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DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle
İstanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle
11 bin baskı 
yaparak, geniş
kitlelere ulaş-
mayı başardı. 

Jet fezleke 
TBMM’ye gitti

takdİr artık tbmm’nİn

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Yunanistan'a geçmek

isteyen göçmenlerin yaşadığı hare-
ketliliği görmek için Türkiye-Yuna-
nistan sınırında helikopterle
havadan inceleme yaptı.  Soylu,
“Yunanistan'ın
göçmenleri
geri itmesini
önlemek için
sınıra tam 
donanımlı ve
teçhizatlı 1000
Özel Harekat
polisi gönder-
dik” açıklama-
sını yaptı.
I SAYFA 7

Yunanistan sınırına 
bin Özel Harekatçı

Süleyman Soylu

SoYlU’dan FlaŞ açıklama
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CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu 

hakkında Bilal Erdoğan'a hakaret
ettiği gerekçesiyle başlatılan 
soruşturmada takipsizlik kararı 
verildi. Kaftancıoğlu hakkında aynı
soruşturma kapsamında daha
önce de takipsizlik verilmiş ancak
Erdoğan'ın avukatının itirazı son-
rası soruşturma yeniden açılmıştı.
Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin bu bağlamda verdiği ka-
rarlara da atıf yapılan takipsizlik
kararında
“Suçun yasal
unsurlarının
oluşmadığı
anlaşıldığın-
dan şüpheli
hakkında ko-
vuşturmaya
yer olmadı-
ğına karar ve-
rildi” ifadeleri
kullanıldı.

Kaftancıoğlu’na 
takipsizlik kararı

Canan Kaftancıoğlu

YaSal UnSUrlar olUŞmadı
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Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, Singapur'da koronavi-

rüs tanısı konan yolcunun Fransa
vatandaşı olduğunu açıkladı. Bakan
Koca sosyal medya hesabı üzerin-
den yaptığı açıklamada, “Singa-
pur'da Koronavirüs tanısı konan
yolcu, Fransız vatandaşıdır. Lon-
dra'dan Singa-
pur'a giden
transit bir yol-
cudur. Uçağı-
mız yolcusuz
olarak dönüş
yapmıştır.
Mürettebat,
tedbiren 14
gün gözetim
altında tutu-
lacaktır” dedi.

14 gün gözetim
altında tutulacak

Fahrettin Koca

Corana vİrÜS açıklamaSı
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Bütün dünyanın yakından takip ettiği Er-
doğan Putin görüşmesi Moskova'da ger-

çekleşti. Yaklaşık 2 saat 50 dakika süren
görüşmenin öncesinde açıklama yapan Erdoğan,
"Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız
adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ül-
kelerimizi de rahatlatacaktır" açıklamasını yaptı.
Rusya Lideri Purin ise "Suriye'de hayatlarını yiti-
ren askerler için taziyelerimi ifade etmek istiyo-
rum. Hiç kimse, Suriye askerleri de dahil olmak
üzere orada Türk askerlerinin olduğunu bilmi-
yorlardı" ifadelerini kullandı. Erdoğan Putin gö-
rüşmesi devam ederken ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, Türkiye’nin İdlib’de maruz kaldığı
saldırılara yanıt verme hakkı olduğunu belirtti. 
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Adalet Bakanı Gül, CHP
Grup Başkanvekili Özkoç hak-

kındaki fezleke hazırlanmasına ilişkin
soruyu cevapladı. Bakan Gül, Cum-
hurbaşkanına hakaret suçunun resen
soruşturmaya imkan bulunan konu-
lardan biri olduğunu söyledi. Gül,
“Soruşturma açmak, milletvekili 
olduğu için fezleke hazırlanması
demek. Soruşturma birlikte hazırla-

nan fezleke
Adalet Bakanlı-
ğı'na gelmiştir
ve Bakanlığımız
da bunu Mec-
lise göndermiş-
tir, fezleke
iletilmiştir. 
Bundan 
sondaki süreç
TBMM'nin
takdiridir” dedi. 
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Abdülhamit Gül

1 milyon liralık
tazminat davası

engİn özkoç’a dava açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, CHP’li Engin Özkoç

hakkında 1 milyon liralık manevi 
tazminat davası açtı ve suç duyuru-
sunda bulundu. Dava haberini 

Twitter hesabın-
dan duyuran
Erdoğan'ın 
avukatı Hüseyin
Aydın, Özkoç
hakkında ayrıca
'Cumhurbaşka-
nına hakaret' id-
diasıyla da suç
duyurusunda
bulunduklarını
dile getirdi. 
I SAYFA 7
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Engin Özkoç

Bu riski hiçbir 
ülke yönetemez

depreme dİkkat çektİ

Avcılar'da düzenlenen 'Dep-
rem Gerçeği ve Avcılar' ko-

nulu panelde konuşan İstanbul
Teknik Üniversitesi Meteoroloji
Mühendisi ve Afet Yönetim Uz-
manı Türk Kızılay Genel Başkan

Danışmanı
Prof. Dr. Mik-
dat Kadıoğlu,
“İstanbul’da
nerede yaşıyor-
sak, zemin şart-
larına bakarak
konut yapmalı-
yız. Karşı kar-
şıya olduğumuz
tehlike, risk çok
büyük. Bunu
hiçbir ülke yö-
netemez” dedi. 
I SAYFA 8
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Mikdat Kadıoğlu

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

İstanbul'da birçok inşaat şirketinin batması sonucu binlerce mağdur ortaya çıkarken, Ankara'da ise bir devlet
kurumu olan TOKİ'nin vatandaşı mağdur ettiği ortaya çıktı. 9 yıl önce Mamak Gülseren Mahallesi'nde 5 
etaplık bir proje başlatan TOKİ'nin, 2. etabı hala bitiremediği, bin 312 konut sahibini mağdur ettiği görüldü

TOKİ yaklaşık 9 yıl önce Ankara
Mamak Gülseren şimdiki adı ile Diriliş

Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında
Mamak Belediyesi ile birlikte 5 etaplık proje
başlattı. Sözleşme gereği bin metrekarenin üze-
rindeki arsa sahiplerine konut verilmesi, bin
metrekarenin altında arsası olanlara da ücreti-
nin ödenmesi öngörüldü. Geçen zaman dili-
minde 1. etap yapıldı ve konutlar sahiplerine
teslim edildi. 2. etap ve 3. etabın temelleri de 
4 yıl önce atıldı. 2 yıl önce 3. etap bitti ve hak 
sahiplerine teslim edildi. Fakat bin 312 dairelik
2. etapın ihalesini alan firma battı ve işi bıraktı.

ç Yeni ihale süreci 6 ay sürdü. Gelen 2
firma da işi bitiremedi ve ayrıldı. Tekrar

ihale süreci girilirken 4 etabın da temeli atıldı,
inşaat bitti konutlar hak sahiplerine teslim
edildi. Bu arada 2. etap için de satış duyuruları
yapıldı, alt ve orta gelir grubu peşinatlarını ya-
tırdı, daireler kağıt üzerinde belirlendi. 36 aylık
bir sözleşme imzalandı. Sözleşme tarihinden
sonra aylık taksitler ödenmeye başladı. Bu
süreç içerisinde 2. etabın yeni yüklenici firması
da işi bitirmeden ayrıldı. Firmanın ayrılması
üzerine maaşları ödenmeyen işçiler 2. etap
önünde çadır kurup eyleme başladı.

ç İşçilerin eylemi kamuoyuna yansımasına
rağmen herhangi bir çözüm bulunamadı.

TOKİ bu kez 13 Ocak’ta arsa sahipleri için kura çekti
ve sözleşmeler imzalandı. Bugün yarın derken ara-
dan yıllar geçmesine rağmen evler teslim edilmedi.
36 aylık sözleşme süresi de doldu. Üzerinde gece-
kondu olan arsa sahipleri dışında kim-
seye kira yardımı yapılmadı. En son 2
Temmuz 2019'da İstanbul’dan bir firma
ihaleyi alarak inşaatı tamamladı. Ancak
TOKİ hala dairelerin teslimini gerçekleş-
tirmedi. Bu zaman zarfında hak sahiple-
rine de farklı farklı gerekçeler sundu. 
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PROJEDE SADECE 2. ETAP
TAMAMLANAMADI

MAAŞ ALAMAYAN iŞÇiLER
GÜNLERCE EYLEM YAPTI

YILLAR GEÇTi AMA HAK 
SAHiPLERi EVLERiNi ALAMADI

TOKI’DEN 9
YILLIK TOKAT!

BiN 312 HAK
SAHiBi MAĞDUR

EDiLDi

EKREM 
HACIHASANOĞLU

ÖZEL HABER

Gazete Damga’ya konuşan TOKİ mağdurlarından Nermin Avşar, bütün yetkililerle görüştüklerini fakat soruna çözüm bulamadıklarını söyledi. 
İnşaatta şu anda bir çalışma olmadığını sözlerine ekleyen Avşar, TOKİ yetkilisi mühendis Osman Duran’ın kendilerine tatmin edici bir cevap 
vermediğini dile getirdi. CİMER’e de başvurduklarını açıklayan Avşar, TOKİ’nin konutları neden teslim etmediğine bir anlam veremediklerini söyledi. 

Silivri siyasetinin tanınmış isimlerin-
den olan Aslan E., geçtiğimiz hafta

AK Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Aslan
E.'nin Gelecek Partisi’ne geçeceği iddia edildi.
Aslan, bu iddiaları yalanlarken eski partilisi
AK Parti üyesi Fahrettin Berktaş ile sosyal
medya üzerinden tartışmaya girdi. Berktaş'ı
ofisine çağıran Aslan E., iddiaya göre Berk-
taş’ı dizinden ve ayağından yaraladı. Olay-
dan sonra Berktaş hastaneye kaldırılırken,

şüpheli polis ekipleri tarafından aracında ya-
kalandı. Fahrettin Berktaş’ın olaydan sonra
ilk ifadesinde azmettirici olarak Silivri eski
AK Parti İlçe Başkanı Metin Karakaş’ın is-
mini verdi. İfadesine başvurulan Karakaş,
Berktaş’ı en son 4 sene önce gördüğünü, ken-
disine iftira atıldığını söyledi. Karakaş, hak-
kında söylenenleri deli saçması olarak
niteledi. Sanık Aslan E. çıkarıldığı mahkeme
tarafından cezaevine gönderildi. BARIŞ KIŞ

ç
FAHRETTİN BERKTAŞ’I KENDİ OFİSİNE ÇAĞIRDI

SIYASETE KAN
BULASTI

AK Parti’den istifa eden Aslan E., kendisi hakkında sosyal 
medyada olumsuz yorumlar yapan AK Parti üyesini silahla

yaraladı. Saldırgan Aslan E. cezaevine gönderilirken, yaralanan 
Fahrettin Berktaş hastanede tedavi altına alındı.

AK PARTi’DE ESKi
YENi ÇATIŞMASI

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, AB Türkiye

Delegasyonu Başkanı Büyük-
elçi Christian Berger ile birlikte
AB üyesi 27 ülkenin Ankara
büyükelçilerini İstanbul’da ağır-
ladı. Burada konuşan ve “İs-
tanbul, birçok kavramdan
yoruldu” diyen İmamoğlu, “İn-
sanı öncelemeyen, insani olma-
yan çılgın projelerden açıkçası
usanmış durumda. Bu manada
İstanbul; ranttan, betonlaşma-
dan da yoruldu. İstanbul, aynı
zamanda ‘her şeyi bilen yöne-
tici’ kavramından da yoruldu.
‘Bu şehirde benim dediğim
olur’ anlayışından da bıktığını
biliyoruz, hissediyoruz” açıkla-
masını yaptı. I SAYFA 5
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Edirne'ye 
gitmek için 
bekliyorlar

Vatan Cad-
desi'nde

Edirne'ye gitmek
için toplanan göç-
menlerin bekleyişi
sürüyor. Edirne'ye
gidebilmek için
uygun fiyata 
otobüs bekleyen
göçmenler geceyi
çimlerin üzerinde
uyuyarak geçirdi.
İki gündür Vatan
Caddesi'nde bek-
lediğini söyleyen
bir göçmen 
İki gündür 
buradayız. 
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Baba kızın
davası başladı!

Sayfa 3

Aslan E.

Fahrettin
Berktaş’ın
hayati 
tehlikesinin
bulunmadığı
ancak sakat
kalma riski
olduğu 
öğrenildi.
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TOKi’NiN BU TUTUMUNA ANLAM VEREMiYORUZ!

Ekrem İmamoğlu

Mağdurların verdiği bilgiye
göre 2. etabın iskan, elektrik,

doğalgaz ve ASKİ işleri 
tamamlanmış durumda. 

İnşaatın bitmesine rağmen
konutların neden teslim 

edilmediği merak ediliyor. 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Rusya 
Devlet Başkanı 
Vladimir Putin 
ile Moskova'da 
bir araya geldi. 

Erdoğan, “Bölgede 
sıkıntı büyük. Bugün

burada atacağımız
adım, bölgeyi de 

ülkelerimizi de 
rahatlatacaktır” dedi

ŞEHİTLER İÇİN TAZİYEDE BULUNDU

Dün 14.05'te başlayan görüşme,
16.50 sularında tamamlandı. Putin 
ve Erdoğan'ın görüşmesinin ardından
heyetlerarası görüşme yapıldı. 

İSTANBUL
RANTTAN
YORULDU

Görüşme sırasında 
şehit haberi geldi

Suriye’deki gerilimi çözüme ka-
vuşturmak adına Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin arasında Mos-
kova’da gerçekleştirilen kritik görüşme
sürerken Suriye’den bir şehit haberi
daha geldi. Gaziantep valiliği Sözleş-
meli Er Enes Kaya şehit olduğunu du-
yurdu. Valiliğin Twitter hesabından
yapılan açıklamada, “İdlib Gerginliği
Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında
yapılan saldırı sonucunda vatan evladı-
mız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes
Kaya şehit olmuştur” denildi. 
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BÖLGEDE SIKINTI BÜYÜK!BÖLGEDE SIKINTI BÜYÜK!BÖLGEDE SIKINTI BÜYÜK!BÖLGEDE SIKINTI BÜYÜK!BÖLGEDE SIKINTI BÜYÜK!BOLGEDE SIKINTI BUYUK!

Sözleşmeli Er Enes Kaya 
İdlib’de şehit düştü. 
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SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

eT Ve sarKÜTerİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL 

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Mehmet MERT
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

E skiden ileri yaş problemi olan işitme
kaybı, günümüzde kulaklıkların bi-
linçsizce kullanılması nedeniyle genç-

lerde de giderek daha fazla görülür oldu.
2015 yılında, Dünya Sağlık Örgütü yaptığı
bir araştırma sonucunda; akıllı telefonlar
gibi kişisel ses cihazlarının kullanılması da
dahil olmak üzere, güvenli olmayan dinleme
uygulamaları nedeniyle dünya çapında 1.1
milyar gencin işitme kaybı riski taşıyabilece-
ğini bildirdi. Acıbadem Altunizade Hasta-
nesi Odyoloji Uzmanı Emel Uğur “Kulaklık
kullanmak işitmeyi bozar” şeklinde kesin bir
ifade kullanmanın hatalı bir yaklaşım oldu-
ğuna dikkat çekerek, “Öte yandan hatalı ku-
laklık kullanımının işitmeye ciddi olumsuz
etkileri olduğu da bir gerçek. Dikkatli ve
kontrollü olarak kullanılmayan kulaklıklar
kalıcı işitme kaybına yol açabiliyor. Bu ne-
denle kulaklıktan yayılan sesin seviyesine ve
kullanım süresine dikkat etmek çok önemli.
Kulaklık kullanırken volüm maksimum 60
desibel şiddetinde olmalı ve gün içerisinde
kesintisiz olarak 60 dakikadan uzun süre
müzik dinlenilmemeli” uyarısında bulunu-
yor.

Bu ses seviyesini sakın aşmayın!

Kulaklıkla müzik dinlerken ses seviyesini sık-
lıkla tehlikeli seviyelere kadar yükseltebiliyo-
ruz. Örneğin motosiklet 100 desibelde
çalışıyor ve bir testere de yaklaşık aynı şid-
dette ses üretiyor. Bu seslere ne kadar ta-
hammül edebileceğinizi ve bu seslerin
kulağınıza zarar verip vermeyeceğini düşü-
nün. Buna karşılık yüzde 70 ses seviyesinde
çalışan bir müzik çalar, 85 desibel kadar yük-
sek ses çıkarıyor. “İşitme sağlığını asıl tehdit
eden kulaklık takmak değildir. Dinlenilen ses
seviyesi ve kulaklık kullanım süresi işitme
sağlığınızı tehdit eder” diyen Odyoloji Uz-

manı Emel Uğur sözlerine şöyle devam edi-
yor: “Kulaklıkla müzik dinlerken ses seviyesi
eğer 94, 95 desibel seviyesinde ise ve sürekli
müzik dinliyorsanız veya oyun oynuyorsa-
nız, bu kesinlikle işitmenize zarar veriyorsu-
nuz anlamına geliyor. İnsan kulağının 85
desibel ses seviyesine 8 saat kadar dayana-
bildiği biliyoruz. 85 desibel bir ses seviyesi
için restoranlarda gürültü seviyesi örnek
gösterilebilir. Ses seviyesi her 3 desibel arttı-
ğında kulağımızın bu ses seviyesine dayana-
bilme süresi yarı yarıya düşüyor. Bu nedenle
85 desibelin üzerindeki ses seviyeleri insan
kulağı için tehlikeli olarak tanımlanıyor”

Çınlıyor geçiyor demeyin

Gürültüye bağlı işitme kaybı genellikle küçük
adımlarla ve sinsice ilerliyor. Odyoloji Uz-
manı Emel Uğur işitme kaybının öncelikle
“çınlama” ile kendini gösterdiğini belirtiyor.
“İşitmede oluşan azalmayı bireyler çoğu
zaman fark edemeyebiliyor. Bu nedenle ku-
lakta çınlama hissettiklerinde olabildiğince
erken dönemde hastaneye başvurmalılar”
uyarısında bulunan Odyoloji Uzmanı Emel
Uğur bunun nedenini şöyle anlatıyor: “Te-
davinin başarısındaki en kritik unsurlardan
biri, erken tanı. Ancak çınlama başlangıçta
genellikle kendi kendine geçtiği için hastalar
da ‘çınlıyor ama geçiyor’ diyerek bu belirtiyi
hafife alabiliyorlar. Ama aslında her defa-
sında hasar alan iç kulak bir süre sonra ken-
dini onaramıyor ve bunun sonucunda
işitme kaybı kalıcı hale geliyor”

DOÇ. Dr. Cem Arı-
türk, varis tedavisi-
nin havalar

ısınmadan yapılması gerekti-
ğini belirtiyor. Bahar mevsimi-
nin kısmen başladığı bugünler,
varis tedavisi için de en uygun
dönemler olarak görülüyor.
Yaz döneminde tedavisi çok
zor olan hastalığın, uzmanlar
tarafından genelde havaların
tam ısınmadığı mevsimlerde
tedavi edilmesi tavsiye ediliyor.
Varis hastalığı, yazın giyilen
şort ve etek gibi kıyafetleri ter-
cih edenler için estetik kaygı-

lara da sebep oluyor. Yazın
gönül rahatlığıyla giyinip tatil
döneminde sıkıntı çekmek iste-
meyenler, varis tedavisini yaz
gelmeden yaptırıyor.

1 ay boyunca 
giymek lazım

Varisin hava değişimlerinden
en çok etkilenen hastalıklardan
olduğunun altını çizen Acıba-
dem Fulya Hastanesi Kalp ve
Damar Cerrahisi Uzmanı Doç.
Dr. Cem Arıtürk, “Yaz ayla-
rında havaların sıcak olması ve
buna bağlı olarak damarların

normalden daha geniş olmaya
eğilimi işlem/ameliyat ve son-
rasındaki süreci hasta açısın-
dan daha zorlu bir hale
getirebilir. Bununla birlikte iş-
lemden/ameliyattan sonra 1 ay
boyunca giyilmesi önerilen
varis çorabının yaz aylarında
kullanımı hem konfor hem de
estetik açıdan hastayı rahatsız
edebilir. Ayrıca iyileşme ve vü-
cutta yeni duruma adapte
olma döneminin genelde gü-
neşlenilen ve denize girilen yaz
aylarına denk gelmesi, hasta-
nın geçici süreliğine uyması ge-

reken kurallara uyamamasına
(sıcak ortamlarda bulunmama,
güneşlenmeme, çok ayakta kal-
mama) ve hastanın tedavisini
aksatmasına (ilaç saatlerinin
kaçırılabilmesi, varis çorabının
düzenli kullanılmaması) neden
olabilmektedir. Bu durum hem
tedavinin başarı oranını düşür-
mekte, hem de bir takım komp-
likasyonların oluşumunu
arttırabilmekte. Aynı zamanda
işlem sonrası dönemin (kış ay-
larına oranla) daha sorunlu
geçmesine neden 
olabilmektedir” dedi.

KulaKlıK sızı
saGır edebılır

Bu şov size özel, bu şovun 
tek dinleyicisi sizsiniz. 

Enstrümanlar daha net,
vokaller daha detaylı ve arka

plan ses efektleri kolayca 
ayırt edilebiliyor. Evet, 

ses kalitesini iyileştirerek
müziğin duygusunu daha iyi

yakalamanızı sağlayan
kulaklıklardan bahsediyoruz.
Ancak dikkat! Tüm bu güzel-

likleri sunan kulaklıklarla yük-
sek sesli müzik dinlemek aynı

zamanda ciddi sorunlar da
oluşturabiliyor; örneğin işitme

kaybına yol açmaları gibi

Odyoloji Uzmanı Emel Uğur kulaklık kul-
lanırken almanız gereken önlemleri
şöyle sıralıyor:
Kulaklarınızı gürültüden koruyun: Gürül-
tülü ortamlarda mutlaka kulak koruyucu
tıkaçlar kullanın.
Sesi kısın: Kulaklıklar ile müzik dinle-
meyi seviyorsanız ama kulaklarınızı da
korumak istiyorsanız; 60/60 kuralını uy-
gulayın. Kulaklığınızın sesini yüzde
60’dan daha fazla açmayın ve 60 daki-
kayı aşmayın.
Kulaklarınızı dinlendirin: Tıpkı diğer
kaslar gibi kulaklarımız da yoruluyor ve
dinlenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu ne-
denle, kulaklarınızı korumak için din-
leme molaları vermeniz de çok önemli.
Eğer gürültülü bir yerdeyseniz her 60 da-
kikanın sonunda dışarı çıkarak 5 dakika
kulağınızı dinlendirin. Çoğu bilimsel
araştırma; bir gece dışarıda eğlenmeniz
sonrasında 16 saat mutlak sessizlikte

kalmanızı öneriyor. Bu dinlenme iznini
kulaklarınıza vermezseniz işitmenizde
kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Dikkat etme-
niz gereken bir başka önemli nokta da,
kulaklıklarınızla müzik dinleyerek asla
uykuya dalmamak olmalı.
Kulaklıklarınızı dikkatli seçin: Ses izolas-
yonu iyi olan kulaklıkları seçin. Böylece
arka plan gürültüsünü azaltarak müziği
güvenli bir seviyede çalabilir ve yine de
nispeten yüksek ve net duyabilirsiniz.
Kulaklıkların çoğunun üretim detayla-
rında ses ayarları ve ses izolasyon kali-
tesi hakkında açıklamalar yer alıyor. Bu
açıklamaları dikkatli okumayı ihmal et-
meyin.
Düzenli olarak işitme sağlığınızı kontrol
ettirin: İşitme gözle görülmez, elle tutul-
maz. Bu nedenle işitme kayıpları kolayca
fark edilmez. Hiçbir yakınmanız olmasa
da yıllık odyolojik takip özellikle 30 ya-
şından sonra öneriliyor.

İşitme
kaybından
5 adımda
korunun

İşitme
kaybından
5 adımda
korunun

İşitme
kaybından
5 adımda
korunun

İşitme
kaybından
5 adımda
korunun

İşitme
kaybından
5 adımda
korunun

İşitme
kaybından
5 adımda
korunun

Grip deyip geçmeyin!
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Göğüs
Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer grip
hakkında doğru sanılan 4 hatalı bilgiyi anlattı,
önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

INFLUENZA virüslerinin neden olduğu grip
yaşam kalitesini oldukça düşüren bir hasta-
lık. Çoğu zaman “nasıl olsa kendiliğinden

geçer” düşüncesiyle hafife alınsa da, özellikle çocuk-
larda, yaşlılarda, akciğer, kalp ile diyabet gibi kronik
hastalıkları olan kişilerde; bronşit ve zatürree gibi
komplikasyonlara, hatta ölümlere bile yol açabiliyor.

Bu nedenle gripten korunmak veya hastalık oluş-
tuğunda zamanında hekime başvurmak yaşam-
sal önem taşıyor. Ancak toplumda kulaktan
kulağa yayılan bazı hatalı bilgiler gripten yete-

rince korunmamızı ve zamanında hekime başvur-
mamızı önleyebiliyor. 

Yanlış: Aşı işe yaramamış

Doğrusu:“Grip aşısının koruyuculuğu yüzde 100 de-
ğildir. Ancak grip aşısı olanlar ya hiç gribe yakalan-
mazlar ya da yakalansalar bile hastalığı ayakta, çok
ağırlaşmadan atlatabilirler”diyen Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Dr. Süha Alzafer sözlerine şöyle devam edi-
yor: “Aşı olursam hiç hasta olmam diye düşünmeden
her sene aşı olunmalı. Bir de şöyle düşünün; ayakta
hafifçe atlattığınız bu enfeksiyon belki de aşı olmasay-
dınız hayatınızı bile tehdit edecek komplikasyonlara
neden olabilirdi ”

Yanlış: Senede 4-5 kez grip oluyorum

Doğrusu: Toplumdaki yaygın inanışın aksine, senede
4-5 kez gribal enfeksiyon geçirilmez.Göğüs Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Süha Alzafer her tür solunum yolu
enfeksiyonunun toplumda griple karıştırıldığı uyarı-
sında bulunarak, “Oysa gidişatı ve tedavisi birbirin-
den farklı birçok solunum yolu enfeksiyonu türü var.
Pnömoni (zatürre), plörezi (zatülcemp), bronşit,
bronşiyolit, otit, sinüzit, larenjit, trakeit (soluk borusu
enfeksiyonu), soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklar
griple karıştırılabiliyor. Bu nedenle 39,5-40 dereceye
varan ateş, bulantı, kusma, ishal, yaygın eklem ve kas
ağrısı gibi solunum sistemi dışı belirtilerde mutlaka
doktora başvurmak gerekiyor.” diyor.

Yanlış: Hamilelere grip aşısı yapılmaz

Doğrusu: Hamilelik döneminde grip aşısı anne ve be-
bekte olumsuz bir tabloya yol açmadığı gibi, tam ak-
sine hayat kurtarıyor. Çünkü hamilelik döneminde
grip daha ağır seyredebiliyor, bunun sonucunda dü-
şükle, hatta bebeğin ölümüyle bile sonuçlanabiliyor.
Ayrıca grip aşısı olan annelerin bebeklerinin grip mik-
robuna karşı bağışıklık kazandıkları ve bu sayede o yıl
daha az hastalandıkları, yapılan çalışmalarda tespit
edilmiş. Hamilelikte grip aşısı ilk 3 ayda genelde ya-
pılmıyor. Hamileliğin 3.ayından sonra tüm hamilelik
süresi boyunca yapılabiliyor.

Yanlış: Grip ilacı hamilelikte kullanılmaz

Doğrusu: Hamilelikte grip çok ağır seyredebiliyor.
Öyle ki özellikle ilk 3 ayda gribal enfeksiyon bebeğin
hayatını tehdit edebiliyor. Günümüzde anne ve be-
beği zarar vermeyen ilaçlar mevcut. Bu ilaçları heki-
miniz tavsiye ettiği takdirde güvenle kullanabilirsiniz.
Doğrusu: “Grip aşısının bilinen, kanıtlanmış bir yan
etkisi yoktur” dedi.

Bahar aylarında varis tedavisi

Uzmanlar kulaklık kullanımında
dikkat edlmesi gerekenleri anlattı.
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRakYa Halkının 
GÖzdEsİ Öz kEŞan

Sosyal medyada 19 yaşındaki kızına Taksim, Tarlabaşı'ndaki evinde şiddet uyguladığı görüntüleriyle tepki çekmesi üzerine önce tutuk-
lanan ve hakkındaki iddianamenin kabulüyle tahliye edilen baba Muzaffer A. ve kızı Tuğba A'nın karşılıklı yaralama davasına başlandı

“ Altsoyuna karşı nitelikli kasten
yaralama" suçundan yargılanan
sanık Muzaffer A. savunma-

sında, eşinin beyin kanaması geçirdi-
ğinden yatalak olduğunu, olay günü
kızının iki kedi eve getirdiğini, ev kok-
tuğu için pencereleri açtığını, ancak
gece yağmur yağınca içeriye su aktı-
ğından, pencereleri kapattığını belirte-
rek tartışmanın kızının yanındaki
pencereyi kapatmak istemesi yüzün-
den çıktığını anlattı. Baba Muzaffer A.
yer döşemesinin tahta olması nede-
niyle yağmurun aşağı kata sızabilece-
ğini söylediğini kızının ise "Bu
pencereyi kapatmayacaksın" diyerek
kendisine karşı geldiğini, buna rağmen
kendisinin pencereyi kapatması üze-
rine kızının fırlattığı bardak veya taba-
ğın kafasına denk geldiğini belirtti.
Muzaffer A. "Bana tokat attı, ben de
'Biz evlat olduk. sen baba' dedim. Ben
de ona vurdum. Uyku halindeydim,
boğazını sıkıp sıkmadığımı hatırlamı-
yorum. Çok pişmanım yine de. Keşke
yağmur yağmasaydı böyle şeyler ol-
masaydı. Kızımdan şikayetçi değilim"
diyerek beraatını talep etti. Muzaffer
A'nın avukatı da müvekkili hakkındaki
adli kontrolün kaldırılmasını ve duruş-
malardan vareste tutulmasını talep
etti.

Kızı şikayetçi oldu

"Üst soya karşı basit yaralama " su-
çundan yargılanan Tuğba A. ise tartış-
manın pencereyi kapatmamasını
istemesinden meydana geldiğini anla-
tarak "Beni itti, yanlışlıkla annemin
idrar torbasına bastım, idrar boşaldı.

Beni duvara yasladı. Yakamdan tuttu.
Bağırarak birşeyler söyleyerek vur-
maya devam etti. Ayağım kaydı yere
düştüm. Yerde darp etmeye devam
etti. Ben kendimi korumak için baba-
mın ağzına doğru elimi attım. Ancak
bu da bilinçli yapılan bir şey değildi. O
anki can havliyle hareket ettim. Termos
bardağı vardı, o bardağı alarak başıma
geçirdi ve kırdı. Bu konuyla ilgili dos-
yaya video da sunulmuştu. Babama
tokat atmadım. Arbede sırasında tokat
atmış olabilirim. Şikayetim devam edi-
yor. Üzerime atılı suçlamayı kabul et-
miyorum, beraatımı talep ederim" diye
konuştu. Tuğba A. cep telefonundan
kamera kaydının kendi isteği üzerine
annesi tarafından çekildiğini söyledi.
Tuğba A. annesini tehdit ettiği iddia-
sını yalanlayarak "Annemin benden
korkması mümkün değildir. Video kay-
dının alınması önceden kurgulanmış
bir olay değildir" dedi.

Babanın imza şartı kaldırıldı

Tanık olarak dinlenen Muzaffer A'nın
oğlu S.A. ise olay anında evde olmadı-
ğını, bir saat sonra eve geçtiğini, baba-
sının ablasının karakola gittiğini
söylediğini belirtti. S.A., annesinin ken-
disine bakmasından dolayı ablasından
çekindiğini ve olay günü de önce abla-
sının babasına saldırdığını söylediğini
de ifade etti. Anne Şefika A'nın tanık
olarak dinlenmesine karar veren mah-
keme, baba Muzaffer A. hakkındaki
karakola imza verme şeklindeki adli
kontrol kararının kaldırılmasına ve du-
ruşmalardan vareste tutulmasına hük-
metti. Duruşma ertelendi. DHA

Kaza, Gaziosmanpaşa
TEM Otoyolu Cebeci
Mevkii'nde saat 12.00 sı-

ralarında meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, Ankara istikametinde
giden Tolga Taşköprü yönetimin-
deki 34 TS 5833 plakalı içecek yüklü
kamyonetle arkadan gelen Bilal
Şenses yönetimindeki 34 CRA 639

plakalı lüks otomobil çarpıştı. Çarp-
manın etkisiyle sürücüsünün direk-
siyon hakimiyetini kaybettiği
kamyonet, bariyerlere çarparak şa-
rampole yuvarlandı. Kazada kam-
yonette bulunan iki kişi hafif
yaralanırken, kamyonette bulunan
içecekler etrafa savruldu. Kazayı
gören çevredekiler durumu polis it-

faiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri hafif yaralı olarak ka-
zayı atlatan kamyonetteki iki kişiyi
ayakta tedavi etti.

Müşteriye mal götürüyorduk

Kazada kamyonette bulunan içecek
firması çalışanı,  "Yolumuzdan gi-
derken emniyet şeridinden gelen

otomobil arkadan bize çarparak
dengemizi bozdu. Aşağıya yuvar-
landık. Hafif sıyrıklarla yaralandık.
Müşterilerimize mal götürüyorduk"
dedi.  Kaza nedeniyle Ankara istika-
metinde yoğun trafik oluştu. Ka-
zaya karışan araçların vinçle
kaldırılmasının ardından trafik 
normale döndü. DHA

İçecek yüklü kamyon şarampole devrildi

BaBa kızın
davası Basladı!

Gaziosmanpaşa Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, lüks otomobille çarpışan
içecek yüklü kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonette bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı

Sosyal medyada kızını dövdüğü
görüntülerin infial uyandırması
üzerine baba Muzaffer A., 8 Ekim
2019'da gözaltına alınmıştı. Çağ-
layan'daki İstanbul Adalet Sara-
yı'na getirilen baba Muzaffer A. 9
Ekim'de tutuklanmıştı. Olayla il-

gili soruşturmayı yürüten Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şid-
detin Önlenmesi Bürosu Savcılığı
15 Ekim 2019'da soruşturmayı ta-
mamlayarak hem baba Muzaffer
A., hem de kızı Tuğba A. hak-
kında karşılıklı yaralamadan 

"müşteki-şüpheli" sıfatıyla iddia-
name düzenledi. Muzaffer A.
hakkında "Altsoyuna karşı nite-
likli kasten yaralama" suçundan
1 yıl 1,5 aydan 3 yıl 5 aya kadar
hapis istenirken, kızı Tuğba A.
hakkında ise babasına yönelik
"Üst soya karşı basit yaralama "
suçundan 4,5 aydan 1 yıl 1 ay 15
gün hapis cezası talep edildi.

Davanın geçmişi

Tuğba A. isimli kız babasından şikayetçi olduğunu belirterek, “Beni
itti, duvara yasladı, yakamdan tuttu ve defalarca bağırarak bir şeyler
söyledi. Bunlar olurken de diğer yandan vurmaya devam etti” dedi.

Boğazımı kesip öldürmek istedi
Üsküdar'da 16 yıllık evli Melisa K. eşi tarafından darp edilip, yüzünden ve boğazından bıçaklandı. Uzaklaştırma kararı bulunan Harun K. polis ekipleri tarafından
yakalandı. Tedavi altına alınan Melisa K., "Barışmak istemiyordum. Boğazımı kesecekti. Ben de bir Emine Bulut gibi 3. sayfa haberi olup sonra unutulup gidecektim." dedi

Olay sabah saatlerinde Üs-
küdar meydanda bulunan
Üsküdar-Çekmeköy metro

girişinde meydana geldi. Melisa K.
metrodan çıktığı sırada boşanma aşa-
masında olduğu ve hakkında uzaklaş-
tırma kararı bulunan eşi Harun K.
tarafından önü kesildi. 34 yaşındaki ka-
dını darp eden Harun K. elindeki bı-
çakla yüzünden ve boğazından
yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok
sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı kadın ambulansla Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine gelen
polis ekipleri eşini yaralayan Harun
K.'yı yakaladı. Yüzüne ve boynuna
dikiş atılan kadının hayati tehlikesinin
olmadığı öğrenildi.

Uzaklaştırma kararı vardı

Hastanedeki ilk müdahalesinin ardın-

dan şoka girdiğini söyleyen Melisa K.
o anları anlattı: Melisa K., "Barışmak
istemiyordum. Boğazımı kesecekti. Ben
de bir Emine Bulut gibi 3. sayfa haberi
olup sonra unutulup gidecektim. Darp
etti, boğazıma bıçak dayadı. Başımı çe-
virince yüzümden yaralandım. Dikiş
atıldı. Uzaklaştırma kararı vardı. Bo-
şanma aşamasındaydık. Şoka girdim.
Vatandaşlar bana yardım etti. 16 yıllık
evliyim. 15 yaşında kızım var. Sürekli
tehdit ediyordu. Sonunda öldürüyordu
beni. Adalet istiyorum" diye konuştu

Yakınları isyan etti

Yaralı kadının ablası ve annesi yaşanan
olaya isyan etti. Ablası "Adalet istiyo-
rum. Kadınları korusunlar. Katilleri bı-
rakmasınlar. Kapıdan girip bacadan
çıkmasın. Savcılara sesleniyorum.
Emine Bulut gibi bütün kadınlar 
ölmesin" dedi. DHA

Yakalandı
Eşini yaraladıktan sonra yakalanan
Harun K. polis merkezine götürüldü.
Harun K. eşinizi neden bıçakladınız
sorusuna "Allah polisimize yardımcı
olsun" diye cevap verdi. Birçok suç-
tan kaydı olduğu öğrenilen Harun
K.'nın sorgusu devam ediyor.

Taksici yaşadığı
dehşeti anlattı
Pendik’te bir şahıs biber gazı kullanarak
taksiciyi gasp etti ve çaldığı 2 adet cep
telefonu ile kaçmaya çalıştı

PendiK'te bir şahıs biber gazı kulla-
narak taksiciyi gasp etti ve çaldığı 2
adet cep telefonu ile kaçmaya çalıştı.

Sıktığı biber gazından kendisi de etkilenen
şahıs kısa sürede yakalandı. Öte yandan biber
gazı kullanılarak gasp edilen taksici o dehşet
anlarını anlattı. Pendik Çamlık Mahallesi Piri
Reis Caddesinde 27 Şubat tarihinde yaşanan
olayda, Mehmet O. isimli bir şahıs Uğur K.
isimli taksiciyi biber gazı kullanarak etkisiz hale
getirdi. Ardından taksiciye ait 2 adet cep telefo-
nunu çalarak oradan uzaklaştı. Yaşanan kısa
süreli kovalamacada gaspçı, polis tarafından
yakalandı.

Kendisi de biber gazından etkilendi 

Biber gazı sıkılarak gaspa uğrayan taksici Uğur
K., yaşadığı dehşet anlarını İhlas Haber Ajan-
sı'na anlattı. Şahsın gitmek istediği adresi sü-
rekli değiştirdiğini ve taksiciyi farklı yerlere
götürdüğünü söyleyen taksici Uğur K., “Beni
geri götürdü. Orada sote bir yer bulamayınca
herhalde beni buraya geri getirdi. Burada
rampa çıkarken yüzüme biber gazı sıktı. O an
hiçbir şey göremedim. Parayı vermek isteme-
dim, benimle mücadele etti. Parayı vermedim.
Kendisi de biber gazından etkilendiği için kaçtı.
Kurye aracı ile site güvenliğine söyledim. Ekip-
ler sağ olsun zanlıyı yakalamışlar. Suç dosyası
çokmuş. İhtiyacı olan gelsin istesin, ihtiyacını
giderelim. Bu şekilde zorla almasınlar” dedi.

Kimlik istedi
diye saldırdı!

KadıKöy'de otelde kalmak isteyen bir
kişi kendisinden kimlik isteyen resepsi-
yon görevlisine saldırdı. Resepsiyon

görevlisine yumruk üstüne yumruk atan şüpheli,
polis tarafından yakalanırken saldırı anları güven-
lik kamerasına yansıdı. Olay önceki gün Kadıköy
Osmanağa Mahallesindeki otelde meydana
geldi. Gece otele gelen bir kişi kalmak için görev-
liye oda sordu. Otel görevlisi kendisinin kaydını
yapmak için kimlik istedi. Kimlik istenen kişi gö-
revliye hakaret ettikten sonra yumruklamaya baş-
ladı. Aldığı yumruk darbeleri ile otel görevlisi yere
yığıldı. Yaralanan görevlinin sağlık durumunun
iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan polis tarafından
yakalandı.

Saldırı anı kameralarda

Saldırganın otel görevlisini darp etmesi kamera-
lara yansıdı. Görüntülerde saldırgan pansiyona
giriyor ve resepsi-
yona doğru ilerliyor.
Şüpheli resepsi-
yonda kendisinden
kimlik isteyen görev-
liye yumruk atıyor.
Saldırgan hiç bir şey
olmamış gibi pansi-
yondan çıkıp 
gidiyor.

BABA 
DEĞİL KIZI 
ŞİKAYETÇİ 

OLDU



B eklenen İstanbul depremi nedeniyle
çalışmalarını hızlandıran Büyükçek-
mece Belediyesi, belediye vatandaş iş-

birliğiyle deprem riski taşıyan 27 bağımsız
birimden oluşan 2 binanın daha yıkımını ger-
çekleştirdi. 26 Eylül’de yaşanan 5.8 şiddetin-
deki depremin ardından 25 Kasım 2019’da
riskli ilan edilen binalar Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün de katılı-
mıyla yıkıldı. 

Deprem kapımızda

Büyükçekmece’de deprem hazırlıklarının tüm
hızıyla devam ettiğini belirten Belediye Başkan
Dr. Hasan Akgün, “İstanbul’u çok yakından il-
gilendiren, derinden etkileyecek olan deprem
kapımızda. 39 ilçe belediye başkanı ve Büyük-
şehir Belediye Başkanımızla birlikte hiç zaman
kaybetmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’mızı da arkamıza alarak olası büyük İstan-
bul depremine karşı hazırlanmak en asli
görevimizdir. 16 milyona yakın İstanbul halkı

bizlere görev verdi, bizleri iş başına getirdi.
Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi’ni de özellikle İstanbul’un depreme ha-
zırlığıyla ilgili göreve davet ediyorum. 39 ilçe-
nin depreme hazırlıkla ilgili imar planlarını çok
ivedi bir şekilde çıkartması ve kentsel dönü-
şümle ilgili yapılması gereken işlerin önlerinin
açması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Güvenliğini sağlamış oluruz

Büyükçekmece’de kentsel dönüşümün önemli
ölçüde tamamlandığını belirten Başkan Akgün
sözlerini şöyle sürdürdü; “Büyükşehir Belediye
Meclisi önümüzü açarsa Kumburgaz sahilin-
deki tehlikeli yapılarımızı da bir an önce kent-
sel dönüşüme tabii tutar oradaki
vatandaşlarımızın da can ve mal güvenliğini
sağlamış oluruz. Bu gayreti Büyükşehir Mecli-
si’nde de görmek istiyorum. Biz Büyükçekme-
ce’de 1 kişinin burnu kanamasın diye kentsel
dönüşüm için gece gündüz gayret gösterirken
İstanbul’un genelinde bu gayreti göremiyo-
rum. Biz 1999’da uyandık, uyanmayanların
uyanması lazım."
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Ö zel hayatınızda, yaşadığınız ikili
ilişkilerin, hatta hayatın aslında bir
Rus Roleti misali oyun olduğunu ve

tetiği ilk çekenin kazandım deeken aslında
kendisinide kayıp ettiğini bilmeyip, anlama-
sakta bu oyunu hep oynarız, hemde ders 
almadan.

Bunun en son örenğide ziyaret.ettiğim bir
yerel idarecinin arkamdan konuşup, yüzüme

geldiğinde hem makamına alması hem de
benimle olduğunu göstermemek için fotoğraf
çektirmemesiydi..

Çünkü oda kendince bir rulet oyunu oynu-
yor, her geçen gün biraz daha öldüğünü an-
lamak istemezsede.

Suriye'de yaşananların ardından meclise
gitmeyip, Rusya'ya giden ve Putin ile görüşen
Başkan Erdoğan'ın bundan sonra ki politika-
sının ne olacağı konusunda önümüzdeki gün-
lerde yaşanacak gelişmelere bakarak
anlayacağız.

Ve Erdoğan'ın Putin'e, 'S-400'leri iade
edip, F-16 ları ve Patriotları alacağım' mı
diyecek? yoksa aynı Erdoğan Putin'e "Kur şu
S-400'leri artık, gerektiğinde yine Rus uça-
ğını düşüreceğim" mi diyecek?!. Bilmem

ama oynanan oyunun iki kişi arasında oynan
Rus Ruletinden öte daha tehlikeli bir iş oldu-
ğunu da bilmek gerekir.

Çünkü Rus Ruletini oynayan bir kişi ya
hayatta kalır ya da ölür...

Ama Ortadoğu'da, Afrika'da ve ülkede oy-
nanacak yanlış bir oyunun bir değil, bir çok
insanın ölümüne ve toplumsal harekete geç-
mesine neden olduğunu gördüğümüz günler
yaşıyoruz..

Bu nedenle; Başkan Erdoğan'ın dün, 'Sen
konuşamazsın' dediği Fransa Cumhurbaş-

kanı Macron ile görüştükten sonra gittiği
Putin'in kültüründe olan rulet kültürünü en
iyi şekilde yönlendirmek zorundadır.

Bedeli ağır olan Rus ruletini oynarken, te-
tiği çeken elin çok dikkatli olması gerektiği
bilinci ile hareket etmek gerekir.

Çünkü atılan her yanlış adımın mecliste
çıkan kavga gibi büyük kavgalara neden ola-
cağını ve Yunanistan'a gönderdiğimiz göç-
menler üzerinden almayı düşündüğümüz
paracıklar gibi bir çok şey bir anda elden
uçup, gittiğini de görmüş oluruz...

Rus ruleti...

BARIŞ KIŞ
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Büyükçekmece Belediyesi ve Türk Böbrek
Vakfı işbirliğiyle şeker ve tuz tüketiminin zarar-
ları ve böbrek sağlığının korunması semineri
düzenlendi. Seminer kapsamında böbreklerin
düşmanı olan tuz ve şekerin insan vücuduna
zararları hakkında bilgi verildi. Büyükçekmece
Atatürk kültür merkezinde düzenlenen prog-
rama çok sayıda okuldan öğrenci, veli ve öğ-
retmen katıldı. Programda sunum yapan Türk
Böbrek Vakfı Projeler koordinatörü Ayşe Onat
ile diyetisyen Gökçen efe Aydın'a minikler
merak ettikleri soruları sordu. Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çocuklarla
yakından ilgilenip onlarla sohbet etti. Akgün
programda Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur
erk'e, Büyükçekmece'yi temsil eden çini tabağı
hediye etti. Ayrıca diyetisyen Aydın, ambalajlı
gıdalarda besin değerleri tablosuna dikkat edil-

mesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan, semi-
nerde Türk Böbrek Vakfı'nın gönüllü çocuk sağ-
lık elçisi yemini edildi ve çocuklara rozet
takıldı. Ayrıca miniklere Türk Böbrek Vakfı tara-
fından hazırlanan 3 kitapçık hediye edildi.
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Personelin 
dişine baktılar
Küçükçekmece Belediyesi, bünyesindeki personele ağız ve diş
sağlığı eğitimi vererek diş taraması gerçekleştirdi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Mü-
dürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü'nün işbirliğiyle Küçük-

çekmece Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da dü-
zenlenen seminerde konuşan Estetik Diş
Uzmanı Dt. Aysel Yavaş, diş sağlığı hakkında
önemli bilgiler verdi. Seminer sonrasında ise
katılımcılara diş taraması yapıldı. Çocuklarda
ve yetişkinlerde ağız ve diş sağlığının çok
önemli olduğunu kaydeden Dt. Yavaş, “Ço-
cukların dişlerini mutlaka temizlemelisiniz. Diş
taşları, diş eti iltihapları, diş çürüğü bunların
hepsi tedavi edilmeli. Ağız kokusu da olabilir.
Bunların olmaması için ağız ve diş sağlığına
çok dikkat edilmeli” dedi.

2 dakika
fırçalayın

Günde en az 2
defa 2 dakika diş
fırçalanması gerek-
tiğini de kaydeden
Yavaş, “Ağız ve diş
bakımında diş fır-
çası, diş ipi ve ağız
gargarası öneriyo-
ruz. Dişler diş fır-
çasını dişe 45
derecelik açıyla tu-
tarak önce yuvar-
lak hareketlerle
daha sonra ise diş
etinden dişe doğru

yani dişlerden dışarı doğru süpürür gibi fırça-
lanmalı. Dilimizi de fırçalamalıyız. Diş ipi eğer
ağızda bir rahatsızlık varsa diş gargarası da
mutlaka kullanmalıyız” diye konuştu. Diş fır-
çalamanın haricinde dişleri korumak için, sağ-
lıklı beslenmek gerektiğini de belirten Yavaş,
“Sağlıklı beslenmek, şekerli ve yapışkan gıdalar
yememek de dişlerimizi korumamız için yap-
mamız gereken önemli şeylerden biri. Eğer
dişe yapışacak gıdaları tükettiysek hemen son-
rasında ağzımızı gargara yapmalıyız” ifadele-
rini kullandı. 

Fırçaya dikkat edin

Çocuklar için yapılan diş macunlarının 
klorsuz olduğunu
kaydeden Yavaş,
yetişkinlerin kullan-
dığı diş macunla-
rında klor
olduğunu ancak
bunun çok az mik-
tarda olduğunu ve
zarar vermeyece-
ğini söyledi. Yavaş,
fırça seçiminde ise
çok sert ve çok yu-
muşak fırçaların
yanı sıra orta sert-
likte fırçalar seçil-
mesi gerektiğini
kaydetti.
UFUK ÇOBAN

Velilere sıfır atık dersi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın
himayelerinde başlatılan 'Sıfır

Atık Projesi'nin başarılı bir şekilde sürdü-
rüldüğü Bağcılar’da ilçe sakinlerinin bilin-
çlendirilmesine yönelik çalışmalar Bağcılar
Belediyesi tarafından devam ediyor. Bu
çerçevede Bağcılar Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce Bilgi Ev-
leri’nde eğitim seminerleri düzenlendi. 3
hafta boyunca 17 Bilgi Evi’nde gerçekleşen
programa 820 kişi katılım gösterdi. Çevre
Mühendisi Esra Yüce, çoğunluğu kadın-
lardan oluşan velilere, “Bağcılar’ı daha
nasıl temiz tutabiliriz?”, “Atığı nasıl azalta-
biliriz?” ve “Geri dönüşümü nasıl yapabili-
riz?” başlıkları altında ders verildi. 

İsraf vurgusu 

Son seminer ise Yüzyıl Bilgi Evi’nde dü-
zenlendi. Sunum eşliğinde anlatım yapan
Yüce, sıfır atıkla ilgili yapılan yanlışları da
örnekleriyle gözler önüne serdi. En büyük
hatalardan birinin ekmeğin çöpe atılması
olduğunu belirten Yüce, “En çok çöpe atı-

lan şey ekmek. Ekmeği direkt çöpe atmı-
yorsunuz direklere veya ağaçlara asıyorsu-
nuz. Ama onları da kimse almıyor ve çöpe
gidiyor. Sizden ricam ekmekleri çöplerden
kurtaralım. Burası köy değil şehir. 
Bağcılar’da istediğiniz zaman zaten taze
ekmeğe rahatlıkla ulaşabilirsiniz. O yüzden
ihtiyacınız kadar alın. Çok fazla alırsanız
çok fazla israf edersiniz. Artık kentlerde ya-
şıyoruz tüketim alanı geniş ama biz ihtiya-
cımız kadarını tüketirsek hem israf
etmemiş hem de doğayı korumuş oluruz.
Benim için sıfır atık demek israfı önlemek
demek” dedi.  

Sokaklar temizleniyor
745 bin 125 kişilik nüfusuyla İstanbul’un en
büyük ilçelerinden biri olan Bağcılar’da her
gün 2 bin 800 cadde ve sokakta detaylı
çevre temizliği yapılıyor. Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, temiz-
liğin yanında kağıt, karton, metal, cam,
plastik ambalajı gibi atıkları topluyor.
Kamu kurumları, alışveriş merkezleri, okul-
lar başta olmak üzere bütün yaşam alanla-
rından toplanan bu atıklar yeniden
değerlendirilmek için Mahmutbey Mahalle-
si’nde bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve
Ayırma Tesisleri’ne götürülüyor.

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi
Esra Yüce tarafından 17 Bilgi Evi’nde bine yakın veliye “Sıfır Atık” semineri verildi

Kayıtlar
başladı

EsEnyurt Beledi-
yesi Kültür İşleri
Müdürlüğünün, il-

çede yaşayan 8-14 yaş aralığın-
daki çocuklar için bilimin
yanında sosyal ve duygusal öğ-
renmeyi de sağlamak amacıyla
hayata geçirdiği "Düşle-Yap
Bilim ve Sanat Atölyeleri" ekle-
nen yeni atölyelerle devam edi-
yor. Alanında uzman
eğitmenler eşliğinde, çocukların
gelişim özelliklerine uygun ola-
rak hazırlanan atölyelerin Mart
ayı kayıtları başladı. 

3'er saatlik dersler

Ruhsal, zihinsel ve bedensel
bütünlük temelinde yaratıcı bir
eğitim modeli uygulanacak
olan atölyelerde çalışmalar en
az 3’er saatlik dersler ve 20 kişi-
lik gruplar halinde yapılacak.
Her ay çeşitlendirilerek devam
edecek olan bilim sanat atölye-
lerinde, Esenyurtlu çocukların
eğlenerek öğrenmeleri sağlana-
cak. Program kapsamında; Se-
ramiğin Su üstündeki Renkli
Dansı, Taş Boyama, Kahkaha
ile Nefes, Küçük Spikerler
Haber Sunuyor, Ritim, Keçeli
Sabunlar Yapımı, Diksiyon,
Deney ve Bilim, Küçük Şefler
Mutfakta, Canlandır Masal,
Robotik Kodlama, El Sanatları
ve Sihirli Ellerden Maskeler
atölyeleri mart ayı boyunca
devam edecek. 
Mart ayında yepyeni atölyelerle
çocukların eğitim ve gelişimle-
rine destek olmaya devam ede-
ceklerini söyleyen Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, “Çocuklarımız için
hayata geçirilen Düşle Yap
Bilim ve Sanat Atölyeleri’ne siz-
lerden talep oldukça fazlaydı.
Eğitim ve gelişim için bu sınıf-
larda yerini almak isteyen ço-
cuklarımıza bu ay da yepyeni ve
farklı atölyeler oluşturduk. Bu
atölyelerden Esenyurtlu çocuk-
ların en az bir kez faydalanma-
sını istiyoruz” dedi.

Fakir Yılmaz
YazıYOrsaM sEBEBİ Var

Tepeden 
tırnağa 

temizlik

Çatalca'da devam
eden temizlik çalışmala-
rını değerlendiren Bele-

diye Başkanı Mesut Üner,
"titizlikle yürüttüğümüz temizlik
çalışmalarını yakından takip edi-
yorum. Vatandaşlarımızın hijye-
nik ve sağlıklı bir ortamda
yaşamlarını devam ettirmelerini
sağlamak için gereken özveriyi

göstermeye gayret ediyoruz"
dedi. Vatandaşların daha temiz
ve hijyenik bir ortamda ibadetle-
rini yerine getirmelerine olanak
sağlamak amacıyla, ‘İbadethane
temizleme aracı’ ve ekip oluştu-
ran Üner, ibadethane temizleme
çalışmalarının da büyük bir titiz-
likle yürütüldüğünü belirtti. Ekip-
ler tarafından son olarak;

Ormanlı, Başakköy, Hisarbeyli,
celepköy,Karacaköy, Gümüşpı-
nar camilerinde genel temizlik
çalışması yapılırken aynı mahal-
lelerde ve akalan, Örcünlü, Yalı-
köy, Çakıl, Çiftlikköy, Oklalı
mahallelerinde iri atıklar toplandı,
kırsal alan ve caddelerinde sü-
pürme ve yıkama çalışmaları ile
genel ve mıntıka temizliği yapıldı.

Hasan
Akgün



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği
(AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Bü-

yükelçi Christian Berger’in davetlisi olarak, 3
Aralık 2019’da Ankara’ya gitmişti. AB üyesi
toplam 27 ülkenin büyükelçileriyle bir araya
gelen İmamoğlu, burada diplomatlara, “adil,
yeşil ve yaratıcı İstanbul hayalinden” söz
etmiş ve onları kente davet etmişti. İşte o
davet, bugün gerçekleşti. Berger ile birlikte 27
farklı ülkenin büyükelçileri, Sultanahmet’teki
Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda İma-
moğlu ile bir araya geldi. Büyükelçileri ağırla-
maktan duyduğu memnuniyeti dile getiren
İmamoğlu, “Ankara’daki toplantıdan sonra
sizlerle yeniden burada buluşmak, benim için
çok büyük bir mutluluk ve ayrıca bir heyecan.
İstanbul’la ilgili hayallerimi anlatmıştım. İs-
tanbul’u, gerçekten adil bir şehir, yeşil bir
şehir ve yine yaratıcı bir kent haline getirme
konusunda kararlılığımızı size aktarmıştım.
Adil bir kent olma konusunda hem siyasi
adaleti hem sosyal adaleti hem de ekonomik
adaleti, özgürlüğü aslında kastediyoruz. Bu
maksatla iş başına geldiğimiz 23 Haziran
2019 tarihinden itibaren, şehrimize en üst se-
viyede siyasi adalet kavramı diyebileceğimiz
ve bugüne kadar yapılanların en iyisini
yapma adına, demokratik katılım ve yerel de-
mokrasi inşasıyla ilgili işlerle süreci başlattık.
Kentin yönetimine ve İBB yönetim kararla-
rına, kentte yaşayan tüm vatandaşlarımız
veya onların temsilcilerinin katılımını sağla-
mak ve mekanizmalar kurarak iş başı yaptık”
dedi.

İstanbul kavramlardan yoruldu

“İstanbul, birçok kavramdan yoruldu” diyen
İmamoğlu, bunları şöyle sıraladı: “İnsanı ön-
celemeyen, insani olmayan çılgın projelerden
açıkçası usanmış durumda. Bu manada İs-
tanbul; ranttan, betonlaşmadan da yoruldu.
İstanbul, aynı zamanda ‘her şeyi bilen yöne-
tici’ kavramından da yoruldu. ‘Bu şehirde
benim dediğim olur’ anlayışından da bıktı-
ğını biliyoruz, hissediyoruz. Bu bıkkın-
lığı, son seçimlerde İstanbul halkı çok
kuvvetli bir şekilde ortaya koydu.
Yeni bir başlangıcın, değerli bir
işaretini hepimize verdi.” Son 6
ayda yaptıkları yüzlerce top-
lantıyla, İstanbullularla bu
konuları konuştuklarını belir-
ten İmamoğlu, “Demokra-
tik katılımı sağlayacak
mekanizmaların kurulu-
munu başlattık. Biz istiyo-
ruz ki; İstanbul’dan
dünyaya örnek bir yerel de-
mokrasi modeli çıkartalım.
Bu amaçla, çok kısa zamanda
ilk defa, İstanbul Kent Kon-
seyi’ni kurduk. Katılım mekaniz-
malarını güçlendirmek için; başta
İstanbul Turizm Platformu, İstanbul
Deprem Platformu olmak üzere, pek
çok konuda platformlar kurduk ve çalıştay-

lar düzenleyerek, insanlarımızı da süreci içine
kattık. Bu şehri her geçen gün daha da büyük
kavramlarla buluşturmaya devam ettireceğiz.
Tümüyle İstanbul’u bu sürecin içine katmak
adına da ‘İstanbul Gönüllüleri’ kavramını ha-
yata geçiriyoruz. Bu aslında belki de dünyada
en yoğun katılımlı gönüllü organizasyonla-
rından biri, hatta birincisi olacak. Yerel de-
mokrasiyi geliştirmek adına attığımız bu
adımlar, en çok da aslında sessiz çoğunlu-
ğun, ezilmiş insanların, yoksulun, işsizin, ka-
dının, gencin, farklı kimlik veya inançtan
olanın kamusal bir özne olarak bu şehirde
var olmasının ve güçlenmesinin önünü aça-
cak bir durum” diye konuştu.

Hedef kent yoksunluğunu azaltmak

İstanbul’un en önemli sorunlarından birinin
kent yoksulluğu olduğunu vurgulayan İma-
moğlu, bu amaçla ilk olarak, “150 mahal-
lede, 150 kreş” uygulamalarını başlattıklarını
belirtti. En büyük hayalinin, bu şehirde yaşa-
yan milyonlarca çocuğun, İstanbul’un nere-
sinde olursa olsun, eşit hizmet aldığı bir
ortam var edebilmek olduğunun altını çizen
İmamoğlu, “İnşallah bu projenin ilk meyvele-
rini Nisan ayında veriyoruz. 23 Nisan öncesi
ve sonrasıyla beraber bu kreşleri açmaya baş-
layacağız. İlk olarak 15 kreşimizi, bir okul ön-
cesi eğitim olarak vatandaşlarımızın
hizmetine sunacağız. Buradaki temel amacı-
mız; eşitlik kavramını bütün kente yayabil-
mek. Bu küçük adımın, çok dev sonuçları
olacağını biliyoruz. On binlerce çocuğa, o
yaşta eğitim verme imkanını sağlamanın, bir
şehrin ve ülkenin geleceği açısından ne kadar
büyük önem ortaya koyduğunun da farkın-
dayız. Yanı sıra, Halk Süt projesini başlattık.
Her ay 100 bin çocuğa süt dağıtıyoruz. Bun-
lar, kent yoksulluğundan direkt etkilenen,
sağlıklı beslenemeyen çocuklarımız. Ayrıca,
ekonomik olarak ihtiyacı olan 30 bin öğrenci-
mize, üniversite öğrencimize karşılıksız burs
vermeye

başlattık. Bu şehirde okuyan öğrencilerimiz
sitemize başvurdular ve bu haktan yararlan-
maya başladılar. Başka şehirde okuyan öğ-
rencilerimizi de bu haktan yararlandırdık.
Bildiğiniz gibi, küçük hanelerin suyunu daha
indirimli veren uygulamalarımız aynı za-
manda toplu taşımadaki öğrencilere ve anne-
lere indirim sağlayan uygulamalarımız da
aslında kentteki yoksullukla ekonomik adale-
tin sağlanmasıyla ilgili önemli adımlarımız”
ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyeler iş birliği yapacak

İstanbul’un adil, yeşil ve yaratıcı bir kent ol-
ması konusunda yaptıkları çalışmaları detaylı
bir şekilde slaytlar eşliğinde anlatan İma-
moğlu, Türkiye’nin en önemli konularından
birinin göçmen sorunu olduğunu hatırlattı.
Belediyelerin bu konuda geniş bir yetki ve fi-
nans alanları bulunmadığını ifade eden İma-

moğlu, “Hatta çok kısıtlıyız. Ama biz bu
konuda etkin rol almak, insani vazi-

femizi yerine getirmek ve şehri-
mizde bulunan mültecilerin

sorunlarıyla mutlaka yüzleş-
mek ve faydalı olmak konu-
sunda kararlıyız. Bu
konuda mekanizma
kurma çalışmalarına
başladık. Özellikle bele-
diyeler arasında göç di-
yalog programını
kurma çalışmamamız
var Türkiye’deki 11
Cumhuriyet Halk Partili
büyükşehir belediye baş-

kanımızla. Yine, ilçe bele-
diyeleri arasında,

göçmenler konusunda çalış-
malarımız var. Eşgüdümlü

çalışma noktasına çalışmalar
yürütüyoruz. Yabancı sığınmacı-

larla, açıkçası farklı uygulamalarla

çocuklara, kadınlara elimizi uzatmak çabası
içerisindeyiz. Özellikle, oluşan yüksek tansi-
yonlu ortamların azaltılmasına yönelik çalış-
malarımız var. Yerel halk ve sığınmacılar
arasındaki uyumun sağlanması, bu sürecin
desteklenmesine yönelik de hedeflerimiz var.
Tabii, dünyanın en büyük sığınmacı nüfusla-
rından biriyle karşı karşıyayız. Sizlerle de
yoğun iş birliği içerisinde olma gayemizi bu-
radan önemli bir konu olarak aktarmış ola-
lım” dedi.

Metro yatırımları önceliğimiz olacak

İBB’nin kısa ve orta vade de hedefleriyle ilgili
bilgiler paylaşan İmamoğlu, amaçlarını şöyle
özetledi: “Birincisi; İstanbul, yatırım yapılabi-
lir, çalışılabilir ve ziyaret edilebilir bir dünya
metropolü olmak ve elini güçlendirmektir. Bu
manada, İstanbul’u hak ettiği yere taşıyaca-
ğız. İkincisi; yabancı yatırımcılara her zaman
açık, dürüst, karşılıklı kazanma ilkesine dayalı
ve çözüm odaklı bir iletişim içerisinde olmak.
Üçüncüsü; başta metro yatırımımız olmak
üzere, kitle ulaşım yatırımların artırarak, kent
içindeki mobiliteyi hem değiştirmek hem de
çok kaliteli hale getirmek. Bir başka konu-
muz; İstanbul önemli deprem fay hattı üze-
rinde bulunması nedeniyle, kentin dokusunu
değiştirecek, planlama ve yatırımlarda, ulus-
lararası bütün bileşenleriyle, sıkı bir iş birliği
içinde olmak. Katma değeri yüksek, ileri tek-
nolojinin ve yaratıcı endüstrinin, insan kay-
nağının da buna uygun olduğunu düşünerek,
çocuk ve genç nüfusunu dikkate alırsak, bu
alanda ileri teknolojinin ve yaratıcı endüstri-
nin merkezi olmuş bir İstanbul yaratmak. Bu
noktada; ileri teknoloji şirketlerini yazılım, ta-
sarım, KOBİ ve eğitim şirketlerine destek
olmak ve onların yolunu İstanbul’da kolay-
laştırmak. Yine önemli bir konu; çevre yatı-
rımları, temiz enerji ve kentsel yatırımların
dönüşümü ile ilgili yatırımlarla ilgili İstan-
bul’u öncü kentlerden birisi haline getirmek.
Küresel ısınma sorununu dikkate alan, her
teknolojik gelişmeyi ve şirketi bu kentte des-
teklemek. İstanbul’un çok kültürlü çok sesli
yapısının daha fazla açığa çıkması; özgürlük-
lerin ve yaratıcılığın, binlerce yıllık hoşgörü ik-
limini bu kentte daha ileri seviyeye taşımak.
Açıkçası, yabancı ziyaretçi konusunda, İstan-
bul’u ilk üç kentten birisi yapmak ve İstan-
bul’u, özellikle yakınındaki alanları, iyi bir
şekilde kullanıp, kentle entegre bir tarımsal
üretim çabasını en üst seviyeye taşımak. 
Tüm bu alanlarda, sizleri ve temsil eteğiniz
ülkeleri, ekonomik iş birliğinde şehrimize
davet ediyoruz.”

HIDIR ULAĞ

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI
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Türkiye 
sorunlarını aşacakTır

Kahraman milletvekilleri
İdlib’e gitmeliler!..

İ dlip’te vatanımız, milletimizin için şehitlik mer-
tebesine ulaşan yiğitlerimizin acısını yüreği-
mizde hisseder ve ciğerimiz yanarken, “Şehitler

Tepesi” boş kalmasın, boş kalsın tartışmaları çıktı.
İktidar vatanın, milletin bölünmez bütünlüğü ve

ulusumuzun geleceği, misakı milli sınırlarımızın ko-
runması için, bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan-
lar ve ulaşmak isteyenler olduğu sürece, “Şehitler
tepesi boş kalmasın” diyor.

Muhalefet ise, iktidar olduklarında başta ülke-
mizde huzur ve barış olacağını, komşuları ile demo-
kratik ölçülerde aralarında bir problem kalmadan
barış sağlanacağı, bu barış atağının tüm dünya ülke-
lerine yayılacağı için zaten zorunlu olmadıkça savaş-
lara gerek kalmayacağını bu nedenle de,
“İktidarımızda şehitler Tepesi boş kalacaktır” diyor.

Şehitler olsun mu, olmasın mı?
Türk milleti var olduğundan bu yana onuru, gu-

ruru, vatanı ve inancı gereği şehitliği önemli ve kut-
sal bir makam olarak görür. Bu nedenle şehit
vermeye Orta Asya’dan yeni yurtlar edinmek için
dünyaya yayılmaya karar verdikleri gün başlamış ve
günümüze kadar devam etmektedir.

Ayrıca silah üreticisi ve pazarlamacı olan emper-
yalist güçler dünyayı karıştırmaya insanları ve devlet-
leri bir birlerinin aleyhine kışkırttıkları sürece de
devam edecektir.

Türkler vatanı, milleti inancı için şehit vermeye Al-
taylarda başlamış, Anadolu’ya geldikleri Malazgirt’te
devam etmiştir. Selçuklu kurulduktan sonra yurt ve
inançları için devam etmiş, beylikler döneminde
sürmüştür.

Beyliklerin birleşip Osmanlı’nın kurulması sonra-
sında toprak ve inanış için hemen her alanda şehitler
vermeyi devam ettirmiştir.

Bu nedenle de üç Asya, Avrupa ve Afrika kıtala-
rına yayılarak güçlerini sürdürüp, Akdeniz’i nere-
deyse iç deniz haline getirmiştir.

Osmanlının iyice küçülüp Anadolu Topraklarına çe-
kilmesi sırasında, sonrasında Sevr Andlaşması ile
parçalanan Anadolu’yu kurtarmak ve yeni bir yurt
kurmak için de şehit vermeyi sürdürmüştür. Bu ne-
denle günümüzde ülkemizin büyük bir bölümünde
Kurtuluş Günü törenleri yapılmaktadır.

Balkanlar, Yemen, Trablus, Rusya ile yapılan sa-
vaşlar, Sarıkamış, sonrasında atalarımızın tabiri ile
yedi düvele karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
onun silah arkadaşları olan bizlerin dedelerinin Ça-
nakkale, Sakarya, Dumlupınar, Conkbayırı, Koca-
tepe, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa
şehitlerini unutmak mümkün mü?

Cumhuriyet kurulduktan sonra Kore, Yavru Vatan
Kıbrıs, terörle mücadelede toprağa düşen yiğitler,
şimdi de Suriye batağında verdiğimiz şehitleri unut-
mak mümkün mü? Tümünün ruhları şad olsun.

“Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır” diyen
milletimiz şehit olmaya koşa koşa gider ve o merte-
beye ulaşır. Bu nedenle ülkemizin 780 bin kilometre
karelik her karış toprağı şehitler tepesidir.

Bunlar zorunlu hallerde olması gereken hususlar.
Güçlü devlet olup çevre ile ve komşularla ve tüm
dünya ile barışık olursa o zaman elbette şehitler tepe-
sine ihtiyaç kalmaz. Bu nedenle de boş kalabilir.

TBMM’nin kahramanları

Tüm bu tartışmalar sürüp gider ve ülkemiz önemli
konularla meşgul olması gerekirken, Cumhurbaşkanı
Erdoğan partisinin Grup toplantısında, “Kılıçdaroğlu
Esed’in Suriye’de İsrail’in hayata geçirmeye çalıştığı
insansızlaştırma poliktikasına destek veren bir yerde
duruyor. Haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, hain-
dir” demiş.

Bunu değerlendirmek için CHP mini MYK’sını
toplayıp ne yapacaklarını ve nasıl cevap vereceklerini
tartışmışlar ve bir metin hazırlayıp, bu metni Kılıçda-
roğlu yerine onun vekili Engin Özkoç’un basın toplan-
tısı ile duyurması kararını vermişler.

Özkoç, TBMM’sinde düzenlediği toplantıda Cum-
hurbaşkanına cevaben, “Bizim Şehitlerimize, ‘kelle’
diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum. Şehide kelle
diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Tür-
kiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen
kişi onursuzdur, şehide kelle diyen kişi vatan hainidir.
Böyle bi8ri Cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez”
demiş.

Arkasından TBMM Suriye görüşmesi için toplan-
dığında, Engin Özkoç kürsüye geldiğinde AKP’liler
Genel başkanlarının Kılıçdaroğlu için dediklerini unu-
tup, Özkoç’un Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı
için söylediklerini hatırlayıp kürsüye ve Özkoç’a sal-
dırmışlar.

Onlar saldırır da CHP’liler durur mu?
“Dedin, demedin”, Hainsin değilsin” tartışmaları

salona gelip hücum borusu da çalınca iki taraf birbir-
lerine giriyor. TBMM bir anda savaş alanına dönü-
yor. Tekmeler, yumruklar, havada uçanlar bağırıp
çağıranlar, küfürler havada uçuşuyor. Ara vermekte
yetmiyor kavga sürüyor. Kavgaya bakılınca kavgacı-
ların Genel Başkanlarının gözüne girmek ve , “Bak
senin için nasıl da kavga edip yumruk tekme attım”
diye bilmeleri ve gelecekte bir menfaat sağlamaları
için olduğu açıkça belli.

Benim önerim bu kavgacı vekilleri İdlip’e gönder-
sinler. Hem orada yiğitliklerini gösterir belki de şehit-
lik mertebesine ulaşanlar olabileceği gibi, oradaki
gerçek kahraman Mehmetciklerimize hem destek,
hem de moral vermiş olurlar.

Ne dersiniz?
Ayrıca ülkemizi yönetenler ve yönetmeye talip

olanlar da, daha sonra söyledikleri sözleri tekrar dü-
şünmüş olmalarını umar, ülkemizi germemelerini te-
menni ederim.

ISTANBUL’U HAK ETTIGI
YERE TASIYACAGIZ İMAMOĞLU 

SÖZ VERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi
Christian Berger ile birlikte AB üyesi 27 ülkenin Ankara büyükelçilerini
İstanbul’da ağırladı. İmamoğlu, "İstanbul’u hak ettiği yere taşıyacağız" dedi

Türkiye ve İstanbul’un karşı karşıya olduğu sorunlar olduğunu bildiklerini
kaydeden İmamoğlu, “Türkiye ve İstanbul, bu bahsettiğimiz sorunları çok hızlı

bir şekilde açabilecek kapasiteye, kabiliyete ve kararlılığa sahip bir milletimiz ol-
duğunu, bütün Avrupa ülkelerimizin kıymetli büyükelçilerine ve AB Büyükelçimize
özellikle duyurmak isterim. Tabii, bunun aslında en büyük ispatı, 23 Haziran’daki

seçim sonucudur. İstanbullunun hukuku demokrasiye, özgürlüğe ve özellikle serbest
piyasa ekonomisini çalıştırır bir kent yaratma ve yaşatma iradisini ortaya koyduğunu
yaşadık. Tüm bu alanlarda hızlı adımlar atıyor oyacağız. İstanbul çok değerli bir baş-

langıçtır ve bu attığımız değerli adımların har adımında sizleri yanımızda görmek,
bizleri mutlu edecektir. Zira, Türkiye, Avrupa’nın en önemli parçasıdır. Avrupa’da
Türkiye’nin en önemli paydaşıdır. Bunu yine belirtmek istiyorum. Bu toplantının

sonucunda, Sayın Büyükelçimizin destekleriyle, sizlerin de katılımıyla, İBB
olarak, Avrupa Birliği büyükelçilerimizle, nasıl birlikte çalışabiliriz nokta-

sında, bir çalışma grubu oluşturmayı ve bu çalışma grubunu da
Sayın Berger ile birlikte tartışıp, bir iş birliğini nasıl geliştirebi-

liriz noktasında bir komisyonu aktif hale getirmemiz
gerektiği önerisinde bulunmak istiyorum”

diye konuştu.

İBB tapu sorunu için devreye girdi
İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından 
düzenlenen ‘Sarıyer Islah İmar
Planları’ Çalıştayı’nda, ilçedeki

tapu ve imar sorunları tüm 
yönleriyle masaya yatırıldı. 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Mehmet Çakılcıoğlu'nun da
katıldığıçalıştayda, mahalle

muhtarları ve halk temsilcileri
fikirlerini paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Boğaziçi Bölgesi'nde kalan
Sarıyer Pınar, Cumhuriyet, Fera-

hevler, Çayırbaşı mahallelerinin de arala-
rında bulunduğu 15 mahalledeki mülkiyet ve
tapu sorununu çözmek için çalıştay düzen-
ledi. Çalıştayda, geçtiğimiz ay ilçe belediye
meclisinden geçen ve İBB gündemine de alı-
nan Sarıyer Islah Planları tartı-
şıldı. İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğ-
lu’nun da katıldığı çalıştayda,
Deprem Risk Yönetimi ve
Kentsel İyileştirme Daire Baş-
kanı Tayfun Kahraman,
Hukuk Müşaviri Eren Söz-
mez, Emlak Daire Başkanı İr-

şadi Akbaş ile ilgili bürokratlar hazır bu-
lundu.

İstanbul'u ilgilendiren bir çalıştay 

Çalıştayın açılış konuşmalarını Sarıyer Bele-
diye Başkanı Şükrü Genç ile İBB Kentsel İyi-
leştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman
yaptı. Kahraman yaptığı konuşmada, uzun

yıllardan beridir Sarıyer’i meşgul eden bu
problemi oldukça önemsediklerini ifade ede-
rek, konuyu siyaset üstü bir yaklaşımla çöz-
meyi hedeflediklerini belirtti. Kahraman,
Sarıyer Belediye Meclisinden geçen Islah
İmar Planları’nın, İBB Meclisi gündemine
girmesiyle önemli bir aşama kaydedildiğini
sözlerine ekledi. Sarıyer Belediye Başkanı

Şükrü Genç ise konuşmasında,
başta İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu olmak üzere bu sorunu dert
edentüm bürokratlara teşekkür etti.
Genç, Sarıyer’deki tapu ve imar so-
runu konusunda uzun süredir izle-
nen bir süreç olduğunu anımsattı
ve önemli bilgilendirmelerde
bulundu. BARIŞ KIŞ

İmamoğlu,
İstanbul’daki
tüm sorunları
çözmek için
yoğun bir
şekilde

çalıştıklarını
ifade etti.
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2 AYDA 316 MILYON
DOLARLIK IHRACAT
A ntalya, Isparta, Burdur ille-

rini kapsayan BAİB, iki aylık
ihracat rakamlarını açıkladı.

İhracata sektörler açısından bakıldı-
ğında, tarım sektörü yüzde 17.8'lik
büyümeyle 151 milyon dolarla ilk sı-
rada, sanayi sektörü yüzde 11.7
düşüş ve 102.3 milyon dolarla ikinci,
madencilik ise yüzde 5.5 oranındaki
düşüş ve 62.8 milyon dolarla üçüncü
sırada yer aldı. Tarım sektöründe ilk
sırayı yüzde 21.5 artış ve 102 milyon
dolarla yaş meyve sebze ihracatı aldı.
Yüzde 22 artış ve 25.8 milyon dolarla
ağaç ve orman ürünleri ikinci, 16.5
milyon dolarla hububat, bakliyat ve
yağlı tohumlar üçüncü oldu.

Savunma ve havacılıkta artış

Sanayi sektöründe, sanayi mamulleri
yüzde 12.3 düşüş ve 68.5 milyon do-
larla ilk sırada yer alırken, ikinci
yüzde 15.6 düşüşle 25.6 milyon do-
larla kimyevi maddeler ve mamulleri
oldu. Üçüncü demir ve demir dışı
metaller yüzde 60'a yakın düşüşle
13.7 milyon dolarda kaldı. Sanayi
sektöründe en dikkat çekici artış, sa-
vunma ve havacılık sanayinde ger-
çekleşti. Yüzde 416'lık rekor artışla,
ihracat geliri 12.4 milyon dolara yük-
seldi. Makine ve aksamları 9.1 mil-
yon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon
8.4 milyon dolar, tekstil ürünleri, deri
ve halı toplamı 8.1 milyon dolar, ik-
limlendirme sanayi 5.6 milyon do-
larla dikkat çeken sektörler oldu.

Mermer arttı, ham plaka düştü

Özellikle mermer ihracatı açısından
büyük önem taşıyan Çin'de koronavi-
rüs salgınının olumsuz etkilerinin gö-
rülmeye başladığı madencilik
sektöründe, ilk sırayı yüzde 3 düşüş
ve 26.4 milyon dolarla mermer ham
plakalar alırken, yüzde 17 artış ve 17
milyon dolarla işlenmiş mermer takip
etti. Ferrokrom ihracatı 11.3 milyon
dolar, değerli maden ve mücevherat
sektörü yüzde 109 artış ile 4.2 milyon
dolar olarak gerçekleşti.

Ürün lideri domates

İhracatta ürün bazlı yapılan değer-
lendirmede ise ilk sırayı domates aldı.
İki ayda domates ihracatı, yüzde 12.6
artışla 34 milyon 680 bin dolar gelir
sağladı. Biber yüzde 10.7 artış ve
22.7 milyon dolar, nar yüzde 17 artış
ve 10.9 milyon dolar, salatalık yüzde
36 artış ve 9.7 milyon dolar, turunç-
giller yüzde 63 artış ve 6.9 milyon
dolar, kabak yüzde 19 artış ve 5.1
milyon dolar, ay çiçeği tohumu 12
milyon dolar ile önemli ihraç ürünleri
arasında yer alıyor. İhracatta ülkeler
sıralamasında ilk sırada Çin yer alı-
yor. Geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 5.6 düşüş yaşanan Çin ihracatı
28.4 milyon dolar oldu. İkinci Rusya
Federasyonu'na yüzde 22.5'lik artışla
25.1 milyon dolarlık ihracat gerçek-
leşti. Üçüncü Ukrayna'ya, yüzde 60'a
yakın artışla 20.5 milyon dolarlık 
ihracat yapıldı.

AlTınbAşÜniversitesi Gastronomi Bö-
lümü’nden Merve İşeri Uzunoğlu, nöro-
loji alanında kullanılan görüntüleme ve

ölçüm yöntemlerinin pazarlamacılar tarafından
kullanılmasıyla ortaya çıkan nöropazarlamanın
dünyada giderek daha yaygın şekilde kullanıldığını
söyledi. Nöropazarlamanın günümüzde rekabetin
sertleştiği alanlarda tüketicinin kara kutusu olarak
adlandırılan beynini deşifre edebilmek ve davranış-
larını öngörebilmek için yapılan çalışmaların bir
sonucu olduğunu vurgulayan Merve İşeri Uzu-
noğlu, “Tüketicilerin aldıkları kararların büyük ço-
ğunluğu aslında bilinçaltında yatan sebeplerden
kaynaklanır. Yani tüketici beynin ödül merkezini
harekete geçiren tercihlere yönelir” diye konuştu.

Bilinçaltı önemli

Tüketici tercihlerine en çok etki eden nöropazar-
lama uyaranları; renk, şekil, doku, ses, koku gibi
beş duyu ile algılanan, ilkel beynin dahi çok hızlı
tepki verebildiği uyaranlar olarak sıralayana Merve
İşeri Uzunoğlu şunları söyledi: “Ürün veya hizmete
bağlı değişkenlik göstermekle birlikte, örneğin bir

patates cipsinin çıkardığı ses, ünlü kahve zinciri
dükkanlarından yayılan kahve kokuları, lüks bir iç
çamaşırı markasının kadife ambalajı, tüketicinin
beyninde ödül olarak algılanır ve tüketiciyi harekete
geçirir.” Tüketicilerin satın alma kararlarının yüzde
95'ini bilinçaltı ile aldıklarını aktaran Uzunoğlu,
“Tüketicilerin satın alma kararlarında bilinçaltı her
zaman ön planda oldu. Ön beyin (frontal lob) ras-
yonel kararların verilmesinde rol oynasa da sunu-
lan ürün veya hizmet beyindeki ödül sistemini
tetikler nitelikteyse tüketici satın almayı tercih eder.
Örneğin fotoğraflarına bakıp da hoşlanmadığınız
bir yere çok uygun fiyatla tur imkanı görseniz kul-
lanmazsınız ama çok merak ettiğiniz bir destinas-
yona bütçenizi aşsa da beyninizin ödül merkezi sizi
oraya tatile yollayabilir” ifadelerini kullandı.

Davranış değişmiyor

Nöropazarlama tekniklerinin zaman zaman yanlış
yorumlandığına dikkat çeken Merve İşeri Uzu-
noğlu, “Nöroplazma teknikleri tüketicinin davra-
nışlarını değiştirmez. Bu teknikler tüketicinin niçin
belli bir ürün veya hizmeti satın almak istediğini

açıklayabilmek için nitel ve nicel ölçümler yapar”
dedi. Nöroplazma tekniğinin pazarlama için ihti-
yaç duyulan veriyi önceden yapılan anketler yerine
doğrudan tüketicinin beyninden, bazen teninden,
bazen göz hareketinden, kısacası bilinçsiz tepkile-
rinden aldığını vurgulayan. Bu da önyargısız ve
manipulasyonsuz yanıtlar elde edilmesini sağlar”
dedi.  Merve İşeri Uzunoğlu, erkeklere göre bey-
ninde daha çok bağlantı bulunan kadın tüketiciler
için satın alma kararı alırken duygusal faydanın
fonksiyonel faydadan önce geldiğini anlattı. Özel-
likle çocukları için bir tercihte bulunan kadınların
birçok açıdan değerlendirme yaptığını ifade eden
Merve İşeri Uzunoğlu, “Bu sebeple kadınlar ikna
etmesi en güç tüketici grubudur” dedi. Nöropazar-
lama araçlarının kadın tüketicilerin beynini çocuk-
larına fayda sağlama fikri ile donattığını kaydeden
Merve İşeri Uzunoğlu, “Yani beyin belli bir ürün
veya hizmeti tercih ettiğinde çocuğunun mutluluğu
ve ödül kavramını özdeşleştirir. Çocuğuna organik
bir çikolata yediren annenin gönül rahatlığı aslında
tamamen sağlanan bu duygusal faydadan kaynak-
lanır” diye konuştu. DHA

Patates
yine zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açık-
ladığı “Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim De-
ğeri, 2019” verilerine göre tahıllar ve diğer

bitkisel ürünlere ait, bir önceki seneye göre en fazla fiyat
artışının olduğu ürünler; yüzde 25.98 ile buğday (diğer),
yüzde 33.88 ile fasulye (kuru) ve 79.97 ile patates (diğer)
olurken nohut fiyatı yüzde 29.04 azaldı. En az artış ise
yüzde 20.95 ile mercimek (kırmızı) fiyatında gerçekleşti.

Sebzelerde uçuk artış

TÜİK verilerine göre 2019’da bir önceki yıla göre: “Seb-
zelerden domates (sofralık) fiyatı önceki yıla göre yüzde
3.27 artarken sebzelerden patlıcan fiyatında yüzde 30.92
ve soğan (kuru) fiyatında yüzde 37.96 artış gerçekleşti.
Buna karşılık sebzeler grubunda fiyatı en fazla artan
ürünler ise yüzde 42.51 ile karna-
bahar, yüzde 54.54 ile
biber (sivri) ve yüzde
70.88 ile sarımsak
(kuru) oldu.
Meyveler, içecek
ve baharat bitkile-
rinden, zeytin (sof-
ralık) fiyatı yıllık yüzde
3.16 artarken en fazla artış
ise yüzde 36.55 ile muz ve yüzde
52.26 ile fındık ürünlerinde gerçekleşti. En az artış göste-
ren ürünler sırasıyla, yüzde 19.49 ile limon, yüzde 20.58
ile üzüm (sofralık çekirdekli) oldu. Tahıllar ve diğer bitki-
sel ürünler değeri yüzde 24.65 artışla 77.55 milyar lira,
meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri yüzde
22.15 artışla 67.83 milyar lira ve sebzelerin üretim değeri
ise yüzde 21.87 artışla 50.45 milyar lira oldu.” DHA

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) iki aylık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 1.8'lik artışla 316 milyon 110 bin dolara yükseldi. İhracatta, tarım sektörü 151 milyon
dolarla ilk sırayı alırken, en fazla ihracat yapılan ülke ise 28.4 milyon dolarla Çin oldu

EPDK’dan Shell’e dev ceza
EPDK, ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı izleyen günlerde bayisi olan istasyonlara fiyat artışı
öncesi kısıtlı akaryakıt ikmali yaptığı veya hiç akaryakıt ikmali yapmadığı tespitleri nedeniyle
Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi'ne 2 milyon 750 bin TL idari para cezası kesiti

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden
nohut fiyatı yıllık yüzde 29.04 azalırken
2019 yılında bir önceki seneye göre en
fazla artışın olduğu ürün yüzde 79.97
ile patates (diğer) oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
(EPDK), Shell&Turcas Petrol Anonim
Şirketi hakkında 2.75 milyon TL tuta-
rında idari para cezası uygulanması ka-
rarlaştırıldığını açıkladı. EPDK’dan

yapılan açıklamada, “14 Eylül 2019 tari-
hinde Suudi Arabistan Krallığına ait
ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı
izleyen günlerde bayisi olan istasyonlara
fiyat artışı öncesi kısıtlı akaryakıt ikmali

yaptığı veya hiç akaryakıt ikmali yapma-
dığı tespitleri nedeniyle Shell&Turcas
Petrol Anonim Şirketi hakkında 2.75
milyon TL tutarında idari para cezası
uygulanmasını kararlaştırdı” denildi.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER
“Almanya yüzde 12 artış, 18.8 milyon
dolar. Romanya yüzde 7.6 artış, 14.3
milyon dolar. Kazakistan yüzde 300
artış, 12.6 milyon dolar. Suudi Arabistan
yüzde 63 artış, 12.5 milyon dolar. Özbe-
kistan yüzde 47 düşüş, 11.3 milyon
dolar. Bulgaristan yüzde 19 düşüş, 11
milyon dolar. İsviçre yüzde 793 artış, 9.4
milyon dolar. İtalya yüzde 21 düşüş 9.2
milyon dolar. Hollanda yüzde 3 artış, 9
milyon dolar. ABD yüzde 18.5 düşüş, 8.7
milyon dolar. İngiltere yüzde 2.5 artış,
7.7 milyon dolar. İspanya yüzde 57
düşüş, 6.9 milyon dolar. Kanada yüzde
91 artış, 5.7 milyon dolar. Fransa yüzde
22 düşüş 4.7 milyon dolar. Beyaz Rusya
yüzde 109 artış, 4.5 milyon dolar. Bel-

çika yüzde 35 artış, 4.2 milyon dolar.
Antalya Serbest Bölge'den ise iki ayda
yüzde 290 artışla 6 milyon 945 milyon
dolarlık ihracat yapıldı. BAİB'in şubat
ayı ihracatı ise geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 0.3'lük artış göstere-
rek, 151 milyon dolar oldu. 

En çok ihracat yapılan diğer ülkeler şöyle:

Tüketicinin ilgisini çekmek için sarsmak gerektiğini söyleyen Merve İşeri Uzunoğlu, markaların nöropazarlama teknikleri
kullanarak, beynin amigdala kısmına mesaj gönderdiğini dile getirdi. Uzunoğlu, “Böylece açlık, tokluk, üreme dürtüsü,
kavgaya katılma, korku, güven, sosyal ilişki kurma, aniden kaçma duyguları kontrol edilebiliyor” ifadelerini kullandı

Yeni trend; nöropazarlama

Merve İşeri Uzunoğlu, nöropazarlama 
konusunda önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Çağrı Merkezleri Derneği
bünyesinde, sektördeki ka-
dınların kariyer gelişimlerinin
desteklenmesi ve daha fazla
kadın yönetici yetiştirilmesi
çalışmalarının da içerisinde
yer alacağı Toplumsal Cinsi-
yet Eşitliği Komisyonu ku-
ruldu. ÇMD’nin 11 yıllık
geçmişinde ilk kadın Yöne-
tim Kurulu Başkanı olan
Rengin Ağılönü, “Sektör yö-
neticileri olarak, kadın lider-
ler yetiştirilmesini sağlamak,
ileride yerimizi devredeceği-
miz kadın liderlerimizi des-
teklemek bizim
sorumluluğumuz. Hikayeleri-
miz farklı, yolumuz ortak”
dedi. Ağılönü, “Türkiye’deki
kadın istihdam oranı yüzde
30’un altında iken bizim sek-
törümüzde, çalışanlarımızın
yüzde 66’sının kadınlardan
oluşmasıyla gurur duyuyo-
ruz. Kadın çalışanlarımız
tüm yetkinlikleriyle sektörü-
müzün gelişmesi için çaba
gösteriyor, emek veriyor.
Ancak yönetici seviyesi açı-

sından bakıldığında durum
tersine dönüyor. Kadınlar çe-
şitli nedenlerle bu sektörde
kariyerlerine devam etmiyor
ya da edemiyor ve vazgeçi-
yorlar” şeklinde konuştu.

Eşitlik komisyonu
kuruldu

Rengin
Ağılönü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Engin Özkoç hakkında
1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda
bulundu. Dava haberini Twitter hesabından duyuran Erdoğan'ın 
avukatı Hüseyin Aydın, Özkoç hakkında ayrıca 'Cumhurbaşkanına 
hakaret' iddiasıyla da suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi

A K Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik “Kılıçda-

roğlu Esed'in Suriye'de İsrail'in Filistin'de hayata ge-
çirmeye çalıştığı insansızlaştırma politikasına destek
veren bir yerde durmakta. Türkiye'nin buradaki mü-
cadelesini sürekli fitne ile yalanla lekelemeye çalışan
her kim olursa olsun haysiyetsizdir, onursuzdur, şe-
refsizdir, alçaktır, haindir” ifadelerinden sonra, Er-
doğan'a yanıt CHP Grup Başkanvekili Engin
Özkoç'tan gelmişti. Özkoç TBMM’de düzenlediği
basın toplantısında, Erdoğan için “Bizim şehitleri-
mize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum
ben size; Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide
kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir,
şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen
vatan hainidir” demişti.

Hadsiz ve edepsiz açıklamalar

Basın toplantısının ardından TBMM'deki genel
oturumda da konuşan Özkoç kürsüde AK Partili
vekillerin saldırısına uğradı. Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan  da CHP'li Engin Özkoç hakkında
1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç
duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı
açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik
hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin
Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat da-
vası açtık. Ayrıca ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ su-
çundan suç duyurusunda bulunduk” dedi. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı da Özkoç hakkında,
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma
başlatmıştı. 

1 MILYON LIRALIK1 MILYON LIRALIK1 MILYON LIRALIK1 MILYON LIRALIK1 MILYON LIRALIK1 MILYON LIRALIK1 MILYON LIRALIK1 MILYON LIRALIK1 MILYON LIRALIK1 MILYON LIRALIK1 MILYON LIRALIK
TAZMINAT DAVASI

5 kuruşluk dava açıldı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 kuruş-
luk tazminat davası açtığını duyurdu.
“Saray’dan geldiği anlaşılan bir emirle
Engin Özkoç’a planlı bir saldırı ve linç giri-
şimi gerçekleştirildi” diyen Öztrak,
“Kimse partimizin bu hakaretleri içine
sindirmesini bekleyemez. Engin Özkoç
aynı ifadeleri kullanarak iade etmiştir.
Genel Başkanımız Ak Parti genel başka-
nına ederince dava açmaktadır. Erdo-
ğan’a 5 kuruşluk dava açmaya karar
vermiştir” ifadelerini kullandı. “Dün
TBMM’de son derece utanç verici bir olay

yaşadık” diyen Öztrak, “AK Parti grubu ta-
rafından gerçekleştirilen bu planlı saldırıyı
şiddetle lanetliyoruz. AK Parti Genel Baş-
kanı cumhurbaşkanlığı koltuğunun arka-
sına saklanarak hiçbir edep sınırı
gözetmeden sayın genel başkanımıza
hakaret etmiştir. Şerefiz, hain, alçak, de-
yince sert konuşmuş oluyor cumhurbaş-
kanı yandaş medyaya göre. Kendi
gazeteleri açıkça bunu yazmış. AK Parti
Genel başkanına soruyoruz; “Askerimizi
hava üstünlüğü olmadan neden İdlib’de
dar bir bölgeye hapsoldunuz?” Cevap:
“bunu soran şerefsizdir” Biz bu soruları
milletimiz adına soruyoruz” dedi. 

1 MILYON LIRALIK

Yunanistan sınırına bin

Özel Harekatçı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'a geçmek
isteyen göçmenlerin yaşadığı hareketliliği görmek için
Türkiye-Yunanistan sınırında helikopterle havadan
inceleme yaptı.  Soylu, "Yunanistan'ın göçmenleri geri
itmesini önlemek için sınıra tam donanımlı ve
teçhizatlı 1000 Özel Harekat polisi gönderdik" dedi.  

İçİşlerİ Bakanı Süley-
man Soylu, Yunanis-
tan’a geçmek isteyen

göçmenlerin yaşadığı hareketliliği
görmek için Türkiye-Yunanistan
sınırında helikopterle havadan in-
celeme yaptı. Gazetecilere açıkla-
malarda bulunan Süleyman
Soylu, “Biz artık buradan Yuna-
nistan’a, Avrupa’ya geçecek göç-
menlerle ilgili bir engelleme ortaya
koymuyoruz. Türkiye, dünyanın
sessiz kaldığı insani trajediye
sahip çıktı. Avrupa ülkelerinin 
hiçbiri bu kadar bir yükü
karşılayamaz. 
Yunanistan üç kişinin ölümüne
sebebiyet verdi. 1978 model gaz
fişeğini insanların üzerine sıktılar.
Frontex (Avrupa Sınır ve Sahil
Güvenlik Ajansı) hepimizin ortak
olduğu bir teşkilattır ama bir kol-
luk kuvveti gibi çalışıyor. 164 in-
sanı yaraladılar” açıklamasını
yaptı. Soylu, Edirne’den Yunanis-
tan’a geçenlerin toplam sayısının

139 bin 70 olduğunu ifade etti. 

FETÖ'cüleri seve seve aldılar!

Yunanistan'ın mültecilere karşı ta-
kındığı tavrı sert sözlerle eleştiren
Bakan Soylu, “Sen çiftçilere av tü-
feği vereceksin, insanların üzerine
saldıracaksın. Gaz sıkan Yunan ta-
rafıdır, biz de buna mukabele edi-
yoruz. Birçok insanın sığınma
hakkını elinden alıp Türkiye'ye it-
meye çalıştılar. 4 bin 900 sığınma-
cıyı Türkiye’ye itmeye çalıştılar.
Geçen sene 7 bin 600 FETÖ’cüyü
seve seve aldılar. Dünden itibaren
1000 tam donanımlı Özel Harekat
polisini Meriç sınırına getiriyoruz.
Geri itmeleri engellemek amacıyla.
Bunlara fırsat tanınmayacak. Ulus-
lararası hukuk kurallarına göre
Meriç Nehri’nin yarısını kullanma
hakkımız var. Yunan polisi göç-
menleri soyup çıplak halde geriye
itiyorsa, bizim de o göçmenlerin
hakkını savunma hakkımız var”
ifadelerini kullandı. 

Yunan tarafının sözcülüğünü yapıyorsun!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tür-
kiye-Yunanistan sınırında inceleme-
lerde bulunduktan sonra gazetecilere
bölgedeki son durumla ilgili önemli
bilgiler verirken Tele 1 muhabirinin
sorusuna çok sert tepki verdi. Muha-
birin, “140 bine geldik dediniz, fakat
biz bunu teyit edemedik bir türlü”
açıklamasına tepki gösteren Soylu,
“Şu anda sizin yaptığınız Yunan med-
yasının çarpıtmasını burada ifade et-
mektir. Dördüncü mekanizma
mıntıkasında 53 bin 271 kişi, 54'üncü
mekanize mıntıkasında 85 bin 659
kişi. Bir mantık olarak sana söyleye-
yim. Biz 127 bin insan yakaladık
geçen sene. Kaçarken yakaladık, tek
tek saydık bunları. Şimdi yakalamı-
yoruz, bir şey yapıyoruz geçenleri sa-
yıyoruz. Ve 23 hudut karakolumuz

var, 8 de hudut bölüğümüz var. 
Bunlar kimin ne kadar geçtiğini, ne
kadar öteki tarafa intikal ettiğini bil-
mektedir. Senin anlaman açısından
bir şey söyleyeyim, Yunan tarafına 
ve Avrupa tarafına hizmet eden birisi
olarak sana söylüyorum. Biz İd-
lib'den Afrin'e ne kadar geldi? 
Cerablus'a Azez'e ne kadar geldiğini
biliyoruz. Sadece biz bilmiyoruz. Biraz
gazeteciliğini iyi yaparsan BM de iyi
biliyor. Başka bir şey daha ifade ede-
yim. 850 bin kişi bu ülkeden geçti
karşı tarafa. Onu da mı saydınız? Sen
Yunan tarafının sözcülüğünü yapıyor-
sun, onların ağzından konuşuyorsun”
dedi. Soylu toplantı sonunda ise mu-
habire 'sen gelişmeleri git Yunan
askerleriyle birlikte izle’ ifadelerini
kullandı. 

Saldırgan 
bürokrat
ihraç edildi
10 Kasım için ‘Gülünç gün yine
geldi’ diyen ve Atatürk’e hakaret
eden Tarım Bakanlığı bürokratı
Said Dağdaş’ın kamu görevinden
ihraç edilmesi kararlaştırıldı

BAKAnlıK tarafından 14
Kasım 2019'da açığa alınan
skandal bürokrat, kendisini

eleştiren ve soru önergesi veren İYİ Parti
Milletvekili Yasin Öztürk'ün Meclis'teki oda-
sını basıp, saldırı girişiminde de bulun-
muştu. Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı
raporda Dağdaş'ın ihracı istendi. Tarım Ba-
kanlığı'na bağlı birimde Şube Müdürü ola-
rak görev yapan Dağdaş, 9 Kasım 2019
günü sosyal medya hesabından skandal
bir paylaşım yapmış ve “Dünyada en gü-
lünç olay yaşanacak yine… Yarın 10
Kasım. O diktatörlük hala esiyor. Bu millet,
23 nisan 1923'e kadar Mustafa Kemal eki-
bini kahraman bilir. 1924 sonrası Mustafa
Kemal adını ve kemalini çatır çatır kırıp at-
mıştır. Bu nedenle kahramanlığı sonra-
sında diktatörlüğü görmüştür. Hem de
İslam'la savaşan diktatör.” diye yazmıştı.

Vekile saldırmıştı

Skandal bürokrat önceki gün de Atatürk'e
hakaret ettiği sözleri Meclis'te dile getiren
ve konuyla ilgili soru önergesi veren İYİ
Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e
TBMM'de saldırı girişiminde de bulundu.
Polis tarafından gözaltına alınan Dağdaş'ın
Meclis'e girişi yasaklandı ve serbest bıra-
kıldı, hakkında da soruşturma açıldı.

Kavgayla
dövüşle bu
işler olmaz!

TBMM Başkanı Mustafa Şen-
top, Ankara'da Kocatepe Ca-
mii'nde katıldığı cenaze

namazından sonra basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. Meclis'te önceki gün
AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında 
yaşanan kavgayla ilgili so-
rulara cevap veren Şentop,
bu tür görüntülerin TBMM
için güzel bir görüntü olma-
dığını belirtti. Milletvekilleri-
nin görüşlerini ve fikirlerini
uygun bir dille ortaya koy-
maları gerektiğini, bunun
kavgayla olmayacağını kaydeden Şentop,
şöyle konuştu: “Tabi Türkiye çok hassas bir
dönemden geçiyor, böyle bir dönem içeri-
sinde gerek İdlib'de gerekse mültecilerle il-
gili gelişmeler ve muhtemel gelişmeler
üzerinden yönetilen bir süreç var. Türki-
ye'de böyle bir ortamda şüphesiz farklı 
fikirler ortaya konulabilir, bunu hepimiz
saygıyla karşılaşırız.”

MHP’nin yardım 
TIR’ı yerine ulaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin
talimatıyla, Avrupa'ya geçmek için sınıra
akın eden göçmenlere gönderilen ilk yar-

dım TIR'ı, Edirne'ye ulaştı. 0-10 yaş grubu çocuklar
başta olmak üzere, çocuk botu, kaban, kazak, pan-
tolon, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulun-
duğu yardım malzemeleri, göçmenlere dağıtıldı.

2 TIR daha gidecek

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 
MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla gönderilen ilk
yardım TIR'ı, Edirne'ye ulaştı. Yardım TIR'ında bu-
lunan ve özellikle 0-10 yaş grubu çocuklar için
kaban, çocuk botu, kıyafet, kazak, pantolon ve
oyuncaklarla birlikte diğer temel ihtiyaç malzeme-
leri, göçmenlere dağıtıldı. Yardımların dağıtımı,
Bahçeli tarafından görevlendirilen MHP Edirne İl
Başkanlığı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı orga-
nizasyonunda, Edirne Valiliği ve AFAD ekiplerinin
desteğiyle gerçekleştiriliyor. Öte yandan, ikinci yar-
dım TIR'ının bugün (dün), üçüncü yardım TIR'ının
ise yarın Edirne'de olacağı bildirildi. Bahçeli'nin ay-
rıca, göçmen ailelerinin çocukları için bölgede açıl-
ması talimatını verdiği kreşte hazırlıkların son
aşamaya geldiği belirtildi. DHA

Engin 
Özkoç

Said
Dağdaş

Süleyman Soylu, 
Yunanistan’a geçmek 
isteyen göçmenlerin
yaşadığı hareketliliği

görmek için 
Türkiye-Yunanistan 

sınırında helikopterle
havadan 

inceleme yaptı. 



A vcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli, Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat

Kurum ile yaptığı görüşmede, baka-
nın kentsel dönüşüm konusunda ça-
lıştıklarını belirtirken, "Para, kredi
bulma ihtimalimiz var. Bulursak,
böyle şeyler yapacağız" dediğini söy-
ledi. 'Deprem Haftası' nedeniyle dü-
zenlenen panelde konuşan Prof. Dr.
Mikdat Kadıoğlu, İzmit’teki faydan
uzak olmasına rağmen 1999 depre-
minin Avcılar’da etkili olduğunu ha-
tırlatırken “Bu deprem 'Allah’ın emri'
gibi olacak. Ne zaman olacağını bil-
miyoruz. İstanbul’da nerede yaşı-
yorsak, zemin şartlarına bakarak
konut yapmalıyız. Karşı karşıya ol-
duğumuz tehlike, risk çok büyük.
Bunu hiçbir ülke yönetemez. Eğer
bu riski deprem olmadan önce kent-
sel dönüşümle, başka bir şeyle azalt-
mazsak bu deprem olduğunda

bununla baş etmemiz mümkün

olmayacak" diye konuştu. 

Böyle bir şey dünyada yok

Prof.Dr. Kadıoğlu, Türkiye’de mev-
cut çalışmalarla deprem, afet riskine
hazırlanmanın mümkün olmadığını
vurgularken, "Riske karşı, ‘Hazırlanı-
yormuşuz’ gibi yapıyoruz. Ama afet
yönetiminde önce zarar, risk azaltılır,
azaltılamayan kalan kısım için hazır-
lık yapılır. Yeni senaryoya göre 47
bin bina yıkılması öngörülüyor. 47
bin bina yıkıldığı zaman bu sayıda
20’şer kişilik arama-kurtarma timi
koyamayız. Böyle bir şey dünyada
yok. Afet yönetimi afet olduktan
sonra arama-kurtarma değil; afet ol-
madan önce 47 bin binayı yıkıp ye-
niden yapıp, 47 binaya indirmektir.
Afet olmadan, binalar yıkılmadan
önce yıkılıp riski zararı azaltmaktır.
Afet yönetimini afetten sonra yeme,
içme, barınma olarak anlamışız.
Oysa bunlar afetlere müdahale ça-

lışmasıdır. Nuh peygamber gibi;
Yağmur yağmadan gemi yapıyordu
ya.. Biz de deprem olmadan önce
evlerimizi yapmamız gerekiyor. Bu
rakamlar ortaya çıktığında hiçbir
ülke bunlarla baş edemez. Dışarıdan
yardım gelene kadar ölümler oluyor.
İlk saatler altın saatlerdir" değerlen-
dirmesini yaptı. 

Sigara daha fazla öldürüyor

Prof. Dr. Kadıoğlu, herkesin deprem
olduğunda uygulayacağı basit ancak
çok önemli hareketleri öğrenerek,
önlemleri alması gerektiğini anlattık-
tan sonra “Sigara günde 300 kişiyi
öldürüyor. Deprem bu kadar kişiyi
öldürmüyor. En büyük afet sigara.
Sigara ile deprem arasındaki tek
fark; Biri parekende, diğeri toptan
öldürüyor. Bu nedenle acayip ilgi çe-
kiyor. Keşke dememek için alınması
gereken önlemleri alın” ifadelerini
kullandı. DHA
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ESAS NO : 2020/53 Esas
KARAR NO : 2020/67
Davacı ZİYATTİN ARAS aleyhine mahkememizde
açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :

*Davanın kabulü ile; 
1-Erzurum, Horasan, Sekman Mah. Cilt No:74,
Hane No: 15, BSN No: 39'da nüfusa kayıtlı
Mirze ve Asiye oğlu, 27/03/1989 Horasan 
doğumlu, Ziyattin Aras'ın "Ziyattin" olan 
adının " Mehmet" olarak değiştirilmesine,
nüfus siciline bu şekilde kayıt ve tesciline,
Karar verilmiş olmakla  yerel gazetelerden 
birinde ilanı yapılarak gazetinin mahkememize
gönderilmesi rica olunur.  04.03.2020

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1145499)

İLAN
İstanbul Anadolu 

17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/26 Esas
KARAR NO : 2020/66
Davacı BİNNAZ SOMAY aleyhine mahkememizde
açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :

*Davanın kabulü ile; 
1-İstanbul, Üsküdar, Selamiali Mah. Cilt No:37,
Hane No: 517, BSN No: 24'de nüfusa kayıtlı
Rasim ve Fatma kızı, 3/11/1985 Tirebolu 
doğumlu  Binnaz Somay'ın  "Binnaz" olan 
adının "Naz" olarak değiştirilmesine, nüfus 
siciline bu şekilde kayıt ve tesciline, karar 
verilmiş olmakla  yerel gazetelerden birinde
ilanı yapılarak gazetenin Mahkememize gönde-
rilmesi rica olunur.. 04/03/2020

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1145514)

İLAN
İstanbul Anadolu 
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43 projeye ödül verildi
TürKiye Gazeteciler
Cemiyeti (TGC) ve
Aydın Doğan Vakfı'nın

(ADV) ortak girişimiyle düzenle-
nen Genç İletişimciler Yarışma-
sı'nın ödül töreni, Şişli'de bulunan
bir otelde yapıldı. 30'uncu kez dü-
zenlenen yarışmaya, 36 üniversi-
tenin iletişim fakültelerinden
yazılı, görsel, işitsel ve internet ya-
yıncılığı dallarında 486 öğrenci
537 projeyle katıldı. Seçici kurul
21 üniversiteden 59 öğrencinin
toplam 43 projesini ödüle değer
buldu. Ödül töreninde Aydın
Doğan Vakfı (ADV) Kurucusu ve
Doğan Holding Onursal Başkanı
Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Turgay Olcayto, Aydın
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ar-
zuhan Doğan Yalçındağ ile bir-
likte yarışmada jüri üyesi olan
çeşitli gazete ve televizyon temsil-
cileri, yarışmada ödül kazanan
üniversitelerin rektörleri ile birlikte
çok sayıda öğrenci ve katılımcı yer
aldı. Haber ve Araştırma Katego-
risinde birinci olan Sudet Kara-
göz ödülünü Aydın Doğan Vakfı
(ADV) Kurucusu ve Doğan Hol-
ding Onursal Başkanı Aydın Do-
ğan'ın elinden aldı. Ödül
töreninde konuşan Aydın Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan

Doğan Yalçındağ, "Türkiye Gaze-
teciler Cemiyeti Aydın Doğan
Vakfı Genç İletişimciler yarışma-
sına gösterdiğiniz ilgi bizi sonsuz
mutlu ediyor. Yarışmamızın ilk
yıllarında 6 üniversiteden 116 öğ-
renci bu yarışmaya katılmıştı.
Bugün ise 40'a yakın üniversite-
den 537 proje ile başvuru yapıldı.
Bugüne kadar 20 bine yakın öğ-
renci 15 binden fazla projeyle bu
yollardan geçti. Bu öğrenciler ara-
sında bugün medya sektöründe
önemli pozisyonlara ve büyük ba-
şarılara imza atmış isimler de var.
Çağan Irmak, Güven İslamoğlu,
Cüneyt Özdemir, Yağız Şenkal bu
isimlerden sadece birkaçıdır. Bu
arkadaşlarımız ve niceleri ile yol-
larımız bu yarışma ile kesişmiş ol-

ması bize mutluluk veriyor. Geç-
mişten bugüne kadar yarışma-
mıza katılan herkese çok teşekkür
ediyorum. Sevgili gençler gazete-
cilik günümüzde farklı bir şekle
bürünüyor ama iletişim hep aynı
kalıyor” dedi.

30'uncu yılını kutluyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Turgay Olcayto ise "Sev-
gili genç iletişimci kardeşlerim,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ola-
rak Aydın Doğan Vakfı'nın 30 yıla
yakın ki bu sene 30'uncu yılını
kutluyoruz. Genç İletişimciler Ya-
rışmasını yapmasında katkıda bu-
lunmak ona ortak olmak
Gazeteciler Cemiyeti adına ger-
çekten bir gururdur” dedi. DHA

Avcılar'da düzenlenen 'Deprem Gerçeği ve Avcılar' konulu panelde konuşan
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı
Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "İstanbul’da
nerede yaşıyorsak, zemin şartlarına bakarak konut yapmalıyız. Karşı kar-
şıya olduğumuz tehlike, risk çok büyük. Bunu hiçbir ülke yönetemez" dedi.

KadIn ve Demokrasi Derneği
(KADEM), Kadın Araştırma-
ları Dergisi öncülüğünde,

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,
İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Tica-
ret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve
Marmara Üniversitesi iş birliğiyle "De-
ğişen Dünyada Ebeveynlik" temasıyla
"6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kon-
gresi" düzenledi. İstanbul Üniversite-
si'nin Beyazıt'taki Rektörlük binasında
yapılan kongrenin açılışına, Fatih Sul-
tan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. M. Fatih Andı, İbn Haldun
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep
Şentürk,  İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Ticaret
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel
Oğurlu, İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik,
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erol Özvar, Kongre Kurul Başkanı Prof.
Dr. Medaim Yanık, KADEM Başkan
Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayrak-
tar ve birçok davetli katıldı.

Şehirler mekanlar değişiyor

Kongrede, ‘Değişen Dünyada Ebeveyn-
lik’ başlığı, teknolojik gelişmelere bağlı
olarak irdelenerek, geçmişten günü-
müze ekonomik, sosyolojik ve hukuki
açıdan ebeveynlikteki değişim, akade-
mik ilgi alanları çerçevesinde ele alındı.
Kongrenin açılışında konuşan KADEM
Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçü-
oğlu, “Misyonumuz doğrultusunda cin-
siyet adaletinin yerleşmesi ve
benimsenmesi adına hukuki, siyasi, eko-
nomik ve toplumsal açıdan belirlediği-
miz stratejileri de sosyal politika üreten
mercilere sunuyoruz. Kongremiz bu an-
lamda, uzun yıllardır katılım oranı yük-
sek bir çalıştay gibi işlev görüyor. Daha
önceki yıllarda demografik dönüşüm ve
kadın, boşanma, kadın ve aile, kadın ve
yoksulluk gibi pek çok temayı konuştuk.
Bugün ise 'değişen dünyada ebeveynlik’
konusunu masaya yatırıyoruz. İnsanla-
rın üstlendiği pek çok rol gibi zaman
içinde anne-baba olmak da büyük bir
değişime uğradı. Dünya, şehirler, me-
kanlar değişiyor, evlilikler ve aileler de
bu değişiklikten nasibini alıyor. Aile ku-
rumunun yaşadığı dönüşümlerin doğru
anlaşılması, aile içi dengelerin sağlam
bir zemine oturtulması açısından çok
önemli. Böylelikle hem ebeveynler hem
de çocuklar için daha mutlu ve daha
huzurlu bir aile hayatı mümkün olabi-
lir” ifadelerini kullandı. DHA

8 milyar liralık iyileştirme olacak
BIO Türkiye organizasyonu, 
Kağıthane'de bulunan Osmanlı
Arşivi Külliyesi Kongre Merke-

zi'nde başladı. Kongreye katılan Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk, "Resmi gazetede yayınlana-
rak yürürlüğe giren, yeni sağlık uygulama
tebliği ile tüm sağlık işlemlerinin fiyatlarında

2008'den beri ilk kez kapsamlı bir artış sağ-
landı ve tedavi giderlerinde 8 milyar liralık
iyileştirme oldu. Ayrıca 20 Şubat 2020'de
yaptığımız ilaçlara 3 milyar liralık iyileştirme
ile de beraber yine tıbbi malzemede yüzde 5
ile 200 arasında değişen oranlarda yaptığı-
mız iyileştirmeler ile sektöre, toplamda son
6 ayda yaklaşık 12 milyarlık bir iyileştirme

sağlamış bulunmaktayız" dedi.

Her türlü adımı atmaktayız

5 yıl içinde sağlık sektördeki payın yüzde
30'lara çıkacağının öngörüldüğünü dile geti-
ren Selçuk, "Bizim de ülkemizi 2023'e taşı-
yacak olan 11. kalkınma planında
biyoteknolojiye, AR-GE, üretim, nitelikli

insan kaynağı yetiştirme gibi konularda des-
teklenmesi gereken kritik teknolojiler ara-
sında alıyor biyoteknoloji. Biz de bakanlık
olarak, sağlık alanındaki ilerlemelerin her
daim yanındayız ve toplumun her kesimini
kapsayan hizmetlerimiz ile vatandaşlarımı-
zın huzur ve sağlığı için her türlü adımı at-
maktayız" ifadelerini kullandı. DHA

BU RISKI HICBIR 
ULKE YONETEMEZ

Bakan ile görüşmesini anlattı
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise
eski yapıların bulunduğu ilçede felaket se-
naryolarının gerçekleşmemesi, depreme da-
yanıksız eski binaların yenilenebilmesi için
için çalıştıklarını, kat artışı, mevcut kat sayı-
ları ile bina yenilenmesine izin verilmesi için
çalıştıklarını, çağrılar yaptığını söyledi. Baş-
kan Hançerli, evlerini yenilemek isteyenler
için çeşitli formüller üzerinde çalışıldığını bir
banka ile düşük faizli kredi verilmesi için
anlaşma yapıldığını, belediyenin bir finans
şirketi kurarak, ilçedeki herkesin güçlü, dep-
reme dayanıklı binalarda yaşaması gerekti-

ğini anlatırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum ile 2 gün önce yaptığı görüşmesine
değindi. Başkan Hançerli, şöyle dedi: “Sayın
bakana düşük faizli kredinin faizinin daha
da düşük olmasının yararlı olacağını söyle-
dim. Hatta, '1-2 yıl binayı teslim alana kadar
geri ödeme başlamasın bu çok sıkıntılı'
dedim. ‘Düşünüyoruz, çalışıyoruz. Para, kredi
bulma ihtimalimiz var. Bulursak, böyle şeyler
yapacağız’ dedi. Kira yardımını devam etti-
recekler. Devlete de herkese de deprem ol-
duğunda binaları yenilemek için en az 7 kat
paraya ihtiyacımız olduğunu söylüyorum.

7’yi harcamadan 1’i bulup- buluşturup, bir
şeyler yapmamız lazım. Devletimiz, büyükşe-
hir, ilçe belediyemiz hep beraber el ele vere-
ceğiz. Binalarımızı güçlü, dirençli hale
getirmenin mücadelesini vereceğiz. Birinci
meselemiz bu. Ayrıca hocamızın anlattıkla-
rını unutmayacağız. Hocamızın anlattığı,
'Çök, kapan, tutun' ilkesini, unutmayacağız,
eşyalarımızı sabitleyeceğiz. Yangın dedek-
törü alacağız, yardım çantasını elimimizin
altında bulunduracağız. Japonlar gibi,
parkta tuvalet olabilen bankı yapabilmek
için hazırlıklara da başlayacağız.”

Aydın Doğan Vakfı ve Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti'nin ortak girişimiyle düzenlenen
30'uncu Genç İletişimciler Yarışması'nda

ödüller sahiplerini buldu. Törende 537 proje
arasından 43 projeye ödül verildi

Aileler de değişiyor!
KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur
Gümrükçüoğlu, “İnsanların üstlen-
diği pek çok rol gibi zaman içinde
anne-baba olmak da büyük bir deği-
şime uğradı. Dünya, şehirler, mekan-
lar değişiyor, evlilikler ve aileler de bu
değişiklikten nasibini alıyor" dedi

Zehra
Zümrüt
Selçuk

Mikdat
Kadıoğlu



Bir grup platform üyesi avukat-
larıyla Çağlayan'da bulunan İs-
tanbul Adalet Sarayı'na geldi.

UBER Mağdurlarının avukatlarından Al-
parslan Saraç, 500'den fazla kişinin UBER'e
tazminat davası başvurusu yaptığını belirtti.
Mağdurların, araç dizaynı için yaptıkları
masraflar, turizm belgeleri için aldıkları izin
ve ruhsat belgesi ücretleri nedeniyle oluşan
zararların Türkiye ve Hollanda'daki şirket-
lerden talep edildiği, zararın toplam değeri-
nin ise 50 milyon lira olduğu belirtildi.

Duyarlılık gösterilmeli

Avukat Saraç, konuya ilişkin açıklamasında,
"31 Mayıs 2019 tarihinde UBER, tüm Tür-
kiye’deki UBER XL faaliyetine son verdi.
Bu faaliyetine hukuksuz bir şekilde, tek ta-
raflı olarak haksız bir tutumla birlikte son
verdi. Yaklaşık 3-4 yıldır kendisiyle iş yap-
makta olan kendi sürücülerini mağdur bıra-
karak faaliyetlerine son verdiğini
söyleyebiliriz. Türkiye'de herhangi bir rek-
lam yapma aracı duymadan kendi şoförleri-
nin kaliteli vermiş oldukları hizmetler
sayesinde kendi değerini Türkiye'de yüksel-
ten UBER faaliyetlerine bir anda son vere-
rek, kredi çekerek, borç alarak, masraflar
yaparak, UBER'le işe başlamış olan kendi
şoförlerini ciddi anlamda zarara uğrattı.
Birçok borçtan kaynaklanan sorunları
gözardı eden umursamaz davranan
UBER'e karşı bir dava başlatma zaruri-
yeti doğmuştur. Davalar mağdurların
görmüş olduğu zararlara ve bu zararla-
rın tanzimine ilişkin ticaret hukukundan
kaynaklanan bir alacak davası şeklinde
görülecektir. Umuyoruz ki UBER'in
umursamaz ve kayıtsız kaldığı tutumla-
rını değiştirir ve dava süresince zararla-
rın tanzimi noktasında gereken

duyarlılığı gösterir" değerlendirmesinde 
bulundu. 

Mağduriyetimiz giderilsin

İstanbul'da 3,5 sene UBER şoförlüğü
yapan mağdur Yunus Köseli de "Biz UBER
araç sahipleri ve şoförleri olarak UBER ta-
rafından çok ciddi bir şekilde mağdur edil-
dik. Bu mağduriyetimizin giderilmesini
istiyoruz. Biz araç aldık ve bu araçları kulla-
nabilmemiz için bizden yeterlilik belgesi is-

tendi. Biz bunların hepsini tamamladık.
Aracı UBER ve Türkiye Cumhuriyeti ka-
nunları yasalarına göre dizayn ettirdik, her
şeyi tamamladık. UBER'in bizleri çağırma-
sıyla UBER'e dahil olmuş insanlarız. UBER
buradan çekti gitti ama bizi mağdur etti, biz
sadece zararımızı UBER'den istiyoruz.
Evini satan, intihar eden arkadaşımız bile
var. Bir ortaklık yaptık ama tek taraflı bizi
yüzüstü bırakması doğru bir şey değil. Türk
adaletine sonsuz güveniyoruz" dedi. DHA

İ stanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk
Mahkemesinin göreve Murat Şenel
Önaldı, Sadettin Dayıoğlu ve Salih

Turhan'ın atanmasına hükmetmesinin ar-
dından MESAM üyeleri, Taksim’de bir
otelde bir araya geldi. Düzenlenen basın
toplantısında görevden alınan eski yöneti-
min çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

109 sahte üye tespit edildi

MESAM Genel Kurulunda 109 sahte üye-
nin oy kullandığı gerekçesiyle dava açan
Müzik Sanatçıları Platformu Başkanı ve 4
yıl MESAM Yönetim Kurulu üyesi olarak
görev yapan  Recep Ergül, şunları söyledi:
"10 yıldır her türlü gayrimeşru, birtakım en-
trikalar, usulsüzlükler, görevi kötüye kul-
lanma, 109 sahte üye yapmak gibi
suçlamalarla, iddialarla, Arif Sağ ve grubu
bugüne kadar 4 kez görevden alındı. 2013
yılında genel kurul tarafından azledildiler.
2014’te mahkeme tarafından görevden
alındılar, yerlerine geçici yönetim atandı.
2018 yılında ise bakanlık 500 civarında
MESAM üyesinin imzası üzerine harekete
geçti. Mali ve idari açıdan kendi denetimine
tabi olan MESAM’da yapılan incelemeler
sonucunda 109 sahte üye tespit edildi.
Bunu tespit eden Kültür ve Turizm Bakan-
lığı teftiş kurulu başkanlığına bağlı müfet-
tişler. Ve geçici yönetime denildi ki 'Bu
üyelikleri düşürün'. Bu üyelikler düşürüldü.
'Üyeleri yapanlar ile ilgili yaptırım uygulan-
sın' denildi. Bu şahıslar Arif Sağ ve Cahit
Berkay’ın da içinde yer aldığı bazı şahıslar
geçici haysiyet kurulu tarafından bazıları
takipsizlik, bazıları uyarı cezasıyla bazıları
ise ihraç cezası ile cezalandırıldı. Ancak 31

Mayıs 2018’de yapılan MESAM genel ku-
rulunda tek gündem maddesi olmasına
rağmen, ek gündem maddeleri yaptılar ki
bu yasalarımıza aykırı bir durum. Orada
bakanlık eli ile düşürülmüş 109 sahte üyeyi
tekrar içeri soktular, oy kullandırttılar, hatta
iki tanesini de üst kurullara seçtiler hala
görev yapıyorlardı geçen haftaya kadar."

Veri tabanları ele geçirildi

"Bizler bu konuyu mahkemeye taşıdık. İki
yıldır bir hukuk savaşı veriyoruz" diyen
Ergül, "Bu hukuk savaşı geçen hafta mah-
kemenin MESAM’a geçici bir görev ata-
ması ile sonuçlandı. Ama dava devam
ediyor. Bu kişiler Prof. Dr. Şener Önal,
Salih Turhan ve Saadettin Dayıoğlu. Bu ar-
kadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bu bir
kayyum değil, geçici yönetim atandı. Bu
açıklandıktan sonra biz sayın Arif Sağ’ın
basın açıklamasını hayretle okuduk. Mah-
kemeyi taraf tutmakla suçluyor. Algı ope-
rasyonunu 2018’de de yapmışlardı.
Evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma,

sahte üye yapma. 2010 yılında Sayın Arif
Sağ’ın sağ kolu olan yönetim kurulu üyesi
ve dönemin sayman üyesi, paranın başın-
daki adam Ali Haydar Timisi, eniştesini
Perpa Ticaret Merkezindeki ofisinden
uzaktan erişim ile, yönetim kurulu üyesi ol-
duğu MESAM’ın bilgisayarlarına uzaktan
bağlanıp veri tabanını ele geçiriyor. Veri ta-
banını ele geçirmek ne demek biliyor musu-
nuz? MESAM her yıl 40- 50 milyon para
topluyor, siz istediğiniz gibi o telif parala-
rını manipüle edebilirsiniz ve nitekim biz
edildiğini düşünüyoruz. Adaleti bu yüzden
arıyoruz. Savcılık kendileri ile ilgili soruş-
turma başlattı. Ve burada kullandığımız
sistemin kurucusu İsviçreli Richard
House’u da Türkiye’ye davet ediyor.
Elimde kendisinin raporu var. diyor ki, Tür-
kiye’de MESAM’ın kullandığı sistemi tüm
dünyada ben kurdum. Dünyanın en güve-
nilir sistemidir. Ancak Türkiye’de uzaktan
erişim ile sisteme müdahale edilmiş, veri
tabanı ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.
DHA
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Hükümsüzdür. Murat Korkut
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H atırlarsınız askerlerini Irak’tan çekme
ve Arap Baharı'nı destekleme süreci ile
başlayan bir Obama klasiği, "Suriye’de

kimyasal silah kullanmak" dahil bütün kırmızı
çizgilerin yerle bir olması ve ezeli rakibi Rus-
ya’nın elini kolunu sallayarak Suriye’ye girmesi
ile sonuçlanan bir Obama hüsranı.

Yani taban tabana zıt iki Obama kişiliği ve iki
ABD stratejisi…

Peki bu durum nasıl gerçekleşti?
ABD'nin Irak’ı işgali ile başlayan ve Irak’ta

bırakın demokrasinin gelmesini, ülkenin bir kan
gölüne dönüşmesine sebebiyet veren bu durum
bütün dünyada ABD’nin daha fazla şeytanlaşma-
sına neden oldu. ABD’ye yönelik bu öfke ve sahte
delillerle Irak’ın işgali ile sonradan yaşanan tra-
jediler Obama’yı iktidar yaptı. ABD bu imajını
temizlemek adına siyahi bir lider ve Orta Do-
ğu’dan çekilme kararı ile yeni bir politika uygu-
lamak istedi. Bu politikanın sahaya yansıması
Arap Baharı'nı doğurdu. Ama ABD açısından
ters giden bir şeyler vardı. Arap baharı Sünni
ağırlıklı ve ABD karşıtı bir motivasyon taşıyordu
ve yüzyılın birikmiş öfkesi kendini şiddet ile ifade
ediyordu. Bu ABD açısından kabul görülecek bir
şey değildi. Klasik ABD devlet aklı, bunu Sünni
yayılma olarak okuyordu. Ve bu ölümcül bir teh-
likeydi.  Özelikle de kutsal müttefik İsrail açısın-
dan asla kabul edilecek bir şey değildi. Ama
Obama’nın ve ekibinin varlığı bu tehlikeyi gör-
meye engel oluyordu.

Bir şeyler yapılmalıydı. 
1-Sünni yayılmayı dizginleyecek bir Şii bari-

yere ihtiyaç vardı. Hemen CIA ve İran görüşme-
lerine başlanmalıydı ve bu yapıldı.

2-Bütün dünyada Sünni tehlikenin varlığı al-
gısı yaratılmalıydı.

Bu algı son derece kolay bir şeydi. Çünkü
Sünni öfke canlıydı.

Yüz yıllık ezilmişlik,
Yüz yıllık zulüm,
Yüz yıllık hukuksuzluk, Ve demokratik meka-

nizmalarından yoksun olma (Türkiye hariç )
buna elverişli bir ortam yaratıyordu zaten.

3-.Son olarak Obama ve ekibini boşa çıkara-
cak trajik bir eylemler zincirine ihtiyaç vardı.

Ve oyun kurulmaya başlandı. Tarih: 12 Eylül
2012 Yer: Libya. Ve daha dört ayı bile dolmamış
büyükelçinin öldürülmesi bu yeni strateji için bu-
lunmaz bir fırsattı. Büyükelçinin öldürülmesi
başlı başına bir kitap konusu… Kısaca engelle-
nebilir bir operasyondu ve büyükelçi kurtarılabi-
lirdi; Ama gereken yapılmadı. Gelelim esas
meselemize; Büyükelçinin öldürülmesi ABD yö-
netiminde deprem etkisi yaptı. Arap Baharı'nın
bütün mimarları istifa etmeye başladılar. Başkan
Obama ve yardımcısı Biden dışında... Herkes is-
tifa etmek mecburiyetinde kaldı. Ve oyun başa-
rılı bir şekilde
sahnelenmeye
devam edi-
yordu. Arap
Baharı'nın ön-
cüsü olan
Obama gitmiş,
başka bir in-
sana dönüşm-
üştü. Bu yine
yetmiyordu ka-
ranlık senaryo-
culara… Daha
çok Sünni düş-
mana ihtiyaç
vardı. Ve bu
Sünni düşman-
lar Batı tara-
fından bir nefret objesi olarak görülmeliydi.
Bunun için artık El Kaide dışında yeni bir hikâ-
yeye ihtiyaçları vardı. Önce Teksas’ta bir koşuya
bombalı saldırı,

Sonra Londra’nın ortasında bir kafa kesme
eylemi! Ve final olarak 2013 nisanında DEAŞ
denilen bir zebani örgütün ilanı! Operasyon ilmik
ilmik örülmüştü.

Dünya DEAŞ’ı konuşuyor… İran bütün böl-
geye çöküyor… Rusya Esad’ı kurtarıyor… Mil-
yonlar acı çekmeye başlıyor! Mısır’da darbe
oluyor…Türkiye’nin içi karışıyor…Ve ABD tek-
rar masum kurtarıcı pozisyonuna geri dönü-
yordu. Yıpranmış, Sözü kıymetsiz hale gelmiş,
Ve ABD’yi güvensiz bir devlete dönüştürmüş bir
Obama'ya ihtiyaç kalmamıştır. Yani posası çık-
mış bir Obama artık bir yüktür. ABD gururunu
okşayacak bir lider aramaya başladı. En uygun
aday: Dengesiz ama Amerikalıların gururunu
okşayacak olan Trump’tan başkası değildi. Orta-
lık toz duman, Derin bir şaşkınlık, kimileri içinse
hazin bir hayal kırıklığı...

Nasıl olur da ABD Suriye'den çekilir (!) Ya da
çekilme kararı alır...

Garipsiyorum böyle düşünenleri. Daha doğ-
rusu hayretle karşılıyorum! Yaşadığımız çağı an-
lamamak bu olsa gerek. Özelikle de "Soğuk
Savaş"ın bitmesinden sonra uzun erimli strateji-
lerinin bir anlamının kalmadığını anlayamamak
bana tuhaf geliyor ve anlamak istemiyorum
artık!

Her gün köşelerinde büyük büyük analiz 
kasanları ve televizyonlarda kibir abidelerinin 
içi boş, sadece hamaset ve cahilce kokan
yorumlarını…

Sadece Suriye'de yaşanan son 7 yıla bakmış
olsalardı, bugün olup biten hiçbir şeyin sürpriz
olmadığını rahatça görebilirlerdi.

Sadece Obama'nın "kimyasal silah kırmızı çiz-
gimizdir "sözünün dumanı tüterken, kimyasal
silah kullanılması sonrasında hiç bir şey yapma-
ması bile yeterli bir anlama olurdu.

Başdüşman İran ile girilen ilişkileri
saymıyorum.

Ya da yüz binlerce insanın ölümünden so-
rumlu Esad'ın hala iktidarda olmasının gerekçe-
sini de yazma ihtiyacı duymuyorum.

Artık serbest piyasa ekonomisi gibi her saat
veya her gün değişen dengeler ve ilişkiler zinciri
gibi geçmişte kalıcı ve hedefi belli stratejilerin
yerini "serbest stratejiler dönemi "aldığını görme-

mek demektir.
Artık;
Kalıcı dostluklar,
Kalıcı düşmanlıklar,
Kalıcı müttefikler dönemi sona ermiştir.
Durum budur... Ve öğrenmek isteyenler için

son derece berrak bir fotoğraftır aslında. Bu
giriş bölümünden sonra komplo teorimize devam
edebiliriz galiba. Arap Baharı'nın Suriye'de 
boğulması,

Baharın başlangıç noktası olan Tunus'ta ef-
sanevî lider Gannuşi'nin çabaları sonucu boğul-
maktan kurtulması dışında, Bütün coğrafyada
karşı devrim başarılı bir şekilde yürüdü. Mısır'da
darbe oldu. Yemen iç savaşla yok oluyor. Türkiye
5 yıldır iç boğuşmalarla ve yapılan darbenin ye-
nilgisi ile uğraşıyor. Orta Doğu'da artık hak,
hukuk ve adalet sözü bir trajediyi hatırlatıyor.

Yalnız bir şey doğru gitmiyor. Sünni yayılma-
nın önünü kesmek için oluşturulan Şii barikat,
artık bir barikat olmaktan çıkıyor ve bütün böl-
geyi kasıp kavuran bir egemenlik alanına 
dönüşüyor.

Bu durum ABD'nin tekrar Suriye'ye dönme-
sine neden oluyor.

Önce bölge ülkelerini davet ediyor. Olumlu
cevap almayınca da, PYD/YPG üzerinden Suri-
ye'ye giriş yapıyor. Bu anlattığım durum sadece
ABD'nin bir kesimi için kabul gören bir strateji.

Ve ABD'de köklü geleneğinin hakimi olan
"silah ve petrol sermayesinin" düşündüğü bir stra-
teji değildi. Onlar açısından, Sünni yayılma hala
ciddi bir tehlike ve uzun yıllar da öyle devam
edecek bir tehlike. İşte burada kantarın topuzu
elden kaçıyor. Ve kavga daha da aleni hale geli-
yor. Ve... ABD'de devletçikler savaşı başlıyor.
Nasıl olur demeyin, biz hiç de yabancısı değiliz
"devlet içerisinde devletçiklere" 1990'ları hatırla-
yanlar çok iyi bilirler: Resmi devlet düzeni dı-
şında, Devletçik örgütlenmelerini.
Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Ve meclisi olmasına
rağmen, birden fazla kendini devletin sahibi
gören devletçikler...

Jandarmanın bir devleti,
Polisin bir devleti,
MİT'in bir devleti,
Deniz Kuvvetlerinin bir devleti,
Daha da ileri gideyim,
Medyanın bir devleti vardı 1990'ların Türki-

ye'sinde. Bizim bir zamanlar yaşadığımız kabusu
bugün ABD yaşıyor ve daha da yaşayacak gibi.
Bu kavga dünya siyasetini de derinden etkileye-
cek bir kavga. Sadece yıllardır CIA takibinde
olan Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın neden
ABD veya Avrupa'da bulunan Suudi konsolosluk-
larından birine değil de Türkiye'ye yönlendirildi-

ğini anlamak
bile yeterli.
Daha açık bir
ifade ile;
Trump tarafın-
dan başdüş-
man olarak
ilan edilen İran
karşısında
Suudi Arabis-
tan'ın zayıf dü-
şürülmesi izah
edilebilecek bir
durum mu?

Tabii ki
hayır! Siz Şii
yayılmacılığını

bir ölümcül tehlike görüyorsanız Suudi Arabis-
tan'nın zayıflamasını istemezsiniz. Ya da birileri
gerçekten Şii tehlikeyi ölümcül görmüyorsa
ABD'de?

Evet esas soru bu. ABD'nin Arap baharı ve
sonrasına ilişkin bir şeyler ifade etmeye çalıştım
ama yazmaya başlayınca farkettim ki mesele
çok daha derin ve kavga çok çok ölümcül hal
almış durumda. Bizdeki 1990'ları aşan ve
2011'den 2016'ya kadar devam eden bir kavga-
nın daha da ilerisine taşıyan bir durum söz ko-
nusu. Biraz açayım istiyorsanız; 2010
referandumundan sonra devletin tüm kurumla-
rına çöken FETÖ yapılanması ile iktidar ara-
sında sesizce devam eden kavganın boyutlarını
hepiniz hatırlarsınız. Benim açımdan ve ilgilen-
diğim bir konu olduğu için "Çözüm süreci "ne yö-
nelik büyük hesaplaşmaya değineceğim biraz.
Bildiğiniz gibi Erdoğan ve iktidar çözüm sürecini
bu ülkenin makus tarihini değiştirecek bir süreç
olarak görüyorlardı. Ama onların böyle görmesi
yetmiyordu. Devlete çökmüş olan FETÖ yapılan-
ması ise bu süreci bir ihanet süreci olarak görü-
yordu. Ve çözüm sürecinin başarıya ulaşmaması
için devletin güvenlik bürokrasisini inanılmaz bir
şekilde harekete geçiriyordu. KCK operasyonları
adı altında operasyonlar, Oslo görüşmelerini sız-
dırma, Aylarca bölgede hendek savaşı için sevk
edilen bombalar ve silahlara göz yumma gibi sü-
reci boşa çıkaracak yöntemler kullanıyorlardı.
Bunu ellerinde olan İçişleri Bakanlığı bürokra-
sisi ile. Bunu ellerinde olan emniyet teşkilatı ile,

Bunu ellerinde olan jandarma ile,
Bunu ellerinde olan medya ile,
Bunu ellerinde olan devletin diğer mekaniz-

maları aracılığı ile sürekli hareket halinde tutu-
yorlardı. Ve iktidarın her adımını boşa
çıkarıyorlardı. PKK'nın buna teşne olması işlerini
son derece kolaylaştırıyordu. Ve sonunda...

Katil bir darbe girişimine başvurdular.
Yani anlayacağınız, bir yanda meşru bir ikti-

dar diğer yanda bu iktidarı meşru görmeyen
gayri meşru devlet örgütlenmeleri. Bunları
neden yazdım? Çünkü şu anda ABD'de yaşanan-
lar bundan farklı değil. CIA Arap baharını
boğma operasyonunun devamından yana. Penta-
gon ise artık böyle düşünmüyor ve düşman ola-
rak İran'ı görüyor. Bağdadi'yi Şii yayılmacılığı
suiistimalini ortadan kaldırmak için öldürdü.
Kasım Süleymani suikastı ile de İran’ın kolunu
kanadını kırmak istedi ve başardı da. Artık kart-
lar başka bir şekilde açılıyor bu coğrafyada.

Dünden bugüne 
birkaç komplo teorisi

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyeleri, bu ay içinde yapılacak genel kurula kadar görev yapacak olan
yönetim kurulu üyelerinin İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından belirlemesinin ardından bir basın
toplantısı düzenledi.  4 yıl MESAM Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Recep Ergül, 109 sahte üyenin oy kullandığını savundu

Genel kurul öncesi 
birbirlerine Girdiler!

www.ankaraekspresi.com

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

Basın toplantısına katı-
lan sanatçı Coşkun
sabah ise “İki yıl önceki
dönemde benim de üç
aylık geçici atama olarak
Kültür Bakanlığı tarafın-
dan atandığım gör-
evimde, Recep Ergül’ün
söylediklerine bizzat şa-
hitlik yaptım. Bunu yaşa-
mış biri olarak

söylüyorum. söyledikleri-
nin hepsi birer kesin tes-
pittir. Ben bunun birinci
derecede şahidiyim. Ya-
pılması gerekenler tah-
min ediyorum bu
önümüzdeki aylar içinde
olacak. Umarım bu düzen
değişir ve MEsaM’ın ger-
çek sahiplerine iadesi ya-
pılır” şeklinde konuştu.

Umarım bU düzen değişir 

UBER’e tazminat davası
UBER Mağdurları Platformu üyeleri, UBER'in Türkiye'deki faaliyetlerini 31 Mayıs 2019'da durdurmasının
ardından zararlarının karşılanmadığı iddiasıyla UBER hakkında tazminat davası başvurusunda bulundu
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kyodo ajansındaki habere göre, Japonya Hükümet Sözcüsü
Yoshihide Suga, nisanda yapılması planlanan ziyaretin daha
sonraki bir tarihe alınacağını duyurdu. Suga, ziyaretin iki ül-

kedeki Kovid-19 tehlikesi nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Sözcü
Suga, Japonya'ya devlet başkanlığı düzeyinde resmi ziyaretin, en
son eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao tarafından 2008'de yapıl-
dığını anımsattı. Ziyaret kapsamında,Çin Devlet Başkanı Şi
Cinping'in ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Japonya İm-
paratoru Naruhito ve Başbakan Abe Şinzo ile görüşmesi
bekleniyordu.

Kovid-19 görülen kişi sayısı 95 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde or-
taya çıkan Kovid-19 salgınının dünya genelinde
bulaştığı kişi sayısı 95 bini geçti. Salgınında
toplam 3 bin 286 kişi yaşamını yitirirken,
Çin ana karasında 3 bin 13, Hong Kong
Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 107,
İran'da 92, Güney Kore'de 35, Ja-
ponya'da 12, ABD'de 11, Fran-
sa'da 4, Avustralya 2, Irak 2,
İspanya 2, San Marino, Tay-
land, Tayvan ve Filipinler'de
de birer kişi Kovid-
19 nedeniyle hayatını
kaybetti.
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İrAn'dA koronavirüs ne-
deniyle son 24 saatte 15
kişi daha hayatını kay-

betti. Ölü sayısı 107’ye yükseldi. İran
Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler So-
rumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir
gün içinde 15 kişinin daha hayatını
kaybettiğini; ölü sayısının 107’ye yük-
seldiğini belirtti. Cihanpur, 591 kişide

daha koronavirüs (Covid-19) tespit
edildiğini açıkladı.  Böylelikle virüs ta-
şıyan kişi sayısının 3 bin 513’e yük-
seldi. Cihanpur, hastalığa yakalanan
toplam 739 kişinin iyileşerek tedavi
gördükleri hastanelerden taburcu ol-
duğunu duyurdu. Hastalığın en çok
yayıldığı iller sırasıyla Tahran, Kum,
Gilan ve İsfahan olarak açıklandı. Vi-

rüsün ulaşmadığı tek il olan Buşehr
ilinde de bugün itibariyle virüsü tespit
edildi. 

Okullar tatil edildi 

İran Sağlık Bakanı Said nemeki, dü-
zenlediği basın toplantısında, ülke ge-
nelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile
üniversitelerin koronavirüs tedbirleri

kapsamında 20 Mart'a kadar tatil edil-
diğini söyledi. Vatandaşların tatili fır-
sat olarak değerlendirmemesini ve
seyahat etmemesini isteyen nemeki,
"Gidiş-gelişleri önlemek için sert ön-
lemler alacağız. Vatandaşlardan evle-
rinde kalmasını rica ediyorum. Bu
hafife alınacak bir mesele değildir. Ko-
ronavirüsün yayılma hızı ve tesir etme

derecesi çok yüksek.
Yolculuk çok tehli-
keli." diye konuştu.
Koronavirüsün yolcu-
luklarla yayıldığına dikkati
çeken nemeki, sağlık yetkililerinin
yaptığı uyarıların ciddiye alınması
çağrısında bulundu, aksi takdirde sal-
gının daha uzun süreceğini ifade etti.
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S esini duyurmak isteyen anne

Maide T ., kendisi gibi çocukları
ellerinden alınan annelere seslene-

rek, “Berlin'den ya da dışından, Avru-
pa'nın neresinden olursa olsun gelsinler,
ben onları ağırlarım, birlikte mücadele-
mizi verelim” çağrısında bulundu. Anne
Maide T., kızının fotoğrafını bir an olsun
yanından ayırmıyor. Acılı anne, bir yan-
dan sağlık sorunları ile mücadele eder-
ken, bir yandan da kızına kavuşmanın
yollarını arıyor. Kızı Nilüfer T.'nin (20),
12 Kasım 2019’dan beri terör örgütü
PKK'nın elinde olduğunu öne süren ve
kızının eve dönmesi için Berlin'de her
cuma eyleme başlayan anne Maide T.,
Demirören Haber Ajansı’na (DHA) ko-
nuştu. Maide T., “Kızıma kavuşabilmek
için çare arıyorum, ama henüz bir aşama
kaydetmiş değilim, kaç kere onların Ber-
lin'deki dernekleri Navenda Kurdistani-
yen Li Berlin'e gittim, daha çok insanla
görüşmek istedim, görüştürmediler. Sol
partililere e-posta yazdım. Bana yardımcı
olmak yerine e-postam, haberleri olsun
diye aynı derneğe gönderilmiş. Dernekte,
e-postamı kızıma ulaştırmışlar. Gitti-
ğimde bana ‘onlar kim ki onlara yazıyor-
sun, onlar bizim için çalışan insanlar.
Onların yapabileceği bir şey yok’ dediler.
Senin başvuracağın yer burasıdır dediler,
ama oradan da bir yardım, bir sonuç
alamıyorum. Yok işte, gençlik örgütü gö-
türdü bizim haberimiz yok, biz haber
alamıyoruz, onların kendileri karar veri-
yorlar. Hep beni oyaladılar” şeklinde ko-
nuştu.

Sadece bir buçuk dakika
konuşabildik

Çocuğu eve gelene kadar her cuma o

derneğin önünde saat 16.00 ile 17.00
arası eylemime devam edeceğini söyle-
yen Maide T., diğer ailelere de çağrıda
bulunarak “Diğer ailelerinde bana katıl-
masını istiyorum, bu yalnız benim mese-
lem değil. Çocuğu elinden alınan
ailelerde gelsin, Avrupa'nın başka ülkele-
rinde de olsalar gelsinler, onları ben ağır-
layacağım” dedi. “4 Ocak’ta kızım beni
aradı, ancak toplamda 1,5 dakika konu-
şabildim. Onda da zaten sadece yalvar-
dım kızıma” diyen Maide T., kendisini
arayan numaranın İsviçre numarası gibi
gözüktüğünü belirterek, kızının sağlık so-
runları ve psikolojik rahatsızlığı oldu-
ğunu söyledi. Kızının sağlık sorunları
olduğunu derneğe ilettiğini de sözlerine
ekleyen Maide T., “ ‘Bize gelenlerin hiç
biri sağlam değil’ dediler. ‘Bize gelen
hasta da sağlam da olsa kabul ediyoruz’
diyorlar. Öyle veya böyle kızımı bana ver-
meyecekler gibi konuşuyorlar. ‘Senin ço-
cuğun gitmezse, benim çocuğum
gitmese kimin çocuğu gidecek’ diyorlar”
dedi.

Çocuğumu harcasınlar
istemiyorum 

Kızının günlüğünü bulduğunu, günlü-
ğünde kızının kafasının karışık olduğunu
gördüğünü ve günlüğünde yazılanlara
göre kızının gitmek gibi bir kararı olma-
dığını da sözlerine ekleyen Maide T.,
“Çocuğumu harcasınlar istemiyorum.
Çocuğumu gönderenler ya da gitmesine
vesile olanlar burada yaşıyorlar. Gelecek-
leri garantide. Benim çocuğumun gelece-
ğini yaktılar. Günlüğünü buldum, benim
çocuğumun kafası çok karışık. Gitmek
gibi bir kararı da yoktu günlüğünde, ne
yapacağına dair kafası çok karışıktı” şek-

linde konuştu.

Protestolarımı sürdüreceğim

Kızı eve gelmediği sürece, protestosunu
sürdürmekte kararlı olduğunu belirten
Maide T., “Yaz, kış, tatil, demeden eyle-
mime devam edeceğim. Çocuğumun
Avrupa'da olduğunu tahmin ediyorum,
ama Suriye'ye de dağa da götürseler, ço-
cuğumun peşindeyim” dedi. Diyarbakırlı
anneler için Maide T., “Ben, burada yaşı-
yorum ve burada çalışmak zorundayım.
Diyarbakır anneleriyle nasıl dayanışma
içinde olabilirim bilemiyorum. Onlara da
Allah yardım etsin. Tehdit edildim,
demek ki diğer aileler de dayanışmaya
gelmiyor ya da gelmeyeceklerse, demek
ki onlar da tehdit ediliyorlar. Benzer du-
rumda çok ailenin olduğunu düşünüyo-
rum” dedi. DHA

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve kızının terör örgütü
PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen Maide T., “Çocuğumu önce
benden soğuttular, sonra da kopardılar. Kızım eve dönene kadar,
‘cuma eylemime’ sonuna kadar devam edeceğim” dedi

3 BİNDEN
FAZLA
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İran’da koronavirüs107 cAn AlDı

MERKEL’E
SESLENDi

Merkel'den
yardım istiyor

Kızının çok iyi niyetli olduğunu ve
malum dernekle tanıştıktan sonra
günbegün değişmeye başladığını dile
getiren Maide T., kızına kavuşabilmek
için sesini Almanya Başbakanı An-
gela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst
Seehofer'e ulaştırmaya çalışıyor.
Maide T., sözlerini “Eylemimi yap-
maktaki amacım, birilerine zarar ver-
mek değil. Sadece ve sadece
çoğumun geri gelmesin istiyorum.
Çocuğum geri gelene kadar, mücade-
lemi bırakmayacağım, bırakamam”
diyerek sonlandırdı.

Türkiye&Ukrayna ortaklığı
Türkiye ile Ukrayna, sınır ötesi suçlarla mücadeleyi etkinleştirmek için
deniz emniyeti konusunda iş birliğini güçlendirme kararı aldı

Ukrayna İçişleri Ba-
kanlığı Basın Servisin-
den yapılan açıklamaya

göre, Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi
Yağmur Güldere ve Ukrayna 
İçişleri Bakan Yardımcısı Tetyana
Kovalçuk’un bir araya geldiği top-
lantıda, sınır ötesi suçlarla ve diğer
tehditlerle mücadeleyi etkinleştir-
meye yönelik olarak iki ülke ara-
sında deniz emniyeti ve sınır
güvenliği konularında iş birliğinin
güçlendirmesi kararlaştırıldı. 
İki ülkenin vatandaşlarının sınır
geçiş prosedürlerinin gözden
geçirilmesi konusunun da ele 
alındığı belirtildi.

Ukraynalı polislere eğitim

Görüşmede ayrıca, Ukraynalı 
polislerin ve sınır muhafızlarının
Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’nın
eğitim merkezlerinde personel
eğitim programlarına katılması
imkanının da değerlendirildiği
kaydedildi. Toplantıya Kiev Bü-
yükelçiliği Müsteşarı Buket Ka-
bakçı ve Güvenlik İşbirliği ve
İçişleri Müşaviri Albay Ergün 
Cebeci de katıldı.

Sınırları değil
insanları koruyun
Almanya’nın Düsseldorf kentinde, Yunanistan
sınırında bulunan mültecilere destek için “Sınırları
değil insanları koruyun” çağrılı yürüyüş düzenlendi

almanya’nın Kuzey
Ren-Vestfalya (NRV)
Eyaletinin başkenti

olan Düsseldorf’ta Yunanistan sı-
nırında bekleyen mültecilere destek
amaçlı yürüyüş düzenlendi. Dü-
zenlenen yürüyüşte, Avrupa Birliği
(AB) ülkelerine ve mültecilere karşı
tavrı ile dikkat çeken Almanya İçiş-
leri Bakanlığı’na çağrı yapıldı. "Sı-
nırları değil, insanları
koruyun" yazılı pankartlar açılan
yürüyüşte, Düsseldorf Belediye
Başkanı Thomas Geisel konuşma
yaptı. Yürüyüşe katılanlar, Türkiye
ile Yunanistan sınırında bulunan
mültecilerin güvenli bir şekilde Av-
rupa Birliği topraklarına kabul
edilmesini talep etti. Yürüyüşte,
özellikle yanında ailesi bulunma-
yan ve reşit olmayan mültecilerin
Almanya ve diğer AB ülkelerine

kabul edilmesi istendi. Alman va-
tandaşlarının da katılım gösterdiği
yürüyüşe yaklaşık 200 kişi katıldı.

Bakanlık açıklama yaptı

Yürüyüşe katılanların çağrı yaptığı
Almanya İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan yayınlanan yazılı açıklamada,
Almanya İçişleri Bakanı Horst
Seehofer’in, "AB'nin sınırında dü-
zenli koşullara ihtiyacımız var.
Bunu başarmak için elimizden
gelen en iyi şekilde Yunanistan’ı
destekleyeceğiz. Ne Avrupa sınır-
ları, ne de Almanya sınırları, Tür-
kiye’den gelen mültecilere açık
değildir" ifadelerine yer verildi. Ya-
pılan bu açıklama, hem İçişleri Ba-
kanlığı hem de Bakanlık Basın
Sözcüsü Steve Alter tarafından
Arapça, İngilizce ve Almanca ola-
rak sosyal medyada paylaşıldı. 

Çin lideri Japonya ziyaretini erteledi
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Japonya'ya yapacağı resmi ziyaretin 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi

Pakistan’da 
bİna çöktü!

Pakistan'ın
Karaçi kentinde 5

katlı binanın çökmesi
sonucu ilk belirlemelere

göre 3 kişi öldü, 22 kişi ya-
ralandı. Dawn haber sitesine

göre, Karaçi Büyükşehir Tıp ve
Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr.

Salma Kauser, yaptığı açıklamada,
Gülbahar bölgesinde bir apartmanın

çöktüğünü ve enkazda kalan 3 kişinin haya-
tını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını
belirtti. Polis ve paramilis güçler, arama
kurtarma çalışmalarına destek vermek
üzere olay yerine sevk edildi. Çöken binada
çok sayıda kişinin ikamet ettiği bilgisi pay-
laşıldı. Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali
Şah, kurtarma çalışmalarının tamamlan-
masının ardından binaya ilişkin ayrıntılı
rapor hazırlanması talebinde bulundu.

Kızının PKK tarafından kaçırıldığı
iddiasında bulunan Maide T.
Alman Devlet Başkanı Merkel’e
seslendi. Maide T “Benim kızımı
kandırıp kaçırdılar. Yavrumun
bir an önce bulunmasını
istiyorum” ifadelerini kullandı.
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D A A S K U Ç A R olan kimse C A N A V A L
D E V Japon

kökenli A C E M E L Z E V K Z A R Uzun
soluklu U

Beyaz R O J D A D E M R E R K S V E O T A
A K U R alçak sesle S T E N O M R

D E F S K O S V A R
O Z M O S Ceylan L E ..." (Halk A A

Çok

Gelenek A Z L G A Z A L A B D A L
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U krayna Ulusal Sanat Akademisi’ne
bağlı Modern Sanat Araştırmaları
Enstitüsü’nde düzenlenen “Türki-

ye’den Çağdaş Sanat” sergsinin açılışına
Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Yağmur
Ahmet Güldere ve eşi Seda Güldere, Tür-
kiye Ukrayna İşadamları Derneği TUİD
Başkanı Burak Pehlivan, Ukrayna parla-
mentosundan parlamenterler ile çok sayıda
sanat eleştirmeni, küratör, sanatçı ve sanat
izleyicisi katıldı. Sergi ve açılış programı
hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğr.
Üy. Prof.Dr. Bünyamin Özgültekin, serginin
1951-1988 yılları arasında doğan üç jeneras-
yonu kapsayan ve günümüz Türk sanatında
aktüel yer bulan önemli sanatçıların eserle-
rini içerdiğini söyledi. Serginin, Türk çağdaş
sanatının 1980 sonrasında gelişen zengin
teknik ve farklı stil varyasyonlarını gözler
önüne serdiğini ifade eden Prof.Dr. Özgülte-
kin, sergide farklı dönem ve disiplinlerden
26 sanatçının yapıtlarının yer aldığını 
belirtti.

2 ülkenin de yoldaşlığı var 

Kiev’de düzenlenen açılış programı ve sergi
hakkındaki izlenimlerini aktaran Prof.Dr.
Bünyamin Özgültekin, “Katılım çok üst dü-
zeydeydi ve çok görkemli bir açılış oldu. Açı-
lışa gelen konuklarımıza sponsorlarımızdan
İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
yanı sıra sanat eleştirmeni, akademisyen
Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve sanat-
çımız Bedri Baykam’ın önsöz yazılarının yer
aldığı bir katalog takdim ettik” diyerek açılı-
şın ertesi günü de Türkiye Büyükelçiliği’nin
özel konutunda resepsiyon verildiği bilgile-
rini paylaştı. Yürüttükleri çalışmaların iki
ülke arası ilişkiler ve karşılıklı sanatsal etkile-
şim açısından değerlendirmesini yapan
Prof.Dr. Özgültekin, açılışı yapılan sergiyi
“Kiev ile İstanbul arasında kültürel çoğulcu-
luk ve tarihsel tanıklık açısından oldukça be-

reketli ama bir yandan da gerilimli bir alan
da var. Sanatçılar tarafından tüm bunlar iz-
lendi, not edildi. Bu açıdan pozitif bir zıtlı-
ğın ürettiği bir kader yoldaşlığı da o kültürel
zenginliğin bir refleksi olarak çalışmaları-
mıza değer kattı” diye konuştu.

Biz yolu açtık arkası gelecektir

“Türkiye ve Ukrayna Batı’daki diğer ülkeler
gibi çağdaş sanatlara büyük kaynaklar akta-
rabilen uluslar olmasa da sanatın değerli ol-
duğunu yıllardan beri anlayan ülkeler”
değerlendirmesinde bulunan Özgültekin,
şunları söyledi: “Bizi en iyi anlayacak olan

ülkelerden birisi diye düşünüyorum ben Uk-
rayna’yı. Ukrayna’yı da en iyi anlayacak ül-
kelerden biri biziz. Her şey Avrupa
sanatındaki gibi hoşgörülü, fırsatların önüne
serildiği bir alan değil, tam tersine sıkıştırıl-
mış, kırılgan bir alan da var. İki ülke ara-
sında sanatsal bir yazgıdaşlıkla ortak
özellikleri de görebildik. Bu serginin oluştur-
duğu hava, ardından başka bağlantıları geti-
recek. Bir sonraki adımda Ukraynalı
sanatçılar Türkiye’ye gelecek. Daha kişisel
sergiler olacak. Bu kanal bundan sonra
sıkça işlenecek diye düşünüyorum. Bu ser-
giyle biz yolu açtık, öncüler olduk.” DHA
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SANATCILAR KIEV’DE 
BUYUK ILGI GORDU

OYUNCU ve senarist Gupse
Özay'ın kaleme aldığı ve başro-
lünde oynadığı "Eltilerin Savaşı"

filmi en çok izlenen yapım oldu. İki eltinin
birbiriyle çekişmesini komik bir dille işleyen
film, vizyondaki 5. haftasında 3 milyon 324
bin seyirciye ulaştı. Filmden elde edilen gelir
ise 58 milyon 276 bin lira oldu. TRT Ço-
cuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın
yeni macerası "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe",
en çok izlenen filmler arasında ikinci sıraya
yerleşti. Animasyon türündeki film, 27 Aralık
2019'da vizyonda seyirciyle buluşarak, izle-
yenlerin büyük ilgisiyle karşılaşmıştı. Yapım,
2 milyon 478 bin 700'ü 2020'de olmak üzere
toplam 3 milyon 435 bin 240 kişi tarafından
izlendi. Filmden, 55 milyon 637 bin 941 lira
hasılat elde edildi. Başrollerini Ahmet Kural
ile Murat Cemcir'in paylaştığı, komedi tü-
ründeki film "Baba Parası" en çok izlenenler
listesinde üçüncü sırada yer aldı. Yapımı 1
milyon 872 bin 74 kişi izledi, elde edilen gelir
ise 31 milyon 733 bin 853 lira oldu.

Gamonya, beşinci 
sıradan listeye girdi

Adana'yı geride bırakıp yeni bir yaşam için
İzmir'e gelen Savaş ve arkadaşlarının yaşa-
dıklarını anlatan, aynı isimli dizinin sinema
filmi "Sıfır Bir" en çok izlenen dördüncü film
olarak dikkati çekti. Film 868 bin 499 seyirci

sayısına ulaşırken, gişeden 15 milyon 463 bin
795 lira gelir getirdi. Fantastik macera türün-
deki çocuk filmi "Gamonya: Hayaller Ülkesi",
808 bin 20 kişi tarafından izlenerek listenin
beşinci sırasına girdi. Bilmediği bir dünyada

zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocu-
ğun hikayesini konu edinen filmden, 13 mil-
yon 337 bin 181 lira hasılat elde edildi.
İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp baş-
rolünde yer aldığı "Bayi Toplantısı", en çok iz-

lenen altıncı film oldu. Beyaz eşya işiyle uğ-
raşan üç esnafın, gittikleri üç günlük bayi
toplantısı sırasında başlarına gelen olayları
işleyen filmden elde edilen gelir, 13 milyon
241 bin liraya ulaştı. Yapımcılığını Mehmet
Bozdağ'ın üstlendiği "Türkler Geliyor: Adale-
tin Kılıcı" filmi, 500 bin 404 kişi tarafından iz-
lenerek, yedinci sıraya yerleşirken, yapımdan
elde edilen gelir ise 7 milyon 192 bin lira
oldu.

Cem Yılmaz'ın filmini 
440 bin kişi izledi

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolünde
oynadığı "Karakomik Filmler" projesinin,
"Deli" ve "Emanet" adlı iki orta metraj yapım-
dan oluşan ikinci halkası, 440 bin 672 izleyi-
ciye ulaşarak en çok izlenen sekizinci yapım
oldu. Filmden elde edilen gelir, 8 milyon 501
bin liraya ulaştı. Başrollerini Nesrin Cavad-
zade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaş-
maz'ın paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 2",
listenin dokuzuncu sırasında yer aldı. Yapımı
394 bin 79 kişi izlerken, hasılatı ise 7 milyon
189 bin 282 lira oldu. Ellerinde büyüdükleri
"Nezihe"nin rahatsızlığı sebebiyle yıllar sonra
buluşan bir grup arkadaşın hikayesini konu
edinen "Biz Böyleyiz" filmi, en çok izlenenler
listesinde 10. sırada yer buldu. Toplam 370
bin 463 kişinin izlediği yapımdan 7 milyon 67
bin 774 lira gelir elde edildi.

İKÜSAG Toraman’ı ağırlıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) sanat sezonunun beşinci sergisinde, seramik eserleriyle sanatçı Deniz Toraman’ı konuk ediyor
İstanbul Kültür Üniversitesi sanat Galerisi (İKÜ-
saG), sanat sezonunun beşinci sergisinde, farklı dö-
nemlerde ve tekniklerle oluşturduğu seramik
eserleriyle sanatçı Deniz toraman’ı ağırlıyor. sanat-
çının yarı-retrospektif çalışmalarının yer aldığı kişi-
sel sergi, 18 Mart Çarşamba günü, saat 15.00’te,
İKÜ ataköy yerleşkesinde gerçekleşecek açılış kok-
teyli ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak. sanat
hayatına resim çalışmalarıyla başlayan Deniz tora-

man, daha sonra bu serüvenini üç boyuta taşımaya
karar verdi ve seramik çalışmalarına başladı. teknik
bilgilerini, kendi atölyesinde hem Şamot hem beyaz
çamur üzerinde uygulamaya başlayan sanatçı, çalış-
malarına ikinci materyal olarak gümüşü de ekledi.

Özgürlük tanımına dikkat çekiyor

Doğadaki ve günlük yaşantıdaki formları, yalın ve
fonksiyonel bir şekle dönüştürerek sanatseverlere

aktarmaya çalışan toraman’ın eserlerinde, bilin-
çlilik ve sanatsal iç görünün izlerini görmek müm-
kün. İç dünyasını sık sık sanatına yansıtan Deniz
toraman, ürettiği yüzlerce kuş figürü ile “özgür-
lük” tanımına da dikkat çekiyor. bugüne kadar
pek çok karma ve kişisel sergisi bulunan sanatçı-
nın, yaklaşık 15 eserinin yer aldığı seramik sergisi
15 nisan Çarşamba gününe kadar İKÜsaG’da sa-
natseverlerin ziyaretine açık olacak.

Küratörlüğünü Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr.Üy. sanatçı Bedri Baykam’ın üstlendiği “Türkiye’den Çağdaş Sanat” sergisi Ukrayna’nın
başkenti Kiev’de açıldı. Sergi, Kiev Modern Sanat Araştırmaları Enstitüsü’nde 15 Mart tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak

15 Mart'a kadar açık
Türkiye’nin önemli sanatçılarının
büyük ebatlı ve çok görkemli eserlerle
sergiye katıldığını belirten Prof.Dr.
Bünyamin Özgültekin, “En küçüğü
180x180 cm ebadında çok büyük re-
simler götürüldü. Gerçekten sanat
adına büyük bir çıkarmaydı diyebili-
rim” ifadelerini kullandı. “Türki-
ye’den Çağdaş Sanat” sergisi, Kiev
Modern Sanat Araştırmaları Enstitü-
sü’nde 15 Mart tarihine kadar sanat-
severlerin ziyaretine açık olacak.

Box Office Türkiye'den derlenen
bilgilere göre, ilk 10 sıranın

tamamına yerli filmlerin
yerleştiği iki ayda, gişeden elde
edilen gelir 257 milyon 800 bin

lirayı aşarken, 15 milyonu aşkın
kişi sinema salonlarını doldurdu

SINEMASEVERLER
SALONLARI DOLDURDU

Bu konser
kaçmaz!
Genç kuşağın en dikkat çeken
virtüözlerinden Alena Baeva, 
9 Mart Çarşamba akşamı CRR’de
Avrupa’nın sayılı orkestralarından
“Ulusal Basque Orkestrası” ile sahne
alıyor. Birçok uluslararası yarışmada
birincilik ödülünü kazanan Alena
Baeva, Türkiye’de nadir din-
lenebilecek eserleri seslendirecek

BÜYÜKuluslarası yarışmala-
rın birincisi keman virtüözü
Alena Baeva, gelmiş geçmiş

en popüler konçertolardan biri olan
Alman Besteci Max Bruch’ın 1 no’lu
keman konçertosunu icra edecek. Avus-
turyalı şef Hans Graf ‘ın yöneteceği orkes-
tra Türkiye'de çok nadiren canlı
dinlenebilecek romantik müziğin en gi-
zemli şahaseri, Anton Bruckner’in son
senfonisini seyirci ile buluşturacak. Kon-
ser öncesi, Cemal Reşit Rey Konser Sa-
lonu Genel Yayın Yönetmeni Cem
Mansur “Bruckner, bir tuhaf adam” baş-
lıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Ulusal Basque Orkestrası

İspanya’nın önde gelen senfoni orkestra-
larından biridir. Bask kültürünün dünya
genelinde tanınması için adeta bir kültür
elçisi rolü üstlenen Bask Orkestrası; şim-
diye kadar Almanya, Avusturya, İsviçre,
Fransa, İngiltere, İtalya’nın yanı sıra Ar-
jantin, Brezilya ve Şili gibi Latin Amerika
ülkelerinin de dâhil olduğu çok sayıda
uluslararası turneye katılmıştır. Geniş re-
pertuvara sahip olmasıyla tanınan seçkin
Avusturyalı şef HansGraf;Houston Sen-
foni, Calgary Filarmoni, OrchestreNatio-
nal Bordeaux Aquitaine’de müzik
direktörlüğü yaptı. Ayrıca Salzburg Mo-
zarteumve Bask Ulusal Orkestrası’nı yö-
netti. Graf, Fransız Hükümeti tarafından
“Chevalier de l'Ordre de la Legiond'Hon-
neur”, Avusturya Cumhuriyeti'ne hizmet-
leri için de“Grand Decoration of Honour
in Gold”ile ödüllendirildi. Aynı zamanda
Salzburg Mozarteum Üniversitesi Orkes-
tra Şefliği Bölümü’nde Emeritus Profesör
unvanına sahiptir.

Turna Misali film!
ANADOLU'NUN bin yıllık
konargöçer yaşam tarzını
sürdüren Sarıkeçili Yörükle-

rinin hayatı, "Turna Misali" filmiyle
beyaz perdeye aktarılacak. Göçebe ola-
rak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla
sağlayan ve mevsimlere göre ova veya
yaylalarda kurdukları kıl çadırlarda ya-
şamlarını sürdüren Yörüklerin yaşamı,
İffet Eren Danışman Boz ve Eyüp Boz
tarafından senaryolaştırıldı. Kışın gel-
mesiyle ılıman iklime sahip Mersin'in
Silifke, Gülnar, Anamur, Bozyazı ve Ay-
dıncık ilçelerindeki ormanlık alanlara
göç eden Sarıkeçili Yörüklerinin haya-
tını konu alan filmin çekimlerine bu ay
içerisinde başlanacak.  DHA

Kiev’deki etkinliğe katılan Prof. 
Dr.Bünyamin Özgültekin, “Katılım
oldukça yoğun oldu. Sanat her iki
ülkeyi de birleştirdi” diye konuştu.



Mücadeleyİ, Fenerbahçe Kulübü Baş-
kanı Ali Koç, yöneticilerden Semih Özsoy,
Selahattin Baki ve Simla Türker Beyazıt ile
saha kenarından izledi. Karşılaşmaya bo-
yalı alanı kullanarak başlayan Fenerbahçe
Beko, 3. dakikada skoru 7-0'a getirdi.
Kalan bölümde özellikle üç sayı çizgisinin
gerisinden etkili olan Fenerbahçe Beko, ilk
çeyreği 22-20 üstün tamamladı. Müsaba-
kanın ikinci periyodu karşılıklı basketlerle
başladı. Fenerbahçe Beko, Williams ile hü-
cumda etkili olurken, konuk ekip Perperog-
lou ile sayılar buldu.Konuk ekip bu
hücumdan Perperoglou ile yararlanamadı
ve Fenerbahçe Beko parkeden 66-63 
galip ayrıldı. DHA

artİStİk Cimnastik Dünya Şampiyona-
sı'ndaki performanslarıyla olimpiyat kotası
alan Ferhat Arıcan, Mersin'de 28 Şubat-1
Mart'ta gerçekleştirilen Türkiye Cimnastik
Şampiyonası'nda da kulplu beygir ve para-
lel aletinde altın madalyaya uzandı. Brezil-
ya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat
Oyunları'na katılarak, erkeklerde 108 yıl
sonra olimpiyatlarda mücadele eden ikinci

Türk cimnastikçi unvanını
alan Ferhat, 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'nda bu
kez madalya için mücadele
edecek. Kariyerinde ikinci
kez olimpiyatlarda ter döke-
cek Ferhat, bu alanda henüz
madalyası bulunmayan
Türkiye'ye de bu gururu ya-
şatmak istiyor. Ferhat, Tok-
yo'da 24 Temmuz-9

Ağustos'ta yapılması planlanan olimpiyat-
larda başarılı olması halinde Türkiye'ye
cimnastikte ilk madalyasını kazandıracak.
Ferhat Arıcan,  yaptığı açıklamada, Tokyo
yolunda hazırlıklarının hızla sürdüğünü
söyledi.
DHA
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Fenerbahçe

potada 
kazandı

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası'nın
başlamasına 99 gün
kala A Milli Futbol
Takımı'nın önemli
isimlerinden sakatlık
haberleri gelmeye
devam ediyor

İStanbul'da 30 Mayıs'ta yapılacak
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının
biletleri satışa çıkarıldı. UEFA'dan yapı-
lan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat
Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi

final maçının bilet fiyatları, 70 avro (476
lira) ile 600 avro (4 bin 86 lira) arasında
değişiyor. Finali canlı izlemek isteyen 6
binin üzerinde futbolsever, UEFA'nın in-
ternet sitesinden 12 Mart Perşembe TSİ

16.00'ya kadar satışa sunulacak biletler-
den faydalanabilecek. Turnuvada finale
kalacak takımların taraftarlarına toplam
40 bin adet (her biri için 20 bin adet)
bilet ayrıldı. DHA

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin
27. haftasında sahasında Sırbistan'ın
Kızılyıldız  takımını 66-63 yendi

Hedef 
madalya ile
dönmek
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, katılma
kotasını elde ettiği 2020 Tokyo Olimpiyat
Oyunları'ndan başarılı sonuçla dönerek
Türkiye'ye bu alanda ilk madalyasını
kazandırmayı hedefliyor

Mıllı takıM’a 
nazar deGdı

sp  r

a y-yıldızlı ekibi EURO 2020'ye götüren
kadroda yer alan Lille'den Yusuf Yazıcı,
Juventus'tan Merih Demiral, Crystal Pa-

lace'tan Cenk Tosun ve son olarak Schalke
04'ten Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle saha-
lardan uzun süre ayrı kalacak. Yusuf Yazıcı'nın
ön çapraz bağları koptu, Merih Demiral'ın sol
diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menis-
küs yaralanması tespit edildi. Cenk Tosun dizin-
den sakatlandı ve Ozan Kabak'ın da bel
omurgasındaki 2, 3 ve 4. omurunda kırık mey-
dana geldi. Kariyerini Fransız ekibi Lille'de sür-
düren Yusuf Yazıcı'nın, takımının 21 Aralık
2019'da Monaco ile deplasmanda oynadığı
maçta sağ diz ön çapraz bağları koptu. Müca-
delenin 38. dakikasında oyuna giren Yusuf, 87.
dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zo-
runda kalmıştı. Fransız basını, Yusuf'un 23 Ma-
yıs'ta sona erecek Fransa Ligi'nde bu sezon
forma giymesinin zor olduğunu ve EURO
2020'ye yetişip yetişmeyeceğinin ise belirsiz ol-
duğunu yazdı.

Merih 6-7 ay sahalardan 
uzak kalacak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından
Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, sol diz
ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs
yaralanması tespit edildi. Serie A'nın 19. hafta-
sında 12 Ocak'ta Juventus'un Roma ile deplas-
manda oynadığı maçın 16. dakikasında
sakatlanan Merih'in 6-7 ay sahalardan uzak ka-
lacağı açıkladı. İtalyan kulübünden yapılan

açıklamada, Merih'in 14 Ocak'ta Avusturya'nın
Innsbruck kentinde başarılı bir operasyon ge-
çirdiği kaydedilmişti.

cenk Tosun dizinden sakaTlandı

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekiplerin-
den Everton'dan bu sezonun devre arasında
Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun, Palace
ile 3 Mart'ta çıktığı antrenmanda sakatlandı. İn-
giliz kulübünden Cenk'in sağlık durumuyla ilgili
henüz resmi bir açıklama gelmezken, İngiliz ba-
sını milli futbolcunun dizinden sakatlandığını 6-
7 ay sahalardan uzak kalacağını iddia etti.

ozan kabak 9-12 hafTa arası yok
Alman ekibi Schalke 04'ün Bundesliga'nın 24.
haftasında, 29 Şubat'ta deplasmanda Köln ile
yaptığı karşılaşmada Ozan Kabak'ın girdiği ikili
mücadelede yere düşmesi sonucunda bel
omurgasındaki 2, 3 ve 4. omurunda kırık
meydana geldi. Alman kulübünden yapı-
lan açıklamada, Ozan'ın 9-12 hafta sa-
halardan uzak kalacağı kaydedildi.
Ozan sakatlığının alt sınırı olarak
gösterilen 9 haftada iyileşmesi
durumunda Nisan sonunda ta-
kımla çalışmalara başlayabile-
cek ve 12 Haziran'daki hazırlık
maçına yetişme şansı doğacak.

son sakaTlık haberi
ÖMer Toprak'Tan

Almanya'nın Werder Bremen ta-

kımında forma giyen Ömer Toprak'ın, dün Ein-
tracht Frankfurt ile oynanan Almanya Kupası
mücadelesinde fibula kemiği kırıldı. Rakibinin
sert müdahalesiyle yerde kalan Ömer, sedye ile
hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli oyuncunun da
sahalara geri dönüşünün uzun sürmesi bekleni-
yor. Son dönemde A Milli Takım aday kadro-
suna davet edilmeyen Ömer, son olarak 9 Ekim
2017'de oynanan Finlandiya maçında milli for-
mayı giymişti.

nazıM sangare'nin 
sakaTlığı sürüyor

Milli takım kadrosunda yer alan Antalyasporlu
Nazım Sangare de Akdeniz ekibinin devre arası
kampında dizinden sakatlandı. Sakatlığının ar-
dından ameliyat edilen ve Süper Lig'de ikinci

yarı oynanan
7 maçta

ta-

kımındaki yerini alamayan Nazım'ın tedavisine
devam ediliyor.

uzun süre sakaTlık yaşayanlar

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan oyuncuların
yanı sıra uzun süre sahalardan uzak kalan ve
kısa bir süre önce formasına kavuşan isimler
de bulunuyor. Abdülkadir Ömür, Kenan Kara-
man, Emre Akbaba ve Hasan Ali Kaldırım uzun
süre sonra sahalara geri dönen isimler ara-
sında bulunuyor. Tedavisi süren Dorukhan To-
köz'ün de yakında Beşiktaş'ın kadrosunda yer
alması bekleniyor. Trabzonspor'un UEFA Avrupa
Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK
ile oynadığı maçta sakatlanan genç oyuncusu
Abdülkadir Ömür 12 Eylül'de menisküs ameli-
yatı olmuştu. Abdülkadir, sakatlığının ardından
ilk kez 29 Mart'ta Çaykur Rizespor ile oynanan
maçın son 2 dakikasında oyuna girdi ve saha-
lara döndü. Alman ekibi Fortuna Düsseldorf for-
ması giyen Kenan Karaman da geçirdiği ağır
zatürre sebebiyle formasından 4 ay uzak kaldı.
Fortuna Düsseldorf'un, 19 Ekim'de Mainz ile

oynadığı maçtan sonra zatürre teşhisi konan
Kenan, 22 Şubat'ta oynanan Freiburg karşı-
laşmasıyla takımındaki yerini aldı. Fener-
bahçe'nin sezon başı kampında Bayern
Münih ile oynadığı maçta sakatlanan ve
sahalardan uzun süre ayrı kalan Hasan Ali
Kaldırım, forma giymeye başladıktan
sonra bir kez daha sakatlanmıştı. Hasan
Ali, sarı-lacivertli ekipteki eski form duru-

munu yakalamaya çalışıyor. DHA

Geçtiğimiz sezon iki ağır sakatlık yaşayan Galatasaraylı

Emre Akbaba ise Süper Lig'de 253 gün formasından ayrı

kaldı. Emre, sarı-kırmızılı ekibin 19 Ocak'ta Yukatel Denizlis-

por ile oynadığı maçta sahadaki yerini aldı. Beşiktaş'ın genç

futbolcusu Dorukhan Toköz de siyah-beyazlı takımın 6

Ekim'de Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlan-

mıştı. Sağ dizinde patella (diz kapağı) çıkığına bağlı ola-

rak diz kapağında kıkırdak kopması tespit edilen ve

ameliyat edilen Dorukhan, Beşiktaş'ta bireysel

çalışmalarına devam ediyor. Dorukhan'ın

yakında sahalara dönmesi 

bekleniyor.

dorukhan 

sahalara çıkıyor

Gençlere forma vermiyorlar
Süper Lig'de genç futbolcular bu sezon da forma bulmakta zorlanıyor.  Türk futbolunun en çok tartışılan
konularından biri genç futbolcuların yeteri kadar süre alamaması. Genç yetenekler, Avrupa'nın yıldızlarla dolu
rekabetçi liglerinde takımlarında süre bulurken, Türkiye'de ise genelde yedek kulübesinde kalıyor.
Süper Lig'de bu sezon 10 maç ve üstünde
süre alan 21 yaş ve altı oyuncu sayısı 12
oldu. Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır
(21), 24 kez takımıyla sahaya çıktı ve Süper
Lig'de en fazla forma giyen genç oyuncu
oldu. Altay ayrıca, takımının ligdeki bütün
maçlarında görev alan tek 21 yaş ve altı fut-
bolcu. Altay Bayındır'ı 21 maçta görev alan
Gençlerbirliği oyuncusu Berat Ayberk Öz-
demir (21) takip ederken, Fraport TAV An-
talyaspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul
Mukairu (20) 20 maç ile 3. sıradaki yerini
aldı. Hes Kablo Kayserispor forması giyen
16 yaşındaki Emre Demir, Süper Lig'in 11.
haftasında Gençlerbirliği ağlarını havalandı-
rarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü
oldu. 15 Ocak 2004 doğumlu Emre, 15 yaş
9 ay 25 günü doldurduğu gün Süper Lig'de

gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon takımında
11 karşılaşmada görev alan Emre Demir, 5
kez ilk 11'de sahaya çıkarken 6 kez oyuna
sonradan girdi.

12 genç oyuncudan 9'u Türk

Süper Lig'de 10 maç ve üstü karşılaşmada
görev alan 12 genç futbolcudan 9'u Türk
oyunculardan oluştu. Altay, Berat ve Em-
re'nin yanı sıra Fraport TAV Antalyasporlu
Doğukan Sinik (21), Gençlerbirliği'nden
Rahmetullah Berişbek (20), Fenerbahçeli
Ferdi Kadıoğlu (20), Trabzonsporlu Yusuf
Sarı (21), Beşiktaşlı Güven Yalçın (21) ve
Kayserisporlu Aksel Aktaş (20) 10 maç üstü
görev alan Türk gençler oldu. Öte yandan,
Çaykur Rizespor'dan 21 yaşındaki Montas-
sar Talbi ile yine aynı yaşta olan İttifak Hol-

ding Konyasporlu Erdon Daci 12 kişilik lis-
tede yer alan diğer yabancı futbolcular ola-
rak öne çıktı.

Avrupa'daki Türk gençler

Avrupa'nın farklı ülkelerinde oynayan 5
Türk milli genç bu sezon 10 maç ve üstü
forma giydi. Sezon başında Rapid Vien-
na'dan transfer olduğu İtalya'nın Sassuolo
takımında forma giyen Mert Müldür (20)
toplamda 15, Hollanda'nın Feyenoord takı-
mında oynayan Orkun Kökçü (20) 21, Al-
manya'da Schalke 04 forması giyen
oyuncular Ahmed Kutucu (20) 16 ve Ozan
Kabak (19) 19, sezona Hollanda'nın Sparta
Rotterdam takımında başlayıp Brentford'a
transfer olan Halil Dervişoğlu (20) ise
toplamda 19 lig maçında şans buldu

İstanbul’dakİ fİnalİn bİlet satışları başladı
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V odafone Park'taki Beşiktaş-MKE Ankara-
gücü mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönete-

cek. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde son
5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10
puan toplayarak tırmanışa geçen siyah-beyazlı ekip,
26. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi MKE An-
karagücü karşısında galibiyet ve moral arayacak.
Ligde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Be-
şiktaş, 40 puanla 5. sırada yer alıyor. MKE Ankara-
gücü ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgiyle 20
puan toplayarak 17. sırada bulunuyor.

Vodafone Park'ta zorlanıyor

Beşiktaş, Vodafone Park'taki son 6 maçta sadece 2
kez kazanabildi. Söz konusu maçlarda Gençlerbirli-
ği'ni 4-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden
siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 2-2 berabere
kaldı. Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malat-
yaspor'a 2-0 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-1'lik
skorlarla mağlup olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Ku-
pası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-
2 yenildi.

Derbi öncesi sarı kart alarmı

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı
kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba
Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Kou-
dou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, yarınki karşılaş-
mada kart gördükleri takdirde Galatasaray
karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Gökhan Gönül oynayamayacak

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan
ve sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. de-
rece kas zorlanması tespit edilen Gökhan Gönül,
MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı ekipte henüz hazır olmayan Doruk-
han Toköz de yarınki karşılaşmada görev alamaya-
cak. İki takım arasında geride kalan 101 maçta
Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 25 karşı-
laşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlaya-
madı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188
gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Sezo-
nun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka gol-
süz sona erdi.

Ankaragücü kazanmakta zorlanıyor

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile yaptığı lig maçla-
rında galip gelmekte oldukça zorlanıyor. İki takım
arasında Süper Lig'de oynanan son 23 maçta Be-
şiktaş 18 galibiyet aldı, taraflar 4 karşılaşmada eşit-
liği bozamada, başkent temsilcisi bu sürede sadece
bir kez kazanabildi. MKE Ankaragücü, söz konusu
süre içindeki tek galibiyetini 13 Şubat 2011 tari-
hinde evindeki maçta 1-0'lık skorla aldı.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında
Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-
beyazlılar, evindeki 50 maçın 41'ini kazanırken, 7
kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi. Evindeki
son 11 randevuda rakibini puansız gönderen Beşik-
taş, sahasında attığı toplam 109 gole karşılık kale-
sinde 30 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'da
yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.

15

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar başkent ekibini
mağlup ederek çıkışını sürdürmek isterken, Ankaragücü ise İstanbul'dan puanla dönüp düşme hattından uzaklaşmaya çalışacak

DOLMABAHCE’DE
ZORLU MUSABAKA

Sivasspor kupaya talip
Demir Grup Sivassporlu gole dönük orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, "Sonuna kadar bu mücadelenin içinde
olmak istiyoruz. Hepsine başarılar diliyorum ama en iyi olan kupayı kaldırsın, biz de buna talibiz" dedi
Demir Grup Sivasspor'un gole
dönük orta saha oyuncusu Yasin Öz-
tekin, kırmızı-beyazlı ekibin şampi-
yonluk yarışında sonuna kadar yer
alacağını söyledi. Sivasspor'un devre
arası transfer döneminde Gözte-
pe'den kadrosuna kattığı Yasin,  yap-
tığı açıklamada, kırmızı-beyazlı
ekipte iyi bir arkadaşlık ortamı oldu-
ğunu, herkesin takımın başarısı için
elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini
belirtti. Kırmızı-beyazlı formayı giy-
mekten mutlu olduğunu dile getiren
Yasin, Sivasspor'un bu sezonki başa-
rısının taraflı tarafsız tüm spor ka-
muoyunun dikkatini çektiğini ifade
etti. Sivas ekibinin şampiyonluk yo-
lunda emin adımlarla yürüdüğünü
vurgulayan Yasin, "Çekici bir lig, aynı
puanda olan 3 takım var. Biz sonuna
kadar bu mücadelenin içinde olmak

istiyoruz. Hepsine başarılar diliyo-
rum ama en iyi olan kupayı kaldırsın,
biz de buna talibiz." dedi. Kırmızı-be-
yazlı ekibin maç maç bakarak ilerle-
diğini aktaran Yasin, "Ona göre
çalışıyoruz, ona göre hareket ediyo-
ruz. Tek tek maçlara çıkıp her maçı
final maçı gibi görüp inşallah sezon
sonu güzel şeyler elde etmek istiyo-
ruz." diye konuştu.

Galatasaray maçında 3 puanı
almak istiyoruz

Sivasspor'un ligin 25. haftasında sa-
hasında Galatasaray'a karşı zorlu bir
mücadele vereceğini ve eski takımına
karşı oynayacağını söyleyen Yasin,
şunları kaydetti: "Galatasaray'ı bu-
rada görmek benim için sevindirici
çünkü orada 4 yılım geçti. 6 kupa ka-
zandım, çok güzel anılarım var. Ama

şu anda Sivasspor'dayım o yüzden
sadece Sivasspor'a konsantre oluyo-
rum. İyi sonuç almak istiyoruz, iyi de
hazırlanıyoruz. Sonuçta gerçekten
şampiyon olmak istiyorsan böyle
maçları kazanmak gerekiyor. Biz de
ona göre çalışıp ona göre hareket
ediyoruz. İnşallah seyircimizle bera-
ber o gün, 90 dakikada en iyi şekilde
konsantre olup 3 puanı almak istiyo-
ruz."

Sezon sonu kupayı 
almak istiyoruz

Takım olarak tek hedeflerinin sezon
sonu kupa kaldırmak olduğuna deği-
nen Yasin, "Sonuçta bu futbol, sa-
hada oynanıyor. Dışarıda kim ne
konuşursa konuşsun sahada iyi ol-
duktan sonra, sahada yüzde 100'ünü
verdikten sonra zaten hiç kimse

bunun önüne geçemez. İnşallah
sezon sonu bu kupayı almak istiyo-
ruz." ifadelerini kullandı. Yasin, "Ta-
raftarlarımız stadı doldursun çünkü
onlar olmadan sahada bir kişi eksik
oluyoruz” dedi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sarı kart
tehlikesi
Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda Aytemiz
Alanyaspor’u 2-1 yenerek 2 hafta aradan sonra 3 puan
alan Beşiktaş, 25’inci haftanın açılış maçında Cuma ak-
şamı Ankaragücü’nü ağırlayacak. Karşılaşmanın bir hafta
sonraki Galatasaray maçından önce olması, takımda 6 fut-
bolcunun sarı kart ceza sınırında bulunması ve Başkent
ekibinin düşme hattından kurtulma çabası, Siyah-Beyazlı-
lar için mücadelenin önemini iki kat artırıyor. Kara Kar-
tal’da; Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Umut
Nayir, Kevin N’Koudou ve Tyler Boyd, Ankaragücü maçına 3
sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. İsmi geçen 6 oyuncudan
Burak, Atiba, Caner ve N’Koudou’nun maçta oynamasına
kesin gözüyle bakılırken, geçen hafta ilk 11’de başladığı
Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında göz dolduran Tyler
Boyd’un da sahada olması ihtimal dahilinde. Teknik direk-
tör Sergen Yalçın ise 3 puanı oyuncu kaybı olmadan alıp,
Galatasaray derbisine moralli çıkmak amacında. Bunun
için de oyuncularını sürekli uyaracak olan tecrübeli teknik
adam, futbolculardan özellikle hakemle diyaloğa girme-
melerini isteyecek. Rakip oyuncularla da sert tartışmalar
yaşanmasını istemeyen Yalçın’ın özel toplantılar yaparak
futbolculara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Trabzon kayıp istemiyor
Süper Lig'de hafta sonu Gaziantep FK'ya konuk olacak Trabzonspor, dış sahada 165 günlük
yenilmezliğini sürdürerek zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmenin mücadelesini verecek
Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart
Cumartesi günü Gaziantep FK'ya
konuk olacak Trabzonspor, deplas-
manda 165 günlük yenilmezliğini sür-
dürerek yoluna devam etmenin
mücadelesini verecek. Ligde bir maç
eksiğiyle 48 puanla ikinci sırada yer
alan bordo-mavililer, bu sezon deplas-
manda çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4
beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Dış sa-
halardaki müsabakalarda 19 puan
toplayan bordo-mavili ekip, son 9 se-
zondaki en iyi deplasman performan-
sını sergilerken ligde de dış sahada en
başarılı ekip konumunda bulunuyor.

Tek yenilgi Sivas'ta

Trabzonspor, dış sahada bu sezon tek
yenilgisini Demir Grup Sivasspor dep-
lasmanında son dakikada yediği golle
aldı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan
karşılaşmanın ardından bordo-mavili-
ler, 165 gündür deplasmanda mağlup
olmayarak dış sahada da en uzun sü-
reli yenilmezlik serisini yaşayan ekip
oldu. Trabzonspor, ligde kalan 11
maçın 7'sini deplasmanda oynayacak.

Bordo-mavililer, ligin 25. haftasında
Gaziantep FK'ye konuk olacak, ardın-
dan erteleme maçında BtcTurk Yeni
Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligin 27.
haftasında Göztepe, 28. haftasında da
Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla art
arda yine iki dış saha maçına çıkacak
Karadeniz ekibi, daha sonra 30. haf-
tada Galatasaray ile İstanbul'da karşı
karşıya gelecek. Karadeniz ekibi, ligin
32. haftasında Yukatel Denizlispor'a,
ligin son haftasında da Hes Kablo
Kayserispor'a konuk olarak bu sezonki
maçlarını tamamlayacak.

Bu sezonki deplasman maçları

Trabzonspor, bu sezon Çaykur Rizes-
por'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-0, Fraport
TAV Antalyaspor'u 3-1, İttifak Holding
Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-0
mağlup etti. Kasımpaşa, Fenerbahçe
deplasmanlarında 1-1'lik, Medipol Ba-
şakşehir ve Beşiktaş deplasmanların-
dan 2-2'lik beraberlikle dönen
Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Demir
Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik 
sonuçla aldı.
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k uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘Elele
Yerelde’ projesi kapsamında Girne,
Değirmenlik, İskele, Tatlısu ve Lapta

belediyelerinin ilgili birimlerinden ve Kıbrıs
Türk Özürlüler Derneği yönetiminden olu-
şan 14 kişilik heyet ile Beylikdüzü’ne ziya-
rette bulundu. İstanbul’daki program ve
çalışmalarını Engelsiz Hayat Dayanışma
Derneği Başkanı Adem Kuyumcu'nun da-
nışmanlığında gerçekleştiren heyet, Beylik-
düzü’nde erişilebilirlik çalışmalarıyla ilgili
incelemeler yaptı. Ziyaret kapsamında Bey-
likdüzü Belediyesi Sağlık Müdürlüğü, En-
gelsiz Yaşam Merkezi, Bağımlılıkla
Mücadele Merkezi, Anadolu Caddesi,
Yaşam Vadisi, BAKSM ve Erişilebilir Kü-
tüphane ile okulları gezen heyeti daha
sonra Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-

met Murat Çalık ağırladı. 

Beylikdüzü için çalışacağız

İstanbul’un ilk Şehir Plancısı Belediye Baş-
kanı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık kentlerin herkes için
erişilebilir tasarlanması gerektiğini paylaşır-
ken heyette bulunanlar yapılan hizmet ve
uygulamalarla ilgili memnuniyetlerini iletti.
Başkan Çalık, “Engelli bireylerin güvenli ve
konforlu bir kentte yaşam sürmesi adına
erişilebilir bir Beylikdüzü inşa etmek için
çalışmalar yürüttük. Her zaman önceliği-
miz olan dezavantajlı bireylerin hayatına
dokunan projeleri hayata geçirmeye devam
edeceğiz.” dedi. Heyet aynı zamanda Bele-
diye Başkanı Çalık’ı bilgi ve donanımlarını
oradaki belediyelerle paylaşması adına
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne davet
etti.  

BARIŞ KIŞ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘Elele Yerelde’ projesi kapsamında
14 kişilik bir heyet ile Beylikdüzü’ne ziyaret gerçekleştirdi

DEFNE Samyeli ile ayrılan Cem Yılmaz, ken-
disinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarı-
kaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle
magazin basınına bomba gibi düşen çift,
önceki akşam bir mekanda görüntü-
lendi. Habertürk'te yer alan habere
göre: Ünlü komedyen Cem Yılmaz,
önceki akşam stand up gösterisini
sergilerken, sevgilisi Serenay Sarı-

kaya da 50 metre ileride başka bir me-
kandaki 'Çokta Fifi' adlı stand up şovunu
izledi. Sarıkaya, gösteriyi izlemek için gel-
diği mekana kulis girişinden girdi. Me-
kanda bir süre zaman geçiren ikili, birlikte
görüntülenmemek için ön kapıdan çıkmadı.
Basın mensuplarının kendilerini bekledikle-
rini öğrenen ikili mekanın mal kabul otopar-
kından ayrı ayrı çıktı.

MAL KABUL KAPISINDAN KAÇTI!

Günümüzde artık
kadınlar konfor ala-
nından ayrılmak için
tereddüt etmiyor,
riskleri göze alıyor.
ertelediği, çekindiği
ya da bir türlü karar
veremediği seyahat
planına tek başına
karar veren kadın-
lar,konu bilet almaya
gelince tercihini se-
yahat edeceği araca
göre yapıyor. enuy-
gun.com’un kadın
kullanıcılar üzerinde
yaptığı araştırmaya
göre kadınlar ge-
nelde uçak biletlerini
15 gün, otobüs bilet-
lerini ise 3 gün önce-
den satın alıyor. Yine
aynı araştırmaya
göre bilet satın alan
kadınların yüzde 60’ı
yalnız seyahat 
ediyor. 

Kadınlar
tatile yalnız

çıkıyor

YAvru vAtAn
BeYLIkduzu’nde

“ELELE
YERELDE”

BAŞSAĞLIĞI
Avcılar'da 2004-2009 yılları arasında

Belediye Meclis üyesi olarak görev yapan, 

Muzaffer Ocak 
ağabeyimizi kaybetmenin derin

üzüntüsünü yaşıyoruz. 

Merhuma Allah'tan

rahmet, kederli ailesi ve tüm 

sevenlerine baş sağlığı dileriz.

MURAT ŞAHİN
STOP ÇİT Yönetim Kurulu Başkanı


