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İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun 8 Mart Dünya

Kadınlar Günü dolayısıyla attığı
ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener ile HDP Eş Genel Baş-
kanı Pervin Buldan’ı etiketlediği
tweet siyaset gündemine bomba
gibi düştü. İYİ Parti Genel Başkan
Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu
başta olmak üzere İYİ Parti cep-
hesinden sert tepkiler yükseldi.
Ağıralioğlu, "Anneleri yıllardır ev-

lâtsız bırakan bir cinayet şebeke-
sine mesafesizliğini milli hassasi-
yet ve haysiyet itirazımız olarak
ifade ettiğimiz HDP ve siyasileri-
nin isimlerinin, Meral Akşener
ismi ile birlikte zikredilmesini
doğru bulmuyorum" derken, İYİ
Parti Genel Sekreteri Uğur Poy-
raz, "Genel Başkanımız söz ko-
nusu olduğunda; mesaj verme
kaygınızı gözden geçirmeniz 
gerekiyor" ifadelerini kullandı. 
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İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener ise "Sayın

İmamoğlu’nun attığı tweeti arka-
daşlarımızın büyük bir çoğunluğu
beğenmedi. Fikirlerini ortaya koy-
dular ben de saygı duyuyorum"
yorumunu yaptı. Ekrem İma-
moğlu da Büyükçekmece'de  HDP
Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la
birlikte katıldığı fidan dikim etkin-
liğinde konuyu değerlendirdi. "Biz
memleketin her şahsına 83 milyon

insan olarak bakıyoruz" diyen
İmamoğlu, "Mesajımız tümüyle iyi
duygularla yazılmıştır. Sağında,
solunda, arkasında, önünde hiç
kimse bir şey aramasın. İçi tama-
men iyi duygularla doludur. İyi
duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz
bu memleketteki tüm kötülükleri
defetmek istiyoruz" ifadelerini kul-
landı. Pervin Buldan ise "Eleştiriler
çok yersiz" açıklamalarında 
bulundu. I SAYFA 7
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Ekrem imamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla attığı ve Pervin Buldan ile Meral Akşener'i 
etiketlediği tweet İYİ Partilileri çileden çıkardı. Meral Akşener, “Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti arkadaşla-
rımızın çoğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular ben de saygı duyuyorum” dedi. İmamoğlu ise “Sağında,
solunda, arkasında, önünde hiç kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur” yorumunu yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,
AK Parti Kadın Kolları 6.

Olağan Kongresi'nde konuştu.
Samsun'da cadde ortasında dö-
vülen kadının Türkiye'yi ayağa
kaldıran görüntülerine değinen ve
tepki gösteren  Erdoğan, "Mec-
lis'te yeni bir komisyon oluşturu-
yoruz. Elimizden geleni sonuna
kadar yapacağız. Dün akşam

Adalet Bakanım ile tekrar konuş-
tum. Sonuna kadar bu işi kovala-
yacaklarını söyledi. Samsun'da
olduğu gibi zaman zaman rastla-
dığımız olumsuzluklar kadim de-
ğerlerimizden uzaklaştığımızı
gösteriyor. Cinayetleri töre ve
benzeri bahanelerle kültürümüze
yıkmaya çalışanlara da asla fır-
sat vermeyeceğiz" dedi. I SAYFA 7
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ADLİ KONTROLLE
SERBEST KALDI!

Otomobilinde bir miktar
uyuşturucu bulunduğu

iddiasıyla gözaltına alınan
oyuncu Ayşegül Çınar, eski sev-
gilisi Furkan Çalıkoğlu ve Nimet
Y. çıkarıldıkları mahkemece
"Uyuşturucu ve uyarıcı madde
ticareti" suçundan adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldılar. Ça-
lıkoğlu'nun avukatı Mehmet Ali
Özel, "7 Mart 2021 tarihinde

Ayşegül Çınar'ın aracında
yakalanan uyuşturucu
sebebiyle gözaltına
alınması olayı ile ilgili
olarak müvekkilimiz
Furkan Çalıkoğlu'nun
uzaktan yakından
hiçbir ilgisi yoktur.

Çınar'ın müvek-
kilimiz hak-
kındaki
asılsız id-
diaları ta-
mamen
suçtan
kurtulmak

için atılmış
iftiradır" diye
konuştu. 
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Sultangazi İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü'nde görevli kadın polis-

ler, Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi
ve Şehitler Meydanı'nda kadınlara ka-
ranfil ve İçişleri Bakanlığı Emniyet
Genel Müdürlüğü tarafından hazırla-
nan birçok bilginin içinde bulunduğu
KADES uygulaması broşürleri dağıttı.

Cep telefonlarına yüklenen uygulama
üzerinden yardım taleplerine en kısa
sürede cevap verildiğini belirten polis
memuru, "Kadınlarımız için KADES
adlı bir uygulamamız var. Bu uygu-
lama kadına karşı her türlü şiddeti
engellemek için kadınlarımıza yö-
nelik hazırlanan bir proje" dedi.
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EKREM İMAMOĞLU'NUN ATTIĞI TWEET İYİ PARTİLİLERİ FENA KIZDIRDI

MESAJ VERME KAYGINIZI GÖZDEN GEÇİRİN!

ARKADAŞLARIMIN ÇOĞUNLUĞU BEĞENMEDİ
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da İmamoğlu'nun twee-
tine tepki gösterdi. Kavuncu, "Genel Başkanımızın isminin, terörle
arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle, aynı paylaşım
içerisinde anılmasını kabul etmiyoruz" dedi. İYİ Parti Bursa İl Başkanı
Selçuk Türkoğlu ise İmamoğlu'nu, Akşener'i yıpratmak için siyasi mü-
hendislik peşinde koşanlarla aynı amaca hizmet etmekle suçladı. 
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ASLA KABUL ETMİYORUZ!

BUGÜN FARKINDALIK GÜNÜ

Kadın varsa
emek vardır!

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, 8 Mart

Dünya Emekçi Kadınlar Günü do-
layısıyla ilçe genelinde çalışan ka-
dınları ziyaret etti. Çalık, “Bugün
aslında bir farkındalık günü ve bunu
kalben, hissederek yaşamamız gere-
kiyor. Kadınlar her daim emekleri ile
hayatın içinde var olmaktadır. Kadı-
nın olduğu her yerde emek vardır.
Tüm kadınların Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü kutlu olsun” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 9
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KENT KONSEYİ’NE ZİYARET

Bütün insanlar
eşit olmalıdır

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Kent

Konseyi’ni ziyaret ederek Kent
Konseyi Kadın Meclisi Başkanı
Çiğdem Çınar ve Kadın Meclis
Üyelerinin 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nü kutladı. Boz-
kurt, kadın ile erkeğin eşit olması
gerektiğini ifade ederek, "Hangi
toplum kadınlarına daha çok değer
veriyorsa o toplum daha güçlü ve
gelişmiş olur" diye konuştu.
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SADECE 1 GÜN OLMAZ!

365 günün 364 
günü ne olacak?

8 Mart Dünya Kadınlar
Günü etkinliği kapsamında

kadın belediye personeli ile bir
araya gelen ve çiçek dağıtan Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün, 8 Mart’ın tek bir
gün olarak kutlanmasını doğru
bulmadığını be-
lirterek, "365
günün 364 günü
ne olacak? 365
günün tama-
mında her gün
her dakika ka-
dınlarımıza aynı
değeri vermeli-
yiz" dedi.I SAYFA 4
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Hasan Akgün

0 TWEET KAVGA ÇIKARDI

İBB Meclisi’nde de 
tartışma çıkardı

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun eleştirilere neden

olan 8 Mart Dünya Kadınlar günü
paylaşımı İBB Meclisi’nde de tartışma
yarattı. AK Parti Grup Başkanvekili
Tevfik Göksu, İYİ Parti Grup Başkan-
vekili İbrahim Özkan’ın konuşma-
sında bu konuya değinmemesini
eleştirerek “Çıkıp ‘Ey büyükşehir bele-
diye başkanı, bu hadsizliği nasıl yapar-
sın’ diye konuşma yapacağına takla

atıverdi” dedi.
Özkan da "Bana
bu lafları söyle-
yenler FETÖ’nün
hamuru ile maya-
lananlar. Bana da
taklacı diyor. Tak-
lacı güvercin sen-
sin” diye tepki
gösterdi.
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Tevfik Göksu

İKTİDARA SERT ELEŞTİRİ

Nedir sizi Çin’e 
mahkum eden?

Gelecek Partisi Genel Baş-
kanı Ahmet Davutoğlu hükü-

meti Doğu Türkistan konusunda
sert sözlerle eleştirdi. Davutoğlu,
"BM Doğu Türkistan'da fiili soykı-
rım uygulandığını ilan etti. Ses
veren var mı? 39 ülke BM adına
imza attı. Dünyanın her yerinden
ses veriyorlar da, Ankara'dan ses

yok. Bunlar niye
ses vermezler?
Hani dünya
5'ten büyüktü?
Peki bu 5'in için
de Çin yok mu
Sayın Erdoğan?
Nedir sizi Çin'e
mahkum eden?"
diye konuştu.
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Ahmet Davutoğlu

HAKAN ATİLLA İSTİFA ETTİ

Kendi isteğiyle 
görevinden ayrıldı

Borsa İstanbul A.Ş, Hakan
Atilla'nın genel müdürlük gör-

evinden istifa ettiğini açıkladı. Borsa
İstanbul'dan yapılan açıklamada,
Atilla'nın kendi isteğiyle istifa etttiği
belirtilerek, “İstifası kabul edilmiştir.
Borsamız kararı, Sermaye Piyasası

Kurulu Başkanlı-
ğı’na bildirmiştir"
denildi. Atilla, Halk-
bank davası sebe-
biyle 28 ay hapis
yattıktan sonra Tür-
kiye'ye döndüğünde
Borsa İstanbul
Genel Müdürlü-
ğü'ne getirilmişti. 
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Hakan Atilla

KADINLAR YURUDU!KADINLAR YURUDU!KADINLAR YURUDU!KADINLAR YURUDU!KADINLAR YURUDU!KADINLAR YURUDU!
İstanbul'da her yıl 8 Mart Dünya Emekçiler Gü-

nü'nde gerçekleştirilen "Feminist Gece Yürüyüşü"
Taksim Sıraselviler Caddesi'nden başladı. İstiklal

Caddesi'nde yürüyüş için toplanan binlerce 
kadına karşı polis ise caddeyi ablukaya aldı

İstanbul'da kadınlar 8
Mart Dünya Emekçi

Kadınlar Günü'nde İstiklal
Caddesi'nde düzenlenen "Fe-
minist Gece Yürüyüşü" için bir
araya geldi. Eylem öncesi İs-
tanbul Valiliği saat 14.00 itiba-
riyle Taksim'e çıkan tüm yolları
kapattı. Metro İstanbul'da Va-
lilik kararıyla saat 14.00'ten iti-
baren Taksim istasyonunu da
kapattı. Taksim Meydanı' na
çıkmak için ara sokaklardan

yürüyen kadınlar, "Dünya ye-
rinden oynar kadınlar özgür
olsa", "Susmuyoruz, korkmu-
yoruz, itaat etmiyoruz", 
Tesadüf değil erkek şiddeti",
sloganları attılar. Sıraselviler'
de toplanan kadınlar "Ayakta-
yız", "Tüm renkler yanyana",
"Eşitlendik", "Yaşasın feminist
mücadelemiz", "Atanmış değil
seçilmiş hayat" gibi çok sayıda
dövizi taşıyan kadınlar 
tef çalarak halay çekti.
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SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ,
İTAAT ETMİYORUZ

Diş hekimi olan ve pandemi döneminde fil-
yasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın

Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi
İsmail Hakkı Temel hakkında "Ayrımcılık" ve "Ha-
karet" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'na suç duyurusunda bulundu. Öztürk, "Temel'in

sözlü saldırısına uğradım. Kendisi bana dönüp
'Sen mi yapacaksın bana testi' dedi. Ben de 'Evet
ben yapacağım' dedim. Sonra eliyle işaret ederek
'Ama senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl gü-
venebilirim ya beni zehirlersen?' diye sordu" dedi.
Temel ise bu duruma üzüldüğünü söyledi. I SAYFA 9

ç
Meclis üyesine suç duyurusu!
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Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 
Erdoğan
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Neden DEVA Kadında
Geçen hafta Ankara’da

keyifli ve bir o kadarda umut
dolu iki güne şahitlik ettim... 

Sevda Durgun köşe yazısı sayfa 4'te 
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ÜSkÜdAr Üniversitesi, Adalet, Dürüst-
lük, Şefkat ve Merhamet, Şeffaflık, Cesa-
ret, Empati ve Sorumluluk, Güven ve

Sadakat, Utanma, Alçakgönüllülük, Yardımlaşma,
Helalleşme, Selamlaşma, İçtenlik, Bağışlama, Cö-
mertlik, Fedakârlık, Minnettarlık, Çoğulculuk, Katı-
lımcılık, Özgürlükçülük, Hesap Verebilirlik,
Uzlaşmacılık, Yenilikçilik, Vefa gibi 24 altın değeri
yaşatmayı bir görev addediyor. Bu amaçla her sene
Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun değer gördüğü
kişi ve kurumlara Yüksek İnsani Değerler Ödülleri
(YİDER)’ i takdim ediyor. Üsküdar Üniversitesi ta-
rafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen törende ödüller,
Sosyolog Prof. Dr. Beylü Dikeçligil, Psikiyatri ve Nö-
rofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilgen Taneli, Yazar
Hayati İnanç, AHBAP Derneği Başkanı ve Sanatçı
Haluk Levent ile Koronavirüs mücadelesinde haya-
tını kaybeden ilk sağlık kahramanımız Merhum Prof.
Dr. Cemil Taşçıoğlu’na verildi.

24 saat altın değerinde

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tar-
han Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül töreni-
nin açılış konuşmasını Üsküdar Üniversitesi Kurucu
Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan yaptı. Pandeminin
zorluğuna rağmen bu töreni kısmi yüz yüze ve fijital
olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Nev-
zat Tarhan, “Çok önem verdiğimiz bir tören. Pan-
demi döneminde 24 altın değer kavramının kıymeti
ciddi şekilde anlaşılmaya başladı. Bu kavramlara
dikkat ettiğimiz zaman aslında insanı insan yapan
kavramlar olduklarını söyleyebiliriz. İnsan, diğer
canlılardan farklıdır. Maslov’un psikososyal ihtiyaç-
lar hiyerarşisinin en tabanında bütün canlılarda
ortak özellik olan yemek, içmek ve üremek var. Ar-
dından temel güvenlik duygusu, kişinin sevmek – se-
vilmek ve değerli olma ihtiyacı geliyor. En sonunda
kendini gerçekleştirme yani anlam yakalayabilme ih-
tiyacı ortaya çıkıyor” dedi. 

YAŞAM

İ lerleyen yaşla birlikte ne yazık ki çe-
şitli duyularımızda kayıplar, duyu
organlarımızda hasarlar da oluşu-

yor. Bu nedenle kimi şikayetleri yaşa
bağlı sorunlar olarak görüp yeterince
üzerinde durmuyoruz. Özellikle 40’lı
yaşlardan sonra görmede keskinliğin
azalması, bulanıklık ve gözde kızarıklık
gibi belirtiler de normal şikayetler olarak
görülüp dikkate alınmadığı için kalıcı
körlüğün temel nedenlerinden biri olan
glokom hastalığının tanısında da geç ka-
lınıyor. Halk arasında “karasu” hastalığı
olarak bilinen ve göz tansiyonu olarak
tanımlanan glokomun çeşitli türleri bu-
lunuyor. Ancak en sık görüleni 40 yaş
sonrası ortaya çıkan ‘açık açılı’ glokom.
Özellikle ailesinde glokom öyküsü bulu-
nan kişilerin ‘sinsi’ ilerleyen bu hastalığa
karşı daha hassas olmaları gerektiğine
dikkat çeken Acıbadem Maslak Hasta-
nesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Can Üstündağ, “Hiçbir yakınması ol-
masa bile 40 yaşından itibaren herkesin
yılda bir kez göz muayenesi yaptırması
gerekiyor. Ailesinde glokom hikayesi
olanlar başta olmak üzere, risk gru-
bunda yer alan kişilerin rutin muayeneye
başlamaları çok önemli.” diyor.

Genellikle ‘sinsi’ ilerliyor

Göz içi sıvısını dışarı boşaltmaya yara-
yan kanallarda tıkanıklıklar oluşması
gözde basıncın yükselmesine neden olu-
yor. Yükselen göz içi basıncı görme sini-
rine zarar veriyor. Sonuç olarak kalıcı
görme kaybına yol açabilen glokom has-
talığı gelişmiş oluyor. 40 yaş üstündeki
her yüz kişiden 2’sinde açık açılı glo-
koma rastlanıyor. Bu oran 70 yaş üze-
rinde yüzde 5’e ve 80 yaşından sonra ise
yüzde 7,3’e yükseliyor. Glokomun bu
türü genellikle belirti vermeden ilerli-
yor. Daha nadir görülen dar açılı ya da
kriz tipi glokomlarda ise ağrı, ışığa bakıl-
dığında renkli hareler, yükselen göz tan-
siyonuna bağlı şiddetli göz ağrısı,
görmede bulanıklık, mide bulantısı ve
kanlanma olabiliyor. Belirtilerin de kimi
zaman yaşa bağlı sorunlar olarak görü-
lüp önemsenmediğini kaydeden Prof.
Dr. Can Üstündağ, “Oysa bu belirtiler
durumun ne kadar acil olduğunu göste-
riyor. Çünkü hızlıca tedaviye başlan-
mazsa kalıcı görme kaybı gelişebiliyor.
Erken belirti vermeyen açık açılı glo-
komda ise görme alanı yavaş yavaş da-

raldığı için kişi genellikle hastalığın far-
kında olmuyor. Görme kaybı geliştiğinde
glokom tedavisi maalesef yeniden gör-
meyi sağlamıyor” diyor.

Her yıl göz muayenesi şart

Peki, belirti vermeyerek kalıcı görme kay-
bına neden olabilen kronik açık açılı glo-
komdan korunmak için ne yapılmalı?
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Can
Üstündağ, yıllık göz muayenesinin aksa-
tılmaması gerektiğini vurgulayarak, şu
uyarılarda bulunuyor: “Her hastalıkta
olduğu gibi glokomda da bir risk grubu
var. Ailesinde glokom hikayesi olanlar,
düşük ya da yüksek tansiyon hastaları,
miyop sorunu olanlar, göz yaralanması
geçirenler, uzun süreli kortizon kullanan-
lar, migreni olanlar ve diyabet hastaları
bu grupta yer alıyorlar. Bu kişilerin her
yıl göz muayenesi olması gerekiyor. Risk

grubunda olmayan kişilerin de yıllık göz
muayenelerine 40 yaşından sonra başla-
maları çok önemli.”  Göz muayenesinde
glokom tanısı için tonometre adı verilen
bir aletle göz içi basıncı ölçülüyor. Mua-
yenede hastanın göz dibine bakıldığını
ve sinirlerin incelendiğini anlatan Prof.
Dr. Can Üstündağ, “Eğer gerek görü-
lürse görme siniri ve sinir lifi tabakasının
incelenmesi için daha ileri tetkikler de
uygulanabiliyor.” diye anlatıyor. 

Tedaviyle hasarın ilerlemesi 
önleniyor

Glokom tedavisi, hastalığın seyrine göre
“damla, ilaç ve cerrahi” yöntemleri üze-
rinden ilerliyor. Sık rastlanan açık açılı
glokomun başlangıç tedavisinde damla-
ların kullanıldığını anlatan Göz Hasta-
lıkları Uzmanı Prof. Dr. Can Üstündağ,
şu bilgileri veriyor: “Tedavide amaç;

gözün içindeki sıvı üretimini azaltmak,
bunun yanı sıra kanallardan da sıvı çıkı-
şını artırmak, böylece göz tansiyonunu
düşürmek ve göz sinirine olası hasarı en-
gellemek. Damla tedavisinin yeterli ol-
madığı ya da görme siniri hasarının
damla tedavisine rağmen ilerlediği du-
rumlarda lazer ve cerrahi yöntemler kul-
lanılıyor. Tüm bu yöntemler ne yazık ki
kaybedilen görme alanını geri getiremi-
yor. Yani tedaviyle ancak mevcut görme
yetisi korunabiliyor ve hasarın ilerlemesi
önleniyor.” Glokomun kriz tiplerinde
başlangıçta lazer tedavisi kullanıldığını
daha sonra ilaç ve cerrahi yöntemlere
başvurulduğunu dile getiren Prof. Dr.
Can Üstündağ, “Doğuştan göz tansi-
yonu görülen durumlarda ise ilk tercih
çoğunlukla cerrahi oluyor. Cerrahi yön-
tem yetersiz kalırsa tedaviye ilaç ile
devam ediliyor.” diyor.

Covid-19 pandemisi toplu-
mun her kesimi için ciddi bir
tehlike olmaya devam ederken,

önemli bir bağışıklık problemi olan ro-
matolojik hastalıklar ile mücadele eden
kişiler için de bu durum endişeli bir sü-
rece işaret ediyor.  Bu rahatsızlıkların pek
çoğunun tedavisinde immünsüpresif
olarak adlandırılan bağışıklık baskılayıcı
ilaçlar kullanılıyor. Dolayısıyla hem ro-
matolojik hastalığın kendisinin hem de
tedavide kullanılan ilaçların vücudun sa-
vunma sistemini olumsuz etkileyebilme
riski hastaların kaygı düzeyini artırıyor.
Memorial Antalya Hastanesi Romato-
loji Bölümü’nden Prof. Dr. Erdal Gilgil,
romatoloji hastalarının koronavirüs sü-
recinde dikkat etmesi gerekenler hak-
kında bilgi verdi. Günümüzde şu ana
kadar yayımlanmış veriler romatizmal
hastalıkların Covid-19’a yakalanma ris-
kini artırdığını göstermemektedir. Ayrıca,
koronavirüse yakalanmış olan roma-
tizma hastalarının  normal bireylere göre
Covid-19’u daha şiddetli geçirdiğine dair
bilgiler de mevcut değildir. Ancak roma-
tizmal hastalığın yanı sıra kronik böbrek
yetmezliği, KOAH, kanser gibi başka ra-
hatsızlıklar bulunuyorsa bunlar hastalı-
ğın şiddetini artırabilir. 

Tedavilerini aksatmamalı

Bilimsel veriler, romatizmal hastalıklarda

kullanılan ilaçların çoğunun Covid-19
riskini artırmadığını dolayısıyla tedaviye
aksatılmadan devam edilmesi gerektiğini
göstermektedir. İstisnai olarak, rituksi-
mab veya günde 10 mg’dan fazla korti-
kositeroid alan hastalarda,  hastalık
daha şiddetli olabilmektedir. Bu yüzden
bu ilaçları kullanan hastaların daha dik-
katli ve romatoloji uzmanlarıyla daha
sıkı bir şekilde irtibatta olmaları gerek-
mektedir. Romatoloji hastalarının tedavi-
lerini kendi kararlarıyla değiştirmeleri ya
da sonlandırmaları doğru değildir çünkü
romatizmal hastalık aktivitesindeki bir
artış çok daha ciddi sorunlara yol açabi-
lir.

Aşının koruyucu etkisi büyük

Sinovac aşısının Faz 2 çalışmalarının so-
nuçları aşının etkili olduğunu göstermiş-
tir.  Bu aşının Endonezya, Brezilya ve
Türkiye’de yapılan  Faz 3 çalışmaları da
tamamlanmıştır. Faz 3 çalışma sonuçları
halen hakemli bir dergide yayınlanma-
mış olmasına rağmen araştırmacıların
açıkladığı sonuçlar aşının etkili ve gü-
venli olduğunu göstermektedir. Sahadaki
aşılamanın şimdiye kadar ciddi yan etki-
lere yol açmadığı görülmektedir. Bu ne-
denle aşılanarak Covid- 19’dan
korunmak çok önemlidir.
Hemen aşı yaptırın
Romatoloji hastaları Sağlık Bakanlı-

ğı’nın belirlediği aşılama şemasına göre
kronik hastaların yer aldığı A1, A2 ve A3
gruplarında yer almaktadır. İmmünsüp-
resif ilaçlar aşının etkinliğini biraz azalta-
bilir ancak buna rağmen bu ilaçları alan
hastalarda da yeterli bir aşı yanıtı ve ko-
ruyuculuk oluşturmaktadır. Rituksimab
kullanan hastalar dışında immünsüpre-
sif kullansın ya da kullanmasın her ro-
matoloji hastası kendisine sıra geldiği
zaman hiç beklemeden aşılarını yaptır-
malıdır. Rituksimab kullanan hastalar ise
aşı yaptırmadan önce mutlaka bir roma-
toloji uzmanına danışmalıdır.

Romatoloji hastalarına öneriler 
şunlardır;

1. Romatoloji hastaları, özellikle de
ankilozan spondilit ve osteoporoz hasta-
ları günlük egzersizlerine çok dikkat 
etmeli ve evde düzenli yapmalıdır. 

2. Kilo almanın özellikle diz eklemle-
rinde problemleri daha da artırdığı unu-
tulmamalıdır. 

3. Katı yağlardan kaçınılmalı, zeytin-
yağının ve sebzelerin ağırlıkta olduğu
Akdeniz diyetine geçilmelidir. 

4. Omega-3’ten zengin yağlı balıklar
sıkça tüketilmeli, gerekirse ayrıca
Omega-3 takviyesi de alınmalıdır. 

5. D vitamini alımı ihmal edilmemelidir. 
6. Kemiklerin güçlü kalması için balığın

yanı sıra süt ürünleri ve badem gibi kalsi-
yumdan zengin gıdalar tüketilmelidir.

ZEYNEP VURAL

Romatizma aşı için engel değil

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANeR
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Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YeNe - Salih DOğAN
Ali Burhan SİMSAR - Ayhan İkiz
Hasan eraslan YILDIRIM
Turkuvaz

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
ekrem HACIHASANOğLU

Ga ze te miz basýn 
mes lek il ke le ri ne 

uy ma ya söz ver miþ tir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Söyleşi ve kurumsal tanıtım için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan eRVAN

İnternet editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Müge YüCeTüRK
Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TeZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DeMİR

Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.ş. Adına İmtiyaz Sahibi 
Mehmet MeRT

9 MART 2021 SALIYIL  :  16 SA YI  : 4908

Gazete Damga
İlan- 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 

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

www.gazetedamga.com.tr / gazetedamga@hotmail.com

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış KIş

Asker AVşAR

İstihbarat şefi 
Abdullah Aslan

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan DAşDöğeN
Osman KöSe

YÖNETİM MERKEZİ
Büyükşehir 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

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

GOZUM KANLANDI
DEYIP GECMEYIN!

Prof. Dr. Erdal Gilgil, romatizmal rahatsızlığı bulunan hastaların koronavirüs aşısı yaptırırken tedirgin
olmaması gerektiğini söyledi. Gilgil, “Romatizmal rahatsızlık, aşı olmaya engel değil” dedi

Prof. Dr. Can Üstündağ, “Hiçbir yakınması olmasa bile 40 yaşından itibaren herkesin yılda bir kez göz muayenesi
yaptırması gerekiyor. Ailesinde glokom hikayesi olanlar başta olmak üzere, risk grubunda yer alan kişilerin
rutin muayeneye başlamaları çok önemli. Özellikle gözde kanlanma varsa, kimse bunu hafife almamalı” diyor

İri gözlü
çocuklara
dikkat
Glokom yetişkin hastalığı gibi
görünmekle birlikte bebeklerde
de ortaya çıkabiliyor. Özellikle
iri gözlü bebeklerin glokom
riski açısından kontrol edilme-
leri gerekiyor. 10 binde bir rast-
lanan doğumsal glokomun yanı
sıra yaşamının ilk yıllarında ka-
tarakt ameliyatı geçiren çocuk-
ların da risk altında olduğunu
vurgulayan Prof. Dr. Can Üstün-
dağ, “Bebeklerin gözleri elastik
olduğu için, basınç yükseldiği
zaman göz küresi büyümeye
başlıyor. Bu nedenle iri gözlü
oluyorlar. Aileler çocuklarının
gözlerinin iri olduğunu fark 
ettiklerinde mutlaka uzmana
başvurmalılar.” diye konuşuyor.

Üsküdar
ödül dağıttı

Gökçe’den
yeni albüm

Geçtiğimiz yıllarda son olarak yayınla-
dığı iki adet 45'liğin ardından albüm ça-
lışması için stüdyoya kapanan retro-pop

müziğin öncüsü Gökçe Kılınçer, müzikseverleri
Zor Yollar Benim şarkısı ile buluşturdu. 30 Nisan
tarihinde ise albümün tamamını dinleyici ile buluş-
turacak olan başarılı sanatçı, kendine has vokali ve
tarzı ile organik kayıtları nostaljik bir havada mü-
zikseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor. Söz ve
müzikleri sanatçının kendisine ait olan albümün
hem prodüktörlüğünü hem de şarkıların aranjele-
rini Bobina üstleniyor. Kayıt ve miksleri Hicaz
Stüdyosu'nda yapılan albümün mastering çalış-
ması Pete Maher imzası taşıyor.
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AKILLARI KARISTIRAN
BIR TRAFIK KAZASI

ÜSkÜdar Zeynep Kamil Kadın
ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nin bodrum

katında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine Üsküdar ve Zeynep Kamil is-
tasyonlarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk
edildi. Edinilen bilgiye göre elektrik kablola-
rından çıkan yangın nedeniyle hastalar, ya-
kınları ve hastane çalışanları tahliye
edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından
söndürüldü. Hastane anons sistemi üzerin-
den ‘’Bina yangın sisteminden alınan alarm
sebebiyle, bulunduğunuz bölgeyi yangın
merdivenlerini kullanarak güvenli bir şekilde
terk ediniz.’’ uyarılarında bulunuldu. Bir
hastane çalışanı "Yangının nasıl çıktığıyla
alakalı bizimde bir bilgimiz yok. Bizde yeni
geldik’’ dedi. Tahliye edilen bir hasta da
"Nasıl olduğunu bilmiyorum. 'Yangın var'
dediler biz dışarıya attık kendimizi. Çok
korktuk" şeklinde konuştu. Havanın soğuk
olması sebebiyle tahliye edilen hastane per-
soneli ve hastalara battaniye dağıtıldı. İtfaiye
ekipleri hastanede duman tahliyesi yaptı.

geÇtiğimiz cumartesi ak-
şamı meydana gelen
olayda, Bebek Cevatpaşa

Caddesi üzerinde bir araçta uyuştu-
rucu satışı yapıldığı ihbarı yapılan
polis, verilen adrese baskın yaptı. Arka
arkaya park etmiş iki otomobilden bi-
rinde birlikte oturan oyuncu Ayşegül
Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye Genel
Güvenlik Taraması (GBT) yapan polis
daha sonra araçlarda arama yaptı. Ya-
pılan aramada, Çınar'a ait olduğu tes-

pit edilen lüks otomobilin bagajında
toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuştu-
rucu madde bulundu. Gözaltına alı-
nan genç oyuncu ile arkadaşı
sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Em-
niyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro
Amirliğine götürüldü.

Suçlamaları kabul etmedi

Oyuncu Ayşegül Çınar, burada yapı-
lan sorgusunda bagajında bulunan
uyuşturucu maddelerin kendisine ait

olmadığını iddia ederken, kendisinden
intikam almak isteyen eski sevgilisi
Furkan Çalıkoğlu tarafından konul-
muş olabileceğini söyledi. Genç oyun-
cunun bu ifadesi üzerine polis, Furkan
Çalıkoğlu'nu da gözaltına aldı. Çalı-
koğlu'nun yapılan sorgusunda eski
sevgilisinin suçlamalarını kabul etme-
diği öğrenildi. Sorgularının tamamlan-
masının ardından bu sabah, oyuncu
Ayşegül Çınar, eski sevgilisi ve Nimet
Y. adlı arkadaşı adliyeye getirildi.

S ultangazi Atatürk Bulvarı'nda
saat 13.30 sıralarında kiralık
olduğu öğrenilen 34 RA 4118

plakalı lüks otomobil, yağışlı havada
direksiyon hakimiyetini kaybederek
bariyerlere çarptı. Yaşanan kazanın
ardından olay yerine gelen trafik
ekipleri, yoğunlaşan trafik akışını
sağlamak için büyük mücadele gös-
terirken, aracı kimin kullandığı konu-
sunda çelişki ortaya çıktı. Bunun
üzerine trafik ekipleri tarafından ara-
cın içerisinde olan herkes teker teker
sürücü koltuğuna oturtuldu. Yapılan
test ile sürücünün Muhammet Ali. S
olduğu tespit edildi. Öte yandan,
Muhammet Ali S.'nin göğüs ve al-
nında yaralanmaya bağlı izler olduğu
da belirlendi. Yapılan alkol testinde
sürücünün alkollü olmadığı ancak
aşırı süratli olduğu öğrenildi. Kaza
sonucunda büyük çapta maddi hasar
gören araç daha sonra çekiciye yük-
lenerek olay yerinde kaldırıldı ve tra-
fik normal akışına döndü. DHA

Hastanede korku
dolu anlar yaşandı

Beş aydıR kayıp olarak aranan
Mervenur Polat'ın öldüğü ortaya
çıktı! Antalya'da 19 Ekim 2020

günü kayıplara karışan 20 yaşındaki bir
çocuk annesi Mervenur Polat'ı arayan abla-
ları, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın
programına konuk olmuştu. Genç kızın o
gün gittiği evin sahibi ve baş şüpheli C.A.,
Müge Anlı'yı arayarak; “O gece ben uyu-
dum. Sabah uyandığımda Mervenur ölm-
üştü. Onu naylona sarıp tuttuğum kuryeye
verdim. Babamın evine gönderdim. Orada
çatı katında sakladım” dedi. Cinayet işledi-
ğini kabul etmeyen C.A., Antalya Emniyeti
tarafından yakalandı. Öte yandan kaybol-
duğu gece C.A.'nın evine giden ve Mervenur
Polat'ı en son gören kişi olan G. H.da Müge
Anlı'nın canlı yayında gözaltına alındı.

Gerçeği Müge
Anlı’ya söyledi

Sultangazi'de bir iş adamına
ait lüks otomobil kar maskeli hır-
sızlar tarafından soyuldu. Güven-

lik kamerasına yansıyan görüntülerde,
hırsızlardan birinin direksiyon başında bek-
lerken diğerinin aracın değerli parçalarını
çalması bu kadarına pes dedirtti. Sultangazi
Cebeci Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde,
saat 06.30 sıralarında emlak ve gayrimenkul
şirketi sahibi bir iş adamına ait lüks otomo-
bil, kar maskeli hırsızlar tarafından büyük
çapta zarar verilerek soyuldu. Güvenlik ka-
merasına saniye saniye yansıyan görüntü-
lerde, bir araç ile geldikleri görülen
hırsızlardan birinin direksiyon başında bek-
lerken, diğerinin ise tornavida yardımı ile
camını kırdığı aracın ön konsol ve dijital
ekran gibi pahada değerli olan parçalarını
çaldığı görüldü. Hırsızların rahat tavırları
ise " bu kadarına pes" dedirtti.

Kar maskeli
soygun

Sultangazi'de kiralık olduğu öğrenilen lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu bariyerlere çarptı. Aracı kimin kullandığı konusunda çelişki olması üzerine trafik ekipleri, 
sürücünün kim olduğunu anlamak için aracın içindeki herkesi teker teker sürücü koltuğuna oturttu

Zehir tacirlerine operasyon yapıldı
Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekileri,
N.A adlı kadının evinin çevresinde uyuştu-
rucu satışı yaptığını tespit etti. Takibe 

alınan N.A'nın evine yakın bir parkta 3 erkekle buluş-
ması üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gözal-
tına aldı. N.A.'nın evinde yapılan aramada, poşetler
içerisinde eroin olduğu düşünülen uyuşturucu
madde, 1 adet hassas terazi, yaklaşık 15 bin lira para
ele geçirildi. Operasyonda 5 ayrı suçtan aranan İ.Ş.
isimli şüpheli ile birlikte toplamda 9 kişi gözaltına
alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli-
den N.A., İ.Ş., A.S. çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklandı.

30 adet suç kaydı var

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir başka
operasyonunda, daha önceden uyuşturucu ile ilgili po-
liste suç kaydı bulunan 1 kişi takibe alındı. Takip so-
nucu 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden K.E'nin
evinde yapılan aramada ayrı ayrı poşetler içerisinde bir
miktar bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
K.E.'nin yapılan kimlik sorgulamasında çoğu uyuştu-
rucu madde kullanımı ve ticareti olmak üzere toplam
30 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Polisteki işlemleri-
nin ardından adliye sevk edilen 2 şüpheliden K.E. tu-
tuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı. DHA

Sır perdesi aralanmak üzereSır perdesi aralanmak üzereSır perdesi aralanmak üzereSır perdesi aralanmak üzereSır perdesi aralanmak üzereSır perdesi aralanmak üzere
Otomobilinin bagajında bir miktar uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, polisteki
ifadesinin tamamlanmasının ardından arkadaşı Nimet Y. ve aracına uyuşturucu koymuş
olabileceği iddiasında bulunduğu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile birlikte adliyeye getirildi

POLİS BİLE
ŞAŞIRDI

Çatalca'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alınırken, bir
miktar eroin ile bonzai ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Operasyonda 5 ayrı suçtan aranan İ.Ş. isimli şüpheli ile birlikte toplamda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki
işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden N.A., İ.Ş., A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü etkinlikleri kapsamında çok yararlı bir
etkinliğe imza attı. Bu amaçla 212 Outlet

AVM’de “Üretken kadınlar standı” açıldı. Örgü, kali-
grafi, resim, takı ve çeyizlikten oluşan 5 stantta Bağcılar
Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyer-
ler el emeği göz nuru ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine
sundu. Zemin katta kurulan stant, ilçe sakinlerinden de
yoğun ilgi görüyor. Kimi hat sanatı kaligrafi ile porselen
tabaklara isim yazdırıyor kimi de sevdikleri için örgüler-
den satın alıyor. Sanat ve tasarım öğretmeni olan Mel-
tem Güleç, stantlarda çok güzel el becerilerinin
olduğunu belirterek “Bağcılar’dan veya ilçe dışından
herkesi stantlarımızı gezmeye bekliyoruz. Buraya gele-
rek hem keyifli zaman geçirebilirsiniz hem de bize des-
tek olabilirsiniz” dedi.

Hem üretim hem satış 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bugüne
özel yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fedakarlıkları,
emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudu,
toplumumuzun mimarı olan tüm kadınlarımızın 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederim. Kadın kursiyerle-
rimiz için bu haftaya özel bir program düzenledik. Birbi-
rinden maharetli kadınlar kurduğumuz bu alanda hem
üretecek hem satış yapacak” dedi. Üretken kadınlar standı,
8-13 Mart 2021 tarihleri arasında herkese açık olacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında
bir kutlama mesajı yayınlayan Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartal’ı kadın dostu

bir kent haline getirmek amacı ile büyük bir kararlılık
sergileyeceğiz ve kadınların sosyal yaşam içerisindeki
haklarının sağlanması ve artırılması yönünde kalıcı
adımlar atacağız” dedi. Her insana eşit olarak tanınan
temel hak ve özgürlüklerin, cinsiyet ayrımı olmaksızın
kazanılması adına medeniyetler tarihi boyunca önemli
mücadeleler verilmiştir diyen Başkan Gökhan Yüksel,
“Günümüzde kadın hakları, çağdaş insan hakları çerçe-
vesinde yasalar altında güvence altına alınsa da ne yazık
ki bu hakları kullanma konusunda kadınlar hala ciddi
sorunlar yaşamakta, cinsiyet eşitliği anlamında büyük
sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bizler bu ayrımcı-
lığa ve şiddete karşı, güçlü bir irade gösterme konusun-
daki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Kadınların güçlü,
güvenli ve özgür bireyler olarak yaşamlarını sürdürme-
leri için kentimizi “Kadın Dostu Kent” haline getirece-
ğiz” açıklamalarında bulundu.

Üretken kadınlar
standı kuruldu

Kartal kadın dostu 
bir kent olacak
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Bağcılar
Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi
kadın kursiyerleri için bir AVM’de stantlar ku-
ruldu. "Üretken kadınlar standı” adı altında 
düzenlenen ve bir hafta sürecek organizasyonda
kursiyerler hem hünerlerini sergileyecek hem de
yaptıkları satışlardan kazanç sağlayacak

G eçen hafta Ankara’da keyifli ve bir
o kadarda umut dolu iki güne şahit-
lik ettim. Bununla beraberde verdi-

ğim kararın haklı gururunu ve onurunu
yaşadım.  Deva Partisi Kadın Politikaları
Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü münasebetiyle düzenlenen
‘DEVA KADINDA ZİRVESİ’ etkinliğine
katıldım. 

Programda, kadının insan haklarının,
toplumsal refahtaki etkisinin, kadının yeni
dönemdeki kurucu rolünün nasıl olacağı
bütün yönleriyle ele alındı. Ayrıca DEVA
Partisi’nin kadının güçlendirilmesi için be-
nimseyeceği ve uygulamaya koyacağı politi-
kalar konuşuldu ve tartışıldı. Birbirinden
değerli moderatörlerin ve konuşmacıların
yer aldığı programda beni en çok etkileyen
ise hayatın farklı alanlarından rol model
kadınların kendi hikâyelerini anlatmaları
oldu.  Kadının isteyince neleri başarabilece-
ğini bir kez daha gördüm.

Tam gün devam eden programa, Deva
Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eşi Zey-
nep Babacan ile birlikte katıldı. Programın
açılış konuşmasını, Deva Partisi Kadın Poli-
tikaları Başkanı Elif Esen gerçekleştirdi.
“Ortak akıl, eşitlik, azim ve ahlak bizim 
rotamız olacak” diyen Esen,  “ayrıştıran
değil birleştiren, susan değil konuşan, sor-
gulayan, Türkiye’nin tüm renkleriyle yan
yana yaşamayı mümkün kılan, yeni hikâyesi
olan bir partiyiz ve yeni kadrolarla iyileşti-
rici çözümler ve politikalar üreteceğiz. 
Ülkemizdeki nobran ifadelerden çok yorul-

duk. DEVA birbirinin onuruna değer veren,
haysiyet odaklı yaklaşımlarıyla siyasete ne-
zaket iklimi getirecek” ifadelerini kullandı.
Elif Esen yaptığı konuşmasıyla salondaki
kadınlara ışık tutar nitelikteydi. Her bir 
kadının yüzünde inanç, umut ve 
cesaret beliriyordu. 

Elif Esen’in ardından  kürsüye DEVA
Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çıktı.
Babacan, konuşmasında partisinin cinsiyet
kotasına dikkat çekti. Siyasi partiler içe-
rinde %35 cinsiyet kotası uygulayan tek
partinin Deva Partisi olduğunu söyledi. Ve
ekledi “ekonomik dar boğazdan ve politik
sıkışmışlıktan ancak kadınların aklı ve
emeğiyle kurtulabiliriz. Karar mekanizma-
larındaki çeşitlilik başarıyı artırıyor. Kadın-
ların siyasete katkısı, yeni siyasi kültürün
mihenk taşıdır. Siyasetin, kadınların neza-
ket diline ihtiyacı var. Müzakereci ve uzlaş-
macı yaklaşımına ihtiyacı var. Kadınların
ötekileştirilenlerle empati kurma yetene-
ğine ihtiyacı var. Yeni bir siyasi kültür için
kadınlarla her kademede yan yana çalışıyo-
ruz. Bu yüzden ‘kadınlar kolu’ kurmadık.
Bütün parti organlarında yüksek cinsiyet
kotaları koyduk. Partili kadın kermes
yapmak, partiye bağış toplamak, sosyal 
aktiviteler organize etmek, kurslar açmak,
yoksullara yardım etmek gibi faaliyetlerle
partinin ana gövdesinin destek gücü olarak
anlamlandırılıyor yani ana gövde değil.
Biraz önce saydığım aktiviteler, kermesler,
yardım toplama, sosyal çalışmalar bunlar
kuşkusuz siyasetin olmazsa olmazı ama ka-
dınların sadece bu alanda olmaları ya da o
alanın sadece kadınlar tarafından yürütül-
mesinin beklenmesi işte bu nokta, bizim

itiraz ettiğimiz bir nokta” ifadelerini 
kullandı. 

Babacan’ın konuşmasında ki en can alıcı
noktalardan birisiydi bu cümleler. Sayın
Babacan’ı dinlerken aklıma 1 yıl önce
DEVA Partisi’ni kurarken söylediği şu cüm-
leler geldi. “Biz bu çatı altında sadece yeni
bir siyasi parti değil, aynı zamanda yeni bir
“siyasi kültür” inşa edeceğiz.” Evet, bugün
yepyeni bir siyasi kültür, yepyeni bir siyasi
kimlik inşa ediliyordu ve bende buna adım
adım tanıklık ediyordum. Bu yeni siyaset
kültüründe de kadının siyasetteki yeri güç-
leniyordu. Tam da Türkiye’nin ihtiyacı olan
şey gerçekleşiyordu.

Toplantının olduğu Bilkent Otelinin sa-
lonu, Türkiye’nin doğusundan batısından
gelen çok sayıda İl Kadın Çalışmaları Baş-
kanlarıyla doluydu. Türkiye’nin bütün renk-
leri bir aradaydı. Bende salonda hem DEVA
Partisine gönül vermiş bir partili, hem de bir
gazeteci olarak yılların vermiş olduğu alış-
kanlıkla sürekli not alıyor ve gözlemlerimi
yapıyordum. Programın sonunda kendi ken-
dime şunu söyledim; Kadının kendini gü-
vende ve mutlu hissettiği, cesur kelimesinin
anlam bulduğu yer olmuştu DEVA Partisi…

Kadın ve su damlasının içinde ki filizlen-
miş fidan bir birini o kadar güzel tamamla-
mıştı ki…

Toplumun yarısını oluşturan Kadınların

neden DEVA dediğini çok daha iyi 
anlamıştım artık.

Deva Partisi, Kadını görmezden gelmiyor,
Kadını önemsiyor ve sahipleniyordu…

Deva Partisi, Kadın meselesine farklı yak-
laşıyor, farklı politikalar geliştirmekteydi…

Deva Partisi, toplumsal fırsat eşitliğine
inanan bir partiydi…

Deva Partisi, kadının siyasetteki yerinin
güçlenmesini esas alıyordu…

Deva Partisi, uyguladığı %35 cinsiyet ko-
tası ile kadının temsiliyetini garanti altına
alarak, kadınların karar mekanizmalarında
olmasına önem veriyordu...  

Deva Partisi, ortak akla ve istişareye
inanan bir yapıdaydı…

Deva Partisi, Kadının her alanda daha
fazla görünür olması ve güçlenmesi için ne
gerekiyorsa yapmaya hazırdı… 

Deva Partisi, Kadınları ana kademelerin
yardımcı güçleri, ya da seçimden seçime 
sahaya sürecek yedek kuvvetler olarak 
görmüyordu…

Deva Partisi, pariteyi hedef almıştı ve
kadın erkek yan yana yürüyecekti. Hem par-
tiyi hem de ülkeyi bir arada olursa doğru bir
şekilde yönetebileceğine inanıyordu…

DEVA Partisi,  gücünü bu toprakların 
çeşitliliğinden alıyordu…

Deva Partisi, biliyordu ki demokrat bir
kültür olmadan, siyaset baskıdan ve şiddet-
ten kurtulamaz.

Deva Partisi, umut dolu yarınları 
kadınlarla birlikte inşa etmeye inanmıştı…

Deva Partisi, siyasetin sadece erkeklere
bırakılmayacak kadar ciddi bir iş olduğunu
söylüyordu…

İşte bu sebeplerden dolayı Kadınlar; öz-
gürlük için, eşitlik ve adalet için, çocukları-
mızın bugününü ve yarınını kurtarmak için,
DEVA Partisi diyordu…

Son olarak, bugün 9 Mart Deva Parti-
si'nin kuruluş yıl dönümü. Diliyorum ki
DEVA Partisinin filizlenmiş fidanı, Kadının
gücüyle kocaman bir çınara dönüşür ve 
şefkati tüm Türkiye haritasını okşar.

Neden DEVA Kadında
Sevda DURGUN

8 Mart Dünya Kadınlar
Günü etkinliği kapsamında

kadın belediye personeli
ile bir araya gelen ve çiçek

dağıtan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan
Akgün, 8 Mart’ın tek bir
gün olarak kutlanmasını

doğru bulmadığını belirte-
rek, "365 günün 364 günü

ne olacak? 365 günün 
tamamında her gün her

dakika kadınlarımıza aynı
değeri vermeliyiz" dedi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nede-
niyle kadın belediye personeliyle bir
araya gelen Büyükçekmece Belediye

Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Dünya Kadınlar
Günü meselesi hiç kafama oturmamıştır.
Benim lügatımda yok ama siyaset gereği for-
malitenin yerine gelmesi bakımından 8
Mart’ta Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyo-
ruz. Bütün medeniyet dünyası oturup bunu
kara kara düşünmelidir. 365 günün 364 günü
ne olacak? 365 günün tamamında her gün
her dakika kadınlarımıza aynı değeri vermeli-
yiz" dedi.

Mekanı cennet olsun

Kadın çalışanlarına çiçek dağıtarak Dünya
Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Dr.
Hasan Akgün sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bugün öncelikle bir kişinin gününü kutlarım

o da Zübeyde anadır. Bu Cumhuriyetin 
kurucusunu, bu bayrağın dalgalanmasını
sağlayan çocuğu Mustafa Kemal’i doğuran
anamızın gününü kutlarım. Ruhu şad, me-
kanı cennet olsun. Hepinize 365 gün boyunca
kocalarınızdan, sevgililerinizden, arkadaşları-
nızdan, sokakta yürüyen hiç kimseden eziyet
görmeden sevgi görerek yaşamanızı isterim.
Belediyeye girerken birbirinize selam veriyor-
sanız en güzel kadınlar günü budur. Sokakta
yürürken kadın erkek birbirine selam verebili-
yorsa, medeniyet çizgisi içerisinde hal hatır
sorabiliyorsa işte esas sevgi günü budur. Ka-
dınlar günü o günleri yakaladığımız zaman
olacaktır. Herkes kendi yaşamı içerisinde
kadın erkek ayrımı yapmadan o sevgi ifade-
sini kullandığı zaman bu dünya o zaman
daha mutlu insanların yaşadığı gezegen olur.
Hepinize 365 gün sevgi ve saygı diliyorum."

8 Mart Hatıra Ormanı’na
ağaç diktiler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 8
Mart Dünya Kadınlar Günü et-
kinliği kapsamında Büyükçekme-
ce’nin Eskice Köyü’nde İBB
Meclis üyesi, muhtar, gazeteci,
yazar, dernek başkanı ve araştırma
merkezleri yöneticisi kadınları
temsilen binlerce ağacı toprakla
buluşturdu. Düzenlenen etkinliğe
katılan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi
Dilek İmamoğlu ile birlikte 8 Mart
Hatıra Ormanı’na ilk fidanları bir-
likte diktiler. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, demokratik ve medeni
bir toplum inşası, kadınların eşit
haklara sahip olması ve bu yoldaki
mücadelenin sürekli anımsanması

için kente yeni ormanlar kazandır-
maya devam edeceklerini belirte-
rek, Eskice’de oluşturulacak ilk
ormanı, on binlerce fidanın gele-
ceğe umut olacağı yeni ormanlar
izleyeceğini söyledi.

El emeği sergilendiEsenyurtlu kadınlar 
online eğitim sonunda

yaptıkları el emeği
ürünleri 8 Mart Dünya

Emekçi Kadınlar Gü-
nü’nde sergiledi. Esen-
yurt Belediye Başkanı

Kemal Deniz Bozkurt ve
eşi Nesrin Bozkurt tara-
fından açılan sergideki

el emeği ürünler büyük
beğeni kazandı.

Kadınlar, sosyal medya
üzerinden aldıkları eğitimler
sonucu evde kendi ürünle-

rini yapmaya başladı. Yapılan ürünle-
rin yer aldığı sergi, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nde açıldı.
Başkan Bozkurt ve eşi Nesrin Bozkurt
tarafından açılan sergide ürünlerini
sergileme fırsatı bulan Gülbahar
Kambur, “Biz bunun her zaman ol-
masını istiyoruz, çünkü kadınlara is-
tihdam sağlıyoruz, öz güven
sağlıyoruz. Hem kendilerine meslek
ediniyorlar hem de dayanışma açısın-
dan çok ihtiyaç var” diye konuştu.

Başkan Bozkurt ise “Kadınlar hayatın
kaynağı. Kadınlarımızın kendilerini
ifade etmeleri için önlerini açmamız
lazım. Bu sergi yaklaşık 1 yıldır üretilen
ürünlerin sonucu. Çok değerli işler yap-
mışlar. Biz bundan sonra Esenyurt’ta,
kadınların kendilerini ifade edeceği tüm
kanalları açık tutacağız. Çok mutlu-
yum. Bundan sonrası da gelecek. Daha
güzel şeyler yapacağız” ifadelerini kul-
landı. Başkan Bozkurt, serginin ardın-
dan Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'ne
giderek hem orada görev yapan hem de
Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nde üretim
yapan kadınları ziyaret etti.



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek
İmamoğlu, Büyükçekmece’deki 8

Mart Hatıra Ormanı’nın ilk fidanlarını
dikti. İBB kadın çalışanları adına dikilen fi-
danların ilk can sularını da veren İma-
moğlu çiftine, HDP Eş Genel Başkanı
Pervin Buldan, CHP İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Hasan Akgün, İBB Genel Sekreteri
Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardım-
cısı Şengül Altan Arslan ile başta İSKİ
Genel Müdürü Raif Mermutlu olmak
üzere çok saylıda İBB Bürokratları ve kadın
çalışanları eşlik etti.
Törende ilk konuşmayı, Şehir Hatları’nda
kısa bir süre önce göreve başlayan gemi
personeli Beyza Adı-
güzel yaptı. İBB çalı-
şanları adına
konuşan Adıgüzel,
“İstanbul’da kadın
emeğinin her geçen
gün daha da hisse-
dildiği bir zamanı
yaşıyoruz. Böylesine
anlamlı bir günde
bize armağan edilen
8 Mart Hatıra Or-
manı için Dilek İma-
moğlu’na ve Sayın
Başkanımız Ekrem
İmamoğlu’na ça-
lışma arkadaşlarım
adına çok teşekkür
ediyorum" dedi. Per-
soneli Adıgüzel’in
ardından kürsüye
çıkan İBB Başkanı
İmamoğlu konuşma-
sına, emekçi kadınlarla
bir arada olmaktan
duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek baş-
ladı. Fidan dikimi
yapılacak alandaki
erkek çalışanlara döne-
rek onlara hitap eden
İmamoğlu, "Tabii bu
arada ağaç dikimine yar-
dımcı olacak olan beyefen-
diler de var. Emekçileri de
selamlıyorum" ifadelerini kullandı. 

engelleri kaldırmalıyız

8 Mart Kadınlar Günü’nde erkek yönetici-
lerin kadınlara biraz hesap vermesi gerekti-
ğini vurgulayan İmamoğlu,
“Sorumluluğun, özellikle erkek olarak so-
rumluluğun büyük bir kısmı yöneticilere ait.
Bugün kadınlarla ilgili bu sorunun cevabını
bulmamız şart. Ben, İstanbul'un güçlü ve
mutlu bir kadın şehri olmasını çok arzu edi-
yoru. Bunun olabilmesi için koşullar var.
Kadınların önündeki bütün engelleri kaldı-
rabilmek, yaşamla ilgili engelleri kaldırabil-
mek, iş edilmeleri ile ilgili engelleri
kaldırabilmek. Günün sonunda hayatı

doya doya özgür bir biçimde yaşamalarını
sağlayabilmek. Dolayısıyla bir yönetici ola-
rak, gerçekten bu anlamda kendimi so-
rumlu hissediyorum ve her anımda bunu
yok etmek, bu olumsuz ortamı dağıtmak
adına elimden gelen çabayı da ortaya koyu-
yorum; cesur bir biçimde yapmaya da
devam edeceğim” dedi.

Hayatımdaki dört kadın

İmamoğlu, hayatının belirli dönemlerinde;
dört kadının yüksek etkileşimini yaşadığının
altını çizerek, şöyle konuştu: "Başta sevgili
eşim; onun ortaya koyduğu, kadının top-
lumdaki yerinin yukarıya çıkmasına dönük,
eşitlenmesine dönük çabaya karşın bunu
yapmakla yükümlüyüm. Ebette beni ha-

yata
getiren

anneciğim
için yapmakla

yükümlüyüm. Kız
kardeşim var; ama daha da ötesi, gelecekte
bu güzel vatanda bu güzel dünyada; aynı
şekilde özgür, kendine özgüveni yüksek, iyi
yetişmiş bir kadın olabilmesi için sevgili
kızım için yapıyorum. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak bunları yaptığımız, bu de-
ğerli adımları attığımız, bu bilinci yükseltti-
ğimiz, kadının bu şehirdeki yaşama
kalitesini artırdığımız takdirde, eminim geri-
sini kadınlar yerine getirir."

içınde barış var, sevgi var

8 Mart Hatıra Ormanı’nın eşi Dilek İma-

moğlu’nun bir projesi olduğu bilgisini ak-
taran Başkan İmamoğlu, “Bunun içinde
çok güzel duygular var. Öncelikle, ku-
rumda çalışan 15 bin kadının adına fidan
dikimi var. Ama onun ötesinde, Türki-
ye’de kadın yönetici olarak kim var ise si-
yasi parti genel başkanlarından, siyasi
temsilcilere, il başkanlarımıza, belediye
başkanlarına, herkesin adına bir fidan di-
kiyoruz. Bu orman bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine sözünün
aslında karşılık bulduğu bir zemin oluştu-
rursun istiyoruz.”

akşener adına fidan dikildi

Konuşmaların ardından İmamoğlu çifti ve
diğer protokol üyeleri fidan dikmek için

yeni orman alanına geçti.
İmamoğlu çifti, ilk ağaç
dikimini İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener
adına gerçekleştirdi.
Ekrem İmamoğlu dikimi,
"Meral Hanım’a dün ser-
tifikasını ilettik. Eşimle
de görüştüler. Burada
başta sevgili annelerimiz
olmak üzere kadınlar için
ağaçları dikiyoruz. Meral
hanım adına dikilen bu
ağaç memleket için haya-
tını feda etmiş bütün şe-
hitlerimize ve onların
güzel annelerine de dik-
miş oluyoruz. Umut ede-
rim buradaki ağaçlar bu
ülkenin barışı, huzuru,
mutluluğu için büyüye-
cek. Beraber büyütme-

miz lazım, çabamız o"
sözleriyle başlattı.

Kimse iyilikten geri durmasın

Dikimin ardından gazeteciler, İma-
moğlu’na, sosyal medya paylaşımında
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bul-
dan’ı etiketleyerek mesaj atması ve sonra-
sındaki değerlendirmeleri sordular.
İmamoğlu, bu soruya şu yanıtı verdi: "Biz
herkesi davet ettik. Biz memleketin her
şahsına 83 milyon insan olarak bakıyo-
ruz. Bu memleketin bireyleri olarak bakı-
yoruz. Tümüyle iyi duygularla yazılmıştır,
dünkü mesajımız. Sağında solunda arka-
sında önünde hiç kimse bir şey aramasın.
İçi tamamen iyi duygularla doludur. İyi
duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu
memleketteki tüm kötülükleri defetmek
istiyoruz. Bölüp parçalamayı, birilerini
ayrıştırmayı hedef edinen hangi dil varsa
bu topraklardan uzak olsun istiyoruz.
Bayrağımızın, milli birliğimizin var ol-
ması için tek bir vatandaşımızın bile dı-
şında kalmayacağı bir süreç yaşamak
istiyoruz. Bu memleket de öyle kuruldu.
Hala o inançla dimdik ayakta. Allah'ın iz-
niyle bu olacak. İyilik kazanır, iyiler kaza-

nır, kimse iyilikten geri durmasın."

ittifak söz konusu değil!

İmamoğlu, Pervin Buldan'ın etkinliğe ka-
tılmasının siyaseten bir ittifak anlamına
gelip gelmediğinin sorusunu ise "Hiç öyle
bir şey yok. Biz nasıl ‘İstanbul İttifakı’,
‘Türkiye ittifakı’ dedik. Memleketin herke-
sin içinde olduğu bir ittifak. Şimdi ne yap-
tık? Kendi adımıza ağacımızı diktik,
emekçi kadınlar adına ağacımızı diktik.
Kıymetli hanımefendi Meral Akşener ab-
lamız için ağacımızı diktik. Ayırmıyoruz.
Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın eşi
Emine Erdoğan için dikeceğiz. Bu fikir,
kadın fikri. Bu kadın fikri önünde saygıyla
eğiliyorum onu yerine getiriyorum. Bunu
anlayan anlar" cevabını verdi. İmamoğlu,
Emine Erdoğan adına fidan diktiklerinde
ise "Aklına öfkeli bir cümle gelen bir siyasi
hemen aklına annesini getirsin. Anne müt-
hiş bir vicdandır. Onun emeği üstünüzde
durur. Kötü söz söyletmez size. Sayın ha-
nımefendi Emine Erdoğan'ın fidanını di-
kerken annelik duygusunu hiç bir siyasi
aklından çıkarmasın, annesinin duygu-
sunu, annesinin ona kattıklarını. Ben
bütün anneler için bu fidanı dikmiş ola-
lım" ifadelerini kullandı. 
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Eşi Ekrem İmamoğlu’nun takdimiyle kürsüye çıkan
Dilek İmamoğlu özgür, adil, barışçıl bir dünyanın
ancak eşitlik temeli üzerine kurulabileceğini belirte-
rek, "Cinsiyetler arası ayrımcılığın olmadığı, toplum-
sal eşitliğin üstün bir değer kabul edildiği, hayatın
bütün alanlarında fiilen yaşandığı bir dünya. Böyle
bir dünyayı kurabilmek için öncelikle kadınların ve
erkeklerin buna inanmaları, bu yeni hayatın güzellik-
lerini kendi içlerinde hissedebilmeleri gerekiyor. Da-
yanışma olmadan, bu hayatta çok az şeyi
başarabiliriz. Eşit bir dünyayı da ancak kadınlar ve
erkekler arasında güçlü bir dayanışmayla inşa ede-
biliriz.  8 Mart işte bu dayanışmanın bir ifadesi ola-
rak da çok anlamlı ve değerlidir” dedi.

Temel unsur olmalı

“Uğradıkları bütün ayrımcılıklara, maruz kaldıkları
her türlü şiddete rağmen, kadınlar kendi içlerindeki
güç ve potansiyele güvenmekten, dayanışmayla her
zorluğun aşılabileceğine inanmaktan asla vaz geç-
memelidir” diyen İmamoğlu, “Kadın olmak bizlere,
kendimize güvenmek için ihtiyaç duyduğumuz her
şeyi sunuyor aslında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
‘Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseri-
dir’ derken, bu özgüvene sahip olmakta ne kadar
haklı olduğumuzu hatırlatıyordu. Kadın ve erkeğin
hayatın her alanında birlikte var olabilmelerinin yo-
lunu açmak için eşitlik kültürünü toplumsal dokunun
temel unsurlarından biri haline getirmek zorundayız.
Bu son derece kapsamlı ve geniş boyutlu bir çabayı
gerektiriyor. Eşitlik adına, eğitimde, üretimde, kamu
yönetiminde, siyasette, medyada, hukuk sisteminde
ve tabii kentsel yaşamda atılması gereken çok
önemli adımlar var.  Cinsiyet ayrımının yapılmadığı,
toplumsal eşitliğin amaçlandığı, ötekileştirmenin ku-
tuplaşmanın olmadığı bir toplumsal yapı ancak tüm
kurum ve mekanizmaların birlikte hareket etmesiyle
mümkündür" diye konuştu.

Konumlarını güçlendirmeli

İstanbul Sözleşmesi’nin önemine de dikkat çeken
Dilek İmamoğlu, şöyle devam etti: "Temel ve evren-
sel insan hakları belgelerinden biri olma niteliğini ta-
şıyan bu sözleşmenin İstanbul’la anılması, ülkemizin
bu uluslararası sözleşmeyi imzalayan ilk ülke olması
çok değerlidir. Elbette, İstanbul Sözleşmesi’nin çiz-
diği çerçevenin kağıt üstünde kalmaması, hayata ge-
çirilmesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddet ve
ayrımcılığı önleyerek, kadınların toplumsal konumla-
rını güçlendirmek Türkiye’nin en önemli meselelerin-
den biridir. Bu konuda bütün siyasi anlayış ve
yapıların birlikte davranmaları şarttır.  Her siyasi an-
layıştaki kadınların birbirleriyle daha güçlü, daha
yoğun bir iletişim içinde olması, bu büyük uzlaşma-
nın sağlanmasına çok önemli bir katkı sunacaktır.
Bugün ilk adımını atmakta olduğumuz 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü Hatıra Ormanı’nın, kadınların hak mü-
cadelesi kadar,  bu büyük uzlaşmayı da simgeledi-
ğini düşünüyorum. İçerisinde farklı özelliklerdeki
ağaçları, farklı yaşam biçimlerini barındıran,
hayatiyetini bu çeşitlilikten alan ormanlara çok ihti-
yacımız var."

SAGINDA SOLUNDA
BIR SEY ARAMAYIN!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte yeni oluşturulan 8 Mart Hatıra
Ormanı’nda fidan dikti. İYİ Partililer tarafından tepki çeken twiti hakkında açıklama yapan İmamoğlu, "Biz memleketin her şahsına 83 milyon
insan olarak bakıyoruz. Tümüyle iyi duygularla yazılmıştır dünkü mesajımız. Sağında, solunda, arkasında, önünde hiç kimse bir şey aramasın.
İçi tamamen iyi duygularla doludur. İyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki tüm kötülükleri defetmek istiyoruz" diye konuştu

İmamoğlu çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya’nın adına ağaç dikti.
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EŞİT BİR DÜNYAYI
ANCAK KADINLAR
İNŞA EDEBİLİR

Fidan dikim törenine katılan HDP Eş Genel Başkanı
Pervin Buldan ise eleştiriler ile ilgili olarak, "Eleştiri

yapanlara en güzel cevabımız bugün tekrar bir araya
gelmemiz oldu. Türkiye'nin bu tür manzaralara ihtiyacı
var. Hele hele bu kadar kutuplaşmanın ve ayrımcılığın
olduğu bir dönemde HDP'yi kriminalize etme çabala-

rının olduğu bir dönemde, Türkiye toplumunun
bugün bu resmi görmesi gerektiğini düşünüyo-

rum. Eleştiriler çok yersiz gerçekten, eleştiri
yapanlara da bu manzarayı her zaman

hatırlatacağız" açıklamasını
yaptı. 

BU MANZARAYA 
İHTİYAÇ VAR

ERDOĞAN, AKŞENER, 
KILIÇDAROĞLU 

ADINA AĞAÇ DİKTİLER
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B eşiktaş Ortaköy ‘Nene Hatun’ isimli
gemide gerçekleşen törende konuşma-
ların ardından Bakan Karaismailoğlu,

tüm kadınlara kırmızı gül takdim etti. Proto-
kolün imzalanmasının ardından toplu hatıra
fotoğrafı çekildi. Sözlerine 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
“Dünya Kadınlar Günü’nde, denizcilik eği-
timi gören değerli arkadaşlarımızın deniz
stajlarına ilişkin bir iş birliği protokolünü im-
zalayarak örnek bir adım atıyoruz. Milli Mü-
cadelemizin iz bırakan kadın
kahramanlarından olan Nene Hatun’un is-
mini taşıyan bu gemide böyle bir günde siz-
lerle olmak aynı zamanda son derece
anlamlıdır” diye konuştu.

Stajyer kontenjan sayısı 306

Bakan Karaismailoğlu, “Bugün burada kadı-
nın gücünü denizlerimizde de gösterecek, de-
nizcilik eğitimi alan çok değerli
arkadaşlarımızın stajlarına ilişkin güzel birlik-
teliklere şahitlik ediyoruz. Lisans düzeyinde
eğitim veren üniversitelerimizde eğitim gören
kız öğrencilerimize mevzuat gereği zorunlu
deniz stajlarını yapmaları hususunda üniver-
site-sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini ha-
yata geçirmiş oluyoruz. Protokol kapsamında
12  denizcilik şirketimizdeki stajyer kontenjan
sayısı 306 olarak belirlenmiştir. Bugün imza-
ladığımız protokolümüzle, kadınların konu-
munun iş ve toplum yaşamında
güçlendirilmesine katkı verirken, denizcilik
sektöründe, kadınlarımızın daha fazla yer al-
masına imkan sağlamış olacağız." dedi.

Türkiye'nin geleceği parlak

“Türkiye, mesleğinizi gururla ve en ileri teknik
imkanlar içinde icra edeceğiniz güçlü bir de-
nizcilik ülkesi haline gelmiştir” diyen
Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Zira,
ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme-
ler ve kadınların güçlendirilmesine yönelik
yürütülen politika ve programlar kapsamında
denizcilik sektöründe kadın istihdamının artı-
rılması en önemli hedeflerimizden biridir. De-
nizciliğe gönül vermiş kadınlarımızın da
Mavi Vatanımızda üstlenecekleri görevlerle,
üzerlerine düşenin fevkinde bir başarı göste-
receklerine inancım tamdır. Türkiye artık
büyük hedefleri olan ve her alanda geleceği
parlak bir ülkedir. Hepinizin önünüzdeki yıl-
lara güvenle bakmasını istiyorum. Bugün
Türkiye, mesleğinizi gururla ve en ileri teknik
imkanlar içinde icra edeceğiniz güçlü bir de-
nizcilik ülkesi haline gelmiştir. Çünkü bizler,
Türkiye’nin her alanda gelişmesi ve dünyanın
en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi için
var gücümüzle çalışıyoruz.  19 yıldır Tür-
kiye’de ulaştırma ve haberleşmede çağın öte-
sinde projelerle küresel düzeyde iddiamızı
artırdık. Attığımız stratejik adımlarla bölge-

mizde ve dünyanın en önemli ticari koridorla-
rında lojistik bir süper güç haline geldik. De-
nizyollarımız bu süreçte en önemli reform
alanlarımızdan biri oldu. Kıyılarımızı dünya
ölçeğinde limanlarımızla, tersanelerimizle ku-
şattık. Gemi inşa sanayiinde dünya ile reka-
bet eden bir konuma 
geldik.”

Rakamlar başarımızı anlatıyor

Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismai-
loğlu, “Türk Sahipli Deniz Ticareti Filosu,
8,9 devtveyt ton ile Dünya’da 17.nci sırada
iken, 2020’de 29,3 milyon devtveyt ile 15.nci
sıraya yükselmiştir. Limanlarımızda elleçle-
nen konteyner miktarı 2,5 milyon TEU iken,
%464 artışla, 11,6 milyon TEU olmuştur. Li-
manlarımızda elleçlenen yük miktarını 190
milyon tondan alarak, %261 artış ile, 496 mil-
yon 642 bin tona çıkardık. Denizyolu ile ger-
çekleşen dış ticaret taşımaları, 149 milyon
tondan, %245 artış ile, 365,4 milyona ulaş-
mıştır. Uluslararası düzenli Ro-Ro hatlarında
taşınan araç sayısı; 2003’te 220 bin iken, 2020
yılında %229 artışla 504 milyon 752 olmuş-
tur. Bildiğiniz gibi denizlerimizdeki yük ve
araç sirkülasyonunu artırırken, denizcilik eği-
timine de ağırlık veriyoruz. Ülkemizde bugün
12’si ön lisans ve 13’ü de lisans düzeyinde
eğitim veren YÖK’e bağlı denizcilik fakültele-
rimiz ve yüksekokullarımız bulunmaktadır.
Fakültelerimizde 829, meslek yüksek okulları-
mızda da 750 kardeşimiz eğitim görmekte-
dir” ifadelerini kullandı. DHA

KADINLARIMIZA 
GUVENIMIZ TAM

Dijital parayla gözleme satıyor
kAhrAmAnmArAş'TA, gözleme yaparak 
ev ekonomisine katkı sağlayan kadın girişimci
Sevim Karadaş (39), dijital paranın kullanı-

mının artması üzerine satışlarında dijital para kullan-
maya başladı. Ödemeyi karekod ile alan Karadaş, yoğun
ilgi gördüklerini söyledi. Borsa Caddesi'nde ev ekonomi-
sine katkı sağlamak için 6 yıl önce kafe açan 2 çocuk an-
nesi Sevim Karadaş, burada gözleme ve bazlama
yapmaya başladı. Pandemi döneminde satışları düşen
Karadaş, yeni bir arayışa girerek satışlarında dijital para
kullanmaya başladı. Cep telefonundaki uygulamanın
karekodunu açarak satış yapan Sevim Karadaş, kazan-
dığı paranın direkt kendi dijital para hesabına geçtiğini,
bu şekilde aynı zamanda yatırım da yaptığını söyledi.

Akenerji, iş hayatında fırsat eşitliği ve cinsiyet dengesini destek-
leme yönündeki politikaları kapsamında, Professional Women’s
Network’e (PWN İstanbul) kurumsal üye oldu. Türkiye’nin çeşitli

bölgelerindeki elektrik santralleriyle ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 3’ünü üre-
ten Akenerji, iş hayatında cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amaçlı çalışmalarına
bir yenisini daha ekledi. Şirket, kadınların iş hayatında sürdü-
rülebilir bir şekilde var olmalarını sağlamak ve liderler olarak
yükselmelerini desteklemek gibi önemli misyonlara sahip
Professional Women’s Network’e (PWN İstanbul) kurumsal
üye oldu. 2021 itibarıyla, şirketin genel merkezinde kadın yö-
netici oranı yüzde 42, kadın çalışan oranı ise yüzde 50 seviye-
sinde bulunuyor. Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer,
fırsat eşitliğini benimsediklerini ve bu konuda aktif olarak 
desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Türk Telekom’un Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB),
Birleşmiş Milletler Kalkınma

Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş
birliğiyle hayata geçirdiği ‘Hedefi Olan
Kadına İnternetle Hayat Kolay’ projesi
doğrultusunda, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü kapsamında ‘Dijital Pazar Yeri’ et-
kinliği düzenlendi. Çevrim içi düzenlenen
etkinliğe, kariyer hedeflerini değiştirerek
kurumsal hayata veda edip kendi ürünle-
riyle markalarını yaratan kadınlar ile daha
önce hiç çalışmamış ancak el emeği ürün-
lerini internetten kitlelere ulaştıran 10
kadın katıldı.

Kadınlardan ilham veren hikayeler

Proje kapsamında aldıkları dijital pazar-
lama eğitimiyle girişimcilik potansiyelleri-
nin farkına varan kadınlar, ürünlerini ve
hikâyelerini paylaştılar. Eski spor spikeri
Dilara Tamara Ersoy Yamakoğlu, sevdiği
uğraşı keşfederek işe dönüştürmenin kari-
yer olarak görülmemesi algısını kırmak is-
tediğini, el emeği ürünler üretmenin
çaresizlikten kaynaklı bir mecburiyet ol-
madığını ifade etti. Tayininin çıktığı köy
okulunda çocukların oyuncakları olmadı-
ğını fark ederek kendi girişimini başlatan
öğretmen Aygül Küçükçanakçı ise gezici
oyuncak atölyeleri düzenleyerek diğer ka-
dınlara rol model olmayı hedeflediğini
söyledi. ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle
Hayat Kolay’ projesiyle bugüne kadar 5
bin kadına ulaşıldı. Kadınlar, dijital pazar-
lama eğitimi başta olmak üzere, ürünleri
için doğru sosyal medya mecralarının be-
lirlenmesi, hedef kitle seçimi, e-ticaret
mevzuatları, daha etkili pazarlama yön-
temleri konularında profesyonelleşti. DHA

Türkiye’demoda ve güzellik
kategorisinde yapılan internet
alışverişleri, 2020 yılında yüzde

42,5 artışla 35 milyar TL’ye ulaştı. Bu
süreç, diji-tal dönüşüme ayak uyduran
butiklere de önemli bir fırsat sunarken,
Ragibesa Kurucusu Ragibe Şahin,
“Doğru adımlar atarak başarıya ulaşmak
mümkün” dedi. Pandemiyle birlikte online
alışverişte yaşanan yükseliş, moda dünya-
sında dönü-şüm başlattı. ‘We Are Soci-
al’ın e-ticaret satışlarını analiz ettiği
rapora göre, Tür-kiye’de 2020 yılında in-
ternetten yapılan moda ve güzellik katego-
risindeki alışve-rişler yüzde 42,5 artarak

35 milyar TL’ye ulaştı. Bu
tabloda en önemli pay sa-
hibi, bugüne kadar büyük
moda markaları arasında
kendini göstermekte zorla-
nan butiklerin aktif tanıtım
ve pazarlama faaliyetleri
oldu. Dijital pazarlama
stratejisini doğru değerlen-
diren ve markalarını büyüt-
mek için stratejiler
geliştiren Ragibesa Kuru-
cusu Ragibe Şahin, “Pan-
demi, özgün ve fark
yaratan tasarımlarını geniş

kitlelerle buluşturmak isteyen girişimcileri
cesaret-lendirerek büyümelerinin önünü
açtı. Moda dünyasında yaratıcılığın bir
adım daha öne çıktığı bu süreçte, dijital
çağa entegre olmayı başararak ayakta kal-
maya gayret ettiler” diye konuştu.

Modada yeni bir dönem başladı

Yeni kurulmuş bir moda markası olmala-
rına rağmen dijitale verdikleri ağırlıkla kısa
zamanda büyüdüklerini ifade eden Ra-
gibe Şahin, “Bu süreçte gördük ki mo-
dada pandemiden cesaret alabilenlerin
dönemi başladı. Bu kapsamda biz de hem
markamızı olgunlaştırmaya hem de kolek-
siyon tanıtımlarımızla fark yarat-maya
odaklandık. Dijital kanalları önceliklendi-
rirken, tanıtım çalışmalarımız için tasa-
rımlarımızın çizgisini ve kalitesini
yansıtan, cazibeli mekanlarda profesyonel
çekim ve defileler gerçekleştirdik” dedi.

1983 yılından beri hizmet veren
Yurtiçi Kargo, sadece saha pro-
jeleri ile değil, istihdamda yarat-

tığı farkla da öne çıktığını vurgulayarak,
son 5 yılda bünyelerinde toplam 3 bin 584
kadın çalışanın istihdam edildiğini du-
yurdu. 18 bin personeli 81 ilde ve yüzlerce
ilçede görev yapan şirket, kadın istihdamı
ve sosyal haklar açısından sektöründe fark

yaratmayı amaçladığını aktardı. Son 5
yılda kadın yönetici sayısında ciddi bir artış
yakaladığını bildiren şirket, yeni başlayan
kadın çalışanlardan yüzde 20’ye yakınının
terfi ederek yönetici olduğunu belirtti ve
kadın çalışan sayısının artması için çalış-
malarını sürdürdüğü ifade edildi. Yazılı
açıklamanın devamında, “17 Bölge Mü-
dürlüğü, 33 Aktarma Merkezi, binden

fazla şube ve acentesi, 18 binden fazla çalı-
şanı ve 5 binin üzerinde araç filosu ile Tür-
kiye'nin dört bir yanında hizmet veren
ülkenin en büyük kargo şirketinin bir par-
çası olmak istiyorsanız yapmanız gereken
tek şey birimlerimize konu ile ilgili başvu-
ruda bulunmak. Ya da isterseniz resmi web
sitemiz üzerinden de başvurunuzu bizlere
iletebilirsiniz” denildi. DHA

KADIN
girişimciliğine
dijital katkı

Kargo şirketleri artık onlardan soruluyor
Yurtiçi Kargo, son 5 yılda bünyelerinde toplam 3 bin 584 kadın çalışanın istihdam edildiğini açıkladı.
590 kadın çalışanın ise bulunduğu pozisyondan terfi ederek yönetici pozisyonuna ulaştığı belirtildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği 
İşbirliği Protokolü törenine katıldı. Karaismailoğlu, “Denizciliğe gönül vermiş kadınlarımızın da Mavi Vatanı-
mızda üstlenecekleri görevlerle, üzerlerine düşenin fevkinde bir başarı göstereceklerine inancım tamdır” dedi

Kadınlar istiham ediliyor
Son 18 yılda istihdam edilen
kadın sayısında önemli artışlar
olduğuna dikkat çeken Karais-
mailoğlu,  şöyle devam etti: “Ül-
kemizde ‘kadın haklarına’
yönelik pozitif adımlar, hükümet-
lerimiz döneminde katlanarak
artmıştır. Güçlü kadın, güçlü aile
ve güçlü toplum için yoğun bir
şekilde çalışıyoruz.
Türk kadının layık ol-
duğu her türlü mev-
kiye gelebilmesi için
attığımız adımlar ne-
ticesinde bugün
bundan 20 yıl önce-
sine göre karşımızda
çok farklı bir tablo
vardır. TBMM’deki
101 kadın milletve-
kilinin, 54’ü AK Parti
milletvekilidir. Ka-
muda çalışan kadın-
larımızın oranı yüzde

39’a yükselmiştir. Üniversiteleri-
mizdeki öğretim üyeleri arasında,
kadınların oranı yüzde  50’yi
geçmektedir. 2002 yılında ülke-
mizde istihdam edilen kadın sa-
yısı 6 milyon 122 bin iken, bu
rakam bugün 9 milyon 18 bine
yükselmiştir. Hükümetimizin ha-
zırladığı 2018-2023 yıllarını kap-

sayan ‘Kadının
Güçlendirilmesi Stra-
teji Belgesi ve Eylem
Planı ile kadınlarımı-
zın sahip olduğu
sosyo-ekonomik hak,
fırsat ve imkanlar ge-
nişletilecektir. Sayın
Cumhurbaşkanımız 2
Mart’ta açıkladığı
‘İnsan Hakları Eylem
Planı’nda da kadın-
lara yönelik şiddet ile
mücadele konusuna
dikkat çekilmiştir.”

Türk Telekom, ‘Hedefi Olan Kadına 
İnternetle Hayat Kolay’ projesiyle
kadın girişimciliğini destekliyor. Proje
kapsamında; 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’ne özel hayata geçirilen ‘Dijital
Pazar Yeri’ etkinliğine katılan 10 kadın
ürünlerini ve hikâyelerini paylaştı

İnternetten giyim
alışverişi çok arttı

Akenerji örnek oldu

Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türk Sahipli Deniz Ticareti Filosu, 8,9 devtveyt ton ile Dünya’da 17.nci sırada iken,
2020’de 29,3 milyon devtveyt ile 15.nci sıraya yükselmiştir. Bunda da kadınlarımızın emeği katkısı çok büyüktür” diye konuştu.

Serhan Gençer
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Osman KÖSE

M
ustafa Kemal Atatürk “Dünya üzerinde gör-
düğümüz her güzel şey kadının eseridir” der
ve “Kadınları geri bırakılan toplum, geride

kalmaya mahkûmdur!” diye yol gösterir. Peygamber
övgüsüne mazhar olmuş "Cennet annelerin ayakları
altındadır." Dediği kadınlarımızın 8 mart kadınlar 
gününü kutladık.

Bir Kızılderili atasözü;"Doğum yapan her şey dişi-
dir. Kadınların ezelden beri bildiği kainatın dengele-
rini erkekler de anlamaya başladıkları zaman, dünya
daha iyi bir dünya olmak üzere değişmeye başlamış
olacaktır"diyor. Anadolu coğrafyasında Kadınlarımız,
tarihler boyunca baskı altında yaşam sürmüşlerdir.
Onların bu hayattaki görevi doğurganlık, çocukları-
nın bakımı, eş ve aile büyüklerine saygı ve hizmet 
yönünde olmuştur. Bastırılmış duygularla kaderlerine
razı bir rol üstlenmişlerdir.

Kadına hangi gözle ve hangi pencereden bakarsa-
nız bakın gördüğünüz, düşündüğünüz ve yüklediğiniz
anlam hep sevgiye dair olacaktır. Kadınsız bir dünya-
nın mümkün olamayacağı gibi aşksız bir yaşamda
mümkün olmayacaktır. Dünyanın var oluşundan gü-
nümüze kadar bu böyle devam etmiştir. Geleceğimize
dair kurduğumuz hayallerin her karesinde bir kadın
yaşar. Hayata ilk  onunla adım atarız, severiz aşık
oluruz evleniriz ben iken biz oluruz hayatımızın her
anında kadın olur. Hayatı birlikte göğüsleriz.

Aziz Nesin ne güzel anlatmış kadını;
Kadına sperm verirseniz, size çocuk verir.
Kadına bir ev verirseniz, size bir yuva verir.
Kadına sebze verirseniz, size yemek verir, sizi doyurur.
Kadına bir gülücük verirseniz, size kalbini verir.
Kadına bir şarkı söyleyin, size konser verir.
Ve kadın, kendisine verileni çarpıp çoğaltarak geri verir.
Bu yüzden, ona çamur atarsanız, karşılığında bir

bataklıkta boğulmaya hazır olun!
“Hiç kimse, kollarında bir çocuk tutan anne kadar

saygıdeğer değildir” diyor Alman yazar Goethe. Oysa
bir erkeğin hayatta elde ettiği en büyük armağan, iyi
bir eşe sahip olmasıdır. Ne yaparsanız yapın hayatı-
nızda sevgi ve aşk varsa hiçbir şeye ihtiyacınız yok
demektir.

"Aşk sen ne güzelsin! kiminde sevda kiminde vefa.
Kiminde yükseliş kiminde tükeniş." Kadınlarımızın
gününü kutluyorum.

Nazım Hikmet'in dediği gibi her sevdada hakikat
şudur;  Birlikte Eskimek çok güzel...

Eksilmedikçe...
Saygılarımla

Zorbalara fırsat
vermeyeceğiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın
Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.
Samsun'da cadde ortasında dövülen kadı-
nın Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüle-
rine değinen ve tepki gösteren  Erdoğan,
"Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyo-
ruz. Cinayetleri töre ve benzeri bahane-
lerle kültürümüze yıkmaya çalışanlara 
da asla fırsat vermeyeceğiz" dedi

AK PArti Kadın Kolları 6. Olağan Kongre-
si'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"İki dönemdir Kadın Kolları Başkanlığımızı

yürüten Lütfiye Selva Çam'a partimize yaptığı tüm hiz-
metleri için teşekkür ediyorum. Kendisiyle bundan
sonra vekil olarak ve üstleneceği yeni sorumluluklarla
yakından çalışmayı sürdüreceğiz. Ayşe Keşir, bilgili,
tecrübeli, liyakatlı, gayretli bir kardeşimizdir. İnşallah
yeni dönemde Ayşe Keşir ile Kadın Kolları'nın faaliyet-
lerini daha ileriye taşıyacağız. Kurulduğu günden beri
samimiyetle çalışan tüm kadınlarımıza şükranlarımı
sunuyorum. Siyasete kadın inceliğini, üretkenliğini
katan tüm kadınlarımıza aynı şekilde teşekkür ediyo-
rum. İnşallah bu coşku 2023'ün müjdesidir" dedi.

Elimizden geleni yapacağız

Samsun'da cadde ortasında dövü-
len kadının durumuna değinen Er-
doğan, "Kadın hakları konusunda
güya en ileri sayılan ülkelerdeki ci-
nayetlerin ülkemizdekilerin kat ve
kat fazla olduğu gerçeğini görmez-
den gelenlerin derdi Türkiye'nin
kendisiyledir. Bu durum ülkemezde
tek bir kadının dahi alçakça katle-
dilmesine, caddelerin ortasında
dövülmesine.. İşte Samsun'da ya-
şanan hadise. Onlara asla haklılık payı çıkartmaz on-
lara. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün
grup başkanımızla da konuştum. Süratle yeniden böyle
bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunlar ne ana muha-
lefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni so-
nuna kadar yapacağız. Dün akşam Adalet Bakanım ile
tekrar konuştum. Sonuna kadar bu işi kovalayacakla-
rını söyledi. Ardından da malum kişi tutuklandı. Biz
kadınların haklarını birileri bize dayattığı için değil Al-
lah'ın emri, insanlığın gereği olduğu için savunuyoruz.
Samsun'da olduğu gibi zaman zaman rastladığımız
olumsuzluklar kadim değerlerimizden uzaklaştığımızı
gösteriyor. Cinayetleri töre ve benzeri bahanelerle kül-
türümüze yıkmaya çalışanlara da asla fırsat vermeye-
ceğiz" tepkisini gösterdi.  Erdoğan, “Adına aile
dediğimiz mukaddes ocak, nesli muhafaza eden vasıf-
larıyla ortak geleceğimizin teminatıdır. Ailenin çözül-
düğü yerde toplumu ayakta olmaz” dedi.

Ekrem imamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla attığı ve Pervin Buldan ile Meral Akşener'i etiketlediği
tweet İYİ Parti cephesinde tepki çekti. İmamoğlu'nun tweetiyle ilgili konuşan Meral Akşener ise "Sayın İmamoğlu'nun
attığı tweeti arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular ben de saygı duyuyorum" diye konuştu

İ
BB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8
Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla
attığı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral

Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin
Buldan’ı etiketlediği tweet siyaset gündemine
bomba gibi düştü. İYİ Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağı-
ralioğlu başta olmak üzere İYİ Parti cephe-
sinde tepkiye neden olan tweetle ilgili
açıklama yapan Genel Başkan Meral Akşe-
ner, "İnsanların konuşmaktan korkmadığı bir
Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun ilk
örneği kendi partimizdir. Dolayısıyla hem
sayın İmamoğlu’nun tweeti hem de sayın
Ağıralioğlu, kendi tutumlarını, kendi görüşle-
rini dile getirdiler. Hürriyetçilik ilkesi içinde
değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Sayın
İmamoğlu’nun attığı tweeti arkadaşlarımızın
büyük bir çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini
ortaya koydular ben de saygı duyuyorum"
dedi. Öte yandan, HDP Eş Genel Başkanı
Pervin Buldan ise Twitter’da Ekrem İmamoğ-
lu’na, "Teşekkürler Sn. Başkan" paylaşımıyla
teşekkür etti.

Ekrem Bey unutmasın!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstan-
bul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun yaptığı 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü paylaşımına tepki göstererek, "An-
neleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet
şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve
haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP
ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine
borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener
ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmu-
yorum. Öcalan’a mektup yazdırılmasının
milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve
ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir etti-
ğini hiç kimse unutmamalı! En başta da
Ekrem Bey. Bu vesileyle başta şehit anneleri-
miz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadele-
rini kullandı. 

Siyasi mühendislik

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise
Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener söz
konusu olduğunda; mesaj verme kaygınızı
gözden geçirmeniz gerekiyor. Kolaycı tutu-
munuz ve görev tanımınız içerisinde olmayan

konularda hassasiyeti ve duruşu net olan
Meral Akşener ve İYİ Parti  siyasetinize kal-
kan değil ateşten gömlektir" tepkisini gösterdi.
İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu
da "Sayın Ekrem İmamoglu'nun Genel Baş-
kanımız Meral Akşener'i teröristle aralarına
mesafe koyamayanlarla aynı tweette anması
ülkemizde İYİ Parti ve Genel Başkanımızı
yıpratmak için siyasi mühendislik peşinde ko-
şanlarla aynı amaca hizmet etmektir. Asla
kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Ödeye ödeye bitiremediniz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri
Kabaktepe de İmamoğlu'nun mesajına ceva-
ben "Ödeye ödeye bitiremediniz seçim diyeti-
nizi. Ben de evladını vatan uğruna şehit veren
tüm şehit annelerinin, yavrularını terör örgütü
PKK’nın elinden kurtarmak için HDP binası-
nın önünde bekleyen Diyarbakır Anneleri’nin
8 Mart DünyaKadınlar Günü’nü içim buruk
bir şekilde kutluyorum" dedi.

Hayatta her şey 
kadının eseri

İMAMOĞLU'NUN İYİ PARTİLİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKEN TWİTİNE AKŞENER'DEN İLK YORUM;

ARKADASLARIMIN
COGU BEGENMEDI!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra
Kavuncu da İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü kutlamasına tepki gösterdi. Ka-
vuncu; "İBB Başkanı Sayın Ekrem
İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü mesajında, Sayın Genel Baş-
kanımızın isminin, terörle arasına
mesafe koymamış bir partinin temsilci-
siyle, aynı paylaşım içerisinde anılma-
sını kabul etmiyoruz” ifadelerini
kullandı. İYİ Parti Bayburt İl Başkanı
Yılmaz Kırıcı ise "Sayın Genel başkanı-
mızın ve partimizin ismini, hiçbir ko-
şulda bir arada olamayacağımız kişi ve
yapılarla birlikte geçirilmesini şiddetle
kınıyorum bu çirkin ligi lütfen düzeltin"
çağrısında bulundu. İYİ Parti Güngö-
ren İlçe Başkanı Pelin Sellitepe Turan,

"Olmadı Sayın Başkan" ifadelerini kul-
lanarak, "Genel Başkanımız Sn. Meral
Akşener ve partimizin adını, hiçbir şe-
kilde ve koşulda yanyana olamayacağı-
mız kişi ve yapılarla aynı cümlede
kullanmanızı şiddetle kınıyor, biran
önce düzeltilmesini istiyoruz" talebinde
bulundu. 

Şuursuz bir twit olmuş

İYİ Parti GİK Üyesi Emine Küçüka-
li'den de sert bir tepki geldi. Küçükali,
"Son derece münasebetsiz ve son de-
rece şuursuz bir twit olmuş" derken,
İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Ci-
nisli, "Hesaplı mesajların nereden gele-
ceğini bilemez olduk. Allah şaşırtmasın
kimseyi" tepkisini gösterdi. İYİ PARTİ
İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hatice
Ceren Yılmaz da, "Tarihe not olarak
geçsin, geldiği hızla iade ediyorum"
sözleriyle konuya duyarsız kalmadı.
Ekrem İmamoğlu'nun tebrik mesajı,
AK Parti kanadından da yoğun bir şe-
kilde eleştirildi. AK Partili isimler İma-
moğlu’na tepki gösterdi.

OLMADI SAYIN BAŞKAN!
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19 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ TEMİNİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / 

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

19 Kalem Temizlik Malzemesi Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/125435
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi Dekanlığı 34080 Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124143000 - 2124143010
c) Elektronik Posta Adresi : ctfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 19 Kalem Temizlik Malzemesi TeminiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Birimi Sarf Malzeme 
Ambarı veya Birim Deposu

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemelerin 
tamamı 31.12.2021 tarihine kadar ilgili Taşınır Kayıt ve 
Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla 
teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği 
andan itibaren en geç 15 takvim gün içerisinde 
teslimatı gerçekleştirmek zorundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi Yerleşkesi Prefabrik Bina C Blok 2.Kat Prof. Dr. 
Necmettin Polvan Dershanesi Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 18.03.2021 - 12:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve
19  nolu kalemler için en az 1 adet,
10 ve 12 nolu kalemler için en az 2 adet,
4 nolu kalem için en az 1 m², numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır. 
Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusula-
sına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve
değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. 
(Bu uygulama ''Muayene Kabul Komisyonu'' incelemesi yerine geçmez.) 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
7 (yüzde yedi) 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 Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Yerleşkesi Prefabrik Bina C Blok 2.Kat Prof. Dr. Necmettin Polvan Dershanesi 
Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı
teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

İ stanbul Üniversitesi Rektör-
lüğü Doktora Salonu’nda ger-
çekleşen programa İstanbul

Valisi Ali Yerlikaya ile Eşi Hatice
Nur Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Bey-
koz Kaymakamı Esengül Korkmaz
Çiçekli, Akademisyenler, İl Müdür-
leri ve sınırlı sayıda katılımcı yer aldı.
Programda; sanatçı Burcu Güneş,
dünya çapında birçok ilke imza atan
milli sporcu Şahika Ercümen, pilot
Haticenur Gündoğdu, uçak teknis-
yeni Hayrunnisa Taşci ve pazar es-
naflığı yapan Neşe Coşkun
konuşmacı olarak yer aldı. Program
sonunda Burcu Güneş şarkı söyledi.
Toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Vali
Yerlikaya, “Sözlerime çok farklı
cümlelerle başlamak istiyordum.
Ancak, önceki gün Samsun’da,
masum bir yavrunun gözleri
önünde yaşanan elim hadise, hepi-
mizi derinden üzdü, yüreklerimizi
bir kez daha sızlattı. Öncelikle; bir
insana, bir kadına, bir anneye yöne-
len, insanlık dışı bu saldırıyı kınıyo-
rum. Adaletin tecelli edeceğine;
saldırgana, hakettiği cezayı verece-

ğine inanıyorum” ifadelerini 
kullandı.

Yüzde 50 arttı

“Tarihimiz Kadın kahramanları-
mızla dolu” diyen İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, "Yaratılmışların en kıy-
metlisi olan insana şiddeti, asla
kabul etmeyen bir medeniyetin tem-
silcileriyiz. Yaşam hakkı,  her insanın
en temel hakkıdır. Kadına şiddeti de
bu anlamda görüyor ve insanlığa
ihanet olarak kabul ediyoruz Tarihi-
miz, kadın kahramanlarımızla dolu.
Milli mücadelemizi hatırlayın. Şu
an salonumuzda, toplumda erkek
mesleği olarak görülen ya da güce
dayalı bir meslek olarak kabul edi-
len, zorlu pek çok mesleği alınlarının
akıyla başarıyla icra eden saygıdeğer
hanımefendiler var. Sizleri kutluyor,
başarılarınızın daim olmasını diliyo-
rum. 8 Mart’ı Dünya Kadınlar
Günü olarak kutluyoruz. Aile ve
toplum yapısının temel direği olan
kadınların ekonomiden siyasete, eği-
timden sanata tüm alanlarda daha
fazla varlık göstermesini her fırsatta
dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı-

mızın liderliğinde; 2002’ye kadar 6
milyon 122 bin olan kadın istih-
damı, 2019’da yüzde 50 arttı ve 9
milyona ulaştı" şeklinde konuştu.

Aile içi şiddet azaldı

Şiddetin her türlüsüne karşı olduğu-
nun altını çizen Vali Yerlikaya,
"2019’da 33 bin 101 olan aile içi şid-
det olayı, 2020 yılında yüzde 12 aza-
larak 29 bin 111 oldu. Şiddet
mağduru kadınlar için, 58 bin 817
önleyici ve koruyucu tedbir kararı
aldık. Çok üzülerek söylemem gere-
kir ki 2020 yılında şiddete maruz ka-
larak 44 kadın hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden bütün kadınlara
Allah’tan rahmet diliyorum. Şidde-
tin her türlüsüne karşıyım. 
Bir insanlık suçu olarak gördüğüm,
kadına yönelik, her türlü fiziki ve
ruhsal şiddet ile ayrımcılığa da kar-
şıyım. Devlet ve millet olarak hep
birlikte: kadına yönelik şiddete karşı
sıfır tolerans ilkesiyle mücadele 
ediyoruz. Etmeye de devam edece-
ğiz.  En büyük hedefimiz: Kadına
yönelik şiddetin son bulmasıdır”
dedi. DHA
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İ nsanlığın en eski tarihi olarak bilinen
ve 2 milyon yıl önce başlayıp 12 bin
yıl önce son bulmuş olan Paleolitik

Çağ'dan kalan ilk eserlerin çoğunda kadın
figürünün kullanıldığı görülür çünkü kadın
insanlığın ilk dönemlerinde "bereket" ile öz-
deştirilmiştir. Kadının bereket sembolüyle
özdeşleştirilmesinin temelinde onun doğur-
gan, üretken, yetiştiren, çekip çeviren bir
canlı olması yatmaktadır. Çünkü kadın do-
ğurur ve soy devam eder; geçim toplayıcı-
lık ve avcılıkla sağlandığı için o dönemde,
toplanılan ya da avlanılanı üleştirme, her-
kese yettirebilme kadının işi ve "medeniyet
dediğin yeme içme üreme" bu dönemde 
haliyle... 

Kadın kutsal çünkü bereket onun elinde.
Geldik Neolitik Çağ'a.
Toplayıcılık ve avcılıkla sağlanan geçim

artık yerini tarım ve hayvancılığa bırak-
maya başladı. E bu insanoğlu, oradan
oraya konar göçer mi?

Göçmez! Haliyle yavaştan yerleşik dü-
zene geçilmeye başlandı. Yerleşik düzene
geçilmeye başlayınca iş biraz daha değişti

"Medeniyet dediğim ye, iç, biraz çalış
ama çok üre!"

Kadın çok kutsal, bereket onun elinde
çoğalıyoruz!

Böyle gitti bir süre. Tunç Devri'nde ilk
şehir devletlerinin kurulması değiştirdi iş-
leri. Toprak sınırları savaşları erkeğin fi-
ziksel gücünün ortaya çıkmasına sebep
oldu. 

"Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu!" özel

mülkiyet, sınıf ayrımı, dinin et-
kisindeki baskı baskı, sömürü, toplumsal
normal derken o kutsal gözüyle görülen
kadın varlığı kirli ellere satıldı bir pula,
birkaç kilo buğday karşılığında; nice  ge-
miler gelip limanlara birkaç paçavra karşı-
lığında köle diye  aldı kadınları. Daha 
neler neler!

Tunç Devri'nin MÖ 1000'li yıllarda sona
erdiğini düşünerek öyle ya da böyle kadın-
ların 3000 yıldır zulüm içinde yaşadığını
okuduk, duyduk, gördük.

Nasıl bilirdiniz?
Kadın, 
Sırf erkek doğmadı diye diri diri gömü-

len, daha yaşamadan öldürülen;
Kadın,
Evinde dört duvar arasına hapsedilen;
Kadın,
Erkeğine itaat eden;
Kadın,
Üremek ve doyurmak zorunda olan,
Kadın,
Sokakta ya başı önde ya da arkasından

gelen var mı diye gözü arkada yürüyen;
Kadın,
Gecesini gündüzüne katan, evin, herke-

sin işiyle ilgilenen, en geç yatıp en erken
uyanmak zorunda olan,

Kadın,
Öfkesini yansıtamayan ve sevincinden

kahkaha atamayan (çünkü öfke itaatsizlik
kahkaha ise hafifmeşrepliktir!)

Kadın,
Tacize, tecavüze uğrayan, şiddete maruz

kalan;
Kadın,
Canına kıyılan...
Oysa KADIN,
Üreten, yaşatan, büyüten, yoktan var

eden...
Anne kadın,
Kardeş kadın,
Evlat kadın...
İncitmeyin, kanatmayın, kıymayın, yok

etmeyin!
8 Mart bu yıl kutlu değil umutlu olsun,

kalan kadınlar adına...
Bütün yok olmuş ve yok edilmiş kadınla-

rımızın anısına saygıyla...

Bereket
Duygu ORUÇ 

orucduygu@yahoo.com

YUREKLERIMIZ
YINE SIZLADI!
İstanbul Valiliği’nin koordinasyonu ve
İstanbul Üniversitesi’nin katkılarıyla 
"İstanbul’daki Çalışma Hayatında
Kadının Rolü" programı düzenlendi.
Vali Yerlikaya, "Sözlerime çok farklı
cümlelerle başlamak istiyordum. 
Ancak, önceki gün Samsun’da, masum
bir yavrunun gözleri önünde yaşanan
elim hadise, hepimizi derinden üzdü,
yüreklerimizi bir kez daha sızlattı.
İnsanlık dışı bu saldırıyı kınıyorum"
ifadelerini kullandı

Meclis üyesine
suç duyurusu
Diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın
Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında "Ayrımcılık"
ve "Hakaret" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

Diş hekimi Tuğba Taşkın Öz-
türk ve avukatı Reha Öztürk,
Bahçelievler Belediyesi CHP

Meclis Üyesi ismail Hakkı Temel hak-
kında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'na suç duyurusunda bulundu. CHP
Meclis Üyesi Temel hakkında "Ayrımcı-
lık" ve "Hakaret" iddiasıyla suç duyuru-
sunda bulunan Tuğba Taşkın Öztürk
açıklamalarda bulundu. Pandeminin ba-
şından beri filyasyon ekibinde diş he-
kimi olarak görev yaptığını söyleyen
Tuğba Taşkın Öztürk, "Mart'ın 4'ünde
yaptığımız toplu taramalardan biri için
kurum olarak görevlendirildik. Bahçeli-
evler Belediyesi'nin meclis üyelerine
toplu tarama yapacaktık. Numuneleri
aldığımız sırada CHP Belediye Meclis
Üyesi ismail Hakkı Temel'in sözlü saldı-

rısına uğradım. Kendisi bana dönüp
'Sen mi yapacaksın bana testi' dedi. Ben
de 'Evet ben yapacağım' dedim. Sonra
eliyle işaret ederek 'Ama senin kafanda
şu şey var. Yani sana nasıl güvenebili-
rim ya beni zehirlersen?' diye sordu.
Ben tabii o anda kamu görevimi icra et-
tiğim için kendisine sadece burada gö-
revli bir hekim olduğumu isterse
yaptırmayacağını söyledim. Numune
vermek için bana döndü, ben de kendi-
sinden maskesini çıkarmasını ağzını aç-
masını istedim. Çünkü sürüntü testi
yapacaktım. Ona az önceki sözlerin çok
kırıcı olduğunu ve hiç şık bulumadığımı
belirttim. Ancak kendisi bana dönüp
'Ama haklıyım, yani kafanda şu şey var,
ben şimdi sana nasıl güveneyim. Ya ze-
hirlenirsem ya beni öldürürsen' dedi.

Yaşadığım bu olay gerçekten beni de-
rinden üzdü ve onurumu çok kırdı. Hem
yardımcı çalışanlarımızın, hem de diğer
insanların gözü önünde olay vuku
buldu" dedi.

Beni rencide etti

Pandeminin başladığı günden beri sağ-
lık çalışanları olarak psikolojik ve fizik-
sel zorluklar çektiklerini söyleyen
Öztürk, kendisine görevi bildirildiğinde
biri 4, biri 1,5 yaşında iki çocuğunun ol-
duğunu, buna rağmen bir an bile düşün-
meden görevinin başında bulunduğunu
belirtti. Öztürk, "Bunların sonunda iste-
diğimiz tek şey vatanımızın, milletimizin
bu pandemiden kazasız belasız az ha-
sarla çıkmasıydı. Ancak gelin görün ki
bu kadar zor günler geçirdikten sonra

üstüne mesleğinizi hiçe sayarak hekim-
liğimizi bir tarafa bırakıp herkesin içeri-
sinde başörtümü gösterip ona 'şey'
diyerek rencide etti. Kamuoyunun ve
benimle aynı safta çalışan sağlık çalı-
şanlarının vicdanlarına bırakıyorum.
Beni en iyi onlar anlar. Adalete güvenim
sonsuz. Böyle bir tepkiyle kar-
şılaştığım anda ellerim titredi.
Bu tarz saldırılara uğramak
gücümüzü kıramaz ama onu-
rumuzu kırıyor" dedi.

Özür diledi

iddialara cevap veren Bahçe-
lievler Belediyesi CHP Meclis
Üyesi ismail Hakkı Temel ise
"PCR  testi için arkadaşlar
geldi. Orada bir hanım, bir de

erkek arkadaşımız vardı. Bana 'Hangi
partidensin?' diye soruldu. Ben de
'Cumhuriyet Halk Partisi' dedim. Orada
da hanımefendiyle espri yaptık. Bak
Cumhuriyet Halk Partililer ya da sol ve
radikalciler başı kapalı bir kadın için 'Ya
buna muayene olma, ben buna aşı

olmam' derler. Ben o sı-
rada bu bakışı eleştirdim.
Ancak o arkadaşımız sa-
nırım yanlış anlamış,
daha sonrasında da 'Yan-
lış anlamadın değil mi?'
dedim. 'Yok' dedi. Hatta
kendisine hizmeti için te-
şekkür ettim. Sonradan
üzülmüş, ben de şimdi
onun üzüldüğüne üzül-
düm " dedi. DHA

Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunun altını çizen Vali
Yerlikaya, "2019’da 33 bin 101 olan aile içi şiddet olayı,
2020 yılında yüzde 12 azalarak 29 bin 111 oldu” dedi.



BeylikdüzüBelediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar

Günü dolayısıyla ilçe genelindeki çalışan
kadınlarla işleri başında bir araya gelerek
çiçek hediye etti. Başkan Çalık’a eşi
Zehra Çalık, Belediye Başkan Yardımcı-
ları ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik
etti. Ziyaretin ilk durağı bölgede faaliyet
gösteren sanayi kuruluşlarında çalışan
emekçi kadınlar oldu. Beylik Pazarı ve

civar esnafı da ziyaret eden Çalık, burada
bulunan emekçi kadınlarla sohbet edip
Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadının ol-
duğu her yerde emek olduğunun belirten
Başkan Çalık anlamlı gününün önemine
vurgu yaparak, “Bugün Dünya Emekçi
Kadınlar Günü. Dileğim kadınların daha
özgür, ayakları yere daha sağlam basa-
cakları güzel günleri hep birlikte yaşa-
mak. Kadının olduğu her yerde emek
vardır” şeklinde konuştu.

Plakası sıfır birdir
Düz ova da kim incinir
Kavun, karpuz, pamuk, incir
Adana’nın kebabı var.

1 Eylül 1939 tarihinde bir taraftan Al-
manlar diğer taraftan Sovyet ordularının
Polonya’nın doğu sınırından girmesi ile

ikinci dünya savaşı başlamış olur. Yeni kurulan
Cumhuriyetimizin bu savaşın tarafı olması için
İngiliz Başbakanı Churchill, Roosevelt’le Tür-
kiye’ye gelir ve Adana’da iki gün süren bir 
toplantı yapılır.

İsmet paşa; “Biz savaştan yeni çıktık. Bizim
askeri giyim, ayakkabı, silah, araç- gereç, mermi
ve 15 bin askere ihtiyacımız var” deyince İngiliz
başbakanı tereddütsüz kabul eder. İsmet paşa
“Ancak askerler Yeni Zelanda askeri olmayacak,
gerçek İngiliz askeri isterim deyince toplantı sona
erer. Halk arasında bu görüşmelere Sağırlar di-
yaloğu ’da denmektedir. İsmet Paşa’nın önünü
kesen bir çocuk ‘’Bizi aç bıraktın’’ deyince İsmet
Paşa ’Evet aç bıraktım ama babasız bırakma-
dım’ der. İsmet, kötülüklerden uzak duran 
demektir.

Adana sanayiye ilk adım atan illerimizdendir.
Adananın, Çukurova’sını sulayan Seyhan nehri
vardır. Sanayisiz tarım olur ancak tarımsız sa-
nayi olmaz. Ben de pamuk pantolon giyenlerde-
nim. Kasım Gülek Adana’da doğar ve meclise
Bilecik vekili olarak girer. Sonra Adana’da vekil
seçilir. Vekil olmasını Mustafa Kemal önerir,
halkla iç içe olduğu için çarıklı politikacı olarak
anılır. Halkla tokalaşma rekoru henüz kırılama-
mıştır. İsmet İnönü Genel Başkan iken Kasım
Gülek genel sekreterdi. Toplantı öncesi İsmet
paşa genel sekreterin makamına uğrar, “Kasım
sen toplantıya çıkmadın mı’’ deyince genel sekre-
ter “Geliyorum paşam’’ der. İsmet Paşa kapıdan
geri döner. Genel sekreterin yanında birisinin ol-
duğunu fark edince ben sizi yalnız zannettim ya-
nındaki beyefendi kim diye sorar. Yanındaki
beyefendi dediği 19 yaşında basın yayın okulunda
okuyan gazeteci Güneri Cıvaoğlu. Nezaketi 
görüyor musunuz?

Adana’dan bir delikanlı daha çıkar. “Benim
kitaplarımı okuyan savaştan yana değil barıştan
yana olur’’ o delikanlının adı Kemal Sadık Gök-
çeli, Yaşar Kemal’in ta kendisi. Ben kendisi ile
Cennet Mahallesi Basın köyde otururken Talat
Aydemir döneminde Kara Harp okulundan atılan
yerine atandığım Banka Müdürü Asil Şenoğlu
‘Gel seni biri ile tanıştırayım’ dedi ve Yaşar Ke-
mal’in evine birlikte gittik.

Eşi yabancı idi. Yaşar Kemal evde yoktu,
ancak misafir nasıl karşılanır, misafir nasıl ağır-
lanır sanki bize ders veriyordu. Yaşar Kemal 91
yıl ömür sürer. Sanat hayatı, siyaset hayatı, ödül-
leri, başarıları ve davaları, çileleri, çok eseri ol-
masına rağmen kitaplığınızda olmazsa olmaz
kitaplarından, İnce Mehmet, Orta Direk, Binbo-
ğalar Efsanesi, Yer Demir Gök Bakır, Kimsecik
Üçlenesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Teneke ve Demirci-
ler Çarşısı Cinayeti.

Yaşar Kemal’in ilk yayınlanan eseri, Bebek
Öyküsü’dür önce Fransızca, sonra İngilizce, 
İtalyanca, Rusça, Romence’ye ve diğer dillere
çevrilir. Yaşar Kemal eserleri 40 tan fazla dile
çevrilmiştir.

Adana’nın yetiştirdiklerinden bebek yüzlü
Türk pop müzik sanatçısı Zekeriya Erol Büyük-
burç 22 Mart 1936 yılında Adana’da doğar. 12
Mart 2015 yılında hakkın rahmetine erer. İyi bir
eğitim alan pop kralı bir gün halk Türkülerinin
Trakya ve Balkanların temsilcisi Arif Şentürk’ün
Tek Rumeli televizyon kanalında canlı yayın ko-
nuğu olur, program akışı içinde televizyona Balı-
kesir Millet Vekili bağlanır. Vekil hanımefendi
Ben Balıkesir’in ilk Bayan Millet Vekilliğim kar-
deşim Burhaniye Belediye Başkanı velhasıl ken-
dini anlatır. Ekran başında oturan ben durur
muyum aradım televizyonu ben şu numarada bu-
lunuyorum. Derken telefonum çaldı. Alo “Ben
alo diyenlerden değilim, ben merhaba diyenlerde-
nim. Balıkesir’in içinde Zağanos paşa camii var-
dır. Mustafa Kemal Atatürk ilk Türkçe hutbesini
burada verir. Bu milletin köylüsünün, çiftçisinin,
işçisinin, esnafının, tüccarının, tacirinin, memu-
runun ve bürokratının Devlet desteğine 
ihtiyacı var” der.

Bu Zağanos paşa, Fatih Sultan Mehmet’in
Kayınpederi, 4 ay 16 günde Rumeli Hisarının bir
tarafını yapandır. Zağanos Paşa Hisarı yaparken
Hisarın üzerine on yedi burç yapar on sekizinci
borç Erol Büyükburç ekran aracılığı ile evimize

hoş geldiniz deyince o fiziği ve yüreği
güzel insan ayağa kalktı önünü ilikledi ve saygı
ile selamlıyorum dedi. Zağanos Paşa devşirme
idi ancak bir günde kılınan namaz ibadetinde on
yedi rekât farz olduğunu biliyordu. Nebil Özgen-
türk 1959 yılında Adana’da doğar. Ege Üniver-
sitesi İşletme Fakültesini bitirir. Gazeteci,
belgeselci yazar 1994 yılında Bir Yudum İnsan
kitabı ile yola çıkar. Nebil Özgentürk sahneledik-
leri yazmaya kalksam sayfalar yetmez. Ataları-
mız bir elin nesi var iki elin sesi var demişler,
bence onun akışkanlığını sağlayan eşi değil eşiti
Nehir hanımın da katkısı var diye düşünüyorum.
Nebil Özgentürk araştırmacı gazeteci yazar bir
gün Zeytinburnu’nda Bektaşi babalarından Tur-
gut Koca babayı evinde ziyaret eder, sohbet sıra-
sından koltuğun altındaki şarap şişeleri gözüne
çarpar. Baba Erenler bu Bektaşilikte şarap
içmek var mı deyince baba Erenlerden söz ge-
cikmez. İçmeseydik o şişelerin orada işi ne der,
sonra içseydik o şişeler neden dolu der. Turgut
Koca baba ömür biter hakka yürür, tabutunu
genç kızlar omuzlar. İmam sorar neyiniz oluyor
evladıyız diye cevap verirler.

Konu Adana olunca güldürü ve mizah ustası
Şener Şen anmadan geçilir mi? Şener Şen 26
Aralık 1941 yılında Adana’da doğar. Eşkıya,
Kabadayı, Kibar Feyzo Züğürt Ağa ve Hababam
sınıfı saymakla bitmez. Bir döneme damga vu-
ranlar; Kemal Sunal, Müjdat Gezen, Metin Ak-
pınar, İlyas Salman, Adile Naşit, Ayşen Guruda,
Münir Özkul, Zeki Alasya, Türkan Şoray o döne-
min sanatçıları tek başına olmuyor diye düşünü-
yorum. Adana deyince aklıma Ahmet Danyal
Topatan, Yılmaz Köksal, Yılmaz Duru, Salih
Güney, sinema sanatçıları, kantoyu ülkemize ta-
nıtan ve sevdiren Nurhan Camcıoğlu, Arabesk
deyince Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur, Halk müziği
denince Murat Kekilli, Haluk Levent, Savaş Ay
gelir. Ülkemizi yurt dışında temsil eden, 1936 yı-
lında Adana’da dünyaya gelen Cumhurbaşkan-
lığı Senfoni orkestrasında Viyola sanatçısı olan
Nuri Kan kızı özel bir yasa ile yurt dışına gönde-
rilen Suna Kan sanatının, kemanını ustaca kulla-
narak yurt dışında işte keman işte çağdaş Türk
kadını diyen başarıları saymakla bitmeyen
SUNA KAN.

Karacaoğlan kesin bilgi olmamakla 1606 ila
1690 yılları arasında Adana yöresinde yaşayan
halk ozanıdır.

Karacaoğlan Osmanlı Devletinin ekonomik
bunalımlar ve iç kargaşanın hâkim olduğu bir
zamanda göçebe hayatı yaşamıştır.Karacaoğlan
göçebe toplumun geleneklerinin içinde yaşadığı,
yurt edindiği Güneydoğu Anadolu, Çukurova, To-
roslar ve Gavurdağları yörelerinde yaşayan
Türkmen Aşiretlerinin yaşayış, duyuş ve düşünüş
özellikleri onun kişiliği ile birleşerek aşık edebi-
yatına yepyeni bir söyleşi getirir. Karacaoğlan
bir gün pınara su almaya giden ağanın kızı Elif’e
rastlar. “Seni babandan isteyeceğim’’ der. Elif
“Ay kara oğlan babam beni beyin oğluna vere-
cek niye sana varayım” diye karşılık verir. Kara-
caoğlan; Bana kara diyen dilber gözlerin kara
değil mi, ağalar beyler içerler kahvede kara
değil mi, beni kara diye yerme Mevlam yaratmış
hor görme, ela göze sürme çekerler kara değil
mi? Karacaoğlan bir gün Ağa’yı ikna eder ve
Elif’le evlenir. Babası gönülsüz verdiği için göm-
leğinin düğmelerini enseden topuğa kadar yapar.

Evlendikleri gece Karacaoğlan düğmeleri tek
tek çözer tam bitti derken ne görsün düğmeler
kendiliğinden iliklenmiş, dışarıya bakar ne gör-
sün gün ağırmış, sabah olmuş kar yağıyor.

Karacaoğlan “incecikten bir kar yağar tozar
Elif Elif diye, ak elleri kalem tutar yazar Elif
Elif diye’’ dile getirir. Bu kültür, tarım ve sanayi
şehrinin şehri emini Zeydan Karalar size çok iş
düşüyor. Oğlum dedi ki “Baba bir kız arkadaşım
var, tanıştırmak istiyorum. Oğlum nereli ne iş
yapar diye sordum. Bana “Baba tanıştırayım
kendin sor’’ dedi. Karar verildi gelin adayımız
geldi elinde iki kadife plaket kutusu birini eşime
birini bana. Açtık kutuyu ne görelim benimkinde
benim doğum tarihli, eşiminkinde eşimin doğum
tarihli Cumhuriyet gazetesi, kaynata ben cumhu-
riyetimle geldim ister kabul et ister kabul etme
kale içten fethedilir. Şimdi bir de nur topu Ata
Karan’ımız var. Ölenlere rahmet yaşayanlara
sağlıklı ömür diliyorum.

Yaşar kemal
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Celal BİLGEN
BİLGENCE

Ev sahibi olma hayaliyle bütün
birikimlerini ortaya koyup Bey-
likdüzü'nde ev satın alan 180 kişi,
parasını ödeyip tapularını almasına
rağmen evlerine giremiyor. Daireleri
satın aldıkları halde müteahhit
firmanın kendilerine tapu iptal 
davası açtıklarını belirten mağdurlar,
"Tapusu elimizde ama evimize
giremiyoruz, içeride kiracı var, kirasını
da onlar alıyor" diyor

TAPU VAR 
EV YOK!

Türkiye Emekliler Derneği İstanbul Avcılar Şubesinin 13. Olağan Genel Kurulu
19 Mart 2021 Cuma günü saat 12:00 da aşağıda belirtilen adreste yazılı olan
gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Çoğunluk sağlanamaması halinde bu defa bahsi geçen adreste 26 Mart 2021
Cuma günü saat 12:00 da aynı gündemi çoğunluk aranmaksızın görüşmek üzere
toplanılacaktır. Tüm Üyelerimize önemle duyurulur.
Şube Yönetim Kurulu
Genel Kurul Gündemi
1- Yoklama ve açılış
2- Divan heyeti seçimi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
4- Raporların okunması ve müzakeresi

a)- Faaliyet raporu
b)- Hesap raporu
c)- Denetim raporu

5- Yönetim ve Denetleme kurulunun tenkitleri cevaplaması
6- Raporların kabulü ve Kurulların ibrası
7- Misafirlerin tanıtımı ve konuşmaları
8- Tahmini Bütçenin görüşülmesi, müzakeresi, fasıllar arası aktarma yetkisinin      

Seçilecek yönetime verilmesi ve oylanması
9- Dilek ve Temenniler
10- Seçimler

a)- Şube Başkanı
b)- Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri
c)- Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

11- Kapanış
 Genel Kurulun yapılacağı adres(Şube Adresi)
Anbarlı Mh. Yurdakul Sk.Beldekent Blokları D-2 Blok No:8/A Avcılar /İST.

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
AVCILAR ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURULUR
Türkiye Emekliler Derneği İstanbul Esenyurt Şubesinin 7. Olağan
Genel Kurulu 19 Mart 2021 Cuma günü saat 13:30'da Doğan
Araslı Cd. Belediye Kültür Merkesi Esenyurt adres ve numaralı şube
binasında aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara
bağlamak üzere toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde bu
defa bahsi geçen adreste 26 Mart 2021 Cuma günü saat
13:30'da aynı gündemi çoğunluk aranmaksızın görüşmek üzere
aynı adreste toplanılacaktır. Tüm Üyelerimize önemle duyurulur.
Şube Yönetim Kurulu
Genel Kurul Gündemi
1- Yoklama ve açılış
2- Divan heyeti seçimi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4- Raporların okunması ve müzakeresi

a)- Faaliyet raporu
b)- Hesap raporu
c)- Denetim raporu

5- Yönetim ve Denetleme kurulunun tenkitleri cevaplaması
6- Raporların kabulü ve Kurulların ibrası
7- Misafirlerin tanıtımı ve konuşmaları
8- Tahmini Bütçenin görüşülmesi, müzakeresi, fasıllar arası
aktarma yetkisinin
Seçilecek yönetime verilmesi ve oylanması
9- Dilek ve Temenniler
10- Seçimler

a)- Şube Başkanı
b)- Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri
c)- Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

11- Kapanış

GENEL KURUL İLANI
TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ ESENYURT 

ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

K imi emekli, kimi yabancı yatırımcı,
kiminin ise engelli çocuğu var. Hep-
sinin ortak özelliği Beylikdüzü'nde

parasını ödeyip tapusunu aldıkları dairelerin
ellerinden alınmak için türlü oyunlarla karşı
karşıya kalmaları. Tapusu ellerinde olmasına
rağmen kendilerine açılan tapu iptal davaları
yüzünden bedelini ödeyip satın aldıkları ev-
lerine giremeyen mağdur aileler, adaletin ye-
rini bulmasını istiyor.

Sözleşme feshedildi

Mağdurların iddiasına göre Uzayikibinler ve
Anarşe Kooperatifi ile Gökkuşağı İnşaat
2006 yılında kat karşılığı inşaat sözleşmesi
imzadı. 2007 yılında kooperatif, Gökkuşağı
İnşaat'a edimini yerine getirmediği gerekçe-
siyle sözleşmenin geriye dönük feshi davası
açtı. 2008 yılında ise kooperatif ile Gökku-
şağı İnşaat arasında bir sulh protokolü im-
zalandı. Fakat bu süreçte sözleşmenin geriye
dönük feshi davası devam etti. 2010 yılında
kooperatif, müteahhit firmaya yapmış ol-
duğu inşaatın bedeli olarak hak ediş şeklinde
tapuları vermeye başadı. Gökkuşağı İnşaat
da vatandaşlara bu daireleri sattı. 2012 yı-
lında kooperatifin açtığı dava sonuçlandı ve
sözleşme fesh edildi. Mağdurlar, kooperatif
firma ile Gökkuşağı İnşaat'ın taşeronu Ak-
konak İnşaat firmasının, dairelerin hak ediş

olarak değil avans olarak verildiği konu-
sunda anlaşmaya vardığını ve Gökkuşağı
İnşaat tarafından satılan dairelerin tapuları-
nın iptali için dava açıldığını iddia etti. Böy-
lece sadece ev sahibi olmak için bütün
birikimini ortaya koyan her şeyden habersiz
ailelerin tapuları bir bir iptal edildi. 

Daireler ucuz yolla alındı

180 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını
aktaran Mağdurlardan Yavuz Kaskan,
"Bunların yarısı icra ve mahkeme yoluyla
korkutularak ikna edildi ve ellerinden daire-
leri ucuz yolla alındı" dedi. Kaskan, şu an
her bir dairenin bedelinin 800 bin TL civa-
rında olduğunu ifade ederek "Bu yerde hak-
sız şekilde elde edilen kazancın boyutunu
sizlerin aklına havale ediyorum. Burada
haksız şekilde elde edilen ve edilecek kazanç
miktarı yaklaşık 150 milyon TL'nin üzerin-
dedir" diye konuştu. Kaskan, yaşadıkları
mağduriyeti seslerinin ulaştığı hemen her
yere duyurduklarını ifade ettiklerini söyleye-
rek "Savcılığa ve CİMER'e şikâyette bulun-
duk ama bir sonuç alamadık. Bütün
yetkililere sesleniyoruz, sesimizi duyun ve bu
dolandırıcılığın önüne geçin. Bu adamlar,
mahkemeleri kullanarak bir ömür boyu dişi-
mizden tırnağımızdan artırarak oluşturdu-
ğumuz birikimlerimizi elimizden aldı.

Başımızı sokacak bir evimiz olsun derken bir
mahkeme kararı ile hayatımız elimizden
alınmak istenmektedir" şeklinde konuştu.

Tapuya gidip paramızı ödedik

Bir diğer Mağdur Hülya İpek, "Eşimin 25
yılda tırnaklarıyla kazıyarak kazanıp aldığı
evi satıp çocuklarımla biraz daha büyük bir
evde oturmak istediğimizden buradan ev
aldık. Daireler daha yapılmamıştı, maket
üzerinden daireyi bize gösterdiler, biz de ta-
puya gidip paramızı ödedik. Orada tapulu
kendi evim var, içinde kiracı var ama ben
kendim kirada oturuyorum. Evime giremi-
yorum, kirayı başkası alıyor. Mahkemeye
başvurduk, şahitler dinleniyor ama hala
karar verilmedi" dedi. 
Afganistanlı yatırımcı Khalilullah Safi ise
"Bir yatırımcı olarak Türkiye'ye geldim ve
birçok yerden daire alıp satıyorum. 2016'da
buradan bir daire aldım. Araştırdık bir sorun
yoktu. Tapuya gittik 100 bin dolara daireyi
satın aldım. Bir seni sonra daireyi teslim
edeceklerini söylediler. Bana tapu iptal da-
vası açmışlar ve 2018'de bana tebligat geldi.
Hâkimin karşısına çıktım ve Türkiye'ye yatı-
rımcı olarak geldiğini en güvendiği belgenin
ise devletin verdiği tapu olduğunu söyledim.
Şu an mağdur olduğumu söyledim. Üçüncü
duruşmada istinafa yolladılar" diye konuştu. 

Sökülerek parçalanıyor
Bu yılın ilk ayında Zeytinburnu sahilinde karaya oturan  Morini Limanına kayıtlı ve Comoros bayraklı
gemi "STREAMLINE" için karar verildi. Karaya oturduktan sonra büyük yarıkların meydana geldiği ve
kurtarılma ihtimalinin bulunmadığı gemi için bugün yerinde bozum ve söküm işlemi başladı

Marmara Deni-
zi'nde şiddetli fırtı-
nanın etkisiyle 29

Ocak'ta saat 15:45 sıralarında
Zeytinburnu Ahırkapı'da Morini
Limanına kayıtlı ve Comoros
Bayraklı "STREAMLINE" isimli
kargo gemisi sürüklenerek ka-
raya oturmuştu. Boş olarak
Ahırkapı Serbest Demir Ala-
nında demirlemiş haldeyken
sürüklenen gemi için yapılan
incelemelerde “kurtarılama-
yacağı” raporu hazırlandı.
Balık adamlar tarafından ge-
minin alt kısmında yapılan ça-

lışmalarda da yan bordada
ciddi yarıklar olduğu, ambar
kısmının tamamen su aldığı ve
tamir edilmesinin mümkün ol-
madığı belirlendi. 
Hazırlıkların tamamlanması-
nın ardından yerinde bozum
ve söküm işlemi de bugün
başladı. Yerinde bozum ve
söküm sürecinin ilk işlemi,
ambar bölümünü kapatan
demir blokların kesilmesi oldu.
Çalışmalar sonunda 800 ton
demirin 45 gün içinde geri dö-
nüşüme kazandırılması plan-
lanıyor. DHA

Tapusu ellerinde olmasına rağmen kendilerine açılan tapu iptal davaları yüzünden bedelini
ödeyip satın aldıkları evlerine giremeyen mağdur aileler, adaletin yerini bulmasını istiyor.

Kadının varsa emek vardır
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
dolayısıyla ilçe genelinde çalışan kadınları ziyaret etti. Çalık, “Kadının olduğu her yerde emek
vardır. Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı
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Amerika Birleşik Devletleri, (ABD),
Ege’deki askeri varlığını artırmaya
devam ediyor. Yunanistan ise,

ABD’nin bölgedeki varlığını arttırma konu-
sunda her türlü kolaylığı gösterirken, Yunan
medyası Washington’un Atina’ya yeni hibe et-
mesi planlanan muhtemel silahların detayla-
rını paylaştı. ABD’nin Yunanistan’a hibe etmeyi
planladığı silahlar arasında, “ 9 adet AH-64D
Apache saldırı helikopteri, 50 adet OH-58D
saldırı helikopteri ,350 adet M-2A2 zırhlı per-
sonel taşıyıcı paletli tank, 60 adet MLRS paletli
roketatar,120 adet M-109A5  paletli Obüs tipi
tank, Μ-198/M-119 kısa menzilli top, HEMTT
mühimmat taşıyıcı araç, MRAP zırhlı personel

taşıyıcı araç. Washington’ın Yunanistan’a hibe
edilmesi planlanan silahların teslimatının Baş-
bakan Kiryakos Miçotakis’in ABD ziyareti son-
rası netleşeceği ifade edildi.

9 milyon dolarlık askeri yardım 

ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nin Savunma İşbir-
liği Ofisi, Yunanistan Özel Kuvvetleri'ne 9 mil-
yon dolar değerinde askeri yardım yapmıştı.
Öte yandan, Yunanistan ve ABD'nin Nisan
ayında yaklaşık 1,5 ay sürecek ve binlerce as-
kerin katılacağı Batı Trakya tatbikatı öncesinde
Dedeağaç'ta hareketlilik arttı. Nisan ayında
başlayacak ve 150 saldırı helikopterinin kulla-
nılacağı Batı Trakya’daki tatbikat öncesinde

ABD kuvvetlerinin bölgeye asker ve askeri
araçları yığmaya devam ettiği belirtildi. Yuna-
nistan ve ABD, Karşılıklı Savunma İşbirliği An-
laşması (MCDA)'nı 3 yıl içinde ikinci kez
güncellemeye başladı. İlk kez 1990 yılında im-
zalanan, ardından 5 Ekim 2019'da dönemin
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Yuna-
nistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın imzaladığı
bir protokol ile güncellenen Karşılıklı Savunma
İşbirliği Anlaşması; ABD'nin ülkedeki her askeri
tesisi kullanmasına olanak vermiş, Girit'teki
Suda Üssü'nün genişletilmesini, Stefanovicio,
Larissa ve Alexandroupoli üslerinin altyapısı-
nın ABD'ye sağlanmasını ve Dedeağaç'a bir
deniz üssü kurulmasını karara bağlamıştı.

Amerika Birleşik
Devletleri, (ABD) 

Yunanistan’da Türkiye
sınırına 20 kilometre

mesafedeki Dedeağaç’a
askeri yığınağını artırmaya

devam ediyor. Yunan
medyası, Washington

yönetiminin Atina 
ordusunu güçlendirmek için
yeni hibe silah yardımında

bulunacağını duyurdu

D oğu Akdeniz’de gerilimi tır-
mandırmayı sürdüren Yuna-
nistan’ın Cumhurbaşkanı

Katerina Sakellaropulu, Güney Eğe
Bölge Genel Sekreteri Yorgos Haci-
markos’un daveti üzerine, On İki
Ada’nın Yunanistan’a ‘ilhakının yıldö-
nümünü’ nedeniyle düzenlenen kutla-
malara katılmak üzere Rodos’u ziyaret
etti. Ziyarette giydiği ayakkabı ile alay
konusu olan Yunanistan’ın Cumhur-
başkanı Sakellaropulu Rodos'a geli-
şinde havalimanında Güney Ege Bölge
Genel Sekreteri Yorgos Hacimarkos ve
diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Alay konusu oldu

Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Ro-
dos’ta müze ve benzeri tarihi yerleri zi-
yaret edecek, ardından törenlere
katılacak. Cumhurbaşkanı Sakellaro-

pulu’nun ziyaretiyle ilgili olumsuz eleş-
tirilere yer veren Yunan medyası, “Kut-
sal Ada’ya dağcılık ayakkabısıyla
ayakbastı, adanın önemimi ayaklar al-
tına aldı” ifadelerini kullandı. Ro-
dos’tan Meis Adası’na geçecek olan ve
sözde kutlama törenlerine katılacak
olan Cumhurbaşkanı Sakellaropu-
lu'nun ve Savunma Bakan Yardımcısı
Alkiviadis Stefanis ile birlikte yapacağı
açıklamalarda Türkiye'ye mesaj gön-
dermesi bekleniyor.

Meis'e asker çıkarmışlardı

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina
Sakellaropoulou 13 Eylül'de Meis Ada-
sı’nı ziyaret etmişti. Yunanistan, Ağus-
tos ayında, Türkiye’nin hemen yanı
başında bulunan Meis Adası’na turistik
feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk
ederek, tansiyonu yükseltmişti. DHA

ABD’den Yunanistan’a yeni silah hibesi

AYAKKABI TEPKISI
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, On İki Ada’nın
Yunanistan’a 'ilhakının 73’üncü yıldönümü' törenlerine katılmak
üzere Rodos’a gitti. Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’nun
Rodos ziyaretinde giydiği ‘dağcılık ayakkabısı’ ise alay konusu oldu

Dışişleri Bakanlığı, Yunan tahrikine sert
tepki göstermişti. Dışişleri Sözcüsü
Hami Aksoy, basına yansıyan haber
hakkındaki soruya yazılı cevap ver-
mişti. Bunun, Yunanistan’ın hukuk tanı-
mazlığının ve Doğu Akdeniz’deki
gerçek niyetinin yeni bir göstergesi ol-
duğunu vurgulayan Aksoy, adanın sta-
tüsünde yapılmaya çalışılan
gayrimeşru değişiklikleri reddettikleri-
nin altını çizdi. Aksoy, açıklamasında,

“Kıyılarımızın hemen karşısında böyle
bir provokasyonun amacına ulaşma-
sına müsaade etmeyeceğimizi vurgulu-
yoruz. Bu tür provokatif hareketlerin
Yunanistan’a hiçbir faydası olmayacak-
tır. Yunanistan bölgede gerginliği artı-
rıcı adımlara devam ederse kaybeden
kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası
hukuktan kaynaklanan hak ve menfaat-
lerini sonuna kadar korumada kararlı-
dır” ifadelerine yer vermişti.

Oyuna gelmeyiz

Papa, Irak’tan ayrıldı
Katolliklerin Ruhani lideri
Papa Francis, 4 gün süren
tarihi Irak ziyaretini 
tamamlayarak başkent
Bağdat’tan ayrıldı

KatoliKlerin ruhani lideri ve Vatikan
Devlet Başkanı Papa Francis, 4 gün
süren tarihi Irak ziyaretini tamamladı.

Kendisini bekleyen uçakla Bağdat’tan ayrıldı. 5
Mart’ta başkent Bağdat’ta gelen Papa Francis, bu-
rada resmi temaslarda bulunduktan sonra Zikar
vilayetindeki antik Ur kentine giderek birlik ve be-
raberlik mesajı verdi. Papa ziyaretinin üçüncü gü-
nünde Erbil kentine giderek Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve
Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü.

Kardeşiz mesajı verdi

Erbil’deki resmi temaslarının ardından Musul’a
giden Papa Francis, Hristiyanların çoğunlukta ol-
duğu Karakuş bölgesini ziyaret etti ve Immaculate
Conception Kilisesi’nde yaptığı konuşmada, “Bu-
radaki varlığınız, güzelliğin tek renkli olmadığını,
çeşitlilik ve farklılıkla öne çıktığını hatırlatıyor. Size
baktığımda, Karakuş halkının kültürel ve dini çe-
şitliliğini görebiliyorum ve bu, tüm bu bölgenin ge-
leceğe sunduğu güzelliği gösteriyor” ifadelerini
kullandı. Musul ziyaretini de tamamlayan Papa
Francis, üçüncü günün sonunda Erbil kentindeki
Franso Hariri Stadyumu'nda farklı din ve etnik
gruplardan 10 bin kişinin de katılımıyla ayini yö-
netti. Papa ayinde yaptığı konuşmada, “İsa Mesih,
insanlık talep ediyor. Dürüst ve temiz olun, sa-
vaşma hırsından uzak durun. Tüm halklar kardeş-
tir. Yanlışların önüne geçilmeli” dedi.

KKTC’den
kutlama geldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'den
KKTC'ye deniz altından borularla su
temin edilmesi projesinin en önemli
adımı olan Anamur'daki Alaköprü
Barajı'nın temelinin atılışının 10'ncu yıl
dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

MesajınDa KKTC 3’üncü
Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu’nun da doğum gü-

nünü kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar,
“Proje hızla ilerledi ve Anavatan Türkiye
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Er-
doğan'ın büyük ilgi ve destekleriyle ger-
çekleşti. KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını
karşılayacak ‘Asrın Projesi’ 28 Ekim
2015'te açıldı. Bugün artık su sorunu-
muz yok. Güzelyurt ve Mesarya ovala-
rına bu suyun nasıl verileceğini
konuşuyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı
Tatar mesajını şöyle sürdürdü: “Bugün
“ASRIN PROJESİ" olarak nitelendirilen
Türkiye'den KKTC'ye deniz altından bo-
rularla su temin edilmesi projesinin en
önemli adımı olan Anamur'daki Ala-
köprü Barajı'nın temelinin atılışının
10'ncu yıldönümü. Bugün ayrıca Ulusal
Birlik Partisi Onursal Başkanı Sayın
Derviş Eroğlu'nun doğum günü. Bizler
2009 yılında Sayın Eroğlu'nun kabine-
sinde bakan olarak yer alırken, Parti
Seçim Bildirgemizde olduğu gibi Hükü-
met programımızda da KKTC'ye Türki-
ye'den su temin edilmesi projesi yer
alıyordu. Sayın Eroğlu, bu projeye
büyük önem atfetti. Sonra rahmetlik
Sayın İrsen Küçük Başbakan oldu ve o
da bu proje ile bizler gibi özel olarak ilgi-
lendi. Bu proje hızla ilerledi ve Anavatan
Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan'ın büyük ilgi ve destek-
leri ile gerçekleşti. KKTC'nin 50 yıllık su
ihtiyacını karşılayacak ‘ASRIN PRO-
JESİ’ 28 Ekim 2015'te açıldı. Bugün
artık su sorunumuz yok. Güzelyurt ve
Mesarya ovalarına bu suyun nasıl verile-
ceğini konuşuyoruz. Dünden bugüne
nasıl geldik iyi bilmeliyiz.”

Pandemi travma yarattı
Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) Genel Direktörü Ted-
ros Adhanom Ghebreyesus,

koronavirüs (Covid-19) pandemisi nede-
niyle oluşan ‘kitlesel travmanın’ İkinci
Dünya Savaşı'ndan daha yoğun oldu-
ğunu belirtti.DSÖ Genel Direktörü
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Cuma günü yaptığı açıkla-
mada koronavirüsün yol aç-
tığı kitlesel travmanın İkinci
Dünya Savaşı’na kıyasla
çok daha fazla olduğunu
belirtti. Ghebreyesus, pande-
minin ruh sağlığı üzerindeki

etkisinin uzun yıllar boyunca süreceğini
de sözlerine ekledi. Ghebreyesus, “İkinci
Dünya Savaşı'nın ardından çok sayıda
hayatın etkilenmesi nedeniyle dünya kit-
lesel travma yaşadı. Koronavirüs pande-
misinde ise daha fazla hayat etkilendi”

ifadelerini kullandı. DSÖ’den epide-
miyolog Maria Van Kerkhove da

insanların ruh sağlığının ön-
celikli olması gerektiğine
vurgu yaparak, pandeminin
uzun vadede insanlık üze-
rinde psikolojik açıdan
önemli etkisinin olacağı ko-

nusunda uyarıda bulundu.

Dünya sona yaklaşıyor
Milyarlarca insanın merak
ettiği "Dünya'da yaşam ne
zaman son bulacak?" sorusuna

NASA'dan yanıt geldi. NASA'da araştırma
yapan bir ekip artan Güneş radyasyonu
nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl
sonra yok olacağını hesapladı. Dünyada
yaşamın ne zaman sonlanacağına ilişkin
merak edilen soruya yanıt geldi. NASA
bilim insanlarından oluşan bir ekip mo-
delleme tekniğiyle yaptıkları çalışma sonu-
cunda, Güneş radyasyonu nedeniyle

Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok
olacağını hesapladı. Ekip, modellemeyi
tam olarak 400 bin defa çalıştırdıklarını ve
Güneş’in zaman içinde Dünya’daki oksi-
jeni tüketerek yeryüzünün yaşam için
uygun olmayacağını tespit etti. NASA
ekibi çalışmalarından elde ettikleri verilerle
hazırladıkları makalede, Güneş ışınları se-
bebiyle takvim 1.000.002,021’i gösterdi-
ğinde Dünya’daki oksijen miktarının
canlılar için yaşanamayacak seviyede ola-
cağını ileri sürdü.
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Özlem Ertan Dolunay
Ayini romanında, İstan-
bul tarihinde büyük

önemi olan, antik çağda Emir-
gan’da, Kadıköy’de ve tarihî yarı-
madada tapınakları bulunan ay,
cadılık ve yeraltı tanrıçası Heka-
te’ye farklı ve insani bir açıdan
yaklaşıyor. Dark İstanbul Yayın-
ları’ndan çıkan fantastik türdeki
Dolunay Ayini romanı, kitap-
çılarda ve online kitapçılarda
okuyucularla buluşuyor.

Kitap hakkında

Kayıpların gölgesinde
acılı bir çocukluk geçi-
ren Aydan’ın İz-
mir’deki evinden
kaçıp İstanbul’a
gelmesinin elbet
nedeni vardı.
Peki, kadim ken-
tin sokaklarında rast-
ladığı hayaletler ve
rüyalarında dizgin-
lerinden boşalan
içgüdüleri ona
ne anlatmaya
çalışıyordu?
Aydan’a kol
kanat geren
Ece Ha-
nım’ın
antik
öyküle-
riyle
İs-

tan-
bul’da işlenen cinayetler arasında nasıl bir
bağ vardı? Dolunay Ayini’nde, üç kadının
birbiriyle kesişen öykülerini Yunan mitolo-
jisinin, İstanbul’un Pagan tarihinin, tanrı-
çaların izin sürerek takip edecek ve bir
genç kızın içindeki ilaheyi keşfetme süre-
cine tanık olacaksınız. “Aydan’ın sesini
duyan köpekler, ona eşlik eden koro oldu
ve hem melodiler hem de boa yılanının üs-
tünde zıplayarak dans eden kızın yere vur-
duğu ayaklarıyla tuttuğu tempo, tapınağın
belleğine, zamanları aşan bir ayinin anısı
gibi kaydoldu. Şarkı bittiğinde kızın altında
yılan değil, Işık Bey vardı ve adamın yeşil
gözleri şehvetle parlıyordu.”

Özlem Ertan kimdir?

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Proto-
historya ve Önasya Arkeolojisi Bölü-
mü’nden mezun oldu. Âşık Kadınlar
Denizhanesi ve Benim Güzel Ölülerim

adlı romanla-
rıyla olumlu
eleştiriler aldı. 
Korku, bilim-
kurgu ve fan-
tazya
türlerindeki öy-
küleri; Gölge,
Yabani ve
Lemur gibi der-
gilerde yayım-
landı. Olimpos
Öyküleri, Aşkın
Karanlık Yüzü,
Karanlık Yılbaşı
Öyküleri ve Ka-
ranlıktaki Ka-
dınlar adlı öykü
derlemelerine
öyküleriyle ka-
tıldı. Müzik te-
malı korku
öykülerinden

oluşan Hayalet Müzik derlemesinde
hem konsept yaratıcısı ve proje yönet-
meni hem de yazar olarak bulundu.
Aynı zamanda gazeteci ve müzik yaza-
rıdır. 2007’de Agos’ta başladığı gazete-
cilik hayatına Taraf Gazetesi’nde
devam etti. 2010-2016 arasında “Ope-
ratik” ve “Hayalhane” adlı köşele-
rinde opera ve klasik müzik yazıları,
K Dergi’de ise yazarlar ve bestecilerle
ilgili denemeler kaleme aldı. Ayrıca
gazetelerin kent ve kültür-sanat ekle-
rinde editörlük, yazı işleri müdür-
lüğü yaptı. Şu an Evrensel Gazetesi
ile The Voice of Travel Dergisi
başta olmak üzere çeşitli basın or-
ganlarında klasik müzik, opera ve
edebiyatla ilgili yazılar yazıyor,
söyleşiler yapıyor. Yazarımız aynı
zamanda Dark İstanbul Yayın
Kurulu’nda görev almaktadır.

“ Kutsal Cehalet” romanı ile Aşkın Zengin
Akkuş, Fatih’te tarikatların yuvalandığı ma-
hallelerden birinde, bir cinci hocanın

“imam nikâhlı karısı” olarak yaşamını sürdüren
gencecik bir kız ile Orta Çağ İtalya’sında engizis-
yonun haksız yere hücrelere kapatıp işkence ettiği
kadınları konu alıyor. Bu iki çağı bir araya geti-
ren roman, okurlara engizisyonun sa-
nıldığının aksine, Orta Çağda
kalmayıp 2018 İstanbul’una
kadar uzandığını gösteri-
yor. Aşkın Zengin
Akkuş’un gerilim türün-
deki “Kutsal Cehalet”
romanı, kitapçılarda
ve online kitapçılarda
okuyucularla 
buluşuyor.

Kitap hakkında

Ortaçağın karanlık zin-
danlarında yok edilen
“gerçek” mahkûm yaşam-
ları kurguyla harmanlanarak
bu kitapta hayat buluyor. Engi-
zisyon’un, kurumsal kimliğinden sıyrı-
lıp zihinlere sızmadığını mı sanıyorsunuz? Ya
da İstanbul’a hiç uğramadığını?.. Eğer öyleyse,
yanılıyorsunuz!.. Farklı çağlardan, farklı coğ-
rafyalardan, farklı hayatlardan süzülüp gelerek
karanlığa karşı savaşan iki kahraman… Orta-
çağda bir rahibin, iktidar sarhoşluğu yaşayan
kiliseye karşı verdiği savaş, 2018 İstanbul’unda
Cinci Hoca’nın karısı Hanife’ye ışık tutup ona
yol gösterecek. Yolları Sonuncu Köy’de kesişen
bu ikilinin hikâyesi, aydınlık günlere olan inan-
cınızı artırarak umutlarınızı yeniden yeşertecek.
Yeter ki yüzünüzü aydınlığa dönün… Son söz:
Epur si muove! “Dünya gene de dönüyor.”
“Anita’nın banyo sahnesinden etkilenmişti…
Önce evin erkekleri temiz suda yıkanıyor, onla-
rın kirlettiği suda ise kız çocukları, kadınlar ve
bebekler yıkanıyordu. Günümüzde de değişen
bir şey yoktu; erkek pisliğini kadının üzerine

akıtarak temizleniyor, kadını ise kirletiyordu…”

Aşkın Zengin Akkuş kimdir?

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bö-
lümü ve Açık Öğretim Fakültesi Felsefe Bölümü
mezunu olan yazar, iş hayatına bankacılıkla baş-
layıp özel bir şirketin işletme müdürlüğünü üstle-
nerek sürdürdü. Bu görev sonrasında, uzun yıllar

çalıştığı bir firmanın finans bölümünde yöneti-
cilik yapan Akkuş, bir dönem Risk

Yönetim Danışmanlığı yaparak
profesyonel iş hayatına

devam etti. Şu sıralar ken-
dini tamamen edebiyata
adayarak yeni kitaplar
ve projeler üzerinde ça-
lışan yazarımız, aynı
zamanda Dark İstan-
bul Kitap Bölümü’nün
Yayın Kurulu’nda
olup, Genel Yayın Yö-

netmenliği görevini sür-
dürmektedir.

KÜLTÜR SANAT
SALI 9 MART 2021
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koray Varol Okulları’nın kuru-
cusu Eğitim Uzmanı Koray Varol
eğitime yaptığı yatırımlar ve öğ-

rencilere verdiği destekle adından söz ettir-
meye devam ediyor. 4, 5, 6 ve 7. sınıflar için

“Gelecek Başarısı Bursluluk Sınavı” düzenle-
yecek olan Koray Varol Okulları kazanan öğ-
rencilerine o yılı burslu okuma imkanı
sağlıyor. Butik ve özenli eğitim alma fırsatı
yakalayacak olan öğrenciler aynı zamanda

uzman eğitim kadrosuyla geleceğini sağlam
temeller üzerine atma fırsatını yakalayacak-
lar. www.korayvarolokullari.k12.tr adresinde
bulunan bursluluk sınavı başvuru formu ek-
ranını doldurarak başvurunuzu tamamlaya-

bilirsiniz. Sınava son başvuru tarihi ise 13
Mart 2021. Sizler de bu burstan haberdar ol-
masını istediğiniz kişilerle bu bülteni paylaşa-
rak geniş kitlelere duyurulmasını
sağlayabilirsiniz. BARIŞ KIŞ

Koray Varol Okulları’ndan 28 öğrenciye burs

KUTSAL
CEHALET!

Aşkın Zengin Akkuş’un kadına şiddet gerçeğinin “eskiden
neyse şimdi de o” olduğunu anlattığı iddialı romanı Kutsal
Cehalet, Dark İstanbul Yayınları’ndan çıktı

Kadın temalı
yarış başladı
‘Kadın’ın toplumdaki yeri ve önemi
üzerine pozitif bakış açısıyla film
senaryosu üretilmesini hedefleyen
Sancaktepe Belediyesi, ‘Yarınlara
kalsın’ projesi kapsamında kısa film
senaryo yarışması düzenliyor

sevgisi, vefası, sabrı, af
edici yapısı ve anaç yüreği ile
cennetin habercisi toplumun

rol modeli kadınlarımız için sanat ala-
nında düşünen ve üreten kalemleri bir
tema etrafında katma değer üretmeye
çağıran Sancaktepe Belediyesi “Yarınlara
kalsın” projesi kapsamında kısa film se-
naryo yarışması düzenliyor. Yarışmanın
jüri Başkanlığını Türk sinemasının
önemli ismi Hülya Koçyiğit yapacak.
Jüri üyeleri ise ünlü oyuncu İpek Tuzcu-
oğlu, usta yönetmenler Derviş Zaim,
Nazif Tunç, Senarist Hilal Çelenk, Mu-
hammed Emre Kaya, Elif Sude Ha-
mamcı, Mustafa Burak Doğu ve Yeşim
Tonbaz gibi sinema ve tiyatro dünyası-
nın önemli isimlerinden oluşuyor.

Başvuru yapmak mümkün

Yarışmaya katılacak olan adaylar ana te-
maya sadık kalmak şartıyla özgün bir bi-
çimde herhangi bir yerden alıntı
yapmadan şekillendirecekleri eserleri için
Dünya Kadınlar günü olan 8 Mart
(bugün) tarihinden başlayarak 30 Nisan
2021 tarihine kadar başvuru yapabile-
cekler. Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin
,üçüncü olan kişiye ise 5 bin lira para
ödülünün verileceği yarışmaya katılmak
isteyen adaylar, yarışma şartnamesine ve
başvuru bilgilerine
www.yarinlarakalsin.com web sitesi 
üzerinden ulaşıp başvurularını 
yapabilirler. DHA

BM'ye tam
destek geldi

ÜskÜdar Üniversitesi, 2017
yılında yayımlanan “Taciz ve
Ayrımcılığı Önleme Yöner-

gesi” ile özellikle kadınların toplumsal ha-
yatta karşılaştığı bu tür olumsuzluklara karşı
kararlı bir duruş sergilemişti. Üniversite bu
kez de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
BM’nin “Kadının Güçlenmesi Prensipleri”ni
(WEPs) benimseyerek toplumsal cinsiyet ay-
rımcılığı ile mücadeledeki etkinliğini bir kez
daha vurgulamış oldu. 

Biz eşitlikten yanayız

Prof. Dr. Tarhan: “Toplumsal cinsiyet eşitliğini
‘hak’ ve ‘fırsatlarda eşitlik’ olarak yorumluyoruz”
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psiki-
yatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, üniversite olarak
cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm çalışanlar için
özgür ve huzurlu bir ortam oluşturmayı hedefler-
ken, psikolojik baskı ve ayrımcılığa sıfır tolerans
gösterdiklerini kaydetti. Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
şunları söyledi: “2017 yılında yayımladığımız ‘Taciz
ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi’ ile özellikle kadın-
ların toplumsal hayatta karşılaştığı bu tür olumsuz-
luklara karşı kararlı duruşumuzu göstermiştik. Bizler,
toplumsal cinsiyet eşitliğini “hak” ve “fırsatlarda eşit-
lik” olarak yorumluyoruz. Bu nedenle Birleşmiş Mil-
letler (BM) tarafından oluşturulan “Kadının
Güçlenmesi Prensipleri” (WEPs) kapsamındaki 7 il-
keyi benimsemekten memnuniyet duyacağımızı ifade
etmek istiyoruz. Üsküdar Üniversitesi mensupları ola-
rak ‘cinsiyetçiliğin, ırkçılıkla eş değerde bir ayrımcılık’ ol-
duğunu düşünüyoruz. Sadece ülkemizde değil, tüm
dünyada kadınlara karşı gerçekleştirilen fiziksel ve duy-
gusal zorbalıkların her zaman karşısında durmaya devam
edeceğimizi, kadınların güçlendirilmesi için ulusal ve ulus-
lararası platformlarda her türlü desteği sağlamaya hazır
olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz”.

Kutsal! Değerler bahane edilerek insanlara da-
yatılan vahşi yaşam tarzları, günümüzde de

aynen devam ediyor. Tıpkı ortaçağ engizisyo-
nunda olduğu gibi… Töre, adet, inanç adı altında
söndürülen hayatların toplumda açtığı yarayı an-

latan kitabı okurken duygu patlamasına hazır
olun! Sayfaları çevirirken de kendinizi tut-
mayın ve ağlayın. Dökeceğiniz gözyaş-

ları kitabın size aşılayacağı
farkındalığın kanıtı 

olacaktır.

Yayınevinin
NOTU

Dolunay Ayini 
sizleri bekliyor

Yazar, arkeolog, gazeteci Özlem Ertan’ın İstanbul’un pagan dönemiyle bugününü, tanrıçalarla günümüz
kadınlarını bir araya getirdiği üçüncü romanı Dolunay Ayini, Dark İstanbul Yayınları’ndan çıktı

Çocuklar
için uyarılar

Çocukların okula gidemediği, sosyalleşe-
mediği ve paylaşım yapamadığı bu süreçte
ailelere büyük sorumluluk düştüğünü belirten

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Çocuk ve Ergen
Psikiyatri Uzmanı Dr. Rümeysa Alaca, “Çocukların okula
gitmesi sadece eğitim almak olarak değerlendirilmemeli.
Okul, çocuğun gününü planlamasına yardımcı olan, sohbet

edebildiği, oyun oynayabildiği bir taraftan da
her yönüyle kendini geliştirmesine fırsat

sağlayan, sosyal etkinlik ve fiziksel hare-
ketlilik imkânı sunan ama aynı zamanda
aileden uzak kalıp anne babayı özlemesi
için de fırsat oluşturan bir yer” açıklama-
sında bulundu.

Ailenin kontrolünde olmalı

Özellikle bu dönemde ebeveynlere çocukların
kaybettiği tüm bu ilgi alanlarını doldurmak, onlarla

birebir iletişim kurmak, normal rutinlerine devam
etmelerini sağlamanın oldukça önemli olduğu-

nun altını çizen Dr. Rümeysa Alaca, “Çocukla-
rın teknoloji ile geçirdiği sürenin ailenin

kontrolünde olması gerektiğini vurguladı. Ay-
rıca uzun süre ekran başında oturarak vakit
geçirmenin fiziksel ve psikolojik zararlarından
çocukları korumaları gerektiğini belirtti. Tek-
noloji ile geçirilen sınırsız saatler yerine hi-
kâye okuma, kelime ve kart oyunları, dolap
düzenleme, el işi aktiviteleri, dans etme, ufak
tiyatro gösterileri planlama, sessiz sinema, eğ-
lenceli taklitler yapma ve karikatür çizme gibi
aktiviteler planlanabilir” şeklinde konuştu.
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Mİslİ.coM İspanya'nın Barcelona kulü-
bünde pazar günü yapılan ve üç adayın
yarıştığı başkanlık seçimini, 2003-2010 yıl-
ları arasında kulüp başkanı olan Joan La-

porta'nın kazandığı açıklandı. Barcelo-
na'da kulüp üyesi olan bazı futbolcular da
oy kullanırken, takım kaptanı Lionel Mes-
si'nin ilk kez oy kullanması dikkati çekti.

Ayrıca Kovid-19 salgınından dolayı ilk
defa izin verilen mektupla oy kullanmaya
20 bine yakın kulüp üyesinin katıldığı 
bildirildi.

Medİpol Başakşehir Teknik Direktörü
Aykut Kocaman, Süper Lig'in 29. hafta-
sında Gençlerbirliği'ni deplasmanda son
dakika golüyle 1-0 yenerek uzun süre
sonra galip geldikleri için mutlu oldu-
ğunu söyledi. Karşılaşmadan sonra dü-
zenlenen basın toplantısında konuşan
Kocaman, düşme hattındaki takımlar
arasında yapılan maçların önemine dik-
kati çekerek, şöyle konuştu: "İçinde bu-
lunduğumuz grup birbirleriyle oynarken
can havliyle mücadele ediyor. Bütün
maçın stratejisini bu çok etkiledi. İki
takım da mutlaka kazanmak istiyordu.
Telafinin azaldığı dönemde bu duygu
daha da öne çıkıyor. Özellikle ilk yarı
maçı daha fazla kontrol etmek amacın-
daydık, nispeten başarılı da odluk. Tehlike
üretemedik. İkinci yarının ilk 15 dakika-
sından sonra ihtiyaçlar davranışlara yön
vermeye başladı. İki takım da kazanmayı
çok istiyordu. Son dakikalarda biraz da
son şampiyon Başakşehir takımının apo-
leti üstünde olmasından dolayı, oyuncu
kalitesi skora etki etti. Uzun zaman sonra
kazanmak da bizim için son derece
önemliydi." Kadına şiddete de tepki gös-
teren Aykut Kocaman, "Ülkemizin kana-
yan yaralarından biri kadına şiddet. Hem
dünkü olayı şiddetle kınıyorum hem de
Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutlu-
yorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da ikinci laporta dönemi Başladı

SP  R
Başakşehir
nefes aldı

İngİltere Premier Lig ekiplerinden Li-
verpool, konuk ettiği Fulham'a 1-0 yenile-
rek kötü gidişatını sürdürdü. Ligin 27.
hafta karşılaşmasında, son dönemde üst
üste kaybettiği puanlarla zirve yarışından
uzaklaşan Liverpool, kümede kalma mü-
cadelesi veren Fulham'ı Anfield Stadı'nda
konuk etti. Fulham, bir dönem Galatasa-
ray forması da giyen Mario Lemina'nın
45. dakikada attığı golle Liverpool'u 1-0
mağlup etti. Son şampiyon Liverpool'da
milli futbolcu Ozan Kabak, sakatlığı ne-
deniyle takımının maç kadrosunda yer al-
madı. Bu sonuçla Liverpool, evinde art
arda oynadığı 6'ncı maçtan da puan ala-
madı. 43 puanla 7. sırada yer alan Liver-
pool, gelecek sezon Avrupa arenasında
mücadele etme şansını da tehlikeye soktu.
Fulham ise puanını 26'ya çıkartarak ligde
kalma umudunu sürdürdü.

liverpool
eriyor

Galatasaray'ın
Kolombiyalı yıldızı
Radamel Falcao, 
2-2 berabere
kaldıkları Sivasspor
maçının ardından
yayıncı kuruluşa
konuştu. Falcao,
“Başta Fatih 
Terim hocama,
yardımcılarına, tüm
takım arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum.
Zor dönemde bana
hep destek oldular.
Bugün de tekrar 
sahalara döndüm”
şeklinde konuştu
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S üper Lig'in 29. haftasında Sivass-
por'u konuk eden Galatasaray,
sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Şampiyonluk yolunda kritik 2 puanı
evinde bırakan Galatasaray'da goller
Radamel Falcao'dan geldi. Yaklaşık 4.5
ay sonra formasına kavuşan Kolombi-
yalı yıldız, 90 dakika sonrası yayıncı
kuruluşa konuştu. Falcao uzun bir ara-
nın ardından dönüş yapmanın sevindi-
rici olduğunu ifade ederek, “Uzun bir
aradan sonra tekrardan formama ka-

vuşmam, sahaya dönmem çok güzel bir
duygu. Başta Fatih hocama, yardımcıla-
rına, tüm takım arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. Zor dönemde bana hep des-
tek oldular. Bugün de tekrar sahalara
döndüm.” şeklinde konuştu.

Gayet iyi döndüğümü
düşünüyorum

Maç içerisinde kendini rahat hissettiğini
dile getiren Kolombiyalı santrfor, “Allah’a
çok şükürler olsun ki gayet iyi döndü-
ğümü düşünüyorum. Kendimi iyi hisse-
diyorum. Maç içinde rahat hissettim.
Yapmam gereken tek şey takım arkadaş-
larıma en iyi seviyede destek verebilmem,
onlarla beraber olabilmem. Şu an tek
odaklandığım şey bir sonra oynayacağı-
mız Kayserispor maçı.” ifadelerini 
kullandı.
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Azerbaycan’da, 2019 yılında düzenlenen EYOF yarışında yaşadığı sakatlık ve antrenman
sırasında bir otomobilin çarpması sonucu yaranan ve arkadaşlarının "Bir daha koşamaz"

dediği İbrahim Karateker, Bulgaristan’daki U20 Balkan Şampiyonası’nda 2'inci oldu
Muş’un merkez Konukbekler
Beldesinde yaşayan Karateker
Ailesi'nin 6 çocuğundan en kü-
çüğü olan 19 yaşındaki İbrahim
Karateker, Muş ve Türkiye’yi en
iyi şekilde temsil ediyor. Talih-
sizliklerin yakasını bırakmadığı
milli atlet Karateker, tüm aksilik-
lere rağmen pes etmeyerek ai-
lesi ve hocalarının desteğiyle
yeniden sahalara dönüp Türki-
ye’nin yüz akı oldu. İstanbul’da
yapılan Balkan u20 şampiyo-
nası 3000 metre engelli yarı-
şında birinci olan milli atlet
karateker, 14 şubat'ta Bulgaris-
tan'daki u20 Balkan şampiyo-
nası'nda ise 2'inci oldu. 6 yıldır

bu sporu yaptığını, son iki yıldır
ise milli olduğunu söyleyen Ka-
rateker, "2019 ylında Azerbay-
can'da koşarken diz kabağım
kaydı ve menisküs oldum. Özel-
likle rakiplerim ve bazı arka-
daşlarım, 'Bir daha koşamaz'
dediler. Ama doktorlar beni
umutlandırmıştı. Moralimi boz-
layıp çalıştım kısa sürede eski
günlerime döndüm. 
Ama 23 Ekim 2020'de Muş'ta
antreman yaparken bir otomo-
bil çarpması sonucu kalçamda
zedelenme ve incinme oldu. İki
günü hastanede olmak üzere
20 gün yattım. Ama bunu da
yendim ve pistlere döndüm"

diye konuştu.

Her şey çok onur verici

İstanbul'da Balkan u20 şampi-
yonası 3000 metre engellide bi-
rinci, Bulgaristan'daki u-20
Balkan şampiyonası'nda ise
2'inci olduğu için çok mutlu oldu-
ğunu söyleyen Karateker, "Ül-
kemi temsil etmek ve Türk
Bayrağını dalgalandırmak onur
verici. 16 ülkenin katıldığı Bulga-
ristan’da il sıralarda yer alıyor-
dum fakat sakatlığımdan dolayı
sıkıntı yaşayınca ikinci oldum.
Kendimi toparladıkan sonra es-
kisi gibi pistlerin tozunu ataca-
ğım" dedi.

Madrid derbisinde 
kazanan kimse yok
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında oynanan Madrid
derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid 1-1 berabere kaldı
Wanda Metropolitano Stadı'nda
oynanan karşılaşmanın 15. dakika-
sında Luis Suarez'in golüyle 1-0
öne geçen Atletico, bu avantajını
maçın sonuna kadar koruyamadı.
İkinci yarı art arda gelen Real
Madrid ataklarını durduran kaleci
Jan Oblak, 88. dakikada Karim
Benzema'nın golüne engel ola-
madı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Real Madrid, Eylül 2017'den bu
yana Atletico Madrid'in iç saha
maçlarını oynadığı yeni stadı
Wanda Metropolitano'daki yenil-
mezlik unvanını (1 galibiyet, 3 be-
raberlik) korudu. Ligdeki 168
randevuda Real Madrid'in 89, Atle-

tico Madrid'in ise 39 galibiyeti bu-
lunurken, 40 karşılaşma beraber-
likle sonuçlandı. Maç sonrası
İspanyol televizyonuna konuşan
Benzema, "Bu beraberlik, ligin bit-
mediğini, lig şampiyonluğunun
halen bizim aklımızda olduğunu
gösteriyor." ifadesini kullandı.
Diğer yandan Madrid derbisinin
sonucu, haftayı deplasmandaki
Osasuna galibiyetiyle kapatan Bar-
celona'ya yaradı. La Liga'da bir
maçı eksik olan Atletico Madrid,
59 puanla liderliğini sürdürürken,
ikinci sıradaki Barcelona'nın 56,
üçüncü Real Madrid'in ise 54
puanı bulunuyor.

Bursaspor çok üzüyor
Bursaspor, Bolu deplasma-
nındaki mağlubiyet sonrasında
Play-Off hattının 10 puan geri-

sine düşerek umutlarını zora
soktu. Spor Toto 1’inci Lig’de
mücadele veren Bursaspor,
25’inci hafta karşılaşmasında
deplasmanda konuk olduğu
Beypiliç Boluspor’a 2-1 mağ-
lup oldu. Bu sonuçla 34 pu-
anla 9’uncu sırada kalan ve
Play-Off hattı ile arasındaki
puan farkı 10’a yükselen Bursa
temsilcisi, bitime 9 hafta kala
şansını oldukça zora soktu.
Yeşil-beyazlıların, bir üst basa-
maktaki Ankara Keçiörengücü

ile arasındaki puan farkı da
6’ya çıktı. Bursaspor, ligin
ikinci yarısında bir türlü istik-
rar sağlayamadı. İkinci yarıya
deplasmanda Adana Demirs-
por galibiyetiyle başlayan
Bursa ekibi, sonraki 7 maçında
sadece bir kez kazandı, bu mü-
cadelelerin 5’ini ise kaybetti.
Bursaspor son 7 haftanın en
başarısız ekiplerinden biri ola-
rak dikkat çekerken, Play-Off
iddiasından da giderek 
uzaklaştı.
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Milli boksör Elif Güneri, tüm kadınların 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı-
ğını söyledi. Kadınlara kendilerine inan-
maları tavsiyesinde bulunan Güneri,
“Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğimi ve
onurlandırdığımı düşünüyorum. Biz de
kadın olarak birçok sıkıntıdan geçtik.
Şimdi böyle kendimizi ispat etmiş, kendi
ayakları üstünde durabilen güçlü bir kadın
konumundayız. Buradan gençlerimize ve
kadınlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Ben
çok çalıştım ve inandım. İnanarak çalıştım
ve başardım. Bütün kadınlarımıza çok ça-
lışmalarını ve kendilerine inanmalarını tav-
siye ediyorum. Kadın istesin dünyaları
yerinden oynatır” diye konuştu.

Ön yargıları yıktık 

Erkek sporu olarak görülen boksta ön

yargıyı yıktıklarını vurgulayan Elif Gü-
neri, şunları kaydetti:“Başarı elde ettikten
sonra evet kadınlar da başarabilir imajı
yarattık ülkemizde. Ben bu konuda
Cumhurbaşkanımıza ve eşleri Emine Er-
doğan Hanımefendi’ye çok teşekkür edi-
yorum. Bizleri her türlü onurlandırdılar,
gururlandırdılar ve bizi ödüllendirdiler.
Bizler de çok zorlu ve meşakkatli yollar-
dan geldik. Boks erkek sporu olarak gö-
rülüyor ve düşünülüyor. Boksör
olduğum için ilk başlarda ‘Seni döverler,
ağzını burnunu kırarlar’ dediler ve insan-
ların gözünde hep o imaj vardı. Ama
bizim rakiplerimiz de kadın. Kendi fiziki
şartlarımıza ve kilomuza göre yarışıyo-
ruz. Mücadele sporu yapıyoruz. Her
zaman şunu savunurum: Kadın her
zaman mücadelenin içinde, hatta merke-

zinde olmalı. Bu ön yargıyı yıktığımız
düşünüyorum. Türkiye’de mücadele
sporu yapıp da başarılı olan çok kadın
sporcumuz var ve hepsini çok tebrik edi-
yorum. Ben de bunlardan biriyim ve
mutluyum.”

Kız çocuklarına değer verin

Boksa başladığı günden beri kız çocukla-
rıyla ilgili projeleri hayal etmeye başladı-
ğını anlatan Güneri, “Temele inmek
istiyorum çünkü onlar geleceğin kadın-
ları ve anneleri. Yeni bir nesil istiyorsak
alttan düzeltmeye başlamalıyız diye dü-
şünüyorum. Aynı zamanda ben beden
eğitimi öğretmenliği de yapıyorum. İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ile pandemi-
den sonra kız çocukları ile ilgili 
projelerimiz var” ifadelerini kullandı.

Sivasspor maçında
sonradan oyuna
dahil olan Sofiane
Feghouli ise hazır
bir görüntü ver-
medi. Son haftalara
girilirken, Galatasa-
ray'ın katkı bekle-
diği Cezayirli
futbolcuya özel an-
trenman programı
planlanıyor.
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Bahçeşehir yıkıldı!
İlk dakikalarda Munford ve Peters’ın basketle-
riyle etkili olan Bursa temsilcisine, Stimac’ın sa-
yılarıyla cevap veren Bahçeşehir Koleji, 5.
dakikayı 8-11 önde geçti. Evans’ın da skor katı-
sıyla hücumda ritim bulan İstanbul ekibi, İsmet
Akpınar’dan da verim alınca pe-
riyodu 14-24 önde tamamladı.
İkinci periyoda Oğuz’un basket-
leriyle başlayan Bursa ekibi,
Bircevic ve Birkan’dan gelen dış
atış isabetleri sonrası farkı 4’e
indirdi: 24-28. Savunma ağırlıklı
geçen bu süreçte  her iki ekip de
kolay atış şansı bulmakta zor-
landı. Evans ile konuk ekip farkı
yeniden çift hanelere çıkarma-
sına karşın, soyunma odasına
30-36 üstün girdi. Dönüşte kar-
şılıklı sayılar görülürken, savun-

masını sertleştiren ev sahibi Munford-Oğuz iki-
lisinden skor katkısı alırken, 25. dakikada Pe-
ters’ın dış atış isabetiyle eşitliği sağladı: 40-40.
Akabinde Munford’un basketiyle de öne geçen
Bursa temsilcisi, bu avantajını korudu ve final

periyoduna 50-49 üstün başladı.
Son periyot Kadji’nin dış atış isa-
betiyle başladı. İki ekip de bu bö-
lümde skorer bir görüntü
çizerken, üç sayı çizgisi gerisin-
den yüksek yüzde ile oynayan
Frutti Extra Bursaspor, skor
avantajını sürdürdü. Maçın son
dakikasına 65-64’lük ev sahibi
ekibin üstünlüğü ile girildi. Sha-
yok, serbest atışları değerlendire-
rek takımını rahatlatırken, Frutti
Extra Bursaspor mücadeleyi 67-
64 kazandı. DHA

ING Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor, son anları nefes
kesen mücadelede evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 67-64 yendi

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri inanarak çalıştığını
ve başardığını belirterek, “Bütün kadınlarımıza çok çalışmalarını ve kendilerine
inanmalarını tavsiye ediyorum. Kadın istesin dünyaları yerinden oynatır” dedi
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Şampiyonluk yolunda MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Demir
Grup Sivasspor karşısında da yara alan Galatasaray'da teknik heyet ve
futbolcular kenetlendi. Sarı-kırmızılılar yeni seriye hazırlanıyor
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S üper Lig'in 29'uncu hafta-
sında Sivasspor'u ağırlayan
Galatasaray, rakibiyle 2-2

berabere kaldı. Son 2 maçta 5
puan kaybeden Sarı-kırmızılılar,
bu sonuçların ardından liderliği
de kaybetti. Ankaragücü maçı
11'inden biri mecburi toplamda 6
değişiklik yapan teknik direktör
Fatih Terim'in kadro tercihleri de
maç sonrası tartışılırken, kalan 12
maçla ilgili futbolcular ve teknik

heyet kenetlenme yaşadı. Tüm
maçlarını kazanıp şampiyonluğu
hedefleyen Galatasaray'da, önü-
müzdeki hafta oynanacak Hes
Kablo Kayserispor maçında da ilk
11'de değişiklikler yaşanacak.Bel-
handa cezalıCezalı duruma düşen
Belhanda'nın yokluğunda teknik
direktör Fatih Terim, hafta bo-
yunca yeni format üzerinde ça-
lışma yapacak. Sivasspor maçında
çok kritik hatalara imza Martin

Linnes'e de kulübe yolu gözüktü.

Tek sevinç Falcao
Radamel Falcao'nun Sivasspor
maçına ilk 11'de başlayıp 2 gol
kaydetmesi ise Sarı-kırmızılılar
adına en sevindirici gelişme oldu.
Mostafa Mohamed de bu maçla
cezasını tamamlarken, iki santrfo-
run da formda ve hazır olması
teknik heyetin elini güçlendirdi.
DHA
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Kariyerinin ilk ATP Challenger finaline Rus-
ya'da uzanan Altuğ Çelikbilek, 123 dakikalık
final mücadelesini 6-4, 3-6, 6-4 ile üç sette kay-
bederek turnuvayı ikincilikle tamamladı. Rus-
ya'nın St. Petersburg şehrinde sert zeminde
düzenlenen ATP Challenger turnuvası Grand
Palace Championship'te sırasıyla; Khumoyun
Sultanov, Alexey Vatutin, Jesper De Jong ve
Artem Dubrivnyy'i mağlup eden Altuğ Çelikbi-
lek finalde Zizou Bergs ile karşılaştı.Belçikalı
raket Bergs karşısında Çelikbilek ilk seti 1-5 ge-
riden 5-4'e getirse de set 6-4 Bergs'in üstünlüğü
ile tamamlandı. İkinci sette etkili oyunu ile ra-
kibi karşısında üstünlük kuran Altuğ Çelikbilek,
6-3 ile seti kazanarak maçı final setine taşıdı.
Mücadele devam edecekHer iki oyuncunun da
servislerine tutunduğu final seti büyük bir mü-
cadeleye sahne oldu. Çelikbilek beşinci oyunda
3 kez servis kırma şansını değerlendiremezken
skor 4-4'teyken bir kez daha bu fırsatı kaçırdı.
5-4 geriye düşen Altuğ Çelikbilek, kendi servi-
sinde maça tutunmaya çalıştı, set 6-4 Bergs'in

üstünlüğü ile tamamlandı. Geçen hafta açıkla-
nan sıralamada kariyerinde 286 ile en yüksek
sıralamaya ulaşan Çelikbilek yeni açıklanacak
sıralama ile kariyerinin en iyisini geliştirmeye
devam edecek. Temsilcilerimiz Altuğ Çelikbilek
ve Cem İlkel gelecek hafta tekrar Grand Palace
Championship'in ikinci turnuvasında 
mücadele edecek.



MÜGE YÜCETÜRK

Ş işli Belediyesi, pandeminin getirdiği
zorluklara rağmen, kadınlara yönelik
çalışmalarından taviz vermedi. Gerek

kadın istihdamını destekleyen, gerekse ka-
dınlar için hukuki, psiko-sosyal ve sosyo-
ekonomik destek sağlayacak pek çok
projeyi hayata geçirdi. Şiddete maruz
kalan kadınların başvurabilecekleri ‘Şişli
Kadın Danışma Merkezi’, Kadına Yönelik
Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü
olan 25 Kasım’da hizmete açıldı. Kaptan-
paşa Mahallesi’nde yer alan Kadın Da-
nışma Merkezi, şiddete maruz kalan tüm
kadınların hiçbir ayrımcılığa uğramaksızın
varsa çocuklarıyla birlikte başvurabilecek-
leri, hem kendileri hem de çocukları için
gerekli psikolojik, hukuki ve sosyal desteğe
ulaşabilecekleri ya da yönlendirme alabile-
cekleri bir merkez olma özeliği taşıyor.

Acil Danışma Hattı yayılacak

Şişli Belediyesi, kadınlara yönelik şiddete
ilişkin toplumsal farkındalığı arttırmak ve
şiddetle mücadele mekanizmalarını yay-
gınlaştırmak amacıyla geçtiğimiz Kasım
ayında Türkiye Kadın Dernekleri Federas-
yonu ile işbirliği protokolüne imza attı.
Protokol kapsamında, kadınların şiddet ve
istismar vakalarında ihtiyaç duydukları hu-
kuki, psikolojik ve sosyal destek mekaniz-
malarına erişimlerini kolaylaştıracak
şekilde Federasyon bünyesindeki; (0549)

656 96 96 ve (0212) 656 96 96 (7/24) Acil
Yardım Hattı numarası yaygınlaştırılacak.

Kadın istihdamı çok önemli

Şişli Belediyesi, istihdama doğrudan katkı
yapan yeni bir girişime daha imza atarak
geçtiğimiz Eylül ayında, pandemi süre-
cinde komşularının ve sağlık çalışanlarının
kullanımına yönelik forma, önlük ve maske
dikimi yapılması amacıyla Şişli Belediyesi
Dikimevi’ni hizmete açtı. Dikimevi’nde,
MUDEM ve Save The Children işbirliğiyle
İŞKUR üzerinden şu anda 25 kişi istihdam
ediliyor.

Mahallelerde kadın 
istihdamı arttırılacak

Şişli Belediyesi, ilçede yaşayan kadın istih-
damını önceleyen, sağlıklı ve güvenilir gı-
daya erişim hedeflerine ulaşılmasında, her
mahallenin kendi mutfağını kurma, güvenli
gıdayı işleme, kendi yerel kadrolarını oluş-
turma sürecinin uygulanacağı “Mahalle
Mutfakları” projesini hayata geçirdi. Bu
kapsamda Şişli Merkez Mahallesi’nde
oluşturulan ilk Mutfak, geçtiğimiz Kasım
ayında hizmete açıldı. “Mahalle Mutfak-
ları”, öncelikli olarak çalışmayan kadınların
projeye katılımını amaçlanıyor. “Mahalle
Mutfakları” ile kentlilik, komşuluk ve daya-
nışma bilincini harekete geçirerek, mahalle-
lerde kadın öncelikli istihdam sağlanması,
Şişli’de işsizliğin ve kent yoksulluğunun az-
altılması hedefleniyor.

‘KaDın İsterse Her Şeyi Başarır' slo-
ganıyla bir ilke imza atan Esenyurt
Belediyesi’nin kadın müdürleri, kur-
dukları folklor ekibiyle, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’ne özel halk
oyunları etkinliği düzenledi. Daha
önce halk oyunları oynamamış mü-
dürler, bir araya gelerek bir ekip
oluşturdu. Oluşturulan halk oyun-
ları ekibi, 2 ay gibi kısa bir sürede
Horon, Zeybek gibi Türkiye’deki
çeşitli yörelere ait oyunlarından
oluşan bir gösteri hazırladı. Ça-

lışma ortamından ve günlük hayattan
bir nebze uzaklaşabilmek için kendile-
rine sosyal bir etkinlik alanı oluşturan
kadın müdürlerin, 8 Mart için yöresel
kıyafetler eşliğinde hazırladıkları gös-
teriler, Esenyurt Belediyesi’nin sosyal
medya hesaplarında yayınlandı.

Kadın isterse 
her şeyi başarır

Bu tür sosyal etkinliklerle tüm kadın-
lara örnek olmayı hedeflediklerini söy-
leyen Esenyurt Belediyesi Emlak ve

İstimlak Müdürü Tazegül Polat, “Biz,
daha önce hiç halk oyunları oynama-
mış müdür arkadaşlar olarak bir
araya geldik. Çalışma ortamından ve
günlük hayattan bir nebze uzaklaşabil-
mek için çalışmalara başladık. İki ay
gibi bir sürede, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’ne özel, halk oyunların-
dan oluşan bir gösteri hazırladık. Gör-
dük ki kadın isterse her şeyi başarır. 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü
kutluyoruz” dedi.
BaRıŞ KıŞ

ESENYURT BELEDiYESi
8 MART’I KUTLADI

Esenyurt Belediyesi’nde görev yapan kadın müdürler, oluşturdukları folklor ekibiyle, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’ne özel, çeşitli yörelere ait halk oyunlarından oluşan bir gösteri düzenledi.
Belediyenin sosyal medya hesaplarında yayınlanan gösteri, vatandaşlardan büyük beğeni topladı
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KADINLAR DINLENDI 

Şişli Belediye Belediyesi Başkanı Muammer
Keskin, Dünya Kadınları Günü nedeniyle şu
açıklamalarda bulundu: “Bir toplumda kadın-
lar ne kadar güçlenirse, toplum da o kadar
güçlenir, gelişir. Biz Şişli’de kadınlarla birlikte
daha güçlüyüz. Kadınların güven içinde yaşa-
dığı, fırsatlara erişimde, katılım ve temsilde
eşit olduğu bir Şişli için hep birlikte çalışıyo-
ruz. Yerel yönetim olarak kadınların yaşam
koşullarının iyileşmesini öncelikli politikaları-
mız arasında görüyoruz. Eğitimden sağlığa
kadar yaşamın her alanında onlar için hizmet-
ler üretiyoruz. Kadınlara yönelik mesleki kurs-
larımız ve özel sağlık hizmetlerimizle
hayatlarının her alanında kadınların yanla-
rında olmaya devam edeceğiz.”

Her zaman 
yanlarındayız

Kadın varsa

düzen vardır
Gaziosmanpaşa Belediye

Başkanı Hasan Tahsin Usta,
8 Mart Dünya Kadınlar

Günü dolayısıyla belediyede
görev yapan kadın 

personellerle bir araya
geldi. Usta, “Kadınlarımıza
çok şey borçluyuz. Onların

olduğu yerde her şey olması
gerektiği gibi. Kadın varsa

düzen de var, huzur da var,
mutluluk da var” dedi

8 marT Dünya Kadınlar
Günü etkinlikleri kapsamında
Başkan Usta, belediyenin
kadın çalışanlarını Gazios-
manpaşa Kültür ve Sanat
Merkezi’nde ağırladı. Sanat
akademisi öğrencilerinin
müzik dinletisiyle açılışı yapı-
lan programda Usta, belediye
personeli nezdinde tüm kadın-
ların Dünya Kadınlar Gü-
nü’nü kutladı. Programda
konuşan Başkan Usta, “Bizim
toplumumuzda kadınların yeri
her zaman farklıdır. Vatanın
korumasında, geçmişte olduğu
gibi 15 Temmuz'da da yine en
ön saflarda kadınların oldu-

ğunu her defasında yüreklilikle
sizlerle paylaşıyoruz. Toplu-
mun dönüşmesinde, zihniyetin
dönüşmesinde, toplumun ge-
lişmesinde, her zaman kadın-
larımızın öncülük ettiğini ifade
ediyoruz. Kadının olduğu
yerde umut vardır, rahmet var-
dır, bereket vardır, gayret var-
dır. Güçlü kadın yapısının
olduğu toplum, her zaman
güçlüdür” dedi.

60 bin kadınımıza 
destek olduk 

Kadınlara her alanda destek
olduklarını ifade eden Başkan
Usta, “Bugüne kadar 60 binin

üzerinde kadınımıza mesleki
anlamda destek olduk. Satış
ofislerimiz şu anda 1.600 ha-
nımefendiye gelir kapısı ol-
maya devam ediyor. Dönüşüm
mutfağında 5 binin üzerinde
kadınımıza evdeki marifetlerini
daha etkin hale getirsinler diye
eğitimler veriyoruz. Sporda,
sanatta, kültürde, her zaman
ve her yerde kadınlarımızın ol-
masını can-ı gönülden destek-
liyoruz. Bu hizmetleri artık
daha da ileriye taşıma nokta-
sında hassasiyet duyduğumuz
çalışmalara kadın eli değsin is-
tiyoruz” diye konuştu. 
SEMANUR POLAT

Her biri taktir edilesi
TÜrki-

ye’nin en
büyük kişi-

sel bakım ve
kozmetik mal-

zemeleri üretici-
lerinden 2018 yılı

ihracat lideri Giz
Kozmetik, üretim-

den Ar-Ge’ye, labora-
tuvardan pazarlamaya

kadar yüzde 60’ı geçen
kadın iş gücüyle 5 kıtaya

ulaşıyor. Giz Kozmetik Yö-
netim Kurulu Başkanı İbra-

him Zengin, “Kadınlar iş haya-
tında çok daha dikkatli, titiz ve
sabırlı oldukları için işletmelerin
büyümesine büyük katkı sağlı-
yor. Her biri taktir edilesi” dedi.
Zengin, “5 kıta ve 80’den fazla
ülkeye kozmetik malzemesi
ihraç ediyoruz. 2018’in ihracat
lideriyiz. Renkli kozmetik sektö-
ründe Türkiye’nin en hızlı bü-
yüyen şirketlerinden biriyiz.
Dünyanın en büyük markaları-
nın çözüm ortağıyız. Tüm bu
başarıların kaynağı kadın çalı-
şan popülasyonumuzun yüksek

olması” diyen Giz Kozmetik
Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him Zengin, “Kadın çalışan sa-
yısı ile başarı arasında doğru
orantı var” dedi ve ekledi:
“Kadın çalışanlar işletmelerin
büyümesine katkı sağlıyor” ifa-
delerini kullandı.

Kadınlar daha başarılı 

Kadınların her zaman daha ba-
şarılı olduğunu da anlatan Zen-
gin, “Giz Kozmetik, kadınların
aktif olduğu, üretime ve yöne-
time doğrudan katıldığı bir ya-

pıyla faaliyetlerini sürdürdüğü
için başarılı oluyor diyen İbra-
him Zengin, “Kadınların dik-
katli, titiz ve sabırlı yaklaşımı,
firmamızı dünya ile yarışan bir
kaliteye ulaştırıyor. Ürünlerimi-
zin yüzde 90’ı kadınlara sesleni-
yor. Bu sebeple Ar-Ge’den
laboratuvara, üretimden pazar-
lamaya kadın çalışan popülas-
yonu yüksek bir şirketiz.
İstihdamın yaklaşık yüzde 70’i
kadınlardan oluşuyor. Bu da
beraberinde sürdürülebilir kali-
teyi getiriyor.” dedi.

Mozart’ın kadınları
Cemal Reşit Rey(CRR) Konser Salonu bu yıl 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yine farklı bir
yaklaşımla kutluyor. İki konserden oluşan prog-
ramın ilki olan, “Mozart’ın Kadınları” 7 Mart
Pazar akşamı ilk gösterimini yaptı. Müzik tari-
hinde farklı kadın karakterlerini en ince ve derin
şekilde betimleyen Mozart’ın operalarındaki ka-
dınların psikolojik durumları, kişilikleri ve ilişki-
lerini yaşayış biçimleri yalnız müzikte değil,
genelde sanat tarihinde bambaşka bir yere
sahip.  Mozart’ın Kadınları konserinde üç başa-

rılı soprano, Ayten Telek, Dilruba Bilgi ve Nazlı
Deniz Süren, üç operadan ikişer kadına sesle-
riyle hayat verdi. Figaro’nın Düğünü, Don Juan
ve Sihirli Flüt’ün, saf, bilge, köylü, soylu ve hır-
çın karakterleri ve bazı uvertürler, konseri unu-
tulmaz bir Mozart şölenine dönüştürdü. CRR
Sanat Yönetmeni Cem Mansur ise konser ön-
cesi metin yazarlarıyla tarihte eşi görülmeyen
bir işbirliği ile büyük bestecinin bu kadınları
müziğiyle nasıl ete kemiğe büründürdüğünü
anlattı.

Burcu 
Esmersoy
parladı

ÜnlÜ kozmetik markası Farmasi, Ins-
tagram çekimleri için Burcu Esmer-
soy'la iş birliği yaptı. Sadece sevdiği,
kullandığı markalarla işbirliği yapan
ünlü model, Farmasi ürünlerinin gü-
zellik sırlarından biri olduğunu da
açıkladı. Instagram’da dört milyon ta-
kipçisiyle özellikle yaratıcı Reels vi-
deoları çok ilgi çeken Burcu

Esmersoy, en beğendiği Farmasi
ürünleri ile çekim yaptı ve kadın gü-
cüyle yükselen markayı takipçileri ile
paylaştı. Farmasi’nin en sevilen mak-
yaj ürünlerinden Glam Up Göz Farı
Paleti ve Çift Etkili Double Lash
Masra’ya odaklanan Burcu Esmer-
soy, kadın gücünü yükselten marka-
larla daha sık çalışacağını ifade etti.

ERKEKLER
cALIsTI

Şişli Belediyesi, Dünya Kadınlar 
Günü’nü kadın hakları ve istihdamını arttırıcı

birçok ses getiren projeyle karşıladı. Ayrıca
Dünya Kadınlar Günü’ne özel izinli olan

kadın personeller bir günlüğüne tüm
işleri erkeklere emanet etti


