzde 4,5 oranında olacağı öngörülüyor.
Hindistan'ın ise 2030
yılında üçüncü sıraya
çıkması bekleniyor.

ORDU'DA UTANDIRAN
YOKSULLUK FOTOĞRAFI

Ordu’da belediyenin başlattığı
askıda ekmek kampanyasından
yararlanmak isteyenler soğuk
havaya rağmen uzun kuyruklar
oluşturdu. Fotoğrafı Gelecek
Partisi Kurucular Kurulu Üyesi
Muhsin Emre Demiröz paylaştı.
Görüntülere sosyal medya
hesabından tepki gösteren Demiröz, "AK Parti'li Altınordu
Belediyesi, insanlık onurunu ve

toplum sağlığını hiçe sayıyor!
Foto askıda ekmek kuyruğundan. Vatandaş açlıktan ölmemek
için koronadan ölmeyi göze
alıyor. Millet aç aç! Ama belediye
‘kuru ekmekle karnın doysun,
virüsten ölürsen karışmam’ diyor" ifadelerini kullandı.
Demiröz, paylaşımına Altınordu'nun AKP'li belediye başkanı
Aşkın Tören'i etiketledi.

YERLİ
PROJEDE
1 YIL
GEÇTİ
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu
(TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, 1.
yılını tamamlayan TOGG ve yerli otomobilin son durumuyla ilgili konuştu, "Pazara
çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan
çok C segmentindeki içten yanmalı SUV
araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım." dedi.
Tanıtım etkinliğinden bu çalışmaların yoğun bir biçimde devam ettiğini dile getiren
Karakaş, "İlk adımi Gemlik’teki tesisimizin inşasının başlamasıydı, ikincisi de yine
projemiz çerçevesinde batarya teknolojileri konusunda dünyada en iyilerden birisi
olan, bize göre en iyisi olan Farasis firmasıyla da ortak girişim konusunda anlaşmamız ve bunun niyetini de bir niyet mektubuyla açıklamamız oldu” ifadesini kullandı.

Gürcan Karakaş şu bilgileri verdi.
“Ürünümüzle ilgili olan teknik konuların yanında tedarikçi seçimlerinin tamamlanmasını planlamıştı, bunu tamamladık.
Tedarikçilerle fonksiyon testleri, ilk numuneler, prototipler üzerinde çalışmaya başladık. Ve tabii hepsinin yanında, markamızı geliştirmek, güçlendirmek konusunda
faaliyetlerimiz oldu. Bir de mobilite ekosistemi var, biliyorsunuz bizim akıllı cihazımızın, otomobilin yanında onunla beraber
oluşturduğumuz, Türkiye Mobilite Ekosistemi’nin çekirdeği diyoruz, mobilite ekosisteminin ilk kademelerinin uygulanması vardı. Örneğin, buraya dahil olacak, bize
değer katacak, bizimle beraber ülkemize değer katacak start-up’ların seçimi vardı ve bunların üzerinde adım adım ilerliyoruz"

İKİNCİ ELDE COŞKU SON BULDU
Her sene yıl sonunu yüksek satış adetleriyle kapatan otomotiv sektörü, aralık
ayını bu kez beklentilerin altında kapattı.
Talepteki düşüş ikinci el araç satışlarına da
yansıdı. Otomotiv piyasasındaki gelişmeleri izleyen veri kuruluşu Cardata'ya göre,
ikinci el araç fiyatları Aralık ayında bir
önceki aya göre ortalama yüzde 10 düştü.
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin
Yalçın, "İkinci el araç fiyatları son 1 yıl
içerisinde ilk defa düştü. Dövizde ve pan-

demi koşullarında yaşanan stabil olmayan
durum tüketicilerin ikinci el bir araç satın
alma kararını ‘Bekle-gör politikasına’ çevirmesine neden oldu. Yaptığımız piyasa
analizlerinde ikinci eldeki bu fiyat düşüşlerinin ortalama yüzde 6 ila 12 arasında
olduğunu gözlemledik" dedi. Hüsamettin
Yalçın ayrıca, pandemi etkisi, faizlerin yükselmesi ve BDDK'nın aldığı vade kararlarının sıfır kilometre araç satışlarını azaltacağını da sözlerine ekledi.
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İLK ÇEYREKTE MODEL

BOMBARDIMANI

BU yıl pandemi nedeniyle
gelemeyenler de eklenince
2021’in özellikle ilk çeyreğinde yeni model bombardımanı yaşanacak. Bu
modellerin bazıları sırasıyla
şöyle; yeni Audi A3, Q3,

BMW iX3, yeni Dacia Sandero, yeni Fiat Egea Ailesi
ve Egea Cross, yeni Hyundai
Tucson, Bayon, yeni Nissan
Juke, yeni Opel Mokka, yeni
Peugeot 208, yeni Seat Leon
ve yeni VW Golf.
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2021 YILI ÇOK
ZOR OLACAK!
Son dönemde bir taraftan pandemi nedeniyle yaşanan kapanmalar diğer taraftan faizlerin artması ve ekonomik risklerle tüketicilerin satın alma motivasyonları ciddi şekilde düştü. 2021’de otomotiv pazarına ilişkin sektör yetkilileri
ümitli gibi görünse de kendilerini çok belirsiz bir yılın beklediğinin farkındalar.
Bunun sonucu 2021 için öngörüler 600 bin ila 850 bin arasında değişiyor.

KASIM sonunda artan pandemi önlemleri ile ciddi manada
düşmeye başlayan talebin, aralık ayında da aşağı yönlü hareket etmesi, çok net bir şekilde
2021 yılının en azından ilk çeyreğinin otomotiv sektörü açısından sıkıntılı geçeceğini gösteriyor. Buna artan faiz oranları ve
ekonomiyi soğutma tedbirleri de
eklenince talebin daralmaya devam edeceği anlaşılıyor. Aralık
ayında araç satışları neredeyse
tüm markaların düzenlediği faiz
kampanyaları ile desteklenmesine rağmen tüketicilerin satın
alma motivasyonunda önemli
ölçüde düşüş olduğu görülüyor.
Bunda kuşkusuz ekonomik belirsizlik ve risklerin de etkisi
var.

Yani 2021’in ilk 3 ayında toplam
satışların yüzde 15 ila 30 arasında düşme ihtimalinden bahsediliyor. Ancak sonraki aylarda
kademeli olarak toparlanıp
özellikle yaz aylarından itibaren
ciddi bir yükseliş bekleyenlerin
oranı da yüksek. Genel olarak
yetkililerle konuştuğumda çoğu
2021 için iyimser ve ümitli. Ama
iş öngörüleri söylemeye geldiğinde herkes farklı bir tahminde
bulunuyor.

kalardan. Renault Mais Genel
Müdürü Berk Çağdaş, “2021’de
pandemi süreci bir süre devam
edecek gibi. Yani toplu taşımadan kaçınma süreci devam edecek. Evet biz ihtiyatlıyız ve 2021
yılında 700 bin adet civarında
bir pazar bekliyoruz” yorumunu
yaptı.

600 BİN BİLE ZOR OLUR

◆ Skoda Türkiye Genel Müdürü Zafer Başar ise pandeminin
seyrine bağlı olarak 2021 tahKİM NE TAHMİNDE
minlerini aşağı çektiklerini beBULUNDU?
lirterek, 2021’de 550 bin adedi
◆ Otomotiv Distribütörleri Der- otomobil olmak üzere 700 bin
adetlik bir pazar beklediklerini
neği (ODD) ve Doğuş Otomotiv
CEO’su Ali Bilaloğlu, 2021’de en kaydetti.
◆ Toyota Türkiye CEO’su Ali
önemli sorunun cari açık olacaHaydar Bozkurt da, 2021’de
ğını, hükümetin de bunun için
tüketimi önleyici tedbirleri dev- pazarın en iyi ihtimalle 700 bin
İLK ÇEYREKTE DARALMA
adet civarında olacağını belirreye sokabileceğini belirterek,
Sektör yetkilileri 2021 ön“Bu yüzde pazarın 700 bin adet terek, “Bu da eğer ocak-şubat
görülerinde farklılaşsa da en
civarında olmasını bekliyorum” aylarında matrah güncellemesi
azından hepsi ilk çeyrekte sayapılırsa olur. Aksi takdirde
yorumunu yaptı.
tışların bu seneye göre ciddi
2021’de 600 bin adet bile zor
◆ Renault ve Skoda da 2021
şekilde daralacağını düşünüyor. için ihtiyatlı davranan marolur” diye konuştu.

Virüse rağmen 2020’de
pazar yüzde 60 büyüdü
2020 yılı pademiye rağmen 20182019’den kayan ötelenen talep, düşük
faiz dönemi ve özel araç ihtiyacının artmasıyla 2019’a göre büyüyerek yılı 770
bin adet civarında kapatacak gibi görünüyor. 2019’da pazarın 480 bin adetle
kapattığı düşünülürse, 2020’de otomotiv satışlarındaki yaklaşık yüzde 60’lık
büyüme pandemi döneminde Türkiye’yi
tüm dünyadan pozitif bir şekilde ayrıştırdı.

ANKETTEN
600 BIN VE
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koşullarla
SEKTÖRDE pazarın şu anki
nı söyleyen2020’nin altında kalacağı
ğer taraftan
lerin oranı yüksek. Ama di Bunların
var.
iyimser olan markalar da
ser tahminlebaşında ise genelde iyim
u geliyor.
riyle öne çıkan PSA Grub
ser tah◆ PSA markaları 2021 için iytimTürkiye
ugeo
minlerde bulunurken, Pe
aç, “Biz açıkGenel Müdürü İbrahim An
zar bekliyoruz.
çası 2020’den daha iyi pa
100 bine yakın
2020’de her şeye rağmen

vreye girecetalep ötelendi. Bunun de
’de ilk çeyrek
ğini düşünüyorum. 2021
k olağanüstü
yavaş başlayabilir. Ama ço
0 bin adet
bir şey olmazsa talebin 85
yorum” dedi.
civarında olacağını öngörü
ürü Emre
◆ Nissan Türkiye Genel Müdolan yöneser
Doğueri de 2021 için iyim
en az 2020
ticilerden. 2021’de pazarın terek, “Biz
belir
yılı seviyesinde olacağını
bir pazarı
800-850 bin adet arasında ptı.
ı ya
öngörüyoruz” açıklamasın

ürü Mu◆ Hyundai Assan Genel Müd
yarısında sarat Berkel, 2021 yılının ilk
ının muhtemel
tışlarda yavaşlama olmas
“Yaz aylarıngöründüğünü belirterek,
ma yaşanmadan itibaren tekrar canlan
iyi olmasını
sını ve ikinci yarısının daha
izlerde de bir
bekliyoruz. Bu süreçte fa
ğrultuda 2021
düşüş beklenebilir. Bu do
lı civarında
yılı satışlarının da 2020 yı
yoruz” diye
gerçekleşeceğini düşünü
konuştu.

GEÇEN hafta sosyal medya üzerinden
yaptığım ankette, “2021’de pazar sizce
nasıl olur?” sorusunu yönelttim. Katılan
3 bin 200’e yakın kişinin yüzde 42,2’si
600 bin adet ve altına, yüzde 30,1’i
600-700 bin adet arasına, yüzde 16,9’u
700-800 bin adet arasına, yüzde 10,9’u
ise 800 bin adet ve üzerine oy kullandı. Yani kamuoyunda beklenti pazarın
2020’den kötü olacağı yönünde birleşti.
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EMRE
ÖZPEYNIRCI

SYMBOL TARIH OLUYOR!

RENAULT MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2021 yılından itibaren Türkiye’de Dacia
Logan ve Renault Symbol
modellerinin satılmayacağını
belirterek,“Tamamen yenilenen Logan’ı Türkiye’de Renault
markası adı altında yepyeni bir
isimle satacağız. Symbol ismi
artık global olarak da kullanıl-

mayacak. Bu yeni model bize
satışlarında liderliğe devam
2021 yılında çok önemli bir güç edeceklerini söyledi. Renault
katacak“ dedi.
Symbol, 1999 ile 2012 yılları arasında Oyak Renault’un
HİBRİT CLIO VE CAPTUR Bursa fabrikasında üretilirken,
Çağdaş, ayrıca 2021’nin ilk
uzun yıllardır Türkiye’nin en
çeyreğinde Clio’nun ve Capçok satan otomobilleri sıralatur’un hibrit versiyonlarını
masında hep üst sıralarda yer
Türkiye’de satışa sunacakları- alıyor.
nı, 2021 yılında da otomobil

VERGILER HARIÇ
981 BIN TL

Skoda, 2021’de
a,
40 bin adet satışl da
n
ilk 5 marka arası or
olmayı hedefliy
Zafer
Başar

PAZAR DÜŞER
BİZ BÜYÜRÜZ!

YENİ Mercedes S Serisi Türkiye‘de satışa sunuldu. Vergiler hariç liste fiyatı 981.674 TL olan
yeni S Serisi’nin Türkiye’de anahtar teslim fiyatı
ise 3 milyon 713 bin TL. S 400 d 4MATIC L versiyonuyla satışa sunulan araçta 3.0 litrelik turbo beslemeli 6 silindirli dizel motor 330 beygir
güç üretiyor. Mercedes Otomobil Grubu Başkanı
Şükrü Bekdikhan, “Markamızın Amiral Gemisi,
ileri seviyede mühendislik, işçilik ve teknolojik
yeniliklerle her zaman otomotiv tarihinde zirveyi
temsil etti. Yeni S-Serisi ile müşterilerimize daha
önce sunulmamış yenilik, güvenlik, konfor ve
kalite sunuyoruz“ dedi.

2020’yi 25 bin adetlik satış ve yüzde 4 pazar payıyla 10. sırada tamamlamaya hazırlanan Skoda,
2021’de ise çıtayı yükseltti. Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Toplam pazar biraz küçülürken
bizim hedefimiz 40 bin adetlik satış ve yüzde 7 pazar payıyla ilk 5 marka içerisinde olmak” dedi.
YÜCE Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, satışa sundukları yeni Octavia’nın basın
lansmanında yaptığı konuşmada,
2020’de otomobil satışlarının
610 bin civarında tamamlanacağını belirterek, “Skoda olarak ise
yılı 25 bin adetle tamamlamayı
hedefliyoruz. Bu yüzde 4 pazar
payı ve 25 bin adetlik satışların
gerçekleştiği son yılımız olabilir”
diye konuştu. 2020’ye 3 modelle
başladıklarını, diğer modellerinin
yılın sonunda devreye girdiğini
ve buna rağmen pazar paylarını
koruduklarını kaydeden Başar

şöyle konuştu:

OCTAVIA SİLAHINI ÇEKTİ
“2021’ye ise 7 modelle başlıyoruz. Skoda’nın şimdiye kadarki
en yüksek pazar payını görmeye
hazırlanmalısınız. 40 bin araç
satışı hedefliyoruz. Artık yeni
hedefimiz yüzde 7 pazar payıyla
ilk 5 marka içerisinde olmak. Yeni
Octavia bu hedefimizde en önemli modelimiz olacak. 2021 yılı
için Octavia’nın 20 bin adetlik bir
potansiyelimiz olduğunu görüyoruz ve segmentinde yüzde 12 lik
bir pay elde etme hedefimiz var.

2021, toplam otomobil pazarının
hacim olarak küçüldüğü ama bizim büyüdüğümüz bir yıl olacak.”

2021’DE BOL KAMPANYA
Zafer Başar sözlerini “2021’de
pazar koşullarının bol kampanyalı, özellikle faiz kampanyaları
ile desteklenmiş bir yıl olacağını
tahmin ediyorum. Müşterilerimizin bol çeşit bulacağı ve daha
kazançlı alışverişler yapacağı bir
yıl olacağını tahmin ediyorum. Bu
sadece bizim için değil tüm rakipler için de aynı olacağını düşünüyorum” şeklinde tamamladı.

Ocakta bu fiyatlara ulaşamayacaklar
Sanatçı Mehmet
Günsur, yeni Octavia
ile birlikte Skoda’nın da
marka yüzü oldu.

MERAKLA beklenen 4.nesil
yeni Octavia, aralık ayına özel
299 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Yeni Octavia’yı çok özel fiyatlarla pazara sunuyoruz. 2021 yılında
ocak ayında müşterilerimiz
bu fiyatlarla ulaşamayacaklar” dedi. Türkiye’de 1.0 litre
TSI EVO e-TEC ve 1.5 TSI EVO

e-TEC motorlarıyla tercih edilebilen yeni Octavia’nın her
iki motor seçeneğinde de, içten yanmalı motoru elektrikli
motorla kombine eden mild
hybrid özelliği bulunuyor. Bu
sayede yakıt tüketimi ve CO2
emisyon salımı düşürülüyor.
Elektrikli motor, kalkışlarda
ve ivmelenmelerde benzinli
motora 12 kW’ya kadar destek oluyor.

Dünyada en çok
Türkler yeni araç
almak istiyor
ULUSLARARASI filo kiralama şirketi LeasePlan’ın Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 22
ülkeden 5.000’in üzerinde kişinin katılımıyla
yaptığı araştırmaya göre dünyayı etkisi altına
alan Covid-19 salgını sürücülerin iklim değişikliğiyle mücadele noktasında önemli bir farkındalık
kazanmasına yol açtı.Araştırmaya göre Türkiye
Covid-19 sonrası en yüksek mobilite tercihi ve en
yüksek iklim farkındalığı değişiklik yüzdesi olan
ülkeler arasında yer aldı. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 81’i, “Hava kalitesini sürdürmeye
yardım etmek için artık sıfır emisyonlu bir araç
tercih etme ihtimalim daha yüksek” diyerek bu
konuda en yüksek tercihi yaparken, “Elektrikli
bir araca geçiş yaparak kendi karbon ayak izimi
azaltma ihtimalim daha yüksek” diyen ülkeler
arasında yüzde 77 ile ilk sırada geldi. Ayrıca Türkiye’deki katılımcıların yüzde 84’ü önümüzdeki
5 yıl içerisinde yeni bir araç satın almak veya
kiralamak istediklerini belirtti.

Sattığı her 3 araçtan 2’si SUV

HYUNDAI Assan Genel
Müdürü Murat Berkel,
2020 yılında SUV modellere ağırlık verdiklerini belirterek, „Tucson ve Kona modellerimizin satışı, toplam
satış rakamlarımız içinde
yüzde 65’e tekabül ediyor.
Yani sattığımız her 3 araçtan ikisi SUV modelimiz
oldu. Tucson modelimiz
kendi segmentinde ikinci,
Kona da B-SUV segmentinde en çok tercih edilen SUV
oldu“ diye konuştu. 2021’in

ilk çeyreğinde uzun süredir
bekledikleri Bayon isimli
CUV modelinin İzmit’te
üretimine ve satışına başlayacaklarını hatırlatan Berkel şöyle konuştu:

nilenen Tucson ve Elantra
modellerimizi satışa sunacağız. Belli bir süredir üstünde çalıştığımız Kona’nın
elektrikli versiyonunu da
makyajlı haliyle yıl içinde
Türk tüketicisiyle buluşELEKTRİKLİ KONA
turacağız. Ayrıca Santa Fe
YOLDA
modelimizi de yenilenen
„Yerli araçlarımızın yanı tasarımı ve 1.6 lt motoruyla
sıra B-SUV segmentindeki sunup güçlü SUV ailemizi
lider modelimiz Kona yeni- daha da güçlendirmeyi
lendi ve Aralık ayı itibariyle arzuluyoruz. Böylece tüm
model yelpazemizi yenilesatışına başladık. Yılın ilk
yarısında baştan aşağı ye- miş olacağız.“

KONA’YA MAKYAJ VE HIBRIT TAKVIYESI

MAKYAJLI Kona, 281 bin TL ile 358 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa
sunuldu. Yeni 1,6 litrelik dizel motoru, 48V hafif hibrit (mild hybrid) sistemle
birleştirilmiş. Yeni Kona’da ayrıca sportif N Line versiyonu da bulunuyor.

Murat
Berkel

www.gazetepencere.com
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DEVYÖNLER ÜZERINE GENÇLER…
Geçtiğimiz hafta sonu
gerçekleştirilen Yetkin
Gençler (yetkingencler.
com) zirvesinin ikinci
gününde katılımcılar
seçtikleri bir konu üzerine
kısa birer konuşma yapıp
grup toplantısı yönettiler.
Bu yazıyı grup toplantıları sonrası gençler yazdı.
Gençlerin dünyamızı hızla
değiştiren yönelimler üzerine düşünmesi ve tartışması kanımca çok olumlu.
Dünyanın içinde bulunduğu sorunların sorumlusu
bu gençler değil ama çözüm üretmesi gerekenler
onlar. Çözüm üretebilmek
için de sorunları masaya
yatırıp tartışmak gerek.
Teknolojinin…
… eğitime
etkisi (Melih Fındık):
Eğitimde
yaşanan en
büyük problemlerden
birisi fırsat
eşitsizliğidir. Özellikle
pandemiyle beraber maalesef makas daha çok
açılmış ve yüzbinlerce
çocuk tam manasıyla
online eğitimden yararlanamamaktadır. Eğitimde yapay zekanın kullanımıyla beraber herkse
kendi öğrenme biçimine
en uygun şekilde farklılaştırılmış eğitim verilebilecek, oyunlaştırma
ve hikayeleştirmenin
kullanımıyla eğitimde
adeta bir felsefe değişikliği yaşanıp eğitim sıkıcı
olmaktan çıkıp keyifli bir
deneyim haline gelecektir.
… sağlığa
etkisi (Bora
Kaplan):
Teknoloji
ve sağlık
konusu üzerinde tartışmalarda
bulunduk. Sağlık sektöründe eşitlik olmadığı
hakkında fikirler beyan
edildi. Crisper cos-9’un
zengin insanların çocuklarına uygulayabileceği
gen değişikleriyle diğer
çocuklardan daha üstün
olabileceği üzerinde durduk.
… iş yaşamına etkisi
(İdil Nisa
Şahin): İş
hayatında
daha iyi
odaklanmak uzaktan çalışma ile
mümkün olsa da sos-

yalleşmeyi ve ilişkileri
güçlendirmeyi fiziksel
ortamdaki buluşmalarla
sağlamalıyız. Teknolojiyle şekillenen dünyada var olabilmek için
“dijital yakalı” olmamız
lazım. Dijital dünyada
yapay zekadan farkımızı ortaya koyabilmemiz
için insanı becerilerimizi
geliştirmeliyiz. Hem çalışma ortamımızda hem
de kendimizi geliştirmede hibrit bir modeli benimsediğimizde verimi
yakalayabiliriz.
… ilişkilere
etkisi (Ömer
Faruk Bektaş): Sosyal
medya artık
içerisinden
kolayca ayrılamayacağımız bir Matrix. Bu sanal
dünyayı ancak bilinçli
ve doğru biçimde kullanabilirsek gerçeklikten
kopmamayı başarabileceğiz.
… güvenliğe etkisi
(Mete Koray
Gergin):
Çoğu insan,
reklamların
kişilere yönelik ciddi
özelleştirilmesini, verilerimizin ne denli işlendiğinin bir göstergesi olarak görüyor. Bu herkesin
belli ölçüde hoşuna gitse
de bu özelleştirmenin
boyutu bir grup insanda
tedirginliğe yol açabiliyor. Detaylarını okumadan onayladığımız veri
sözleşmelerinin bir getirisi olarak hep benzer bir
odakta kalmış içerikleri
görebiliyoruz ve bu belirli güvenlik açıkları oluşturuyor. Birey olarak,
çevrim içi olmanın şartlarından birinin, bahsi
geçen veri sözleşmelerini onaylamak olduğu
için çözümün, otoriteler
tarafından bireyi ve bireyin verilerini koruyacak şekilde yaptırımlar
uygulanmasından başka
bir yöntem olmadığı konusunda bir fikir birliği
bulunmakta.
Şehirleşmenin
Hızlanmasının …
…sağlığa
etkisi (Sezer
Tamirciler):
Şehirlerde 1
haftada gerçekleşen 1,5
milyonluk
nüfus artışı

çarpıcı rakamlarla geleceğin sorunlarını ortaya
koyuyor. Şehirlerin beraberinde getirdiği kirlilik,
zorlu yaşam koşulları
bireylerin sağlığını geri
dönülemez boyutta etkiliyor. Daha sağlıklı şehirler için insan, işletme
ve yönetimlerin kollektif
bir şekilde çalışacağı bir
sistem şart.
… boş zamana etkisi
(Eren Işık
Avcı): Şehirleşmek
her ne kadar
bize sağladığı faydalar gözardı edilemese
de, boş vaktimizi çalan
bir megatrend. Sanayileşmeyle beraber gelen
yüksek çalışma saatleri
insanların boş vaktini
kısıtlayan etkenler arasında. Sırada bizi ne bekliyor? Altyapı sorunlarının, iklim krizlerinin ve
artan şehir nüfusunun
boş vaktimizi kısıtlayacağı apaçık ortada.
… kültüre
etkisi (Aleyna Sayan):
Şehirleşmeyle birlikte yaşanan
gelişmelerle
toplum ve
kültür kavramı değişiyor,
zamanla kültürel uyuşmazlıklar da ortaya çıkıyor. Uyuşmazlıklara etkili çözüm yaratabilmek
için yönetim destekli
tasarlanacak akıllı şehirler ile teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yeni
bir düzen oluşturarak
eşitlikçi kültürler yaratmak mümkün olacaktır.
İklim değişikliğinin…
… sağlığa
etkisi (Afranur Baykal): Artan
nüfusun ihtiyaçlarını,
azalan tarım
ve hayvancılık karşılayamayacak
duruma geldiğinde endüstriyel gıdalarla açık
kapatılmaya çalışılsa da
yeterli olmayacağı öngörülmektedir. Sentetik
et üretimi, hidroponik
tarım gibi yenilikçi teknikler kullanılmaya
başlanacak, bununla
birlikte makro alg üretimi artırılarak, insektis
tüketimi gibi sürdürülebilir beslenmeye yönelik
davranışlara ağırlık veri-

lecektir.
… iş yaşamına etkisi
(Ayşe Mert):
Sanayi devriminden
bu yana
kurulan
fabrikalar ile
artan üretim ve tüketim
kapasitesi iş dünyasının gelişmesini sağladı.
Fakat bu büyüme, doğal
kaynaklarımızın tükenmesine ve iklimlerin
değişmesine yol açıyor.
İş dünyası bu etkilerdeki
en büyük paydaşlardan
biri olarak sürdürülebilirlik akvitelerini öne
çıkarmaya başlıyor. Biz
de geleceğin yöneticileri olarak, iş dünyasının
dönüşmesine öncülük
etmeliyiz.
… politikaya etkisi
(Ziya Tokdemir): Sera
gazlarının
salımının
azaltılması
için yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşması gerekiyor. Özellikle güneş
enerjisinin düşen maliyetleri geleceğimiz için
umut verici. Sürdürülebilir bir kalkınma için
yenilenebilir kaynaklara
yönelmeye devam etmeliyiz. Politikacıların anlattığı büyüme masalları
gelecek nesillerin kabusu olacak. Gençler giderek gelecekleri hakkında
daha fazla söz sahibi
olmak için seslerini yükseltiyor. Gençler “sürdürülemeyen” kalkınma
istemiyor.
Demografik değişimlerin…
… eğitime
etkisi (Melike Özcan):
Kalabalık
sınıflarda
üretkenlik
azalıyor. Az
sayıda gruplarla ya da bireysel eğitimi önemsemeliyiz. Gereğinden fazla üniversite,
gereğinden fazla kontenjan olunca hem üniversitelerin kalitesi hem de
derslerden alınan verim
düştü. Artık üniversite
mezunu olmak bir ayrıcalık değil, yetkinlikleri
geliştirmek en önemlisi.
Özellikle lise ve sonrası
kutuplaşmanın önüne
geçmeliyiz. Okul öncesi
eğitimde çocuklar fark-

lılıklara saygı duyarak
ayrımcılık yapmadan
yetiştiğinden okul öncesi
eğitim önemli. Yaşlılar
için sosyal girişimler
kurup aktif yaşlanmayı
artırmamız gerekiyor.
Herkes için eşit ve erişilebilir eğitim devletin görevidir. Özellikle pandemi dönemimde gördük
ki devlet bu konuda ne
yazık ki yetersiz kalıyor.
Sivil Toplum Kuruluşları’nın bu konuda çalışıp
devlete baskı yapması
gerekiyor.
… sağlığa
etkisi (Safa
Bayram
Adak): Biyoteknoloji
insanlık
tarihinde ilk
defa organik dünyadan inorganik
dünyaya geçişin evresinde. Bilim ve yapay
zekanın gelişimi sağlık
sistemine etkisi ile yepyeni bir hayat formu bizi
bekliyor. Bu gelişmeler
insanlık tarihinde yeni
bir kapı aralıyor.
… iş
yaşamına
etkisi
(Ezgi
Bayram):
Çin’in
uyguladığı
nüfus
politikası çoğunluğun
görüşlerine göre
olumsuz bir
yöntemdi. Şirketlerde
çalışanların beceri ve
deneyimlerine uygun
roller verilmiyor. Göçler
sonucu ekonominin;
beyin göçüyse olumlu,
zorunlu göç ise olumsuz
etkilendiği düşünülüyor.
… kültüre etkisi
(Deniz Tosunoğlu):
Özet olarak,
önemli bir
demografik değişim
olan toplumun yaşlanmasının, yaşlıların zamanla kültürdeki yerinin
değişmesine yol açacağında hemfikir olduk. Bu
konunun, bizim yaşlılara
bakış açımızı değiştireceğini söyledik ve bu
açının pozitif veya negatif olacağı hakkında yorumlar yaptık. Ailelerin
çocuk sayısının ve eğitim
düzeyinin, çocukların
kişilikleri ve bireyselleşmesinde önemli olduğunu vurguladık.

www.gazetepencere.com
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Süleyman Soylu’nun, Yusuf Kaplan’a
garanti vermesi çözüm mü?

AYŞE
BAYKAL
Tüm itirazlara rağmen, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının, Finansmanının
Önlenmesine İlişkin Kanun teklifinin
birinci bölümü mecliste kabul edildi.
Kanun teklifini inceledikten sonra
edindiğim ilk intibam ; Türkiye’de yarın
bir gün çıkıp Filistin’e, Suriye’ye, Doğu
Türkistan’a ve birçok Afrika ülkesine
yardım eden STK’ların, terörle ilişkilendirilebileceği olmuştu. Mescid- i Aksa
için kurulan dernek ve vakıfların da…
Bu endişeyi yaşayanlardan biri de
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan’dı…
Kaplan’ın, kanun teklifiyle ilgili kaleme
aldığı yazısına binaen İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun kendisini arayarak "STK'ların İslâmî çalışmalarının engellemesinin söz konusu olmayacağını,
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bu hususta güvence verdiğini” söyleyerek, Soylu’nun “böyle bir engelleme
durumunda ilk kendisinin karşı çıkacağını” da ifade ettiğini de ekledi.
Süleyman Bey’in verdiği güvenceden zerre kadar şüphem yok. Ama
böyle olmaz…
Böyle ayrımda bulunur gibi ifade
etmekten hoşlanmıyorum ama "iktidara yakın" ve "muhalif" Sivil Toplum
Kuruluşlarının temsilcileriyle ortak bir
mutabakata varılarak hazırlanacak bir
kanun teklifi mecliste oylamaya/imzaya sunulabilirdi.
Özgür olması gereken bir alanda
çalışacak insanları tedirgin edecek bir
kanun teklifini doğru bulmuyorum.
“Terörle ilişkisi yoksa niye endişe

etsin?” itirazını ülkemiz gerçekleri
için doğru bulmuyorum. Zira karşıt
görüşlülüğün terör veya hainlik olarak
tanımlandığı bir ülkeyiz.
Cübbeli Ahmet Hoca (Ahmet Ünlü)'nın “Silahlanan cemaatler var.”
sözüyle mi bu düzenleme yapıldı
bilemiyorum… Bildiğim bir şey varsa,
yukarıda da belirttiğim üzere STK’larla
ilgili yapılan düzenlemelerin ülkemizdeki tüm STK’ların kendini özgür ve
güvende hissedeceği bir düzenleme
olması gerekliliğidir. Bunun dışında
bugünün cemaatleri (istisnalar hariç)
para gücü açısından aslından uzaklaşan birer yapı hâline gelmiştir. Ki bu
silahlanan cemaatler kadar tehlikeli bir
durumdur.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne de
aynı bakış açısıyla yaklaşıldı. Bu kadar
yetkinin bir kişiye verilmesinin yanlış
olduğu söylenildiğinde ise seçmenlere
“Bize güvenin.” denmişti.
Hiçbir insan- iktidar mükemmel ve
hatasız değildir. Sistem değişikliğinde de, kanunlardaki değişikliklerde
de yanlış yapıyoruz. Kanunları değil
insanları baz alıyoruz. Kanunları, taraf
olduğumuz insanlar yapınca güvenli
addediyoruz… İtiraz edenleri de vatan
haini…
STK’larla ilgili yapılan değişiklik
elinde güç olana sınırsız yetki veriyor.
Aynı yasa 28 Şubat’ta olsaydı, “Başörtüsüne özgürlük!” diyen herkes teröre
destek veriyor olabilirdi. Gazze’ye

yardım götüren Mavi Marmara gemisindeki arkadaşlarımız teröre destekle
suçlanabilirdi.
Ve bütün bunların yanında, atalarımızın bir sözünü hatırlatmak istiyorum: “Söz uçar, yazı kalır.”
Süleyman Soylu da bir insandır ve
bugün varsa yarın yok. Monarşiyle
yönetilmediğimize göre kanunla ilgili
yetki yarın İçişleri Bakanı kim olacaksa
ona geçecektir.
Yarın canla başla vakıf ve
derneklerde emek veren
arkadaşlarımız sorun yaşadığında
“Ama Süleyman Bey, Yusuf Kaplan’a
güvence vermişti.” sözünün yazılı
kanunlar karşısında karşılığı olacağının
garantisi var mıdır?

“Katil Hafter
ve destekçileri
meşru hedef
olarak görülecek”
Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, Türkiye'ye karşı savaşa
hazır olma çağrısı yapan Libya'daki Hafter'e yanıt verdi:
Katil Hafter ve destekçileri Türk
unsurlarına saldırı girişiminde
meşru hedef olarak görülecektir.
Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar beraberindeki askeri
heyetle birlikte temaslarda
bulunduğu Libya’da Kara
Türkiye’nin tezkere kararını
uzatması üzerine Türk askerini

bulamazlar. Dolayısıyla herkes
aklını başına toplasın. Burada
bir ateşkes sağlanmış, bu ateşHERKES AKLINI BAŞINA kes çerçevesinde siyasi görüşEVİNDEN DIŞARI
RÜTBE TAKMAKLA
TOPLASIN
meler yapılıyor. Bu siyasi görüşÇIKACAK HALİ KALMADI MAREŞAL OLUNMUYOR
melerle bir çözüm bulunmaya
▶ Bu savaş suçlusu, cani,
çalışılıyor. Dolayısıyla buradaki
▶ Darbeci ve dış mihrakların
▶ Kendi zulümlerini, katliam- katil Hafter ve destekçileri bilmesele herkesin bu siyasi çözüpiyonu, başkalarının oyuncağı larını kapatmak için her türlü
melidirler ki Türk unsurlarına
mün bulunmasına katkı sağlaHafter, BM tarafından tanınan
yaygarayı koparıyorlar. Bunlar yapılacak herhangi bir saldırı
meşru Milli Mutabakat Hükübeyhude gayret, bir yere varma- girişiminde katil Hafter unsurla- maktır. Bunun dışında yapılameti'nin daveti ve ikili anlaşma- ları mümkün değil. Bu sözde
rı her yerde meşru hedef olarak cak her türlü hareket yanlıştır.
Libya'nın birliği, bütünlüğü ve
lar çerçevesinde bölgeye gelmiş, mareşal, çarşıdan üniforma
görülecektir. Bunu akıllarına
Libya'nın Libyalılara ait olduğu
askeri eğitim iş birliği, yardım, almakla veya aldığınız rütbeleri soksunlar. Böyle bir hareketi
esastır.
danışmanlık desteği sağlayan
takmakla mareşal olunmuyor.
yaptıktan sonra kaçacak yer

tehdit eden Halife Hafter’e çok
sert yanıt verdi. Akar özetle
şunları söyledi.

Türk askerini, TSK unsurlarını
Bu bir tahsil, tecrübe, yürek,
doğrudan hedef alan hezeyanlar bilek meselesi.
içinde görülmeye başlanmıştır.

UYGUR TÜRKLERİNİ ENDİŞELENDİREN HABER

Çin, Türkiye
ile imzalanan
'Suçluların
İadesi
Anlaşması'nı
onayladı

Çin'de Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Çin ile
Türkiye arasında 2017'de
imzalanan "Suçluların İadesi
Anlaşması"nı oylayarak kabul ettiğini duyurdu. Türkiye
anlaşmayı henüz mecliste
onaylamadı.
Onay haberi Çin Parlamentosu'nun internet sitesinden
duyuruldu. Pekin yönetimi
bu anlaşma çerçevesinde
özellikle Türkiye'ye sığınmış
ve "terör suçu" işlediğini ileri

sürdüğü Müslüman Uygurların sınır dışı edilmesi sürecini
hızlandırmayı hedefliyor.
İkili anlaşma metni birçok
ret maddesi de içeriyor. Örneğin sınır dışı isteği gönderilen
ülkedeki kişinin bir "siyasi
suç" işlediği düşünülüyorsa,
kişi isteğin yapıldığı ülkenin
de vatandaşı ise ya da iltica
hakkından faydalanıyorsa sınır dışı talebi reddedilebiliyor.
Fransız haber ajansı AFP'ye
konuşan Dünya Uygur Kong-

Muhalif Takvim

resi Sözcüsü Dilşat Raşit,
sınır dışı etme anlaşmasının
Çin'den kaçmış ve henüz Türk
vatandaşlığı almamış Uygurlar arasında "büyük bir panik"
yaratacağını söyledi. Pekin
yönetiminin Ankara üzerinde
anlaşmanın kabul edilmesi
için ekonomik bir baskı oluşturduğunu ileri süren Raşit,
"Türk hükümetine bu anlaşmanın bir zulüm aracı olarak
kullanılmasını önleme çağrısında bulunuyoruz" dedi.

ANIL ÖZGÜÇ

AB'den Brexit süreci için 5.0
milyar euroluk ‘uyum fonu’
Avrupa Komisyonu, Brexit sürecinden
en fazla etkilenmesi muhtemel ülkeler
ile sektörlere destek amacıyla 5.0 milyar
euro büyüklüğünde ‘uyum fonu’ oluşturma kararı aldı.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Temmuz ayında yaptığı açıklamada,
Brexit'in ekonomik sektörler, özellikle
balıkçılık faaliyetlerine bağımlı olanlar
üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiyi
hafifletmek ve aynı zamanda sınır ve

gümrük kontrollerinin düzgün işleyişini
sağlamak için uyum fonuna gereksinim
olacağını açıklamıştı.
Komisyon'un bütçe sorumlusu Johannes Hahn, "Bu fonu, Brexit'ten en olumsuz etkilenen AB üyesi ülkelere hızlı ve
doğrudan yardım sağlamak için tasarladık. Bu aşamada, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun önerimizi gecikmeden somut mali desteğe dönüştüreceğine
güveniyorum" dedi.

Bella
Birleşik
Krallık’ta
hayatı
kilitledi
İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın bazı
bölgelerinde Bella Fırtınası nedeniyle sel
alarmı verilirken, 1300 kişi tahliye edildi.
Hızı saatte 135 km’yi bulan Bella Fırtınası, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda’nın
büyük bölümünü etkisi altına aldı. Bella
fırtınası nedeniyle bir çok bölgede sel ve
deniz taşkınları meydana geldi. Fırtına
deniz ulaşımını da olumsuz etkilerken, Raithlin Adası’nda deniz taşkınlarına yol açtı.

İngiltere Metroloji Dairesi, bugün
itibariyle Bella fırtınasının Galler’in bazı
kesimlerinde etkili olacağını konusunda
uyarı yayınladı. Öte yandan Bedfordshire
bölgesinde Great Ouse Nehri çevresinde
bulunan bin 300 ev fırtınaya bağlı olası
sel felaketine karşı tahliye edildi. Tahliye
edilenler Bedford Uluslararası Atletizm
Stadyumunda geçirdi.

İran’da çığ
felaketi:
11 ölü,
7 kayıp
İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki
Elbruz Dağları'nda çığ düşmesi ve kar fırtınası nedeniyle 11 dağcı hayatını kaybetti.
Yedi kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.
İran’ın başkenti Tahran yakınlarında yer
alan Elbruz Dağları’nda çığ düştü. Bölgede bir yandan çığ felaketi yaşanırken,

diğer yandan da kar fırtınasının etkisini
hissettirdiği ifade edildi. Felaket yerine
giden Kızıl Haç görevlileri, 30’un üzerinde
dağcının bulunduğu bölgede, 11 dağcının
hayatını kaybettiğini, 14 dağcının kurtarıldığını, en az yedi dağcı için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
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DÜELLODA

KAZANAN YOK
Başakşehir, Kasımpaşa’yla 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi ekip, 27. dakikada Chadli'nin golüyle öne geçerken 36'da Yusuf Erdoğan skora
eşitliği getirdi. Konuk ekipte 43. dakikada Aytaç Kara, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
İkinci yarıda Başakşehir gol için ataklarını
artırırken 72'de Visca'nın vuruşu ve 75'te Crivelli'nin kafası direkten döndü. Net fırsatlarda
Ertuğrul kalesinde devleşirken 85'te Paşa'nın
golü geldi. Topu önüne çok şık şekilde alan Hodzic takımını üstünlüğe taşıdı. 90+2'de Visca
skora yeniden dengeyi getirirken mücadele 2-2
noktalandı.
Bu sonuçla galibiyet hasreti 6 maça çıkan
Başakşehir puanını 16 yaptı. Kasımpaşa ise 19
puana yükseldi.

2-2
Kritik maçta Alanyaspor’u mağlup etti

GAZİANTEP TAM GAZ!

GALATASARAY

DEPLASMANI SEVİYOR

Ligde son dönemlerde dış
sahada etkisiz performans
sergileyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon rakip sahada
elde ettiği iyi sonuçlarla puanları topluyor.
Geride kalan 15 haftanın
birini bay geçen Galatasaray,
sahasında ve deplasmanda
yedişer maça çıktı.
Sarı-kırmızılı takım, sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı ve 14
puan topladı. Fatih Terim'in

öğrencileri, dış sahada ise 5
galibiyet, 2 mağlubiyetle 15
puan elde etti.
Deplasmanda iç sahaya
göre 1 puan fazla alan Galatasaray, bu performansıyla hem
taraftarının yüzünü güldürdü
hem de zirve yarışında yer
aldı.
Galatasaray, deplasmanda
ev sahibi olduğu maçlara
göre daha fazla gol sevinci
yaşadı.
Türk Telekom Stadı'ndaki

müsabakalarda 12 gol atıp 5
gol yiyen sarı-kırmızılılar, dış
sahada 13 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda son 6 sezonun en
iyi performansını sergiliyor.
Son olarak 2014-2015 sezonunda deplasmanda çıktığı
ilk 7 müsabakada 15 puan
alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki dönemde dış sahada
yaşadığı sorunlarla dikkati
çekti.

ARDA TURAN IŞIL IŞIL

2011'de ayrıldığı Galatasaray'a bu
yaz kavuşan Arda Turan kendini buluyor! 2017-18'den bu yana sadece 39
maçta forma giyen ve sahalardan uzun
süre uzak kalan tecrübeli futbolcu Trabzonspor deplasmanında da rakip fileleri
havalandırdı. Emre Kılınç'ın şutunda
Uğurcan'dan dönen topu iyi takip eden
ve kolay bir gol atan Arda, ligde üst üste
ikinci kez gol sevinci yaşadı.
Başakşehir'le olan sözleşmesini feshettikten sonra Fatih Terim'le görüşen
ve bireysel antrenör tutarak sezona
hazırlanan Arda, sezon başında verdiği
röportajda Atletico Madrid'den sonraki

en fit döneminde olduğunu dile getirmişti. Maç temposunu da kazanmaya
başladıktan sonra koronavirüse yakalanan ve yeniden sahalardan uzak
kalan Arda, Fatih Karagümrük
mücadelesiyle formasına
kavuşmuştu. Tecrübeli futbolcu Türkiye
Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği
karşılaşmasında da forma
giydikten sonra
lige iki golle
dönüş yaptı.

3-1
Son haftaların formda takımı
Gaziantep FK, Alanyaspor'u 3-1
mağlup etti. Ev sahibi ekip 9. dakikada Nouha Dicko'nun golüyle
1-0 öne geçerken Alanyaspor
26. dakiakda eşitliği yakaladı.
Gaziantep FK 29. dakikada Muhammet Demir'in golüyle bir
kez daha öne geçerken ilk yarı
bu skorla sona erdi.
Ev sahibi ekipte 60. dakikada

Alexandru Maxim farkı 2'ye yükseltti. Kalan dakikalarda başka
gol olmayınca Gaziantep FK sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından üst üste
dördüncü galibiyetini alan Gaziantep FK puanını 27'ye yükseltti. Son üç haftada iki mağlubiyet
bir beraberlik alan Alanyaspor
ise 27 puanda kaldı ve liderliği
Galatasaray'a kaptırdı.

1-3

Malatya’da sevinen taraf
BB Erzurumspor oldu

BAKKAL’DAN SÜPER SİFTAH
BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1
mağlup etti. Erzurum ekibiyle
ilk maçına çıkan teknik direktör
Mesut Bakkal, 3 puanla açılış
yaptı. Galibiyeti getiren goller;

Gomes, Donald ve Obertan'dan
geldi. Acquah'ın sayısı Malatya'ya yetmedi. Erzurum, ligde 11
maç aradan sonra galip geldi. Ev
sahibi ekip ise 6 maç sonra mağlup oldu.

1-2

ANKARAGÜCÜ HAYATA DÖNDÜ

KARTAL’IN KONUĞU SİVASSPOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 15.
haftasındaki rakibi Demir
Grup Sivasspor ile bugün
29. kez karşılaşacak.
Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem
Arda Kardeşler yönetecek.
İki takım arasında geride
kalan 28 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da
berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın 38 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.
Siyah-beyazlı ekip, geçen
sezon oynanan maçlarda

rakibine deplasmanda 3-0,
evinde 2-1 mağlup oldu.
Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında Demir
Grup Sivasspor'un üstünlüğü bulunuyor.
Beşiktaş, 13'ü İstanbul'da,
biri Ankara'da olmak üzere
ev sahipliği yaptığı 14 lig
maçında Demir Grup Sivasspor'u 5 kez yenebildi.
Siyah-beyazlı ekip, iç saha
maçlarında rakibine 6 defa
mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle
tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, ev
sahibi olduğu maçlarda 22
gol atarken, kalesinde 18
gol gördü.
Demir Grup Sivasspor, geçen sezon ve 2018-2019'da
Vodafone Park'ta oynanan
maçlarda Beşiktaş'a 2-1'lik
skorlarla üstünlük sağladı.
Taraflar arasındaki 28 lig
maçından hiçbiri golsüz
bitmedi.
Geride kalan maçlarda
Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez
gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

MKE Ankaragücü, kritik mücadelede Denizlispor'u 2-1 mağlup
etti. 21. dakikada Atakan Çankaya'nın golüyle 1-0 öne geçen
konuk ekip ilk yarıyı da Daniel
Lukasik'in golüyle 2-0 önde
tamamladı.
Denizlispor 80. dakikada Recep Niyaz'la farkı 1'e indirse de

kalan dakikalarda gol olmayınca
sarı-lacivertliler sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligde iki maç sonra
galibiyete uzanan Ankaragücü
puanını 12'ye yükseltti. İki maç
sonra yenilen Denizlispor ise 12
puanda kaldı ve Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk kez kaybetti.

MENEMENSPOR HÜKMEN MAĞLUP

Adanaspor'la deplasmanda oynadığı
maçta 6 yabancı oynatarak kural hatası yapan Menemenspor, yeni bir yazılı
açıklama yaparak iddialara yanıt verdi.
Kulüp, ayrıca kural hatası nedeniyle
takımın 3-0 hükmen mağlup sayıldığını
duyurdu.
TFF 1. Lig'de Adanaspor ile deplasmanda oynadığı maçı 3-2 kazanan
Menemenspor, maç esnasında 6 yaban-

cı oyuncu oynatarak kural hatası yapmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından
Menemenspor'da, Yardımcı Antrenör
Orhan Terzi'nin görevine son verildiği
açıklanmıştı.
Orhan Terzi ise sosyal medyadan
yaptığı paylaşımda, günah keçisi ilan
edildiğini söyleyerek, "Yapmadığım bir
hatadan dolayı otelden atıp, uçak biletimi iptal ettiler" demişti.
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FENERBAHÇE, 67. ÖLÜM YILINDA

ŞÜKRÜ SARACOĞLU’NU ANDI

Fenerbahçe, eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu’nun vefatının 67.
yıl dönümü nedeniyle
bir anma mesajı yayımladı.
Fenerbahçe, 19341950 yılları arasında

kulüp başkanlığını yürütmüş olan Şükrü Saracoğlu’nu vefatının 67.
yıl dönümünde andı. Sarı-lacivertlilerin sosyal
medya hesabından paylaşılan anma mesajında, "16 yıl kulübümüze

başkanlık yapmış ve 8
Türkiye şampiyonluğu
kazanmış, adı stadımıza
verilerek yaşatılan eski
başkanımız Şükrü Saracoğlu'nu saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer
verildi.

BURSALI GENÇ
YILDIZLAR!

Sergiledikleri performansla her maç sonrası Türkiye’nin gündemine oturan Bursaspor’un gençleri, hedeflerini Avrupa olarak
belirledi. Başta Ali Akman, Batuhan Kör, Burak Kapacak ve İsmail
Çokçalış olmak üzere birçok ismin önceliği, kulüplerine para kazandırıp, yurtdışında top koşturmak
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un gençleri parıldamaya
devam ediyor. Maddi zorluklar sebebiyle sezon başında transfer
tahtasını açamayan ve formayı genç futbolcularına emanet eden
yeşil-beyazlı kulüp, bu durumun faydalarını da görmeye başladı. Nitekim genç futbolcular, sergiledikleri performanla her maç
sonunda Türkiye’nin gündemine oturmayı başardı. Birçok kulübün
transfer listesinde yer alan isimlerin önceliği ise Avrupa’da bir takıma transfer olmak. Başta Ali Akman, Batuhan Kör, Burak Kapacak
ve İsmail Çokçalış olmak üzere birçok genç oyuncu, kulübüne para
kazandırıp yurtdışının yolunu tutmak istiyor.

GÖZTEPE
GALİBİYETİ
UNUTTU

TRABZON’DA
YAYLIM ATEŞ
Trabzon'da yerel gazeteler,
Galatasaray'a 2-0 mağlup olan
bordo-mavili takımı eleştiri
yağmuruna tuttu.
Karadeniz Gazetesi, "Sizin
yeriniz burası çöp, Sosyal
medya ayağa kalktı yönetim
istifa, Trabzonspor forması giyen 2-0'da pes etmez, Djaniny
saç baş yoldurdu, Bu kadar
hovardalık olmaz" Günebakış

Ligde yakaladığı 6 maçlık yenilmezlik serisinden sonra çıktığı 4
karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip,
15. haftayı 19 puanla tamamladı.
Göztepe'nin 7 beraberlikle en fazla berabere kalan ekip konumunda olduğu ligde, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK'nin altışar
beraberliği bulunuyor.
Ligde 16. haftayı maç yapmadan geçecek Göztepe, 6 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor'a konuk olacak.
İkinci yarının başında oyuna girip müsabakanın son bölümünde
yerini Tripic'e bırakan Yalçın Kayan, sosyal medya hesaplarından
bir açıklama yaptı.
Genç futbolcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yaşadığım hayal kırıklığından dolayı oyundan çıkarken istemsizce ve yanlış anlaşılmaya açık bir davranışta bulunduğum için
Göztepe camiasından özür dilerim. Kesinlikle bu kutsal formayı
yere atmak gibi bir niyetim yoktu. Altyapısından beri terlettiğim
bu şanlı formanın ağırlığını çok iyi biliyor ve bundan sonra çok
daha dikkatli olacağımın sözünü veriyorum. Terimin son damlasına kadar Göztepe arması için savaşmaya devam edeceğim."

Gazetesi, "Trabzon'dan bu
kadar, Böyle başa böyle traş,
Avcı da isyan etti".
Kuzey Ekspres Gazetesi,
"Kara gece, Üzüntü üstüne
üzüntü, Seri sonu" Taka Gazetesi, "Foyamız ortaya çıktı, Savunma adeta uyudu, Bu kadar
da olmaz, Sen nasıl golcüsün
Afobe" başlıklarını kullandı.
Bu maç öncesindeki 14 hafta

sonunda 4 mağlubiyetini de
İstanbul takımları karşısında
yaşayan Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Beşiktaş'a
sahasında 3-1, ligin 5. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 2-0, ligin 6. haftasında
deplasmanda Fenerbahçe'ye
3-1, ligin 7. haftasında Trabzon'da Kasımpaşa'ya 4-3 yenilmişti.

FIRTINA’DA BÜYÜK KRİZ!
Galatasaray yenilgisinin ardından
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet
Ağaoğlu'nun, özel bir uçak içerisinde
çekilmiş görüntüleri sosyal medyaya
düştü. Ağaoğlu'na ait olduğu öne
sürülen ses kaydında, "Kadro dışı talebiyle gelmesinler" şeklinde kullanılan
ifadeler, bordo-mavili kulüpte yeni bir
tartışmayı daha beraberinde getirdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda, Adana
Demirspor'a elenen Trabzonspor'da
maç sonrası Bilal Başacıkoğlu, Plaza
ve Diabate, Teknik Direktör Abdullah

Avcı'nın talebi doğrultusunda kadro
dışı bırakılmıştı. Galatasaray mağlubiyetinin ardından, teknik heyetten
gelebilecek yeni kadro dışı taleplerine, sosyal medyaya düşen görüntülerde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun karşı
olduğu görülüyor. Yaşanan pandemi
süreciyle birlikte kadro sıkıntısı yaşanmasının yanı sıra, mali yükümlülüklerin de sorun olacağını düşünen
Ağaoğlu'nun böyle bir tepki verdiği
belirtiliyor.
Sezona iyi başlayamayan, teknik

direktör değişikliğiyle birlikte toparlanma sürecine girse de Galatasaray'a
2-0 kaybetmesinden sonra eleştiri okları bordo-mavili yönetime çevrilmiş
durumda. Geçtiğimiz sezonki kadro
kalitesinin yakalanamamasından ötürü Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu
uzun süredir eleştiriliyordu. Yönetim
kurulu içerisinde yaşanan fikir ayrılıklarıyla birlikte, oyuncuların sergilediği
performans ve bordo-mavili takımın
ligde istenilen yerde olamaması Karadeniz ekibini zorlu sürece soktu.

CURRY’NIN
ANTRENMANDA
ÜST ÜSTE
105 ÜÇLÜK ATTI

İLKAY ATTI, CİTY KAZANDI

Manchester City, Etihad
Stadı'nda konuk ettiği Newscastle United'a karşı Türk
asıllı Alman milli futbolcu
İlkay Gündoğan'ın 14. dakikada attığı golle 1-0 öne
geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-0
İspanyol Teknik Direktör
Pep Guardiola'nın öğrencileri, Ferran Torres'in 55. dakikadaki golüyle sahadan 2-0

galip ayrıldı.
Lige 2 maç eksiği bulunan
Manchester City bu skorla
puanını 23'e yükseltirken,
Newcastle United 18 puanda
kaldı.
Premier Lig'deki diğer karşılaşmada, Everton, Sheffield
United'ı 1-0 mağlup etti.
Bramall Lane Stadı'nda
Sheffield United'ın konuğu
olan Everton, 80. dakikada

Gylfi Sigurösson'un attığı
golle maçı 1-0 kazandı.
Everton'da forma giyen
milli futbolcu Cenk Tosun
yedek başladığı karşılaşmada oynama şansı bulamadı.
Bu sonuçla puanını 29'a
yükselten Everton ligde 2.
sırada yer alırken, Sheffield
United, ligdeki 15. karşılaşmasında da galibiyet elde
edemedi.

CEDİ OSMAN’DAN 22 SAYI

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın
yıldızlaştığı maçta Detroit Pistons'ı 128-119
mağlup etti.
Doğu Konferansı takımlarının mücacelesinde Cleveland Cavaliers, normal süresi
101-101 eşitlikle sona eren ve iki kez uzatmaya giden mücadelenin ardından Detroit
Pistons'ı 128-119 yendi.
Sezona 2'de 2 yaparak başlayan Cavaliers'ta sonradan oyuna girerek yaklaşık 26

dakika süre alan Cedi Osman, 22 sayı ve 4
ribauntluk performansıyla galibiyette etkili
oldu. Collin Sexton 32 sayı, Andre Drummond 23 sayı ve 16 ribaunt, Darius Garland
21 sayı ve 12 asist, Kevin Love ise 15 sayı ve
9 ribauntla galibiyette pay sahibi olan diğer
oyuncular oldu.
Bu sezon iki maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Pistons'ta Jerami Grant 28
sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Blake Griffin ise 26 sayıyla oynadı.

Yaşadığı sakatlık sonrasında
bu sezon sahalara dönen Stephen Curry formunu kazanmaya
başlıyor! Sezonun ilk iki maçında eski oyununu ortaya koyamayan Curry'nin antrenmanda
üst üste 105 üçlük attığı video
paylaşıldı.
2015'ten 2019'a kadar peş
peşe 5 final oynayan ve 3 şampiyonluk kazanan Golden State
Warriors'ta Stephen Curry eski
formunu yakalıyor. Sezona eski
görüntüsünden uzak giriş yapan ve ilk iki maçta sadece dört
üç sayı isabeti bulan tecrübeli
yıldızın videosu gündeme otur-

du.
Golden State Warriors, Curry'nin şut antrenmanından bir
kesit paylaştı ve yıldız basketbolcu hiç kaçırmadan üst üste
105 üç sayı isabeti buldu.

