
EV HANIMLARIYLA BULUŞTU

ARTIK KADINLARIN SESİNİ DUYUN!
Avcılar Yeşikent Mahallesi'nde market
sahibi Leyla Alcan ve 18 yaşındaki kızı

Betül Erdem, alış veriş yapmak için markete
giren Sabahattin Ö. tarafından darp edildi.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı
polis ekipleri, anne ve kızı darp eden 
Sabahattin Ö'yü gözaltına aldı. Emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
Sabahattin Ö., Adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı. Darp edilen market sahibi Leyla
Alcan, saldırganın serbes bırakılmasına tepki
göstererek, “Artık kadınların sesini duyun.
Bizi koruyun. Yine gelip bizi tehdit edebilir.
Bizim ölmemiz mi gerekiyor. Sesimizi
duyun. Ölmek istemiyoruz” feryadında 
bulundu.
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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, 8 Mart

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde
ev işçisi kadınlarla buluştu. Kaftan-
cıoğlu, “Benim bir kadın olarak da
vatandaş olarak da ayrıca sorum-
luluğum var. Ev işçilerinin sorunla-
rının çözümü için hem TBMM
tarafında hem de İstanbul’da her
türlü katkıyı sunmaya hazırız”
dedi. I SAYFA 7
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Kadın olarak ayrıca
sorumluluğum var

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

Danıştay Avcılar'da 45 
yıldan bu yana hizmet veren

Denizköşkler Mahallesi’ndeki açık
semt pazarının, günümüz koşulla-
rına uygun olmadığına, burada
oturanların sağlıklı bir çevrede
yaşam hakkı bulunduğunu, bunlara
olağanüstü koşullarda ambulans,
itfaiye başta olmak üzere çeşitli
alanlarda hizmet vermesini engelle-

diği için iptal edilmesine ilişkin 
yerel mahkeme kararını onadı.
Diğer açık semt pazarları için de
emsal oluşturan semt pazarının
iptal kararı kesinleşirken, davayı
açanlar, esnaf ve alışveriş ihtiyacı
olanları mağdur etmemek için ka-
rardan 1 buçuk yıllığına feragat etti.
Feragat kararı üzerine semt pazarı
dün yine açıldı.
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SEMT PAZARLARI iÇiN EMSAL OLUŞTURUYOR

Davayı kazanan aile adına ko-
nuşan Selim Keskin, mahalle-

nin eski ailelerinden biri olduklarını,
pazarın yaklaşık 40 yıldır burada ku-
rulduğunu ve giderek büyüdüğünü
belirterek, “Babam, ağır kalp hasta-
sıydı. Kalp pompası ile yaşamını 
sürdürüyordu. Her zaman için 
ambulansa ihtiyacımız vardı. Pazar
gününde ambulansın caddeye gire-

memesi nedeniyle diken üzerinde ya-
şıyorduk. Amacımız belediyeye bir an
önce daha uygun bir yer tespit ederek
pazarı taşıması. Belediye 8 yıl süreyle
adım atmadı. Şimdi de yeni mağduri-
yetler oluştu. Davayı kazandık ama
pazarcıları ve pazardan alışverişi iste-
yenleri mağdur etmemek için 1.5 yıllı-
ğına feragat ettik. Umarız havada
kalmaz” dedi.  I SAYFA 4
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BELEDiYE 8 YIL BOYUNCA HiÇBiR ADIM ATMADI

SAYFA 4

Müslümanlar
savaşıyormuş!

Hüseyin ŞENGÜL SAYFA 5

Ve melankoli

Mehmet Remzi TANIŞ SAYFA 8

Kadın doğulmaz
kadın doğurur 

Dilek BOZKURT

Avcılar’da işçi emeklisi kalp
hastası Halim Keskin’in, 

“Ambulans, itfaiye 
giremiyor” diyerek, pazar

günleri kurulan semt 
pazarının kaldırılması
yönünde açtığı dava, 

ölümünden sonra sonuçlandı.
Keskin’in varislerinin 

sürdürdüğü davada Danıştay,
yerel mahkemenin kararını

onayarak pazarın 
kaldırılmasına hükmetti. 

Danıştay’ın kararı, 
İstanbul’daki bütün semt 

pazarları için emsal 
teşkil ediyor 

SONUNDA ADI BELLİ OLDU

AK Parti'den istifa eden eski
Başbakan Yardımcısı Ali Ba-

bacan, uzun süredir çalışmalarını
yürüttüğü partisini Çarşamba günü
kuracak. Babacan'ın yeni partisinin
isminin DEVA olacağı öğrenildi. 
Öte yandan partinin kurucular kuru-
lunda, aktif görev alan vekillerin de
olacağı iddia
edildi. Ali Baba-
can'la birlikte
Sadullah Ergin,
Nihat Ergün ve
Beşir Atalay 
gibi isimlerin de
kurucuları 
arısında yer 
alacağı belir-
tildi. I SAYFA 7
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Yeni partinin adı 
Deva Partisi olacak

Ali Babacan

AYRIMCILIK DİLDE BAŞLAR

Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu 8 Mart Dünya

Kadınlar Günü mesajının yer aldığı
video paylaştı. Videoda Başakşehir
Belediyesi personeli kadınlar rol aldı.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu, ‘Bayan değil, kadın’ , ‘Bilim
adamı değil bilim insanı’ , ‘Adamakıllı
değil, doğru düzgün’ , ‘İş adamı değil
iş insanı’ , ‘Sözü-
nün eri değil, 
sözüne sadık’
çağrısında bulu-
nan beş kadının
ardından, 
“Ayrımcılık dilde
başlar! Kelimele-
rimizi değiştire-
lim” ifadelerini
kullandı.
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Adamakıllı değil
doğru düzgün!

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

İBB’nin teknoloji üretimine
katkı sağlayan gençlerin 

yetişmesi ve desteklenmesi için 
kurduğu Deneyeap Teknoloji Atöl-
yeler’inde proje şenliği düzenlendi.
“Nesnelerin İnterneti” alanında 
eğitimlerini tamamlayan gençlerin
projelerinden ulaşım, afet yönetimi
ve acil durum başlıklı çalışmalar ilk
üçe girdi. Şenlikte ortaokul katego-
risinde Enes Genç isimli öğrenci 
birinci oldu. I SAYFA 5
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Gençlerden çözüm 
odaklı projeler

KAPILARINI AÇ
SEN DE KURTUL!

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 

Erdoğan, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü dolayı-
sıyla Haliç Kongre 
Merkezi'nde düzenlenen 
‘Türkiye’nin Kahraman
Kadınları’ Programı'nda
konuştu. Konuşmasında
Yunanistan'a çağrıda 
bulunan Cumhurbaşkanı

Erdoğan, “Ey Yunanistan
sana sesleniyorum sen
de kapılarını aç, bu 
yükten kurtul. Bu insan-
lar sende kalmayacak.
Senden Avrupa’nın bir
başka ülkesine gidecek.
Sen niye rahatsız oluyor-
sun? Gitsinler Avrupa’nın
diğer ülkelerine” ifadele-
rini kullandı. I SAYFA 9
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Recep Tayyip
Erdoğan
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İBB iştirak şirketi Spor İstanbul
tarafından düzenlenen ve koşucu-

lara seri yarış imkanı sunan ‘İstanbul’u
Koşuyorum’ serisinin 2020’deki ilk yarışı,
Kadınlar Günü Etabı ile başladı. Kadı-
köy de düzenlenen yarışta İstanbullu
yaklaşık 1000 kadın, Dünya Kadınlar

Günü için koştu. Yarışta Genel Klasman
Kategorisi’nde 41.12 dakikalık derecesi
ile Damla Çelik birinci oldu. 42.26 daki-
kalık derecesi ile Gamze Altunbaş ikinci-
lik kürsüsüne çıkarken, 45.34 dakikalık
derecesi ile Müge Daştan yarışı üçüncü
olarak tamamladı. I SAYFA 8
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Ligin dibinde 
kazan kaynadı

Kayserispor'u konuk eden Kasımpaşa 5-
1'lik galibiyetle alt sıralardan kurtulma

adına kritik bir zafer elde etti. Henüz 6. dakikada
Koita ile öne geçen Kasımpaşa, 11. daklikada
Sarlija ve 30. dakikada Ndongala’nın attığı gol-
lerle ilk yarıyı 3-0’lık üstünlükle tamamladı. İkinci
yarıya iyi başlayan konuk ekip Kayserispor, 59.
dakikada Bernard Mensah ile skoru 3-1’e getirse
de Maçın son anlarında kontrolü yeniden alan
Kasımpaşa’da Aytaç Kara 83. dakikada, Yusuf
Erdoğan ise 87. dakikada attıkları gollerle maçın
skorunu 5-1 olarak belirledi. Kasımpaşa bu so-
nuçla puanını 23 yaptı ve 15. sıraya yükseldi.
Son sıradaki Kayserispor ise 19 puanda kaldı.  
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ADALAR FAYI DA ÇATIRDIYOR

Yalova açıklarında meydana
gelen 4 büyüklüğündeki 

deprem hakkında açıklamada 
bulunan Prof. Dr. Naci Görür, 
“Bu deprem büyük olasılıkla 
Adalar'ın güneyinden geçen fay
zonu üzerinde veya yakınında oldu.
Depremin yeri iginç. Burası KAF’ın
1999 İzmit depreminde kırılıp 
Marmara’da en son durduğu 
yere yakın. Biliyorsunuz, Adaların

güneyindeki 
fay da kilitli ve
stres biriktiriyor.
Eğer bu deprem
geçekten bu
fay üzerinde ise
Adalar fayı da
çatırdıyor 
demektir” 
ifadelerini 
kullandı. 
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Yalova depreminin 
yeri çok ilginç!

SEMT PAZARLARI 
TARIH OLABILIR!

BAŞKA BiR
YERDE TEZGAH
AÇILACAK!
Pazarcılar Odası
Başkanı Mesut
Şengün, davayı
açan Halim Kes-
kin'in varislerin-
den Selim Keskin
ile görüştü. Şen-
gün'ün 1 buçuk
yıllık süre içeri-
sinde esnafın
buradan başka
yerde tezgah
açacaklarını
taahhüt 
etmesi üze-
rine Keskin,
davadan
feragat 
ettiğine
dair tuta-
nağı im-
zaladı.

Prof.Dr. Naci Görür

ERCAN KESAL HEDİYE ETTİ

8 Mart Kadınlar Günü 
dolayısıyla Nazan Kesal'ın

“Yaralarım Aşktandır” isimli oyunu
Ataşehir'de sahneledi. Perde öncesi
bir söyleşi gerçekleştiren Kesal, “25
yıl önce eşim Ercan Kesal’ın bana
hediye ettiği bir kitaptan yola çıka-
rak içime doğdu. Ercan bana ‘Bu
kadını tanıman
gerekiyor’ dedi.
Kitabı okuduk-
tan sonra farklı
coğrafyalarda
yaşamamıza
rağmen acıları-
mızın ortak 
olduğunu 
gördüm” diye 
konuştu. 
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Coğrafya farklı 
ama acılar ortak

Dr. Naci Görür

BiN KADIN
10 KM KOŞTU

ÖLMEMiZ Mi GEREKiYOR!
Müşteri olarak girdiği markette, anne ve kızı darp eden saldırgan, Adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı. Darp edilen Leyla Alcan, “Bizim ölmemiz mi gerekiyor. Sesimizi duyun” diye dert yandı
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Beşiktaş’ta döner 
bıçaklı saldırı
Beşiktaş'ta döner ustası tartıştığı
müşteriyi 'döner bıçağıyla' elinden

yaraladı. Döner ustası ifadesi alınmak
üzere karakola götürüldü. I SAYFA 3
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Öğrencinin harçlığını

ÇALDILAR!
HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

DANIŞTAY’IN PAZAR KARARI İSTANBUL’DAKİ BÜTÜN SEMT PAZARLARININ KALDIRILMASINI GÜNDEME GETİRDİ



U luslararası güzellik bakım ürünleri, ci-
hazları, teknikleri, kozmetik, profesyo-
nel saç, kuaför ekipmanları,

spa-wellness-yatak ve fitness ürünlerinin yer al-
dığı fuar, oldukça eğlenceli geçti. Davetiyesiz
girişlerin 50 TL olduğu etkinlikte birçok maske,
cihaz denemesi ve bakım ürünleri katılımcılara
uygulandı. 3 gün süren etkinliğe ilgi, bir hayli
yoğundu. İstanbul'dan, Adana'dan, İzmir'den,
Ankara'dan ve Türkiye'nin birçok
ilinden firmanın katıldığı
fuar, büyük bir bu-
luşma noktası
oldu. 

Birçok sözleçme imzalandı

Özer Uygungelen, Opr. Dr. Buse Çapkınoğlu,
Selin Süremen, Corci, Opr. Dr. Metin Kerem,
Deniz Ayşe Beyaz, Rıfat Kıyıcı, Emel Aktan,
Gökçen Yılmaz, Ali Osman Menteşoğlu,
Zülal Yalçın, Marzieh Javadpour, Kübra Keh-
ribar, Sevcan İpar, Ömür Tekeli, Opr. Dr. Tuba
Hilal Güçlü, Merih Öztürk gibi alanında

uzman makyözler,
doktorlar,

cer-

rahlar, diyetisyenler ve kuaförler fuar boyunca
birçok workshop ve söyleşiye imza attı. Firma
yetkililerinin sohbetleri ve ikramlarıyla daha
da renklenen etkinlik, 200 firmanın bir araya
gelmesiyle oluştu. 11.00 ve 19.30 saatleri ara-
sında ziyaret edilebilen organizasyonda stand-
lar, 2 ayrı katta yer alıyordu. Kozmetik ve
güzellik ürünleri sektörlerindeki uluslararası
katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirmeyi he-
defleyen Güzellik ve Bakım Fuarı, amacına
ulaştı. Ayrıca fuarın firma harici katılımcılara
ücretli olması, hoş karşılanmadı. Aynı fuar,
24/27(2020) Eylül tarihleri arasında Ankara

Congresium Truva Fuar Salonu'nda ve
2021 yılında 25/28 Şubat tarihleri ara-

sında yine İstanbul Lütfi Kırdar
Kongre Merkezi'nde

sergilenecek. 

'Mine ayman İle astroloji Sohbeti' adı altında
Nişantaşı'ndaki Vitalica Wellness adlı me-
kanda gerçekleştirilen sohbet, Psikotera-
pist&Yeme Bozuklukları Danışmanı Yelda
Başaran tarafından organize edildi. ayman'ın
özel burç değerlendirmesiyle katılımcılar, ki-
şisel haritalarını, yükselen ve ay burçları, ki-
şilik özellikleri gibi birçok önemli anekdotu
öğrendi. 9 Mart tarihinde başak burcunda
gerçekleşecek olan dolunayın bütün burçları
etkileyeceğini dile getiren ünlü astrolog,
özellikle sağlıkla ilgili konulara herkesin dik-
kat etmesi gerektiğini vurguladı. 

Virüse dikkat çekti
Toplu taşıma araçlarından, avm'lerden, ka-
palı ve havasız alanlardan uzak durmak ge-
rektiğinin altını çizen astroloji uzmanı, son
zamanlarda tüm dünyayı etkileyen Corona
virüsüne dikkat çekti. 16.00'da başlayan ve 1
saat süren etkinlik, kadınlar gününden bir
gün önce 7 Mart Cumartesi günü yapıldı.

Katılımın ücretsiz olduğu mini sohbet, ol-
dukça renkli anlara sahne oldu. Çıkışta

dostlarıyla tek tek fotoğraf çekilen
ayman, bu ezel kareleri sosyal

medya hesabından paylaş-
mayı da ihmal et-

medi.
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No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 
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Av. Uğur SAYANER
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Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

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

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

GUZELLIK VE BAKIM 
FUARI SONA ERDI!
5-8 Mart tarihleri arasında TG Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen
ve Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Kırdar Rumeli Fuar ve Sergi Salonu ev
sahipliğinde gerçekleştirilen 'Güzellik ve Bakım Fuar'ı sona erdi

Ünlü astrolog ve radyo programcısı Mine Ayman, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte dostlarıyla bir araya geldi

8 MART’A

ÖZEL SOHBET

BERKAY’IN
SAHNE AŞKI 

HALI saha maçında düşerek kolunu
dirseğinden kıran pop müziğin
güçlü erkek vokallerinden Berkay,
yine de sahneye çıktı. Konserle-
rine hız kesmeden devam eden
ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde
Hollanda'nın Rotterdam şeh-
rinde sahne aldı. Alçılı koluyla
sahneye çıkan ilk şarkıcı ola-
rak tarihe geçen Berkay'ın bi-
letleri günler öncesinden
tükendi. Güçlü repertuva-
rıyla hayranlarını büyüleyen
Berkay'a seyirci alkışlarla
destek oldu. 
Basına ilk kez böyle
bir kazanın geldiğini 
vurgulayan şarkıcı, se-
yircisine "kolumun ağrı-
sına sizler ilaçsınız"
dedi. Ancak Berkay'ın
başına daha önce
böyle bir kaza gel-
mişti. Futbolcu
Arda Turan'la
barda tartışmaları
yüzünden yakışıklı
solistin burnu kı-
rılmış hatta
mahkemelik
olmuşlardı.

Hatice Yıldız’ın ‘Yıldızlı'’albümü
Başarılı solist Hatice Yıldız, ilk al-
bümü 'Yıldızlı Ezgiler'i takipçileriyle
paylaştı. Sivaslı bir ailenin kızı olan
Hatice, İstanbul'da doğdu. Okul yıl-
larında korolarda ve musiki cemi-
yetlerinde hep ön sıralarda yer
aldığını belirten yeni şarkıcı, ilk al-
bümü için oldukça heyecanlı. İstan-
bul Üniversitesi Konservatuvarı,
Türk Müziği bölümünü bitiren Yıl-
dız, İBB'nin birçok konserlerinde
sahne aldı. Halk müziği alanında
sunulan albümün yapımcılığını
şenan Kerçin yaptı. aranjörlüğünü
Emre Demirhan'ın üstlendiği
albüm, sosyal medyada büyük ilgi
gördü. Maske Prodüksiyon etike-
tiyle yayınlanan eser, dijital plat-
formlardaki yerini aldı. 'Yıldızlı
Ezgiler' albümü, basın mensupları
için sınırlı sayıda basıldı.

3 ÇOCUK annesi ünlü şarkıcı Gülben Ergen, paylaştığı
fotoğraflarla sosyal medyayı adeta salladı. Bestesi Sezen
Aksu'ya ait 'Bu Benim Hayatım' adlı teklinin, Lara Sayıl-
gan tarafından çekilen tanıtım görsellerini Instagram üze-
rinden paylaşan güzel şarkıcı, yorum yağmuruna tutuldu.
47 yaşında olan ünlü şarkıcı, güzelliğiyle düşmanlarına
parmak ısırttı. Ergen'in güzelliğini gören hayranları, "siz
50 yaşında olamazsınız hep 30 gibisiniz" yorumlarını
yaptı. Makyajını Seçkin Sunguç'un yaptığı, styling'i Bilge-
can Koçana'ya ve saçları Serpil Küçükelçi'ye ait Ergen'in
şık tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Maşallah Gülben!



O lay, Beşiktaş, Ortabahçe Caddesi 
üzerinde bulunan dönercide saat 
12.00 sıralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre döner ustasıyla müşteri 
arasında henüz belirlenemeyen bir neden-
den dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyü-
mesi üzerine iddiaya göre müşteri, döner 
ustasına küfür etmeye başladı. Bunun üze-
rine döner ustası elindeki bıçakla müşteriyi 
elinden bıçakladı. Bıçak darbesiyle elinde 
kesik oluşan müşteri kan kaybetmeye baş-
ladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık 
ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 
gelen sağlık çalışanları kan kaybeden kişiye 
ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan 
müdahalenin ardından yaralı Okmeydanı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Döner ustası ise ifa-
desi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Yerdeki kanlar yıkanıyor 

Küfür sebebiyle kavga çıktığını belirten 
görgü tanığı, " Söylenene göre Arapça küf-
retmiş. Ustada Hataylı olduğu için Arapça 
biliyormuş. Bundan dolayı döner bıçağıyla 
çocuğa saldırmış. Küfretse ne olacak. Her 
küfredeni öldürsek adam kalmaz ülkede. 
Böyle bir şey olamaz. Her yer kan içinde. 
Halen yerdeki kanları yıkıyorlar. Kol bölge-
sinde yaralanmış. Ciddi bir yarası vardı"  
ifadelerini kullandı. DHA
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AVCILAR'DA  D-100 Kara-
yolu Şükrübey Metrobüs Du-
rağı'nda bir otomobille 

kamyonun karıştığı kazada 1'i ağır 3 
kişi yaralandı. Kaza 05.45 sıralarında 
D-100 Karayolu Şükrübey Metrobüs 
Durağı Topkapı istikametinde meydana 
geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi 
ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil 
seyir halindeyken, henüz bilinmeyen 
nedenden dolayı 34 DG 5056 plakalı 
kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle otomobilde bulunan 1'i ağır 3 
kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ih-
barı üzerine olay yerine polis, sağlık ve 
itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ve sağlık 
ekipleri tarafından otomobilden çıkarı-
lan yaralılar, ilk müdahalesi olay ye-
rinde yapıldıktan sonra ambulansla 
hastaneye sevk edildi. 

Arabanın içinde sıkıştılar 

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe 
kapatıldı. Araç geçişleri kontrollü bir şe-
kilde yan yoldan sağlandı. Kaza nede-
niyle yaklaşık yarım saat kapalı kalan 
D- 100 Karayolu, araçların çekici yar-
dımıyla yoldan kaldırılmasının ardın-
dan normale döndü. Kazayla ilgili 
konuşan bir kişi, "Bir araba vardı. Ara-
banın içinde 3 tane genç sıkışmıştı. 3 ki-
şiyi çıkardık. Direksiyondaki arkadaş 
bayağı bir kan kaybetmişti" dedi. Polis 
kazayla ilgili çalışma başlattı.

Avcılar’da  
korkunç kaza

KAĞITHANE'DE komşusu, 
kızı ve karısını tabancayla ya-
ralayarak kaçan şüpheli Şev-

ket Ç., ilçe emniyet müdürlüğü asayiş 
büro amirliği ekipleri tarafından yaka-
lanarak gözaltına alındı. Olay, 6 
Mart'ta Hamidiye Mahallesi Şehit 
Hasan Kaya Sokak'ta meydana geldi. 
İddiaya göre, Şevket Ç., oturduğu 
apartmanın girişinde koltuk döşeme işi 
yapan Bülent Yarar'ı yaraladıktan 
sonra apartmanın birinci katına çıka-
rak kızı Selin Ç'yi başından, kendisine 
engel olmak isteyen karısı Yeter Ç.,'yi 
ise karnından ve sırtından vurarak 
kaçtı. Yapılan ihbarla olay yerine çok 
sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Komşusu, kızı ve karısını vuran şüpheli 
Şevket Ç., ise olayın ardından kayıp-
lara karıştı. İlk müdahalesi olay yerinde 
yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. 
Olayın ardından çalışma başlatan  
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 kişiyi 
yaralayan Şevket Ç"yi yakalayarak  
gözaltına aldı. Şüpheli emniyet  
müdürlüğüne götürüldü. 

Ailesine kurşun  
sıktı yakalandı

Polisten kaçarken az daha can alacaktı

Beşiktaş'ta döner ustası  
tartıştığı müşteriyi ‘döner bıça-
ğıyla’ elinden yaraladı. Yaralı 
müşteri hastaneye kaldırılırken, 
döner ustası ise ifadesi alınmak 
üzere karakola götürüldü

BESIKTAS’TA DONER 
BICAKLI SALDIRI POLİS ANINDA MÜDAHELE ETTİ

KAZA, gece saat 01.00 sıralarında meydana 
geldi. İddiaya göre, Yedikule Caddesi'nde uy-
gulama yapan trafik polisleri, G.A isimli sü-
rücünün kullandığı 34 AG 0384 plakalı servis 
minibüsüne 'DUR' ihtarında bulundu. Servis 
minibüsü sürücüsü G.A ise durmayarak uy-
gulama noktasından kaçtı. Bu sırada 10.Yıl 
Caddesi'ne giren servis minibüsü G. A., 

 E.K.'nın kullandığı 81 AAE 532 plakalı oto-
mobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil 
savrulurken, sürücü E.K. ile otomobilde bulu-
nan isimleri öğrenilemeyen eşi ve 2 çocuğu 
yaralandı. Kazaya neden olduğu iddia edilen 
servis minibüsünü kullanan G.A. ile yanın-
daki arkadaşları ise kazadan yara almadan 
kurtuldu.  Haber vermesi üzerine olay yerine 

polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk 
müdahalesi olay yerinde yapılan 2'si çocuk 4 
yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis-
ten kaçtığı iddia edilen servis minibüsü sürü-
cüsü G.A.'nın trafik polisi tarafından yapılan 
kontrolde 1.22 promil alkollü olduğu öne sü-
rüldü. Kazaya karışan minibüs ve otomobil 
çekici yardımıyla otoparka çekildi.

ESENLER'DE yaşlı karıkocanın kaldığı 
bir gecekondu henüz bilinmeyen bir 
sebeple çıkan yangın sonucunda alev 
alev yandı. Yangın, Oruç Reis Mahal-
lesi 590. Sokak'ta sabaha karşı 04.30 
sıralarında çıktı. Mustafa Yumurtacı 
ile eşi Funda Yumurtacı'nın yaşadığı 
gecekonduda iddiaya göre, henüz bi-
linmeyen bir sebeple yangın çıktı. 
Alevleri fark eden yaşlı çift, kendile-
rini gecekondudan dışarıya atarken 
durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiple-
rine bildirdi. Olay yerine Esenler ve 
Bayrampaşa'dan itfaiye ekibi sevk 
edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması 
sonucunda yangın kontrol altına alı-
nırken polis sokakta güvenlik önlemi 
aldı. Yangını kontrol altına alan itfaiye 
ekipleri uzun süre soğutma çalışması 
yaptı. Yangın esnasında korktuğu öğ-
renilen Funda Yumurtacı, tedbir 
amaçlı ambulansla hastaneye kaldı-
rıldı. Gecekondusu yanan Mustafa 
Yumurtacı, "Yangın bahçeden çıktı. 
Daha yeni başlamıştı. Ben kendimi 
dışarıya attım" dedi.

Gecekondu  
alevlere teslim 

Olay önceki gün Şişli Metro 
Durağı'nda meydana geldi. 
Üniversite öğrencisi, Ege 

Sercan okula gitmek için metro dura-
ğına inerken iddiaya göre burada bir 
kişi tarafından önü kesildi. Ege Ser-
can'ın önünü kesen kişi üniversite öğ-
rencisinden üstündeki paraları 
çıkarmasını istedi. Sercan ilk olarak 
buna karşı çıkarken şüpheli "Seni bı-
çaklarım." diyerek tehdit etti. Korkuya 
kapılan Sercan cebindeki bir miktar 
okul harçlığını gaspçıya verdi. Ege Ser-
can, şüphelinin yanından uzaklaşma-
sıyla polisi arayıp ihbarda bulundu. 

Kısa sürede yakalandı 

Olay yerine gelen Güven Timleri Şube 
Müdürlüğüne bağlı sivil polis ekibi 
Sercan'ın eşgalini tarif ettiği kişiyi yaka-

ladı. Gözaltına alınan İ.B., Şişli Asayiş 
Büro Amirliğine teslim edildi. Zanlıdan 
şikayetçi olan üniversite öğrencisi Ege 
Sercan da Şişli Devriye Ekipler Amir-

liği ekiplerince polis merkezine götü-
rüldü. Polis merkezindeki işlemlerin ar-
dından adliyeye sevk edilen İ.B. serbest 
bırakıldı. DHA 

Şişli'de okula gitmek için metro durağına inen üniversite öğrencisi burada bıçak tehdidi ile  
gasp edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı

Öğrencinin harçlığını çaldılar!

OLAY, Halkalı Merkez Mahalle-
si'nde Türk Yılmaz Sokak'ta 3 
katlı bir binanın 1'inci katındaki 

Aysun B'nin yaşadığı dairede akşam saatle-
rinde meydana geldi. İddiaya göre, Bartın'a 

taşınmak için hazırlık yapan Aysun B.'ye ak-
rabaları yardıma gitti. Aysun B.  ve akraba-
ları işleri bittikten sonra birlikte yemek yedi. 
Yemekte salataya iddiaya göre, limon suyu 
yerine yanlışlıkla böcek ilacı katıldı. 12 kişi-

nin bulunduğu evde 10 kişi böcek ilacı  
katılan salatadan yedi. 

10 kişi zehirlendi 

Bir süre sonra yedikleri salataya kattıkları 
maddenin limonsuyu değil de böcek ilacı ol-
duğunu fark eden aile üyeleri durumu sağlık 
ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından 
böcek ilacından etkilenen Aysun B., kızı 
Tuana B., ile akrabaları Volkan K. Safiye K., 
Erdi G., Ferdi G., Kadir E., Hüseyin Y., 
Ömür Y., ve Ayten Y.,  ilk müdahaleleri olay 
yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Ka-
nuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırdı. 
Polis bir süre dairede inceleme yaptı. Polisin 
olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Yemeğe katılan böcek ilacı insanları zehirledi

Zeytinburnu'nda gece saatlerinde polisin 'DUR' ihtarına uymayan servis minibüsü kaçarken  
otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de taşınmak için yardıma gelen akrabalarıyla birlikte yemek yiyen 12 kişiden 10'u, salataya  
yanlışlıkla katılan böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı



D anıştay Avcılar'da 45 yıldan bu yana 
hizmet veren Denizköşkler Mahalle-
si’ndeki açık semt pazarının, günü-

müz koşullarına uygun olmadığına, burada 
oturanların sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı 
bulunduğunu, bunlara olağanüstü koşullarda 
ambulans, itfaiye başta olmak üzere çeşitli 
alanlarda hizmet vermesini engellediği için 
iptal edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını 
onadı. Diğer açık semt pazarları için de emsal 

oluşturan semt pazarının iptal kararı kesinle-
şirken, davayı açanlar, esnaf ve alışveriş ihti-
yacı olanları mağdur etmemek için karardan 
1.5 yıllığına bundan feragat etti. Feragat kararı 
üzerine geçen hafta yapılan açıklamaların ak-
sine semt pazarı bugün yine açıldı. 

Davayı kalp hastası emekli işçi açtı 

Denizköşkler Mahallesi’nde oturan, kalp 
pompası ile yaşamını sürdüren emekli işçi 

Halim Keskin ve yakınları pazar günü açık 
semt pazarı kurulması nedeniyle caddelerin 
araç trafiğine kapatıldığını, acil durumda am-
bulansın caddeye giremeyeceğini göz önüne 
alarak 2012 yılında açık semt pazarının iptal 
edilmesi istemiyle İstanbul 9'uncu Bölge İdare 
Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemenin iki 
bilim insanına hazırlattığı bilirkişi raporunda, 
semt pazarının D-100 karayoluna yakın, kent 
içi birinci derece ulaşım yollarının birleşiminde 
olduğu, pazar günleri bölgeye ambulans, it-
faiye, gibi acil araç girişini engellediği, ulaşım 
ve kentsel yapılanmış çevre açısından uygun 
olmadığı belirtildi. Raporda, şehircilik ve ilgili 
yönetmelik hükümlerine uygun olmayan pa-
zarın kurulduğu cadde ve sokaklardaki evlere 
giriş-çıkışlara ulaşım için sıkıntılı bir durum 
yarattığı, pazarın kurulduğu gün yangın, dep-
rem gibi tehditler karşısında müdahale imka-
nının sağlık ve diğer hizmetlere erişimi daha 
da güçleştireceği vurgulandı. 

Verimsizliğin önüne geçilecek 

Raporda 1.5 kilometrelik cadde ile iki yöndeki 
sokaklarda 650 metrelik alana uzayan pa-
zarda çadır örtüleri ile tezgahların kurulduğu, 
gün boyu yüksek ses ile ürün tanıtım ve satışı 

yapıldığı, ürün artıkları ile çöplerin açığa 
çıktığı ürünlerin, yüklenip boşaltılması-

nın çevre ve gürültü kirliliğine yol 
açtığı, buralarda oturanların 

Uluslararası Kentli Hakları Şart-
namesi’nde belirtilen 'Herkesin 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına erişiminin en-
gellendiği ifade edilirken, şöyle 
denildi: "Bir hizmetin verilmesi 

başka bir hizmetin verilmesini 
veya hizmete erişimi engelleme-

melidir. Semt pazar yerinin imar 
yolu üzerinde olması, sağlık hizmetle-

rine erişimi ve diğer pek çok hizmetin bu alana 
girişini olumsuz yönde sınırlandırmaktadır. 
Haftalık resmi tatil günlerinde kurulan sokak 
üzeri semt pazarlarının yakın çevresinde ika-
met eden mahalle sakinlerinin (Çalışan ve öğ-
renciler başta olmak üzere) dinlenme günün 
verimsiz geçmesine yol açacağından, yukarıda 
anılan haklarının kullanılmasını engelleyici bir 
işlem doğurduğundan dava konusu pazar yer 
ve gününün ilgili düzenlemelere uygun olma-
dığı şeklinde değerlendirilmiştir." 

Pazarcılar şaşkınlık yaşamıştı 

Halim Keskin, mahkemenin 24 Ekim 2014 
tarihinde verdiği semt pazarının iptali kara-
rını göremeden vefat etti. Keskin'in eşi ve 3 
çocuğu davayı sürdürürken, Avcılar Beledi-
yesi, Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği semt 
pazarının iptal kararını temyize götürdü. Da-
nıştay 8'inci Dairesi, 5.5 yıl sonra verdiği ka-
rarda Denizköşkler Semt Pazarı'nın iptal 
kararını onadı. Diğer açık semt pazarları için 
de emsal niteliğindeki kararın bildirilmesi 
üzerine Avcılar Belediyesi mahalledeki çeşitli 
noktalara astığı pankartlarda semt pazarının 
mahkeme kararı ile yasaklandığını ve 8 
Mart'tan itibaren kurulmayacağını duyurdu. 
Geçen pazar günü alışverişe gelenler ve pa-
zarcılar kararı duyunc  şaşırmıştı. İstanbul 
Umum Pazarcılar Odası ile Avcılar Beledi-
yesi, Denizköşkler'deki açık semt pazarının 
açık tutulabilmesi için davayı açan Halim 
Keskin'in varisleri Selim Keskin, Sinan Kes-
kin, Nuran Keskin, Sema Büyükdedeoğlu'nu 
ikna edebilmek için karardan feragat etmeleri 
için çaba harcadı. Görüşmelere katılan Selim 
Keskin, pazarcılar odası Başkanı Mesut Şen-
gün ve Genel Sekreter ile 1.5 yıllık süre içeri-
sinde esnafın buradan başka yerde tezgah 
açacaklarını taahhüt etmesi üzerine davadan 
feragat ettiğine dair tutanağı imzaladı.

4 PAZARTESİ 9 MART 2020

İSTANBUL

Bilmiyorduk.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile 
İdlip’de ateşkes hususunda anlaş-

tıklarını belirterek, böylece "Temennimiz 
odur ki bu sürer. Böylece Müslüman'ın 
Müslüman ile böyle bir savaşı yapması da 
bitmiş olur" deyince, Müslümanların bir-
birleriyle savaştıklarını öğrendik! 

*** 
9 yıldır Suriye’de Müslüman Müslü-

manla savaşıyormuş da haberimiz 
yokmuş!  

Nasıl olsun ki, Erdoğan üç gün öncesine 
kadar Esad rejiminin yıkılması gerektiğini 
söylemedi mi? 

Rejim güçleri, Soçi Muhtırasının sınır-
larına çekilene kadar İdlib’deki sorun 
çözülmeyecektir demedi mi? 

*** 
Daha 1 hafta önce “Şayet bir an önce 

rejim, Türkiye'nin belirlediği sınırların dı-
şına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzları-
nın üzerinde o başlar da kalmayacak.” 
demedi mi? 

Daha 20 gün önce AKP iktidarının 
ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, “Şam'a girmeyi şimdiden planla-
malı. Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrol-
sun zalim Esed. Esed'in defterini dürmek 
varken temas önerisinde olanlar cinayete 
ve ihanete ortaktır.” demedi mi?  

Hepsini ve daha fazlasını dediler.  
Peki, şimdi ne oldu? 

*** 
Moskova’da bu denilenler doğrultu-

sunda en küçük bir tavır ortaya konama-
dığı gibi, bırakın İdlip’deki mevcut 
durumun olduğu gibi korunmasını, tersine, 
Türkiye geri adım attı. Burada rejim, 
rejim diyerek bir Esad aşağılaması yapılır-
ken, Moskova’da “Suriye Cumhuriyeti 
Devleti” ibaresi yazılı anlaşmanın altına 
imza atıldı. Hala kestaneleri bize aldır-
maya çalışıyorlar. Aslında ortada bir ateş-
kes de yok. Daha doğrusu Türkiye ile 
Suriye güçleri arasında bir ateşkes var 
ama İdlip’teki terör örgütlerine karşı Rus-
ya’nın ve Suriye devletinin savaşı devam 
ettireceği bu anlaşma metninde yazıyor. 
Yani İdlip’teki radikal İslamcı terörist 
gruplar, ateşkes kapsamının dışında. Mos-
kova görüşmelerinin bir başarı diye sunul-
ması, gerçek dışıdır. Suriye konusunda 
daha dün muhalefete ağır hakaretler eden 
iktidar, Moskova’da muhalefetin dediğine 
yakın bir pozisyona gelmiştir. Bu ayrı bir 
konu. 

*** 
Moskova’da imzalanan ateşkes ile Müs-

lüman’ın Müslümanla savaşı bitmiş oluyor, 
öyle mi?  

Peki, daha dün iktidarın söylediklerini 

nereye koyacağız? 
Omuzlarda başları kalmayacaklar 

Müslüman değiller miydi? 
Yıkılması gerek Esad ve taraftarları 

Müslüman değiller miydi? 
Suriye devletinin askerleri Müslüman 

değiller miydi? 
Yıkılsın Suriye efelenmeleri yapılırken 

o Suriye’de yalnızca muhalifler mi 
Müslümandı? 

Şimdi de kalkıp Müslüman’ın Müslü-
manla savaşının bitirildiği söyleniyor. 

Politika böyle bir şey mi? 
Hayır, değil! 
Politikanın Türkiye’deki düzeyi, 

etiği böyle.  
*** 

Müslümanın Müslümanla savaşının biti-
rildiği açıklaması toplumun aklını hiçe 
saymaktır. Suriye’deki iç savaşa dair ikti-
dar hiçbir zaman Müslüman kavramı üze-
rinden bakmamışken, şimdi savaşan 
tarafların Müslüman oluşlarından söz et-
mesinin anlamı nedir? Dün söylenenin 
bugün tersi söyleniyorsa, toplum, istenil-
diği gibi şekil verilecek bir kil kütlesi 
olarak görülüyor demektir.  

*** 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ben ne söyler-

sem söyleyeyim, bu toplum bunu kabul 
eder, beni onaylar ve destekler güvenine 
sahip. 

Bu onay ve destek güveni nereden ileri 
geliyor? 

İşte bu nokta, zurnanın zırt dediği 
yerdir.  

*** 
Politikanın Türkiye’deki düzeyi dedik 

ya; politik söylemleri belirleyen yalnızca 
politikacı değildir. Politikacı toplumun bi-
leşenlerine, taleplerine, geleneklerine, 
inançlarına, kültürel değerlerine, kısacası 
toplumun düzeyine bakarak politik söy-
lemlerini belirler.  

*** 
Şöyle bir örnekle ne demek istediğimi 

daha iyi ifade edebilirim sanırım. İs-
panya’da iç savaş olsa. Fransa, İspan-
ya’daki silahlı muhalefeti destekliyor, 
Almanya’da İspanya’daki iktidarı destekli-
yor olsa. Bir yığın çatışmalardan, ölümler-
den sonra Fransa Başbakanı Macron ile 
Almanya Başbakanı Merkel bir antlaşma 
yapsalar. 

***  
Fransa Başbakanı Macron ülkesine dön-

düğünde şöyle dese: İspanya’da Hıristi-
yan’ın Hristiyan’la savaş yapmasını bitirmiş 
olduk!  

Macron böyle bir konuşma yapabilir mi? 
Fransız toplumu böyle bir konuşmayı 

nasıl karşılar?  
Ne Macron böyle bir konuşma yapabilir 

ne de Fransız toplumu böyle bir konuş-
maya en ufak bir prim verir!   

Türkiye’de neden böyle? 
*** 

Bu çok derin bir konu. Ve siyasetin nite-
liğine kaynaklık eden toplumsal yapının 
ekonomisinden sosyolojisine, hukukundan 
ahlakına, tarihinden geleneğine, inançla-
rından vicdanına varıncaya kadar bilimsel 
incelenmesi gerekiyor. Türkiye toplumu 
çok karmaşık bir yapıya sahip.   

*** 
Ben Erdoğan bu sözü söyledi diye Erdo-

ğan’dan çok, bu sözün söylendiği topluma 
bakarım. Belki sizlere basit gelecek ama 
sokağa çöpünü atan, yerlere tüküren, tra-
fikte kuralsız araç kullanan, her an her 
yerde şiddete başvuran, gittiği her yeri 
çöplüğe çeviren, insana, doğaya ve diğer 
canlılara saygısı olmayan, empatiden yok-
sun, diğerkâm olmayan insanlardan müte-
şekkil bir toplum, koşulların değişmediği 
aynı konuda dün A, bugün B diyeni alkış-
lar! Ve siyaset, işte bu zemin üzerinde şe-
killenir! Bu zemin üzerinde şekillenen 
siyasetin niteliği de popülizmdir. 

Zurnanın zırt dediği yer de burasıdır!  
*** 

NOT: Elbette toplum bir bütün, tek bo-
yutlu, yekpare bir yapı değil. Burada top-
lum derken, belirleyici ve etkin bir 
çoğunluktan söz ediyorum.       

Müslüman müslümanla savaşıyormuş 

İSTANBUL 4. Sulh Hukuk 
Mahkemesi Satış Memur-
luğu tarafından gazetelere 

verilen ilan ile tarihi Kapalıçarşı'daki 
bir dükkân, açık artırma ile satılacak. 
Satış, 8 Nisan 2020 tarihinde İstanbul 
4. Sulh 
Hukuk 
Mahkemesi 
duruşma sa-
lonunda ya-
pılacak. 
Keseciler 
Sokak'ta 
bulunan 60-
62 numaralı 
dükkân Kapalıçarşı'nın işlek noktala-
rında yer alıyor.16 metrekare olan dük-
kânın 6 metrekarelik de asma katı 
bulunuyor. 40 yıldır Tamirci Zeki 
adıyla işletilen dükkân, mal sahipleri-
nin anlaşamaması sonucu ortaklığın 
giderilmesi için 11 milyon 812 bin li-
raya açık artırmayla satışa çıkarıldı.  

Kapalıçarşı'nın toprağı altın 

Satış bedelinin öğrenen vatandaşlar-
dan Ece Pirya, "Burası gerçekten altın 
değerinde. Keşke bizim de böyle bir 
yerimiz olsa diye düşündük. Kısa bir 
sürede satılacağını düşünüyorum. Ka-
palıçarşı öyle bir yer ki taşı toprağı 
altın" dedi. Abdülkerim Özkartal ise 
"Kapalıçarşı eşi bulunmayan bir turis-
tik mekan. Bence tarihi yerlerin değeri 
parayla ölçülen yerler değil. Ben olsam 
o parayı da vermem, satmam da. Şa-
hıslar alsa bile mutlaka bir hatırası var-
dır. Ya dededen, ya babadan kalmadır. 
Yılların çalışma yeri burası. Benim ol-
saydı ben satmazdım" diye konuştu. 
 Verilen ilana göre, dükkânın içerisinde 
tescilli eski eser kaydı bulunduğu, İs-
tanbul 11 Numaralı Yenileme Alanları 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu'nun 11 Kasım 2014 tarih ve 865 
sayılı karar ile onaylanan projeye göre 
uygulama yapılacağı, yenileme kuru-
lundan karar alınmadan uygulama ya-
pılamayacağı belirtiliyor. DHA 

İSTANBUL'DA II. Abdülhamid'in 180 
bin liraya satışa çıkarılan altın cep 
saati 1 milyon 100 bin liraya alıcı 
buldu. Nişantaşı'ndaki bir galeride 
"Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" 
müzayedesi düzenlendi. Müzayedede 
300'ün üzerinde eser satışa çıkarıldı. 
Onlardan en dikkat çekeni ise II. Ab-
dülhamid'in 
altın cep saa-
tiydi. Saatin 
satışı günler 
önceden duyu-
rulunca müza-
yedeye ilgi 
yoğun oldu. 
II. Abdülhamid'in saati 180 bin lira 
açılış fiyatı ile satışa sunuldu. Saat 
rekor bir ücretle alıcı buldu. II. Abdül-
hamid'in altın cep saati, 1 milyon 100 
bin liraya satıldı. Saati, Yıldızlar SSS 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Se-
bahattin Yıldız'ın aldığı öğrenildi.

Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkân, 
ortakların anlaşmazlığı sonucunda  

11 milyon 812 bin liraya açık artırmayla 
satışa çıkarıldı. Tamir dükkânı olarak  

faaliyet gösteren işyerinin 1 metrekaresi 
yaklaşık 738 bin lira 

Avcılar'da işçi emeklisi kalp hastası Halim Keskin'in "Ambulans, itfaiye giremiyor" diyerek, pazar günleri semt pazarının kaldırılması 
yönünde açtığı dava, ölümünden sonra sonuçlandı. Halim Keskin'in varislerinin sürdürdüğü davada Danıştay, semt pazarının kaldı-
rılmasını karara bağladı. Davayı açanlar, esnaf ve alışveriş ihtiyacı olanları mağdur etmemek için karardan 1.5 yıllığına  feragat etti

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

AVCILAR PAZAR  
PAZARINI KAYBETMEDI

DAVAYI kazanan aile adına konuşan Selim 
Keskin, mahallenin eski ailelerinden biri ol-
duklarını, pazarın yaklaşık 40 yıldır burada 
kurulduğunu ve giderek büyüdüğünü belir-
terek, şunları söyledi: 
“Babam, ağır kalp hastasıydı. Kalp pom-
pası ile yaşamını sürdürüyordu. Her 
zaman için ambulansa ihtiyacımız vardı. 
Pazar gününde ambulansın caddeye gire-
memesi nedeniyle diken üzerinde yaşıyor-
duk. Amacımız belediyeye bir an önce 
daha uygun bir yer tespit ederek pazarı ta-
şıması. Belediye 8 yıl süreyle adım atmadı. 
Dava bitince pazarın kaldırıldığına dair 
tebligat yapıldı. Şimdi yeni mağduriyetler 
oluştu. Esnaf aile geçindiriyor, halkın da 
alışverişe ihtiyacı var. Bir mağduriyet gide-
rilirken diğer mağduriyetin ortaya çıkması 
içimize sinmedi. 40 yıldır burada kurul-
ması haksızlık, farklı caddelere alınabilir. 
Yük, bizim üzerimizde kalmasın. Burada 
çok sayıda yaşlı ve hasta var. Ambulans, it-
faiye, polisin girebileceği daha iyi bir 
yaşam alanı kurulması sağlanmalı. Bu 

cadde D-100’e paralel, Pazar günü, ciddi 
bir trafik kaosuna giriliyor. Pazar günü 
çöplerin toplanması saat 03.00’ü buluyor. 
Sesten uyuyamıyoruz. Pazar günü din-
lenme günümüz olmasına rağmen daha 
yorgun bir gün geçiriyoruz. Evden gitme-
miz veya kulaklık takmamız gerekiyor.  Da-
vayı kazandık pazarcıları ve pazardan 
alışverişi isteyenleri mağdur etmemek için 
1.5 yıllığına feragat ettik. Umarız havada 
kalmaz. Bu kararı vicdanen aldık. 2020 yı-
lında böyle çağdışı bir uygula-
manın sürmesi çok ilginç. 
Aracı olan garajdan çı-
karamıyor, hastasını 
hastaneye götürebil-
mek için çıkaramı-
yor. 40 yıldır artık 
çözüm bulunması 
gerekiyor. 40 yıl 
çektik, 1.5 yıl  daha 
çekeriz ancak bu so-
runa çözüm 
bulunmalı.” DHA 

Vicdanen feragat ettik 

Metrekaresi 16  
değeri 11 milyon! 

Sultanın saatine 
rekor ücret ödendi 



 
 

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
(T3) iş birliğinde hayata geçirilen 

Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin çalışma-
ları devam ediyor. Atölyelere, 2018 eğitim 
döneminde başlayan ve Nesnelerin İnter-
neti eğitim programını tamamlayan öğ-
renciler, 7 Mart’ta projelerini sergiledi. 
İBB Fatih Spor Komplesi’nde düzenlenen 
şenliğe, atölye çalışmalarını sürdüren 
1.100 ortaokul ve lise öğrencisi katıldı. 
Ortaokul ve lise öğrencileri hazırladıkları 
projeler ile jüri karşısına çıktı. Şenlikte en 
yüksek puanı alarak derece yapan öğren-
ciler çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi. 

135 takım juri karşısına çıktı 

Birikimlerini uygulamaya dökmeleri ve 
gelecekte katılacakları yarışmalara hazır-
lanmaları amacıyla gerçekleştirilen şenlik 
için öğrenciler, bir ay hazırlık yaptı. Ta-
kımlarını oluşturduktan sonra çalışma-
lara başlayan, 101’i ortaokul ve 34’ü lise 
öğrencilerinden oluşan toplam 135 ekip, 
afet yönetimi, çevre, eğitim, sağlık, tarım 
ve ulaşım kategorilerinde projeler yaptı. 
Gençler kendilerine verilen sürenin ta-
mamlamasının ardından şenliğe katılarak 
projelerini elektrik, elektronik, makine ve 
bilgisayar mühendisleri ile yazılım uz-
manlarından oluşan jüriye sundu. 

Derece yapanlar ödül aldı 

Çözüm getirme, yenilikçi düşünme, uygu-
lanabilirlik, sunum becerisi, takım uyumu 
gibi kriterler yönünden yapılan değerlen-
dirmelerin sonunda Üsküdar ve Fatih De-
neyap Atölyesi şubelerinden Teknodahiler 
ve Yedi Güzel Adam takımları üçüncü 
oldu. Yine Üsküdar şubesinde eğitim alan 
Ahududu takımı ile Pendik şubesinden 

Servo takımı ikincilik kürsüsüne çıktılar. 
Ortaokul ve lise düzeyinde yapılan değer-
lendirmeler kapsamında Fatih şubesinden 
katılan İntelcon birinciliği elde eden takım 
oldu. Esenler Deneyap şubesinden Volt 
isimli takım ise ortaokul kategorisinin bi-
rinciliğini elde etti. Günün sonunda dere-
ceye giren takımlara gelecekte yapacakları 

çalışmalara ve katılacakları teknoloji ya-
rışmalarına motive etmek için çeşitli ödül-
ler verildi. 

Acil durum projeleri birinci oldu 

Şenlikte ortaokul kategorisinde birinci 
olan Volt takımının kaptanı Enes Genç 
projelerini anlattı. Genç, İspes ismini ver-

dikleri proje ile ulaşım kartlarında mey-
dana gelebilecek kırılma ve bozulmaları 
engellediklerini söyledi. Kart sistemini 
proje kapsamında ortaya koydukları bi-
leklik sistemine çevirdiklerini belirten 
Genç, “Proje ile bakiye bilgilerini de bu 
bileklikler üzerinden yapabiliriz. Yine bu 
bileklikle kartların düşmesi, kaybolması 
ve kırılma sorununu ortadan kaldırabili-
riz. Bunun için de bu bilekliği almaları ye-
terli olacak. Ulaşım kartı gibi okutularak 
çalışacak” dedi. Lise kategorisinde birinci 
olan İntelcon takımının kaptanı Onur 
Aydın ise Elazığ’da yaşanan deprem, 
Van’daki çığ felaketi ve her gün meydana 
gelen trafik kazalarının projelerine esin 
kaynağı olduğunu belirtti.  
Rasp-Car ismini verdikleri proje ile doğal 
afetlerde ve trafik kazalarında ilk yardım 
ekiplerinin olay yerine en kısa sürede 
ulaşmalarını, afet ve kazaya en kısa sü-
rede müdahale edilmesini amaçladıklarını 
anlattı. Sistemin araçlarda kullanılması 
ve sensörler aracılığı ile devreye girmesi 
esasına dayandığını belirten Aydın şunları 
söyledi  “Diyelim ki bir kaza meydana 
geldi. Arabadaki sensörler bu kazayı algı-
lıyor ve bir alarm sistemi devreye giriyor. 
Eğer araç içindekilerin bilinci açıksa ve 
sensöre bağlı butonlara basarsa, acil yar-
dım ekiplerine bildirim yapılmıyor. Ancak 
araç içindekiler, bu butonu kullanmazsa 
sistem bir sorun olduğunu, sürücünün ya 
da araç içindekilerin acil yardıma ihtiyacı 
olduğunu algılayıp bir uygulama vasıta-
sıyla konumunu ve acil mesajını ilgili  
yerlere yolluyor.  
İlerisi için AFAD ve Sağlık Bakanlığı ile 
bir sunucu oluşturulmasını düşündük. 
Bunu yapabilirsek sistem hem daha 
çabuk bu bilgileri yollayacak, hem de acil 
yardım ekipleri daha kısa sürede afete ya 
da kazaya müdahale edecek.”
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İSTANBUL 5

KADIN dostu kredi programıyla, şirketleri 
kadın istihdamına yönelik ölçülebilir 
adımlar atma konusunda destekleyen 

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) ve 
Fransız Kalkınma Bankası (AFD), her yıl Dünya 
Kadınlar Günü haftasında kadın istihdamı konulu 
bir konferans düzenliyor. Bu yıl dördüncüsü düzen-
lenen konferans, 5 Mart’ta Fransız Sarayı’nda 
“Sosyal Perspektiften İş Yaşamında Kadın” tema-
sıyla gerçekleştirildi. Konferansta açılış konuşmasını 
yapan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, sürdürüle-
bilir ve kapsayıcı kalkınma hedefine ilerlemek için, 
kadınların ekonomideki aktif rolünün artması ge-
rektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: ‘İnsan 
kaynağının ve yöneticilerinin yarısından fazlasını ka-
dınların oluşturduğu bir kurumda çalışmaktan do-
layı gurur duyuyorum. Ancak TSKB olarak banka 
içinde fırsat eşitliğini desteklemenin ötesinde çok 
daha büyük bir sorumluluk aldığımızı da söylemek 
isterim. Değerli iş ortağımız AFD ile 2016’da baş-
lattığımız “Kadın Dostu Kredi” programımızın ya-
rattığı fark, fırsat eşitliği konusunda finans 
sektörünün dönüştürücü gücünün en somut  
göstergesi.’’ 

Yüzde 15 artış var 

TSKB’nin AFD ile yürüttüğü “Kadın Dostu 
Kredi”nin detaylarına da değinen Suat İnce şu bilgi-
leri verdi: “Bundan 4 yıl önce AFD ile çok anlamlı 
bir yolculuğa başladık ve Türkiye’de bir ilk olan 
kadın dostu kredi programımızı geliştirdik. Geliştir-
diğimiz ölçüm aracıyla firmalarımızın fırsat eşitliği 
karnelerini ortaya koyuyoruz. Dört yılda programa 
dahil ettiğimiz firmalarda, kadın istihdamı artışının 
yüzde 15, politikalar, eğitim, çalışma koşulları, yö-
netimde temsil gibi gelişim alanlarında kaydedilen 
performans artışının ise yüzde 30 oranlarına ulaştı-
ğını memnuniyetle söyleyebiliriz. Ayrıca hayata ge-
çirdiğimiz bu başarılı iş modelini, Anadolu’da 
faaliyet gösteren şirketlere sağladığımız danışmanlık 
hizmetleriyle daha geniş bir tabana yayıyoruz.’’ 
AYNUR CİHAN 

İSTANBUL Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB), dünyanın 
nüfus hareketi en yoğun şe-

hirlerinden biri olan İstanbul’da, Koro-
navirüs’üne karşı önlem amaçlı 
tedbirler aldı.İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun dün kamuoyuna tanıttığı 
“Coronavirüs Timi” kentin en işlek ve 
kullanımı yüksek alanlarında dezen-

fekte çalışmalarını aralıksız sürdürü-
yor. İBB Sağlık Daire Başkanlığı, Ko-
ronavirüs vakaları ortaya çıktığı andan 
itibaren konuyu hassasiyetle günde-
mine alarak; Sağlık Bakanlığı Bilim 
Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 
açıklamalarını, toplantı çıktılarını, ka-
muoyuyla paylaşılan bilgi notlarını 
takip etmeye başladı. Ayrıca İstanbul 
Valiliği nezdinde düzenlenen toplantı-
lara da katılan İBB, Tabip Odası ve ko-
nuyla ilgili akademisyenlerle görüş 
alışverişi içinde süreci yönetiyor. İBB 
Sağlık Daire Başkanlığı’na bağlı Sağlık 
ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü ve OTOBÜS 
AŞ. ekipleri 7/24 esaslı, Koronavi-
rüs’üne karşı hijyen çalışması yapıyor. 
100 kişilik ekip metrolarda, 420 perso-

nel İETT otobüslerinde görev yapar-
ken, içinde iki kişinin bulunduğu 18 
araç ise sahada çalışmalarını sürdürü-
yor. Dezenfekte işlemleri için ekiplere 
45 adet el ULV (Ultra Low Volume - 
Son derece ince püskürtme tekniği ile 
oluşturulan aerosol sis üretir) cihazı ve 
3 bin 750 litre dezenfeksiyon sıvısı 
satın alındı. 
İBB’nin birimler arası yaptığı toplantı-
lar sonucunda; ana hizmet binaları, 
toplu ulaşım araçları, kültür merkez-
leri, Halkla İlişkiler Müdürlüğü iletişim 
noktaları, İSMEK, İSADEM, Darüla-
ceze Müdürlüğü binaları, engelli mer-
kezleri, ibadethaneler, kütüphaneler 
gibi İBB ye ait kapalı mekanların de-
zenfeksiyonunun yapılmasına karar ve-
rildi. Son verilere göre dezenfektan 

uygulanacak kapalı alanların toplamı 
700 bin metre kare olarak hesaplandı. 

Sağlık Bakanlığı onaylı 

Kısa sürede alımı gerçekleştirilen de-
zenfektanın etken maddesi FDA (Ame-
rikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından 
onaylı. Sağlık Bakanlığı’ndan antisep-
tik ve dezenfektan ruhsatı olan, cilde 
sürülmesinde sakınca olmayan, daki-
kalar içerisinde bütün virüsleri ve pato-
jenleri öldüren yerli üretim 
dezenfektan, kentin genelinde kullanıl-
maya başlandı. Destek Hizmetleri Mü-
dürlüğü bünyesinde, 44 metrobüs 
istasyonunda 65 adet, Taksim-Tünel 
tarihi tramvay hattında 2 istasyonda 
ise 4 adet el dezenfeksiyon üniteleri 
yerleştirildi.

Hijyen seferberliği başlatıldı

Ve melankoli

A rtık şafak söktü. İğrentili Binaların ardın-
dan utana, kızara doğan Güneş’in kızıl 
yalapları geceden beri henüz kapanmamış 

gözlerimi yakmaya çabalıyor.  
Gözlerim ışıktan bitkin, kulaklarımda hiç 

duymadığım melodilerin armonisi… 
Hiç duymadığım  o nameleri bir şeylerin üstüne 

döküp, kulaklarımdan dilime  taşımaya 
çalışıyorum, 

Güneş’le savaşım var.. 
Şiirlere aktardığım yangının ve hiç duymadığım  

o melodinin derinliklerinde kayboluyorum.. 
İçimden söküp çıkaramadığım bu melodiyi mırıl-

danmaya çalışırken,  " la " notasının üstünde dolanı-
yor dünden kalma sarhoş düşüncelerim çelişkiler 
içinde kaybolmak böyle bir şey olmalı..  

hüznü böylesine hissettiğim vakitlerde neden 
bestekâr olamadığım aklıma gelir. İçimin bir yerle-
rinden söylendiğini duyumsadığım bu melodileri 
notalara dökemeyişimin hayıfını kendimden 
çıkarırım.  

Çıkmazlardayım ve sen yoksun.. 
Hırslarım, yaşam mücadelem, olur olmaz  

kavgalarım... Sevdiklerimle paylaştığımız yıllar, 
gelecek kaygısı ve hastalıklar...  

Deliriyorum galiba..   
Ölüm ve sevdiklerimden zorunlu ayrılıklar 

saplanıyor beynime   
Acılar paylaştıkça azalır sonra da geçermiş.  
Ölümü düşünmek bile darmadağın ediyor beni. 

Alışılmış güzel duygulardan ayrı düşmeye nasıl 
alışır ki insan.. 

Dile getirmek de güç hep yüreğinden olandan 
sonsuza dek ayrı düşmek.  

Gerçek olsa da başlığında ölüm olan her yazı, 
yaşama sevincini eksiltir insanın.  

Ölüm üzerine yazan kalem de korkutur,  
kırılganlaşır. 

Sevdiklerimi kaybetmekten çok  korkuyorum.. 
Güneşin doğuşunu izlerken hayat mücadelesinin 

içinde yerini almak  ve sıcak çayını yudumlayarak, 
yarım yamalak duygularla yoğrulurken odana dolan 
aydınlığı görebilmek  gibi yaşamın güzelliklerinden 
küçük kesitler döndürüyor dünyayı. 

Karma karışığım ama dönüyorum… 
Yaşam, içindeki zıtlıklara rağmen kendisine 

bağlıyor beni.  
Hayat ölümle yan yana yürürken ben yaşıyorum. 
VESSELAM

Mehmet Remzi TANIŞ

Kadın dostu kredi!

İBB’nin teknoloji üretimine katkı sağlayan gençlerin yetişmesi ve desteklenmesi için kurduğu  
Deneyeap Teknoloji Atölyeler’inde proje şenliği düzenlendi. "Nesnelerin İnterneti" alanında eğitimlerini 
tamamlayan gençlerin projelerinden ulaşım, afet yönetimi ve acil durum başlıklı çalışmalar ilk üçe girdi
HIDIR ULUDAĞ

SENLIK BAHANE
GENCLER SAHANE

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, İBB 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünye-
sinde 13 ilçede ve 25 derslikte faaliyet 
gösteriyor. Teknolojide dışa bağımlılı-
ğın azaltılması, teknoloji üretimi ve ge-
liştirilmesi konusunda projeler 
üretebilen gençlerin yetişmesi amacıyla 
hayata geçirilen atölyelere 4. ve 5. ile 8. 
ve 9. sınıf öğrencileri sınavla katılabili-
yor. Yaratıcı gençleri ve projeleri ülkeye 
kazandırmayı hedefleyen Deneyap 
Teknoloji Atölyeleri’nde eğitimler 36 ay 
sürüyor. Tasarım ve Üretim, Robotik 

ve Kodlama, Elektronik Programlama 
ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Tekno-
lojileri ve Mobil Uygulama, İleri Robo-
tik, Yapay Zeka, Enerji Teknolojileri, 
Nanoteknoloji ve Malzeme Birimi, 
Havacılık ve Uzay Teknolojileri ve 
Siber Güvenlik branşlarında verilen 
ücretsiz eğitimlere halen 1.500 öğrenci 
devam ediyor. Eğitimlere katılmak iste-
yenler, tarih ve yerleri  
www.deneyap.org adresinde belirtilen 
sınavlara girip başarılı olmaları duru-
munda atölyelere kabul ediliyor.

Atölyeler devam ediyor

Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs’üne karşı İBB, önlem amaçlı çalışmalar yürütüyor. Başkan İmamoğlu’nun dün tanıtımını yaptığı “Coronavirüs Timi” kentin en işlek ve kullanımı yüksek 
alanlarını dezenfekte ediyor. 100 kişilik ekip metrolarda, 420 personel İETT otobüslerinde görev yaparken, içinde iki kişinin bulunduğu 18 araç ise sahada çalışmalarını sürdürüyor

TSKB ve AFD’nin, her yıl Kadınlar Günü haftasında 
düzenlediği fırsat eşitliği ve kadın istihdamı temalı  

konferansı, bu yıl, “Sosyal Perspektiften İş Yaşamında 
Kadın” başlığıyla gerçekleştirildi. Konferansta açılış 

konuşması yapan Suat İnce, “Bundan 4 yıl önce değerli iş 
ortağımız AFD ile Türkiye’de bir ilk olan ‘Kadın Dostu 

Kredi’ programımızı geliştirdik” dedi 
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2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/119373
1-İdarenin
a) Adresi : İstasyon Mahallesi .Turgut Özal Bulvarı No: 11 34303 

KÜÇÜKÇEKMECE KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126922000 - 2126966519
c) Elektronik Posta Adresi : imaeh.bsh@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul S.B.Ü. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar

Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
c) Teslim tarihi : Malzemeler işe başlama tarihinden itibaren, Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idarenin yazılı siparişi üzerine 10 (on) iş günü içerisinde 
Sağlık Tesisimizin depo/depolarına peyder pey teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstasyon Mah. Turgut Özal Bulvarı No:11 - Küçükçekmece / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 30.03.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- ÜTS/TİTUBB kaydına ilişkin belgeler;
a) Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için; İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıt-
ları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
Bilgi Bankasına (UBB/ÜTS) kayıt olmak zorundadır.
İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB/ÜTS) kayıtlı tedarikçi numara-
larını sunmak zorundadır.İstekli, Bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB/ÜTS) ka-
yıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak
zorundadır.Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle
"SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve UBB'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bu-
lunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB)/UTS ka-
yıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.Birim fiyat teklif cetvelindeki kısım ve
sıra numarasını UBB çıktılarının  üzerinde belirteceklerdir.
b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleş-
tirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönet-
melikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi
Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.
c) İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait TİTUBB kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir
liste halinde ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nın (TİTUBB)/ÜTS Sağlık Bakanlığınca onay-
lıdır ibaresi olan çıktıları ihale dosyasında sunacaklardır.
d)İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait yürürlükteki Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde
yer alan SUT kodlarını gösterir listeyi kalem sıra numarasını belirterek teklifi ile birlikte sunacaktır. Teklif
edilen ürünlerin SUT kodlarının eşleştirilmesine bakılacak olup, uzman üyelerce yanlış eşleştirmeler ol-
duğunun tespiti halinde ilgili ürüne ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
a) İstekli, Teknik şartnameye cevap yazıları ve ürün katologlarını teklif dosyalarında sunulacaktır. İstekli-
ler teklif edecekleri malzemelere ait numuneleri ihale günü (markası belirtilerek)  tutanakla hastanemizin
ilgili deposuna teslim edeceklerdir. Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, telefon num-
arası,  ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, ürünün onaylanmış barkod numarası kolay çıkmayacak
ve silinmeyecek şekilde belirtilecektir. (Numuneler teklif dosyasında sunduğu UBB ile aynı olmak zo-
rundadır.)
Numune teslim etmeyen istekliler ihale dışı bırakılacaktır. 
b) Tutanakla imza karşılığı teslim edilmeyen veya ihalede ait olduğu kısmi alımın sıra numarası yanlış
yazılan numunenin uzman üyelerce değerlendirilememesinden istekli sorumludur. Numunenin şartna-
meye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeye-
cektir.
c) Numuneler; ihale komisyonunun uzman üyelerince  Teknik Şartname kriterlerine  ve/veya klinik uy-
gulamaya uygunluk yönünden  değerlendirilecektir.
d) Gerek görülmesi halinde tekrar numune isteme durumunda Teknik Şartnamede yer alan hükümler
geçerlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde tıbbi sarf malzeme satmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul S.B.Ü. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
S.B.Ü. MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1146065)

EKONOMİ

8 Mart dünya Kadınlar Günü
nedeniyle bir mesaj yayınla-
yan Onur Marketler Yöne-

tim Kurulu Başkanı Cemal Özen,
şirket olarak kadın çalışanlar için
pozitif ayrımcılık uyguladıklarını
söyledi. İş hayatında kadınların
daha fazla yer almasının ülke eko-
nomisine büyük katkılar sağladığı-
nın bilincinde olduklarını ifade eden
Özen, bu yüzden Onur Marketler
olarak her geçen yıl kadın çalışan
sayısını artırdıklarına dikkat çekti.

Hayatın her alanına değer katan ka-
dınlara destek olmaya özen göster-
diklerini vurgulayan Cemal Özen,
kadınlara tam zamanlı çalışma im-
kanları sunduklarını ayrıca, ev ha-
nımı ve öğrenci kızların sosyal
yaşamlarına uygun kendi müsait
saatlerinde mağazalarda part-time
çalışabildiklerini söyledi.

Mor Çatı Derneği'ne bağış 

Özen “Şubat ayı sonu itibarıyla
kadın çalışan sayımız 1.700'ü geç-
miş durumda. Şirket olarak kadın
çalışanlarımıza dün olduğu gibi

yarın da pozitif ayrımcılık uygula-
maya devam edeceğiz. Kadın çalı-
şanlarımıza Onur Ailesi'ne
verdikleri desteklerden dolayı teşek-
kür ediyorum” dedi. Sadece ürün
satmadıklarını kadınların hakları
için de sosyal sorumluluk projele-
rine destek verdiklerini ifade eden
Onur Marketler Yönetim Kurulu
Başkanı Cemal Özen, “halen
devam eden bir kampanyamıza se-
çili ürünlerimizden elde ettiğimiz
gelirin bir bölümünü Mor Çatı 
Derneği'ne bağışlıyoruz” şeklinde
konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj
yayınlayan Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Özen, “İş hayatında kadın sayısının artması
ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Bu bilinçle
hareket ederek kadın çalışan sayımızı her geçen yıl
artırmaya devam edeceğiz” dedi

İTÜ’de anlamlı buluşma
ilk Türk kadın emlak
satış dünya şampiyonu
Evrim Kırmızıtaş

İTÜ'lü öğrencilerin konuğu oldu.
İTÜ Mezunlar Derneği ve İTÜ
Mezunlar Derneği Öğrenci Ku-
lübü tarafından 2016’dan beri her
yıl düzenlenen Different Futures
Summit (DFS) bu yıl 4-5 Mart'ta
üniversitenin Ayazağa Kampü-
sü’ndeki Süleyman Demirel Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İTÜ’den mezun olmuş ancak ka-
riyer hayatını okuduğu bölümden
farklı alanlarda devam ettirerek
başarıya ulaşan mezunlarla öğ-

rencilerin buluştuğu zirvenin mot-
tosu ise “Bölümün Hayallerinin
Önüne Geçmesin!” olarak belir-
lenmişti. Bu kapsamda Evrim Kır-
mızıtaş da gençlerin kariyer
planlamaları ile ilgili soru işaretle-
rini ortadan kaldırarak onlara ışık
tuttu ve fark yaratmalarını sağla-
mak için ilham kaynağı oldu. Kır-
mızıtaş, emlak sektörünün merak
edilen sorularını yanıtlayarak bu
alanda kariyer yapmak isteyen
gençlere tavsiyelerde bulundu.

İleride gururlanacaklar

İTÜ Jeofizik Mühendisi me-

zunu olan Kırmızıtaş, “Bir kadın
olarak dünyaya meydan oku-
dum” diyerek ileride çocuklarına
başarılı bir anne portresi hediye
etmek istediğini özellikle vurgu-
ladı. Kırmızıtaş “ Çocuklarıma
bir anne olarak her daim örnek
olmam gerekiyor. 
Elde ettiğim başarılar biliyorum
ki onları ileride gururlandıracak.
Bu yüzden adımı çalıştığım
emlak şirketinde dünya birincisi
olarak görmek beni ayrıca mutlu
edip yeni başarılara yelken
açmak için motive ediyor” diye
konuştu.

İş adamı değil iş insanı!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğine, "iş
adamı" ibaresininin "iş insanı" olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu

Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa
Varank, Kayseri'de

bir otelde düzenlenen Anadolu
Aslanları İş Adamları Derne-
ğine (ASKON) Kültepe Eko-
nomi Zirvesinde, salondaki
kadınların "8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü"nü kutladı. Sa-
nayi ve teknolojide daha fazla
kadın girişimci olmasını iste-
diklerini belirten Varank, "Siz-
lerin bakış açısı, titizliği ile
öngörülerine bizim bakanlık
olarak da sektörler olarak da
ihtiyacımız var. Bakanlık ola-
rak her türlü görüş ve fikrinize
açığız. Bu manada ASKON’a
da buradan bir çağrı yapmak
istiyorum. Adınızdaki 'iş
adamları' vurgusunu belki 'iş
insanları' olarak değiştirmenin
vakti gelmiştir. Öyle bir ça-
lışma bildiğim kadarıyla daha
başlatmadınız." diye konuştu.

İtiraz edilecek bir nokta yok

Kadın ve Demokrasi Derneği
(KADEM) Başkan Yardımcısı
Sümeyye Erdoğan Bayrak-
tar'ın zirvede yaptığı konuş-
maya atıfta bulunan Varank,
şunları söyledi:"Aklı selim ile
dinlediğimizde aslında söyle-
diklerine itiraz edebilecek bir
nokta bulamıyoruz. Bu ma-
nada ben kamuoyunda KA-
DEM'in sıklıkla yıpratıldığının
altını çizmek istiyorum. Maa-
lesef insanlarımız aklı selimle
kulak vermedikleri için, kulak-
tan dolma bilgilerle birtakım
çıkarımlara gidiyorlar. Ben bu
manada da kendisinin konuş-
masına çok teşekkür ediyo-
rum. Kendisi, benim başkan
yardımcım. Ben KADEM ku-
rulduğundan beri ilk üyelerden
bir tanesiyim. Yaptıkları çalış-
malar için kendilerine çok te-
şekkür ediyorum."

Onur Market 
8 MART’I 
UNUTMADI

Özen, Onur Market’in kadınlara
değer verdiğini ifade etti.

Mustafa
Varank
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ev işçisi kadınlarla 
buluştu. Kaftancıoğlu, “Benim bir kadın olarak da vatandaş olarak da ayrıca sorumluluğum var. Ev işçilerinin 
sorunlarının çözümü için hem TBMM tarafında hem de İstanbul’da her türlü katkıyı sunmaya hazırız”  dedi

K aftancıoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü öncesi CHP Genel
Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal

ile birlikte İmece Ev İşçileri Sendikası Baş-
kanı Ayten Kargın’ı Ümraniye’deki evinde
ziyaret ederek ev işçisi kadınlarla bir araya
geldi. Ziyarette ev işçilerinin sorunlarını
uzun uzun dinleyen, taleplerini not alan
Kaftancıoğlu, bu görüşmelerin bir başlangıç
olduğunu belirterek “Ev işçileri, motosikletli
kuryeler, tezgâhtarlar, serbest çalışanlar, ofis
çalışanları gibi toplumun güvencesiz ça-
lışma şartlarına sahip kesimleriyle uzun so-
luklu bir emek ve adalet mücadelesi
başlattık. Özellikle gençlerle ve kadınlarla
birlikte gündelik sorunlarımıza acil çözüm-
ler ve temel sorunlara uzun vadeli kalıcı çö-
zümler üretmek için hep birlikte çalışacağız.
Bugün burada en iyi şekilde örneğini gördü-
ğümüz gibi mesleki örgütlenmelerin oluş-
ması ve bu örgütlülüğün arttırılması için
elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız”
dedi. 

Yasal düzenlemeye ihtiyaç var

8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü’nde
kadınların çözülmesi gereken çok fazla so-
runu olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu,
kayıt dışı emeğin yoğun olduğu ve çoğun-
luğu kadınların oluşturduğu ev işçiliğine
dair sorunların da her kesimden vatandaşı
ilgilendirdiğini hatırlattı. Kaftancıoğlu, ev iş-
çilerinin mesleki kimlikleriyle ilgili yasal dü-
zenlemelere ihtiyacı olduğunu belirterek,
“Sizin yaptığınız bir iş var fakat yasalarda
işin tanımı yok. İşin tanımı olmadığı için
haklarınıza dönük ciddi mağduriyetler yaşı-
yorsunuz. İşinizin tanımı olmadığı için ça-
lıştığınız yerlerde her işe size yaptırmak gibi
bir anlayış söz konusu. Her işi yaptığınız
ama buna karşılık yasanın hiçbir şekilde
bunu tanımadığı; hep kişinin vicdanına, iyi-
liğine ya da kötülüğüne maruz kaldığınız bir
alandasınız” dedi. 

Örgütlenmeyi büyütmeliyiz

Türkiye’de ev işçilerinin büyük çoğunluğu-
nun da İstanbul’da yaşadığını söyleyen Kaf-
tancıoğlu, “Belki farkında değilsiniz ama o

kadar büyük bir iş başardınız ki şu ana
kadar. Bu ülkede ev işçiliğinin bir meslek ol-
duğunu sizler kamuoyuna da bizlere de
gösterdiniz. Sizin örgütlü mücadele ederek
sonuç alabildiğinizi kendi içinizde diğer ev
işçilerine de hissettirmeniz gerekiyor. İstan-
bul’da ev işçisi olan arkadaşların yüzde 30’u
örgütlenmiş olsa bugün Uluslararası İşçi
Sözleşmesi’ndeki haklar burada da uygu-
lanmak zorunda olurdu. Sizin iş tanımınızın
çoktan yasalarda tariflenmiş olurdu” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak ev işçileri-
nin sorunlarını çözmek için adımlar atacak-
larını kaydeden Kaftancıoğlu, “Sizlerin bu
örgütlü mücadeleyi kendi içinizde büyütmek
için bizlere düşen sorumluluklar var. Benim
bir kadın olarak da vatandaş olarak da ay-
rıca sorumluluğum var. Sizlerin mesleki ola-
rak ihtiyacınız olan yasal düzenlemelerin
oluşturulması için Meclis’e düşen sorumlu-
luklar var. Bizim işimiz bunları görmek ve
hissetmek değil. Ev işçilerinin sorunlarının

çözümü için hem TBMM tarafında hem de
İstanbul’da her türlü katkıyı sunmaya hazı-
rız. Örgütlü kadın mücadelesinin sonuç al-

maması mümkün değil. Birlikte başaraca-
ğız” diye konuştu.
HABER MERKEZİ

Özel bir çalışma yapılacak
ChP Genel Başkan yardımcısı Orhan Sarı-
bal da mevsimlik tarım işçileriyle ilgili
önümüzdeki günlerce tBmm’ye bir kanun

teklifi getireceğini belirterek ev işçileriyle
ilgili de özel bir çalışma yaparak meclis
gündemine taşıyacağının sözünü verdi.

eV İşçİLerİne

DeSteK SÖZÜ
VerDİ

Babacan DEVA
olmak istiyor
AK Parti'den istifa eden eski Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, uzun süredir
çalışmalarını yürüttüğü partisini Çarşamba
günü kuracak. Babacan'ın yeni partisinin 
isminin DEVA olacağı öğrenildi

AK PArti'den istifa eden eski Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan uzun süredir ça-
lışmalarını yürüttüğü partiyi önümüz-

deki çarşamba günü kuracak. 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'ün de desteklediği Babacan'ın kura-
cağı partinin adının DEVA partisi olacağı öğrenildi.
Ali Babacan aylardır kurulması beklenen yeni par-
tisini, kulislere sızan bilgiye göre Çarşamba günü
kuracak. Babacan'ın partisinin ismi ise DEVA Par-
tisi olacak. Öte yandan partinin kurucular kuru-
lunda, aktif görev alan vekillerin de olacağı
öğrenildi. Ali Babacan'la birlikte Sadullah Ergin,
Nihat Ergün ve Beşir Atalay gibi isimlerin de kuru-
cuları arısında yer alacağı yeni partinin kuruluş di-
lekçesi Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı'na
verilecek.

İsmi ve logoyu açıklayacak

Bakanlığa dilekçe verilmeden önce Ali Babacan,
partinin ismini ve logosunu açıklayacak. Baba-
can'ın, yeni partinin programını genel çerçe-
vesiyle kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
Babacan'ın Deva Partisi'nin kurucular
kurulunda halen Meclis'te görev yapan
bazı milletvekillerinin de yer alacağı
öğrenildi. Kurucular arasında daha
önce farklı partilerde siyaset
yapan, liberal-demokrat çizgiye
yakın bazı isimlerin de olacağı
belirtildi.

Fotoğraflar
içimizi parçalıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet
Oruç, Avrupa'nın göçmen politikasını
eleştirdiği konuşmasında, Yunanistan
sınırında denizden karaya çıkarken
ağlayan çocuk fotoğrafını göstererek,
"Bu fotoğraf en az Aylan bebeğin
fotoğrafı kadar içimizi parçalayan
fotoğraf oldu" dedi

AK PArti Zonguldak İl Başkanlığı'nca
düzenlenen siyaset akademisi, Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğü seminer salo-

nunda başladı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Saadet Oruç ve partililer katıldı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç, Avrupa Birli-
ği'nin bugün geldiği noktaya bakıldığında ciddi an-
lamda milliyetçilik hastalığına yakalanmış ve giderek
çöküşe doğru gittiğinin görüldüğünü belirtti. "Tür-
kiye niye hedef alınıyor?" diyen Oruç, şunları söy-
ledi: "Müslüman bir ülke olduğu için, alternatif
olarak ortada durduğu için ve kendi uygulamak iste-
dikleri siyasetlere engel olduğu için. Buradaki
önemli aktör, önemli lider Cumhurbaşkanımız ol-
duğu için medya ve iletişim araçları gücünü kulla-
narak sürekli saldırılara sebep oluyor. Bir de
İslamofobi konusu var. Bu kavramı kullanmak iste-
miyorum. Bu resmen İslam düşmanlığıdır."

Mültecilerin dramını anlattı

Oruç, Yunanistan sınırında denizden karaya çıkar-
ken ağlayan çocuk fotoğrafını gösterdiği konuş-
mada mültecilerin yaşadığı zorluklarını anlattı.
Avrupa'nın göçmen politikasını eleştiren Oruç, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü; "Çocuğunuz olsun ol-
masın anne olun olmayın. Kendine yetemeyen her
çocuk bizim sorumluluğumuz altında. Ben şu çocu-
ğun gözlerindeki paniği görünce bir el tutması gere-
kirken kayaları tutmasını, çığlığını görürken o kadar
utandım ki batı medeniyeti adında, buna sebep ol-
dukları için, bu çağda bu görüntü olduğu için. Bu
hepimizin durup düşünmesi gereken bir şey. Hükü-
metimiz göçmen politikası konusunda elinden ge-
leni yaptı. Batı medeniyetinin bu çocukta yaşattığı
korku, bu resmi görünce şunu düşündüm, sudan çı-
kacak ve annesi babası var mı? Annesi ve babası
varsa niye onun elini tutamadı. Diyelim oradan çıktı
üzerini kurutabildi mi? Karnı acıktı su var mı süt var
mı? Üşüdü soba var mı, çadır var mı? Sorular geli-
yor akla hep. Avrupa'nın göçmen politikası derken
bu fotoğraf en az Aylan bebeğin fotoğrafı kadar içi-
mizi parçalayan bir fotoğraf oldu."

Enginyurt’tan 
Laçin tepkisi

AK PArti Sanatçı Berna Laçin, başro-
lünü oynadığı 'Hayal Satıcısı' isimli ti-
yatro için 10 Mart Salı günü Ordu'da

olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Ordu
Milletvekili Cemal Enginyurt, Laçin'i ve AKP'li
Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldı. Sosyal
medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ordu'yu
AK Parti mi, CHP mi yönetiyor?" diyen Engin-
yurt, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşka-
nımıza Elazığ depremi üzerinden hakaretler eden
Berna Laçin, 10 Mart'ta Ordu'da ağırlanıyor. Or-
du'yu AK Parti
mi CHP mi
yönetiyor?  Bu
CHP sevgisi
nedir şaşırdık.”
Ordu Büyükşe-
hir Belediye-
si'nden yapılan
açıklamada ise,
tiyatronun be-
lediye tarafın-
dan değil,
Ordu barosu
tarafından ya-
pıldığı belirtildi. 
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AK PArti Genel Başkan yardımcısı ve
teşkilat Başkanı erkan Kandemir, ''Biz
bu toprağın her bir karışını şehit kan-

ları ile sulamış, bu toprakları, bu bayrağı şehit kan-
larının üzerinden kutsallaştırmış bir milletiz.
idlib'de, Libya'da verilen mücadele bu toprakların
muhafazası içindir" dedi. mersin'de, toroslar Vo-
leybol Spor Salonu'nda düzenlenen toroslar ilçe
Kongresi'ne AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve
teşkilat Başkanı erkan Kandemir, türkiye Büyük
millet meclisi (tBmm) Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Lütfi elvan, milletvekilleri, belediye baş-
kanları, il- ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili ka-
tıldı. Kongrede idlib'deki gelişmeleri de
değerlendiren AK Parti'li Kandemir, "Çok zor za-
manlardan geçiyoruz. Çok bedeller ödemiş bir mil-
letiz. Biz bu toprağın her bir karışını şehit kanları ile
sulamış, bu toprakları, bu bayrağı şehit kanlarının
üzerinden kutsallaştırmış bir milletiz. idlib'de, Lib-
ya'da verilen mücadele bu toprakların muhafazası
içindir" dedi.

Sessiz mi kalacaksın?

tBmm Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı elvan ise
Cumhuriyet halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Senin ülkene teröristler
saldırdığı zaman sessiz mi kalacaksın?" ifadelerini
kullandı.

Zor zamanlardan

geçİyoruZ
Ali 

Babacan

Cumhuriyet halk Partisi (ChP)
Sakarya milletvekili ve Grup Baş-
kanvekili engin Özkoç, AKP’li

Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan’ın sözle-
rine verdiği yanıtların ardından türkiye Büyük mil-

let meclisi (tBmm) Genel Kurulu’nda AK Partili
vekillerin tepkisni çekmiş ve mecliste kavga çıkmıştı.

Konuyla ilgili twitter hesabından bir açıklama yapan tür-

kiye işçi Partisi (tiP) Genel Başkanı erkan Baş, “Bir kavga
yoktu; planlı bir saldırı-linç girişimi yaşandı” ifadelerini kul-
landı. Baş’ın paylaşımı şöyle: "tBmm'de kavga" olarak ha-
berleştirilen olay yaşanırken toplantı salonundaydım. Bir
kavga yoktu; planlı bir saldırı-linç girişimi yaşandı. Grup
Başkanvekili engin Özkoç'a ve tüm ChP camiasına geçmiş

olsun. iktidarın her tür baskı ve saldırısına karşı dayanışma
içinde olacağız.

Lİnç etmeye çaLıştıLar

Saadet
Oruç

Erkan
Kandemir

Cemal
Enginyurt



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki
Spor İstanbul, Türkiye’deki yol yarışları katılımcı sa-
yılarını arttırabilmek, yol yarışları katılımcılarına al-

ternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde
yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren ‘İs-
tanbulu Koşuyorum” etkinliği düzenliyor. Her etabı, İs-
tanbul’un sembol noktalarında gerçekleşen yarışlar,
2020’de de, yeni etapları ile katılımcılara yeni deneyimler
yaşatmayı hedefliyor. Bu yılın ilk yarışı olan İstanbul'u
Koşuyorum’un Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın
sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve
kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla ko-
şuldu. Yaklaşık 1.000 kadının katıldığı koşu, 10 kilometre-
lik parkurda gerçekleşti.

Madalyalar dağıtıldı

Anlam dolu rotadan oluşan parkurda seçilen noktalar;

kadınların, vatandaş, yazar, aktivist, tiyatrocu, yönetici,
sporcu ve hayırsever olarak toplumsal hayatı dönüştür-
dükleri yerlerden oluştu. Kadınlar Günü’ne özel düzenle-
nen çipli koşuda startı; İsper Genel Müdürü Ayşe Banu
Saraçlar, İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Spor İs-
tanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Aslanoğlu’nun eşi
Aslı Aslanoğlu ve Spor İstanbul’un kadın yöneticileri
verdi. Yarışta Genel Klasman Kategorisi’nde 41.12 daki-
kalık derecesi ile Damla Çelik. bitiş çizgisine ilk ulaşan
kadın koşucu oldu. 42.26 dakikalık derecesi ile Gamze
Altunbaş ikincilik kürsüsüne çıkarken, 45.34 dakikalık de-
recesi ile Müge Daştan yarışı üçüncü olarak tamamladı.
Isınma egzersizleriyle başlayan etkinlik İstanbul’u Koşu-
yorum Serisi ‘Kadınlar Günü Özel Etabı’yla kadınlara
harika bir Pazar günü yaşatırken soğuma egzersizleriyle
son buldu. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılara günün
anısına hatıra madalyası dağıtıldı.

K adınların üretim güçlerinin, doğur-
ganlıklarının, cinselliklerinin, hare-
ket özgürlüklerinin ve mülkiyet

haklarının erkek egemen sistem yapısı tara-
fından denetim altına alındığını sorguladığı-
mız vakit; ''Aman be yine mi bu feminist
bakış açısı'' taciziyle karşı karşıya kalırsınız. 

Denetim ve baskı mekanizmasının  somut
olarak gerçekleştiği yerdir kadın bedeni.
Erkek egemen sistem; özel yaşamdan  ka-
musal yaşama, kurumların tümünde söylem-
leriyle kadınlar üzerinde etkisini

hissettirmekte ne yazık ki! 
Yine beden üzerinden ahlaklı- ahlaksız,

engelli - sağlam, normal- anormal gibi ikili
paralellikler ortaya çıkmıştır. 

Normalin ve anormalin ne olduğunu sor-
guladığım gibi 

Engelli- Sağlam / Ahlaklı - Ahlaksızı da
sorguluyorum !

Siz de sorgulasanıza ?
Cinsiyetin yeniden üretildiği yerler nere-

lerdir? ''Aile, eğitim, devlet, din ve medya''.
Bu beşliye dikkat! Örneğin, aileyi ele alalım:

Çocukluktan yetişkinliğe
kadar kadınlar cinsellik konusundan haber-
siz büyütülmeye çalışılır. Bedenlerini, cinsel-
liklerini tanıma şansları verilmez,
konuşulması ayıp ve doğru bilgilere ulaşıl-
ması yasak bir konudur. Hadi oğlum göster
pipini amcana trajedisi yoktur.

Batı'da  yaşanan cadı avları tesadür

müdür? Cadı avlarında damgalanan kadın
tehlikeli, güçsüz, pasif ve kontrol edilmesi
gerekendir. Örneğin Jeanne D'Arc (Jan
Dark) yeni doğan bir özgürlük savaşçısı iken
birden ölüme mahkum edilmiştir. Kutsal bir
kurtarıcı olduğuna inandıkları D'arc'ın hazin
sonu!

Yüzyıllar  boyunca toplumda kadınlara ve
erkeklere atfedilen farklı özelliklerin, rolle-
rin biyolojik olarak belirlendiği düşünülür.
Kadın statülerinin erkeklere göre ikincil ko-
numda olmasının sorumlusu bedenidir özeti
budur! 

Simone De Beauvoir '' Kadın doğulmaz;
kadın olunur'' biçiminde ifadesiyle kadınlar

tarafından nasıl can simidi etkisi yarattığını
anlamak çok zor değil, olmamalıdır.

Cümlesiyle  Beauvoir , cinsiyetler ara-
sında ki ilişkinin eşitsizliğini tüm yönüyle
vurgulamış ve durumun doğal olmadığını
belirtmiştir. 

Aslında işin bir gerçek tarafı da şudur ki;
toplumsal cinsiyet kavramı kadın- erkek de-
nilen kimliklerin kurmaca olduğunu ve güç
ilişkisine dayandığını göstermektedir. Sosyo-
kültürel bir kavramdır, tarihseldir, ideolojik-
tir. Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet
birbirinden farklıdır. Erkek ve kadın olma-
nın sosyal ve kültürel açıdan tanımlanma-
sına yarayan kavramdan ibarettir.

Kadın doğulmaz kadın doğurur 
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Güvenlik Hizmeti Alımı 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönet-
meliğini’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2020/0001
1. İdarenin
a) Adresi : MEF Üniversitesi/Satınalma Müdürlüğü, Huzur Mah. 

Maslak Ayazağa Cad. No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul
b) Telefon : Tel:0212 395 36 85 / Fax:0212 395 36 36
c) Elektronik Posta Adresi : dogangonulg@mef.edu.tr
ç) İhale Dökümanın görülebileceği internet adresi : www.mef.edu.tr
2. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Güvenlik Hizmeti Alımı, ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan 

Teknik Şartname ve İdari Şartname de bulabilirler.
b) Yapılacağı Yer : MEF Üniversitesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36 ay'dır.
3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer : MEF Üniversitesi, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4 

34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 23.03.2020 - Saat:10:00
4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak 
Kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelere idari şartnamede yer verilmiştir.
4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TL (İkiyüzelliTürkLirası)  karşılığı, ödeme dekontu getiri-
lerek “MEF Üniversitesi Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul  Satınalma Mü-
dürlüğünden” temin edilecektir. Katılımcılar Yapı ve Kredi Bankası 688-Maslak Şubesi İban No: TR78 0006 7010
0000 0051 7438 29 No’lu hesaba sadece banka gişelerinden firma İsmi ve ödemeye ilişkin ihale konusu (Güven-
lik İhalesi doküman bedeli) yazılarak ödeme yapılmalıdır. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEF Üniversitesi Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4 34396 Maslak-
Sarıyer/İstanbul  Satınalma Müdürlüğünden adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine ve saatine kadar üniversite-
mize ulaşmış olması gerekmektedir. İhale zarfının kapalı ve kapatma yerinde kaşe-imza mutlaka olmalıdır.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 3 ay süreli geçici te-
minat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç
ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.
14. Diğer Hususlar:
İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
MEF ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1146269)

İBB’nin düzenlediği
'İstanbulu Koşuyorum'
serisinin 2020’deki ilk
yarışı, Kadınlar Günü
Etabı ile koşuldu. 
Cinsiyet kalıplarını
yıkmak isteyenleri
buluşturan yarış, anlam
dolu rotada Dünya
Kadınlar Günü için
gerçekleşti

Dilek BOZKURT

KADINLAR
KADIKOY’DE KOSTU

EN ANLAMLI

ETKİNLİKLER

ARASINDA

Annelerimize minnettarız
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla belediyenin farklı birimlerinde çalışan kadın personeli sabah kahvaltısında
ağırladı. Usta, “Annelerimize, kadınlarımıza her zaman minnettarız” dedi

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde görev
yapan kadın çalışanlar, 8 mart Dünya Kadın-
lar Günü dolayısıyla Gaziosmanpaşa Belediye

Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın ev sahipliği yaptığı sabah
kahvaltısında bir araya geldi. Başkan Usta, güne her za-
mankinden farklı bir mekânda güzel bir etkinlikle baş-
lama imkânı bulan kadın çalışanlara hediyeler takdim
ederek Kadınlar Günü’nü kutladı. Belediye personeli nez-
dinde tüm kadınların gününü kutlayan Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta “Bu kadar kadınla il-
çemize güzel hizmetler yapma yarışında olduğumuzu
görmek bizi mutlu ediyor. inşallah çalışmalarımızı iyi şe-
kilde devam ettiririz diye dua ediyorum. Özellikle son 1
aydır ülkemizin geleceğini savunma, sınırlarını koruma
adına mücadele eden ve canını seve seve veren meh-
metçiklerimiz ve ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Biz

şehitler tepesini asla boş bırakmayacağız. Bir kadın bir
evlat yetiştirir, o evlat dünyayı değiştirir. Bu ülkeye yiğit
evlatlar yetiştiren tüm annelerimize minnetlerimizi sunu-
yoruz” dedi.

Sanatla ilgilenmelerini istiyoruz

Kadınlara yönelik hizmetlerin artacağının altını çizen Baş-
kan Usta, “Hep birlikte bir çalışma platformu oluşturmak
istiyoruz. Bizim bu süreçteki en büyük arzumuz, Gazios-
manpaşa’nın spor sanat ve kültür şehri olması. sizlerin
marifetleri, gönül birliği ve desteğiyle kültür ve sanatta
farkındalık oluşturmak, gençlerimize öncülük yapmak is-
tiyoruz. şehrimizin birçok noktasında yaygınlaştırmayı
hedeflediğimiz spor ve sanat mekanlarıyla hiçbir kadının
eve mahkum olmadan sporla ve sanatla ilgilenmesini
arzu ediyoruz” diye konuştu. CEnGiz aLÇaYIR

8 MART Dünya Ka-
dınlar Günü dolayı-
sıyla İstanbul

Havalimanında çeşitli etkinlikler
yapıldı. Kadın yolculara çiçekle ve-
rildi, özel yolcu salonlarında ağır-
landı, pastalar ikram edildi.
İstanbul Havalimanı'ndan gün bo-
yunca seyahat eden kadın yolcular,
güvenlik kontrol noktalarındaki
hızlı geçiş alanlarından ücretsiz
faydalanırken, 250 kadın yolcu
yanlarındaki birer misafirleri ile ha-

valimanının işletmecisi İGA'nın
özel yolcu salonunda ağırlandı.
Terminalde kadınlara yönelik bir
diğer etkinlikte de uzaktan kuman-
dalı bir kutuda kadın yolculara
çiçek verildi. Kadınlar uzaktan ku-
mandalı kutuyu ilk önce şaşkınlıkla
karşılarken, kutunun kapağının
açılmasıyla içinde gördükleri gül ve
pastayı görünce mutlu oldular. Bu
arada havalimanında görevli kadın
polisler hazırladıkları pastayı, kadın
yolculara ikram etti.

Havalimanında
anlamlı kutlama

Hasan
Tahsin
Usta



C umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü dolayısıyla Haliç

Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘Tür-
kiye’nin Kahraman Kadınları’ Progra-
mı'nda konuştu. Bütün kadınların 8
Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutla-
yan Erdoğan, "Hep beraber ayağa kal-
kıyor muyuz? Annelerimizi
şehitlerimizi hayırla yad ediyor
muyuz?  Ülkemizin ve dünyanın tüm
kadınlarının 8 Mart dünya kadın
günün tebrik ediyorum. Şehitlerimizin
annelerine, eşlerine, çocuklarına saygı-
larını sunuyorum. Bizim inancımızda
şehit annesi eşi ve çocuğu olmak da
özel bir statüdür. Bize düşen de devlet
olarak şehitlerimizin geride bıraktıkları
emanetlerine en iyi şekilde sahip çık-
maktır. Toprak şehit kanlarıyla yoğrul-
duğu aman onun adı vatandır.
Şehitler tepesini bekleyen kahramanla-
rımız var oldukça bu ülkede bayrağı-
mızı indirmeye ezanlarımızı
susturmaya kimsenin gücü yetmeye-
cektir. Tüm şehitlerimizi bir kez daha
rahmetle yad ediyorum" dedi. 

Kadın meta olarak görülemez

"Her 8 Mart'ta olduğu gibi bugün de
Türkiye ve dünyada kadın meselesi
enine boyuna konuşulacak" diyen Er-
doğan, "İnsanlığın yarısı erkek yarısı
kadındır. Bunlardan hangisini çıkartır-
sanız çıkartın geriye insanlıktan eser
kalmaz. Tüm kadınlarımıza gösterece-
ğimiz saygı aslında tüm insanlık için-
dir. Erkek olarak ne bekliyorsak
kadınlar için de aynı duygular içinde
olmamız gerekiyor. Kadını insan değil
meta olarak gören zulmeden hiçbir
toplumun geleceği aydınlık olamaz.
Bizim inancımız ve kültürümüzde
böyle bir ayrımcılık yoktur. Temel hak-
lar dışında insanların tamamını torna-
dan çıkmış gibi tek bir ölçüyle
değerlendirmek eşitlikçi değil zorba

sapkın bir yaklaşım olur. İnsanın maa-
lesef zalim bir tarafı olduğunu kabul
etmek gerekir. Bugün de insanın in-
sana yaptığı ve tasvibi mümkün olma-
yan zulümlere şahit oluyoruz"
ifadelerini kullandı. 

Sıkıntıyı kadın ve 
çocuklar çekiyor

Yunanistan'ın göçmenlere karşı uygu-
ladığı şiddeti eleştiren Erdoğan, "Her
krizin en ağır faturasını çocuklarla be-
raber kadınlar ödüyor. İnsanlık buna
karşı sessiz kalıyor. Avrupa’ya gitmek
için sınıra yığılan mülteciler arasında
en çok sıkıntıyı kadınlar ve çocuklar
çekiyor. Yunan askerleri o botları şişle-
yerek egenin dalgalarına onları bırakır-
ken anneler ve çocukları ölüm kalım
mücadelesi orada vermiyor mu? Batı-
nın bütün bunlar karşısında yüreği ya-
nıyor mu hayır. Sesi çıkıyor mu hayır.
Bu tablo karşısında kalbi titremeyenin
insanlığından şüphe etmek gerekir.
Ben şüphe ediyorum" dedi. 

Ortada büyük bir zulüm var

Suriye’de 9 yıldır süren insani krizde
hayatını kaybeden 1 milyon insandan
önemli bir bölümünün kadın ve ço-
cuklar olduğunu belirten Erdoğan,
"Maalesef hiçbir ülkenin bu konuda
hassasiyeti yok. Sadece laf laf laf. O 3-
5 yaşındaki yavruları görüyorsunuz
değil mi. Yunanistan sınırına giderken
o tarla içinde düşe kalka o yavrunun
nasıl sınıra doğru yürüdüğünü her-
halde izlemişsinizdir. Torunuma da
onu gösterdim. “Senin gibi düşüyor
kalkıyor. Neden biliyor musun o kötü
amcalardan kurtulmak için” dedim.
Ortada böyle bir zulüm var. O da
bana soruyor “onlar kötü amcalar
mı?” Evet kötü amcalar. İnanın elle-
rinden gelse onları bile süngülerler.
Bunlarda vicdan yok insanlıktan nasi-
bini almak yok. Ey Yunanistan bu in-

sanlar sende 
kalmayacak.
Sende gelip
geçecek 
Avrupa’nın
bir başka
ülkesine gi-
decek. Biz
size dedik.
Böyle giderse
kapıları aça-
cağız. Siz
inanmadınız.
Ey Yunanistan
sana sesleniyorum
sen de kapılarını aç,
bu yükten kurtul. Ki
açtılar... Gitsinler Avru-
pa’nın diğer ülkelerine" çağ-
rısında bulundu. 

Geçici de olsa ateşkes
imzaladık

1 buçuk milyon mültecinin Türki-
ye'nin kapısına dayandığını hatırlatan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama
hamdolsun geçici olsa da bir ateşkes
imzaladık. Temenni ediyorum bu bu-
rada kalır. Vicdanları nasır tutmuş bir
dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü kutlaması tam bir riyakarlık-
tır. Biz şu anda hakla beraberiz batıl ile
değil. Bunu bir defa iyi ayırt etmemiz
lazım. Ne zaman ki 8 Mart’ı belirli bir
kesimin değil tüm kadınların meselele-
rinin konuşulduğu bir tarih haline geti-
rirsek işte o zaman gerçek kadınlar
gününe kavuşmuş olacağız. Aile yapı-
mıza yönelik en büyük tehditlerden
biri olarak gördüğümüz kadına yöne-
lik şiddetin engellenmesi için etkin ted-
birler aldık. Buna yönelik daha fazla
adım atacağız. Tüm mevzuatımızda
kadınların haklarını korumaya, ay-
rımcı uygulamaları ortadan kaldır-
maya yönelik çok ciddi düzenlemeler
yaptık" dedi. DHA

PAZARTESİ 9 MART 2020

GÜNDEM

G azaba davetiye çıkarmak, insanoğlunun fıtra-
tındaki en kötücül vasıftır. Gazap eşittir ateş,
yakar yıkar, kül eder. Kim yakılıp kül olmayı

ister? Kim ocağı sönsün ister? Hiç kimse. Peki ama,
bize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına
neden yapmak isteriz? İnsan olmanın bilinen en yük-
sek bilinci, kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi
başkasına yapmamaktır. Hem ölmeyi istemeyiz hem
de başkasını öldürmeye gönüllü oluruz! Ecdadımızın
böyle yapmış olması, bu durumu haklı ve meşru kıl-
maz. Hele bugün bu koşullarda başkalarını öldür-
meye gönüllü olmanın hiçbir haklı nedeni olmaz.
Aslında bir başkasının hayatı söz konusu olduğunda,
öldürmek, hayatına son vermek ya da hayatını yakıp
yıkmak, sadece haklı olmamızla meşruiyet kazan-
maz. Çünkü hayatta kalma hakkı her türlü meşruiye-
tin üstündedir.

Haklı ya da haksız olmak başkasının hayatına kast
etmemiz için gerekçe olmaz. Birinin kanı elimize bu-
laştıktan sonra, haklı olmuşuz ne yazar haksız olmu-
şuz, ne işe yarar. O insan artık hayatta olmayacaktır.
O insan artık yaşayamayacaktır. O insan artık Allaha
karşı bile yükümlülüklerini yerine getiremeyecektir.

Allah eğer bizim için bir takım şeyleri farz kıl-
mışsa, bizim bir ömür sürdürebileceğimizi varsaymış-
tır. Bir ömrü olmayanın, farzları da olmaz. Birini
öldürmek Allah’ın farzlarına karşı muhalefet etmek
demektir. Aklı başında hiçbir insan böyle büyük bir
vebalın altına girmez. Aklı selim hiçbir insan böyle
büyük bir günahın işlenmesine seyirci kalamaz.

Saul Bellow’un Yağmur Kral romanındaki Afrikalı
kabile reisinin de dediği gibi “Yürekli bir insan ga-
zabı yayarak yaşamak istemez’’. Bir savaş, suç ya da
kabahat söz konusu olduğunda yürekli bir insanın bi-
rinci görevi, savaşı, suçu ya da kabahati köpürtmek
değil, soğutmak, teskin etmek ve mümkünse herkesi
aklıselime davet edip sulhu tesis etmektir. Dolayısıyla
yürekli insan, bir de iyi bir insansa, onun temel işlevi
kesinlikle barışı tesis etmektir.

Hükümetlerin, iktidarların ve özellikle de hükümet
ya da iktidar adına yetki kullanan devlet memurları-
nın birinci görevi, herkesin hayatta kalma hakkına
saygı duyup, bu hakkı ne pahasına olursa olsun koru-
malarıdır. Barış içinde yaşmak herkesin hakkıdır ve
bu hak hukuk düzeni içinde anayasal güvenceler al-
tındadır. Barış istemek, savaşa hayır demek bu hakkı
kullanıp korumaktır. Hiçbir koşulda ve hiçbir yetkiyle
barış talebi yasaklanamaz. Barış talebi suç kategori-
sine konulamaz.

Öte yandan benim hem anlamadığım hem de bir
mana veremediğim, valilerin savaşa hayır denilmesini
yasaklamalarıdır. Hem ateşkes arayışında ol hem de
SAVAŞA HAYIR demeyi yasakla. İnsanlar neden
ateşkes talebinde bulunur? Elbette sulhu tesis etmek
için. Adı üstünde ateşkes. Yani birbirimizi bir süreli-
ğine de olsa öldürmekten vazgeçmek. Öldürmeye ara
vermek. Bu barış arayışıdır. Geçici ve koşullu olsa
bile, bunun adı barışı aramaktır. Peki barışın aran-
dığı bir yerde, barışın arandığı bir zaman diliminde
savaşa hayır demeyi yasaklamak nasıl izah edilebilir?

Savaş ve barış kararları toplumun hayatını derin-
den sarsan kararlardır. Barış herkesin arzusu ol-
makla birlikte ya da öyle olması gerektiği arzulandığı
için, her şeyden önce toplumun yararınadır. Ama
savaş öyle değildir. Savaş herkesin çıkarına hizmet
etmez. Herkesin çıkarına hizmet etmediği içinde, in-
sanları bu karara karşı çıkmaları onların en doğal
hakkıdır.
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Mülteciler için Yunanistan'a çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey 
Yunanistan sana sesleniyorum sen de kapılarını aç, bu yükten kurtul. Bu insanlar
sende kalmayacak. Senden Avrupa’nın bir başka ülkesine gidecek. Sen niye rahatsız
oluyorsun? Gitsinler Avrupa’nın diğer ülkelerine" ifadelerini kullandı
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Mazlumları savunmaya
devam edeceğiz

aK Parti iktidarlarında kadınların iş gücüne katılma oranı
yüzde 27,9'dan yüzde 34,9'a çıktığını ifade eden cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Toplam istihdamdaki kadın oranı
yüzde 25,3'ten yüzde 28,8'e yükselmiştir. İnşallah mille-
timizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak 'büyük ve
Güçlü Türkiye' hedefimize ulaştıracağız. Küresel dü-
zeyde olduğu gibi bölgemizde de tarihi bir dönüşüm ya-

şanıyor. Suriye’de 9 yıldır yaşanan
insani krizde yükün çok büyük bölü-
münü tek başımıza üstlenmek zorunda
kaldık. Şimdi yarın belçika’da ab’nin
yetkilileriyle bir toplantım var. Orada da
bu konuları ele alacağız. Temenni ede-
rim ki daha farklı neticeler alarak dö-
neriz. Derdimiz üzüntü ve iyi niyet
beyanları dışında kayda değer bir gö-
rüntüyü yakalamak. biz yükümlülükle-
rimizi yerine getirdik. ab ise
taahhütlerini yerine getirmiştir. Şimdi
bu yeni ekiple görüşüyoruz inşallah

farklı neticeler elde ederiz. Ülkemizdeki yabancılara git-
mek istedikleri yerlere gidebilme imkanını sağladık. Yu-
nanistan’ın insanlık dışı eylemlerine karşı kimse sesini
çıkartmıyor tam tersine destekliyorlar. Türkiye olarak bu
vahşeti tüm uluslararası platformlarda gündeme getir-
meye ve mazlumlarını hakkını savunmaya devam ede-
ceğiz" açıklamasında bulundu. 

Gözyaşlarını tutamadı
Programda yayınlanan 7 şehit annesinin konuşmaları-
nın yer aldığı videoyu seyrederken duygusal anlar ya-
şandı. Videoyu izleyen cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
gözyaşlarını tutamadığı görüldü. 7 şehit annesinin
konuşmalarının yer aldığı video, Suriye'nin afrin
bölgesinde düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı"nda
şehit olan Piyade astsubay Kıdemli Çavuş
Ömer bilal akpınar'ın annesi Ülker akpınar'ın
"Şehitlik ona gerçekten çok yakıştı. Kısacık
ömrüne her şeyi sığdırdı." ifadeleriyle baş-
lıyor. Video, batman'da şehit olan müzik
öğretmeni Şenay aybüke Yalçın'ın an-
nesi Zehra Yalçın'ın, "allah'a şükür
mertebesi çok yüksek ama acısı
tarif bile edilemez." şeklindeki duy-
gusal ifadeleri ile devam ediyor
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki
terör operasyonunda 30 Ocak
2016'da şehit olan bordo
bereli Selçuk Paker'in an-
nesi Sevgi Taşdemir'in,
"bir taraftan çok büyük
acı, bir taraftan çok
büyük bir mükafat.
biliyorum ki evladı-
mın yeri çok
güzel. cennette
Rabbim şeha-
detini kabul
etsin" ifa-
deleri
dikkati
çeki-
yor.

Pazara kadın

eli değdi
Kadın üreticiler tarafından satışa sunulan 
Üretici Pazarı’nda yer alan tohumdan yaş 

sebze-meyveye, yerli besiden balık ve deniz 
mahsullerine kadar birçok ürün büyük ilgi gördü.

Sabancı Holding ve carrefour Grup iştiraki carrefourSa, to-
humdan yaş–sebze meyveye, yerli besiden balık ve deniz mah-
sullerine kadar yerli üretime verdiği desteği, 8 Mart Dünya

Kadınlar Günü’nde kadın üreticilerin katılımıyla ‘Üretici Pazarı’nda kutladı. 8
Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında geçen sene carrefourSa tarafından

başlatılan, kadın üreticilerin yer aldığı Üretici Pazarı’na vatandaşlar bu yıl da
büyük ilgi gösterdi. Üretici Pazarı, carrefourSa’nın İstinye Hipermarketi’nde 

kapılarını açtı.

Desteğe devam edeceğiz

Üretici Pazarı’nı gezen carrefourSa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yüzde 35’i kadın
çalışanlardan oluşan bir marka olarak kadına değer verdiklerini, üreten ve kendi ayakları

üzerinde durmaya çalışan her
kadına destek olmaya özen gös-

terdiklerini belirtti. Kutay Kartallı-
oğlu, “bu sene ikinci kez yapıyoruz.

Geçen yıl ilgiden çok memnun kaldık.
bundan sonra geleneksel hale getirmeyi

hedefliyoruz. Türkiye’nin her yerinden
kadın üreticiler buraya ürünlerini getiriyor-

lar. Tüm kadın üreticileri desteklemeye çalı-
şıyoruz. Çünkü kadın elinin değdiği yerden özel

işler çıkıyor. buradaki lezzetlerin hepsi ana-
dolu’nun dört bir yanından geliyor. biz olabildi-

ğince bu ürünleri raflarımıza almaya, büyütmeye,
bu işletmelere finansal destek sunmaya devam ede-

ceğiz” dedi.

Tüketici için kolaylık

Tüketicinin ürünü doğrudan üreticiden alma fırsatı buldu-
ğunu belirten Kutay Kartallıoğlu, “bu onlar için ilk defa müş-

teri ile buluşma açısından önemli. Tüketici de bu ürünlerin pek
çoğunu market rafında bulamıyor” dedi. DHa

komşuya
çağrı yaptı
Erdoğan, göçmenler

konusunda
Yunan hükümetinin

insaflı olması
gerekitğini söyledi.
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad 
Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 
"Vatandaşlarımız ölürken Donald 

Trump, İran'ın Kovid-19'la savaşında ihtiyaç 
duyduğu kaynakları tüketmek amacıyla 
ABD'nin yasa dışı yaptırımlarını art niyetli 
bir şekilde sıkılaştırıyor. Dünya, ABD'nin 
ekonomik terörizmi tıp terörizmine dönü-
şürken daha fazla sessiz kalamaz." ifadesini 
kullandı. 

Sağlık hizmetleri engelleniyor 

ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de İran ile im-
zalanan nükleer anlaşmadan çekilerek Tah-
ran'a yaptırımları geri getirmişti. ABD’nin 
doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı 
söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı 
bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım 
listesine alınmaktan korkan yabancı şirketle-
rin Tahran'la ticaret yapmaktan çekinmesi, 
İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını 
zorlaştırıyor. ABD yönetimi, yeni tip koro-
navirüsle mücadelede İran'a yardım tekli-
finde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani, çarşamba günkü kabine toplantı-
sında, "Onlar (ABD) merhamet maskesi ta-
karak 'İran halkına yardım edelim.' diyor. Siz 
eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırım-
larını kaldırın." ifadelerini kullanmıştı. 

Can kaybı 145'e yükseldi 

Çin'den sonra en çok can kaybının yaşan-
dığı ülkelerden İran'da, virüs ilk kez 19 Şu-
bat'ta Kum kentinde tespit edilmişti. İran'ın 
eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde 
gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, 
Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi 
Muhammed Mirmuhammedi, eski Şam Bü-
yükelçisi Hüseyin Şeyhulislam ve Tahran 
Milletvekili Fatma Rehber de yeni tip koro-
navirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. İran 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar 
ve 24 milletvekilinin virüse yakalandığı açık-
lanmıştı. Salgınla mücadele kapsamında 
büyük kentlerin girişlerinde halkın seyaha-
tini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları 
oluşturuldu. Ülke genelindeki ilk ve orta de-
receli okullar ile üniversiteler, spor ve sanat-
sal faaliyetler 20 Mart'a kadar iptal edildi. 
Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran 
olmak üzere hızla yayılırken; can kaybı 
145'e, enfekte olanların sayısı 5 bin 823'e 
ulaştı, bin 669 hasta tedavi sonrası iyileşti.
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BAŞKENT Paris'te Doğu 
tren garında toplanan ey-
lemciler, Champerret Ma-

hallesi'ne yürüdü. Bir grup da İtalya 
Meydanı'ndan Republique Meyda-
nı'na kadar yürüdü. Yoğun güvenlik 
önlemleri altında gerçekleşen gösteriler 
olaysız sona erdi. Lyon'da yapılan ey-
lemde göstericiler ile polis arasında ar-
bede yaşandı. Protestocular birçok 
mağazanın camını kırdı. Polis eylemci-
lere biber gazı ve tazyikli suyla müda-
hale etti. Gösteride 3 kişinin gözaltına 
alındığı ve 2 polisin yaralandığı belir-
tildi. Toulouse'daki gösteride de bir ki-
şinin gözaltına alındığı kaydedildi. 
Sarı yelekliler sokakta 
Akaryakıt zamlarına ve ekonomik ko-
şullara tepki olarak başlayan, Cum-
hurbaşkanı Emmanuel Macron 
yönetimine karşı gösterilere dönüşen 
sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 
2018'den bu yana devam ediyor. Polis, 
geçen haftalarda olduğu gibi başkentin 
en önemli simgelerinden Champs-
Elysees Caddesi, nisanda çıkan yan-
gında büyük hasar gören Notre-Dame 
Katedrali, Ulusal Meclis, Senato ve 
Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapıl-
masını yasakladı. Sarı yeleklilerin gös-
terileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. 
Eylemler başladığından bu yana 11 
kişi yaşamını yitirirken polisin müda-
halesi sonucu 26 kişi gözünü kaybetti, 
5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi 
yaralandı. 
 

ALMANYA’DA binlerce kişi, 
Avrupa Birliği sınırlarının sı-
ğınmacılara açılması için 

yürüdü.  Başkent Berlin'de Seebrücke 
inisiyatifi tarafından düzlenen göste-
ride, binlerce kişi İçişleri Bakanlığının 
önünde toplandı. Göstericiler daha 
sonra Başbakanlık binasının önünden 
geçerek Unter den Linden ve Fried-
richsstrase caddeleri üzerinden Hal-
lesches Ufer Caddesi'ne kadar yürüdü. 
Üzerinde "Avrupa öldürme, sınırlarını 
aç" yazan pankart açan göstericiler, 
“Avrupa harekete geç”, “Yazıklar olsun 
AB”, “İnsanlığın sınırı yok" yazılı dö-
vizler taşıdı ve "Sınırları açın" şeklinde 
slogan attı. 

4 bin kişi katıldı 

Gösteri sırasında yapılan konuşma-
larda, Yunanistan’da bulunan sığın-
macılara dikkat çekildi. Almanya’nın 
sığınmacıları kabul etmesi gerektiğini 
belirten bir konuşmacı, “Yunanistan 
sınırında boğulan, aşağılanan, işkence 
gören ve artık öldürülmeye başlanan 
sığınmacılar için Almanya’da yer oldu-
ğunu biliyoruz." ifadesini kullandı. Se-
ebrücke inisiyatifi, gösteriye 4 bin 
kişinin katıldığını açıkladı. Hamburg 
kentinde de AB’nin sığınmacılara sınır-
larını açması için düzenlenen göste-
riye, 5 bin kişinin katıldığı kaydedildi. 
 

Fransa’da  
sular durulmuyor 

Almanya sığınmacılar  
için yürüdü 

Fransa'da sarı yelekliler, 
gösterilerin 69'uncu  

haftasında Cumhurbaşkanı 
Macron yönetiminin  

politikalarını protesto etti 

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti (KKTC) Başbakanı Ersin 
Tatar, Kıbrıs'ta 'Yeşil Hat' ola-

rak bilinen Lokmacı Sınır Kapısı’nda 
Rum polisinin Türklere yönelik uygula-
dığı şiddete tepki gösterdi. Yazılı açık-
lama yapan Tatar, "Rum lider Nikos 
Anastasiadis yönetimini protesto ediyo-
rum. AB ve BM konuyu seyretmekten 
vazgeçmeli Rum liderliği nezdinde ge-

rekli çalışmaları derhal yapmalıdır" dedi. 

Rum yönetimini protesto ediyorum 

Başbakan Tatar, "Rum polisinin Lok-
macı Sınır Kapısı’nın açılması için barış-
çıl bir gösteri yapan insanların üzerine 
biber gazı sıkması kabul edilebilecek bir 
davranış değildir. Bunu yaptıran Anasta-
siadis yönetimini protesto ediyorum. 
Daha önce de ifade ettiğim üzere Rum 

liderliği 4 sınır kapısını kapatma gerek-
çesi olarak koronavirüsü göstermesi 
inandırıcı değildir.  
Bunun en açık kanıtı, Anastasiadis yöne-
timinin söz konusu kapatma kararını, iki 
tarafın oluşturduğu sağlık komitesini bil-
gilendirmeden, konunun orada görüşül-
mesini sağlamadan almasıdır. Kuzey 
Kıbrıs’ta şu ana kadar her hangi korona-
virüs vakasına rastlanmamıştır" dedi.

AB olayları seyretmekten vazgeçmeli

Lübnan’da büyük kriz kapıda

İran Dışişleri Bakanı  
Muhammed Zarif, ABD'nin 
tek taraflı yaptırımlarının  
ülkedeki yeni tip koronavi-
rüsle (Kovid-19) mücadelede 
ihtiyaç duyulan kaynakları 
tükettiğini belirtti

ABD IRAN’I  
TUKETIYOR

LÜBNAN Başbakanı Hassan Diyab, Lüb-
nan'ın dünyanın en borçlu ülkesi olma yo-
lunda ilerlediğini söyledi. Diyab, 
Lübnanlılara seslendiği televizyon konuşma-
sında, Lübnan'ın 2020'de toplam 4,6 milyar 
dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesi ol-
duğunu, bu borcun 1,2 milyar dolarlık ilk kıs-
mının vadesinin 9 Mart'ta sona erdiğini 
ancak ödemenin askıya alınacağını belirtti. 
Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşe-
ceğini bildiren Diyab, ülkesindeki kamu bor-

cunun 90 milyar doları aştığını kaydetti. 
Diyab, "Lübnan, dünyanın en borçlu ülkesi 
olma yolunda." ifadesini kullandı. Lübnanlı-
ların yüzde 40'ından fazlasının önceki politi-
kalar nedeniyle kendilerini yoksulluk 
sınırının altında bulabileceğini aktaran 
Diyab, ülkesinin vadeleri dolan borçları 
ödeme gücü bulunmadığını ve borçlarını ye-
niden yapılandırmaya çalışacağını ifade etti. 
Borçları ödemeyi askıya alma kararının 
yoğun ve dikkatli çalışmaların ardından alın-

dığını ve bu kararı alırken vatandaşlarının çı-
karlarını göz önünde bulundurduklarını anla-
tan Diyab, Lübnan'ın yükümlülüklerini yerine 
getirmeye çalışan bir ülke olduğunu ancak 
halihazırda borçlarını zamanında ödeme 
gücü bulunmadığını dile getirdi. Lübnan'ın, 1 
milyar 200 milyon dolar, 2 milyar 700 mil-
yon dolar ve 700 milyon dolarlık 3 ayrı euro-
bond tahvili senedi ödemesi bulunuyor. 
Bunlardan ilk kısmının vadesi 9 Mart'ta, ikin-
cisi nisan ayında, üçüncüsü de bu yıl içinde 
doluyor. 

Lübnan'daki durum 

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi 
politikalarına karşı düzenlenen gösteriler 
üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 
üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 
2019'da istifa etmişti. Hariri'nin yeniden 
başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine 
Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, 
eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başba-
kanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulma-
sını sağlamıştı. Farklı din ve mezheplere 
dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça 
kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi-
nin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu 
yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Lübnan Başbakanı Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını  
kaydederek, "Lübnan, dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda." dedi

PLEVNE’DEN 27 yaşında bir 
erkek ve Gabrovo’dan 75 ya-
şında bir kadının, akciğer ra-

hatsızlığı sonucu kaldırıldıkları 
hastanelerde COVID-19  testleri pozitif 
çıktı. Kriz Masası Başkanı Askeri Tıp 
Akademisi (VMA) Başhekimi Tümge-
neral Prof. Dr. Ventsislav Mutafçiyski, 
iki kişinin ikişer ayrı testte koronavirüsün 
olumlu netice verdiğini, bir testin ise ne-
gatif çıktığını açıkladı. 
Tümgeneral Prof. Dr. Mutafçiyski, du-

rumu iyileşen iki koronavirüs hastasının 
yurtdışına gitmediklerini ve salgın bölge-
sinden gelen insanlarla temas etmedik-
lerini ifade etti. Koronavirüsü bulaştıran 
ilk hastayı aradıklarını belirten Tümge-
neral Mutafçiyski “Hasta sıfırı yani has-
talığın ilk çıktığı kişiyi tespit 
edemiyoruz” dedi. Gabrovo’da hasta-
nede yatan yaşlı kadının zatürre teşhi-
siyle tedavi gördüğü ve odada iki başka 
hastayla kaldığı açıklandı. Gabrovo Tota 
Venkova Hastanesi Müdürü Dr. Minko 

Mihov odadaki diğer hastalar ve tıbbi 
ekibin de koronavirüs testine tabi tutula-
cağını açıkladı. Tümgeneral Prof. Dr. 
Mutafçiyski haftasonu yapılan 110 ko-
ronavirüs testinden hepsinin negatif çık-
tığını söyledi. Basın toplantısında ayrıca 
Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Mer-
kezi’nde çok ilginç vakalarla karşılaşıldı-
ğını,  salgın korkusuyla yurt dışından 
dönen bir TIR şoförünün on günden 
beri evinin önünde kamyonuna kapana-
rak, kendini karantinaya aldığını söyledi. 

 
 

Bulgaristan’da da virüs çıktı
Bulgaristan’da ilk koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Bakanlar Kuruluna bağlı Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Merkezi üyeleri, bugün 

sabah saatlerinde düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, ülkede iki kişide koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü kap-
samında Birleşmiş Milletler Kadın 
Biriminin, Beşiktaş Belediyesinin 

desteği ile hazırladığı, Türkiye’de Nesiller Boyu 
Eşitlik interaktif sergisi 11 Mart’a kadar İstan-
bulluları sergiyi kendi hikayeleri ile tamamla-
maya davet ediyor. 7 Mart Cumartesi günü 
Gupse Özay, Canan Arın gibi alanında öncü 
isimlerin de katıldığı Pecha Kucha etkinliği ile 
açılışı yapılan sergi, Türkiye’de toplumsal cin-
siyet eşitliği mücadelesinin 100 yılı aşan serü-
venini ortaya koyuyor. 1843’ten 2020’ye kadar 
Türkiye’de kadın hakları ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğine ilişkin mihenk taşlarını ziyaretçilerle 
buluşturan sergi, 1869’da yayın hayatına baş-
layan ilk kadın dergisi, 1993’te seçilen ilk kadın 
başbakan, 2011’de imzalanan İstanbul Sözleş-
mesi gibi bilgileri bir araya getiriyor. 
Osmanlı’dan bu yana kadın hakları alanında 

elde edilen kazanımları kronolojik bir sırada 
ortaya koyan interaktif sergi, ziyaretçileri ser-
giyi tamamlamaya davet ediyor. Kadın, erkek, 
kız ve oğlan çocuğu, sergiye gelen herkesin 
kendi hikayelerini paylaşmaları için boş bir ala-
nın bırakıldığı sergi panelleri üzerine ziyaretçi-

ler kendi eşitlik yolculuklarına dair anılarını 
yerleştiriyor. Bu yolculuklarında kendilerine 
eşlik eden objeler, anılar, fotoğraf ya da hatıra-
larını iliştirebileceği sergi 11 Mart Çarşamba 
gününe kadar açık kalacak. 

Önemli bir vurgulama yapıldı 

Kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi ve top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bir 
dönüm noktası olan 2020 senesi boyunca Bir-
leşmiş Milletler Kadın Birimi, Nesiller Boyu 
Eşitlik Kampanyası kapsamında tüm nesilleri 
ortak umut olan eşit bir geleceğe ulaşmak için 
birlikte hareket etmeye davet ediyor. Kadın 
hakları alanında gelmiş geçmiş en vizyoner yol 
haritasını çizen Pekin Deklarasyonu ve Eylem 
Platformunun 25. yıldönümü olan bu sene sü-
resince tüm  dünyada farklı nesiller, coğrafya-
lar, kültürlerden gelen kadın ve erkeklerin bir 

arada toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 
yol haritası çizeceği etkinlikler düzenlenecek. 

Kadınların yararına 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 
açıklama yapan Birleşmiş Milletler Kadın Bi-
rimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-
Ngcuka basın duyurusunda toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sadece kadın ve kız çocukları için 
değil herkes için daha adil bir dünya yarataca-
ğını belirtiyor, “Nesiller Boyu Eşitlik kampan-
yası her nesilden kadının sorunlarını gün 
yüzüne çıkarıyor, genç ve kıdemlileri merkeze 
alarak geçmişte ve günümüzde yaşananları 
masa üstüne taşıyor. Şu an eşit bir dünya yok 
ve dünya kadınları gelecek hakkında kaygılı. 
Kadınlar değişim için sabırsız. Değişim ümidi 
ise yılların biriktirdikleri ile gittikçe artıyor.” 
UFUK ÇOBAN

GUCLU KADINLAR
ISTANBUL’DA
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KADIKÖY Belediyesi, İstan-
bul Marmara Eğitim Vakfı 
ve Maltepe Üniversitesi iş 

birliğiyle düzenlenen Felsefe Söyleşileri, 
2 ay boyunca felsefeseverleri bir araya 
getirecek. Söyleşinin koordinatörlü-
ğünü ve program yürütücülüğünü üst-
lenen Maltepe Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, 
söyleşilerin ana başlığının ‘Yaşama Fel-
sefesi’ olduğunu söyledi. Felsefi düşün-
menin filozoflara özgü olmadığına 
dikkat çeken Prof. Dr. Çotuksöken, 
“Yüzyıllardan beri gelişen ve değişen 
hayat koşulları karşısında filozofların 
neler düşündüklerini, felsefenin aynı 
zamanda nasıl bir yaşama yolu olarak 
kendisini ortaya koyduğunu bu çalış-
malarda ele alacağız” dedi. 

Uzman isimler bir arada 

Bugün başlayan ve 18 Nisan’a kadar 
devam edecek olan söyleşiler hakkında 
bilgi veren Prof. Dr. Betül Çotuksöken, 
söyleşilerin cumartesi günleri gerçekle-
şeceğini ve alanında uzman isimlerin 
yer alacağını belirtti. Prof. Dr. Çotuk-
söken, “Her yıl farklı bir konuyu ele alı-
yoruz. Bu yıl ki konumuzu geçen 
yıllarda dinleyicilerimizden aldığımız 
geri bildirimlerle belirledik. Hayatın de-
ğeri ve önemi çok açık. Bu nedenle 
yüzyıllardan beri gelişen ve değişen 
hayat koşulları karşısında filozofların 
neler düşündüklerini, felsefenin aynı 
zamanda nasıl bir yaşama yolu olarak 
kendisini ortaya koyduğunu bu çalış-
malarda ele alacağız” dedi. 

Düşünce filozoflara özgü değil 

Herkesin yaptığı işlerin temelleri üze-
rine düşündüğünde bir bakıma felse-
feyle uğraşmış olduğunu belirten Prof. 
Dr. Betül Çotuksöken, “Filozoflar; 
‘Herkesin hayatının bazı günlerinde, 
bazı saatlerinde, bazı karşılaştığı prob-
lemlerle bağlantılı olarak daha dikkatli 
düşündüğünde felsefeye çok yakınlaş-
mış olur’ der. Bu açıdan baktığımızda 
her birimizin böyle zaman dilimleri var. 
Nermi Uygur, yaşamayla uğraşmanın 
sadece filozoflara özgü bir şey olmadı-
ğını söyler. Herkesin filozoflaştığı bu 
anlar, olup bitenler üzerinde daha derin 
düşünmeyi gerektiren noktalarda or-
taya çıkabiliyor” dedi. 

Erken yaşta eğitim önemli 

Çocuklar için de felsefe çalışmalarının 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de art-
tığını söyleyen Prof. Dr. Çotuksöken, 
“Felsefe uzağımızda olan bir şey değil. 
Felsefe hem bir düşünme, hem bilme, 
hem de yaşama yoludur. Dolayısıyla 
düşünmenin sonucunda düşünceler, 
bilmenin sonucunda bilgiler, yaşa-
mayla ilgili olarak da yaşamanın ilkeleri 
söz konusudur. Felsefe eğitimi ne kadar 
erken yaşta başlarsa o kadar da önemli 
ve iyi. Çocuklar için de felsefe çalışma-
ları dünyada ve Türkiye’de çok artmış 
durumda. Bu da çok sevindirici. Bütün 
bunlara biz katkı sağlamak istiyoruz” 
dedi. DHA

CUMHURBAŞKANI Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
gerçekleştirilen resmi açılışı-

nın birinci yılını tamamlayan Şanlıur-
fa'daki Göbeklitepe, kentin yanı sıra 
bölgenin de en önemli gezi rotası oldu. 
Kent merkezine 18 kilometre mesafedeki 
Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan 
ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago 
üniversitelerinden araştırmacıların yüzey 
çalışmaları sırasında fark edilen ören ye-
rindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir 
devam ediyor. Alman Arkeoloji Enstitüsü 
ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri or-
taklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik 
döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları 
da 40-60 ton olan yabani hayvan figürlü 
"T" biçimli dikili taşlar bulundu. 

Felsefe söyleşileri 
başladı 

Göbeklitepe'ye  
ilgi yoğun 

Nesilden nesile esitlik sergisi 

İBB, güçlü kadınların şehri İstanbul’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel etkinlikler düzenledi, 
farkındalığa katkı sunacak birçok proje gerçekleştirdi

Her yıl farklı bir konunun ele alındığı Felsefe 
Söyleşileri başladı. 2 ay boyunca devam ede-

cek programda alanında uzman isimlerle 
felsefeseverler bir araya gelerek, ‘yaşama  

felsefesi’ üzerine konuşacak 

TÜRK pop müziğinin başarılı ismi 
Buray, Bostancı Gösteri Merkezi 
konserinde dinleyiciyle buluştu. Son 

albümü Kehanet’in sevilen şarkılarından Aşk 
Bitsin ile sahneye çıkan Buray, hem etkileyici 
yorumu hem de sahnedeki görsel şovlarla din-
leyiciyi hemen yakaladı. Sahiden, Olmadı, İs-
tersen, Kış Bahçeleri, Tac Mahal, Mecnun gibi 

sevilen şarkılarını sahnede görsel efektlerle ve 
salonu dolduran seyirciyle hep birlikte seslen-
diren sanatçı, Ben Ölmeden Önce şarkısında 
da Emrah Karaduman’la sahne aldı. Doğukan 
Gençer dans ekibinin de eşlik ettiği konseri 
2019 yılının radyolarda en çok çalan şarkısı se-
çilen Kabahat Bende ile tamamlayan Buray, 
seyirciden gelen yoğun talep üzerine Aşk mı 

Lazım ile tekrar sahneye döndü. 

Buray’dan kadınlar günü mesajı 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü sahneden 
kutlayan Buray, “Kadınlar, hayatımızın en de-
ğerli varlıkları. Dünyayı kadın güzelleştirir” di-
yerek Sen Sevda Mısın şarkısını kadınlar için 
seslendirdi.

 
 

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir 
dizi etkinliğe ve çalışmaya imza attı. 

İstanbul’da ilk kez 22 farklı noktada, kadın 
mücadelesi ve dayanışmasına destek 
olmak için aktiviteler hazırlandı. Seminer-
ler, atölyeler, konserler, belgesel gösterim-
leri, geziler, söyleşiler ve daha birçok 
etkinlik, bu şehirde çok şeyi değiştirecek 
güçlü kadınlar için tasarlandı. Üç farklı 
hattan birer otobüse, kadınların taleplerine 
dikkat çekmek için giydirme yapıldı. 
Dünya Kadınlar Günü için özel vapur se-
feri hazırlandı. Kadıköy’de, cinsiyet kalıp-
larını yıkmak isteyenleri buluşturan, 
İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü 
Etabı koşuldu. Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu ve İBB Bülent Ecevit Kültür Mer-
kezi’ndeki iki muhteşem konserle etkinlik-

ler sona erecek ancak mücadele hiç dur-
mayacak. 

20 eğitim ve atölye 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri 
kapsamında Aile Danışmanlık ve Eğitim 
Merkezleri’nde (İSADEM) hafta boyunca, 
yirmi eğitim ve atölye düzenlendi. 2-7 
Mart arasındaki eğitimler, Kadının İnsan 
Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-
ÇY), Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Habi-

tat Derneği, Kadınlarla Dayanışma Vakfı 
(KADAV), Türkiye Aile Sağlığı ve Planla-
ması Vakfı (TAPV) işbirliğiyle yapıldı. 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül 
Altan Arslan’ın ev sahipliğinde İSMEK ve 
İSADEM’lerde hizmet alan İstanbullu ka-
dınlar ile kahvaltı organize edildi. Kahval-
tıya, İBB bünyesinde görev alan kadın 
yöneticiler de katıldı. 

CRR’de özel iki konser 

CRR’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne 
özel hazırlanan iki konserden ilki dün ger-
çekleşti. 7 Mart’ta, CRR Senfoni Orkestra-
sı’nı bir kadın şef yönetti. Fransız 
müzisyen Laurence Equilbey şefliğindeki 
konser, müzikseverler tarafından ilgiyle 
takip edildi. CRR Senfoni Orkestrası’nın 
performansı, dinleyenlere müzik ziyafeti 
verdi. CRR’nin ikinci konseri ise bu akşam 

20.00’de düzenlenecek. Adile Sultan’dan 
Melahat Pars’a uzanan geniş yelpazede 
kadın bestekârlarımızın eserleri, üç değerli 
solist Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın ve Gül 
Yazıcı’nın yorumuyla yeniden hayat bula-
cak. 

İstanbul’u koşuyorum 

Ayrımcılığın her türlüsünü reddeden, aynı 
duyguda insanları bir araya getiren spor, 
bu kez de cinsiyet kalıplarını yıkmak iste-
yenleri buluşturdu. İstanbul'u Koşuyorum 
Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın 
sayısını artırmak, kadınları daha görünür 
kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları 
vurgulamak amacıyla koşuldu.  
Bin 500 sporcunun katıldığı yarışın durak-
ları ise kadıların vatandaş, yazar, aktivist, 
tiyatrocu, yönetici, sporcu ve hayırsever 
olarak toplumsal hayatı dönüştürdükleri 
yerlerden oluştu.

Dünya kadınlarla birlikte güzeldir 

ZEYNEP VURAL

İBB bağlı kuruluşlarından İETT, 
toplumsal cinsiyet kalıp ve yargıla-
rını kırmak, kadınların taleplerine 
dikkat çekmek için üç farklı hattın-
dan birer otobüse özel giydirme uy-
guladı. 8 Mart ve devam eden hafta 
süresince, renklere cinsiyet aidiyet-
leri yüklemeyen tasarımlar ve me-
sajlar, kentin iki yakasında 
milyonlarca İstanbulluya ulaşacak. 
Giydirme yapılan otobüsler ise 
22RE FSM-Beşiktaş, 17 Pendik-Ka-
dıköy ve 34AS Avcılar-Söğütlü-
çeşme hatlarında sefer yapacak. 

İETT’DEN ÖZEL  
TASARIMALAR 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında Ortaköy, Kethüda Hamamında açılan Türkiye’de Nesiller Boyu Eşitlik Sergisi İstanbulluları kendi hikayelerini paylaşmaya davet ediyor
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İstanbulspor  
Bursa'da yenilmedi 

FRAPORT TAV Antalyaspor'un yıldız 
oyuncusu Lukas Podolski, Antalya 
usulü köfte ve piyazın tadına baktı. 
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali 
Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Der-

neği Başkan Yardımcısı Mustafa Yıl-
maz, asbaşkanlar Emin Hesapçıoğlu ve 
Berkay Bahar, Basın Sözcüsü Murat 
Süğlün, Futbol Şube Sorumlusu Aytaç 
Altay ve Genel Menajer Servet Çavu-

şoğlu ile Antalya Toptancı Hali'nde bu-
lunan bir esnaf lokantasına giden 
Alman futbolcu Lukas Podolski, burada 
köfte ve piyazın yanı sıra kabak tatlısı-
nın da tadına baktı.

Podolski, köfte piyazını çok sevdi

BURSASPOR, TFF 1. Lig'in 26. haf-
tasında sahasında İstanbulspor ile 1-1 
berabere kaldı. Bu sonucun ardından 
ev sahibi takım haftayı 42 puanla 4. 
sırada tamamlarken, konuk takım 32 
puanla 13. sırada yer aldı. 20. daki-
kada Recep Aydın ceza yayının hemen 
üzerinden vuruşunda top direğin ya-
nından dışarı çıktı. 65. dakikada 
Eslem Öztürk, yaklaşık 30 metreden 
sert şutunu kaleci Çağlar Şahin Ak-
baba topu güçlükle kornere çeldi. 66. 
dakikada Eslem Öztürk kullandığı 
köşe atışında kale önünde Onur 
Ergün kafayla topu filelere gönderdi. 
0-1 81. dakikada sağ kanattan Burak 
Kapacak’ın ortasında ceza sahası 
içinde Tayfur Bingöl'ün iyi yükselerek 
uzak kale direğine doğru yaptığı kafa 
vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla bu-
luştu. 1-1 
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye 
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, 
Mehmet Ali Akkor, Hakan Karabalcık 
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, 
Tayfur Bingöl, Mamadou Diarra,  
Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Aykut 
Akgün (Burak Kapacak dk. 80), 
Emirhan Aydoğan (Jani Atanasov dk. 
61), Recep Aydın, Abdou Razack 
Traore (Ali Akman dk. 72), Kubilay 
Kanatsızkuş, Yevgen Seleznov 
Yedekler: Emrullah, Onur, Cüneyt,  
İsmail, Sedat, Rüştü, Selçuk 
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez 
 
İstanbulspor: Muhammed Alperen 
Uysal, Zafer Şensoy, Wellington,  
Patrick Etoga Atchom, Tuncer Duhan 
Aksu, Onur Ergün, Kağan Miray 
Bağış (Muhammed Enes Durmuş dk. 
62), Kamal Issah, Eslem Öztürk 
(Melih Kabasakal dk. 78), Ali Dere 
(Rıdvan Şimşek dk. 81), Papa Alioune 
Diouf 
Yedekler: Abdullah, Ömer, Mert,  
Egehan, Berkay, Erdem, Emir 
Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı 
Goller: Onur Ergün (dk. 66)  
(İstanbulspor), Tayfur Bingöl (dk. 81)  
(Bursaspor) 
Sarı kartlar: Jani Atanasov  
(Bursaspor), Onur Ergün, Ali Dere, 
Patrick Etoga Atchom, Alperen Uysal 
(İstanbulspor)

189 gün sonra gelen gol!
İTTİFAK Holding Konyaspor'un golcü 
futbolcusu Riad Bajic, Süper Lig'de 
189 gün sonra fileleri havalandırdı. 
Konyaspor, Süper Lig'in 25'inci hafta-
sında deplasmanda oynadığı BtcTurk 
Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere 
kaldı. Yeşil beyazlıların Malatyaspor 
karşısında penaltıdan golünü atan 25 
yaşındaki Boşnak forvet Riad Bajic, 
bu golle Süper Lig'de 189 gün sonra 
gol suskunluğunu bozdu. Sezon ba-
şında İtalya Seri A takımlarından 
Udinese'den kiralık olarak kadroya 
katılan Bajic, ligdeki son golünü 31 
Ağustos 2019 tarihinde ligin 3'üncü 
haftasında Antalyaspor'a karşı  
oynanan maçta atmıştı. 

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, “Biz hiçbir zaman dışarıdan sporcu arayışı içinde olma-
dık, olmayacağız. Buradan yetiştireceğiz ve yetiştiriyoruz. Türkiye ciddi altyapısı ile Avrupa'daki ve dünyadaki yerini 
pekiştiriyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2024 Olimpiyatları'na tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruz” dedi

İ stanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda 
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 
(TAF) yıldızlar kategorisinde düzenle-

diği dostluk turnuvası U18 Indoor Match'i 
yerinde takip eden Türkiye Atletizm Fede-
rasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, De-
mirören Haber Ajansı'na (DHA) özel 
açıklamalarda bulundu. U18 Indoor Match 
turnuvası hakkında bilgi veren Çintimar, 
"Böyle bir atmosferde, böyle bir zamanda 
ülkemizde yapmış olduğumuz uluslararası 
müsabakaya ülkemizin güvenliliğini tescille-
yen bir yapıyla buraya gelen bütün yabancı 
takımların sporcularına teşekkür ediyorum. 
Çünkü Sağlık ve Spor Bakanlığımızın çalış-

maları neticesinde koronavirüs ile alakalı 
son derece güvenli ülkelerden birisi olduğu-
muzun bir işareti. Dünyanın her yerinde bu 
nedenle spor organizasyonları iptal edilirken 
biz bugün burada bu organizasyonu gerçek-
leştiriyoruz. Şu ana kadar başvuran ülkele-
rin hepsi katılmış oldu. Bu yarışı 18 yaş altı 
gençlerimizin uluslararası tecrübelerini arttı-
rabilmek için yapıyoruz. Belarus, Ukrayna, 
Türkiye, Sırbistan, Fransa ile imzaladığımız 
dörtlü bir protokolle bu organizasyonu 
devam ettirmek ve bu müsabakalara katılan 
diğer ülkeleri de daha sonra ekleyerek bu 
turnuvaları çoğaltmak amacımız. Çocukla-
rımızın uluslararası kendi akranları ile yarı-

şarak daha da gelişebilmelerini sağlamak is-
tiyoruz. Biz bugün buraya milli takımın ya-
nına Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri 
(TOHM) takımını da ekledik. TOHM, Tür-
kiye'de sporun altyapılarını geliştirebilecek 
en önemli ve en güçlü projelerden bir tanesi. 
Bunu da burada görüyoruz. TOHM'daki 
sporcularımız ile milli takımdaki sporcuları-
mız aynı platformda ve birbirinden çok 
farklı değil. Çünkü milli takımın bir yarısı da 
TOHM sporcusu. Son derece önemli bir 
proje. Çocuklarımızı milli takım forması ile 
TOHM formasıyla yarıştıklarını görmek 
bizi mutlu ediyor. Bu bizim altyapımız açı-
sından geleceğe umutla bakabilmemizin bir 
kapısı. Bunun için de Gençlik Spor Bakanlı-
ğımıza ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü-
müze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü 
bu projede ciddi emek ve destekler var. Biz 
de Atletizm Federasyonu olarak bunun 
içinde olmaktan son derece mutluyuz" diye 
konuştu. 

Bizim için çok önemli 

2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2024 Paris 
Olimpiyatları'na branş olarak tam takım ka-
tılma hedefinde olduklarını belirten Fatih 
Çintimar, "Bizim iyi yapanları takdir edebil-
mek gibi bir huyumuz yok. Şu an Türkiye'de 
atletizmin geleceği ve şu anki durumu ile 
alakalı 18-19 yaşındaki çocuklarımızın ve 16 
yaşındaki çocuğumuzun olimpiyat kotası sı-
nırında olup olimpiyata yaştan dolayı gide-
meyeceğini kimse görmek istemiyor. Bunları 
biz hayal bile edemiyorduk. 2020 yılının ilk 
gününden bugüne kadar yaklaşık 50'ye 
yakın Türkiye rekoru kırıldı. Bunlar hep 
büyük, genç, yıldız ve bu dönemde yetişen 

çocuklarımız. Bunların rekorları ile gurur 
duymak, gündemde kalmak yerine maale-
sef, 'şu devşirmeydi, bu devşirmeydi' deni-
yor. Ben devşirme sözcüğünü de kabul 
etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar 
Kurulu kararıyla Türk vatandaşı olmuş hiç-
bir insana bizim 'devşirme' demeye hakkı-
mız yok. Bunlar sonuçta bu ülkeye parayla 
gelmediler. Kimse para ile satın alınıp bu-
raya getirilmiyor. Bu insanlar ülkemizde ya-
şıyorlar, bizim bayrağımızı temsil ediyorlar. 
Bizim bayrağımızı, kimliğimizi alan herkes 
bizdir. Bu anlamda milli takımımızda yer 
alan bütün sporcularımıza olimpiyat yo-
lunda verdikleri emeklerden dolayı teşekkür 
ediyorum. Bu sporcular milli takımımıza 
ciddi değerler katıyor. Bu çocuklar bundan 
sonra bizim milli takımın lokomotifi olacak-
lar. Biz hiçbir zaman dışarıdan sporcu ara-
yışı içinde olmadık, olmayacağız. Buradan 
yetiştireceğiz ve yetiştiriyoruz. Türkiye ciddi 
altyapısı ile Avrupa'daki ve dünyadaki yerini 
pekiştiriyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 
2024 Paris Olimpiyatları'na tam takım katıl-
manın hesaplarını yapıyoruz. Bunun için 
tüm takımlara, kulüplere, Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, 
teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum.  U18 ka-
tegorisinde 5 tane atletimiz dünya sıralama-
sında ilk 3'te yer alıyor. Bunlardan iki tanesi 
rakiplerinden bir hayli ön tarafta, dünya 
1'incisi sırasında. Bu çocuklar bizim değer-
lerimiz. Biz de artık dünyanın yaptıklarını 
yapıyoruz, geri adım atmıyoruz. Hem do-
pingden temizlenerek, hem mücadelemizi 
vererek, hem de yarışlarımızı kazanarak ve 
eğitimlerle bu mücadelemizi tamamlayaca-
ğız" şeklinde konuştu.

HEDEF OLIMPIYATLARA 
DAMGA VURABILMEK

Süper Lig yarışı veren Bursaspor, saha-
sında İstanbulspor ile 81. dakikada 
bulduğu golle 1-1 berabere kaldı

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs 
(COVID-19) salgını hakkında açıklamalarda 
bulunan Fatih Çintimar, "Koronavirüs'ün uma-

rım mevlam kısa sürede şifasını verir. Dünya-
daki bütün ülkeleri ve sporcuları aynı şekilde 
etkileyecek, bizi de etkileyecek. Herkes nasıl 
etkileniyorsa biz onun en azını nasıl etkileniriz 
diye çalışıyoruz. Sporcularımızı daha sakin ve 
steril bölgelerde antrenman yaptırabiliriz. 
Bunun için de ülkenin her bölgesinde antren-
man yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde çocuk-
larımıza daha farklı yerlerde ve imkanlarda 
antrenman yaptıracağız. Çünkü bu çocuklar 
özel yetiştirilmiş, seçilmiş ve özel yeteneği 
olan isimler. Sağlık Bakanlığımızın vereceği 
uyarılar doğrultusunda ne gerekiyorsa onu 
yaparak çocuklarımızı daha iyi ortamlarda 
daha az insanlarla buluşturarak daha ferdi 
kamplarla çocuklarımızın çalışmalarını 
devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. DHA 

Koronavirüse karşı önlem alıyoruz 

TÜRKİYE’NİN ev sahipliğinde Sırbistan, Be-
larus, Ukrayna ve Türkiye TOHM karması-
nın katılımıyla düzenlenen U18 Uluslararası 
Indoor Match Salon Turnuvası’nda U18 
Milli Takımı, 96 puanla şampiyon oldu. Ya-
rışmalarda 91 puan toplayan Ukrayna 
ikinci, Belarus da üçüncü sırayı aldı. Top-
lam 27 branşta yarışmanın yapıldığı müsa-

bakalarda Türkiye, hem U18 Milli Takımı, 
hem de TOHM karması ile mücadele etti. 
Yarışmalarda Türk atletler 11 birincilik elde 
ederken, 4 kez ikincilik, 9 kez de üçüncülük 
kürsüsünde yer aldılar. 

Önemli mesafe katetti 

Öte yandan son yarışma olan 4x200 karışık 

bayrakta 1:36.81 koşan Ezgi Kol, Simay 
Özçiftçi, Orçun Ünalan, İsmail Nezir’den 
oluşan U18 Milli Takım, U18 yaş grubunda 
Türkiye salon rekorunu kırdı. Yarışmaların 
açılış konuşmasını yapan Türkiye Atletizm 
Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 
misafir takımlara katılımlarından dolayı te-
şekkür ederken, Belarus'un federasyon baş-
kanı Vadim Devyatovski, Ukrayna Kafile 
Başkanı Anatoli Buhaiov ve Sırbistan Ba-
şantrenörü Edin Dzekovic’e birer plaket tak-
dim etti. Müsabakaları Spor Genel Müdür 
Yardımcısı Murat Kocakaya da takip etti.  

Ataköy'de kazanan Türkiye
Ataköy’de düzenlenen U18  

Uluslararası Salon Turnuvası’nda 
Türkiye U18 Milli Takımı, 96 puanla 
şampiyonluğu kazanırken, Ukrayna 

ikinci, Belarus da üçüncü oldu



SÜPER Lig'de kart sayısı 5.2 mil-
yon olan Passolig'in verilerine 
göre, şampiyonluk mücadelesi 

veren bordo-mavili ekip, 24 haftada orta-
lama 29 bin 835 seyirciye oynadı. Tribü-
nünde yüzde 18'lik kadın izleyici oranıyla ilk 
sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, seyirci 
ortalamasında ise Fenerbahçe ve Galatasa-
ray'ın ardından 3. sırayı elde etti. Seyirci or-
talamasında ilk 2 sırayı elinde bulunduran 
İstanbul ekipleri, kadın seyirci oranında ise 
alt basamaklarda kaldı. Sarı-lacivertli ekip, 
39 bin 555 ile taraftar ortalamasında bütün 
rakiplerini geride bırakırken kadın seyirci 
oranında yüzde 15 ile 4. oldu. Galatasaray 
da ezeli rakibi Fenerbahçe gibi seyirci sayı-
sında üst sıralarda kadın taraftar oranında 
ise alt sırada yer aldı. Kadın taraftar ora-

nında da Fenerbahçe'yi takip eden ve yüzde 
14 ile 5. sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, 
24 maçta 34 bin 947 taraftar ortalamasını 
elde etti. 

İlk 3'te tek İstanbullu 

Kadın seyirci ortalamasında ilk 3'e giren tek 
İstanbul ekibi, ikinci sıradaki Beşiktaş oldu. 
Siyah-beyazlılar, 24 maçta 28 bin 545 seyirci 
ortalamasıyla 4. basamakta yer alırken, 
kadın taraftar ortalamasında yüzde 17'lik 
oranla Trabzonspor'un ardından 2. sırayı 
aldı. İzmir temsilcisi Göztepe, yüzde 16'lık 
kadın seyirci ortalamasıyla 3. sıraya yerleşti. 
Ege'nin sarı-kırmızılı temsilcisi, 24 maçta 
ortalama 9 bin 882 taraftarla 9'unculuğu 
elde etti. BtcTurk Yeni Malatyaspor, kadın 
seyirci ortalamasında son sırada kaldı. Ta-

raftar sayısı ortalaması 7 bin 387 olan ve 13. 
sırayı alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, kadın 
taraftar oranında yüzde 6 ile son basamağa 
yerleşti. Kadın taraftar oranında İttifak Hol-
ding Konyaspor ve MKE Ankaragücü, 
yüzde 7'lik bir oran yakalayabildi. 

Süper Lig takımlarının seyirci ortalaması 

Fenerbahçe : 39 bin 555, Galatasaray: 34 
bin 947, Trabzonspor: 29 bin 835, Beşik-
taş: 28 bin 545, İttifak Holding Konyas-
por: 16 bin 5, Fraport TAV Antalyaspor 11 
bin 534, Demir Grup Sivasspor 11 bin 
353, MKE Ankaragücü: 10 bin 775, Göz-
tepe: 9 bin 882, Hes Kablo Kayserispor: 9 
bin 536, Yukatel Denizlispor: 8 bin 611, 
Gaziantep FK: 8 bin 345, BtcTurk Yeni 
Malatyaspor: 7 bin 387, Çaykur Rizespor: 

6 bin 436, Aytemiz Alanyaspor: 5 bin 311, 
Gençlerbirliği: 4 bin 862, Kasımpaşa: 3 
bin 76, Medipol Başakşehir: 2 bin 892 

Takımlarının kadın taraftar oranı 

Trabzonspor yüzde 18, Beşiktaş yüzde 17, 
Göztepe yüzde 16, Fenerbahçe yüzde 15, 
Galatasaray yüzde 14, Aytemiz Alanyas-
por 13, Medipol Başakşehir yüzde 12, 
Fraport TAV Antalyaspor yüzde 12, Çay-
kur Rizespor yüzde 11, Yukatel Denizlis-
por yüzde 10, Gençlerbirliği yüzde 10, 
Gaziantep FK yüzde 9, Kasımpaşa yüzde 
8, Hes Kablo Kayserispor yüzde 8, Demir 
Grup Sivasspor yüzde 8, MKE Ankara-
gücü yüzde 7, İttifak Holding Konyaspor 
yüzde 7, BtcTurk Yeni Malatyaspor  
yüzde 6
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KARŞILAŞMANIN 6. daki-
kasında hızlı gelişen Göz-
tepe atağında Castro'nun 

pasıyla topla buluştuktan sonra sol 
çaprazdan ceza sahasına giren Napo-
leoni'nin vuruşunda, meşin yuvarlak 
yandan dışarı çıktı.  40. dakikada Me-
dipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanat-
tan Visca'nın yaptığı ortada ceza alanı 
içindeki Demba Ba, Borges'e rağmen 
bekletmeden yaptığı güzel vuruşla 
meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-
1 Müsabakanın ilk yarısı Medipol Ba-
şakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle 
tamamlandı. 57. dakikada Medipol 
Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Hızlı geli-
şen atakta Demba Ba, Aleksic'in aktar-
dığı topu sağ çapraz pozisyonda 
kaleye yönelen Crivelli'ye verdi. Bu 
oyuncunun ceza sahası içinde topla 
buluşur buluşmaz yaptığı vuruşta 
meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2. 90+3. 
dakikada sağ kanattan hızlı gelişen 
Medipol Başakşehir atağında İrfan 
Can Kahveci topla bir süre ilerledikten 
sonra ceza alanı içinde yaptığı vuruşla 
meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-
3 Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 
3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu so-
nuçla puanını 52'ye çıkaran Medipol 
Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü 
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 
Danimarka temsilcisi Kopenhag ile İs-
tanbul'da yapacağı ilk karşılaşma ön-
cesinde ligde 25. haftayı maç fazlasıyla 
lider tamamlamayı garantiledi. 

Üst üste 4. galibiyet 

Ligde son mağlubiyetini 19. haftada 
Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla al-
dıktan sonra 6 maçta yenilmeyen Me-
dipol Başakşehir, üst üste 4. 
galibiyetine imza attı. Medipol Başak-
şehir, son 6 haftada Gençlerbirliği (3-
1), Beşiktaş (1-0), Çaykur Rizespor 
(2-1), Gaziantep FK (3-1) ve Gözte-
pe'yi (3-0) mağlup ederken, Demir 
Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. 

Demba Ba'nın 9. golü 

Göztepe karşısında takımının ilk go-
lünü kaydeden Demba Ba, daha önce 
forma giydiği Göztepe'ye attığı golden 
sonra fazla sevinmedi. Demba Ba, 
ligde 9. golüne ulaştı. Takımının ikinci 
golüne imza atan Enzo Crivelli, bu 
sezon 10. kez gol sevinci yaşadı. İrfan 
Can Kahveci ise 4. golünü attı. 
Göztepe 2 maçtır gol atamıyor 
Hes Kablo Kayserispor maçında raki-
bine 1-0 mağlup olan Göztepe, Medi-
pol Başakşehir'e de 3-0 yenilerek üst 
üste ikinci yenilgisini yaşadı. 34 pu-
anda kalan sarı-kırmızılı ekip, iki 
maçta da gol atamadı.

Başakşehir’i  
tutabilen yok

Trabzon tribünleri dolduruyor
Süper Lig'in 24 haftalık bölümünde kadın seyirci ortalaması oranı en yüksek ekip, yüzde 18 ile Trabzonspor oldu
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F enerbahçe, Süper Lig'in 25. hafta-

sında 90+2. dakikada attığı golle 
sahasında Yukatel Denizlispor'la 2-

2 berabere kaldı, sarı-lacivertlilerin galibiyet 
hasreti 6 maça çıktı. Ülker Stadı'nda oyna-
nan karşılaşmanın 22. dakikasında Ozan 
Tufan'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 
45. dakikada Radoslaw Murawski'nin pen-
altı golüne engel olamadı. İlk yarıda Tolgay 
Arslan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi 
kalan sarı-lacivertliler, 75. dakikada Mus-
tafa Yumlu'nun golüyle 2-1 geriye düştü. 
Fenerbahçe, 90+2. dakikada Serdar 
Aziz'in kafa golüyle 1 puanı kurtardı. Fe-
nerbahçe, geçen hafta Fraport TAV Antal-
yaspor karşısında da uzatma bölümünde 
attığı golle sahadan 2-2'lik sonuç ve 1 pu-
anla ayrılmıştı. Süper Lig'de galibiyet has-
reti 6 maça çıkan sarı-lacivertliler, puanını 
40'a yükseltti ve lider Medipol Başakşe-
hir'in 12 puan gerisine düştü. Son 6 lig ma-
çında 15 puan yitiren sarı-lacivertliler, son 
galibiyetini 25 Ocak'ta Medipol Başakşehir 
karşısında almıştı. Yukatel Denizlispor ise 
puanını 28'e yükseltti. 

Emre'den arkadaşlarına taktik 

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre 
Belözoğlu, yedek kulübesinde yer aldığı 
karşılaşmada takım arkadaşlarına taktik 
verdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrıl-
masından sonra takımın başında sahaya 
çıkan antrenör Zeki Murat Göle'ye hafta 
içi antrenmanlarda eşlik eden Emre Belö-
zoğlu, kulübede de Göle'ye yardım etti. 
Emre, ilk golden sonra yanına gelen Tol-
gay Arslan'a birtakım talimatlarda bu-
lundu. Sakatlanan Max Kruse'nin yerine 
sahaya giren Miha Zajc da oyuna girme-
den tecrübeli futbolcudan birtakım tali-
matlar aldı. 

VAR'la penaltı kararı ve kırmızı kart 

Yukatel Denizlispor, ilk yarının sonunda 
VAR'ın uyarısıyla beraberlik golünü bul-
duğu penaltı vuruşunu kazandı ve Fener-
bahçe 10 kişi kaldı. Maçın 42. dakikasında 
Radoslaw Murawski'nin şutunda Tolgay 
Arslan, topa eliyle temas etti. Maçı devam 

ettiren hakem Zorbay Küçük, VAR siste-
minden gelen uyarıyla pozisyonu izledi ve 
penaltı kararı verdi. Karşılaşmanın 36. da-
kikasında sarı kartı olan Tolgay Arslan, 
penaltı kararıyla ikinci sarıdan kırmızı 
kartla oyundan atıldı. 

Ozan Tufan'dan 2,5 ay sonra gol 

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan 
Tufan, Süper Lig'de 2,5 ay sonra gol se-
vinci yaşadı. Bu sezon ligdeki bütün maç-
larda ilk 11'de sahaya çıkan Ozan, 22 
Aralık 2019'dan bu yana rakip fileleri ha-
valandıramıyordu. O tarihte Beşiktaş kar-
şısında gol atan milli futbolcu, uzun bir 
süre sonra rakip ağları sarstı. Yukatel De-
nizlispor karşısında takımının ilk golünü 
atan Ozan, ligdeki gol sayısını da 3'e çı-
kardı. 

Denizlispor, tarihi galibiyeti kaçırdı 

Yukatel Denizlispor, tarihinde ilk kez Fe-
nerbahçe'yi deplasmanda yenme fırsatını 
uzatmalarda kaçırdı. Daha önce İstan-
bul'da yapılan 18 lig maçında Fenerbahçe 
16 galibiyet alırken, 2 karşılaşma berabere 
bitmişti. Uzatma bölümüne 2-1 önde 
giren yeşil-siyahlılar, tarihi galibiyeti ka-
çırdı ve Fenerbahçe, rakibine İstanbul'daki 
19. maçı da kaybetmedi. 

Futbolculardan asker selamı 

Yukatel Denizlisporlu futbolcular, attıkları 
ikinci golden sonra asker selamı verdi. 
Karşılaşmanın 75. dakikasında Mustafa 
Yumlu'yla ikinci golünü bulan Ege ekibi-
nin oyuncuları, kale arkası tribününün 
önünde şehitleri anmak için asker selamı 
verdi. Bu sırada tribünlerden gelen ya-
bancı bir madde Denizlisporlu Hugo Ro-
dallega'ya isabet etti. Rodallega tedavisi 
yapıldıktan sonra tribünlere tepki gösterdi. 

3 oyuncu cezalı duruma düştü 

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Serdar Aziz 
ve Altay Bayındır, sarı kart cezalısı duru-
muna düştü. Sarı-lacivertlilerin yediği 
ikinci golden sonra Rodallega'nın tribün-
lerle olan diyaloğu nedeniyle hakeme iti-

razlarda bulunan Ozan ve Serdar, sarı 
kartla cezalandırıldı. Uzatma bölümünde 
hakeme itiraz eden kaleci Altay da sarı 
kart gördü. Cezalı duruma düşen üç isim 
de gelecek hafta İttifak Holding Konyas-
por maçında oynayamayacak. 
Taraftarlardan futbolculara tepki 
Fenerbahçeli taraftarlar, maç sırasında ve 
sonunda futbolculara tepki gösterdi. 
Maçın son bölümünde taraftarlar, "O 
forma kutsaldır nasip olmaz herkese" ve 
"Formayı çıkarın çıplak oynayın" diye te-

zahüratlar yaptı. Maçtan sonra futbolcu-
lar kendilerine tepki veren tribünlere gide-
rek ellerini kaldırıp alınan sonuçlardan 
dolayı özür diledi.  
Öte yandan, maç sonunda kendi taraftar-
larına "üçlü" çektirmeye giden Denizlis-
porlu Olcay Şahan'la sarı-lacivertli 
taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. 
Kendisine küfürlü tezahüratlarda bulunan 
Fenerbahçe tribünlerine Olcay da tepki 
verdi. Tecrübeli oyuncunun soyunma oda-
sına gitmesiyle gerginlik büyümedi. 

Süper Lig'in  
25. haftasında 90+2. 
dakikada attığı golle 

Yukatel Denizlispor'la 
2-2 berabere kalan 
sarı-lacivertlilerin  

galibiyet hasreti  
6 maça çıktı 

SÜPER Lig'in 25. haftasındaki Fenerbahçe-
Yukatel Denizlispor karşılaşması 2-2 eşitlikle 
tamamlandı. 14. dakikada Yukatel Denizlispor 
çok net bir gol pozisyonundan faydalana-
madı. Sağdan topla hareketlenen Zeki Yav-
ru'nun ortasında penaltı noktası civarında 
Barrow'un gelişine vuruşunda, kaleci Altay 
meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına 
çeldi. 21. dakikada Mehmet Ekici'nin rakip 
yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest 
vuruş sonrası, Ozan Tufan'ın penaltı noktası 
civarında yaptığı kafa vuruşunda, kaleci topu 
kornere çeldi. 22. dakikada Fenerbahçe öne 
geçti. Hücum yönünün sağından Mehmet Eki-
ci'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasın geri-
sinde iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa 
vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 
1-0. 24. dakikada soldan Barrow'un orta-
sında kaleci Altay boşa çıktı. Altay'ı geçen 
meşin yuvarlak, sağda Aissati'nin önünde 
kaldı. Bu oyuncunun şutunda Serdar Aziz topu 
çizgiden çıkardı. 
31. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe ata-
ğında Tolgay Arslan, topu ceza sahası sol 
çaprazında bulunan Muric'e aktardı. Bu oyun-
cunun yerden şutunda kalecinin sektirdiği 
topu savunma kornere uzaklaştırdı. 42. daki-
kada hakem Zorbay Küçük penaltı kararı 
verdi. Murawski'nin şutunda top ceza sahası 
içinde bulunan Tolgay Arslan'ın eline geldi. 
Meşin yuvarlağın dışarı çıkmasının ardından 

oyunu durduran Zorbay Küçük, pozisyonu VAR 
da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. 
45. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği 
yakaladı. Penaltı vuruşunda topun başına 
geçen Murawski'nin şutunda, meşin yuvarlak 
ağlara gitti: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısında 
başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma 
odasına 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarı ha-
kemin işaretiyle başladı. 67. dakikada Serdar 
Aziz'in uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak 
yandan auta gitti.  72. dakikada Zacj'ın ceza 
sahası dışı sol çaprazdan yakın direğe şu-
tunda, top yandan dışarı çıktı. 74. dakikada 
Zeki Yavru'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan 
kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay topu 
son anda kornere çeldi. 75. dakikada Yukatel 
Denizlispor öne geçti. Sağdan Zeki Yavru'nun 
ortasına ön direkte Mustafa Yumlu şık bir 
kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlağı uzak kö-
şeden filelere gönderdi: 1-2.  
90. dakikada Recep Niyaz ile verkaç yaptık-
tan sonra topla hareketlenen ve kaleciyle 
karşı karşıya kalan Rodallega, Altay Bayındır'ı 
geçmek isterken, Altay topa müdahale etti. 
Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi 
uzaklaştırdı. 90+2. dakikada Fenerbahçe be-
raberliği yakaladı. Sağdan Tolga Ciğerci'nin 
kullandığı korner sonrası ön direkte iyi yükse-
len Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top ağlara 
gitti: 2-2. Maçta başka pozisyon olmadı ve 
takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı. DHA 

Nefes kesen maçın kırılma anları

Süper Lig 25. hafta  
mücadelesinde Medipol 

Başakşehir, deplasmanda 
Göztepe'yi 3-0 mağlup etti



b eyoğlu Belediyesi tarafından,
8 Mart Dünya Kadınlar günü
münasebetiyle "Sessizliğin ve

Sabrın Renkleri" adlı resim sergisi
düzenlendi. Beyoğlu Belediye Baş-
kanlığı Sergi Salonunda düzenlenen
sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız, serginin sahibi
Neslihan Aydınlıoğlu Eşin ve çok sa-
yıda sanatsever katıldı. Anadolu'da
yüzyıllardır var olan oya kültürünü
günümüz insanlarına göstermeyi
amaçlayan sergiye vatandaşlar
yoğun ilgi gösterdi.

Sergi nedeniyle mutluyuz

Serginin açılışında konuşan Başkan
Yıldız, "Beyoğlu Belediyesi olarak

çok değerli sanatçımız Neslihan Ay-
dınlıoğlu Eşin hanımefendinin
'Dünya Kadınlar Günü' münasebe-
tiyle Belediyemizde sergilenen 'Ses-
sizliğin ve Sabrın Renkleri' isimli
sergide bir aradayız. Böyle bir ser-
giye ev sahipliği yapmaktan mutlu-
luk duyuyorum. Çünkü
Anadolu'nun sanatçılara ilham
veren o güzelliğini bir kadının neza-
ket, zarafet ölçülerinde ele alışını,
Anadolu'daki o oyaların hikayesini
oradaki birliği beraberliği anlatan bu
temalı sergisini çok manalı buldu-
ğumu ifade etmek isterim. Anado-
lu'da gerçekten 4 mevsimle başlayan
ama her şeyden önce bir kadın bakış
açısını ortaya koyan, kadının sessiz-
liğini sabrını ortaya koyan ve her
şeyden önce Anadolu'nun o ilham

veren güzelliklerini oyalarla duvara
yansıttılar. Özellikle kadınlar günü
münasebetiyle Belediyemizde açıl-
mış olmasından dolayı büyük mut-
luluk duyuyorum" ifadelerini
kullandı.

Keyifli bir çalışma oldu

Ressam Neslihan Aydınlıoğlu Eşin
ise, "Oyalarla ilgili çalışmalarıma
Anadolu'da araştırmalarla başla-
dım. Daha sonra 2013 yılından
2016 yılına kadar çalışmalarım
sürdü. Farklı farklı yörelerden topla-
dığım oyaları birleştirmeye çalıştım.
Kendime göre kendi renklerimle çok
keyifli bir çalışma oldu. Sevileceğini
umuyorum artık seyircilerin takdi-
rine kaldık" ifadelerini kullandı. Sergi
2 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

MURAT PALAVAR

Beyoğlu Belediyesi
tarafından düzenlenen

"Sessizliğin ve Sabrın 
Renkleri" adlı resim 

sergisi sanatseverlerle
buluştu. 8 Mart Dünya

Kadınlar günü münasebetiyle 
düzenlenen sergiye

vatandaşlar yoğun 
ilgi gösterdi
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Başarılı sanatçı Demet Akalın
Etiler Sahne İstanbul'da muhteşem
bir performansa imza attı. Bir gece
önce Ankara'da sahne alan ve aya-
ğının tozuyla Sahne İstanbul'da

hayranları ile buluşan Akalın, 24
saate iki konser sığdırarak enerjisiyle

parmak ısırttı. ''Ankara'dan İstanbul'a ka-
rayolu ile geldik. Asortik olmaktan vazeçtim.

Alışkanlıklarımı değiştirdim. Detaya girmeye-
yim.'' diyerek herkesi tebessüm ettiren Akalın,
korona virüsüne karşı herkesi tedbirli olmaya
ve yetkli merciilerin uyarılarını dikkate almaya
çağırdı. ''İnşaallah bizi teğet geçer.'' sözleriyle
temenilerini de dile getiren başarılı popçu sah-
nesine dillere pelesenk olan şarkılarıyla devam
etti. Akalın programını Türkan şarkısı ile 
noktaladı.
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Sahne’de demet akalın şov

SeSSizliğin
ve Sabrın
renkleri

Belediye Başkanı Haydar
Ali Yıldız da sergiyi
gezme fırsatı buldu.

BURÇİN BAYKAL

8 Mart Dünya Kadınlar
Günü kutlu olsun

RECEP EROL


