
2000'li yılların başında İstan-
bul Valiliği Afet Yönetim 

Merkezi tarafından 762 mahalle ve
173 köye yerleştirilen turuncu renkli
yaklaşık 2 bin konteynerin birçoğu
zaman içinde hırsızların hedefi 
haline gelmiş konteynerlerden en 
çok jeneratör gibi pahalı eşyalar 

çalınmıştı. Bugün ilçelerde toplam
kullanılabilir durumda 505 kontey-
ner bulunuyor ancak konteynerleri
afet anında kimin, nasıl açacağı ve 
nerede olduğuna dair birçok vatan-
daşın bilgisi yok. Prof. Dr. Haluk
Eyidoğan, “Arama kurtarma, ilk yar-
dımla ilgili mahallelerde afet kontey-
nerlerinin olması lazım. Ama bu afet
konteynerleriyle ilgilenecek, bakacak
gönüllülerin organize edilmesi ve
desteklenmesi lazım” dedi. I SAYFA 9
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Yerel bir gazetede yazı yazmak, evlerinize
çay sohbetine gelmek gibi bir duygu.
Her şey yuvadan başlamıyor mu? Evler
birikerek köy, daha çoğalınca kasaba,
biraz daha çoğalıp idari yapı deği-
şince ilçe, ilçeler toplanıp il, iller 
toplanıp ülkeyi oluşturmuyor mu?

Dr. Gürbüz Çapan’ın köşe yazısı sayfa 5’te 

Beylikdüzü Girişimci Kadınlar
Platformu üyesi kadınların da

yer aldığı 10 girişimci kadın Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık’ı ziyaret etti. Çalık, “Bu
kentte yaşayan, başarılı girişimci ka-
dınlarla bir araya gelmekten dolayı
çok mutlu oldum. Kadınların bireysel
olarak hiç kimseye ihtiyacı yok. Fakat
şunu bilmelerini isterim ki Beylikdü-
zü’nde asla yalnız değiller. Beylikdüzü
Belediyesi her daim kadınların hizme-
tindedir” dedi. I SAYFA 5
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Bir Dünya'dır
kadın!
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Kadınlar asla 
yalnız değildir

Damga, 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü nedeniyle şid-

dete maruz kalan kadınları dinledi.
Eşinden  şiddet gören ve çocukları
için bu duruma daha fazla dayana-
mayan S.G. kadın sığınma evinde
geçen günlerini anlattı. “Eşimin
bana yönelik hem fiziki hem de
sözlü şiddetinden dolayı beş çocu-
ğumu da alarak ayrılmak duru-
munda kaldım” diyen S.G., “Kızıma
da şiddet uygulayınca artık dayana-

madım. 1 buçuk aylık hamileliğimi
göze alarak ayrıldım. Bir süreliğine
emniyet teşkilatı bana sahip çıktı.
Çünkü kimsem yoktu. Baba 
şiddetinden kaçarak evlendim”
ifadelerini kullandı. 7 ay sonra
sığınma evinden ayrıldığını be-
lirten talihsiz kadın, “Esas mü-
cadele o zaman başladı. Güçlü
bir kadın olacağıma inanarak 5
çocuğumla hayata tutundum”
açıklamasında bulundu. 
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KIZIMA ŞiDDET UYGULAYINCA 
ARTIK DAYANAMADIM

Çok güzel bir kız olduğu için
ailesi tarafından lise 2. sınıfta

iken okuldan alınan N.E. ise “Tokat
güzeli seçildiğim yıl herkes tarafın-

dan tepki aldım. Beni defalarca
kaçırma eyleminde bulundukları
için annem daha fazla dayana-
madı. Yaşımı büyütüp beni 
istemediğim biriyle zorla evlen-
dirdiler” dedi. Evlendiği kişi ile
hiçbir zaman mutlu olmadığını
söyleyen N.E., “İki çocuğum var.

Sırf onlar mutlu olsun diye hayatımı
onlara feda ettim ama değerini
bilemediler” diye konuştu. Şuanda
58 yaşında olduğunu belirten N.E.,
“Hayatım boyunca eşimin borçlarını
ödedim. Hayatım, gençliğim bu
şekilde tükendi. Bir çocuğun gelece-
ğini anne ve babası inşa eder.
Annem bana yaptıklarından yıllar
sonra pişman oldu. Çok ağladı.
Şuan onu affettim” ifadelerini 
kullandı.  I SAYFA 4
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AiLEM YAŞIMI BÜYÜTÜP 
BENi ZORLA EVLENDiRDi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
100 bin nüfusa göre vaka 

sayısı en çok artan illerin Sinop, 
Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne 
olduğunu açıkladı. Koca’nın paylaşı-
mına göre, vaka sayısı en çok Ordu, 
Bolu, Trabzon, Nevşehir, Karaman,

Uşak, Yozgat,
Erzincan, Sivas
ve Çankırı’da
azaldı. Koca,
paylaşımında
“Birlikte tedbir-
lere uyarak tüm
illerimizi mavi
kategoriye 
sokalım” mesa-
jına yer verdi.
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KOCA, UYARIDA BULUNDU

Vaka sayısı artan
illeri açıkladı
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Kadının kalbi
bir başKa

Günümüzün en büyük
sorunları arasında kadına
şiddet var. Her yıl yüzlerce

kadın şiddete kurban
giderken, bu şiddet

sarmalının içerisinden
kurtulmayı başaran emekçi

kadınlar Damga'ya konuştu.
Babasından şiddet gördüğü
için kaçarak evlenen, sonra

kocasından şiddet gören 
S. G., 5 çocuğunu yanına

alarak kaçtı. Çocukları için
susmadığını belirten 

S.G., “Bundan sonraki 
hayat mücadelem sadece

onlar için olacak” dedi

Kadınların erkeklerle eşit
haklara sahip olmak 

yolunda verdiği savaşın temsili 
başlangıcı 8 Mart 1857 yılında
ABD’nin New York kentinde baş-
ladı. Konfeksiyon ve tekstil fabri-
kalarında çalışan 40 bin işçinin
insanlık dışı çalışma koşullarına
ve düşük ücrete karşı başlattığı
grev, polisin saldırısıyla kanlı bitti.
Saldırı sırasında çıkan yangında
çoğu kadın 129 işçi can verdi. İş-
çilerin cenaze törenine 100 bini
aşkın kişi katıldı. I SAYFA 10
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17 Ağustos Marmara Depremi'nden sonra İstanbul'un ilçelerine
yerleştirilen daha sonra hırsızların hedefi haline gelen yaklaşık 2 bin
deprem konteynerinden bugün sadece 505'i kullanılabilir durumda

HABERİN 
DEVAMI 
SAYFA 
2’DE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“Kadınları ikinci plana atan bir 

anlayışla yol yürümenin mantıklı olma-
dığını hepimiz biliyoruz” dedi. Artan
kadın cinayetlerini konuşmanın kendisi
için utanç kaynağı olduğunu vurgula-
yan İmamoğlu, “İstanbul Sözleşme-
si’nin böylesi bir ortamda bertaraf
edilmesini de kınıyorum. Fırsat 
eşitliğini ortaya koyma adına kararlı 
olduğumuzu buradan duyurmayı bir
borç biliyorum” diye konuştu. I SAYFA 9
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KONUŞMAK BİLE
UTANÇ VERİcİ!

GÜRBÜZ ÇAPAN
DAMGA’DA
Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı
Dr. Gürbüz Çapan güncel köşe 

yazıları ile her pazartesi Damga okurları ile
buluşacak. 1987 – 2004 yılları arasında be-
lediye başkanlığını yaptığı Esenyurt’u ulus-
lararası ödüller ile
tanıştıran Çapan
sonrasında siyaset
dünyasının tanı-
nan ve takip edilen
isimleri arasına gir-
meyi başardı. Bir
dönem Cumhuri-
yet Gaztesi’nde de
köşe yazısı yazan
Çapan her hafta
pazartesi Dam-
ga'da yazacak.
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Merhaba sevgili okurlar...
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Ekrem 
İmamoğlu

cOcUKLARIM IcIN
SUSMADIM!

ZEHRA
ÇELİK

ÖZEL
HABER

Eşinden sürekli şiddet gören S.G., “Her seferinde beni kızım kurtardı” dedi. Çocuklarından ayrılmak istemediği için 
sığınma evinden ayrıldığını ifade eden S.G., “Sırf onlar yurda verilmesin diye günlerce yerlerde uyudum” diye konuştu.

Fahrettin Koca

Son günlerde yaşanan kadına
şiddet olayları sonrasında tüm

siyasi partilere seslenen Gelecek Par-
tisi lideri Ahmet Davutoğlu, “Kadına
karşı şiddet konusunda omuz omuza
verelim. Görüş ayrılıklarını unutarak
kadına karşı şiddet konusunda tek bir
cephe oluşturmanın vaktidir. Gelin

hep beraber bir
toplumsal sefer-
berliğe öncülük
edelim” dedi. İk-
tidara seslenen
Davutoğlu, “Hu-
kuki müeyyide-
leri uygulamakta
tereddüt etme-
yin” çağrısında
bulundu. 
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ŞİDDETE KARŞI BİRLEŞELİM

Siyasi partilere
tek cephe çağrısı

Ahmet Davutoğlu

Tiyatro ve sinema oyuncusu
Rasim Öztekin’den üzücü

haber geldi. Dün öğle saatlerinde 
arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra
fenalaşan ve kalbi duran sanatçı, 
yapılan müdahaleler sonrasında 
hayata döndürüldü. Hastanede tedavi
altına alınan 62 yaşındaki Öztekin’in
sağlık durumunun iyi olduğu belir-
tildi. Yapımcı Birol Güven, “Şu an 

durumu iyi ama
bir süre burada
kontrol altında
tutulacak. 
İnşallah kısa
zamanda 
eskisinden daha
sağlıklı olarak
aramızda ola-
cak” açıklamasını
yaptı. 
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SEVENLERİNİ KORKUTTU

Kalbi duran sanatçı
hayata döndürüldü

Rasim Öztekin

Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli, belediyenin

YouTube kanalı üzerinden yayınla-
nan “Sosyal Medya Buluşmaları”
programında Deprem Uzmanı 
Prof. Dr. Naci Görür ve AKUT 
Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki'yi
ağırladı. Hançerli, “Bu yıl önümüze
bir hedef koy-
duk. Yıl içerinde
10 bin konutu
kentsel dönü-
şüm sürecine
dahil edeceğiz.
Deprem sonrası
kriz yönetimi
için önemli çalış-
malar yaptık”
dedi. I SAYFA 5
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AVCILAR HALKINA MÜJDE

Bu yıl içinde 10 bin
konut dönüşecek

Av. Turan Hançerli

ESKİ SEVGİLİM 
İNTİKAM ALIYOR!
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın aracının baga-
jında yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde
bulundu. Gözaltına alınan genç oyuncu,
uyuşturucuyu eski sevgilisinin inti-
kam için koymuş olabilece-
ğini iddia etti. Polis, bu
ifadeler üzerine araş-
tırmalarını çok yönlü
olarak genişletti. Sor-
gusu devam eden
oyuncu Ayşegül Çı-
nar'ın, soruşturmanın
seyrine göre bugün
adliyeye çıkarı-
labileceği be-
lirtildi. Çınar,
geçtiğimiz
günlerde de
eski sevgi-
lisi tarafın-
dan tehdit
edildiğini
iddia etmişti. 
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BiRÇOĞU HIRSIZLAR TARAFINDAN TALAN EDiLDi
Şahin ailesinin acı günü 

İBB ve Büyükçekmece 
Belediye Meclis Üyesi

Ahmet Şahin'in babası Salih Şahin
hayatını kaybetti. 71 yaşında vefat
eden Şahin'e Alllah'tan rahmet 
dileyen Belediye Başkanı Hasan
Akgün, “Değerli abimiz Salih 
Şahin'in vefat haberini derin bir
üzüntüyle öğrendim. Merhuma
Yüce Allah'tan rahmet diliyorum.
Ailesi başta olmak üzere tüm se-
venlerinin başı sağolsun” mesajını
paylaştı. Şahin'in cenazesinin
bugün saat 14.00'te Büyükçek-
mece Kuba Camii’nden kaldırıları-
lacağı öğrenildi. 
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2 ton canlı balık suya bırakıldı 
Büyükçekmece Gölü'nde yasa dışı ticari
balık avcılığı yapan 7 kişiye toplam 34

bin 584 lira idari para cezası uygulandı. Ağlar
içerisinde bulunan ve canlı oldukları tespit 
edilen 2 tonu aşkın balık tekrar doğal yaşam
alanları olan iç sulara bırakıldı. I SAYFA 5
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MÜCADELE 1857 
YILINDA BAŞLADI

TEK KELiME iLE
SORUMSUZLUK!

HER SEFERiNDE BENi KIZIM KURTARDI

Salih
Şahin



K adınlar ve erkekler arasındaki fark-
lar sıralanmaya başlayınca konu
dönüp dolaşın kadının duygusallı-

ğına, hassasiyetine geliyor. Öyle ki kadın
kalbinin hassaslığından bahsediliyor. Peki,
ya söylenenlerin tıbbi olarak bir doğru-
luğu var mı? Kadın ve erkek kalbi farklı mı
çarpıyor? Daha hassas olmak kadınları
kalp hastalıklarına karşı daha korunaksız
mı yapıyor? Acıbadem International Has-
tanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aslıhan
Eran Ergöknil, kadın ve erkek kalbi arasın-
daki farklılıkları sıralarken “Erkekler ve ka-
dınlar arasında pek çok fark var.
Erkeklerin ve kadınların kalbinin farklı
‘çarptığını’ söyleyebiliriz. Kalp ve dolaşım
sisteminde hem hastalık riski ve semp-
tomları hem ilaca verilen yanıt açısından
önemli ayrımlar bulunuyor. Ancak kadın-
lar, kalp ve damar sağlığı açısından biraz

şanssız görünse de sağlıklı bir yaşam tarzı
ile risklerin önüne geçebilir. Örneğin, sa-
dece egzersiz ve sigaradan uzak durmak
bile kadınları bu hastalıklardan koruyabi-
lir” diye konuşuyor.
Kalbin yapısı ve etki şekli temelde hem ka-
dınlarda hem de erkeklerde aynı ancak
boyut, işlev ve risk faktörlerine verilen
tepki açısından çeşitli farklıklar görülüyor.
Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, bu farklılıkları
şöyle sıralıyor: 
1. Erkeklerin kalbi kadınlara göre daha
büyük. Kalp ağırlı, kiloya göre hesaplanı-
yor. Erkeklerde kalp, vücut ağırlığına göre
yaklaşık 5,7 gr/kg olurken kadınlarda sa-
dece 4,8 gr/kg. Buna göre kadınların kalp
ağırlığı ortalaması 200-280 gram iken, er-
keklerde 250-390 gram arasında değişiyor.
2. Bir kadının kalbi, oksijen ihtiyacını kar-
şılayabilmek için erkek kalbinden daha
hızlı çarpıyor. Kadın kalbi dakikada orta-
lama yaklaşık 70 kez atarken erkeklerde bu
sayı 60’a düşer. 
3. Kalp hastalığı tanısı alanların yüzde
57,8’i erkek ve yüzde 42,2’si kadın. Ancak
kalp hastalıkları kadınlarda daha şiddetli
ilerliyor.
4. Kadınların kalp hastalığından hayatını
kaybetme oranı erkeklere göre yüzde 8
daha fazla. Bunun en önemli nedeni ise
birçok kadının riskin farkında olmaması
ve kalp krizi belirtilerini doğru
yorumlayamaması. 
5. Kalp krizi kadınlarda farklı belirti göste-

riyor. Sol göğüs boşluğunda keskin ağrı ve
şiddetli gerginlik gibi klasik belirtiler on-
larda daha az görülüyor. Ancak nefes dar-
lığı, kürek kemikleri arasında ve üst karın
bölgesinde ağrı, bulantı ve kusma olasılığı
daha yüksek. Bu nedenle kadınlar kalp
krizi işaretlerini tam olarak tespit edeme-
diğinde geç kalabiliyor. 
6. Diyabeti olan kadınların kalp hastalı-
ğından hayatını kaybetme riski, erkeklere
oranla yüzde 50 daha fazla. Araştırmalar;
diyabet, sigara ve obezite ile psikolojik ve
sosyal stres faktörlerinin kadınları daha
olumsuz etkilediğini gösteriyor. 
7. Damar hastalıklarına kadınlar daha geç
yakalanıyor. Tanı alan hastalar arasında
kadınlar, erkeklerden ortalama 10 yaş
daha büyük oluyor.

Kan yapısı da farklı

Kadın ve erkek kalbindeki farklılıkların
yanı sıra kan ve damar yapısının da cinsi-
yete has özellikleri olduğunu vurgulayan
Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, şunları 
söylüyor:
“Kadınların kanlarında neredeyse dörtte
bir daha az hemoglobin (kırmızı kan hüc-
relerinde depo edilen, demir açısından
zengin protein) bulunur. Hemoglobin
kandaki oksijeni taşıdığından, organlara
oksijen taşınması erkeklere oranla daha
düşük olur. Oksijen kaynağı yaşla birlikte
azalıyor. Erkekler için bu oran yılda yüzde
1 oranında gerçekleşirken kadınlarda

yüzde 0.8 düzeyinde azalma oluyor.” 

Damarları daha ince

Kadınların damar yapısı erkeklere oranla
daha ince ve hassas olduğu için küçük
plak (damarda biriken yağ) parçaları bile
büzüşmeye neden oluyor. Küçük trom-
büsler (kalp ve damar iç yüzüne yapışan
kitle) damarları tamamen kapatabiliyor.
Kadınlık hormonlarının hastalıklar üze-
rine etkileri hakkında bilgi veren Kardiyo-
loji Uzmanı Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, şu
noktalara dikkat çekiyor:
“Doğal östrojenin yağ metabolizması ve
dolayısıyla kolesterol seviyesi üzerinde
olumlu bir etkisi bulunuyor. Bu, genç ka-
dınların vazokonstriksiyona (damar daral-
masına) daha az yatkın olmasının
nedenlerinden biri. Ayrıca kadınlık hor-
monları damar genişletici etkiye sahip. Bu
etki kadınları en azından menopoza kadar
koroner kalp hastalıklarından korumaya
da yardımcı oluyor. Ancak menopoza
giren kadınlar verilen hormon replasman
tedavisinde dikkatli olunmalı. Çünkü bu
hormonların kan pıhtılaşması üzerinde et-
kileri var. Özellikle sigara, yüksek koleste-
rol veya tansiyon gibi diğer risk faktörleri
varsa, tromboz riski artar. Doza bağlı ola-
rak, doğum kontrol hapları yoluyla verilen
hormonların da tromboz, kalp krizi ve felç
riskini artırabileceği unutulmamalı.”

Risk faktörlerinin 
etki düzeyi değişiyor

Sağlıksız bir yaşam tarzı kadınları daha
çok vuruyor. Sigara içen kadınlarda kalp
hastalıkları riskinin erkeklere göre daha
yüksek olduğunu kaydeden Dr. Aslıhan
Eran Ergöknil, “Ayrıca diyabet, erkeklere
kıyasla kadınlarda kalp krizi riskini iki kat-
tan fazla artırıyor. Günlük stres ve depres-
yonun da kadınlar üzerindeki etkisi
büyük” diyor.
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GeçTiğimiz
aylarda yayın-
lamış olduğu

''Ne Var Ne Yok'' şarkı-
sındaki başarısıyla dik-
katleri üzerine çeken
genç sanatçı ''Sarp Ka-
ya'', etnik motiflerle süs-
lenmiş yeni şarkısı ''Mor
Sümbüller'' ile müzikse-
verlerle buluştu. Sözü ve
müziği ''Sarp Kaya''ya ait
olan şarkının düzenle-
mesinde başarılı sanat-
çıya Olcay Demirci eşlik
etti. ''Sarp Kaya'', yeni
şarkısını yalnızlığın ve
çaresizliğin şarkısı olarak
betimleyerek duygularını
ise şu sözlerle dile ge-
tirdi; ''Mor Sümbüller,
aşık olduğun insanın
rengarenk bahçene girip
yıllarca besleyip bü-
yüttüğün çiçekleri
koparmasını yani
hayatını talan et-
mesini anlatıyor.
Hikayemi kalbi-
nizde hissetmenizi
diliyorum' diyerek
şarkısını müzikse-
verlere emanet
eden ''Sarp
Kaya''nın
yeni
şarkısı
naif
melodi-
siyle in-
sanın
içsel ba-
harının ge-
lişini kutlar
nitelikte

huzur verecek. Sıklıkla
üreten ve üretmeyen her
müzisyenin kaybolup
gitmeye mahkum oldu-
ğunu dile getiren ''Sarp
Kaya'' önümüzdeki yıl-
larda albüm yapma he-
defini de şimdiden
koydu.''Mor
Sümbüller''in ruhunu
tam anlamıyla yansıtan
fotoğraflar Korhan Akı
imzası taşırken stil danış-
manlığını ise Bahtışen
İnal üstlendi.  ''Sarp
Kaya''nın yeni şarkısı
''Mor Sümbüller'' Avrupa

Müzik marka-
sıyla tüm
müzik plat-
formlarında
yayında!
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Acıbadem International 
Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı
Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, 
kadın ve erkek kalbi 
arasındaki farklılıkları
sıralarken önemli bilgiler verdi

Mor sümbüller
huzur verecek

Hastalığa yaklaşım da kadın-erkek
arasındaki farklardan biri. Genelde
kadınların kalp sorunlarını hafife
alma eğiliminde olduğunu söyleyen
Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, “Göğüs
ağrısı ve çarpıntıyı, olağanüstü duy-
gusal durumlara yoruluyor. Geçici
ve önemsiz bir rahatsızlık olarak dü-
şünülüyor. Oysa erkekler kadınlara
oranla şikayetlerini daha dikkate alı-
yor ve doktor önerilerine daha iyi
uyuyor” diye konuşuyor. 

Kadınlar hastalığı hafife alıyor

KADININ
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Geleceği anlattı!
Dünyanın en akıllı insanlarıyla izleyiciyi buluşturacak olan Konuşmamız Lazım’a
katılan Harari; pandemi, dijitalleşme, algoritmalar ve dünyanın geleceğine dair
hem tespitlerde bulunurken, kişisel olarak uygulanabilecek önerilerde bulundu

Gelecek öngörüleriyle de bili-
nen Harari, Koronavirüs salgı-
nına dönük önlemlerin bu

salgının insan tabiatını ve sosyal
yaşamını değiştirmeyeceğini öne
sürdü. Yeni patojenlerin ortaya
çıkması engellenemeyecek olsa
da sağlık ve ilaç araştırmalarına
yatırım yaparak bunların
büyük salgınlara dönüşme-
sini engelleyebilecek gücü-
müzün olduğunu söyleyen
Harari’ye göre COVID-
19’da yaşanan başarısızlı-
ğın sebebinin siyasi liderler
olduğunu söyledi.

Dünyayı bekleyen 
üç büyük tehdit

Yuval Noah Harari dünyanın
önünde üç büyük tehdidin ol-
duğunu ileri sürdü: yeni ve
daha güçlü silahlarla çıkacak
bir üçüncü dünya savaşı, ekolo-
jik çöküşü beraberinde getirecek
iklim krizi ve teknolojinin gelişi-
minin kötü amaçlarla kullanıl-
ması. Harari, veri toplama ve bu
verileri analiz etme teknolojilerinin
tarihte asla görülmemiş bir boyuta

ulaştığını ve hem devletlerin hem şirket-
lerin eline denetlenmesi mümkün ol-
mayan, kötüye kullanıma açık bir güç

verdiğini söyledi.

Bizi takip eden cihazları biz
satın alıyoruz

20. yüzyılın büyük istihbarat organizas-
yonlarının aynı anda kaç kişiyi takip ede-
bileceği ile ilgili fiziksel sınırlardan
bahseden Harari, artık akıllı telefonların
ve veri toplamayı mümkün kılan cihaz-
ların bu sınırı ortadan kaldırdığını söy-
ledi. İnsanları onları korkutarak ya da
kızdırarak harekete geçirebileceklerini
keşfeden algoritmaların; sensörler, inter-
net geçmişi ve kameralar sayesinde izle-
dikleri insanların kendileri hakkında bile
bilmediği gerçekleri tahmin edebildiğini
ekledi.

Buda’yı tercih ederim

Çınar Oskay’ın kendisi için hazırladığı
quiz’e cevap veren Harari, sıkı bir Game
of Thrones hayranı olmasına rağmen
“Cersei ile mi akşam yemeği yemek is-
tersin, Buda’yla mı?” sorusuna Buda ce-
vabını verdi. Harari aynı zamanda
önümüzdeki bir veya iki yüzyıl içerisinde
zihin ve bedenlerimizde yapacağımız de-
ğişikliklerin sonucunda “homo sapiens”
türünün tarihe karışacağını iddia etti.
ALİ AVCU

ÖNEMLİ
BİR YOLDAN
DÖNEMDEN
GEÇİYORUZ

Hamilelikte 
ne yapmalı?

Beslenme gereksinimlerinin
artığı özel dönemlerden biri
olan gebelik döneminde yeter-

siz ve dengesiz beslenme maternal ve
fetal sağlığını olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Annelerin ileri derece yetersiz bes-
lendiği durumlarda kötü gebelik
sonuçları artmaktadır. Yetersiz beslen-
miş annelerden doğan bebeklerde çeşitli
olumsuzluklar gözlenebildiği gibi anne-
nin karnında gelişen fetüs, annenin be-
sinleri yeterli olsun veya olmasın
kendisine gereken malzemeleri anne ka-
nından alır. Anne bu maddeleri bazen
kendi dokularını yıkarak temin edebilir.
Gebe kadınlarda maternal anemisini, lo-
ğusa sepsisini, düşük doğum ağırlıklı
bebek riskini ve erken doğumu önlemek
için günlük oral 30 mg ila 60 mg ele-
menter demir ve 0.4 mg folik asit takvi-
yesi önerilmektedir .Düşük diyet
kalsiyum alımı olan popülasyonlarda,
hamilelerde preeklampsi riskini azalt-
mak için günlük kalsiyum takviyesi (1.5
– 2 g oral elementer kalsiyum) öneril-
mektedir . Günlük kafein alımı yüksek
olan (günlük 300 mg’dan fazla) gebe ka-
dınlar için bebek kayıplarının ve düşük
doğum ağırlığının önlenmesinde kafein
alımının düşürülmesi önerilmektedir .
Anneden fetüse geçişi yüksek olduğu
için kolin, gebelik süresince önemli bir
mikro besin ögesidir. Kolinin maternal
alım eksikliği normal fetal beyin gelişi-
mine etki edebilir, bu mineral birçok be-
sinde bulunmasına rağmen gebe
kadınların çoğunluğu günlük 450 mg
kolin ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.

Riskleri en aza indirin

Gebelikte elzem yağ asitlerinin yeterli
miktarlarda alınması gerekmektedir. 
Gebelikte önerilen omega-3 yağ asitleri
miktarı 1.4 g, omega-6 yağ asitleri
miktarı 13 g’dır.
Gebelikte alkol tüketimi fetüsün gelişi-
mini olumsuz yönde etkilemekte ve be-
bekte fetal alkol sendromu (FAS)
hastalığı görülmektedir. Fetal alkol sen-
dromlu çocukların gözlerinde, burnunda,
kalbinde ve merkezi sinir siteminde
anormallikler, büyümesinde gerilik, baş
çevresinin küçük olması ve zihinsel geri-
likler görülmektedir .Günde iki kadehin
üzerinde alkol tüketimi spontan gebelik
kayıp riskini ikiye katlamaktadır.



Ş işli'de bir ticaret merkezinde 
22 Şubat günü akşam saatlerinde 
esnaf İlyas Demirci (62), tartıştığı  

          Çağdaş B. (22) tarafından 12. kattan 
aşağı atıldı. Yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11. 
kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kı-
rıklar nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi 
gördükten sonra taburcu edildi. Şahısla ara-
larında herhangi bir sorun olmadığını, hatta 
ilk defa orada gördüğünü söyleyen Demirci, 
ona baktığı için takip edildiğini, daha sonra 
da şahsın saldırdığını belirtti. Olayın şo-
kunu hala atlatamadığını aktaran İlyas De-
mirci, “2'nci ayın 22'sinde Perpa Ticaret 
Merkezi'nde akşam saat 17.00 gibiydi iş ye-
rinden çıktım, 13. kattaki tuvalete gidiyor-
dum. Gittiğim güzergahta önümde birkaç 
tane delikanlı duruyordu, korkutucu ve ür-
kütücü tipleri vardı. Rahatsız oldum gitme-
dim o tarafa, döndüm geriye 12. kata indim. 
Oradaki lavaboya gittim. Lavabodan çıktım 
o bakıp rahatsız olduğum kişiyi karşımda 
gördüm. Sonra tartışmaya başladık. İşte 
niye takip ediyorsun, niye geldin. O sen 
bana niye baktın falan derken arbede ya-
şandı. Sonra bana acımasızca kulağımın ar-
kasından vurunca tabii ben bilincimi 
kaybetmişim ve oraya düşmüşüm. Sonra 
hala bana vuruyor, bu darbelerin etkisi ile 
tekrar kendime geldim. Uyandım sen bana 
niye vuruyorsun diye müdahaleye kalkarken 
beni tuttuğu gibi 12. kattan 4 buçuk, 5 
metre aşağıya yani 11. kata maalesef attı. 
Ben betona 100 kiloluk halimle olduğum 
gibi çakıldım” dedi. 

Müdahale edilmesi lazım 

Şahsın serbest bırakılmasının kendisi için 
adeta ölüm olduğunu söyleyen Demirci, 
“Hayatımda ilk defa gördüm. Orada öyle 
başıboş geziyor. Ben ona baktım diye beni 
takip ediyor ve beni bu hale getiriyor. Orada 
bayılıp kalmışım, beni hastaneye kaldırmış-
lar. Bir dünya kırık var, iç kanama geçirmi-

şim. Yoğun bakımda dört gün yattım. Kula-
ğım patlamış, o da duymuyor. Beni esas 
yıkan şey bu arkadaşı orada kameralardan 
takip edip almışlar. Ben gece 6 saat ameli-
yatta kalıyorum, sabah 7'de ameliyattan çı-
kıyorum, yoğun bakıma alınıyorum. 9-10 
gibi de o vatandaşın avukatı da geliyor öl-
memiştir, sağdır raporu alıyor. O günkü 
savcı bey de onu serbest bırakıyor. Yani ben 
burada ölümü bekliyorum, o arkadaş ora-
dan tutuklanmadan serbest bırakılıyor. 
Benim için ikinci bir ölüm. Bana yaptılar. 

Bu adam başıboş geziyor, belki şimdi birine 
daha yapmıştır nasılsa ölmeyince hiçbir şey 
olmuyor diye. Buna bir müdahale edilme-
sini rica ediyorum” şeklinde konuştu. 

Tutuklanmasını istiyorum 

Şahsın hem psikoloji öğrencisi olduğunu 
hem de kung fu sporu ile uğraştığını söyle-
yen eşi Gülhan Demirci de, “Ben eşimi bu 
hale getiren kişinin tutuklanmasını istiyo-
rum. Çünkü bugün eşime yapan yarın baş-
kasına yapar. 62 yaşındaki bir insana bunu 

yapan 22 yaşındaki bir kişi, yarın çocu-
ğuna, eşine de yapar. Belki onu serbest 
bırakan savcıya da yapar. Bu yüzden  tu-
tuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyo-
rum. Kendi ifadesinde de yazıyor zaten, 
tanımadığını söylüyor. Sorun ne olursa 
olsun atamaz aşağıya, bu öldürmeye te-
şebbüstür. Kendisi kung fu sporu yapıyor-
muş zaten. Orada da hareketlerini denemiş 
herhalde. O kadar profesyonel atıyor ki te-
petakla çevirip atıyor ve psikoloji öğrencisi 
bu” diye konuştu.

Yanlışlıkla  
kendini vurdu 

KAĞITHANE'DE bir kumarha-
neye düzenlenen baskında 12 
kişiye 53 bin lira ceza yazıldı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve 
Kumar Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane 
Seyrantepe Caddesi üzerinde yeni açılan 
bir kumarhane olduğunu belirledi. Ekip-
ler, yaptıkları çalışma neticesinde kısa sü-
rede kumarhanenin yerini tespit etti. 
Nato Caddesi'nde bulunan adrese 
2 Mart tarihinde baskın yapıldı. Polis 
ekipleri, "casino" şeklinde dizayn edilmiş 
kumarhaneye çevrilen yerde rulet ve Tek-
sas pokeri oynandığını belirledi. Kumar 
oynadıkları tespit edilen 9 şahıs, 1 mekan 
sahibi ve 2 kurpiyere cezai işlem uygu-
landı. Adreste 1 adet rulet makinası, 
1 adet rulet masası, 30 adet deste oyun 
kartı, bin 300 adet pul ele geçirildi. Şahıs-
ların tamamına korona virüs tedbirlerini 
hiçe saymaktan, 9'una ise kumar 
oynamaktan olmak üzere toplam 
53 bin 650 lira ceza yazıldı.

Kumarbazlara  
baskın 

İSTANBUL İl Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri, Esenyurt'ta bir 
rezidansa düzenlediği operas-

yonda 80 kilo kullanıma hazır uyuşturucu 
ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu 
şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele 
kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar ne-
ticesinde Esenyurt ilçesinde İran uyruklu 
bir şahsın piyasaya uyuşturucu madde 
sürdüğü bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takip 
başlatan jandarma ekipleri, uyuşturucu 
maddelerin Esenyurt'ta lüks bir sitede otu-
ran İran uyruklu A.B. tarafından piyasaya 
sürüldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, 
sık sık eczaneye giderek alışveriş yapan 
zanlının kiraladığı rezidansa operasyon 
düzenlendi. A.B.'nin adeta harabeye çevir-
diği lüks evde jandarma ekiplerince yapılan 
aramada uyuşturucu madde imal etmek 
için oluşturulan düzenekler, uyuşturucu 
madde üretiminde kullanılan çok miktarda 
sıvı hammadde, bu hammadde ile üretil-
diği tespit edilen 80 kilo metamfetamin ile 
çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına 
alınan İran uyruklu A.B., uyuşturucu 
madde imal ederken kendisini yaktığını iti-
raf etti. Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 
ham maddeyi çeşitli düzeneklerle işleyerek 
uyuşturucu madde haline getiren A.B., 
jandarmadaki işlemlerinin ardından 
çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak 
cezaevine sevk edildi.

Ev değil zehir deposu

ŞİŞLİ'DE bir otomobil kontrol-
den çıkarak önce yol kenarın-
daki taş dubalara, ardından 

kaldırımdaki ağaca çarparak ticari taksi 
üzerine yan yattı. 1 kişinin yaralandığı ka-
zada, vatandaşlar yan yatan aracı dü-
zeltti. Olay, saat 09.00 sıralarında Şişli 
Büyükdere Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halin-
deki bir otomobil yağışın da etkisi ile 
kontrolden çıkarak önce kaldırım kena-
rındaki taş dubalara, sonra kaldırımda 
bulunan ağaca çarpıp yoldan geçen ticari 
taksinin üzerine yan yattı. Olayı gören 
vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine 
haber verdi. Sağlık ekipleri gelene kadar 
vatandaşlar yan duran aracı düzeltti. 
Araç sürücüsü olaydan yara almadan 
kurtulurken, yanında bulunan arkadaşı 
ise hafif şekilde yaralandı. 

Yan yatan aracı 
vatandaş düzeltti

BELGRAD Ormanı'nda  
iddiaya göre bir kişi, bulduğu 
silahı incelerken yanlışlıkla 

kendini karnından vurdu. Polis olayla 
ilgili soruşturma başlatırken, yaralanan 
kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, dün Sa-
rıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda 
öğleden sonra meydana geldi. İddiaya 
göre Mehmet Uğur Keleş, dün or-
manda yürüyüş yaptığı sırada bir silah 
buldu ve silahı incelemeye başladı. 
Keleş, bir anda silahın ateş alması üze-
rine karnından yaralandı. Silah sesini 
ve bağırma sesini duyarak olay yerine 
giden bir kişi, Keleş'in yerde yattığını 
görünce polise ve ambulansa haber 
verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 
polis ve sağlık ekipleri karnından yara-
lanan Mehmet Uğur Keleş'i ambu-
lansa taşıdı. O sırada polise olayı 
anlatan Keleş, "Ormanda yürüyordum 
bir silah buldum. Silahı inceleyip, kont-
rol ederken ateş aldı. Karnımdan yara-
landım" dedi. Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı. Belgrad Orma-
nı'nda doğa yürüyüşü yaptığını ve o sı-
rada silah sesi duyduğunu söyleyen 
Çağlar Demir, "Doğa yürüyüşü yapı-
yordum, yoldan bir patlama sesi geldi. 
Sesin ardından bir adamın bağırma 
seslerini duydum. Ardından buraya 
geldiğimde adamın yerde yatığını ve 
yaralandığını gördüm polisi ve ambu-
lansı aradım" dedi. 
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Olay Çağlayan Mahallesi'nde Pazartesi sabah 
saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, otomobil ile sokağa gelen kapüşonlu üç 
hırsız, etraf kontrol ettikten sonra gözlerine 
kestirdikleri hafif ticari aracın yanına yanaştı. 
Bir kişi aracın kapısını açmaya çalışırken di-
ğerleri de gözcülük yaptı. Kısa sürede hafif ti-

cari aracın kapısını açan hırsız, araca girerek 
üç takım el aleti çantasını alarak arkadaşla-
rına verdi. Hırsızlar geldikleri otomobile bine-
rek olay yerinden ayrıldı. Yaşanan hırsızlık anı 
güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gö-
rüntülerde, otomobil ile sokağa gelen üç hırsı-
zın etrafı kontrol etmesi daha sonra bir kişinin 

hafif ticari aracın kapısını açması görülüyor. 
Kapıyı açan hırsız içeri girerek üç takım el 
aleti çantasını alarak arkadaşlarına veriyor. 
Hırsızlar çaldıkları çantalarla geldikleri oto-
mobile binerek olay yerinden ayrılıyor. Güven-
lik kamerası görüntüleri ile polise başvuran 
araç sahibi, hırsızların bulunmasını istiyor.

BUYUK BIR  
KABUS YASADI!

GÜNGÖREN Ahmet Nafiz Gürman Mahal-
lesi Gündoğdu Sokak'ta bir apartmanın 
giriş katında çıkan yangında akli dengesi 
bozuk olduğu öğrenilen Çetin Özkan 
mahsur kaldı. İhbar üzerine sevk edilen 
itfaiye ekipleri mahsur kalan Özkan'ı kur-
tarmak için çalışmalara başladı. Vücu-
dunda yanıklar oluşan ve camın demir 
korkuluklarına çıkan şahsı itfaiye ekipleri 
demir korkulukları keserek kurtardı. İt-
faiye ekiplerinin demir korkulukları kese-
rek şahsı son anda kurtardığı anlar cep 
telefonu kameralarına yansıdı. Cep tele-
fonu kameralarına yansıyan görüntü-
lerde şahsın demir korkuluklarda çaresiz 
şekilde kurtarılmayı beklediği görülüyor. 
Görüntülerde demir korkulukları kesen 
itfaiyenin şahsı kurtardığı görülüyor. İlk 
tedavisi olay yerine gelen ambulansta 
yapılan şahıs daha sonra hastaneye kal-
dırılırken durumunun iyi olduğu öğre-
nildi. Görgü tanıkları yaşadıkları korku 
dolu anları anlatırken görüntülerde evin 
kullanılmaz hale geldiği görüldü.

El aleti takım çantalarını çalan 3 hırsız kamerada
Kağıthane'de sabaha karşı otomobil ile sokağa gelen üç hırsız, hafif ticari araçta bulunan üç takım  
el aleti çantasını alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Son anda kurtuldu

Şişli’de bir ticaret merkezinde bir kişi tarafından 12. kattan yaklaşık 5 metre  
aşağıdaki 11. kata atılan İlyas Demirci, yaşadığı korku dolu anları anlattı

12. KATTAN 
AŞAĞI ATILDI

Demirci; “12. kattan 4 buçuk, 5 metre 
aşağıya yani 11. kata maalesef attı. 
Ben betona 100 kiloluk halimle  
olduğum gibi çakıldım” dedi.

Güngören'de sabah saatlerinde çıkan yangında akli dengesi yerinde olmayan şahsın demir  
korkuluklar kesilerek son anda kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı
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H er gün, geçmişe değer katmış bir
kimliği anıyoruz; rahmetle min-
netle... Hiç düşündünüz mü kim, sizi

hangi sebeplerle anacak? Siz aslında kimsi-
niz? Kayırmacı, ispiyoncu, entrika sever, çel-
meci, düzenbaz, dedikoducu, hain, asalak,
şakşakcı, çapsız, istisnasız muhalif, Elifi
görse mertek sanan cahil, güçlüye yaslanan
aciz; haramzade; hangisi? Her gün kendinize
bu soruyu sorabilir misiniz? Ben kimim?

Güçlünün haklı olduğu; haksızın arsız ol-
duğu bir mecrada “Donkişotluk yapın.” de-
miyorum. Sadece kendiniz olma hevesiniz ve
bu heveste olan insanlara dokunmamanız
bile iyi bir adım olacaktır. Her gün iştahla
andığınız kimliklerden feyz alabiliyor musu-
nuz? Hayranlığınız, hiçbir zaman olamaya-
cağınız övülmüş vasıflara mı? O övülmüş
vasıfların size yol açtığını hiç düşündünüz
mü? İnsan, rahmet, vefa, minnet besliyorsa;
o yolu açtığı ve o yolda yürüdüğü için olmalı;
değil mi? Ancak açık yollar ıssız... Siz kimsi-
niz; ne üretirsiniz? Zavallı bir şakşakçı ya da
zalim bir lider; hangisi? Her ikiniz de birbi-
rini var eden, besleyen, büyüten, garantörlük
eden... Yazarsanız; över ya da söversiniz. Bi-
linç, bilinçaltını yönetemiyor; o bilince sahip
değiliz. Bu başlı başına bir mevzu... Ne ola-

cağınızdan önce kim olduğunuz önemli. Kim
olduğunuzla ne yapacağınızı, beyninizin yir-
mibeşine kadar gelişen ‘Neo Korteks’ kısmı
belirliyor. Sizi hayvandan ayıran kısım. Orta
beyin de yetmez; ‘Sürüngen Beyin’ in size ol-
durduklarını silmeye.

Alkışlarla yaşıyoruz; alkışladıkça bir kol-
tuğa sahip oluyoruz; ürettiğimiz şey coşku...
Oysa her iş sanat; her insan sanatkar.. Sana-
tınızı alıyor; işinize talip oluyorlar; işçi olun;
ruhunuzu satın ya da öldürün istiyorlar. İç
enerjiniz, ruhunuzu besleyen kaynaktan; kay-
nağı da haklı, dozunda taktir besliyor. Peki
özgün yetilerini yok ettiğiniz insanın alkışı
size kendinizi yeterli hissettirir mi? Herkes
kendi iç enerjisini de kaybedince olan oluyor.
Eğitim şart! 

PROF. DR. OKTAY 
SİNANOĞLU DİYOR Kİ...

“Eğitimin ilk gayesi; insanı, hem kendisi
hem de toplumu için değer yaratacak düzeye
getirmek olmalı. Egitimin ikinci gayesi ise;
bir ulusun, geçmişi ile geleceği arasında
köprü kurmak olmalı. Yoksa onu kimliksiz,
kişiliksiz, bilinçsiz ve darmadağın, ortak bir
değerler manzumesinden yoksun; kuru bir
kalabalığa dönüştürürsünüz."

Ben de diyorum ki...
İnsan, eğitimciyle bu iki misyonu üstleni-

yor; vizyonunu insan ile çiziyor. Özellikle özel
kurumlar, bu işte taşın altına elini değil, ken-
dini koymalı; özel okul yöneticilerinin, lider-
lerinin işi, kıl tüyle uğraşmak değil; hayata
değer katmak üzerine olmalı. Değer katan-
larla ‘ İD ‘ yüzünden uğraşmayı bırakın;
süper egonuzu besleyin, eğitim alın ve öyle
eğitimler verin; düşünün. Ne istediğinizden
çok ne yapmanız gerektiği önemli; eğitimci
topluma adanmış bir ruha sahip olmadıkça;
sermayedar olmaktan öteye gidemeyecek.
Bırakın böcek yerleştirmeyi, bırakın maşa ile
iş görmeyi, bırakın insanları ayıplı hale geti-
recek stratejiler üretmeyi. Kimseniz, öyle
kimliklerle yol alırsınız. Siz kendinize “...ben
kimim dediniz mi? “ Kim ne dese, ne olur?
Bilseniz ne olur? Sonuç sürece tabidir. Sü-
reci değersizleştirme, sonuçtan olur. Dopa-
min seviyemizle oynayan bir sistemle; ancak
kişilik bozukluğunu tetikleriz. İnsan değerli
bir varlık; hizmet ehli olan ama... Onu değer-
sizleştirmeyin; birbirine kırdırmayın; onun

hizmete gönüllüsünü seçin; seçtiğinizi eğitin;
ama önce kendinizi eğitin. İnsan olan eğiti-
min karşısında, eğitimlinin karşısında gö-
nüllü eğilir; insan olan ama!.. Gözünüz
görmeden hüküm giydirmeyin; gördükleri-
nizle yetinmeyin. Görünenin arkasındaki
manzara gelişmiş bir beyin istiyor.  İleri ge-
lenler! Bu ülkenin öğretmenini, okullarını,
öğrencilerini rahat bırakın. Onlar sokak lam-
baları; gelip geçenin aydınlandığı. Onlar sizi
eğitsin; rahat bırakın. Popüler seçilmişlerin
parmakları sihirli değnek muamelesi görme-
sin. Hukuk boşluğu kullanır gibi; insan psiko-
lojini insana hizmet için değil; onu
kullanmak İçin kullanıyoruz. Hoşgörüyü, an-
layışlı olmayı, empatiyi yani tüm terimleri
yanlış tanımlıyor; yanlış amaç için kullanıyo-
ruz. Doğru tek ve her olana sağlık olsun di-
yemeyiz. Bazen "öylesi olmaz olsun" denir.
Çok değerli anlayışları unuttuk; yanlış ellerle,
yanlış kazançlar İçin kullanıldığını anlaya-
mayacak kadar cahil olduk. İtibarsızlaştırı-
lan şeyler için iç geçirmeyin;
itibarsızlaştırıldığımız için böyle oluyor. De-
ğerler sandığınızı açın bakalım. İçinde hangi
değerleri bulamıyorsunuz? Yoksa öyle bir
sandığınız damı yok? "Ben kimim?" deyin
hergün; o sandık dolar... Dun̈yaya gelecek in-
sanı tası̧yan, onu sȩkillendirmek ile
görevlendirilen, Allah’ın cinsiyet seçmeksizin
herbirini yetisţirme hasletleri ile donattıgı̆ in-

sana yetisizmis ̧ gibi davranan insan, sizce
inançlı mı? Allah’ın mucizesini tası̧rken de-
neyimlediği; tası̧dığı duyguları ve
dus̈u̧n̈celeri, sezgileri aktardığı, yine onun
yetisţirdigĭ insan çöp ediyor. Şu da var; ka-
dında bir tanrıcılık ya da bir basiretsizlik ol-
masın. Egĕr dünyada insan iki cinse ayrılıyor
ve guç̈, para oluyor; guç̈, kuvvet oluyorsa
kadın suçlu. Sorumluluk paylaşımını bu
kadar kötüye kullanmayın. Altı üstü insan.
Ya zorbasını yarattıgı̆ için; ya da guc̈ü
seçtiğine verdigĭ için; kadın sorumlu. Egĕr
dun̈yada insan olmaktan ötur̈ü haklar esi̧t
konusu̧lamıyor; güç belirleyici oluyor,
esi̧tsizlik dogŭyorsa sorumlu, kadın. Kim
bilir tembel oldugŭ için; hakkaniyetli olma-
dığı için ya da tanrıcılık oynadıgı̆ için... Peki
size bahşedilen güç, onu korumak için ise;
peki teferruattan yoksun düşünüş, netlik ve
kısa yol için ise siz neden baş rolsünüz? Siz
Allah’ın iş bölümünü mü beğenmediniz?
İnsan nedir? Hayatta arayışınız nedir?
Yaşam amacınız nedir? Hayatta oluş nedeni-
niz nedir? Güç ve çıkar ilişkilerinde o kadar
zavallı oluyoruz ki... Hepimiz öyle iyi biliyo-
ruz ki... Ne kadarız; Olmasalar ne kadarız;
olsalar ne kadarız; hak ne; hukuk ne? Kendi-
niz ve kendiniz dışındaki herkes için tek tek
düşünün. Siz de düsu̧n̈un̈. Hiç kimse olmak
bir değer; kimse gibi olmamak; kalabalığa
inat. Sizce?

Adı var kendi yoktan adı insana evrilsin!

Günümüzün en büyük sorunları arasında kadına şiddet var. Her yıl yüzlerce kadın şiddete 
kurban giderken, bu şiddet sarmalının içerisinden kurtulmayı başaran emekçi kadınlar
Damga'ya konuştu. Babasından şiddet gördüğü için kaçarak evlenen, sonra kocasından 
şiddet gören S. G., 5 çocuğunu yanına alarak kaçtı. Çocukları için susmadığını belirten
S.G., " Bundan sonraki hayat mücadelem sadece onlar için olacak" dedi

E senyurt'un emekçi kadınları 8
Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle Damga'ya özel açık-

lamalarda bulundu. 14 yıldır evli, ilk-
okul mezunu ve 3 kız çocuğuna sahip
olan 32 yaşındaki Gülşen Kaştan ev
hanımlığıyla birlikte 4 yıldır kendi iş
imkânını yarattı. "Bunu nasıl başardı-

nız" sorusuna, "İlkokul mezunuyum. Ev hanım-
lığıyla birlikte çalışıp paramı kazanabileceğime
inandım. Şuan hem anneyim hem iş kadınıyım.
Kendim ev yemekleri üzerinde evden çalışıyo-
rum. Bu mesleği okuyarak kazanmadım. Sa-
dece başaracağıma inandım. Üçüncü
çocuğuma hamileyken bile ertesi güne siparişle-
rimi yetiştirmek için geceden sabaha kadar çalı-
şıyordum. Eğer ki biz kadınlar gerideysek,
başaramıyorsak bunun tek sebebi özgüven ek-
sikliğimizdendir. Ben bu işi yaparken anladım
biz kadınlar istesek başaramayacağımız hiçbir
şey yoktur. Şuan istesem kendi iş yerimi açabili-
rim. Yemeğini üstlenip çalıştığım iki tane ofis
var. Her gün düzenli olarak orada yemekleri
yapıp daha sonra eve çıkıp aldığım yemek sipar-
işlerini yapıyorum. Kendi adıma yapıp ve so-
nuçlandırdığım projelerim var. Bunlardan birini
pandemi döneminde gerçekleştirdim. İhtiyaç sa-
hibi 120 çocuğumuzun evini dolaşarak kendi el
emeğimle 12 çeşitten oluşan yiyecek paketleri
teslim ettim. İhtiyaç sahibi ailelerimize her
zaman yetişmeye çalışırım. Bugüne kadar böyle
güçlü olduysam bundan eşimin desteği de çok
fazla oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" ceva-
bını verdi. 

Baba şiddetinden kaçtım

Eşinin şiddetine maruz kalan ve çocukları için bu
duruma daha fazla dayanamayan S.G ise yaşa-
dıklarını gazetemize anlattı. Kadın sığınma evine
sığınan S.G orada geçen günlerini, "20 yıllık evlili-
ğim vardı. Eşimin bana yönelik hem fiziki hem de
sözlü şiddetinden dolayı beş çocuğumu da alarak
ayrılmak durumunda kaldım. Kızıma da şiddetini
görünce artık dayanamadım. 1 buçuk aylık hami-
leliğimi göze alarak ayrıldım. Bir süreliğine emni-
yet teşkilatı bana sahip çıktı. Çünkü kimsem
yoktu. Baba şiddetinden kaçarak evlendim. Tek-
rar oraya sığınamazdım. Daha sonra çocukla-
rımla birlikte beni kadın sığınma evine
yerleştirdiler. Orada toparlanmam gerekiyordu
bu yüzden hemen çıkamadım. Hamile olduğum-
dan dolayı çocuklarımla birlikte orada 7 ay kal-
dık. Eşim en küçük çocuğumu istemediği için
defalarca şiddetine maruz kaldım. Her seferinde
beni kızım kurtardı. Bu yüzden toparlanmam
zaman aldı. Daha sonra sığınma evinden ayrıl-
dık. Çünkü çocuklarımla bizi ayırmak zorunda
kalacaklardı. Sırf onlar yurda verilmesin diye
günlerce kendim yerlerde uyudum. Orada çocuk-
larından ayrılmayan tek anne bendim" şeklinde
anlattı. 

5 çocuğumla hayata tutundum

"Kadın sığınma evinde her açıdan hayatıma çok
şey kattım. Hem anneye hem de çocuğa ayrı ayrı
eğitim verdiler. Hayatımın her açısından öğren-
diklerimi şuanda uyguluyorum" diyen S. G.,
"Oradan ayrıldıktan sonra asıl bizim için hayat o

zaman başladı. Eşim çocuklarımla hayata tutu-
nacağıma inanmadı. Ama ben güçlü bir kadın
olacağıma inanarak 5 çocuğumla hayata tutun-
dum. En büyük destekçimi, kızımı yanıma alarak
hayata tutunduk. Kendisi de yaşadıklarımızdan
dolayı okuyamadı. Şuan hem onu hem de ken-
dimi liseye yazdırdım. Benim en büyük sıkıntım
maruz kaldığım sözlü şiddetmiş. 
Ondan kurtulduysam çocuklarımla birlikte yeni-
den bir hayat kurabilirim. Çocuklarımın örnek al-
dığı tek kişi şuan anneleri. Bundan sonraki hayat
mücadelem sadece onlar için olacak. Şuna inanı-
yorum hiçbir kadın güçsüz değildir. Sadece güçlü
olacağımıza inanalım. Yapılan ve görülen hiçbir
şiddete karşı susmayalım" ifadelerini kullandı. 

Güzelliğimin bedelini ödedim

Tokat doğumlu olan, çok güzel bir kız olduğu
için ailesi tarafından lise 2. sınıfta iken okuldan
alınan N.E de yaşadıklarını şöyle anlattı, "Tokat
güzeli seçildiğim yıl herkes tarafından tepki
aldım. Beni defalarca kaçırma eyleminde bulun-
dukları için annem daha fazla dayanamadı. Ya-
şımı büyütüp beni istemediğim biriyle zorla
evlendirdiler. O zamanlar okul birincisiydim. Öğ-
retmenlerim okuldan alınmamam için çok müca-
dele ettiler. Ama başaramadılar. Annem bu
yüzden hepsinden nefret etti. Benim geleceğimi
elimden alan biri varsa oda annemdir. Voleybol,
basketbol oymamayı çok severdim. O zamanlar
kimse rock müzik nedir bilmezdi. Ben köşeme
çekilip bana moral olsun diye gizlice dinlerdim.
Bunlar tek tek ailem tarafından elimden alındı"
dedi. 

Saara Y. ÖzEnç

syozenc@hotmail.com

Zorla evlendirildiğini dile getiren N.
E., "Hiçbir zaman mutlu edilmedim.
Evine bakan, sorumluluk sahibi bir
baba olamadı. İki çocuğum var. Sırf
onlar mutlu olsun diye hayatımı on-
lara feda ettim ama değerini bile-
mediler. Şuan 58 yaşındayım. Bana
sorsanız en son ne zaman yüzünüz
güldü. Hayatımda sadece bir defa
yüzüm güldü. Eşim bazı suçlardan
dolayı cezaevine girdi. O dönem ço-
cuklarıma bakmak için çaycı olarak
işe girdim. Ticaret lisesinde okudu-
ğum için muhasebe bilgilerim vardı.
Zamanla oranın muhasebe işlerine
bakan oldum. Hayatımız bu şekilde
çok iyi gidiyordu. Daha sonra eşimin
çıkması yaklaştı. Müdürüm durum-
ları bildiği için eşim çıkınca bize bir
teklifte bulundu. Bize Bursa’da yeni
bir hayat kurmamızı istedi. İşte o an
o kadar sevindim ki… Her şeyden
kurtulup yeni bir başlangıç yapacak-
tık. Eşim kabul etmişti. Gidecektik
ama gidemedik. İnsanları dolandır-
maya devam etti. Ömrüm boyunca
onun borçlarını ödedim. Hayatım,
gençliğim bu şekilde tükendi. Bir ço-
cuğun geleceğini anne ve babası
inşa eder. Annem bana yaptıkların-
dan yıllar sonra pişman oldu. Çok
ağladı. Şuan onu affettim. Kendim
ve çocuklarım için hayat mücade-
lem devam ediyor" diye konuştu. 

COCUKLARIM
ICIN SUSMADIM

ÖMRÜM BOYUNCA
BORÇLARINI ÖDEDİM 8 park sil baştan

Bağcılar Belediyesi ilçedeki en çok yoğunluk yaşanan 8 parktaki oyun
gruplarını yenileyerek buraları daha renkli ve keyifli ortamlara
dönüştürdü. Parklara kurulan temalı oyun grupları, eğlencenin
yanında çocukların hayal dünyalarını ve motor becerilerini geliştiriyor

BağcılarBelediyesi, çocuk-
ların daha eğlenirken becerile-
rini de geliştirmeleri amacıyla

parklardaki oyun gruplarında revizyona
gitti. Bu amaçla Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü tarafından ilçede yoğunluğun en
çok yaşandığı 8 parkta bakım ve yenileme
çalışması başlatıldı. Öncelikle eskiyen,
deforme olan, kırılan ve ilk günkü güven-
liğini kaybeden oyun gruplarını belirlendi.
Bakım ve tadilat çalışmalarıyla işe başla-
yan ekipler, zeminlerdeki kauçukları da
değiştirdi. Ardından eksi oyun grupları
kaldırılarak yerine temalı oyun grupları
yerleştirildi. Bazı parklardaki oyun ve
yeşil alan miktarı da artırıldı. Böylece yeni
oyun gruplarıyla parklar, daha güvenli,
renkli ve konforlu bir hale geldi.

Büyüklerin de ilgisini çekiyor

Çalışmalar neticesinde Mevlana Parkı,
280 metrekareden 370 metrekareye çıka-
rılırken alana kurulan yeni nesil ahşap
gemi temalı oyun grubu çok beğenildi.
145 metrekareden 178 metrekareye çıka-
rılan Kestane Bahçesi Parkı’na yerleştiri-
len yeni nesil yüksek kule ahşap kuş
yuvası temalı oyun grubu ile halatlı
ahşap salıncak büyüklerin de ilgisini çeki-

yor. Alanı 103 metrekareden 215 metre-
kareye çıkarılan Plevne Parkı’na da klasik
oyunların yanında ahşap tırmanma te-
malı ahşap kombine salıncak kuruldu.
Bunun yanında Koca Yusuf Parkı, Tabya
Meydan Parkı, Kayıkçıoğlu Parkı, Meh-
met Bulur Parkı ve Nafiz Hafize Hançer
Parkı da baştan aşağı yenilendi.

Motor becerilerini geliştiriyorlar

Çocukların en değerli varlıklarımız oldu-
ğumuz olduğuna dikkat çeken Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ço-
cuklarımız mutlu, neşeli olmaları için eli-
mizden gelen hizmeti yapıyoruz. Son
olarak da hem yararlı hem keyifli zaman
geçirsin diye parklarımızı yeniliyoruz.
Çocuklarımız için daha eğlenceli oyun
gruplarını parklarımıza monte ediyoruz.
Çevre duvarlarımızı yeniden düzenleye-
rek, ailelerimiz ve çocuklarımız için gü-
venli parklar oluşturuyoruz. Temalı çocuk
parkı modellerimiz kent estetiğine katkıda
bulunmanın yanı sıra, çocukların hayal
dünyasını ve motor becerilerini de gelişti-
riyor. Çocuklarımıza ve şehrimize hayırlı
olsun” dedi. Öte yandan aileler için de
kamelya, oturma alanları ve peyzaj çalış-
maları yapıldı.

Yük trafiğinde yüzde 32 artışYük trafiğinde yüzde 32 artışYük trafiğinde yüzde 32 artışYük trafiğinde yüzde 32 artışYük trafiğinde yüzde 32 artışYük trafiğinde yüzde 32 artışYük trafiğinde yüzde 32 artışYük trafiğinde yüzde 32 artışYük trafiğinde yüzde 32 artış
İstanbul Havalimanı’nda pandemi dolayısıyla şubatta yolcu sayısı yıllık yüzde 
66 düşüşle 3 milyon 329 bine geriledi. Yolcu trafiğine kapatılan İstanbul Atatürk
Havalimanı'nda ise yük trafiğindeki yüzde 32'lik artış dikkat çekti

Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü,
2021 yılının Şubat ayına ait hava

yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açık-
ladı. Salgın etkisiyle havalimanlarında
yolcu sayılarındaki düşük seyir devam etti.
Buna göre, İstanbul Havalimanı'nda şubat
ayında hizmet verilen yolcu sayısı, geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 66 düşüşle
3 milyon 329 bine geriledi.
İstanbul Havalimanı'nda bu dönemde dış
hat yolcu sayısında düşüş yüzde 67, iç hat
yolcu sayısındaki düşüş yüzde 63 oldu.

Türkiye genelinde düşüş 

Aynı dönemde İstanbul Sabiha Gökçen'de
hizmet verilen yolcu sayısı da yüzde 53 

düşüşle 2 milyon 590 bine geriledi. Türkiye
genelindeki havalimanlarında şubatta hiz-
met verilen yolcu sayısı yüzde 59,5 ora-
nında azalarak 10 milyon 615 bin oldu.
Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa ortaklığın-
daki İGA tarafından işletilen İstanbul Hava-
limanı'nın açılmasıyla yolcu trafiğine
kapatılan ancak kargo taşımacılığı devam
eden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yük
trafiği (kargo, posta ve bagaj) şubatta
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32
artışla 141 bin tona yükseldi. Türkiye gene-
lindeki havalimanlarında aynı dönemde yük
trafiği yüzde 30,6 düşüşle 373,2 bin tona
geriledi. Bu dönemde İstanbul Havali-
manı’ndaki yük trafiği ise yüzde 43 düşüşle
153,8 bin ton oldu.

S.G, “Eşim çocuklarımla hayata tutunacağıma inanmadı. Ama ben
güçlü bir kadın olacağıma inanarak 5 çocuğumla hayata tutundum.
En büyük destekçimi, kızımı yanıma alarak hayata tutunduk” dedi.

ZEHRA
ÇELİK

ÖZEL
HABER

HAYATLARI
ADETE
FİLM
OLUR



D eprem haftası kapsamında dü-
zenlenen programın moderatör-
lüğünü Başkan Hançerli yaptı.

Görür ve Mahruki, Hançerli'nin sorula-
rını yanıtladı. Sosyal medya hesapları
üzerinden canlı yayınlanan programda,

Türkiye’de deprem gerçeği ve Avcılar'da
depreme hazırlık için atılan adımlar ko-
nuşuldu. Bilim insanlarının devletten
deprem konusunda bir destek göreme-
diklerini belirten Naci Görür, "Ülkeyi yö-
netenler depremi bizim gözümüzle
görmüyorlar. Biz bugün Türkiye’de ne-
rede deprem olur, periyot olarak ne
zaman olur, nasıl olur, ne büyüklükte
olur, olursa ne kadar insan ölür ne kadar
insan yaralanır? Sorularına cevap bul-
maya çalışıyoruz. Daha deprem gelme-
den devlet ve hükümete bu bilgileri
verebiliyorsak o halde ne bekliyoruz?"
şeklinde konuştu. Depreme karşı güvenli
bir kent inşa etmek için sahaya inip çalış-
malar yürütmek gerektiğinin altını çizen
Görür, "Depreme hazırlık için halkı bilin-
çlendireceksiniz, kentin alt yapısını güç-

lendireceksiniz, yolları düzenleyeceksiniz,
halkla beraber ekonomik ama dayanıklı
konutların hızla inşa edilmesini sağlaya-
caksınız" dedi.

Maalesef hazır değiliz

Programda konuşma yapan Belediye
Başkanı Hançerli, Avcılar'da bin 320 bi-
nanın kentsel dönüşüm sürecine girdi-
ğini, 6 bin konutun ise başvuru sürecinde
olduğunu belirterek, "Bu yıl önümüze bir
hedef koyduk. Yıl içerinde 10 bin konutu
kentsel dönüşüm sürecine dahil edeceğiz"
dedi. Hançerli'nin "Deprem sonrasına
hazır mıyız?" sorusunu yanıtlayan AKUT
Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ise "Maa-
lesef hazır değiliz. Sadece 17 bina yıkılan
İzmir depreminde de bunu gördük. Her
enkazın başında 300-400 tane kurtarmacı

vardı. 17 enkaz için 7 bin personel çalıştı.
Beklenen İstanbul depreminde ise böyle
bir lüksümüz olmayacak" yanıtını verdi.

Kriz yönetimi çok önemli

Hançerli programın kapanış konuşma-
sında deprem öncesi hazırlıkların deprem
sonrasındaki kriz yönetimininden çok
daha önemli olduğunu belirterek, "Dep-
remin vereceği zararı azaltmak için yapıl-
ması gerekenler var. Deprem sonrası kriz
yönetimi için önemli çalışmalar yaptık.
Fakat ne kadar iyi çalışırsanız çalışın
orası çıkmaz sokak. Eğittiğiniz insanların
dahi hayatta kalma şansının olup olma-
dığını bilmiyorsunuz. Bu nedenle deprem
öncesi hazırlık ve güvenli yapı stoğunu
arttırmak ve güçlendirmenin daha önemli
olduğunu düşünüyorum" dedi.
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Y erel bir gazetede yazı yazmak, evlerinize çay
sohbetine gelmek gibi bir duygu. Her şey yuva-
dan başlamıyor mu? Evler birikerek köy, daha

çoğalınca kasaba, biraz daha çoğalıp idari yapı deği-
şince ilçe, ilçeler toplanıp il, iller toplanıp ülkeyi oluş-
turmuyor mu?

Şimdi bir engeliniz yoksa bir çay koyun, çayınızı
içmeye geliyorum. 14 milyonluk kadim şehrimizin
içinde 3-4 kişilik sıcacık yuva, acısı-tatlısı içinde en
küçük birim. Varsa dedeniz, neneniz ayrı bal. Çaydan
sonra çocuklarla da parka gitmek isterim.

Çocuk parkı bir kentin ilk dayanışma ve paylaşma
odağıdır. Çocuklar orada oyun oynarken dayanış-
mayı, el ele tutuşmayı, birbirini korumayı daha da
önemlisi oyun gruplarını paylaşmayı öğrenirler. Renk-
leri, ağacı, çiçeği, çimi, böceği ve daha önemlisi top-
rağı orada tanırlar. Belki ilk defa canlı hayvanları da
orada tanır, dokunurlar. Bir apartmanda yaşadığınızı
düşünün, çocuk için çocuk parkını oradan düşleyin. 

Çocuk parkları; çocuklar için serpilme, gelişme
mekanıdır. Dayanışmayı ve yarışmayı yani hayatın ilk
çekişmesini orada görürüler. Ortak oyuncak, oyun
grupları birlikte eğlenme!

Çocuğu veya çocukları eve bıraktıktan sonra ebe-
veynlerin başka bir meşguliyeti yoksa sizi tiyatroya ya
da operaya davet etmek isterim. Sinemanın 5'li sa-
lonları artık televizyonlarla yarışmaya başladı. Yine
de müşteri tavlayamaz hale geldiler. En iyisi o yüzden
ben sizi tiyatroya veya operaya götüreyim. 

Bir İstanbul ilçesindeyiz, asgari 3 tiyatro ve 2
opera salonu var, her ikisinde de programlar güzel.
Küçük küçük salonlarda amatör tiyatrolar, müzik
grupları çalışmalarını sergiliyor. 24 saat yaşayan
nadir kentlerden birinde, 7 renkli ışıklarla yaşamın
karıştığı bir akşamdayız. Oyundan çıkınca bir yerlere
takılıp iki tek atma da var... Oyunun kritiğini yaparız.
Kendimizce keyfi tüttürüp, sonra saadetimize bakar-
ken yarın çalışma günü olduğu için, aldığımız bilgi ve
geceye sarılıp yatarız. 

Uygunsanız ertesi gün nene ve dedinizle iki saatli-
ğine yürüyüşe çıkarız. Parkta gezdirip, bir çay içeriz
ve çayın buharında; 'nerede o eski günler' muhabbeti
yapar, parktaki çay ocağından '2 çay, 1 simit gele-
cekti, nerede kaldı' muhabbeti yaparız.

Yürüyüş parkurunda oturma bankları, spor yap-
mak için küçük ama sabit spor aparatları belki biz-
leri de meşgul eder. Kente sığdırdığımız koca hayatı
bu tür numaralarla tazelemeye çalışırız. 

Kısaca kent; çocuğun serpilip, gelişeceği, yaşlının
rahat barınabileceği, yetişkinin eğitim ve öğrenimine
devam edeceği, mekandır.

Bir kentin soy adı kültürdür... 

Merhaba sevgili okurlar...

DR. Gürbüz ÇAPAN

@drgurbuzcapan1 

BAKIŞ

10 BIN KONUT10 BIN KONUT10 BIN KONUT10 BIN KONUT10 BIN KONUT10 BIN KONUT10 BIN KONUT10 BIN KONUT
DONUSECEK!

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli, belediyenin YouTube kanalı
üzerinden yayınlanan “Sosyal Medya
Buluşmaları” programında Deprem
Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ve AKUT
Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki'yi
ağırladı. Hançerli, "Bu yıl önümüze
bir hedef koyduk. Yıl içerinde 10 bin
konutu kentsel dönüşüm sürecine
dahil edeceğiz" dedi

10 BIN KONUT

KADINLAR ASLA 
YALNIZ DEĞiLDiR
Beylikdüzü Girişimci Kadınlar Platformu üyesi kadınların da yer aldığı 10 girişimci kadın Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Çalık, “Bu kentte yaşayan, başarılı girişimci kadınlarla bir araya
gelmekten dolayı çok mutlu oldum. Kadınların bireysel olarak hiç kimseye ihtiyacı yok. Fakat şunu bilmelerini
isterim ki Beylikdüzü’nde asla yalnız değiller. Beylikdüzü Belediyesi her daim kadınların hizmetindedir” dedi

bEylİkdüzü Girişimci Kadın-
lar Platformu üyesi kadınların
da yer aldığı 10 girişimci kadın

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık’ı ziyaret etti. Başkan Çalık,
eşi Zehra Çalık ve Belediye Meclis Üyesi
Ebru Çevik ile birlikte başarılı girişimci
kadınları Beylikdüzü Atatürk Kültür ve
Sanat Merkezi’nde ağırladı. Görüşmede
demir ustasından kâğıt kesme sanatçısına,
eğitim koçundan e-ticaret uzmanına ve
butik, moda tasarım ile organizasyon işle-
rine kadar çeşitli meslek gruplarında ba-
şarı sağlamış girişimci kadınlar, kendi
başarı hikayelerini anlatarak sahip olduk-
ları beceri ve hedefleri hakkında görüş ve
önerilerini belirtti. 

Hiç kimseye ihtiyacı yok

Katılımcıları yaptıkları başarılı hizmetler-
den dolayı tebrik edip çiçek ve plaket tak-
dim eden Başkan Çalık, Beylikdüzü'nde
yaşayan başarılı girişimci kadınlarla bir
araya gelmekten dolayı duyduğu mutlu-
luğu ifade ederek “Kadınların bireysel
olarak hiç kimseye ihtiyacı yok. Fakat
şunu bilmelerini isterim ki Beylikdüzü’nde
asla yalnız değiller. Beylikdüzü Belediyesi
her daim kadınların hizmetindedir" şek-
linde konuştu. 

Farklı bir enerjisi var

Beylikdüzü’nde başarılı kadınlarla bir
arada yaşıyor olmaktan gurur duyduğunu
ifade eden Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, kendisine yapılan ziyaretten

ötürü memnuniyeti de belirtti. Konuşma-
sında pandeminin etkilerine de dikkat
çeken Çalık, “Pandemi döneminde zor bir
süreç yaşandı. Halen etkileri ve riskleri
devam ediyor. Ben şuna inanıyorum bağı-
şıklık sistemini yüksek tutan enerji seviye-
nizdir. Eğer enerji seviyeniz düşükse
bırakın Covid'i en ufak bir şey bile sizi
hasta eder. Eğer moral ve motivasyonu-
nuz yüksekse buna bağlı olarak bağışıklı-
ğınızda yükselir ve hastalıklara karşı daha
dirençli hale gelirsiniz. Başarılı kadınlar

olarak yaptığınız işler enerji seviyelerinizi
de yükseltiyor. Bu anlamda Beylikdü-
zü’nün farklı bir enerjisi var. Gençlerin de,
kadınların da ve her bireyin farklı bir ener-
jisi var. Bu yüzden biz bu kentte korkuyu
satın almayacağız. Endişeyi satın almaya-
cağız. Umudu satın alarak umutlu yarın-
lara bakacağız. Bugün bize enerjilerini
veren girişimci kadınlarımızı tebrik ediyo-
rum. Bu kadar güçlü kadının kentimizde
girişimci olması çok önemli ve kıymetli-
dir" ifadelerini kullandı. BARIŞ KIŞ

Kadın yönetici 
üç katına çıktı
İstanbul Planlama Ajansı’nın, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki
kadın istihdamına yönelik
değerlendirmesinde, dikkat çeken
sonuçlar ortaya çıktı. Kadın yönetici
sayısı, 24 Haziran 2019’dan bugüne
yaklaşık üç kat artarken, en çok artış,
İSPER AŞ’de gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi İstanbul Planlama
Ajansı bünyesinde faaliyet

gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, 24 Ha-
ziran 2019 ile 3 Şubat 2021 tarihleri
arasındaki İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi kadın istihdam istatistiklerini değer-
lendirdi. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ndeki kadın yönetici sayısı,
yaklaşık üç kat artarak 50’den 142’ye
ulaştı. Kadın yöneticilerin toplamdaki
payı, yüzde 11.5’ten yüzde 26.1’e 
yükseldi.

Dört şirkette bir ilk

24 Haziran 2019’da hiç kadın yöneticisi
olmayan belediye iştiraklerinden BEL-
TUR’da 6, İMAR AŞ’de 2, İSPARK’ta 6
ve İSTGÜVEN’de 1 kadın bugün yöne-
timde görev üstlenmiş bulunuyor. Kadın
yönetici sayısını en çok artıran iştirak 16
kişiyle İSPER AŞ oldu. İSPER AŞ’yi, İSKİ
ve BELBİM takip etti. Kadın yöneticile-
rin, toplam yöneticiler içindeki payının
en yüksek olduğu iştirak, yüzde 46.2 ile
MEDYA AŞ oldu. İSPER AŞ, yüzde 37.2
ile ikinci, UGETAM, yüzde 33.3 ile
üçüncü sırayı paylaştı.

13 bin 589 kadın çalışan var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT,
İSKİ ve iştirak şirketlerinde çalışan
kadın sayısı, bin 817 kişi artarak 11 bin
772’den 13 bin 589’a çıktı. Kadın yöneti-
ciden sonra kadın çalışan sayısının da
en çok arttığı kuruluş olarak ilk sırada
bulunan İSPER AŞ’de, 24 Haziran’da 4
bin 400 olan kadın çalışan sayısı, 733
artışla 5 bin 133’e ulaştı. İSPER AŞ’yi,
BOĞAZİÇİ YÖNETİM, İSKİ ve İSTGÜVEN
izledi. Kadın çalışanların, toplam çalı-
şanlar içindeki payının en yüksek ol-
duğu iştirak ise yüzde 52.1 ile
İSTANBUL İMAR AŞ olurken, yüzde 47.1
ile BİMTAŞ ikinci, yüzde 34.3 ile İSPER
AŞ üçüncü oldu.

2 ton canlı balık
suya bırakıldı 
Büyükçekmece Gölü'nde yasa dışı ticari balık
avcılığı yapan 7 kişiye toplam 34 bin 584 lira idari
para cezası uygulandı. Ağlar içerisinde bulunan ve
canlı oldukları tespit edilen 2 tonu aşkın balık
tekrar doğal yaşam alanları olan iç sulara bırakıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
çalışma programı kapsamında, 27 Şubat

2021 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür-
lüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bü-
yükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su
Ürünleri kontrol görevlileri ve sivil toplum örgütleri ola-
rak İSOBDER Balıkçılar Derneği ekiplerinin gözlem
amaçli katılımı ile birlikte Büyükçekmece Gölü'nde yasa
dışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim ya-
pıldı. Yapılan denetimlerde kullanımı yasak istihsal av
malzemeleri olarak sahipli 2 bin 950 metre uzatma mi-
sina ağ ile sahipsiz 15 bin 500 metre misina ağ olmak
toplamda 18 bin 450 metre misina ağlarına el konuldu.
Ağlar içerisinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen 2
tonu aşkın muhtelif balıklar tekrar doğal yaşam alanları
olan iç sulara bırakıldı. El konulan av malzemeleri mül-
kiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy İlçe Müdür-
lüğü deposuna yediemin olarak kaldırıldı. 7 kişiye ise
toplam 34 bin 584 lira idari para cezası uygulandı. DHA

EsEnlEr Dörtyol
Meydanı'nda bu-
lunan iş yerleri

polis ekipleri tarafından de-
netlendi. Sokağa çıkma kısıt-
lamasında yapılan denetimde
iş yerlerinin salgın kurallarına
uyup uymadığı kontrol edildi.

Esenler İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, iş yerlerine gire-
rek maske kontrolü yaptı,
vergi levhası bilgilerini il salgın
merkezinin sistemine girdi.
Polis ekipleri ayrıca iş yerleri-
nin müşteri alıp almadığı
kontrolü de yaptı.

Para cezası kesildi

Kadıköy İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, ilçenin pek
çok noktasında kontrol nok-
tası oluştururken, en çok yo-
ğunluk yaşanan yerlerden biri
olan Bağdat Caddesi’nde 15
ayrı noktada denetim yapıyor.
Dışarıya çıkan vatandaşlar,
ekipler tarafından tek tek 

uyarılırken, bir yandan da tra-
fik polisleri araçları durdura-
rak vatandaşların gerekli izin
belgelerinin olup olmadığını
kontrol ediyor. Ayrıca cad-
dede polis otosundan yapılan
anonslarla İstanbulluların za-
ruri ihtiyaçlarını tek bir kişinin
dışarı çıkarak karşılaması ge-
rektiği belirtiliyor. Kısıtlamada

dışarıda bulunan ve trafik de-
netimine takılan bir sürücüye
cezai işlem uygulandı. Kadı-
köy Bağdat Caddesi’nde yapı-
lan denetimlerde koronavirüs
tedbirlerine uymayan arala-
rında sürücülerinde olduğu
33 kişiye 3 bin 469 liradan
toplam 114 bin 477 lira para
cezası uygulandı. DHA

İş yerleri denetlendi



EKONOMIYI KADINLAR 
YONETIYOR 

Küresel ekonominin en güçlü kurum-
larından ABD Hazine Bakanlığı, 
Uluslararası Para Fonu (IMF), Av-

rupa Merkez Bankası (ECB) ve Dünya Ti-
caret Örgütü'ne (DTÖ) liderlik eden 
kadınlar dünya ekonomisine yön veriyor. 
Toplumsal farkındalığın artmasıyla politika, 
ekonomi, sanat, spor ve eğitim gibi birçok 
alanda başarıdan başarıya koşan kadınlar, 
üstlendikleri liderlik görevleriyle siyasetin 
yanı sıra küresel ekonomiyi de şekillendiri-
yor. Küresel ekonomi ve finansın önde 
gelen kurumlarında kadınların ayak sesleri 
artık daha fazla duyuluyor. Uzun yıllardır 
erkek egemenliğinin hakim olduğu küresel 
ekonominin yönetiminde dengeler, kadın li-
derlerin sayısının artmasıyla değişim göste-
riyor. Halihazırda dünya ekonomisinin en 
güçlü 4 pozisyonunda da kadınlar bulunu-
yor. Küresel ekonomi ve finansa yön veren 
kurumlardan ABD Hazine Bakanlığı, IMF, 
ECB ve DTÖ'ye kadınlar liderlik ediyor. 

Dünyanın en büyük ekonomisi 

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülke tari-
hinde bu göreve gelen ilk kadın olurken, 
daha önce ABD Merkez Bankası'na da 
(Fed) başkanlık eden tecrübeli ekonomistin 
her açıklaması piyasalarda geniş yankı bu-
luyor. Hazine Bakanlığı'nın yanı sıra Fed'in 
ilk kadın başkanı olma unvanını da taşıyan 
Yellen, 2014-2018  
döneminde yönettiği 
Banka'nın en başarılı  
liderlerinden biri olarak 
da anılıyor. Yellen'ın  
4 yıl süren Fed Başkan-
lığı döneminde özellikle 
istihdam alanında çok 
iyi iş çıkardığını  
düşünen ekonomistler, 
Banka'nın ilk kadın  
başkanının başarılı bir 
miras bıraktığı konu-
sunda da hemfikir. 
ABD ekonomisinin 
2007-2009 finansal  
krizinin etkilerinden 
kurtulmaya çalıştığı bir dönemde Fed'in 
dümenine geçen Yellen'ın uyguladığı kade-
meli sıkılaştırma politikasının sadece iş 
gücü piyasasını değil, büyümeyi de güçlen-
dirdiği belirtiliyor. Fed'in 104 yıllık tarihin-
deki en başarılı başkanlardan biri olarak 

hatırlanan Yellen'ın ikinci kez başkan olarak 
atanmaması o dönemde birçok kesimde 
hayal kırıklığına neden olurken, deneyimli 
ekonomistin adının Joe 
Biden yönetiminde 
Hazine Bakanı olarak 
geçmesi ise memnuni-
yetle karşılandı. Yellen, 
2010-2014'te Fed Baş-
kan Yardımcılığı ve Bill 
Clinton döneminde 
Beyaz Saray Ekonomik 
Danışma Konseyi 
Başkanlığı ile Kalifor-
niya Berkeley Üniversi-
tesi'nde profesörlük 
yapmıştı. Biden'ın baş-
kan seçilmesiyle bu yıl 
dünyanın en büyük ekonomisinin başına 
geçen Yellen'ın açıklamaları ve attığı adım-
lar, ABD'nin yanı sıra küresel finans camia-
sında da yakından takip ediliyor. 

Avro Bölgesi'ni şekillendiriyor 

ECB'nin ilk kadın Başkanı Christine  
Lagarde da Avro Bölgesi'nde uygulanacak 
para politikasını şekillendiren ve piyasaların 
odağındaki bir diğer kadın lider olarak öne 
çıkıyor. ECB Başkanlığı görevini 1 Kasım 
2019'da Mario Draghi'dan devralan La-
garde, 2011-2019 döneminde IMF Başkan-

lığı görevini yürütmüştü. 
Fransız kökenli avukat ve 
iş kadını olan Lagarde'ın 
daha önce Fransa'da  
Maliye Bakanlığı yapma-
sına rağmen merkez 
bankası tecrübesi bulun-
mamasının piyasalarda 
endişelere neden ol-
duğu biliniyor. Göreve 
başladığında selefi İtalyan 
Draghi'nin son dönem 
uyguladığı para politika-
larında ciddi bir değişiklik 
yapmayan Lagarde, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-
19) salgınının sebep ol-

duğu sağlık ve ekonomik krizinin ardından 
politika değişikliğine gitti. Jeopolitik belir-
sizlikler, artan korumacılık tehdidi, küresel 
piyasalardaki kırılganlıklar ve ekonomik ya-
vaşlama gibi devam eden sorunlarla uğra-
şan Lagarde, bir anda ortaya çıkan 

Kovid-19 krizinin ekonomik etkileriyle de 
mücadele etmek zorunda kalıyor. Lagarde 
liderliğindeki ECB, bu dönemde faizleri 

düşük seviyelerde tutar-
ken, 1 trilyon 850 milyar 
avroluk Pandemi Acil Var-
lık Alım Programı'nı açık-
ladı. ECB başkanları 8 yıl 
görev yaparken, uzman-
lar, Lagarde'ın siyasi ağır-
lığının Avro Bölgesi 
hükümetlerinin kendisi 
üzerinde baskı kurmasını 
zorlaştırdığını belirtiyor. 
Avro Bölgesi büyük bir 
ekonomi olmakla beraber 
tek bir ayak olan ECB'nin 
üzerinde duruyor. Lagar-

de'ın ECB Başkanı olarak, yanlış kararlar 
vermesi halinde Avrupa projesinin çökme-
sine neden olabileceği gibi projeyi sürdürü-
lebilir ve etkili bir hale dönüştürebilme 
imkanı da bulunuyor. 

Sisteminin istikrarını sağlıyor 

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise La-
garde'ın ardından Fon'un ikinci kadın baş-
kanı olarak özellikle Kovid-19 krizi 
sürecindeki aktif tutu-
muyla adından söz etti-
riyor. Georgieva, 
IMF'ye 2019 yılından 
bu yana liderlik eder-
ken, Bulgar ekonomist, 
2017-2019 döneminde 
Dünya Bankası'nda üst 
yöneticilik görevinde 
bulunmuştu. Jim Yong 
Kim'in istifasının ardın-
dan 2019'da kısa bir 
süre Dünya Bankası 
Grubu Başkan Vekili 
olarak da görev yapan Georgieva, 2014-
2016'da Avrupa Komisyonu Başkan Yar-
dımcılığı görevini de yürüttü. Georgieva, 
özellikle Haiti ve Pakistan'daki insani fela-
ketlere yönelik çalışmalarından dolayı 
2010'da "Yılın AB Komiseri" seçildi. Geliş-
mekte olan bir ülkeden IMF Başkanlığı 
görevine gelen ilk isim olan Georgieva, 
uluslararası para sisteminin istikrarını sağ-
lamaya ve krizleri önlemeye yönelik politi-
kalara yön veriyor. Kovid-19 krizinin patlak 
vermesiyle Georgieva yönetimindeki IMF, 1 

trilyon dolarlık kredi verme kapasitesini 
kullanıma açarken, krizin başlamasından 
bu yana 80 ülkeye acil finansman sağladı. 
Son dönemde Kovid-19 salgınının neden 
olduğu krizin etkilerini hafifletmeye yönelik 
yoğun bir mesai harcayan Georgieva, özel-
likle yoksul ülkelere likidite sağlanması için 
çaba sarf ediyor. 

Bir dönemi başlatması bekleniyor 

Küresel ticareti düzenleyen tek uluslararası 
organ konumunda bulunan DTÖ'nün yeni 
genel direktörü Nijeryalı Ngozi Okonjo 
Iweala da bir diğer başarılı kadın olarak 
dikkati çekiyor. Geçen ay DTÖ'nün ilk 
kadın başkanı olan Iweala'nın, uzun za-
mandır sorunlarla boğuşan örgütte yeni bir 
dönemi başlatması bekleniyor. Yaklaşık 5 
yıl görev yapacak Iweala, aynı zamanda ör-
gütün ilk Afrikalı genel direktörü olma özel-
liğini de taşıyor. Dünya Bankası'ndaki 
kariyerine iki kez ara vererek Nijerya'da iki 
dönem Maliye Bakanlığı görevinde bulu-
nan Iweala, kısa bir süre de Nijerya Dışiş-
leri Bakanlığı görevini yapmıştı. Iweala'nın, 
Nijerya'da Maliye Bakanı olduğu dönemde 
ülkenin finansal istikrarını iyileştirmek ve 
yolsuzlukla mücadele için hayata geçirdiği 

ekonomik reformlarla tak-
dir topladığı belirtiliyor. 
Iweala, DTÖ Direktör-
lüğü görevi öncesi Küre-
sel Aşı İttifakı'nın başında 
bulunuyordu. Hem mü-
zakere gündemindeki tı-
kanma hem de ABD'nin 
çok taraflı sisteme itiraz-
ları ve almış olduğu tek 
taraflı önlemler nedeniyle 
uzun zamandır sorunlarla 
boğuşan DTÖ için Iwea-
la'nın yönetime gelmesi, 

örgütte yeni bir sürecin başlaması açısın-
dan önem taşıyor. Uluslararası tecrübesi, 
gelişme yolundaki ülkelerin ve en az geliş-
miş ülkelerin kapasite sorunları ile kal-
kınma süreçlerindeki destek ihtiyaçlarına 
ilişkin bilgi sahibi olması, hem gelişmiş 
hem de gelişme yolundaki ülkelerle güçlü 
iletişimi nedeniyle Iweala'nın özellikle örgüt 
müzakerelerinde beliren güven kaybını 
azaltabileceği ve çalışmalara ivme kazandı-
rarak örgütün yeniden güçlenmesine katkı 
sağlayabileceği belirtiliyor.

EKONOMİ
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BU hafta küresel piyasaların 
odağında, bir önceki hafta ol-
duğu gibi yine ABD'nin 10 yıl-

lık tahvil faizleri ve ABD'de hayata 
geçirilmesi planlanan destek paketine iliş-
kin gelişmeler yer aldı. ABD'nin 1,9 tril-
yon dolarlık destek paketi Temsilciler 
Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından 
Senato'da görüşülmeye başlandı. 
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde son 
haftalardaki yükseliş eğilimi, ABD Mer-
kez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Po-
well'dan, tahvil alımı ya da getiri eğrisi 
kontrolüne ilişkin bir sözle yönlendirme 
gelebilir beklentilerinin boşa çıkmasıyla 
ivme kazandı. Fed Başkanı Powell, ko-
nuşmasında Fed'in maksimum istihdam 
ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerin-
den hala uzakta olduğunu yineledi. Fed'in 
mevcut para politikası duruşunun uygun 
olduğunu belirten Powell, mevcut faiz 
oranlarının sürdürüleceği ve istihdam ile 
enflasyon hedeflerinde önemli bir ilerleme 
kaydedilene kadar varlık alımlarına 
devam edileceğinin sinyalini verdi. Po-
well, ekonomideki toparlanmayla enflas-
yonda geçici bir artış görülebileceğini ve 
tahvil faizlerindeki artışın dikkatini çekti-
ğini belirterek, "Piyasalardaki düzensiz 
koşullar veya hedeflerimize ulaşmamızı 
tehdit eden finansal koşullardaki sürekli 
sıkılaşma endişe duymama sebep oluyor." 
değerlendirmesinde bulundu. Bir önceki 
haftayı yüzde 1,42'den tamamlayan 
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, Powell'ın 
beklentileri karşılamayan açıklamaları 
sonrası yüzde 1,6250 ile Şubat 2020'den 
bu yana en yüksek seviyesine çıktı ve 
yüzde 1,57 seviyesinde dengelendi. Tahvil 
faizlerindeki yükseliş eğilimi dolar talebini 
artırırken, buna paralel altının ons fiyatı 
üzerinde de baskıya neden oldu. Altının 
ons fiyatı 1.687 dolarla 9 ayın en düşük 
seviyesini, dolar endeksi ise 4 ayın zirvesi 
olan 92,1'i gördü. Küresel ölçekte artan 
dolar talebi, görece riskli varlıklarda satış 
baskısını da beraberinde getirdi. Haftanın 
ikinci yarısında gelişmekte olan ülke para 
birimleri ve yüksek primli teknoloji hisse-
leri satış baskısından en fazla etkilenenler 
oldu. Türk lirası, Güney Afrika randı, 
Brezilya reali dolar karşısında yüzde 1'in 
üzerinde değer kaybederken, Rusya rub-
lesi petrol fiyatlarındaki yükselişin desteği 
ile pozitif ayrıştı. Haftanın fiyatlamaları 
açısından öne çıkan bir diğer gelişme de 
petrol fiyatlarının yükselişi oldu. Petrol 
İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve 
OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan 
OPEC+ grubunun mevcut üretim kesin-
tilerini 1 ay daha uzatma kararı almasının 
ardından yükselişi ivme kazanan Brent 
petrolün varil fiyatı, haftalık bazda yakla-
şık yüzde 7 değer kazandı. Brent petrolün 
varil fiyatı 69 dolarla Ocak 2020'den bu 
yana en yüksek seviyesine çıktı.

Küresel piyasalar 
çok hareketli 

TÜRKİYE Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Bir-
liği (TÜDKİYEB) Başkanı 

Nihat Çelik, TBMM gündeminde yer 
alan kanun teklifiyle, nakil sırasında ya-
kalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar 
ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi 
uygulamasına son verilmesi sayesinde 
bu hayvanların ekonomiye kazandırıl-
masının sağlanacağını bildirdi. TBMM 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunda kabul edilen Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile nakil sırasında yakala-
nan küpesiz hayvanlara ilişkin düzen-
leme yapılıyor. Teklife göre, nakil 
sırasında yakalanan küpesiz buzağı, 
kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların ke-
sime sevk edilmesi uygulamasına son ve-

rilecek ve bu hayvanlar karantina altına 
alınacak. Bu kapsamda tanımlattırılma-
mış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve ke-
çilerin nakil sırasında yakalanması 
halinde, gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük 
koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük 
sığır cinsi hayvanlar hariç, tüm masraf-
ları sahibi tarafından karşılanarak en 
yakın kesimhanede kestirilecek ve sahi-
bine teslim edilecek. Tanımlattırılmamış 
gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun 
ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır 
cinsi hayvanlar nakil esnasında yakalan-
ması durumunda kestirilmeyecek, sahi-
binin bilgisi dahilinde karantina altına 
alınacak. Karantinayla ilgili konular, 
Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlene-
cek. Bu önlemler, insan, bitki ve hayvan 
sağlığı ile çevre için doğrudan ya da do-

laylı herhangi bir olumsuz etkiye sebep 
olmayacak şekilde uygulanacak. Bu iş ve 
işlemler için yapılacak tüm masraflar sa-
hibi tarafından karşılanacak. İmha ve 
itlaf halinde Bakanlık tarafından her-
hangi bir tazminat ödenmeyecek. 

Masrafları yetiştiriciye yüklenmesin 

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, mevcut ka-
nuna göre 6 aydan küçük kuzu ve oğlak-
lar ile gebe hayvanların da küpesiz 
olması halinde kesime gönderildiğini 
söyledi. Çelik, "Hayvanlar küpelenmek 
yerine kesime gönderiliyordu. Bu konuya 
ilişkin rahatsızlığımızı zaman zaman 
gündeme getiriyorduk. Hayvan sayısı ar-
tırılmaya çalışılırken, sayıda düşüşe 
neden olan bu uygulama, ekonomi ve 
sektörümüzde kayıplar yaratıyordu. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın nüfus başına bir küçükbaş hayvan 
sayısına ulaşılması hedefi bulunuyor. 
Hazırlanan kanun teklifi, hayvan sayısı-
nın artmasını ve bu hedefe ulaşılmasını 
sağlayacak. Düzenlemeyle hayvanlar 
artık kesime gönderilmek yerine ekono-
miye kazandırılacak. Yetiştiricimizin 
mağduriyeti önlenecektir. Teklifi veren 
sayın milletvekillerine şahsım ve sektö-
rüm adına şükranlarımı sunuyorum." 
dedi. Hayvanların artık kesilmek yerine 
karantinaya tabi tutulacağı bilgisini 
veren Çelik, karantina masraflarının 
tamamının yetiştiriciye yüklenmemesi 
gerektiğini dile getirdi. Çelik, karantina 
sürecine ilişkin kararlar alınırken, 
yetiştirici lehine düzenleme yapılması 
gerektiğini kaydetti.

Hayvan sayısının artırılması planlanıyor
TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, TBMM gündemindeki düzenlemenin hayvan sayısının artmasını sağlayacağını söyledi

Küresel piyasalarda, bu haftanın 
 en önemli konu başlığı yine tahvil  
faizleri olurken, ABD'deki destek  
paketine ilişkin gelişmeler, tahvil  

piyasasının seyri ve Avrupa Merkez 
Bankası'nın (ECB) gelecek hafta  

açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların 
odağında bulunuyor 

Ekonomi ve finans sektöründeki erkek egemenliği yavaş 
yavaş kırılırken, sektöre yön veren kurumlardan ABD  

Hazine Bakanlığı, IMF, Avrupa Merkez Bankası ve Dünya 
Ticaret Örgütü'nün liderlik koltuğunda kadınlar oturuyor 

ABD Hazine Bakanı Janet 
Yellen, ülke tarihinde bu 
göreve gelen ilk kadın  

olurken, daha önce ABD 
Merkez Bankası'na da 
(Fed) başkanlık eden 

 tecrübeli ekonomistin her 
açıklaması piyasalarda 

geniş yankı buluyor.

ECB’nin ilk kadın Başkanı 
Christine Lagarde Avro  

Bölgesi'nde uygulanacak 
para politikasını  

şekillendiren ve piyasaların 
odağındaki bir diğer kadın 

lider olarak öne çıkıyor. 

IMF Başkanı Kristalina 
Georgieva Lagarde'ın 
ardından Fon'un ikinci 
kadın başkanı olarak  

özellikle Kovid-19 krizi 
sürecindeki aktif tutumuyla 

adından söz ettiriyor.
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BAŞSAĞLIĞI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediye Meclis üyemiz 
Ahmet Şahin'in babası, değerli büyüğümüz 

SALiH ŞAHiN’i 
kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve

sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI VE 
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

DR. HASAN AKGÜN

1949-2021

Av. Turan 
Taşkın Özer
CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı 

DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ KUTLU OLSUN

MART
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ZafEr araS 
Kent Konsey Yönetim Kurulu Üyesi Genel Koordinatörü

mUrat aKGül
akgül Metal iş insanı 

SadıK 
aKSoy

istanbul il 
Dernekler Başkanı

haKan
aKKUŞ

iYi parti eSenYurt
ilçe BaşKanı 

ÇİğdEm Çınar
eSenYurt Kent KonSeYi 
KaDın MecliS BaşKanı

İlhan aydEmİr 
SelahaDDin eYYuBi 
Mahalle Muhtarı

Kadın gibi bir dünya istiyoruz!
Kadın gibi gülen, kadın gibi konuşan, kadın
gibi üreten, kadın gibi vefalı, Kadın Gibi zarif

bir dünya istiyoruz.Kadınların eşitlik, 
özgürlük mücadelesi ile gurur duyuyoruz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü Kutlu Olsun.

8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü Kutlu Olsun

8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Eyyüp Günay
Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal
Yardımlaşma ve Kültür Derneği

Kadınlara özel çalışmaBeşiktaş Belediyesi
8 Mart Dünya

Kadınlar Günü
için özel çalışma

yaptı. İlçenin birçok
noktasındaki 
billboardlara

Kadınlar Gününe
özel farkındalık

yaratmayı
amaçlayan

görseller
yerleştirildi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu sene
Kovid-19 nedeniyle pandeminin gölge-
sinde geçecek. Beşiktaş Belediyesi bu-

güne özel çalışmalar yaptı. 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’ne özel olarak ilçenin işlek
cadde ve meydanlarındaki billboardlarda; ‘Bas-
kılara rağmen Cesaretle Birlikte, Şiddete rağ-
men Dayanışma Hayatta, Karanlığa rağmen
Umutla Hayatta, Her şeye rağmen Güleceğiz
Elbette’ mesajlarının olduğu görsellerle donattı.
Öte yandan kadınların günlük hayatta karşılaş-
tıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla da il-
çedeki merkezi sokaklarına da; ‘Didem
Sokağı’nda Dilediği Saate Gezebilir’ ‘Yasemin
Sokağı’nda Kahkaha Atabilir’, ‘Canan Soka-

ğı’nda İstediği Gibi Giyinebilir’ şeklinde ilgi
uyandıran tabelalar astı.

Siyaset üstü bir durum

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Beşiktaş Be-
lediyesi’ndeki kadın çalışma arkadaşlarının
izinli olacağını belirten Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat belediye meclis konuşma-
sında toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine
değindi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Keşke
hiç ihtiyaç olmasa ve keşke bunları hiç konuşu-
yor olmasak. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz
kadın sığınma evlerini açtı. Biz de Beşiktaş Be-
lediyesi olarak Kadın Dayanışma ve Yaşam
Merkezimizi hayata geçirdik. Şiddet gören ka-

dınlarımıza psiko-sosyal açıdan destek olabil-
mek, çocuklarının sağlıklı bir ortamda eğitim
görmesi hayata hazırlanması noktasında arka-
daşlarımız çalışıyorlar. Kadınların istihdam so-
runuyla ilgili yine Kadın Dayanışma ve Yaşam
Merkezimiz ile birlikte bir program başlattık.
Kadına seçme ve seçilme hakkını dünyada
bütün örneklerden önce Ulu Önderimiz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Bu bizim
onur duyacağımız, gurur duyacağımız her ve-
sile ile de anlattığımız bir şey. Bu konunun gün-
demden kaldırılması için herkesin bir arada
aynı pandemi, deprem gibi bu konuda da siya-
set üstü bir mecrada bir araya gelip bu sorunu
çözmesi gerekir diye düşünüyorum." DHA

DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ KUTLU OLSUN

MART



 
 

İ stanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Haliç Kongre Merke-

zi’nde gerçekleştirilen, “Yerel Eşitlik 
Eylem Planı Protokolü” ile “Osmanlı 
İstanbul’unda Kadın” ve “Cumhuri-
yet İstanbul’unda Kadın” kitapları 
için düzenlenen tanıtım toplantısına 
katıldı. İBB Genel Sekreteri Can 
Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardım-
cıları Şengül Altan Arslan, Mahir 
Polat, İBB Sözcüsü Murat On-
gun’un hazır bulunduğu etkinliğe, İs-
tanbul milletvekilleri, STK 
temsilcileri ile medya ve sanat dün-
yasından çok sayıda davetli katıldı. 

Söylemek boynumun borcu 

Programda konuşan İmamoğlu, 
Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın, İstan-
bul’un geleceğine çağdaşlık kataca-
ğını ve insanların mutlu olmasını 
sağlayacağını söyledi. Planın hayata 
geç geçirilmiş olmasından dolayı 
duyduğu üzüntüyü dile getiren İma-
moğlu, “Bu şehrin artık bu konuda 
da kaybedecek tek bir anı yok. Ortak 
mücadele ile bunu başarabiliriz. Bu 
tam da eşit, adil, yaratıcı diye tanım-
ladığımız o felsefenin, sürecin önemli 
bir parçası.  
Zaten kadınlara bu eşit fırsat alanını 
sağlamadığımız takdirde, onlara bu 
alanı sunmazsak, seslerini duymaz-
sak bu kente ne eşit ne adil ne de ya-
ratıcı deme şansımızın olması 
mümkün değil. Bu bakımdan kadın-
ları ikinci plana atan bir anlayışla yol 
yürümenin mantıklı olmadığı hepi-
miz biliyoruz. Kat etmemiz gereken 
çok da uzun bir yol haritası var. 
Bütün bu yazdıklarımızın, bütün bu 
çalışmalarımızın kurumuza yansı-
ması, hayatımıza, şehrimize yansı-
ması ve ortak aklın eseri olan bu 
stratejilerin bizim yaşamımıza yön 
verdiğini görmemizin, hayatımızda 
olmasını hissetmemizin gerektiği 
günlerdeyiz. Bu yolda hızla ve karar-
lılıkla ilerleyeceğiz" dedi.  

Bu yönüyle kararlıyız 

Konuşmasında, artan kadın cinayet-
lerine özel bir paragraf açan İma-
moğlu, böylesi bir konuyu 
konuşmaktan dolayı utanç duydu-
ğunu vurguladı. “İstanbul Sözleşme-
si’nin böylesi bir ortamda bertaraf 
edilmesini de kınıyorum” diyen İma-

moğlu, “Bu manada toplumdaki 
hem cinsiyet eşitliğine katkı sunan 
hem de kadına şiddete dayalı olum-
suzlukları ortadan kaldıran bir söz-
leşmeye karşıtlığı da anlamamızı 
mümkün olmadığını da altını çizmek 
istiyorum. Bu yönüyle kararlıyız” ifa-
delerini kullandı. Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin kesinlikle kurumsallaş-
ması, yaygınlaşması ve sürdürülebilir 
olmasının önemine dikkat çeken 
İmamoğlu, “Bunun da taahhüdünü 
ben buradan veriyorum; kesinlikle 
böyle olacak. Kadınların ve çocukla-
rın ihtiyaçlarını önceleyen verimli bir 
bütçe planlamasını mutlak yapaca-
ğız. Bu şehirdeki her kadının hayatını 
kolaylaştırmak ve eşit bireyler haline 
gelmelerini sağlamak ve de her or-
tamda imkanlardan faydalanması-
nın önünde hiçbir engelin olmadığını 
ortaya koyan hizmet ve politikaları 
geliştireceğiz” dedi. 

Tam 3 katına çıkardık 

Göreve geldikleri andan itibaren 
kadın çalışan sayısını, 3 katı ora-
nında artırdıklarının altını çizen İma-
moğlu, şunları söyledi:  "Fırsat 
eşitliğini ortaya koyma adına kararlı 
olduğumuzu buradan duyurmayı bir 
borç biliyorum. Bunun da bir lütuf 
olmadığının altını çiziyorum. Yani 
gerçekten hak eden başarılı kadınla-
rın göreve geldiğinin de altını çiziyo-
rum. Yani, bu aslında fırsat eşitliği 
ortamını ve atmosferini ortaya koy-
manın bir karşılığıdır. Yoksa, ayrımcı-
lık yaparak kadınlara fırsat vermek 
değildir. Onun da altını çizmek iste-
rim. Bunu yaparken de tabi kadınla-
rın az olduğu alanlarda kadınların 

görünür hale gelmesi ve onların o 
gücünün hissedilmesi, toplumun ta-
mamında da bir eşitlik bilincinin 
oluşmasına katkı sunuyor. Yani 
İETT otobüsünde bir kadın şoförün 
görünmesi böyle bir şey. Koca met-
roların sevk ve idaresini yapan kadın-
ların orada olması da böyle bir şey. 
Tramvay operatörü, zabıta memuru 
ve hatta tarihinde belki ilk defa itfaiye 
memuru… Dolayısıyla bunların gö-
rünürlüğü ve varlığı, toplum gö-
zünde bir eşitlikçi kavrayışa sebep 
olacak. Yani, çocuklarımız, gençleri-
mizi, kadını erkeği fark etmeksizin, 
onları gördükçe, aslında, eşitliği his-
seden bireyler olacaklar. Yoksa, her 
hafta eşitliği anlatalım." 

Kadına yönelik destek 

Kurumsal anlamda kadına yönelik 
destek paketlerini sürdüreceklerini 
vurgulayan İmamoğlu, “Bu manada 
bu katkılarımız, farklı destek paketle-
rimiz, anneyi bebeği düşünen, ha-
yata çocuğun çağdaş bir biçimde 
hazırlanmasını sağlayan katkıları, te-
reddütsüz sunmaktan geri durmaya-
cağız. Tabi aynı zamanda çok dilli bir 
şekilde hizmet veren destek hatları-
mız, kadınların zor anlarında onların 
yanında duran merkezlerimizle bera-
ber, dayanışma evimizle beraber, 
özellikle de şiddete uğrayan kadın-
lara sosyal destek sunmakta kararlı-
yız. Tabi, umarım ki, bu şehirde ve 
bu ülkede ne kadına şiddet konuşul-
sun ne de şiddete uğrayan kadınların 
geçici barınmalarını sağlayan mer-
kezlere ihtiyaç duyulsun ama var. 
Açtık, ihtiyaç oldukça da açmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Bugün herkes, her yeri 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü mesajları ve kutlama-
ları ile dolduracak... Adem Peygam-

beri kendi ruhundan üfleyerek yaratan Allah 
daha sonra Havva Annemizi de Adem Baba-
mızdan bir parça olarak yaratıyor... Peki 
neden? 

Çünkü erkeğin kadınsız yaşamasının 
mümkün olmadığını görüyoruz. Hatta ne 
kadının ve ne de erkeğin birbirinden üstün-
lüğü olmadığını görüyoruz, hem bizim 
dinimizde, hem de 4 büyük kitapta... 

Sevap? Her iki cinsiyet için de aynı... 
Günah? Her iki cinsiyet için de aynı... 
Cennet? Cehennem? Her iki cinsiyet için 

de aynı! Sırat köprüsünden kadın da geçe-
cek, erkek te! Mahşer gününü hem kadın 
yaşayacak, hem erkek! 

Ve gelelim bu dünyaya... 
Bu dünyada kadınların çilesi biz 

erkeklerin çilesinden çok çok fazla... 
Evin neredeyse tüm yükü kadında! Hele bir 

de çalışan kadın ise! Çocukların okulları ile 
meşgul olan yine kadınlar. Torun olduğunda 
bile " Anneannesi Bakıyor, Babaannesi bakı-
yor" cümlesi en çok kurulan cümle değil mi? 

Erkeklere göre kimi zaman üç kuruş diye 
tabir ettiğimiz meblağlar ile o sofraları 
bizlere donatanlar, evin her türlü giderini 
bir muhasebeci edası ile yettirebilenler... 
Onlar değil mi kadınlar? 

Son zamanlarda Çatalca ilçemizde özel-
likle kadın esnaflarımızın çoğaldığını hep 
birlikte görüyoruz ve her birimiz onlardan 
alışverişler yapıyoruz. Bu ilçemizin gelişimi 
açısından çok önemli. Ve Yerel Ürün 
Pazarındaki tezgahların çoğunluğunu 
kadınlar oluşturuyor. 

Geçtiğimiz haftalarda "Bu ilçede bir işsiz 
bile kalmayana dek mücadele edeceğiz" sloganı 
ile başlattığım kampanyaya çalışmak için en 
çok müracaat edenler yine kadınlarımız... 

Şunu unutmamak lazım geliyor bence; 
Kadın Dünya'dır... 
Kadın Nefestir... 
Kadın Sudur... 
Kadın Topraktır... 
Kadın Annedir... 
Kadın Eştir... 
Kadın Evlattır... 
Kadın Torundur... 
Kadın bu dünyanın ta kendisidir. 
Gününüz kutlu olsun bir dünya kadın....
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kadınları ikinci plana atan bir anlayışla yol yürümenin mantıklı 
olmadığı hepimiz biliyoruz" dedi. Artan kadın cinayetlerini konuşmanın kendisi için utanç kaynağı 
olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “İstanbul Sözleşmesi’nin böylesi bir ortamda bertaraf edilmesini 
de kınıyorum. Fırsat eşitliğini ortaya koyma adına kararlı olduğumuzu buradan duyurmayı bir borç 
biliyorum" diye konuştu

KONUSMAK BILE 
UTANC VERICI!

Bir Dünya’dır kadın!

İmamoğlu;  "Fırsat eşitliğini ortaya  
koyma adına kararlı olduğumuzu buradan 
duyurmayı bir borç biliyorum” dedi.

2000'li yılların başında İstanbul Valiliği 
Afet Yönetim Merkezi tarafından 762 
mahalle ve 173 köye yerleştirilen tu-
runcu renkli yaklaşık 2 bin konteynerin 
birçoğu zaman içinde hırsızların hedefi 
haline gelmiş, içinde 960 parça mal-
zeme bulunan konteynerlerden en çok 
jeneratör ve delici aletler gibi pahalı 
eşyalar çalınmıştı. Bugün ilçelerde 
toplam kullanılabilir durumda 505 kon-
teyner bulunuyor ancak konteynerleri 
afet anında kimin, nasıl açacağı ve ne-
rede olduğuna dair birçok vatandaşın 
bilgisi yok. Jeofizik mühendisi Prof. Dr. 

Haluk Eyidoğan, "Arama kurtarma, ilk 
yardımla ilgili mahallelerde afet kon-
teynerlerinin olması lazım. Ama bu 
afet konteynerleriyle ilgilenecek, baka-
cak gönüllülerin organize edilmesi ve 
desteklenmesi lazım" dedi. 

505 konteyner var 

Hırsızlık olaylarının artması üzerine 
konteynerlerin yerleri değiştirildi. 2009 
yılında deprem konteynerlerinin ba-
kımı ve kontrolleri İstanbul Valiliği Afet 
Yönetim Merkezi tarafından ilçe bele-
diyelerine devredildi. Bugün ilçelerde 
toplam kullanılabilir 505 adet kontey-
ner bulunuyor. Konteynerlerin içinde 
olası bir deprem sonrası profesyonel 
ekipler gelinceye kadar vatandaşların 
kullanması için tam 38 adet malzeme 
ve ilk yardım ekipmanı bulunuyor. 
Ancak kapalı bir şekilde tutulan kon-
teynerleri afet anında kimin, nasıl aça-
cağı ve nerede olduğuna dair birçok 
vatandaşın bilgisi yok. Bu alanda ken-
dilerine mahalle afet gönüllüsü (MAG) 
olarak adlandıran, bazı ilçelerde faali-
yet gösteren ve afet konusunda eği-
timli olduklarını belirten bir topluluk 
var. Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Haluk 
Eyidoğan, bazı ilçelerde gönüllü olarak 
çalışan ve bu konteynerlerin bakımla-

rını üstlenen mahalle afet gönüllüleri 
olduğuna dikkat çekerek, “Arama kur-
tarma, ilk yardımla ilgili mahallelerde 
afet konteynerlerinin olması lazım. 
Ama bu afet konteynerleriyle ilgilene-
cek, bakacak gönüllülerin organize 
edilmesi ve desteklenmesi lazım" diye 
konuştu.  

Bize devretsinler 

Bu alanda kendilerine mahalle afet gö-
nüllüsü (MAG) olarak adlandıran ve 
afet konusunda eğitimli olduklarını be-
lirten bir topluluk var. Heybeliada’da 
mahalle afet gönüllüsü olan Zeynel 
Meriç ise konteynerlerin kendilerine 
devredilmesi gerektiğini belirterek, 
"Zaten bir afet olduğu zamanda ilk 
elden mahallelinin kendisi müdahale 
edeceği için bunlara ulaşması kolay. 
Ancak şu ana kadar bir 10-15 kontey-
nerin devri yapılabildi. Diğer kontey-
nerlerin de biz mahalle afet 
gönüllülerine devredilmesini istiyoruz. 
Çünkü daha işlevli hale gelecektir. 
Daha sağlıklı bir sistem olacaktır, aksi 
halde kimin kullanacağı belli olmayan 
bir konteyner, yetkisiz kişiler ya da afet 
eğitimi almamış kişilerin kullanımında 
daha işlevsiz hale gelecektir" diye 
konuştu.

Büyük bir ciddiyetsizlik
17 Ağustos Marmara Depremi'nden sonra İstanbul'un ilçelerine yerleştirilen daha sonra hırsızların  

hedefi haline gelen yaklaşık 2 bin deprem konteynerinden bugün sadece 505'i kullanılabilir durumda. 
Mahalle afet gönüllüleri bakımları, korunmaları için konteynerlerin kendilerine devrini istiyor

PROGRAMDA konuşan “Yerel Eşitlik Eylem Planı” 
Danışmanı Dr. Özgün Akduran Erol da çalışmalarına İlknur 
Üstün ile birlikte tam bir yıl önce başladıklarını söyledi. 
Kendi yaşam deneyimlerinin getirdiği birliktelikle başarılı 
bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Erol, “Plana 
belediyenin bütün birimleri tarafından sahip çıkıldı.  
Bu plan aynı zamanda İBB’nin kendi evini toplum cinsiyet 
eşikliği perspektifini yeniden düzenlemişi işlevini de gördü. 
İBB yöneticilerine ve bütün birimlerine bu planın hayata 
geçirilmesi yönünde inancımız tam. Bu plan  
sadece İstanbul’un yerel eşitlik eylem planı değil. Ayrıca 
Türkiye’deki diğer yerel yönetimlerinde zamanı geldiğinde 
dönüp bakabileceği bir rehberdir” dedi.   

BU PLAN TÜRKİYE İÇİN BİR REHBER 
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YAŞAM

B irleşmiş Milletler tarafından 1977 yı-
lında kabul edilen 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nün  geçmi-

şine baktığımız zaman dünya kadınlarının
zulme, haksızlıklara, baskılara karşı nasıl mü-
cadele  ettiğini çok iyi anlıyoruz.

Cinsiyet eşitsizliğinden doğan haksızlıklara
karşı verdikleri savaşın başlangıcı;  8 Mart
1857 yılında Amerika’nın Newyork kentinde,
tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının ,
düşük ücret ve ağır çalışma koşullarını pro-
testo etmek için greve gitmesi ve grev esna-
sında çıkan yangında,  kurulu barikatla
sebebiyle kaçamadıkları için 129  kadın  işçi-
nin hayatını kaybetmesine dayanmaktadır.

Yaşanan olaydan 52 yıl sonra 1910 yılında
Danimarka’nın Kopenhag şehrinde düzenlenen
II. Sosyalist Enternasyonal toplantıda Clara

Zetkin de önerisiyle kadın hakları mücadelesi
için 8 Mart kadınların mücadele günü ilan
edilmiştir.

Ülkemizde de 8 Mart kutlamaları 1921 de
başlamıştır. Ancak 1980 darbesinden sonra 4
yıl ara verilmiştir. 1984 yılından sonra 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak tekrar
kutlanmaya başlanmıştır.

8 Mart’ı konuşurken birinci sırada ele ala-
cağımız en önemli konu; “kadına şiddet ve
kadın cinayetleri” dir. Ülkemizde kadın hak-
ları mücadelesinde beklenen iyileşmenin ak-
sine daha da ağırlaşan bir salgın gibi kadına
şiddetin 2021 yılında ivmesi gittikçe yüksel-
miştir. 2020 yılında, ülkemizde, 300 kadın  er-
kekler tarafından  öldürülmüş ve yine son 5
günde de 5 kadınımız kadına şiddet kurbanı
olmuştur.

Bu konuda toplum olarak topyekün müca-
dele etmeliyiz. Birinci planda da Avrupa Kon-
seyi Bakanlar  Komitesinin 121. Toplantısında

kabul edilen ve 11 Mayıs 2011 de İstanbul’da
da imzaya açılan “İSTANBUL SÖZLEŞ-
MESİ” adını alan 1 Ağustos 2014 de yürür-
lüğe giren; kadını ve çocuğu şiddete karşı
koruyan bu sözleşmenin ve akabinde çıkarılan
6284  Sayılı Kanunun ihmaller olmadan acil
uygulanması şarttır.

8 Martı konuşurken kadının dünyadaki,  ül-
kemizdeki, toplumdaki yerini kavrayamazsak
çözüm adımlarımızı da doğru atamayız. Siz-
lere özetle Türkiye’deki kadınların ekonomide,
siyaset alanındaki  kadınların oranlarını örnek
göstermek isterim;

Sizler de cinsiyet eşitsizliğinden doğan bu

vahim sonuçları okuduğunuzda, umuyorum ki
8 Mart’ı daha iyi anlayacaksınız…

Türkiye’de nüfusunun 41 milyon 698’ i, ka-
dınlardan 41 milyon 915’ i ise erkeklerden
oluşmaktadır. Yani nüfusun cinsiyetlere göre
dağılımı nerdeyse yarı yarıyadır.

Kadınların Türkiye’de ekonomideki yerini
örnek vermek gerekirse; TÜİK oranlarına göre
%28.7’si kadın, yüzde 63.7’si ise erkektir.
(Tarım işçileri dahil )

Kadının siyasetteki rolüne gelirsek; 1935
yılında nüfusumuz 16 milyon olduğunda mec-
listeki kadın sayımız ise 17 idi. 1934 yılında
seçme ve seçilme hakkımız Mustafa Kemal
Atatürk tarafından verildiğinde Dünyada 2. sı-
radaydık! 1789 yılında devrim yaşamış
Fransa dahi kadınlar seçme ve seçilme hakkını
1946 yılında kazanmışlardır.

Bugün 82 milyona dayanan nüfusumuzla,
kadınların siyaset içerisindeki oranı maalesef
yüzde 17 dir. Bu oranla birlikte de dünyada

şuan 126. Sırada yer alıyoruz. TBMM deki
600 milletvekilinin ancak 103’ü kadındır.
Parti bazında dağılımları ise şöyledir;

AKP 52
HDP 25
CHP 18 
MHP 5
İYİ PARTİ 3
Geri kalmış bir ülke sayılan Bangladeş’ de

dahi kadınların siyasete katılım oranı yüzde
20 olup bizden çok daha ilerdelerdir. Tüm
bunları değerlendirdiğimizde; 2021 yılı Türki-
ye’sinin kadın hakları ve kadının etkin rolü ko-
nusunda ileriye değil geriye gittiğini
görüyoruz.

İnsan Hakları temelinde, kadınların ekono-
mik, siyasi ve sosyal bilincini geliştirmek için
her alanda cinsiyet eşitsizliğinden doğan hak-
sızlıklara karşı mücadelelerinde yanlarında
olursak ancak 8 MART’ı gerçek anlamda ya-
şatma ve kutlama hakkına sahip oluruz.

8 Mart’ı anlamak...
Fatma DUMAN

B ugün Birleşmiş Milletler tarafından da
tanımlanarak uluslararası bir gün haline
gelen Dünya Kadınlar Günü. Türkiye'de

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yı-
lında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlan-
maya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen
yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı,
kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. 1977 yı-
lında Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak ilan edildi.

Kadınlar Günü'nün geçmişi ise eskilere 
dayanmaktadır.

Türkiye'de 8 Mart

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez
1921 yılında, iki komünist kız kardeş Rahime Se-
limova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile
gerçekleştirildi. Bu tarihten sonra yıllar boyunca
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin
verilmedi. 1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın

On Yılı" ilan edildi. Türkiye de bu kapsamda yer
aldığı için 1975 yılında Türkiye'de "Kadın Yılı
Kongresi" yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü'nün 1975 yılında kutlanmaya başlamasında
İlerici Kadınlar Derneği’nin faaliyetleri de etkili
oldu. Böylece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ka-
palı ortamlardan sokaklara ve meydanlara çıktı.
İlerici Kadınlar Derneği, işçi sınıfı ile kadınları bir
araya getirerek haklarını aramaya çağıran bir sivil
toplum örgütüydü. Kurulduğu andan itibaren
kısa sürede yurt çapında 33 şube ve 35 temsilcilik
aracılığıyla 15 bine yakın üyeye sahip oldu. "Ka-
dınların Sesi" adlı yayın organı ile 35 bin kişiye
ulaşabiliyordu. 12 Eylül Darbesi'nden sonra tek-
rar askerî cunta yönetimi tarafından dört yıl sü-
reyle hiçbir kutlama yapılmasına izin verilmedi.
1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri ta-
rafından kutlanmaya devam edildi. Bu yeni dö-
nemin temel farkı, eskiden sadece sosyalist
kesimin sahiplendiği bu günün artık hemen tüm
kadın kuruluşlarının yanı sıra adeta resmi bay-
ram gibi devlet yetkilileri ve kurumları tarafından
da kutlanmaya, hatta şirketlerin de reklam ve pa-
zarlama faaliyetleri ile buna katılmaya başlama-
sıdır. Öte yandan, günümüz Türkiye'sinde 8
Mart'ı Komintern'in 1920'li yıllardaki "sınıfa karşı
sınıf" politikalarının bir yansıması olarak adlandı-
rıldığı şekilde, "Dünya Emekçi Kadınlar Günü"
olarak kutlayanlar da olduğu görülmektedir.

Grev sırasında yangın

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yo-
lunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yı-
lında Amerika'nın New York kentinde tekstil
sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücret-
lerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı ça-
lışma koşullarını protesto etmek için grevler
yapması olarak kabul edilmektedir. Bu grevler sı-

rasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde
kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda
çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52
yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag ken-
tinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal
toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de
başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadın-
ların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın
Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Sorunlar çözülmedi

1975 yılında Uluslararası Kadınlar Yılı olarak
kutlandı. Yapılan etkinlikler kapsamında Birleş-
miş Milletler, 8 Mart'ı "Dünya Kadın Günü" ola-
rak kutlamaya başladı. İki yıl sonra 1977 de,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 8 Mart,
"kadın hakları, uluslararası barış günü" olarak
kabul edildi.
Bu kabule gerekçe olarak iki temel neden göste-
rildi. Bunlar: dünya barışının korunması, sosyal
gelişim ve temel insan haklarının kullanılması için
kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine
olanak sağlama gereksinimi idi. Kadınlara eşit
hakların verilmesinin dünya barışını güçlendire-
ceği kabul edildi. Günümüzde Dünya Kadınlar
Günü, kadınlar açısından daha farklı anlamlar
taşımaktadır. Artık 8 Mart, kadın hakları açısın-
dan bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasını
sağlayan özel bir gündür. Dünya genelinde kadın
hakları alanında son yıllarda olumlu gelişmeler
sağlansa bile kadınlar açısından bir çok sorun
hala çözülebilmiş değildir. Dünyadaki en yoksul
insanların büyük bir çoğunluğu hala (yüzde 70'i)
kadındır. Dünyadaki eğitim almamış insanların
büyük çoğunluğu 3'te ikisi yine kadınlardır.

8 Mart'ı Lenin seçti

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her

Her yıl olduğu gibi bu yılda
Kadınlar Günü tarihi milyonların 
gündemine geliyor. 1857 yılında başlayan
büyük bir grevin ardından 120 kadın
işçinin can vermesi üzerine ortaya çıkan
Dünya Emekçi Kadınlar Günü ülkemizde
ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar
Günü” olarak kutlanmaya başlandı

8 MART DuNYA
KADINLAR GuNu

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin
New York kentinde 40 bin dokuma
işçisi daha iyi çalışma koşulları is-
temiyle bir tekstil fabrikasında
greve başladı. Ancak polisin işçi-
lere saldırması ve işçilerin fabri-
kaya kilitlenmesi, arkasından da
çıkan yangında işçilerin fabrika
önünde kurulan barikatlardan ka-
çamaması sonucunda 129 kadın
işçi can verdi. İşçilerin cenaze tö-
renine 10 bini aşkın kişi katıldı.
26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde
Danimarka'nın Kopenhag kentinde
2. Enternasyonale bağlı kadınlar
toplantısında (Uluslararası Sosya-
list Kadınlar Konferansı) Almanya
Sosyal Demokrat Partisi önderle-
rinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857
tarihindeki tekstil fabrikası yangı-
nında ölen kadın işçiler anısına 8
Mart'ın "Internationaler Frauentag"
(International Women's Day -
Dünya Kadınlar Günü) olarak anıl-
ması önerisini getirdi ve öneri oy-
birliğiyle kabul edildi.

129 KADIN 
İŞÇİ CAN VERDİ

zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8
Mart olarak saptanışı 1917 Bolşevik
Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birli-
ği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle
1921'de Moskova'da gerçekleştirildi. Adı
da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" ola-
rak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Sa-
vaşı yılları arasında sosyalizmin
yayılmasından çekinen bazı ülkelerde
anılması yasaklanan Dünya Kadınlar
Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika
Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli
gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı
Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde
gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8
Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak
anılmasını kabul etti.

Recep Erol



U zun zamandan beri tansiyonun 
yüksek olduğu Türkiye-Fransa iliş-
kilerinde önemli bir gelişme ya-

şandı; 2 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile Fransız mevkidaşı Em-
manuel Macron arasında video konferans 
yöntemiyle bir görüşme gerçekleşti. Macron 
yönetiminin bir süredir devam eden popülist 
ve tepeden bakan siyaset tarzından ötürü 
Türk-Fransız ilişkilerinde ciddi sorunların 
yaşandığı böyle bir dönemde iki liderin gö-
rüşmesi, her halükârda ilişkilerin geleceğine 
dair olumlu bir gelişme olarak görülebilir. 

İkili ilişkilerdeki sorunlu alanlar 

Erdoğan ile Macron arasındaki görüşmeyi 
değerlendirmeden evvel, ikili ilişkilerdeki so-
runlu alanlara bakmak yararlı olacaktır. İki 
ülke arasında son yıllarda gerilime yol açan 
konular arasında Libya meselesi, Suriye 
krizi, Karabağ meselesi, Doğu Akdeniz’deki 
gelişmeler, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) 
üyelik süreci ile Macron’un selamet dini 
İslam ve müntesipleri olan Müslümanlar 
hakkındaki mesnetsiz açıklamaları yer alı-
yor.  Öncelikle Libya meselesinde Fransız 
hükümetinin takındığı tavrın ikili ilişkileri 
olumsuz etkilediğini belirtmek gerekiyor. 
Zira Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) tara-
fından muhatap alınan görevdeki meşru 
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile 
uluslararası hukuk sınırları içinde ilişkilerine 
devam ederken, Fransız hükümeti bunun 
tam tersi bir davranışla darbeci General Ha-
life Hafter ile işbirliği yapıyor ve bununla da 
yetinmeyerek Hafter güçlerine askeri yar-
dımda bulunuyor. Bunun yanında, Tür-
kiye’nin 27 Kasım 2019 tarihinde Libya 
hükümeti ile “Deniz Yetki Sınırlandırması 
Anlaşması” ve “Güvenlik ve Askeri İşbirliği 
Anlaşması” imzalamasına Fransız hükümeti 
ilk günden beri tepki gösteriyor ve anlaşma-
dan ötürü Ankara’yı hedef alan içi boş id-
dialar gündeme getiriyor. Fransa’nın salt 
kendi çıkarlarını önceleyen ve uluslararası 
hukuku hiçe sayan tutumuna karşın Türki-
ye’nin uluslararası toplumla birlikte hareket 
ederek görevdeki meşru hükümetin safında 
yer alması ikili ilişkilerde sorun yaratıyor. 

Suriye krizi devam ediyor 

İki ülke Suriye krizinde de uzun zamandan 
beri karşı karşıya. Zira Türkiye Suriye kri-
zinde yine BM öncülüğündeki uluslararası 
toplumu takip ediyor ve hiçbir siyasi meşru-
luğu kalmayan Esed yönetimine karşı çıkı-
yor. Buna karşın Fransız hükümeti yine tam 
tersi bir tavırla Esed’le görüşmelere devam 

etmenin ötesinde, Türkiye’nin ulusal bütün-
lüğünü hedef alan ve sınır güvenliğini ihlal 
eden terör örgütü PKK’nın bölgedeki uzan-
tıları PYG/YPG’ye açıkça destek veriyor. Bu 
da tabii olarak Türkiye’nin tepkisine yol açı-
yor. Burada Fransa’nın PYD/YPG’ye ver-
diği desteğin Macron yönetimine özgü 
olmadığını da belirtmek gerekir. Nitekim 
Macron’un selefi François Hollande cum-
hurbaşkanlığı görevine devam ederken 
sözde PYD temsilcilerini Elysee Sarayı’nda 
ağırlayarak Türkiye karşıtlığını açıkça ortaya 
koymuştu. Hollande 2018 yılında verdiği bir 
mülakatta da terör örgütü PYD/YPG’yi 
Fransa’nın müttefiki olarak gördüğünü 
ifade etmiş ve bölgede yürüttüğü operas-
yonlardan ötürü Türkiye’yi suçlamıştı. Bu 
açıdan bakıldığında, Paris yönetiminin 
PYD/YPG konusunda da açık bir akıl tutul-
ması yaşadığı ifade edilebilir. Aktüel bir 
başka konu olması bakımından, Azerbay-
can’ın Karabağ’a yönelik müdahalesi de 
Türkiye ve Fransa’yı karşı karşıya getirmiş-
tir. Zira Ermenistan işgali altında bulunan 

Karabağ’a operasyon başlayınca Türkiye te-
reddüt etmeden Azerbaycan’a destek verdi. 
Buna karşın Macron yönetimindeki Fransa 
ise ülkedeki Ermeni lobisinin etkisiyle Erme-
nistan’ı destekledi. Öyle ki Macron kurum-
sal olarak AB çatısı altında bölgeye askeri 
müdahalede bulunulması gerektiğini ima 
eden açıklamalarda bulunarak kışkırtıcı bir 
politika izledi. Bunun da ötesinde uluslar-
arası basına yansıdığı kadarıyla, Fransız hü-
kümetinin, taraflar arasında devreye 
sokulan ateşkesler sırasında Ermenistan’a 
hava yoluyla silah göndererek askeri destek 
sağladığı bile ortaya çıktı. Operasyon sona 
erdikten sonra da Fransa kışkırtıcı politika-
sına devam etti. Örneğin Ermenistan Baş-
bakanı Nikol Paşinyan Karabağ’da yenilgiyi 
ilan edip bölgeden çekileceklerini açıkladığı 
halde, Fransa parlamentosunun üst kanadı 
Senato’da, Karabağ’ın sözde “Dağlık Kara-
bağ Cumhuriyeti” adı altında özerk bir dev-
let olarak tanınması için oylama yapıldı. 
Ancak sahadaki acı gerçeklerin farkına 
varan Cumhurbaşkanı Macron, konuyla il-

gili yaptığı açıklamada Karabağ’ın Azerbay-
can toprağı olduğunu kabul etmek duru-
munda kaldı. Buradan hareketle, Macron 
yönetimindeki Fransa’nın, Libya’dan sonra 
Karabağ’da da uluslararası hukuka uygun 
olarak meşru aktörlerin safında yer almak 
yerine, karşıt saflarda yer alarak hem ulus-
lararası topluma hem de Türkiye’ye karşı 
kaybettiği söylenebilir. 

Akdeniz'de çok değerli  

Fransa diğer yandan Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi (GKRY) ile 2017 yılında yaptığı 
görüşmeler sonucunda, daha önce iki ülke 
arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşma-
sını revize etti ve Rumlardan bir askeri üs 
aldı. Bu da Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki 
faaliyet alanını genişleten stratejik bir ge-
lişme oldu. Fakat burada önemli olan iki 
husustan biri, Fransız enerji şirketi Total’in 
GKRY’nin uluslararası hukuk kurallarını 
çiğneyerek tek taraflı ilan ettiği parsellerde 
doğalgaz arama faaliyetlerine devam etme-
sidir. Yani Fransa’nın Rum topraklarından 

askeri üs edinmesi, sadece siyasi ve askeri 
saiklerle okunabilecek bir adım değildir. Ha-
liyle meseleye bu pencereden bakıldığında, 
Fransa’nın Doğu Akdeniz’e duyduğu ilginin 
ekonomi-politik arka planı daha iyi anlaşıla-
bilir. Bunun yanında önemli olan diğer 
husus, Fransa’nın bu anlaşma bağlamında 
Doğu Akdeniz’deki gelişmelere GKRY üze-
rinden dahil olması ve Türkiye ile bir kez 
daha karşı karşıya gelmesidir. Zira yakın za-
manda kurulan Rum-Fransız işbirliği kap-
samında iki ülke sık sık askeri tatbikatlar 
düzenlemekte ve AB çatısı altında sözde 
“üyelik dayanışması” adı altında Türkiye’yi 
hedef alan girişimlerde bulunmaktalar. Bu 
arada Türkiye-Fransa ilişkilerinde önemli 
bir yere sahip AB üyelik sürecini de gözden 
kaçırmamak gerekir. Zira herkesçe bilindiği 
üzere, Fransa bir devlet politikası olarak 
Türkiye’nin AB’ye üyeliğine en şüpheci 
bakan ülkeler arasında yer alıyor ve bu tutu-
munu her fırsatta dile getirmekten geri dur-
muyor. Aslında eski Cumhurbaşkanı 
Nikolas Sarkozy döneminde bariz şekilde 
ortaya çıkan bu karşıtlık Türkiye-Fransa-AB 
üçgeninde ciddi tartışmalara yol açtı. Örne-
ğin Sarkozy görev süresi boyunca Türki-
ye’ye açıkça üyelik perspektifi verilmemesi 
gerektiğini dile getirdi ve AB yerine “Akdeniz 
İçin Birlik” isimli alternatif bir oluşum 
önerdi. Türkiye’nin ilk günden beri reddet-
tiği bu tür alternatifler Fransa tarafından 
hâlâ zaman zaman dile getiriliyor ve bu 
durum Türkiye’nin AB üyelik sürecine zarar 
veriyor. 

İslamofobik söylemler zararlı 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un son za-
manlarda toplum nezdinde düşen siyasi po-
pülaritesini artırmak için İslamofobik 
söylemlere tevessül etmesi de Türkiye’nin 
tepkisine yol açıyor. Macron’un “İslam dün-
yanın her yerinde krizde ve yeniden yapılan-
dırılması gerekiyor” gibi haddini bilmeyen 
bir şekilde ithamlarda bulunması, ülkesinde 
bulunan milyonlarca Müslümanı değersiz-
leştirerek bu insanları sözde “Fransa İs-
lam’ı” adı altında asimile etmeye çalışması, 
Fransa genelinde bulunan birçok camiyi 
sudan bahanelerle kapatması ve Fran-
sa’daki imamların Türkiye ve Cezayir gibi 
ülkeler tarafından eğitilmesine son verilmesi 
gerektiği gibi tepeden inmeci açıklamalarda 
bulunması, bu durumun somut örnekleri 
arasında yer alıyor. Türkiye Macron’un bu 
tür dayanaksız açıklamalarına tepki göstere-
rek Müslümanların hakkını ve hukukunu 
korumaya çalışıyor. Bu çerçevede Türkiye-
Fransa ilişkilerinin son dönemini meşgul 
eden sorunların tamamının, Paris yönetimi 
tarafından başlatıldığı ve devam ettirildiği 
tespiti rahatlıkla yapılabilir. Diğer taraftan, 
Türkiye-Fransa ilişkilerinin daha önce hiç 
olmadığı kadar gerilmesinin temel sebebi, 
Türkiye’nin kendisine çizdiği yeni dış poli-
tika vizyonuyla ilgili. Bu doğrultuda Tür-
kiye, her sahada yapıcı ve ön alıcı adımlar 
atarak sadece bölge siyasetinde değil, dünya 
siyasetinde de ağırlığı her geçen gün daha 
fazla hissedilen bir aktör haline gelmiş du-
rumda. Bahsi geçen bu durum, Fransa’nın 
bir zamanlar sömürge haline getirdiği Af-
rika bölgesi için de geçerliliğini koruyor. Zira 
Türkiye’nin bu coğrafyadaki ülkelerle dos-
tane ilişkiler kurmasından ve bölgedeki yu-
muşak gücünü artırmasından Fransa kendi 
çıkarları açısından endişe duyuyor. İşte böy-
lesi gerçeklikleri kabullenmekte zorlanan ya 
da kabullenmek istemeyen Fransa, meseleye 
neo-kolonyal bir açıdan yaklaşarak kendi 
sübjektif ajandasını Türkiye’ye dayatmaya 
çalışıyor. Buna karşın Türkiye, Fransa dahil 
olmak üzere diğer küresel aktörlerin kendi-
sine biçtiği küçük çaplı rolleri reddediyor ve 
haklı olarak kendi tarihine ve gücüne uygun 
şekilde hareket etmeye çalışıyor. Bu da 
sonuç olarak Türkiye’nin sadece Fransa ya 
da diğer Avrupa ülkeleriyle değil, geniş bir 
siyasi coğrafyaya tekabül eden Batı ile so-
runlar yaşamasına neden oluyor. 
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KATOLİKLERİN dini lideri Papa 
Franciscus, Irak ziyaretine, Haz-
reti İbrahim'in doğum yeri oldu-

ğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki 
Ur kentinde devam ediyor. Zikar (Nasiriye) 
vilayetindeki Ur kentinde Papa’yı Müslü-
man ve Hristiyan din adamları karşıladı. Pa-
pa’nın gelişi sırasında yerel folklor ezgileri 
ve ilahiler çalındı. Buradaki konuşmasına 
Ur kentinin İbrahim Peygamber ile ilişkisin-
den söz ederek başlayan Papa, “Birlik, bera-
berlik ve iman Ur’dan başladı. Biz, 
İbrahim’in torunlarıyız. Birbirimizi sevmeli-
yiz. Birbirimizden ayrı çalışmamalıyız. Bu 

toprakları birlikte ihya edebiliriz.” ifadelerini 
kullandı. Irak’taki terör saldırılarına da deği-
nen Papa, şunları söyledi: 
“Terör, dini kullanıyor. Biz de, dinin bir kılıf 
olarak kullanılmasına izin vermemeliyiz. 
Terör, tarihin bir parçası olan Irak’a da sal-
dırdı. Din ve fikir çeşitliliğini, özgürlüğünü 
savunmalıyız.” 

Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz 

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Papa, 
“Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Barışçıl 
yaşamı inşa etmeden ve birbirimize destek 
çıkmadan barış gelmez.” dedi. Yeni tip koro-

navirüs (Kovid-19) salgınına da konuşma-
sında yer veren Papa, virüsün dayanışmayla 
ve mesafe kuralına uyarak yenilebileceğini 
vurguladı. Katoliklerin ruhani liderinin ko-
nuşması sonrasında Müslüman ve Hristi-
yan din adamları tarafından ortak dualar 
edildi. Ur kentindeki programın ardından 
helikopterle Bağdat’a hareket eden Papa, 
Mar Yusuf Kilisesi’ni ziyaret ederek baş-
kentteki programını tamamlayacak. Papa, 
yarın ise Erbil ve Musul'u ziyaret edecek. 
Papa Franciscus, bugün ilk olarak Necef’te 
Şiilerin dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani 
ile görüşmüştü. Papa’nın ülkenin güneyin-

deki antik Ur kentinde hac merasimi yap-
ması bekleniyor. Irak ziyaretine dün başla-
yan Papa Franciscus, başkent Bağdat'ta 
Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhur-
başkanı Berhem Salih ile görüşmüştü.Papa, 
dün Bağdat’taki konuşmasında "Irak’a hac 
için geldim." demişti. Papa Franciscus, dün 
ayrıca 2010'da terör saldırısına uğrayan 
Seyyidet'ül Necat Klisesi'ne giderek Süryani 
ve Kildani kanaat önderleriyle görüşmüştü. 
Papa'yı burada coşkulu bir kalabalık karşıla-
mıştı. Katoliklerin dini lideri bugünse ilk 
olarak Necef'te Şiilerin en büyük dini mer-
cisi Ali es-Sistani ile bir araya gelmişti. 

Papa kardeşlik ve dostluk mesajı verdi 
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak’ın Zikar vilayetindeki antik Ur kentinde birlik ve beraberlik mesajı verdi, “Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz.” dedi

Türkiye-Fransa  
ilişkilerinin daha önce 

hiç olmadığı kadar  
gerilmesinin temel  
sebebi, Türkiye’nin  
kendisine çizdiği 
 yeni dış politika  
vizyonuyla ilgili

TURKIYE-FRANSA 
ILISKILERI NEREYE?

Erdoğan-Macron görüşmesi
Türk-Fransız ilişkilerinin zorlu bir süreçten 
geçtiği böyle bir dönemde, iki ülkenin cum-
hurbaşkanları yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) salgınından ötürü video konferans 
yöntemiyle 2 Mart’ta görüşme kararı al-
mıştı. Yukarıda bahsi geçen sorunlu alan-
ların konuşulduğu Erdoğan-Macron 
görüşmesinin neticesi ise gayet diplomatik 
bir dille, iki ülkenin bulundukları coğraf-
yada barışı temin etmek için birlikte çalış-
ması kararlaştırıldı sözleriyle duyuruldu. Bu 
bağlamda Türkiye ve Fransa’nın NATO’nun 
güçlü iki müttefiki olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan Avrupa’dan Kafkas-
lara, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar uzanan 
geniş coğrafyada iki ülkenin güvenlik, 
barış ve istikrar çabalarına önemli katkılar 
sağlayabileceğini ifade etti. Diğer yandan 
terörün iki ülke için de geçerliliğini koru-
yan bir tehdit olduğunu belirten Erdoğan, 
barış ve istikrarın temin edilmesine yönelik 
çalışmaların, terör örgütleriyle mücadelede 
ortak çabaları da kapsaması gerektiğini 

belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa 
ile beraber çalışma potansiyelini yüksek 
gördüğü bölgelerde, iki ülkenin sık sık 
karşı karşıya gelmesi dikkat çekici. Bunun 
yanında, karşılıklı çıkar çatışmalarının 
yüksek olduğu aynı bölgelerdeki sorunların 
çözümü konusunda dahi, önce Türkiye’nin 
barış elini uzatmasını gözden kaçırmamak 

gerekiyor. Nitekim Erdoğan’ın 1921 yılında 
imzalanan ve bugünlerde yüzüncü yılını 
dolduran Ankara Anlaşmasına atıf yaparak 
iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine 
vurgu yapması da dikkat çekici. Öte yan-
dan, 2 Mart tarihinde gerçekleştirilen ikili 
görüşmenin sürpriz olmadığını da belirt-
mek gerekiyor. Zira hatırlanacağı üzere, 
ikili ilişkilerin her geçen gün daha da kö-
tüye gittiği bir dönemde, bu yılın Ocak 
ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup ya-
zarak ikili ilişkilerdeki gerilimi düşürmek 
için en yakın zamanda görüşmek istediğini 
belirtmişti. Dolayısıyla 2 Mart’ta gerçekle-
şen Erdoğan-Macron görüşmesi sürpriz bir 
gelişme olmaktan ziyade, Ocak ayında 
başlayan diplomasi trafiğinin devamı ola-
rak görülebilir. Ancak ikili görüşmedeki 
olumlu havaya aldanıp Türk-Fransız ilişki-
lerinin normalleştiğini söylemek en azından 
şu an için mümkün değil. Zira ikili ilişkiler-
deki sorunlar kısa zamanda kolayca çözü-

lecek türden olmadığı ve epey geniş bir 
alanı kapsadığı için, bu görüşmeyi gerilim 
düşürücü bir adım olarak yorumlamak 
daha yerinde olacaktır. Nitekim Fransa Dış-
işleri Bakanı Jean-Yves Le Drian görüşme 
sonrasında üst perdeden konuşma tavrına 
devam ederek Türkiye’nin Fransa’ya ve 
AB’ye hakaret etmeyi bıraktığını dile getir-
mesi ve bunun ikili ilişkilerdeki gerilimi ya-
tıştırdığını, ancak Ankara somut adımlar 
atana kadar ilişkilerin kırılgan kalacağını 
ifade etmesi, esasen gerilimin devam etti-
ğini ortaya koyuyor. Buna karşın, yazı bo-
yunca görüldüğü üzere, Türk-Fransız 
ilişkilerindeki sorunların müsebbibinin esa-
sen Macron yönetimi olduğu somut bir ger-
çekliktir. Dolayısıyla Le Drian’ın 
açıklamasının tersine, Macron yönetimin-
deki Fransa’nın Türkiye ile ilişkiler konu-
sunda gerçekten samimi davranması ve 
bunu uygulamaya dökmesi durumunda, 
ikili ilişkilerin gerçekten normalleşebile-
ceği söylenebilir. DHA

Emmanuel  
Macron

Recep Tayyip 
Erdoğan
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‘B u Ne Dünya’ ve ‘Yalan’ şarkıla-
rıyla tanınan ve 45 yıldır müzik 
hayatındaki yerini istikrarlı bir 

şekilde koruyan güçlü bir ses sanatçısı, 
Yeliz.... Yıllardır ayakta kalabilmesini şarkı-
lardan çok duruşu ve karakterine bağlıyor. 
Ona göre, sanatçının eskisi olmaz. Yeliz bu 
yıl 45. sanat yılını kutluyor. Şimdi, 1995 yı-
lında Ahmet Kaya tarafından yorumlanan 
Beni Vur ’la müziğe döndü. 
 
Öncelikle ilk çıkış yaptığınız yılların 
müziğiyle sosyal hayatını, şimdiki 
zamanla karşılaştırır mısınız? 
Bir kere sosyal medya var ve herkes istediği 
gibi şarkısını söyleyip, paylaşabiliyor. Bizim 
çıktığımız yıllarda denetim vardı ve gerçek 
şarkılar üretiliyordu. Şimdi o duygular, o 
şarkılar yakalanmıyor. Hala eski şarkılara 
rağbet var. Demek ki yeniler kesmiyor. Gü-
nümüzde ünlü olmak, şarkıyı duyurmak çok 
daha kolay. Ha hangi birisi kalıcı oluyor 
orası tartışılır. 
 
Bir yerde çok canımı yaktılar  
demişsiniz. Bu ülkede kadın olmak, 
şarkıcı ve ünlü olmak zor galiba 
siz neler söylersiniz? 
Evet canımı yaktılar ama ben her zaman ca-
nımı yakanı zamana bırakırım. Canımı 
yakıp beni dibe vurdurmaya çalışanlar oldu. 
Dibe de vurdum ama sabır, inanç ve çok 
sevdiğim dostlarım sayesinde yeniden külle-
rimden doğdum. Ben güçlü bir kadınım beni 
öyle kolay yok edemezler. 
 
Bugünlere kadar üreterek gelmiş 
bir sanatçısınız bunu nasıl  
başardınız? 
Şarkılardan çok duruş ve 
karakter diyorum. 
Hiçbir zaman ki-
şiliğimi ve ka-
rakterimi 
satma-
dım. 

İnsanların beni bu kadar sevip de 45 yıl gibi 
bir süre ayakta tutması, dokuz yıldır sahne 
aldığım yeri doldurmasını bununla bağdaş-
tırıyorum. Ben magazinsel bir tip de deği-
lim. Şu an bizim piyasa malum magazinle 
gidiyor. İnsanların iyiyle kötüyü ayırdığını 
düşünüyorum. Başarının kaynağının da bu 
olduğunu düşünüyorum. 
 
O dönemden ayakta kalan, mesleğini 
icra eden nadir isimlerdensiniz… 
Sanatçının eskisi olmaz. Sanatçı zamansız 
ve yaşsızdır. Dürüst, samimi ve doğru ol-
maya geleceğim yine. Bunları hayatında var 
edenler her zaman kalıcı olur zaten. Sabun 
köpüğü olanların alt yapılarının olmadığını, 
şişirme işlerle sadece dönemsel popülerlik 
yakaladığını artık bilmeyen yok. 
 
Müzik piyasasını son halini nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Valla bu aleme aklımın ermediğini her fır-
satta söylerim. Bu dünyanın içinde olup, 
aynı zamanda doğru kalabilmek zordur. 
Ben bunu başardım. Kimseye biat etmedim, 
kimseyi kıskanmadım ve hasetlik de yapma-
dım. Neysem oyum. Ayak oyunlarının 
içinde olmadım. Küçük hesapların kadını 
hiç olmadım. Oyunu onların kuralına göre 
oynasaydım bambaşka bir yerde olurdum. 
Olanların tercihlerine saygım var ama 
benim hiç işim olmaz. 
 
En çok neyi eleştiriyorsunuz 
bu piyasada? 
Benim hep söylediğim bir şey var maalesef 

hak etmeyenler 

alkışlanıyor. Herkesin aynı oranda alkışlan-
maması gerekiyor bu memlekette. Elmalar 
armutlar birbirine karışmış. Her önümüze 
çıkanı bağrımıza basıp alkışlarsak gerçek sa-
natçının terazisinin kantarı kaçar. Ben popü-
ler değilim, klasiğim. Popüler olayım, herkes 
beni konuşsun gibi bir çabam hayatım 
boyunca hiç olmadı. Bu uğurda  kendimi 
şuursuzca paralamam. 
 
Duygusal bir tarafınız hep var 
Evet duygusalım, biraz da ince ruhlu. Pek 
çok konuda ince düşündüğüm için hayatta 
çok kırılıyorum. En şikâyetçi olduğum 
yanım ise aşırı oto kontrolcü olmam. Hiç 

mekanik bir insan olmadım. Piyasadakile-
rin çoğu mekanik ve âleme uygun yaşı-

yor. Hem sanat hem de ilişki 
anlamında. Ben kalp ve yürek in-

sanıyım. Kalbimin atmadığı hiç 
bir işte beni göremezsiniz. 

 
Bu kadar yaşanmışlık 
bir kitap olmaz mı? 
Son yıllarda sanatçıla-
rımız hayatlarını 
kitap olarak 
yazmaya başladı. 
Düşünmüyorum. En 
azından şu an için di-
yeyim. Benim yazaca-
ğım kitap suya sabuna 
dokunmadan yazılacak 
türden bir şey olmaz. 
Ben rumuz kullanma-
dan herkesin adını tek 
tek yazmazsam o kitabın 

bir anlamı kalmaz ki. 
Hep söylüyorum sansür-

süz bir kitap yazarsam il-
tica etmem gerekir diye. O 

kitap bir gün çıkarsa ben her-
kesin yüzüne bakarım da bazı-

ları benim yüzüme hiç bakamaz. 
 
Geçenlerde sosyal medyada 

kürk giyenleri eleştirdiniz. 
Bu tepkiniz hâlâ sürüyor mu? 

Bugüne kadar hiç gerçek deri kullan-

madım. Kürk giymeseniz ölür müsünüz? 
Annenizin karnından kürkle mi doğdunuz 
yani? Isınmak için kürke ihtiyacım yok. 
Kürkü geçtim 100 bin TL’lik lüks çantaların 
kullanılması bile görgüsüzlük. Sonuçta he-
pimiz iki metrelik mezara gireceğiz. 
 
Hâlâ isteyip de yapamadığınız 
bir şey var mı? 
Çok var. En büyük hayalim Açıkhava’da 
konser vermek. Hem bizim hem de Batı 
sazlarının olduğu bir orkestra ile birlikte.  
Açıkhava’da bir konser vermeden ölürsem 
gözlerim açık gider. Ayrıca Senelerdir söylü-
yorum; bana futbol programı yaptırın, 
reyting rekorları kırdırırım diye. Öyle bir 
programı bana verin bakın neler oluyor. 
Televizyon dünyasında spor programlarının 
çehresini değiştiririm. 
 
Futbol düşkünlüğünüz dillere destan. 
Aynen öyle söz konusu futbol olunca bende 
hayat duruyor. Maçlarda totemlerim vardır. 
Çok iyi bir izleyiciyim ve bilgim oldukça faz-
ladır. Hatta takılıyorum hep yanıma güzel 
bir futbol adamı yakışır diye. Evde hiç hır 
gür çıkmaz. Huzur içinde maçımızı izleriz.  
Bir erkek daha ne ister? 
 
Aşk ile aranız nasıl? 
Hayatınızda biri var mı? 
Aşka aşık bir kadınım. Yoğun yaşıyorum 
aşık olunca. Gelgelelim bu yoğunluğu hak 
edecek insan bulmakta zorlanıyorum. Her-
kes sahte. Adam gibi adam diyorsun bir ba-
kıyorsun bin tane yanlışı ile seni hayal 
kırıklığına uğratıyor. Kendilerini öyle güzel 
ambalajlıyorlar ki hemen kanıveriyorsun. 
 
Bir röportajınızda Kayahan’a platonik 
aşık olduğunuzu söylemişsiniz? 
Evet. Kayahan benim için çok önemlidir. 
Hala bir şarkısını duyduğumda ya da söyle-
diğimde burnumun direği sızlar. Aşk öte-
sinde bir sevgim vardı Kayahan’a. Çok iyi 
dosttuk kendisiyle. Sabahlara kadar çok 
sohbetimiz oldu. Aramızda duygusal an-
lamda hiç bir yakınlaşma olmadı. Kayahan 
benim için bambaşka bir yerde. 

Geldik son single’a. Nasıl çıktı? 
Ben evde oturup bangır bangır müzik dinle-
rim. Kayahan ve Ahmet Kaya, benim hasta-
lık derecesinde bağlı olduğum iki müzisyen. 
İnşallah Kayahan’dan da bir şarkı okurum. 
Ahmet’in şarkılarını sahnede okurum hep. 
Beni Vur’u okumadım bile. 
 
Neden? 
Biri duyar da okur diye! Yıllardır korkuyor-
dum birisi okur diye, ödüm patlardı.  
Özgür Aras aradı, hadi 45. Yıl’a özel  
bir şey yapalım dedi. Samsun Bey’le 
(Demir) konuştuk, DMC’den, o da çok se-
vindi. İlk menajerim Şenay Düdek’le konuş-
tum. Ne okusam diyoruz, sürekli 
yazışıyoruz falan.  
Birdenbire “Yeliz n’apıyorsun, ‘Beni Vur’  
var ya” dedim. Şarkıyı çok güzel sözlerle 
emanet ettiler bana.  
 
En çok neresi vurdu? 
“Sana bir sırrımı söyleyecektim, seni alıp 
götürecektim…” Beni mahvetti burası. Hep 
ağladım. Çok ağladım. Bu benim Ahmet 
Kaya’da bir numaram. Alper Atakan muh-
teşem bir altyapı yaptı. Gitarla ortak bir ton 
bulduk. Bir saatte okudum stüdyoda. 
O kadar dolmuş ki içim zaten…  
 
Ne heyecanlıdır o bekleme de… 
Hem de nasıl. Yayınlanınca da ağladım. 
Zaten şarkıyı dinleyip hala ağlıyorum. 
Çok duyguluyum zaten. 
 
Zaten sanatçı öyle oluyor biraz da. 
Aslında sanatçı duygulu olacak diye bir 
kural yok. 
Çok duygusuz okuyanları da biliyorum ben. 
Duygulu kişi kendini belli eder. Duruşun 
başka olur. Yıllardır benim duruşum hep 
aynı, hiç bozmadım. Beni yeni tanıyanlar, 
hep tahmin ettiğim gibisiniz  derler. Başka 
nasıl olacaktım ki? 
 
Yeni jenerasyonlar da sizi keşfettiler; 
hatta belki de hiç unutulmadınız… 
Yalan’la gençler keşfetti. Bir de Bu Ne 
Dünya Kardeşim’i biliyorlar.

45 yıldır müzik hayatında olan ve birbirinden güzel şarkılarıyla adından övgüyle söz ettiren Yeliz, samimi açıklamalarda 
bulundu. Kendisini hala genç hissettiğini anlatan Yeliz, “Sanatçının eskisi olmaz. Sanatçı zamansız ve yaşsızdır” dedi 

SANATCININ 
ESKISI OLMAZ

“Sanatçının eskisi 
olmaz. Sanatçı zamansız 
ve yaşsızdır. Dürüst, sa-
mimi ve doğru olmaya 
geleceğim yine. Bunları 
hayatında var edenler 
her zaman kalıcı olur 
zaten. Sabun köpüğü 

olanların alt yapılarının 
olmadığını, şişirme iş-
lerle sadece dönemsel 
popülerlik yakaladığını 

artık bilmeyen yok.”

SEDAT 
SARIKAYA

SÖYLEŞİ“

Mehmet Teoman’ı tanıyın 
Farketmeden ezberlediğimiz “Kadınım” ve “Beni benimle bırak” gibi unutulmaz şarkı 

sözlerinin yazarı Mehmet Teoman hayatımıza kelimeleriyle dokundu. Ama biz onu 
değil, bize bu şarkıları sevdiren yorumcuları tanıdık. Şimdi onu tanımanın zamanı!  

MEHMET Teoman’ın macera dolu ren-
kli yaşamıyla, Türkiye’nin canlı eğlence 
tarihinin yanyana akıp gittiği nehir söyle-
şiyi Metin Solmaz yaptı. Mehmet Teo-
man sözünü sakınmıyor. Haylazlıklarını, 
maceralarını, aşklarını, mutluluklarını, 
acılarını, her şeyi açık açık anlatıyor. An-
kara’dan Paris’e, İstanbul’dan Bodrum’a 
uzanan, dünyanın dört yanına dağılan 
hikayeleriyle renkli bir hayat onunki. Ki-
tabı okurken bir yandan Mehmet Teo-
man’ı yakından tanıyacak, diğer yandan 
Türk pop müziğinin tarihine tanıklık 
edeceksiniz. Bir ucunda motosiklet, gez-
ginlik, macera, gece hayatı; bir diğer 
ucunda dervişlerden mafya babalarına, 
politikacılardan büyük patronlara bir ak-
siyon romanı gibi okuyacaksınız. Bir so-
lukta bitecek. Bu kitap aynı zamanda 

içinden Nükhet Duru, Candan Erçetin, 
Ayşegül Aldinç, Neco, Neslihan Yargıcı, 
Timur Selçuk, Tanju Okan, Vedat Sak-
man, Zuhal Olcay, Seyyal Taner, Duygu 
Asena, Yıldırım Türker, Sezen Aksu, Ti-
raje Başaran, Doğan Canku, Ali Poyra-
zoğlu, Çetin Altan hatta Vehbi Koç 
geçen bir çeşit canlı Türkiye eğlence ta-
rihi... 

Kitaptan; 

Hiç mi hiç tutmadı gözümüz. Meğer, 
Ajda Pekkan’mış o! 
“Galatasaray Vokal Grubu olarak bizi 
ayda bir Çatı’ya çıkarıyor İlham Gencer. 
Bir gün ‘Çocuklar, sizde bir kız eksik,’ 
diyor, ‘Gruba bir kız alın.’  
Bir kız getirdi. Hiç mi hiç tutmadı gözü-
müz ama… ‘Çok iyi bu kızın sesi’ dedi.  

Biz istemedik. ‘Kız-mız, uğraşamayız’ 
dedik… Meğer, Ajda Pekkan’mış o!  
Reddettik. Ajda Pekkan, Timur Selçuk 
hariç hepimizi solladı sonra tabii…” 
Tanju kafasında demiş ki ‘Bu adam söz 
yazar’ 
“Tanju beni aldı karşısına bir gün, dedi ki 
‘Mehmet, senin bana şarkı sözü yazman 
lazım.’ ‘Nerden çıkartıyorsun,’ dedim. 
Benim böyle bir yeteneğim 
de yok, aklımda böyle bir fikir de yok. 
‘Hayatımda böyle bir şey 
yapmadım,’ dedim. Hayatımda ilk şarkı 
sözümü Moustaki’nin meşhur şarkısını 
‘Dans Ettiğin Kadar Dans Et, Şu Dünya 
Üstünde’ diye Türkçe olarak yazabildim. 
Nükhet’teki bu dirayet, bu hırs olma-
saydı, ben olamazdım. 
“Valla işin özünde şöyle bir şey var, ben  

bunu Nükhet’in kendisine de söyledim. 
Nükhet’teki bu dirayet, bu hırs olma-
saydı, ben olamazdım. Belki bambaşka 
bir şey olurduk. Bizi; Cenk Taşkan, 
Nukhet Duru, Mehmet Teoman’ı bir 
arada tutan Nükhet’tir. Bir 
kere Cenk Taşkan’la ikimizi çok heyecan-
landırdı Nükhet, çok!  
Ve Nükhet’le flört de yok daha o zaman. 
Bu arada şöyle bir şey var: Çok ortalıkta 
Nükhet. Ben bir gün dedim ki 
‘Nükhet, sen artık karar vermelisin. Ya 
bu hayat ya da çok ciddi bir şekilde 
kariyerine eğilmek zorundasın artık, da-
ğılıyorsun,’ dedim. Hastalandı bu laf 
üzerine. Ciddi hastalandı. Ateşi kırk de-
recenin üstüne çıktı. Ben 
Nişantaşı’nda kucağımda götürdüm 
doktora. Ölüyordu az daha!”
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Bayern Münih  
ezdi geçti

ALMANYA Bundesliga’nın 24. haftasın-
daki dev derbide Bayern Münih evinde 
Dortmund ile karşılaştı. Allianz Arena’da 
oynanan Der Klassiker’i 2-0 geriden gelen 
Bayern Münih 4-2 kazandı. Dortmund, 2. 
ve 9. dakikalarda Norveçli yükselen yıldız 
adayı Erling Haaland ile 2 farkı yakaladı 
ancak maçın geri kalanında işler istedikleri 
gitmedi. Bayern Münih’e galibiyeti getiren 
goller, ikincisi penaltıdan olmak üzere 26, 
44 ve 90’da Lewandowski ile 88. dakikada 
Goretzka’dan geldi. Bayern Münih böy-
lece, Dortmund’u konuk ettiği son  
4 maçta rakip ağlara toplam 19 gol gön-
dermeyi başardı. Bu sonucun ardından 
Bayern Münih üst üste 2. galibiyetini aldı 
ve 53 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. 
Son 5 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan 
Dortmund ise 39 puanda kaldı. Bundesli-
ga’nın 25. haftasında Bayern Münih dep-
lasmanda Werder Bremen ile 
karşılaşacakken, Dortmund evinde Hertha 
Berlin’i konuk edecek.

79 YAŞINDAKİ eski İskoç teknik 
adam, hayatını konu alan "Sir Alex 
Ferguson: Asla Pes Etme" isimli 
belgesel hakkında çevrim içi dü-
zenlenen etkinlikte konuştu. Beyin 

kanaması geçirdiği güne dair fazla 
bir şey hatırlamadığını kaydeden 
Ferguson, "O cumartesi sabahı 
bayıldığımda neler olduğu hak-
kında hiçbir fikrim yok. Sadece 

düştüğümü hatırlıyorum, bir de 
hava güzeldi. İnsanlar hastanede 
oturup konuştuğumu söylüyorlar 
ama bunlar benim aklımda yok." 
ifadelerini kullandı. 

FERGUSON: ÇARESİZLİKTEN ÇOK AĞLADIM

F enerbahçe Başkanı Ali Koç, NTV’de 
yayınlanan ‘O Anın Hikayesi’nde 
Tuğba Dural’ın sorularını yanıtladı. 

Fenerbahçe yönetimine girme serüvenini 
anlatan Koç, 12 Mayıs 2012’de oynanan 
Galatasaray maçında yaşananların bir 
FETÖ kumpası olduğunu söyledi. Sosyal 
medyayı ciddiye almadığını söyleyen Baş-
kan, dış faktörlerle mücadele ettiklerini be-
lirtti. İşte Ali Koç’un açıklamalarından satır 
başları: 

Denizli maçı dizayn edildi 

”Yıl 2006. Fenerbahçe, Aziz Başkan önder-
liğinde, Christoph Daum’un hoca olduğu 
bir dönemde, üst üste 3. şampiyonluğa çok 
yakınken, Denizli’de bir maç yaşandı. O 
maç bugün yaşansa, o şekilde bitirilemezdi. 
14 defa maç durdu. Hepsi dizayn edilmişti. 
Çok kanıma dokunmuştu. O maç bitti, biz 
hastaneye gittik eşimle, sabah da kızım 
Leyla doğdu. Şampiyonluğun gittiğinde de-
ğilim, bize yaşatılan konudayım. Bir yöneti-
cimizin kızının düğünü, Aziz Başkan bana 
“Yönetime girer misin?” dedi. Kanıma da 
dokunmuş, hiç düşünmeden “Evet” 
dedim.” 

İnsanları tahrik ettiler 

”Bizim aile geleneğimizde böyle bir şey yok. 
Babayla, anayla, kardeşlerle istişare edersin. 

Büyükler, karım. Evet dedim ve ailemde 
kimseye söylemedim. Her zaman söyledi-
ğim gibi, bazen özür dilemek, izin almaktan 
daha kolaydır. Pazar sabahı bir uyanıyorlar, 
yönetimdeyim. 12 Mayıs 2012 de FETÖ 
kumpasıdır… Maç bitince, polisler Fener-
bahçe taraftarını kışkırtmak için birden bire 
Galatasaray takımının etrafını çevirdi. 
Onlar da kutlama yapıyorlar. Kalkanlarla 
seyircilere gitmeye başladılar. Biber gazları 
sıkılmaya başlandı, kalkanlar çıkarıldı. 
Çocuk, kadın dinlemediler.” 

En acılı günlerden bir tanesi 

”O süreçte rakip takım Galatasaray, öyle 
söylemlerde bulundu ki, iki çok önemli 
camia arasında yıllarca onarılamayacak bir 
tahribat yarattılar. Sağolsunlar. Sonra polis-
ler çekildiler, soyunma odalarına doğru, 
stattan ayrılıyor gibi. Daha fazla seyirci indi. 
Sonra bir daha yüklendiler seyircilere. Yani 
en acılı günlerden bir tanesidir.” 

Yerin dibine girebilirsiniz 

“FETÖ, hâlâ Türk futbolunun içindedir. 
Yakın zamanda çok yeni şeyler çıkacak, gö-
receksiniz. Devlete çağrımdır, bu örgütü fut-
boldan temizleyin. Geçmişte yaşanılanlar 
toplumsal kaos yaşattı. Kardeşi kardeşe kır-
dırdılar. Her zaman aramızda rekabet var 
ama insanları nefret noktasına getirdiler. 

Futbol, bu ülkedeki en ayrıştırıcı unsurlar-
dan biri oldu. Fenerbahçe enteresan bir 
camia. Bilhassa 3 Temmuz’dan sonra hakkı 
da var taraftarın, çok sahiplendiler. Talepkar 
bir camia. İki günde yüceltilebilirsin, iki 
günde yerin dibine gidebilirsin. Bu ülkede 
futbol, futbol değildir. Saha dışında çok şey 
oluyor.” 

Aziz Yıldırım'la ilişkiler 

“Geçmişte yaşanılanlar toplumsal kaos ya-
şattı. Kardeşi kardeşe kırdırdılar. Futbol, ül-
kedeki en ayrıştırıcı unsurlardan biri oldu. 
İnşallah tez zamanda, bu zihniyetin kilit 
noktalarıyla futbolun içinde yer aldığının 
kanıtları olacak. Benim taşıdığım zihniyet, 
ilkeler, yapıcı rekabet, sahada kora kor reka-
bet, saha dışında beraber hareket edelim 
falan, gösteriyor ki Türkiye bu işten çok 
daha uzak, o noktalara gelmesi zaman ala-
cak. 2012-2015 arası inişli çıkışlı bir dönem 
yaşadık. 3 Temmuz’un bize verdiği maddi 
manevi zararlar devam ediyor. Yönetimsel 
yapılan yanlışlıklar. Benim ve Aziz Başkan 
arasında yaşanan bazı sebeplerden dolayı 
aday olmaya karar verdim ve seçimi kazan-
dım.” 

Trabzonspor maçı malum 

“Fenerbahçe enteresan bir camia. Bilhassa 
3 Temmuz’dan sonra hakkı da var tarafta-

rın, çok sahiplendiler. Talepkar bir camia. İki 
günde yüceltilebilirsin, iki günde yerin di-
bine gidebilirsin. Bu ülkede futbol, futbol 
değildir. Saha dışında çok şey oluyor. Dış 
faktörlerle boğuşuyoruz. Sosyal medyayı 
ben takmıyorum ama futbolcularımız takı-
yor, çalışanlarımız takıyor. Düne kadar Erol 
hocayı yerden yere vuruyorlardı, Trabzon 
maçından sonra ne kadar büyük hocay-
mış… Taraftarlarımızdan rica ediyorum, dış 
faktörlerle mücadele ederken bir de sizinle 
mücadele etmek zorunda kalmayalım. Siz 
derken, samimi taraftarları demiyorum. Bir 
maç sonucuyla ne şampiyonluk havasına 
girsinler ne de karalar bağlasınlar. Tenkit 
edecekseniz, beni edin.” DHA

OLİMPİYATLARA ilk kadın sporcuyu 
gönderen kulüp Beşiktaş… Üç büyükler 
arasında kadın futboluna yatırım yapan 
da… 8 Mart Dünya Kadınlar günü çer-
çevesinde bir dizi etkinlik düzenleyen 
Beşiktaş, Vodafone ile sponsorluk anlaş-
ması imzaladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, 
Beşiktaş ve Türk sporu için kadın futbo-
lunun önemine değindi önce. Çebi, 
“Kadın futbolcularımız bizi iyi temsil etti 
ama bizden daha çok kadınlarımızı çok 
iyi temsil ettiler. Geçen sene çok hoş, 
güzel ve anlamlı şekilde Atletico Mad-
rid'le özel bir maç yapıldı. Stat doluydu. 
Pandemi nedeniyle yeni etkinliğimiz ne 
zaman yapılacak bilemiyoruz. Kadın 
futbol takımımızın maç yapacağı bir 
planlama içindeyiz” dedi 
ve şöyle devam etti: 

İş kadını da var, anne de 

“Kadın futbol takımımız içinde 20 öğ-
retmen ve 20 öğrenci var. Bunun ya-
nında bir iş kadınımız ve bir aile annesi 
var. Öğrenci ve öğretmenlerin de çok 
önem ifade ettiği bu dünyada, kadınları-
mızın, futbol takımına nasıl yansıdığını 
da görüyorsunuz. Erkeklerle kadınlarda, 
Süper Lig'de temsilcisi olan tek kulüp 
Beşiktaş. Rakiplerimizin de bu alanda 
olması, marka değerimizi yükseltir. On-
ların da kadın futbol takımı kurması ko-
nusunda gerekli girişimleri yapacağım.” 
“Kadınlarımızın ne kadar güçlü oldu-
ğunu göstermek bizim için keyif olacak. 
Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de bekli-
yoruz. Erkeklerde nasıl altyapımız varsa 
kadın takımı için de planlarımız var. Ka-
dınlarımızla gurur duyuyoruz. Her 
zaman kadınlarımızın destekçisiyiz her 
gün kadınlarımızın günüdür.”

TÜRK futbol tarihinde ilk resmi maçın 
oynandığı stat olan ve 2014 yılında 
tekrardan yapımı kararlaştırılan İzmir 
Alsancak Stadı, yeniden futbol müsa-
bakalarına kapılarını açmak için gün 
sayıyor. 1939 yılında kullanımına baş-
lanan ve Türk futbol tarihinde ilk 
resmi lig maçına ev sahipliği yapması 
ve ilk golün atılması bakımından çok 
önemli bir yere sahip olan İzmir Al-
sancak Stadı, ömrünü doldurması se-
bebi ile 2014 yılında yeniden yapım 
sürecine girmişti. Yeniden yapım sü-
reci neredeyse biten stat hakkında ko-
nuşan İzmir Spor Kulüpleri Birliği 
Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, 
“Stadımız yüzde 90 oranında tamam-
lanmış durumda. Bütçede ise yüzde 
75 civarındayız. Yaklaşık 5 ay kadar 
sonra bitirmeyi hedefliyoruz. Son ola-
rak 35-40 milyon TL arasında bir ek 
iş kaldı. Buna Passolig sistemi, tribü-
nün koltukları ve sahanın çimlendiril-
mesi de dahil. Şimdi ikmal ihalesini 
bekliyoruz, ihale de sonuçlandıktan 
sonra inşallah yeni sezonda artık tek-
rardan Alsancak Stadı’nda olacağız” 
diyerek yeni sezonda Alsancak 
Stadı’nın taraftarlar ile yeniden 
buluşacağı müjdesini verdi. 

KADINLARIN GÜCÜNÜ 
GÖSTERELİM

ALSANCAK STADI 
GERİ DÖNÜYOR

44 yıllık özlem bitecek

'Kadınlarımızın gücünü göstere-
lim' diyerek Fenerbahçe ve  

Galatasaray'a seslenen Beşiktaş 
Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Kadın-

larımızın ne kadar güçlü oldu-
ğunu göstermek bizim için keyif 

olacak” ifadelerini kullandı

FETO HALA  
FUTBOLUN  
ICINDE!

SP   R

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, NTV canlı yayınında gündemi  
değerlendirdi. Sarı lacivertli camiaya başkan olma sürecini anlatan  
Koç’un ‘FETÖ hâlâ Türk futbolunun içindedir’ sözleri gündem yarattı

YENİ 
ŞEYLER 

ÇIKACAK

“BU seçim döneminde ne olacağını 
kendim açısından bilmiyorum. Ben 
olayım, olmayayım, Fenerbahçe’ye 
başkan adayı olacak isimler bir an evvel 
çıksın. 2006’da girerken kimseye sor-
madık, emrivaki yaptık. 2018’de sor-
madık ama söyledik öncesinde. Bu 
sefer, evdekiler arıza çıkarmaya başladı. 
Ben bu seçim döneminde aday olup  
olmayacağımı bilmiyorum”

Evdekiler arıza çıkardı 

Koşar adımlarla Süper Lig'e gelen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, “44 yıllık Süper Lig özlemini artık bitireceğiz” dedi
TFF 1. Lig'de fırtınalar estiren Giresuns-
por her geçen hafta Süper Lig'e biraz 
daha yaklaşıyor. 16 haftalık yenilmezlik, 
üst üste ise 12 maçlık galibiyet serisi ya-
kalayan yeşil-beyazlılar beklentilerin üs-
tünde bir performansla zirveye oturdu. 
Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü 
Hakan Keleş sezon başında yaşadıkları 
zorluklardan bu noktaya gelmelerinin 
kolay olmadığına dikkat çekti. Sezona 
iyi başlayamadıklarını ancak sonrasında 
toparlandıklarını belirten Keleş şunları 
söyledi: “Sıfırdan bir takım kurmuştuk. 
Takım uyumunu sağladıktan sonra üst 
üste 12 kez galibiyet gelerek bu ligin re-
korunu kırdık. Mütevazı bir kadromuz 
var. Büyük bütçeli takımlarla yarışıyo-
ruz. Devre arasında Bursa ve Eskişe-
hir'le birlikte transfer yapmayan 3 
takımdan birisiyiz. Biz mevcut oyuncu-
larımıza güvendik. Onlar da bizleri 
mahcup etmediler.” 

68 puan yeterli olur 

“Ligin boyu kısalıyor, 3. sıradaki rakibi-
mizle aramızda sadece 7 puan fark var. 
Son haftalara doğru play-off hattındaki 
rakiplerimizle maçlar yapacağız. Oraya 
biraz daha kredili bir şekilde gitmek isti-
yoruz. Kafamızda bir puan hedefi belir-
ledik. Geçen sene Hatayspor 66, 
Erzurumspor 63 puanla Süper Lig'e 
çıkmış, biz şu anda 53 puan sahibiz. 
Yaklaşık 15 puan daha aldığımızda 68 
puanın bizi rahatlıkla Süper Lig'e çıka-
rabileceğini 
düşünüyorum.” 

Sıfırdan yapılanma yaptık 

“Kulüpte sıfırdan bir yapılanma vardı. 
Başkanımızla aşama aşama düzenimizi 
oturttuk. Sezon başı sözleşmesi devam 

eden 1 oyuncumuz vardı ve transfer 
tahtamız kapalıydı. Genç oyuncularla 
kampa gittik. Bu nedenle kampta hazır-
lık maçı yapamadık. Ligdeki ilk maçı-
mıza gençlerle çıktık. Giresun halkının 
44 yıllık süren bir Süper Lig özlemi var. 
Onu sonlandırmak için çaba gösteriyo-
ruz.” 

Tek hedef Süper Lig 

“Şu anda tek hedefim şampiyon olarak 
Süper Lig'e yükselmek, başka bir şey 
düşünmüyorum. Önemli olan sonuç 
almak. Bu sonuca ulaşmak için elimiz-
den geleni yapıyoruz. Artık bizim final 
maçlarımız var, inşallah onları da güzel 
bir şekilde atlatıp mutlu sona ulaşırız.” 

Altyapıdan gelenler var 

“Genç oyuncularımızı altyapıdan A ta-
kıma kazandırmak için sezon başında 
ilk 15 gün onlarla antrenman yaptım. 
Erol Can'ı kadromuza kattık. Fatih, 
Arda, Alperen, Atakan gibi altyapıdan 

A takıma kazandıracağımız oyuncuları-
mız var. Onlara da zamanı geldiğinde 
şans vereceğiz.” 

Muslera’yı ayrı seviyorum 

Takımın altyapısından yetişen kaleci 
Onurcan Piri, Süper Lig yolunda ilerle-
dikleri maratonda bir Giresunlu olarak 
ekstra motive olduğunu söyledi. 26 ya-
şındaki file bekçisi hedeflerini anlatırken, 
“Başarının sırrı içeride aile ortamı. İlk 
hedefim Giresunspor'un Süper Lig'e çı-
karmak. Tabii ki herkesin bir hayali var-
dır, Türkiye'de 4 büyük kulüpte forma 
giymek. Yaşım 26, neden olmasın?. 
Muslera'ya ayrı bir sevgim ve saygım 
var. Ben bir kaleci olarak Muslera'nın 
Türk futboluna çok şey kattığını düşü-
nüyorum. Gençlere örnek oldu. Rüştü 
Reçber, Volkan Demirel, yabancılardan 
Muslera ve Taffarel benim örnek aldı-
ğım isimler” ifadelerini kullandı. 

Milli Takım’ı istiyorum 

Giresun altyapısının yetiştirdiği bir 
başka değerlerden biri olan Erol Can 
Akdağ da mutlu sona çok yaklaştıklarını 
söyledi. “4-5 galibiyetin Giresunspor'a 
şampiyonluğu getireceğini düşünüyo-
rum. 65 ya da 66 puanın bizi şampiyon 
yapacağına inanıyorum” diyen 24 ya-
şındaki orta saha, şöyle devam etti: “Ta-
kımda oynayan oynamayan herkes 
birlikte savaşıyor. 44 yıllık bir Süper Lig 
hasreti var ve uzun yıllar sonra bu he-
defe çok yaklaşmış durumdayız. Hede-
fim önce Giresunspor ile şampiyonluk 
yaşamak ve bu formayla Süper Lig'de 
yer almak. Her futbolcu gibi A Milli 
Takım formasını giymeyi de çok istiyo-
rum. En büyük hedefim bu. Bunun için 
de çok çalışıyorum.”
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F enerbahçe, Süper Lig'in 29. hafta-
sında bu akşam deplasmanda İtti-
fak Holding Konyaspor ile 

karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir 
Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaş-
mayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. 
Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen 
ve son haftada sahasında Fraport TAV An-
talyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, 
kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedef-
liyor. Fenerbahçe haftaya 55 puanla 3. sı-
rada giriyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta 
saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun, İttifak 
Holding Konyaspor maçında takıma dön-
mesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan ve ta-
kımla çalışmalara başlayan Gustavo, 2 
Şubat'ta Atakaş Hatayspor deplasmanında 
sakatlanmıştı. Ligde son 5 maçı kaçıran 
Gustavo, teknik direktör Erol Bulut'un 
görev vermesi halinde Konyaspor karşı-

sında oynayabilecek. 
Fenerbahçe'nin devre arası transferlerin-
den İrfan Can Kahveci'nin ilk kez ilk 
11'de oynaması bekleniyor. Transferi 
uzun süre konuşulan İrfan Can, sakatlığı 
sebebiyle takımından uzak kalmıştı.Geç-
tiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor'a 
karşı sonradan oyuna dahil olarak ilk kez 
sarı-lacivertli formayı giyen İrfan Can, 
teknik direktör Erol Bulut'un görev ver-
mesi halinde ilk kez Konyaspor maçında 
ilk 11'de görev yapacak. 

Fenerbahçe'de 4 eksik 

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor 
deplasmanında 4 futbolcusundan yarar-
lanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakat-
lıkları bulunan Mesut Özil, Sadık 
Çiftpınar ve Diego Perotti, Konya'da 
forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı 

sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle du-
rumu değerlendirilecek Caner Erkin de 
Konya'da olmayacak. 

5 oyuncu sarı kart sınırında 

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza 
sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte 
Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan 
Gümüş ve İrfan Can Kahveci yarın sarı 
kart görmeleri halinde Gençlerbirliği ma-
çında yer almayacak. Diğer yandan sarı 
kart sınırındaki Caner Erkin ise takımdan 
ayrı özel bir program dahilinde çalışıyor. 

Önemli notlar 

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyas-
por, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı kar-
şıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 
1988-1989 sezonunda mücadele etmeye 
başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 

maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip 
gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 30 kez 
yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç 
berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 
toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle 
yanıt verdi. Fenerbahçe ile Konyaspor, 
Süper Lig'de Konya'da 19 kez karşı kar-
şıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasman-
daki 13 maçı kazanırken, 4'ünü kaybetti, 
2 müsabaka da berabere bitti. Fener-
bahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 
24 gol gördü. Geçen sezon Konya'da ya-
pılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı. 

Farklı skorlar 

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en 
farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezo-
nunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. 
Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 
maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.  
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TRABZONSPOR ile Aytemiz Alan-
yaspor, bugün Trabzon'da yapacak-
ları maçla ligde 10. kez karşı karşıya 

gelecek. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da 
başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslan-
boğa yönetecek. İki takım arasında bugüne 
kadar oynanan 9 maçta Aytemiz Alanyas-
por'un bordo-mavili takım karşısında üstün-
lüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 
4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise  
2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 3 müsaba-
kada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu 
maçlarda Aytemiz Alanyaspor 14 gol atarken, 
bordo-mavililer ise 9 gol kaydetti. Trabzon'da 
oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, 1 kez 
kazandı. 2 maç konuk takımın üstünlüğüyle 
biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan 
ayrıldı. Bordo-mavili ekip, sahasındaki tek ga-
libiyetini geçen sezon 1-0'lık sonuçla aldı. 
Geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı yene-
rek zirve yolunda tekrar umutlanan bordo-
mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup 
ederek bir engeli daha aşmak istiyor. Trab-
zonspor'da Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet 
Çörekçi ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor  
3 puan arıyor

Trabzonspor ve Alanyaspor bugün karşı 
karşıya geliyor. İki takım arasında geride 
kalan 9 maçta, Akdeniz temsilcisinin gali-

biyetlerde 4-2 üstünlüğü bulunuyor

SÜPER Lig'in 29. haftasında konuk 
olduğu Beşiktaş'a 2-1 kaybeden 
Gaziantep'in deplasmanda kazana-

mama serisi 7 maça yükseldi. Lige iyi bir baş-
langıç yaparak üst sıralarda kendisine yer 
bulsa da son haftalarda yaşadığı puan kayıp-
larıyla orta sıralara gerileyen Gaziantep tem-
silcisi, deplasmanda taraftarını üzmeyi 
sürdürdü. Dış sahada son olarak ligin 14. haf-
tasında Kasımpaşa'yı 4-0 yenen Gaziantep, 
ardından oynadığı 7 deplasman müsabaka-
sında da 3 puan alamadı. Kasımpaşa galibi-
yeti sonrası deplasmanda Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Gazian-
tep, Demir Grup Sivasspor'a 2-1, Çaykur Ri-
zespor'a 3-0, Fatih Karagümrük'e 2-0, 
Trabzonspor'a 1-0 yenildi. İttifak Holding 
Konyaspor'la 0-0 berabere kalan kırmızı-be-
yazlılar, son olarak da Beşiktaş'a 2-1 kaybetti. 
Sezonun geride kalan 29 haftasında 43 puan 
toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip sahalarda 
çıktığı 14 müsabakada 14 puan elde edebildi. 
Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica'nın yerine 
göreve getirilen Portekizli teknik direktör  
Ricardo Sa Pinto ise henüz deplasman 
galibiyetiyle tanışamadı.

Gaziantepspor  
kayıplarda 

SÜPER Lig'in 29. haftasında 1-0 
geriye düştüğü müsabakada Yeni 
Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden 

Yukatel Denizlispor, puanını 24'e çıkardı.   
Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakada Step-
hen Mallan'ın attığı golle 1-0 geriye düşmesine 
rağmen Hugo Rodallega ve Recep Niyaz'la  
2-1 üstünlük kuran Yukatel Denizlispor, ilk ya-
rıyı bu skorla önde tamamladı.  Bu skorla pua-
nını 24'e çıkaran Yukatel Denizlispor, maç 
fazlasıyla MKE Ankaragücü'nü geçerek  
19. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise  
31 puanda kaldı.

Horozlar  
sonunda öttü

Fenerbahçe, bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem 
Fırat Aydınus yönetecek. Sarı lacivertlilerin hedefi Konya'dan 3 puanla dönerek Antalyaspor maçındaki puan kaybını unutturmak

TRABZONSPOR Kulübü 
Asbaşkanı Mehmet Yiğit 
Alp, Trabzonspor Futbol 

Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, 
kulüp yönetim kurulu üyesi Dursun 
Ali Sakarya ile Türkiye Spor Yazarları 
Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin 
yeni hizmet binasını ziyaret ederek, 
hayırlı olması temennisinde bulundu. 
Mehmet Yiğit Alp, burada yaptığı 
açıklamada, göreve başladıkları gün-
den itibaren doğru yatırımlarla bu-
günkü noktaya geldiklerini belirterek, 
"Gerek ekonomik, gerek sportif an-
lamda önemli projeleri hayata geçir-
dik, geleceğe yönelik dikkatli adımlar 

attık. Çok kötü bir noktadan buralara 
ulaştık. Biz dahil hiç kimse bugüne 
bakarken o günleri unutmamalı. El-
bette tüm bunları camiamız ve taraf-
tarlarımızla beraber başardık. Daha 
iyisi için motivasyonumuzu yitirme-
den yolumuza devam etmek zorun-
dayız. Birlik ve beraberliğimizi 
bozmadan, kulübümüzü de kişisel ih-
tiraslarımıza ve hırslarımıza kurban 
etmeden, deyim yerinde ise kayıkçı 
kavgası yapmadan bu çatının altında 
tek bir amaca odaklanmalıyız, Trab-
zonspor'a. Bunun dışında yapılan her 
şey kulübümüze zarar verir." diye ko-
nuştu. 

Avcı ile çalışılmasından yanayım 

Alp, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı 

müzelerine getirdiklerini ve uzun bir 
süre sonra kupa hasretine son verdik-
lerini vurgulayarak, şunları söyledi: 
"Geçen sezon şampiyonluk hedefi-
mizi maalesef gerçekleştiremedik. Bu 
sezon da zirve mücadelesini sonuna 
kadar vereceğiz. Trabzonspor'un he-
defi her zaman zirvedir. Trabzons-
por'umuz bir hikaye yazıyor. 
Hikayenin sonunu inşallah şampi-
yonlukla bitirmek istiyoruz.  
Hocamız Abdullah Avcı, farklı bir 
insan. Hocalığı da insanlığı da çok 
güzel. Müthiş bir karakter. Nihaye-
tinde yaptığı iş ortada. Trabzonspor 
ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa 
dahil olmak üzere 21 maça çıktı. Bu 
maçların 15'ini kazandı, 3 beraberlik, 
3 mağlubiyet aldı. Süper Kupa'yı mü-

zemize getirdi. Süper Lig'de 19 maça 
çıktı. 14 galibiyeti, 3 beraberliği, 
2 mağlubiyeti var.  
Ligde topladığı puan 45. Maç başı 
puan ortalaması 2,5'a denk geliyor. 
Kendisiyle uzun süre çalışılmasından 
da yanayım. Çünkü başarı hemen 
gelmiyor. Bir süreç ve yapılanma 
gerektiriyor. Sayın Avcı da buna çok 
uygun bir isim.  
Hem altyapımızdan hem de transfer 
edeceğimiz yerli ve yabancı oyuncu-
larla güçlü bir Trabzonspor'u oluştu-
racağından şüphem yok." Ziyaretin 
ardından TSYD Trabzon Şube 
Başkanı Selçuk Kılıç, yeni binanın 
hizmete açılmasında yaptığı katkıla-
rından dolayı Mehmet Yiğit 
Alp'e plaket verdi.

Tek amaç Trabzonspor 
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Kulübümüzü de kişisel ihtiraslarımıza ve 

hırslarımıza kurban etmeden, deyim yerinde ise kayıkçı kavgası yapmadan bu çatının altında 
tek bir amaca odaklanmalıyız, Trabzonspor'a." dedi

TEK  
HEDEF  

3 PUAN

FENERBAHCE YARA 
SARMAK ISTIYOR 

Sarı- 
lacivertlilerde  

sakatlıkları bulunan 
Mesut Özil,  

Sadık Çiftpınar  
ve Diego  

Perotti, Konya'da  
forma  

giyemeyecek.

 Sarı-lacivertli  
ekipte Enner Valencia, 

Marcel Tisserand, Sinan 
Gümüş ve İrfan Can 

Kahveci yarın sarı kart 
görmeleri halinde  

Gençlerbirliği maçında 
yer almayacak.
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