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

Belediye Başkanı
8 Mart’ı unutmadı

KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI

YIL: 15      SAYI: 4544     7 MART 2020 CUMARTESİ www.gazetedamga.com.tr                FİYAT: 75 Krş

Saadet Partisi'nden istifa
eden Cihangir İslam kamuo-

yuna istifasının gerekçelerini açık-
ladı. İslam, “Çok yönlü kriz
içerisinde bulunan ülkemiz prob-
lemlerinin çözümü için günümüz
koşullarının ihtiyacı karşılayacak
akılcı, adil ve çoğulcu politikalarının
ivedilikle üretilmesi gereklidir.
Ancak bu hususların çözümüne
dair savunduğumuz metot ve görüş
farklılıkları, bunun yanında vesayet-
ten ari, özgürlükçü, demokratik, 
çoğulcu, 
eşitlçikçi ve 
her kesimi ku-
caklayan bir
anlayışın
hakim olma-
sına dair inan-
cım genel
anlamda istifa
gerekçelerimi
oluşturmuş-
tur” dedi.

Sorunları aşmak için
çoğulculuk gerekiyor

Cihangir İslam

İSTİFA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI
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Yalova Belediye Başkanı Vefa
Salman'ın İçişleri Bakanlığı

kararı ile görevden uzaklaştırılması-
nın ardından boşalan başkanlık
makamına AK Parti Mustafa Tutuk
seçildi. Tutuk 3. turda kullanılan 30
oyun 17'sini alarak başkanlık koltu-
ğuna oturdu. Yalova Belediyesi’nde,
muhasebe bölümünde çalışan ve
yüklü miktarda parayı zimmetine
geçirip ortadan kaybolan Reşat 
Elgin’in De-
nizli’de yaka-
lanmasının
ardından so-
ruşturma ge-
nişletilmiş,
Belediye Baş-
kan Yardımcısı
Halit Güleç'in
de aralarında
bulunduğu 15
şüpheli gözal-
tına alınmıştı.

CHP’li belediye
AK Partili oldu

Mustafa Tutuk

YALOVA’DA YÖNETİM DEĞİŞTİ
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İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, LASİAD

yöneticileri ile yaptığı toplantı-
nın ardından gazetecilerin
gündeme ilişkin sorularını ya-
nıtladı. İmamoğlu, Oda TV
soruşturmasıyla ilgili soruyu,
“Oda TV’yi kapatacaklar,
yarın başka bir şeyi kapata-
caklar, ondan sonra da ‘Biz

demokratız’ diye sağda solda
gezecekler. Allah, akıl versin.
Bu millet, özgürlüğü seviyor.
Bu millet barışı, huzuru 
seviyor. Bu millet, 
demokrasiyi seviyor. Böyle
yanlışlar, hukuksuzluklar, anti 
demokratik adımlar istemiyor. 
Akıllarını başlarına 
toplasınlar” dedi. I SAYFA 5
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Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadın-

lar Günü öncesinde ilçedeki kadın-
larla bir araya geldi. 8 Mart'ı
kutlayan Yılmaz, “Kadınlarımız
bizim annemiz, eşimiz, ailemiz, her
şeyimiz. Onların yüzlerinin gülmesi
ve rahat içerisinde yaşaması adına
Silivri'de üzerimize düşen tüm görev-
lerimizi yerine getiriyoruz. Bugün de
kendileriyle bir araya gelerek istekle-
rini dinleme ve neler yapabileceği-
mizi öğrenme fırsatı bulduk” dedi. 
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Ruslar ateşkese
eksiksiz uymalı

ESAD’A BAKIŞIMIZ AYNI

MHP lideri Devlet Bahçeli,
İdlib için yapılan ateşkese dair

konuştu. Bahçeli, “Moskova’daki Li-
derler Zirvesi’nde aklı-ı selimin öne
çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset
anlayışının hakim olması memnuni-
yet vericidir. Burada dikkat edilmesi
gereken husus, rejim güçlerinin ve

Rus askeri varlı-
ğının ateşkes ka-
rarına eksiksiz
ve harfiyen ria-
yet etmeleridir.
Bizim katil
Esad’a bakışı-
mız, Rusya’yla
ilgili görüşümüz
bellidir, belgeli-
dir, değişmemiş-
tir” ifadelerini
kullandı.
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Devlet Bahçeli

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Moskova'da yapılan görüşmeler sonucunda İdlib için çıkan ateşkes 
kararını yorumlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Temen-
nimiz odur ki bu sürer. Böylece Müslüman'ın Müslüman ile böyle bir
savaşı yapması da bitmiş olur. Hepsinden öte tabii bu süreç 
içerisinde duaların kabulüyle bir neticeye vardık” diye konuştu

TFF1'inci Lig mücadelesi kap-
samında Bursaspor'la karşı

karşıya gelecek olan İstanbulspor'da
tek hedef sahadan galibiyetle ayrıl-
mak. Sarı siyahlılar, Timsah'ı mağlup
ederek son haftalardaki çıkışını sür-
dürmek istiyor. I SAYFA 14
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HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

İstanbulspor 
zafer peşinde

ALLAH AKIL 
FIKIR VERSIN

Cumanamazını Büyük Çamlıca Ca-
mi'nde kılan Erdoğan, namazın ardından

cemaate seslendi. İdlib konusundaki ateşkese iliş-
kin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, “Şehitler
verdik. Dün en sonunda masaya oturduk ve dün
gece yarısı itibarıyla ateşkes ilanında anlaştık. Te-

mennimiz odur ki bu sürer. Böylece Müslü-
man'ın Müslüman ile böyle bir savaşı yap-
ması da bitmiş olur. Hepsinden öte tabii bu
süreç içerisinde duaların kabulüyle bir neticeye
vardık. Ayın 15'inden itibaren de bu işin inşal-
lah detayları bu arada konuşulacak” dedi.
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DETAYLAR 15 MART’TAN SONRA

Ateşkesle birlikte sınırların daha koru-
naklı hale geleceğini de anlatan Erdoğan,

“Ateşkes, ülkemizin sınırlarını rejim ve terör sal-
dırılarına karşı daha korunaklı hale getiriyor. Re-
jimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an
teyakkuz halinde olacağız. Bugün Moskova zi-

yaretinde Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladi-
mir Putin’le ikili ilişkilerimizi ele aldık. Bugün
bu konuları ele alma imkanımızın yanında, bu
yıl ülkemizde yapacağımız Yüksek Düzeyli Stra-
tejik Konsey Toplantısı için Sayın Putin’i ülke-
mize davet ettik” diye konuştu. I SAYFA 7
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SINIRLARIMIZ DAHA GÜVENLİ OLACAK

LİBYA DA GÜNDEME GELDİ 
Rusya Lideri Putin'le Libya için de konuştuklarını kaydeden Erdoğan, “Tabi
onunla kalmadık, Libya’yı da görüşme imkânımız oldu. Rusya Federasyonu
ile ekonomi, ticaret, sanayi, turizm, enerji alanlarında kapsamlı ve çok 
boyutlu ilişkilerimiz var. Bütün bunları dikkate alarak, ilişkilerimizi 
sürdürmek ve devam ettirmek gayretinde olacağız” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, ilerleyen sürecin birçok şeye gebe olduğunu da söyledi.

Güçlü ekonomi
için hukuk şart

Gündeme ilişkin sosyal medya hesabından
açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Baş-

kanı Meral Akşener, Türkiye'de yükselen döviz ku-
runa işaret ederek ekonomideki dalgalanmanın
temel sebebinin hukuksuzluk olduğunu söyledi.
Akşener, “Tek çıkar yol hukukun üstünlüğünü
sağlamak; istikrarlı, güvenilir bir ekonomi tesis
etmektir.  Ekonomimiz güçlü olursa, ordu-
muz da güçlü olur” ifadelerini kullandı. 

ç

TEK ÇIKAR YOLUMUZ
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Bakırköy’de 
aileniz var

PROJE TANITIMI YAPILDI

Anadolu'dan Kızım Var isimli
projelerini Bakırköy sakinlerine

tanıtan Belediye Başkanı Dr. Bülent
Kerimoğlu, “Öğrenci misafirhaneleri-
mizde kalan,Anadolu’dan gelen kız
öğrencilerimize İstanbul’u tanıtmak
ve Bakırköy’de de bir ailelerin oldu-
ğunu bilerek kendilerini daha güvende
hissetmelerini amaçladığımız, Anado-
lu'dan Kızım Var projemizi tanıttık.
İnanıyorum ki hemşehrilerimiz 
gençleri bağrına basacaktır” dedi.
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ONCE AILESINI SONRA

KOMSUSUNU VURDU!
Kağıthane'de, bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle, oturduğu binanın girişinde
esnaflık yapan bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra eve giderek karısı ve kızını vurdu.
Saldırgan olayın ardından sokakta havaya ateş açtıktan sonra taksiye binerek kaçtı

Olay, Hamidiye Mahal-
lesi Şehit Hasan Kaya

Sokak'ta saat 12.40'ta meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, oto-
mobilini sokağa park ettikten
sonra evine doğru yürüyen Şev-
ket Ç., oturduğu binanın giri-
şinde koltuk döşeme işi yapan
Bülent Yarar'ı işyeri önünde gö-
rünce yanına gitti. Şevket Ç.,
herhangi bir şey söylemeden be-
linden çıkardığı tabancayla Ya-
rar'a ateş etti. Bülent Yarar, bir

kurşunun karnına isabet etmesi
sonucu yaralanarak yere yığılır-
ken, Şevket Ç., binanın birinci
katındaki evine çıktı. Şevket Ç.,
burada da kızı Selin'in kafasına
bir el ateş ederken, kendisini en-
gellemeye çalışan karısı Yeter'i
de karnından ve sırtından yara-
ladı. Olayın ardından sokağa
çıkan Şevket Ç., havaya birkaç
el ateş ettikten sonra bir taksiye
binerek olay yerinden kaçtı. 
I SAYFA 3
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KIZININ KAFASINI HEDEF ALDI

Dualar Mehmetçik için
Büyükçekmece Belediyesi, İdlib’de şehit
olan Mehmetçik için Kur’an tilaveti

okuttu. Büyükçekmece Kuba Cami’nde Cuma
namazı öncesinde okutulan Mevlid-i Şerife bin-
lerce kişi katıldı. Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, şehitlere rahmet diledi. I SAYFA 8
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Fatih'te bankacı olduğu öğrenilen 32
yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçak-

lanarak öldürüldü. Olayla ilgili Baykan'ın
eşi ve kayınpederi gözaltına alındı. I SAYFA 3
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Bankacıyı güpegündüz
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ÖLDÜRDÜLER

OdaTv'ye getirilen erişim en-
geline ilişkin konuşan Sanayi

ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, “Malum web sitesiyle alakalı
kimse basın özgürlüğünün arkasına
sığınmasın. Şehit MİT mensubunu
ve ailesini deşifre etmek dünyanın
her yerinde suçtur. O hayran oldu-
ğunuz Batı ülkelerinde bunu yapsa-
nız, başınıza
gelecekleri
tahmin bile
edemezsiniz.
Bu nedenle
herkes Türki-
ye'nin hassasi-
yetlerine
dikkat etmeli-
dir” ifadelerini
kullandı. 
I SAYFA 6

Basın özgürlüğünün
arkasına saklanmayın

ODATV’YE İLİŞKİN KONUŞTU
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Alzheimer
olabilirsiniz!
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Sayfa 2

Recep
Tayyip

Erdoğan

ATEŞKES
SONRASI İLK
AÇIKLAMA

MUSLUMANLARIN
SAVASI DURDU!

Mustafa Varank

Ekrem 
İmamoğlu

Meral 
Akşener



Ü sküdar Üniversitesi NPİSTANBUL
Beyin Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı
Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, belirti verme-

yen ve kanser gibi sinsi ilerleyen Alzheimer’da
erken teşhisin önemli olduğunu vurguladı. Erken
tanı için 55-60 yaşından sonra yılda bir kere kalp
check-up’ı gibi beyin check-up’ı yaptırılması ge-
rektiğini belirten Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Alz-
heimer’ın beyinde ne zaman başladığı hiçbir
zaman belli değil. Çok erken başlayabiliyor ve be-
yinde eksiklikler başlıyor. Beyindeki rezerve
önemli ölçüde azalınca da hastalık ortaya çıkıyor.
Alzheimer tanısı konulduktan sonra aslında has-
talığın 25 yıl önce başladığı kabul ediliyor, tanı
konulamıyor, yaşa yorumlanıyor. Hastalığı erken
dönemde teşhis etmek mümkün olmuyor, orta
evreye gelince tıp dünyasının ilgisini çekiyor ve
tanı konulabiliyor. Alzheimer de kanser gibi.
Erken tanı son derece önemli. Tedavi imkânları
bakımından son derece önemli. Erken tanı için
55-60 yaşından sonra yılda bir kere kalp check-
up’ı gibi beyin check-up’ı yaptırılmalı. Hafıza
testlerine girilmeli. Bu testlerde yavaşlama tespit
edilirse erken teşhis sağlanabilir. Kaderci olmak-
tan çıkıp hastalıklara karşı farkındalık artarsa
erken tanı söz konusu olabilir. Eğitim beyni çalış-

tırır, güçlendirir. Eğitim görmemek beyni geri 
bırakır” 

Kıskançlık da oluyor

Alzheimer’la sadece unutkanlığın değil, başka
hastalık ve durumların da ortaya çıktığını belirten
Prof. Dr. Tanrıdağ, “Çeşit çeşit unutkanlık vardır.
Unutkanlığın ortaya çıktığı yaş önemli. Unutkan-
lık yakın zamanda olan şeyleri beyin hatırlama-
dığı zaman tehlikeli oluyor. Alzheimer ve demans
sadece unutkanlıkla olmuyor. Kıskançlık oluyor,
şüphecilik oluyor. Alzheimer’da sadece unutkan-
lık oluyor diye bir kural yok. En sık rastlanılan
depresyon. Doktorlar Alzheimer başlangıcıyla
depresyon başlangıcını sık sık karıştırıyorlar. Bu
da gittiğiniz doktora göre değişiyor. Unutkanlık
nedeniyle psikiyatristte gittiğiniz zaman depres-
yon tedavisine başlıyor” dedi. 

Diyabet unutkanlığı artırıyor!

Şeker hastalığının Alzheimer’da bir risk faktörü
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tanrıdağ, “Diya-
bet unut-

kanlığı artırır. Diyabet hastalarının mutlaka unut-
kanlık testlerine girmeleri gerekir. Beyin hastane-
sinde şöyle bir inceleme yapıyoruz: Beyin
Check-up’ı. Beyninizin MR’ını çektiriyorsunuz.
Sonra unutkanlık testine giriyorsunuz. Sonra da
beyninizin elektrosunu çektiriyorsunuz. Üçü de
aynı şeyi gösteriyorsa tehlikeli demektir” dedi. 

Hiç yaşanmamış gibi

Normal unutkanlığın herkeste görülen bir durum
olmasına rağmen demansta en önemli özelliğin
yakın dönemde olmuş olayları beynin kayıt etme-
mesi, hiç yaşanmamış gibi davranılması oldu-
ğunu ifade eden Tanrıdağ, “Eğer yarım saat önce
gerçekleşmiş bir olayı unutuyor yaşanmamış gibi
davranıyorsanız hiç beklemeden doktora gitmek
gerekir. Demansı engelleyecek bir eğitim ya da
önlem yok. Hastalığın ortaya çıkmasını hızlandı-
ran etkenler var. Şeker hastalığı, tansiyon, koles-
trol hastalığı hızlandırıyor. Kafa travması
geçirenler de risk altında olabiliyor” dedi.

İlaç tedavisi yarım bırakılmamalı

Alzheimer ve demans tedavisinde kullanılan ilaç-
ların mutlaka doktorun tavsiye ettiği şekilde kul-
lanılmasının önemini vurgulayan Prof. Dr.

Tanrıdağ, “İlaçlara karşı çıkmak son derece
saçma. İlaçların hiçbir zararı yok, ilaçlara

karşı çıkmak hastayı tedavisiz bırakmak an-
lamına geliyor. Yeryüzünde Alzheimer için
4-5 ilaç var. Mevcut ilaçlardan hastaya
muhakkak uygun dozda verilmesi gere-
kir. Bu ilaçlar 24 sene önce çıktı ve bu
ilaçların kullanılması gerekiyor. Takip
ettiğim hastalarda bu ilaçların kullanıl-
masıyla hastalığın ilerleme hızı yavaşla-
yabiliyor. Hastalığın ortadan kalkması
veya tamamen tedavi edilmesi söz ko-

nusu değil. Bu yüzden ilaçların verilmesi
daha da önem kazanıyor. 6 aylık süreç-

lerde yaptığımız kontrollerde, yaptığımız
testlerde ilaç kullanan ve kullanmayan hasta-

lar arasında önemli farklar ortaya çıkıyor. İlaç te-
davisi yarım bırakılmamalıdır” tavsiyesinde
bulundu.
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Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Alzheımer
olAbılırsınız!

Alzheimer belirti vermeyen ve
sinsi ilerleyen bir hastalık.

Erken teşhisin önemine dikkat
çeken uzmanlar, 55-60

yaşından sonra yılda bir kere
beyin check-up’ı ve hafıza testi

önerisinde bulunuyor. Eğer
yarım saat önce gerçekleşmiş

bir olayı unutuluyorsa 
beklemeden doktora 
gidilmesi gerekiyor

“Demans” kelimesinin bir hastalık adı olmadığını,
birçok hastalığın yol açtığı ortak bir sonuç olduğunu

kaydeden Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Alzheimer bir has-
talık, demans ise bir sonuçtur. Her Alzheimer bir de-

manstır ama her demans bir Alzheimer değildir.
Demansın üç ana özelliği vardır: Unutkanlık, dikkat az-

lığı, konuşmada sorunlar ve beyin yeteneklerinde
azalma. İkincisi davranışlarda bozukluk veya anormal-

lik. Üçüncüsü de gündelik hayatta sürdürdüğümüz
alışkanlıkların bozulması. Bir insanda 50 yaşından
sonra yavaş yavaş bu belirtiler başlayıp yavaş se-

yirle ilerliyorsa büyük ihtimal demans olabilir.
Demansa yol açan hastalıklar var. En çok
yol açan ise Alzheimer. Alzheimer has-

talığının genlerle ilgisi var” açık-
lamasını yaptı.

Alzheimer hAstAlık

demAns sonuç

Cildinize bahar
canlılığı getirin
Baharla birlikte yaşanan yenilenmeyi cilde de yansıtmak gerekir. Kış aylarının cilt üzerindeki olumsuz
etkilerini doğal yöntemlerle ve sağlıklı beslenerek atabilir; ışıltılı bir görünüme kavuşabilirsiniz

BaHarın gelmesi ve güneşin
yüzünü göstermesiyle ruhu-
muzda ve bedenimizde oluşan

yenilenmeyi cildimize de yansıtmanın za-
manı geldi. Kış aylarında soğuk ve kirli ha-
vanın yanı sıra, mevsim gereği fazlaca
tükettiğimiz yağdan ve karbonhidrat zen-
gini gıdalar da cildimiz üzerinde olumsuz
etkilerini gösteriyor. Soğuk havayamaruz
kalıp kuruyan, matlaşan ve cansızlaşan, si-
vilce ve lekelerle yıpranan cildimizi modern
yöntemlerle ışıltılı bir görünüme kavuştur-
mak günümüzde zor değil.  Acıbadem Ba-
kırköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr.
Belma Bayraktar “Cildimiz vücudumuzun
en geniş, aynı zamanda güzelliğin dışa vu-
rulduğu en önemli organımızdır. Her daim
genç, lekesiz, pürüzsüz, sağlıklı bir cilt için
yapılacak çok şey var. Yaz aylarında gü-
neşten dolayı yapılamayan bazı cilt
yenileme işlemleri için de bahar
ayları büyük bir fırsat sunuyor”
dedi. Dr. Belma Bayraktar,
beslenmeden teknolojik do-
kunuşlara baharda cildi
yenilemenin etkili yolla-
rını anlattı; önemli uya-
rılar ve önerilerde
bulundu. 

Düzenli ve tem-
polu yürüyüş

Cilt sağlığı sağlıklı ya-
şamın vazgeçilmez bir
parçası. Bu nedenle
dengeli ve sağlıklı beslen-
menin yanında spor
büyük önem taşıyor. Özel-
likle açık havada yapılan en
az 40 dakika süren yürüyüşler
hem beden hem de ruh sağlığımız
için çok faydalı. Bu yürüyüşler kan do-
laşımını hızlandırıp, cildin daha ışıltılı gö-

rünmesini sağlıyor. Beden ve ruh sağlığı-
mız iyi olunca bunun yansımasını ciltte de
görmemiz mümkün. 

Sağlıklı ve doğal beslenme

Sebze ve meyve vitamin ve antioksidan
kaynakları olduğundan aşırıya kaçmadan
her gün tüketin. Özellikle cilt sağlığında ve
cildin yenilenmesinde faydalı olan C, E, A
ve B vitaminlerini doğal yollardan almaya
özen gösterin. Çilek, kuşkonmaz, domates,
narenciye, avokado, soğan, ananas ve kuş-
burnu bol C vitamini içeriyor. Yeşil yap-
raklı sebzelerde, baklagillerde, fındık, ceviz
gibi kabuklu yemişlerde, sıvı yağda ve hu-
bubatlarda bolca E vitamini yer alıyor. Le-

kesiz ve genç
bir

cilt için günde 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ya da
50 gram fındık yemenizde fayda var.

Günde 2 litre su

Vücut ağırlığının yüzde 60'ı sudan oluşu-
yor, ancak yaş ilerledikçe bu oran azalarak
cilt kuruyup kırışıklıklar oluşmaya başlıyor.
Elastikiyet kaybı sonucu sarkmalar oluyor.
Cildin fonksiyonlarını tam olarak yerine
getirebilmesi için nemlenmeye, dolayısıyla
suya ihtiyacı var. Günde mutlaka 2 lt su iç-
meye özen gösterin. Yeşil çay da içeriğin-
deki  polifenoller sayesinde cildi serbest
radikallerden koruyor. Cildinizin sağlıklı ve
ışıltılı görünmesi için günde 2 fincan yeşil
çay içebilirsiniz. 

Alkol, sigara, uykusuzluk

Güzel ve sağlıklı bir cilt için alkol ve sigara-
dan kaçının, uyku saatlerinizin düzenli

olmasına dikkat edin, stresinizi kont-
rol altına almayı öğrenerek stresi

siz yönetin, spor yapın, aşırı
kahve ve gazlı içecekler tüket-

meyin. 

Benlere dikkat!

Dermatoloji Uzmanı Dr.
Belma Bayraktar, aile-
sinde riskli ben hikayesi
olanlar ya da kendile-
rinde 50’den fazla beni
olanların yaz gelmeden
mutlaka dijital dermatos-

kopi cihazıyla benlerini
kayıt altına aldırmaları ge-

rektiğini vurguluyor. Dr. Bay-
raktar “Benleri güneşten

korumak çok önemli. Bazı benler
potansiyel risk taşır, travma ya da

güneşle değişime uğrayabilir. Bunlar
arasında en tehlikesi olan Malign Mela-

nom hayati risk taşır” diyor.

Dişin kökü kalbinize uzanır
Yapılan birçok bilimsel araştırmada kalp krizi veya inme geçiren kişilerde, diş 

sağlığı ile ilgili ciddi rahatsızlıklar olduğu tespit edilmiştir
Diş Hekimi ve Orto-
donti Uzmanı Dr.
Burak Büyüktürk,

“Ağız içerisinde çok sayıda bak-
teri bulunmaktadır. Dişteki çürük
ve dişi çevreleyen diş eti ve kemi-
ğin enfeksiyonları bu bakteri
miktarını ve çeşitliliğini kat kat
arttırmaktadır.  Bu bakteriler ağız
ve diş sağlığını etkilemekle kal-
mayıp genel sağlığımız için de
tehdit oluşturmaktadırlar. Yaşa-

mımız için olmazsa olmaz orga-
nımız kalp ve onu çevreleyen
damar sistemi üzerindeki etkile-
rine baktığımızda birçok çalış-
mada ağız sağlığının kalp sağlığı
üzerindeki etkilerini görebilmek-
teyiz” dedi. Büyüktürk, “Diş sağ-
lığının bozulması herkeste risk
oluşturmaktadır. Fakat doğum-
sal kalp rahatsızlığı olan çocuk-
larda ve kalp hastalığı olan
erişkinlerde risk daha fazladır. 

Çocuk korkuyu modelliyor!
ÜskÜdar Üniversitesi NPİsTaNBUL
Hastanesi Uzman klinik Psikolog
duygu Barlas, çocukluk döneminde or-
taya çıkan korkuların yaş ve gelişim
sürecine göre farklılıklar gösterebildi-
ğini söyledi.
Çocukların duygusal gelişimleri esna-
sında çeşitli korkuların ortaya çıkabildi-
ğini belirten Barlas, korkuları etkileyen
faktörler arasında zekâ, yaş, cinsiyet,
kişilik yapısı ve çevresel koşulların yer
aldığını kaydetti. Okul öncesi dönemde
özellikle 2 ila 5 yaş arasında korkuların
ebeveynler tarafından sıklıkla dile geti-

rildiğini ifade eden Barlas, “Bu yaş
aralığında genellikle karanlık, böcek,
köpek, cadılar/hayali varlıklar, gök gü-
rültüsü ve tek kalma korkuları görül-
mektedir. Çocukların hayal dünyası 3
ila 4 yaş arasındaki oldukça aktiftir. Bu
duruma bağlı olarak bu yaş aralığın-
daki çocukların televizyonda ve masal-
larda yer alan kahramanlardan,
karanlıktan ve yalnız kalmaktan kork-
maları olağandır. Bu korkuların bu yaş
aralığında normal kabul edildikleri çe-
şitli araştırmalar tarafından bildirilmiş-
tir” dedi.
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara ve
Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhanemiz İs-
tanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan beri
Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

tRaKYa haLKının 
GÖZdeSİ ÖZ KeŞan

O lay, Hamidiye Mahallesi Şehit
Hasan Kaya Sokak'ta saat
12.40'ta meydana geldi. Edini-

len bilgiye göre, otomobilini sokağa park
ettikten sonra evine doğru yürüyen Şev-
ket Ç., oturduğu binanın girişinde koltuk
döşeme işi yapan Bülent Yarar'ı işyeri
önünde görünce yanına gitti. Şevket Ç.,
herhangi bir şey söylemeden belinden çı-
kardığı tabancayla Yarar'a ateş etti. Bü-
lent Yarar, bir kurşunun karnına isabet
etmesi sonucu yaralanarak yere yığılırken,
Şevket Ç., binanın birinci katındaki evine
çıktı. Şevket Ç., burada da kızı Selin'in ka-
fasına bir el ateş ederken, kendisini engel-
lemeye çalışan karısı Yeter'i de karnından
ve sırtından yaraladı. Olayın ardından
sokağa çıkan Şevket Ç., silah seslerini du-

yarak dışarı çıkan komşuları korkutmak
için havaya birkaç el ateş ettikten sonra
bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevre esnafın ve komşuların haber ver-
mesi üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Anne Yeter ile kızı
Selin (18), ambulansla, Bülent Yarar ise
bir otomobille çevre hastanelere kaldı-
rıldı. Babası tarafından kafasından vuru-
lan Selin Ç.'nin sağlık durumunun ciddi
olduğu öğrenildi. Olayı duyup evin
önüne gelen aile yakınları ağlayarak, bay-
gınlık geçirdi. Çevredekiler aile yakınlarını
sakinleştirmeye çalıştı. Polis saldırıdan
sonra kaçan Şevket Ç.'nin yakalanması
için çalışmalara başladı. DHA

Olay, Fatih Yavuz Sultan
Selim Mahallesi Aşık Paşa
Sokak'ta bulunan 4 katlı

binanın 3. katında meydana
geldi.  Edinilen bilgiye göre, sabah
saatlerinde bankacı olan 32 yaşın-
daki Pınar Baykan, henüz kimliği
belirsiz kişi ya da kişilerce evinde bı-
çaklandı. Genç kadın vücudunun
çeşitli yerlerine aldığı 3 bıçak darbe-
siyle yere yığıldı. Bir süre sonra

mesai arkadaşları işe gelmeyen ve
telefonuna ulaşamadıkları arkadaş-
larının durumundan şüphelendi.
Banka çalışanları durumu genç ka-
dının eşine haber verdi. İhbar üze-
rine olay yerine sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri
salonun ortasında kanlar içinde
yatan kadının hayatını kaybettiğini
belirlerken, polis ekipleri kadının
eşini ve kayınpederini gözaltına ala-

rak karakola götürdü. Olay yeri in-
celeme ekipleri de evde ve ceset üze-
rinde incelemelerde bulundu. Genç
kadının 2 yaşındaki kızının o sırada
evde değil bir yakınının evinde ol-
duğu öğrenildi.

Büyük şok yaşıyoruz

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlat-
tığı çalışmalar sürerken, olay ye-
rinde yapılan incelemelerin

ardından Baykan'ın cenazesi Adli
Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Baykan'ın komşusu, "Bir kavga dö-
vüşlerini duymadım. Her sabah
güzel güzel işlerine gider akşamları
evlerine gelirlerdi. Hiç bir sıkıntıları
yoktu. Şu an biz de şoktayız. Bir
tane kızları vardı. İşyerinden ara-
mışlar onu, ulaşamamışlar. Ambu-
lans kapıya gelmiş. Ben de öyle
duydum geldim" diye konuştu. 

Bankacı kadın bıçaklanarak öldürüldü
Fatih'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili Baykan'ın eşi ve kayınpederi gözaltına alındı

Katil eski kocaya müebbet
Maltepe'de kendisinden ayrılan 6 yıllık sevgilisi Gülten Gülüm Dil'i öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Fatih Altun hakkında,
"Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Fatih Al-
tun'un Gülten Gülüm Dil'i öldürdükten 1 yıl sonra yakalandığı, arandığı dönemde bir cinayet daha işlediği bilgisine yer verildi

istanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan id-

dianamede, 12 Aralık 2018 tari-
hinde Maltepe Zümrütevler
Mahallesi'nde Gülten Gülüm Dil'in
(40), başından silahla vurularak öl-
dürüldüğü belirtildi. Olaya yakın
bir apartmanın güvenlik kamerası
incelemesinde maktül Gülten
Gülüm Dil ve yanında bir kişinin
görüntülerinin yansıdığı belirtilen
iddianamede, maktülun kardeşleri-
nin erkek şahsı teşhis ettikleri belir-
tildi. Maktül Gülten Gülüm Dil'in
kardeşi Ayten Gülüm'ün teşhisine
göre öldürülmeden önce yanında
bulunan kişinin kardeşinin 5-6 yıllık
erkek arkadaşı Fatih Altun olduğu
kaydedilen iddianamede, şüpheli-
nin olay tarihinde kullandığı cep te-
lefonunun sinyal bilgilerinin olay
saati ve olay yeri ile örtüştüğü hatır-
latıldı.

Firardeyken cinayet işledi

Şüphelinin bu olaydan sonra 1 yıl
süre ile kayıplara karıştığı kaydedi-
len iddianamede, 30 Aralık 2019 ta-
rihinde Düzce'de işlediği başka
suçlar nedeni ile yakalandığı, kasten
öldürme ve öldürdüğü kişinin kar-
deşini de kasten yaraladığı, bu suç-
lardan da tutuklu olduğu belirtildi. 

Susma hakkını kullandı 

Yakalanan şüphelinin bu suçtan 7
Ocak 2020 tarihinde SEGBİS sis-
temi ile ifadesinin alındığı, ifade-
sinde başka bir kasten öldürme
suçundan da tutuklu olduğunu,
Gülten Gülüm Dil ile 18-20 yıllık
bir geçmişinin olduğunu söylediği,
olaya ilişkin susma hakkını kullan-
dığı kaydedildi. Şüpheli Altun'un
ifadesinin ardından bu suçtan da
tutuklandığı belirtilen iddianamede,
Altun'un, "Tasarlayarak kasten
adam öldürme" suçundan ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis cezası ile ce-
zalandırılması istendi.

Yalancı taksici!
Bahis oynayıp parasını kaybeden taksici,
polise '2 kişi tarafından gasp edildim'
diye ihbarda bulundu. Olayı araştıran
polis, taksicinin çelişki ifadelerin yola
çıkarak yalan söylediğini belirledi

sultangazi'dE dün akşam Yalçın
G.(32) isimli taksici, Cebeci Mahal-
lesi Cebeci Köyü Yolu üzerindeki bir

TIR garajının arka tarafında gasp edildiğini
söyleyerek polise ihbarda bulundu. Gelen ihbar
üzerine olay yerine giden Sultangazi İlçe Em-
niyet Müdürlüğü ekiplerine taksici Yalçın G.,
Beyoğlu Dolapdere'den 2 kişiyi aldığını ve Gazi
Mahallesine gitmek için yola çıktıklarını ardın-
dan da kendisini darp ettiklerini ve maket bıça-
ğıyla tehdit ederek 600 lirasını gasp ettikten
sonra kaçtıklarını anlattı.

Yalanları tek tek ortaya çıktı 

Olayın ardından çalışma başlatan emniyet
ekipleri, Yalçın G.'nin kullandığı taksinin GPRS
kayıtlarını kontrol ettiklerinde taksinin Yalçın
G.'nin söylediği yollarından geçmediğini belir-
ledi. Yolcu aldığı noktalardaki güvenlik kame-
ralarını da inceleyen polis , Yalçın G.'nin
müşteri aldığını iddia ettiği yerden hiç kimseyi
almadığı tespit etti. Bu belirlemeler üzerine Yal-
çın G. , Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
çağırılarak tekrar ifadesi alındığında çelişkileri
ifadeler verdi. Yalçın G.'ye ifadelerindeki çeliş-
kiler sorulduğunda gasp edilmediğini bahis oy-
nayarak parasını kaybettiğini itiraf etti. Yalçın
G., yalan ihbardan dolayı 'Suç uydurma' konu-
sunda adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca
serbest bırakıldı. DHA

Kağıthane'de, bir kişi henüz belirlenemeyen bir 
nedenle, oturduğu binanın girişinde esnaflık yapan bir
kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra eve giderek karısı

ve kızını vurdu. Saldırgan olayın ardından sokakta 
havaya ateş açtıktan sonra taksiye binerek kaçtı

KaGıthane’de
dehSet!
KaGıthane’de
dehSet!
KaGıthane’de
dehSet!
KaGıthane’de
dehSet!
KaGıthane’de
dehSet!
KaGıthane’de
dehSet!

Arabaya
atlayıp

kaçtı

Silah seslerini duyarak
dışarı çıktığını belirten
sokak sakinlerinden
Atilla Karamustafa "Ben
dışarıya çıktığımda bi-
risi yerde yatıyordu. Vu-
rulmuştu. Kimin
vurduğunu görmedim.

Vurulanı bir arabaya
atıp gittiler. Genç bir kı-
zımız vurulmuş onu da
ambulans aldı götürdü.
Benim üzüldüğüm şey,
böyle şeylerin olması.
İnşallah rabbim yaralı-
lara şifa versin" dedi.

Korkutan yangın
panik yarattı

sancaktEpE'dE üç katlı binanın
giriş katında çıkan yangında içeride
bulunan kadın ve çocuğu komşuları

kurtardı. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Sancaktepe, Meclis Mahallesi Yeni Sokak'ta
bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki dairede
saat 11.20'de bilinmeyen bir nedenle yangın
çıktı. Alevler kısa sü-
rede daireyi sardı.
Dumanları gören ma-
halle sakinleri yar-
dıma koştu. Yangın
sırasında evde olduğu
ifade edilen bir çocuk
ve kadının komşuların
yardımıyla binadan
çıkartıldığı öğrenildi.
Olay yerine gelen it-
faiye ekipleri yangını
kısa sürede kontrol al-
tına aldı. Yangın ne-
deniyle dairede hasar
oluştu.

Komşular yangını anlattı

Hanife Aycan, "Ben yangını duydum. Komşula-
rım telefon etti. Geldim baktım, komşumun
evinde yangın çıkmış." dedi. Dursun Uçar, "Dı-
şarı baktım ses var. Koşarak geldim. Ev yanıyor.
Müdahale ettik ama hortum ve su yeterli ol-
madı. Bayan dışarı çıktı. Kocası da ekmek al-
maya gidiyor." dedi. Harun Top ise, "Gerekli
müdahaleyi yaptık ama söndüremedik. İtfaiye
ekipleri söndürdü. Evde eşi ve çocuğu vardı on-
ları da dışarı aldık zaten." diye konuştu

Bilezikleri aldı ama kaçamadı
EsEnyurt'ta kuyumcudan bile-
zik çalan şüpheli polis tarafından
yakalandı. Şüphelinin bilezik çal-

dığı anlar kameralara yansıdı. Olay, 11 Ocak
tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Nazım
Hikmet Bulvarı'ndaki kuyumcuda meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre saat 14.50 sırala-
rında kuyumcuya gelen şüpheli bilezik bak-

mak istedi. Ardından şüpheli masada duran
altın bileziği alarak kaçtı.Asayiş Şube Mü-
dürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro
Amirliği'ne bağlı ekipler kuyumcu sahibi
H.A.H' nın ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüp-
helinin eşkal ve kimliğini tespit etti. 
DHA
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B ugünlerde kadim dostum Sezai
Sami ile görüştüğümden ona ulaşan
haber ve bilgileri ağzından cımbızla

alarak aktarmaktayım. İster ülkemizde ya-
şanan ister bölgemiz ve dünyamızın en uzak
yerlerinde yaşananları dostları ve sevdikleri
tarafından bilgilendirildiğini gayet iyi bil-
mekteyim ve bu bildiğim gerçekleri aktar-
mak toplumsal sorumluluğum gereği.

“Latin Amerika”nın ismi bizde saklı ül-
kesinin hem yer altı zenginlikleri, toprağı-
nın verimliliği ve genç nüfusa sahip olması
hem de tarihi ve jeopolitik konumu nede-
niyle kapitalist emperyalistlerin her zaman
ilgi odağı olmaya devam etmekte. Sadece
ilgi odağı olsa sorun olmuyor ama ülkenin
iç işlerine de müdahale edilmekte. Ülkenin
18. ve 19. yüz yıldaki yöneticileri bir önce-
kilerinden farksız hatta daha da pohpohla-
nan ve şatafat içinde yüzerken aslında
müflis devletin yoksul yurttaşlarını görmez-
den geldiler. Şaşaalı debdebeli yaşantılarını
devam ettirmek için ilkin borç almaya temi-

nat için ülkenin yeraltı zenginliklerini bere-
ketli topraklarını rehin verdiler geri ödeme
yapılmayınca bunları yok pahasına sattılar. 

Bu ülkenin günümüzdeki müflis yönetici-
leri sırçalı köşklerinde, yalılarında ve günü-
müzdeki adıyla “High Hill” de yaşamlarını
sürdürmekte.  Yöneticisi ve maiyeti bu
“yüksek tepe” denilen çok odalı yerde ül-
keyi yönetmekte. Bunların dillerine ballan-
dırarak doladıkları yüz yıl önceki
yöneticinin ülke topraklarını birer birer sa-
tarken, ülkenin parasının basımını
tefeci/bankerlere kaptırdı. Devlet yöneti-
minde de etkili olan bu tefeci/bankerler
komşu ülkelerle çatışmaları körükleyip bu
kargaşa ve çatışmadan diğer ortaklarının
nasiplendirdi. Yani bu ülkeye silah ve askeri
malzeme aldırtarak zenginliklerine zengin-
lik kattılar.  “Toplumsal” değerleri dikkate
almayan “hep bana rab bana” söylemini
kendine kılavuz alan sistemde toplumun
menfaatleri diye bir şey yoktur; varsa yoksa
baş yöneticinin hayaller âlemindeki kişisel
çıkarı önemlidir. 

Dün ülkenin arazilerini, yer altı kaynak-
larını maliyesini satan yöneticilerin adları

bugün ülkenin birçok yerlerindeki köprü,
geçit ve tünellere adları verildi. Darbe dö-
nemlerindeki omuzu kalabalık, yakası kal-
kık ve beli silahlı yöneticilerin yarattığı
baskı, şiddet ve yasaklar günümüzde daha
da artarak devam etmekte. Darbeci yöneti-
min ekonomiden sorumlu bakanının seçim-
ler de kurduğu partinin hükümet
kurmasıyla devlet kurumları özelleştirilip
satmaya başladı. Devletin altyapı hizmetle-
rinin düne kadar kendisi yapıyordu darbeci-
ler ve ardından bunların gelmesiyle birlikte
“devlet ayakkabı, ceket, peynir, halı yapma-
malı” dedi ve ardından iletişim, madenler,
demir ve deniz yolları, elektrik, baraj başta
olmak üzere kamu yararı hizmetler ve üre-
timden çekildi. Bu kurumlar uluslar arası
sermaye ve onun yerli işbirlikçilerine satıldı.
Böylelikle özelleştirmenin yani satılmanın

önü açıldı.
“High Hill şişmanı” denilen başkanla

birlikte özelleştirme ve satma işlemleri ar-
tarak devam etmekte. Hatta yeni formüller
bulunarak “yap işlet devret” modelinin
önünü açarak devlet güvencesinde teminat-
lar verdiler. Vatandaşın zaruri ihtiyaçların-
dan olan su, elektrik, doğalgaz, iletişim,
ulaştırma hizmetleri devlet teminatında ki
şirketlere verilirken yurttaşın kimlik bilgi-
leri de onların eline teslim edildi. Şirketler
günlük ve aylık gelirleri anlaşmanın altında
kaldığında abonelerine fiyat ayarlaması adı
altında zam yaparak vatandaşı soymasına
devlet göz yummakta. Bizim dilimizdeki
“deli Dumrul”  gibi köprüden geçen de geç-
meyen de ve alt yapı hizmetleri az ya da çok
alan da fark etmiyor yurttaştan metazori
olarak vergi adıyla haracını almakta. 

Ülkenin kurumları, toprakları ve kamu
hizmetleri özelleştirme adıyla satıldı başka
ne satılacak diye düşünülürken sağlık ala-
nında yurttaşın DNA’sı satıldı.
Kapitalist/emperyalist güçlerin çıkarları
için komşu ülkelerde çıkardığı savaşta ilkin
lojistik sonra alenen askeri hizmetler ve

ülke içinde onların hâkim olduğu üsler kur-
malarına izin verildi. Ülkenin vatan toprağı
ile birlikte yurttaşlarını satmış en son ne
kalmış diye düşünürken bir de ne görelim
bu çıkar güçleri için askerlerinin çatışma-
sını ölmesini istemiş. Doğaldır ki bu yasama
ve yürütmenin başı satmaya ve özelleştir-
meye izin verirken elbette yargıda onun dü-
meninde gitmekte. Yasa ve kararnameler
delinip kişiye göre uygulanır hale getirildi.

Bu Latin Amerika ülkesinin ““High
Hill” başkanı Karun gibi zengin olurken her
kim ona muhalif ve sözünün üstüne söz söy-
leyecek olsa bu gazeteci, yazar ve aydın ol-
ması pek önemli değil gece yarısı
yatağından kaldırılıp gözaltına alır tutukla-
nır ve hiç kimseden bir ses çıkmaz. Böyle
durumlar için bizim ülkemizde bir söz var-
dır, “ üzerlerine ölü toprağı serpilmiş”. Bu
ülkeden fazla bilgi alınmaz dışarıyla bağları
yoktur, sistemden beslenen basın ve çıkar
çevrelerinin anlattıkları güllük gülistanlık-
tır. 

Geçen yazıda dediğimiz gibi bu Latin
Amerika ülkesindeki durum bizim ülke-
mizde olsaydı ne yapardık?

Satılık 

Bağcılar'da düzenlenen 18'inci Gençlik Şurası'nda konuşan Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Eğitim seviyesi
olarak ülkemizde gelinen noktanın çok daha ilerisinde olmalıyız. Bizler de bunun için çalışıyoruz” dedi

EGitimdE cok daha
ilEridE olmaliyiz

Gençler için şenlik zamanı
İBB’nin teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen gençleri desteklemek için hayata geçirdiği
Deneyap Teknoloji Atölyeleri proje şenliği düzenliyor. Teknoloji atölyelerinde "Nesnelerin İnterneti"
alanında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, şenlikte çalışmalarını sergileme imkanı buluyor

İstanBul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü
bünyesindeki Deneyap Teknoloji

Atölyeleri, 13 ilçede ve 25 derslikte kente hizmet
veriyor. Atölyede, teknolojide dışa bağımlılığı
azaltmak için teknoloji üretimi ve geliştirilmesi
konusunda projeler üretebilen gençlerin yetiş-
mesi amaçlanıyor. Bu kapsamda4. ve 5. ile 8.
ve 9. sınıf öğrencileri için teknoloji konusunda
atölyeler düzenleniyor. Yaratıcı gençleri ve pro-
jeleri ülkeye kazandırmayı hedefleyen Deneyap
Teknoloji Atölyeleri, öğrencilerin çalışmalarını
sergileyebilmesi için proje şenliği düzenliyor.
"Nesnelerin İnterneti" alanında eğitimlerini ta-
mamlayan 1.100 öğrencinin oluşturduğu 135
takım, İBB Fatih Spor Kompleksi Çok Amaçlı
Spor Salonu’nda yeteneklerini gösteriyor.

Hediyeler verilecek

7 Mart’da düzenlenecek şenlikte, dereceye
giren takımlar jüri üyelerinin oylarıyla belirlene-
cek. Projeler, afet yönetimi, çevre, eğitim, sağlık,

tarım ve ulaşım kategorilerinin birinden oluşa-
cak. Probleme çözüm getirme, yenilikçi dü-
şünme, uygulanabilirlik, sunum becerisi, takım
uyumu gibi kriterleri değerlendirecek jürinin
oyları, ilk üçe giren projeyi seçecek. Belirlenen
takımlara çeşitli hediyeler verilecek.

Her branşta eğitim var

İBB ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3
Vakfı) işbirliğiyle hayata geçen Deneyap Tek-
noloji Atölyeleri, Başakşehir, Esenyurt, Güngö-
ren, Esenler, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy, Fatih,
Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Pendik ile
Tuzla’da atölyeler düzenleniyor. 2019 yılı bo-
yunca Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kod-
lama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin
İnterneti, Yazılım Teknolojileri ve Mobil Uygu-
lama, İleri Robotik, Yapay Zeka, Enerji Tekno-
lojileri, Nanoteknoloji ve Malzeme Birimi,
Havacılık ve Uzay Teknolojileri ve Siber Gü-
venlik branşlarında verilen eğitimler, İstanbul
genelinde yapılan yetenek sınavı ile belirleniyor
ve 36 ay sürüyor. MURAT PALAVAR

Kadın
belediyeciler
kahvaltıda

buluştu
BüyükÇekmece
Belediyesi’nde yöne-
tici kadrosunda

görev yapan kadınlar 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü nede-
niyle bir araya geldi. Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’ün eşi Hatice Ak-
gün’ün katılımıyla gerçekleşen
kahvaltılı toplantıya kadın baş-
kan yardımcıları, daire müdür-
leriyle ve müdür yardımcıları
katıldı.

Çalışan kadınların
günü kutlandı

Tüm çalışan kadınların 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nü kut-
layan Hatice Akgün, Türkiye’de
ekonomiden siyasete, sosyal
hayattan demokrasinin geliş-
mesine kadar her alanda kadın-
ların önemli bir rol oynadığını
ifade etti. Büyükçekmece Bele-
diye Başkan Yardımcısı Başak
Sancar, Büyükçekmece Beledi-
yesi’nde kadın yönetici ve çalı-
şan sayısının diğer belediyeler
ile kıyaslandığında çok daha
fazla olduğuna dikkat çekerek;
Türkiye’nin gelişmiş ülkeler se-
viyesine ulaşabilmesi için ka-
dınların, etkinlik alanlarının
genişletilmesi, eğitim, istihdam,
sağlık, siyaset, hukuk gibi alan-
larda eşit fırsat yaratılması ge-
rektiğine vurgu yaptı.

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

B ağcılar Belediyesi Gençlik Mec-
lisi tarafından geleneksel hale
getirilen Gençlik Şurası’nın

18.’si Halk Sarayı’nda düzenlendi. İlçe-
deki bütün okullardan yoğun bir katılı-
mın yaşandığı program, başta Bahar
Kalkanı Harekatı olmak üzere tüm şehit-
lerin anılmasıyla başladı. Açılış konuş-
masına “İyi ki varsınız” diyerek başlayan
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı şunları söyledi: “Eğitim seviyesi
olarak ülkemizde gelinen noktanın biraz
daha ileriye gidilmesi gerektiğine inanı-
yorum. Çok daha iyi bir noktada olma-
mız gerektiğini hep söyleriz. Bunun için
neler yapmamız gerektiğini bilmeliyiz.
İşin temeline çok daha aşağılardan baş-
lanması lazım. Onun için bu program-
ları yapıyoruz. Onun için genç
beyinlerden geleceği dinlemek zorunda-
yız. Çünkü geleceği sizler inşa edeceksi-
niz. Sizler için neler yapabiliriz? Hep
bunun heyecanını duymaya çalışıyoruz.
Tüm gayretimiz bu. Yol, park, bahçe,
kentsel dönüşüm dahil ne yapıyorsak
bunun için. Bağcılar Belediyesi olarak
gençlik alt yapısında çok iyi bir noktada-
yız. Sizlere sunulan imkanlara bakıldı-
ğında diğer ilçelerle kıyaslanamayacak
düzeyde olduğumuza inanıyorum. Sizler

geleceği inşa edecek gençlersiniz. Cum-

hurbaşkanımızın inançlı nesil dediği
nesil sizlersiniz. Ne istiyorsanız varız.
Sizden tek isteğimiz okuyun ve başarın.”

Araştırmaları anlattı

Şura’da Özel Güneşli Sınav Anadolu Li-
sesi öğrencileri İlknur Cimitoğlu, Betül
Yılmaz ve Berat Aladağlı, “Gençlerin
Gözünde 2023-2052-2071 Hedefleri”
başlığı altında yaptıkları araştırmaları
anlattı. Bağcılar Aydın Doğan Mesleki
ve Teknik Lisesi’nden Gülcan Gün,
Şahin Adeşoğlu ve Kudret Kara, “Yurt-
dışındaki ve Ülkemizdeki Eğitim Fırsat-
ları” konusunda sunum eşliğinde bilgiler
verdi. Bağcılar Anadolu Lisesi öğrenci-
leri Ruken Çanakçı, Emirhan Çetin ve
Ahmet Burak İşleyen, “Günümüz Genç-
lerinin Sosyokültürel Talep ve Beklenti-
leri” konusunda açıklamalar yaptı.

Sosyal medya etkili oluyor

Şuranın en çarpıcı konusu ise Bağcılar
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri
Ahmet Göğtepe, Savaş Aksın ve Müca-
hit Erdoğan Taşkın’ın ele aldığı “Sosyal
Medya Kavramları ve Gençlik” başlıklı
konu oldu. İçinde bulundukları Z kuşa-
ğını da eleştiren gençler, telefon üzerin-
den sosyal medya kullananların
sayısının 44 milyon olduğunu ve bu veri-
lerin medyayla ne kadar içli dışlı olduğu-
muzu gösterdiğini belirtti.

AYDIN DEMİR

Emojiler 
gerçek

yüzümüzü
saklıyor

Sosyal medya nedeniyle Türk-
çede yer almayan sözcükler lite-
ratüre girdiğini söyleyen
öğrenciler, konuşmalarına şöyle
devam etti: “Özellikle 'Z kuşağı'
diye tabir edilen 2000'li yılların
sonrası doğan nesil, kelimeleri
kısaltarak dilin yozlaşmasına
zemin hazırladı. Selam yerine

'slm', naber yerine 'nbr', merhaba
yerine 'mrb', kendine iyi bak ye-
rine 'kib'lerin kullanılması "like-
lamak", "favlamak", "stalk",
"troll" ve "hashtag" gibi, bu tek-
nolojiyle doğmamış kuşağın bil-
mediği jargonları ile nesiller
arası çatışmaya sebep oluyor.
Emojiler ise gerçek yüzümü sak-

lamak adına yüzümüze taktığı-
mız bir maskeye dönüştü.” İzle-
yenlerin arkadaşlarını tebrik
edip alkışladığı şuraya, AK Parti
İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yıl-
maz, İlçe Müftüsü Celal Büyük
ve Gençlik Meclisi Başkanı İsa
Yusuf Battal da katıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençlerin
Türkiye’nin umudu olduğunu belirterek, “Onlar için
ne kadar çalışsak az gelir” şeklinde konuştu.

Çatalca’da ödül dağıttı
Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner’in geri dönü-
şüme verdiği önem doğrul-

tusunda Belediye Temizlik İşleri
Müdürlüğü tarafından ilçede çeşitli
yarışmalar düzenleniyor. Sıfır Atık ve
Geri Dönüşüme yönelik Okullar Arası
Ambalaj Atıkları Toplama Yarışma-
sı’nda dereceye giren okullar belli
oldu. 2018-2019 Eğitim- Öğretim yı-
lında düzenlenen yarışmada dereceye
giren okullara ödülleri Başkan Mesut
Üner tarafından verildi. Belediye Baş-
kanı Mesut Üner dereceye giren tüm
okulları ziyaret ederek, öğrenci ve öğ-
retmenlere duyarlılıklarından dolayı
teşekkür etti. Başkan Mesut Üner,

Okullar Arası Ambalaj Atıkları Top-
lama Yarışması’nda 1. olan Arif Nihat
Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’ne 5 bin, 2. olan Ferhatpaşa İlkoku-
lu’na 3 bin ve 3. olan Subaşı
İlkokulu’na bin liralık ödüllerini tak-
dim ederek tebriklerini iletti.

Yarışmalar tekrar başlıyor

Başkan Mesut Üner’in talimatları ile
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri iş-
birliğinde en çok; Ambalaj Atığı, Bitki-
sel Atık Yağ ve Atık Pil toplayan
okullar yeni öğretim yılı sonunda da
birbirinden güzel ödüllerin sahibi 
olacak 
SAVAŞ ATAK



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Laleli Sa-
nayici İş İnsanları Derneği (LASİAD)

Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ve yönetim
kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İma-
moğlu, LASİAD’ın Laleli’deki merkezinde
gerçekleştirilen toplantıda, iş insanlarının
sektörel ve bölgesel sorunlarını dinledi.
İmamoğlu, toplantı çıkışında da gazetecile-
rin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Gazetecilerin soruları ve İmamoğlu’nun
yanıtları şöyle oldu: “İBB’nin Corona vi-
rüsü ile ilgili aldığı önlemler nelerdir? İstan-
bul’da vakaların görüldüğüne dair
spekülasyon var. Size ulaşan bir bilgi var
mı? “-Bana ulaşan bir bilgi yok. Arkadaşla-
rımla yaptığımız görüşmelerde ve yapılan
açıklamaların haricinde, bize ulaşan bir
bilgi yok. Corona virüsü tüm dünyayı etki-
liyor. Dün, AB Büyükelçileri ile beraberdim,
Avrupa ülkelerinde birçok fuar ve ticari ak-
tivite iptal edilmiş durumda. Ne yazık ki
ulaşım yavaşlamış durumda. Şu an Lale-
li’deyiz. Burada bile ticareti etkilemiş bo-
yutu var; ama Uzakdoğu’daki
tedarikçilerinden etkiliyor ama gelmek iste-
yen insanların gelmemeyi tercih etmeme-
sinden dolayı etkiliyor. İstanbul, bu
anlamda çok büyük bir kent ve Allah koru-
sun böyle bir virüsle baş etme konusunda
en ciddi sıkıntıları yaşayacak şehirlerden bir
tanesi. Bu manada yekli olduğumuz alan-
larda, özellikle Corona virüsü ile ilgili top-
lumun bilinçlendirilmesi, hangi şekillerde
korunulabilir ve neler yapılmalı, nasıl tespit
edilebilir şekliyle vatandaşlarımızı her mec-

radan bilgilendirme çabası içerisindeyiz.”

Toplu taşıma hassasiyeti

Metrobüslerdeki temizlik çalışmalarından
da söz eden İmamoğlu, “Bir başka konu da
toplu kullanım alanlarında; otobüsler
olsun, metro ve metrobüs gibi diğer araçlar
olsun, buralarda yoğun bir dezenfekte ça-
lışması yapıyoruz. Hemen hemen her gün
tıbbi anlamda desteklenmiş usullerle yoğun
bir şekilde çalışmasını yapıyoruz. Yine 40
otobüsü arkadaşım dizayn etti ve İstan-
bul’da gezici olarak dezenfekte imkanı ve
fırsatı tanımak üzere İstanbul’a hizmet ede-
cek şekilde yola çıkıyorlar. Bir kısmı hazır.
Başlıyorlar yarın, öbür gün. Sizlere de tanı-
tacağız hangi gün hizmeti vereceğini. Dola-
yısıyla sağlık hizmetleri noktasında biz
elimizden geleni yapıyoruz. Umarım veri-
len bilgiler doğrudur ve İstanbul’umuz bu
hastalıktan etkilenmez ve hiçbir can kaybı
yaşamayız. Ama ne yazık ki dünya bundan
etkileniyor. Dünya bütüncüldür, siz ne
kadar duvarlar örerseniz örün. Aslında
dünyaya bir ders de veriyor belki. Birçok
sorunu ortak akılla, ortak masalar kurarak,
ortak kabiliyeti ortaya koyması gereken
çağda yaşıyoruz. Umarım bütün dünya ül-
keleri de bu sorunu hep birlikte aşarız”
dedi.

Yüzde gülme eksik olmasın

Her daim gülmek gerektiğini de anlatan
İmamoğlu, “Var tabi. Mümkün olduğu
kadar sarılmamaya, sadece tokalaşmaya
çalışıyorum. Hatta bazen onu bile tercih et-
meden, başta evde çocuklarımı ve eşimi ko-
ruyarak, dışarıda da insanlara bunu

bulaştırmamaya dönük biraz mesafe koy-
mak zorunda kalıyoruz. Bunun mesajını da
verelim. Lütfen bu dönemde birbirinize ge-
çici olarak mesafeler koyun. Ama sevgide
ve o gülen yüzde hiç eksilme olmasın. Ama
bazen tokalaşmamayı, -ki kesinlikle öpüş-
memeyi- tercih etmek gerektiğini düşünü-
yorum. Allah korusun, yoğun bir bulaşıcı
hastalık da var, sadece Corona virüsü
değil” diye konuştu.

Bu kafayla o kafa aynı

“Türkiye’nin gündemine Oda TV soruştur-
ması var. Sitenin haber müdürü Barış Ter-
koğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı.
Başka gazetecilerin ifadeye çağrıldığını öğ-
rendik. Siteye erişim engeli de getirildi. Bu
konuda hakkındaki değerlendirmenizi ala-
bilir miyiz?” sorusuna yanıt veren İma-
moğlu, “O kadar can yakıyor ki…
Bakıyoruz ve üzülüyoruz. Dünyada biz, iti-
barsız bir zemin oluşturma konusunda

elinden geleni yapan bir sistemin içinde bo-
ğuluyoruz dönem dönem. Bu da onlardan
bir tanesi. Yani Allah aşkına sormak istiyo-
rum, derdiniz ne sizin? Hiç kimse sizi eleş-
tirmeyecek mi? Bu, bir avuç insan biliyor
musunuz? O seçimi iptal ettiren bir avuç
insan ile bu bir avuç insan arasında zerre
kadar fark yok. Ülkenin aleyhine çalışıyor-
lar. Bu memleketin itibarına ihanet ediyor-
lar. Ne yazık ki buna devam ettiği sürece de
insanlarımızın canı çok sıkılacak. Çok çok
üzüntü verici. Yani bugün Oda TV’yi kapa-
tacaklar, yarın başka bir şeyin kapatacaklar,
ondan sonra da, “Biz demokratız” diye
sağda solda gezecekler. Allah akıl versin.
Bu millet, özgürlüğü seviyor. Bu millet ba-
rışı, huzuru seviyor. Bu millet, demokrasiyi
seviyor. Bundan şaşmamak gerekiyor.
2019’dan ders çıkartmayanlara, bu millet
gerektiği dersi, gerektiği noktada, sandıkta
orda burda vermeyi bilir. Akıllarını 
başlarına toplasınlar” dedi.

Özgür TOPUZ

HIDIR ULAĞ
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Putin-Erdoğan zirvesinden
çıkan sonuç: İpler kopmadı

AKILLARINI
BASLARINA
TOPLASINLAR!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, LASİAD yöneticileri ile yaptığı toplantının ardından gazeteci-
lerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Oda TV soruşturmasıyla ilgili soruyu,
“Oda TV’yi kapatacaklar, yarın başka bir şeyi kapatacaklar, ondan sonra da ‘Biz demokratız’
diye sağda solda gezecekler. Allah, akıl versin. Bu millet, özgürlüğü seviyor. Bu millet barışı,
huzuru seviyor. Bu millet, demokrasiyi seviyor. Akıllarını başlarına toplasınlar” dedi

corbacıaden corbacıaden

0212 856 0 112 ADRESTEL:
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

B undan önceki iki yazıda, Türkiye'nin yeni bir iktidara ve
buna bağlı olarak sistem değişikliğine doğru gitmekte ol-
duğunu dair tablodan bahsettim. Bunu ekonomi, (iç poli-

tikayla bağıntılı hale getirilmiş) dış politika ve toplumsal/siyasal
baskı başlıkları altındaki verilerle izah ettikten sonra “Peki bun-
lardan bağımsız olarak siyasal alanda yapılabilecek hamlelerle
bir yangın çıkışı bulunabilir mi?” sorusuyla bitirmiş ve bunun ce-
vabına dair analizle devam edeceğimi söylemiştim.İdlib'de 33
Türkiye Cumhuriyeti askerinin hayatını kaybettiği saldırı, bu soru-
nun yanıtına ilişkin parametreleri değiştirebilecek nitelikte olduğu
için tekrar 'dış politika' başlığına dönmek gerekti.

***
Vaka, iktidarın Suriye özelinde dış politikada çıkmaza/açmaza

giren iktidarın tükenişinin işareti gibi yorumlansa da ve hatta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç günlük sessizliğin ar-
dından Dolmabahçe'de gülümseyerek ve kendinden emin bir üs-
lupla yaptığı konuşmanın da bunun bir göstergesi olduğu yönünde
yorumlar yapılsa da hiçbir şeyin göründüğü kadar net ve basit
olamazdı.

***
Yorumlar, Erdoğan dış politikasının Suriye'nin kayıtsız şartsız

hamisi olan Rusya'nın büyük gücü karşısında darbe yediği, baş
edemeyeceği bir 'düşmanla' kapışmaya girdiği ve dahası bu du-
rumdan çıkabilmek için sırtını dayayabileceği ABD/Batı ekseniyle
ise ilişkileri tüketmiş olduğu önkabülüne veya temennisine dayanı-
yor.Kağıt üzerinde bunlar doğru olabilir ancak uluslararası ilişki-
lerin çıkar esasına dayalı olduğu ve siyah-beyaz yorumlarla
tahminde bulunmanın doğru olmadığı bir gerçek. Zira Rusya ile
ipler kopmuş değildi ve Erdoğan-Putin zirvesi öncesi, sahadaki
toz bulutundan pek görünmese de açık kapılar bırakıldığının işa-
retleri vardı. İdlib'de Türk askeri birliğinin vurulmasının ardından
Türkiye'nin Suriye ordusuna yönelik hareketlerine Rusya'nın bütü-
nen engel olmadığı görülüyordu. Zira Londra merkezli Suriye
Gözlemevi de öldürülen Suriye askeri sayısını en az 106 olarak
duyurdu. En az 3 Suriye uçağının da düşürüldüğü biliniyordu. Sa-
hadaki hakim güç Rusya'nın sahada bunları engellemediği anlaşı-
lıyordu. Moskova'nın Ankara ile sürdürdüğü iş birliğinden
vazgeçmek istemediği ve hatta bunun için Esad yönetiminin
darbe almasına göz yumduğu bile öne sürülebilirdi. Rusya nihaye-
tinde İdlib'in Suriye egemenliğine girmesinden vazgeçmeycek olsa
da bunu Türkiye'yle ipleri koparmadan yapmayı çıkarına uygun
buluyordu. Moskova dış politikasının çelikten sabra sahip olduğu
bilinen bir şey. Her ne kadar iktidar çevrelerindeki 'kraldan kralcı-
lar' Rusya aleyhine ırkçılığa varan bir dille alabildiğine yelkenleri
şişirmeye çalışsa da Erdoğan ve ekibinin de dikkatli bir üslupla
ipleri koparmadan yol almak istediği görülüyorou. Yoksa, Putin
öyle istedi diye böyle bir atmosferde Erdoğan'ın Moskova'ya git-
meyi kabul etmesi söz konusu olmazdı.

***
Bu göstergeler ve Batı cenahıyla ilgili bulutlu durumu göz

önüne aldığımızda Erdoğan – Putin görüşmesinden çok olumsuz
bir sonuç çıkmasını beklemek rasyonel değildi. Nitekim görüşme
sonucunda ortaya çıkan, önceki mutabakatlara bağlılık ev ek ola-
rak yeni bazı adımları içeriyordu. Her ne kadar Türkiye lehine sa-
hada somut bir kazanım içermiyor görünse de, bir mutabakatın
resmen en üst düzey heyetlerle dünyaya ilanı, ilişkilerde büyük bir
sapmanın en azından henüz olmayacağını ispatladı. Mutabakat-
taki bir haftalık süreç, İdlib konusunda gerçekte neler 
konuşulduğunun göstergesi olacaktır. 

İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra Laleli
sokaklarında saha incelemelerinde bulundu. LASİAD yönetici-
leri ile birlikte Ordu Caddesi üzerinden Beyazıt Meydanı’na
kadar yürüyen İmamoğlu, sorunları yerinde tespit etme ola-
nağı buldu. İmamoğlu, kendisine eşlik eden İBB Genel Sekre-
ter Yardımcısı Murat Yazıcı’ya, eksik görülen noktalarla ilgili,
Fatih Belediyesi de sürece dahil edilerek, gerekli çalışmaların
hızlıca yapılması talimatını verdi. İmamoğlu’nu bir anda kar-
şılarında gören onlarca vatandaş, İBB Başkanı ile selamlaş-
mak ve fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. İmamoğlu,
kendisiyle fotoğraf çektiren turistlerle de İngilizce sohbet etti. 

Sokaklarda yerinde tespit

İKTİDARA
SESLENEN

İMAMOĞLU
ÖNEMLİ
MESAJAR

VERDİ

8 Mart Dünya
Kadınlar Günü

kutlu olsun

8 Mart Dünya
Kadınlar Günü

kutlu olsun
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TAŞINMAZIN  AÇIK  ARTIRMA  İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı         :İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mah., 2089 Ada, 27 Parsel Sayılı Sayılı
54,00 m2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın 1/3 Hissesi Satışa Konudur. 
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 09/05/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre "Beştelsiz Mahallesi 116
Sokak No:15 adresinde konumludur. Üzerindeki binanın sokağa cephesi bulunmamaktadır. 13 ve 17 kapı
nolu binalar arasında bulunan bir kapıdan taşınmaza ulaşılmaktadır. Bölge genel itibariyle konut fonksiyonlu
olarak gelişme göstermiştir. Altyapı hizmetleri tamdır. Bölgede TRİSAD Mesleki Teknik Anadolu Lisesi,
Dr.Reşit Galip ve Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi gibi çok sayıda eğitim kurumunun yanı sıra Özgürlük
Parkı röper noktalardandır. Tramvay hattına yürüme mesafesinde olup taşıt ulaşımı Rauf Denktaş Caddesi
üzerinden sağlanmaktadır.Ana gayrimenkule 116 Sokakta, 13 ve 17 kapı numaralı binalar arasında bulunan
bir kapıdan erişilmektedir. Sokağa cephesi yoktur. Parsel üzerinde yaklaşık 30m2 alanlı, tek katlı metruk bir
yapı mevcuttur. Uzunca bir süredir boş olduğu ve kimse tarafından kullanılmadığı bilgisi verilmiştir. Giriş ka-
pısı ahşap plakalar ile kapatılmış olup mevcut haliyle kullanılamaz durumdadır. Plan şartları yeniden yapılaş-
masını olumsuz etkilemektedir."denilmektedir.
İmar Durumu : Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.03.2019 tarihli ya-
zısında ; Söz konusu parselin 06.12.2007 t.t. 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında Bitişik
Nizam H:12.50 mt. irtifada Yerleşik Meskun Alan’da kalmakta olduğu, konu parselin yola cephesi olmadığın-
dan 14 parselle tevhidi gerektiği bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 144.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İrtifak Hakkı : A-H:Bu parsel lehine 14 P. aleyhine gösterildiği üzere geçit hakkı.
1. Satış Günü : 29/04/2020 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 27/05/2020 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tah-
min edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırma-
dan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif veri-
lebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı
alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya
tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001
5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vazi-
yette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına ya-
tırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye
nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki ha-
linde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya temi-
nat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar  ile teslim ve tahliye masrafları
alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın
tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.  Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kay-
naklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline
karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellal  görevlendirilmiş
ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Mad-
desi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bede-
lini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale
kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti iha-
lenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’ye  ödenecektir. Tapu satım  harcı  satış bedelinden ödenir. Taşın-
mazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip
olması halinde  ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe
gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır. Ayrıca ihalenin kesin-
leşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisi  ile ilgili olarak oran
açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-
1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğa-
cak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından
karşılanacaktır. 
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için
(134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından
veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları ta-
rafından işgal edilmekte  ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ
edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K
135.Maddesi  uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlar-
dan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı
bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olma-
ması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında
ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. 
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde iste-
yen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2016/790 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.18/02/2020

T.C.
BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ 2016/790 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1145929)

EKONOMİ

G irişimcilik Haftası dolayı-
sıyla derlenen bilgilere göre,
Türkiye'nin 2023 Sanayi ve

Teknoloji Stratejisi'nde temel poli-
tika bileşenlerinden biri olarak be-
lirlenen girişimcilik konusunda,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile
bağlı kuruluşları, ekosistemdeki ak-
törleri çeşitli mekanizmalarla teşvik
ediyor. "Geleneksel Girişimci Prog-
ramı" ile kuruluş ve performans
desteği olarak 60 bin liraya kadar
katkı veren KOSGEB, "İleri Giri-
şimci Programı" ile de bunların ya-
nında teknoloji düzeylerine göre
desteklerle danışmanlık hizmetleri
için 370 bin liraya kadar finansman
sağlıyor. Performans desteği kapsa-
mında girişimcilerin genç, kadın,
engelli, gazi veya birinci derecede
şehit yakını olması durumunda, her
bir performans döneminde belirle-
nen tutarlara 5 bin lira ekleniyor.
Geleneksel Girişimci Destek Prog-
ramı kapsamında, bugüne kadar 4
bin 735 işletmeye 28,9 milyon lira,
İleri Girişimci Destek Programı
kapsamında ise 2 bin 996 işletmeye
155,2 milyon lira kaynak aktarıldı.

Pazara kadar destek

TÜBİTAK, "1512 Teknogirişim
Sermayesi Desteği Programı
(BİGG)" ile girişimcilerin, teknoloji
ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma
değer ve nitelikli istihdam yaratma
potansiyeli yüksek teşebbüslere
dönüştürebilmeleri için fikir aşama-
sından pazara kadar olan faaliyet-
lerini destekliyor. Program

kapsamında girişimcilere eğitim ve-
rilirken, sanayi deneyimi olan reh-
berlerle girişimciye teknik, ticari ve
idari konularda katkı da sağlanıyor.
Programda desteklenmeye hak ka-
zanan girişimlere personel, teçhizat
ve hizmet alımı gibi giderleri için
200 bin liraya kadar hibe veriliyor.
BİGG ile desteklenmeye hak kaza-
nan girişimcilerin 1229 projesine,
2019 fiyatlarıyla yaklaşık 200 mil-
yon liralık kaynak aktarıldı. Öte
yandan AR-GE ve Tasarım Mer-
kezi belgesine sahip firmalar, çeşitli
vergi indirimleri ve istisnalardan
faydalanıyor. Teknoparklarda yer
alan firmalar, vergisel avantajların
yanı sıra, mentorluk, iş eşleştirme-
leri, ticarileşme ve ihracat destekleri
gibi devlet desteklerinden yararlanı-
yor. Hazine ve Maliye Bakanlığı iş
birliğiyle TÜBİTAK TEYDEB
bünyesinde hayata geçirilen "Tech-
InvesTR Girişim Sermayesi Des-
tekleme Programı" kapsamında
kurulacak 5 girişim sermayesi fo-
nunun, yatırımcılardan getireceği
kaynaklarla, ilk kapanışta yaklaşık
630 milyon lira, son kapanışta ise
1,1 milyar lira toplam fon büyüklü-
ğüne ulaşması ve yaklaşık 150 tek-
noloji tabanlı erken aşama girişime
yatırım yapması öngörülüyor.

Kalkınma hızını 
doğrudan etkiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,
Türkiye'yi kritik teknolojilerde ve
yüksek katma değerli ürünlerde
güçlü bir küresel oyuncu yapmak
istediklerini belirterek, girişimcilik
ve inovasyon ekosisteminin gücü-

nün, kalkınma hızını doğrudan et-
kilediğini söyledi. Türkiye'nin tek-
noloji tabanlı girişimcilikte büyük
bir potansiyele sahip olduğuna dik-
kati çeken Varank, "Filiz girişim-
lerde yenilik yapma iştahı oldukça
yüksek. Biz de bakanlık olarak sun-
duğumuz desteklerle bu iştahı kalıcı
hale getiriyoruz. Bu firmalarımızın
başarıları ve geliştirdikleri yenilikçi
ürünler, uluslararası basının da sık-
lıkla dikkatini çekiyor. Ekosistemde
yer alan tüm aktörlerin, sunduğu-
muz teşvikleri en iyi şekilde değer-
lendirmesini arzuluyoruz." diye
konuştu.

Girişimciliği güçlendireceğiz

Mevcut durumda Türkiye'de giri-
şimciliğin neredeyse tamamen
kamu tarafından desteklendiğini
dile getiren Varank, "Ancak bu sür-
dürülebilir ve sağlıklı bir yapı değil.
Özel sektörün de buradaki potansi-
yeli en iyi şekilde değerlendirip, risk
alması lazım. Bu manada birlikte iş
yapma kültürünün, özel sektöre
hakim olmasını istiyoruz." dedi. Va-
rank, gelecek dönemde girişimcilik
ekosistemini daha etkin bir yapıya
kavuşturmak için somut adımlar
atacaklarını vurgulayarak, şunları
kaydetti. "Okullarda, iş yerlerinde
ve teknoparklarda açık inovasyon
yaklaşımının öğretilmesine yönelik
çalışmalar yapacağız. Erken dönem
girişimciler için vergisiz veya kolay
vergili dönem gibi uygulamaları ge-
liştirmek istiyoruz. Melek yatırımcı
sayısı ve etkinliğini artırarak, kitle-
sel fonlamanın kullanımını 
yaygınlaştıracağız."

KALKINMA 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, Türkiye'yi kritik teknolojil-

erde ve yüksek katma değerli 
ürünlerde güçlü bir küresel oyuncu

yapmak istediklerini belirterek,
"Girişimcilik ve inovasyon 

ekosisteminin gücü, kalkınma hızını
doğrudan etkiliyor" dedi

VURGUSU

Kimse özgürlükleri bahane etmesin
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca, Odatv'nin yayımla-
dığı bir haberde, Libya'da şehit düşen MİT mensubunun kim-
liğini deşifre ettiği iddiaları üzerine yapılan teknik inceleme
ve hukuki değerlendirme sonucunda, "odatv.com" internet si-
tesine idari tedbir kararıyla erişim engeli getirildi. Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı

paylaşımda, söz konusu haberi ve internet sitesini savunan-
lara yönelik şu ifadelere yer verdi: "Malum web sitesiyle ala-
kalı kimse basın özgürlüğünün arkasına sığınmasın. Şehit
MİT mensubunu ve ailesini deşifre etmek dünyanın her ye-
rinde suçtur. O hayran olduğunuz Batı ülkelerinde bunu yap-
sanız, başınıza gelecekleri tahmin bile edemezsiniz." 

Koronavirüs piyasaları vurdu!
Standard & Poor’s'dan (S&P) yapılan açıklamada Avustralya, Hong Kong,
Singapur, Japonya, Güney Kore ve Tayland’ın bu yıl ya resesyona gireceği
ya da resesyona çok yakın düşük bir büyüme göstereceği de duyuruldu

ULUSLARARASI kredi
derecelendirme kuruluşu
Standard & Poor’s

(S&P), koronavirüsün (Covid–19)
Asya- Pasifik piyasalarından yakla-
şık 211 milyar dolar silebileceğini
bildirdi. S&P’den yapılan açıkla-
mada Avustralya, Hong Kong,
Singapur, Japonya, Güney Kore ve
Tayland’ın bu yıl ya resesyona gire-
ceği ya da resesyona çok yakın
düşük bir büyüme göstereceği du-
yuruldu. Açıklamada ayrıca koro-
navirüs nedeniyle Çin’in 2020 yılı
büyüme tahmininin yüzde 5,7’den
4,8’e çekildiği belirtilirken, virüsün
Asya- Pasifik piyasalarından yakla-
şık 211 milyar dolar silebileceğine
vurgu yapıldı.

Durum son derece hassas

“Covid-19 ne kadar yayılırsa Asya-

Pasifik’teki ekonomiler üzerindeki
ekonomik yansımalar da o kadar
uzun sürecek.” ifadelerine yer veri-
len açıklamada oluşacak ekonomik
zararın hane halkı, şirketler, banka-
lar ve hükümetler tarafından da
üstlenileceği hatırlatıldı. Açıkla-
mada, “Bazı ekonomik aktivite-
ler, özellikle hizmet
sektöründekiler, tamamen or-
tadan kalkacak.” yorumuna
yer verildi. S&P’nin açıkla-
masında gelişmelerden en
olumsuz etkilenmesi
beklenen ekonomilerin,
Hong Kong, Singa-
pur, Tayland ve Viet-
nam gibi turizm
gelirlerinin toplam
ekonomiler içeri-
sinde önemli
paya sahip olan

ülkeler olduğu kaydedildi. Ayrıca
bu ülkelerin ekonomilerinin elektro-
nik ve otomotiv endüstrileri tedarik
zincirinde yaşanacak aksamalara
karşı da son derece hassas du-
rumda olduğunun altı çizildi.

Fındıkta milyon dolarlık kazanç
Türk fındık ihracatçısı,
2019-2020 sezonunun ilk
6 ayında 220 bin 724 ton

fındık karşılığında 1,4 milyon dolar
kazanç elde ederek, sezon başında
belirlenen hedefi tutturdu. Karade-
niz Fındık ve Mamulleri İhracatçı-
ları Birliği Başkan Yardımcı Dursun
Oğuz Gürsoy, 2019-2020 ihracat
sezonunun 1 Eylül'de başladığını
anımsattı. Gürsoy, 1 Eylül 2019-29
Şubat 2020 arasındaki ilk 6 aylık
dönemde Türkiye'nin 220 bin 724
ton iç fındık ihraç ederek 1 milyar

440 milyon 71 bin 919 dolar gelir
sağladığını belirterek, ihracatta ilk 6
aylık hedefin tutturulduğunu ifade
etti. Geçen sezona göre miktar ba-
zında yüzde 32, değer bazında da
yüzde 56,5 artış olduğuna dikkati
çeken Gürsoy, "Bu rakamlar son yıl-
ların en iyi performansı diyebiliriz.
Bu, İhracatçılar Birliği olarak sezon
sonu itibarıyla tahmin ettiğimiz ra-
kamlara çok rahatlıkla erişebileceği-
mizi gösteriyor. İnşallah Türkiye
elindeki bütün malı satma başarısını
bu sezon gösterecek." dedi.

Mustafa
Varank
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere başta İdlib
olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan,"Ateşkes, ülkemizin

sınırlarını rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getiriyor. Rejimin olası
ihlal ve saldırılarına karşı her an teyakkuz halinde olacağız" ifadelerini kullandı

C umhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’daki temas-
larının ardından yurda dönerken uçakta ga-
zetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Ateşkes, ülkemizin sınırlarını rejim ve
terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getiri-
yor. Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an
teyakkuz halinde olacağız. Bugün Moskova ziyare-
tinde Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’le
ikili ilişkilerimizi ele aldık. Özellikle Suriye’de İdlib
bölgesindeki gelişmeler gündemimizin öncelikli
maddesini teşkil etti” dedi.

Putin'i davet etti

Libya için de konuştuklarını kaydeden Erdoğan,
“Tabi onunla kalmadık, Libya’yı da görüşme imkâ-
nımız oldu. Rusya Federasyonu ile ekonomi, tica-
ret, sanayi, turizm, enerji alanlarında kapsamlı ve
çok boyutlu ilişkilerimiz var. Bugün bu konuları ele

alma imkanımızın yanında, bu yıl ülkemizde yapa-
cağımız Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplan-
tısı için Sayın Putin’i ülkemize davet ettik” diye
konuştu.

Kazanım sağlayacak

Ateşkesin kazanım sağlayacağını ifade eden Erdo-
ğan, “Suriye konusunda daha önce de Sayın
Putin’e söylediğim bir konuyu bugün de ele alma
fırsatı bulduk. Suriye ve İdlib’deki gelişmeler ikili
ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilememelidir. Bu
anlayışla bugün önemli bir adım attık ve ateşkes
anlaşmasını yaptık. 
Buradaki üç madde önem arz ediyor. 6 Mart 2020
saat 00.01’den itibaren yürürlüğe giren ateşkesle il-
gili arkadaşlarımız konunun sahada takibini de ya-
pıyor. Ateşkes birkaç alanda önemli kazanımlar
getiriyor” şeklinde konuştu.

GÜRSEL İLGÜZ
MAYA MARİN

DURMUŞ ŞAHİN
CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

MUHAMMER ÖMEROĞLU
İSTANBUL SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI 

DERNEKLERİ FEDARASYON GENEL BAŞKANI 

Mart
Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun

CENGİZ ATASEVEN
BEYLİKDÜZÜ ESNAF VE SANATKARLAR

DERNEĞİ BAŞKANI

Mart
Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun

SEDAT ÇOKYAŞA
ÇOKYAŞA ORMAN ÜRÜNLERİ

Mart
Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun

EYÜP GÜNAY
BEYLİKDÜZÜ SİVASLILAR 

DERNEK BAŞKANI

Mart
Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun

ALİ DALGIN

Mart
Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun

CEM AYDIN

Mart
Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun

Erdoğan, “Milli İstihbarat Teşkilatı
sizin döneminizle birlikte halk tara-
fından da sevilen bir kurum haline
geldi. Eski yıllar, yeni yıllar ve yurt
içinde, yurt dışında hakikaten Türki-
ye’nin menfaatlerine olacak faaliyet-
lerde bulunuyor. Birçok ülkede de
Milli İstihbarat Teşkilatı var. Hiçbir ül-
kede bu teşkilatın mensupları deşifre
edilmiyor. Bunun büyük cezaları var.
Fakat bizde içeride birileri ısrarla
teşkilat mensuplarını deşifre etmeye
çalışıyor, ailelerini deşifre etmeye
çalışıyor. Bu faaliyetler hakkında ne
düşünüyorsunuz?” şeklindeki soruya
şu cevabı verdi: “Bu faaliyetler hak-
kında çok fazla şey düşünmeme
gerek yok. Zaten yargı gerekli adımı
attı. Gelişmeleri biz de yakından
takip ediyoruz.”

ATESKES ULKEMIZIN
SINIRLARINI KORUYACAK 

Oda Tv açıklaması 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan



T üm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Son günlerde ülkemiz sıkıntılı günler geçirdi ve ge-

çirmeye devam ediyor. Bugün Cuma, üç ayların daha ba-
şındayız. Büyükçekmece’de en büyük camimiz olan Kuba
Cami’de yaklaşık 5 bin vatandaşımızın katıldığı bir Kur’an
tilaveti, mevlidi şerif okuttuk. Şehitlerimiz bizim için onur
madalyasıdır” dedi.

Ülkemiz iyi günlerde olsun

Başkan Akgün sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugüne
kadar toprağa düşen şehitlerimiz başta olmak üzere bu
Cumhuriyeti, bu devleti bize kurup emanet eden Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ve tüm
şehitlerimiz için Kur’an tilaveti yaptırdık. Ülkemizin hep iyi
günlerde olmasını diliyoruz. Şehitlerimiz gelmesin, vatanı-
mız bu tip acılarla karşılaşmasın. Son günlerde ülkemize,
askerimize ve ordumuza yapılan hain saldırıları nefretle şid-
detle kınıyoruz. Allah üç ayların yüzü suyu hürmetine şehit-
lerimize gani gani rahmet eylesin. Tüm anaların başı sağ
olsun. Taze şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz.
Gazilerimize yüce Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Allah ül-
kemizi her türlü kötülükten korusun.”

E tkili bir kış diyemeyeceğimiz ve yalancı
bir baharı yaşadığımız şu günlerde
doğru dürüst donmayan mavi suların

oluşturduğu beyaz buzlar bile erirken, başta
Erdoğan ile Esad'ın arasındaki öldürücü so-
ğuklukla beraber gerek sınırlar dışında ge-
rekse iç dünyamızda ki ikili ilişkilerde

yaşanan buzlanmaları çözmede bir hayli zor-
lanıyoruz ve kalbimizle birlikte kırılıp, dökül-
meyle de bir hayli yoruluyor, üzülüyoruz...

Evet, 'Mart kapıdan baktırır, Kazma kürek
yaktırır' diyen atasözü gibi bir çok hayal kırk-
lığına neden olan yaşam denen alanda beklen-
tilerin çoğunlukla gerçekleşmediği bir hayatta
kar kadar beyaz buzuda eritecek kadar sev-
mekte bir o kadar zor..

Ülkenin içinde bulunduğu durumun, yarım,

yamalak, tam donmamış bir buza benzediği
bir sürecin yaşandığı şu günlerde, erimeye
başlayan buzların kırılganlığıda bir o kadar

zor ve tehlikelidir..
Bunu algılamak ve anlamak içinde, kırı-

lırken adeta Van Gölü canavarı denen bir ca-
navar sesiyle bağırtıların duyulduğu, Çıldır
gölünün yüzeyini her yıl saran şimdiyse kırı-
lan buzlardan anlar insan..

Gerçi birçok alanda olduğu gibi Çıldır gö-
lünün yüzeyini kaplayan buzlarda bu yıl ge-
rektiği kadar donup, kış festivalini
yaptırmadı.

Bunun nedenine baktığımızda hemen
hemen her iki dağın arasında yapılan HES
barajları mı yoksa acımasızca yıprattığımız
doğanın özü mü bilinmez ama MİT mensu-
bunu deşifre etti diye gazetecileri içeri at-
maklada zaten kırılmış olan buz
parçalarından bir darbe daha alıyoruz...

Bahar geliyor diyerek adına bahar kal-
kanı deyip Rusya ile barışa gittiğimiz şu 
günlerde...

Buzu çözmek...
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BARIŞ KIŞ

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Yönetim Kurulumuzun 24/02/2020 tarih 2020/28 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 18. Maddesi gere-
ğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2020 Salı günü Saat 16:00’da Osmaniye Mahallesi
Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Ko-
ordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 28 Nisan 2020 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer
ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az
onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle
temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
GENEL MÜDÜR Naim Erol ÖZGÜNER
Murat ÇAKIR

Şirket Merkezi Adresi: Yamanevler Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Karacabey Sokak, No:4 Ümraniye/İstanbul
Tel: 0 216 635 00 00  
Fax: 0 216 635 00 91
Web: www.ispark.istanbul

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ
TİCARET A.Ş. 

31 MART  2020 TARİHİNDE YAPILACAK 
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel
Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi, 

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti, 

10-Bağımsız Denetçi seçimi, 

11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12- Dilek, temenniler ve kapanış.  

V E K A L E T N A M E
İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ

TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş.’nin 31.03.2020 Salı günü Saat: 16:00 ’da Osmaniye Mahallesi
Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Ko-
ordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye,
teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
................................................................................... ‘yı vekil tayin ediyoruz. 
Vekilin(*) ; 
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: 
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası : 

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ
TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1144653)

Büyükçekmece Belediyesi, İdlib’de şehit
olan Mehmetçik için Kur’an tilaveti
okuttu. Büyükçekmece Kuba Cami’nde
Cuma namazı öncesinde okutulan
Mevlid-i Şerife binlerce kişi katıldı

Dualar MehMetCık ıCın

Beykoz festivale misafir gitti
Beykoz’un Macaristan’daki kardeş şehri Mohaç’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelişi Bushos 
Festivali’yle kutlandı. Beykoz Belediyesi heyeti festivale katılarak bahar sevincine ortak oldu

ESENYURTBelediyesi, İran'da
meydana gelen depremin hasara
yol açtığı Van’ın yaralarını sarmak

için kolları sıvadı. Depremzedelere destek
amacıyla toplanan yardım malzemeleri,
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt ve belediye ekipleri tarafından tıra
yüklenerek bölgeye gönderildi.
Esenyurt Belediyesi, İran’nın Khoy şehrinde
meydana gelen ve Van’da büyük hasara yol
açan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardın-
dan depremzedelerin yaralarını sarmak için
bölgeye yardım gönderdi. Esenyurt Beledi-
yesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün or-
ganizasyonuyla, Esenyurt Belediyesi eski
hizmet binasında toplanan gıda, battaniye,
kıyafet ve ayakkabı gibi yardımlar ayrıştırıla-
rak kolilere yerleştirildi. Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve belediye
ekipleri tarafından tıra yüklenen yardımlar,
Zabıta Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma

Ekipleri ile birlikte
depremzedelere
ulaştırılmak üzere
yola çıktı. Belediyeye
bağlı ekiplerin böl-
gede incelemeler ya-
pacağını da belirten
Başkan Bozkurt, ih-
tiyaç olması duru-
munda yardımların
devam edeceğini
söyledi.

Esenyurt yardım
ELi UZATTI

BEyKoz ve Mohaç arasında köklü geçmişi
bulunan kardeş şehir ilişkileri, gençlere yö-
nelik çalışmalar, festivaller, kültürel etkinlik-

ler ve karşılıklı ziyaretlerle her geçen yıl güçleniyor. Bu
yıl 21-24 Şubat 2020 tarihleri arasında kutlanan gele-
neksel Bushos Festivali’ne Beykoz Belediye Başkanı
Murat Aydın adına meclis üyeleri İbrahim Özdemir, Fatih
Çelik, Kadir Çakıroğlu ve Aydın Habil katıldı. Mohaç’ta
yaşayan yerel bir halk olan Bushoslar’ın, asırlar önce
düşmanlarını korkutup kaçırmak için giydikleri gelenek-
sel maske ve postlara büründükleri festivalde tuna neh-
ri’nden kanolarla Mohaç’a gelindi ve geleneksel kış
uğurlama ateşi yakıldı. Şehrin meydanlarında, sokakla-
rında 4 gün boyunca geleneksel kıyafetlerle yapılan dans
ve törenlerle kutlanan festivalde Beykoz heyeti, halkın
bahar sevincine eşlik etti, resmi temaslarda bulundu.
Mohaç’ın yeni seçilen Belediye Başkanı Ferenc Csor-
baı’yı ziyaret eden heyet kendisine, Beykoz Belediye
Başkanı Murat Aydın ve ilçe sakinlerinin selamlarını

iletti, ilçeye özgü kültürel hediyeler takdim etti. Kentte
bahar ateşini yakan heyet, Mohaç Meydan savaşı’nın
yapıldığı alan, geleneksel giysi ve eşyaların sergilendiği
Kanizsai Dorottya Müzesi ve Busho maskelerinin yapıl-
dığı atölyeleri de ziyaret etti.

Bushos Festivali nedir?

Mohaç’ta Şubat ayında kutlanan bir festivaldir. Bu festi-
val, kışın bitmesi ve baharın gelmesini sembolize etmek-
tedir. Festival aslında Macaristan’da yaşayan Hırvat asıllı
azınlıkların bir kültür geleneğidir ve altı gün sürmektedir.
Festival kapsamında Mohaçlı erkekler, ağaçtan yapılan
özel bir maske takmakta ve koyun postu giymektedirler.
Böylece kimliklerini gizli tutmaktadırlar. Ayrıca kadınlar
da yöresel kıyafetler giymektedirler. 2009 yılında unEs-
Co’nun çalışmaları sayesinde Dünya Koruması altına
alınmıştır. Festivalin bir diğer amacı, kış mevsimini uğur-
lamak ve baharın gelmesini sağlanmaktır. Ayrıca festival
bolluk ve bereketin temin edilmesini amaçlamaktadır. 

Sarıyer temizlikten şaşmıyor
SARIYERBelediyesi son zamanlarda
gündemde oldukça yer kaplayan Co-
rona Virüsü nedeni ile ortak kullanım

alanlarında yaptığı dezenfekte işlemini daha da
sık hale getirdi. Mevsim şartlarının yanı sıra hızlı
bir şekilde yayılan ve çok sayıda insanın hayatını
kaybetmesine neden olan Corona Virüs riskine
karşı daha sağlıklı ve daha hijyenik bir Sarıyer
için belediye yetkilileri harekete geçti. Temizlik İş-
leri Müdürlüğü tarafından periyodik olarak te-
mizleme işlemi yapılan noktalarda önlemler iki
katına çıkarıldı. Sarıyer Belediyesi’ne bağlı Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, ilçede bu-
lunan cami, cemevi, kilise gibi ibadethanelerin
yanı sıra eğitim kurumları ve belediyeye ait hiz-
met noktalarında dezenfekte çalışması
yaptı. Özel kıyafetli personel tarafından yapılan
detaylı temizlik işlemlerinin ardından, püskürtme
yöntemiyle ilaçlama yapılıyor. Dezenfekte çalış-
malarını daha da kapsamlı hale getiren Sarıyer
Belediyesi’nin listesinde her gün binlerce insana
ulaşım hizmeti veren minibüsler de var.

Esenyurt 8 Mart’ı bekliyor
EsEnyurt Belediyesi, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla üç
ayrı noktada etkinlik düzenleyecek.

Konser, sergi, panel gibi çeşitli çalışmaların yer
alacağı 8 Mart etkinliklerinde, kadının toplumdaki
etkin rolü vurgulanacak. Kadınların meslek haya-
tına kazandırılması ve toplumda etkin rol alma-

sıyla ilgili birçok projeye imza atan Esenyurt Bele-
diyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü üç
ayrı noktada düzenleyeceği etkinlikliklerle kutla-
yacak. Kültür İşleri Müdürlüğünün düzenleyeceği
konser, sergi ve panel gibi etkinliklerde kadının
toplumdaki etkin rolüne dikkat çekilecek ve
önemli bilgilendirmelerde bulunulacak.



S akarya'da geçtiğimiz gün umre dö-
nüşü şüphe üzerine tedavi altına alı-
nan kişinin "izolasyonlu sedyeödeki

görüntüleri İstanbul'da çekilmiş gibi "İstan-
bul'da koronavirüs vakası görüldü" notuyla
sosyal medyada paylaşılıyor. Sağlık Bakan-
lığı asılsız söylentilere karşı dikkatli olun-
ması gerektiğini bildirdi. Bakanlık
tarafından verilen bilgide, Umre dönüşü
rahatsızlanan bir kişinin koronavirüs şüp-
hesi nedeniyle "önlem amaçlı olarak" bu
sedye ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü ve ya-
pılan testler sonrası hastada koronavirüs'e
rastlanmadığı, hastanın taburcu edildiği
vurgulandı. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de
henüz test sonucu pozitif çıkan bir korona-
virüs vakasına rastlanmadığının altını çizdi.

Endişeye kapılmayın

İstanbul Avrupa Bölgesi İl Ambulans Ko-
muta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Fatih
Türkmen ise hastaların bu sedye ile taşın-
masından dolayı vatandaşların endişe duy-
masına gerek olmadığını söyleyerek
"Vatandaşlarımız şunu bilsin, vakaların bu
sedye ile transfer edilmesi, kesin tanı aldığı
anlamına gelmiyor. Gerçekten ciddi şüphe
olan, teşhisi henüz netlik kazanmamış, bazı
seçilmiş vaka gruplarında, sadece şu an
gündemde olan hastalıklar da değil, başka
bulaşıcı hastalıklar açısından da bu sedye-
ler ve izole giyinmiş ekiplerimiz kullanılabi-
lir. Bu önlemler, vatandaşta kesin bir
hastalık bulunduğu anlamına gelmiyor. Sa-
dece vakaların transferi sırasında dış or-
tamdakileri olası bir riskten korumak için
uygulanan bir prosedür. Çok tehlikeli bir
durum, bir salgın, herhangi ölümcül bir
hastalık var gibi endişelere kapılmasınlar"
dedi.

Önlemler üst düzeyde

Sadece koronavirüs şüphesinde değil, her-

hangi bir bulaşıcı hastalık şüphesinde de
bu ekipmanların kullanılabileceğine işaret
eden Dr. Türkmen, "Bu imkanlarımızın
olması vatandaşlarımız açısından gerçek-
ten iyi bir şey. 112 olarak son dönemde
bize de ihbarlar gelebiliyor. Örneğin yurt
dışına gidip dönmüş bir vatandaşımız,
bize ulaşıp şüpheli durumunu bildirebili-
yor. Aynı şekilde başka benzer solunum

yolunu ilgilendiren rahatsızlıklarıyla ilgili
de vatandaşlarımız bizi arayabiliyor. Eki-
bimiz, bu bildirimlerin yönetimini profes-
yonel bir şekilde gerçekleştiriyor. Gerekli
bilgileri alıyorlar ve şüpheli durumlarda
ona göre bir organizasyon gerçekleştirip
sürecin en doğru şekilde ilerlemesini sağlı-
yorlar. Hangi ekipmanın hangi durum-
larda kullanılacağına da profesyonel
ekiplerimiz hakim durumda" diye
konuştu.

Vaka bitene kadar fermuar açılmaz

İlk kez dünyada Ebola salgını gündem ol-
duğu sıralarda, ardından da MERS ve
SARS salgınları sırasında kullanılmasıyla
dikkat çeken 'negatif basınçlı izolasyon
sedyesi'nin teknik özellikleri hakkında da
bilgi veren Başhekim Dr. Türkmen, "Ne-
gatif basınçlı enfekte kontaminasyon
hasta sedyesi adını verdiğimiz bu sistem,
dış ortamdan izole edilmesi gereken vaka-
larda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu
sedye kabaca üç parçadan oluşur. Her
ambulansın sedyesiyle uyumlu bir şekilde
kullanılabilir. İçerisine bir vaka yerleştirdi-
ğimiz zaman, hastanın teneffüs ettiği
hava, ekipmanın hepa-filtre sistemi çalış-
tırılarak süzülüyor ve akım cihazı yardı-
mıyla dış ortama atılıyor. 
Böylece içeride bulunan hastada eğer bu-
laşıcı bir hastalık varsa hava yoluyla
bunun dışarıya bulaşının önüne geçiliyor.
Sedyenin çadır kısmı fermuarı sayesinde
komple açılabiliyor. Vaka ve vaka için kul-
lanılacak tüm ekipman ve malzeme tek
seferde içeriye yerleştiriliyor. Fermuar ka-
patılıyor. Bu aşamadan sonra vaka ilgili
merkeze ulaştırılana kadar katiyen fer-
muar açılmıyor. Sedye içerisindeyken has-
taya bir müdahale yapılması gerekirse,
değiştirilebilir eldiven aparatlı bölmelerin-
den ekibimiz müdahaleyi gerçekleştirebili-
yor" dedi.DHA
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S iyasi düşüncelerinize seslenmiyorum, vicdanla-
rınıza sesleniyorum.
Sadece bizde değil! Hemen hemen dünyanın

her yerinde mülteciler ya da ötekiler olarak adlandırı-
lan milyonlarca insanın karşılaştığı bir sorundur: Kin,
öfke, kabullenememe ve ırkçılık. Özelikle de Arap
Baharı denilen Müslüman coğrafyasındaki ayaklan-
malarla başlayan ve büyük yıkımlara dönüşen trajedi-
den sonra canlarını kurtarmak adına dünyanın her
yerine dağılmak zorunda kalan mülteci akınları bu
duyguyu daha da depreştirdi. Başta Avrupa ülkeleri
olmak üzere, mültecilere yönelik öfke daha da bü-
yüdü. Bunun birçok nedeni var. Ama en önemlisi
2000 yılların başından beri devam eden ekonomik
krizler, Batı toplumunda yaşayan insanların ekonomi-
den almış oldukları payı azalttı. Bu azalmanın yarat-
mış olduğu kaygı, endişe ve korku, mültecilerin
varlığına yönelik bir tavra dönüştü. Ve ekonomik
kaygı artıkça. Mültecilere yönelik öfkede aynı şekilde
artmaya başladı. Bunu engellemenin yolu olarak mül-
tecilerin Türkiye’de kalması adına yeni bir siyaset ge-
liştirdiler. AB’ye üyelik görüşmeleri ve vize
serbestiyeti ile birlikte milyarlık yardım teklifleri su-
narak… Mültecilerin Türkiye dışında Avrupa’ya git-
memeleri sağlandı. Bu durum Türkiye’de 4 milyona
yakın mültecinin şimdilik kalma gerekçesi oldu. Bu
işin politik yönü. Bir de insani yönü var ki… Eğer ha-
kikaten Suriye’de neler yaşandı konusunu içselleşti-
rirseniz mültecilere yönelik öfke ve düşmanlığın
büyük bir günah olduğunu görürsünüz. 

Bir ülke düşünün,
Adı Suriye… Babadan oğula geçen bir sistemle

yönetiliyor. Ve dünyadaki bütün örgütlere yer açıyor,
2 şartla:

1) Suriye'de hiç eylem yapmamaları koşulu
2) Kendi ülkelerinde Suriye yönetimine destek

verme koşulu
Ve bu ülke: Komünist, Milliyetçi, Solcu, Sağcı, İs-

lamcı, Hıristiyan, Arap, Filistinli, Türk, Kürt, İngiliz,
Alman, İtalyan, Latin Amerikalı vs.

Yüzlerce örgüte ev sahipliği yaparak kendi içeri-
sinde de Orta Doğu’nun en tehlikeli istihbarat örgütü
olan El Muhaberat ile kan kusturuyor. Ama hayat
yine devam ediyor Suriye’de. Kimi çaresizlikten, kimi
korkudan, kimi zamana bırakarak, kimi de destek ve-
rerek… Suriye yönetimi 2010 yılına kadar sadece
içerideki baskılarla örgütlere verdiği destek ve Lüb-
nan’ı işgal etmesi ile konuşulan bir ülkeydi. Ama
2010 yılında Tunus’ta başlayan ayaklanmalar Su-
riye’ye de sıçrayınca, Suriye bu sefer iç savaşla anılan
ülke olmaya başladı. Ve bizim hikayemiz de burada
başlıyor. Ve elinizi vicdanınıza koyun öyle karar
verin! Suriye’ye sıçrayan ayaklanma, Dünyanın
büyük çoğunluğu tarafından desteklendi. Esad düşe-
cek, dendi… Ama olmadı! Esad uçaklarla, tanklarla
ve bombalarla kendi şehirlerini, kasabalarını ve köy-
lerini bombalamaya başladı…

Bunun karşısında,
Onlarca örgüt elde silah Esad’a karşı şehirlerde sa-

vaşmaya devam etti.
Yetmedi!
Esad yanlısı 81 örgüt kuruldu. İran devleti Su-

riye’ye girdi.
Ruslar Suriye’ye girdi. Esad karşıtı örgütlerin sa-

yısı yüzleri buldu…
Neredeyse her şehir ve kasabada bir örgüt kurul-

maya başlandı.
Ve bu örgütler hem Esad ile hem birbirleri ile sa-

vaşmaya başladılar. Ki en lanetlisi DEAŞ oldu…
Böyle kimin dost, kimin düşman olduğu belli olmayan
bir ortamda. 1 milyona yakın insan öldürüldü. 1 mil-
yondan fazla insan yaralandı. 10 milyon insan göç
etmek durumunda kaldı. Suriye’nin dörtte üçü yıkıldı.
Tam bir hayalet ülke haline geldi. Ve bu vahşet, bu yı-
kımlar milyonlar günlük hayatlarına devam ettiği bir
zaman dilimi olan 2011 martından sonra başladı.
Esad in attığı bombalar kendini yıllarca destekleyen-
leri de öldürdü.

Muhaliflerin attığı bombalar Esad’dan nefret
eden insanları da öldürdü. Kurşun ve bombalar insan
seçmiyordu. İnsanlar niçin öldürüldüklerini anlama-
dan öldürüldüler. Kimseye düşman değildiler. Ya da
kimseye dost da değildiler. Sadece Suriye’de doğmuş-
lardı. Ve Suriye onların ülkesiydi. Tek suçları Suriyeli
olmaktı. Onlar: Esnaftılar, öğretmendiler, doktor ve
mühendistiler, avukat, asker ve polistiler, köylü ve iş-
çiydiler, memurdular, Kadın ve çocuktular, Hiç kim-
senin tarafı değildiler… Bir gün devlet bombalıyordu.
Bir gün farklı bir örgüt, bir gün örgütler birbirleri ile
savaşırken bombalıyordu onları. Bir gün "A" örgütü
şehri ele geçiriyordu. Bir süre sonra "B" örgütü ele ge-
çiriyordu. Ve bu 7 yıldır devam ediyor. Ne zaman bi-
teceği de meçhul… Şimdi soruyorum size: Herkesin
terk ettiği bu ülkede, herkesin yalnız bıraktığı bu
ülkede,

İyi ve kötünün sürekli yer değiştirdiği bu ülkede,
artık sizin savaşınız olmayan bu savaşta, siz yaşamış
olsaydınız, ailenizi bu vahşetten uzak tutmaz mıydı-
nız? Siz olsaydınız, Bu ölüm tarlalarından ailenizi
kaçırmaz mıydınız? Size soruyorum: Elinizi vicdanı-
nıza koyup öyle cevap verin! Ailesini bu cehennemden
kaçıran kişi;

Korkak ve hain olabilir mi?
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Sosyal medyada "İstanbul'da koronavirüs vakası görüldü notuyla paylaşılan "izolasyonlu sedye" 
görüntülerinin Sakarya'da çekildiği ve asılsız olduğu ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin umre dönüşü
şüphe üzerine hastaneye götürüldüğü ve testlerinin negatif çıkınca taburcu edildiği belirtildi. Öte yandan
yetkililer, bu kişinin izolasyonlu sedyeyle taşınmasının sadece önlem amaçlı olduğunu vurguladı

O SEDYE SIZI 
YANILTMASIN!
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KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

Çocukları denize 
dökmeyin efendiler!

Bu özel sedye ile vaka taşınırken sağ-
lık ekibinin de belli özellikleri bulunan
ekipmanları kullanması gerektiğine
değinen Türkmen, şu bilgileri verdi:
"Sağlık personelimiz D tipi dediğimiz
koruyucu tulum, koruyucu gözlük, N95
tipi maskeler ve eldivenleri kullanmak
zorundalar. Bunlar tek kullanımlık mal-
zemeler. Bir vaka taşındıktan sonra bu
malzemeler tıbbi atık kutusuna atılıp
imha ediliyor. Hastayı taşıdığımız am-
bulansımız da dezenfeksiyon usulle-
rine göre dezenfekte edilerek daha
sonraki normal hizmetlerini vermeye
devam edebiliyor. Negatif basınçlı sed-
yenin bataryası 12 saat süreyle dış or-
tamda rahatlıkla çalışabiliyor.
Ambulansın içerisinde de ambulans
çalıştığı sürece enerji sıkıntısı yaşan-
mıyor Bu nedenle çok uzun soluklu se-
yahatlerde dahi kullanılabilen bir
sistem bu."

Sağlık ekipleri
kullanMak
zorunDa 

Kadınlar gün geçtikçe güçleniyor
Cumhurşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın eşi
Emine Erdoğan, Borsa 

İstanbul'da 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü 

dolayısıyla düzenlenen,
"Gong Kadın-Erkek 
Eşitliği İçin Çalıyor"
programına katıldı.
Erdoğan, kadınların
toplumdaki yerinin 

gün geçtikçe
kuvvetlendiğini söyledi 

Konuşmasına İdlib'de şehit
olan Mehmetçiklere Allah'tan
rahmet, ailelerine sabır, yaralı-

lara acil şifalar dileyerek başlayan Erdo-
ğan, vatanın yeryüzündeki cennet
olduğunu, tüm duaların ve çabanın, bu
kutsal vatanın birliği ve dirliği için oldu-
ğunu ifade etti. Bu sene de gongu, kadın-
ların güçlü ve yollarının açık olması için
çaldıklarını dile getiren ve tüm kadınların
8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutla-
yan Erdoğan, kadın gücünün ne kadar
önemli olduğunun fark edilmesi nokta-
sında yaptıkları titiz çalışmalar için Borsa
İstanbul'a şükranlarını sundu. Erdoğan,
tüm dünyayla birlikte büyük bir dijital dö-
nüşümün içinde olunduğuna ve gelecek-
teki on yılı bu dönüşümün belirleyeceğine
işaret ederek, "Eskiden, 'gelecek' dediği-
mizde takvimin çok ilerisinde bir zamanı
algılıyorduk. Fakat bugünün dünyasında
gelecek, hemen yanı başımızda ve en
büyük yarışımız, bu geleceğe hazırlıksız
yakalanmamak için verdiğimiz mücade-

ledir. O nedenle sadece bugünden ileriyi
değil, yarından ileriyi de görmeye çalış-
malıyız. Algılarımızı açık tutmalı ve ön-
görü kabiliyetimizi öyle geliştirmeliyiz ki
gelecek sürpriz olmaktan çıksın." diye ko-
nuştu.

Kadın aklına ihtiyaç var

Emine Erdoğan, geleceğin dünyasında
bilim, teknoloji, mühendislik ve matema-
tik alanındaki uzmanların yıldızının par-
layacağının aşikar olduğunu dile
getirerek, şöyle devam etti: "Fakat bu
alanda kadınların sayısı ne yazık ki henüz
istenilen oranda değil. Bilim, teknoloji,
mühendislik ve matematik alanında çalı-
şanların yalnızca yüzde 25'i kadınlardan
oluşuyor. Bununla birlikte, yapay zeka
alanındaki uzmanların ise sadece yüzde
22'si kadın. O nedenle 8 Mart Dünya Ka-
dınlar günü vesilesiyle birçok platformda
altını kalın harflerle çizdiğimiz bu ko-
nuya, bir kez daha dikkatlerinizi çekmek
istiyorum. Fakültelerimizde bilim ve tek-

noloji alanlarında kız öğrenci sayılarımızı
arttırmak, bir temenninin ötesine geçme-
lidir. Kısaca birkaç örnek vermek gere-
kirse sosyal ve beşeri bilimler fakültesinde
kız öğrenci oranı yüzde 66, tıp fakülte-
sinde yüzde 49, sağlık bilimleri fakülte-
sinde yüzde 78'dir. Son derece önemli
olan bu ve benzeri fakültelerimizde mut-
luluk verici bir kız öğrenci yoğunlaşması
görüyoruz."

Metrobüslerde
virüs önlemi

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi(İBB), kış ayla-
rında artış gösteren salgın

hastalıklar ve yeni tip koronovirüs-
den yolcuları korumak için metro-
büs duraklarına dezenfektan
cihazları yerleştirdi. İBB, kış ayla-
rında artış gösteren salgın hastalık-
lar ve yeni tip koronovirüs ile ilgili
önlemler kapsamında metrobüs du-
raklarının girişlerine dezenfektan ci-
hazları yerleştirdi. Başlangıç olarak
Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darüla-
ceze, Okmeydanı Hastane, Çağla-
yan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu
istasyonlarında başlatılan uygu-
lama, kısa sürede metrobüs hattın-
daki 44 istasyonun tamamına
yayılacak. Bin kullanımlık dezenfek-
tan cihazları, gün içinde istasyon
görevlileri tarafından kontrol edile-
cek. Biten solüsyon yeniden ta-
mamlanarak el hijyeninin
korunmasında devamlılık sağlana-
cak. Ellerini dezenfekte eden Nafiz
Başaran, "Öğrenciyim. 5 senedir bu
şehirdeyim. Çok memnunum.
Büyük bir hizmet. Artık daha temiz
ve hijyenik bir şekilde metrobüsü
kullanabileceğim" dedi.

Din görevlileri
Hatay yolunda

İstanbul'da görev yapan
din görevlileri adına, imam
ve müezzinlerden oluşan 45

kişilik grup, Hatay'da görev yapan
Mehmetçiği ziyaret için yola çıktı. İs-
tanbul Din Görevlileri Derneği üyesi
45 kişi, bugün saat 15.00'da Vatan
Caddesi'ndeki İl Göç İdaresi'nin
önünde toplanarak, Hatay'da görev
yapan Mehmetçiği ziyaret için yola
çıktı. Yola çıkan ekibin İstanbul'un 39
ilçesinde görev yapan imam ve müez-
zinlerden oluştuğu öğrenilirken, ziyaret
edilecek noktaların Hatay Merkez,
Kumlu ve Kırıkhan olduğu belirtildi.
Hatay'daki askeri birlikleri ziyaret ede-
cek olan kafilenin, sınır bölgesi ve Suri-
ye'de görev yapan askerler için yaklaşık
50 kurban kesecekleri ifade edildi. Ka-
filenin yarın sabah saatlerinde Ha-
tay'da olacağı belirtilirken, İstanbul
Din Görevlileri Derneği adına dernek
başkanı Metin Kaçar açıklama yaptı.
Kaçar açıklamasında, "İstanbul'da
görev yapan 8 bin 500 din görevlisi
temsilen 45 kişilik bir din gönüllüsü
grubuyla bugün buradan hareket ede-
rek yarın sabah Hatay'a Habibi Nec-
car Camii'nde Kur'an cemiyetine daha
sonra Kırıkhan, Kumlu ilçelerinde
programlara katılacağız. Türk Silahlı
Kuvvetler, Suriye de Suriyeliler için
değil, bu asil ve necip milletin geleceği
için oradadır " dedi. 

İDDİALAR TÜMÜYLE ASILSIZ
Sağlık ekipleri İstanbul’da koronavirüs

görüldüğü yönündeki iddiaları yalanladı.
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pom-
peo, bugün düzenlediği basın
toplantısında İdlib’deki durumu

değerlendirdi. Pompeo, "NATO ortağımız
Türkiye'nin, Esad, Ruslar ve İranlıların Su-

riye içinde yaptıklarının yarattığı riske karşı
kendini savunma hakkına sahip olduğuna
inanıyoruz" dedi. Basın toplantısında konu-
şan Pompeo, Suriye’deki kriz nedeniyle
özellikle sivillerin zarar gördüğünü ifade

ederek, "İhtiyacımız, 2018'deki Soçi Anlaş-
masına geri dönmeleri. Ağırlıklı olarak
Müslümanlar, Esad rejimi, Ruslar ve İranlı-
ların İdlib'in içinde yaptıkları şeylerden
zarar görüyor. Türk hükümeti bizden bir kaç

şey talep etti, tüm bu talepleri değerlendiri-
yoruz. Savunma ekibi ile birlikte ekibimiz,
daha az şiddet ve daha çok barış için en iyi
yolu ve insani krizin durdurulmasına ilişkin
yolları bulmaya çalışıyor" dedi. 

IDLIB ICIN ATESKES!
C umhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mev-

kidaşı Vladimir Putin, düzenledikleri
ortak basın toplantısında ateşkesin bu

gece yürürlüğe gireceğini belirtti. Erdoğan,
"Bu gece 00.01 yani tam gece yarısı itibariyle
ateşkes yürürlüğe girecektir. Ateşkesin kalıcı
hale getirilmesi için gereken çalışmalar hızla
ve etkin bir şekilde yürütülecektir. Amacımız
bölgedeki insani krizin daha da kötüye gitme-
sini önlemektir. İhtiyaç sahibi tüm Suriyeli-
lere ön şartsız ve ayrım gözetilmeksizin
yardım sağlanması için birlikte çalışacağız.
Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli
ve gönüllü olarak ikamet yerlerine geri dö-
nüşlerinin kolaylaştırılmasını temin edeceğiz.
Üzerinde mutabık kaldığımız ortak metni
biraz sonra dışişleri bakanlarımız sizlere açık-
layacaktır" diye konuştu.

Sivillere saldırı sukuneti bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi’de Rusya ile
varılan mutabakatın ardından Suriye rejimi-
nin yoğunlaşan ve doğrudan sivilleri hedef
alan saldırılarının sükuneti bozduğunu be-
lirtti. Erdoğan şöyle devam etti: "2018 Eylül
ayında Sayın Putin ile Soçi’de vardığımız
mutabakatla, İdlib’de nispi istikrarı sağlamış-
tık. Soçi Mutabakatı’na göre, İdlib Gerginliği
Azaltma Bölgesi muhafaza edilecek, bölgeye
yönelik saldırıların önlenmesi dahil olmak
üzere, statükonun korunmasını, gerekli tüm
tedbirleri bunun için alacaktık. Rejimin geçen
Mayıs ayından itibaren yoğunlaşan ve doğ-
rudan sivilleri hedef alan saldırıları, İdlib’de
tesis ettiğimiz sükuneti bozmuştur. İdlib Mu-
tabakatı’nın bozulmasına yol açan gelişmele-
rin birinci derecede sorumlusu,
saldırganlığıyla bölgenin istikrarını da hedef
alan rejimdir. Bu bölgede yaşayan 4 milyon
insanın tamamının terörist olarak ilan edilip,
havadan ve karadan ağır bombardımana
maruz bırakılmasını kabul etmemiz mümkün
değildir. Rejimin zulmünden kaçan ve Birleş-
miş Milletler İnsanı Yardım Ofisi verilerine
göre sayıları 1,5 milyonu bulan bölge halkı,
bizim sınırlarımıza yığılmıştır. Rejimin bura-
daki esas amacının, İdlib’i belirli bir kesim
açısından insansız hale getirmek ve oluştur-
duğu göç baskısıyla Türkiye’yi zora sokmak
olduğu açıktır. Türkiye, elbette böyle bir teh-
dit karşısında eli kolu bağlı kalacak değildir.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarına
kurduğumuz gözlem noktaları, sahadaki du-
rumu kontrol etme değil, sadece ateşkesi
takip etme, bu vazifeyle yükümlüdür."

Yeni statü kaçınılmaz hale geldi

Erdoğan, rejimin doğrudan Türk askerini
hedef alması nedeniyle İdlib’de yeni bir statü-
nün oluşturulmasının kaçınılmaz hale geldi-
ğini belirterek, "Bir süre önce bölgede Rusya
ile tesisi konusunda uzlaşmaya vardığımız is-
tikrarı sağlamak üzere, İdlib’e ilave askeri bir-
likler gönderdik. Artık hem rejimin
saldırganlığının önüne geçmek, hem de ateş-
kese riayet etmeyen diğer grupları dizginle-
mek üzere sahada çok daha aktif bir şekilde
yer aldık. Bu süreçte bölgede bulunan Rus
güçleriyle koordinasyonu sıkı tutmaya özen
gösterdik. Rejimin doğrudan askerlerimizi
hedef alan saldırganlığı sebebiyle yaşanan

üzüntü verici hadiselerin ardından İdlib’de
yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz
hale gelmiştir. Bugün Moskova’da Rus mev-
kidaşım ve ekiplerimizle bu konuyu enine bo-
yuna konuştuk, değerlendirdik. Rusya ile
aramızdaki iş birliği ruhu, bugüne kadar Su-
riye’deki ihtilafa son verilmesine yönelik
uluslararası çabalara emsalsiz bir katkı sağ-
lamıştır. Siyasi süreç ve Fırat’ın doğusu gibi
boyutları da bulunan çalışma ilişkimizi de-
rinleştirerek sürdürmeyi arzu ediyoruz. Bu
hususta bizimle hemfikir olduğuna inandığı-
mız Rusya’nın, rejimin iş birliğimizi zedeleye-
cek eylemlerine göz yummayacağına
inanıyorum. Bugünkü görüşmelerimiz İdlib
sahasında attığımız adımları, masadaki ça-
balarımızla pekiştirerek, bölgedeki soruna
kalıcı çözüm bulma irademizin bir tezahürü-
dür. Öncelikle en kısa sürede ateşkesi gerçek-
leştirecek, ardından birlikte

kararlaştıracağımız diğer adımları süratle
atacağız" dedi.

Türkiye cevap hakkını saklı tutacak 

"Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her
türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada
cevap verme hakkını saklı tutacaktır" diyen
Erdoğan, "Bu süreç içerisinde karşılıklı olarak
değerli mevkidaşımla irtibat halinde olacağız,
ilgili bakanlarımız birbirleriyle irtibat halinde
olacaklar. Suriye krizine, bu ülkenin toprak
bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde bir
çözüm bulunana kadar Türkiye, Soçi Muta-
bakatı dahil, bölgedeki inisiyatiflerini sürdür-
mekte kararlıdır. Bir kez daha Cenevre’de
kurulan müzakere masasının kalıcı barış ve
istikrarın yegane anahtarı olduğunu belirt-
mek istiyorum. Bugünkü toplantımızın Suri-
ye’deki ihtilafa kalıcı çözüm bulunması
çabalarına katkı vermesini temenni ediyo-
rum" ifadelerini kullandı.

Putin: Uzlaşma sağlandı 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise
Türkiye ile ikili ilişkilerin yüksek seviyede ol-
ması nedeniyle fikir ayrılıkları olsa da çözüm
ve ortak noktaların bulunabildiğini ifade ede-
rek, "Fiilen militanlar yeni çatışmaları tetikle-
diler. Halihazırda, Türk askerleri arasında da
kayıplar var. Bu sebeple Sayın Cumhurbaş-
kanı’na ve vatandaşların aile fertlerine taziye-
lerimizi yenilemek istiyorum. Türk
partnerimizle Suriye meselesinde bazen
görüş ayrılıklarımız oluyor. Fakat kritik du-
rumlarda her zaman elde edilen mutabakat-
lara ve ikili ilişkilerimizin yüksek seviyesine
dayanarak, uzlaşabilmeyi başarıyoruz. Ortak
noktalar bulmayı başarıyoruz, çözümler üre-
tiyoruz. Bugün de öyle oldu. Bugün, ülkeleri-
mizin Astana formatı çerçevesindeki
çalışmaları devam ettirmeye niyetli olduğunu
bir kez daha teyit etmek istiyoruz. Astana sü-
reci, Suriye meselesinin çözümüne ciddi bir
ivme kazandırdı. Heyetler, İdlib’deki kriz ko-
nusunda detaylı görüşmeler yaptılar. Suri-
ye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün
korunmasından yanayız. Uluslararası terör
örgütleriyle mücadelemizi de sonlandırmaya-
cağız, bu konuda da kararlıyız. Bizim ilişkile-
rimizin seviyesini teyit ettiği için Erdoğan’a
teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin arasında önce ikili ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin sonunda iki
lider İdlib'de ateşkes sağlanacağı konusunda mutabakat metni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için gereken çalışmalar etkin bir şekilde yürütülecektir” dedi

AB Dış İlişkiler
ve Güvenlik

Politikası 
Yüksek Temsil-

cisi Borrell,
Türkiye ile
Rusya'nın,

İdlib Gerginliği
Azaltma Böl-

gesi'nde uygu-
lanmak üzere

anlaşmaya
vardığı ateşkes

sürecini 
memnuniyetle

karşıladığını
belirtti

avrupa Birliği (AB) Dış İlişki-
ler ve Güvenlik Politikası Yük-
sek Temsilcisi Josep Borrell,

Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği
Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere
anlaşmaya vardığı ateşkes sürecini mem-
nuniyetle karşıladığını belirtti. Hırvatis-
tan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen İdlib
ve sığınmacı odaklı olağanüstü dışişleri
bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere
açıklamalarda bulunan Borrell, ateşkes sü-
recinin iyi niyet göstergesi olduğunu söy-
ledi. AB'nin, Türkiye ve Rusya ile ilişkileri
düzeltmesi gerektiğine işaret eden Borrell,
görüşülmesi gereken birçok konu bulun-
duğunu kaydetti. Borrell, "Ateşkes sürecine
ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyo-
rum. Bunlar çok iyi haberler." dedi.

İnsani boyuta odaklanmalıyız

AB dışişleri bakanlarının, ateşkes sürecinin
uygulanmasına katkıda bulunacak yetkisi
olmadığının altını çizen Borrell, "Biz daha
fazla insani boyuta odaklanmalıyız." de-
ğerlendirmesinde bulundu. Borrell, Türki-
ye'ye yönelik ilave fonların da
görüşüleceğine değinerek, "Türkiye, 4 mil-
yon sığınmacıya ev sahipliği yaparak çok

büyük bir yük üstleniyor. Bunu anlamamız
gerekiyor. Ancak yine de sığınmacılar baskı
aracı olarak kullanılmamalı." diye konuştu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölge-
si'nde ateşkes

Türkiye ile Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma
Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya
vardığı ateşkes süreci başladı. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tara-
fından Rusya'nın başkenti Moskova'da
mutabakat sağlanmıştı. Moskova'da varı-
lan anlaşmanın detaylarında, şu maddeler
yer almıştı: "İdlib Gerginliği Azaltma Böl-
gesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri
faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01’den iti-
baren durdurulacak. M4 kara yolunun ku-
zeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6
kilometre derinliğinde bir güvenli koridor
tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine
dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya sa-
vunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde
kararlaştırılacak. Türk ve Rus devriyeleri,
15 Mart'ta M4 kara yolunun Trumba'dan
(Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al
Havr'a kadar olan kesimi boyunca
başlatılacak."

ABD: Türkiye savunma hakkına sahip

Çavuşoğlu ve
Lavrov okudu

İki liderin konuşmalarının ardından varılan
mutabakat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
tarafından okundu. Mutabakat metninde ise
şu ifadeler yer aldı: "İdlib Gerginliği Azaltma
Bölgesi’ndeki temas hattı boyunca tüm askeri

faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat
00:01’den itibaren durdurulacaktır. M4 kara-
yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6
kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis
edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair
ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti

ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları
arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.
Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 ta-
rihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Sera-
kib’in 2 kilometre batısı) Ain-Al-Havr’a kadar
olan kesimi boyunca başlatılacaktır."

Avrupa Birliği Moskova’daki
karardan memnun
Avrupa Birliği Moskova’daki
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karardan memnun
Avrupa Birliği Moskova’daki
karardan memnun
Avrupa Birliği Moskova’daki
karardan memnun
Avrupa Birliği Moskova’daki
karardan memnun
Avrupa Birliği Moskova’daki
karardan memnun

Borrell, Türkiye ile Rusya arasındaki gerginliğin azalmasının
Avrupa ve dünya için sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Okyanusta virüs
alarmı verildi
ABD’nin San Francisco açıklarında demir
atan Grand Princess adlı lüks yolcu
gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs
(Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
Mürettebat ve yolcular, 3 bin 483 kişinin
bulunduğu lüks yolcu gemisine koron-
avirüs test kitleri havadan bırakıldı

Grand Princess lüks
yolcu gemisinde bulunan
71 yaşındaki kişi gemiden

ayrıldıktan sonra California eyaleti
sınırları içinde koronavirüsten haya-
tını kaybetti. Planlanmış yolculu-
ğunu iptal eden Grand Princess
gemisi San Francisco açıklarında
demir attı. Karaya yanaşmasına izin
verilmeyen yolcu gemisinde 2 bin
383 yolcu ve bin 100 mürettebat bu-
lunuyor. Bazı yolcular odalarına ka-
panırken, koronavirüse maruz
kaldığından şüphe edilen yolculara
test yapılması için California Ulusal
Güvenlik görevlileri helikopter ile ge-
miye Kovid-19 test kiti bıraktı.

ABD bütçe ayırdı 

Lüks yolcu gemisinin sahibi olduğu
firmadan yapılan yazılı açıklamada,
"Halk sağlığı yetkilileri, tüm test so-
nuçları alınana kadar hiçbir yolcu-
nun karaya çıkmasına izin
verilmeyeceğini bildirmiştir” ifadele-
rine yer verildi. Gemide bulunan tıbbi
görevliler tarafından koronavirüse
maruz kaldıklarından şüphe edilen
yolculara testler uygulanacak ve ör-
nekler yine helikopter ile Richmond
kentinde bulunan laboratuvara gön-
derilecek. ABD Senatosu koronavi-
rüs ile savaşmak için 8,3 milyar
dolarlık bütçe ayırdığını açıkladı.

KKTC'ye hastane
müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın talima-
tıyla Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti
Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı hasta-
nenin son teknoloji donanımlarına
sahip olacağı öğrenildi. Erdoğan'ın,
"Kıbrıs Türklerinin en iyi sağlık hizmeti
alması için gerekenler yapılsın" talimatı
verdiği ifade edildi. Yeni hastane; nite-
likli hasta odalarıyla, modern ameliyat-
haneleri ve laboratuvarlarıyla; son
teknoloji MR, tomografi, CT anjiyo,
Pet-CT, dijital röntgen ve benzeri gö-
rüntüleme sistemleriyle hizmet
verecek. 270 dönüm arazi üzerine inşa
edilecek hastanenin yapımı ile ilgili
proje çalışmalarında ise sona gelindi.
KKTC'ye yeni hastane yapılacağı müj-
desini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay ile birlikte Kapalı Maraş'ın açıl-
ması ile ilgili yapılan toplantıya katılan
Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ta-
limatıyla Lefkoşa'ya tam donanımlı bir
hastane yapılacağını açıkladı.

Bir sağlık üssü

KKTC'de yapılacak hastane tam do-
nanımlı bir sağlık üssü olacak şekilde
yapılacak. En modern teknik imkân-
larla inşa edilecek hastane, ileri tekno-
loji ürünü cihazlara ve donanımlara
sahip olacak.  Dijital altyapı ile güçlen-
dirilecek hastanede, vatandaşın sağlık
hizmetini en hızlı ve kolay şekilde halle-
deceği bir sistem kullanılacak. Bu çer-
çevede; nitelikli hasta odalarıyla,
modern ameliyathaneleri ve laboratu-
varlarıyla; son teknoloji MR, tomo-
grafi, CT anjiyo, Pet-CT, dijital röntgen
ve benzeri görüntüleme sistemleriyle
hizmet verecek. Hastaneye başvuran
hastalar, sağlıkla ilgili sorunlarının ta-
mamını, başka bir yere gitmek zorunda
kalmadan sonuçlandırabilecek.
KKTC'de şuanda 42 yıl önce faaliyete
geçen Lefkoşa Dr. Burhan Nalban-
toğlu Devlet Hastanesi’ni kullanılıyor.

Mike
Pompeo

Recep
Tayyip
Eroğdan

Vladimir
Putin
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RESSAM
Özlem Şeran,
dünya gene-

linde artan kadına yöne-
lik şiddet temasını
tuvallerine taşıdı. Ha-
cettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Resim Bölümü
mezunu olan Şeran,
çocukluk tutkusu
olan resim sanatını,
evinin bir bölü-
münü atölyeye 
çevirerek, çalış-
malarını sürdü-
rüyor. Kadına
şiddet tema-
sıyla 8 Mart
Dünya Ka-
dınlar Günü
dolayısıyla
14'üncü ki-
şisel sergi-
sini bugün
açacak
Şeran,
dünya-

nın dört bir yanındaki
kadın ve çocuğu, siyahi,
beyaz, yaşlı, genç ayırt et-
meden tuvaline yansıttı.
Resimlerinde, şiddeti ka-
dınların ve çocukların ba-
kışlarına ve mimiklerine
yansıyan üzüntülü ifade-
lerle anlatan Şeran, 35
yağlı boya çalışmasını 
sanatseverlerle 
buluşturacak.

Kadın isterse her
şeyi yapar

Son sergisi hakkında bilgi
veren Şeran, dünyada ka-
dınlara yapılan haksızlığı
ve şiddeti, kadınların yü-
züne yansıtarak anlattı-
ğını söyledi. "Şiddet,
sadece bedensel değil psi-
kolojik olarak da yapılı-
yor. Resimlerimin
bazılarında bir erkek eli
var ama o el kadına yeti-
şemiyor ve dokunamıyor.
Ama kadınların gözle-

rinde hüzün var. Şiddetin
bu kadar arttığı bir dö-
nemde kadınların ruhun-
daki hüznü ve bıkkınlığı
gözlerindeki hüzünle ak-
tarıyorum." diyen Şeran,
çocukları konu alan re-
simler de yaptığını söy-
ledi. Şeran, kadınların çok
güçlü olduğunu ve pes et-
memeleri gerektiğine işa-
ret ederek, "Kadınlar,
şiddeti affetmemeli. Ka-
dınlara tavsiyem ayakları
üzerinde durmalı ve ken-
dilerine mazeret üretme-
meli. Ben evime atölye
kurdum ve çalışıyorum,
isterse kadın her şeyi
yapar. Yeter ki istesin."
dedi. Şeran, Panora
Sanat Merkezi'nde açıla-
cak sergide, sadece kadın
ve çocuk temalı canlı
renklerle oluşturduğu
yağlı boya tabloları re-
simseverlerle buluştura-
cağını söyledi.

G üzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları
Bölümü öğretim üyesi Dr.

Öğr. Üyesi Latife Aktan Özel’in
2011-2019 yılları arasındaki öğ-
rencilerinin çalışmalarından olu-
şan sergi, özgün motifler ve klasik
örneklerden oluşurken sergide
daha önce çini sanatında denen-
memiş katmanlı çini eserleri de yer
aldı. Sergideki eserlere dair bilgile-
rin aynı zamanda cep telefonların-
daki QR kod ile dijital olarak da
görüntülenebileceğini ve 17
Mart'a kadar sanatseverleri bekle-
diklerini belirten Latife Aktan Özel
şunları söyledi: "Sergimiz aynı za-
manda dijital sergi olarak da
açıldı. Eserlerimizde klasikten yola
çıkıp özgün çalışmalar yapıyoruz.
Burada gördüğünüz eserlerin
hepsi özgün çalışmalardır ve esin
kaynakları vardır. Araba jantın-

dan, rögar kapağından, bardak-
tan, tavus kuşundan esinlenilerek
üretilmiş motifler ve var olan çi-
çeklerin stilize edilmiş halleriyle
harmanlanarak çıkan eserlerimiz
var. Biz bu çalışmaları yaparken
farklı teknikler de uyguladık. Kat-
manlı çini tekniği bunlardan bir
tanesi. Daha önce olmayan bir
tekniği biz Türk çini sanatına ka-
zandırdık. Çalışmalarımızın birço-
ğunda sürekli olarak bunu
taşıyoruz."

Düşüncelerini
paylaşıyorlar

Mezun olan 27 öğrencinin
100’den fazla eserinin bulundu-
ğunu ifade eden Özel, "27 mezu-
numuzun eserlerinden oluşan
sergimizde 100'den fazla eser var.
3 kat içerisinde bu eserleri sergili-
yoruz. İlk katta esin kaynağı olan

motiflerden üretilen tasarımlar,
ikinci katta eserler ve son katta
projeler var. Mekanlar ile bütün-
leştirilen çininin günümüz versi-
yonu üretimlerinden
bahsediyoruz. Eğitimini tamamla-
yan öğrencilerimiz zaman içeri-
sinde eserlerini günümüz yaşam
şartlarına ve mekânlarına taşıma-
nın yollarını düşünüyor ve bizimle
paylaşıyorlar." diye konuştu.

Birçok teknik yenilik var 

Türk çini sanatının varoluşundan
günümüze kadar geçen yüzyıllar
içerisinde değişim ve yeniliği ilke
edindiğini belirten Özel, "Biz de
bu yenilikler ve farklılıklardan yola
çıkarak günümüz çinisini oluştu-
rurken günümüz teknolojisinden
yararlandık, malzemelerinden ya-
rarlandık ve birçok tekniğe yenilik
katmaya getirdik" dedi. DHA

KÜLTÜR SANAT
CUMARTESİ 7 MART 2020 13

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları
Bölümü Çini mezunlarının eserlerinden oluşan “Özgün
Başlangıçlar” Çini Sergisi Kandilli Yerleşkesi’nde 3 Mart’ta açıldı

Tiyatroda 104 oyun birden var
İzmir Devlet 

Tiyatrosu (İDT),
İzmir'deki 

sahnelerde ve 
11 turnede bu ay

içinde toplam 
104 kez perdelerini
açarak izleyicilerle 

buluşacak

KONAK,Karşıyaka sahne-
leri ve Bornova Kültür Mer-
kezi Bozkurt Kuruç

Sahnesi'nde seyircisini ağırlayan İDT,
turneler kapsamında Ankara, Karabük,
Zonguldak, Edirne, Çanakkale, Denizli,
Muğla, Niğde, Kayseri, Uşak ve İz-
mir'in Foça ilçesinde de oyunlarını sah-
neleyecek. Oyunlar arasında "Kafesten
Bir Kuş Uçtu", "Arf Sabiti", "Annemin
Son Çılgınlıkları", "Kim Bay Schmitt?",
"İkimizin Dünyası", "Kanlı Düğün",
"Kantocu", "İkimizin Dünyası" gibi kült
eserler yer alıyor. Öte yandan, "İki
Köyün Masalı", "Kuzu Maydanoz'un

Maceraları" adlı eserler de küçük tiyat-
roseverlerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye'nin her yerine 
oyun götürüyorlar

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent
Ulukut,  yaptığı açıklamada, 2019-2020
sezonuna iddialı başladıklarını, 3 çocuk
oyunu ile iki müzikalin de aralarında
yer aldığı 17 prodüksiyonu sanatsever-
lere ulaştırdıklarını belirtti. Çalışmala-
rını Anadolu'ya da taşıdıklarını anlatan
Ulukut, "İzmir'de bir oyunu sahneledik-
ten 1-2 hafta sonra dekoru topluyoruz
ve Türkiye'nin bir başka ilinde sahneye

çıkıyoruz. Devlet Tiyatrosunun mis-
yonu, seyirci sayısını artırmak. Biz de
çok düşük ücretlerle oynuyoruz ve kad-
romuzla her yere yetişmeye çalışıyo-
ruz." dedi. Ulukut, Türkiye'deki diğer
devlet tiyatrolarının da Anadolu'da tur-
neler düzenlediklerine dikkati çekerek
gittikleri yerde özellikle çocukların
yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve çok
sayıda davet aldıklarını aktardı. Biletli
seyircilere ulaşırken aynı zamanda sos-
yal sorumluluk projelerine de imza at-
tıklarını dile getiren Ulukut, kimsesiz
çocuklara da cezaevindeki hükümlülere
de tiyatroyu götürdüklerini ifade etti.
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8 Mart Dünya
Kadınlar Günü

kutlu olsun

Hem Kullanılıyor
Hem Sergileniyor
Sergide eseri yer alan öğrencilerden emine
Serra demirel ise eserlerin genel itibariyle
özgün eserler olduğunu, doğadan ve başka
objelerden esinlenildiğini belirterek şunları
söyledi: "geçmişten günümüze eserler incele-
nerek birçok farklı eser çıkarılabiliyor. Özel-
likle bizim okulumuzda geleneksele bağlı
kalınarak çok daha modernize işler yapılabi-
liyor ve bunu hayatımıza da uygulayabiliyo-
ruz. Bu eserleri hem kullanma hem de
sergileme şansı oluyor."

CINI SERGISI
ACILIS YAPTI

Kadınlar için
resim yapıyor
Kadına şiddet temasıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 14'üncü
kişisel sergisine hazırlanan Şeran, şiddeti kadınların ve çocukların
bakışlarına, mimiklerine yansıyan üzüntülü ifadelerle resmetti

Kadınlar alışveriş
yapmayı 
sevİyor
Kadınların, en çok perşembe
günleri öğle tatillerinde, en az
da cumartesi günleri online
alışveriş yaptıkları belirlendi

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş
sitesi Avantajix.com’un, 8 Mart Dünya
kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyele-

rinin bir kısmı arasında yaptığı ankete göre, inter-
netten en fazla alışverişi 25-34 yaşları arasındaki
kadınlar yapıyor. kadınlar e-alışveriş için en yoğun
mesaiyi ise perşembe günleri harcıyorlar. Hafta sonu
tatili için uçak, otel rezervasyonu ile yine hafta sonu
kullanılacak giyecek, kozmetik ürünleri ağırlıklı olarak
perşembe günleri satın alan kadınların gün olarak
ikinci tercihleri pazartesi oluyor.

Ürünler oldukça çekici

Online alışveriş için öğle tatili olan 12.00 - 13.00 saatleri
arasını kullanan kadınların, alışveriş yapmak için inter-
nete en az girdikleri günler ise önce cumartesi, sonra da
pazar. erkeklerin bir ürünü online satın almaları 10 dakika
sürerken, kadınlar daha ince eleyip sık dokudukları için olsa
gerek önceden beğendikleri bir ürünü satın almaları bile or-
talama 20 dakikayı buluyor. e-ticaret sitelerinden en çok kı-
yafet satın alan kadınlar, daha sonra sırasıyla takı, kozmetik
ürünler, ayakkabı, çanta ve teknoloji ürünleri için para harcı-
yorlar. kadınların çoğunluğu, e-ticaret sitelerinde sunulan ürün-
lerin ortalama fiyatları 50-75 TL arasında olduğunda, alışverişin
çok daha çekici hale geldiğine vurgu yapıyorlar.



tFF 1'inci Lig'de üst sıralara tırman-
mak isteyen Altınordu, pazar günü
konuk edeceği Cesar Grup Ümrani-
yespor'u yenerek rakibi karşısındaki
kazanamama serisini sonlandırmayı
hedefliyor. İstanbul ekibiyle şimdiye
kadar 7 kez karşı karşıya gelen kır-
mızı-lacivertliler sadece 1 maçta sa-
hadan 3 puanla ayrılmayı başardı. İki
takım arasındaki 4 müsabakada Üm-
raniyespor galip gelirken, 2 karşı-
laşma beraberlikle sonuçlandı.
Altınordu, Ümraniyespor karşısın-
daki tek galibiyetini 14 Mayıs 2017'de
deplasmanda 2-1'lik skorla aldı. Al-
tınordu-Cesar Grup Ümraniyespor
maçında eski dostlar da rakip olacak.
Daha önce Bucaspor'da birlikte çalı-
şan Altınordu Teknik Direktörü Hü-
seyin Eroğlu ile Ümraniyespor Teknik
Direktörü Sait Karafırtınalar, bu
sezon ikinci kez kozlarını paylaşacak.
Sezonun ilk yarısında Sait Karafırtı-
nalar'ın çalıştırdığı Altay, Hüseyin
Eroğlu'nun görevde olduğu Altınor-
du'yu 3-0 yenmişti. Ümraniyespor'da
top koşturan Timur Temaltaş da eski
takımının karşısına çıkacak. Eski Al-
tınordulu Serkan Göksu ise cezası
nedeniyle forma giyemeyecek.
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Ümranİyespor

kabus 
gİbİ!

istanbul Büyükşehir Belediyesi Spor
Kulübü, olimpik tekvandocu Nur Tatar
Askari ile sözleşme imzaladı. İstanbul
ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübü-
müz, olimpik tekvandocu Nur Tatar As-
kari ile sözleşme imzaladı. Milli

tekvandocu Nur Tatar Askari yeniden
İstanbul BBSK ailesine katıldı. Kulübü-
müz, olimpik sporcu ile 1 yıllık sözleşme
imzaladı. Nur, daha önce 2013-2017 yıl-
ları arasında yine Istanbul BBSK bün-
yesinde spor kariyerini sürdürmüştü.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda
gümüş madalya kazanan Nur Tatar As-
kari, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda
kulübümüz sporcusu olarak bronz ma-
dalyanın sahibi olmuştu. Nur, bu yıl ise
Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat
Oyunları'nda tekrar İstanbul BBSK
sporcusu olarak madalya mücadelesi
verecek" denildi.

T FF 1’inci Lig’de son 9 haftaya girilirken,
zirve yarışı da kızışıyor. Bugün oynana-
cak olan maçlarla birlikte 26’ncı haftanın

heyecanının yaşanacağı ligde, özellikle yarın
şampiyonluk mücadelesi veren ekipler kritik ran-
devulara çıkacak. 14:00’de lig lideri Hatayspor,
sahasında 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayacak.
16:30’da ise 38 puanla 6’ncı sıradaki Fatih Kara-
gümrük’ün konuğu 3 puan önündeki Adana De-
mirspor olacak. Günün son randevusunda ise;
41 puanla 4’üncü basamaktaki Bursaspor, 10
puan gerisindeki İstanbulspor’u konuk edecek.

Hakem Öğretmenoğlu

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Bur-
saspor ile İstanbulspor arasında oynanacak olan
bu mücadele saat 19:00’da başlayacak. Türkiye
Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıkla-
mada, söz konusu maça atanan Özgür Yan-
kaya’nın antrenmanda sakatlanması sebebiyle,
bu zorlu randevuda Antalya bölgesi üst klasman
hakemi Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Ali
Akkor ve Hakan Karabalcık yapacak. Karşılaş-
manın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker ola-
cak.

Bursa galibiyete hasret

26’ncı haftaya 41 puanla giren Bursaspor, 3
maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyecek.
Son olarak sahasında Adana Demirspor’u 2-
1’lik skor ile geçen Bursa temsilcisi, daha sonra
oynadığı maçlarda; BB Erzurumspor’a 2-1 kay-
bederken, evinde Altay ile 2-2 ve deplasmanda
Cesar Grup Ümraniyespor ile 1-1 berabere
kaldı. Yeşil beyazlılarda bu zorlu maç öncesinde
3 eksik bulunurken; kart cezalıları Burak Altıpar-
mak, Abdullahi Shehu ve cezası devam eden
Özer Hurmacı görev alamayacak.

İstanbulspor formda olan taraf

Sezonun ikinci yarısında forma bir görüntü
çizen İstanbulspor, son 5 maçında kaybetmedi.
31 puanla 12’nci basamakta yer alan İstanbul
temsilcisi, son 5 mücadelesinin 3’ünde galibiyete
ulaşırken, iki kez de rakipleriyle puanları paylaştı.
Bu süreçte; evinde CG Ümraniyespor’u 2-1 yen-
mesinin ardından Balıkesirspor deplasmanında
da 5-0’lık galibiyet elde eden İstanbul ekibi, Bo-
luspor ve Keçiörengücü’ne karşı golsüz beraber-
liklerin ardından son olarak oynadığı maçta
Adanaspor’u evinde 1-0 ile geçti. İstanbuls-
por’da da bu maç öncesinde kart ce-
zalısı Oğuzhan Berber forma 
giyemeyecek. 
DHA

İbb’nİn gözdesİ nur tatar askarİ
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mücadelesi veren ekipler bugün
kritik maçlara çıkacak.

Şampiyonluk iddiasını sürdüren
Bursaspor ise 3 maçlık galibiyet

hasretini İstanbulspor'u
sahasında ağırlayacağı maçta

dindirmek istiyor

iki ekip bugüne kadar Süper Lig,
Türkiye Kupası ve 1’inci Lig’de
olmak üzere 32 kez karşı karşıya
geldi. Taraflar bu süreçte 11’er
galibiyet elde ederken, geride
kalan 10 mücadele ise eşitlikle
sonuçlandı. Bursaspor’un ev sa-
hipliğinde oynanan 15 maçta ise

yeşil beyazlılar 6 galibiyet elde
ederken, İstanbulspor’un deplas-
manda yüzü 5 kez güldü. Kalan
4 maçta taraflar eşitliği boza-
madı. Ligin ilk yarısında İstan-
bul’da oynanan maçı ise
Bursaspor, 2-1’lik skorla 
kazanmıştı. 

Galibiyetler eşit sayıda

zafer peşinde

Fenerbahçe yara sarmak istiyor
Süper Lig'de kötü gidişatı devam eden Fenerbahçe, Denizlispor karşısında 3 puan arayacak. Sarı
lacivertliler Ege temsilcisini mağlup ederek, çıkışa geçmek ve taraftarıyla barışmak istiyor
Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper
Lig'de bu akşam 40. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başla-
yacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönete-
cek. Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren ve son
5 maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe, haftaya
39 puanla 7. sırada giriyor. Ersun Yanal ile yolla-
rını ayıran sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor
karşısına teknik direktörsüz çıkacak. İki takım ara-
sında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette
geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-si-
yahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise bera-
bere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki
89 golüne, Denizlispor 34 golle karşılık verdi. Se-
zonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fener-
bahçe 2-1 kazandı.

Denizlispor galibiyete hasret

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı
son 11 maçta galibiyete ulaşamadı. Fenerbahçe
karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-
2005 sezonunun ikinci yarı-
sında, 18 Mart 2005 tarihinde
evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-
siyahlılar, daha sonraki 11 ran-
devudan 8'ini kaybetti, 3'ünde
berabere kaldı.

Fenerbahçe son 7 maçı
kazandı

Fenerbahçe, Denizlispor ile
ligde yaptığı son 7 maçı da üçer
puanla kapattı. Sarı-lacivertliler,
2006-2007 sezonunun ikinci ya-
rısında evinde 2-2 berabere kal-
dığı rakibiyle daha sonra
2007-2008, 2008-2009, 2009-
2010 ve bu sezonun ilk yarı-
sında oynadığı maçlarda galip
geldi.

Denizlispor'un galibiyeti yok

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da
yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük
üstünlüğü göze çarpıyor. İstanbul'da yapılan 18 lig
maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 2 maç
berabere sonuçlandı, Denizlispor, Fenerbahçe'ye
karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi. İstan-
bul'da Fenerbahçe'nin 59 golüne, Denizlispor 15
golle karşılık verebildi. Denizlispor, İstanbul'daki
beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-
2007'de de 2-2'lik skorlarla aldı. Bu arada, 1983-
1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk
sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişe-
hir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip
gelmişti.

Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibi-
yetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.
Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonla-
rında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maç-

lardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor karşısına 3 oyun-
cusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sa-
katlıkları süren Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar
ile Simon Falette, Yukatel Denizlispor karşısında
forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de bir süredir sa-
katlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun durumu ise
maç saatinde belli olacak. Sakatlığını atlatan fakat
maç eksikliği bulunan tecrübeli futbolcunun du-
rumu belirsizliğini koruyor. Bu isimlerin yanı sıra
Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muric ve Altay
Bayındır sarı kart görmeleri durumunda 26. hafta-
daki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı
duruma düşecek.

Hasan Ali, Serdar ve Dirar oynayabilecek

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Trab-
zonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada
Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Dirar, forma

giyememişti. Ligdeki Antalyaspor
maçında hafif sakatlıklar yaşayan
Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve
Dirar, Yukatel Denizlispor karşısında
forma giyebilecek.

Emre Belözoğlu teknik
heyette yer aldı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılı-
şının ardından antrenörler Volkan
Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih
Yıldız'ın yanı sıra tecrübeli futbolcu
Emre Belözoğlu da antrenmanda ta-
kımın başında yer almıştı. Sarı-laci-
vertliler antrenmanda, tecrübeli
futbolcu Emre Belözoğlu ile antre-
nörler Volkan Demirel, Zeki Murat
Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde
çalışmıştı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper
Lig'in 25. haftasında bu akşam saha-
sında Trabzonspor ile mücadele ede-
cek. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda
saat 17.00'da başlayacak maçı hakem
Halis Özkahya yönetecek. Ligin ilk
yarısındaki karşılaşmadan 4-1 mağ-
lup ayrılan Gaziantep temsilcisi, ya-
rınki maçta ise taraftar desteğiyle
galibiyete ulaşmanın hesaplarını
yapıyor.

Muğdat ve Jefferson
oynayabilir

Gaziantep FK'de sakat oyuncuların
iyileşmesi teknik heyetin yüzünü gül-
dürüyor. Sezon başından Galatasa-
ray'dan transfer edilen ancak hazırlık
maçlarında yaşadığı sakatlık nede-

niyle yeni takımının formasını henüz
resmi maçlarda sırtına geçiremeyen
Muğdat Çelik'in tedavisi tamamlandı
ve bir süredir takımla idmanlara 
katılıyor. 
Öte yandan ligin ilk yarısında sakatla-
nan ve yaklaşık 2,5 aydan beri forma-
sına hasret kalan Junior Jefferson'ın
iyileştiği ve takımda görev alabilir se-
viyeye geldiği bildirildi. Muğdat 
Çelik ile Jefferson, Trabzonspor ma-
çında görev alabilmek için teknik di-
rektör Marius Sumudica'dan talimat
bekleyecek. Geçen haftaki Medipol
Başakşehir maçında hastalığı nede-
niyle kadroda yer almayan Muham-
met Demir'in iyileştiği ve görev
verilmesi halinde sahada olabileceği
aktarıldı.
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B eşiktaş'ın futbolda 'Ben varım'
diyen kadınlara destek veren Vo-
dafone ile gerçekleştirdiği iş birliği

neticesinde, Vodafone Park yarın özel bir
maça ev sahipliği yapacak. 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında,
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yarın saat
17.00'de oynanacak Vodafone Kupası
maçında İspanya'dan Atletico de Madrid
Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. Bi-
letleri stat gişelerinden temin edilebilen
maça girişler ücretsiz olacak ve Passolig
gerekmeyecek. Maçın tanıtım toplantısı;
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Voda-
fone Türkiye CEO'su Colman Deegan,
Beşiktaş Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar
Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Ku-
rulu Üyesi Fırat Fidan, Vodafone Türkiye
İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Engin
Aksoy ve Meltem Bakiler Şahin, kadın
futbol takımı teknik ekibi ve sporcuların
katılımıyla Vodafone Park'ta gerçekleşti-
rildi.

Başkan davet etti

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet
Nur Çebi, tanıtım toplantısında yaptığı
konuşmada, "Beşiktaş, Türk sporunun
mihenk taşı, kurulduğu günden bu yana
sadece erkeklerin değil kadınların da spor

yapma olanağı bulduğu bir kulüp. 1936
yılında Berlin Olimpiyat Oyunları'na Tür-
kiye'yi temsilen kadın sporcu gönderen ilk
kulüp. Beşiktaş'ta yetişen Halet Çambel
ve Suat Fetgeri milli forma ile olimpiyat
oyunlarına katılan 'ilk Türk kadın sporcu-
lar' olarak Türk spor tarihine isimlerini
yazdırdılar. İlerleyen yıllarda da kadınları-
mız hentboldan voleybola, basketboldan
futbola her branşta Beşiktaş çatısı altında
spor yapma imkanı yakaladı. Beşiktaş ola-
rak en büyük kazancımız budur ve bun-
dan da gurur duyuyoruz. Biz sporun
cinsiyeti olmadığına inanıyoruz; yeteneği
ve azmi olan herkes Beşiktaş çatısı altında
her spor dalında temsil edilebilir. 80 yıl
önce Türkiye'den olimpiyatlara ilk defa
kadın sporcu gönderen bir kulübün tem-
silcileri olarak, hayatın her alanında ol-
duğu gibi sporda da eşitlikten yana
olduğumuzun altını çizmek isterim. Voda-
fone ile kadın futbolunda yakaladığımız
başarılı çizgiyi devam ettirmeye kararlıyız"
dedi.

Biz futbolu önemsiyoruz

Taraftarlarımaça davet eden Başkan Çebi,
"Sporcu yetiştiren, altyapıya önem veren,
olimpiyatlarda başarılı sporcular yetişti-
ren bir camianın oluşması hepimizin

ortak çabasıyla mümkün olacak. Türk
spor camiasının ilk ve lokomotif kulübü
Beşiktaşımız, bu dönüşümde üzerine
düşen görevi yerine getirmeye hazır. Vo-
dafone ile Dünya Kadınlar Günü'ne özel
düzenlenen bu etkinlik, futbolun sadece
erkek egemenliğinde olmadığını, kadınla-
rın da yeteneklerini sergileyebileceğini
gösteriyor. Dört Büyük kulüp arasında
kadın futbol branşında takımı olan ve bu
branşa destek veren tek kulübüz. Kadınla-
rımızın futbolun içinde olmalarını çok
önemsiyoruz. Bu kapsamda kadın futbo-
lunun gelişmesine destek olan sponsoru-
muz Vodafone'a da ayrıca teşekkürlerimi
sunuyorum. Dünya Kadınlar Günü'nde
bütün kadınlar için sahaya çıkıp mücadele
edecek kadın futbolcularımıza başarılar
diliyor, bütün taraftarlarımızı ve camia-
mızı Atlético de Madrid ile yapacağımız
bu heyecanlı müsabakayı izlemeye davet
ediyorum" diye konuştu.

Kadınların varlığı kıymetli

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Dee-
gan ise cinsiyet eşitliğine büyük önem ver-
diklerini belirtti. Beşiktaş ile bu kez kadın
futbolu için güçlerini birleştirdiklerini an-
latan Deegan, "Amaç odaklı bir şirketiz.
Teknolojiyi insanların hayatını iyileştirmek

için kullanmak istiyoruz. Herkesi kapsa-
yan bir dijital toplum hedefliyoruz. Cinsi-
yet eşitliğine önem veriyoruz. Futbol erkek
işidir demek, yanlış. Kadınlar da en az er-
kekler kadar iyi futbol oynayabilir. Voda-
fone Kupası'nda bunu hep birlikte
göreceğiz. Takımlarımıza başarılar diliyo-
rum. Sayın Başkan'a ve Beşiktaş camia-
sına teşekkür ediyorum. Kadın futbolunu
desteklemeye devam edeceğiz. Futbolda
'Ben varım' diyen kadınların yanında ol-
mayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cinsiyet ayrımını önleyeceğiz

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı Engin Aksoy ise etkinlikle ilgili
şunları söyledi:"Hem sporu hem de sosyal
sorumluluğu içinde barındıran bir projeye
imza atıyoruz. Bugüne kadar kadınların
güçlenmesine yönelik birçok projeye imza
attık. 'Futbolda ben varım' diyen tüm ka-
dınları destekliyoruz. Cinsiyet ayrımcılığı-
nın önüne geçmek istiyoruz. İnanıyoruz ki
yarın Vodafone Park tamamen dolacak.
Maça gelecek her bir sporsever için Beşik-
taş Kadın Futbol Takımı'na destekte bulu-
nacağız. Türkiye'de kadın futbolunu
yaygınlaştırmak istiyoruz. Vodafone Ku-
pası'nın bu konuda önemli bir farkındalık
sağlayacağını düşünüyoruz." DHA
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Spor çalıştayı final yaptı
Başakşehir Belediyesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) iş birliğinde düzenlenen ‘Akademik ve
Reel Sektör İş Birliğinde Spor Çalıştayı’nda sporlarla ilgilenen gençlerin talep ve dilekleri konuşuldu
ÇOK sayıda akademisyen ve beden eği-
timi meslek yüksekokulu öğrencisinin
katıldığı çalıştayda, çeşitli sporlarla ilgile-
nen gençlerin talep ve dilekleri konu-
şuldu, çözüm yolları arandı. Şehitler için
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başla-
yan çalıştayda, Başakşehir Belediye Baş-
kanı Yasin Kartoğlu ile İGÜ Rektörü
Prof. Burhan Aykaç birer konuşma
yaptı. Çalıştaya katılan Başakşehir Bele-
diye Başkanı Yasin Kartoğlu, şehircilik
konusunda Fatih Sultan Mehmet’i örnek
aldıklarını belirterek, “Şehri adab etme-
nin yolu insanları mutlu etmekten geçi-
yor. İnsanların ne ile mutlu olduğunu
anlamak için de tespitler yapmamız ge-
rekiyor. Çalıştaylar tespit yapmanın bir
yolu. Bu çalıştayların gençlerin ne istedi-
ğini tespit edeceğini ve geleceğe dair yatı-
rımlarla güzel sonuçlar ortaya
çıkaracağına inanıyorum. Spora önem
veren bir belediyeyiz. Başakşehir’de ço-
cuklar 4 yaşından itibaren ölçüme alını-
yor. İlgilendikleri spor dalıyla ilgili
yönlendirmeler yapılıyor. Türkiye’nin en
büyük gençlik spor organizasyonunu ya-

pıyoruz. Gençlik Oyunları’nda 25 bin
genç farklı dallarda turnuvalara katılı-
yor” dedi. Kartoğlu, çalıştay sonrası üni-
versitenin teknoloji projelerini
Abdulkadir Gayretli ile inceledi. Üniver-
site tarafından hayata geçirilen elektrikli
araba Babayiğit’i deneme fırsatı bulan
Kartoğlu, üniversitenin projelerini takdir
ettiğini dile getirdi.

Usta isimlere plaket verildi

Çalıştaya katılan özel konuklara katılım-
larından dolayı plaket takdim edildi.
Usta spor gazetecileri Halit Kıvanç ve
Atilla Gökçe, spor spikeri Orhan Ayhan,
emekli SAT komandosu Namık Ekin,
teknik direktör İlyas Tüfekçi ve FINA
Dünya Masterlar Yüzme Şampiyo-
nası’nda dünya şampiyonu olan Milli
Yüzücü Ahmet Nakkaş'a plaket verildi.
Çalıştaya katılamayan Halit Kıvanç’ın
plaketini Orhan Ayhan, İlyas Tüfekçi’nin
plaketini ise kızı İlkin Tüfekçi aldı. Çalış-
tayda dünya şampiyonu aerobik jimnas-
tikçi Ayşe Begüm Onbaşı’ya da teşekkür
belgesi verildi. DHA

Beşiktaş Başkanı
Ahmet Nur Çebi,

bugün Beşiktaş ile
İspanya'nın Atletico
Madrid kadın futbol

takımları arasında
oynanacak

karşılaşma için tüm
kadınları Vodafone

Park'a davet etti

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın
kaptanı Esra Erol da cinsiyetçi
önyargıları kırmak gerektiğini
dile getirdi. Esra Erol, "Cinsiyetçi
önyargıları kırmak gerektiğini dü-
şünüyorum. Beşiktaş Kadın Fut-
bolu Takımı olarak, sosyal bir

misyon da üstlendik. Herkese
kadınların güçlü olduğunu ve

futbol oynayabileceğini göster-
mek istiyoruz. Sponsorumuz Vo-
dafone'a çok teşekkür ediyoruz.
Vodafone'un futbolda 'Ben varım'
diyen kadın oyuncuları destekle-
mesi çok değerli. Atlético de
Madrid ile maç yapacak olmanın

heyecanı içindeyiz. Kendimize gü-
veniyoruz. Bu maçın bizi en çok
motive eden yanı, Dünya Kadınlar
Günü'ne özel bir maç olması. Bu
maçı sadece kadın futbolcular
için değil, dünyadaki tüm kadın-
lar için oynayacağız" dedi. 

Önyargıları kırmak gerekiyor

Kadınlar 
sporu konuştu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunla-
rı’nda Türkiye’yi temsil etmek için
olimpiyat kotası almış İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
(İBBSK) sporcusu dört milli kadın
sporcu, Beylikdüzü’ndeki sporse-
verlerle söyleşide buluştu

TOKYO 2020 için olimpiyat kotası alan İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü spor-
cularından Elif İldem, Neslihan Yiğit, Nur
Tatar, Meltem Hocaoğlu, Medicana Hastane-
si’nde yapılan söyleşide sporseverlerle buluştu.
Kadın ve sporun konuşulduğu söyleşide,
spora başlama hikayelerini, yaşadıkları zorluk-
ları ve hedeflerini içtenlikle katılımcılarla payla-
şan İBBSK’lı dört milli kadın sporcu,
olimpiyatlarda Türkiye’ye madalya kazandır-
mak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini
söyledi. İBBSK Başkanvekili Şirin Mine Kı-
lıç’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide,
kulübün tarihçesi, sporcu sayısı ve branşlar
hakkında katılımcılara bilgiler aktaran İBBSK
Başkanı Fatih Keleş, İBBSK’ndeki %35’lik
kadın sporcu oranını yeterli görmediklerini ve
arttırmak istediklerini söyledi. Söyleşinin so-
nunda, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık’ın eşi Zehra Çalık, Beylikdüzü
Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Başa,
Medicana Sağlık Grubu Tıbbi Hizmetler Di-
rektörü Dr. Çetin Köksal ve protol üyeleri;
İBBSK Başkanı Fatih Keleş, İBBSK Başkan-
vekili Şirin Mine Kılıç ile milli kareteci Meltem
Hocaoğlu, milli tekvandocu Nur Tatar, para-
limpik yüzücü Elif İldem, milli badmintoncu
Neslihan Yiğit’e plaket ve çiçek takdim etti.

Milli takıma oyuncu vereceğiz

Konuşmasında, İBBSK’nın atletizm, badmin-
ton, basketbol, bedensel engelliler, buz hokeyi,
buz pateni, güreş, halter, judo, karate, masa te-
nisi, okçuluk, tekvando, tenis, voleybol, wushu,
yüzme ve özel sporcular branşları olmak üzere
19 branşta faaliyet gösterdiğine dikkat çeken
Başkan Fatih Keleş “Bu konuda iddialıyız.
Türkiye’de bu kadar branşı tek çatı altında bu-
luşturan kulüp bulunmuyor. Milli takımların
oyuncu kaynağı, amatör sporun lokomotifi-
yiz.” diye konuştu. İBBSK’nün sporcu sayıları
hakkında da bilgiler aktaran Fatih Keleş, ko-
nuşmasında “2 bin 546 lisanslı sporcumuz ve
882 aday sporcumuz var. Lisanslı sporcuları-
mızın 900’e yakını, yani %35’i kadın. Olanak-
lar dahilinde tüm branşlarımızda kadın-erkek
takımı olmasını, sporcu sayısını eşitlemeyi he-
defliyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük en-
gelli spor kulübüyüz. 6’sı özel sporcular olmak
üzere 76 engelli sporcumuz var. Bunların 33’ü
milli, 52 erkek, 24 kadın” ifadelerini kullandı.
DHA

Galatasaray taktik çalıştı
GalatasaraY, süper lig'in 25'inci
haftasında pazar günü Demir Grup
sivasspor ile deplasmanda oyna-
yacağı maçın hazırlıklarına, öğle
saatlerinde yaptığı antrenmanla
devam etti. Florya Metin Oktay tes-
isleri Jupp Derwall antrenman sa-

hası'ndaki antrenman ısınma hare-
ketleriyle başladı. sarı-kırmızılı fut-
bolcular daha sonra gruplar
hâlinde beşe iki dar alanda pas
oyunu oynadı. antrenmanın ana
bölümünde teknik direktör Fatih
terim yönetiminde taktik çalışma

yapıldı. İdman, yenilenme koşusu
ve soğuma hareketlerinin ardın-
dan tamamlandı.Galatasaray, si-
vasspor maçı öncesindeki son
antrenmanını yarın yaptıktan
sonra uçakla sivas'a hareket ede-
cek ve bu kentte kampa girecek. 
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BU MAÇ ÇOK
BAŞKA BİR

MAÇ OLACAK

Yasin
Kartoğlu
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VEySEL KARATAy
GELECEK PARTİSİ ESENYURT İLÇE BAşKANI

HASAN ÇERMAN
CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

RESUL TÖRER
GELECEK PARTİSİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BAşKANI

FİKRET ŞAHİN
İSTANBUL KAYSERİ İLİ VE İLÇELERİ YARDIMLAşMA VE 
DAYANIşMA DERNEĞİ (İSTKAYDER) BAşKANI 

MUSTAFA 
ERDOğDU

AK PARTİ İBB VE BEYLİKDÜZÜ
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

ALİ KAyA
İş İNSANI 

İLyAS yILMAz
CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

NEVzAT ALTITOK
GELECEK PARTİSİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAşKANI

KEMAL SIR
AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE 
BAşKAN YARDIMCISI BEYLİKDÜZÜ 
TÜRK KIZILAYI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MUAMMER CEyLAN 
CEYLAN İNşAAT YÖNETİM KURULU BAşKANI

ÖzDEMİR POLAT
İYİ PARTİ GENEL İDARE KURULU ÜYESİ

FUAT bAyAzIT
TÜZE SİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ERDAL NAS
CHP AVCILAR İLÇE BAşKANI

DİLAVER 
SARGIN

AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAşKANI

SERDAL MUMCU  
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ BAşKANVEKİLİ

8 Mart
Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun

8 Mart
Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun

8 Mart
Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun

8 Mart
Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun

8 Mart
Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun

8 Mart
Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun

8 Mart
Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun

FATMA 
DUMAN 

KADGÜÇDER 
(KADIN VE GÜÇ

DERNEĞİ)
BAşKANI


