
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında

bir mesaj yayınladı. Depremi önlemenin mümkün
olmadığını ancak doğru planlamayla can ve mal
kaybının önüne geçilebileceğini vurgulayan Başkan
Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak 2020 yılında
ilçemizi depreme hazırlamak için çok çalıştık, çok
önemli adımlar attık” dedi. I SAYFA 9

ç
DEPREME KARŞI ÇOK ÇALIŞTIK 

Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, Deprem Simülasyon

Tırı'nda muhtemel depremi deneyim-
leyerek, vatandaşlara bilgi verdi. Han-
çerli, “Beklenen İstanbul depreminin
büyük olacağını hepimiz biliyoruz.
Biz de bu depreme karşı kentsel dö-
nüşümdeki Avcılar Modeli'yle birlikte
önlemlerimizi alıyoruz. Hiç kimsenin
şüphesi olmasın kentimizdeki son
bina güvenli hale gelene kadar var gü-

cümüzle müca-
dele etmeye
devam edeceğiz.
Şimdiye kadar
çok sayıda bina-
mızı kentsel dö-
nüşüme soktuk,
bu yoldaki mü-
cadelemiz karar-
lılıkla sürecek”
dedi.turan Hançerli

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, Merkez Banka-

sı’nın kâr ettiğine yönelik açıklamaları
eleştirdi. Babacan, “Ziya Paşa’nın de-
diği gibi, ‘Sen herkesi kör, âlemi ser-
sem mi sanırsın?’ Merkez Bankası
nereden kâr eder? Kâr ettirdik diye
övündükleri bastıkları para, vatanda-
şın sırtından aldıkları faiz ve miras-
yedi parasıdır. Baban kazandı, sen
sattın ve şimdi
yiyorsun. Bu
arada olan da
vatandaşlara
oluyor. Fakirlik
gitgide büyüyor.
İnsanlar geçine-
meyecek bir 
noktaya geldi”
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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Çukur...
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Pazar tezgahı bir
yatırım mıdır?
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Baban kazandı 
sen de sattın!

İstanbul'un Şişli ilçesinde 
bulunan 122 yıllık Şişli Etfal

Hastanesi, depreme karşı güçlen-
dirme yapılacağı gerekçesiyle bölüne-
rek Seyrantepe ve Sarıyer’e taşınacak.
Şişli Dayanışması Platformu, yaptığı
basın açıklamasında hastanenin 
kalıcı olarak değil, geçici bir süre ile
taşınmasını veya yerinde dönüşümle
yeniden yapılandırılmasını istedi. Şişli
Dayanışması Platformu, Şişli Etfal

Hastanesi'nin bölünerek taşınmasına
karşı basın açıklaması yaptı. HDP 
İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm,
“Bu iktidar sağlık ve barınma
hakkını hiçe sayarak rant pe-
şinde. Derdiniz deprem olsaydı
yerinde dönüşüm gibi bir organi-
zasyon yapabilirdiniz. İstan-
bul'da birçok yerde 'Deprem
güvenliği yoktur' diye insanlar
zorla sürgün ediliyo” dedi.

ç Hastanenin bölünmesi ve taşı-
narak kapatılması durumunda

bölgede yaşayanların nitelikli kamu-
sal sağlık hizmetine erişiminin 
kısıtlanacağını ifade eden Özgür
Kavuşer Vardar ise “Büyük 
çoğunluğu dar gelirli insanlardan
ve göçmenlerden oluşan bölge
halkının özel sağlık kurumlarına
mecbur bırakılması, özellikle böl-
gemizde yoğunluğa sahip olan

yaşlı nüfusun sağlık hizmetlerine 
erişiminin kısıtlanması, yine acil ser-
vislere erişimde yaşanacak gecikmeler
nedeniyle geri döndürülemez kayıpla-
rın yaşanılması kaçınılmaz sonuçlar-
dır. Hastane kapandığında, Şişli,
Beyoğlu, bölgesinde aynı özelliklerde
hizmet veren kapsamlı bir hastane
kalmayacaktır. Hastası olan, şifa bek-
leyen vatandaş özel hastaneleri mi
gitsin istiyorsunuz” tepkisini gösterdi.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
başkanlığında, İstanbul Büyük-

şehir ve 39 İlçe Belediye Başkanları,
Meslek Odaları ve Sivil Toplum Ku-
ruluşlarının temsilcileriyle Dinamik
Denetim Modeli Değerlendirme top-
lantısı gerçekleştirildi. Vali Yerlikaya
toplantıda yaptığı konuşmada "Şehri-
mizi mavi kategoriye ulaştırmak için
hep birlikte çalışıyoruz” dedi. Yerli-
kaya, “Bu mücadeleyi; İstanbul için
veriyoruz” ifadesini kullandı.
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MASMAVİ OLACAK

İstanbul için
toplandılar!
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Doğru yastığı seç
boynun ağrımasın

Şişli'de yaklaşık 1 milyon insana
hizmet veren ve 122 yıldır
faaliyette olan Şişli Etfal 
Hastanesi’nin depreme karşı
güçlendirme yapılacağı iddiasıyla
farklı ilçelere taşınmasına tepki
gösteren Şişli Etfal Dayanışması,
hastane önünde bir araya geldi.
Dayanışma üyeleri hastane
kapatılırsa milyonlarca insanın
mağdur olacağını söyleyerek,
“Yetkililer bu karardan
vazgeçsin” dedi

MügE 
YücEtüRK

HABER

YuREKLERE ATES DuSTu
Önceki gün Bingöl’den Bitlis’in Tatvan ilçesine giden helikopterin düşmesi sonrası şehit olan 11 askerimiz için Ankara'da devlet

töreni düzenlendi. Şehitlerden 5'i cenaze namazı sonrası Ankara'da toprağa verildi. 6 şehit ise memleketlerine uğurlandı

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat
13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Ko-

mutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat
14.25’te irtibat kesildi. Arama çalışmaları sonu-
cunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit
edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 11’i
şehit oldu. Şehit askerler Elazığ Havalimanı'nda
düzenlenen askeri törenin törenin ardından dev-
let töreni için uçakla Ankara’ya nakledildi. Ahmet
Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen devlet töre-
nin ardından da şehitlerden 5’i Ankara’da top-
rağa verildi. 6 şehit ise memleketlerine gönderildi.

ç
5 ŞEHiT TOPRAĞA VERiLDi

Osmanlı mirasını
yıkmak 

İstİyorlar!

Osmanlı mirasını
yıkmak 

İstİyorlar!

Osmanlı mirasını
yıkmak 

İstİyorlar!

Osmanlı mirasını
yıkmak 

İstİyorlar!

Osmanlı mirasını
yıkmak 

İstİyorlar!

Osmanlı mirasını
yıkmak 

İstİyorlar!

Osmanlı mirasını
yıkmak 

İstİyorlar!

Osmanlı mirasını
yıkmak 

İstİyorlar!
Süper Lig’de bu

sezon yaptığı trans-
ferlerle dikkatleri

üzerine çeken
Fenerbahçe, iç
sahada aldığı
başarısız so-
nuçlarla geç-
miş günlerini

aratıyor. Bu
sezon saha-
sında çıktığı
14 karşılaş-
mada 2 be-

raberlik 
5 mağlubiyet 

yaşayan 
sarı-lacivertli

ekip,
7 galibiyet 

elde etti. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kasım-

paşa'daki Divanhane'yi yıkmakta ısrarcı
olduğunu söyledi. İmamoğlu, konuyla 
ilgili Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda şunları kaydetti: “Yol
geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla
Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor,
tüm ilgililer hakkında kesin
olarak suç duyurusunda
bulunacağız.”
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Basın açıklamasına
sanatçı Nur Sürer
de destek verdi.
Sürer, "Ben bu 
hastaneye geceleri
defalarca geldim.
Sıra bana gelip
doktor 'Neyin var'
dediğinde 'Bir şey
yok' diyebildim.
Çünkü o kadar
korkunç bir tablo
vardı ki, kaza geçi-
renler... O kadar
değerli bir hastane
ki burası. Ecdadı-
mız diyorsunuz, işte
burayı ecdadınız
açtı ona bile saygı
duymuyorsunuz"
ifadelerini kullandı. 

sıslı EtFal
CıGlıGı!

ECDADA SAYGI KALMADI

ç

DEPREM MESAJI VERDİ

Son binaya kadar
dönüşüme devam

2023’tE sEÇİmİ
kaZaNaCaĞım

Adalet ve Birlik Partisi Genel
Başkanı İrfan Uzun, Büyük-

çekmece'de gazetecilerle bir araya
geldi. Oldukça iddialı açıklamalarda
bulunan Uzun, “45 partiyle birlikte
Türkiye ittifakı oluşturuyoruz. Şimdi-
den söylüyorum ben cumhurbaşkanı
adayıyım ve 2023'te seçimi kazanarak,
cumhurbaşkanı  olacağım. Bizim ön-

celikli hedefimiz bu. Türki-
ye'ye huzur getirmek

için, barış getirmek
için, sevgi ve kar-
deşlik duygularını

yeniden yeşert-
mek için yola
çıktık” dedi.
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Barış Kış'ın haBeri sayfa 8’de

Ali Babacan

Türkiye Değişim Partisi Genel
Başkanı Mustafa Sarıgül, 

Kırklareli'nde vatandaşlarla bir araya
geldi. Türkiye'yi demokrasiyle yönet-
menin zor olmadığını dile getiren 
Sarıgül, “Bütün kültür mozaiklerini
bir arada tutmak o kadar zor değil.
Trakya'dan sesleniyorum, yurttaşla-
rım takdir ederse inşallah Allah da
izin verirse bütün Türkiye'yi, bütün
kültür mozaikleriyle barışa barışa 
büyüteceğiz. Türkiye'nin 81 ilinde
köklü bir yapılanma içinde olacağız.
Türkiye bizimle birlikte en güzel 
çağını yaşayacak” diye konuştu.
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81 İLDE DEĞİŞİM

Türkiye bizimle
en güzeli olacak

Erkekler yan
gelip yatmasın 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü yaklaşırken kadınlar iş

hayatında var olmanın mutluluğunu
dile getirirerek evde kendilerine yardım 
etmeyen erkeklerden ise dert yandı. 
Gazetecilere konuşan kadınlar, “Biz en 
çok erkeklere mesaj göndermek istiyoruz.
Erkekler eşlerine evlerde yardım etmeli.
Kadın da erkek de çalışıyorsa evde herkes
bir işin ucundan tutmalı. Erkekler öyle yan
gelip yatmasın” şeklinde konuştu. I SAYFA 4
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Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, 1-7 Mart

Deprem Haftası kapsamında
bir mesaj yayınladı.  Çalık,

“Beylikdüzü Belediyesi olarak
2020 yılında ilçemizi depreme
hazırlamak için çok çalıştık, çok

önemli adımlar attık. Kendi
kendine yetebilen bir 

kent olma hedefimiz bizim 
için çok önemli” dedi
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Esenyurtlular 
oh be diyecek

Esenyurt Belediyesi Mart ayı
meclis toplantısının ikinci bir-

leşiminde, Plan ve Proje Müdürlüğü
ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne ait
görev, çalışma, usûl ve esaslarına
dair yönetmeliğindeki düzenlemeleri
kapsayan maddeler, oy birliğiyle
kabul edildi. Bu sayede, belediyedeki

bürokrasi yoğunluğu
azalarak, vatandaş-

ların işlemleri daha
hızlı ilerleyecek.
Konuyla ilgili 

konuşan Bele-
diye Başkanı
Kemal
Deniz 
Bozkurt,

“Doğru
bir karar
verdik”
dedi. 
I SAYFA 9
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Taksiciye silah
çekip kaçtılar

Eyüpsultan'da taksiye binerek Gaziosmanpaşa'ya gide-
ceğini söyleyen 3 kişi, polis uygulamasından kaçmak

isterken gece bekçilerinin denetimine takıldı. 3 şüpheli, taksi-
ciye silah dayayıp bekçilerin denetiminden kaçtı. I SAYFA 3
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HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 2’DE
Kargo

için
indirim

müjdesi
HABERİN DEVAMI 

SAYFA 6’DA

Deli misin
divane mi!

Esenler'de
maske tartış-

ması sonrası gözal-
tına alınan kişi,
polisin kendisini darp
ettiğini öne sürerek
şikayette bulundu.
Polis merkezinin 
güvenlik kamerası
görüntülerinde ise 
iddialarda bulunan
kişinin nezarethane-
nin demir kapısı ve
parmaklıklarına 
defalarca kafasıyla
vurduğu görülüyor.
I SAYFA 3
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Ekrem
İmamoğlu

AĞIR YARALI

Kemal 
Deniz 
Bozkurt

Kemal 
Deniz 
Bozkurt

Kemal 
Deniz 
Bozkurt

Kemal 
Deniz 
Bozkurt

Kemal 
Deniz 
Bozkurt

Kemal 
Deniz 
Bozkurt

Kemal 
Deniz 
Bozkurt

Kemal 
Deniz 
Bozkurt

Kemal 
Deniz 
Bozkurt

iKTiDAR RANT PEŞiNDE DÜŞTÜ VATANDAŞ ÖZELE Mi GiTSiN?
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İrfan
Uzun

Osmanlı mirasını
yıkmak 

İstİyorlar!



M edipol Mega Üniversite Hasta-
nesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitas-
yon Bölümünden Doç. Dr.

Sena Tolu, geçmeyen boyun ağrılarının al-
tında yanlış yastık seçimi olduğuna işaret
ederek önemli uyarılarda bulundu. Doç.
Dr. Tolu, toplumun yarısında boyun ağrısı
şikayeti görüldüğünü belirterek “Boyun
başımızı destekleyip, dengeli pozisyonda
tutan ve birçok yöne rahat hareket etmesini
sağlayan omurganın en hareketli parçasını
oluşturur. Boyun ağrısı toplumun yarı-
sında, yaşamları boyunca en az bir kez gö-
rülen çok yaygın bir sağlık sorunudur.
Boyun ağrısı görülme sıklığı yaşın ilerleme-
siyle birlikte artar. Kadınlarda daha sıktır
ve erkeklere kıyasla daha fazla özürlü-
lüğe neden olur” dedi.

Ağrılar şiddetlenmesin

Boyun ağrısının altında birçok
faktörün olabileceğine işaret
eden Doç. Dr. Tolu, “Genetik
yatkınlık, hareketsiz yaşam,
sabit pozisyonda kalmayı
gerektiren mesleksel aktivi-
teler, yoğun bilgisayar, in-
ternet ve televizyon
kullanımı, uzun mesafe mo-
torlu taşıt sürücülüğü, ağır
fiziksel çalışma koşulları, iş
gereği titreşimli alet kullanma,
tekrarlayıcı hareketler ve ağırlık
kaldırma boyun ağrısının en sık
görülen nedenleridir. Günlük ya-
şamdaki gerilimler ve iş stresi de
boyun ağrısını artırır. Boyun ağrısı
boynu oluşturan farklı dokulardan ve bu
dokuların farklı problemlerinden kaynakla-
nabilir. Boyun ağrılarının büyük çoğun-
luğu, hafif şiddette ve geçici özellikte olsa
da yaklaşık yüzde 15’i kronik boyun ağrı-
sına dönüşerek, kollarda da ağrı, uyuşuk-
luk, güç ve his kaybı gibi bulgulara yol
açabilir. Boyun ağrılarının tedavisinde ilaç
tedavisi, fizik tedavi uygulamaları ve egzer-
sizle beraber, hastaları doğru duruş, otu-

ruş,
yatış po-
zisyonları ve yastık seçimi konusunda bil-
gilendirmek büyük oranda yeterli
olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Baş ağrısına neden olabilir

Doç. Dr. Tolu, yanlış yastık seçimi nede-

niyle boyun ağrıları-
nın arttığına dikkati
çekerek, şu bilgileri
verdi: “İnsan ömrü-
nün üçte biri uy-
kuda geçer. Kaliteli
uyku ve dinlenmiş
bir şekilde uyanmak
için doğru yastık se-

çimi çok önemlidir.
Sabahları boyun ağrısı

ile uyanmak, boynun uy-
kuda uygun olmayan veya

azalmış desteğinden kaynak-
lanıyor olabilir. Yastık uyurken

baş ve enseyi tam olarak destekle-
yerek boyun ve sırt kaslarına binen

yükü azaltarak gevşemesine yardımcı olur.
Uyku sırasında boynun desteklenmesi
boyun ağrısını hafifletmede önemli bir fak-
tördür. Boyunda ağrı ve kas gerginliği, kişi-
nin uygun bir uyku pozisyonu bulmada
güçlük çekmesine böylece uyku kalitesinin
bozularak gerilim tipi baş ağrılarının olma-
sına neden olur.”

Tek yastık tercih edin

Yastık seçimine ilişkin ise şu değerlendir-
mede bulunan Doç. Dr. Tolu, “Boyun böl-
gesindeki omurların kendine özgü kıvrımına
lordoz adı verilir. Kişinin yan ya da sırt üstü
yatma halinde boynun düz bir hatta ve ba-
şının yüksekte kalmayacak şekilde, baş ve
boyun kıvrımının desteklenmesi gerekir.
Özellikle yüz üstü yatıldığında başın ve bo-
yunun arkaya doğru aşırı yükselmesi boyun
problemlerinin görülme olasılığını arttırır.
Ayrıca yastık yüksekliğinin artması ile de
boyun, sırt ve bele binen yük artar. Yastık ki-
şiye özel seçilmelidir. Doğru yastık seçi-
minde kalınlık çok önemlidir. Alçak ya da
yüksek yastıklarda baş fazla aşağıya düşe-
cek ya da yüksekte kalacağından boyun kas-
larının gerilmesine, bu da ağrıya neden
olacaktır. Kişinin omuz genişliği ve boynu-
nun uzunluğuna göre değişmekle birlikte en
az 10-13 cm kalınlıkta bir yastıkta yatılması
önerilmektedir. Uygun kalınlık tek bir yas-
tıkla sağlanmalıdır. Yastık genişliği omuz
genişliğine uygun olmalıdır” dedi. DHA
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ProF. Dr. Ertuğrul Kaya, kupa tedavisinin
(hacamat) sertifikası olan doktorlar tarafından
hastane ve merkezlerde yapılması gerektiğini

belirterek, "Nelere iyi geleceği konusunda hastaları kandır-
mamak gerekiyor. Bu konuda oldukça fazla suistimal var.
Hastanın modern tıptaki tedavilerinin önüne geçmemesi
gerekiyor" dedi. Aksiyon ve dövüş filmlerinin yıldızı Holly-
wood oyuncusu Dwayne Johnson, vücudunda ilk kez
bardak çekme tekniğini uygulattı ve sonucu 220 milyonluk
Instagram takipçisiyle paylaştı. Hacamat olarak bilinen
kupa tedavisine ilgi artınca konunun uzmanı olan Düzce
Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Mü-
dürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya’dan uyarılar geldi. 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANeR

Av. Orhan KILIÇ
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DOGRU YASTIGI SEC
BOYNUN AGRIMASIN
Sabahları boyun ağrısı ile uyanmanın
boynun uykuda uygun olmayan veya
azalmış desteğinden kaynaklandığına
dikkat çeken Doç. Dr. Sena Tolu, “Yastık
kişiye özel seçilmelidir. Doğru yastık
seçiminde kalınlık çok önemlidir” dedi

Yastık materyalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Doç. Dr.
Tolu, tavsiyelerinin şu şekilde sürdürdü: “Pamuk ve yün yastıklar çok faydalıdır,
ancak özellikle sıcak havalarda terlemeye neden olabileceğinden boyun kasla-

rında spazmı arttırabilir. Yastıksız yatmak ya da çok yumuşak veya sert yastıklar ise
yeterli boyun desteği sağlamayacağı için boyun problemlerinin gelişmesine neden
olabilir. Ortopedik yastıklar boyun kıvrımını destekler, ancak bu yastıkların da çok

yüksek, çok alçak ya da başın içine gömüleceği kadar yumuşak olmamasına dikkat
etmek gerekmektedir. Hamileler için C şeklinde geliştirilen yastıklar bebeğin de
desteklenmesini sağlayarak uyku kalitesini arttırır. Kalça ve bel ağrısı olan has-

talar ise bacaklarının arasına bir yastık alıp, üstte kalan bacağını hafif kar-
nına çekerek uyuyabilir. Sonuç olarak boyun ağrınız var ise özellikle sırt

üstü ya da yan yatış pozisyonunda, baş ve boynunuzu destekleyen,
omuz genişliğinizde tek yastık ile yatmanız uygun olacaktır.

Ancak doğru yastık seçimine rağmen boyun ağrınız
devam ediyor ise mutlaka bir fiziksel tıp ve reha-

bilitasyon hekimine başvurmalısınız.”

Boyun desteğine
dikkat edin

TEK YASTIKLA

UYUYABİLMEK

ÇOK ÖNEMLİ

Fazla D vitamini iyi değil
Doç. Dr. Zeliha Haytoğlu, pandemi dönemiyle birlikte son zamanlarda polikliniklere
yüksek düzeyde D vitamini alan çocukların gelmeye başladığına dikkati çekti

Pandemi dönemiyle birlikte D vi-
tamininin koronavirüs ile mücade-
lede önemi çokça gündeme geldi.

Bu nedenle ailelerde 'çocuğumuza ekstra-
dan vitamin takviyesi yapmalıyız' gibi bir
algı oluştuğunu belirten ÇÜ Balcalı Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeliha Hay-
toğlu, D vitaminin yalnızca eksikliği duru-
munda yerine konması gerektiğinin önemini
anlattı. Doç. Dr. Haytoğlu, çocukların bağı-
şıklığını korumak isteyen ailelere sağlıklı
beslenme ve uyku düzenine dikkat ederek
onları kaygıdan uzak tutmaları önerisinde
bulundu. 

Vitamini ilaç olarak almayın

Son dönemde polikliniklere yüksek düzeyde
D vitamini alan çocukların gelmeye başladı-
ğına dikkat çeken Doç. Dr. Zeliha Haytoğlu,
"Çocuğunuza iyi bir şey yapalım derken on-
ları bu vitamin toksisitesiyle karşı karşıya bı-
rakabiliyorsunuz. D vitaminini fazla alan
çocukta toksik doza ulaştığında vücutta kal-
siyum birikmeye başlıyor. Bu kalsiyumun
yüksek seyretmesi de çocukta ritim bozuk-
luğuna kadar yol açabiliyor. Eğer çocuğu-
nuzda bir vitamin eksikliği yok ise
çocuğunuzun büyümesi, gelişmesi iyiyse,
yaşıtlarıyla uyumluysa, iştahı yerinde olan
bir çocuksa lütfen dışarıdan, koronadan ko-
runmak amacıyla vitamin takviyesini ilaç
olarak kullanmayın. Eğer bu konuda bir
kaygınız varsa lütfen önce doktorunuzla gö-
rüşün. Doktor değerlendirmesinden sonra
bir vitamin eksikliği varsa bunun yerine ko-
nulması hem çocuğun büyümesi hem bağı-
şıklığının sağlanması açısından gereklidir"
diye konuştu.

Sağlıklı beslenme çok önemli

Çocuklarda vitamini eksikliğinin oluşma-
ması için sağlıklı beslenmeleri gerektiğini

dile getiren Doç. Dr. Haytoğlu, "İçlerinde
trans yağ bulunan maddeler, paketlenmiş
basit şekerlerden oluşan şekerlemeli ya da
tuz oranı yüksek olan atıştırmalıklar, hazır
soslar, fast- food yiyecekler, enerji içecekleri
veya içerisinde basit şeker ve kafein oranı
yüksek olan içecekleri tükettirmeyeceğiz.
Başta tabii ki vitamin ve antioksidan açısın-
dan zengin olan meyve ve sebzeler tercih
edilmelidir. Mevsimine uygun olanları öne-
riyoruz. Uygun şartlar da kurutulmuş mey-
veler de kullanılabilir. Sebzeleri kullanırken
de değişik renktekileri bir arada kullanarak
salata ve ana öğün olarak sunabiliriz.
Meyve- sebzeleri bol su ile temiz yıkayarak
hazırlayacağız. Besin hazırladığımız yerin
ve hazırlayan kişinin ellerinin temiz olma-
sına dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hayvansal gıdalar tüketin

Beslenmede vitamin ile birlikte protein
ve lifli gıdaların da alınması gerekti-
ğini söyleyen Haytoğlu, şu öneri-
lerde bulundu: "İkinci olarak da
antikor yapımında kullanılan
protein çok önemli. Proteinden
uygun beslenmesi gereken
çocuk bunları hayvansal ya da
bitkisel gıdalardan alabilir. Bit-
kisel gıdalardan baklagiller
önemli. Hem baklagiller lif
açısından da zengin. Lifin
önemi de bağırsaklarda bakteri,
virüs geçişini azaltıyor. Dolayı-
sıyla hem lif hem protein alın-
malı. Tek başına bitkisel
protein yeterli değil, berabe-
rinde hayvansal protein de al-
malılar. Bunu et, süt,
yumurta, balık olarak alabilir-
ler. Omega- 9 açısından zen-
gin olan zeytinyağı ile yemekler
hazırlanabilir. Protein, vitamin,

mineral alan çocuk tabii ki toksinlerin uzak-
laştırılması açısından önemli olan bol mik-
tarda su da almalıdır."

Kaygı yaratmayın

Beslenmenin yanı sıra çocuklarda duygusal
sağlamlığında önemli olduğunun altını
çizen Doç. Dr. Zeliha Haytoğlu, şöyle ko-
nuştu: "Bir de uykusuna özen göstereceğiz.
Çünkü çocuklar gün boyu evdeler. Bu işin
bir ucu kötü beslenen çocuk, diğer ucu kötü
beslenip aşırı miktarda beslenen çocuk ki,
çocukların bir kısmı kilo almaya başladı.
Dolayısıyla çocuklarımız için ev içerisinde
ailelerle beraber küçük fiziksel aktiviteler dü-
zenlenebilir. Tabii bu bir hastalık ve ölümler
de görülüyor. Çocuklarımıza bu

hastalığın ciddiyeti ile ilgili bilgi verirken on-
lara kaygı yaratmamak gerekiyor. Çünkü fi-
ziksel sağlık birlikte duygusal sağlamlık da
önemli. Duygusal açıdan çöküntüde olan,
kaygısı yüksek olan bir çocuğun da immü-
nitesi bozulabilir. Çocuklarımıza doğru bil-
giyi yaşına uygun bir şekilde anlatarak
onlarda kaygıyı uyandırmadan bu hastalık-
tan korunma yöntemlerini anlatmalıyız."
DHA

Hacamat uyarısı!

Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Uzmanı Dr.
Adnan Sarı, yenidoğan

ve prematüre bebekler için ölüm-
cül olabilen RSV (Respiratuar Sin-
sitral Virüs) virüsünün, çocuklarda
çok yaygın şekilde görüldüğünü
söyleyerek, "2 yaş altındaki çocuk-
ların büyük bir bölümünü etkiliyor.
Vücutta ciddi belirtilerle seyredebi-
len bir enfeksiyon hastalığına yol
açan RSV virüsünden bebek ve çocukları korumak için
önlem almak gerekiyor" dedi. Medicana Avcılar Hastane-
si’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan
Sarı, RSV Virüsü hakkında bilgi verereki alınması gereken
önlemleri anlattı. Dr. Sarı, "Her yaştan bireyi etkileyebilen
ve bulaşıcılığı oldukça yüksek olan bu virüs, çocuklarda ve
yetişkinlerde genellikle ateş, öksürük ve nezle belirtileri ile
bir soğuk algınlığı şeklinde geçiriliyor. Bazılarında ise
ölümcül olabiliyor” diye konuştu.

Doktordan
önemli bir bilgi 

Adnan
Sarı
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DELI MISIN DIVANE MI!
OlaY,Gaziosmanpaşa'da saat
22.00 sıralarında yaşandı. Kim-
liği belirsiz 3 kişi, Eyüpsultan Ra-

mi'den Aslan Yozgatlı'nın kullandığı 34
TAP 67 plakalı taksiye binerek Gaziosman-
paşa Sarıgöl Mahallesi'ne gitmek istedikle-
rini söyledi. Taksiyle Gaziosmanpaşa
meydana gelen şüpheliler, polis uygulama-
sını görünce sürücüyü Ordu Caddesi'ne
yönlendirdi. Taksi Ordu Caddesi'ne girdiği
sırada, gece bekçileri taksiye 'dur' ihtarında
bulundu.

Sürücüye silah dayadılar

İddiaya göre, bekçilerin denetimini gören
şüpheliler, taksiciye silah dayayarak yoluna
devam etmesini söyledi. Şüpheliler, sürü-
cüyü otomobilin arka koltuğuna alarak
kaçmayı sürdürdü. Şüphelilerin kaçtığını
gören bekçiler, durması için aracın lastikle-
rine ateş açtı. Açılan ateş sonucu aracın las-
tikleri patlarken, şüpheliler kaçmaya devam
etti. Patlak lastiklerle daha fazla ilerleyeme-
yen şüpheliler, sürücüyü ve aracı Eyüpsul-
tan Bülbüldere Caddesi'nde bırakarak
kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine
gelen polis ekipleri, taksiciden olayla ilgili
bilgi alarak şüphelilerin kaçtığı istikamette
inceleme başlattı. Olay yerinde güvenlik ön-
lemi alan polis, takside detaylı inceleme
yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olayla
ilgili bilgi toplayan ekipler, güzergahtaki gü-
venlik kamera görüntülerini incelemeye
aldı. Olay sonrası, taksi sürücüsü Yozgatlı
ifadesi alınmak üzere polis merkezine götü-
rülürken, taksi otoparka çekildi. Olayla ilgili
soruşturma devam ediyor. DHA

aTaşehir'de uzun süredir takip
edilen uyuşturucu şebekesi yapı-
lan operasyonla çökertildi. Bas-

kında serada, yetiştirilen 85 kök uyuşturucu
ele geçirildi. Ataşehir Asayiş Büro Amirliği
ekipleri, uzun süredir peşinde oldukları
uyuşturucu şebekesinin bulunduğu adresi
tespit etti. Polisler Mevlana Mahallesi Fatih
Bey Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müs-
takil eve koçbaşı ile kapıyı kırarak girdi. Dü-
zenlenen baskında özel havalandırma
sistemi kurulmuş ve içinde 85 kök uyuştu-
rucunun yetiştirildiği sera bulundu. Polis
başka bir odada ise seradan çıkan uyuştu-
rucuların kurutulduğunu tespit etti. Yapılan
baskında şüpheli H.D evde gözaltına alınır-
ken A.Ö ise Ataşehir TEM Otoyolu'nda
Avrupa Yakası'na geçmek üzereyken yaka-
lanarak gözaltına alındı. Piyasa değeri yak-
laşık 2 milyon lira olan uyuşturucular
emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüp-
helilerin uyuşturucu satmaktan kayıtları ol-
duğu öğrenildi.  

eSeNYUrT'Ta, İlçe Emni-
yet Müdürlüğü'ne bağlı
Asayiş Büro Amirliği ekip-

lerince, yabancı uyruklu vatandaşlara
yönelik denetim yapıldı. Polisi gö-
rünce kaçan şüpheli ile ekipler ara-
sında kısa bir kovalamaca yaşandı.
Kovalamacanın ardından yakalanan
kişinin üzerinden bıçak çıkarken, üze-
rinde kimlik belgesi olmadığı öğre-
nildi. Esenyurt İlçe Emniyet

Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro
Amirliği ekipler, ilçe genelinde ya-
bancı uyruklu vatandaşlara yönelik
denetim yaptı. Denetimlerde, yabancı
uyruklu ve şüpheli hareketlerde bulu-
nan kişiler tek tek durdurularak üst
aramaları yapıldı. Kimlikleri yanında
bulunmayan yabancı uyruklu vatan-
daşlar, hastanede yapılan sağlık kont-
rolünün ardından İl Göç İdaresi'ne
götürüldü. Polisler yaptıkları dene-

timde, şüpheli hareketlerde bulunan
bir yabancı uyruklu kişiyi durdurmak
istedi. Polisleri görünce kaçmaya baş-
layan şüpheli ile ekipler arasında ko-
valamaca başladı. Yaklaşık 10 dakika
süren kovalamacanın ardından ya-
bancı uyruklu kişi, bir apartman giri-
şinde yakalandı. Şüphelinin üst
aramasında pantolonundan bıçak
çıktı. Üzerinden kimlik belgesi çıkma-
yan şüpheli gözaltına alındı. 

Eyüpsultan'da taksiye binerek Gazi-
osmanpaşa'ya gideceğini söyleyen 3
kişi, polis uygulamasından kaçmak
isterken gece bekçilerinin denetimine
takıldı. 3 şüpheli, taksiciye silah daya-
yıp bekçilerin denetiminden kaçtı

O lay önceki gün Esenler'de yaşandı. Edini-
len bilgiye göre, 31 yaşındaki Harun Ç.
maske takması konusunda kendisini uya-

ran polislerle iş yerinin bulunduğu caddede tar-
tıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Ç.
gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İş-
lemlerinin ardından serbest bırakılan Harun Ç.,
darp edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bu-
lundu. Polisleri suçlayan Harun Ç., "3-5 kişilerdi,
kafama defalarca kafama vurdular, elektrik verdi-
ler" dedi. Polis merkezine götürüldüğünde baygın
olduğunu söyleyen Harun Ç. "Karakolda beni vu-
rarak ayılttılar" iddiasında bulundu. Kafasındaki
yaraları gösteren Harun Ç., "Beyin kanaması ge-
çirseydim ne olacaktı, sadece kafama vurdular"
ifadesini kullandı. Harun Ç. olup bitenin polis
merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı-
ğını söyledi.

Kameralara yansıdı 

Harun Ç.'nin iddiaları üzerine İstanbul Emniyet
Müdürlüğü karakolun güvenlik kamerası görüntü-
lerini yayınladı. Nezarethaneyi gören güvenlik ka-
merasına yansıyan görüntülerde Harun Ç.'nin bir
süre içeride dolaştıktan sonra demir kapı ve par-
maklıklara defalarca kafasıyla vurduğu görülüyor.
Harun Ç.'nin kafa atmasıyla nezarethanenin
demir kapısı bile açılıyor.Harun Ç.'yi o sırada polis
merkezinde bulunan polislerin güçlükle engellediği
de görüntülere yansıyor. Harun Ç.'nin "küçük
yaşta çocuğun cinsel istismarı", "alıkoyma" gibi
suçlardan 17 kaydı bulunduğu da belirtildi. DHA

Tuzla'da et ürünlerinin iş-
lendiği özel bir firmaya ait
tesiste yangın çıktı. Yangına
müdahale için çevre ilçeler-
den çok sayıda itfaiye ekibi
olay yerine sevk edildi. İş-
lenmiş etin soğutulmasında
kullanılan amonyak tank-
larının bulunduğu alana
sıçrayan yangın büyük 
paniğe neden oldu

Taksiciye silah
çekip kaçtılar

Şüpheli kaçtı polis kovaladı

Esenler'de maske tartışması sonrası gözaltına alınan kişi, polisin kendisini darp ettiğini öne süre-
rek şikayette bulundu. Polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde ise iddialarda bulunan
kişinin nezarethanenin demir kapısı ve parmaklıklarına defalarca kafasıyla vurduğu görülüyor

Polis merkezine götürüldü-
ğünde baygın olduğunu söyle-
yen Harun Ç. "Karakolda beni
vurarak ayılttılar" iddiasında
bulundu. Kafasındaki yaraları
gösteren Harun Ç., "Beyin ka-
naması geçirseydim ne ola-
caktı, sadece kafama vurdular"
ifadesini kullandı. Harun Ç.
olup bitenin polis merkezinin
güvenlik kamerası kayıtlarına
yansıdığını söyledi.

Korku dolu dakikalar

Yangın, saat 02.30 sıralarında
Tepeören Mahallesi Eski An-
kara asfaltı üzerinde bulunan

özel bir firmaya ait et üretim tesisinde
çıktı. Alevleri fark eden işçiler itfaiyeye
haber verdi. İhbar üzerine Tuzla ve olay
yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye
ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen it-
faiye ekipleri, içerideki amonyak dolu
tankları patlama ihtimaline karşı itfaiye
araçları ile fabrika dışına çıkardı. İtfaiye
ekipleri, gerekli tedbirleri aldıktan sonra
yangına müdahale etti. Tesiste yaşana-
bilecek herhangi bir patlama ihtimaline
karşı AFAD ekipleri de olay yerinde
hazır bekledi.

1 işçinin durumu ağır

Söndürme çalışmaları sırasında bir ekip
fabrikanın arka duvarını yıkarak içeri

girdi. İçeriye giren ekipler, yangın sıra-
sına içeride mahsur kalan ve dumandan
etkilenen bir işçiyi yerde yatarken buldu.
Sedyeye alınan işçi sağlık ekiplerinin ilk
müdahalesinin ardından hastaneye kal-
dırıldı. Aşırı dumana maruz kalan işçi-
nin hayati tehlikesinin devam ediyor.

Gazetecilere saldırdılar

Öte yandan, yangın çıkan firmanın bazı
yetkilileri, yangın söndürme çalışmala-
rını görüntüleyen basın mensuplarına
saldırdı. Basın mensuplarının görüntü
almasına engel olmaya çalışan görevli-
ler, kameraları kırmakla tehdit etti. Ay-
rıca, tesiste meydana gelen yangın
havadan da görüntülendi. İtfaiye ekip-
lerinin yangına müdahalesi gece bo-
yunca devam etti ve yangın kontrol
altına alındı. DHA

Ev değil
zehir deposu

Sokak ortasında vuruldu
Başakşehir'de 1 çocuk annesi kadın, evinin önünde
başına silahla ateş edilerek öldürüldü. Haberi alan acılı
aile olay yerinde ağıtlar yaktı. Polis kadını öldürdüğün-

den şüphelendiği kocasının arıyor Olay, saat 20.00 sıralarında
Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede ya-
şandı. Site sakinleri, silah sesi üzerine dışarıya çıktı. Vatandaşlar,
46 yaşındaki Nebahat Kurt'un başından silahla vurulmuş şekilde
yerde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis
ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan bir
çocuk annesi Nebahat Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yerinde incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri 1
mermi kovanı buldu. Polis Nebahat Kurt'u kocası emekli başçavuş
Emrullah Kurt'un öldürdüğünden şüpheleniyor. Ortadan kaybo-
lan Emrullah Kurt'un yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.



CUMARTESİ 6 MART 2021

İSTANBUL4

kurumsaL yönetim ilkelerine uyum derecelen-
dirme çalışmasını 2013 yılından bu yana yaptı-
ran Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil

toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, daha önce de
TKYD tarafından en yüksek kurumsal yönetim derece-
lendirme notuna sahip STK kategorisinde ödüle layık
görülmüştü.Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkanı M. Tayfun Öktem, "Darüşşafaka Cemiyeti ola-
rak tüm faaliyetlerimizi eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik
ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda yürütüyo-
ruz" dedi ve ekledi: "Kurulduğumuz günden bu yana ku-
rumsal yönetim ilkelerine önem veriyor ve bu alanda
çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Cemiyetimizin
kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı
sürekli iyileştirme çabalarının bir sonucu olarak bu yıl da
9.66'lık notumuzla birinciliğimizi sürdürdük. Gururla
söyleyebilirim ki; TKYD’den aldığımız bu ödül bize ne
kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi bir kez daha kanıt-
ladı. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." 

darüşafaka
ödül kazandı

“Dünyaya ilham ver, geleceği
tasarla” vizyonu doğrultusunda
Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin

Samsung Electronics Türkiye iş birli-
ğinde yaptığı Geleceğin Mucitleri yarış-
masının bu yıl 7.’si “Solve For
Tomorrow” ismiyle düzenlendi. Çocuk-
lara bilimi sevdirmek, yeni buluşlar yap-
maya yönlendirmek, temel becerilerini
geliştirmek ve sosyal sorumluluk bilincine
sahip olmalarını sağlamak amacıyla ger-
çekleşen organizasyona 56 şehirden 320
resmi ve özel okul katıldı. Bilim dünyası-
nın çok önem verdiği yarışmada Bağcılar
Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar
Merkezi öğrencilerinden 13 yaşındaki
Kerem Gelir de “Paniğini Maskele” pro-
jesiyle iştirak etti.

Uzman isimlerden oluşan jüri seçti

“Solve for Tomorrow” bilim yarışmasına
gönderilen sunum ve projeler; Haliç Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Önder
Küçükerman, Ankara Patent Bürosu
Genel Müdürü Kaan Dericioğlu, Sam-
sung Türkiye Pazarlama Şefi Ömer Barış
Gökpınar, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yü-
rütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı
Çetindoğan, Yaratıcı Çocuklar Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa,
Samsung Electronics Türkiye Pazarlama

ve Kurumsal İletişim Müdürü Sibel Hür,
Hikaye Anlatıcı Barış Özcan gibi ala-
nında uzman isimlerin oluşturulduğu jüri
tarafından değerlendirildi.

Birçok hastaya umut olacak

En iyilerin mücadele ettiği yarışmada
Kerem Gelir’in başta panik atak olmak
üzere nefes sorunu yaşayan bütün hasta-
lıklarda kullanılabilecek “Paniğini Mas-
kele” projesi birinciliğe layık görüldü.
Başarısından dolayı Kerem’i tebrik eden
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı, “Enderunlu öğrencimiz Kerem, bilgi-
sini, enerjisini kullanarak bilim alanında

çok güzel bir adım attı. Projesi birçok
hastaya umut olacak nitelikte. Böyle yav-
rularımız sayesinde yarınlardan umutlu-
yuz. Geleceğe çok güzel bir dünya
bırakacaklarına inanıyorum. Allah yo-
lunu açık etsin. Başarılarının devamını di-
liyorum” dedi.

Bana inanan herkese 
teşekkür ederim

Elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu
olduğunu söyleyen Kerem, “Panik atak
insanların çoğunda olan bir rahatsızlık.
Son zamanlarda virüsle daha da arttı.
Umarım projeyi hayata gçiririm ve in-

sanların işine yarayan bir iş ortaya koy-
muş olurum. İleride cihazın patentini al-
mayı da düşünüyorum. Bu yolda bana
yardım eden belediye başkanıma, hoca-
larıma ve aileme çok teşekkür ederim.
Bana inandılar ve destek oldular” dedi.

Cihazın özellikleri neler?

Proje hocası Ayşe Kara Aydın da Pani-
ğini Maskele ile ilgili olarak şu bilgileri
verdi: “Panik atak halinde insanlar çok
hızlı nefes alıp verdikleri için vücutta çok
fazla oksijen miktarı artıyor. Buna bağlı
olarak baygınlık veya baş dönmesi yaşa-
nıyor. Yakınlarımdan da panik atak
olanlar var. Onlardan biliyorum. Bu ça-
lışmamda olası bir atak esnasında oksi-
jen fazlalığına bağlı olarak gerçekleşen,
bilinç kaybı veya baş dönmesi durumla-
rının önüne geçmeyi amaçladık. Nefes
kontrolü yapan bir cihaz yapmaya kara
verdik. Şimdilik prototipini oluşturduğu-
muz cihaz şu şekilde çalışıyor. ‘Panik
atak anında kişi, maskeyi takıyor ve ci-
hazın ekranından iletilen komutlara uya-
rak belirtilen sürede belirtildiği miktarda
nefes alıp veriyor. Çok hızlı nefes almayı
engelliyor nefes kontrolünü sağlıyor. İn-
şallah panik atak dışında nefes sorunu
yaşanılan her hastalıkta bu cihaz 
kullanılabilecek.” fATiH POLAT

Geleceğin mucidi Bağcılar’dan

“ Kadın olmaktan gurur duyuyo-
rum”, “Hamileyim ve işimin başın-
dayım”, “Biz iş hayatında varız

erkekler de ev hayatında olmalı”, “Eşim
işten çıkıp eve geldiğinde kumandayı
eline alıyor ve dinlenebiliyor”, “Erkekler
bizimle aynı hayatı paylaşmıyor”, “Türk
erkekleri evde çalışmayı bilmiyor…” 
Bu cümleler iş hayatını başarılı bir şekilde
yürütmenin yanı sıra evdeki işlere de
büyük bir özveriyle emek veren kadınların
cümleleri. 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü yaklaşırken kadınlar iş haya-
tında var olmanın mutluluğunu dile
getirirerek evde kendilerine yardım etme-
yen erkeklerden ise dert yandı.

“Ve kadınlar
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek ellerince, 
küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yârimiz”

Kadınlar, yaşamın en zorlu alanlarına
bile yaptıkları naif dokunuşlarla estetik
katan, güzelleştiren kadınlar. İş hayatında
olduğu gibi ev hayatında da harikalar ya-
ratmayı başaran, var eden kadınlar. Çiçek
serasında çalışan İlknur Hanım, sebze
serasına emek veren Aksu Hanım ya da
restoran işletmeciliği yapan Leyla
Hanım… Hepsinin ortak noktası hem
evde hem de iş yerlerinde çalışıyor olma-
ları. Peki, onlar için hayat nasıl ilerliyor.
Kadınlar hem işte hem de evde yaşadık-
larını Sarıyer TV mikrofonlarına anlattı.

Erkekler yan gelip yatmasın 

“Serada çalışıyorum, sonra mesaim evde
de devam ediyor” diyen İlknur Hanım,
on yıldır iş hayatının içinde olduğunu
söylüyor. Serada çiçeklerin arasında ça-
lışmak beni çok mutlu ediyor diyen İlk-
nur Hanım, “Buranın ardından evde de
çalışıyor olmak biraz yorucu” oluyor diye
de ekliyor. Erkeklere bir de mesaj gönde-
ren İlknur Hanım, “Erkekler eşlerine ev-
lerde yardım etmeli. Kadın da erkek de
çalışıyorsa evde herkes bir işin ucundan
tutmalı. Erkekler öyle yan gelip yatmasın-
lar evlerde, eşlerine yardım etsinler” dedi.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile
ilgili görüşlerini söyleyen sera işçisi İlknur
Hanım iş ve ev hayatını birlikte yürütme-
nin kadınların üzerindeki yüklerini şu
sözlerle özetliyor: “Eşim bana çok yar-
dım etmiyor, evde 13 yaşında bir kızım
var. O bana ev işlerinde yardımcı olabili-
yor. Erkekler için aynı şey geçerli değil.
Eşim işten çıkıp eve geldiğinde kuman-
dayı eline alıyor ve dinlenebiliyor. Ben
yemek yapmak, masayı hazırlamak, bula-

şıkları yıkamak, çamaşırları temizlemek
ve evin diğer ihtiyaçlarını gidermek için
yine çalışmak zorunda kalıyorum.”

Hamileyim işimin başındayım

Dört yıldır serada çalışan Şevval Kaptan,
Gümüşdere’de çiçek yetiştiriciliği yapıyor.
Kadın - erkek ilişkilerinde dengenin öne-
mine değinen Kaptan, “Biz kadınlar çok
güçlüyüz, ben şu an hamileyim ve işimin
başındayım” diyor. Kaptan 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı
ile yapılan sohbette şu sözleri söylüyor:
“Bu işletmede anneler çocuklarla beraber
iş yerine gelip çalışabiliyorlar. Ama her iş
yerinde mümkün olmuyor. Erkekler ev
hayatında bir tık daha geri planda kalı-
yorlar. Ayrıca eşlerimiz işten geldikten
sonra dinlenme alanına geçebiliyorlar
ama kadınların böyle bir alanı ya da za-
manı olmuyor. Kadının iş hayatı devam
ederken evdeki iş hayatı da devam ediyor.
Bu durum herkeste farklı duygular yara-
tabilir ama ne olursa olsun kadınların iş
hayatında yer alması harika bir şey. Ben
eşimden yana şanslıyım o bana yardımcı
oluyor. Ben herkesin bu şekilde hayatı
paylaşmasını çok isterim. Ben şu an ha-
mileyim, ev de eşimden iş yerinde de
kadın arkadaşlarımdan destek görüyo-
rum. Ben de onlara her an yardımcı 
oluyorum. Kadınlar hamileyken, çocuk
büyütürken ya da ev hayatını düzene
koyarken hep iş hayatında o yüzden iş 

yükümüz daha fazla.”

Erkekler ev hayatında olmalı

Kadının hayatının sadece evdeki işten
ibaret olmaması gerektiğini dile getiren
Aksu Hanım, kadının iş hayatında var ol-
masının her şeyi daha da güzelleştirece-
ğine inanıyor. “Kadın elinin değdiği
zaman her şeyin daha iyi olacağını düşü-
nüyorum” diyen Aksu Hanım, konuşma-
sını şöyle tamamlıyor: “Benim
çocuklarım evde bana yardımcı oluyorlar.
Onları bu bilinçle yetiştirmek istiyorum.
Kadınlar öncelikle kendilerine güvenmeli.
Kendimizi geliştirdiğimiz zaman hayata
bağlanırız. Ben hem evde hem de işte var
olan bir kadın olarak erkeklerin kadınlara
sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşmalarını öne-
riyorum. Biz iş hayatında varız erkekler
de ev hayatında olmalı.”

Bizimle aynı evi paylaşmıyorlar

Leyla Yakut bir restoran işletmecisi. İş
hayatında olmanın tek eksisi evde de çalı-
şınca hissedildiğini ifade ediyor. Yakut
konuşmasını şu cümlelerle tamamlıyor:
“Çalışan kadın aynı zamanda evde de ça-
lışıyor. Erkekler bizimle aynı hayatı pay-
laşmıyor. Evde eşitlik yok. Türk erkekleri 
evde çalışmayı bilmiyor. Ben oğlumu
böyle yetiştirmiyorum. Eşine yardım et-
mesini ve hayatın zorluklarını paylaşma-
sını isterim. Erkekle aynı anda da eve
girsek de tüm işi kadınlar yapıyor.”

ISte ayrI evde
ayrI meSaI var
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken kadınlar iş hayatında var olmanın 
mutluluğunu dile getirirerek evde kendilerine yardım etmeyen erkeklerden ise dert yandı

SEMANUR POLAT

Kadın olmaktan
gurur duyuyorum

“Kadınlar hayatta erkeklerin iki
katı daha fazla yük çekiyor.” Bu
sözler ise diş hekimliği yapan Sibel
Güngör Özerk’e ait. “Kadınların
hayatlarında onlara destek olan in-
sanlar olmazsa işleri daha da zor-
laşıyor” diyen Özerk, “İş hayatında
olan kadınlar eve gittiklerinde de ev
işleriyle boğuşuyorlar. Bu sadece
kadının sorumluluğunda olan bir
şey değil, erkekler kadınlara evlerde
destek vermeli ve iş bölümü yapıl-
malı. İstediğimiz zaman üstesin-
den gelemeyeceğimiz herhangi bir
şey yok. Kadın olmaktan gurur du-
yuyorum.” ifadelerini kullandı.

Bilim dünyasında saygın bir konuma sahip olan Geleceğin Mucitleri yarışmasının şampiyonu Bağcılar’dan çıktı. 
Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem Gelir, “Paniğini Maskele” projesiyle 56 ildeki
320 okuldan öğrencilerin katıldığı ve Türkiye’nin önde gelen isimlerinin jürisinde yer aldığı yarışmada birinci oldu

Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği’nin (TKYD), XIII. Kurumsal Yönetim Zirvesi
kapsamında düzenlenen Kurumsal Yönetim Ödül-
leri’nde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "En Yüksek
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip
Sivil Toplum Kuruluşu" ödülünün sahibi oldu

LüLeBurgaz Emrullah Efendi Caddesi’nde
yapılacak yıkım çalışması nedeniyle trafik Cu-
martesi günü Fatih Caddesi üzerinden sağlana-

cak. Lüleburgaz Yeni Mahalle Emrullah Efendi Caddesi
No 20’de Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan yıkım
çalışması nedeniyle caddenin bir kısmı trafiğe kapatıla-
cak. İstasyon ve Fatih Caddesi üzerinden trafiği kullan-
mak durumunda olan sürücüler için, Fatih Caddesi’nin
yayalaştırılmış bölgesi trafiğe açılacak. Trafik gün boyu
Fatih Caddesi üzerinden Edirne Caddesi güzergahına
bağlanacak şekilde devam edecek.

Güzergah
değişikliği yolda

Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri
yeni kontrollü normalleşme kapsamında yeme ve
içme yerlerini denetledi. Zabıta ekipleri yapılan

denetlemelerde, işletmecilere, yüzde 50 kapasiteyi aşma-
maları ve masalar arasındaki mesafeye dikkat etmeleri ko-
nusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerin sıkı bir şekilde
süreceğini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat;
“Beşiktaşlı komşularımızın sağlıklı bir şekilde hizmet ala-
bilmesi adına, ekiplerimiz, ilgili yerlerde kontrolleri yapıp
gerekli tüm önlemleri almaya devam edecek. Ekiplerimiz,
işletme sahiplerine kontrollü normalleşme döneminde
uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi verecek ” İfa-
delerini kullandı. Türkiye’de yeni kontrollü normalleşme
süreciyle beraber, vatandaşlar artık yeme içme yerlerinde
oturarak hizmet alabilecek. Bu kapsamda Beşiktaş Beledi-
yesi Zabıta Müdürlüğü de ilçenin farklı yerlerinde her gün
denetim gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayın-
lanan genelgeye göre toplum sağlığını önceleyen tedbirleri
ve önlemleri alan belediyenin zabıta ekipleri, yeni kontrollü
normalleşme süreci ile birlikte 07.00-19.00 saatleri ara-
sında faaliyet gösterecek olan yeme içme yerleri olan lo-
kanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı ile kıraathane ve
çay bahçesi gibi iş yerlerini denetledi. 

Beşiktaş 
denetim yaptı



mayı şöyle aktardı: "Sayın Erbakan'a
tavsiyem, "Biz, Genelkurmay Başkanı'nı
ve kuvvet komutanlarını derhal görev-
den almalıyız' şeklinde oldu. O da,
'Cumhurbaşkanı bunu imzalamaz'
dedi. Ben de 'İmzalamasın ama tarih
önünde bunu yapalım. Millete bunu
anlatalım.' dedim. Sayın Erbakan, Mec-
lis'ten seçim de çıkmayacağını belirte-
rek, 'Bizi kapatırlar' dedi. Oysa zaten
süreç başlamıştı. Ekonomi iyi gidiyordu
yaklaşık yüzde 8 büyüme elde etmiştik,
o yüzden Erbakan, 'Sen başbakan ol
ben istifa edeyim' dedi. Oysa Refahyol

Hükümeti devam etseydi bu bir hiz-
met kervanı olacaktı. Refah Par-

tisi ile uyum içinde
çalışıyorduk. En muha-

fazakar kesimden en
büyük demo-

kratik açı-

lımlar
çıkıyordu.
Bu ne kadar
büyük bir uzlaşmayı,
ayrışmadan bütünleşmeyi
getirecekti. Bütün bunları
Türkiye bir darbe ile kaçır-
mıştır." Çiller, 28 Şubat'ın
bir koalisyon olduğunu,
bu koalisyonun, medya,
STK, iş dünyası, siyaset
ve askeri ayağının bu-
lunduğunu ve Ameri-
ka'nın, PKK'nın
kurucusu terörist
elebaşı Abdullah
Öcalan'ı Bülent
Ecevit'e teslim
etmesiyle dış
ayağının da
görüldü-
ğünü dile
getirdi. 
HABER
MER-
KEZİ

T ürk siyasi tarihinde "postmodern darbe"
olarak bilinen, dönemin Başbakanı Nec-
mettin Erbakan'ın istifasını getiren, bin yıl

süreceği iddia edilen ve "demokrasiye balans ayarı
yapıldı" şeklinde lanse edilen 28 Şubat'ın üzerinden
24 yıl geçmesine rağmen toplumsal, siyasal ve hu-
kuksal alanda oluşturduğu darbeler hala zihinlerde
tazeliğini koruyor. 28 Şubat'a giden süreci değer-
lendiren dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çil-
ler, 1995'in sonlarına doğru ekonomik sıkıntıların,
terörün tırmandığını hatırlatarak, "kartel" olarak ni-
telendirdiği medya ile Gümrük Birliği'nden rahatsız
olan iş dünyasının kendisine karşı bir klik oluştur-
duğunu söyledi. 

Bazı rahatsızlıklar vardı

Çiller, bütün bunların yanında Refah Partisinin İs-
tanbul dahil birçok belediyeyi almış olmasından bir
rahatsızlık oluştuğunu vurgulayarak, şunları an-
lattı: "Refah Partisinin gelmesi istenmiyordu.
Bunun için adeta bir strateji oluşturuldu. Dendi ki,
'Anavatan ile Doğru Yol bir koalisyon kursun, han-
gisi daha yüksek oy alırsa başbakan o partiden
olsun ki Refah Partisi ile koalisyon olmasın. Bu
Türkiye'nin lehinedir ve bizim desteklediğimiz
budur.' Bunun üzerine çalışıldı. Bütün baskılar
bizim Anavatan Partisi ile koalisyon kurmamız
içindi. Darbelerin, merkez sağı nasıl böldüğünü
görmüştüm. Bu nedenle Anavatan Partisi ile koa-
lisyon kurmak ve sağı birleştirmek istiyordum.
Daha fazla milletvekilimiz olmasına rağmen fera-
gat ettik ve başbakanlığı Anavatan Partisi'ne verdik
ve bir azınlık hükümeti kurduk. Ancak tavanda ya-
pılan birleşmenin, taban ve teşkilatlar tarafında da
kabul edilmesi gerekiyordu. Ancak tabanda iki
parti arasında bütünleşme sağlanamadı. İki sağ
partiyi birleştirmek istesem de yapılmasının zor ol-
duğu çok açıktı. Anayol Hükümetini kurmanın
önemli bir misyon olduğunu düşündüğüm için
milletimin önünde, 'Refah Partisi ile hükümet kur-
mayacağım.' demiştim ve çok da samimiydim.
Ancak işlemeyince, Refah Partisi ile bir koalisyon
kurduk."

Bana 'Asker ayakta' mesajları iletildi

Tansu Çiller, Refah Partisi ile koalisyon kurulma-
dan önce çeşitli uyarılar, tehditler geldiğini dile geti-
rerek, "Sayın Cumhurbaşkanı Demirel tarafından
bana ve Sayın Erbakan'a 'Asker ayakta' şeklinde
mesajlar iletilmeye başlandı. Hatta bu tehditler
öyle boyutlara geldi ki evlatlarım, ailem hedefteydi.
'Ne yapacaksanız bana yapın, ipim cebimde'
dedim." şeklinde konuştu. Refah Partili bir belediye
başkanı tarafından düzenlenen Kudüs Gecesi'nin
ardından Refahyol Hükümetince o başkanın der-
hal görevden alındığını, gecede laiklik karşıtı ko-
nuşma yapan İran Büyükelçisinin ve İstanbul
Başkonsolosunun sınır dışı edildiğini hatırlatan
Çiller, buna rağmen Refahyol Hükümeti'nin laiklik
karşıtı eylemleri desteklediği algısının yayıldığını
kaydetti. Bu algı üzerine kendisi de darbelerden
büyük zarar gören dönemin Cumhurbaşkanı Sü-
leyman Demirel'e gittiğini vurgulayan Çiller, şöyle
konuştu: "Demirel'in bize destek olacağını düşün-
düm ve kendisine, "Bu hükümetin laiklik karşıtı
hangi eylemini görüyorsunuz?' diye sordum. Tam
biz bu konuyu görüşürken Sincan'dan tanklar
geçti. Sayın Demirel'e, 'Sincan'dan tanklar geçiyor,
eğer bu hükümete bir uyarı ise bunun yasal bir da-
yanağı yoktur ve bir işlem yapılmak zorundadır.
Bunun için de Devlet Denetleme Kurulunun
(DDK) konuyu araştırması ve yasal süreci başlat-
ması lazım.' dedim. Kendisi ise bana 'Komuta zin-
cirini bir daha bozdurmam. Sen Güreş Paşa'yı bir

defa aldın, komuta zinciri bozuldu, senin aklında
ne olduğunu biliyorum. Bu komuta zincirini boz-
durmak doğru olmaz' dedi. Zira ben komutanları

almaktan bahsediyordum.
Bunun üzerine Sayın Er-
bakan'a gittim. Kendisi

çok kibar ve zarif bir in-
sandı. Millete hizmeti

öncelikli hedef ola-
rak almıştı. Her

geldiğinde
darbe oluyordu
ve milleti mağdur
etmek istemiyordu. As-
kerle uzlaşmak isti-
yordu. Kendisine,
'Bunu teftişe götürelim,
yasal bir dayanağı yok'
dedim. O ise bana, 'Bunu abart-
madan geçirelim, askerler bizi sever-
ler, ülkeye de iyi hizmetlerimiz oluyor. Bu
hizmetler sekteye uğramasın." diye cevap verdi.
Biz bu işi geçiştirdik ama geçiştirmeyle kapanacak
bir konu değildi. Asker, ülkenin ve benim göz bebe-
ğimdir ancak bazı şeylere de 'dur' demek gerekir."

Amaç Erbakan'ı durdurmaktı

Çiller, o dönemde kurulan Batı Çalışma Grubu'na
değinerek, "Bu fişlenme bilgisi bize gelince ilk ola-
rak Sayın Erbakan ile görüştük sonra konuyu
Sayın Demirel'e ilettik. Bunun bir darbenin hazır-
lığı olduğunu belirterek, araştırılmasını ve konunun
DDK tarafından ele alınmasını, gerekirse ondan
sonra Genelkurmaya gönderilmesini dile getirdim.
Sayın Demirel, 'Asker zaten ayakta' dedi. Sayın Er-
bakan da bir uzlaşma arıyordu. Ama buna rağmen
Sayın Demirel, konuyu hemen Genelkurmay'a
gönderdi. 28 Şubat sürecine bakıldığında abartılar
varsa bile zamanın ruhuna bu senaryo yazıldı. Yani
Sayın Erbakan, iktidar olmayacak, olursa da bir şe-
kilde durdurmak gerekecek."diye konuştu. Tansu
Çiller, Necmettin Erbakan'ın istifasının ardından
hükümeti kurma görevinin kendisine değil de
Mesut Yılmaz'a verilmesini o dönemde bir "Çan-
kaya darbesi' olarak nitelendirdiğini anımsatarak,
şunları söyledi: "Bu durum, 'bizi üzmedi' desem
doğru olmaz. Mesut Yılmaz'a görev verilince bize
geldi ve 'Ben başbakan olmayabilirim, sen olabilir-
sin' dedi. 'Kim istiyor bizim koalisyonumuzu?' diye
sorduğumda, omuzlarını gösterdi yani apoletliler
demek istedi. Kendisine 'Milletin olmadığı bir
yerde ben olmam' dedim. Anasol-D hükümeti ku-
ruldu sonunda. Bizim koyduğumuz adla, 'Derleme
Toplama Partisi' ile mecliste milletin iradesi ile
oluşmuş çoğunluk azınlık haline getirildi, azınlık
bir güç tarafından çoğunluk haline getirildi. Bir hü-
kümet, hükümet edemez hale getiriliyor bu aslında
darbenin tanımlarından bir tanesi. Bunu eğer ke-
lepçe ile yaparsanız bu darbenin ta kendisi. Eğer
bunu korku imparatorluğu, şantaj ve baskı ile ka-
nırta kanırta yaparsanız, bunun adı da darbedir.
Milletin şuurunda ipe yürüyen bir Başbakanın son
bakışı vardır. O bakış aslında yakın dönem siyase-
tin ve siyasetçinin şuurunda saplanmış bir hançer-
dir. O korku refleksi vatandaşta da vardır. 'Darbe
geliyor, askerin dipçiği geliyor' algısı. Bu korku
mecliste ve millette çok yaygın bir biçimde vardı.
Milletvekilleri, 'Refahyol'dan ayrılmazsak aynı şey-
ler bizim de başımıza gelecek' korkusunu çok ciddi
biçimde hissetmişti."

Dış ayağı bile düşünülmüştü

Çiller, tankların Sincan'da yürümesinin ardından
Necmettin Erbakan ile aralarında geçen konuş-
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28 Şubat sürecinin ardından ülkenin eko-
nomik anlamda ağır bedeller ödediğine
vurgu yapan Çiller, "28 Şubat'ın ardından
batan bankalar, Türkiye'yi büyük krize
soktu. Bu krizin maliyeti 291 milyar dolar.
Bunları, gençlerimiz darbelerin maliye-
tini anlasın diye anlatıyorum. Bugün gen-
çliğin en önemli sorunu işsizlik. Bu 291
milyar dolar ile gençlerimizin işsizlik so-
rununu çok büyük ölçüde çözebilirdik.
Mağdur edenler ve mağdur olanlar hepi-
miz aynı platformda buluşup, demokrasi-
nin evrensel değerleri üzerinde
anlaşabilirsek, ülkemizi sadece muasır
medeniyetler seviyesine çıkaramayız
aynı zamanda bu ülkeyi büyük bir aşa-
madan geçiririz. Nihayet millet ne yaptı?
Bizleri tasfiye etti ve AK Parti iktidarına
şans verdi ve onlar da darbeleri bitirdiler.
Vesayet dönemini bitirdiler. Şimdi bize
düşen yine demokrasinin yüksek platfor-
munda birleşmek burada, herkese yer
var. Darbeleri, vesayet dönemini bitirdik

ama henüz birleşme-
dik, topyekun

birleşmeyi
yine burada

yapabili-
riz.
Çünkü
hepi-
miz
için tek
bir Tür-

kiye var."
değerlendir-
mesinde bu-

lundu.

Ne yapaCaksaNız
yapıN dedim! Tek bir Türkiye var

Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Tansu Çiller, 28 Şubat sürecinde yaşananlara ilişkin,
"Asker ayakta' şeklinde mesajlar iletilmeye başlandı. Tehditler öyle boyutlara geldi
ki ailem hedefteydi. 'Ne yapacaksanız bana yapın, ipim cebimde' dedim." dedi

Memleketin
dengesi bozuldu

Boğaz'dan savaş
gemisi geçti

CHP Ekonomi Masası TV’de enflasyonun ve
doların neden arttığını anlatan CHP Konya
milletvekili Abdüllatif Şener “İktidarın
dünyadan, 10 milyon işsizden haberi yok.
Memleketin hem kısa hem uzun dönem
dengelerini bozdular” dedi

CHP Ekonomi Masası TV’de konuşan
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif
Şener, ‘TUİK sürekli deprem yaşıyor.

Bir bakıyorsunuz genel müdür değişiyor, hükümet
istediği rakamlara ulaşamayınca, ekonomiyi dü-
zeltemiyor, ama TUİK’deki yetkilileri değiştiriyor’
dedi. Şener, bu resmi rakamların bile dünyanın en
yüksek rakamlarından birisi olduğunu söyleyerek
özellikle gıda enflasyonunda korkunç bir yangının
olduğunu belirtti. İthalata dayalı bir üretim politi-
kasının enflasyonu artıracağını, üreticilere destek
olmayan, günü geçiştirmeye yönelik politikaların
üretimde maliyetleri düşürmediğini vurguladı.

Sadece ithalat var

Tarımda bile girdilerin dışarıdan geldiğini söyle-
yen Şener, AKP iktidarı öncesinde Türkiye’deki
beş gübre fabrikasının çiftçilerin ihtiyaçlarının
yüzde doksanını karşıladığını ancak bunların satıl-
masıyla ithalata bağlı kalındığını belirtti. Yapılan
yanlışların doları yükselttiğini bunun da enflasyon
oluşturduğunu söyleyen Şener, sadece TÜFE’nin
değil ÜFE’nin de arttığını söyleyerek, aradaki ma-
kasın artıyor olmasının gelecekte de enflasyonun
hızlı artacağının işareti olduğunu da ekledi. 
NERGİS DEMİRKAYA

Ciğerler nefes alsın
Kartal Belediyesi, Yeşilay Haftası’nda sigara bağımlılığına karşı örnek bir sosyal
sorumluluk projesi başlattı. Sigaranın sağlığa olan zararı ve orman yangınlarının
büyük kısmına sigara izmaritlerinin neden olmasından yola çıkılarak, ‘Ciğerlerimiz
Nefes Alsın’ ismi verilen projeyle, bağımlıların sigarayı bırakması teşvik ediliyor

Kartal Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü, 1-7 Mart Yeşi-

lay Haftası’nda örnek bir sosyal
sorumluluk projesiyle sigara ba-
ğımlılığına karşı savaş açtı. ‘Ciğer-
lerimiz Nefes Alsın’ projesiyle
sigarayı bırakarak, boş sigara pa-
ketlerini Kartal Beledi-
yesi Hizmet Binası
girişindeki kutuya bı-
rakan vatandaşlara
fidan hediye ediliyor.
Kartal Belediye Baş-
kanı Gökhan Yüksel,
sigara kullanan Kar-
tallılara projeye ka-
tılma çağrısında
bulunarak, sigara kul-
lanımının sadece
insan sağlığına değil,

doğaya da ciddi zarar verdiğine
dikkat çekti. Başkan Gökhan Yük-
sel, “Kartal Belediyesi ailesi ola-
rak, bu sene Yeşilay Haftası
nedeniyle sigara bağımlılığına
karşı savaş açıyoruz. Dünya Sağ-
lık Örgütü verilerine göre, 50 yıl
boyunca her gün bir paket sigara

içen biri, çevremizde; 1,4 milyon
litre suyun ve 3226 metrekare
toprağın yok olmasına neden olu-
yor. Sigaranın hem sağlığa hem
de çevreye verdiği zarardan do-
layı, ‘Ciğerlerimiz Nefes Alsın’ is-
mini verdiğimiz projemizle sigara
bağımlılığına karşı savaş açıyoruz.

Sigara kullanan tüm Kar-
tallı komşularımızı proje-
mize katılmaya davet
ediyoruz.” ifadelerini kul-
landı. Mart ayı boyunca
devam edecek olan, ‘Ci-
ğerlerimiz Nefes Alsın’
projesine katılarak siga-
rayı bırakan vatandaşlar,
hediye fidanlarını Kartal
Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlü-
ğü’nden alabilecek.

RUS savaş gemisi 'Novocherkassk' İstan-
bul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e
açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil gü-

venlik botu da eşlik ederken geminin ön bölümünde
Rus askerlerinin yine tek sıra halinde beklediği gö-
rüldü. Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait
142 Borda numaralı ‘Novocherkassk’ adlı savaş ge-
misi saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İs-
tanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin geçişine
Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait
sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Ye-
niköy açıklarına ulaşan geminin ön bölümünde Rus
askerlerinin yine tek sıra halinde beklediği görüldü.
Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi
Karadeniz’e açıldı.

Tansu Çiller,
28 Şubat’ta
yaşananlara

ilişkin
önemli
bilgiler

paylaştı.



T üm yazılımı ve tasarımı Yurtiçi
Kargo Ar-Ge ekipleri tarafından
gerçekleştirilen Yurtiçi Kargo Mobil

Uygulaması, sıklıkla kargo gönderen ya da
alan kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı
hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada,
“Kargonuz hangi şubeye gelecek? Kargom
şu an nerede? Kargom dağıtıma çıktı mı?
gibi tüm soruların cevaplarını Yurtiçi
Kargo Mobil uygulaması ile tek ekrandan
öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca kendinize yakın
Yurtiçi Kargo şubesi nerede bunu da kolay-
lıkla öğrenebilmeniz mümkün” ifadelerine

yer verildi. Yurtiçi Kargo Mobil uygulama-
sını kullananların ayrıca kargo gönderimle-
rinde yüzde 30 indirim kazanacağı da
belirtildi. Açıklama şöyle devam etti:
“Bunun için yapılması gereken uygulamaya
girdikten sonra kullanıcı girişi yapmak ve
gönderi düzenle seçeneğine dokunmak.
Daha sonra gönderici adresini ve alıcı giri-
yorsunuz. Kargonuzu göndermek istediği-
niz tarihi seçiyorsunuz, kargonuzun
nereden alınacağını seçiyorsunuz bu kadar.
Daha sonra size özel bir kod oluşacak bu
kodu kargo gönderiminizi yaparken opera-

töre söylemeniz yeterli olacak. Ödeyeceği-
niz tutarı da ekranda göreceksiniz ve ka-
zandığınız indirim ile artık gönderinizi
yapabilirsiniz.”

Fiyatı önceden öğrenin 

Kargo gönderimi yapmadan önce, kargo-
nun ölçüleri ve gideceği adresi seçildiğinde
sistem otomatik olarak ödenecek tutarı he-
saplayacağını belirtildi.
Bu sayede ne kadar ödeme yapılacağı da
önceden öğrenilecek. Ayrıca tüm bilgileri
giren ve kod oluşturan kişiler de yüzde 30

indirimli fiyatlarla kargosunu 
gönderebilecek.

Nasıl indirilecek?

Yapılan açıklama şöyle devam etti: "Ayrıca
uygulama içerisinde yer alan bana özel
kampanyalar sayfasını takip etmenizde
fayda var. Yurtiçi Kargo’nun mobil müşte-
rilerine özel sunacağı kampanyaları bura-
dan takip edebilirsiniz. Yurtiçi Kargo mobil
uygulamasını Android cihazlarda Google
Play’den IOS cihazlarda ise App Store’dan
indirebilirsiniz." DHA
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İhracat için
kaynak sözü

TicareT Bakan Yardımcısı
Rıza Tuna Turagay, 2020 yı-
lında küresel pandemiye rağ-

men verilen desteklerle ihracatçı firma
sayısını yüzde 3,6 oranında artırdıklarını,
18 bin 100 firmanın ilk kez ihracat yaptı-
ğını söyledi. Turagay, "Bakanlık olarak 3,1
milyar TL'nin üzerinde kaynağı ihracatçı-
larımıza aktardık. Bu sene bu rakam 4,2
milyar TL'ye çıkacak" dedi. Ticaret Bakan
Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 2020 yı-
lında küresel pandemiye rağmen kırılan ih-
racat rekorlarını DHA'ya değerlendirdi.

2020 yılının Türkiye ve
dünya ekonomisi için zor
bir yıl olduğunu belirten
Turagay, pandemi nede-
niyle bir dönem bütün
gümrük kapılarını kapat-
tıklarını ve ihracatın dur-
duğunu kaydetti. Turagay,
"Mayıs ayından itibaren
dibe vurduk ve ihracatı-
mızda çok büyük bir
azalma oldu. 4 aylık ihra-

catımız 33 milyar dolarlara kadar gerile-
mişti" dedi.

Hedef üzerine çıktık

Çözüm için temassız ticareti başlattıklarını
hatırlatan Turagay, "Irak ve Kapıkule'de te-
massız ticarete geçtik. Ondan sonra bir
anda toparlanma başladı. Türkiye ekono-
misi ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daraldı,
üçüncü çeyrekte 6,7 büyüdü, o büyümeyle
birlikte dünya ekonomisinde yavaş yavaş
normalleşme süreci başlayınca ihracatta
da hızlı artışı gördük. Üçüncü çeyrekte ih-
racatımız 40 milyar dolarların üzerine
çıktı. Dördüncü çeyrekte 51 milyar dolarlık
ihracat gerçekleştirdik ve seneyi 169,5 mil-
yar dolarlık bir ihracatla kapadık. Orta va-
deli programda ki hedef 165,9 milyar
dolardı ve onun da üzerine çıktık. İhracatı-
mız yüzde 6,3 civarında düştü; ama dünya
ticareti bu dönemde Dünya Ticaret Ör-
gütü rakamlarına göre yüzde 9,2 daraldı.
Böyle bir ortamda bizim ihracatımızdaki
düşüş 6,3'le sınırlı kaldı. Ülkemizin dünya
ticaret ve ihracat hacmi içerisindeki payını,
bu dönemde binde 9'lardan yüzde 1'lere
çıkarmayı başardık" dedi. 

H aksız para kazanmada sınır tanı-
mayanlar, sonunda Pazar tezgah-
larını da haksız kazanca

aracı ettiler.
Vakti ile pazarcı esnafına tashih edilip,

ücretsiz olarak kullanımlarına verilen
Pazar yerleri, zamanla piyasa şartları ile
bir değer oldu ve babaları pazarcı olan ki-
şiler bu tezgahları kullanmadıkları halde

kiraya vermeye başladılar.
Kendileri tezgahlarını açmayan, açama-

yan kişilerin tezgahlarına belediye el
koyup, bu tezgahı sırada bekleyen kayıtlı
pazarcıya vermeli. Aksi halde pazarcı ol-
madığı halde bir şekilde tezgaha sahip
olanlar bu haklarını kiralayarak haksız ka-
zanç elde ederler.

Pazar tezgahlarının, kullanmayan hak

sahipleri tarafından kiralanması, pazarcıya
bir ek maliyet getirdiğinden, sebze-meyve
fiyatları da şişmektedir.

Pazar tezgahları miras malı gibi de ol-
mamalıdır. Sağlığında babası ile birlikte

pazarcılık yapan ve onunla birlikte kayıtlı
olmayan kişi, babası ölünce bu tezgahı kul-
lanamamalı.

Bu mantık şoför esnafları için de ge-
çerli. Düşünün ki vakti ile kendilerine üc-
retsiz taksi ve dolmuş hattı verilen kişiler,
bu hatları astronomik bedellerle sattılar ve
sonrasında da şoför esnafı bir de baktı ki
bu hatlar birkaç zenginin eline geçmiş ve
kendileri de yevmiyeci olmuşlar.

Meslek mensuplarına tanınan tüm hak-
lar, meslek süresince geçerli olmalı ve son-

rasında bir başka meslek mensubuna geç-
meli. Bu olmaz ise mesleklerin değeri kal-
maz, meslek mensupları yeterince gelir
elde edemezler ve tüketici daha fazla be-
delle hizmet almak zorunda kalır. Sebze
meyve fiyatları niye bu kadar fazla? diye
sorguladığımız bu günlerde, bu konu çok
daha önemli bir duruma geldi. Konunun
önemine binaen biz de birkaç kelam edelim
dedik.

Bilhassa belediyelere büyük görev düşü-
yor. Bizden söylemesi…

Pazar tezgahı bir yatırım mıdır?

Yurtiçi Kargo, mobil uygulamayı yükleyen vatandaşların,
bireysel kargo gönderilerinde, anında yüzde 30 indirim
kazanacaklarını açıkladı. Mobil uygulama kullanan 
Yurtiçi Kargo müşterilerinin ise kargo takibi için gönderi
kodu sorgulamasına gerek olmayacağı belirtildi

Kargo IçIn
IndIrIm
müjdEsI

Emre YÜKSEL

Kripto para
bağışlayın!
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Kripto paraların kullanım alanlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak yerli kripto para
platformu Coinoxs, sivil toplum kuruluşlarına bağış yapılmasına olanak tanıyan yeni bir projeyi
hayata geçirdiğini duyurdu. Coinoxs kurucularından Can Azizoğlu, “Kripto paranın kullanım
alanlarını genişleterek hem bireysel hem de toplumsal faydayı desteklemek istiyoruz” dedi

kripTo paraların kulla-
nım alanları her geçen
gün artıyor. Türkiye’de

de oyun sektöründen gayrimenkul
satışlarına kadar pek çok alanda
yaygınlaşan kripto paralar, şimdi de
sivil toplum örgütlerine bağış yap-
mak için kullanılabilecek. Blockc-
hain (blok zinciri) ürünlerine
özelleşmiş teknoloji mağazası ola-
rak konumlanan yerli kripto para
platformu Coinoxs, ‘Coinoxs Cha-
rity’ adını verdiği projeyle sivil top-
lum örgütlerine kripto para ile bağış
yapılabilmesinin önünü açtığını du-
yurdu. Konuya ilişkin açıklamada
bulunan Coinoxs kurucularından
Can Azizoğlu, “Coinoxs Charity, ti-
cari kazanç elde etmeden, doğrudan
ilgili kuruluşun hesabına ister birey-
sel ister kurumsal bağış yapılabilme-
sini sağlıyor. Sistemin temelini

oluşturan şeffaflık ilkesi, yapılan
transferlerin detaylarının ve bağış
miktarlarının görülebilmesine imkan
veriyor. Böylece bağış yapılan kuru-
mun bağışları nereye harcadığı tüm
şeffaflığıyla takip edilebiliyor. Coi-
noxs olarak dijitalleşen dünyaya ye-
nilikçi projelerimizle fayda
sağlarken, asla dijitalleşmeyecek
olan toplumsal farkındalık bilincini
daima canlı tutmak için var gücü-
müzle çalışıyoruz. Amacımız, kripto
para kullanım alanlarını genişleterek
hem bireysel hem de toplumsal
fayda sağlayacak adımlar atılmasına
destek olmak” dedi.

Önemli bir imza

Tamamen yerli yatırımlarla kurul-
muş bir platform olarak ilkleri ger-
çekleştirdiklerinin ve Türkiye’nin
uluslararası arenadaki imajını güç-

lendirmek için çalıştıklarının altını
çizen Can Azizoğlu, geliştirdikleri
projelerin detaylarını şöyle aktardı:
“Coinoxs Charity projemizin yanı
sıra, tüm sunucuları Türkiye’de olan
ve geliştirilebilir API’lar (uygulama
programlama arayüzü) sayesinde
kurumlara altyapı desteği sağlayan
ilk platform Coinoxs Explorer ve ilk
yerli soğuk (dijital) mobil cüzdan
VaultX ile sektöre pek çok yenilik ge-
tirdik. Coinoxs Explorer ile kullanı-
cılara blockchain zincirindeki tüm
işlemlerin ayrıntısına canlı ulaşıp,
istatistikleri takip ederek sektörü
analiz edebilme olanağı sunuyoruz.
Hem iOS hem de Android'de yer
alan mobil uygulama VaultX ile de
kullanıcılara kripto para birikimle-
rini güvenle saklayabilme, dönüş-
türme ve aktarım yapabilme
kolaylığı sağlıyoruz.” DHA

Kripto para
bağışlayın!

Esnek uçuş
paketi geldi
Bilet tarifelerinde yaptığı değişikliklerle
pandemi döneminde beklenmedik 
nedenlerle seyahatlerini ertelemek isteyen 
misafirlerine esneklik sağlayan 
SunExpress, “Korona Garanti Paketi”ni
kullanıma sunduğunu açıkladı

Türk Hava Yolları
ve Lufthansa’nın
ortak kuruluşu Su-

nExpress, SunFlex uygulaması
ile yolcularına, rezervasyon ya-
parken tercih ettikleri tarifeler
doğrultusunda uçuşlarından
belirli bir süre öncesine kadar
ücretsiz rezervasyon değişikliği
yapma imkanı tanıyor. Su-
nExpress, 31 Mart’a kadar
devam edecek kış sezonunda,
SunClassic tarifesi üzerinden
rezervasyon yapan misafirle-
rine özel olarak kalkıştan 15
gün öncesine kadar ücretsiz
değişiklik avantajı sağladığını
açıkladı.

Ücretsiz 
değişiklik yapıldı

Yolcularına kendilerinin veya
uçuşta olmasalar bile birinci
derece akrabalarının Kovid-19
virüsüne yakalanması halinde,
‘Korona Garanti Paketi’ ile üc-

retsiz yeniden rezervasyon ve
bilet iptal hakkı tanıdığını
duyan şirket tarafından yapı-
lan yazılı açıklamada, “Dış
hatlarda 3 Euro’dan ve iç hat-
larda 7 liradan başlayan fiyat-
larla satışa sunulan ‘Korona
Garanti Paketi’ kapsamında
SunExpress misafirleri, uçuş
tarihinden 10 gün sonrasına
kadar geriye dönük olarak ge-
rekli kanıtları içeren belgeleri
sunmaları durumunda yeniden
rezervasyon veya bilet iadesi
hizmetinden yararlanabiliyor.
Almanya ile Türkiye arasında
hava köprüsü konumunda ola-
rak, Türkiye veya Almanya ta-
rafından diğer bir ülke için
seyahat uyarısı yayınlanması
halinde ise, hali hazırda rezer-
vasyonu olan ve Korona Ga-
ranti Paketi’ni alan yolcularına
da biletlerinde ücretsiz değişik-
lik ve iptal hakkı sunuyoruz”
denildi. DHA

En güzel
makarna

Dubai’De 34’üncüsü gerçek-
leştirilen Gulfood 2021 Fua-
rına GOLDA Gıda katıldığını

açıkladı. Dubai’de 34’üncüsü gerçekleştiri-
len Gulfood 2021 Fuarı'na BERA Hol-
ding’e bağlı Golda Gıda A.Ş. de katıldı.
Fuarda 85 ülkeden katılımcılar ile 156 ül-
keden ziyaretçi bir araya geldi. 2021 yılının
ilk çeyreğinde gerçekleşen, gıda sektörü-
nün küresel çapta en büyüğü olan Gul-
food 2021, yeni ürünlerin, farklı pazar ve
tüketicilerin buluştuğu ortak bir nokta
oldu. Golda Gıda A.Ş. olarak gelişmeleri
yakından takip ettiklerini ve dünya pazar-
larının nabzını tuttuklarını ifade eden
Golda Gıda İhracat Müdürü Özlem Tüy-
lek, “Geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl zi-
yaretçi katılımcıda büyük bir düşüş
gördük. Pandemi sürecinden etkilenmesi
ve uzak doğu ülkelerinin fuara katılma-
ması bizim için büyük bir şansızlık oldu.
Standımızı ziyaret eden çeşitli ülkelerden
gelen alıcıların markamıza ve ürünlerimize
ilgisi memnuniyet vericidir. Bu fuarla
dünya pazarlarındaki 2021 hedeflerimizi
bir adım daha öteye götüreceğimizi düşü-
nüyoruz. Golda Gıda gerek Afrika gerekse
Orta Doğu pazarlarının en fazla aranan
markaları arasında ilk sıralarda yer alıyor.
2021 yılı içerisindeki dış pazar payını art-
tırmayı planlıyor, çalışmalarımızı bu yönde
sürdürüyoruz" dedi.
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B
abacan, Muğla’da partisinin Milas ilçe kongre-
sinde konuştu. Babacan, İstanbul Sözleşmesi üze-
rinden hükümete yüklendi. Hükümetin ekonomi

politikalarını da sert bir dille eleştiren Babacan, "Bugün
devletin açıkladığı ne kadar rakam varsa, vatandaşları-
mız mesafe ile yaklaşıyor. Devletin açıkladığı rakama
güven olmayınca o ülkede siz ekonomiye güven oluştu-
ramazsınız. Ekonomi yönetimine güven oluşturamazsı-
nız. Rakamlarda doğruyu söyleyeceksiniz ki geri kalan
yaptığınız her şeye güven olsun" diye konuştu.
Babacan, özetle şunları söyledi:

Şiddete karşı mücadele

İstanbul sözleşmesi tartışılıp duruyor. Bu sözleşme, ka-
dına şiddeti, aile içi şiddeti önleyen tedbirler içeren bir

sözleşme. Ve sözleşmenin özü şu; konu kadına şiddetse,
konu aile şiddetse bunun aması, fakatı olmaz. Kadınlar
tercih ettikleri ya da yaşadıkları hayat tarzı sebebiyle şid-
dete maruz kaldıklarında, bunun bir hafifletici sebep
olarak gösterilmesi söz konusu olamaz. Amasız fakatsız
bir şiddete karşı mücadele ile ilgili bir sözleşmedir bu.

Kadınların yakasından düşün 

Kadına şiddetin en yoğun olduğu ülkelerden birisi olan
Türkiye’de, İstanbul Sözleşmesi devletin en tepesinde,
hükümette tartışma konusu haline getirilebiliyorsa ger-
çekten bu ülkenin geleceğine yazık. Kabul edilebilir bir
durum değil bu. Bu kültür, bu zihniyet yukarıdan aşağı,
kati bir şekilde yansımalı ki Türkiye’de bu sorunu çöze-
lim. Aksi halde bitmez. Böyle ikircikli tutumla bitmez.

‘Yapsak mı yapmasak mı, Şu maddesinden geri mi çe-
kilsek, sözleşmeyi iptal mi etsek?’ Siz gidin başka işlerle
uğraşın. İşiniz mi yok. Fakat biliyor ki bu konuda Tür-
kiye için bir kutuplaştırma aracı. Asıl siz düşman arıyor-
sanız, bu ülkede işsizlik çok. Bu ülkenin en büyük
düşmanı şu anda işsizlik, gidin işsizlikle uğraşın. Kadın-
ların yakasından düşün.

Rakamlarda doğruyu söyleyin 

Bugün devletin açıkladığı ne kadar rakam varsa, vatan-
daşlarımız mesafe ile yaklaşıyor. Devletin açıkladığı ra-
kama güven olmayınca o ülkede siz ekonomiye güven
oluşturamazsınız. Ekonomi yönetimine güven oluştura-
mazsınız. Rakamlarda doğruyu söyleyeceksiniz ki, geri
kalan yaptığınız her şeye güven olsun. DHA

GIDIN BASKA 
ISLERLE UGRASIN
GIDIN BASKA 
ISLERLE UGRASIN
GIDIN BASKA 
ISLERLE UGRASIN
GIDIN BASKA 
ISLERLE UGRASIN
GIDIN BASKA 
ISLERLE UGRASIN
GIDIN BASKA 
ISLERLE UGRASIN

Sağlık Bakanlığı
istifa kabul etmiyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilin sağlık
müdürlüklerine gönderdiği genel-
gede, sağlık çalışanlarının istifa ve
görevden çekilme taleplerinin
kabul edilmeyeceğini ifade etti

Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinde, Mart
2020'den itibaren yürürlüğe konulan bütün
genel yazılar yürürlükten kaldırıldı, normal

düzen ve mesai saatlerinde çalışmalara başlanacağı be-
lirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen genelge
şu şekilde: “COVID-19 hastalığı için risk grubunda
olan kanser hastaları ve organ nakli olanların durum-
ları, Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, Ba-
kanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst
amirince, illerde İl Sağlık Müdürü, ilçelerde İl Sağlık
Müdürleri ile istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Mü-
dürü/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve sağlık tesisle-
rinde ise Başhekimliklerce değerlendirilerek idari izinli
sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecek. Cumhurbaş-
kanlığı İdari İşler Başkanlığının 2 Haziran 2020'deki
genel yazıları uyarınca, Bakanlığımız merkez ve taşra
teşkilatında görev yapan hamile personele, hamileliği-
nin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içeri-
sinde idari izin verilmesi uygulamasına devam edilecek.
Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çe-
kilme (istifa) talebinde bulunan personelin talepleri
kabul edilmeyecek. Personelin talebi halinde, 27 Kasım
2020'deki genel yazımız ile durdurulan, eşinin emekliye
ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna da-
yalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşı-
lıklı yer değiştirme ve engelli durumundan kaynaklı
atamalara müsaade edilecek. 27 Ağustos 2020 tarihli
'esnek çalışma' konulu genel yazımız yürürlükten kaldı-
rılmış olup Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında
görev yapan bütün personel, 2 Mart 2021'de tam za-
manlı olarak mesailerine devam edecek.”

cHP Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın-
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi
Gamze Taşcıer, İnsan Hakları Eylem Pla-

nı’nı kadınlar açısından değerlendirdi. Taşçıer'in ko-
nuyla ilgili açıklaması şöyle: “Ortada bir inandırıcılık
sorunu var. Aynı zamanda bir samimiyet sorunu da
var. İktidar samimi olsa zaten bugüne kadar bunlar uy-
gulanırdı. Biz uygulamaya geçmesi noktasında her
türlü desteği vermeye dünden hazırız, ama mevcut ya-
saları dahi uygulamayan veya uygulatamayan, İstanbul
Sözleşmesi’ne açıktan cephe alan bir zihniyet, bu adım-
ları nasıl atacak, bunu da sormak zorundayız. İktidar
zaten yapması gerekeni, taraf olduğumuz uluslararası
sözleşmeler gereği yap-
maya mecbur olduğu
konuları vaat olarak
önümüze koyuyor. AK
Parti döneminde kadın-
lar için verilen tüm 
sözler kağıt üzerinde
kaldı. Umarız yine öyle
olmaz, ama şimdiye ka-
darki olanlara bakınca
çok da ümitli olmak 
pek mümkün değil.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Kadına şiddetin en yoğun olduğu ülkeler-
den birisi olan Türkiye’de, İstanbul Sözleşmesi devletin en tepesinde, hükümette
tartışma konusu haline getirilebiliyorsa gerçekten bu ülkenin geleceğine yazık.
Böyle ikircikli tutumla bitmez. Siz gidin başka işlerle uğraşın, işiniz mi yok” dedi

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, bu
milletin alın teri ile, ürettiği ile, ihraç
ettiği ile kazandığı döviz. Biz yıllarca
biriktirdik onu. Kara günler için birik-
tirdik. Kötü günler için biriktirdik. Öyle
akraba bakanı ortadan kaybedelim,
ekonomi yönetimini değiştirelim,
olanları unutturalım diyemezsiniz. 
Bu millet buna kanmaz. 130 milyar
dolar nerede? Bunu soracağız.”

Akraba bakanı ortadan kaybedelimAkraba bakanı ortadan kaybedelimAkraba bakanı ortadan kaybedelimAkraba bakanı ortadan kaybedelimAkraba bakanı ortadan kaybedelimAkraba bakanı ortadan kaybedelim

Gelecek Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Selçuk Özdağ, parti-
sinin düzenlediği, “Doğu Tür-

kistan’da Kadın Olmak” adlı panelde Çin’e
seslendi. Bölgenin incelenmesi için Çin’e
“Kapılarınızı açın” diyen Genel Başkan
Yardımcısı Özdağ, “Doğu Türkistan’da bir
insanlık ayıbı yanşıyor. Biz Çin’den ne isti-
yoruz? Çin, siz Dünya devleti misiniz? Siz
süper devlet olduğunuzu mu iddia ediyor-

sunuz? Gelin anayasanıza uygun hareket
edin. Burada, etnisiteler arasında, diller ara-
sında ayrım yapmayın" dedi.

Özür dilemek gerek

Özdağ, konuşmasına şöyle devam etti: "Bir
Çinli, Çin’de hangi haklara sahipse, orada
yaşayan Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar veya
diğer etnisiteler de aynı haklara sahip olsun
istiyoruz. Lütfen kapılarınızı açın. Sizinle il-

gili çok ayıplı iddialar var. Çok ayıplı istiap-
lar var. İnsan ayıplarıyla dopdolu spekülas-
yonlar var. Açın kapılarınızı hür dünyaya.
Bütün basın mensuplarına açın. Bütün si-
yasi partilere açın. Bütün medyaya açın,
bütün aktivistlere açın ve Doğu Türkis-
tan’da akrabaları olan, Dünya’nın her ye-
rindeki Doğu Türkistanlılara açın. Eğer
bunlar yalansa biz sizden özür dileyelim.
Diyelim ki, ‘Evet bunlar yalanmış, burada
insan hakları varmış, burada inanç hürri-
yeti, fikir hürriyeti, teşebbüs hürriyeti varmış
diyelim. Ama açmıyorsunuz kapılarını ve
bu ayıpla yaşamaya devam edeceksiniz.”

Kapıları açın görelim

İktidar ümit vermiyor
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YAYA KALDIRIMLARINDA ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI
BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAYA KALDIRIMLARINDA ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerin-
den alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/104985
1-İdarenin
a) Adı :BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Sirinevler Mah. Barbaros Cad. No 9 34188 BAHÇELİEVLER 

BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2124843800 - 2126521093
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :YAYA KALDIRIMLARINDA ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı :12.803,15 KĞ Lama ve Profil Demirlerden Çeşitli Demir İşleri 

Yapılması ve Yerine Konulması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Bahçelievler
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :16.03.2021 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü 

Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. NO:48 34196 Bahçelievler İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık 
bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan" (A) ALT YAPI 
İŞLERİ/V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)" Benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza 
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan 
istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, 
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Başkan denetim
için sahaya indi

A
dalet ve Birlik Partisi Genel
Başkanı İrfan Uzun, Büyük-
çekmece'de gazetecilerle bir

araya geldi. Basın mensuplarının so-
rularını yanıtlayan Uzun, Türkiye'de
ciddi anlamda bir fakirleşme oldu-
ğunu belirterek bunun önüne geç-
mek için var güçleriyle çalıştıklarını
söyledi. Uzun, “Vatandaş ne yapa-
cağını bilmiyor. Herkes valiliklerden,
kaymakamlıklardan yardım istiyor.
Biz de kamu adına iş yapıyoruz.
Bizim çocuklara da söyledim. Hangi
parti olduğuna söyleyin, ihtiyaç sa-
hibi, yardım isteyen kim varsa bize
ulaştırın biz bilgi alalım. Hastane-
deki yakınından insanlar haber alsın,
tedavi ihtiyacı olanlara tedavi vere-
lim. Biz hep bunları yaptık” dedi.

Esnafa dokunmuyorlar

Pandemi sürecinde toplumun tüm
kesimlerinin zorluk çektiğinin de al-
tını çizen Uzun, en çok da esnafın
zorluk çektiğini kaydetti. Uzun,
“Açım diyen bir vatandaşımız vardı.
Kimseye ulaşamıyordu. Gece bir
buçukta İçişleri Bakanlığı'na telefon
açtırdım oradan valiliğe ve kayma-
kamlığa ulaştık. Arkadaşlarımız be-
lediye başkanını aradı. Bakın burada
hiç siyaset var mı yok. Tamamen
yardım etmeye çalıştık. Belediye
başkanının hanımına çorba yaptır-
dık, gece hastanın evine, çorba gön-
derttik. İnsanlara diyorum ki
kaymakamlığa niye gitmiyorsunuz?
Hani ne kadar kaymakamlıklar ağır
da işlese vatandaşa dokunuyor. Sa-
dece esnafına dokunamıyor. Devle-
tin en büyük hatası esnafa
dokunamamak. Çünkü cumhurbaş-
kanının etrafında; farklı insanlar var.
Cumhurbaşkanına gerçekleri göster-
miyorlar” diye konuştu. Tek acil

eylem planlarının eğitim olduğunu
da vurgulayan Uzun, “Bizim acil
eylem planımız eğitim. Eğitimi çöz-
mediğiniz sürece Türkiye'de hiçbir
şey değişmez. Biz eğitime ciddi an-
lamda öncelik vereceğiz” dedi. Dış
ilişkiler konusunda da bilgiler veren
Uzun, “Ben bütün dünya devlet
başkanlarına mektup yazdım. Bir
parti kurdum ve çalışmalarım var
dedim. Dünyanın bütün önde gelen
devlet başkanlarına mail attım.
Bunu yaparken de İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'ya dikkatimi çeken
bir şeyi söyledim. Bakın bizim cum-
hurbaşkanımızın mail adresi bile
yok. Düşünebiliyor musunuz? Ol-
ması lazım.  Yurtdışında mail attı-
ğım devlet başkanlarının hepsinden
mail alıyorum. Otomatik mesajlar
ama olsun. Bizde de olsa keşke. İleti-
şim önemli bir şey. Bunları Türkiye
Cumhuriyeti Devleti de yapmalı”
dedi.

Beyaz Saray'a gidiyorum

Dünya ile ilişkiler konusunda başa-
rılı bir yol izlediğini vurgulayan
Uzun, “Almanya'ya Merkel'e yazı
yazdım. 4 Temmuz'da Beyaz Sa-
ray'a gidiyorum. Bulgaristan Cum-
hurbaşkanı'na yazı yazıcam. Bu
arada bizim her ülkede başkanlığı-
mız var. Almanya'da, Belçika'da,
Rusya'da, Bulgaristan'da sorumlu-
muz var. Bulgaristan'daki sorumlu-
muzu aradım beni cumhur-
başkanıyla görüştürür müsün
dedim, cumhurbaşkanı yoğun. Baş-
bakanla görüşür müsün dediler evet
dedim. Şimdi iletişim halindeyiz.
Birbirimize Bulgarca mail atıyoruz.
Ben şuanda meclise girmeden sanki
seçilmiş bir partinin genel başkanı
gibi devlet başkanı gibi dış politikada
ilişkiler kurmaya başladım. Ben gitti-
ğim her yerde çiçek topluyorum”

ifadelerini kullandı.

Her sorunu çözmeye adayız

Türkiye'nin sorunlarını çözmek için
yola çıktıklarının altını çizen Uzun,
“Şimdi bana diyorlar ki siz niye kim-
seye muhalefet olmuyorsunuz? Biz
kimseye muhalefet olmaya gelmiyo-
ruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devle-
tini yönetmeye geliyoruz. Biz bu
ülkede bir isim bırakmak için yola
çıktık. Benim için makam, mertebe
çok önemli değil. Ben işlerimi de oğ-
luma devrettim. Arkamdan kızım
geliyor belki diğer şirketimi de ona
devrederim. Ben bütün vaktimi Tür-
kiye meselesine ayırıyorum. Artık
bana gece 3'te de ulaşabilirsin, 1'de
de ulaşabilirsin. Bartın'a gittim ge-
çenlerde, esnaf ziyareti yapıyorum.
Çocuğun biri dedi ki 'aradım açma-
dın.' Aradı açamadım ama What-
sapp'tan mesaj attı. SGK sorunu
vardı çözdük. Biz her sorunu çöz-
meye adayız” dedi.

Özgür basından yanayız

Medya özgürlüğü hakkında da ko-
nuşan Uzun, “Bugün siz Türkiye'de
kaç partinin genel başkanıyla top-
lantı yapabiliyorsunuz? Bakın siz
bizim için çok değerlisiniz ben de
buradayım.  Bizim odalarımızda
kapı yok. Biz kapı istemiyoruz. 
Bizim kapımız herkese açık. Bütün
partili arkadaşlarıma diyorum;
“Millet adına çıktığınız yolda, kapıyı
kapatırsanız ben de size kapıyı kapa-
tırım. Bu can bu bedende olduğu 
müddetçe kapıları asla kapatmaya-
cağız.” Baskın bugün; basın sustu-
ruluyor, basın konuşturulamıyor. 
Biz geldiğimizde basın özgür olacak.
Çünkü siz özgür olursanız biz de
özgür oluruz. Siz dürüst ve açık
olursanız bizim müfettişe, denetçiye
bile ihtiyacımız olmayacak” dedi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yeni normalleşmeyle birlikte kepenklerini
yeniden açan kafe ve lokanta esnafına hayırlı olsun ziyaretlerine devam etti

2023’TE SECIMI
KAZANACAGIM
Adalet ve Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, Büyükçekmece'de gazeteci-
lerle bir araya geldi. Oldukça iddialı açıklamalarda bulunan Uzun, “45 partiyle
birlikte Türkiye ittifakı oluşturuyoruz. Şimdiden söylüyorum ben cumhurbaş-
kanı adayıyım ve 2023'te seçimi kazanarak, cumhurbaşkanı olacağım” dedi

Cumhurbaşkanı olacağım
Uzun açıklamalarının devamında ise
şu ifadeleri kullandı; “Biz denenme-
mişlerle beraber yola çıkıyoruz. Bütün
çalışmalarımız yapıldı. Çok büyük
STK'lar arkamızda. Biz ne millet ne de
cumhur ittifakı içinde yokuz. Biz
üçüncü bir bloğuz. Bu arada ben Tür-

kiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı ada-
yıyım. Erdoğan istediği kadar açıklasın
onun benim kadar şansı yok. Erken
seçim olursa da olmazsa da cumhur-
başkanı adayıyım. 86 milyonu kucak-
layan bir anlayışa sahibiz. 2023'te ben
bu ülkenin cumhurbaşkanı olacağım.”

HABER / BARIŞ KIŞ

Geçtiğimiz günlerde sabah saat-
lerinde siftah yapan kahvehane ve
lokantalara hayırlı olsun ziyare-

tinde bulunan Başkan Gerenli ziyaretlerine
devam etti. Lüleburgaz’ın kent çekirde-
ğinde bulunan kafe, lokanta, restoran ve
benzeri iş yerlerini tek tek gezen Başkan
Gerenli, esnafa hayırlı olsun dileklerinde
bulundu Esnafla bir süre sohbet eden Baş-
kan Gerenli, Kırklareli il genelinin yüksek
riskli bölge olduğunu hatırlatarak, tekrar
kapanmamak için önlemlerin sıkı bir şe-
kilde uygulanması yönünde uyarılarda bu-
lundu. Esnaf da yapılan ziyaretten
memnuniyetini dile getirirken, korona vi-
rüse karşı önlemlerini almaya devam ede-
ceklerinin sözünü verdi.

Başkanla öz çekim yaptılar

Öte yandan bazı vatandaşlar da Başkan
Gerenli’yle hatıra fotoğrafı çektirmek istedi.
Başkan Gerenli vatandaşın öz çekimle fo-
toğraf çekilme isteğini kırmazken, ortaya
güzel görüntüler çıktı. İRFAN DEMİR

5.8’lik İstanbul depreminin ardından ağır
hasarlı olduğu tespit edilerek, kontrollü ola-
rak yıkılan Gaziosmanpaşa 100. Yıl Orta-

okulu, çok daha modern eğitim olanaklarıyla
yeniden inşa ediliyor. Silivri merkezli 5,8 büyüklüğün-
deki İstanbul depreminin ardından Gaziosmanpaşa
100. Yıl Ortaokulu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından ağır hasarlı olarak tespit edilmiş, güvenlik
açısından okulda eğitim öğretime ara verilmişti.
Okulla ile ilgili yapılan “İleri Tetkik Çalışmaları” so-
nucunda 100. Yıl Ortaokulu binasının yıkılıp, yeni-

den yapılmasına karar verilmişti. Yıkımın tamamlan-
masıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi, okulun yeniden
inşa edilmesi için hızla çalışma başlattı. Belediyeye
ait arsanın okul için tahsis edilmesinin ardından
alanda zemin etüdü çalışması yapıldı. Projelendirme
ve ihalenin tamamlanmasından sonra 100. Yıl Orta-
okulu, 32 derslikli olarak çok daha modern eğitim
olanaklarıyla yeniden inşa edilecek. Bu süreçte taşı-
malı eğitim sistemiyle Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda öğ-
renime devam eden öğrenciler, okullarına yeniden
kavuşmanın sevincini yaşayacak.

GOP’ta çalışmalar başladı
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Ya ölümsüz bir dünya olsaydı ?

M ilattan 4000 yıl önce arkadaşının
ölümü üzerine ölümsüzlük arayışına
çıkan sağlık tanrısı Gılgamış'dan tutun

da, Lokman Hekim, simyacılar, gençlik çeşme-
leri, genetik çalışmalar yelpaze çok geniştir. 
İnsanoğlu oldukça eski zamanlardan beri hep
ölümsüzlüğü arayıp yaşamı uzatmaya çalışıp,
hep bunu istemiş, durmuş. Bu isteğimizi kimi
zaman bir türkü de , kimi zaman bir sevdada ,
kimi zaman bir yazarın dilinde, kimi zaman bir
ozanın sözünde hep arayıp durmuşuz... 
Hayallerimizi verilen ömüre değilde, keşke 
şu kadar yaşasaydim düşünceleri ile hep 
ölümsüzlük ile istemişiz. Ölüm bize gençliğin
baharında 20 yaşında gelse, ya da piri fani 80
yaşında da gelse ölümü kendimize yakıştırama-
mışız. Peki ölümsüzlük? Ölümsüz bir dünya 
gerçekten olur mu ? Hayallerimiz ölümsüz bir
dünyada mi gerçekleşir ? 

Hadi bu soruların cevaplarını bulmak için
ölümsüzlük perdesini aralayalım..

Portekizli yazar Jose Saramago kendi üslubu
ile ezber bozmaya, düşünce hayatımızı altüst 
etmeye devam ediyor..

Yine bilinmeyen bir ülke, yine ülkede yaşayan
isimsiz insanlar yine Saramago ve yine onun
mükemmel kurgusu... 

'Ertesi gün hiç kimse ölmedi.' kitabımız böyle
başlıyor. İlk cümle ile bütün olağan tabularımızı
yıkılıp bizlerin fikir dünyasında büyük depremler
yaşatıyor. Artık bilinmeyen bir ülkede herkes
ölümsüz ! Tam da bizlerin bin yıllarca, yüz 
yıllarca istediği , hayal ettiği gibi .. 

Derken kısa bir zaman sonra insanlar ölümün
gelmesini ve eskisi gibi devam etmesini başlar-
lar. Çünkü yaşlanmaya, hastanmaya devam 
ediyorlar. Ağır hasta oluyorlar, yatalak oluyor
ama ölmüyorlar. 

Arka planda ölümsüzlüğün ardından ilk 
çatırdayanlar cenaze levazımatçıları, hastaneler,
yaşlı bakım evleri ve sigorta şirketleri...

Bu durumu kitaptaki şu paragraf ile çok 
net bir şekilde ifade ediyor ; 

"Ülke hiç olmadığı kadar karışmıştı, güç
odakları karmaşa içindeydi, otorite sarsılmıştı,
değerler hızla altüst olmuş, vatandaşlık bilinci-
nin kaybı tüm çevrelerde hissedilir olmuştu."
(sayfa 76)

Peki, ölüm bu ölümsüz ülkeye geri nasıl döne-
cekti ? Tam yedi ay sonra eflatun renkli bir zarf
ile  : ''Sevgili Bay veya bayan, yaşamınızın bir
hafta içerisinde son bulacağını üzülerek bildiri-
rim, bu kararı geri döndürmenin ya da kalan 
süreyi uzatmanın imkânı bulunmamaktadır,
kalan sürenizi olabildiğince iyi değerlendiriniz,
sadık hizmetkârınız, ölüm."

Ne yapardınız öleceğinizi bilseydiniz ya da
her gün, bugün o zarf bana gelecek mi acaba
diye düşünseydiniz?

Ölüm olmasaydı, onu icat etmek zorunda 
kalırdık sözüyle voltaire bize hakikatin 
değişmez yönünü gözler önüne seriyor. 

Bir an ölümsüz bir dünyanın varlığını düşün-
mek bile insanoğluna zor geliyor. Çünkü insa-
noğlu şu kısa yetmiş, seksen yıllık ömründe bile
her türlü zulümlere, haksızlıklara ve hukuksuz-
luklara göz yumarken ölümsüz bir dünya da ise
insanoğlunun neler yapacağını hayal bile etmek
istemiyorum.

Nikolay Vasiyeviç Gogol'un ; " Ölüm 
olmasaydı, hayat bütün güzelliğini kaybederdi"
sözü herşeyi yeterince anlatıyor.

ÇYDD BAKIRKÖY ŞUBESİ
GENEL KURUL İLANI

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bakırköy Şubesi'nden 
Olağan Genel Kurul İlanı. Değerli Üyemiz,  Şubemizin 

Olağan Genel Kurulu 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 11.00’da
Ataköy Tarık Akan Kültür Merkezinde yapılacaktır. Çoğunluk 

sağlanamazsa, ikinci toplantı 30 Mart 2021 
Salı günü aynı yer ve saatte gerçekleşecektir. 

Katılımınızı bekler, saygılar sunarız. 
Ruhan Çiçek 

Başkan 

Olağan Genel Kurul Gündemi
1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Açılış konuşması, 
Genel Kurulun toplantı ve yeter sayılarının açıklanması, 
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı için bir Başkan ve Yeteri 
kadar yazmanın açık oyla seçilmesi 
3. Şube Yönetim Kurulunun 2019 -2020 Çalışma 
Dönemine ilişkin raporunun okunması, görüşülmesi 
4. Şube Yönetim Kurulunun 2019 -2020 Çalışma 
Dönemine ilişkin hesapları ile bilanço ve gelir – gider 
çizelgelerinin okunması, görüşülmesi 
5. Şube Denetim Kurulunun 2019 -2020 Çalışma 
Dönemine ilişkin raporunun okunması ve görüşülmesi 
6. Şube Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası, 
7. Kasada bulundurulacak en fazla para miktarının 
Genel Kurulda belirlenmesinin ve görüşülüp onaylanması 
8. Yönetim Kuruluna bütçede kalemler arası aktarma 
yetkisinin verilmesinin görüşülüp oylanması, 
9. 2021 – 2022 Tahmini Bütçenin görüşülerek oylanması 
10. Şube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu 
Asıl ve Yedek üyelerinin ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi 
11. Dilek ve öneriler. 

esenyurt Belediyesi Mart ayı
meclis toplantısının ikinci birle-
şimi, Esenyurt Belediyesi meclis

salonunda yapıldı. Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlık
yaptığı toplantıda, komisyondan gelen
Plan ve Proje Müdürlüğü ve Emlak İstim-
lak Müdürlüğüne ait görev, çalışma, usûl
ve esaslarına dair yönetmeliğindeki düzen-
lemeleri kapsayan teklifler görüşülerek,
maddeye ilişkin hukuk ve imar komisyon-
larının hazırladığı rapor meclisten geçti.
Toplantıda konuşma yapan Başkan Boz-
kurt, “İki müdürlüğün yönetmenliğinin
gelmesinin nedeni, bir müdürlükte olan
yetkiyi başka bir müdürlüğe vermek. Nor-
malde bir işlem yapılırken iki müdürlüğün
aynı anda işlem yapması gerekiyordu. 
Bu da kargaşaya neden oluyordu. Bu
maddeyi bu nedenle meclise getirdik.
Amacımız, hem bürokrasi yoğunluğunu
azaltmak hem de vatandaşlarımızın işlem-

lerini hızlı bir şekilde tamamlamasını 
sağlamak” diye konuştu.

İhtiyaç karşılanacak

Meclis toplantısında ayrıca, İstanbul 3.
Bölge Sanayici ve İş İnsanları Derneği
(SAN-DER) ile Esenyurt Sanayici ve İş
Adamları Derneği (ESİDER) arasında
ortak hizmet projesi protokolü yapılabil-
mesi için belediye başkanına yetki verilme-
sine ilişkin, Kültür İşleri Müdürlüğünün
Başkanlık Teklifi oy birliğiyle kabul edildi.
Protokol kapsamında, ilçedeki sanayinin
ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacı,
Esenyurt Belediyesi’nin açtığı meslek edin-
dirme kurslarından karşılanacak. Kurs-
larda eğitim alan kursiyerler, Esenyurt
Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM)
aracılığıyla sanayideki uygun kadrolara
yerleştirilecek. Gündemdeki 12 maddenin
görüşüldüğü meclis oturumu, 5 Nisan Pa-
zartesi günü toplanmak üzere sona erdi.

B eyoğlu’nda bulunan bir sanat mer-
kezinde düzenlenen bir toplantıyla
tanıtılan taslakta CHP’de parti içi

demokrasinin geliştirilmesi, üyelerin parti
kararlarında ve seçimlerde daha aktif ol-
ması ve dijital dünyaya uyumla ilgili öneri-
lerden oluşan "Demokratik Dijital Devrim"
(D3) tüzük taslağı kamuoyuyla paylaşıldı.
Basın toplantısına tüzük taslağının öncü-
lüğünü yapan CHP Parti Meclisi eski
üyesi sanatçı Bedri Baykam’ın yanı sıra
Prof. Dr. Tolga Yarman, Ankara CHP İl
Başkan eski adayı mimar Mustafa Pınar
ve gazeteci Tevfik Kızgınkaya da katıldı.

Ekmeleddin faciası istemiyoruz

Toplantıda konuşan Tolga Yarman, “Yeni
bir ekmek için Ekmeleddin faciası istemi-
yoruz, çok açık. Böyle bir emrivaki istemi-
yoruz” diyerek şunları kaydetti: “Sandığa
ve seçime, seçmene saygım saklı olarak
ifade ediyorum; iktidar maalesef görülebil-
diği kadarıyla, keşke yanılsam ciddi bir dış
tehdit altında bulunmaktadır. Aynı bağ-
lamda partimizden başlayarak, görebildi-
ğimiz kadarıyla dışarıdan gelen
mıknatıslanmalara, tesirlere, etkilere çok
açıktırlar ve ne yazık ki görülebildiği kada-
rıyla tehdit altındaki iktidara, iktidarın
olumsuzluklarına istemeden olsun destek
olmak durumunda sıkışmaktadırlar. Bun-
ları söylemek zorundayız, ülkenin düşü-
nürleri, partinin düşünürleri, aydınları
olarak bunları ifade etmek zorundayız.
Cumhuriyet Halk Partisi’ni kimseye yedir-
meyiz. Burada gıyapta arkadaşlarımızı
ciddi olarak eleştirmek gibi bir amacımız
yok umut olmak, umudu yaygınlaştırmak,
umudu çoğaltmak, Türkiye’nin önünün
açılmasına omuz vermek istiyoruz.”

Tek aday dayatması olmamalı

Mustafa Pınar da “Tek adam rejimine
karşı çıkan bir siyasal parti liderinin, parti
içerisinde tek adayı dayatmasını kabul et-
memiz mümkün değildir” diyerek, “Tek
aday dayatması yapıyorsanız, ülkeyi tek

olarak yöneten insana siz ‘antidemokratik
tavırlar içerisinde derseniz, sizin tavırları-
nızda bu anlamda inandırıcı olmaz” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Halkçı bir CHP istiyoruz

Bedir Baykam da hazırladıkları tüzüğün
hayırlı olmasını dileyerek, “Bizler CHP’li
olarak ve daima CHP’li kalacak insanlar
olarak da bu tüzüğü gerçek anlamda siya-
setin doğrudan demokratikleştirecek ve
gençlere, Z kuşağına, her yaştan gence si-
yaseti sevdirecek, ‘hakkım yendi, emeğim
çalındı, başka partiden gelen adam önüme
geçti’ diye kimsenin şikayet etmediği, her-
kesin kendi kaderinden sorumlu olarak öz-
gürce siyaset yaptığı ve rahat uyuduğu bir
Türkiye, bir örgüt, bir toplu, gerçek an-
lamda halkçı bir CHP görmek istiyo-
ruz” ifadelerini kullandı. DHA

SS Lions ve Liones Kulübü Dernekleri
Sosyal Tesis İşletme Kooperatifi

GENEL KURUL İLANI

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri, kooperatif merkezinde 5 Mart 2021 tarihinde
toplanarak 2019/2020 yılının genel kurulunun Darülacaze Caddesi, No: 43 Famaş 

İş Merkezi, Kat:4, Okmeydanı-İstanbul adresinde ilan ve tebliğ olduğu üzere 
7 Nisan 2021 günü saat 16:00'da toplanmasına ve yeterli çoğunluk olmadığında

ikinci toplantının hazır olanların katılımı ile 7 gün sonra 14 Nisan 2021 günü, 
saat 16:00'da aynı adreste toplanmasına ve gündemin aşağıdaki şekilde 

gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Gündemi
1-Başkan toplantı ilanı ve toplantı çoğunluğu izahatı.
2-Divan Heyeti'nin açık oyla seçimi.
3-Açık oylanarak gündemin aynen kesinleştirilmesi.
4-01-01-2019/31-12-2019 – 01-01-2020/31-01-2020 dönemi çalışma 
raporları, bilanço, gelir gider cetvelleri ile denetleme raporu kurullarının okunması ve
görüşülmesi, yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ibra edilmesi.
5-Tahmini bütçe ve çalışma programının okunması ve oylanması.
6-Seçim Maddesi. Üç yıl görev yapmak üzere yönetim kuruluna 4 asil ve 4 yedek üye
seçimi ile üç yıl görev yapmak üzere denetim kuruluna 3 asil ve 3 yedek üye seçimi.
7-Kooperatif adına kayıtlı olan İstanbul ili, Şişli ilçesi – 279 pafta – 2152 ada – 129
parseldeki gayrimenkulun 9 ve 10 numaralı bağımsız bölümlerle ilgili olarak 6306 
sayılı kanun ile ilgili olarak kentsel dönüşüm işlemleri açısından kat malikleri 
kurulunda dilediği şekil ve şartta oy kullanmaya bağımsız bölüm seçimine binanın 
yıkılması için işlemleri gerçekleştirmeye, kat karşılığı inşaat sözleşmesi için 
müteahhit seçimine ve dilediği şekil ve şartta kat karşılığı inşaat sözleşmesi 
akdine sözleşmede yazılı şekilde müteahhit hisselerini tapuda devrine, teminat 
için ipotekler vazına dilediğinde kısmen veya tamamen fekkine, proje ve tadilat 
projeleri hazırlamaya, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurtarmaya, yönetim planı imzaya,
Kooperatif Başkanı ve başkan yardımcısının çift imzası ile dilediğini tevkil etmeye, 
azil etmeye ve dilediğinde adı geçen gayrimenkulleri dilediğine dilediği bedelle 
tapuda devir satmaya, bedellerin ahzükabza yetkilerinin verilmesi ve bu 
hususlarda dahil tevkil, teşrik ve azil yetkisi ile vekil tayinine.
8-Dilek ve temenniler.

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME

CHP Parti Meclisi eski üyesi sanatçı Bedri Baykam öncülüğünde CHP için hazırlanan “Demokratik Dijital Devrim” tüzüğü taslağı tanıtıldı

TÜZÜK TASLAĞI HAKKINDA
CHP’li üyelere, milletvekillerine
tek tek ulaştırılacak olan taslak
parti tüzüğü bir çok madde yer
alıyor. Taslağa göre, cumhurbaş-
kanlığı adaylarını tüm parti 
üyelerinin katılımıyla seçilmeli.
Genel başkan, parti meclisi, 
milletvekilleri, belediye başkan-
ları yüzde 3’lük genel merkez
kontenjanı dışında tüm üyelerle
seçilmeli. Cinsiyet ve gençlik ko-
taları kapsamına giren üyeler,
seçilebilir noktalardan listeye gir-

meli. Güçlü genel sekreterlik
kavramıyla beraber, üç genel 
sekreter yardımcısını alacağı
önemli sorumluluklar olmalı. 
İki kere üst üste genel seçim kay-
beden genel başkanın koltuğunu
kaybetmesi ve partinin olağan-
üstü kurultaya gitmesi gerekir.
Tüm üyelere verilecek akıllı kart-
larla partinin dijital çağa uyum
sağlaması, üyelerin aday seçim-
lerinde ve her konuda “karar ve-
rici noktaya yükselmesi gerekir.

Esenyurt Belediyesi Mart ayı
meclis toplantısının ikinci 
birleşiminde, Plan ve Proje 
Müdürlüğü ve Emlak İstimlak
Müdürlüğüne ait görev, ça-
lışma, usûl ve esaslarına dair
yönetmeliğindeki düzenleme-
leri kapsayan maddeler, oy bir-
liğiyle kabul edildi. Bu sayede,
belediyedeki bürokrasi yoğun-
luğu azalarak, vatandaşların
işlemleri daha hızlı ilerleyecek

Bürokrasi azalacak

Beylikdüzü afete hazır 
Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık,
1-7 Mart Deprem Haftası

kapsamında bir mesaj yayınladı. Dep-
remi önlemenin mümkün olmadığını
ancak doğru planlamayla can ve mal
kaybının önüne geçilebileceğini vurgu-
layan Başkan Çalık, “Beylikdüzü Bele-
diyesi olarak 2020 yılında ilçemizi
depreme hazırlamak için çok çalıştık,
çok önemli adımlar attık. KİPTAŞ ile
imzaladığımız protokolle Gürpınar Si-
teler Bölgesi’nde kentsel dönüşüm için
ilk adım atıldı. Mevcut arama kurtarma
ekiplerinin güçlendirilmesine yönelik
planlama yaptık ve afet anında ba-
rınma için gerekli ça-
dırları temin ettik.
Beylikdüzü Afet Anı
Koordinasyon ve Lo-
jistik Merkezi’nin ya-
pımını tamamladık.
Bu merkezi yapan ilk
ilçe belediyesi olmak-
tan da ayrıca gurur
duyuyoruz. Oturup

başımıza gelecek felaketi bekleyemeyiz,
bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.
Beylikdüzü’nde sağlıklı ve güvenli bir
gelecek için hiç durmadan çalışıyoruz.”
ifadelerine yer verdi.  Beylikdüzü Bele-
diyesi tarafından inşa edilen Afet Koor-
dinasyon Merkezi içerisinde yer alacak
aşevi binasında ise son aşamaya gelin-
diğini belirten Başkan Çalık, “Dereağzı
Mahallesi’nde bulunan ve tamamen
çelik konstrüksiyon olan merkez, afet
sonrasında vatandaşların tüm ihtiyaçla-
rına cevap verebilecek özelliklerde yapı-
lıyor. İçerisinde; ekmek hazırlama -
pişirme, sebze, et hazırlama - pişirme
ve mutfak malzemeleri için soğuk depo

mahalleri ile bay
bayan soyunma oda-
ları ve tuvaletlerin bu-
lunduğu merkez
toplamda bin m2’lik
alana sahip ve olası bir
afet durumunda 7/24
esasıyla hizmet vere-
cek” dedi. TAYLAN
DAŞDÖĞEN
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S oğuk Savaş döneminin sona ermesiyle
Güney Kafkasya’da bağımsızlıklarını kaza-
nan üç yeni devlet ortaya çıkmıştı. Sovyet-

ler döneminde dondurulmuş sorunlar olarak
adlandırılan bölgesel sorunlar da bu devletlerin
bağımsızlığını kazanmasıyla yeniden gündeme
gelmeye başladı. Bunlardan biri olan Dağlık Ka-
rabağ sorunu, yaklaşık 30 yıl süren Ermeni işga-
linin ardından, 2020 yılında yaşanan savaş
sonrasında imzalanan antlaşmayla sonuçlandı-
rıldı. Ermenistan’ın yenilgisinin resmi kanıtı ola-
rak da görülen bu antlaşma sonrasında ülkede
tartışmalar bir türlü dinmedi ve Ermenistan Baş-
bakanı Nikol Paşinyan’a yönelik protestolar ar-
tarak devam etti. Kasım ayından bu yana
yaşananlar, ülkenin Dağlık Karabağ savaşının
ardından kısa süre içinde toparlanamayacağını
bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Bağım-
sızlıktan bu yana, başta Levon Ter Petrosyan
olmak üzere Serj Sarkisyan, Robert Koçaryan ve
nihayet Paşinyan’ın görevi devraldığı süre zar-
fında yaşanan gelişmeler, bu coğrafyada
Rusya’nın ne kadar etkili olduğunu tekrar ortaya
koydu. Özellikle Petrosyan’ın 1998 yılında ülkede
yaşanan ekonomik krizler ve muhalefetin baskı-
sıyla istifaya zorlanması hatırlandığında, benzeri
bir senaryonun bugün de gündemde olduğu iz-
lenimi doğuyor.

UmUtlar tükendi gibi
Petrosyan’ın ardından göreve gelen Koçaryan’ın
döneminde de sorunların devam etmiş olması,
bu coğrafyanın kaderinden ziyade, Rus etkisiyle
açıklanabilir. 2008 yılında görevi Sarkisyan’a
devreden Koçaryan’ın siyasetten uzaklaşmaması
ve aktif bir şekilde muhalefette yer almaya
devam etmesi ise Karabağ Klanı’nın Erivan’daki
etkisiyle açıklanabilir. 2008-2018 yıllarını kapsa-
yan Sarkisyan döneminde de ülkenin içinde bu-
lunduğu durumda bir ilerleme sağlanamamıştı.
Tüm bu gelişmeler Ermeni toplumunda ciddi bir
beklenti oluşmasına neden olmuş ve böyle bir
ortamda Paşinyan arkasında ciddi bir halk des-
teğiyle göreve gelmişti. Paşinyan’ın göreve gel-
mesiyle birlikte ülkenin rahat bir nefes alacağı,
başta yoksulluk ve yolsuzluk olmak üzere içeride
ve dışarıda süren siyasi çalkantıların sona ereceği
beklentisi, halkın Paşinyan’a yönelik desteğinde
büyük rol oynamıştı. Fakat Erivan’da göreve
gelen tüm siyasilerin vaatlerinin ilk sırasında yer
alan Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili Kasım ayı

ve sonrasında yaşananlar Paşinyan dönemi için
tam bir felakete dönüştü. Ermenistan’ın yaşadığı
büyük hezimet Ermeni toplumunda geleceğe
dair umutları da neredeyse tükenme noktasına
getirdi.

işler çok kötü gidiyor
Dağlık Karabağ savaşında verilen askeri kayıplar,
savaşın ekonomik etkileri ve özellikle yaşanan
büyük hezimet Ermenistan’da Paşinyan yöneti-
mine karşı günlerce protestoların düzenlenme-
sine neden oldu. Halk içeride ve dışarıda
yaşananların sorumlusu olarak gördüğü Paşin-
yan’ın istifasını istedi. Protestoların temel daya-
nağı Dağlık Karabağ savaşındaki yenilgi olsa da,
aslında bu protestoların altında yoksulluk, yol-
suzluk ve ekonomik sorunların, ülkenin içinde
bulunduğu darboğazın, iç ve dış siyasi gelişmele-
rin de önemli rolü bulunuyor. Paşinyan ise yaşa-
nan hezimetin sorumlusu olarak bölgesel ve
küresel güçleri işaret ederek Ermenistan’ın bu
süreçte yalnızlaştırıldığına dikkat çekti. Bu nok-
tada Türkiye ve Azerbaycan’ın Ermenistan’a Al-
tılı Platform önerisiyle uzatmış olduğu barış eli
büyük bir öneme sahipti. Dağlık Karabağ savaşı
sonunda imzalanmış olan antlaşma tüm taraf-
lara ciddi bir fırsat sundu ve Ermenistan açısın-
dan da bu antlaşma ülkenin yıllardır içinde
bulunduğu darboğazdan kurtulmak için bir şans
barındırıyordu. Fakat Ermenistan’da başta Ka-
rabağ Klanı olmak üzere, aralarında Devrimci
Federasyonu, Vatan Kurtuluş Hareketi ve Mü-
reffeh Ermenistan Partisi’nin de yer aldığı tüm
muhalefet partilerinin bir araya gelerek Paşin-
yan’ı hedef haline getirmesi, işlerin pek de bek-
lendiği gibi gitmeyeceğinin işaretini çok önceden
vermişti.

rUsya ile ara açıldı 
Ermenistan’ın Dağlık Karabağ savaşında yalnız-
laştırılması, ABD’nin bu sırada kendi içindeki
seçim süreciyle meşgul olması, Almanya’nın ve
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
Minsk Grubu’nun taraflara sadece ateşkes çağrı-
sında bulunması ve neticede Ermenistan’ın
Fransa dışında Batılı devletlerden beklediği des-
teği alamaması, ülkenin iç ve dış politikada so-
runlar yaşamasına neden oldu. Bu sorunlar
orduda bir takım reform talepleriyle birlikte gün-
deme gelince, protestoların tonunda da bir deği-
şim görüldü. Ermenistan’da ordunun

Paşinyan’ın istifasını
istemesine kadar
varan gerginlik iki
önemli gelişmeyle
kaosa dönüştü: Pa-
şinyan’ın Ermenistan
Genel Kurmay Baş-
kan Yardımcısı Tig-
ran Haçaturyan’ı
görevden alması ve
eski Cumhurbaşkanı
Serj Sarkisyan’ın İs-
kender füzeleriyle il-
gili yaptığı
açıklamalar. Sarkis-
yan Dağlık Karabağ
savaşının en başın-
dan itibaren bu füze-
lerin kullanılması

ge-
rek-
tiğini
dile ge-
tirirken
Paşinyan ise
bu füzelerin
savaşta kullanı-
mının uygun olma-
dığını ve bu füzelerin
“sadece yüzde 10’nun patla-
dığını” kaydetmişti. Sarkisyan’ın
bunu bildiği halde bu tür sorular sor-
ması yerine, “İskender füzeleri neden patla-
mıyor” veya “füzelerin neden sadece yüzde 10’u
patlıyor?” gibi sorular sorması gerektiğine işaret
etmişti. Bilindiği üzere Ermenistan’ın askeri mü-
himmat ve teçhizatında Rusya’nın önemli bir
yeri bulunmakta. Bahsi geçen kısa menzilli balis-
tik füze sistemleri olarak da bilinen İskender fü-
zeleri Ermenistan tarafından 2016’da Rusya’dan
satın alınmıştı. Paşinyan’ın Rus yapımı İskender
füze sistemlerinin işe yaramaz olduğunu açıkla-
ması, ülke içinde muhalefet ve ordunun, dışarıda
ise Rusya’nın tepkisine neden oldu.

yolsUzlUk iddiaları gündemde
Bu tepkiler ordunun, Dağlık Karabağ’daki yenil-
gisini Paşinyan’ın izlediği yanlış dış politikaya
bağlamasıyla gün yüzüne çıktı. Paşinyan’ın bu
durumun sorumlusu olarak Moskova’yı işaret
etmesi tartışmaların fitilini ateşledi. Ermenistan
kuruluşundan bugüne kadar sıklıkla Rusya’dan
gördüğü desteği, bu kez Dağlık Karabağ’da gö-
remedi ve bu durum ülkede ciddi bir hayal kırık-
lığına neden oldu. Benzer bir durum Batı
dünyasıyla yaşandı; her ne kadar Paşinyan savaş
sırasında Batılı devletleri ve Rusya’yı sürecin içe-
risine dahil etmeye çalışsa da bu politikada başa-
rılı olamadı. Bu durum, Ermeni siyasilerin,
tarihte olduğu gibi bugün de Batılı devletler ve
Rusya tarafından nasıl bir araç olarak kullanıl-
dıklarını ve kritik zamanlarda nasıl ortada bıra-
kıldıklarını göstermesi bakımından mühimdi. Bu
süreç ayrıca Rusya’nın Soğuk Savaş sonrası dö-
nemde kendi arka bahçesi olarak gördüğü
Güney Kafkasya’da, bir kez daha kendisinin
onay vermediği bir liderin uzun süre görevde ka-
lamayacağını da göstermiş oldu. Özellikle Dağ-
lık Karabağ’da Ermeni-Rus Müşterek Kuvvetler
Komutanı Tigran Parvanyan’ın bildiriyi imzala-
yan askerler arasında yer alıyor olması, Rus-
ya’nın bu süreç içindeki rolüne dair işaretleri
güçlendiriyor. Ayrıca Karabağ Klanı olarak bili-
nen Sarkisyan ve Koçaryan gibi liderlerin de de
bu süreçte ordu ve muhalefetle birlikte hareket
ediyor olması, Rusya’nın yanında yer aldıkları-
nın belirgin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Özellikle Koçaryan’ın 2008 yılında Ermenis-
tan’da düzenlenen protestolar sırasında 10 kişi-
nin hayatını kaybettiği olaylarla bağlantısı
olduğu için iki defa tutuklanması ve ardından 4
milyon 150 bin dolarlık bir kefaletle serbest bıra-
kılmasında da Rusya’nın rolü olduğuna işaret
ediliyor. Rusya’nın bu sürece ön ayak olduğuna

dair
bazı iddiaların gündeme gelmiş olması da bu
ilişkiye dair soru işaretlerini artırıyor. Koçar-
yan’ın daha önce anayasal düzeni ihlal ve rüşvet
suçlamalarıyla gündeme taşınmış olması da Er-
menistan’da liderlere dair siyasi çalkantıların ve
yolsuzluğun önemli göstergelerinden oldu.

ermeni basını eleştiriyor
Koçaryan’ın yanı sıra eski Başbakan Vazgen
Manukyan’ın da ordunun yayınladığı bildiriye
destek vermesi, bu iki ismin Paşinyan’ın yerine
aday olabilecek isimler arasında yer alabilecekle-
rini gösteriyor. Burada dikkat edilmesi gereken
bir diğer husus ise mevcut Cumhurbaşkanı
Armen Sarkisyan’ın gelişmeler karşısında izlediği
tavrı oldu. Cumhurbaşkanı’nın Genelkurmay
Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almayı red-
detmiş olması, kendisinin Paşinyan’la aynı fi-
kirde olmadığını göstermesi açısından önemli.
Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın konuyla ilgili Vatan
Kurtuluş Hareketi’nin liderleriyle bir görüşme
yaptığı da biliniyor. Ayrıca bazı Ermeni diplo-
matlarının önümüzdeki günlerde Paşinyan’ın is-
tifasını isteyeceklerine dair bazı bilgiler de
Ermeni basınında yer almaya başladı. Yaşanan-
lardan hareketle, Rusya’nın daha önce Petrosyan
döneminde olduğu gibi, Rus yanlısı bir politika
izlemeyen bir başbakanı görevde tutmayacağı
anlaşılıyor. Fakat burada asıl önemli olan Ba-
tı’nın ya da Batılı devletlerin Rusya’nın bu giri-
şimi karşısında nasıl bir tavır takınacağı.
Paşinyan’ın darbe girişimi sonrası Ermeni hal-
kını sokaklara çağırması, kendisinin de eşi ve ço-
cuklarıyla birlikte, elinde megafon olduğu halde
taraftarlarıyla Cumhuriyet meydanında yürü-
mesi, kısmen de olsa bir karşılık bulmuşa benzi-
yor. Buna karşın muhalif grupta yer alan ordu ve
muhalefet temsilcilerinin de benzer bir şekilde
Özgürlük meydanında sokaklara dökülmeleri,
gerginliğin devam edeceğinin işaretini veriyor.
Her ne kadar Paşinyan taraftarlarına oranla
ordu ve muhalif kanattakiler daha az sayıda ol-
salar da, bu gergin gidişatın ne yöne evrileceği
şimdilik merak konusu.

Paşinyan zora girdi
Paşinyan göreve geldiği günden bu yana yolsuz-
lukla mücadele davalarıyla adından sıkça söz et-
tiren bir lider oldu. Bu nedenle Paşinyan’ın
yolsuzlukla mücadele konusunda attığı adımla-

rın
da

ordu
içinde

birtakım
rahatsızlıklara

neden olduğu bi-
liniyor. Bu süreçte

ordunun muhtıra konu-
sunda tek başına bir adım

atmış olması pek muhtemel gö-
rünmüyor. Bu nedenle, nasıl ki ABD

Ermenistan’da Paşinyan’ın göreve gelme-
sinde etkin olduysa, benzer şekilde ABD’nin
onayı olmadan Paşinyan’ın görevden alınması-
nın pek de mümkün olmayacağı söylenebilir.
ABD’nin Erivan’daki gelişmelerle ilgili olarak
yaptığı “Ordu kendi işini yapmalıdır” açıklaması
Paşinyan’ı desteklediğini düşündürürken Avrupa
Birliği (AB) taraflara sükûnet çağrısında bulun-
makla yetindi; NATO ise “Siyasi farklılıklar ba-
rışçıl yollarla ve Ermenistan anayasasına uygun
bir şekilde demokrasi yoluyla çözülmelidir” ifa-
deleriyle demokrasi çağrısında bulundu. Buna
karşın Rusya’nın ise zaten göreve geldiği ilk gün-
den itibaren pek de sıcak bakmadığı Paşinyan’ı
“Ermenistan’ın kendi iç meselesi” ifadeleriyle
gözden çıkardığını söylemek mümkün. Fakat sa-
yısı kısmen azalmış olsa da Paşinyan’ın arka-
sında hâlâ ciddi bir halk desteğinin olduğu da
unutulmamalı.

türkiye karlı taraf 

Bu gelişmeler ışığında, Ermenistan’da yaşanan-
ların önümüzdeki günlerde üç yöne doğru evrile-
bileceğini söylemek mümkün: Erken seçime
gitme ihtimali, Paşinyan’ın istifası (ki bu adım
ülkeyi daha da zor bir duruma sürükleyecektir),
ordu ve muhalefetin uzlaştığı bir liderin Rus-
ya’nın da onayıyla göreve getirilmesi. Bu son ih-
timal her halükârda Rusya’nın yararına bir
gelişme olacaktır. Öte yandan Türkiye’nin “Dün-
yanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe
girişimlerine karşıyız” yönündeki açıklamaları ise
oldukça önemli. Türkiye bu açıklamayla bölgede
huzur ve istikrar istediğini bir kez daha ortaya
koydu. Nitekim Dağlık Karabağ savaşının ardın-
dan imzalanan antlaşma sonrası Türkiye-Erme-
nistan sınırlarının açılması konusunun dahi
gündeme geldiği bir noktada, ülkenin yeniden
kaosun içine sürüklenmesi, tüm bölge ülkeleri
açısından olduğu gibi Türkiye’nin de istemeye-
ceği bir gelişme olacaktır. Ayrıca Türkiye’nin bu
ilkesel duruşunda, kendisinin daha önce yaşamış
olduğu darbe girişimlerinin de önemli bir etkisi
bulunuyor. Bu nedenle, bölgede uzun bir tarihi
ve kültürel geçmişe sahip olan bir ülke olarak
Türkiye’nin Güney Kafkasya ve tüm Kafkas-
larda barış, huzur ve istikrarı öncelediğini bir kez
daha belirtmek gerekir. Türkiye’nin tüm yaşa-
nanlara rağmen Ermenistan’a barış elini uzat-
ması da bu çerçevede değerlendirilmelidir.
HABER MERKEZİ

Ermenistan’da yaşanan sorunları, daha büyük kanlı bir iç
çatışmaya dönüşmeden, erken seçimle çözüme kavuşturmak
doğru bir adım olabilir. Bu yol ülkedeki tansiyonu bir nebze
de olsa düşürecek yegâne adım olacaktır

Türkiye ayrıca Orta Asya, Hazar
ve Kafkasya bölgesinde, başta

enerji ve ticaret olmak üzere, tüm
yatırımların sağlıklı bir şekilde hayata

geçirilmesi ve Nahçıvan üzerinden Türk
cumhuriyetleri ile kuracağı karasal bağ

gibi hususlar nedeniyle bölgenin istikrarına
öncelik veriyor. Türkiye Dağlık Karabağ’da im-

zalanan antlaşmanın hayata geçirilmesi açısın-
dan, Ermenistan’da istikrarı ve dolayısıyla
demokratik yöntemlerle iktidara gelen Paşinyan
yönetiminin yanında dururken bu destek Erme-
nistan’da maalesef “Türk Paşinyan’a engel olun”
çağrılarıyla karşılık buluyor. Erme-
nistan’da bir grup muhalifin,
Dağlık Karabağ’da imzala-
dığı antlaşma nedeniyle
Paşinyan’ı “Türk yanlısı
veya Türk dostu” ol-

makla suçladığı da malum. Sonuç olarak, Erme-
nistan’da yaşanan sorunları, daha büyük kanlı
bir iç çatışmaya dönüşmeden, erken seçimle çö-
züme kavuşturmak doğru bir adım olabilir. Bu yol
ülkedeki tansiyonu bir nebze de olsa düşürecek
yegâne adım olacaktır. Olayların bu şekilde
devam etmesi ve sürecin kanlı bir eyleme dö-
nüşmesi durumunda, bu istikrarsızlığın başta Er-
menistan halkı olmak üzere tüm bölge üzerinde
olumsuz etkileri olacaktır. Nitekim halihazırda
Dağlık Karabağ savaşı sonunda Ermenistan’la
yapılan antlaşmanın bazı maddelerini kabul et-
mediklerinin ve bunu değiştirmek için bazı adım-
lar atılabileceklerinin işaretlerini veren

muhalif bir grubun da bu süreçte
aktif bir rol üstlendiği unutulma-

malı. Bu konuda özellikle
Dışişleri Bakanı Ara Ayvaz-
yan’ın, Dağlık Karabağ’ın

statüsünün açıklığa kavuştu-
rulması gerektiğine dair yaptığı
açıklamalar da düşündürücü. Ay-
rıca son günlerde Ermeni diaspora-
sında (özellikle ABD’deki diaspora
yapıları arasında), Dağlık Karabağ sava-
şının ardından Türkiye-Azerbaycan ilişkile-
rinde ciddi bir yakınlaşma olduğu ve buna
karşın Biden döneminin bir fırsat olarak doğ-
duğu kanısı baskın. ABD-Ermenistan ilişkilerinin
bu süreçte daha da güçlendirilmesi gerektiği ve
bu konuda diasporada Ermeni diplomatlarının

aktif bir politika izlemeleri gerektiği yö-
nünde bir algının bu çevrelerde

hâkim olduğu da göz önünde
bulundurulmalı.

Türkiye istikrar istiyor
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T ürkiye'de de sualtı arkeolojisine yönelik
önemli çalışmalar gerçekleştiren ve büyük
sualtı zenginliklerini ortaya çıkaran Prof.

Dr. George Fletcher Bass (89), ABD'de hayatını
kaybetti.Türkiye karasularında ilk sualtı kazıları-
nın başlaması ve Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nün
kurulmasının öncüsü olan ABD'li arkeolog Prof.
Dr. George Fletcher Bass, ABD'nin Teksas eyale-
tinde pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybetti.

Unutulmayacak isimlerden biri oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlık-
ları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki
Kazılar Dairesi Başkanlığı, Bass'ın ölümüyle ilgili
bir mesaj yayımladı. Mesajda, "60 yılı aşkın za-
mandır dünyada ve ülkemizde sualtı arkeolojisine
büyük emekler veren Prof. Dr. George F. Bass'ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Ülkemizde yürüttüğü
veya katıldığı 20'yi aşkın sualtı arkeolojik kazı ve
araştırması ile unutulmayacak isimlerden biri
oldu. Minnetle" ifadelerine yer verildi. Bodrum
Kalesi'nde ilk Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin kurul-
masına olanak sağlayan Bass'ın ölümü, uzun süre
sualtı kazısı yaptığı Bodrum'da da üzüntüye
neden oldu.

George Fletcher Bass kimdir?

1932 ABD doğumlu George Fletcher Bass, ilk bi-
limsel sualtı kazılarını gerçekleştirmiş ve özellikle
Anadolu kıyılarında yaptığı sualtı kazılarıyla ta-
nınmış arkeologdur. Pensilvanya Üniversitesi Kla-
sik Arkeoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra, Johns
Hopkins Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimini ve
yine Pensilvanya Üniversitesi'nde Doğu Akdeniz
Tunç Çağı konulu doktorasını tamamladı. İlk bi-
limsel sualtı kazısını, Güney Anadolu'da Finike kı-
yılarında Gelidonya Burnu yakınlarındaki bir
batıkta 1960'ta gerçekleştirdi. Pensilvanya Üniver-
sitesi adına yapılan Gelidonya batığı kazısıyla ge-
minin bir Suriye-Filistin ticaret gemisi olduğu
saptandı. Bass, 1961-64 arasında, Bodrum'da Ka-
ratoprak (Turgut Reis) açıklarındaki Yassı Ada
(Lodo) yakınlarında bulunan Bizans batığını
kazdı. Bass bu kazıdan sonra 1967-1969 yılları
arasında yine Yassı Ada yakınlarında, 4'üncü yüz-
yıla tarihlenen bir başka geç Roma batığı kazısını
tamamladı.

Türkiye'de iz bıraktı

1975'te 16'ıncı yüzyıla tarihlenen Gökova'daki

Şeytanderesi batığında ve 1977-1979 arasında
11'inci yüzyıla ait Marmaris'teki Serçe Limanı ba-
tığında kazılar gerçekleştirdi. Cam batığı olarak
ünlenen Serçe Limanı batığında 11'inci yüzyıl
İslam cam eşya sanatının özgün örnekleri bu-
lundu. Bass, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ar-
keologlarınca Kaş'taki Uluburun'da 1982'de
saptanan Son Tunç Çağına ait batıkta 1984'te ka-
zılara başladı. Bugüne değin bulunanların en es-
kisi olan bu batıkta, 1985 ve 1986'da sürdürülen
kazılarda bakır, kalay, cam külçeler, amforalar ve
Kıbrıs çanak çömleğinin yanı sıra, altın ve değerli
taşlardan takılarla tunç silahlar da ele geçti.
Bass'ın öncüsü olduğu bu çalışmalar, Türkiye kıyı-
larındaki büyük sualtı zenginliklerini ortaya çı-
kardı ve Bodrum Kalesi'nde ilk Sualtı Arkeoloji
Müzesi'nin kurulmasına olanak verdi. DHA

KÜLTÜR SANAT
CUMARTESİ 6 MART 2021

B ir çukurdaydım. Derince bir çukur.
Başımı yukarı kaldırdığımda az
biraz göğü görüyordum. kulakla-

rımda annemin sesi vardı, babamın sesi
sonra. Yaşıtım çocukların sesleri. Hepsi su-
sardı sonra. Rüzgarı dinlerdim. Güneş ışığı
sızardı çukura. Yağmur yağardı, düşerdi
damla damla. Bazen biri bir şarkı açardı.
Müzik dinlerdim az biraz. Hep azdı her şey.
Her şeyden az azdı. Sevgiden çoktu aslında
ama!!! İşte hissettiğim... 

Herkes gibi. sanki her şeyden az az var-
mış gibi. Hem hepimiz komşumuzun bahçesi
daha yeşil sanmaz mıyız? Kendi çukurum-
dan; az az gördüğüm her şey o kadar emin-
dim ki Cafer'in çukurunda çok çoktu.
Cafer'in çukuruna daha çok güneş doğardı,

Cafer'in çukuruna daha çok damla düşer ve
Cafer'in çukurunda daha çok müzik sesi du-
yulurdu. Dünyada bir başımaydım. Caferler
vardı bir de ben ve benim gibi olanlar. sonra
büyüdüm...Yine çukurdayım ben. Bir bak-
tım ki Cafer'in de benden pek farkı yokmuş.
Caferler ve ben yokmuşum. Herkes benmiş,
herkes Cafer. Herkes az az sanırmış her
şeyi. Mesela büyüdüm dedim ya; hah işte.
Biraz daha büyüdüm, babam öldü. Sonra
hep “az” sandığım sesi hiç oldu. Az sandı-
ğım sevgisi yok oldu. Şimdi çok olan annem
var ama yarın o veya ben; hiç olacağız. Az
sandığım güneş ışığı hiç gelmeyecek belki bu
çukura. Çocuk sesleri kesilecek, yağmur
damlası bile düşmeyecek belki (küresel
ısınma ve değişen iklim şartlarını da ekle-
yin) – en fenası da belki değil; gerçekten
çoktan-aza; azdan da hiçliğe giden bir yol-
culukta olduğumuz. Artık farkındayım.Ve

şimdi çukuru seviyorum. Az
güneşi, az yağmuru, yarım ağız söylenen
merhabaları bile. Yirmi yaşında elimden dü-
şermediğim mızrağı toprağa gömdüm.
savaş yok! Mızrakları ve baltaları gömdüm.
Çok konforlu olmasa da çukurumu sevdim;
hala merhaba diyebilenler için hala gülüm-
seyebilen sevdiklerim için ve şarkılar-film-
ler-özenli, özensiz şiirler için.Hayat;
insanlar gibiymiş. Bir bakışta bin mana.
Seç beğen al manaları. Seviyor-sevmiyor.
Az-çok. bol-yok. Ben manamı seçtim;Sevi-
yor, çok ve bol. Şimdi “çukur” sandığımız

bu gökyüzüne yıldız düşürme vakti. Sevdik-
lerim ya yanımda ya ardımda; sevdiğim ka-
dının eli elimde; ve küçük çocuklar belki.
Evet evet,Sanırım daha güzel çukurlara
düşmenin vakti geldi... 

Gece notlarım

Leonard Cohen dinlediğim geceler. Siga-
ramı tersten yakmışım. Votkam az evvel bit-
miş. Soğuk bir rüzgar var dışarıda, yıldızlar
var sonra gökyüzünde. Ama sen yoksun ya-
nıbaşımda. Cohen bile; "Ne biçim adamsın"
dedi bu yüzden bana. Düşün halimi...

Mesele bir kadını sevmek değil. Mesele
bir kadınla yaşayabilmek. Sevip de "yaşaya-
madıkça" en romantik Cemal Süreya şiirle-
rinde bile harfler nanik yapar adama. En
hisli Cohen şarkılarında bile; acınası bir
hale düşersin. O yüzden; yaşamaya 
bakalım...

Vakitlerden bir bahar akşamı. Lavanta
kokuyor etraf. Renkli renkli ışıklarla aydın-
latılmış, kalabalıktan uzak sakin bir sahil
meyhanesindeyiz. Tatlı bir şarkı çalıyor ho-
parlörde. Tenin güneşte yanmış. Gözlerin
parlıyor. Rakı şişesini yarılamışız. El eleyiz;
sanki cennetteyiz... 

Normalde her medeni ve uygar ülkede ol-
duğu gibi cumartesi akşamı eve giderken 25
liraya 6'lık paket biramızı alıp, ülke için en-
dişe gütmeden içmeli, müzik dinlemeli,
yemek yaparken hafifçe dans etmeli, bir şişe
bira açıp günü serinletmeli ve keyifli bir
vakit geçirmeliydik...

Niçe'yi de anlamadılar yaşarken. Seni,
beni de anlamazlar. Hani tamam Niçe gibi
parlak fikirlerimiz olduğundan değil. Ama
anlaşılmayı isterdik. Özellikle bir bar tabu-
resi üzerinde; sefil yalnızlığımızla birlikte
otururken. Anlaşılmayı çok isterdik. 

Çukur...
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GULE GULE
PROFESÖR
Kazılar Dairesi Başkanlığı, 60 yılı aşkın dünyada ve Türkiye'de
sualtı arkeolojisine emek veren ve ABD'de hayatını kaybeden
Prof. Dr. George F. Bass için taziye mesajı yayımladı

Çocuklar için 
kritik bir uyarı
Salgın tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar uzun süre bilgisayar ve  
televizyon ekranına maruz kaldı. Samyeli  Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği
Başkanı Demir, “Üzülerek söylüyorum ki günün büyük bir bölümünü bu ekranlar
karşısında geçiren çocuklarda gelişimsel gerilikler görülmeye başlıyor” dedi

koronavirüs salgını ted-
birleri kapsamında evde kalan
çocuklar uzun süre bilgisayar

ve  televizyon ekranına maruz kaldı. Son
yıllarda yapılan araştırmalara göre ise sı-
nırsız ekran kullanımı çocuklarda uyaran
eksikliğine ve otizm semptomlarının gö-
rülmesine sebebiyet verebiliyor. Samyeli
Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği  Baş-

kanı Bahattin Demir, “Çocuk  gelişiminde
0-3 yaş döneminin çok önemli olduğunu
belirterek bu dönemde yapılan yatırımın
geleceğe yapılan yatırım olduğunu söy-
ledi. Bahattin Demir, “Covid-19 Pande-
misi, her yaş grubunda çeşitli tahribatlar
yaratırken bu süreçten en olumsuz etkile-
nen kesim şüphesiz çocuklar oldu. Ailele-
rin rutinlerinde meydana gelen
değişiklikler, çocukların okula gidememesi
dahası kreş ve anaokulu gibi kurumların
kapalı olmasının yanında sokağa çıkma
kısıtlamaları da çocukların park vb yer-
lerde daha az vakit geçirmelerine ve daha
az sosyalleşme  sebebiyet verdi  Oyun ve
sosyalleşme imkanından mahrum kalma
çocuklar için aynı zamanda  öğrenme ve
sosyalleşme ikliminden de uzaklaşma an-
lamı taşıyor. Uzmanlar ve çeşitli bilim
merkezlerinin yıllardır slogan haline getir-
diği; ‘‘0-3 yaş 0 ekran’’ sloganı bu gün-
lerde çocuklarımız için daha büyük önem
arz ediyor. Maalesef pandemi sürecinde
evde kalan çocuklar dijital ekranlara faz-
lasıyla maruz kaldı. Üzülerek söylüyorum
ki günün büyük bir bölümünü bu ekran-
lar karşısında geçiren çocuklarda gelişim-
sel gerilikler görülmeye başlıyor.
Çocukların sosyal uyaranlardan uzakla-
şarak dijital ekranlara maruz kalmaları
çocuklarda uyaran eksikliği veya otizm
semptomlarının görülmesine sebebiyet
neden oluyor.

Çocuklar risk altında

Uzmanlar aşırı ekrana  maruz kalan  ço-
cuklara zamanında etkili bir eğitimsel ve

psikolojik müdahale gerektiği görüşünde.
Çocukları bu tehlikeden korumanın baş-
lıca yöntemi ise sınırlı süreli ekran ve etkili
iletişim yöntemleri uygulama da. Büyük
kentlerde yaşayan çocukların daha çok
risk altında olduğunu belirten Demir,
“Televizyon ekranından çocuklarımızı ol-
dukça uzak tutalım, farklı etkinlikler ile
çocuklar desteklenmeli çünkü  bu dijital
süreç geç konuşmaya sebep oluyor” uya-
rısında bulundu. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

En güzel
misafir
öğrenciler
Masdaf bu kez de Yıldız Teknik
Üniversitesi Makine Teknolojileri
Kulübü tarafından düzenlenen 
Yıldız Talks etkinliğinde YTÜ’nün
Makine Mühendisliği bölümü
öğrencilerini ağırladı

PomPa sektöründeki 44 yıllık
bilgi ve deneyimlerini Mas
Academy kapsamında düzen-

lediği etkinlik, eğitim ve seminerlerle pay-
daşlarıyla paylaşmayı misyon edinen
Masdaf, bu kapsamda üniversite sanayi
işbirliğine katkı sağlayacak projeleri de
desteklemeye devam ediyor. Masdaf bu
kez de Yıldız Teknik Üniversitesi Makine
Teknolojileri Kulübü ( MAKTEK ) tara-
fından düzenlenen ve canlı yayınlanan Yıl-
dız Talks etkinliğinde YTÜ’nün Makine
Mühendisliği bölümü öğrencilerini ağır-
ladı. COVID-19 tedbirleri kapsamında
Masdaf’ın Düzce fabrikasında gerçekleşti-
rilen etkinlikte öğrenciler, pompa teknoloji-
lerinin montaj ve demontaj uygulamalarını
yakından izleme fırsatı buldu.

Çok güzel bir imkan

Tüm gün devam eden etkinliğin birinci
oturumunda Masdaf Pazarlama Yöneti-
cisi Duygu Ertekin, öğrencilere, Masdaf ve
pompa sektörü hakkında bilgiler verdi. Su-
numunda Masdaf’ın üniversite – sanayi
işbirliği kapsamında hayata geçirdiği pro-
jelere de değinen Ertekin, sektörde bir ilk
olan ve öğrencilerin, öğrenim hayatları bo-
yunca edindikleri mesleki bilgi birikimlerini
sergileme imkânı bulacakları “Masdaf
Üniversiteler Arası Proje Yarışması” hak-
kında da bilgiler paylaştı. Etkinliğin canlı
yayınlanan ve yüksek katılımla gerçekleşti-
rilen ikinci oturumunda ise Masdaf Teknik
Büro Takım Lider Önder Kırıkçılartarafın-
dan SPLT ve HEXA serisi pompaların,
montaj ve demontaj uygulaması yapıldı.
İnteraktif olarak gerçekleştirilen etkinliğe
canlı yayınla katılan öğrencilerin soruları
da cevaplandırıldı. ALİ AVCU

Kadınlar için
indirim fırsatı

TurisTik klişelerin dışında se-
yahatseverlerin ihtiyaçlarına ve
bütçelerine göre birçok alter-

natifi bir arada sunan Dmax Tour, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nde yapılacak
alımlarda kadın gezginlere özel %10 indi-
rim fırsatı sunuyor. İndirim kampanyası, 8
Mart 2021 tarihinde Dmax Tour çağrı
merkezini arayarak yapılacak tüm tur
alımlarında, kadın misafirlere özel uygula-
nacak. 31 Aralık 2021 tarihine kadar dü-
zenlenecek tüm turlar kampanya
kapsamında yer alıyor. İndirimli satışlar, 8
Mart 2021 saat 00.01’de başlayıp aynı gün
23.59’da sona erecek.  92 yıl önce kurulan
Türhol’ün vizyonunu inovatif bir bakış
açısıyla bugüne taşıdı.

Bu dergi minikler için
Türkiye’nin
önde gelen 70
yazar ve çizeri ço-

cuklar için bir araya geldi. Eksi
18 Edebiyat Topluluğu tara-
fından hazırlanan “Kıpırtı
Çocuk Dergisi”  baharın gelişi
ile çocukları selamladı. 7-13
yaş aralığındaki çocuklara yö-
nelik içeriklere
sahip olacak
dergi, iki ayda
bir yayınlana-
cak. Hafıza-
nızda bir çocuk
dergisi varsa
şanslısınız.
Çünkü nitelikli
dergi kültürü ile
büyüyen çocuk-
lar yetişkinliğinde
doğru eserlere ve
doğru isimlere

ulaşmayı başarırlar. Tam da
bu nedenle, “Ağaç Yaşken Ge-
lişir” ilkesi ve çocuğa görelilik
yaklaşımı ile hazırlanan Kıpırtı
Çocuk; okuma alışkanlığı,
hayal gücü, yaratıcılık, merak,
eleştirel düşünme ve sorun
çözme becerilerinin gelişme-
sine katkı sunmayı amaçlıyor.

Sadece yetiş-
kinlerin ço-
cuklara
seslendiği
bir yayın ol-
mayı redde-
den
Dergi’nin
temel hede-
finde de
üretim sü-
reçlerinde
çocukların
yer alması

yatıyor. Dil gelişiminin çocuk-
lar üzerindeki etkisine dikkat
çeken, edebiyat ağırlıklı içerik
yapısına sahip dergi nitelikli ve
tematik içerik çeşitliliği de sağ-
layacak.  Ebeveynler ve eğitim-
ciler aracılığı ile çocuklara
ulaşacak bir iletişim stratejisi
temelinde yayın hayatına baş-
layan Kıpırtı Çocuk Dergisi;
bireysel ve toplumsal gelişme
için çocuk edebiyatını kendine
mesele edinmiş gönüllülerden
oluşan Eksi 18 Edebiyat Top-
luluğu üyeleri ve okurların kat-
kılarıyla hazırlanıyor. İzmir’de
faaliyet gösteren Zikzak Grup
ve Yakın Kitabevi’nin kurum-
sal paydaş olarak katkı sun-
duğu derginin, gelecekte basılı
bir süreli yayına dönüşmesi
planlanıyor.
ZEYNEP VURAL Bahattin Demir

Kültür ve Turizm Ba-
kanlığına bağlı Kül-
tür Varlıkları ve
Müzeler Genel Mü-
dürlüğü bünyesin-
deki Kazılar Dairesi
Başkanlığı, Bass'ın
ölümüyle ilgili bir
mesaj yayımladı. 
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SP  R
Tek hedefim
BEŞİKTAŞ

Avcı varsa
sorun yok

Serdar Saatçı, U19 Milli Takımı'nın Riva'da
yaptığı kampta Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) özel açıklamalarda bulundu, hedef-
lerini anlattı. 18 yaşındaki defans oyuncusu,
kampın güzel geçtiğini belirterek, "Hocaları-
mız bizi izliyorlar, takip ediyorlar. Tolunay
Kafkas hocamız Ümit Milli Takım'da başı-
mızda olduğu için o da izlemeye geliyor.
Güzel bir süreç, iyi hazırlanıyoruz. Hocala-
rımızın takdiri, bizi uygun görüyorlarsa, yu-
karılarda görmek istiyorlarsa çağırıyorlar"
şeklinde konuştu.

Sergen hoca arkamda

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın
kendisiyle yakından ilgilendiğini aktaran Sa-
atçı, "İlk günden beri Sergen hocam üze-
rimde çok duruyor. Genç bir oyuncu
olduğum için bana yardımcı oluyor. Beşik-
taş'ta oynuyorum, hedefim Beşiktaş'ın ilk 11
oyuncusu olmak. Adım adım hedefe ilerle-
yeceğimi düşünüyorum" dedi. Hedefinin Be-
şiktaş'ta ilk 11'de oynamak olduğunu
vurgulayan Serdar Saatçı, "Herkesin bir Av-
rupa hedefi var. Beşiktaş'ta ilerlemek istiyo-
rum. İlk hedefim, gururla büyük Beşiktaş
amblemini taşıyan ilk 11 formasını giymek
istiyorum" diye konuştu. 

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'yı
deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, tek-
nik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ra-
kipleri karşısında tek farklı sonuçlarla 3
puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer,
Avcı'nın görev yaptığı dönemde oynanan 19
lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2
mağlubiyet aldı. Ligde 51 puanla 4. sırada
yer alan Karadeniz ekibi, 14 galibiyetin
12'sinde rakipleri karşısında sahadan 1
farkla galip ayrılarak 36 puan elde etti.

1-0 ve 2-1'lik sonuçlar 

Trabzonspor, 12 galibiyetin 7'sinde 1-0,
5'inde ise 2-1'lik galibiyetlerle sahadan gali-
biyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, 1 maçtan 3-
1, 1 maçtan da 2-0'lık galibiyetler elde
ederek rakiplerine 2 farklı üstünlük sağladı.
Trabzonspor, Avcı döneminde Büyükşehir
Belediye Erzurumspor, Ankaragücü, Atakaş
Hatayspor, Göztepe, Yukatel Denizlispor,
Gaziantep, Medipol Başakşehir'i 1-0, Çay-
kur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gençler-
birliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup
etti. Bordo-mavililer, İttifak Holding Kon-
yaspor'u 3-1, Yeni Malatyaspor'u da 2-0 ye-
nerek 2 farklı galibiyetler elde etti.

TaRafTaR deSTeğini aRkalaRina aldilaR
Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda lider Gi-
resunspor'un 12 haftalık galibiyet serisine son vererek
Süper Lig hedefinde tekrar umutlanan Altay, pazar günü
iç sahada oynayacağı kritik Tuzlaspor maçı öncesi 12'nci
adamın desteğiyle moral buldu. Siyah-beyazlı taraftarlar

pandemi nedeniyle ayrı kaldıklarını takımlarına uzaktan
da olsa antrenman öncesi destek vermeyi ihmal etmedi.
Altay sevdalıları, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin
dışından yaptıkları tezahüratlar ve yaktıkları meşalelerle
oyuncuların motivasyonunu artırdı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Kampüsü öğrencisi Derya Taygan, Bulgaristan’da düzenlenen Sofia Tro-
phy 2021 yarışmalarında, Artistik Buz Pateni branşı Basic Novices III. Girls-Free Skating kategorisinde birinci oldu
Sofia Trophy 2021 yarışmalarında Artis-
tik Buz Pateni branşında Türkiye’yi tem-
sil eden Derya Taygan, altın madalyayla
döndü. Dünyanın dört bir tarafından 28
sporcunun katıldığı turnuvada, 11 yaşın-
daki Derya Taygan, kendinden yaşça
büyük sporcuları geçerek başarısını zir-
veye taşıdı. Geçtiğimiz ay kendisinden 2
yaş büyük sporcular arasında Türkiye
şampiyonluğu yaşayan Derya, daha
önce de kürsüye çıktığı Sofia Trophy’e
şampiyonluk hedefiyle gideceğini söyle-
mişti. Hedefine ulaştığı için oldukça
mutlu olduğunu ve en çok etkilendiği
sporcunun Alexandra Vyacheslavovna
Trusova olduğunu söyleyen Derya Tay-
gan, “Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kulübü ve antrenör hocalarım olmak
üzere, her anımda çok büyük desteklerini
yanımda hissettiğim Doğa Koleji İzmir
Çiğli Bilim Kampüsü öğretmenlerime ve
okul yöneticilerime çok teşekkür ederim.
Çalışmalarımın sonuçlarını görmek ger-
çekten müthiş bir duygu. Milli sporcu

olarak ulusal ve uluslararası yarışma-
larda ülkemi temsil etmeye devam edece-
ğim” dedi. Derya Taygan’ın babası
Hüseyin Taygan ise, “Kızımız 9 yaşında
milli sporcu olduğunda çok gururlanmış-
tık. Yaşadığı mutluluk, buz patenine ilgisi
ve sevgisi her türlü desteği hak ediyor.
Sportif başarılar için aile desteği çok
önemli, biz de anne ve babası olarak ona
büyük zaman ayırıyor, elimizden gelen
tüm fedakarlığı yapıyoruz” diyerek duy-
gularını ifade etti.

3'üncü kez gurur yaşadılar

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Mü-
dürü Ali Rıza Lüle, “Öğrencimiz Sofia
Trophy‘de bizleri 3. kez gururlandırıyor.
2019 yılında 21 yarışmacı arasında
üçüncü, 2020’de 34 yarışmacı arasında
birinci ve 2021'de 28 yarışmacı arasında
birinci olmuştu.  Bu yıl Türkiye’den katı-
lan 5 sporcu içinde olması da ayrıca
mutluluk verici; öğrencimizi ve ailesini
yürekten tebrik ediyoruz” dedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fraport
TAV Antalyaspor, 2021 yılındaki maçlarda 9 beraberlik, 3 galibiyetle 12 maçta yenilgi yüzü görmedi

Yenilmez adam
eRSUn Yanal

S üper Lig ekiplerinden Fraport
TAV Antalyaspor, 28'inci haftada
Fenerbahçe ile deplasmanda oy-

nadığı maçta 1-1 berabere kalarak, 55
yıllık kulüp tarihinde yenilmezlik re-
koru kırdı. Ligde 12 maçtır devam
eden yenilmezlik serisini sürdüren tek-
nik direktör Ersun Yanal yönetimin-
deki Fraport TAV Antalyaspor, son
mağlubiyetini 15'inci hafta müsabaka-
sında 29 Aralık 2020'de Atakaş Ha-
tayspor'a karşı aldı. 2021 yılında 12 lig
maçı oynayan kırmızı beyazlılar, bu
karşılaşmalarda 9 beraberlik, 3 galibi-
yet elde etti. 2021 yılında mağlubiyet
yaşamayan tecrübeli teknik adam, ta-
kımıyla ligde devam eden en uzun ye-
nilmezlik serisinin de sahibi oldu.
Teknik direktör Ersun Yanal yöneti-
minde 2021 yılında 11 maçta yenilme-
yen Fraport TAV Antalyaspor, ligde
devam eden en uzun yenilmezlik serisi-
nin de sahibi oldu.

Ersun Yanal'la ilki başardılar

Teknik direktör Ersun Yanal kariyerin-
deki 500'üncü maçta 2013- 2014 sezo-
nunda şampiyonluk kupası kaldırdığı
eski takımına karşı sahada yer aldı. Fe-
nerbahçe'ye şampiyonluğunu kazandı-
ran son teknik direktör unvanının
sahibi Ersun Yanal, eski takımına karşı
aldığı beraberlikle yeni takımı Fraport
TAV Antalyaspor'un 12 lig maçlık ye-
nilmezlik serisine ulaşarak kulüp tari-
hine adını yazdırdı.

Son 6 maçta 6 beraberlik 

Ersun Yanal'ın öğrencileri ligde 4 bü-

yükler olarak tabir edilen Beşiktaş, Fe-
nerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor
ile ligin ikinci devresinde oynadığı
maçları kaybetmedi. Akdeniz ekibi,
Galatasaray ile 0-0, Beşiktaş, Fener-
bahçe ve Trabzonspor ile de 1-1 bera-
bere kalma başarısını gösterdi. Kırmızı
beyazlı takım ilginç istatistiklerini sür-
dürüyor. Akdeniz ekibinin ligde oyna-
dığı son 6 maçın 2'si 0-0, 4'ü 1-1
beraberlikle sonuçlandı. Antalyas-
por; Gaziantep FK ve Medipol Başak-
şehir ile golsüz berabere kalırken,
Beşiktaş, Yukatatel Denizlispor, Yeni
Malatyaspor ve son hafta oynadığı
maçta Fenerbahçe karşısında 1-1'lik
skorlar elde etti.

Frey'den 1000 gol

Fraport TAV Antalyaspor'un lig tari-
hindeki 1000'inci golü ise Angolalı
oyuncu Fredy'den geldi. Fredy, kırmızı
beyazlıların sahadan beraberlikle ayrıl-
dığı Fenerbahçe maçında takımının tek
golünü kaydederken, bu gol Antalyas-
por'un Süper Lig tarihindeki 10'uncu
dalyası oldu. Fraport TAV Antalyaspor,
Süper Lig tarihinde 1000 gol barajına
ulaşan 12'nci takım oldu.

2 gol attı 5 asist yaptı

Akdeniz ekibinin Fenerbahçe karşısında
tek golünü atan tecrübeli oyuncu Fredy,
bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 2 gol,
5 asistlik performansa imza attı. Ango-
lalı oyuncu, ligde 1932 dakika sahada
kalırken, Türkiye Kupası'nda da 4
maçta 246 dakika forma giydi, 2 gollük
performans sergiledi. DHA

Küçük  Derya büyük iş yaptı

Türkiye U19 Milli Takımı ve
Beşiktaş'ın defans oyuncusu
Serdar Saatçı, "Beşiktaş'ta
ilerlemek istiyorum. İlk
hedefim gururla Beşiktaş
formasını giymek" dedi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, Orhangazi
Gençlerbirliği bünyesinde kadın futbol takımı
için adımlar adıldı. Futbolcu kadrosu oluşu-
muna başlayan Gençlerbirliği yönetimi olu-
şumu tamamladıktan sonra takım Bölgesel
Kadın Ligi’nde mücadele verecek. Orhangazi
ilçesini Süper Amatör Lig’de temsil eden Or-
hangazi Gençlerbirliği Kulübü, ilçenin ilk

kadın futbol takımı kuruyor. Gençlerbirliği yö-
netimi aldığı karar doğrultusunda kadın futbol
takımı kurmak için çalışmalara başladı. Takı-
mın antrenörlüğünü ise Eyüp Kayalı ile Bahar
Alpaslan yapacak. Gençlerbirliği kadın futbol
takımı için sporcular ile anlaşmaya başlanıldı.
Takımın tamamlanmasının ardından, Bölgesel
Ligde mücadele vereceği açıklandı. 

Kadın futbol takımı yolda

2021’DE
YENİLMEDİ



T rabzonspor, süper Lig’in 28’inci hafta-
sında deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1
mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın

mensuplarına açıklamalarda bulunan Trab-
zonspor Kulübü Başkanı ahmet ağaoğlu, “Ka-
zanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. Güzel
maç oldu, pozisyonlara da girdik. Vermiş oldu-
ğumuz bir penaltıyla her ne kadar skor eşitlen-
mişse de ikinci yarıda 3-4 net pozisyonumuz
vardı. 1’ini değerlendirebildik. Tek farkla da
olsa 3 puan her zaman keyifli bir skor oluyor.
Fazla atılan gole fazla puan verilmediği için tek
farklı galibiyet ve alınan 3 puan. Önümüzde
alanya maçı var. Hocanın her zaman ifade et-
tiği gibi maç maç gidiyoruz. Bundan sonra
alanya maçına bakacağız” diye konuştu.

Değişen hiçbir şey yok

TFF’nin kurullarındaki düzensizlik ve FIFa’nın
talimatlarına aykırı kararlar nedeniyle Kamu
Denetleme Kurumu’na ve avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne (aİHM) başvurular yaptıklarını
söyleyen ağaoğlu şunları söyledi: “Konuşmakla
bir şey değişmiyor. Hatta bir kulüp başkanımız;
‘Taş üstünde taş bırakmam’ dediği zaman ben
de kendisine; ‘Ben de omuz üstünde baş bırak-
mam dediğim zaman bu işi çözüme mi götür-
müş olacağız’ dedim. Bu bir meydan
muharebesi değil. Ben göreve geleli 3 sene
olacak. son 2 sene içerisinde 4 Merkez Hakem
Kurulu değişti ama değişen bir şey yok. Tartış-
malar, sıkıntılar, problemler aynı hatta artarak
devam ediyor. Ben bunu şuna benzetmiştim;
Gazişehir maçından sonra federasyonun
önünde yaptığım açıklamada; ‘arıza motorda,
siz durmadan tekerlek değiştiriyorsunuz’. Bu
değişen dördüncü tekerlek. Değişen bir şey var
mı? Hayır! Bizim maçtan itibaren değerlendire-
cek olursak, hemen takip eden 3 gün içerisinde
üç hakeme de görev verildi. Yaşar Kemal’e,
Halil umut Meler’e ve Cüneyt Çakır’a. MHK şu
mesajı verdi; ‘Çok güzel maç yönettiniz. Devam
edin. arkanızdayız’. allah’ın adaleti bazen ge-
cikmiyor işte 3 gün sonra tecelli etti. aynı po-
zisyonda çok daha hafifine o gün, o maçta
Cüneyt Çakır’la birlikte Var’da görev yapan
Halil umut Meler kırmızı kartını çıkardı. Mus-
tafa Muhammed’in suratındaki şaşkınlık ifade-
sini gördünüz değil mi hepiniz. Şunu söylüyor o
ifade; ‘Hoca 3 gün önce Var’da ekran başında
izleyip vermediğiniz pozisyondan daha hafif.
sen buna nasıl kırmızı kart gösterirsin?’ Ben o
ifadeyi o şekilde algıladım. ama çıkıp mikrofon-
lara bağırmak; bunun çözümü bu değil. Ben Ku-
lüpler Birliği’nde de bunu söylemiştim. Birlikte
mücadele edebilecek miyiz? Önce bir şeyin

adını açık, net koyalım. adalet mi, hak mı arıyo-
ruz yoksa adaletsizlikten, haksızlıktan pay mı is-
tiyoruz. Yine Gazişehir maçından sonra
federasyondan önünde yaptığım açıklamada, 1
hafta içerisinde bazı şeylerin değişeceği umu-
duyla hareket ediyoruz. Değişmediği takdirde
kulüp olarak gerekli önlemleri, gerekli başvuru-
ları yapacağız diye. O süreçte hiç bir şey değiş-
medi. Eski tas, eski hamam. Biz o süreç
içerisinde Kamu Denetleme Kurumu’na şika-
yetlerimizi bildiren, yapılan uygulamaları, fede-
rasyonun kurullarının oluşumundaki
düzensizliği ve FIFa’nın talimatlarına aykırı ku-
rullar oluştuğunu, avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin bununla alakalı kararı, daha sonra
TFF, avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
(aİHM) bu kararlarını temyiz etti. Temyizden de
o karar onaylanarak geldi ve adalet Bakanlığı,
TFF’ye şunu söyledi; ‘aİHM’in kararı doğrultu-
sunda kurullarınız bağımsız değil’. Bağımsız ol-
mayan kurulların vermiş olduğu kararlar da her
şekilde tartışmaya açıktır. adaletten uzak karar-
lardır. Biz bununla birlikte Kamu Denetleme Ku-
rumu’na başvurumuzu yaptık.
Ombudsmanlık’tan da 3 ay süren bir inceleme
neticesinde 20 sayfalık bir tavsiye kararı geldi.
aynı doğrultu, aynı paralelde. Kurulların bağım-
sız olmadığı, dolayısıyla verilen cezaların temel
teşkil etmediği, bununla alakalı çok geniş bir
açıklama vardı. Bunların düzeltilmesi için fede-
rasyona 1 ay süre tanıdı. Federasyonun her
zaman ifadesi şu; ‘Biz özerkiz, biz bağımsızız.
Bize kimse karışamaz’. Değil aslında, sadece
almış oldukları kararlar yargıya taşınamaz.
Onun ötesinde Kamu Denetleme Kurumu,
TBMM, dolayısıyla Türk milleti adına görev ya-
pıyor. Bağımsız olmak, özerk olmak istediğiniz
kararı alırsınız, istediğiniz kararı istediğiniz şe-
kilde uygularsınız anlamına gelmez. Dünyanın
neresinde olursanız olun kurumsal bir görev
yapıyorsanız mutlaka bağımlı olduğunuz bir yer
vardır. TFF’nin de FIFa’nın talimatlarını ve ku-
rallarını uygulama zorunluluğu vardır.”

FIFA'yA gitmek bir hizmettir

Başkan ağaoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Gelmiş olduğumuz noktada pazartesi günü FI-
Fa’ya yapacağımız başvuruda bunu da çok açık
ifade ettik, örnekleriyle o dosyayı hazırladık. Bir
kere kurulların oluşumu aİHM’in ve Kamu De-
netleme Kurumu’nun kararları doğrultusunda
bağımsızlıktan uzak. Bağımsızlıktan uzak olan
kurum da bağımlı olduğu birimlerin doğrultu-
sunda karar verir. Bugün oluşmuş olan kurullar,
FIFa’nın etik kod 19’unu incelerseniz, buna te-
peden tırnağa aykırı atamaların yapıldığını gö-

receksiniz. Bunların hepsini derledik, dosyamızı
hazırladık. Çünkü Türkiye’de biz Trabzonspor
Kulübü olarak bunun mücadelesini yaklaşık 2-3
senedir veriyoruz. Düzelmesi yönünde sürekli
uyarıyoruz ve çaba gösteriyoruz. Futbol kural-
ları anlamında iç hukuk yolları tıkandığı için pa-
zartesi günü örnekleriyle beraber şikayet
anlamında bir başvuruyu FIFa’ya yapıyoruz.
Eğer gerçekten diğer futbol kulüpleri de verilen
bu kararlardan, yapılan uygulamalardan şika-
yetçilerse onları da bizimle birlikte FIFa nez-
dinde mücadeleye davet ediyoruz.”

SiStemle ilgili rAhAtSISIz

ağaoğlu, MHK başkanı serdar Tatlı ile ilgili
gelen soruya ise “Bizim rahatsızlığımız sis-
temle alakalı. Başında da söyledim, biz geldiği-
mizden beri 4 MHK değişti. sıkıntı MHK’de
değil. Ben 30 senedir futbolun içerisinde yöne-
ticiyim, 30 senedir bu konular konuşuluyor. sı-
kıntı sistemde. Motor arıza yapmış, siz tekerlek
değiştiriyorsunuz. MHK de bizim maçta bu
kadar bariz hata yapan 3 hakemi birden ödül-
lendirir gibi, yürüyün, arkanızdayız der gibi
hemen 3 gün sonra maça atarsanız işte dünkü
maçta olanları da tüm Türkiye seyretti. Tekrar
söylüyorum, bu MHK de değişse, değişen hiç-
bir şey olmayacak. O MHK’nin oraya nasıl
atandığı, hakem camiasının içinde 3-4 grup,
bunların birbirleriyle olan mücadeleleri, yeni
göreve gelen bir MHK’nin hemen ardından yıp-
ratma çalışmaları, onun arkasından dönen ku-
lisler ve bir sonraki MHK’nin hazırlığı Türk
futbolunu bu noktaya getirdi. Bizim FIFa’ya ya-
pacağımız başvuru Türk futboluna hizmettir.
Ben 64 yaşına geldim, 35 senedir yönetici ola-
rak Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyorum.
Bir şeylerin değişmediğini görmeden ölmeye
niyetim yok, ölmek istemiyorum. Bu sistemin
değişmesi lazım. Biz özerkiz, bağımsızız diyor-
sunuz, size o özerkliği ve bağımsızlığı FIFa
verdi, unutmayın. FIFa, ‘tamamen idari ve mali
yönden özerk olduktan sonra ben sizin üyeliği-
nizi kabul ederim’ dedi. Ben sizin derebeyliği-
nizi kabul ediyorum demedi. FIFa dedi ki;
‘Benim kurallarımı uygulayacaksın’. Federas-
yon yöneticileri açsınlar baksınlar, hangi kurul-
ları FIFa’nın etik kod 19’uyla uyuşan
atamalardan oluşuyor. aİHM bunu söylüyor, ta-
nımıyorsunuz. Temyize gidiyor, orada onanıyor,
tanımıyorsunuz. adalet Bakanlığı sizi uyarıyor
kurullarınız bağımsız değil diye, tanımıyorsu-
nuz. Kamu Denetleme Kurumu 20 sayfalık bir
rapor hazırlıyor tavsiye kararı niteliğinde tanı-
mıyorsunuz. Özerkliği çok farklı anlamışlar. Bu
iş gideceği yere kadar gidecek” dedi.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Futbol kuralları anlamında iç hukuk yolları
tıkandığı için pazartesi günü örnekleriyle beraber şikayet anlamında bir başvuruyu FIFA’ya

yapıyoruz. Eğer gerçekten diğer futbol kulüpleri de verilen bu kararlardan, yapılan 
uygulamalardan şikayetçilerse onları da bizimle birlikte FIFA nezdinde mücadeleye davet

ediyoruz. Adalet isteyen kulüpler bizimle beraber gelirler” dedi

ağaoğlu, “Biz müracaatımızı pazartesi günü FIFa’ya yapıyoruz.
adalet isteyen kulüpler bizimle beraber gelirler. Bu işi taşıyacağız
ama sistem değişene kadar, MHK değil. Bağımsızlık bu şekilde algı-
lanamaz. Ben de 21 senedir federasyon başkanlığı yapıyorum.
Bana hikaye anlatmasınlar. Olanlar herkesin gözünün önünde cere-
yan ediyor. Bu ülke 30 senedir hakem tartışıyorsa demek sistemde
sorun var. avrupa’da olmuyor, yapan bir daha görev vermiyorlar.
avrupa’da hakemlik babadan oğula geçen bir müessese değil. Por-
tekiz Futbol Federasyonu önümüzdeki seneden itibaren bir başka

ülkeyle hakem değişikliğine gidiyor. Bu noktaya
mı taşımak istiyoruz ülke futbolunu. Bu şe-

kilde mi yönetilmek istiyoruz? sıkıntının
kökünden çözümü için biz dosyamızı

FIFa’ya götürüyoruz. Buradaki bütün
kapılar kapandı, bütün yollar tı-
kandı. Dün Halil umut Meler, kendi
vermiş olduğu kararı Muham-
med’e verdiği kararla kendi teşkil
etti. allah’ın adaleti, fazla da uzun

sürmedi” açıklamasında bulundu. 

Hakemlik babadan
oğula geçmez

TRabzOn’Da yerel gazeteler, bordo-mavilile-
rin Kasımpaşa galibiyetiyle zirve takibini bı-
rakmayacağını gösterdiğini belirtti. Süper
Lig'in 28’inci haftasında Trabzonspor, deplas-
manda Kasımpaşa’yı 2-1'lik skorla yendi.
Kentte yayımlanan yerel gazeteler, bu galibi-
yetle bordo-mavili takımın zirve yarışından
kopmayacağını gösterdiğini vurguladı, Fener-
bahçe yenilgisinin yarasının Kasımpaşa galibi-
yetiyle sarıldığını kaydetti. Karadeniz
Gazetesi, "Kral geri döndü; Kasımpaşa’yı İs-
tanbul’da Fırtına’ya tuttuk, bizi yarıştan uzak-
laştırmak isteyenlere en güzel cevabı verdik”,
Günebakış Gazetesi, "Bordo-mavililer, Fener-
bahçe yenilgisinin yarasını Kasımpaşa galibi-
yetiyle sardı; Trabzon zirveyi bırakmaz”, Taka
Gazetesi, “Karadeniz Fırtınası yılmadı, İs-
tanbul’da çok kritik bir galibiyetle yeniden
yüzünü zirveye döndü; Kasket ruhu asla pes
etmez”, Kuzey Ekspres Gazetesi, “Geçen
hafta hakeme takılan Trabzonspor, deplas-
mandan 3 puan çıkardı; Zirve takibine
devam! Durduramayacaksınız”, Karade-
niz’de Sonnokta Gazetesi, “Kirli oyunlarla
Trabzonspor’u bitirmeye çalışan karanlık
tiplere en güzel cevap Kasımpaşa maçında
Djaniny ve Bakasetas’ın golleriyle verildi;
Yıkılmadık ayaktayız” başlıklarını kullandı.

trabzon basını

cok mutlu

HAtIrAnIz bile yeter
Bursaspor Kulübü’nün, 'Hatıran Yeter Kombine Kartı' kampanyası, Bursa Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’nda kent protokolünün katılımıyla duyuruldu. Kartların bedeli 100 TL olarak belirlenirken;
lansmanda kulübün hedefleri doğrultusunda, birlik ve beraberlik mesajları verildi
Bursa Büyükşehir Belediye stadyumu’nda
düzenlenen lansmana Bursa Valisi Yakup
Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
alinur aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay
Erdem, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yıl-
maz, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı
Beytullah seferler, Bursa sanayi ve Ticaret
Odası (BTsO) Başkanı İbrahim Burkay, Bur-
saspor Başkanı Erkan Kamat, Bursaspor a
Takım teknik heyeti ve oyuncular katıldı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, 2 senedir kulü-
bün zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirerek,
Bursaspor’a destek olmanın zamanının geldi-
ğini belirtti. Vali Canbolat, "Gençlerimiz kah-
ramanlık ortaya koyuyor, yeniden başarıyı
yakalamak için bütün gayreti sarf ediyorlar.
Bu dar ve zor zamanda bütün Bursasporlu
hemşehrilerimizin Bursaspor’a katkı sunma-
sını arzu ediyoruz. İnanıyorum ki bu gençler
bizi istediğimiz noktaya taşıyacaklar. Bu zor

zamanda bir seferberlik, birlik beraberlik or-
taya koymamız gerekir. Bu kampanyanın Bur-
saspor’a hayırlar getirmesini arzu
ediyorum" dedi.
Herkesin tuzu olabilir Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı alinur aktaş ise son olarak ka-

zanılan akhisarspor mücadelesi için teknik
heyeti ve oyuncuları kutladı. Play-Off hattı ile
aralarında yalnızca 7 puan fark bulunduğunu,
kalan 10 haftalık süreçte de bu farkın kapana-
bileceğini kaydeden Başkan aktaş, "Bursas-
por geçmişte çok büyük başarılara imza

atmış bir kulüp, yine başarıya imza atılacak
inşallah. Bu zor süreçte konuşma değil icraat
zamanı. Bursaspor’un süper Lig’de olmasını
çok arzu ediyoruz. Ne için bu hale geldik, şu
başkan döneminde böyle mi oldu, şu yönetici
böyle mi yaptı demenin zamanı değil, bana
göre el birliği ile hedefe kitlenmenin zamanı.
Bu organizasyon bana göre şöyle anlamlı; bir
kart bedelinin 100 TL olması, bu süreçte her-
kesin katkısının olabileceğinin, bu çorbada
herkesin tuzunun olabileceği bir konu. Dolayı-
sıyla rakamlar ortaya çıkacak ve bu nokta-
daki samimiyetimizi bir kez daha test
olacağız. stadın kapasitesi 40 bin civarında,
Bursa şehri olarak 3 milyon 101 bin nüfuslu
şehir olarak, rahat rahat yapabileceğimiz
hatta katlayabileceğimiz bir konu. Bu noktada
katılım gösteren herkesin bu işe değer, bere-
ket katacağına yürekten inanıyorum" diye
konuştu.

Genç yiğidolar rahatsız!
DemiR Grup Sivasspor,
resmi hesaplarından yaptığı
paylaşımla hafta sonu dep-
lasmanda oynayacağı Gala-
tasaray maçı ile ilgili
endişesini duyurdu. Sivass-
por resmi hesaplarından
paylaşılan görselde, "Ana-
dolu kulüplerinin bir üyesi
olarak, sık sık maçlarımızda
başımıza gelen hakem hata-

larından kaynaklı puan ka-
yıplarının bir benzeri, şam-
piyonluk yaşayan
takımların başına geldi-
ğinde bir bardak suda kopa-
rılan fırtınanın etkisinin, bu
hafta oynanacak Galatasa-
ray - Demir Grup Sivasspor
maçına tesir etme olasılığın-
dan endişeliyiz!" ifadelerine
yer verildi.

Konyaspor sıkı çalıştı
SPOR Toto Süper Lig’in
28'inci haftasında deplas-
manda Medipol Başakşehir
ile 1-1 berabere kalan İttifak
Holding Konyaspor, yaptığı
antrenmanla 8 Mart Pazartesi
günü konuk edeceği Fener-
bahçe karşılaşmasının hazır-
lıklarına başladı. Tedavisi
tamamlanan yeşil-beyazlı İb-
rahim Sehic, Musa Çağıran
ve Volkan Fındıklı takımla bir-
likte çalıştı.Konyaspor Kaya-
cık Tesisleri’nde teknik
direktör İlhan Palut yöneti-

minde gerçekleştirilen antren-
mana tedavilerine devam edi-
len ve takımdan ayrı çalışan
Alper Uludağ, Marin Anicic,
Barış Yardımcı katılmazken,
İbrahim Sehic, Musa Çağıran
ve Volkan Fındıklı takımla bir-
likte çalıştı.  Başakşehir karşı-
laşmasında ilk 11’de forma
giyen yeşil-beyazlı oyuncular
yenileme çalışması yaparken,
diğer oyuncular pas çalışması
ve ısınma hareketleri ile başla-
yan antrenmanı, topla oyun
ile sürdürdü. 
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Trabzonspor
Kulüp Başkanı
Ahmet Ağaoğlu
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

2011 yılında üretime 
başladı. Üretimini İstanbul
Hadımköy’de 14 bin metre-
kare kapalı alanda kurulmuş
fabrikasında yüksek kalitede
gerçekleştirmektedir. Ürün
gamını 3 farklı dizaynda
anahtar ve priz serisi, 
sıvaaltı anahtar serisi, 
grup priz serisi ve aksesuar
serileri oluşturmaktadır.
Mono Elektrik bu alanda en 
modern teknolojiye sahip,
kalite laboratuar ekipmanları
ile ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemine sahiptir. Ürettiği
tüm ürünlerin marka ve 
dizaynları Türk Patent 
Enstitüsü tarafından 
tescillendirilmiştir.

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

E Posta : info@monoelectric.com.tr  
E Posta 2 : export@monoelectric.com.tr

Telefon : 0 (212) 549 84 78  
Faks : 0 (212) 549 84 04 

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

www.monoelectric.com.tr www.monoaydinlatma.com.tr

Mono Elektrik


