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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. YIL: 15      SAYI: 4545     8 MART 2020 PAZAR www.gazetedamga.com.tr                FİYAT: 75 Krş

Sınırları tutmak gibi 
bir kabiliyetleri yok

SINIRLARI tUtAMAYACAKLAR

Yunanistan sınırındaki göç-
men geçişleri ile ilgili bilgi

veren İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, sınırı geçenlerin sayısının
her geçen gün artığını ifade ederek
"Bu daha başlangıç, siz bundan

sonraki olacak-
lara bakın.
Maalesef bu
sene Balkan-
larda hava
kurak gitti. Su
40-45 santimet-
reye düştü. Bu
ayağınızla ge-
çebilirsiniz.Mi-
çotakis'in
sınırları tutmak
gibi bir kabili-
yeti yok" dedi. 
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Süleyman Soylu

Hiç olmazsa akan
kan duracak

AtEŞKESİ DEĞERLENDİRDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, İd-

lib'de ateşkesin sağlanmasına iliş-
kin açıklama yaptı. "Elbette
ateşkesten dolayı memnuniyet du-

yuyoruz. Hiç
olmazsa akan
kan duracak"
diyen Karamol-
laoğlu, "Ham-
dolsun
ordumuza gü-
veniyoruz. Ama
elbet de verdiği-
miz her şehit
bizim yüreği-
mizi dağlıyor"
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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Temel Karamollaoğlu

Bu iddiaların 
aslı astarı yok!

öZKOÇ İDDİALARINA YANIt

Sonar Araştırma Şirketi Baş-
kanı Hakan Bayrakçı tarafın-

dan ortaya atılan, “Kılıçdaroğlu,
Engin Özkoç’tan Cumhurbaşka-
nına yönelik sözleri için özür dile-
mesini istedi” iddialarına CHP
Sözcüsü Faik Öztrak’tan yalan-
lama geldi. Öztrak, "Genel Başka-
nımızın, grup başkanvekilimizin 

söylediği söz-
lerle ilgili
“keşke” dediği
hiçbir şey yok-
tur" dedi. Özt-
rak, iddiaların
aslı astarı ol-
madığını, Kılıç-
daroğlu ile
Özkoç arasında
geçtiği öne sü-
rülen tartışma-
nın gerçeği
yansıtmadığını
belirtti.
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Faik Öztrak

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Türkiye İstatistik Kuru-
mu’nun (TÜİK) son yayın-

ladığı verilere göre birçok alanda
olduğu gibi istihdamda da kadınlar
erkeklere göre dezavantajlı durum-
dalar. Nüfus içindeki oranları eşit
olmasına rağmen, toplam işgücü-
nün sadece üçte birine karşılık gelen
10 milyon 287 binini kadınlar oluş-
turuyor. Kadınların işgücüne katı-
lım oranı yüzde 33.8, istihdam

oranı ise yüzde 29.3 olarak hesapla-
nıyor. Buna karşılık erkeklerde
yüzde 8.8 olan işsizlik, kadınlarda
yüzde 13.4 seviyesinde. Üstelik ka-
dınlarda tarım dışı işsizlik oranı
yüzde 17.4 olarak açıklandı. OECD
verilerine göre, Türkiye’de kadınlar
aynı işi yaptıkları erkeklerden yüzde
20 daha az kazanıyor. Kadınların
yüzde 92’si sendikasız, yüzde 25’i
ise güvencesiz olarak çalışıyor. 
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YÜZDE 20 DAHA AZ KAZANIYORLAR

Kadınların siyasette de bütün
uğraşlarına rağmen arka

planda kaldığı görülüyor.
TBMM'deki kadın milletvekili oranı
yüzde 17. 600 milletvekilinin olduğu
TBMM'de 103 kadın vekil var.  AK
Parti'nin 295 milletvekilinden 52'si,
CHP'nin 146 milletvekilinden 18'i,
HDP'nin 67 milletvekilinden 25'i,
MHP'nin 49 milletvekilinden 5'i, İYİ
Parti'nin 43 milletvekilinden 3'ü

kadın. Cinsiyet eşitsizliği kendini sivil
toplum kuruluşlarında da gösteriyor.
Kadınlar meslek kuruluşlarının yö-
netiminde de yeterince temsil edile-
miyor. Her 10 kadından en az 3’ü de
18 yaşının altında evlendirildi. 17
bine yakın kız çocuğu doğum yaptı.
Doğum yapan kız çocuklarının
234’ü ise 15 yaşın altında. Kadınla-
rın oransal olarak en fazla temsil
edildikleri alanlar ise üniversiteler. 
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600 MİLLETVEKİLİNDEN 103’Ü KADIN

Fatih'te kocası
tarafından

bıçaklanarak
öldürülen bankacı
Pınar Baykan son

yolculuğuna
uğurlandı. Anne
Nimet Umay'ın
ayakta güçlükle

durduğu görülürken,
birçok yakını ve

arkadaşı genç kadın
için gözyaşı döktü

Fatih Yavuz Sultan Selim Ma-
hallesi'nde yaşayan bir çocuk an-

nesi 32 yaşındaki bankacı Pınar Baykan
dün evinde bıçaklanarak öldürülmüştü.
Bir çocuk annesi kadının 7 yıllık eşi
Erhan Baykan polis ekiplerince gözal-
tına alınmış ve suçunu polislere itiraf et-
mişti. Baykan için Fatih Camii'nde öğle
vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene
Baykan'ın babası Cemal, annesi Nimet,
kardeşi Fatih Umay'ın yanı sıra akraba-
ları ve iş arkadaşları katıldı. Anne Nimet
Umay'ın ayakta güçlükle durduğu görü-
lürken, bir çok yakını ve arkadaşı genç
kadın için gözyaşı döktü. Pınar Baykan,
Hasdal Mezarlığı'na defnedildi. 
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Davutoğlu'nun memleketi
Konya'daki il başkanlığı açı-

lış töreni Gelecek Partisi'nin gövde
gösterisine dönüştü. Binlerce araç-
lık konvoy, kent girişinde Ahmet
Davutoğlu'na eşlik etmek çin top-
landı. Öte yandan olası bir erken
seçimde se-
çimlere girme
yeterliliği ka-
zanmak için
tedbirli davra-
nan Gelecek
Partisi'nin
40'ın üzerin-
deki ilde teşki-
latlanmasını
tamamladığı
öğrenildi.

Ahmet Davutoğlu
gövde gösterisi yaptı

BİNLERCE ARAÇ KARŞILADI
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Ahmet Davutoğlu

Türkiye'nin en zengin 100
ismi belli oldu. Forbes Dergi-

si'nin hazırladığı listeye göre geçen
yıla göre servetini 1 milyar dolar ar-
tıran Murat Ülker Türkiye'nin en
zengin ismi olma unvanını Erman
Ilıcak'tan geri
aldı. Aydın
Doğan yeni-
den milyar-
derler
kulübüne dö-
nerken Koç
Holding'e
bağlı sekiz
isim listede
kendine yer
buldu.

Türkiye’nin en 
zengini Ülker

PARA BABALARI BELLİ OLDU
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Murat Ülker

Büyükçekmece Cemre Ma-
kine İnşaat Yönetim Kurulu

Başkanı Cevdet Eroğlu, ilçede devam
eden kentsel dönüşüm çalışmalarına
ilişkin konuştu. Gülyalı Sitesi'nin
kentsel dönüşüm kapsamında müte-
ahhitliğini üstlenen Eroğlu, 
“İlçemizde
belediyemizin
Kentsel Dö-
nüşüm Ofisi
sayesinde ça-
lışmalar ol-
dukça hızlı
ilerliyor. Biz
de bu an-
lamda üstü-
müze düşeni
yapıyoruz”
dedi. I SAYFA 5

Kentsel dönüşüm
oldukça iyi ilerliyor

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ
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Cevdet Eroğlu

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, corona ve

her türlü virüse karşı önlem
amaçlı hizmet verecek mobil
hijyen filosunu Yenikapı'daki
Avrasya Gösteri Merkezi'nde
tanıttı. Özel olarak hazırla-
nan 18 araç ile 36 personelin
7/24 sahada dezenfeksiyon
işlemi yapacağını anlatan
İmamoğlu, Corona virüsü-

nün herkesin dikkate alması
gereken önemli ve tehlikeli
bir salgın olduğuna dikkat
çekti. "Bu virüs ne sınır dinli-
yor, ne de duvar” diyen İma-
moğlu, "Sık sık ellerimizi
sabunla ve bol suyla yıkama-
lıyız. Daha az tokalaşmalı ve
daha az öpüşmeliyiz. Hatta
hiç öpüşmemeliyiz" uyarısını
yaptı. I SAYFA 9

ç

SAKIN HA
OPUSMEYIN!

15 Mart’ta devrim olacak 
Ardahan Kültür Evi'nin
15 Mart'ta yapılacak

4'üncü Olağan Kongresi'ne
başkan adaylığını açıklayan
Mali Müşavir Edip Ayaz, hem-

şehrilerine seslendi. Ayaz, “15
Mart'ta gençler için Ardahanlı-
lar için büyük bir devrim ola-
cak. Halkımıza hizmet için
göreve talibiz” dedi. I SAYFA 5
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türkiye'de
kadının yerine baktığımızda karşımıza iç karartan

bir tablo çıkıyor. 2019'da Türkiye'de, Kadın Cinayet-
lerini Durduracağız Platformu'na göre 474 kadın 

öldürüldü. Bu, son 10 yıldaki en yüksek rakam

Cinsiyet eşitsizliği de hayatın hemen her alanında
kendini gösteriyor. Meclis'teki milletvekillerinin 
sadece yüzde 17'sini kadınlar oluştururken, toplam 
iş gücünde kadınların oranı üçte bir. Her 10 kadından
en az 3’ü de 18 yaşının altında evlendirildi

KADININ ADI YOK
SADECE GUNU VAR

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

YINE KOCA DEHSETI!

İnsanlık dışı 
müdahale!

Başta İstanbul olmak üzere
Anadolu'nun pek çok kentinden

Edirne'ye gelen sığınmacılar Yunanis-
tan'la kara sınırının olduğu Karaağaç
Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı
önünde toplandı. Yunanistan güvenlik
güçleri, sınırda bekleyen sığınmacılara
silah, TOMA ve biber gazıyla müda-
hale etti. En büyük yoğunluk ise Yuna-
nistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı
çevresinde yaşanıyor. Yaralanan sığın-
macılar, İl Sağlık Müdürlüğünün
sahra çadırında tedavi ediliyor.
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Ali Tarakcı’nın köşe yazısı sayfa 10'da

MOSKOVA ZİRVESİ 
BAŞARISIZLIKTIR!

Rusya bilerek ve isteyerek TSK'yı vurdu. Çocuklarımız
öldü, yaralandı. Ve biz vurulma emrini veren Putin'in
sarayında özel anlamı olan bir odada mutabakat
metnini kabul ettik. Ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ni
mutabakat metnine sokarak ve Esad'la da görü-
şerek 10 yıllık kangren politikanın yavaş
yavaş sonuna doğru geldiğimizi
üstü kapalı ima ettik. Görünen o
ki, iktidar, görüşmeyi ve mutaba-
katı kazanılmış bir zafer gibi iç
kamuoyuna pazarlamak için
hamasete ve çarpıtmaya
devam edecek.

Başakşehir doludizgin
Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşe-
hir, İzmir’de Göztepe ile karşılaştı. Üst sıraları

zorlamak isteyen Göztepe’yi deplasmanda 3-0 mağ-
lup eden Medipol Başak-
şehir, maç fazlasıyla
liderliğini devam et-
tirdi. Şampiyonluk ya-
rışı veren Trabzonspor
ise Gaziantep FK dep-
lasmanında 2 puan
bıraktı. Bordo-mavili-
ler sahadan 1-1'lik 
beraberlikle ayrıldı. 
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Edip
Ayaz

Ekrem
İmamoğlu:

İmamoğlu Corona virüsüne karşı hizmet
verecek mobil hijyen filosunu tanıttı.



F it görünmek ve sağlığınıza dikkat 
etmek istiyor, ancak bunun ol-
mazsa olmazlarından spora hafta 

içi zaman ayıramıyorsunuz. Siz de ‘hiç 
yapmamaktan iyidir’ diyerek hafta so-
nunda düzenli spor yapmaya özen göste-
riyorsunuz. Acıbadem Maslak Hastanesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Mehmet E. Erdil tıp literatüründe bu 
kişilerin ‘Hafta sonu savaşçıları’ olarak 
tanımlandığını belirterek, hafta sonu dü-
zenli yapılan sporun da büyük kazanım-
lar sağladığını söylüyor. Ancak hafta 
sonu savaşçılarının dikkat etmesi gereken 
bazı önemli kurallar olduğunu da vurgu-
layan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Mehmet E. Erdil, özellikle de 
orta yaş ve üzeri kişilerde hafta sonu spo-
ruyla ortaya çıkabilen sorunları anlattı, 
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Uzayan çalışma süreleri, stresli iş ortamı 
ve yorucu şehir hayatı derken kendine 
vakit ayıramamaktan yakınan, hatta dü-
zenli spor yapmak isteyip de bunu yaşa-
mına bir türlü dahil edemeyen pek çok 
kişi artık çareyi hafta sonu sporunda gö-
rüyor. Tıp literatüründe bu kişiler ‘Wee-
kend Warrior yani Hafta sonu Savaşçıları’ 
olarak adlandırılıyor. Son 10 yılda yapılan 
bilimsel çalışmalar da her gün spor ya-
panlarda olduğu gibi, hafta sonu iki gün 
spor yapanlarda da kanser ve kalp damar 
hastalıkları riskinin aynı şekilde azaldı-
ğına işaret ediyor. Buna karşın özellikle 
orta yaş yani 35 yaş ve üzeri kişilerde bazı 
riskler ortaya çıkabiliyor. Acıbadem Mas-
lak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin 
Erdil, sporu hafta sonuna bırakan kişi-
lerde özellikle de orta yaş ve üzeri kişi-

lerde kas, tendon ve bağ yaralanma sıklı-
ğının belirgin olarak arttığını söylüyor. Bu 
kişilerde kas ve tendon yapısındaki bozul-
maların belirginleşmesinin de sakatlanma 
riskini artırdığını belirten Prof. Dr. Meh-
met E. Erdil “Günümüzde hareketsiz 
yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme nede-
niyle obezite ve sağlık sorunları hızla yay-
gınlaşıyor. Bu olumsuzlukları hafta sonu 
spor yaparak bir nebze de olsa gidermek, 
fit görünüme kavuşmak isteyen ‘hafta 
sonu savaşçılarının’ sayısı da giderek artı-
yor. Ancak vücudumuzda spor esnasında 
kullandığımız kasların belli bir hafızası ol-
duğunu varsayabiliriz. Bir sporun az sık-
lıkta yapılması o spora özgü kasların bu 
hafızalarını kaybetmeleriyle birlikte yaş-
lanmanın özellikle kas tendon yapıların-
daki etkileri ile birlikte sanki her defasında 
yeniden spora başlarmış gibi sakatlıklara 

yatkınlık yaratıyor” diyor. 

Hamlık ağrısına dikkat 

Halk arasında ‘hamlık ağrısı’ da denen bu 
durumun, kasların her defasında sporla 
aşırı zorlanmasına yol açtığını söyleyen 
Prof. Dr. Mehmet E. Erdil; bunun da en 
sık aşil tendonu (baldır adalelerini topuk 
kemiğine bağlayan yapı) ve ayak bileği ya-
ralanmaları, diz çevresi bağ yaralanmaları 
ve omuz çevresi kas tendon yaralanmaları 
ile kalça uyluk bölgesindeki kas tendon 
yaralanmalarına yol açtığını belirtiyor. 
Spor sakatlanmalarının kişinin fiziksel ve 
ruhsal sağlığı başta olmak üzere yaşam 
kalitesini düşürdüğünü kaydeden Prof. 
Dr. Mehmet E. Erdil, sporun daha sık ya-
pılmasının ise kasları ve tendonları spora 
özgü hareketlere yatkın kılarak sakat-
lanma riskini azaltacağını vurguluyor.
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Yeme bozukluğuna dikkat!
Anoreksiya nevroza, bulimia nevroza ve tıkanırcasına yeme bozukluğu… Günümüzde en yaygın görülen 3 yeme bozukluğunun er-
genlik döneminde görülme sıklığı giderek artıyor. Yapılan araştırmalara göre; her 100 ergenden 1’inde yeme bozukluğu gelişiyor

DURUMUN bu noktaya gelme-
sinde ise ‘Ne kadar zayıfsan, o 
kadar güzelsin’ şeklindeki güzel-

lik kriterlerinin özellikle genç kızlar üze-
rinde önemli etkiler oluşturması rol 
oynuyor. Yeme bozukluğu karaciğerde yağ-
lanmadan böbrek yetersizliğine, hipotansi-
yondan osteoporoza, adetlerin 
kesilmesinden kalpte ritim bozukluklarına 

kadar birçok ciddi sağlık problemlerine da-
vetiye çıkarıyor, hatta yaşamı tehdit edebili-
yor. Dolayısıyla erken dönemde tanınması 
ve tedavi edilmesi yaşamsal önem 
taşıyor.Acıbadem Altunizade Hastanesi 
Çocuk ve Adolesan Sağlığı Polikliniği - 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Müjgan Alikaşifoğlu tedavinin başarı-
sında ebeveyn desteğinin de büyük önem 
taşıdığına dikkat çekerek, “Bu süreçte çocu-
ğun zor bir dönemden geçtiğini kabul edin. 
Size karşı öfkeli ya da suçlayıcı olsa da, ger-
çekte desteğinize ne kadar çok ihtiyacı ol-
duğunu unutmayın. Hastalığı hakkında 
konuşun, her zaman yanında olacağınızı 
hissettirin ve tedaviye düzenli gidebilmesi 
için destek olun” diyor. Peki yeme bozuklu-
ğunda tedavinin olumsuz etkilenmemesi 
için ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken 
diğer davranışlar neler? Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müjgan Ali-
kaşifoğlu anne babaların mutlaka kaçınma-
ları gereken 8 hatayı anlattı, önemli 
uyarılarda bulundu. 

Anoreksiya nevroza 

Anoreksiya nevroza erken ergenlik döne-
minde (11-14 yaş) başlıyor. Çok ender de 
olsa 9 yaşında da görülebiliyor. Zayıf bir 
bedene sahip olma arzusu, kilo almaktan 
aşırı korkma ve beden imgesinde bozukluk 
temel belirtilerini oluşturuyor. Ergenler kilo 
kaybetmek için özel davranış biçimleri ge-

liştiriyor; bazıları her türlü besin alımını 
ileri derecede azaltarak kilo kaybederken, 
bazıları da yoğun egzersiz yapıyor. Bazı 
gençler ise sıkı diyet uyguluyor, ara sıra 
kontrolü kaybederek tıkınırcasına yemek 
yiyor, ardından bu yediklerini kusarak çıka-
rıyor ya da ishal yapıcı, idrar söktürücü 
ilaçları veya çayları içme gibi davranışlar 
sergiliyor. Duygu durum bozuklukları 
madde kullanımı ve intihar girişimleriyle 
birlikte görülebiliyor. 

Bulimiya nevroza 

Bulimiya nevroza için tipik başlangıç geç 
ergenlik yılları (18-19) oluyor. Aşırı yeme 
atakları ve ardından gelen kusmaların ön 
planda olduğu bir yeme bozukluğu tablosu 
olarak tanımlanıyor. Anoreksiya nevrozada 
olduğu gibi kilo almaya karşı korku ve 
beden algısında bozulma oluyor. “Ancak 
bulimikler gıda alımını kısıtlamazlar” 
diyen Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu; “Bu 
gençler tıkınma tarzında yemek yerler, ye-
mekleri bitince yoğun bir pişmanlık ve dep-
resif duygular yaşarlar. Kilo almamak için 
çeşitli telafi edici davranışlarda bulunurlar. 
Bu davranışların en sık görüleni ise kendi 
kendine kusmak. Ancak ishal yapıcı ilaçlar 
ya da çayların kullanımı ya da aşırı egzersiz 
yapma davranışları da görülebiliyor. Bu 
tabloda hasta anoreksiya nevrozadan farklı 
olarak hafif kilolu ya da normal beden ağır-
lığında oluyor” şeklinde açıklama yaptı.

Doğru protein 
 için süt önemli

BİRÇOK besin kaynağını içinde bulun-
duran süt, vücudumuzun güçlü ve sağ-
lıklı kalabilmesi için sudan sonra en 

çok protein alımını da karşılıyor. Her gün süt iç-
menin önemine dikkat çeken uzmanlar; sütün en 
iyi protein kaynaklarından biri olduğunun altını 
çizerek, çocukların büyümesinin yanı sıra; kalp 
damar hastalıkları, hipertansiyondan obeziteye 
kadar birçok hastalıkla mücadele için önemli ol-
duğunu belirtiyor. Sağlıklı yaşam için gereken ve 
özellikle çocukların büyüme kaynağı olan, yetiş-
kinlerde ise hastalık risklerini azaltan proteini dü-
zenli almanın önemini vurgulayan uzmanlar, her 
gün düzenli süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. 
Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Baş konu hak-
kında yaptığı açıklamada; “Beslenme düzeni-
mizde önemli protein kaynağı süttür. 1 litre süt  
32 gram protein içerir. Bu nedenle sütte bulunan 
proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç 
ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oyna-
makta, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı 
sağlamakta, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalış-
masına yardımcı olmaktadır” dedi.

GÜNÜMÜZDE kadınların çalışma ha-
yatında daha fazla yer almasından ev-
lilik yaşının yükselmesine dek birçok 

neden; anne olma yaşını ileri seviyelere taşıyor. 
Hal böyle olunca; eskiden anne olmak için hayli 
geç olarak görülen 35 yaş ve üzeri hamileliğe 
artık sıkça rastlanıyor. Acıbadem Altunizade 
Hastanesi Riskli Gebelik Uzmanı (Perinatolog) 
Doç. Dr. Oktay Kaymak, “Bu yaşlar, ileri anne 
yaşı olarak kabul ediliyor. Hem bebek hem anne 
sağlığı açısından ideal olan 35 yaşından önce 
doğum yapmak olsa da, günümüzde artık tek-
noloji ve tıptaki gelişmeler sayesinde bu durum 
çok da sorun oluşturmuyor. Ancak 35 yaş ve 
üzerine çıkıldığında hem kromozom hastalıkları 
hem de sistemik hastalıkların riski arttığı için ge-
belikte dikkat edilmesi gereken önemli kurallar 
bulunuyor. Bu kurallara dikkat edildiğinde hem 
annenin hem de bebeğin 
sağlığında risk oluştura-
bilecek unsurların önüne 
geçmek mümkün olabili-
yor” diyor. Riskli Gebelik 
Uzmanı Doç. Dr. Oktay 
Kaymak, ileri yaş gebe-
likte alınması gereken  
6 önlemi anlattı, önemli 
uyarılar ve önerilerde 
bulundu.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet E. Erdil, özellikle de orta yaş ve üzeri kişilerde 
hafta sonu sporuyla ortaya çıkabilen sorunları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

HAFTA SONU   
SPORU DEGERLIDIR

Ortopedi ve Travmatoloji  
Uzmanı Prof. Dr. Mehmet  
E. Erdil, ‘hafta sonu savaşçıla-
rı’nın spor sakatlanmalarına 
karşı alabilecekleri önlemleri 
şöyle sıralıyor; 
• Öncelikle genel vücut sağlığı-
nız açısından özellikle de kalp 
ve damar sağlığı açısından 
spora sakıncalı bir durumunu-
zun olup olmadığını öğrenmek 
için mutlaka Kardiyoloji uzma-
nına görünün. 
• Yapacağınız sporun yaşınıza 
ve vücut yapınıza uygun olma-
sına çok dikkat edin. 
• Çok şişman veya orta yaş 
üzerindeyseniz futbol, basket-
bol veya tenis gibi sporlara 
doğrudan başlamak yerine belli 
bir kondisyona ulaştıktan sonra 
başlayın. 
• Hangi sporu yaparsanız 
yapın, spora başlamadan önce 
mutlaka en az 15 dakikalık 
ısınma ve germe egzersizlerini 
yapın; böylelikle kas tendon ya-
ralanma riskini azaltabilirsiniz. 
• Spor giysilerinizi ve spor 
ayakkabınızı vücut yapınıza ve 
yapacağınız spora uygun ola-
rak seçin. Burada en sık yapı-
lan hata ayakkabı seçimi 
oluyor. 
• Sporun yapılacağı zemin de 
çok önemli. Sert veya engebeli 
zeminde koşmak, kötü bir halı 
sahada futbol oynamak, tozlu 
bir kortta tenis oynamak, ıslan-
mış parkede basketbol oyna-
mak sakatlığa davetiye 
çıkarabiliyor. 

BU önerilere dikkat! 

İleri yaş  
gebeliğine dair



K aza 23.30 sıralarında Kâğıthane 
TEM Otoyolu Seyrantepe mevki 
Ankara istikametinde meydana 

geldi. İddiaya göre soyadı öğrenilemeyen 
Semih isimli bir kişinin kullandığı 34 MVS 
96 plakalı lüks otomobil plakası alınamayan 
başka bir otomobil ile TEM'de yarışırken 
makas attığı sırada önünde seyir halinde 
bulunan Ali Recep Kalemci'nin kullandığı 
34 TJJ 57 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle ticari taksi önce 35 V 9217 plakalı 
otomobile çarptı ardından da yol kenarın-
daki bariyerlere vurarak durabildi. Kazaya 
sebep olan lüks otomobil ise yaklaşık 200 
metre ileride durabildi. Kazaya karışan 3 
otomobille maddi hasar meydana gelirken 
takside bulunan bir yolcu yaralandı. Lüks 
otomobilin yarıştığı bir otomobilin ise kaç-
tığı iddia edildi. Haber verilmesi üzerine 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi.  Hafif yaralı olan yolcu olay yerinde 
ambulansta tedavi edildi. Kaza nedeniyle 
TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik 
durma noktasına geldi. Kazaya karışan oto-
mobiller çekici yardımıyla kaldırıldıktan 
sonra trafik normale döndü.   

Taksi sürücüsü kazayı anlattı 

Kazayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Ali 
Recep Kalemci, “Galatasaray Lisesi'nden 
yolcumuzu aldık, Beykoz'a gidiyorduk. Orta 
şeritte normal 70 kilometre hızla seyir halin-
deydim. Üç tane otomobil makas atarken 
bize arkadan vurdu. Yarışıyorlardı, hem de 
acayip bir yarış. Bu yolda sanki ralli yarışı 
yapıyorlar. Arabalarına güvenip ralli yarışı 
yapıyorlar. Üç araç vardı ama biri kaçtı gitti. 
Hakikaten Allah korudu bizi, direksiyonu-
muz sağlam olmasa zincirleme kazada kaç 
kişi ölecek Allah bilir.  Birilerinin ralli hevesi 
insanların ölümüne neden oluyor" şeklinde 
konuştu. DHA 
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HASDAL TEM Bağlantı Yo-
lu'nda 3 otomobilin karıştığı 
zincirleme trafik kazasında 2 

kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik 
durma noktasına geldi. Kaza saat 
21.00 sıralarında Okmeydanı Hasdal 
TEM Bağlantı Yolu Sadabad Viyadüğü 
üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, 
bağlantı yolundan TEM Otoyolu isti-
kametine gitmekte olan sürücüsünün 
adı öğrenilemeyen 34 FF 7723 plakalı 
otomobil seyir halindeyken aniden du-
runca arkasından gelen 34 KR 3722 ve 
16 RA 295 plakalı otomobiller de dura-
mayarak önlerindeki otomobile çarptı. 
:Çarpma nedeniyle zincirleme kazaya 
neden oldu. Kazada Nimet Ferhan O. 
İle Seçil G. yaralandı. 

Trafik durma noktasına geldi  

Haber verilmesi üzerine olay yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ-
lık ekipleri tarafından olay yerinde ilk 
müdahalesi yapılan yaralılar, ambu-
lansla hastaneye kaldırdı. Polis, olay 
yerinde başka bir kaza yaşanmaması 
için önlem aldı. Kaza nedeniyle Ok-
meydanı Hasdal TEM Bağlantı Yo-
lu'nda trafik durma noktasına geldi. 
 Kazaya karışan otomobiller yoldan 
kaldırıldıktan sonra trafik normale 
döndü. Polis kazaya karışan sürücü-
lere alkol testi yaptı. Polis kazayla ilgili 
çalışma başlattı.

Zincirleme kaza:  
2 yaralı

BAĞCILAR'DA bir gecekon-
duda elektrik kontağından 
yangın çıktı. 3 köpeğin etki-

lendiği yangında mahsur kalan bir 
köpek öldü. Yangın, Bağcılar Mahmut-
bey Mahallesi 2500 Sokak'ta bulunan 
bir gecekonduda çıktı. İlk belirlemelere 
göre elektrik kontağından çıktığı öğre-
nilen yangın kısa sürede gecekondunun 
çatısını sardı. Yangın sırasında gece-
kondu da kimse olmazken bahçede ve 
gecekondu içinde toplamda 3 köpek 
vardı. Kapı girişinde bağlı halde bulu-
nan bir köpek çevrede bulunan kişi-
lerde tarafından çıkartılırken 
dumandan etkilenen başka bir köpeğe 
de ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 
Ölmek üzere olan köpek motosikletle 
yakında bulunan bir veterinere götü-
rüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye 
ekipleri geldi. Yangına müdahale eden 
itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol al-
tına alarak tamamen söndürdü. Yangı-
nın söndürülmesinin ardından evin 
içinde olduğu düşünülen bir yavru 
köpek için arama yapıldı. Bir süre 
arama yapan vatandaşlar hayatını kay-
beden yavru köpeği bir beze sararak 
dışarı çıkardı. Köpeklerin sahibi göz-
yaşlarını tutamadı. Dumandan etkilen-
diği için veterinere götürülen diğer 
köpek ise tedavi edildikten sonra 
yangın yerine tekrar getirildi.

Bağcılar’da  
korkutan yangın

Bankacı kadının katili kocası çıktı

TEM Otoyolu'nda bir otomobille 
yarış yaptığı iddia edilen lüks 
otomobil önünde seyreden tak-
siye, taksi ise önce bir otomo-
bile sonra ise bariyerlere çarptı. 
Kazada otomobiller hurdaya 
dönerken 1 kişi yaralandı

LUKS OTOMOBIL 
HURDAYA DONDU

FATİH'TE bankacı Pınar Baykan dün evinde bı-
çaklanarak öldürülmüştü. Gözaltına alınan 
Pınar Baykan'ın eşi Erhan Baykan sorgusunda 
eşini öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı eş ad-
liyeye sevk edildi. Fatih Yavuz Sultan Selim 
Mahallesi Aşık Paşa Sokak'ta bulunan 4 katlı 
binanın 3. katında yaşayan bankacı ve bir 

çocuk annesi 32 yaşındaki Pınar Baykan dün 
evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Asayiş 
Şube Müdürlüğü CinaFatih'te bankacı kadın 
cinayeti;  Katil zanlısı eş adliyeye sevk edildi. 
Emniyet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla 
ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olay günü Pınar 
Baykan'nın eşi Erhan Baykan'ı gözaltına 

aldı.Şüpheli Erhan Baykan'ın ifadesinde 7 yıl-
lık evli olduklarını ekonomik sıkıntılardan do-
layı zaman zaman tartıştıklarını söylediği 
öğrenildi. Erhan Baykan sorgusunda olay 
günü işe gitmeden önce tartıştıklarını, ardın-
dan da eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf 
etti. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

TUZLA'da sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği otomobil yol-
dan çıkarak, bariyerleri aşıp duvarda 
asılı kaldı. Sürücü kazayı yara alma-
dan atlatırken kaza anı kameralara 
yansıdı. Kaza geçtiğimiz günlerde 
Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana 
geldi. Sürücüsünün direksiyon haki-
miyetini kaybettiği otomobil bariyer-
lere çarparak, duvarda asılı kaldı. 
Otomobilin sürücüsü kazayı yara al-
madan atlatırken, otomobilde hasar 
oluştu. Kaza anı ise güvenlik kamera-
larına saniye saniye yansıdı. 
 

Az daha ölecekti 

YANGIN, Akşemsettin Ma-
hallesinde gece saat 00.30 sı-
ralarında çıktı. İddiaya göre, 

Ulubatlı Hasan Caddesinde bulunan 
tek katlı bir gecekondunun çatısı henüz 
bilinmeyen bir nedenle yanmaya  
başladı.   
Alevler bir süre sonra hemen yan taraf-
taki başka bir gecekonduya da sıçradı. 
Komşularının evinin yandığını gören 
mahalle sakinleri önce ev sahibini 
uyandırdı daha sonra da itfaiye, polis 
ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ev sa-
hibi Ali Topçu, komşularının uyarısı 
üzerine kendisini dışarıya atarken alev-
ler kısa sürede yan tarafta bulunan 
başka bir gecekonduya da sıçradı.  

Ateş üstüme devrildi 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan 
gecekonduya dört bir yandan müda-
hale ederken polis ise çevrede güvenlik 
önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık 
ekiplerinin de herhangi bir olumsuz-
luğa karşı hazır beklediği görüldü. İt-
faiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik 
çalışması sonucu yangın kontrol altına 
alındı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri 
soğutma çalışması yaparken, herhangi 

bir yaralanma ve can kaybının olmadığı 
öğrenildi. Yanan gecekondunun sahibi 
Ali Topçu, "Yangın sobadan çıktı. Ben 
uyuyordum bir baktım ateş üstüme 
düştü kendimi dışarı zor attım" dedi.  

Vatandaşlar kameraya aldı 

Ayrıca yanan gecekondu mahalle sa-
kinlerinin çektikleri cep telefonu görün-

tülerine de yansıdı.Görüntüler de gece-
kondunun alev alev yandığı görülüyor. 
Ayrıca görüntülerin devamında ise it-
faiye ekiplerinin müdahalesi ve ma-
halle sakinlerinin panik anları 
görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış 
sebebini araştırırken, polis ekiplerinin 
de olayla ilgili soruşturma başlattığı 
öğrenildi. DHA

Eyüpsultan'da gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece-
kondu sahibinin son anda yanmaktan kurtulduğu yangında 2 gecekonduda maddi hasar meydana 

geldi. Gecekondunun yanması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi

Ev sahibi ölümden döndü

SİLİVRİ TEM bağlantı yolunda iki aracın 
kafa kafaya çarpışması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 19.00 sıralarında D 100 Kara-
yolu TEM bağlantı yolunda meydana 

geldi. Edinilen bilgiye göre, Ab-
dulkadir Y.'nin kullandığı 34 NJ 
5118 plakalı otomobil ile Talha 

Miraç T.'nin kullandığı 34 FA 9088 plakalı 
cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etki-
siyle otomobil ve cip bariyerlere çarparak 
durabildi. Haber verilmesi üzerine olay ye-
rine çok sayıda sağlık, İtfaiye ve polis ekibi 

sevk edildi. Araçlar içerisinde sıkışan sürü-
cüler, İtfaiye ve sağlık ekiplerince uzun uğ-
raşlar sonucunda bulundukları yerden 
çıkartıldı. Yaralanan otomobil sürücüsü ile 
cipteki 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerin-
deki ilk müdahalelerinin ardından çevre-
deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

İki araç kafa kafa çarpıştı
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B ugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü. Kısa bir anımsatmayla
dile getirirsek; 8 Mart 1857 tari-

hinde ABD'nin New York kentinde 40.000
dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları is-
temiyle bir tekstil fabrikasında greve baş-
ladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve
işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından
da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde
kurulan barikatlardan kaçamaması sonu-
cunda çoğu kadın 129 işçi can verdi. İşçile-
rin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi
katıldı. 26 – 27 Ağustos 1910 tarihnde Da-
nimarkanın Kopenhag kentinde 2. Enter-
nasyonale bağlı kadınlar toplantısında
(Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konfe-
ransı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi
önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857
tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen
kadın işçiler anısına 8 Martın Dünya Kadın-
lar Günü olarak kutlanması önerisini getirdi
ve öneri oybirliğiyle kabul edildi. Yani
bugün kadınlara çiçek böcek giysi alma,
pırlantadır. yüzük altın alma hediye verme
günü değil; ki bu saydıklarımı hergün yap-
mak olanaklı. Bugün kadınlarımızın birlik
mücadele ve dayanışma günüdür. Eksiler
artılarıyla gelinen noktayı değerlendirme
günüdür. Hal böyle iken Türkiye'de kadının
yeri ve durumuna ilişkin bazı saptamaları
dile getirmek isterim. Öncelikle Türkiye'de
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminde
seçme seçilme hakkı başta olmak üzere bir-
çok kazanımı mücadele etmeden kazanan
ve maaalesef geldiğimiz durumda birçok
kadınımızın da kıymetini bilemediği bu hak-
lar yine de Laik demokrat yurtsever Türk
kadınlarının yolunu aydınlatmaya devam et-
mektedir.

8 Mart araştırmasından çarpıcı
sonuçlar: 5 kadından 1'i şiddet görüyor

NG Araştırma şirketi, kadınlar, erkekler
ve toplumla ilgili yaptığı kamuoyu araştır-

masının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya
göre, ankete katılan her 10 kişiden 8’i Tür-
kiye'de cinsiyet eşitliği olmadığını düşünü-
yor. Her 5 kadından 1’i eşi veya sevgilisi
tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılı-
yor; fiziksel şiddete maruz bırakılan her 10
kadından 4’ü ise, bunu kimseye söylemi-
yor.Araştırmaya katılan her 5 kadından 1’i
eşi veya sevgilisi tarafından hayatında en
az bir defa fiziksel şiddete uğradığını belir-
tiyor. Fiziksel şiddete maruz kalan katılım-
cılardan  en çok uygulanan fiziksel şiddetin
tokat olduğunu söylüyor.

Psikolojik Şiddet

Farkına varılması zor olan şiddet türleri
arasında sayılabilecek psikolojik şiddet;
bağırma, küfür etme, kişiyi yetersiz hisset-
tirme, küçük düşürme, kişiyi başkalarıyla
kıyaslama gibi davranışları kapsıyor. Psi-
kolojik şiddet, fiziksel şiddetten daha fazla
uygulanıyor. Her 3 kişiden 1’i hayatında en
az bir defa psikolojik şiddete maruz kaldı-
ğını söylüyor

Erkek dövüyor

Kadınların yüzde 20’si eşinden veya sev-
gilisinden hayatında en az bir defa fiziksel
şiddet gördüğünü belirtirken, fiziksel şiddet
uyguladığını belirten erkeklerin oranı yal-
nızca %9.Erkeklerin yüzde 6’sı eşinden
veya sevgilisinden hayatında en az bir defa
fiziksel şiddet gördüğünü belirtirken, fizik-
sel şiddet uyguladığını belirten kadınların
oranı yüzde 8.

Eşitlik yok

Kadın-erkek eşitliği yakın tarihte daha
ön plana çıkmış konulardan biri. Türkiye
kadınlara oy verme hakkını sağlayan ilk ül-
keler arasında yer alıyor. Her 10 kişiden
8’i Türkiye'de kadın-erkek eşitliği olmadı-
ğını düşünürken, 2’si ise eşit olunduğunu
düşünüyor. Sadece kadın katılımcıların ce-
vaplarına bakıldığında ise, her 10 kadın-
dan 9'u eşitlik olmadığı yanıtını
veriyor.Katılımcıların yüzde 71'i ev işle-

rinde sorumluluğun paylaşılması gerekti-
ğini düşünüyor. yüzde 27'si ise sorumlulu-
ğun kadına ait olduğunu belirtirken,
erkeklerin sorumlu olduğunu düşünenlerin
oranı sadece yüzde 2.

Gençler paylaşımcı

Para kazanma sorumluluğunun kime ait
olması gerektiği sorusuna, katılımcıların
yüzde 65'i hem kadının hem erkeğin ortak
sorumluluğu olduğu yanıtını veriyor; bu
oran 18-24 yaş arası katılımcıların cevap-
larına bakıldığında ise yüzde 75'i buluyor.
Sorumluluğun erkeğe ait olduğunu düşü-
nenlerin oranı ise yüzde 35.

Temelinde kadın olan Cumhuriyet

Temelinde kadın devrimi olan aydınlık
Türkiye Cumhuriyeti’nin, savunucusu ve
koruyucusu olan kadınlarımızdır.Var olma
nedenlerini inkar ederek gaflet ve dalalet
içinde. Cumhuriyeti reklam arası olarak
görenler karşılarında her zaman Cumhuri-
yet’in aydınlık yüzlü kadınlarını bulacak-
lardır.Bağımsızlığını ilan etmesinin
ardından, kadın hakları konusunda yapmış
olduğu devrimlerle, dünya ülkelerine öncü
olan Türkiye Cumhuriyeti son on sekiz yıl-
dır, "Kadın ve erkek fıtratları gereği eşit
olamaz" şeklindeki ayrımcı ve baskıcı zih-
niyetin hakim olması nedeniyle, kadınlar
için artık bir kabuslar ülkesi haline getiril-
miştir.

Türkiye’de kadın olmak hiçbir dönem,
bu kadar zor olmadı. Kadına karşı nefret
söylemleri ve kadını ötekileştiren bakış açı-
sının ülkemizi getirdiği nokta toplumsal
cinnet ve utanç noktasıdır. Son yıllarda ka-
dınlara ve kadın haklarına yönelik artarak
devam eden linçin baş sorumlusu ise bu

gün iktidarda bulunanlardır. Ancak artık
sözün bittiği yerdeyiz. "Dünyada herşey ka-
dınların eseridir" diyerek, yaptığı devrim-
lerle kadınları özgürleştiren Mustafa
Kemal Atatürk’ün güvenini Türk kadını
asla boşa çıkarmayacaktır. Bu gün artık
kadınların kendi sorunlarına sahip çıkma
günüdür. Artık kadını ötekileştiren, şiddeti
normalleştirerek kadınlarımıza yaşamı
değil ölümü reva gören çarpık zihniyetlerin
hesap verme günü gelmiştir.

Sözün özü: Evinde emekçi işinde emekçi
kadınlarımız sorunlarına sahip çıkmalıdır.
Bu duygularla 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü'nü kutluyor. Daha çağdaş daha
ileri ve daha güzel günleri kadınlarımızın
yaşayacağına olan inancımla sevgiler sunu-
yorum.

Moskova'da neler oldu?

Rusya ve Türkiye’nin, Moskova’da bu-
luştuğu zirveden, İdlib’de ateşkes kararı
çıktı. Olumlu. Ateşkesten Ankara da, Mos-
kova da, Şam da memnun. Ne var ki, ta-
rafların ne isteyip, ne kadarını aldıklarına
bakınca, daha çok kazanan tarafın Rusya
olduğu görülüyor. Nedenlerini sıralayalım.

1) Toplamda yaklaşık 6 saat sürdü zirve.
Görüşmek için ısrarcı olan, Rusya Devlet
Başkanı Putin, başlangıçta görüşmek iste-
meyince, ısrarla randevu isteyen Türki-
ye’ydi. En önemlisi, Rusya destekli Suriye
ordusunun saldırısında 34 şehit veren Tür-
kiye’nin, bu gerçeği bildiği halde, şehitlerin
hesabını soramamasıydı. Görüşmede psiko-
lojik üstünlük, hamle üstünlüğü Rus-
ya’daydı. Geri adım atan Türkiye oldu. 

2) Varılan mutabakatta, "ılımlı" - radi-
kal ayrımı yapılmadan, Moskova ve
Şam’ın terör örgütü olarak gördüğü tüm
yapılarla mücadelenin altı çizildi. Önemli.
Çünkü bu tutum, ABD’nin işine gelmez.
Zira ABD, HTŞ terör örgütünü destekliyor.

3) Suriye’nin başkentini ve ülkenin
önemli kentlerini (Halep, Lazkiye) birbi-
rine bağlayan güzergâhta, Rusya destekli
Suriye ordusunun denetim sağladığı yer-

lerde varlığı, Türkiye tarafından kabul
edildi. Ağır çatışmalar yaşanan Serakib
çevresinde Türkiye, Türk ve Rus askerleri-
nin ortak devriye atmasını da kabul
etti.Amerika mutsuz

4) Türkiye, "Esad güçleri geri çekilsin"
şeklindeki ısrarlı söyleminden vazgeçti.
Milli Savunma Bakanı, "Esad rejimi yıkı-
lana kadar Suriye’deyiz" diyen; İçişleri Ba-
kanı, "Azez’de, Cerablus’ta, Mare’de
kaymakamımız, Emniyet müdürümüz, jan-
darma komutanımız var" diyen Türkiye, bir
kez daha, Suriye’nin bağımsızlığı, egemen-
liği, toprak bütünlüğü ve siyasal birliğinin
garantörü oldu. Türk Dışişleri Bakanı,
"rejim" yerine, Suriye Arap Cumhuriyeti
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Dışiş-
leri Bakanı Lavrov’a, Esad’la görüşülüp
görüşülmediğini sordu. 

5) Suriye ordusunun ilerlediği mevzi-
lerde kalmasını Türkiye kabul etti. Tür-
kiye’nin, 12 gözlem noktasından yarısı,
Suriye ordusunun denetimindeki bölgede
kaldı. Bu gözlem noktalarının görevi de,
ateşkesi izlemekle sınırlandırıldı.

6) Rusya da Türkiye de, bölgedeki terör
örgütlerinin provokasyon yapma ihtimalini
biliyorlar. Buna birlikte karşı koyacaklarını
açıkladılar. Bu terör örgütlerinin en büyük
destekçisinin ABD olduğunun bilincindeler.

7) Zirvede İran yoktu. Suriye, Rusya ta-
rafından temsil edildi. Türkiye, baştan yan-
lış kurguladığı Suriye siyasetinde, yaptığı
manevralara rağmen, umduğu sonucu ala-
madı. Mehmetçiğin özverisi, kahramanlığı,
diplomasi masasına arzulanan ölçüde yan-
sımadı. Yanlış dış politikanın ağır bedelini
Mehmetçik ödemiş oldu. Hava sahası ka-
palıyken yollanan kara gücü, Rusya’ya
karşı, istenen sonucu alamadı. İç siyasette
hamaset bir miktar işe yaradı. Dış politi-
kada Ruslara yapılan blöf işe yaramadı.So-
nuçta, Rusya ve ABD arasında gidip gelen
dış politikanın, değil güçlü bir istikrar poli-
tikası, başarılı bir denge politikası bile ol-
madığı görüldü. Bu gerçek, Moskova
zirvesinin mutabakat metnine de yansıdı.

8 Mart ve kadınlarımız
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Kadınlar aldıkları tüm hakları Cumhu-
riyet’e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri
dahil, parlamentolarında kadın milletvekili yokken bizim meclisimizde 38 tane kadın
vekilimiz vardı. Bunlar Cumhuriyetin, demokrasinin bize armağanıdır" diye konuştu

ATATURK’E 
BORCLULAR
K üçükçekmece Belediyesi, 8

Mart Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla belediyeki

kadın çalışanlara özel kahvaltı dü-
zenledi. Nikah Sarayı’nda düzenle-
nen kahvaltıda bir araya gelen
Küçükçekmece Belediyesi kadın çalı-
şanları 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü’nü kutladı. Kahvaltı
organizasyonuna, Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi, Baş-
kan Yardımcıları, birim müdürleri ve
sendika temsilcileri katıldı.

8 Mart simgesel bir gündür

Tüm kadın çalışanlarının 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü
kutlayan Kemal Çebi, "Kadınlar al-
dıkları tüm hakları Cumhuriyet’e ve
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e
borçlu. Bugün dünyanın en gelişmiş
ülkeleri dahil, parlamentolarında
kadın milletvekili yokken bizim mec-
lisimizde 38 tane kadın vekilimiz
vardı. Bunlar Cumhuriyetin, demok-
rasinin bize armağanıdır. Bu Cum-
huriyetin korunması, kollanması,
büyütülmesi kadınları daha çok ilgi-
lendiriyor. 8 Mart simgesel bir gün-

dür. Bir dayanışma ve mücadelenin
günüdür" diye konuştu. Çebi sözle-
rini, "Kendi görev sürem içerisinde
Küçükçekmece’de adaletin, hoşgö-
rünün, hukukun, eşitliğin, insani ba-
kışın, vicdani duyguların öne çıktığı
bir Küçükçekmece’yi hayal ediyo-
rum. Sizlerden beklentilerim var. Kü-
çükçekmece’de hiç kimse
ötekileştirilmesin. Ben Küçükçekme-
ce’de hoşgörüyü, kardeşlik huku-
kunu geliştirmek istiyorum" dedi.

Her türlü desteği veriyor

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hiz-
metleri Emekçileri Sendikası (Tüm
Bel-Sen ) Memur Temsilcisi, Hanife
Aygün Altun ise “Belediye başkanı-
mız bize her türlü desteği veriyor. Bu
nedenle ona çok teşekkür ediyorum.
Tüm Bel-Sen Temsilcisi olarak çok
mutlu oldum. Bu gibi organizasyon-
lar insanların çalışma azmini gelişti-
rici, kaynaştırıcı oluyor. Bugün de
böyle bir kahvaltının verilmesi çalı-
şanlar olarak bizleri çok mutlu etti.
Yapılan sözleşme için Başkanımıza
çok teşekkür ediyoruz. Çalışma ko-
şullarımızın iyileştirilmesi çok mutlu-
luk verici. Biz sendika olarak,
öncelikle çocukları olan annelerle il-

gili bir kreş yardımı bekliyoruz. Söz-
leşmemiz de bu zaten mevcut. Ço-
cuklu annelerimiz için daha güzel
şeyler bekliyoruz. Dünyadaki bütün
kadınları, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nü kutluyorum" diye
konuştu.

Erkekten hiçbir farkı yok

Kahvaltıya katılan Küçükçekmece
Belediyesi’nde temizlik görevlisi ola-
rak çalışan Çiğdem Kızılkula, “Ben
mesleğimi çok severek yapıyorum.
Belediye başkanımızın bize tanıdığı
bu imkan sayesinde erkeklerle eşit bir
şekilde çalışıyorum. İşime aşığım.
Kadının erkekten hiçbir farkının ol-
madığını, eşit olduğumuzu ön plana
çıkarıyorum, herkese gösteriyorum.
Erkeklerle birlikte başlıyor ve onlarla
birlikte bırakıyoruz. Erkek çalışma
arkadaşlarımız da bize çok yardımcı
oluyorlar. Biz göreve başladıktan
sonra vatandaşlar da çok memnun
kaldı. Cennet sokaklarına kadın eli
değdi. Herkesin Dünya emekçi Ka-
dınlar Gününü kutluyorum” ifadele-
rini kullandı. Kahvaltıda kadın
çalışanlarla bir araya gelen Kemal
Çebi ise program sonunda kadın ça-
lışanlarına lavanta takdim etti.

UFUK ÇOBAN

Parası olmayanı ölüme mi terk edelim!
GÜNGÖRENBelediye
Meclisi'nin MHP'li
Meclis Üyesi Gökhan

Arslan, kentsel dönüşümün öne-
mine değinerek, "Kentsel dönü-
şüm, gereklidir ve mecburidir. Peki
parası olmayan ve anlaşamayan
vatandaşlarımız var. Bunları da
ölüme terk edemeyiz" diye ko-
nuştu. Olası depreme karşı Gün-
gören için acilen önlemler
alınması gerektiğini söyleyen
MHP'li Gökhan Arslan, "Ülkemi-
zin değişik yerlerinde deprem sü-
rekli yüzünü göstermekte. Türkiye
deprem kuşağında bir ülkedir.
Hemen hemen her meclis toplan-
tısında Milliyetçi Hareket Partisi
olarak bunu dile getirmekteyiz.
Başkanlık divanına daha önce

sunduğumuz kentsel dönüşüm is-
tişare kurulu talebimizi tekrar dile
getiriyoruz. Kentsel dönüşüm,
evet gereklidir ve mecburidir. Plan
değişikliği yaparak yerinde dönü-
şümün, parsel birleşmesi sonu-
cunda imar artışı, çekme mesafesi
3 mt’den 1,5 mt’ye düşürülmesiyle
dönüşüm önü kısmen açılmıştır.
Peki parası olmayan ve anlaşama-
yan vatandaşlarımız var. Bunları
da ölüme terk edemeyiz" dedi. 

Vatandaşın beli bükülüyor

"Bildiğiniz üzere depremden
sonra 2 önemli olgu vardır. Birin-
cisi göçük kurtarma ikincisi ise
ikmal ve lojistik" diyen Arslan, "En
basit örneği bir kişinin ortalama
olarak günlük 5 lt suya ve 1 öğün

yemeğe ihtiyacı vardır. Bunun lo-
jistik olarak sağlanması lazımdır.
Bu sebeptendir ki deprem sonrası
ana halterlin açık olması gerek-
mektedir. Ana halterde olan bina-
larımızı kentsel dönüşüme
sokamıyorsak eğer, güçlendirme
projeleri ile güçlendirmemiz ge-
rekmektedir” şeklinde konuştu.



 
 

15  Mart'ta gerçekleşecek Esenyurt 
Ardahan Kültür Evi Kongresi 
öncesinde Saray Sac Tava'da 

düzenlediği toplantıda başkan adaylığını 
açıklayan Mali Müşavir Edip Ayaz, önemli 
mesajlar verdi. Dünden bugüne Ardahan-
lıların önemli bir noktaya geldiğini kayde-
den Ayaz, “Bizler Anadolu'nun en güzel, 
güneşin en güzel doğduğu bölgeden, 
umutlarımızı yitirdiğimiz noktada büyük 
kentlere adımını atarak orada umutların 
yeşermesini bekleyen, umutların tükenme-
diği noktada büyük kentlere göç etmiş 
kimseleriz. Hiçbirimiz de isteyerek vatanla-
rımızdan gelmedik. Keşke oralarda da eko-
nomik şartlar iyi olsaydı da hepimiz 
memleketimiz de kalıp oraya katkı versey-
dik. Yıllar önce köylerini terk ederek kent-
lere göç eden bizim toplumumuza köylü 
dediler, burada tutunamaz dediler, ama 
biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetme-
dik. Biz biliyorduk ki gelecek dönemlerde 
bu memleketin kırsalında yaşayan halklar, 
bu ülkenin yönetiminde de söz sahibi ola-
caktı. Buna yürekten inanıyorduk. Ve gün 
geldi önce ailesini, sonra mahallesini, 
sonra şehirleri yönetmeye başladık” dedi. 

Ardahan halkına el uzatacağız 

Ardahan halkına el uzatmak için göreve 
talip olduklarını anlatan Ayaz, “90'lı yıl-
lardan sonra da dernekleşmeler başladı. 
Çünkü sivil toplum örgütlenmeleri siyasi 
partilerin olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla 
örgütlü olmak önemli bir şeydir. Bugün 
yıl 2020. Şimdi doksanlı yılların çok daha 
ilerisindeyiz. Ama ne yazık ki son on yılda 
metropol şehirde yaşayan 39 ilçenin en 
büyüğü olan Esenyurt'ta Ardahan toplu-
muna, Ardahan halkına el uzatacak bir 
yapı oluşmadı. Yönetiminde bulunduğu-
muz Ardahan Kültür Evi, son yıllarda 
geri gitti. Önce icranın başı olacaksınız 
yani yönetimin başı olacaksınız ki sizin 
proje ve önerilerinize mutfakta çalışıp ge-
tirdiğiniz önerilerinize, uygulama nokta-
sında takipçi olacak biri olmalıydı. Ama 
biz bunu göremedik. Mevcut olarak yö-
netimin sistematik işleyişine yanlış işleyi-
şine ve kokuşmuş olan hiçbir hizmet 
veremeyen tıkanmış noktasına itirazımız 
vardı. Bugün bizle yol yürüyen herkes bu 
tıkanmışlığa karşı.  
Halka hizmet veremeyen bu anlayışa kar-

şılık çözüm üretmek için yol aldık. Bizim 
için 15 Mart Ardahan Kültür Evi'nin mi-
ladı olacaktır. Ardahanlıların devrimi ola-
caktır. Özellikle gençlerimizin önünün 
açılması olacaktır. Biz hep istiklal ve istik-
balimizin temeli gençler demiyor muyuz? 
Seçme ve seçilme yaşının 18 olduğu ülke-
mizde bizi 60 yaşındaki insanlar niye yö-
netsin? Benim itirazım buna. Gençlerin 
daha aktif rol almasını istiyoruz” ifadele-
rini kullandı. 

Kültür Evi işlevsiz kalmamalı 

Ardahan Kültür Evi'nin kendilerinin göz-
bebeği olduğunu vurgulayan Ayaz, “Arda-
han Kültür Evi işlevsiz kalmamalı. 
Ardahan Kültür Evi mekanizması çok iyi 
işleyen bir kültür eviydi ama bugün aşını-
yor. Bizim kavgamız buna, itirazımız 
buna. Bizim kişisel bir problemimiz yok.  
Aday başkanımız benim dostum. Hiçbi-
rine itirazımız yok. Bizim itirazımız genç-
lerin aktif rol alması yönünde. Ben 3 yıllık 
1 dönem istiyorum. 1 dönem yetki alalım 
yeter. Size sözüm söz. Ben kendimden 
sonra yetki almayacağım. Başka bir arka-
daşımızı yetiştireceğiz, bayrağı ona teslim 
edeceğiz” diye konuştu.
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BÜYÜKÇEKMECE'DE devam 
eden kentsel dönüşüm çalış-
malarına ve yaptıkları projelre 

ilişkin konuşan Cemre Makine İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet 
Eroğlu, “Şimdi burası Parmaksız Cad-
desi'nde bulunan 27 tane daireden olu-
şan 3 bloklu eski ismiyle Gülyalı Sitesi. 
Şimdi biz burayla kentsel dönüşüm 
karşılığında kat karşılığı anlaşması yap-
tık .Yeni projede 40 tane konut ve 3 tane 
ticari alandan oluşan butik bir site ya-
pacağız. Her daire için 1 araçlık kapalı 
otoparkımız olacak. Çift asansör ola-
cak. Yani bakanlığın öngördüğü yasa-
lara uygun şekilde inşaatımızı 
yapacağız. Sağ olun Belediye Başkanı-
mız da geldi. Belediyenin Kentsel Dö-
nüşüm Ofisi diye bir alanı var. Bu 
alanda bürokratik engelleri aşmak nok-
tasında bize çok desteği oldu. Umuyo-
rum bütün müteaahhitler bu desteği 
alıyordur” dedi. 

Kentsel dönüşüm 
hızlı ilerliyor

SERGİLENDİĞİ salonlarda ilgiyle karşılanan 
“Türkiye'nin Renkleri İstanbul'un Kimlikleri 
Fotoğraf Sergisi”, bu kez Ünalan Metro 

Durağı’nda ziyarete açıldı. Türkiye’nin yedi bölgesin-
den 70 İstanbullu gencin objektifine yansıyan fotoğraf-
lar,17 Mart’a kadar görülebilecek. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), İstanbul’da yaşayan ve memleketle-
rine hiç gidememiş gençler için Türkiye’nin Renkleri  
İstanbul’un Kimlikleri Projesi’ni hayata geçirdi. İBB 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün üstlendiği proje ile İs-
tanbul'da doğup büyüyerek İstanbulluluk kimliği ile ye-
tişmiş gençler, öz kültürleri ile tanışma fırsatı buldu. 
Projede fotoğraflanan birbirinden özel kareler, daha 
önce İstanbul Kongre Merkezi ve İBB Taksim  
Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sergiye açıldı. 

KADINLARIN başaramaya-
cağı iş yok. Erkek egemen 
bir dünyada seslerini yük-

seltmekten geri durmayan farklı işyer-
lerinden, mesleklerden, mahallelerden 
emekçi kadınlar türlü vesileyle boyun 
eğmeyeceklerini gösteriyor, direniyor, 
insanca bir gelecek için umut oluyor... 
Her geçen gün daha fazla kadın, erkek 
egemenliğindeki işlerde çalışıyor. İş 
gücünde cinsiyet eşitsizliğine dayanan 
kalıpları yıkan ve park temizliğinden, 
balıkçılığa, midye işçiliğinden pazarcı-
lık ve çiftçiliğe kadar görmeye aşina ol-
madığımız meslekleri layığıyla yerine 
getiren bu kadınların hepsi adeta bir 
ilham kaynağı. Peki bu meslekleri 
seçen kadınlar neler yaşıyor? Sarıyer 
Belediyesi Basın Birimi muhabirleri 
olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
yaklaşırken üreten ve ürettikçe kaza-
nan, kazandıkça ekonomiye ve toplu-
mun her kesimine fayda sağlayan 
Sarıyer’in emekçi kadınlarıyla bir 
araya geldik. 

Yeter ki kendimize güvenelim 

Sarıyer’in köylerinde çok sayıda kadın, 
ürettikleri yaş meyve sebze ile süt ve süt 
ürünlerini sabahın erken saatlerinden 
itibaren soğuğa aldırış etmeden getir-
dikleri ‘Köylü Pazarı’nda satarak aile 
ekonomisine katkıda bulunuyor. Kadın-
lar, kendi emekleriyle ürettikleri soğan, 
maydanoz, marul ve lahana gibi sebze-
leri daha gün doğmadan Sarıyer Mer-
kez’de bulunan pazar alanına getiriyor. 
Tezgahlarını erken saatlerde açan ka-
dınlar havaya aldırış etmeden, nere-
deyse maliyetine sattıkları ürünlerden 
kazandıkları parayla ailelerinin geçi-
mine katkı sağlıyor. O kadınlardan biri 
de Gümüşdere’de 15 yıldır çiftçilik 
yapan Şenay Akgül. Annesi ve babası 
da çiftçi olan ve iki çocuğunu pazarcılık 
yaparak okutan Akgül, “ Haftanın dört 
günü pazara çıkıyorum. Buradan ka-
zandıklarımızla köyümüze yardımlarda 
bulunuyoruz. Kadınlar isterse her şeyi 
yapar. Erkeklerin yapamazsınız dediği 
her şeyi onlardan daha iyi, daha dik-

katli ve daha düzgün yapıyoruz. Kadın-
ların başaramayacağı iş yoktur yeter ki 
kendimize güvenelim” diyor. 

İnşaatlardan parklara  

Sarıyer Belediyesi’nde kadın çalışanlar 
çoğunlukta. Belediyenin farklı müdür-
lüklerinde görev alan kadınların bir 
çoğu ‘erkek işi’ diye adlandırılan mes-
leklerde erkeklerden daha başarılı ol-
duklarını gösteriyor. O kadınlardan 
biri de Park Bahçeler Müdürlüğü’nde 
çalışan 47 yaşındaki iki çocuk annesi 
Seda Sel. Şu an ikinci üniversitesini 
okuyan Sel, uzun yıllar inşaat restora-
törü olarak çalıştıktan sonra şimdi-
lerde Sarıyer’in parklarına dokunuyor. 
İşe başladığında ‘Bu erkek işi yapa-
mazsın’ diyenler olsa da kadınların her 
işi başarabileceğini herkese gösteren 
Seda Hanım, “Önceden inşaat işin-
deydim zordu benim için yaşım ilerle-
dikçe ağır gelmeye başladı. O yüzden 
belediyeyi istedim. 1 buçuk yıl oldu gi-

reli. Ben yaptığım işle gurur duyuyo-
rum. Çünkü bu şekilde ekmeğimi ka-
zanıp çocuklarıma yardımcı 
oluyorum. Ne iş olursa olsun çocukla-
rım için yaparım.  Çok olumlu tepkiler 
aldım. Özellikle kadınlar çok destek-
ledi. Bizi gördükçe daha hoşlarına git-
meye başladı çünkü erkeklerden daha 
temiz olduğumuzu düşünüyorlar. Teb-
rik ediyorlar. Bu erkek işi yapamazsın 
diyenler oldu ama işlerimizi gördükten 
sonra fikirleri değişti.Bu işin de zorluk-
ları var tabi ki çöpleri taşımak ama bir 
şekilde mücadele ediyoruz. Zamanla 
yöntemlerini öğrendik, alıştık. Kadın-
lar isterse her işi başarır, yapamaya-
cakları hiçbir iş yoktur. Kadınlara 
tavsiyem yapamazsın diyen kimseye 
kulak asmasınlar kadınlar isterse 
yapar. İsterlerse çok güçlü olabilirler. 
Ben başardım siz de başarabilirsiniz. 
Güçlü olun ayaklarınız yere bassın 
mücadeleden vazgeçmesinler” diyor. 
MEHMET ALİ ÇATAL 

Sarıyer’de kadın farkı

BARIŞ KIŞ

Kadınlar gününün ve 8 Mart'ın öne-
mine de değinen Ayaz, “8 Mart 1 kere 
hatırlanmasın lütfen. Her zaman hatır-
lansın. Kadınlarımız değerlidir. Bizim 

başarıya giden yoldaki en önemli des-
tekçilerimiz, hayat arkadaşlarımızdır. 
Bütün kadınlarımızın bu kıymetli gü-
nünü kutluyorum” dedi. 

8 Mart 1 kere hatırlanmamalı 

Öncesi, hırs, iftira ve 
yalan, sonrası katliam…  

S avaşlarla kurulan Beyliklerin, Devletlerin, 
İmparatorlukların yine savaşlarla yıkıldığını 
söylüyor bize tarih. 

Hep kurulduğu zaferle anılıp yıkıldıkları savaşa 
kadardır ömürleri.. 

Yüzlerce yıl ayakta kalmayı başarsa da  hep 
yıkım olmuştur bu devletlerin… 

Akibet bellidir.kanla gelir kanla gidersin… 
Savaşlarda kaybeden se sadece insanlıktır. 
Savaş hazırlığı sürecinden savaşın bitimine 

kadar ve sonrasında da yaşanan yağma ve talanın, 
tecavüz ve kıyımın, katliamın zulüm olmadığını 
söyleyebilecek kimse ne derece insan olabilir sizce? 

Bütün savaşların öncesi, hırs, iftira ve yalan, 
Sonrası katliam talan değilmi dir? 

Hiç uğruna, hırs uğruna ölmek yada öldürmek ve 
bununla böbürlenmek nasıl bir insani duygu olabilir 
ki?  Bunu anlayamıyorum işte.. 

Tarih; adeta kanlı savaşlardan, zalim kralların, 
yiğit komutanların yaşamından kesitler sunar bize. 
Savaşlarda öldürülen insanların sayısıyla gururla-
nan veya yas tutan insanları anlatmakta tarihin bir 
işlevidir.. 

Savaşlarda kaybedenlerin penceresinden, genel-
likle, savaşı kazanan taraf için hilebazlar, ikiyüzlü-
ler, yalancılar ve zalimler olarak değerlendirilirken, 
savaşı kazanan tarafın kayıtlarında kıralların adil, 
komutanların yiğit ve insancıl oldukları yalanla-
rıyla, gerçek yüzleri görmezden gelinirken, katledi-
len insanların kanlarıyla kirlenmiş elleri, yüzleri ve 
olmayan vicdanları âdeta temizlenir, onlar zaferden 
sonraki temiz ve görkemli giysileri ile anlatılırlar… 

Oysa ölen insandır, dahası ölen bütün İnsanlıktır..  
“asıl tarih, zulmedenlerle zulme direnen halkla-

rın tarihidir.” 
 “Böylesine belalı bir eylemi yani savaşı insa-

noğlu nasıl olurda tercih eder?” diye sormadan 
edemiyorum.  

Hani bir atasözü vardıya; “Testi testiye çarpınca 
kırılır.” Diye  Birinin çok, diğerinin az kırılmasının 
ne önemi var? Tarih boyunca bütün savaşlarda sa-
vaşın tarafları, ister kazansın ister kaybetsin, ağır 
bedeller ödemiyorlar mı? O zaman insanı savaşa 
sürükleyen nedir?        

Buna da çözüm ve Bahane bulmuş insanoğlu.  
Irklar, dinler, Toprak, Ganimet, Hırs fazlasıyla yet-
miş savaşmak için neden olmaya. 

Ölen çocuklar, kadınlar, yiğitler, parçalanan ha-
yatlar kimin umurunda sanırsınız… 

Dini metinlerde Hâbil ile Kâbil olayı, çatışmanın 
ve katliamın kaynağı olarak anlatılır.  

Yaradana inandıkları halde insanları sevgiyle-
saygıyla kucaklamak yerine öldürmek ne büyük çe-
lişki.. 

Kendi ırkını, soyunu yok etmek için gece gündüz 
çabalayan bir başka canlı örneği var mıdır İnsanoğ-
lundan başka? 

Çağımızın vebası olan kapitalizm ve kapitalizmin 
en yüksek aşaması emperyalizm ve de onun, kendi 
krizlerini çözmek için, konvansiyonel silahlarla 
halklara cehennemi yaşatan bölgesel savaşlarının, 
katliam ve cinayetlerini analiz etmek  ve ona karşı 
siper almak İnsanım diyen herkesin en mutlak 
yaşam amacı değil midir? 

Her yerde maske ile dolaşan Emperyalizm ve ka-
pitalizmin  Afganistan, Irak, Suriye, Yemen, Libya, 
Filistin,  ve daha onlarca ülkede maskesini düşür-
ken, İğrenç yüzü ile ortaya çıktığı halde emperya-
listlerin yediklerinin  insan eti, içtiklerinin ise kan 
olduğu gerçeğini anlayamamış olmamız bile ne ha-
zindir., 

 Unutmayın…,  yaşama hakkı en temel insan 
hakkıdır.. 

    Egemenlerin devlet dedikleri sınırları aşın. En 
başta kendinizi aşın. Hangi araçlarla, hangi sanat 
dalında, hangi dilde üretiyorsanız, araçlarınızı 
BARIŞ için kullanın. 

yaşama hakkı en temel insan hakkıdır diyerek 
bütün dünyanın sanatçılarına sesleniyorum: 

    “Egemenlerin devlet dedikleri sınırları aşın. 
En başta kendinizi aşın. Hangi araçlarla, hangi 
sanat dalında, hangi dilde üretiyorsanız, araçları-
nızı BARIŞ için kullanın. 

  Barış için düşüncelerinizle, sanatınızla, ürettiği-
niz değerlerle topyekûn savaşın. Savaşınız kansız, 
kazanımınız BARIŞ olsun. 

Vesselam 

Mehmet Remzi TANIŞ

Metroda sergi var

Ardahan Kültür Evi'nin 
15 Mart'ya yapılacak 

4'üncü Olağan Kongre-
si'ne başkan adaylığını 
açıklayan Mali Müşavir 
Edip Ayaz, hemşehriler-

ine seslendi. Ayaz,  
“15 Mart'ta gençler için 
Ardahanlılar için büyük 

bir devrim olacak. 
Halkımıza hizmet için 
göreve talibiz” dedi

15 MART’TA
DEVRIM OLACAK 
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MUHTELİF SARF MALZEME ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/105234
1-İdarenin
a) Adresi :Elmalikent mahallesi Ademyavuz caddesi 1 34760 Kazımkarabekir ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166321818 - 2166327121
c) Elektronik Posta Adresi :umraniyesatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :MUHTELİF SARF MALZEME ALIM İHALESİ (31 Kalem)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul 
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. 
No:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir. Ayırca işe 
başlama yazısı yazılmayacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ 

ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina 
Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :09.04.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri be-
lirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Ci-
hazları Yönetmeliği  kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapıla-
cak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin, TİTUBB/ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış
olması gerekmektedir. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgi-
leri içeren dokümanları ihale dosyasında sunacaktır. 
Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in
vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin www.titck.saglik.gov.tr adresinden uyarı sistemi çercevesinde
takipleri yapılacak olup,kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB/ÜTS  kaydı  verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB/ÜTS kaydı iste-
niyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı sunulmalıdır.
B) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro)
Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici beyanını ihale dosya-
sında sunacaktır.
C) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi
Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin bağlı bulunduğu mevzuatı gereği  sunulması gereken CE, ISO vb.
belgeler ; ihale dosyasında sunacaktır.
D) İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım
Yönetmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
İhalede SGK tarafından bedeli karşılanan tıbbi malzemelere ait isteklilerce teklif edilen ürünlerin TİTUBB kayıt numarası MEDULA
sistemine kayıtlı olmalıdır. Teklif mektubu veya ekli belgelere ürün numarası (barkodu) yazılmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- İstekliler teklif ettikleri her bir kaleme ait numuneyi İhale tarih ve saatine kadar teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim ede-
ceklerdir. ( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı ida-
reye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 nolu "Döner sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde
uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine göre numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname
hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tuta-
nakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.
Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin numuneleri, değerlendirilmesinden sonra teslim edilebilir durumda olan numuneler ihale
süreci bittikten sonra iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit nu-
mune olarak idarede tutulacaktır.
- İstekliler miad ve miadlarının dolmasına 3 Üç ay kalan ürünlerin değişim taahhütlerini ihale dosyasında sunmalıdır.
9.Kaleme teklif veren istekliler; Koruyucu gözlük AB EN 166/EN 170 Kişisel Göz Koruma standartlarına uygun olduğu belgeyi
ihale dosyasında sunacaktır.
21.Kaleme teklif veren istekliler; Ürün, 5-12 dakika sürede bakterileri (mycobacteriler), mantarlar, virüsler (adeno,polio virüs
vb.) öldürücü etkili olmalıdır. Firma bu özellikleri karşıladığına dair akredite olmuş ulusal ve/veya uluslararası laboratuarlar ta-
rafından belirlenen, standart test metotlarlarına göre yapılmış mikrobiyolojik raporları belgelendirmeli ve yurt dışında yapılan
analizlerin orijinal hali ve Türkçe çevirilerini ihale dosyasında sunacaktır.
21.Kaleme teklif veren istekliler; Dezenfektan solüsyonunun serisine ait üretici firma orijinal analiz sertifikasını ihale dosya-
sında sunacaktır.
21.Kaleme teklif veren istekliler; Firma kendi ürününü inaktive eden glisin miktarını gösterir belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
21.Kaleme teklif veren istekliler; Ürüne ait güvenlik veri belgesini (MSDS) ihale dosyasında sunacaktır.
22.Kaleme teklif veren istekliler; Ürüne ait güvenlik veri belgesini (MSDS) ihale dosyasında sunacaktır.
22.Kaleme teklif veren istekliler; Ürün,bakterisid,fungusid,virüsid etkili olmalıdır.Bu etkileri karşıladığına dair T.C.Sağlık Bakan-
lığı tarafından referans akredite olmuş laboratuvarlar tarafından analiz raporlarını  ihale dosyasında sunacaktır.
22.Kaleme teklif veren istekliler; Otomatik endoskop yıkama makinelerinde kullanılabilmelidir. Bunu kanıtlayan yıkama cihazı
üreticilerinden alınmış belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
23.Kaleme teklif veren istekliler; Ürünün ve ürün grubunun akrilik, ABS, Seramik, EPDM, HDPE, PP, Teflon, PVC gibi hammad-
deler ile uyumlu olduğunu gösteren uyumluluk listesini ihale dosyasında sunacaktır.
23.Kaleme teklif veren istekliler; En fazla 30 saniyede EN 13727’ye göre bakterisid, EN 13624’e göre fungusid, EN 14476’ye
göre virüsid olmalıdır. Ayrıca 5 dk. sporisidal etkili olmalıdır. Bu konuda ürüne ve/veya solüsyonuna ait Avrupa normlarına göre
yapılmış çalışmalar ve mendilin solüsyonu ile aynı etken madde oranına sahip olduğunu kanıtlayan belgeleri ihale dosyasında
sunacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat
avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İS-
TANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Satın Alma Bölümü Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1
ÜMRANİYE /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her
bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat söz-
leşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

MUHTELİF SARF MALZEME ALIM İHALESİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ÜMRANİYE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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EKONOMİ

Teknoloji ve İnsan
Koleji'nde (Tink) Dünya
Kadınlar Günü Paneli

düzenlendi. Panelde Tink Kuru-
cusu Zeynep Dereli Birleşmiş Mil-
letler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü'nün (UNESCO) ilk kadın
genel direktörlüğü yapan Irina Bo-

kova, Limak Yatırım ve Limak Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz-
demir konuşmacı olarak yer aldı.

Yeniliğe ihtiyacımız var

Panelde konuşan Limak Yatırım ve
Limak Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ebru Özdemir, "Benim başarı

tarifime göre; öncelikle merak, ya-
ratıcılık, kararlılık ve disiplin gerekli.
Bunları bir araya getirmeyi başardı-
ğınızda sorunları çözüyorsunuz ve
dünya için işleri kolaylaştırıyorsu-
nuz. Disiplinle çalışıp ilerlediği-
nizde hem sorunları çözüyorsunuz
hem de kariyerinizi iyileştiriyorsu-

nuz" dedi. Özdemir, iş yaşamında
başarılı bir kadın olmanın yollarını
anlatırken, kadın-erkek fırsat eşitli-
ğine dikkati çekti. Özdemir, "İş
dünyası dahil, toplumun her ala-
nında kadınların bakış açısına ve
yenilikçi yaklaşımlarına ihtiyacımız
var" ifadelerini kullandı. 

Eğitimci kadınlar TİNK’te buluştu

700 bin kisi devre 
MULK MAGDURU!
TBMM’de oluşturulan, Devre Mülk ve Devre Tatil Sektö-
ründe Yaşanan Mağduriyetleri Araştırma Komisyonu’nda,
Türkiye’de 700 bin devre mülk mağduru olduğu ve 
sayının aileleri ile birlikte 2 milyona ulaştığı açıklandı

T ürkiye'de 700 bin devre mülk
mağduru olduğu, sayının aile-
leriyle birlikte 2 milyon kişiye

ulaştığı açıklandı. TBMM'de oluşturu-
lan Devre Mülk ve Devre Tatil Sektö-
ründe Yaşanan Mağduriyetleri
Araştırma Komisyonu'nda, maketten
satış yapıp kaçan ya da inşaatı yarım
bırakan, bin adet devre mülkü 50 bin
kişiye satan ve yıllık aidat da toplayan
şirketlerin milyonlarca liralık vurgun
yaptığı vurgulandı. Komisyon üyesi
MHP Afyon Milletvekili Mehmet Tay-
tak, kendisinin de mağdur olduğunu ve
devre mülkünü satamadığını söyledi.

Maket üzerinden satılıyor

Termal Mağdurları Platformu adına
komisyona bilgi veren kimya mühen-
disi Süleyman Polat, “Yasal olarak ge-
çersiz sözleşmelerle mükerrer satışlar
yapılıyor. Ortada arsa yok, insanlar ge-
çersiz sözleşmelerle kandırılıyor. Boş
araziler, maket üzerinden satılıyor. Bir
tane örnek var. Ucuza alıyorsun, bittiği
vakit, ‘2'ye aldın 10'a satacaksın' denili-

yor. Mağdurlardan bir de olmayan
devre mülk için aidat toplanıyor" dedi. 

Sözleşmeler geçersiz

Direksiyon öğretmeni olan mağdur
Büşra Doğan ise komisyonda sahte
devre mülk alımında yaşadığı süreci
anlattı: "2016'da topraktan devre mülk
aldım, 30 ay sonra teslim  dediler ama
bir çivi bile çakılmadı. İnsanlara lüks
salonlarda, hayali maketler, slayt gös-
terileri, kurgulanmış pazarlama yön-
temleriyle, ömür boyu tatili yapma
hayali oluşturup, geçersiz sözleşmeler
ve senetler imzalatılıyor. Zeytinlik ve
tarım arazileri gösterilip, inşaata ya-
kında başlanacağı vadediliyor. Teslim
tarihinde ortada ne devre mülk ne de
muhatap var. Dava açsanız da şirketle-
rin içi boşaltılmış, paralar geri alınamı-
yor. Genelde muhafazakâr, yaşlı,
emekli, dul ve termal tatili tercih eden-
lerin ikramiye, tazminat ve dişinden tır-
nağından artırarak oluşturduğu
birikimler, bu şirketlerin kirli 
emellerine alet ediliyor."

Dolandırıcılık suçu kapsamına alınmalı
Komisyonda konuşan Avukat Burak
Çoğalan da sorunun giderilmesi için
Reklam Kanunu'nda değişiklik yapıl-
ması gerektiğini vurgulayarak, "Devre
mülklerin inşaatı bitmeden veya
maket üzerinden satışını engellen-
meli" dedi. Satıcı şirket tarafından te-

minat ve benzeri tedbirler alınarak
devre mülk alıcılarının korunması ge-
rektiğini belirten Çoğalan, “Maketten
satış yapıp kaçan veya dolaylı yoldan
iflas veya iflas erteleme davaları açan
şirket yetkilileri dolandırıcılık suçu
kapsamına alınmalıdır” diye konuştu.

Birçok mermer 
ocağı kapatıldı
Corona virüsü salgını Çin'den gelen siparişleri düşürünce mermer
ihracatçılarının işleri bozuldu. Denizli, Isparta ve Burdur’da çok
sayıda blok mermer üreticisi talebin durması üzerine ocak kapattı

Çin'de başlayan corona vi-
rüsü salgını, blok mermer ih-
racatının büyük bölümünü bu

ülkeye yapan Denizli, Isparta ve Bur-
dur'daki mermer ocaklarını vurdu.
Çin'deki üreticilerin salgın nedeniyle kap-
asitelerini yüzde 25'e kadar düşürmeleri
ve Türkiye'den blok mermer ihracatını
kesmeleri sektörde yüzlerce kişinin şu an
için işsiz kalmasına neden oldu.

Direnmeye çalışıyorlar

Isparta ve Burdur'daki mermer ocakları-
nın yüzde 80'inde çalışmaların tamamen
durduğu kalan firmaların ise kapasite dü-
şürdüğü kaydedildi. Sözcü'nün haberine
göre Denizli Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Üyesi Samet Gündüz, Denizli'de
mermer ocaklarının büyük bölümünün
kapasite düşürdüğünü, iç piyasaya ve
Çin dışındaki pazarlara ürün gönderen
firmaların üretime devam ettiklerini kay-
detti. Denizli'de üreticilerin bir kısmının
stok amaçlı faaliyetlerini sürdürdüğü ve
ekonomik sıkıntılara direnmeye çalıştığı
belirtiliyor. Gündüz üç kentin blok mer-

mer ihracatının yıllık 650 milyon doları
bulduğunu söyledi.

Fuar da ertelendi

Isparta ve Burdur'da 150'nin üzerindeki
ocağın faaliyetlerine tamamen son ver-
diği öğrenilirken sektör temsilcilerinin
kemik kadroları dışındaki personeli işten
çıkardığı sadece nitelikli personelin bir
kısmı ile yollarını ayırmadıkları belirtildi
ve bilgilendirme yapıldı. 
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Girişimcilik Ruhu!

B ir dönemlerin “Ne iş olsa yaparım abi” anla-
yışından, bireysel hünere ve kurumsal yapılaş-
maya geçişin nedeni, o sihirli sözcüğün 

içerisinde yatıyor; 
“Girişimcilik Ruhu”nda... 
İmkanların kıt ve sınırlı, kaynakların da bir o kadar 

iştah kabarttığı ekonomi pazarından pay kapmanın en 
etkili tek yolu ise; 

*Doğru zamanda 
*Doğru yerde 
*Doğru kişilerle bir arada bulunmaktan geçiyor! 

** 
Girişimcilik ruhu, içi boşaltılmış bir kavramdan sı-

radan bir talepten ziyade, bilgi, deneyim, yetenekleri 
geliştirme gibi kavramlarla desteklenmek zorundadır! 

Bu nedenle; 
Girişimcilik, başlangıcı emekleme olan, yürümeyle 

gelişmesini sağlayan ve sürdürülebilirliğini koşarak 
devam ettiren bir dizi faktörlerin bir araya gelmesiyle 
başarıya odaklanabilir. Rekabet kurallarının kıyasıya 
hakim olduğu piyasada söz sahibi olabilmenin ana un-
suru ise başarıyı, “olmazsa, olmaz” ilke olarak kabul 
etmektir. 

** 
Yüzlerce farklı sektörün pazar payına göz diken ya-

tırımcılar, rakipleriyle başa çıkabilme yolunun kurum-
sallaşmaktan geçtiğini fark ettikten sonra, 
“Girişimcilik Ruhu”nu besleyici kavramlarla da tanış-
mak zorunda kaldı. 

Önceliklerine; 
İş kolu, 
Sermaye, 
İnsan kaynağı, 
Pazar payı, 
Kurumsal yapı gibi kavramları dahil eden girişimci-

ler, “Ne iş olsa yaparım abi” modundan sıyrılıp, 
“Acaba ben hangi işi daha iyi yapabilirim” moduna 
evrilmek durumunda kaldı. 

** 
Özellikle kadın girişimciler, el, beyin hünerleriyle 

uyumlu alanlara yönelip hizmet sektöründe yoğun ola-
rak yer almayı tercih ederken, erkek girişimcilerin, iş 
dünyasına üst perdeden atılma hevesleri, onların daha 
etkin ve kalıcı radikal kararlar almasına neden oldu. 

** 
Sorun yönetmekten ziyade, çözüm odaklı hamle-

lerle hedefine ulaşmayı tercih eden girişimcilerin kısa 
sürede sektördeki yerini aldıkları görülürken, ticari 
zeka, cesaret ve etkili iletişimden uzak bir girişimcilik 
modeli sergileyenlerin ise kısa sürede çöküşe geçtikleri 
tespit edildi. 

Hal böyle iken; 
Modern teknoloji sayesinde vasıfsız insan kaynağına 

daha az ihtiyaç duyulurken, teknolojiyi ve bilişimi daha 
etkin kullanacak donanımlı insan kaynağının da sek-
tördeki yerini en kısa sürede alacağı görüldü.  

Kısacası; 
Paranın yönünü ve adresini belirlemede önemli bir 

rol oynayan Girişimcilik Ruhu’nun kazanılması için, 
bireysel faktörlerin yanı sıra, kurumsallaşmaktan kay-
naklı diğer faktörlerin de harmanlanması gerekmekte-
dir. 

Girişimcilerin, danışmanlık hizmetlerinden yete-
rince istifade etmesi, medyanın değer kazandıran gü-
cünden olabildiğince faydalanması ve piyasalardaki 
para akışını en doğru bir şekilde analiz etmesi de şüp-
hesiz başarıya giden yoldaki ara levhalardır. 

Netice itibarıyla; 
Ya siz parayı bulacaksınız ya da para sizi...Birisi sa-

dece şansa endeksliyken, diğer seçenek ise size kalmış! 
* 

Hünerinize, becerinize, girişimcilik ruhunuza yani... 
*

SAADET Partisi Genel 
Başkanı Temel Karamolla-
oğlu, partisinin eğitim mer-
kezinde düzenlenen İl 
Başkanları ve İl Müfettiş-
leri toplantısında konuştu. 
Karamollaoğlu, İdlib'de 
ateşkes kararına ilişkin, 
"Moskova'da barış görüş-
mesi yapıldı. Elbet de ateş-
kesten dolayı memnuniyet 
duyuyoruz. Hiç olmazsa 
akan kan duracak. Ham-
dolsun ordumuza güveni-
yoruz. Zor şartlar altında 
bile üzerlerine düşen görev-
leri yerine getireceklerine 
inanıyoruz. Ama elbet de 
verdiğimiz her şehit bizim 
yüreğimizi dağlıyor. 'Şehit' 
dediğimiz insanlar halkın 
içinden gelen insanlar; ga-
ribanlar. Askerden kendile-
rini uzakta tutabilecek 
imkanları olmadığı için as-
kere gidenler. Ama gücü 
olup, parası olup, askerlik-
ten imtina edenler çok bu 
memlekette. Özellikle böy-
lesi durumlarda herkesin 
taşın altına elini koyması 
gerekir. Biz elbet de şehitle-
rimize sahip çıkarız. Ama 
ordumuz böyle bir hare-
kata giriştiği zaman elbet 
de kimsenin hayatını kay-
betmemesi için Allah'a yal-
varırız. 'Şehit olsunlar da 
itibarımız yükselsin' deme-
yiz" diye konuştu. 

Suriye 
pahalıya mal oldu 

Karamollaoğlu, Suriye'nin 
başta Türkiye olmak üzere 
tüm İslam alemine paha-
lıya mal olduğunu vurgula-
yarak, "500-600 bin insan 
hayatını kaybetti. 7-8 mil-
yon civarında insan Su-
riye’yi terk etti. En az 7 
milyon civarında insan da 
Suriye'nin içinde yer değiş-
tirdi. Artık Suriye yeniden 
başlangıç yapacak du-

rumda değil ne yazık ki. 
Suriye’de yaklaşık 2 aydır 
söylüyoruz, bir bölgeye ih-
tiyaç var. Şu anda söyleni-
lebilen nokta İdlib. Burada, 
adım adım da o yöne 
doğru gidiliyor. Mutlaka 
ateşkes sağlanmalı. Sadece 
Türkiye değil, müştereken 
burada yaşayan insanların 
hayatı emniyete alınmalı. 
Mutlaka bu bölge silahsız-
landırılmalı. Bu konuda 
herkes ittifak etmiş gibi gö-
züküyor. Ama bunu tek ba-
şına kimse yapamaz. Ne 
burası doğrudan doğruya 
Suriye rejimine terk edilebi-
lir. Ne 'bu sorunu Ruslar 
gelsin çözsün' denilebilir. 
Ne de kimse Türkiye'ye gü-
venip de, 'alın burayı siz si-
lahsızlandırın, burada barış 
olsun' diyebilir. Bunu ıs-
rarla söyledik. Burada bir 
bölge oluşturulmalı. Buna 
Türkiye de, Rusya da, İran 
da, Suriye rejimi de katkı 
sağlamalı" dedi. 

İnsanlıktan yoksunlar 

Bu sürecin uzun süreceğine 
dikkat çeken Karamolla-
oğlu, Yunanistan'ın göç-
menlere müdahalesini de 
eleştirdi. Karamollaoğlu, 
"Oraya gelen insanları 
soyup geri göndereceksi-
niz. Hakikatten bunlar 
insan diye vasıflandırılacak 
kişiler değil, insanlıktan 
yoksunlar. Belki biraz ağır-
larına gidebilir; ama kendi 
menfaatleri söz konusu ol-
duğunda batı bu mefhum-
ları kendi içinde yaşatıyor. 
Her zaman kendi insanına 
bir ayrıcalık tanıyor. Çifte 
standart, tekebbür, sö-
mürü, baskı uyguluyor. 
Lafta her zaman karşı ol-
dukları; ama fiiliyata gel-
diği zaman çekinmeden 
uyguladıkları mefhumlar 
bunlar" diye konuştu. DHA 

TARAFSIZ Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Ba-
bacan’ın partisinin kuruluş tarihi önümüzdeki hafta şe-
killeniyor. Babacan’a yakın kaynak, partinin kuruluş 
tarihine ilişkin, “Haftaya” yorumunu yaparken, tarih için 
“Tarih belli değil” dedi. Kulislerde ise 14 ya da 15 Mart 
tarihinde parti kuruluşuyla ilgili tanıtım programının ya-
pılacağı konuşuluyor. Ali Babacan’ın partisi TBMM’ye 
11’inci parti olarak girecek. Babacan’ın partisinde millet-
vekillerinin de olacağı öğrenildi. 

Babacan'a dair 

Ali Babacan, 8 Temmuz 2019 
tarihinde kurucu üye olduğu 
AK Parti’den istifa etti. Baba-
can, istifasının ardından ka-
muoyuna yaptığı açıklamada, 
Türkiye’nin geleceği için yeni 
bir siyasi parti oluşturmak 
üzere çalışmalara başladıklarını 
belirtti. Babacan, farklı üniversi-
teden gençlerle buluşmasında 
da AK Parti’den istifasına iliş-
kin şöyle dedi: “2001’de AK 
Parti kurucusu oldum, 2002’de 
hükumet üyesi oldum, yani bakan oldum. 13 yıl bakan-
lık 14 yıl parti yönetimi. 2009-2010’dan itibaren ilk sin-
yaller gelmeye başladı, sorun sinyalleri. Yani ikinci 
dönemde 2007 seçimiyle beraber problem sinyalleri gel-
meye başladı. Hatta benim ilk istifa mektubum Mart 
2009 tarihlidir, bundan kaç sene önce. Fakat daha sonra 
işte düzelteceğiz, hep beraber yapacağız, dur nereye gi-
diyorsun gibi ikna yöntemleri nedeniyle biraz daha dur-
dum içinde. Fakat sorunlar sadece büyüdü.”
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Yunanistan sınırındaki göçmen geçişleri ile ilgili bilgi veren  
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırı geçenlerin sayısının 

her geçen gün artığını ifade ederek "Bu daha başlangıç, siz  
bundan sonraki olacaklara bakın. Miçotakis'in sınırları  

tutmak gibi bir kabiliyeti yok" dedi

Hale Nur AKDENİZBU DAHA BAŞLANGIÇ

corbacıaden corbacıaden

0212 856 0 112 ADRESTEL:
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe 

Mah. A1 Blok No:34  
Beylikdüzü-Büyükçekmece-İstanbul

1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...

ÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADEN
40 ÇEŞİT ÇORBA

Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu düzenle-
diği basın toplantısıyla Yunanistan sını-
rında yaşanan son gelişmeleri 

değerlendirdi. Soylu, "21. yüzyılda böyle bir 
tabloyla karşılaşacağımızı söyleselerdi ‘şaka 
yapıyorsunuz’ derdik. Bu olay bir meselenin 
de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. 
Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar 
acımasız oldukları ortaya çıktı. Miçotakis’in 
(Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis) 
ülkesinde kaç yabancı var biliyor musunuz? 
Paralarını 10 kat aldığı toplam 115 bin ya-
bancı var. Bunların 40 küsür bini adalarda, 
70 küsür bini Yunanistan ana karasında. 
Bizde 4 milyon sığınmacı var. Bir insan bir söz 
söylerken önce boyuna bakar" dedi. 

Sözleşmeyi iptal ettiler 
Soylu, "İnsan Hakları Evrensel Beyanna-
mesi’nin, AB’nin göç ve mülteci konusunda 
ortaya koyduğu süreçlerin, Cenevre Sözleş-
mesi’nin tamamını ihlal ettiler. Defalarca 
ihlal ettiler, hâlâ ihlal etmeye devam ediyor-
lar. Özel Harekat polislerimiz göreve başladı. 
Dün gece karşı taraftan yapılan itmelere ‘tı-
kama’ yaparak -biz buna güvenlikte tıkama 
deriz- cevap verdik. İtmelerine müsaade et-
medik. En temel hak sığınma hakkıdır.  
Bu insan haklarının 1. kuralıdır. Bunu orta-
dan kaldırmaya hiçbir devletin hakkı söz ko-
nusu değildir" ifadelerini kullandı. 

Sınırları tutamaz 
Yunanistan liderine de seslenen Soylu, "Bu 
daha başlangıç, siz bundan sonraki olacak-
lara bakın. Bundan öncekiler bir şey değil.  
Siz bundan sonraki olacaklara bakın. Şimdi 
havalar sıcak, gittikçe sıcaklaşıyor. 200 kilo-
metrenin üzerinde bizim Meriç’i kendine çizgi 
tutan Yunanistan’la bir sınırımız var. Maalesef 
bu sene Balkanlarda hava kurak gitti. Su 40-
45 santimetreye düştü. Bu ayağınızla geçebi-
lirsiniz. Miçotakis’in sınırları tutmak gibi bir 
kabiliyeti yok" diye konuştu. 

Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 

İdlib'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin,  
"Elbette ateşkesten dolayı memnuniyet duyuyoruz. 

Hiç olmazsa akan kan duracak" dedi

Babacan’ın partisi 
ne zaman kurulacak? 
Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın partisinin  
kuruluş tarihi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.  
Partisinin kuruluş tarihini birkaç kez erteleyen 

Babacan’ın, tabelayı haftaya asacağı öne sürüldü
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SÜLEYMAN KURUOĞLU 
AVCILAR KAHVE SARAYI VE KURUOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HANDE KAHYA
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

SERKAN YALIM
İYİ PARTİ AVCILAR İLÇE BAŞKANI

MÜsLÜM AYdIN
MÜSLÜM EMLAK

İSMAİL HAKKI AKTAŞ
AVCILAR TRABZONLULAR DERNEK BAŞKANI

AKAY TAMBULUT
İŞ ADAMI

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

8 Mart Dünya
Kadınlar günü
kutlu olsun

BEŞİR ZENGİN
BEŞİR ZENGİN ŞİRKETLER GRUBU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

sAdIK PEHLİVAN 
AK PARTİ AVCILAR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ 

ENGİN GENÇOL
MhP AVCILAR İLçE BAŞKAN YARDIMCISI

BAYRAM dELEN 
İŞ İNSANI

ALİ GÜLA
AVCILAR YAYLA KASABI

MENdEREs BALABAN
MENDERES BALABAN KIR DÜğÜN BAhçESİ

EVREN PEHLİVAN
AVCILAR ORDU KUYUMCULUK VE ORDU
GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

TUNCAY GÖKTAŞ
GÖKCAN SÜRÜCÜ KURSLARI

İLAN
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Al satarım, bal satarım... 

İki gümrük kapısı olmasına karşın ithalatın, ih-
racaatın yok derecede yapıldığı, bir zamanlar, 
hatta hala Kafkasya'ın jandarması olan ve Or-

tadoğu üzerinden sıcak denizlere inme hesapları 
yapan Rusya'ın acımasızca müdahale ettiği yıllar 
önce bugünki Suriyeli, Afganlı, Afrikalı gibi topark-
larından sürgün edilen Ahıskalıların geri dönmesine 
izin vermeyen Gürcistan'a komşu olan Ardahan'da 
birisinin öldürülmüş şüphesi ile arandığı, ikisinin 
kayıp olduğu toplam üç kadının aranıp, bulunama-
dığı yönünde ilk haberini yapan bir gazeteci olarak 
ve bir erkek olarak kadın cinayetlerinin yoğunluğu-
nun tartışıldığı ülkede olduğu gibi dünya da çeşitli 
etkinlik ve eylemlerle kutlanacak olan bugün, yani 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi yine 
yollardayım. 

Suriye ile savaşıp, Rusya ile barıştığımız (!) bu 
günlerde Hristiyanlığı ret edip, başı örtülü, peçeli 
hatta çarşaflı bir halde kan gölüne dönmüş olan 
Ortadoğu'da kaçan kadınların daha iyi bir yaşam 
için başı açık, mini etekli, makyajlı kadınların 
günah işledikleri denen Avrupa sınırlarına, babasız 
kalmış, ağlayan çocukları ile birlikte dayandıkları 
sınırlarda yaşanan dramlar eşliğinde bir kadınlar 
gününü daha kutlayacağız. 

Hem de onları sınırlara sürgün eden, şehit haber-
leri ardından ağıt yakan anaların ve insanlığın 
gözyaşı dökmesine vesile olanların ağırlıkta erkek 
idarecilerin olması da ayrı bir dram olarak 
karşımızda dururken. 

Corona virüsü korkusuyla gümrük kapıları 
kapatılan kentlerden biri olan Ardahan'dan, Orta-
doğu göçenlerinden azda olsa boşalan İstanbul'a 
doğru yol alıryordum. 

Bin 450 kilo.metre uzunluktaki yolda yol alırken 
Türk plakalı araçları durduran trafik ve güvenlik 
denetimi yapan polislerin gördükleri İran tırlarını 
virüs korkusuyla denetlemeden geçişine izin verdiği 
ama kadınların günlerini yürüyerek kutlamasına 
izin verilmediği ülkemin, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Gününü nasıl kutlayacağını 
düşünmedimde değil. 

Ha bu arada ükenin kadınlarıni zaten doğru dü-
rüst yağmayan, yaşanmayan ve derelerin HES'lerle 
parçalandığı, su yataklarının değiştirildiği doğada 
beklenen kar kışın azlığından dolayı erken gelen ya-
lancı baharın eşliğinde tarlalarını süren hayvanla-
rını besleyen erkeklerin yanında asıl emekçilerin 
kadınlar olduğunu da bir kez daha görüyordum. 

8 Mart'ı kutlamaya hazırlanan kimi kadının yol 
üzerinde bal satarken, kimininde gelişen teknolojiye 
karşın eteklerine doldurdukları hayvan gubrelerin 
nasır bağlamış elleriylei geçim kaynaklarının ana 
merkezi doğaya, üzerilerindeki karların yarım, ya-
malak eridiği tarlalarına feri bitmiş dizlerinin altın-
daki çamur sarmış ayaklarıyla ağır, ağır adımlar 
atarak serperlerken.. 

Neyse kiminin al bayrağın gölgesinde milliyetçi-
lik tafraları yaparak, önce Esat ile şimdi de Avru-
pa'dan bizim yıllardır beklediği ama bir türlü 
alamadığı göçmen parasını hemen alan Yunanistan 
başbakanı ile 'görüşmem' deyip, ardından meydan 
okuduklarıyla görüşülüp, görüşülmediğini sorarken 
kamerlara yakalanıyordu. 

Kimileri ise diplomatik girişim çerçevesinde '
görüşmem' denenlere hamilik yapanlar karşısında 
hazır ol olup, bir anda yapılan parmak hareketi ile 
ayağa çağrılıp, merhabalaşmak zorunda kaldıkla-
rıda ayrı bir dram ve acı durum. 

Kiminin ise gittiği camide havuz medyasınında 
aracılığıyla ve bugüne gelene kadar yapılan yanlış-
lar ve yaşananlar nedeniyle gelen her kara haber ar-
dından parçalanan ana yüreklerine olmasa da, 
birilerinin yani taraftarlarının dudaklarına adeta 
bal çalıyordu, "Al satarım, Bal satarım.. Ustam 
ölmüş ben satarım.." denilerek ağlanan ülkemde.. 
Ve; kimi kadının kayıp, kiminin ise öldürülen, eşcin-
sellerine, yetmez çocuklarına ağıt yakar, kutlan-
maya çalışılan yeni bir 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar gününde daha! 

Geçici ateşkese sevinirken de hepimiz, "Mart ka-
pıdan baktırır, Kazma, Kürek yaktırır" atasözü  de 
bize her geçen gün biraz daha belirginsizleşen, her 
gün daralan, duraklayan ekonomiyi de hatırlatı, yol 
boyu gördüklerim arasında olan saman yüklü kam-
yonların yanımda önümde hızla batıdan, doğuya 
geçtiğini de izlerken... 

Ve; Yeni bir Kadınlar Gününün Ağlama Günü ol-
maması için yaptığım duama kuruyan dudaklarım 
eşliğinde, sessizce amin derken...

BUYUKSEHIR  
ALARMA GECTI
Dünya genelinde her gün onlarca can alan corona virüsü salgınına karşı  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de alarma geçti. İBB yetki alanında bulunan 
kültür merkezleri, ana hizmet binaları ve ibadethanelerin de aralarında 
bulunduğu toplam 700 bin metrekarelik kapalı alanda corona virüsüne 
karşı özel dezenfekte çalışması yapmak üzere mobil hijyen filosu kurdu
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İ BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, co-
rona ve her türlü virüse karşı önlem 
amaçlı hizmet verecek mobil hijyen 

filosunu Yenikapı'daki Avrasya Gösteri 
Merkezi'nde tanıttı. İmamoğlu, yoğun 
nüfusun olduğu kültür merkezleri, ana 
hizmet binaları, İSMEK eğitim birim-
leri, Halkla İlişkiler Müdürlüğü iletişim 
noktaları, engelli merkezleri, ibadetha-
neler, kütüphaneler, Darülaceze Müdür-
lüğü binaları gibi toplam 700 bin 
metrekareyi bulan kapalı alanlarda te-
mizlik ve hijyen uygulamalarına başla-
dıklarını duyurdu. Özel olarak 
hazırlanan 18 araç ile 36 personelin 
7/24 sahada dezenfeksiyon işlemi yapa-
cağını anlatan İmamoğlu “Araç ve şoför 
temini noktasında İBB Destek Hizmet-
leri Müdürlüğümüz, dezenfeksiyon hiz-
metlerini yerine getirecek ekip ise Sağlık 
ve Hıfzıssıhha Müdürlüğümüz persone-
linden oluşmaktadır. Ekiplerimiz dezen-
fekte yapılacak alanlarda mesai içi, 
mesai sonu ya da hafta sonu vardiya 
usulüyle çalışıyor olacak” dedi. 

Hatta hiç öpüşmemeliyiz 

Corona virüsünün herkesin dikkate al-
ması gereken önemli ve tehlikeli bir sal-
gın olduğuna dikkat çeken İmamoğlu 
“Dünya çapındaki yayılma hızı ve etkisi 

bugüne kadar görülen salgınlarla kıyas-
landığı zaman endişe verici. Bu virüs ne 
sınır dinliyor, ne de duvar” diye konuştu. 
İmamoğlu vatandaşların bireysel olarak 
alacağı önlemlerin önemine işaret ede-
rek şu önerilerde bulundu: "Başta kişisel 
temizlik ve kişisel tedbir geliyor. Sık sık 
ellerimizi sabunla ve bol suyla yıkamalı-
yız. Yanımızda kolonya veya dezenfek-
tan taşımalı ve kullanmalıyız. Daha az 
tokalaşmalı ve daha az öpüşmeliyiz. 
Hatta hiç öpüşmemeliyiz. Herhangi bir 
ateşli hastalıkla karşılaştığımızda, yor-
gunluk ve halsizlik durumlarında müm-
kün olduğunca dinlenmeliyiz. Bu salgın 
karşısında özellikle belli bir yaşın üzerin-
deki vatandaşlarımız en riskli ve savun-
masız durumda olan grubu oluşturuyor. 
Büyüklerimizin kişisel temizlik ve ko-
runma tedbirlerine uymaları ve kendile-
rine dikkat etmeleri oldukça önemli. 

Tehdit edici bir bilgi ulaşmadı 

Ekrem İmamoğlu, İBB olarak başta 
Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin il-
gili birimleriyle koordinasyon içinde ted-
birler geliştirerek, koruma önlemlerini 
yaygınlaştırarak ve genişleterek bu sal-
gına karşı mücadeleyi ciddiyetle sürdür-
meye devam edeceklerini söyledi. “Bize 
bir şey olmaz diyerek değil, biz bu mü-

cadeleyi kazanacağız diyerek çalışıyo-
ruz” ifadesini kullanan İmamoğlu, 
"Ancak her ilgili her bir kamu görevlisi 
bu ciddiyetle yaklaşırsa, her bir vatanda-
şımızı kendi önlemini alır ve ciddiyetle 
uygularsa, ülkemiz ve aziz İstanbulu-
muz bu mücadeleden zarar görmeden 
çıkar. Hem dünyada hem İstanbul'da bu 

konuda umuyorum ki can kaybı büyü-
mez, olmaz. Tabii ülkemizde şu an teh-
dit edici bir bilgi bize henüz ulaşmadı. 
Diliyorum ki hiç ulaşmasın. Hepimiz bu 
anlamda tedbirli olmayı elden bırakma-
yalım. Allah hem İstanbulumuzu hem 
Türkiyemizi hem de bütün insanlığı ko-
rusun" duasında bulundu. 

CORONA virüsü vakaları ortaya çıktığı 
andan itibaren İBB Sağlık Daire Baş-
kanlığı'nın çalışmalara başladığını anla-
tan İmamoğlu, toplu taşıma araçlarında 
alınan önlemleri şöyle sıraladı: "Sağlık 
Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü'nün 
uygulamaları ve yayınları doğrultu-
sunda koruyucu ve önleyici sağlık ön-
lemlerini İstanbullulara anlatmak için 
açık hava reklam alanları, üst geçitler, 
elektrik direkleri ile metro ve deniz hatla-
rındaki ekranlarımızda bilgilendirme ça-
lışması yürütüyoruz. Metrolarda 100 
kişi ile temizlik ve hijyen çalışmalarını 3 
düzeyde gerçekleştiriyoruz. Öncelikle 
kaba temizlik yapıyoruz. Her 
gün koltuklar ve taban te-
mizliğini deterjanla yapıyo-
ruz. Ardından detaylı 
temizlik işlemleri gerçekleşti-
riyoruz. Ve nihayetinde ayda 
bir kez havalandırma filtre-
leri ve boruları dahil deter-
janla tüm aksamları 
temizliyoruz. İETT Otobüs-
lerinde ise 420 personeli te-
mizlik ve hijyen ile olarak 
görevlendirdik. Otobüsleri-
mizin iç ve dışı deterjan uy-

gulanarak günlük olarak temizleniyor. 
Metrobüs istasyonları da benzer şekilde 
daha sık aralıklarla yıkayıp temizlen-
meye başladık. Ortalama 3 ayda bir kez 
detaylı bakım temizliği çalışması yapıl-
maktadır. Bu çalışma özenli bir biçimde 
tüm yüzeylerin deterjanla temizlenmesi 
ve dezenfeksiyon işlemlerini kapsamak-
tadır. Toplu ulaşım hizmetlerinde mer-
kezi peronlarda Otobüs AŞ. iştirakimiz 
üzerinden mobil dezenfeksiyon ekipleri 
oluşturduk. 44 metrobüs istasyonunda 
toplamda 65 adet, Taksim-Tünel tarihi 
tramvay hattında 2 istasyonda 4 adet el 
dezenfeksiyon üniteleri yerleştirdik." 

İBB’NİN TOPLU TAŞIMA ÖNLEMLERİ

KADIKÖY Belediyesi ikinci el kıyafet, tekstil ve ayak-
kabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için ilçede 
100 noktaya kumbaralar koymuştu. Kumbaralara bı-
rakılan eşyalar haftanın iki günü özel araçla toplanı-
yor ve kullanılabilir olan giysi ve ayakkabılar ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılıyordu. Ancak belediyenin yükle-
nici firma ile olan sözleşmenin sona ermesi nede-
niyle kumbaralar kaldırıldı. 

Kaldırılmasına şaşırdım 

Vatandaşlar yardım amaçlı kullanılan kumbaraların 
kaldırılmasına şaşırdıklarını ifade etti. İsmail Ata, 
"Güzel bir uygulamaydı. Evdeki fazla kıyafetlerimi 
verecek kimse bulamıyorum, çevremde yok öyle bi-
risi. Birisine de verince yanlış anlıyor. Daha önce 
çöpe atıyordum. Böyle bir hizmet olunca götürüp ko-
yuyordum kumbaraya. Çok da memnundum" diye 
konuştu. Bostancı'da yaşayan Veli Kızılöz ise " Her-
kes kullanıyordu, bir şeyler atıyorlardı. Kumbaranın 
içi hiç boş kalmıyordu. İhtiyaç sahipleri de bundan 
sebepleniyordu. Kaldırılmasa daha iyi olurdu. Milet 
şimdi çöpe atıyor " dedi. İnsanların bu uygulamadan 
yararlandığını söyleyen Sinan Fırat da "Çöpe atılaca-
ğını kumbaraya atıyorduk. Yırtık ya da kullanımsız 
değil, kullanmadığım giysileri verecek insan arıyo-
ruz. Bu tarz uygulamaların devam etmesini isteriz 
"diye konuştu. 

Belediye açıklama yaptı 

Kadıköy Belediyesi ise giysi kumbaralarının kaldırıl-
ması ile ilgili twitter adresinden yaptığı açıklamada 
"Yüklenici firma ile olan sözleşmemizin sona erdiği 
için tekstil kumbaraları kaldırılıyor. Bağışlar artık 
doğrudan Açık Gardırop birimimiz tarafından kabul 
edilecek" bilgisini verdi. DHA 

Kumbaralar kaldırıldı!

Kadıköy'de 100 noktaya koyulan giysi  
kumbaraları yüklenici firma ile olan sözleşmenin 

sona ermesi nedeniyle kaldırıldı. Vatandaşlar 
kumbaraların kaldırılmasına şaşırdıklarını söyledi

8 Mart semboldür
KADIN ve Güç Derneği (KADGÜÇDER) 
Başkanı Fatma Duman 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü dolayısıyla bir açıklama ya-

yımladı. "Her yıl 8 Mart’ta kutladığımız dünya 
kadınlar günü anlamlı bir sembol olmuştur" diye ko-
nuşan Duman, "8 Mart 1857'de ABD'nin Newyork 
eyalletinde 40 bin işçi iyi çalışma koşulları istemiyle 
greve gitti ve 129 kadın 
hayatını kaybetti. Bu 
olaydan sonra Dani-
marka’da 1960 yılında 
Amerika'da ve daha 
sonra 1977'de Birleşmiş 
Milletler genel kuru-
lunda 8 Mart, Dünya 
Kadınlar Günü olarak 
kabul edildi. Kadın hak 
mücadelesinin bu tarih-
ten itibaren, kadın hak-
larının kazanılması 
açısından uluslararası 
bir seviyeye çıkmış ol-
ması bir başlangıç olsa 
dahi, hala ülkemizde ve dünyada birçok önemli 
sorunlar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.  
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5 Mart Perşembe günü tükenmezhaber.com
için kaleme aldığım, "Haysiyetsiz, onursuz,
şerefsiz, hain" İstenilen hasıl olmuştur. 

Çekilebilirsiniz..." başlıklı yazımda, perşembe
günü yapılacak Putin, Erdoğan görüşmesi 
öncesinde şunları yazmıştım:

"Gündem büyük ihtimalle, Rus ve rejim uçakları
tarafından vurulan TSK ve şehitlerimiz, İdlib'deki
gözlem noktaları, İblib'in akıbeti ve sivil halk ile
ilgili güvenli bölge oluşturulması, M-4-5 karayol-
larının durumu, cihatçı terör örgütleri ile Suriyeli
ılımlı muhalefet unsurlarının ayrıştırılması ola-
cak. Ve Erdoğan, Moskova'dan istediklerini ala-
madan dönecek. Ve mutlaka iç kamuoyuna bunun
başarısızlık değil bir başarı olduğuna yönelik bir
başarı hikayesi de gerekmektedir. Bu çok büyük
ihtimalle İdlib'den gelecek mülteciler için güvenli
bölge oluşturulması olacaktır."

Ve dediğim gibi oldu.

Rejimin omuzlarında başlar 
kalmaya devam edecek

Erdoğan neler diyordu ve ne oldu?
Erdoğan, "rejim ve Esed" diyordu, mutaba-

kat metninde Rejim "Suriye Arap Cumhuri-
yeti" oldu. Erdoğan, Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu'na "Esed ile görüştünüz mü" 
diyerek görüştüklerini açık etmiş oldu.

Erdoğan, "Rejim güçleri Soçi Muhtıra-
sı'nın sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki
sorun çözülmeyecektir" diyor ve ardından
şu açıklamayı yapıyordu:

"Zalim rejimi yenilgiye uğratacağız.
Belirlediğimiz sınırın dışına çıkmazlarsa
omuzlarının üzerinde baş kalmayacak."

***
Cepheye gitmeye ve şehit olmaya hazır

olan, iktidarın ortağı Devlet Bahçeli ise,
"27 Şubat için tazminat ve özür gündeme
getirilmeli. Esad koşulsuz geri çekilmeli. M4
ve M5 karayolu müştereken korunmalı. Siya-

set ve diplomasi başardı, başardı. Olmazsa Türk
ordusu soluğu Şam'da almalı. Esad'ın kafasına
çuvalı geçirip, son darbeyi indirmelidir" diyordu.

Muhalefet ise derhal ateşkes yapılmasını, as-
kerlerimizin Suriye'den çekilmesini ve Esad'lı gö-
rüşülmesini istiyordu. Ve ne hainlikleri ne de
şerefsizlikleri kalıyordu.

Ve ateşkes imzalandı.
Anlayacağınız iktidar muhalefetin çizgisine

geldi. Esad'la görüşülmesini, TSK'nin İdlib'den çe-
kilmesini isteyen ana muhalefetin başına; “Hain,
şerefsiz, alçak” deniliyordu. Haya-
tın gerçekliğinin şakası
farklı oluyordu. Bir-
kaç yıl kalma-
dan
İdlib'den
de 

çekildiğimizde, o hakaret sözlerini bir kez daha
konuşacağız.

Suriye'de askeri çözüm olmayacak, 
ne olacak?

Ve perşembe günü Putin, Erdoğan zirvesinden şu
kararlar çıktı:

Ateşkes.
Rejimin adı Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemen-

liğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlü-
ğüne olan kuvvetli taahhütleri yenilendi.

BM Güvenlik Konseyi tarafın-
dan terörist olarak ta-

nımlanan tüm
grupların

orta-

dan kaldırılmasına yönelik kararlılık.
TSK gözlem noktalarının sahadaki durumunu

kontrol etme değil, ateşkesi kontrol etmekle yükümlü
olduğunun altı çizildi.

M 4-5 karayollarının kontrolü Rusya'ya geçti.
M-4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güne-

yinde 6 kilometre derinliğinde güvenli koridor tesis
edilecek. (Perşembe günü yazdığım yazıda bunun
olabileceğine dikkat çekmiştim.)

Ve mutabakat metninde yer alan en önemli madde
ise şuydu: Suriye ihtilafının askeri çözümünün ola-
mayacağının ve ihtilafın yalnızca Suriyelilerin öncü-
lüğünde ve sahipliğinde, BM'nin kolaylaştırıcılığında,
BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla
uyumlu siyasi süreç yoluyla sona erdireceği.

Yani askeri yöntem uygulanmayacağı karar altına
alınmış oldu. Muhalefette uzun yıllardır bunu söyle-
miyor muydu? Şimdi ne olacak?

TSK'yı Rusya bilerek ve isteyerek vurdu?

Şimdi gelelim esas meseleye. Suriye'de
TSK'yı kim vurdu? Resmi görüş rejim.

Milli Savunma Bakanımız ne diyordu;
“Askerlerimizin orada olduğu Rusya'ya
bildirildi.”

Putin ne diyor?
"Suriye Ordusu dahil kimse orada

TSK'nın olduğunu bilmiyordu. Suriye
Ordusu'nun da ciddi kayıpları var.
Türk askerlerinin hayatlarını kaybet-
mesi gibi benzer bir olayın yaşan-
maması ve Rusya-Türkiye
ilişkilerinin tahrip olmaması adına
sizinle Suriye’deki durumun tama-
mını derinlemesine konuşmamız ge-
rekiyor."

Ve Putin bunları söylerken, Milli
Savunma Bakanımız, MİT Başkanı o

toplantıda bulunuyordu. 
İtiraz var mı? Yok.

Rusya bilerek ve isteyerek TSK'yı vurdu. Çocuklarımız öldü, yaralandı. Ve biz vurulma emrini veren Putin'in sarayında özel anlamı olan bir odada mutabakat metnini
kabul ettik. Ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ni mutabakat metnine sokarak ve Esad'la da görüşerek 10 yıllık kangren politikanın yavaş yavaş sonuna doğru geldiğimizi üstü

kapalı ima ettik. Görünen o ki, iktidar, görüşmeyi ve mutabakatı kazanılmış bir zafer gibi iç kamuoyuna pazarlamak için hamasete ve çarpıtmaya devam edecek.

Moskova zirvesi basarısızlıktır!alitarakci1961@hotmail.com 
twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER

Ali TARAKCI

KİM YALAN SÖYLÜYOR?
Düşüncemi belirteyim Rusya... Çünkü uy-

dudan Suriye'deki tüm hareketliliği takip
eden Rusya, TSK güçlerinin orada olduğunu
bal gibi biliyordu. Ve bilerek vurdu.

Yine Putin ne dedi?
"Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi

gibi benzer bir olayın yaşanmaması..."
Aba altından da sopa gösterdi

TSK'yı Rusya vurdu; Putin ve 
Erdoğan bilmiyor gibi davranıyor!

Ve TSK'yı vuran 36 askerin şehit olma-
sına ve onlarca askerin yaralanmasına
neden olan saldırının sorumlusunun Rusya
olmasına rağmen, Erdoğan, Putin'le görüş-
mek için koşturdu. Bir uçak düşürülmesi so-
nucunda yaşanan krizi hepimiz biliyoruz. O
zaman da iktidar Putin'le görüşmek için
koşturmuştu.

Vuruyor koşturuyoruz, vuruluyor koştu-
ruyoruz. Ah hamaset ah...

***
Putin'in, saldırı emrini vermesine rağmen

haberi yokmuş gibi davranması ve üst per-
deden konuşması, istediği her şeyi mutaba-
kat metinlerinden geçirmesinin nedeni ne
olabilir?

Erdoğan'ın üst perdeden çok sert açıkla-
malar yapmasına, rejimin Soçi Mutabakatı
sınırlarına çekilmesini istemesine ve askeri
hareketin devam edeceğini söylemesine rağ-
men gelinen nokta ne?

Söyleyelim: Teslimiyet.
Bakmayın siz yazılanlara, söylenenlere...

Putin'e teslim olunmuştur. Ve iktidar tüm
söylemlerinin ve iddialarının gerisindedir.

Sadece iç politikada kullanılan hamaset
ve uluslararası alanda yalnızlaştığımızın,
Suriye politikalarımızın adım adım iflasına
doğru geldik. Yakın zamanda noktayı koya-
cağız.

***
Rusya'nın adım adım Astana, Soçi ve son

mutabakat metninde çok net olarak belirti-
len Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliği,
bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü
vurgusu, bilin ki; Türkiye'nin eninde sonunda
Suriye'den çıkacağı anlamına gelmektedir.
Hem de bugüne kadar söylenen politikala-
rında gerçekleşme olmadan...

Rusya ve Esad adım adım sahada başarı-
larını artırdıkça, Türkiye dar bir alanda sıkı-
şıp kalacak. Ve BM Kararları gereği de er
geç o topraklardan çekilecek. PYD ve YPG
de Suriye Anayasası’nda kendilerine oto-
nom benzeri bir hak verildiğinde de (veril-
mese de) komşumuz olmaya devam
edecekler.

Son söz: Türkiye neden Suriye'ye girdi,
neden kaynaklarını aktardı ve insanlar
neden öldü? Türkiye'nin kabul ettiği milyon-
larca Suriyeli de geri dönmeyeceğine, mül-
tecilerin geri dönüşleriyle ilgili devletin
söylediklerinin de bir anlamı da kalmayaca-
ğına göre "Bunca zaman kaybı neden ya-
şandı?" diye kimse sormayacak mı?

Bu yazı aawsat.com’dan alınmıştır

Anlaşmada TSK gözlem noktalarının sahadaki durumunu kontrol etme değil, ateşkesi kontrol etmekle yükümlü 
olduğunun altı çizildi. M 4-5 karayollarının kontrolü Rusya'ya geçti. M-4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve 

güneyinde 6 kilometre derinliğinde güvenli koridor tesis edilecek.

Erdoğan'ın üst perdeden çok sert açıklamalar yapmasına, rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesini 

istemesine ve askeri hareketin devam edeceğini söylemesine rağmen gelinen nokta ne? Söyleyelim: Teslimiyet.

“Mutabakat metninde yer alan en önemli
madde ise şuydu: Suriye ihtilafının askeri 

çözümünün olamayacağının ve ihtilafın
yalnızca Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipli-

ğinde, BM'nin kolaylaştırıcılığında, BM 
Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla

uyumlu siyasi süreç yoluyla sona erdireceği.
Yani askeri yöntem uygulanmayacağı karar 

altına alınmış oldu. Muhalefette uzun 
yıllardır bunu söylemiyor muydu? 

Şimdi ne olacak?”

Rusya’nın adım adım Astana, Soçi ve son mutabakat 
metninde çok net olarak belirtilen Suriye Arap 

Cumhuriyeti'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve 
toprak bütünlüğü vurgusu, bilin ki; Türkiye’nin eninde 
sonunda Suriye’den çıkacağı anlamına gelmektedir. 

“

“
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2020 YILI FUAR STANDI KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/121445
1-İdarenin
a)Adresi :Merkez mah.Silahtarağa cad. No:83/1 - EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124447733 - 2123694303
c) Elektronik Posta Adresi :info@isper.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :395 M2 Fuar Standı Kiralama Hizmet Alımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İsper A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:83/1 
Eyüpsultan/İstanbul

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İsper A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:83/1 

Eyüpsultan/İstanbul
b) Tarihi ve saati :01.04.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil
edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü stant kiralama hizmeti veya içinde stant kiralama işi olan organizasyon hizmetleri benzer iş 
olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İsper A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:83/1
Eyüpsultan/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

2020 YILI FUAR STANDI KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ
İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1145602)

DIŞ HABER

Ç in’in Wuhan kentinde ortaya
çıkarak hızla yayılan ölümcül
Corona virüsü nedeniyle bi-

lanço artıyor. ABD'nde bulunan
Johns Hopkins Üniversitesi tarafın-
dan Corona virüsüne ilişkin bir rapor
yayınlandı. Üniversite tarafından ya-
yınlanan rapora göre, dünya çapında
Corona virüsünden enfekte olan
insan sayısı 101 bin 605'e ulaştı. Üni-
versite ayrıca, hastalığın yayılışı nede-
niyle birçok ülkede dezenfektan ve
maske sıkıntısı yaşandığını ve dünya

genelinde gıdaların stoklanmaya baş-
landığını açıkladı.

Bir türk hayatını kaybetti

Fransa'nın Soissons kentinde yaşa-
yan Mersinli Türk vatandaşı 64 ya-
şındaki Halil Bıçkı’nın Corona virüs
nedeniyle hayatını kaybettiği öğre-
nildi. Solunum yolu şikayetiyle hasta-
neye müracaat eden ve virüs
nedeniyle hayatını kaybeden Bıçkı’nın
ailesi ve hastanede ziyaretine gelenle-
rin karantina altına alındığı bildirildi.

Bıçkı’nın naaşının defin işlemleri
için Türkiye'ye gönderilmesine sal-
gın hastalık tehlikesiyle izin veril-
mezken, defin işlemlerinin
Fransa'nın Soissons kentinde yapı-
lacağı öğrenildi. Fransa’da 9 kişi
virüs nedeniyle hayatını kaybeder-
ken, Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, virüsün ülkede daha çok
yayılacağını söyleyerek, virüsün
yaşlılar üzerinde daha etkili olması
nedeniyle yaşlıları ziyaret etmeme
konusunda uyarıda bulunmuştu.

8 Mart Dünya
Kadınlar Günü

kutlu olsun

Çin'in Wuhan kentinde, Aralık ayında ortaya çıkan Corona virüsü 80'den fazla ülkeye
yayıldı. Gelen son haberlere göre, dünya genelinde ölü sayısı 3 bini, karantinaya
alınanların sayısı ise 100 bini aştı. Avrupa'da en çok vakanın görüldüğü İtalya'da ölü
sayısı son 24 saat içinde 197'ye, vaka sayısı ise 3 bin 858'den 4 bin 636'ya yükseldi TAHT KAVGASI AYYUKA ÇIKTI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kraliyet ailesinden üç üst düzey ismi tutuklattı.
Selman'ın hedefindeki isimler arasında Kral Selman'ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz, eski 
Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif ile kardeşi Prens Navaf bin Nayif bulunuyor

Suudi Kraliyet Sara-
yı’nda entrikalar bitmek
bilmiyor. New York Ti-

mes’ın haberine göre; Veliaht Prens
Muhammed bin Selman, Kraliyet
Ailesi’nin üç üyesini tutuklattı. Tutuk-
lananlar arasında en dikkat çeken
isim Kral Selman’ın kardeşi Prens
Ahmed bin Abdülaziz. Prens Abdü-
laziz, Veliaht Prens Selman’ın tahta
çıkmasını istemeyenler için bir umut
olarak görülüyordu. Riyad yöneti-
minden gelen bu son haber, Veliaht
Prens Muhammed’in, rakibi olarak
algılanan isimleri bastırmak için ala-
bileceği sıra dışı önlemlerin son hal-
kası olarak görülüyor.

Otele hapsetmişti

Suudi Arabistan’ın fiili lideri olarak
görev yapan Prens Selman, sert tutu-
munu 2017’de yüzlerce Kraliyet üyesi

ve varlıklı iş insanını Riyad’daki Ritz-
Carlton Oteli’ne hapsetmesiyle gös-
termişti. Veliaht, sonraki yıl ise
gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya yönelik İs-
tanbul’daki Suudi Arabistan Başkon-

solosluğu’nda gerçekleştirilen suikast
nedeniyle dünya gündeminden düş-
medi. İstihbarat servisleri, Kaşık-
çı’nın Prens Selman’ın talimatıyla
öldürüldüğünü düşünüyor.

80’DEN FAZLA 
ULKEYE YAYILDI

Corona virüsünün yayıldığı 
ülkelerde son durum:

Çin
Çin’e bugüne kadar 3 bin 42 kişi
hayatını kaybetti, 80 bin 573 kişi
karantina altına alındı. Çin Ulusal
Sağlık Komisyonu, hastanelerden
taburcu edilenlerin sayısının ise 53
bin 888’e ulaştığını bildirdi.

Güney Kore
Güney Kore’de virüs nedeniyle ölü
sayısının 42’ye yükseldiği açıklandı.
Ülke genelinde toplam vaka sayısı 6
bin 593’e çıktı. Vakaların yüzde
60’ının Daegu kentinde bulunan
Shincheonji Kilisesi ile ilişkili olduğu
aktarıldı.

ABD
ABD genelinde toplam 267 Corona
virüs vakası kaydedilirken, virüs
kaynaklı 14 ölüm yaşandı. Pensil-
vanya eyaletinin Bucks County böl-
gesinde Corona virüs nedeniyle beş

okulun kapatıldığı açıklandı.

Azerbaycan
Azerbaycan'da İran'dan dönen 3
kişide daha Corona virüsü tespit
edilmesiyle birlikte ülkedeki vaka
sayısı 9'a yükseldi.

İran
İran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Co-
rona virüsü vakalarına ilişkin son is-
tatistikleri paylaştı. İran Sağlık
Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler
Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur,
ülkedeki Corona virüsü vakalarında
onaylanmış vaka sayısının 4 bin 747
olduğu ve ölenlerin sayısının ise
124'e yükseldiğini açıkladı. Kiyanuş
Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin
234 kişinin Corona virüsü testlerinin
pozitif çıktığını söyleyerek, “Son 24
saat içerisinde bin 234 yeni vakadan
17'si hayatını kaybetti, böylelikle
toplam ölenlerin sayısı 124'e ulaştı.
Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı
913 kişiye ulaştı. Bu zamana kadar

15 bin 981 kişi Corona virüsü
şüphesi ile hastanelere yatırıldı” dedi.

Irak
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf
Bedir tarafından yapılan
açıklamada, Bağdat'ta 5, Süley-
maniye'de 2 ve Kerbela'da 1 olmak
ülke genelinde üzere toplam 8
kişide daha Corona virüsü teşhis
edildiğini belirtti.  Bedir, virüs tespit
edilen kişilerin tedavisi için karanti-
naya alındıklarını bildirirken, Kerbe-
la'da virüs tespit edilen kişinin ise gün
içinde öldüğünün belirtti. Sağlık
Bakanlığı tarafından yapılan
açıklamada ise virüsle mücadele
konusundaki talimatlarına
uymayanların ağır şekilde
cezalandırılacağını vurgulandı.
Böylece Bağdat'ta 2, Süleymaniye'de
1 ve Kerbela'da 1 olmak üzere
toplam 4 kişi Corona virüsü ne-
deniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki
toplam Corona virüsü vaka sayısı ise
49'a yükseldi.

Milletvekili virüsten öldü
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, milletvekili Fatma Rehber'in
corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu

Çin’in Wuhan kentinde ortaya
çıkan ve dünya genelinde alarm
durumuna geçilmesine yol açan

corona virüsü dünya genelinde 3 bin 500’e
yakın can aldı. Güncel verilere göre; ölümle-
rin 3 bin 70’i Çin’de yaşandı. Virüsün mer-
kez üssü Çin’in arkasında ise 197 ölümlü

vaka ile İtalya, üçüncü sırada ise 145 ölümle
İran yer alıyor. Fatma Rehber, 21 Şubat se-
çimlerinde İslami Koalisyon Partisi’nden
Tahran milletvekili olarak Meclis’e girmişti.
İran basını, İslami Koalisyon Partisi Merkez
Konsey Üyesi Fatma Rehber’in virüs nede-
niyle hayatını kaybettiğini duyurdu. 
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KALYON KÜLTÜR KAPILARINI AÇTI

KÜLTÜR-SANAT 13PAZAR 8 MART 2020

BAĞLARBAŞI Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde vefatı-
nın 700. yılında Yunus 

Emre'yi yad etmek için gerçekleştirilen 
program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle 
başladı. Paneli yöneten İZÜ İslami 
İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Kamil Yılmaz, "Vefatının 700. 
yılı münasebetiyle Anadolu erenlerin-
den, bu toprakların bizim olmasını 
sağlayan ve bizim olan bu topraklarda 
gönül dünyamızın izlerini sürmemize 
vesile olan büyüğümüz, üstadımız 
Yunus Emre Hazretlerini anlamak ve 
tanımak için buradayız." dedi. Yunus 
Emre'nin ufkunun ve gönlünün bu 
topraklara sığmayacak kadar büyük 
olduğunu dile getiren Yılmaz, "Hiz-
meti, şöhreti bütün dünyayı tutmuş 
bulunan büyük bir sufi, büyük bir arif 
olan Yunus Emre, her ne kadar ken-
dini ümmi olarak tanıtsa da onun irfa-
nından ve ilminden hiç şüphemiz 
yok." ifadesini kullandı. Ahmed Yesevi, 
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Yunus 
Emre'nin Anadolu topraklarının İs-
lamlaşması konusunda büyük önem 
ve değer taşıdığını vurgulayan Yılmaz, 
"Yunus Emre'yi anlamak için onun şi-
irlerindeki güzel vurgularına bakmak, 
düşüncesinde neyi anlatmak istediğini 
görmek mümkündür." şeklinde ko-
nuştu. Yunus Emre'nin hayatına, fikir-
lerine ve şiirlerine ilişkin bilgi veren 
Yılmaz, tasavvufu bir yol olarak gören 
Yunus'un dervişliğinden beri haya-
tında doğruluğu temel esas aldığını 
belirterek, "Yunus'ta temelde Allah 
sevgisi merkeze alınmış bir tasavvufi 
anlayış vardır. Allah sevgisinin ya-
nında cennet hayal ve ümitleri nere-
deyse önemsiz dereceye düşmektedir." 
değerlendirmesini yaptı.

Yunus Emre  
için panel

YİRMİLİ yaşlardaki 5 
kadından oluşan 
Marla, erkek ege-

menliğindeki rock dünyasında 
"Biz de varız" diyor. Tıp, iş-
letme, Fransız dili ve edebiyatı 
alanında eğitim alan ancak içle-
rindeki müzik tutkusu nedeniyle 
Marla grubunda buluşan 5 
kadın, kendileri gibi rock sahne-
sinde olmak isteyen hemcinsle-
rini yüreklendirmeyi amaçlıyor. 
Esra Hasandayıoğlu'nun bas 
gitar, Ekin Gülmez ve Burcu 

Özbek'in gitar, Büşra Vanlıoğ-
lu'nun bateri, Tuğçe Kaymaz'ın 
ise vokal olarak sahneye çıktığı 
grup, 3 yıldır Türkiye'nin birçok 
kentinde konser veriyor. Bas gi-
tarist Esra Hasandayıoğlu, yola 
çıkarken yeni bir kadın karakter 
yaratmak istediklerini belirterek, 
"Bizden bağımsız ama aynı za-
manda biraz bizden de özellik-
ler taşısın istedik. İsim 
konusunda Fight Club’daki 
Marla Singer karakterinden 
ilham aldık." dedi. 

Rock müziğin yıldızları

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
eşi Emine Erdoğa  ile Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılı-

mıyla Kalyon Holding'in kültürel üretimi des-
teklemek amacıyla kurduğu, kültür ve sanat 
etkinliklerine ev sahipliği yapacak Kalyon Kül-
tür hizmete açıldı. Kültür ve sanat alanında 
geçmişi yeniden keşfetmeyi ve bu alanı üret-
ken kılacak yeniliklere öncülük etmeyi hedef-
leyen Kalyon Kültür, 2. Abdülhamid tarafından 
yaptırılan ve "Kimseye Etmem Şikayet" adlı 
nihavent eserin sözlerini yazan İhsan Raif Ha-
nım'ın evi olmasıyla ünlenen Şişli Nişanta-
şı'ndaki Taş Konak'ta hizmet vermeye başladı. 

Kültür sanata katkı verecek 

Pelin Çift'in sunuculuğunu yaptığı açılışa, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi 
Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemal Kalyoncu ve Kalyon Kültür Kurucusu 
Sena Kalyoncu, iş, sanat ve basın camiasın-
dan isimler katıldı. Açılış kurdelesini katılımcı-
larla birlikte kesen Emine Erdoğan, Kalyon 
Kültür'ün Türkiye'nin ve İstanbul'un kültür-
sanat hayatına katkıda bulunacağına inandı-
ğını söyledi. Tarihi konağın tanıtım videosunun 
izlettirildiği etkinlikte, Kalyon Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Emine Erdo-
ğan'a Çingene Kızı mozaiğinin minyatürünü 
hediye etti. 

İlk sergi "Kökler" 

Katılımcılar daha sonra Kalyon Kültür bünye-
sinde açılan ilk sergi olan, dünyanın önemli 
fotoğrafçılık kurumlarından Uluslararası Fo-
toğraf Merkezi (Internatifonal Center of Pho-
tography-ICP) tarafından düzenlenen 22. 
Infinity Awards'ta "Genç fotoğrafçı" ödülünü 

kazanan fotoğrafçı Ahmet Polat'ın "Kökler" adlı 
sergisini gezdi. Hollanda'da yaşayan Gazian-
tepli sanatçı Polat'ın, kişisel tarihine yolculuk 
niteliği taşıyan sergi, fotoğrafçının, 2019'da 
Hollanda'dan babasıyla birlikte ilk kez Gazian-
tep'teki köylerine yaptığı ziyaretin izlerini ba-
rındırıyor. Fotoğrafçı Ahmet Polat, 
katılımcılara fotoğrafları hakkında bilgi verdi. 
Sergilere, söyleşilere, müzik dinletilerine ve 
sanat alanında pek çok etkinlik ve organizas-
yona ev sahipliği yapacak olan, aynı zamanda 
"toplumsal buluşma mekanı" olarak tanımla-
nan Kalyon Kültür, 9 Mart itibarıyla sanatse-
verlerle buluşacak. "Kökler" başlıklı sergi ise 
21 Haziran'a kadar görülebilecek. 

Konak hakkında 

2. Abdülhamid döneminde 1889'da yapımı ta-
mamlanarak Osmanlı dönemi devlet adamla-
rından Vezir Köse Mehmet Raif Paşa'ya tahsis 

edilen konak, uzun yıllar Mehmet Raif Pa-
şa'nın kızı İhsan Raif Hanım'ın (1877-1926) 
düzenlediği edebiyat ve sanat toplantılarına ev 
sahipliği yaptı. Bir dönem "Halk Evi" olarak da 
kullanılan Taş Konak, yakın zamana kadar 
Şişli Kaymakamlığı olarak hizmet verdi. 
Konak, 2013 yılında İstanbul Valiliği tarafın-
dan restore edilerek Vakıflar Genel Müdürlü-
ğüne devredildi. Konak, Kalyon Holding'in 
ülkenin kültür ve sanat üretimlerini destekle-
mek amacıyla kurduğu Kalyon Kültür tarafın-
dan 2019 yılında kiralandı. Kalyon Kültür 
adıyla hizmet verecek konak, tarihine uygun 
biçimde bir kültür ve sanat merkezi olarak sa-
natseverlere ev sahipliği yapacak. Binanın ta-
rihi dokusuna dokunulmadan korunan mekan, 
barok dönem süslemelerine sahip ve beş kat-
tan oluşuyor. Nigar Hanım Sokağı'na açılan 
arka bahçeye sökülüp takılabilen bir de kış 
bahçesi eklendi.

Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sergilere, söyleşilere, müzik dinletilerine ve sanat 
alanında pek çok etkinlik ve organizasyona ev sahipliği yapacak Kalyon Kültür'ün açılışına katıldı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
(İZU) İslami İlimler Fakültesi bünyesin-

deki Tasavvuf Araştırmaları Merkezi 
(İSTAM) ve Üsküdar Belediyesi iş birli-
ğiyle "Yunus Emre Paneli" düzenlendi
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Fenerbahçe  
deplasmanda kayıp

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Ka-
rate Şampiyonası’nda mücadele veren 
Bağcılar Belediyesi Karate Takımı spor-
cusu Ömer Faruk Yürür, altın madalya 
kazandı. 16 yaşındaki Yürür, geçen yıl 
Danimarka’da gerçekleşen aynı şampi-

yonada yine birinci olmuştu. Macaris-
tan'ın başkenti Budapeşte'de 7-9 Şubat 
tarihlerinde düzenlenen 47. Ümit, Genç, 
21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Av-
rupa Karate Federasyonuna üye 54 ülke-
den 1157 sporcu katıldı. Budapeşte 

Arena’nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, 
Türk Karate Milli Takımı kadrosunda 
Bağcılar Belediyesi sporcularından 
Ömer Faruk Yürür (16) de yer aldı. 
Gençler 68 kilo kategorisinde ter döken 
Yürür, rakiplerini eleyerek birinci oldu.

Karetede tarihi başarı geldi

BU sonuçla Fenerbahçe Beko 15. ye-
nilgisini alırken, Khimki 13. galibiye-
tini elde etti. Sarı-lacivertliler, 14 sayı 
farkla yenilerek olası bir puan eşitli-
ğinde ikili averajı da rakibine kaybetti. 
Fenerbahçe Beko, ilk maçı İstanbul'da 
13 sayı farkla 89-76 kazanmıştı. Kar-
şılaşmaya pota altında Lauvergne'nin 
etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe 
Beko, maçtaki ilk 10 sayısını da bu 
isimle buldu. Shved'le hücumda etkili 
olan Khimki, ilk 5 dakikayı 13-10 
önde geçti. Çeyreğin sonunda hücum 
ribaundları ve boyalı alanda etkili 
olan Khimki, ilk periyodu 26-18 üstün 
tamamladı. İkinci çeyrekte Ali Mu-
hammed'le sayılar bulan Fenerbahçe 
Beko, 15. dakikada farkı 1'e indirdi: 
30-29. Khimki, Shved'in son saniye 
basketiyle soyunma odasına 41-40 
önde gitti. 

Averajı rakibe kaptırdı  

Üçüncü çeyrekte hücumda basit top 
kayıpları yapan sarı-lacivertliler, bo-
yalı alanı da iyi savunamayınca final 
periyoduna 10 sayı farkla geride girdi: 
64-54. Son çeyrekte Khimki karşı-
sında direnemeyen Fenerbahçe Beko, 
ikili averajı da rakibine kaptırarak sa-
hadan 82-68 mağlup ayrıldı.

Kapalı gişe oynacağız
DEMİR Grup Sivasspor Başkanı Mec-
nun Otyakmaz, Galatasaray maçının 
final değerinde bir maç olacağını be-
lirterek, "Önümüzde şampiyonluk için 
bir final maçı olabilecek değerde bir 
Galatasaray maçı var. Biletlerimiz şu-
anda bitmiş durumda. Kapalı gişe  
oynayacağız inşallah" dedi.

Galatasaray, Süper Lig’in 25. hafta maçında bu akşam  
deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek

Y eni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da 
başlayacak müsabakayı hakem Mete 
Kalkavan yönetecek. Süper Lig'de 

zirve mücadelesi veren iki takım da sezonun 
geride kalan bölümünde 48'er puan topladı. 
İki takım da ligde çıktıkları maçlarda on dör-
der galibiyet, altışar beraberlik ve dörder 
mağlubiyet yaşadı. Takımlar arasında sezo-
nun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 
3-2'lik skorla kazanmıştı. 

Hedef 9'da 9 

Süper Lig'deki son 9 maçını kazanan Gala-
tasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışa-
cak. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada 
Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı mü-
sabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yu-
katel Denizlispor, İttifak Holding 
Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasım-
paşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fener-
bahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti. 
Galatasaray, ligde galip geldiği son 8 ma-
çında 24 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 
gol gördü. Galatasaray'da Demir Grup Si-
vasspor maçı öncesinde sakat ve cezalı fut-
bolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların 23. 
haftada Fenerbahçe ile oynadığı derbide sa-
katlanan Mario Lemina, tedavisinin tamam-
lanmasıyla hafta içinde takımla çalıştı. 
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören 
Younes Belhanda ise geçen haftaki Gençler-
birliği maçında cezasını çekti. Galatasa-
ray'da Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve 
Ryan Donk, karşılaşma öncesinde sarı kart 
ceza sınırında bulunuyor. 

Süper Lig'de 28. randevu 

Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor, 28. 
kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 
Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-
2006 sezonuyla başlayan rekabette geride 
kalan 27 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini 
kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da bera-
bere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasa-
ray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt 

verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da ya-
pılan maçı Galatasaray 3-2 kazandı. Taraflar 
arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçında ev 
sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 4 
karşılaşma da berabere bitti. Sivasspor, reka-
betteki maçlarda evinde 22 gol attı, kalesinde 
25 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, 
ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini 
de sahasında aldı. Rakibi karşısında ligde 
evinde 3 maçtır kaybetmeyen Sivasspor, son 
2'sinden ise galip ayrıldı. 

Terim şampiyonluk hesabı yapıyor 

Öte yandan Galatasaray teknik direktörü 
Fatih Terim oyuncularıyla yaptığı özel ko-
nuşmada şampiyonluğun önemine değinir-
ken, Sivasspor karşısında mutlak galibiyeti 
istediğini söyledi.  
Galatasaray'da saatler şampiyonluğa ku-
ruldu. Sporx'in haberine göre Terim, dünkü 
taktik antrenman öncesinde oyuncularıyla 
bir toplantı yaptı. Süper Lig'de elde ettikleri 
8'de 8'lik galibiyet serisi sebebiyle öğrencile-
rini bir kez daha tebrik eden tecrübeli çalıştı-
rıcı, sezonun kalan dönemini 
değerlendirirken, Sivasspor maçının öne-
mine özellikle vurgu yaptı. Kalan tüm maç-
larını kazanmaları halinde şampiyon 
olacaklarını hatırlatan Fatih hoca, "Bunu ba-
şarmak mümkün mü? Neden olmasın! Siz 
böyle oynadıkça, böyle mücadele edip kon-
santre oldukça, rakip ayırt etmeksizin Türki-
ye'deki her maçı kazanabiliriz" dedi. 

İki sezona yayılan 12 maçlık seri var 

Galatasaray, Süper Lig’deki en uzun galibi-
yet serisini ise 1987-1988 ve 1988-1989 se-
zonlarında elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 
1987-1988 sezonundaki son 9 ve 1988-
1989’daki ilk 3 müsabakasını kazanarak 12 
maçlık galibiyet serisine ulaştı. Öte yandan 
Süper Lig'in en uzun galibiyet serisi ise 13 
maçla Beşiktaş’ta bulunuyor. Siyah-beyazlı-
lar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalar-
daki maçlarını kazandı.

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih 
Terim de Demir Grup Sivasspor maçının 
kazanılması halinde kariyerinde galibi-
yet serisi rekorunu tekrarlayacak. Tec-
rübeli teknik adam, kariyerindeki 
galibiyet serisi rekorunu 2011-2012 se-
zonunda sarı-kırmızılı takımın başında 
yaşadı. Galatasaray, Fatih Terim idare-
sinde ligde söz konusu sezonun 12 ila 
20. haftalardaki 9 maçı kazandı.

Terim de rekorunu 
tekrarlayacak 

Türk sporuna  
yön veren kadınlar
Kadın sporcular, 1936 Berlin Olimpiyatları'nda katılarak bir ilki  
başaran Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni'nin açtığı yoldan  
giderek Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor

CIMBOM ZIRVE 
ICIN SAHADA

JUDOCU Hülya Şenyurt, 1990'daki Avrupa 
2'nciliği ve 1991'deki Avrupa gençler şampi-
yonluğu sonrası olimpiyatlarda da madalya 
alarak adını tarihe yazdırdı. Henüz 19 ya-
şındayken 1992 Barselona Olimpiyatla-
rı'nda mücadele eden Hülya Şenyurt, 48 
kiloda elde ettiği 3'üncülükle olimpiyatlarda 
madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu un-
vanını elde etti. Türkiye'nin olimpiyatlarda 
altın madalya kazanan tek kadın sporcusu 
unvanına ise Nurcan Taylan sahip. Nurcan 
Taylan, 2004 Atina Olimpiyatları'nda Halil 
Mutlu ve Taner Sağır ile altın madalya ka-
zanan Türk sporcular arasında yer aldı. 

İki olimpiyat madalyalı 

Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, iki olim-
piyat oyunlarında madalya kazanan tek 
Türk kadın sporcu konumunda bulunuyor. 
Nur Tatar, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 
gümüş, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise 
bronz madalya aldı. Dünya ve Avrupa şam-
piyonluğu da yaşayan milli tekvandocu, 
2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya 
hakkı kazandı. Olimpiyatlarda Hülya Şen-
yurt, Nurcan Taylan ve Nur Tatar Askari'nin 
yanı sıra kadın sporculardan Hamide 
Tosun ve Azize Tanrıkulu da madalya ka-
zanma başarısı gösterdi. Tekvando bran-
şında Azize Tanrıkulu 2008 Pekin 
Olimpiyatları'nda gümüş, Hamide Tosun 
ise 2000 Sidney Olimpiyatları'nda bronz 
madalya aldı. 

Olimpiyatlara katılarak tarihe geçtiler 
Milli sporcularlardan Neslihan Yiğit bad-
minton, Çağla Büyükakçay tenis, İlke Öz-
yüksel modern pentatlon, Göksu Üçtaş 
Şanlı ise cimnastik branşında olimpiyat-
larda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu oldu. 
Neslihan Yiğit ve Göksu Üçtaş Şanlı 2012 
Londra Olimpiyatları'nda, Çağla Büyükak-
çay ve İlke Özyüksel ise 2016 Rio Olimpi-
yatları'nda mücadele etti. Milli tenisçi 
Çağla Büyükakçay ayrıca 2016 TEB BNP 
Paribas İstanbul Cup'ta tarihi şampiyonluk 
yaşadı. 

Tekvandonun "Yaman" kadını 

Milli sporcu İrem Yaman, 2015'te Rusya, 
2019'da İngiltere'de düzenlenen Dünya 
Tekvando Şampiyonalarında 62 kiloda altın 
madalya kazandı. İrem, böylece iki kez 
dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk 
kadın tekvandocu oldu. 

Türk kadın güreşinin öncüsü 

Milli sporcu Yasemin Adar, Türk güreş tari-
hine ismini "altın" harflerle yazdırmayı ba-
şardı. Kariyerinde 4 Avrupa ve 1 dünya 
şampiyonluğu bulunan Yasemin, Türk 
kadın güreşine öncülük etti. Avrupa Şampi-
yonalarında üst üste 4 altın madalya kaza-
narak önemli bir başarıya imza atan 
Yasemin Adar, dünya şampiyonu tek Türk 
kadın güreşçi unvanını elinde tutuyor. Fran-
sa'nın başkenti Paris'te 2017'de gerçekleşti-

rilen Dünya Şampiyonası'nda finalde Bela-
ruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 mağlup eden 
Yasemin, Türk spor tarihine geçti. 

Milli karateci dünya 1 numarası 

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, 
dünya sıralamasında kadınlar kumite 50 ki-
loda 11 bin 542,50 puanla açık ara zirvede 
yer alıyor. En yakın rakibine 5 bin puandan 
fazla fark atan başarılı karatecinin kariye-
rinde dünya, Avrupa, Dünya Oyunları, Av-
rupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları 
şampiyonluğu bulunuyor. 

Türkiye'nin ilk grand slam şampiyonu  

Türk tenisinin önemli isimlerinden İpek 
Soylu, kariyerinin en önemli zaferini 2014 
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda yaşadı. 
Genç çiftler kategorisinde İsviçreli partneri 
Jil Belen Teichmann ile şampiyonluğa ula-
şan İpek, "Türkiye'nin ilk grand slam şam-
piyonu tenisçisi" unvanını alarak adını 
unutulmaz arasına yazdırdı. 

Özge Bayrak bir ilki gerçekleştirdi 

Milli badmintoncu Özge Bayrak, Rusya'nın 
Kazan kentinde 2014'te yapılan Avrupa 
Badminton Şampiyonası'nda tek kadın-
larda bronz madalya kazanarak bir ilki ger-
çekleştirdi. Büyükler kategorisinde Avrupa 
Şampiyonası'nda madalya alan tek Türk 
badmintoncu olan Özge, 2016 Rio Olimpi-
yatları'nda Türkiye'yi temsil etti.

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında 
Fenerbahçe Beko, deplasmanda 

Khimki'ye 14 sayı farkla 82-68 yenildi 
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AVRUPA basketbolunun 
kulüpler düzeyindeki bir 
numaralı organizasyonuna 

28. hafta müsabakalarıyla devam 
edildi. Play-off'a kalmayı daha önce 
garantileyen Anadolu Efes, sahasında 
Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-79 
yendi. Lacivert-beyazlı ekip, galibiyet 
sayısını 24'e çıkarırken, Olympiakos 
16. kez mağlup olarak play-off yo-
lunda ciddi bir yara aldı. Fenerbahçe 
Beko, deplasmanda Rusya'nın Khimki 
takımına 82-68 mağlup oldu. Sarı-la-
civertliler, 14 sayı farkla yenilerek olası 
bir puan eşitliğinde ikili averajı da raki-
bine kaybetti. Fenerbahçe Beko, ilk 
maçı İstanbul'da 13 sayı farkla 89-76 
kazanmıştı. Organizasyonda 19. gali-
biyetine ulaşan Rus ekibi CSKA Mos-
kova, play-off oynamaya hak kazandı. 

Larkin rekoru yeniledi 

Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla üç 
sayılık basket atan oyuncu rekoruna 
geçen yıl kasım ayında ortak olan 
Shane Larkin, bu başarısını tekrarladı. 
ABD'li oyuncu, karşılaşmada üç sayı 
çizgisinin gerisinden kullandığı 15 atı-
şın 10'unu baskete çevirdi. Avrupa Li-
gi'nde bu alandaki rekor Andrew 
Goudelock'a aitti. Goudelock, Fener-
bahçe formasıyla 2014 yılında yine 
Bayern Münih ile oynanan karşılaş-
mada üç sayı çizgisinin gerisinden kul-
landığı 13 atışın 10'unda isabet 
bulmuştu. 
THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maç-
larında alınan sonuçlar şöyle: 
Zenit (Rusya) -  
Zalgiris (Litvanya): 76-75 
Panathinaikos (Yunanistan) -  
CSKA Moskova (Rusya): 66-97 
Real Madrid (İspanya) -  
ASVEL (Fransa): 87-78 
Valencia (İspanya) -  
AX Armani Exchange Milan : 81- 83 
Khimki (Rusya) -  
Fenerbahçe Beko: 82-68 
Anadolu Efes -  
Olympiakos (Yunanistan): 91-79 
Kızılyıldız mts (Sırbistan) -  
Maccabi FOX (İsrail): 92-76 
Barcelona (İspanya) -  
Bayern Münih (Almanya): 83-80 
Baskonia (İspanya) -  
ALBA Berlin (Almanya): 73-72

SLAVEN Biliç ve Şenol 
Güneş dönemlerinde 6 nu-
marada oynayan ve önce-

likli görevi defansa yardım etmek olan 
Atiba, Elneny ile beraber oynayınca 
daha hücumcu bir kimliğe büründü. 
Sezonun ilk yarısında Elneny ile oyna-
maya başladıklarında 'iki altı numara 
ile oynanmaz' eleştirilerini, ataklara 
verdiği katkı ile tersine çeviren Atiba, 
böylece hücumcu kimliğini de ortaya 
çıkarma fırsatı yakaladı. Bu sezon 22 
maçta 4 gol 5 asiste yapan Kanadalı 
futbolcu, şimdiden Beşiktaş'taki 7 se-
zonun en yüksek hücum grafiğine 
ulaştı. İlk yarının son maçı olan Genç-
lerbirliği maçında 1 gol 3 asist yaparak 
adeta tek başına maçı alan Atiba, 
Çaykur Rizespor maçındaki asisti ve 
dün akşamki maçta yaptırdığı penal-
tıyla da doğrudan 9 puana katkı sağla-
mış oldu. Yaşının 37 olmasına aldırış 
etmeden temposunu koruyan, hatta 
daha da artıran Atiba Hutchinson, ta-
raftarların da en çok sevdiği futbolcu 
konumunda. 

16 golü var 

Beşiktaş ile Süper Lig'de toplam 196 
maça çıkan Atiba'nın bu maçlarda 16 
golü ve 20 asisti bulunuyor. 
İhtiyar delikanlının Beşiktaş kariye-
rinde ise Süper Lig, Avrupa ve Ziraat 

Türkiye Kupası olmak üzere toplam 
245 maçı bulunuyor. Atiba 7 sezonda 
Beşiktaş ile çıktığı 245 resmi karşılaş-
mada 17 gol 22 asistlik performansa 
sahip. Orta sahada ilk 6 sezonda de-
fansif ağırlıklı oynamasına rağmen 
kart görme konusunda da hassas olan 
Atiba'nın, 7 sezonda sadece 14 sarı 
kartı ve 2 tane de sarıdan kırmızı kartı 
bulunuyor. Kanadalı futbolcu 2 se-
zonu ise ligde hiç kart görmeden ta-
mamlamayı başardı. Beşiktaş'ın yeni 
yönetimi de Atiba'nın saygı duyulacak 
bu performansını 1 sezon daha gös-
termesini istiyor ve sözleşmesini uzat-
mayı düşünüyor.  

Anadolu Efes  
liderliğini sürdürdü 

A MİLLİ Kadın Futbol Takımı'nın 
kaptanı ve Beşiktaş'ın oyuncusu 
Didem Karagenç,  muhabirine yap-

tığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü'nün önemine değinerek, "Kadınların önemli 
ve değerli hissettirildiği bir gün. Tabii ki bunun 
sadece bir gün olması değil, tüm seneye yayıl-
masını dilerim. Biz de kadınların çok sığ kaldığı 
bir alandayız. Futbol genellikle erkek egemenli-
ğinde bir oyun. Ancak biz de kadın olarak bu-
rada varlığımızı göstermeye çalışıyoruz. Bugün 
kadın futbolcular olarak bizler için de gerçekten 
çok önemli." ifadelerini kullandı. Kadın futbolu-
nun Türkiye'de gelişmeye başladığını belirten 
Didem, şöyle konuştu: "Biz de ilerliyoruz ancak 
Avrupa ve dünyaya göre daha çok yolumuz var. 
Çünkü orada kızlar 4 yaşında futbola başlıyor 
ve futbol okulları çok yayılmış. Bizde sadece 
büyük şehirlerde kadın futbol takımları ve okul-
ları var. Ülkemizde yavaş yavaş altyapıların ku-
rulması, lisanslı kadın futbolcuların artması ve 
büyük kulüplerin bu işin içerisine girmesiyle 
eminim biz de onlar kadar ileri bir seviyeye ula-
şacağız. Çünkü dünyadaki tüm büyük takımla-
rın kendi kadın futbol takımları var. Bunları iyi 
bütçelerle, erkek takımından ayırt etmeden des-
tekliyorlar. Erkek ve kadın futbolcular birlikte 
projeler yapıyorlar. Ben de Beşiktaş gibi büyük 
bir camianın içerisindeyim. Ancak keşke diğer 
kulüpler de kadın takımı açsa ve aramızda reka-

bet olsa. Rekabetin olduğu her yerde ilerleme ve 
gelişim olur. Buradan da çağrı yapmış olalım. 
Lütfen kadın futbol takımı kurun." 

Kornerden attığı gol hayatını değiştirdi 

Çok küçük yaşlardan bu yana futbola tutkusu 
olduğunu ve kadın futbolcu olmayı kafasına 
koyduğunu aktaran Didem, bugünlere gelişini 
şu sözlerle anlattı: "Sokakta futbol oynuyor-
dum. Ailem beni bir takıma götürmek istiyordu 
ancak bir takım olmadığı için Türkiye'de takım 
bulmam zor oldu. Erkeklerle birlikte futbol oy-
nuyordum. Bir gün özel bir izinle erkeklerin 
okul takımı maçına çıktım. O maçta kornerden 
gol attım. O golü dışarıda gören bir hoca, 
'Kadın futbol takımı kurmak istiyorum, benim 
takımımda yer alır mısın?' dedi. Bizim de ai-
lemle aradığımız şey buydu. Teklif geldiğinde 11 
yaşındaydım. Annem elimden tuttu ve her gün 
beni antrenmana götürdü. Babam da çok 
büyük destek verdi, futbolcu olmama izin verdi. 
Serüvenim orada başladı diyebilirim. 11 ya-
şımda Türkiye'de lisanslı bir kadın futbolcuy-
dum. O günden bugüne çok zorluklar yaşadık, 
ligimiz yeni kurulmuştu, sadece birinci lig vardı. 
Şu an üç tane ligimiz var ve 120 tane takımımız 
var, o zaman sadece 10 tane takımımız vardı. 
Lisanslı kadın futbolcu sayısı da artıyor. Bu da 
Türkiye'nin bu konuda ne kadar geliştiğini de 
gösteriyor.
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Beşiktaş’ın ihtiyar  
delikanlısı Atiba

MKE Ankaragücü maçını 87 topla buluşmada yüzde 95 isabetli pas, 11 ikili mücadele  
kazanma ve bir penaltı yaptırmayla tamamlayan Atiba Hutchinson, 37 yaşında olmasına 

rağmen 25 yaşındaymışçasına oynuyor ve futbolunun baharını yaşıyor

KARTAL HAVALANDI
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. 

Siyah beyazlılar bu skorla birlikte derbi öncesi moral bulmuş oldu

L igde 13. galibiyetini alan Beşiktaş, 
puanını da 43'e çıkardı. Ligde üst 
üste ikinci galibiyetini alan Beşik-

taş, gelecek hafta Galatasaray ile oyna-
nacak derbi öncesi moral buldu. 4. 
dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hutc-
hinson'ın MKE Ankaragücü ceza sahası 
içinde yerde kalmasının ardından hakem 
Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. 
6. dakikada topun başına geçen Burak 
Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gön-
derdi: 1-0 12. dakikada Boyd sağdan çiz-
giye inerek topu içeri çevirdi, Burak 
Yılmaz'ın sert şutunda top yan ağlarda 
kaldı. Ligde 13. galibiyetini alan Beşik-
taş, puanını da 43'e çıkardı. Ligde üst 
üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, ge-
lecek hafta Galatasaray ile oynanacak 
derbi öncesi moral buldu. 13. dakikada 
ceza sahasında boşta kalan topu Lens, 
Burak Yılmaz'a aktardı. Şut açısı bulan 
tecrübeli forvet önünde duran hakemle 
çarpışarak pozisyonu bozuldu. Buna 
rağmen vuruşunu yapan Burak Yılmaz 
meşin yuvarlağı auta gönderdi. Kalan 
dakikalarda iki takım da pozisyona gire-
meyince ilk yarı siyah-beyazlıların 1-0 
üstünlüğü ile sona erdi. 

İkinci yarı zorlandı 

59. dakikada Rodrigues'in pasıyla soldan 
ceza sahasına giren Orgill'in çaprazdan 
şutunda, Karius topu direk dibinde kor-
nere çeldi. 76. dakikada Rodrigues'in ara 
pasıyla ceza sahasına giren Faty kaleciyle 
karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertli futbol-
cunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti. 
88. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. 
Burak Yılmaz'ın kaybettiği topu ceza sa-
hası dışında önünde bulan Ljajic'in uzak 
mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağ-
larla buluştu: 2-0 90+1. dakikada Vi-
da'nın Rodrigues'e ceza sahası önünde 
yaptığı müdahaleye hakem Arda Kardeş-
ler faul verdi. Başkent temsilcisi serbest 
vuruş için hazırlık yaparken VAR'dan 
gelen uyarı sonrası hakem penaltıya hük-
metti. 90+3. dakikada topun başına 
geçen İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağ-
lara gönderdi: 2-1 Karşılaşma, Beşik-
taş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 
Sergen Yalçın yönetiminde 13. puan 
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen 
Yalçın yönetimindeki 6. maçta 13. pua-
nını aldı. Siyah-beyazlı takım, Çaykur 
Rizespor maçıyla göreve başlayan Yalçın 

yönetimindeki 6 maçta 4 galibiyet, birer 
beraberlik ve yenilgi aldı. Yalçın'ın teknik 
direktörlüğünde Çaykur Rizespor, Ayte-
miz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'nü 
2-1'lik skorlarla kazanan Beşiktaş, Gazi-
antep FK'yi ise 3-0 mağlup etmişti. 

Burak en golcü sezonuna ulaştı 

Siyah-beyazlı takımı penaltıdan 1-0 öne 
geçiren Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki en 
golcü sezonunu yakaladı. Bu sezon 
Süper Lig'de 11 gol bulan 34 yaşındaki 
futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 
bir gol kaydetti. Beşiktaş'ta ilk kez 2006-
2007'de görev alan ve söz konusu sezonu 
6 golle tamamlayan Burak Yılmaz, son-
raki sezonun yarım devresinde siyah-be-
yazlı formayı giyip bir kez fileleri 
havalandırdı. Geçen sezonun devre ara-
sında tekrar Beşiktaş'a transfer olan ve 
11 defa gol sevinci yaşadı. Bu arada bu 
sezon attığı son 6 golün 4'ünü penaltı 
atışlarından buldu. Karşılaşmanın 13. 
dakikasında MKE Ankaragücü ceza sa-
hası içinde topla buluşan Burak, hemen 
önündeki hakem Arda Kardeşler ile çar-
pıştı. Buna rağmen şutunu kullanan 
siyah-beyazlı oyuncu, istediği gibi pozis-
yon alamamaktan dolayı Kardeşler'e sert 
tepki gösterdi. Arda Kardeşler ile Burak 
daha sonra birbirlerine sarılarak konuyu 
tatlıya bağladı. 

Sergen ile Orgill arasında gerginlik 

Maçın 21. dakikasında Beşiktaş Teknik 
Direktörü Sergen Yalçın ile MKE Ankara-
gücü oyuncusu Dever Akeem Orgill ara-
sında gerginlik yaşandı. Sergen Yalçın, 
Orgill'in siyah-beyazlı futbolcu Georges-
Kevin N'Koudou'ya yaptığı faul nedeniyle 
rakip oyuncuya sert tepki gösterdi. Or-
gill'in Yalçın'a karşılık vermesiyle ikili ara-
sında gerginlik yaşandı. Gerginliğin 
yatışmasının ardından maçın hakemi 
Arda Kardeşler, Yalçın ile Orgill'e sarı kart 
gösterdi. Karşılaşmanın devre arasında 
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı sahaya çı-
karak tribünleri selamladı. 
Ahmet Nur Çebi'nin koltuğu boş kaldı 
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel 
Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün 
hak mahrumiyeti cezası alan Beşiktaş Ku-
lübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin proto-
kol tribünündeki koltuğu boş kaldı. 
Siyah-beyazlı yöneticilerin, tepki amaçlı 
Çebi'nin koltuğunu boş bıraktığı bildirildi.

İşte Atiba Hutchinson'ın  
Beşiktaş ile Süper Lig kariyeri: 

2019-2020: 22 maç 4 gol 5 asist  
(sezonun bitmesine 9 maç daha var) 

2018-2019: 27 maç 4 gol 2 asist 

2017-2018: 25 maç 2 gol 2 asist 

2016-2017: 28 maç 1 gol 4 asist 

2015-2016: 34 maç 2 gol 2 asist 

2014-2015: 30 maç 2 gol 3 asist  

2013-2014: 30 maç 1 gol 2 asist 

Kadın futbol takımı isteği
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı ve Beşiktaş'ın oyuncusu Didem Karagenç, 

Türkiye'deki diğer büyük kulüplere seslenerek, kadın futbolunun gelişimi için, 
"Lütfen kadın futbol takımı kurun" çağrısında bulundu
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