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‘EGEMENLİĞİMİZE SALDIRI’
ERDOĞAN ABD yaptırımlarını ‘Türki-

ye’nin egemenliğine saldırı olarak 
değerlendirdi. ABD’ye uygulanması 
beklenen karşı yaptırımlardan bah-
setmedi. “Türk savunma sanayiinin 
yükselişini engellemek istiyorlar” diye 
konuşan Erdoğan konuşması sırasında 
Roketsan ile Aselsan’ın birlikte üret-
tikleri füzenin başarı ile sonuçlanan 
denemesini izlettirdi, film bittiğinde 
de alkışladı. Cumhurbaşkanı roket pro-
jesinde de ABD’nin belli parçalar için 
ambargo uyguladığını, ambargonun 
yerli üretim ile aşıldığını açıkladı. 3’te

ABD’NIN yaptırımlarına tepki gösteren MHP 
Genel Başkanı Bahçeli, mecliste ortak bil-
diriye imza atmayan HDP’yi eleştirdi, ‘HDP 
kapatılsın’ teklifine sıcak bakmayan muha-
lefeti ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan 
Kurtulmuş’u hedef aldı. Bahçeli’nin, “Zehirli 
haşeratla mücadele milli haysiyete hizmettir” 
sözleri ise tepki ile karşılandı. 2’de

GAZETECILER Barış Pehlivan ve Barış Ter-
koğlu’nun son kitabı Cendere’de yer alan, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eski avukatı ile iki yargı mensubunun da-
vaları yönlendirmek için yaptıkları toplan-
tılara ait ses kayıtları yargıya taşındı. 

KOVID-19 nedeniyle son 24 saatte 
Türkiye’de 240 kişi vefat etti. 29 
bin 718 kişinin testi pozitif çıktı. 
Türkiye toplam vaka sayısında 
Dünya’da 6. sırada. Vefat sayısın-
daysa 19. Tablodaki çelişki vefat 
sayılarına ilişkin verilerin gizlenip 
gizlenmediğine ilişkin tartışmaları 
da beraberinde getiriyor. Belediye-
lerin açıkladığı sayılarla Sağlık Ba-
kanlığı verileri arasında tutarsızlık 
da bu tartışmayı besliyor. 4’te

HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Sa-
vaş, vaka sayılarında görece azalma olsa da kentte 
hastanelerdeki yoğunluğun sürdüğünü, yoğun bakım-
larda yer kalmadığını söyledi. Vefatların azaltılması 
için 14 gün kapanmadan başka çare olmadığını söyle-
yen Savaş, “Bilim bunu işaret ediyor” dedi. 5’te

TÜRKIYE Çin aşısı 
SinoVac’ın 3. faz so-
nuçlarını beklerken 
Çin’in, Alman fir-
ması BioNTech’ten 
en az 100 milyon 
doz aşı alacağı açık-
landı. BioNTech’in 
Çin’deki ortağı olan 
firma, ilk 50 mil-
yon doz aşı için 30 
Aralık’a kadar 250 
milyon euro ödeme 
yapılacağı bilgisini 
verdi. 4’te

ÇIN KENDI 
ALTERNATIFINI 
DEVREYE SOKTU

GENÇ 
BATUHAN  

IŞIK 
SAÇIYOR

HATAY ALARM 
VERİYOR

TÜRKİYE’Yİ DÜNYADAN 
VEFAT SAYILARI AYIRIYOR

KURU EKMEK 
VE AÇLIK

SEVİYE VE 
805 İMZA

SES SESİ 
BULMASIN 
İSTİYORLAR

AK PARTİ’YE DE 
GİDER YAPTI

ABD’YE FUZELi YANIT
Cumhurbaşkanı  
ABD yaptırımlarına,  
“S-400 gerekçe, 
asıl amaç savunma 
sanayisindeki 
gelişmeyi engellemek” 
dedi. Cumhurbaşkanı 
ABD’ye mesajını, 
konuşması sırasında 
yerli füzenin başarı ile 
sonuçlanan denemesini 
izlettirerek verdi. 

TÜRKIYE’NIN KRIZI 
FAKIRLEŞME KRIZIDIR
DEVA Partisi Ekonomi Politikaları Baş-

kanı İbrahim Halil Çanakçı, ekono-
mideki sıkıntının para politikaları ile 
aşılamayacak kadar büyük olduğunu 
söyledi. Çanakçı’ya göre herkes döviz 
kurlarına bakıyor ama Türkiye’nin 
krizi fakirleşme krizi. 7’deGÖZTEPE’YE 4 

GOL ATMIŞTI

YAVAŞ SERVISÇILERIN 
YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

ÇARPICI SES KAYDI 
SAVCILIKTA

PANDEMI nedeniyle en zor 
durumda kalan esnaf gru-
bundan birisi de servis-
çiler. Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, boş kalan servisle-
ri yardım faaliyetlerinde 
kullanmak için günlük 
475 liradan kiraladı. 2’de

ADNAN GERGER
yazdı  2’de

NECDET SARAÇ
yazdı  6’da

NESRİN NAS
yazdı  5’te

2020

HÜSEYİN TAPINÇ
yazdı  3’te

1010



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin 
Akbaşoğlu, Katar ortaklı BMC şirketine satıldı-
ğı gerekçesiyle eleştirdiği Sakarya Arifiye’deki 
tank paleti fabrikasında “yerli ve milli” Altay 
tanklarının seri üretiminin yapılacağını savundu. 
Fabrikanın satışının değil, işletme devrinin söz 
konusu olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, Altay 
tankının seri üretimine geçilememesinden, 
yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirttiği 

Almanya’yı sorumlu tuttu. Akbaşoğlu, “Almanya 
kendi yükümlülüklerini yerine getirmiyor, getir-
mediği için iş gecikiyor. Nasıl TEİ’nin bu konuda 
TS1400 motorunu yerli ve milli olarak üretip, 
Gökbey yerli helikopterimize takıp kullanma 
noktasına geldiysek, inşallah her türlü içerden 
ve dışardan bu milli projeyi akamete uğratmak 
isteyenlerin kursaklarında bırakacağız ve mutla-
ka yerli ve milli Altay tankını üreteceğiz” dedi.
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ADNAN 
GERGER

Bugünlerde Türkiye’yi yönetenlerin 
yani siyasi iktidarın yurt dışı sorunlarla 
uğraşmaktan başını kaşıyacak vakti yok. 

Türkiye’de iktidar, ABD Hazine 
Bakanlığı’nın Türkiye’ye karşı aldığı 
yaptırım kararına kilitlendi.

Nasıl kilitlenmesin? ABD bu kara-
rı Rusya’dan satın aldığı S-400 hava 
savunma sistemi yüzünden CAATSA 
(ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar 
Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsa-
mında değerlendirdi. 

Düşünün, Amerika, NATO üyesi ülke 
Türkiye’ye yaptırım kararını “Hasım” 
olarak ilan etmesine mi yanarsınız, 
Türkiye’nin Savunma Sanayii’ne büyük 
bir darbe vurmayı amaçlandığına mı 
yanarsınız yoksa bu karardan sonra 
Türkiye’nin uluslararası pozisyonuna 
mı yanarsınız…

Türkiye’nin tavrı sadece söyleme 
dayalı tepkilerde mi kalacak, bilemi-

yorum. Bildiğim tek şey bu kararın iki 
müttefik ülkenin ilişkilerinin geldiği bu 
kaotik durumdan çıkmak için gösteri-
len iradenin onurlu ve alnı yukarıda bir 
siyasete ihtiyaç duyduğudur. Bu siya-
setin gerçekleşmesi için de diyalogun 
her yolunu denemekten çekinmeyen 
kurumsal ilişki kurulumu hem de bir 
an önce kurulumu kaçınılmazdır artık. 

Kaçınılmaz çünkü, uluslararası iliş-
kilerde dost- ahbap yani ikili ilişkilerin 
olmadığı daha önce de kanıtlanmıştı 
ama Amerika’nın bu yaptırımı bu tür 
ilişkilerin nelere yol açtığını bir kez 
daha gözler önüne serdi. 

Bu arada Avrupa Birliği’nden Tür-
kiye’ye aşamalı yaptırım kararını da 
unutmamak gerek. Hatırlayın daha bir 
hafta önce Avrupa Birliği zirvesinden 
Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriy-
le bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik 
yaptırım listesinin genişletilmesi kararı 

çıktı. Yaptırımların kapsamının genişle-
tilmesi ise Mart’ta gündeme gelecek. 

• • •
Evet, iktidar yaptırım kararlarının 

yaratacağı dar boğazı aşmaya çalışıyor, 
ana gündem maddesi bu…

Oysa halkın derdi, halkın tek gün-
dem maddesi bu pandemi sürecinde 
geçinme derdi…

Kim kime selam veriyorsa ardından 
açlık, sefalet, yokluk, işsizlik, parasız-
lık sözlerinin yer aldığı konuşmalar 
geliyor.

• • •
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

2021 yılı bütçe görüşmelerinin odak 
noktası da halkın geçim sıkıntısı ve 
devlet kasasından yapılan ve hesabı 
sorulmayan harcamalar, özellikle mü-
teahhitlere savrulan paralar oldu. 

Bu tartışmalardan biri vardı ki, skan-
daldı.

Bu skandal, CHP Grup Başkanvekili 
Engin Altay’ın TBMM Genel Kuru-
lunda “Millet aç deyince hoplamayın 
arkadaşlar, millet aç, perişan. Evet, 
herkesin midesine bir şey giriyor, kuru 
ekmek giriyor” diye konuşması sırasın-
da patlak verdi. 

Altay konuşurken, Adalet ve Kalkın-
ma Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 
Altay’a laf attı. Aklı sıra Altay’ın ko-
nuşmasını boş çıkaracaktı. Tin, CHP’li 
Engin Altay’ın “Millet aç, milletin mi-
desine kuru ekmek giriyor” sözlerine 
“O zaman aç değiller” diye bağırarak 
karşılık verdi. 

Dünyanın herhangi bir ülkesinin 
parlamentosunda böyle bir konuşma 
yaşansa kamuoyunda günlerce tar-
tışılır, manşet olurdu ve bu milletve-
kili partisinden uzaklaştırılır ve hatta 
milletvekilliğinden bile istifa etmesi 
sağlanırdı.

Ne demek kuru ekmek yiyen bir 
insanın tok olduğunu haykırmak.

Siz bir milletvekilisiniz. Nasıl oluyor 
da kuru ekmek yiyen bir insana aç 
değil diyebiliyorsunuz. Siz bir millet-
vekilisiniz. Halkın oylarıyla gelmişsiniz. 
Sizin birinci vazifeniz her şeyden önce 
halkın sorunlarına eğilmek, ona çare 
olmak. Halkı görmezden gelmek değil. 

Esnafın hali ortada, çiftçinin hali or-
tada, çalışanın hali ortada, halkın alım 
gücü ortadayken böylesine bir yorum 
olmadı, yakışmadı.

Evet, Şahin Tin, anlaşıldı ki siz bu 
ülkenin gerçeğinden uzakta yaşıyorsu-
nuz.

Siz açlığın ne demek olduğunu bil-
miyorsunuz.

Siz halka bir kuru ekmeği layık görü-
yorsunuz.

Sayın Şahin Tin! Bir an önce özür 
dileyerek istifa etmelisiniz. 

Kuru ekmek ve açlık

“PARTI kapatmalarının Türkiye’de 
olumlu sonuçları görülmedi” diyen 
AK Parti Genel Başkanvekili Numan 
Kurtulmuş’u isim vermeden eleşti-
ren Bahçeli, “Mesele parti kapatma-
nın ötesinde ihaneti cezalandırmak-
tır” dedi. 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a da yük-
lenen Bahçeli, “Onun gibi zırvalayan 
lekeli güruh; biber, patlıcan, doma-
tes fiyatlarıyla ilgilendiğiniz kadar 
bu melanet tabloya yarım aklınızla 
kafa yormayı hiç denediniz mi? As-

gari ücretli kardeşlerimizi dilinize 
doladığınız kadar bu meseleyi hiç 
gündeminize aldınız mı?” mesajını 
yazdı. 

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e 
de seslenen Bahçeli, “Başkanı, terö-
ristlerin finanse edilmesine yüzsüzce 
sessiz kalman onayladığın anlamı-
na gelmiyor mu? Diyorlar ki, ‘Parti 
kapatmanın Türkiye’de olumlu bir 
sonucu görülmedi.’ Mesele parti ka-
patmanın ötesinde ihaneti cezalan-
dırmaktır” dedi. 

Bahçeli, ”Cevap versinler; Türk 
devletinin ihaneti beslemesi, mermi, 
bomba, mayın, keleş masraflarını 
karşılaması olacak ve makul görüle-
cek şey midir? HDP açılmamak üzere 
kapatılmalıdır.  Etnik bölücülüğü 
ve terörü referans alan hiçbir parti 
kuruluşuna da müsaade edilmemeli-
dir. Gerekirse Anayasa’da düzenleme 
yapalım, gerekirse Siyasi Partiler 
Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda 
reform yapalım, bu kanayan yarayı 
durduralım” paylaşımında bulundu. 

Bahçeli, “HDP kapatılmalı” çağrısını yineledi 

İsim vermeden 
AK Parti’li 

Kurtulmuş’a 
yüklendi

MHP Genel 
Başkanı Devlet 

Bahçeli, Twitter 
hesabından “HDP 

kapatılmalıdır” 
eleştirilerine 

ilişkin 
açıklamalarda 

bulundu. 

MHP POLEMIK DIŞINDA 
HIÇBIR IŞE GIRMIYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğ-
lu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın 
toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Bahçeli’nin, “HDP’yi, Türk siyasetinin 
taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör 
ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır” sözlerine Kara-
mollaoğlu, “Polemik meydana getirmenin arzusu 
içindeler. Zaten MHP polemiğin dışında hiçbir işe 
girmiyor” dedi.

Karamollaoğlu, “Bu hukukun yapacağı bir iş. 
Siyasi partilerin şikayetleri o kadar önemli değil. 
Savcılar var iktidardalar. Oturup konuşsunlar bunu 
gündeme atmak ne manaya geliyor” dedi.

İYİ Parti’den 24 Haziran 
2018’de Antalya milletvekili 
seçilen Tuba Vural Çokal, bu 
yılın Mart ayında AK Parti’ye ge-
çişinin ardından ilk kez Meclis 
kürsüsünde konuşma yaptı.

Meclis kürsüsünde Ocak 
2019’da yaptığı konuşmasında 
AK Parti iktidarını kabile dev-
letine geçmekle suçlayan, yine 
2019 yılının Aralık ayındaki 

bütçe görüşmelerinde hüküme-
te yakın olanlar dışındakilerin 
iş bulamadığı eleştirisinde bulu-
nan Çokal’ın görüşlerinin bu yıl 
ki konuşmasında taban tabana 
değiştiği görüldü.  Milli Saray-
lar İdaresi Başkanlığı’nın 2021 
yılı bütçesi hakkında konuşan 
Çokal’ın AK Parti’li Cumhurbaş-
kanı Tayyip Erdoğan’a yaptığı 
övgüler dikkatten kaçmadı.

PARTI DEĞIŞTIREN VEKILDEN 
180 DERECELIK DÖNÜŞ

AK Parti tank paleti fabrikası 
için suçu Almanya’ya attı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan 
meslek gruplarına destek olmaya devam ediyor.

BIR AY BOYUNCA GÜNLÜK 
OLARAK KIRALANDI

Sektörlerin yaşadığı mağduriyeti en aza indirmek 
için dayanışma çalışmalarına imza atan Yavaş, Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı’nı görevlendirerek servis-
çi esnafına destek olunmasını istedi.

Servisçi esnafına destek olunması için Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanlığı’nın görevlendirildiği öğre-
nilirken servis araçlarının günlük 450 TL’den kira-

landığı ve bu araçların bir ay boyunca ihtiyaç sahibi 
ailelerin temel ihtiyaçlarını taşıyacağı bildirildi.

135 BIN IHTIYAÇ SAHIBINE 
ULAŞACAK

Ankara’daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak 
üzere hazırlanan nohut, konserve kavurma ve 300 
TL’lik alışveriş kartları için taşıma hizmeti verecek 
olan servisçiler, BELSO Soğuk Hava Deposu’nda 
muhafaza edilen sosyal yardım paketlerini teslim 
aldılar. Bir ay boyunca hizmet verecek olan servisçi 
esnafı, kent genelinde yaşayan 135 bin ihtiyaç sahibi 
aileye ulaşarak, ihtiyaçlarını dağıtacak.

Mansur Yavaş’tan servisçi esnafına destek
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HÜSEYİN 
TAPINÇ

2020 neredeyse başladığı günden 
bu yana hiç birimize iyi gelmeyen bir 
yıl oldu. Bitmesine iki hafta kala bu yı-
lın ardından kullandığımız ve zihnimiz-
de çağrışım yaratan kelimeler de belli: 
“felaket”, “korku”, “berbat”, “endişe”, 
“hüzün”, “can sıkıntısı”, “boşluk”, “ça-
resizlik” ve “umutsuzluk”. 2020 Anka-
ralılar için “hüzün” ve “umutsuzluk” 
demek; İstanbullular için 2020 “fela-
ket” ve “virüs” anlamına geliyor ve 
İzmirliler için de sonuçta “her şeyiyle 
berbat” bir yıl 2020 (1).

Üç büyük ilde yaşayan yetişkinlerin 
yüzde 79’u 2020’den memnun kal-
mazken, sadece yüzde 5’i bu seneyi 
memnuniyetle bitiriyor. 2020’den 
duyulan memnuniyetsizlik gençler 
arasında doruğa ulaşıyor. Bir yandan 
koronavirüsü ile diğer yandan da 
ekonomik sorunlarla uğraştığımız bu 
seneden nasıl memnun kalalım ki? 

2020’ye girerken yetişkin nüfusun 
yaklaşık üçte biri geleceğe iyimser 
gözlerle bakarken, yılı kapatırken bu 
oran beşte bir seviyesine kadar düş-
tü. Bu sene geleceğe umutla bakma, 
iyimser olma güdümüz iyice örselendi. 

Geride bıraktığımız yıla tüm dünya-
da ve Türkiye’de COVID 19 pandemisi 
damga vurdu. Pandeminin etkileme-
diği, değiştirip dönüştürmediği birey, 
toplumsal kurum, şirket ve devlet 
kalmadı. Pandemi toplumsal düzeni 
yeniden tanımladı ve tanımlamaya 
devam ediyor. Bizler de bireyler ve 
kurumlar olarak hayatta kalma güdü-
süyle bu değişime ayak uydurmaya ve 
koşullara uyum sağlamaya çalışıyoruz.  

Dünyada pandemi dışında iki olay 
daha 2020 senesine damga vurdu; aşı 
çalışmaları ve ABD seçimleri. Tür-
kiye’de ise pandemiden sonra yılın 
ikinci önemli olayı depremler. 2020 

yılına Akhisar ve Elazığ depremiyle 
başlayan Türkiye sene içinde bir çok 
kez depremlerle sarsıldı ve bunlardan 
en büyüğü Ekim sonundaki İzmir dep-
remi oldu. 

Bu yıla Türkiye’den iki isim damga 
vurdu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca. Erdoğan yılın siyasetçisi ve Koca 
da yılın kişisi olarak 2020 senesine 
adlarını yazdırdılar. 

Fahrettin Koca COVID 19’un baş-
ladığı ilk günlerde toplumun hemen 
tamamının desteğini kazanmış ve 
toplumda güven yaratan bir kişi olarak 
tanımlanıyordu ve bu özelliğini yaz 
sonuna dek korudu. Bugün geldiğimiz 
noktada Bakan’ın çalışmalarını destek-
leyenler yüzde 60’lar seviyesine kadar 
düştü, ancak asıl güven erozyonu 
bakanlığın açıkladığı verilerde gözlem-
lendi. Bu gelişmeye karşın üç büyük 

ilde yaşayan yetişkin nüfusun üçte biri 
Koca’yı 2020 yılına damga vuran kişi 
olarak tanımlıyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan 2020 yılına yılın siyasetçisi olarak 
adını yazdırmış bulunuyor. Metro-
pollü seçmenlerin yüzde 44’üne göre 
Erdoğan yılın siyasetçisi ve bu oran 
alt sosyo-ekonomik sınıflar ve gençler 
arasında daha da yüksek seviyelere 
ulaşıyor. Bunun yanı sıra, Erdoğan çok 
uzun bir süredir ülkedeki ekonomik 
sorunlara çözüm getirecek siyasi li-
derlerin başında yer alıyor. Onu Meral 
Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu izliyor.

Merkezi siyasetin dışında bitirmek-
te olduğumuz yıla damga vuran iki 
yerel siyasetçi de bulunuyor: Ekrem 
İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Üç büyük 
ilde yaşayan yetişkin metropol nüfu-
sunun yüzde 39’una göre İmamoğlu 
ve yüzde 37’sine göre de Yavaş 2020 

yılına iz bırakan belediye başkanları 
olarak tarihe geçmiş bulunuyorlar. Bu 
iki belediye başkanı ve onlara eklen-
mesi gereken Tunç Soyer hem korona 
pandemisi süresince hem de son İzmir 
depremi sonrasında yaptıkları çalış-
malarla seçmenlerin gönlünü kazan-
mış bulunuyorlar. Bu üç siyasetçi top-
luma başarılı bir belediyecilik modeli 
sunarken, aynı zamanda yerel siyase-
tin önemini de hatırlatmış ve öğretmiş 
oldular. Bunun dışında, bu yöneticiler 
özellikle pandemi ve ekonomik krizle 
beraber yükselen bir değer haline 
dönüşen “dayanışma” ve “kolektif 
değerlere sahip çıkma” kavramlarının 
da birer temsilcisi oldular.

Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. 
(1) Sia Insight (Aralık 2020) 2020: 

Damga Vuranlar Araştırması, üç büyük 
il 18-45 yaş grubu temsili  420 tüketici 
ile online görüşme.  
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Erdoğan’ın eski avukatı ve iki hâkim 
hakkında suç duyurusunda bulunuldu

CUMHURBAŞKANI Erdo-
ğan’ın eski avukatı M.D.İ ile 
iki yargı mensubu H.K. ve 
B.A.’nın, davaları yönlendir-
mek için yaptıkları toplantı-
lara ait ses kayıtları yargıya 
taşındı. Biri Erdoğan’ın eski 
avukatı olmak üzere iki avu-
kat ve iki hâkim hakkında 
suç duyurusunda bulunuldu. 

İki yargı mensubundan 
biri Hâkimler Savcılar Kuru-
lu’na (HSK) biri de Yargıtay’a 
şikâyet edildi. Erdoğan’ın 
eski avukatının da olduğu 
iki avukat için ise İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
ve İstanbul Barosu’na başvu-
ruldu. Şikâyet dilekçesinde 
Fransız T. şirketi yetkilileri-
ne de yer verildi.

Odatv Genel Yayın Yö-
netmeni Barış Terkoğlu ve 
Odatv Haber Müdürü Barış 
Pehlivan’ın yeni kitapları, 
“Cendere- Metastaz 2”de  Er-
doğan’a yakınlığını kullanan 
avukat ve yargı mensupları 
tarafından davaların seyri-
nin değiştirildiği iddiaları 
gündeme getirilmişti. Gaze-
teciler, borçları nedeniyle 
Türkiye’de de çok iyi bilinen 
bir Fransız firmasını kurtar-
mak için bir araya gelen ki-
şilerin ses kayıtlarını ortaya 

çıkarmıştı. Bu gelişme üzeri-
ne alacaklı firmalar, iki yargı 
mensubu ve Cumhurbaşka-
nın bir eski 
avukatının da 
olduğu kişi-
ler hakkında 
suç duyuru-
sunda bu-
lundu.

Geçmişte yaptığı “Goog-
le’ı Abdülhamid buldu”, 
“İstanbul Sözleşmesi çok 
kan dökecek” gibi açıkla-
malarıyla gündeme gelen 
Sakarya Üniversitesi Tarih 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğ-
lu, üniversiteler için “fu-
huş evleri” dedi.

Akit TV’de yayınlanan 
Sabri Balaman’ın sunduğu 

“Derin Kutu” adlı prog-
ramda, Prof. Dr. Ebubekir 
Sofuoğlu da konuşmacı 
olarak yer aldı. Sofuoğ-
lu, Z kuşağını “hedonist” 
olmakla suçlarken üniver-
sitedeki derslere katılımın 
düşük olduğunu söyledi.

Sofuoğlu konuşmasının 
devamında üniversiteler 
için, “Sayın Cumhurbaş-
kanımız da vurguladı. 

Neredeyse fuhuş evleri” 
ifadelerini kullandı. Stüd-
yodaki konuklar ise Sofu-
oğlu’na sözlerine, “Hocam 
yapmayın. Biraz ağır oldu” 
diye tepki gösterdi. Sofu-
oğlu ise “Gördüğüm var. 
İstisna değil. Gelin ben sizi 
gezdireyim. Komşular size 
söyleyecek, emlakçılar 
size söyleyecek. Siz nerede 
yaşıyorsunuz?” dedi.

“Üniversiteler 
fuhuş evi”

Bu nasıl profesör
Selam Tevhid kumpasına 

ilişkin Fetullah Gülen ile eski 
emniyet müdürlerinin araların-
da bulunduğu 77 sanık hakkın-
da karar çıktı. FETÖ/PDY’nin 
Selam Tevhid soruşturmasında 
kumpas kurduğu iddiasıy-
la firari Fetullah Gülen’in de 
aralarında bulunduğu, 13’ü 
tutuklu, 13’ü firari 90 sanığın 
yargılandığı dava, İstanbul 14. 
Ağır Ceza Mahkemesince kara-
ra bağlandı.

20 SANIĞA 
AĞIRLAŞTIRILMIŞ 
MÜEBBET

Kapalı olarak görülen duruş-
mada davayı karara bağlayan 

mahkeme heyeti, sanıklar Ali 
Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, 
Ömer Köse, İsmail Yalınız, Mu-
hammet Yasin Akyar, Mehmet 
Kuru, İsa Ardıç, Osman Özgür 
Açıkgöz, Kazım Aksoy, Oğuzhan 
Ceylan, Gültekin Avcı, Gafur 
Ataç, Kürşat Durmuş, Erkan 
Ünal, Muhammed Kaya, Mehmet 
Işık, Oktay Bulduk, Yunus Emre 
Uzunoğlu, Mustafa Uyanık ve 
Erhan Körtek’i, “Cebir ve şiddet 
kullanarak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini ortadan kaldırmaya 
veya görevlerini yapmasını kıs-
men veya tamamen engellemeye 
teşebbüs etmek” suçundan ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası-
na çarptırdı.

SELAM TEVHID KUMPASI 
DAVASINDA CEZA YAĞDI

CHP Grup Başkanvekili Özgür 
Özel, Meclis’te düzenlediği basın 
toplantısında, gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

Özel, dün bir gazetedeki habere 
atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret 
gerekçesiyle bugüne kadar 27 bin 
717 dava açıldığını ve görev süre-
si dolmadan 9 bin 556 vatanda-
şın ceza aldığını anlattı. 

CHP’li Özel, “Bu vatandaşların 

264 tanesi 12-14 yaş arasında. 
264 tane çocuğu hakim karşısına 
götürmüşler cumhurbaşkanına 
hakaretten, 12 yaşında sabileri. 
15-17 yaş arasında 639, 18 yaş 
altı 903 evladımız, cumhurbaş-
kanı hazretlerine hakaretten 
mahkeme kapılarında. Çocuk bü-
rolarında ifadeleri alınıyor, yargı-
lanıyorlar ve bu çocuklardan şu 
ana kadar 7 tanesine de hüküm 
vermişler.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanına 
hakaretten 264 çocuğu 

hakim karşısına götürmüşler

CHP’nin kitapçıklarının 
toplantılma kararı yargıdan döndü

CHP’nin hazırladığı “Arpalık Aile 
Şirketi” ve “10 maddede kıdem tazmi-
natında fon aldatmacası” kitapçıkları 
hakkında verilen basım yasağı ve 
toplatma kararı kaldırıldı.

CHP, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği 
tarafından verilen bu karara Kırşehir 

Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz et-
mişti. Mahkeme kararında halkı bir 
kesim aleyhine kin ve düşmanlığa 
tahrik etmediğine ve kamu güvenliği 
açısından da tehdit oluşturmadığına 
hükmetti. Toplanan kitaplar CHP Nev-
şehir İl Başkanlığı’na iade edilecek.
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Pandemi nedeniyle ağır kayıplar 
veren İtalya, ülkenin her yerine aşı 
istasyonları kurmaya hazırlanıyor.  
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından ya-
pılan açıklamada, sekiz Avrupa Birliği 
(AB) ülkesinin vatandaşlarını aşılama-
ya beraber başlayacağı ve aşı kam-
panyalarının ilerleyişine dair bilgileri 
de birbirleri ile paylaşma kararı aldığı 
açıklandı. Söz konusu ortak bildiride 
İtalya’nın yanı sıra Almanya, Fran-

sa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, 
İspanya ve İsviçre sağlık bakanlarının 
imzaları bulunuyor. Almanya Sağlık 
Bakanı Jens Spahn da AB kurumla-
rının aşıya onay vermesi halinde 24 
ile 72 saat arasında aşılamaya baş-
lanacağını duyurdu. Bu kapsamda 
yenilenmeyi simgeleyen çuha çiçeği 
ile süslenmiş yüzlerce ahşap aşılama 
istasyonu, ocak ayından itibaren İtal-
ya’nın her yerine kurulacak.

Vaka sayılarında ABD, Hin-
distan, Brezilya, Rusya, Fran-
sa ilk beş arasında yer alıyor. 
Ölüm sayılarında da benzer 
şekilde ABD, Brezilya, Hindis-
tan, Meksika, Birleşik Krallık 
ilk beşte. Ülkelerdeki son 
ölüm ve vefat sayıları şöyle:

ABD’de 17 milyon vaka ve 
312 bin vefat, Hindistan’da 9 
milyon vaka ve 144 bin vefat, 
Brezilya’da 6 milyon vaka ve 
183 bin vaka, Rusya’da 2 mil-
yon vaka ve 48 bin vefat ve 
Fransa’da 2 milyon vaka ve 
59 bin vefat bulunuyor. Son 
verilerle birlikte Türkiye dün-

yada vaka sayısında 6’ncı, 
can kaybında 19’uncu sırada 
yer alıyor.

Türkiye, vaka sayısıyla ben-
zer rakamlara sahip ülkelerle 
kıyaslandığında fark şu şekil-
de göze çarpıyor:

1 milyon 888 bin vaka tes-
pit edilen İtalya’da 66 bin 
537 vefat, 1 milyon 888 bin 
vaka bulunan İngiltere’de 64 
bin 908 vefat ve 1 milyon 782 
vaka bulunan İspanya’da 48 
bin 596 vefat bulunuyor. Tür-
kiye’de ise 1 milyon 928 bin 
165 vaka ve 17 bin 121 vefat 
tespit edildi.

Uzun bir süredir İstanbul’da 
bulaşıcı hastalık kaynaklı 
ölümleri açıklayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Mezarlıklar Müdürlüğü verile-
rine göre vefat sayıları 15 bini 
aştı. İBB’ye göre, 2016, 2017, 
2018 ve 2019’un Kasım ay-
larında ortalama ölüm oranı 
6 bin civarında iken bu yılın 
Kasım ayında hayatını kay-
bedenlerin sayısı 11 bin 500 
olarak gerçekleşti. Bu haya-
tını kaybeden yurttaşların 
sayısının önceki yıllara göre 
yaklaşık iki katına yükseldi-
ğini gösteriyor.

Türkiye’nin Covid’i 
iYi HUYLU MU

ABD
Brezilya
Hindistan
Meksika
Birleşik Krallık
Italya
Fransa
Iran
Ispanya
Rusya
Arjantin
Kolombiya
Peru
Güney Afrika
Polonya

Covid-19 nedeniyle Türkiye’de son 24 saatte 240 kişi vefat etti ve 29 bin 
718 kişinin testi pozitif çıktı. Türkiye’deki toplam vaka sayısı bin milyon 
928 bin 165’e, ölüm sayısı ise 17 bin 121’e ulaştı. Ancak Türkiye’deki 
toplam vaka ve vefat sayıları arasındaki fark dikkat çekici. Çünkü birçok 
ülkede vaka ve vefat sayıları arasında böyle bir uçurum bulunmuyor. 
Özellikle koronavirüsün ağır vurduğu ülkelerde durum böyle. 

Vaka 
sayılarındaki 
mutlak sayı 
sıralamasında 
ilk 15 ülke 
şöyle:

Ölüm 
sayılarındaki 
mutlak sayı 
sıralamasında 
ilk 15 ülke 
şöyle:

ABD
Hindistan
Brezilya
Rusya
Fransa
Türkiye
Italya
Büyük Britanya
Ispanya
Arjantin
Kolombiya
Almanya
Meksika
Polonya
Iran

Türkiye’de koronavirüsün 
atık sulardaki varlığının 
araştırılması için devam 
eden çalışmalar sonucunda 
virüsün yayılımı haritalar 
üzerinde gösterildi. Sonuçlar 
asemptomatik (belirti gös-
termeyen) vakaların yayılı-
mını gün yüzüne çıkardı.

Nisan ayından bu yana 
devam eden çalışmalarla 
ilgili konuşan Marmara Üni-
versitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Bilge Alpaslan Kocame-
mi, bunun erken uyarı sis-
temi için önemli olduğunu 
vurguladı. 

VIRÜS RENK SKALASI 
ILE GÖSTERILIYOR

Oluşturulan harita hakkın-
da konuşan Kocamemi şun-
ları söyledi:

“Türkiye’de belirlenen 22 
pilot şehirden 2-3 haftada 
bir numune alınıyor. Burada 

İstanbul’u hariç tutuyorum, 
çünkü İstanbul’da hali hazır-
da vakalar çok fazla ve her 
hafta numune alıyoruz. Ha-
rita, koyu yeşil vakaların çok 
yüksek olduğunu, açıldıkça 
da vakaların azaldığını gös-
teriyor. Orada bir sarı renk 
görüyorsunuz, o sarı renk 
de bizim dedeksiyon limiti-
miz. Yani qPCR cihazının bir 
dedeksiyon limiti var. Bu-
nun altındaki değerler ya o 
bölgede vakaların çok düşük 
olduğu ya da hiç olmadığı 
anlamına geliyor.

EN FAZLA VAKA OLAN 
ILLER ISTANBUL, 
BURSA, ANKARA

Şu an en yüksek iller İs-
tanbul, Bursa, Ankara. Sam-
sun’da da biraz daha artış var. 
Doğu illerinde ekim ayında 
bir yükseliş oldu. Fakat şu 
an bir azalışa geçti. Biz hep 
‘vaka sayısı yüksek olan şe-
hirler karantinaya alınır’ gibi 
düşünüyoruz ama aslında 
vaka sayısı düşük olan yerler-
de de karantina yapılabilir. O 
şehri vakasız olarak muhafa-
za edebilmek adına.”

ATIK SULARDAKI KORONA  
HARITASI BELIRLENDI

Türkiye’nin sadece Çin’den aşı alması, 
“Başka alternatif olmayacak mı” tartışma-
larına yol açarken, Çin’in Almanya’dan aşı 
alacağı ortaya çıktı. 

Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceu-
tical (Fosun Pharma) ile Türk bilim insanı 
Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu 

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Çin’e 
100 milyon doz aşı temin edilmesi konu-
sunda anlaştı. 

Türkiye korona aşısı için Çin ile anlaşmış 
ve hükümet, ilk dozların 11 Aralık’ta Türki-
ye’ye geleceğini duyurmuştu. Ancak henüz 
aşıya ilişkin bir resmi açıklama yapılmadı.

IYILEŞEN HASTALAR TAKIP 
MERKEZLERINDE IZLENECEK

Sağlık Bakanlığı, korona-
virüs geçiren hastaların sağ-
lık durumlarının kontrol ve 
takibi için “COVID-19 Takip 
Merkezleri” açmaya başladı. 
Sağlık Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Ankara ve 
Eskişehir’de pilot uygulama-
larına başlanan merkezlerin 
kısa sürede 24 ildeki 30 sağ-
lık bölgesine, daha sonra da 

tüm yurda yaygınlaştırılması 
planlanıyor.

Merkezlerde hastaların, 
varsa hastalığa bağlı kompli-
kasyonları en az iki yıl bo-
yunca takip edilecek ve olası 
sağlık sorunlarına erken 
müdahale edilecek. Merkez-
lerin tamamen gönüllülük 
esasına göre, davet usulüyle 
çalışacağı bildirildi. Çin de Almanya’dan aşı sipariş etti

Pfizer/BioNTech aşısının kullanım kılavuzu açıklandı. 
Kılavuzda, aşının en yaygın yan etkilerinin baş ağrısı, yor-
gunluk, titreme, ateş, mide bulantısı, kas ve eklem ağrısı 
olduğu belirtildi. İngiltere ve ABD’nin onayladığı, Alman-
ya’nın ise bir hafta içinde onaylayacağı aşının, aşılanan 
kişinin daha sonra enfeksiyon kapması ya da başkasına bu-
laştırması ihtimalini ortadan kaldırmadığı belirtildi. Ayrıca 
prospektüste, “Kısırlığa etkisi yok ama iki ay içinde çocuk 
isteyenler aşı olmamalı” uyarısı yer aldı.

PFIZER/BIONTECH AŞISININ 
PROSPEKTÜSÜ AÇIKLANDI

Italya’da ortak aşılama 
için istasyonlar kuruluyor
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NESRİN
NAS

Bitmek bilmeyen bir kabusta yaşı-
yor gibiyiz. Bir yandan pandemi can 
almaya, diğer yandan ne pahasına 
olursa olsun tek amacı iktidarda kal-
mak olan AKP-MHP koalisyonu elinde-
ki kötülük torbasından çıkardığı tüm 
tohumları toplumun üzerine serpme-
ye devam ediyor.

Ülkede sorunların dağ gibi büyü-
düğü ve devasa bir çığ gibi toplumun 
üzerine geldiği bu günlerde, onurlu 
ve huzurlu bir ortak yaşamın kurul-
ması için yeniden “biz” olalım çağrı-
sını yapan insanları, eli kanlı mafya 
liderlerine ‘dava’ arkadaşım diyen bir 
siyasetçi, en ağır ifadelerle suçluyor, 
hedef gösteriyor... 

“Herkes düşünce ve kanaatlerini 
söz, yazı, resim veya başka yollarla tek 
başına veya toplu olarak açıklama ve 
yayma hakkına sahiptir”  ifadesiyle 
mevcut Anayasanın 26.maddesiyle 
güvence altına alınmış bir hakkı kul-
lanan bu ülkenin 805 yurttaşına, söz 
konusu şahıs ‘Aydın müsveddeleri’, ‘ki-
ralık kalem’,’çürük şahıs’ diyerek aleni 
bir şekilde hakaret etmekle kalmıyor, 
yaptıkları ortak açıklama metnine de 
‘zillet bildirisi’ diyerek bu insanların 
can güvenliğini tehlikeye atıyor.

Bununla da yetinmiyor. 6 milyon oy 
almış bir partinin kapısına kilit vurul-
masını istiyor. Bu da yetmemiş olacak 

ki, yardımcısı el yükselterek, HDP’li-
leri “kesinlikle itlafı gereken bir siyasi 
haşere sürüsüdür...”  diyerek uluslara-
rası hukukta insanlığa karşı suç olarak 
değerlendiren bir açıklamayla alenen 
tehdit ediyor.

Bu açıklamaları yapanlar, siyasetçi 
olmanın ötesinde akademik ünvan taşı-
yan kişilerdir. Ama belli ki, ne 1993 yılın-
daki Ruanda soykırım çağrılarının nasıl 
başladığını, ne de bu soykırımın Huti-
lerin propaganda radyosundan yayılan, 
Tutsilerin yok edilmesi gereken haşere-
ler çağrısıyla başladığını biliyorlar.

Çürük olarak niteledikleri insanların 
“ses sesi bulur” diyerek imzaladıkları 
metinde laf dolandırma yok, ima yok. 
Bu insanlar açık ve aleni bir şekilde 
“İnsanca onurlu yaşamın ön şartı 
her bireyin aş, iş, asgarî gelir sahibi 
olmasıdır. İnsanların sağlık, barınma, 
eğitim hakları devlet tarafından gü-
vence altına alınır ve maliyeti bütçede 
gerekli düzenlemelerle iktidarlarca 
karşılanır. Ayrımsız bütün etnik kimlik-
lere, bütün din, mezhep ve inançlara /
inançsızlara, dillere ve kültürlere her 
alanda eşit hak ve koruma sağlamak 
devletin görevidir.  Bu ülkede yaşayan-
lar kimliklerinden, düşüncelerinden, 
farklı aidiyetlerinden, farklı yaşam 
biçimlerinden bağımsız olarak yasalar 
karşısında ve toplumsal alanda eşittir-

ler. Özgürlük ve eşitlik ortak yaşamın 
tesisinin ve toplumun yeniden “biz” 
olmasının önkoşuludur.” diyorlar. 

Bu bildiriye imza koyan herkes, 10 
Aralık İnsan Hakları Günü’nde,  mevcut 
anayasanın koruyucu kanatları altında 
ve  Türkiye’nin de altında imzası bulu-
nan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde 
kabul edilen bir ilkeye dikkat çekiyorlar. 

Bahçeligillerin itirazları “Başta 
yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, 
eğitim, yiyecek, barınma ve toplum-
sal hizmetler , güvenlik ve esenliğe  
uygun bir yaşam düzeyine kavuşmak 
tüm insanların hakkıdır” diyen İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi’nin esasınadır 
aslında. 

Çünkü her gün bize bu ülkede özne-
nin artık  halk olmadığını üzerine basa 
basa söylüyorlar. 

Nüfusun yüzde 50’sinin yoksulluk 
içinde olduğunu, ülkenin gençlerinin 
üçte ikisini daha iyi bir gelecek umu-
dundan mahrum ederek sadece yol 
parası ve karın tokluğuna çalışmaya 
razı hale getirdiklerini,  avucunda 
“aş, iş” yazarak intihar eden insanla-
rın varlığını inkar edenler ve bundan 
utanmayanlar, TBMM’de “millet aç, 
kuru ekmeğe talim ediyor” sözlerine 
“kuru ekmek buluyorsa aç değildir” 
cevabı verecek kadar kibir içindedirler. 
Onlar için “daha iyi bir hayat müm-

kün” demek dahi iktidarlarına yönelik  
ölümcül bir tehdittir.

İktidarda kalmaları ancak kitlelerin 
yaşamaya değil, sadece hayatta kal-
maya razı olmasına bağlı çünkü...Bu 
nedenle iktidar, kendi bloku içinde yer 
almayan herkese siyaseti, söz söyle-
meyi yasaklıyor. Ortaklar  bunu çoğu 
kez ferman hükmündeki nutuklarıyla 
yapıyorlar. Gençlerin, işçilerin, kadın-
ların, köylülerin  hayatta kalmayı aşan 
bir beklentisinin olmaması için toplumu 
bazen doğrudan tehdit ederek bazen de 
hakaret davalarıyla sessizleştiriyorlar. 

Siyasi aktörleri, sivil toplumu krimi-
nalize etmek  siyasetsizleştirmenin en 
önemli adımıdır. Bunu yaparken de, 
devletin bekası ve muhalefetin milli 
güvenlik tehditi olduğu gerekçesini 
kullanıyorlar. Ana muhalefet partisini 
dahi milli güvenlik için bir tehdit ola-
rak ilan ederek, siyasetin dışına atma-
ya çalışan bir zihniyetin HDP için itlaf 
talep etmesi, 805 imzacıya da zillet 
demesi hiç de sürpriz değil.

Kaldı ki, çok uzun bir süreden beri 
bu rejim hukukun yerine keyfiliği, kap-
sayıcı kurumsal demokrasinin yerine 
dışlayıcı tekciliği koyuyor. Her türlü 
eleştiriyi ve itirazı düşmanlık sayarak  
kurduğu opak ve hesap vermeyen 
sistem ile kamunun kaynaklarını kendi 
dar çevresine sadakat esasına göre 

dağıtıyor. 
Sonuç ortada. MetroPOLL’ün Kasım 

2020 Türkiye’nin Nabzı’nda yer alan 
verilere göre, nüfusun yarısı gelirini 
kaybetmesi halinde mevcut birikimle-
riyle geçimini sağlayamayacak durum-
da. Yani yoksul.

Bu yoksulluk hem ABD’den gelen 
CAATSA  yaptırımları hem de öncü 
yaptırımları zaten hayata geçiren ama 
heybedeki daha büyüklerini Mart 
2021’e erteleyen AB yaptırımları ile 
daha da artacaktır.

Yaptırımların küçüğü büyüğü olmaz. 
Bir ülkenin yaptırımlara konu olması 
dalga dalga tüm ekonomisini vurur. 
Böyle bir ülkeye ne doğrudan yatırım 
gelir ne de bu ülkeyle kimse ticaret 
bağlantısı yapar. Kaldı ki yerli serma-
yenizi de kaçırırsınız. Wealth Fund’a 
göre 2016’dan 2019’a kadar 1 milyon 
doların üzerinde 17.100 hesap yurt dı-
şına çıkarılmış. Nitekim son 5 senedir 
yaptırım konuşuyoruz. Ve son 5 yılda 
milli gelirimiz 1 trilyon dolardan 750 
milyar dolara gerilemiş... 

Çare belli...
805 imzalı bildiride söylendiği gibi 

halkın özne olduğu, birimizin sesi-
nin ötekini bulacağı barışçı, çoğulcu, 
özgür, eşit ve adil demokrasi zemini-
nin yeniden inşası ve bunun için tüm 
muhalefetin el ele vermesi.

Ses sesi bulmasın istiyorlar

Koronavirüse yakalanma riski yüksek 
olan sağlık çalışanlarının ölüm haberleri 
her gün katlanarak artarken, Manisa Halk 
Sağlığı Laboratuvarında virüsle yüz yüze 
gelen test görevlilerine verildiği iddia edi-
len yemek, sosyal medyanın gündemine 
taşındı. CHP Manisa eski Milletvekili Doktor 
Tur Yıldız Biçer, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda, 24 saat görev yapan PCR testi 
yapan bölümdeki sağlıkçılara birkaç dilim 
domates, lavaş, iki dilim peynir ve ayran-
dan oluşan yemeğin verildiğini paylaştı. 
Biçer paylaşımında, “Manisa Halk Sağlığı 
Laboratuvarı’nda Covid-19 tanısı için kul-
lanılan PCR testini yapmak üzere 24 saat 
boyunca nöbet tutan sağlık personeline 24 
saat boyunca gelen tek yemek. Tweet bu 
kadar” ifadelerine yer verdi.

“Bidebunuizle” yayınına 
konuk olan Hatay Büyükşehir 
Belediye Başkanı Doç. Dr. Lüt-
fü Savaş’ın açıklamaları, ilde 
gelinen noktayı ortaya koydu. 
Hatay’da salgının kontrol altına 
alındığı gibi bir durumun ol-
madığını açıklayan Savaş, “İn-
sanlar iş yerinde, aile içinde, 
ulaşımda virüsü bulaştırdı. Şu 
an insanlar tedirgin olduğu için 
kendi kabuğuna çekildi” dedi.

İldeki vefat sayılarına ilişkin 
çarpıcı bir açıklama paylaşan 
Savaş, “Mart ayında hiç kayıp 
vermemişiz. Nisanda 11, mayıs-
ta 14, haziranda 7, temmuzda 
14, ağustosta 33, eylülde 76, 
ekimde 91, kasımda 359 kişiyi 
kaybettik. 1-16 Aralık arasında 
739 kişiyi kaybettik. Yani 16 
günde 739 kişi koronadan vefat 

etti” dedi.
Günde ortalama 40 kişinin 

korona nedeniyle yaşamını 
yitirdiğini belirten Savaş, il 
genelinde yoğun bakım yatak-
larında yer kalmadığını açıkla-
dı. İnsanların yoğun bakımda 
yer bulamadığı için hayatını 
kaybettiğini sözlerine ekleyen 
Başkan Savaş, “Bu iş kapan-
madan zor önlenir. İnsanların 
ihtiyaçlarını karşılayarak 15 
gün kapanma gerekli” ifadele-
rini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
ÇARESIZ KALDI

Genç yaşlarda hayatını kay-
beden birçok insan olduğuna 
dikkat çeken Savaş, sağlık ça-
lışanlarının iş yükü nedeniyle 
çaresiz kaldığını belirtti. 

HATAY’DA 16 GÜNDE 739 KIŞI KORONADAN VEFAT ETTI
Yoğun bakımda yer kalmadığı için 
insanlar ölüyor, 15 gün kapanma şart

Bursa’da vefat sayısı  
yüzde 152 arttı

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Kara-
ca, “Bursa’daki ürkütücü istatistik-
lerde maalesef gerileme yok. Aralık 
ayında vefat sayısı yüzde 152 arttı” 
dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
vefat sorgulama kayıtlarına göre 
ilde, 2018’in 1-15 Aralık döneminde 
617, 2019’un aynı döneminde 628 
vefat meydana geldiğini belirten 
Karaca, “2020’nin 1-15 Aralık dö-
neminde bin 582 vefat var, geçen 
iki yılın aynı dönemine göre vefat 
sayısında yüzde 152 artış yaşandı. 
Geçen yıla göre fazladan 954 kişi 
vefat var ki, pandemi koşullarında 
nasıl acı bir tabloyla karşı karşıya 
olduğumuzu ortaya koyuyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı, haziran ayı sonundan 
itibaren açıklamaya başladığı günlük ve 
haftalık Covid-19 durum raporlarını yayın-
lamayı bir kez daha kesti. Günlük rapor en 
son 23 Kasım’da, haftalık rapor ise en son 
26 Ekim’de yayınlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Tem-
muz’da Covid-19 salgınına dair ayrıntılı 
verilerin kamuoyu ile paylaşılacağını 
açıklamıştı. Bakanlığın bu hamlesinin 
arka planında, turizmin salgından en az 
düzeyde etkilenmesi olduğu iddia edil-

mişti. Bakanlık raporlarının ilk ikisinde, 
turizmin etkin olduğu bazı illerde vaka 
sayılarının kontrol altında olduğu belir-
tilmişti. Turizm sezonunun kapanmasıyla 
birlikte Bakanlık rapor yayınlamayı kes-
mişti.

Bakanlığın sitesine girildiğinde yayın-
lanan son raporların üzerinden haftalar 
geçtiği görüldü. Bakanlığın son haftalık 
raporu, 19-25 Ekim haftasının verilerini 
içeren 26 Ekim tarihli rapor oldu. Bu ra-
porun üzerinden de 7 hafta geçti.

Bakanlık 7 haftadır 
Covid-19 durum 
raporu yayınlamıyor

24 saat nöbet tutan 
sağlıkçılara bu öğün veriliyor
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NECDET
SARAÇ

Bir garip ülkeyiz, ikiye bölünmüş 
gibiyiz…

Paris’te Webo’ya “Negru” ya da 
Negro” dendiği için haklı olarak ırkçılığa 
karşı ayrımsız olarak “hepimiz” ayağa 
kalkıyoruz. O “hepimiz” dışarıdan içeriye 
döndüğünde, bırakınız siyasi konuları, 
futbolda bile hemen “ayrımcı” olabili-
yor. Futbolcu Deniz Naki’nin yaşadıkları 
çok eski değil, onun takımı Amedspor 
halen “ayrımcılık yaşıyoruz, saldırılara 
uğruyoruz” demeye devam ediyor, tepki 
gösterenlerin sayısı abartarak söylersem 
“parmakla sayılacak kadar” az!

Irkçılığa karşı Webo’nun yanında 
“kolayca” yer alanların kendi ülkele-
rinde, bırakın sokakta yaşanan ırkçılı-
ğı, ırkçılığı besleyen nefret dilini med-
yada nasıl kullandıklarını, nasıl ırkçı 
olduklarını merak edenler Hrant Dink 
Vakfı’nın düzenli olarak yayınladığı 
“Medyada Nefret Söylemi Raporu”na 
dönüp bakabilirler. Bir yıl içinde hem 
de yazılı ve görsel medyada tam 5515 

nefret suçu işlenmiş. İlk üç sırada yer 
alanlar belli: Ermeniler, Suriyeliler, 
Yahudiler…

Yönetememe krizi derinleştikçe 
iktidarın beslediği ve büyüttüğü nefret 
dili medya ile sınırlı kalmıyor, meclis 
başta olmak üzere her yere hakim 
oluyor. İtiraz kültürüne bile taham-
mülü kalmayan iktidar bloku mecliste 
de, meclis dışında da her türlü itiraza 
müthiş saldırgan bir dille cevap veri-
yor. Erdoğan ve Bahçeli’nin söylem-
lerinden sonra, nefret dilinin yeni 
örneklerini bütçe görüşmeleri sırasın-
da mecliste görüyoruz.

Yalnızca memleketin değil kendi-
lerini her şeyin “sahibi” olarak gören 
“atanmış Bakanlar”, kendileri gibi 
düşünmeyenleri, itiraz edenleri, hele 
hele kendilerini doğrudan eleştiren-
leri, “cevap vermek için” kürsüye her 
çıktıklarında kavramların ve saygının 
da bütün kurallarını çiğneyerek aşağı-
ladılar, hakaret ettiler, seviye dip yaptı!

Dozları değişse de Soylu’dan Akar’a, 
Fuat Oktay’dan Mustafa Varank’a 
kadar bütün bakanlar, yalnızca kibir 
olarak açıklanamayacak bir şekilde, 
devletin kurumsal yapısını ve hukuku 
hiçe sayarak konuştular. HDP başta ol-
mak üzere CHP’yi ve İYİ Parti’ yi hede-
fe oturtan kimileri “oh oh” dedi, kimi 
de sanki faşizm sermaye dışında bir 
olguymuş gibi “sermaye faşisti” dedi…

Kutuplaştırıcı politikanın, hele hele 
de kimlikler ve inançlar üzerinden 
kutuplaştırma üzerine oturmuş ırk-
çı, mezhepçi, cinsiyetçi politikaların 
bugüne kadar bırakın bir tek sorunu 
çözmesini, tersine sorunları derinleş-
tirdiği, kaosu beslediği, kan ve gözyaşı 
getirdiği bilinse de havada nefreti ve 
kutuplaşmayı körükleyen hakaretler 
uçuşmaya devam ediyor…

ONURLU, HUZURLU VE 
GÜVENLI BIR YAŞAM

Nefret dilinin, kutuplaşmanın 

doğrudan iktidar üzerinden bu kadar 
arttırıldığı bir ortamda, benim de 
imzacı olarak içinde yer aldığım 805 
kişi 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü 
de dikkate alarak, “aşımızın, işimizin, 
sağlığımızın güvence altında olduğu, 
adil, özgür, barışçı bir ortamda, onur-
lu, huzurlu, güvenli bir yaşam talep 
ediyoruz” diye bir bildiri yayınladılar.

“HDP kapatılsın” talebini yükselten 
Bahçeli bu açıklamayı da “boş geçme-
di” ve imzacıları “yine bildik aydın müs-
veddeleri, kiralık kalem, sözde gazeteci 
ve kimliksiz akademisyenlerden mü-
rekkep 805 çürük şahıs sipariş bir zillet 
bildirisine ortaklaşa imza atmışlardır. 
İhanet masasının başında mama kuyru-
ğuna girmişlerdir” diye hedefe oturttu. 

Nasıl oturtmasın?!
805 kişinin yayınladığı bildiride önce 

“özellikle siyasîleri içerecek bir af çıka-
rılmadan, yargının yürütmeden bağım-
sızlığı sağlanmadan, keyfi ve mesnetsiz 
KHK’larla mağdur edilenler haklarına 

kavuşturulmadan, kayyım uygulamala-
rına son verilip seçilmişler görevlerine 
iade edilmeden, İstanbul Sözleşmesi 
uygulanmadan, doğal varlıkların ve 
çevrenin rant uğruna talan edilmesi-
nin önüne geçilmeden hiçbir reform 
söyleminin inandırıcı olamayacağını ve 
hiçbir soruna çözüm getiremeyeceğini 
ifade ediyoruz” deniyor, arkasından 
da, “özgürlük ve eşitlik ortak yaşamın 
tesisinin ve toplumun yeniden ‘biz’ 
olmasının önkoşuludur” vurgusu yapı-
lıyor ve bu önkoşulu hayata geçirmek 
için  “memleketin dört bir köşesinde 
yanan çoban ateşlerinin sesi olacak bir 
demokrasi ittifakını kurmak için hızla 
cesur bir adım atalım” deniyordu…

Şimdi sıra, huzurlu ve güvenli bir 
memleket için tercihini “biz”den yana 
koyarak memleketin bölünmesini değil, 
birleşmesini isteyenler olarak 805 kişiy-
le başlayan bu çağrıyı milyonlarla buluş-
turmak için imza atarak büyütmek…

İmza için: https://www.change.org

SEVİYE VE 805 İMZA

CUMHURBAŞKANI Tayyip 
Erdoğan, ABD’nin CAATSA 
yaptırımlarını eleştirerek, 
amacın Türkiye’nin savun-
ma sanayisinde başlattığı 
atılımların önünü kesmek 
ve Türkiye’yi bağımlı kılmak 
olduğunu savundu. Erdoğan, 
yaptırımlara rağmen Türki-
ye’nin savunma sanayiine ya-
tırımları desteklemeye devam 
edeceğini belirtti. Cumhur-
başkanı Erdoğan, ASELSAN 
ve ROKETSAN tarafından 
geliştirilen “ilk milli ve yerli” 
hava savunma füze sistemi 
HİSAR-A+’nın envantere giriş 
öncesi son kabul testinin ya-
pıldığını duyurdu ve füzenin 
atış testlerine ait görüntüler 
yayınladı. Erdoğan, yaptırım-
lara karşılık atılacak adımlar-

dan ise bahsetmedi.
Erdoğan, ABD’nin Cumhur-

başkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı’na (SSB) yönelik 
ilan ettiği yaptırımlarla ilgili 
olarak, “Bu karar, ülkemizin 
egemenlik haklarına yönelik 
aleni bir saldırıdır” dedi.

Washington’ın ilan ettiği 
yaptırımlar, SSB’ye mal ve 
teknoloji alanlarında ihracat 
lisansı verilmesini yasaklıyor.

ILK KEZ TÜRKIYE’YE 
UYGULANDI

Erdoğan, CAATSA’nın ilk 
kez bir NATO üyesi olarak 
Türkiye’ye uygulandığını be-
lirterek, “Bu sistemleri almak 
için şartlarımızın hiçbirini 
karşılamayan ABD, ihtiyacı-
mızı başka bir yerden karşı-

ladık diye yaptırım silahını 
çekmiştir” değerlendirmesin-
de bulundu. Cumhurbaşkanı, 
yaptırımların asıl amacının, 
“Türkiye’nin savunma sana-
yisinde başlattığı atılımların 
önünü keserek Türkiye’yi 
bağımlı hale getirmek” oldu-
ğunu savundu.

SSB Başkanı İsmail De-
mir’e ve ekibine daha çok 
sahip çıkacaklarını söyleyen 
Erdoğan, “Bu yaptırım ka-
rarıyla her alanda küresel 
liderlik seviyesine çıkacak 
savunma sanayisi inşa etme 
yolunda adımlarımızı hız-
landıracağız… Savunma 
sanayimizi her bakımdan 
bağımsız hale getirmek için 
dünkünün iki kat fazlasıyla 
çalışacağız” dedi.

Yaptırımlar egemenlik 
haklarımıza saldırı

ABD’nin yaptırım uy-
gulanacaklar listesinde 
bulunan Savunma Sana-
yii Başkanı İsmail Demir, 
“ABD’nin yaptırım karar-
larından etkilenmeyece-
ğiz” açıklamasını yaptı. 

Demir, “Savunma Sa-
nayii Başkanlığı olarak 
700’den fazla proje üze-
rinde çalıştığınızı bili-
yoruz. ABD’nin yaptırım 
kararı bu projeleri nasıl 

etkileyecek?” sorusu-
na,  “Bu kararla beraber 
etkilenen bazı alanlar, 
gözümüzden kaçmış bazı 
bileşenler varsa, bu da o 
anlamda hayırlı oluyor. 
Çünkü onları da bizim 
dikkatimize getiriyor. Biz 
farkında değilizdir. Bu 
da bir işaret fişeği olup, 
bunu da yerleştiririz hiç 
problem değil” yanıtını 
verdi.

Yaptırımlardan etkilenmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Er-
doğan ile Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi Başkanı Charles 
Michel bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, “Türkiye olarak 
AB ile yeni bir sayfa açmak 
isterken birilerinin müte-
madiyen kriz çıkarmak için 
çaba harcadığını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Türkiye-AB ilişkilerinin bu 
kısır döngüden bir an evvel 
kurtarılması gerektiğini vur-
guladı” denildi. 

Erdoğan’ın görüşmede, 
Türkiye’nin geleceğini AB 
ile birlikte kurmayı tasavvur 
ettiğini’ belirterek, ‘’Türki-
ye-AB ilişkilerinde atılan her 
olumlu adımı yeni bir fırsat 
penceresi olarak değerlen-
dirdiklerini’’ ifade ettiği 
kaydedildi.

AB ile yeni bir sayfa 
açmak istiyoruz

Yunanistan’ın 2021 savun-
ma bütçesinin 2,5 milyar 
euroya çıkartılmasını ön-
gören bütçe tasarısı, önceki 
gün parlamentodan geçti. 
Böylece, Atina, savunma 
bütçesini geçen yıla oranla 
beş katına çıkartmış oldu.

Başbakan Kiryakos Mit-
sotakis, orduya ayrılan büt-
çedeki bu büyük artışı son 

dönemde Doğu Akdeniz’de 
Türkiye’yle yaşanan gergin-
likle gerekçelendirdi.

Atina, Rafale tipi 18 Fran-
sız savaş uçağının yanı sıra 
dört yeni fırkateyn, mühim-
mat ve çeşitli askeri teçhizat 
satın almayı planlıyor.

Yunanistan, ekonomik 
krizin ülkede en ağır yaşan-
dığı dönemde dahi yüksek 

askeri harcamalarında kı-
sıntıya gitmemişti. Güncel 
NATO verilerine göre, gayri 
safi yurtiçi hasılasının yüzde 
2,58’ini savunmaya ayıran 
Yunanistan, bu oran göz 
önünde bulundurulduğunda 
toplam askeri harcamalarda 
ABD’den sonra müttefikler 
arasında ikinci sırada yer 
alıyor.

Yunanistan’ın 2021 savunma 
bütçesinde rekor artışa onay

Biden’ın gelişinden değil ama 
Trump’ın gidişinden memnunuz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 
kabine toplantısında konuştu. ABD 
Başkanı Donald Trump’ın, ülkenin 
bugüne kadarki “en kanunsuz Başka-
nı” olarak niteleyen Ruhani, Trump’ın 
görevden ayrılmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Ruhani, “Joe 
Biden’ın gelişinden çok da memnun 
değiliz. Ancak, Trump’ın gidişinden 
memnunuz” ifadesini kullandı.

Somali muhalefetinden Türkiye’ye çağrı: 
“Seçime kadar silah göndermeyin”

Somali’de muhalefetin devlet 
başkanlığı adayları, 16-18 Ara-
lık tarihleri arasında Türkiye’den 
Somali’ye gönderilecek silah ve 
mermilerin teslimatının ertelen-
mesi çağrısında bulundu. Adaylar, 

özel polis birliklerine gönderilen 
bu silahların seçimlerde muhale-
feti bastırmak için kullanılacağını 
savundu. Harama’ad adlı özel polis 
birlikleri Türkiye tarafından eğitilip 
silahlandırılıyor.

Somali’de aralık ayında par-
lamento seçimlerinin yapılması 
planlanıyordu. Ancak seçim düzen-
lenemedi. Muhalefet protesto için 
sokağa çıkarken güvenlik güçleri ve 
muhalefet yanlısı askerler arasında 
gerilim yaşandı. Parlamento seçim-
lerinin başkanlık seçimiyle birlikte 
şubatta yapılacağı düşünülüyor. 

Muhalefetin başkan adayları 
Türkiye’nin Somali Büyükelçisi 
Mehmet Yılmaz’a gönderdikleri 
mektupta, bu polis güçlerinin yerel 
seçimlerde muhalefeti bastırmak 
için kullanıldığını, genel seçimde 
de aynısının yaşanacağından emin 
oldukları yer aldı. Başkan adayla-
rı, Türkiye’nin silah ve eğitiminin 
Somali için önemli olduğunun far-
kında olduklarını, fakat sevkiyatın 
seçim sonrasına bırakılması gerekti-
ğini belirtti.
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Merkez Bankası’nın dün açıkladığı 
para ve kur politika metni önemliydi. 
Önemi yeni atanan MB Başkanı’nın 
gerek basın mensupları, gerekse 
ekonomistlerin de katılımıyla gerçek-
leşen ilk basın toplantısı ile bu metni  
paylaşmasıydı. Ekonomi yönetiminin 
değişmesinin ardından atılan adımlar 
göz önüne alındığında bu toplantıda 
verilecek mesajlara ilişkin beklenti 
oldukça yüksekti. Açıklamalar uzun 
süredir doğru para politikası beklen-
tisi içerisinde olan pek çok ekonomik 
aktörün duymak istediği yönde ve net 
mesajlar şeklinde gerçekleşti.

Metinde dikkati çeken bariz nokta-
lar fiyat istikrarının sürdürülebilir ve 
refahın önkoşulu olduğu, enflasyonu 
düşürme konusundaki parasal sıkı du-
ruşun sürdürüleceği ve gerekirse daha 

da sıkılaştırılacağı, döviz rezervlerinin 
artırılacağı ve döviz swapları konusun-
da şeffaflığın artacağı, kur rejiminin 
değişmeyeceği ve aşırı dalgalanma 
halinde döviz piyasasına alış yada satış 
yönlü müdahale de bulunulacağı ban-
kalara sağlanan swap imkanının kade-
meli olarak azaltılabileceğine yönelik 
açıklamalar oldu. Özellikle çoklu faiz 
politikasının uygulanmayacağı tek faiz 
üzerinden para politikasının sürdürü-
leceği ve geç likidite penceresinin fon-
lama aracı olarak kullanılmayacağının 
açıklanması hem belirsizliği ortadan 
kaldırması hem de para politikasının 
etkinliği açısından önemli bir gelişme. 
Bundan sonraki süreçte MB toplantı-
larının sivil toplum kuruluşları ve reel 
sektörün da katılımıyla gerçekleştiri-
leceğinin açıklanması fiyat istikrarı ve 

enflasyonla mücadelede paydaşlarla 
bütüncül bir yaklaşım sergilenme-
si açısından da dikkat çekici. Ayrıca 
analist, tahmin ve değerlendirmelere 
daha detaylı yer verileceğinin açıklan-
ması da kur ve faiz açısından agresif 
hareketlerin oluşumunu engelleyebi-
lir.  

Bütün bu olumlu içeriğe rağmen 
metinde bazı açıklamalar endişe 
verici. Öncelikle parasal duruşun 
sıkılığına değinilmesine rağmen bu 
sıkılığın hangi parametre ile ölçüleceği 
belirtilmedi. Bu durum haliyle piyasa-
lar açısından bir belirsizlik yaratabilir. 
Ayrıca  enflasyonda yüzde 5 hedefine 
bağlı kalınacağı yönünde ihtiyatlı bir 
yaklaşıma rağmen TÜFE’de yüzde 9 
oranında bir ara hedefin belirlenme-
si kararlılık ifadesiyle çelişmekte. Bu 

hedefin nasıl gerçekleşeceğine dair 
bir yol haritasının çizilmemiş olması 
da başka bir zayıf yönü oluşturmak-
ta. Enflasyondaki katılık ve oynaklığı 
ortadan kaldıracak yapısal reformların 
gerekliliği vurgulanmakla birlikte de-
taylandırılmaması da eleştirilebilecek 
bir diğer eksiklik.

 MB’nın operasyonel bağımsızlığına 
dair sorular karşısında Başkan’ın MB 
Kanunu’nu referans göstermesine 
rağmen Cumhurbaşkanı’nın programa 
desteğinin de olduğunu vurgulaması 
MB’nın elindeki araçları kararlı bir şe-
kilde kullanabilecek mi? Ve yeterince 
bağımsız olabilecek mi? sorularını da 
içerisinde barındırıyor. 

Öte yandan metinde belirtilen 
piyasa fonlamasının nasıl yapılacağı 
detaylandırılmadığı gibi parasal akta-

rım mekanizmasının net bir şekilde 
çalıştırılabilmesi için maliye politikası 
ile eş güdümün sağlanacağına ilişkin 
bir açıklamaya da yer verilmedi. 

Ayrıca sadece politika faizinin 
kullanacağına dair verilen mesaj 24 
Aralık’taki faiz kararına ilişkin yukarı 
yönlü bir aksiyon  beklentisini de güç-
lendirdi. Eğer böyle bir artış olmaz ise 
bugünkü açıklamalar desteklenmemiş 
olur ve politikaya ilişkin ciddi bir gü-
ven kaybı ile de karşı karşıya kalınır.

Tüm bunlara rağmen 2016’dan beri 
daha içine kapanan ve iletişim kanalları 
azalan bir MB’nın yerini iletişim kanal-
ları açık bir Merkez Bankası ’na bırak-
ması ve 2021’de 12 PPK toplantısının 
yapılacak olmasını duyurması hiç de 
alışık olmadığımız hesap verebilirlik ve 
şeffaflık açısından oldukça sevindirici. 

Merkez Bankası para ve kur politikası  
metnini nasıl okumalıyız?

Londra’da 1919 yılında 
kurulan, lojistik ve taşı-
macılık sektörünün 101 
yıllık sivil toplum derne-
ği olan CiLT – Chartered 
Institute of Logistics and 
Transport’un kadın kanadı 
WiLAT – Women in Logis-
tics and Transport, Türki-
ye’de kuruldu.

WiLAT Türkiye Başkanı 
Berna Akyıldız liderliğin-
de, sektörün tüm katmanlarında söz sahibi olan 
12 kadın ile kurulan WiLAT Türkiye’nin Covid-19 
nedeniyle çevrimiçi olarak organize edilen ku-
ruluş toplantısı, derneğin tarihindeki en büyük 
katılımcı sayısı ile gerçekleşti.

HEP BIRLIKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ
‘‘Hep birlikte daha güçlüyüz’’ ilkesiyle yola çı-

kan WiLAT Türkiye hakkında Başkan Berna Ak-
yıldız, ‘‘Bizler erkek egemen lojistik ve taşımacılık 
sektöründe lider kadınlar olarak, sektörde kadın 
olmanın güçlüklerinin farkındayız. Fakat, tüm 
zorluklara rağmen başarının mümkün olduğunu 
biliyoruz. WiLAT Türkiye ailesi olarak amacımız, 
yeni nesillere de bunun mümkün olduğunu gös-
termek olacak’’ dedi

TÜRKIYE Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağ-
bal, “2021 Yılında Para ve Kur Poli-
tikası” tanıtım toplantısında sunum 
yaptı. Ağbal, “Fiyat istikrarı, sürdü-
rülebilir büyüme, istihdam ve top-
lumsal refahın ön koşuludur” dedi.

“Fiyat istikrarını sağlamak hepimi-
zin ortak amacı olmalıdır” görüşünü 
savunan Ağbal, “TCMB olarak biz 
bu amaca yürekten inanıyoruz ve 
enflasyonu düşürmekte kararlıyız” 
dedi. Ağbal, “Hedeflerimize ulaşmak 
için şartların gerekli kılması halinde 
politika duruşumuzu daha da sıkı-
laştıracağız” ifadelerini kullandı.

HEDEF YÜZDE 5 ENFLASYON
TCMB Başkanı, hükümetle bir-

likte belirlenen yüzde 5 enflasyon 
hedefine bağlı olduklarını belirtti. 

Ağbal, 2023 yılı itibarıyla bütün 
merkez bankası araçlarını karar-
lı bir şekilde kullanarak güçlü bir 
politika koordinasyonu içinde bu 
hedefi yakalamak için olağanüstü 
bir çaba sarf edeceklerini söyledi.

SADE VE ANLAŞILIR ÇERÇEVE
Ağbal, TCMB’nin kurların düzeyi-

ni ya da yönünü belirleme amaçlı 
döviz alım ya da satım işlemi yap-
mayacağını bildirdi. Ağbal, “Para 
politikası 2021 yılında sade ve 
anlaşılır bir çerçevede oluşturu-
lacak ve uygulanacaktır.  Dalgalı 
kur rejimi devam edecek, kurlar 
serbest piyasa koşullarında arz ve 
talep dengesine göre oluşacaktır. 
TCMB’nin nominal ya da reel bir 
kur hedefi bulunmamaktadır” ifa-
delerini kullandı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları 
Başkanı Erhan Usta da Ağbal’ın 
açıklamasını “125 milyar dolar har-
candıktan sonra mı aklınız başınıza 
geldi?” diyerek değerlendirdi.

Özel: 
Gidişatın 
sorumlusu 
erdoğan

CHP Grup Başkanveki-
li Özgür Özel, Ağbal’ın 
açıklamalarına ilişkin, 
ekonomideki kötü gidi-
şatın tek sorumlusunun 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
olduğunu savundu.

Ağbal: Enflasyonu 
düşürmekte kararlıyız

Usta: Şimdi 
mi aklınız 
başınıza geldi

“Bidebunuizle” 
yayınına konuk olan 
Deva Partisi Ekonomi 
Politikaları Başkanı 
İbrahim Halil Çanak-
çı, Ağbal’ın açıklama-
larını değerlendirdi. 
Çanakçı, sunumdaki 
sıkı para politikası ve 
enflasyonla mücadele 
vurgusunu olumlu 
değerlendirdiğini, 
ancak bu hedeflere ulaşmak 
için yalnızca sıkı para politika-
sının yeterli olmadığını söyledi. 
MB’nin kurumsal bir yeniden 
yapılanma sürecine ihtiyaç 
olduğunu söyleyen Çanakçı, 

“MB’nin bağımsızlı-
ğının yeninden sağ-
lanması gerekiyor. 
Üzerindeki siyasi 
baskının kalkması 
gerekiyor” dedi. 
Çanakçı, güvenile-
bilirlik ve bağımsız-
lık vurgusu yaptı. 
Türkiye’nin son 3 
yıl içerisinde iki 
kur krizi yaşadığı-

nı söyleyen Çanakçı, “Faizleri 
yükseltmek, bir kriz yaşadı-
ğımız gerçeğini değiştirmez. 
Türkiye’nin içinde bulunduğu 
kriz bir yoksullaşma krizidir, 
bir fakirleşme krizidir” dedi.

TÜRKIYE’NIN IÇINDE BULUNDUĞU 
KRIZ YOKSULLAŞMA KRIZIDIR

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, asgari ücretin bir pazarlık 
ücretinden ziyade işçinin ailesiy-
le insan onuruna yakışır şekilde 
yaşayacağı gelir olarak belirlen-
mesi gerektiğini vurguladı.

Arslan, asgari ücretin, gelir da-
ğılımındaki adaletsizliği gidermek 
için kullanılması gereken temel 
bir sosyal politika aracı olduğunu 

savundu. Arslan, “Asgari ücretin 
beklentilere ve ülkemiz gerçekleri-
ne denk düşecek bir şekilde artırıl-
ması gerekmektedir. Asgari ücret 
belirlenirken pandeminin yarattığı 
mağduriyetleri de giderecek, aile 
yükümlülüklerini de kapsayacak 
şekilde belirlenmesi konusunda 
temel ısrarımız ve talebimiz söz 
konusudur” ifadelerini kullandı.

HAK-IŞ’TEN ASGARI ÜCRETTE 
“GERÇEKLIK” VURGUSU

Dünyanın en büyük video 
paylaşım platformu YouTu-
be, Türkiye’de temsilcilik 
açacağını belirtti. Türki-
ye’nin yeni sosyal medya 
yasasıyla günlük 1 milyon-
dan fazla ziyaretçisi olan 
sosyal ağlara Türkiye’de 
ofis açma veya temsilci 
bildirme zorunluluğu gel-
mişti.

Bu yasaya uymadığı 
için iki kere para cezası-
na çarptırılan YouTube, 
reklam alma ve verme 
faaliyetlerinin de yasak-
lanmasına az bir süre kala 
Türkiye’de ofis açacağını 
duyurdu. Dün internet site-
sinden bir açıklama yapan 
şirket, “YouTube faaliyet 
gösterdiği ülkelerdeki yasa 
ve kurallara saygı gösterir 
fakat aynı zamanda ifade 
özgürlüğü, bilgiye erişim 
ve şeffaflığa bağlıdır” dedi.

YouTube 
Türkiye’de 
temsilcilik 
açacak

Japon otomotiv üreticisi Honda’nın, dünya gene-
linde yaklaşık 2 milyon aracını geri çağırdığı orta-
ya çıktı. Japon marka dünyada 1.79 milyon otomo-
bili yangın riskine karşı servislere yönlendirirken, 
sadece ABD’de 1.4 milyon otomobili geri çağırdı.

Honda’dan yapılan açıklamada, ABD’de 2002-
2006 yılları arasında satılan 268 bin adet CR-V’le-
rin otomatik cam sisteminin olası yangın riskine 
karşı değiştirileceği kaydedildi. 735 bin adet 
2018-2020 arası satılan Accord ve 2019-2020 
yıllarında satılan Insight modellerinde de gövde 
kontrol sisteminin yazılımı güncellenecek.

Honda, 2 milyona yakın 
aracını geri çağırdı 

WiLAT Türkiye 
kuruldu
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Muhalif Takvimi ANIL ÖZGÜÇ

Van’ın Erciş ilçesinde 23 Ekim ve 
9 Kasım 2011 depremlerinde hasar 
gören 600 yıllık kümbet, restore 
edilerek turizme kazandırılacak. 
Karakoyunlu hükümdarlarından 

Kara Yusuf Bey’e ait tarihi olduğu 
değerlendirilen kümbette, Bitlis 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafın-
dan rekreasyon, restorasyon ve 
çevre düzenlemesi yapılacak.

TARIHI Sahaflar Çarşısı, 
koronavirüs nedeniyle ses-
sizliğe gömüldü. Yıllardır 
çarşıda kitap satan esnaf, 
çarşının tarihi boyunca en 
boş günlerini geçirdiğini 
söylüyor.

Pandemi ile birlikte in-

ternet üzerinden yapılan 
kitap satışları da çarşı es-
nafını zora sokmuş durum-
da. Bazı kitap satıcıları ise 
süpermarketlerin bile kitap 
satıyor olmasının, kendi 
satışlarını olumsuz etkile-
diğini söylüyor. Tarihi Sa-

haflar Çarşısı’nda günlerin 
boş geçtiğini belirten esnaf, 
çarşının eski günlerini 
özlüyor. Sahaflar Çarşısı’na 
kitap almaya gelen bazı 
müşteriler ise, “Pandemiyi 
fırsat bildik, daha boş olur 
diye geldik” dedi.

Sahaflarda sessizlik: 
İnternet mahvetti

İngiltere’nin çok okunan gaze-
telerinden Financial Times, her 
yıl geleneksel olarak seçtiği yılın 
insanlarını seçti. Geçen yıl Mic-
rosoft CEO’su Satya Nadella’yı 
seçen Financial Times, BioNTe-
ch’in kurucuları Özlem Türeci ve 

Uğur Şahin’i seçtiğini duyurdu.
Financial Times ayrıca, Co-

vid-19 aşısını 1 yıldan daha kısa 
bir sürede geliştiren çiftin hem 
bilimsel hem de ticari anlamda 
büyük başarılar elde ettiğini 
yazdı.

Kayseri’de 1948 yılından bu yana 
kazı çalışmalarının sürdüğü 6 bin yıl-
lık Kayseri Kültepe Kaniş-Karum Ören 
Yeri’nde bu yıl yeni bilgilere ulaşıldı. 
Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğ-
lu, “Bu sene yaptığımız çalışmalarda 
Kültepe’de ciddi bir krallık ve otorite-
nin varlığını tespit ettik” dedi.

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye da-
yandıran belgelerin gün ışığına çıka-
rıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, 
kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta 
bulunuyor. Hititlerin Anadolu’da kur-
duğu ilk kentin kalıntısı olan höyük 
ile höyüğü saran Karum’dan oluşan 
Kültepe Ören Yeri’nde yönetim binala-
rı, dini yapılar, ev ve dükkan ile atölye 
kalıntıları yer alıyor.

Önemli tarihi eserlerin elde edil-
diği kazı çalışmalarında son olarak 
yaklaşık 4 bin 200 yıllık olduğu 

belirlenen Suriye şişesi bulundu.

HEYKEL, IDOL VE FIGÜRLER 
BULUNDU

Bu yıl yapılan çalışmalarla ilgili 
bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. 
Fikri Kulakoğlu, “Bu sene Külte-
pe’nin tam ortasındaki Varşama 
Sarayı’nın hemen altında kalkolitik 
döneme ait tabakalar tespit edebil-
dik. Bu sene yaptığımız çalışmalarda 
bu tüccarların gelmesinden önceki 
dönemde Kültepe’de ciddi bir krallık 
ve otoritenin varlığını tespit ettik. 
Yaklaşık 500 yıl boyunca üst üste 
yapılmış anıtsal yapılarla Anado-
lu’nun tarih öncesinde ve özelliklede 
Kültepe’nin çok gelişmiş bir idareye 
sahip olduğunu gördük” diye konuş-
tu. Kulakoğlu, heykeller, idoller ve 
figürler bulduklarını da belirtti.

Kayseri Kültepe’de krallık  
ve otorite varlığı tespit edildi

PEN Yazarlar Derneği, 
edebiyat sektöründeki 
kadın yazar, çevirmen 
ve yayıncıların maruz 
kaldıkları taciz ve ben-
zeri davranışlara karşı 
önleyici, onarıcı bir ada-
let sağlamak amacıyla, 
sektörün bütün unsur-
larını bir araya getiren 
bir “Onur Komisyonu” 
kurma kararı aldı.

Türkiye Yazarlar Sen-
dikası, Çevirmenler Birliği, Türkiye Yayıncılar Birliği gibi 
kurumlara ortak çalışma çağrısı yapan PEN, komisyonun 
hem bu tarz vakalar olduğunda mağdurun başvurusuyla faile 
gerekli uyarıları yapmayı, hem de mağdura avukat, psikotera-
pist gibi ilgili mesleklerin gönüllü desteğini sunmayı hedefle-
diğini belirtti.

PEN Yazarlar Derneği’nden 
yeni karar: Tacize karşı 
“ONUR KOMISYONU”

Aktör Tom Cruise, “Mission 
Impossible 7” (Görevimiz Tehli-
ke 7) filminin Londra’daki çe-
kimlerinde, film ekibinden bazı 
kişilerin Covid-19 mesafe kural-
larına uymadıklarını görünce 
küfürle tepki gösterdi.

İngiltere’de yayımlanan tablo-
id Sun gazetesinin elde ettiği ses 
kayıtlarına göre Cruise, set eki-
binden iki kişiyi mesafe kuralla-
rına uymadan bilgisayar önünde 
dururken görünce, küfürlü bir 
dille, “Bunu bir kez daha yaptı-
ğınızı görürsem kovulursunuz” 

dedi. Cruise’un temsilcileri ise 
konuyla ilgili yorum yapmadı.

ÇEKIMLER SALGIN 
NEDENIYLE 
DURDURULMUŞTU

Sun gazetesi olayın ne za-
man gerçekleştiğine dair bil-
gi vermedi. Ancak çekimler 
için ekibin aralık ayı başında 
Londra’ya geldiği biliniyor. 
Görevimiz Tehlike filminin 
Venedik’teki çekimlerine koro-
navirüs salgını nedeniyle şubat 
ayında son verilmişti.

TOM CRUISE’DAN TEDBIRLERI 
IHLAL EDENLERE KÜFÜRLÜ AZAR

Depremde hasar gören 600 
yıllık kümbet restore edilecek

Financial Times yılın insanını 
seçti: Özlem Türeci ve Uğur Şahin
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Ziṙaat Türkiye Kupası müsabakaları 
takımlar açısından fırsat maçlarıdır. 
Teknik direktörler ligde şans vermek 
istedikleri oyuncuları bu tür müsaba-
kalarda saha içinde görme şansı bulur. 
Bu oyuncular da ayağına kadar gelen 
fırsatı değerlendirip “ben buyum” der.

Gel gör ki diyen var mı?
Teknik direktör Abdullah Avcı da 

Adanademirspor karşısına böyle bir 
rotasyonlu kadro ile çıktı. Kalede Erce, 
Faruk Can, Flavio, Diabate, Plaza, 
Kamil Ahmet gibi oyunculara forma 
verdi.  Yetmedi, Sefa, Kerem, Serkan 
Asan’ı ikinci yarı ilave etti..

Trabzonspor’da şunu gördük. As 
oyuncular Süper Lig rakiplerine, 
yedekler ise alt liglerdeki rakiplere 
karşı  zorlanıyor. İlk yarıda akıllarda 
kalan tek pozisyon konuk takımdan. 
Trabzonspor’un rakip kalede şutu yok. 
Hava soğuk olsa Adanademirspor 
kalesinde ilk ciddi maçına çıkan kaleci 
Vedat ilk yarıda zatürre olup hasta-
neye kaldırılırdı!Orta yapmayı bece-
remeyen, duran topu kullanamayan, 
kenarları değerlendiremeyen, adam 
eksiltemeyen bir takım nasıl kazana-
bilir ki? Sorumluluk alan yok. İnanılır 
gibi değil. İç yüzünü bilmesem sahada 
yönetimi ve teknik heyeti cezalandı-
ran bir takım var diyeceğim!!

İlk yarıdaki futbol teknik direktör 
Abdullah Avcı’yı da baydı. İkinci yarıya 
iki oyuncu değişikliği ile başladı. Haf-
talardır yürüyen Bilal’ın yerine Kerem 
Baykuş’u, Plaza’nın yerine Sefa’yı aldı. 
Uzun süre forma giymeyen Plaza saha 
içinde olmayı yadırgamış olmalı ki 45 
dakika zor kalabildi! Konuk takımın 
ikinci yarı oyuna aldığı Mehmet Akyüz 
ve Yunus Akgün takımlarına katkı 
verirken Bordo Mavili takımın değişik-
likleri varlık gösteremedi.

Adanademirspor ikinci yarıya golle 
başladı. Vitor Hugo 10 dakika sonra 
karşılık verdi. Forvet oyuncularının 
pozisyon üretemediği müsabakada 
savunma oyuncusu ile duran bir topla 
golü buldu. Bu gol takıma canlılık ge-
tirmedi. Konuk takım yine öne geçti. 
Trabzonspor yine bir duran topla yine 
Vitor Hugo ile uzatma dakikalarında 
beraberliği buldu. Uzatma dakikala-
rının uzatmasında hakemin kıyağını 
değerlendiremedi. Baker penaltıyı 
kaleciye teslim etti. Maç bitti derken 
uzatmalara gitti. Gol yiyen, gol atan 
savunmayı izledik. İnanılmaz işlere 
imza attılar. Uzatma dakikalarını 10 
kişi oynayan takım azıcık dikkatli olsa 
Mehmet Akyüz ile santrası olmayan 
gole imza atacak. Boş kale yerine auta 
attı. Geçtiğimiz yılın kupa şampiyo-
nu penaltılarda kupaya veda etti. Bu 
veda çok kelle götürür! Onurlu insan-
lardan!

Teknik direktör Abdullah Avcı 
anlayan için sergi açtı. Eldeki tüm 
oyuncuları yerli, yabancı cümle aleme 
gösterdi. Transferleri yapanlara “aha 
eseriniz bu” dedi.

Tarihi boyunca Trabzon’da galibiyet 
yüzü göremeyen Güney’in temsilcisi 
Adana 10 kişi ile turu alıp gitti..

Tebrikler tarih yazdınız!!

CEVAT
KOL

ÜMİT 
SEZGİN

Tarih 
yazdınız!

Her şey ne kadar bildik, tanıdık, 
sıradan ve sıkıcı… Her şey yeniden, 
yeniden, yeniden tekerrür ediyor ve biz 
sadece seyrediyor, katlanıyor, taham-
mül ediyoruz. Oniki haftada sistem 
kuramamışsın, takıma hakim olama-
mışsın, evinde, Kadıköy’de, Saraçoğ-
lu’nda üst üste üç maç yenilmişsin.  
Yapılması gereken basit, “hatayı tespit 
etmek, çare üretmek”. Oysa bize masal 
anlatılıyor.

Sen inisiyatif almadığın için, malum 
çevreler derhal devreye girmiş. Zaten 
pusuda bekliyorlar, 3 Temmuz’larda 
kumpaslarla, 4 Nisan’larda kurşunlarla 
başaramadıklarını yapma hırsıyla fırsat 
bulduk deyip kolları sıvıyor, manşetleri 
döşüyorlar;

Efendim, oyuncular 3-4 gruba ayrıl-
mış, yabancılar ayrı baş çekiyormuş, 
yerliler ayrı havada. Haa bir de gamsız-
lar varmış hiçbir şeye aldırmayan. İnan-
mıyor musun, bak Novak’ın maçtan 
sonraki fotoğrafına, nasıl gülüyormuş? 
Zaten Caner de tartıştığı Gustavo’ya 
küsmüş, Gustavo ise tüm takıma...  

Bildik mavallar… Anladık enayi 
olduğumuza kesin iman etmişler ama 
yediremiyorlar. Sıkılıyoruz sadece.

Kimileri de hala aynı nakarattan 
gidiyor; “Federasyon, MHK, aslan ha-
kemler!.. Aaaah onlar yok mu ahhh!...”  
Fatih Terim’den ne farkınız kaldı arka-
daş? Haklı bile olsanız bize yeni türkü-
ler lazım.

Şaşırmıyoruz ama, son yıllarda bu 
filmi üst üste izliyoruz. 

O bildik senaryoya göre yönetimin 
teknik direktörle bir araya gelmesi, 
ardından da taraftarı sakinleştirecek 
açıklama yapması gerekiyordu. 

Şaşmaz. Nitekim maçtan bir gün 
sonra yönetim Erol Hoca ile bir araya 
geldi. Maçın sonunda sorunun ne ol-
duğunu anlamadığını dürüstçe söyle-
yen Erol Hoca, toplantıda neler anlattı 
bilemiyoruz. Ama o bir gün içinde Hoca 
sorunu tespit edip, çareyi de bulmuş 
ve yönetimle paylaşmış olmalı ki top-
lantıdan sonra Başkan Koç “hocamızla 
ilgili hiçbir tereddütümüz” yok diyordu 
keyifle. 

Başkan keyifliydi ama biz detayları 
bilmediğimiz için azıcık huzursuzduk, 
açık söyleyim. Sonra   Emre Belözoğ-
lu’nun basın toplantısı haberi geldi. 
“Oh” dedik “şimdi sportif direktörü-
müz bize tüm detayları verecek”. 

Geçtik ekran başına. Sağolsun uzu-
uuun uzun konuştu. Siz ne çıkardınız 
bilmem ama, ben şu tespitlerini not 
ettim;

-Belözoğlu ve ekibi çok üzgün
-Erol Bulut ve yardımcıları çok üzgün
-Futbolcular çok üzgün
-Futbolcular arasında sorun yok, 

hepsi can ciğer kuzu sarması
-Yönetimde panik havası yok
-Sezon başında Fenerbahçe’yi şam-

piyonluğun en büyük, hatta tek adayı 

gösterenler aslında Fenerbahçe’ye 
komplo kuruyordu…

Başka? 
Sağolsun Belözoğlu “Fenerbahçe’nin 

futbolunda sorun var” tespitini de 
bizimle paylaştı.  Ama neden böyle 
olduğunu, sorunu kimin yarattığını, 
çözümü kimin engellediğini paylaşmadı 
bizimle. Hocanın bir oyun düzeni var 
da oyuncular mı uygulayamıyor, yoksa 
Hoca mı bir düzene karar veremedi? 
Yoksa bazı oyuncular kasıtlı mı sabote 
ediyor, bilmiyoruz, anlatmadı Sayın 
Sportif Direktörümüz. 

“Oyunculara ve bize güvenin” dedi, 
“bizi birleştirip ayağa kaldıracak taraf-
tardır” dedi. Neyse ki “Biz bu oyunları 
bozacağız kimsenin şüphesi olmasın” 
da dedi de, rahatladık.

Bu rahatlıkla bekledik Karacabey 
Belediye maçını…  

İlk 11’in yenileri sağda Nazım, solda 
Novak önde ise Ömer Faruk’du… Asıl 
ilginç olan ise takımın yerleşimiydi. 
Gustavoyu en geriye, stoperler Sadık’la 
Serdar’ın arasına çekerek üçlü defan-
sa dönmüştü Erol Hoca. Kenar bekler 
Novak ve Nazım daha çok ileri dönük 
oynuyorlar ama gerektiğinde defansı 
beşliyorlardı. Galiba bu değişken 3-5-2 
ile 5-3-2 düzeni biraz da hafta sonu 
oynanacak Gaziantep maçına hazır-
lık gibiydi.  Aman tanrım Fenerbahçe 
bir oyun düzenine sahip mi oluyordu 
yoksa…

Ama kısmet değilmiş; kaleci Altay 
çok da gerekmeyen bir pozisyonda 
çıkıp ceza sahası dışında topla elle 
oynayınca takımı 10 kişi bıraktı ve 
sistemsizliğe dönüldü. Tabii olan yerini 
kaleciye bırakan Ömer Faruk’a oldu.

Karacabey’in daha maçın hemen 
başında kendi kalesine attığı gol dı-
şında ilk yarının tatsız tuzsuz geçtiği-
ni söylemek mümkün. Fenerbahçe 
Thiam’la yararlanamadığı bir iki pozis-
yon dışında pek varlık gösteremezken, 
hafta sonu yaşanan Malatya maçının 
gerginliği oyuncularda net biçimde 
görünüyordu.

İkinci yarıya sakatlanan Sosa’nın ye-
rine giren Ozan’la başladı Fenerbahçe. 
Eksik olmasına rağmen geride kapan-
mamaya çalıştı. Rakip 2 Lig Kırmızı 

Grup yani 3 ligden, bir de kendi kale-
sine gol atmış, “herhalde kapanırsak 
ayıp olur” dedi Fenerbahçeli futbolcu-
lar. Evet Fenerbahçe geride kapanmadı 
ama ileri de gitmedi. 

Gustavo hareketli, Mert Hakan ve 
Pelkas ise yürüyen Fenerbahçe’nin en 
durgunlarıydı. 

Şu soruyu yine soruyorum, Fe-
nerbahçe’de çalım atmak yasak mı? 
Pelkas, Mert Hakan, Ozan, Gustavo bir 
dönem çalım atar pozisyon üretirler-
di.  Ozan ilk çalımını 90. Dakikada attı, 
varın gerisini siz hesaplayın.

Sonuçta Fenerbahçe tur atladı ama 
görünen o ki, böyle giderse Fenerbah-
çe yönetimi daha Erol Hoca’yla çoook 
toplantı yapar, Emre Belözoğlu da bize 
nice masallar anlatır durur.  

FENERBAHÇE, Ziraat Türkiye Kupası 
5. turunda 2. Lig Kırmızı Grup temsilci-
si Karacabey Belediyespor’u 1-0 yendi. 
Galibiyeti getiren golü 11. dakikada 
Onur kendi kalesine kaydetti. Tek maç 
eleme usulüne göre oynanan mücade-
lenin ardından Fenerbahçe adını son 
16 turuna yazdırdı. Öte yandan müca-
delenin 28. dakikasında kırmızı kart 
gören Altay Bayındır, Süper Lig’deki 
Gaziantep FK maçında cezalı duruma 
düştü.

Stat: Ülker
Hakemler: Emre Kargın, Bahtiyar 

Birinci, Deniz Caner Özaral
Fenerbahçe: Altay ?, Serdar, Gusta-

vo, Sadık, Nazım, Sosa (Ozan dk. 46) 
Pelkas, Mert Hakan (Ferdi dk. 87 ?), 
Novak, Ömer Faruk ? (Oytun dk. 30 ?), 
Thiam (Cisse dk. 73)

Yedekler: Tisserand, Sinan Gümüş, 
Fatih Yiğit, Uğur Kaan Yıldız, Caner 
Erkin, Kemal Ademi

Teknik Direktör: Erol Bulut
Karacabey Belediyespor: Veysel 

Sapan, Sergen İlhan, Rasimcan Değir-
menci, Onur Özcan, Hasan Güleryüz, 
Sadık Arda Yılmaztürk, Taşkın Kartal, 
Gökhan Cingirt (Sefa Durmuş dk. 61), 
Abdullah Dijlan Aydın (Alper Karaman 
dk. 72), Berk Ali Nizam (Gökhan Erdöl 
dk. 88 ?), Ömer Çetinbaş

Yedekler: Hasan Kaya, Hüseyin 
Arslan, İlyas Yılmazer, Mehmet Alp 
Karaman, Berke Özgün, Temel Taşkın, 
Murat Karadeniz

Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz
Gol: Onur Özcan (dk. 11 k.k.) (Fener-

bahçe)
Kırımızı Kart: Altay Bayındır (dk. 

28) (Fenerbahçe)
11. dakikada Nazım Sangare’nin sağ 

kanattan ceza sahası içine gönderdi-
ği topu Onur Özcan, Thiam’dan önce 
dokunarak uzaklaştırmak istedi ancak 
meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada hızlı gelişen Karacabey 
atağında, Ömer Çetinbaş ile karşı karşı-
ya kalan Altay, ceza sahası dışında topa 
elle müdahale etmesi sonucu hakem 
Emre Kargın tarafından kırmızı kartla 
oyun dışında kaldı.

45+1. dakikada Abullah Dijlan Ay-
dın’ın ceza sahası dışından kullandığı 
frikik vuruşunda kaleci Oytun, topu 
üstten kornere çeldi.

87. dakikada gelişen Karacabey ata-
ğında Berk Ali’nin ceza sahası dışından 
çektiği sert şutu kaleci Oytun iki ham-
lede kontrol etti.

Masallar masallar masallar
Tribünün Muhalefet Şerhi 
KÖTÜ, DAHA KÖTÜ, EN KÖTÜ

Sekiz oyuncu kötü oynuyorsa gerçekten oyuncu-
ları suçlayabilir miyiz? Kimileri kötü, kalanları daha 
kötü, öbürleri de hızla kötüye gidiyor. 11 Kişi kötü 
oynuyoruz, 10 kişi kalınca çok kötü oynuyoruz. Rakip 
kim olursa olsun farketmiyor, 10 kişi kalınca tutulup 
kalıyoruz. Bu durumdan oyuncuları mı sorumlu tuta-
cağız, Erol Hocayı mı? Mesela her maç nasıl oynarsa 
oynasın 60. Dakikada kenara alınan Pelkas’ı mı suçla-
sak? Geldiği günden beri ne işe yaradığı anlaşılamayan 
Mert Hakan Yandaş’a mı hesap soralım, yoksa onu 
oynatamayan, tahammül eden Hocaya mı? Diğerlerini 
saymak bile gelmiyor içimden. Hafta sonu Antep ma-
çından korkuyoruz yahu. Ya çok mutlak bir değişiklik 
olacak ben buradan özür dileyeceğim ya da Erol Hoca 
ile gerçekten olmayacak ve çok daha fazla kahrolaca-
ğım. Umarım ilki olur da güzelce özür dilerim..

İBRAHİM 
CAN

Türkiye Kupası’nda Karacabey Belediyespor engelini geçti

KANARYA’DA 
BURUK SEVİNÇ 

1-0

Kupada Adana Demirspor’a penaltılarla yenildi ve elendi

TRABZON YIKILDI
Ziraat Türkiye Kupası’nın son 

şampiyonu Trabzonspor, 5. turda 
Adana Demirspor’a normal süresi 
ve uzatma anları 2-2 maçta seri 
penaltı atışları sonucunda 4-3 
mağlup olarak elendi.

İlk yarısı golsüz biten maçta 
Adana Demirspor, 48’de Yunus 
Akgün ile öne geçti. Fırtına bu 
golle 55’te Vitor Hugo ile yanıt 
verirken 79’da Mehmet Akyüz, 
konuk ekibi tekrar üstünlüğe 
taşıdı. 90+3’te bir kez daha sahne-
ye çıkan Hugo durumu 2-2 yaptı. 
Herkes maç böyle bitecek diye 
beklerken 90+8’de Trabzonspor 
penaltı kazandı ancak Baker 
kaleciyi geçemedi ve maç uzat-

malara gitti. Öte yandan Adana 
Demirspor’da Rassoul, penaltının 
ardından ikinci sarıdan kırmızı 
kart gördü.

Uzatmalarda eşitlik bozulmaz-
ken penaltı atışlarında 4-3 üstün-
lük kuran Adana Demirspor turu 
geçen taraf oldu.

HAKEMLER: Alper Çetin, Meh-
met Ali Akkor, Cem Özbay

TRABZONSPOR: Erce- Perei-
ra(Dk.60 Serkan),Edgar Ie, Hugo, 
Faruk Can(Dk.96 Marlon)- Flavio, 
Kamil Ahmet(Dk.80 Abdulka-
dir- Diabate(Dk.72 Yusuf),Baker, 
Bilal(Dk.46 Safa)- Plaza(Dk.46 
Kerem)

ADANA DEMİRSPOR: Vedat- 

Semih, Tayyip, Chedjou, Rassoul- 
Gökhan, Alaattin Hamza(Dk.46 
Hasan),Hamidou(Dk.62 İzzet)
(Dk.91 Mehmet Uslu)- Kosecki(-
Dk.59 Dibba),Sedat(Dk.46 Yunus)- 
Lanzafame(Dk.59 Mehmet Akyüz)

GOLLER: Dk.47 Yunus, Dk.79 
Mehmet (Adana Demirspor)- 
Dk.55-90+3 Hugo (Trabzonspor)

PENALTI ATIŞLARI: Marlon, Fla-
vio, Baker (Trabzonspor)- Hasan, 
Mehmet Akyüz, Gökhan, Tayyip 
Talha (Adana Demirspor)

PENALTI KAÇIRANLAR: Abdul-
kadir, Hugo (Trabzonspor)- Dibba 
(Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: 90+8 Rassoul 
(Adana Demirspor)
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BEŞiKTAŞ’TA 7 EKSiK
ZIRAAT Türkiye Kupası 5. 

turunda bugün Misli.com 2. 
Lig ekiplerinden Tarsus İdman 
Yurdu’nu konuk edecek Be-
şiktaş’ta kamp kadrosu belli 
oldu. Utku Yuvakuran, Welin-
ton, Atiba, Ghezzal, ve Abou-
bakar’ın yanı sıra sakatlıkları 
bulunan Ljajic ve Gökhan Töre 
Tarsus İdman Yurdu maçı 
kadrosuna alınmadı. Kulüp-
ten yapılan açıklamaya göre, 
teknik direktör Sergen Yalçın 
tarafından belirlenen kamp 
kadrosunda şu oyuncular bu-
lunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bil-
gin, Valentin Rosier, Francisco 
Montero, Fabrice N’Sakala, 
Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, 
Serdar Saatçı, Josef de Souza, 
Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, 
Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, 
Bernard Mensah, Georges-Ke-
vin N’Koudou, Güven Yalçın, 
Cyle Larin, Ajdin Hasic, Atakan 
Üner. Vodafone Park’taki mü-
cadele bugün saat 21.00’de 
başlayacak.

DORUKHAN 
KRİZİ

ABOUBAKAR’A 
FRANSA’DAN 
TALİP VAR!

Beşiktaş yönetimi, yeni 
sözleşme imzalamak istedi-
ği Dorukhan Toköz ile gö-
rüşmelerine devam ediyor. 
Milli futbolcu, siyah beyaz-
lı yönetimin sunduğu son 
teklifi kabul etmedi.

Yıllık 2 milyon TL alan 
Dorukhan’a, maç başı 
ücretle beraber yıllık 10 
milyon TL’yi bulan yeni 
bir kontrat öneren yöne-
tim olumsuz yanıt aldı. 
24 yaşındaki oyuncunun 
Beşiktaş’tan yeni sözleşme 
için imza parası ve yıllık 
15 milyon TL talep ettiği 

belirtildi.
Yönetim kurulu ve oyun-

cunun menajeri Ahmet 
Bulut arasında yapılan son 
görüşme sonuçsuz kalır-
ken, Dorukhan’ın Beşik-
taş’taki geleceği belirsizli-
ğini koruyor.

Siyah beyazlı takımın 
2018-2019 sezonunda 
Eskişehirspor’dan bedelsiz 
kadrosuna kattığı Doruk-
han Toköz, Beşiktaş forma-
sı ile siyah 46 maça çıktı. 
24 yaşındaki oyuncu, bu 
karşılaşmalarda 3 gol attı, 
4 asist yaptı.

Kamerunlu golcüsü 
Vincent Aboubakar’a 
Fransa’dan talip var...

Fransa’da yayın yapan 
Sports’un haberine göre; 
Ligue 1 ekiplerinden 
Marsilya golcü arayışla-
rını sürdürüyor. Teknik 
cirektör Andre Villas-Bo-
as, Dario Benedetto ve 
Valere Germain’den 
oluşan gol hattına takvi-
ye yapılmasını isterken 
Fransız ekibinin listesin-
de Beşiktaş’tan Vincent 
Aboubakar da yer alıyor.

Aboubakar’ı sezon 
sonunda bedelsiz olarak 

renklerine bağlamak 
isteyen Marsilya’nın 
gündeminde Arkadiusz 
Milik, Moussa Marega, 
Islam Slimani, Stevan 
Jovetic, Kevin Gameiro 
ve Olivier Giroud gibi 
isimler de yer alıyor. 
Aboubakar, Süper Lig’de 
bu sezon çıktığı 9 maçta 
6 gol kaydetti. Porto’dan 
bonservissiz transfer edi-
len futbolcunun Beşik-
taş’taki sözleşmesi sezon 
sonunda bitiyor. Ancak 
Kamerunlu golcünün 
sözleşmesinde bir yıllık 
opsiyon bulunuyor.

Galatasaray’da Arda Turan uzun 
bir süre sonra Türkiye Kupası’nda 
oynanan Darıca Gençlerbirliği maçı 
ile ilk 11’e döndü. Koronavirüs te-
davisinin ardından sahalara dönen 
tecrübeli futbolcu, 67 dakika saha-
da kaldı. Arda Turan, mücadelenin 
ardından Instagram’dan bir fotoğraf 
paylaştı. Arda’nın paylaşımın altına 
bir taraftar, “Emekli ol kaptan, pas 
atarken bile istemiyorsun” yorumu-
nu yaptı. Arda, taraftara şu sözlerle 
cevap verdi: “Kupa maçına bile ko-
nuşur olmuşsunuz, hastalıktan çık-
tık. Yandık bu sosyal medyayla he.”

Arda Turan: 
“YANDIK BU SOSYAL 

MEDYAYLA”

Karagümrük Kulübü, 29 yaşındaki orta saha 
oyuncusu Emre Çolak’ı kadrosuna kattı.

2 sezon İspanya La Liga ekiplerinden Deporti-
vo’da oynadıktan sonra Suudi Arabistan’ın Al-Wah-
da takımında forma giyen Çolak, Karagümrük 2. 
Başkanı Serkan Hurma’nın katılımıyla düzenlenen 
törenle imzayı attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “ Süper Lig’de ar-
tık Karagümrük forması giyecek olan Emre Çolak’a 
hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” denildi.

EMRE ÇOLAK 
KARAGÜMRÜK’TE

Bursaspor’un genç futbolcusu Batuhan Kör, cu-
martesi günü TFF 1. Lig’de Samsunspor’a 2, önceki 
gün de Türkiye Kupası’nda Göztepe’ye 4 gol atarak 
ulaşılması zor bir başarıya imza attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bur-
saspor’da forma giyen Batuhan 
Kör, son haftalarda sergilediği 
performans ve attığı gollerle 
büyük beğeni topladı.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle tarihinin en zor günle-

rini geçiren Bursaspor, altyapıdan 
yetişen oyuncuların ağırlıkta 

olduğu kadrosu ile hem ligde 
hem de Ziraat Türkiye Kupa-
sı’nda mücadele veriyor.

Kupanın 5. turunda nor-
mal süresi 3-3 biten karşılaş-

mada uzatma bölümü sonu-
cunda Göztepe’yi 5-4 mağlup 

eden yeşil-beyazlı ekip, adını 
son 16 turuna yazdırmayı ba-
şardı.

Süper Lig ekibini bol gollü 
maçta elemeyi başaran Bursa 

temsilcisi, son haftalardaki yük-
selişini sürdürdü.
Genç oyuncularının ön plana 

çıktığı maçta Bursaspor’a galibiye-
ti, 4 gol birden atarak yıldızlaşan 
Batuhan Kör getirdi.

GÖZLER BATUHAN’DA!

Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Merkez Hakem 
Kurulu’ndan yapılan açık-
lamaya göre, Süper Lig’in 
13’üncü haftasında görev 
yapacak hakemle şöyle:

18 Aralık Cuma
19.00 Fatih Karagüm-

rük - Galatasaray: Mustafa 
Öğretmenoğlu

19 Aralık Cumartesi
13.30 Göztepe - Atakaş 

Hatayspor: Volkan Bayars-
lan

16.00 Yeni Malatyaspor - 
Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor- Çay-
kur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK - Fe-
nerbahçe: Cüneyt Çakır

20 Aralık Pazar
13.30 Gençlerbirliği - 

Ankaragücü: Yaşar Kemal 
Uğurlu

16.00 Yukatel Deniz-
lispor - Aytemiz Alan-
yaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş - Büyük-

şehir Belediye Erzu-
rumspor: Halil Umut 
Meler

21 Aralık Pazar-
tesi

19.00 İttifak Hol-
ding Konyaspor 
- Demir Grup 
Sivasspor: Fırat 
Aydınus

19.00 Fra-
port-TAV Antalyaspor - Hes 
Kablo Kayserispor: Ümit 
Öztürk

GAZIANTEP-FENERBAHÇE MAÇI 
CÜNEYT ÇAKIR’IN


