
Deplasmanda Sivass-
por ile berabere kalarak
zirve yarışını sürdüren
Galatasaray'da yıldız
futbolcu Radamel 
Falcao, son dönem-
deki skorer perfor-
mansıyla göz
dolduruyor. Fal-
cao, özellikle son
haftalarda attığı
gollerle kalitesini
göstermeye 
başladı. I SAYFA 15

ÇOK RENKLİ BİR LİSTE

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Eski AK Partili bakanlardan
Ali Babacan’ın liderliğindeki

Demokasi ve Atılım Partisi’nin 
kuruluş dilekçesi bugün resmen
İçişleri Bakanlığı’na verildi. Kısalt-
ması “deva” olarak belirlenen par-

tinin kurucular
kurulu listesi de
açıklandı. 
Listede AK 
Partili eski
bakan ve millet-
vekillerinin yanı
sıra, çok dikkat
çeken isimler de
yer aldı. 
I SAYFA 7
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Deva Partisi’nin 
kurucuları belli oldu

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

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Türkiye Belediyeler

Birliği'nin düzenlediği 'Afet Riskini
Azaltma ve Deprem Toplantısı'nda
konuştu. Bakan Soylu depremle
karşılaşma, depremi yaşama 
gerçeği olduğunu belirterek, 
Türkiye'nin deprem miladının so-
nuçları itibarıyla 1999'daki Mar-

mara depremi olduğunu söyledi.
1999'dan bu yana büyük dönüşüm
gerçekleştirdiklerini vurgulayan
Bakan Soylu, “Türkiye Afet 
Müdahale Planı konusunda gün-
cellemeler yapacağız. Zihnimizde
hep büyük İstanbul depreminin
antrenmanını jimnastiğini 
yapıyoruz” açıklamasını yaptı. 

ç
iSTANBUL DEPREMiNiN JiMNASTiĞiNi YAPIYORUZ

Beklenen İstanbul depre-
mine vurgu yapan Bakan

Soylu, “Benim korkum şu; bizim
zamanımızda olur da sorumlulu-
ğunu taşıyan biri olarak tarihe kara
bir adam olarak geçmekten Allah'a
sığınırım” diye konuştu. Siyasi 
popülizmle deprem konusunda alı-
nacak tedbirlerin ters orantılı oldu-

ğunu ifade eden Soylu, “Kentsel
dönüşümü tamamlamak lazım;
kusura bakmayın doğru yapalım;
ama vatandaşın tepkisini çekelim,
riskli bölgelere buldozerle girmek-
ten başka çare yoktur. Enkazların
altında kalan insanların yakarışla-
rını duyan birisiyim. Biz güçlü bir
devletiz” dedi.  I SAYFA 7
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KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ACiLEN TAMAMLAMAK LAZIM

SAYFA 4

Türkiye’de 
su efsaneleri 

Utku KIZILTAN SAYFA 5

Kadın 
emektir!

Ayhan ONGUN

İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm 
hakkında açıklama yapan Süleyman 

Soylu, “Siyasi popülizmle deprem 
konusunda alınacak tedbirler ters 

orantılıdır” dedi. Kentsel dönüşümün 
acilen yapılaması gerektiğini ifade eden

Bakan Soylu, “Kusura bakmayın doğru 
yapalım; ama vatandaşın tepkisini 
çekelim, riskli bölgelere buldozerle 

girmekten başka çare yoktur”
diye konuştu

SÜRÜCÜ ŞAHBAZ, GÖZYAŞLARI iÇiNDE KAZAYI ANLATTI
D-100 Karayolu Büyükçekmece
istikametinde 41 ADU 936 plakalı

otomobiliyle Gurur Şahbaz, seyir halindeydi.
Şahbaz'ın iddiasına göre, yarışan iki otomo-
bilin kendisini sıkıştırması üzerine kullandığı
otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti,
bariyerlere çarptıktan sonra havalanarak karşı

şeride geçti. Karşı yönden gelen Eyüp 
Zorlu'nun kullandığı 34 BPL 600 plakalı 
otomobile çarparak takla attı. Büyük korku
yaşayan ve yaşadığı kazayı anlatan sürücü
Gurur Şahbaz, “Bu insanlara pist versinler.
Ölüyoruz parası önemli değil. İnsan canı 
parayla ödenmiyor” diye konuştu. I SAYFA 3
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YERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

Yerine kayyum atandıktan
sonra tutuklanan Diyarbakır

eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Selçuk Mızraklı, hakim karşısına
çıktı. Mızraklı terör örgütüne üye
olmak suçundan Diyarbakır 9. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yargılanan
Mızraklı, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis 
cezasına çarptı-
rıldı. Geçen yıl
nisan ayında
görevinden alı-
nan Mızraklı,
ekim ayından
bu yana Kayseri
Bünyan 
Cezaevi’nde 
tutuklu 
bulunuyor.

ç

Selçuk Mızraklı’ya
9 yıl hapis cezası

Selçuk Mızraklı

İKTİDARI DEFALARCA UYARDIK

CHP Parti Sözcüsü Faik 
Öztrak, “Kapalı kapılar ar-

dında Rusya aracılığıyla Esad ile
konuştuğunuzu dünyaya beyan
eden siz oldunuz” eleştirisinde 
bulunarak, “Biz bunlar olmasın diye
iktidarı defalarca uyardık, kendile-
rine beş madde-
lik yol haritası
verdik. Erdo-
ğan’ın defalarca
söylediği ateşkes
sözünü bir 
mutabakat 
metninde göre-
medik” ifadele-
rini kullandı. 
I SAYFA 7
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Mutabakatta 
ateşkes yok!

Faik Öztrak

SARAYLARDA VİRÜS ALARMI

Dünyayı tehdit eden korona-
virüs nedeniyle İstanbul'daki

saraylar ve müzelerde dezenfeksi-
yon işlemleri artırıldı. Bu kapsamda
Dolmabahçe Sarayı'nın bahçe ve 
iç kısımları ekipler tarafından 
ilaçlandı. Dolmabahçe Sarayı 
Dış Hizmetler Sorumlusu Metin
Güllü, “Koronavirüsü önlemek için
dezenfeksiyon ilacımızı kullanmaya
başladık” dedi. I SAYFA 5
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Dolmabahçe
dezenfekte edildi

1952 ile 2000 yılları arasında zirvede
olan şirketlerden yüzde 65'i bugün 

tarihten silindi. Bu rakamı verme sebebim
okuyacağınız bugünkü söyleşi ile çok alakalı.
Adı isminin baş harflerinden oluşan SBK 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran
Korkmaz, tam da bu duruma düşen, kredisini
ödemekte zorlanan, her açıdan riskli durum 
taşıyan şirketleri satın alıyor. Onların duru-
munu iyileştirerek belki de kendi deyimi ile
bire on kazanarak büyüyor. “Tanrı'nın beni çok

özel yetiştirdiğini düşünüyorum” diyen
Sezgin Baran Korkmaz, “Kendime birisini
örnek almak istersem, Bill Gates'i örnek almak
isterim. Çok fazla sanat ve kültürle arası olan
biri olduğumu söyleyemem. Maldivler'e
tatile gitmek yerine mülteci kamplarına
gidiyorum. Hırslı değilim. Merhametli-
yim. Şanslıyım. Niyetim de iyi olunca
iyi hissederim” diyor. 
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OLUM YARISI!

TANRI BENi COK OZEL YETiSTiRDi
Son yılların ünlü iş

insanlarından Sezgin 
Baran Korkmaz,  

Maldivler'e tatile gitmek 
yerine mülteci kamplarını 

tercih ettiğini belirterek,
“Tanrı'nın beni çok özel

yetiştirdiğini düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı

HIRSLI DEĞiLiM, MERHAMETLiYiM

MEHMET MERT’in
SÖYLEŞiSi SAYFA 16'DA 
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ATTI

FALCAO
KALiTESi

Sezgin 
Baran 
Korkmaz

BELEDiYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI YAPTI
Belediye başkanlarına kentsel dönüşüm çağrısında bulunan Soylu, 
“Belediyelerimiz daha fazla taşın altına elini sokmalı. 'Şu kadar oy', 'şu kesim
bana böyle kızar' 'bunu tatmin edemem' anlayışında olduğumuz zaman biliniz ki
daha farklı sonuçlarla karşılaşırız, bilanço daha ağır olur. Hiçbir maliyet 
depremin maliyetinden daha büyük olmayacaktır” uyarısını yaptı. 

Ali Babacan

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK

Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, ceza infaz kurumları

bünyesinde mesleki eğitim merkez-
leri kurulacağını belirterek, “Cum-
huriyet tarihinde ilk defa bir mesleki
eğitim okulu açılmış olacak” dedi.
Bakan Gül, “Bu da ülkemiz için, 
cezaevinde bulunan tutuklu ve
hükümlülerimiz için önemli bir
adımdır, önemli bir hizmettir” 
açıklamasını yaptı. I SAYFA 7
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Cezaevlerinde 
okul açılacak

BELGESEL GÖSTERİMİ YAPILDI

7 girişimci kadının başarı hi-
kayelerini anlatan '7 Kibele'

belgesel gösterimi Büyükçekmece'de
yapıldı. Gösterim sonunda konuşan
Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Kadınlarımızın hikayesini dinledik.
Kadınlara karşı şiddet
hareketi, kadınlara
karşı işlenen 
suçların bittiği
kadın erkek 
eşitliğinin kurul-
duğu bir
dünya is-
tiyoruz”
dedi. 
I SAYFA 4
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7 kadının hikayesi
Büyükçekmece’de

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Silivri

Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz’ı ziyaret etti. 
Belediye çalışmaları 
hakkında Erdoğan'a bilgi
veren Yılmaz, Silivri için
gece gündüz çalışmala-
rını sürdürdüklerini ifade

etti. Yılmaz’ı seçimler-
deki başarısından dolayı
tebrik eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ise Cumhur
İttifakı ile belediye 
hizmetlerinin Silivri’ye
yansıtılmasının çok
önemli olduğunu söyledi.
I SAYFA 8
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ZİYARETİ

“SEYAhAT etmek ulaşmaktan daha iyidir”
demiş Buddha. Bu söze canı gönülden 

katılarak, gezimi-

zin ikinci bölümü ile Nepal’i anlatmaya
devam edelim. Gelişmemiş, fakir ülkelerin
kaderini maalesef Nepal de yaşıyor.SEVİM GÜNEY’İN GEZİ YAZISI SAYFA 13'TE 

YÜKSEKLERDE BiR ÜLKE; NEPAL

HABERİN DEVAMI SAYFA 5

EŞiT BiR DÜNYA 
HAYALiMiZ VAR

Büyükçekmece'de iddiaya 
göre yarış yapan iki aracın
sıkıştırması nedeniyle direksiyon
hakimiyetini kaybeden sürücü,
karşı şeride geçerek bir 
otomobile çarptı

İTTİFAK 
ZİYARETİ

Volkan
Yılmaz

Recep
Tayyip 

Erdoğan
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eT Ve SaRkÜTeRİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Yazar ve TSM sanatçısı Onur Akay'ın seneler önce kurduğu, kendi adını verdiği, özel haberleriyle kısa sürede
kurumsallaşan Onur Akay Medya, 4 senedir ödül dağıtmaya devam ediyor. 4. kez düzenlenen Onur Akay Medya
Yılın Ödülleri töreni geçen sene de olduğu gibi Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlendi

G örkemli törenin sunuculu-
ğunu yapan isim Akit
TV'de yayınlanan Gün

Başlıyor programının sunucusu
Serkan Aksarı oldu. Türkiye gene-
lindeki engelli kardeşlerimizin ver-
diği oylarla belirlenen isimler, tek
tek ödüllendirildi. Törenle birlikte
1990 yılında sanat hayatına başla-
yan Onur Akay'ın da 30. sanat yılı
kutlandı ve Akay ödüllendirildi.
Akay, ödülünü ise konservatuarda
hocası olan usta müzisyen Ahmet
Özden'in ellerinden aldı.

Yılın annesi Wilma

Milat ve Melodi adında iki çocuğu

bulunan oyuncu manken ve model
Wilma Elles, yılın annesi seçildi.
Ödülünü ünlü oyuncu Esra Sön-
mezer'in elinden alan Elles, an-
neyle ilgili konuşma yaparken
gözyaşlarına hakim olamadı ve
yere oturdu. Ölen annesinden yola
çıkarak bütün annelerin değerli ol-
duğunu belirten güzel oyuncunun
duygusal konuşması büyük alkış
aldı.

Evlilik sürprizi yapıldı

Sahneden önce kulise gelerek su-
nucuya ulaşan iki genç, evlenme
teklifini sahneden yapmak istedi-
ğini belirtti. Sunucu Serkan Aksarı

ise gençlerini kırmayarak hayalle-
rini gerçekleştirdi.

Hakan Aysev'in Ayağı Kırıldı

Opera sanatçısı Hakan Aysev, yılın
sanatçısı ödülüne layık görüldü.
Ayağı kırıldığı için ödülünü almaya
gelemeyen Aysev, bir video gönde-
rerek hayranlarına teşekkür etti.

İsmail Gökgez de ödül verdi

Onur Akay Medya'nın en genç ya-
zarı olan ve Damga Gazetesi ma-
gazin yazarı İsmail Gökgez, geçen
sene olduğu gibi bu sene de ödül
verdi. Hürriyet Gazetesi'nden Beh-
lül Aydın'ın ödülünü takdim eden

Gökgez, meslektaşı gelmeyince
ödülünü Esra Sönmezer'e verdi.
Genç gazeteci Gökgez, geçen sene
usta gazeteci Tayyar Işıksaçan'a
ödül vermişti.

Duygu Özay kızının 
ödülünü aldı

'İyi ki Geldin' şarkısıyla Yılın Şar-
kısı ödülüne layık görülen Tuğba
Özay, şehir dışında olmasından
dolayı ödülünü almaya gelemedi.
Annesi Duygu Özay'ın ödülünü
almasını isteyen usta manken, an-
nesine bir de not yazdı. Bu özel
not Duygu Özay tarafından 
sahnede okundu.

Ü nlü bir bebek alışveriş marka-
sının dergisine kapak yıldızı
olan başarılı şarkıcı Nadide

Sultan, dergiye özel bir röportaj verdi.
Yaptığı açıklamalarla gündeme
bomba gibi düşen Sultan, kapakta oğ-
luyla birlikte poz verdi. İlk kez oğluyla
birlikte kamera karşısına geçen ve

dergi kapağına konuk olan ünlü şar-
kıcı, "Kaan ile birlikte daha da güçlen-
dim. Annelik, tüm kalbinin artık
evladına ait olması demek. Kendimi
oğluma ve eşime adadım." dedi. Güzel
oyuncu evliliğini, hamilelik sürecinde
yaşadıklarını ve oğlu Kaan ile ilgili
merak edilenlere içtenlikle yanıt verdi.  
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Ünlü jüri üyesi, manken ve modacı
Ivana Sert, yine çok konuşulacak
bir itirafa imza attı. Güzel tele-
vizyon kişiliği, "Son 10 yıldır, kıyafet
makyaj ve saça para vermiyorum.
A'dan z'ye her şeyim sponsorlara
ait, yani bedava" dedi.

ONUR AKAY MEDYA YILIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Onur Ödülü: Cengizhan Sönmez
ve Cengiz Semercioğlu
Yılın Sanatçısı: Hakan Aysev
Yılın Annesi: Wilma Elles
Yılın Magazin Gazetecisi: 
Behlül Aydın
Yılın Şarkısı: Tuğba Özay 
(İyi Ki Geldin)
Yılın Magazin Programı: 
Gel Konuşalım
Yılın Magazin Sunucusu:
Ece Erken ve Bircan Bali
(Beyaz TV)
Yılın Yapımcısı: 
Bilal Özbilge
(Beyaz TV)
Yılın Ana 
Haber
Programı:
Fatih Por-
takal ile
Fox Haber 

Berna Tan

Duygu özay - 
Tuğba Özay'ın annesi

Esra Sönmezer -
Wilma elles

İsmail Gökgez
Esra Sönmezer

ESRA 
SÖNMEZER’E

ÖDÜLÜNÜ
MAGAZİN 

YAZARIMIZ
GÖKGEZ

VERDİ

Reyhan Cansu

Onur Akay ve 
sunucu Serkan Aksarı

4 YILDAN BERİ
DEVAM EDEN 

ORGANİZASYONDA
10 DALDA ÖDÜL 

VERİLDİ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

KAZLICESME’DE
ODUL GECESI

Ödül alan isimler
ise şu şekilde:
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Şahbaz’ın 
idiasına göre,
yarışan iki oto-
mobilin kendi-
sini sıkıştırması
üzerine kullan-
dığı otomobilin
direksiyon haki-
miyetini kaybetti,
bariyerlere çarp-
tıktan sonra ha-
valanarak karşı

şeride geçti. 

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRAKYA HALKININ 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

Büyükçekmece’de
iddiaya göre yarış
yapan iki aracın 
sıkıştırması 
nedeniyle 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybeden 
sürücü, karşı şeride
geçerek bir 
otomobile çarptı.
Büyük korku
yaşayan ve 
gözyaşları içinde
kazayı anlatan 
sürücü, “Şoktayım.
Şu insanlara pist
versinler. Her gün
video çekiyorlar biz
de böyle oluruz”
diye yarış yapan
sürücülere tepki
gösterdi

K aza saat 11.00 sıralarında D-
100 Karayolu Büyükçekmece
Mevkii'nde meydana geldi. D-

100 Karayolu Büyükçekmece istikame-
tinde 41 ADU 936 plakalı otomobiliyle
Gurur Şahbaz, seyir halindeydi. Şah-
baz’ın idiasına göre, yarışan iki otomo-
bilin kendisini sıkıştırması üzerine
kullandığı otomobilin direksiyon haki-
miyetini kaybetti, bariyerlere çarptıktan
sonra havalanarak karşı şeride geçti.
Karşı yönden gelen Eyüp Zorlu'nun
kullandığı 34 BPL 600 plakalı otomo-
bile çarparak takla attı. Zorlu şans eseri
kazadan yara almadan kurtulurken,
hafif şekilde yaralanan Şahbaz devrilen
araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar
üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk
edildi.

Ölüyoruz parası önemli değil

Büyük korku yaşayan ve yaşadığı kazayı
anlatan sürücü Gurur Şahbaz yarış
yapan sürücülere tepki gösterdi. Şah-
baz, "Kumburgaz tarafından gelirken,
sağ taraftan bir araç geldi bir başka
araçla yarışıyorlardı. Beni aralarına al-
dılar. Bana vurdular. Gözümü açtım bir
baktım 'başka arabaya vurdum mu' onu
bile hatırlamıyorum şoktayım. Bu ülke-
deki bu insanlara pist versinler. Her gün
sosyal medyada böyle videolar çekilirse.
Biz de böyle oluruz. Her gün video. Ev-
liyim çocuğum var. Biz de gazlayalım
biz de yarışalım. Herkes gazlıyor. Ölü-
yoruz parası önemli değil. İnsan canı
parayla ödenmiyor" diye konuştu.

Direk üzerime uçtu

Kazaya karışan diğer sürücü Eyüp
Zorlu ise "Direk üzerime uçtu karşı şe-
ritten. Hiçbir şey görmedim sadece üze-
rime uçtuğunu gördüm" dedi. Kaza
nedeniyle D-100 karayolu Silivri istika-
metinde trafik yoğunluğu oluştu. Her
iki sürücü de polis ekiplerince yapılan
kontrolde alkolsüz çıktı. Kazaya karışan
araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken
trafik normal seyrine döndü. DHA

olAy, Beyoğlu, Dolapdere
Caddesi'nde dün, saat
13.00 sıralarında meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre, Irmak
Caddesi üzerinde asayiş denetimi
yapan 'Yunuslar' diye tabir edilen mo-
torize polis ekipleri, şüphelendikleri bir
otomobili durdurmak istedi. 'Dur' 

ihtarına uymayan sürücü ise polis
ekiplerinden kaçmaya başladı. Bunu
gören ekipler, durumu aynı cadde üze-
rinde bulunan ekip arkadaşlarına bil-
direrek otomobili kovalamaya başladı.
Yolun kesildiğini gören şüpheli, kaçışı
sırasında el arabasıyla hurda toplayan
yaşlı adama çarparak 50 metre savrul-

duktan sonra durabildi. Otomobilin
kaza yapmasıyla polis ekipleri şüphe-
liyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Kazada yaralı olarak ele geçirilen şüp-
heli, çarptığı yaşlı adamla birlikte aynı
ambulansla Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. DHA

Camları kırdı
ayağına sıktı

olAy saat 13.30 sırala-
rında Esentepe Mahallesi
İnönü Caddesi üzerinde

meydana geldi. Sezai T., park halin-
deki otomobilde oturduğu sırada
aracın yanına gelen eli silahlı bir kişi,
onun otomobilden inmesini istedi.
Sezai T. araçtan inmeyince, saldırgan
silahının kabzasıyla otomobilin cam-
larını kırmaya başladı. Bu sırada
araçtan çıkan Sezai T., yaya olarak
kaçmaya başladı. Ardından saldır-
gan, Sezai T.’ye ateş etti ve olay ye-
rinden kaçtı. İhbar üzerine olay
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Ayağından vurulan Sezai T.
ambulansla Kartal Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırı anı kamerada

Olay anı güvenlik kamerasına saniye
saniye yansıdı. Görüntülerde silahlı
saldırganın park halindeki otomobi-
lin yanında bulunduğu, Sezai T.’nin
ise yaya olarak kaçtığı ve saldırganın
Sezai T.’ye ateş ettiği görülüyor. Bir
görgü tanğı, "Buradaki galerinin sa-
hibiyim. Dükkanımızın önünde tartı-
şıyorlardı. Bağrışmalara, tartışmalar
dışarı çıktık. Ayırmaya çalıştık, mü-
dahale ettik. Bayan da vardı yanla-
rında. Yanlarına gittik. ‘Siz
karışmayın aile meselesi.’ dediler. Biz
de karışmadık hanımefendiye sorduk
yapabileceğimiz bir şey var mı diye.
O zaten ağlıyordu bir şey söylemedi.
Biz de içeri girdik. Birkaç dakika
sonra birbirlerine vurmaya başlayıp
ateş ettiler. Vurulan önce lastikçiye
girdi, orada bir daha arbede yaşandı.
Vurulan sonra yaralı vaziyette benim
dükkanıma girdi. Öbürü zaten kaçtı
gitti" dedi. DHA

Ortalığı birbirine kattı

KAZA SONRASI 
YARIS ISYANI!

Beyoğlu'nda 
otomobiliyle 

polisten kaçan
şüpheli, yol

kenarında giden
hurdacıya çarparak

kaza yapmasıyla
yakalandı

Kardeş acısı
tarif edilemez

Sadece Pınar Baykan
için değil her türlü şiddete
maruz kalan tüm kadınlar

için mücadele edeceklerini belirten
ağabeyi Fatih Umay, "acımız çok
taze. 8 Mart dünya Kadınlar Günü
arifesinde yaşanan bu olayda Pınar
Baykan’ı, kardeşimi kaybetmenin
acısı tarifsiz. Tabiki de bu işin sonuna
kadar takipçisi olacağız. ancak şunu
söylemek istiyorum; Ülkemizde bu
sorun kronik bir sorun hale gelmiş
durumda. Pınar canımız ilk değil, her
gün ülkenin çeşitli noktalarında kadın
cinayetleri devam etmekte. Buna ül-
kemizin yöneticileri olsun, sivil top-
lum kuruluşları olsun, duyarlı insanlar
olarak mutlaka bir el atılması gerekti-
ğini ve bu cinayetlere bir son veril-
mesi gerektiğini düşünüyorum. artık
yeter. Sadece Pınarımız için değil, her
türlü şiddete maruz kalmış tüm ka-
dınlar için mücadelemizi sürdürece-
ğiz, çaba göstereceğiz" ifadelerini
kullandı.

Nehir’ler annesiz kalmasın

Pınar Baykan’dan kalan tek hatıra
olan 2 yaşındaki yeğenleri Nehir'i top-

luma faydalı bir birey olarak yetiştire-
ceklerini belirten Fatih Umay, "Çocuk
küçük olduğu için ne olduğunun far-
kında değil. anlamaya başladığında
hayat onun için çok daha zorlaşacak.
Kolay bir süreç olmayacak. Sonuna
kadar onun yanında olacağız ve top-
luma faydalı bir birey olmasını sağla-
yacağız" şeklinde konuştu. Kadın
cinayetlerinin son bulmasını isteyen

yenge elif Umay ise "Bu son olsun
artık. Bunun sonunun getirilmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. Hep 3. sayfa
haberi olarak başkaları yaşadığı
zaman bizim başımıza gelmeyecek-
miş gibi hissediyoruz. Bundan sonra
bunu yaşayabilecek olan kadınları bir
şekilde koruyabilmeliyiz. Başka Ne-
hir’ler annesiz kalmasın" diye 
konuştu. dHa

8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Fatih’te eşi tarafından bıçaklanarak
öldürülen Pınar Baykan’ın ağabeyi ve yengesi konuştu. Ağabey Fatih Umay,
"Acımız çok taze. Pınar Baykan’ı, kardeşimi kaybetmenin acısı tarifsiz" dedi

Kartal'da eli silahlı saldırgan,
park halindeki otomobildeki
kişiye saldırdı. Otomobilin
camlarını kıran saldırgan, 

araçtan inerek kaçan kişinin
arkasından ateş ederek

ayağından yaraladı

Ekmek teknesinde
saldırıya uğradı

Beyoğlu, Örnektepe
Mahallesi, Mimar Sinan
Caddesi üzerinde geçen

perşembe 17.30 sıralarında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesine
ait bakkalda duran Helef Elgaz, olay
günü arkadaşıyla birlikte dükkanın
önünde oturuyordu. Bu sırada cad-
denin karşı tarafından gelen T.K. si-
lahını çıkartarak Halef Elgaz'a ateş
etti. T.K.'nın silahından çıkan kurşun-
ların isabet etmesiyle Halef Elgaz
kanlar içinde yere yığılırken T.K. ise
olay yerinden yaya olarak kaçtı. Silah
sesleri üzerine dışarı çıkan sokak sa-
kinleri Elgaz'ın yerde yattığını gö-
rünce durumu sağlık ekiplerine
bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık
ekipleri yaralı Halef Elgaz'ı ambulan-
sla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırdı. Elgaz hasta-
nede yapılan tüm müdahalelere rağ-
men hayatını kaybetti.

Şüpheli yakalandı

Halef Elgaz'ı silahla öldüren şüpheli
T.K. ise kısa bir süre sonra polis ekip-
lerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli-
yeye sevk edilen şüphelinin tutukla-
narak cezaevine gönderildiği
öğrenildi. Öldürülen Halef Elgaz'ın
babası Ferhan Elgaz, "Oğlumun
kimseyle bir problemi yoktu” dedi. 

Beyoğlu'nda 17 yaşındaki
Halef Elgaz ailesine ait bakkal
dükkanının önünde uğradığı
silahlı saldırı sonucu ağır
yaralı olarak kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti

Çorapta 
uyuşturucu

AvcılAr'dA polisin
şüphe üzerine durdur-
duğu Suriye uyruklu

kişinin mont cebindeki çorabın
içinden 9 gram uyuşturucu made
ve 13 uyuşturucu hap çıktı. 8 ayrı
suçtan kaydı bulunan ve 'Tehdit
ve hakaret' suçundan arandığı
belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

Suriye uyruklu

Denizköşkler Mahallesi, Ahmet
Kaya Caddesi'nde şüphe üzerine
durdurulan Suriyeli Abdulkader
Ghalla A. isimli kişinin üzerinde
arama yapıldı. Şüphelinin mon-
tunun sağ cebinde siyah renkli
çorap içerisinde küçük kilitli şef-
faf poşetler içerisinde yeşil renkli ,
toplam 9 gram ağırlığında 10
küçük paket, aynı çorap içeri-
sinde beyaz kilitli poşet içerisinde
sarı renkli ve üzerinde simge bu-
lunan, uyuşturucu olduğu değer-
lendirilen 13 hap bulundu. GBT
ve UYAP sorgulamasında şüp-
helinin 'Tehdit ve hakaret' aran-
dığı belirtilirken hakkında 8 ayrı
suçtan kayıt bulunduğu belir-
lendi. 



8 Mart Dünya Kadınlar Günü kap-
samında 7 girişimci kadının başarı
hikayelerini anlatan “7 Kibele” bel-

gesel gösterimi büyük ilgi gördü.  Kasap,
demirci ustası, ayakkabı tamircisi, çoban-
lık gibi zorlu meslekleri icra eden kadınla-
rın başarı hikayelerini anlatan belgesel
zaman zaman duygusal anların yaşanma-
sına da neden oldu.

Tabloları tek tek inceledi

Büyükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü dolayısı ile bir dizi etkinlik
düzenledi. Büyükçekmece Atatürk Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerin
ilki kadın ressamların sanat eserlerinden
oluşan serginin açılması ile başladı. Kur-
dele kesimi ile kapılarını açan sergide ta-
mamı kadınlar tarafından çizilen onlarca
tablo sergilendi. Çizdikleri tabloların ba-
şında bekleyen kadın ressamlara Belediye
Başkanı Akgün, lavanta çiçeği hediye ede-
rek, tabloları tek tek inceledi.

Belgesel gösterildi

Program Orhan Tekeoğlu'nun yönetmenli-
ğini yaptığı, Türkiye İsrafı Önleme Vak-
fı’nın (TİSVA) Türkiye Grameen
Mikrofinans Programı'ndan yararlanan
Mardin'den Zerge Torun, Aydın'dan Sevi-
lay Köseoğlu, Artvin'den Meryem Alpas-
lan, Gaziantep'ten Seher Toprak,
İstanbul'dan Melek Yılmaz, Mersin'den
Fatma Kalkan ve Diyarbakır'dan Güler
Bal ismindeki 7 girişimci kadının hikaye-
sini anlatan “7 Kibele” adlı belgesel
gösterildi. 

Hep birlikte kuracağız

Gösterim sonunda konuşan Belediye Baş-
kanı Hasan Akgün, “Bugün 8 Mart

Dünya Kadınlar Günü, bütün kadınları-
mızın gününü kutluyorum. Türkiye'nin çe-
şitli yerlerinden gelen her birinin hayatı
özel bir hikaye olan, 7 kadının hayatını
içeren 55 dakikalık '7 Kibele' isimli belgesel
ile onların nasıl bir uğraş verdiklerini gör-
dük. İşte demirci ustası, kasap ve ayakkabı
ustası olan kadınlarımızı gördük. Kadınla-

rımızın hikayesini dinledik, çok ayrıcalıklı
bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutla-
dık. Buradaki bu sevgili kadınlarımızın
şahsında bütün kadınlarımızın kadınlar
gününü kutluyorum. Ama bugün özellikle
şunu da ifade etmek gerekiyor. Kadınlara
karşı şiddet hareketi, kadınlara karşı işle-
nen suçların bittiği kadın erkek eşitliğinin

kurulduğu bir dünya istiyoruz. İnşallah bu
dünyayı hep birlikte kuracağız” diyerek
sözlerini tamamladı. Belgeselin yönetmeni
Orhan Tekeoğlu “Her dokunduğumuz ka-
dının hikayesi aslında başlı başına bir bel-
gesel. Müthiş başarı öyküleri bizleri son
derece etkiledi. 7 kadına tekrar teşekkür
ediyorum” dedi. 
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İSTANBUL4

İ stanbul, İstanbul olmadan önce başın-
daki krallardan birinin çok güzel bir
kızı varmış. Kızının güzelliği ne kadar

çoksa kralın kıskançlığı da o kadar fazlay-
mış. Genç prenses gezmeye çıktığında onun
yüzüne bakanlar hemen cezalandırılıyor, göz-
leri dağlanıp kör ediliyorlarmış. Günlerden
bir gün prenses çarşıya alışverişe çıkmış, ko-
ruyucular önden gidip "Herkes başını öne
eğsin prensesimiz geçecek. Onun yüzüne ba-
kanın gözleri dağlanacak" diyerek uyarmış-
lar. Kalabalığın içinden bir genç, prensesin
geçeceği yolun kenarına doğru ilerleyip ken-

dini siperlenip beklemeye başlamış. Birazdan
prenses geçtiğinde bir an göz göze gelmişler.
Genç adam prensesi, prenses genç adamı dü-
şünür olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş. 

Genç adam bir gün bir yolunu bulup giz-
lice saraya girmiş. Ve prenses ile görüşmek
üzereyken yakalanmış. Ölüm cezasıyla ceza-
landırılan genç adam için prenses babasına
yalvarmış bu yalvarmalar sonrasında kral
genç adamı bir adaya sürgün etmiş. Adada
tek başına yaşayan genç adam martılarla ar-
kadaşlık kurup onlarla sohbet etmeye başla-
mış. Prensese martılar aracılığıyla haberler

göndermeye ve prensesten haberler almaya
başlamış. Kral bir gün kızının martılarla ko-
nuştuğunu görünce delirdi sanarak korkmuş
ve kızına genç adamı affettiğini onunla evlen-
direceğini söylemiş. Bunun üzerine sevdiğine
bir mektup yazan prenses bunu martılardan
biriyle genç adama göndermiş. Martı gider-
ken de arkasından seslenmiş. "Bütün martılar
düğünümüze davetlidir. Arkadaşlarına haber

ilet." Martı adaya yaklaştığı sırada gördüğü
diğer martılara haberi iletmek için gagasını
açtığında ağzındaki mesaj suya düşmüş. Ve
bütün martılar suya düşen kağıdı bulmak için
su üzerinde dönerek aramaya başlamışlar. O
gün bugündür martılar denizin üzerinde o ka-
ğıdı bulmak için döner dururlarmış.

Körler ülkesinin karşısı

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İs-
tanbul'da milattan önce 680 yılında Megara-
lılar'ın Kalhedon (Bugünkü Kadıköy civarı)
şehrini kurdukları ve daha sonra Marmara
ile Haliç arasındaki tarihi yarımada da ikinci
bir Megara kolonisi olan Byzanstion'un ku-
rulduğu bilinmektedir. Efsaneye göre, ken-

dine yeni bir yurt tutmak için yola çıkan Me-
garalılar'a fikrini almak için başvurdukları
kâhin, yolculuklarının sonunda "körler ülkesi-
nin karşısına" yerleşeceklerini söylemiş.
Byzas önderliğinde ilerleyen Megaralılar İs-
tanbul Boğazı'nın girişinde, sahilin karşı ta-
rafındaki bu enfes güzelliği görmeyip
Kalhedon'a (Kadıköy) yerleşenlerin olsa olsa
körler olacaklarını düşünerek kahinin söyle-
diği "Körler ülkesinin karşısına" geldiklerine
karar vermişler ve burada önderlerinin adını
verdikleri Byzantion şehrini kurmuşlar.

Evet sevgili okuyucularımız, Türkiye'mizin
su efsanelerine bir hafta daha devam edece-
ğiz. İnşallah okurken keyif alıyorsunuzdur.
Sağlıklı kalmanız dileklerimle. 

Türkiye'de su efsaneleri martılar ve su

SAVAŞ ATAK

7 girişimci kadının başarı hikayelerini anlatan '7 Kibele' belgesel gösterimi Büyükçekmece'de yapıldı. Gösterim
sonunda konuşan Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Kadınlarımızın hikayesini dinledik. Kadınlara karşı şiddet 
hareketi, kadınlara karşı işlenen suçların bittiği kadın erkek eşitliğinin kurulduğu bir dünya istiyoruz” dedi 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

7 KadInIn HIKaYeSI

Yoksulluğu azaltmaya çalışıyoruz
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli He-
yeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, bugüne
200 bin kadına mikro kredi verdiklerini be-
lirterek; “Bizde geleneksel olarak hibe
şeklindeki yardımlarla yoksulluğu azalt-
maya çalışıyoruz. Tüm kadınlarımızın
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” ifade-
sini kullandı. Mikro girişimci kadın Melek
Yılmaz ise şunları söyledi: “Şuanda bu-

rada karşınızda kendimi ifade edebiliyo-
rum ya ben sanırım başardım. İnşallah
sizler de başarırsınız. Kendimle gurur du-
yuyorum. Beni sadece Melek Yılmaz ola-
rak görmeyin ben bugün Boğaziçi
Üniversitesi’nde hocalık yapıyorum. İstan-
bul Yerel Afet Gönüllüsü eğitmeniyim. İt-
faiyeciyim. Siz istemezseniz hiçbir şey
olmaz” dedi. 

EŞiT BiR DÜNYA HAYALiMiZ VAR
Kadınlardan aldığı güçle Beylikdüzü’nü
kadın dostu bir kent olarak tasarlayan Beylik-
düzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir
dizi etkinliğe imza attı. Yaşam Vadisi 3. etapta ‘8 Mart
Özgürlük ve Eşitlik Korusu’ için ağaç dikimiyle başlayan
etkinlikler Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde fotoğraf sergisi, söyleşi, imza günü ve tiyatro
gösterimiyle devam etti. Aynı zamanda 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Beylikdüzü’nde top-
lamda 10 bin menekşe Yakuplu, Gürpınar, Kavaklı ve
Beylik Pazarı alanlarında Beylikdüzülü kadınlar için da-
ğıtıldı. Üç gün boyunca devam eden dağıtımlara Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra
Çalık ile birlikte katıldı. 

Omuz omuza kuracağız

Etkinlikler kapsamında ilk konuşmasını Yaşam Vadisi
3.etapta, Lions Kulübü ile birlikte yapılan ağaç dikim et-
kinliğinde gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak her
zaman kadınları önceleyen, toplumda cinsiyet eşitliğini
savunan ve eşitsizliğin karşısında her daim duran bir yö-
netim anlayışı sergileyeceğiz. Kadın erkek eşitliğinin en
üst düzeyde olduğu bir dünya hayalimiz var ve bu hayali
kadınlarla birlikte omuz omuza kuracağız. Burada 350
yetişkin ağacımızı toprakla buluşturuyoruz. Köklerinin
eşitliğe dallarının ise özgürlüğe uzandığı bir dünyayı her
birlikte kuracağız” dedi. Ağaç dikim etkinliğinin ardın-
dan Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte kadınlara
menekşe takdim ederek günlerini kutladı. 

Çalışmaya devam edeceğiz

Beylikdüzü Belediyesi’nin; kadın dostu bir belediye ola-
rak kadınlara yönelik önemli projelere imza attığını vur-
gulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Kente yönelik tüm hizmetlerimizi cinsiyet eşitliği
perspektifiyle ele alıyoruz. Ekonomik anlamda sıkıntı
çeken kadınlara sosyoekonomik destekler sağlıyoruz.
Kız çocuklarının eğitim hayatına daha fazla dâhil olması
adına ücretsiz birçok kurs düzenliyoruz. Belediyemiz
bünyesinde yürütülmekte olan bütün iş ve işlemleri bir
izleme ve değerlendirme kurulu tarafından gözlem al-
tında tutuyoruz. Bu kurul belli dönemlerde toplanıyor ve
belediyenin faaliyetlerini cinsiyet eşitliği temelinde değer-
lendiriyor” dedi. Başkan Çalık konuşmasını, “Bu yıl ka-
dına dönük şiddetle mücadele yerel eylem planımızı
hazırlayarak toplumsal cinsi-
yet eşitliğini sağlamak için
toplumun her kesimini hare-
kete geçirmek istiyoruz. Bu
mücadelede kadının güçlen-
mesi prensibiyle hareket edi-
yoruz. Beylikdüzü’nde
mutlak cinsiyet eşitliğini sağ-
layana dek yılmadan, yorul-
madan çalışmaya devam
edeceğiz” diyerek noktaladı. 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kadın erkek eşitliğinin en üst düzeyde olduğu bir dünya 
hayalimiz var ve bu hayali kadınlarla birlikte omuz omuza kuracağız” diyerek kadınların anlamlı gününü kutladı

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi’nde devam eden etkinliklerde
ise ilk olarak Halkevleri Kadın Kolektif
tarafında düzenlenen ‘Kadınlar Yaşa-
mın Her Yerinde’ isimli fotoğraf sergi-
sinin açılışı gerçekleşti. Açılış sonrası
Trakya Salonu sahnesinde Nevşin
Mengü, Feyza Altun ve Yekta Kopan
yerini alırken kadın erkek eşitliği ve
Türkiye’de kadın olmak üzerine ol-
dukça verimli bir söyleşi gerçekleşti.
Avukat Altun kadın haklarının hukuki
boyutunu yaşadığı olaylarla örnekler-
ken Gazeteci Yekta Kopan ve Nevşin
Mengü hakim olan eril dil ve siyaset
üzerine paylaşımlarda bulundu. Söy-
leşi sonunda Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi
Zehra Çalık, belediyenin kadın Başkan
Yardımcıları ve Meclis Üyeleriyle ko-
nuklara çiçek ve plaketlerini takdim
etti. Programın ardından Yazar Turhan
Eyüboğlu ‘Annemin Şarkıları’ isimli ki-
tabını imzalarken yoğun etkinlik prog-
ramı ‘Aşk Kalıcıdır’ isimli tiyatro
gösterimiyle son buldu. 

KADINLAR YAŞAMIN 
HER YERİNDE
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Bağcılar Belediyesi’nin
desteğiyle Tokat Onbeşli To-
runları Derneği Başkanı

Saffet Gümüş ve beraberindeki iki
sporcunun başlattığı “Şehitler yolunda
Bağcılar’dan Çanakkale’ye” isimli yü-
rüyüş devam ediyor. 2 Mart günü elle-
rinde Türk bayraklarıyla yola çıkan
Saffet Gümüş, Süleyman Ay ve Me-
deni Ay, yürüyüşlerinin 7. Gününde
Edirne’nin Keşan ilçesine ulaştı. Yürü-
yüşçüleri Keşan Mehmet Gemici Cen-
net Bahçesi önünde Keşan Belediye
Başkan Yardımcısı Mustafa Altay ile
Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürü Andaç Gedik karşıladı.

Birlikteliğe ihtiyacımız var

Karşılama sonrası açıklama yapan
Altay, “Tokat İlimizin Onbeşli Torun-
ları Derneği Başkanı Sayın Saffet
Gümüş ağabeyimiz İstanbul’dan Ça-
nakkale’ye varmak üzere 375 kilo-

metre yolu Çanakkale Zaferimizin
105. yıldönümü nedeniyle yola çıktılar.
18 Mart günü şanlı bayrağımızı Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a vermek suretiyle yürüyüşle-
rini sona erdirecekler. Bu güzel gün-
lerde bizim hep birlikteliğe ihtiyacımız
var. Türk milletinin daima nasibi zafer
olsun ve öyle olacaktır inşallah. Ken-
dilerine Keşan’a hoş geldiniz ve yolu-
nuz daima açık olsun diyorum. Sayın
belediye başkanımız Mustafa Helvacı-
oğlu’nun da sizlere selam ve saygıla-
rını iletiyorum" dedi. Altay daha sonra
Keşan Belediyesi’nin bir hediye çanta-
sını Gümüş’e teslim etti. Altay’a teşek-
kür eden Gümüş ise “Sayın Lokman
Çağırıcı’nın sizlere selamlarını iletiyo-
rum. Kendisinin sponsorluğunda bu
yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz”
diye konuştu. Gümüş de bir çerçeve
içinde bir Türk Bayrağı’nı Altay’a 
hediye etti. 

Çanakkale Zaferi’nin 105. Yılında Bağcılar Belediyesi’nin öncülüğünde
Çanakkale’ye yürüyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet
Gümüş ve beraberindeki sporcular, Keşan’da büyük bir coşkuyla karşılandı

Keşan’da 
mola verdiler

Kadınlara 
umut oldu 

EsEnyurt Belediyesi Kültür Akade-
misi bünyesinde açılan, el sanatları
kurslarında eğitim gören kadın kursi-

yerlerin ürettiği el emeği göz nuru ürünler, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzen-
lenen 8 Mart El Emeği Sergisi’nde satışa sunuldu.
Marmara Park AVM’nin zemin katında yer alan
serginin açılışı, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’un eşi Nesrin Bozkurt, Esenyurt
Belediyesi Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan,
Ali Susuz ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ger-
çekleşti. 

15 branşta ürün

Sergide; Takı Tasarım, Örgü Bebek(Amigurumi),
Kurdele Nakışı, Ahşap Boyama, Kat’ı Sanatı,
Çanta Tasarım, Gravür, Moda Tasarım, Keçe Sa-
natı, İğne Oyası gibi 15 farklı branşta tamamen
doğal malzemelerden üretilen, birbirinden renkli
ürünler yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgi göster-
diği sergide satılan ürünlerden elde edilen gelir,
Esenyurtlu kadınlara umut kapısı oldu. 
Esenyurt Marmara Park AVM’de açılan 8 Mart 
El Sanatları Sergisi, 15 Mart Pazar gününe kadar
ziyaret edilebilecek. 

Beylikdüzü
Belediye 
Başkanı
Mehmet
Murat Çalık



K üçükçekmece Belediyesi, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’ne özel sergi-
den, konsere; atölye çalışmasından,

kadın futbol maçına birbirinden anlamlı bir
dizi etkinlik düzenledi. Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Kemal Çebi, Kadınlar Günü
mesajında, "Sevginin, emeğin ve dayanışma-
nın gücüyle tüm kadınların 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Eşit-
likçi ve özgürlüklere saygılı bir kent için daya-
nışma içinde sevgi ve emekle çalışmaya
devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. 

Doğan türküleriyle mest etti

Kadınlar Günü özel konserinde Kürtçe müzi-
ğin uluslararası alandaki önemli temsilcilerin-
den Aynur Doğan, Sefaköy Kültür ve Sanat
Merkezi’nde sahne aldı. Sanatçı, en sevilen
türkülerini Küçükçekmeceli kadınlar için söy-
ledi. Müziğine geleneksel seslerin yanına
umudun, barışın, vicdanın seslerini de ekle-
yen Aynur Doğan’ın seslendirdiği Kürtçe ve
Türkçe türkülere kadınlar, halaylarla eşlik etti. 

10 Nisan’a dek izlenebilecek

Öte yandan Şair, Yazar ve Ressam Muzaffer
Oruçoğlu’nun dünya emek mücadelesinde
öne çıkan kadın temalarının da içinde yer al-
dığı ‘Emek ve Kadına Dair’ başlıklı resim ser-
gisi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde
sanatseverlere kapılarını araladı. Sergi açılı-
şını sanatçının kardeşi Ahmet Oruçoğlu, Kü-
çükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü Güney Özkılınç ve sanatseverler bir-
likte gerçekleştirdi. Muzaffer Oruçoğlu’nun
yeğeni Asuman Oruçoğlu dayısının kadınlara
farklı bir bakış açısı geliştirdiğini ifade ederek,
sanatçıyı ve çalışmalarını “Sıradışı, aşırı mü-
tevazı ve geçmişte yaşayan biridir dayım. Ka-
dınları hiçbir düzene sığdırmaz o. Bir kadın
olarak onunla sohbet ettiğinizde, özgürlüğün
ne kadar önemli olduğunu ifade eder. Burada
da 80'i aşkın tabloda kadın dünyasını konu
alıyor” sözleriyle anlattı. Aralarında "Maria
Suphi ve Derya Kuşları", "Fosforlu Cevriye"
ve "Likovris Yeniden Çarmıha Geriliş - İsa"
resimlerinin de bulunduğu sergi, 10 Nisan’a
dek CKSM’de görülebilecek. 
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Kadın emektir!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle
paylaşacağım duygu ve düşüncelerimi topla-
yacağım yazıma başlık düşünürken, çok 

sevdiğim bir dostumdan bir mesaj geldi
“Kadın emektir dostum, emeğine sağlık.”
Kuşkusuz bu günü bir kutlama ya da anma günü

olarak mı adlandıracağız tartışmaları bir yana 
kadına yönelik söylenecek o kadar çok şey var ki!

Kadın anadır
Kadın sevgidir, sevgilidir,
Kadın barıştır, mücadeledir……
Kadın her şeydir aslında ama hepsinden de 

önemlisi; “kadın emektir”
Çünkü yaşayarak gördük ki, kadın emeği olmadan;

ne analık, ne sevgi, ne mücadele ne de barış 
olabiliyor.

Günün önem ve anlamına ilişkin bunlar iyi, güzel
de asıl bu yüreği güzel, kadim dostumun ardından
söyledikleri önemli.

Şöyle diyordu;
“Sevgili dostum, mücadele dolu yaşamını çok 

yakından bilen biri olarak Bodrum da; daha iyi, daha
güzel, daha insanca ve daha adil bir yaşam için 
verdiğin mücadeleyi, harcadığın emeği takip ediyo-
rum. Kuşkusuz takdir edilecek, insani, demokratik
davranışlar tüm bunlar. Ancak her toplum hak ettiği
yöneticiler tarafından yönetilir. Yaşadığın yerin halkı
halinden memnunsa, sen niye kendini mutsuz edesin.
İnsanlar en kolay kendilerini aldatırmış. Tüm bu ya-
şananlara karşın hala bulundukları yeri Turizmin in-
cisi, kültür başkenti diye kendilerini inandırmışlarsa,
bırak öyle devam etsinler”

Daha başka yazdıkları da vardı ama daha çok
şahsıma yönelik öneri ve değerlendirmeler.

Bu mesajı okuyunca birden soğuk sular serpildi
sanki yüzüme, içime bir ferahlık, yüreğime bir 
dinginlik geldi.

Ve söylendim kendime;
“daha yeni kalbini yoklayan sıkıntı da mı aklını

başına getirmedi.”
“İnsanlar yaşamları boyunca bir kez olsun hangi

yol ve yöntemle olursa olsun, bir statü elde etmişler
ve her ne pahasına olursa olsun, onu korumaya 
çalışıyorlarsa,

Fırsatını buldukları her ortamda kişisel hırs, çıkar
ve egoları için başka insanları yok sayabiliyorlarsa,

Siyaseti bir rant aracı olarak görüyor ve tüm 
ilişkilerini buna göre kuruyorlarsa,

Kişisel beklentilerini, toplumsal yararın önünde 
tutuyorlarsa,

Ve de en önemlisi diğerleri tüm bunlardan rahatsız
olmuyor, hatta oluşan bu yapay güce tapınıyorlarsa”

Bırak istedikleri şekilde mutlu mesut! Yaşasınlar.
İlçe başkanı görev ve yetkilerinin farkında

değilmiş,
Eyyamcılık, günü kurtarma, herkese şirin 

görünme bir yaşam biçimi haline gelmiş,
Herkes kendine demokrat, gücü eline alan 

başkalarına tahakküm etmeyi alışkanlık haline 
getirmiş,

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar, gece 
yarısı klavyecileri, kopyala yapıştırıcılar,

Kendilerini dev aynasında görseler de, en çok da
ayna karşısında kendileriyle kavga ederlermiş.

Sana ne be dostum.
Yüreği yanan her anayla, çaresiz her babayla, ağ-

layan her çocukla kahrolan yüreğine yazık değil mi?
Değişmek istemeyeni değiştirmeye çalışmaktan zor

bir şey yoktur.
Yüreği taşlaşmış, vicdanı nasırlaşmış insandan

merhamet beklemek nasıl mümkün değilse,
Yaşamı ve onun bize sunduğu değerleri bilmeyen,

sorgulamayan, yaşamayanlardan anlayış, sevgi, emek
beklemek de bir o kadar imkansızdır.

O zaman imkansız olanın peşinde koşturmaktansa,
Zorlamadan yüreğini, yıpratmadan bedenini,
Hayata gülümse.
Sevgiden, emekten, barıştan nasibini almamış,
Yüreğinde kin ve nefret biriktirmiş,
Her fırsatta kendisiyle birlikte çevresini de 

zehirleyen 
Hırs ve zaaflarının esiri olmuşlara inat,
Başta kadınlar olmak üzere yüreğiniz sevgi dolsun

8 Mart Kadınlar 
Günü dolayısıyla İBB 

tarafından düzenlenen 
"İstanbul'u Koşuyorum"

serisinin ilk yarışına 
katılan Küçükçekmeceli 

kadınlar, üzerine 
“Vardık, varız var olaca-
ğız” yazılı tşörtler giydi

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Atölyede buluştular
Kadınlar Günü’ne özel gerçekleştirilen
seramik ve resim atölyelerinde ise yüz-
lerce kadın bir araya gelerek günlerini
sanatla taçlandırdı. Küçükçekmeceli
kadınlar, Sefaköy Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde düzenlenen atölyelerde keyifli
vakit geçirdi. Küçükçekmece Belediye-
si’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü do-
layısıyla Kemal Aktaş Stadı’nda
düzenlediği kadın futbol maçı da renkli
görüntülere sahne oldu. İlçenin tek

kadın futbol takmı olan Akdeniz Nurçe-
lik Spor Kulübünün oyuncularını anne-
leri ile buluşturan futbol
karşılaşmasında kadınlar birlik ve bera-
berlik mesajları verdi. Sahada ter döken
kadınları eşleri ve çocukları da yalnız
bırakmadı. Küçükçekmeceli kadınlar, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzen-
lediği "İstanbul'u Koşuyorum" serisinin
ilk yarışı "Kadınlar Günü Etabı"na katı-
larak, keyifli bir Pazar günü geçirdi.

VARDIK, VARIZ 
VAR OLACAGIZ

Dolmabahçe Sarayı
dezenfekte edildi

Dünyayı tehdit eden koronavirüse nedeniyle İstanbul'daki saraylar ve müzelerde dezenfeksiyon
işlemleri artırıldı. Bu kapsamda Dolmabahçe Sarayı'nın bahçe ve iç kısımları ekipler tarafından ilaçlandı

koronaVİrüse karşı çok sa-
yıda turistin ziyaret ettiği saray
ve müzelerde tedbirler artırıldı.

İstanbul'da saray ve müzelerde daha
önce altı ayda bir yapılan dezenfeksiyon
işlemleri ayda bir yapılmaya başladı. Bu
kapsamda Dolmabahçe Sarayı'na gelen
altı kişilik ekip bahçede ve sarayın iç kıs-
mında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

6 kişilik ekip kuruldu

Yapılan dezenfeksiyon işleminde kulla-

nılan ilacın insan sağlığına zararı olma-
dığını ifade eden Dolmabahçe Sarayı
Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü,
"Koronavirüs sonrasında dezenfeksiyon
işlemlerini ayda bir yapmaya başladık.
Bugün Dolmabahçe Sarayı'nın metal
salonundan başladık. Bu koronavirüsü
için gerekli önlemleri için dezenfeksiyon
ilacımızı kullanmaya başladık. Yüzde
100 yerli bir yapımdır. İnsan sağlığına,
hamilelere, çocuklara hiçbir zararı yok-
tur. Hiçbir objeye de zararı yoktur. Sağ-

lık Bakanlığı'ndan onayı mevcuttur. Bu
çalışmamız 6 kişiyle devam ediyor. Es-
kiden 6 ayda, bir senede yaptığımız
ilaçlamayı şimdi ayda bir yapıyoruz.
Bundan sonra ana kapımızdan başla-
mak üzere, harem bölümüne kadar bu
ilaçlamayı devam ettireceğiz" şeklinde
konuştu. Virüs salgınına karşı ilaçlı de-
zenfeksiyon işleminin Millî Saraylar
İdaresi Başkanlığı'na bağlı müze ve 
saraylarda devam edeceği öğrenildi.
DHA

İkitelli’de
trafik kabusu
Küçükçekmece’de sabah
saatlerinde işlerine gitmek
için yola çıkan vatandaşlar
İkitelli Caddesi'nde trafik
kâbusuyla güne başlıyor

İkİTellİ Caddesi’nde her
sabah yaşanan trafik yo-
ğunluğu nedeniyle bazı

vatandaşlar yaklaşık bir saatini tra-
fikte geçiriyor. Hafta içi günlerde sa-
bahları ve yağmurlu havalarda daha
da artan yoğunluk nedeniyle trafik
durma noktasına geliyor. İkitelli
Caddesi'nden TEM otoyolu ve Ba-
şakşehir'e bağlanmak isteyen vatan-
daşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati
aşkın trafik çilesi çekiyor.

Alt geçit yapılmalı

Bölgede taksicilik yapan Ahmet
Kantarcı, "Burada her zaman trafik
olduğunu taksici olduğumuz için bi-
liyoruz. Bunun önlemi, ileride bir
döner kavşak var. Oradan direkt bir
alt geçit yapılırsa burası kurtarır. Hiç
değişen bir şey yok, yılladır böyle.
Bunun bir çaresinin bulunması
lazım. Millet işe gidiyor, ekmek pe-
şinde” dedi. Sabah trafiğinde kalan
bazı vatandaşlar da 3 dakikalık yolu
yaklaşık bir saatte gittiklerini söyledi.
Her sabah aynı trafik çilesini yaşa-
yanlar, yetkililerden çözüm bulun-
masını istediler. DHA

TV Programcısı Serdar Tuncer, ünlü
şair ve yazarları eserleriyle andığı
“Sonsuzluk Kervanı” programı ger-

çekleştirmek için Bağcılar’a konuk oldu. İlçe
sakinleri, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Meh-
met Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen geceye yoğun ilgi gösterdi. Tuncer,

geçmişimize damga vurmuş şair ve yazarların
bilinmeyen yönlerini anlattıktan sonra onlara
ait değerli şiirleriyle gönüllerin pasını sildi. Tun-
cer, müzik eşliğinde okuduğu şiirleriyle de göz
doldururken sohbetiyle de davetlilerin güzel bir
vakit geçirmesini sağladı. Hz. Mevlana’dan
Necip Fazıl Kısakürek’e kadar çok önemli

isimlerin anıldığı gecede özellikle Mehmet Akif
İnan’ın “Zaman” şiiri duygu dolu anlar yaşan-
masına sebep oldu. Muhteşem bir geceye
imza atan Tuncer, “Programın düzenlenme-
sine vesile olan Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı’ya ve buraya teşrif eden dostlara
zarif alakaları için teşekkür ederim” dedi.

Serdar Tuncer’den şiir gecesi
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Sonsuzluk Kervanı” isimli şiir ve söyleşi
programında Bağcılarlılarla buluşan şair-yazar Serdar Tuncer, okuduğu şiirlerle hem
duygu dolu dakikalar yaşattı hem de izleyenlerle şiirler üzerine hasbihal etti  
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E GD'nin etkinliğine, gazeteci-
ler, akademisyenler, teknoloji
ve fabrika yöneticileri, tu-

rizmciler, sanayiciler ve çeşitli dal-
larda uzmanlar katıldı. EGD
Yönetim Kurulu Üyesi Serpin Al-
parslan’ın açılış konuşmasıyla baş-
layan organizasyonda bir konuşma
yapan EGD Başkanı Celal Toprak,
“Yeni dönem kadın çağı olsun. Bu-
güne kadar dünyayı erkekler yönetti
ve mutlu değiliz. Mutlu olmak ve
daha güzel bir dünya için bu kez ka-
dınlar görev alsınlar, kadın çağı ol-
masını öneriyoruz” dedi.

Çalışanların yüzde 40'ı kadın

Bütün değişim bir kadınla başlaya-
cak diyen Elite World Hotels Pazar-
lama Direktörü Fatma Bilgen, 
"Güçlü bir marka olmanın, güçlü
bir ekonomiye sahip olmanın ya da
güçlü bir toplum oluşturmanın ka-
dınların katkısıyla olacağına inanı-
yoruz. Grubumuzda çalışan sayısı
bin 600 kişidir ve bunun yüzde 40'ı
kadındır. İş hayatında aktif rol oy-
nayan her kadın, hiç kuşkusuz güçlü
bir toplumun da üyesi olacak. Bu
da beraberinde güçlü bir ekonomiyi

ve global vizyonu beraberinde geti-
recektir. Yani bütün değişim bir ka-
dınla başlayacak"
değerlendirmesinde bulundu. 

Daha eşit günlere diyorum

Panelin moderatörlüğünü yapan
Rota Yayıncılık Yönetim Kurulu
Başkanı Günseli Özen ise  "40 ül-
kede yapılan bir araştırmaya göre,
bütün dünyada kadınların yüzde
58’i, kadın-erkek eşitliğine inanıyor.
Evinde ve işinde çalışan kadınlar,
çoğu zaman yetersiz kaldıklarını
düşünüyorlar ve yaptıkları işleri la-
yığıyla yapamadığı duygusuna ka-
pılabiliyorlar. Önce, bizler eşit
olduğumuza inanmalıyız. Yoksa
kimse vermez. Daha eşit günlere
diyorum" dedi. İstanbul Kadın
Akademisi Platformu Başkanı
Semra Aydın Avşar da "Hepimizin
bir hikayesi var, hikayemizde müca-
dele veriyoruz ve güçlüyüz. Bir
kadın; eş, iş kadını, anne gibi hangi
kimliği yaşamak istiyorsa ve o kim-
liği baskı olmadan yaşıyorsa, güçlü
bir kadındır. Mutlu olan, kendini
ifade edebilen her kadın güçlüdür"
ifadelerini kullandı. 

Daha çok çalışmalıyız

Arnica Küçük Ev Aletleri Yönetim
Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer
ise "Aile şirketiyiz ve kadın çalışan
oranımız yüzde 70’dir. Plastik enjek-
siyon, motor üretimi gibi depart-
manlarda, kadınlar çalışmaktadır.
Benim çalışanlarım, 'biz fabrikada
kendimizi eşit hissediyoruz, ancak
fabrikamızın dışına çıktığımızda eşit
hissetmiyoruz ve her yerde eşit ol-
mayı istiyoruz' diyorlar. Kadınların
iş hayatında daha fazla yer alması
için daha çok çalışmalıyız" diye ko-
nuştu.  Teknolojide Kadın Derneği
Başkanı Zehra Öney de "41 OECD
(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü) ülkesi kapsamında yapılan
Honeyport 2018 Teknolojide Kadın
Endeksi raporuna göre, ülkemizde
teknolojide çalışan kişi sayısı 245
bindir, teknolojide çalışan kadın sa-
yısı 24 bin 300’dür. Hedefimiz, Tür-
kiye’de teknolojide çalışan kişi
sayısını 245 binden 1 milyona yakın
bir noktaya çıkartmak ve bunun içe-
risindeki kadın sayısını da 200 bine
çıkartmak olmalıdır" önerisinde bu-
lundu. DHA

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) “Güçlü Kadın - Güçlü Ekonomi - Güçlü Toplum”
panelinde konuşan Elite World Hotels Pazarlama Direktörü Fatma Bilgen, iş yaşamında
aktif rol oynayan her kadının beraberinde güçlü bir ekonomiyi ve global vizyonu 
beraberinde getireceğini vurguladı ve “Yani bütün değişim bir kadınla başlayacak” dedi

yİ-ÜFE ile indirgendi-
ğinde yatırım araçların-
dan Amerikan Doları

yüzde 1,83, mevduat faizi (brüt)
yüzde 0,24, Euro yüzde 0,07 oran-
larında kazandırırken Devlet İç
Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde
0,61 ve BIST 100 endeksi yüzde
1,46 oranlarında yatırımcısına kay-
bettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde
Amerikan Doları yüzde 1,96, mev-
duat faizi (brüt) yüzde 0,37, Euro
%0,20 oranlarında kazandırırken
DİBS yüzde 0,48 ve BIST 100 en-
deksi yüzde 1,34 oranlarında yatı-
rımcısına kaybettirdi.

Mevduat faizi kaybettirdi

Külçe altın, üç aylık değerlendir-
mede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde
yüzde 11,49, TÜFE ile indirgendi-
ğinde ise yüzde 12,11 oranında ya-
tırımcısına en yüksek reel getiri
sağlayan yatırım aracı olurken
mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile in-
dirgendiğinde yüzde 0,15 oranında
yatırımcısına en çok kaybettiren
TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde
0,41 oranında en az kazandıran ya-
tırım aracı oldu. Altı aylık değerlen-
dirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ
ÜFE ile indirgendiğinde yüzde
17,21, TÜFE ile indirgendiğinde
ise yüzde 14,23 oranında yatırımcı-
sına en yüksek kazancı sağlayan
yatırım aracı oldu. Aynı dönemde
Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde
yüzde 2,02 oranında en az kazan-
dıran yatırım aracı olurken TÜFE

ile indirgendiğinde ise yüzde 0,57
oranında yatırımcısına en çok kay-
bettiren yatırım aracı oldu.

En yüksek reel getiri

Finansal yatırım araçları yıllık ola-
rak değerlendirildiğinde külçe altın
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde
27,64, TÜFE ile indirgendiğinde
ise yüzde 24,11 oranında yatırımcı-
sına en yüksek reel getiriyi sağlayan
yatırım aracı oldu. Yıllık değerlen-
dirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendi-

ğinde yatırım araçlarından DİBS
yüzde 16,68, mevduat faizi (brüt)
yüzde 9,56, Amerikan Doları yüzde
5,24, BIST 100 endeksi yüzde 4,83
ve Euro yüzde 1,15 oranında yatı-
rımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile
indirgendiğinde DİBS yüzde 13,46,
mevduat faizi (brüt) yüzde 6,53,
Amerikan Doları yüzde 2,33, 
BIST 100 endeksi yüzde 1,93 
oranlarında kazandırırken 
Euro yüzde 1,65 oranında 
yatırımcısına kaybettirmiştir.

Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol
üretimini kısmakta anlaşamaması-
nın ardından brent petrolün fiyatı

yüzde 30’un üzerinde düşerek 1. Körfez Sava-
şı’ndan bu yana en büyük düşüşünü gördü.

Bu durum motorin ve benzin fiyatına da yan-
sıyacak. Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörün-
den aldığı bilgilere göre, litre başına benzinde
84 kuruş, motorinde 65 kuruş indirim bekleni-
yor. Şu an İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6

lira 63 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 27
kuruş. Ankara’da benzinin litre fiyatı 6 lira 71
kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 33 kuruş.
İzmir’de benzinin fiyatı 6 lira 71 kuruş moto-
rinin litre fiyatı ise 6 lira 34 kuruş.

Benzinde büyük indirim beklentisi
Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre petrol fiyatlarındaki çöküşten dolayı litre başına benzinde 84, motorinde 65
kuruş indirim bekleniyor. Bugün ve yarın petrol fiyatlarında yaşanacak değişime bağlı olarak indirim rakamının değişebileceği bildirildi

DEGISIM KADINLA
BASLAYACAK
DEGISIM KADINLA
BASLAYACAK
DEGISIM KADINLA
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DEGISIM KADINLA
BASLAYACAK
DEGISIM KADINLA
BASLAYACAK
DEGISIM KADINLA
BASLAYACAK

BİRÇOK KURUM DESTEKLEDİ
Güçlü Kadın - Güçlü Ekonomi
- Güçlü Toplum etkinliğini
Destekleyen Kurumlar ara-
sında, Ekonomi Gazetecileri
Derneği, Turizm Yazarları ve
Gazetecileri Derneği, Yeni
Arayışlar Girişimi Platformu
Derneği, Türkiye Otelciler Bir-
liği, Küresel Isınma Kurultayı
Komitesi, Güvenilir ürün Plat-
formu, İstanbul Kadın Akade-
misi, Yenilenebilir Enerjiyi

Destekleme Platformu, Kadın
Girişimcileri Destekleme Zir-
vesi yer aldı. Organizasyona
destek veren Elite World Otel
Taksim, Uyumsoft Bilgi Sis-
temleri ve Teknolojileri AŞ,
Cihangir Güldoğan ve Meh-
met Etyemez’e teşekkür pla-
ketleri verildi. İcra kurulunda
yer alan Serpin Alparslan,
Gönül Yıldırım, Hatice Ünal
Bilen, Çağlar Çağatay, Serap

Mar, Saadet Büyük, Hediye
Boztemur, Ayfer Demirel,
Çetin Ünsalan, Sevda Yılgaz,
Demet Kalendergil, Elif Atte-
pe’ye teşekkür belgeleri ve-
rildi. İz bırakan panelde,
yazarlar Zeynep Göğüş ve
Perihan Çakıroğlu kitaplarını
imzaladılar. Toplumda kadı-
nın yeri konusunda çaba 
gösteren isimlere ‘’Onur
Belgeleri’’ takdim edildi. 

En fazla külce
altın kazandırdı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en yüksek aylık reel
getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,43, tüketici fiyat 
endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,56 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti

Fatma Bilgen
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

KURUCULAR
BELLI OLDU
AK Partili eski bakanlardan Ali Babacan’ın liderliğindeki Demokrasi
ve Atılım Partisi’nin kuruluş dilekçesi bugün resmen İçişleri
Bakanlığı’na verildi. Kısaltması “deva” olarak belirlenen partinin 
kurucular kurulu listesi de açıklandı. Listede AK Partili eski bakan ve
milletvekillerinin yanı sıra, çok dikkat çeken isimler de yer aldı

A li Babacan'ın partisinin Kurucular Kurulu listesinde en
çok göze çarpan isim Mehmet Şanver oldu. Emekli
General Şanver'in ismini kamuoyu 15 Temmuz darbe

girişimi sırasında duymuştu. 15 Temmuz gecesi aralarında
dönemin kuvvet komutanlarının da olduğu pek çok komutan
Şanver'in kızının düğününde bir araya gelmişti. Kuruldaki bir
başka dikkat çeken asker isim ise, uzun yıllar TSK'da özel
harekatçı olarak görev yaptıktan sonra akademik hayata atıl-
mak için ordudan ayrılan, son dönemde de İdlib'e yönelik
operasyonlara eleştirileri ile dikkat çeken Metin Gürcan oldu.

Edip Uğur da listede

Kurul listesinde eski AK Partili bakanlar Sadullah Ergin,
Nihat Ergün ve Selma Aliye Kavaf da yer aldı. DEVA partisi-
nin kuruluş dilekçesi ise, yine kurucular kurulunda yer alan
eski AK Partili vekiller Mehmet Emin Ekmen ile İdris Şahin
tarafından İçişleri Bakanlığı'na verildi. Kurucular kurulunda,
yıllarca AKP'de milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı
yaptıktan sonra, yine AK Parti'den Balıkesir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı seçilen, ancak 15 Temmuz sonrasında Erdoğan
tarafından istifaları istenen belediye başkanları arasında yer
alan Ahmet Edip Uğur'un adı da dikkat çekti. Babacan'ın par-
tisinin kurucular kurulu listesinde Hariciye'den en dikkat
çeken isim, AK Parti döneminde Basın Yayın Genel Müdür-
lüğü de yapan, son görev yeri de Londra Büyükelçiliği olan
Abdurrahman Bilgiç.

Yakın çalışma arkadaşları

Listede ayrıca AK Parti'deki bakanlık dönemindeki yakın ça-
lışma arkadaşı bürokratlar da yer aldı. Bu çerçevede
eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, eski TÜİK
Başkanı Birol Aydemir, eski Hazine Müsteşar Yardımcısı
Cavit Dağdaş dikkat çeken isimler. Babacan'ın partisinin
kurucular kurulu listesinde dikkat çeken bir başka isim
ise Ramiz Ongun. Ongun, Ülkü ocakları başkanlığı yap-
mış, MHP'de de Genel Başkan adayı olmuştu. Babacan'ın
partisinde halen mevcut TBMM listesinde vekil olan tek
isim ise, geçtiğimiz aylarda AK Parti'den istifa edip, 
bağımsız olan Mustafa Yeneroğlu oldu.

Depremin jimnastiğini

yapıyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, beklenen İstanbul

depremine vurgu 
yaparak, "Benim korkum

şu; bizim zamanımızda
olur da sorumluluğunu

taşıyan biri olarak tarihe
'kara bir adam' olarak

geçmekten Allah'a
sığınırım, ismi kötü

anılan insan sıfatı 
vermesin. Zihnimizde

hep büyük İstanbul 
depreminin

antrenmanını,
jimnastiğini

yapıyoruz” dedi
BAKAN Soylu, Türkiye
Belediyeler Birliği'nin dü-
zenlediği 'Afet Riskini

Azaltma ve Deprem Toplantısı'nda
konuştu. Bakan Soylu depremle karşı-
laşma, depremi yaşama gerçeği oldu-
ğunu belirterek, Türkiye'nin deprem
miladının sonuçları itibarıyla
1999'daki Marmara depremi oldu-
ğunu söyledi. 1999'dan bu yana
büyük dönüşüm gerçekleştirdiklerini
vurgulayan Bakan Soylu, "Afet yöne-
timinde kurumsallık sorununu aş-
maya çalıştık. Ülkemizde deprem
gözlem noktası bin 100 adettir. 'Afet
öncesi', 'afet anı' ve 'afet sonrası' haya-
tın normalleşmesi olarak üç başlık al-
tında bu süreci yürütüyoruz. Afet
öncesini konu alan afet riskini
azaltma planı, Türkiye afet müdahale
planı olan iyileştirme planımız da
mevcuttur. Gerek Elazığ, gerek Ma-
latya, gerek Van Başkale'de çok
önemli tecrübeler elde ettik. Çatı ola-
rak değerlendirdiğim Türkiye Afet
Müdahale Planı'nda önemli değişik-
likler yapmaya gayret göstereceğimi
söylemek isterim. Müdahale süresinin
kısaltılması, daha çok canın kurtul-
masını sağlamaktadır. Türkiye Afet
Müdahale Planı konusunda güncelle-
meler yapacağız. Zihnimizde hep
büyük İstanbul depreminin antren-
manını jimnastiğini yapıyoruz" diye
konuştu.

Güçlü bir devletiz

Bakan Soylu, beklenen İstanbul dep-
remine vurgu yaparak, "Benim kor-

kum şu; bizim zamanımızda olur da
sorumluluğunu taşıyan biri olarak ta-
rihe kara bir adam olarak geçmekten
Allah'a sığınırım. İsmi kötü anılan
insan sıfatı vermesin. Afet meselesi,
deprem meselesi öncesini, anını, son-
rasını iyi bir şekilde zihnimizde ve ku-
rumlarda tasarlamak zorundayız.
Siyasi popülizmle deprem konusunda
alınacak tedbirler ters orantılıdır.
Kentsel dönüşümü tamamlamak
lazım; kusura bakmayın doğru yapa-
lım; ama vatandaşın tepkisini çekelim,
riskli bölgelere buldozerle girmekten
başka çare yoktur. Enkazların altında
kalan insanların 'akrabalarımı bulun,
ne olursunuz evladımı kurtarın' diyen-
leri duyan birisi olarak söylüyorum,
imkanımız var güçlü bir devletiz" dedi.

İletişim ve taşıma çok önemli

Bakan Soylu, kerpiç evlerin depreme
en dayanıksız yapılar olduğuna dikkat
çekerek, "Bunları süratle yenilemek
zorundayız. Çelik konstrüksiyonlu
evler olacak. Betoncular üzülecek;
ama varsınlar üzülsünler. Elazığ'da
deprem oldu, insanları taşıyacağız, 
bir anda piyasa yükseldi. Türkiye Afet
Planı'nda bu yazmıyor. Diyelim ki İs-
tanbul’da binlerce ev yıkıldı, insanlar
eşyalarını nasıl taşıyacak, hangi şirket-
ler taşıyacak? Deprem anında iki
önemli konu var. Biri iletişim, diğeri
trafiktir. İletişim üzerinde hummalı bir
çalışma yapıyoruz, bu konuyu uma-
rım çözeceğiz. Ortak bir deprem hattı
ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ambu-
lanslar binalara ulaşamaz, aldığı has-

taları hastaneye götüremez dep-
remde. Buna ait tedbirleri de çalışıyo-
ruz. Çok ciddi tedbirler alacağız.
Kapasitemizi arttırmamız gerekiyor.
Tüm televizyonlara yönelik eğitime
başlıyoruz. Muhabirlere de depremde
ne söylemek lazım nasıl haber yapıl-
ması eğitimini vereceğiz" ifadelerini
kullandı. 

Dönüşüm zor bir iştir

Bakan Soylu, belediye başkanlarına
kentsel dönüşüm çağrısında buluna-
rak, "Belediyelerimiz daha fazla taşın
altına elini sokmalı. 'Şu kadar oy', 'şu
kesim bana böyle kızar' 'bunu tatmin
edemem' anlayışında olduğumuz
zaman biliniz ki daha farklı sonuç-
larla karşılaşırız, bilanço daha ağır
olur. Kentsel dönüşüm devrimsel bir
dönüşümdür, kolay bir iş değildir,
zor bir iştir. Hiç bir maliyet depremin
maliyetinden daha büyük olmaya-
caktır. Göz ardı edemeyeceğimiz
noktada deprem hareketliliği var,
beşik gibi sallanıyoruz. Bir binanın
yıkılması gerekiyorsa bunu depremin
yapmasını beklememek lazım. Eğer
bütün binalarımız sıfır risk barın-
dırsa herhalde bu tür organizasyona
ihtiyaç duymazdık. Deprem için har-
canan bir birim para, deprem son-
rası 7 birimlik hasarı önlemektedir.
7-8 milyar TL'lik maliyetle karşı kar-
şıyayız, sadece Elazığ, Malatya dep-
remi için. Göç meselesine dalıp,
Suriye meselelerine dalıp, koronavi-
rüse dalıp depremi es geçemeyiz" 
değerlendirmesinde bulundu. DHA

Ateşkes sözü
metinde yok
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak,
“Erdoğan'ın defalarca söylediği
ateşkes sözünü mutabakat 
metninde göremedik” dedi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak,
gündeme ilişkin bir sanı toplan-
tısı düzenledi. Suriye’de 33 şehit

verdiğimiz saldırı sonrası 5 Mart’ta Rusya
Devlet Başkanı Putin’le Moskova’da görü-
şen Cumhurbuşkanı Erdoğan’ı eleştiren
Öztrak, “Kremlin’e giden süreç cumhuriyet
tarihinin en büyük fiyaskosudur. Bu fiyas-
koda sevinilecek tek şey daha fazla şehit ver-
memek uğruna sahada askeri faaliyetlerin
durdurulmasıdır. Bir an evvel kalıcı bir ateş-
kes sağlanmalıdır” dedi. 

Putin söyleyince kabul etti

“Kapalı kapılar ardında Rusya aracılığıyla
Esad ile konuştuğunuzu dünyaya beyan
eden siz oldunuz” eleştirisinde bulunan
Öztrak, “Biz bunlar olmasın diye iktidarı de-
falarca uyardık, kendilerine beş maddelik yol
haritası verdik. O gün bizim söylediklerimize
küfürle cevap veren Erdoğan, Putin bizim
dediklerimizi söyleyince beş maddenin ço-
ğunu kabul etti. Tekrar soruyoruz: İdlib’de
hava kontrol üstünlüğü sağlanmadan, Rus
yetkililere askerlerimizin koordinatlarını ver-
meden askerlerimizi sahaya neden, kim
sürdü? Vatandaşımız bu ikiyüzlülüğü gör-
mez sanıyorlar. Erdoğan’ın defalarca söyle-
diği ateşkes sözünü bir mutabakat metninde
göremedik” ifadelerini kullandı. 

Faik 
Öztrak

Ali Babacan, uzun za-
mandan beri tehir ettiği
partisinin kuruluş dilek-
çesini sonunda İçişleri

Bakanlığı’na verdi. 

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza infaz kurumları bünyesinde mesleki eğitim merkezleri
kurulacağını belirterek, “Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir mesleki eğitim okulu açılmış olacak” dedi

ADALET Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı
arasında hazırlanan 'Eğitim ve Öğretim İş
Birliği' protokolü, Ankara Hakimevi'nde dü-

zenlenen törenle imzalandı. Törene, Adelet Bakanı Ab-
dulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile
çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan
Bakan Gül, eğitim ve öğretim hakkının in-
sanların temel haklarından birisi oldu-
ğunu belirterek, bu hakkın hiçbir
koşulda engelle karşılaşmaması gere-
ken bir hak olduğunu söyledi. 

Çok önemli bir adım

Bugün imzalanan protokolle tutuklu
ve hükümlülere sunulan hizmetlerin
iyileştirilmesi amacıyla bir protokol çi-
zileceğini belirten Bakan Gül, "Ceza

infaz kurumlarımızda bir mesleki eğitim okulunun açıl-
ması anlamında çok önemli bir şeye imza atacağız. Cum-
huriyet tarihinde ilk defa bir mesleki eğitim okulu açılmış
olacak. Bu da ülkemiz için, cezaevinde bulunan tutuklu

ve hükümlülerimiz için önemli bir adımdır, önemli
bir hizmettir. Böylece artık mesleki eğitim mer-

kezinde bir zanaat edinme imkanı, kalfalık
belgesi alma imkanı olacaktır. Hükümlü

cezaevinden dışarıya çıktığında bir
mesleği, işi yoksa bu kişi hırsızlık yap-
maya ya da kötü fiiller işlemeye
devam edecektir. Ama işi gücü olsa,
bir iş yerinde çalışsa tekrar suç işle-
meyeceği hepimizin kabul edeceği bir

realitedir. Suç tekrarının önlenmesi
bakımından hükümlünün istihdamı

önemlidir” açıklamasını yaptı. 

Süleyman
Soylu



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kı-
nalı-Odayeri Kesimi Açılış

Töreni'nin ardından Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz’ı ziyaret etti. Başkan Yılmaz,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, belediye başkan
yardımcıları ve birim müdürleri ile protokol
girişinde karşılayarak makamında ağırladı.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’dan
belediye çalışmaları hakkında bilgi alarak bir
süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
günün anısına belediye özel defterini imza-
ladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Silivri Be-
lediyesi ziyaretinde; Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya,
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şeno-
cak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, İs-
tanbul Milletvekilleri, Silivri Kaymakamı Ali
Partal, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yal-
çın, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bo-
zoğlu, Silivri Mahalle Muhtarları, STK
temsilcileri, kurum müdürleri hazır bu-
lundu.

Yılmaz'a şilt hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı
makamında ağırlayan Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, Başkan Erdoğan’a zi-
yaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade
ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’ı seçimlerdeki başarısından dolayı teb-
rik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur
İttifakı ile belediye hizmetlerinin Silivri’ye
yansıtılmasının çok önemli olduğunu söyle-
yerek Başkan Yılmaz’a günün anısına şilt

hediye etti. Ziyaret esnasında Belediye

Özel Defterini de imzalayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’a lavanta sepeti ve doğal
ürünler içeren hediye takdiminde bulunan
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
“Marka Kent Mutlu Silivri” sloganı ile Si-
livri için gece gündüz çalışmalarını sürdür-
düklerini ifade etti. 

CHP engelleyemeyecek

Ziyaretin ardından Silivri'de vatandaşlara
hitap eden Erdoğan, Kanal İstanbul projesi-
nin stratejik bir adım olduğunu ifade etti.

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü üçüncü altın
boynuz oldu mu boğazda, oldu. CHP zih-
niyeti bunu engellemeye kalktı" diyen Erdo-
ğan, "Aynı şekilde Marmaray'ı yaptık mı?
Bu CHP zihniyeti onu da engellemek için
çok mahkemelere gitti ama engelleyemedi.
Biz Marmaray'ı da yaptık mı? Yaptık. Bit-
medi. Avrasya Tüneli'ni de engellemek için
gittiler. Engelleyebildi mi? Orayı da yaptık.
Şimdi de Kanal İstanbul'u engellemeye çalı-
şıyorlar. CHP zihniyeti sizin gücünüz, kuv-
vetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek

onu da yapacağız. Çünkü hedefimiz Kanal
İstanbul ile biz stratejik bir adım atıyoruz.
Attığımız bu stratejik adımı engellemeye gü-
cünüz yetmeyecek. Zira boğaz artık bize
yetmiyor. CHP zihniyeti zerre kadar çevreye
saygınız varsa bu tankerlerin, kuru yük ge-
milerinin boğazdaki kazalarını görmüyor
musunuz? Hiç duymuyor musunuz? İşte
biz artık alternatif olarak Kanal İstanbul'u
yapıyoruz ve Kanal İstanbul ile birlikte İs-
tanbul büyük bir imkana büyük bir güce 
kavuşacak" açıklamasını yaptı. 

S ıkça gündeme getirmeye, anlatmaya
çalıştığım bir konuyu bugün bir kez
daha gündemime taşımanın sıkıntısını

yaşarken, bu konuya muhatap olanların utan-
maması da bir başka dert.

Çünkü bu ülkede 'Ben olmazsam olmaz' 
diyenlerin bolluğunun da ve onlar sayesinde
olmayan çok şeyin olduğunu en iyi bilenlerde-
nim.

Bu 'Ben olmazsam olmaz' diyenlerde her
ne hikmetse hep oluyorlar.

Gerçi tüm tıpta ki gelişmelere karşın mik-
ropların da hep var olduğu da diğer bir ger-
çek fakat bu yönde ki mücadelenin hep var
oluşuda umut ve moral vermekte “ya neyse”
diyerek bu yönde, yani ben olmazsam olmaz
diyenlerin her zaman var olacağını ama bizim
her zaman bir mücadelemizin olacağı gönlü-
müzü rahatlatıyor...

Ben olmazsam ülke batar! Ben olmazsam
bu parti olmaz! Ben olmazsam bu dernek ka-
panır! Diyenler yani mikroplar, her işe bur-

nunu sokarlar, yanında ki taze
hücreyi (yeni fikri) bitirmeye uğraşırlar ve
genel olarak başarırlar. Bunu da maharetmiş
gibi anlatır, ben olmazsam olmaz, ben olur-
sam zaten asla olmaz, yaptırmam derler.

Evet soruyorum özellikle stk alanında, 
siyasette, hatta mesleğim gazetecilikte hep
alanda görünüp, ama bir adım ileri gitmeyen-

lerin sayısını burada yazacak olursam bir ço-
ğunun şu anda adı, sanı bir hatırlanmayacağı
için kendilerine iyiliğim olacak diye yazmıyo-
rum.

Ki aynı durum sizin, şu anda bu yazıyı oku-
yanların çevresinde de var olduğunu adım gibi
bilen biri olarak bunun nedenininde düşünmü-
yor değilim..

Bunu nedeni, kendilerini var etme çabası
mı yoksa kasıtlı olarak, ülkesinin, partisinin,
memleketinin ve derneğinin başarısını isteme-
mesi mi, kıskanması mı bilmiyorum.

Ben olmasam olmaz derler ama gel var ol
dediğimizde karşımıza sen olmazsam olur, o

olmazsa olur herkes gitsin bir ben var olayım
düşüncesiyle gelirler. Kendileri bir şeyi başa-
rabileceklermiş gibi...

Bu insanlar hep var olmuşlardır ama hatır-
lanmazlar, tarihin tozlu raflarına hapsolurlar.

Bu mikroplar yeni fikre karşı, taze kana
karşı, yeniliğe karşılar. Ne yapsan anlamazlar
ve kendi isteklerinin olmasını isterler. Hücreyi
yer bitirirler, kendilerini de bitirdiklerini bil-
meden.

Ben olmazsam dünya dönmez diyenlere
karşı dünya her zaman döner..

Çünkü onlar sadece bir mikroptur ve gün
gelecek onların aşısıda bulunacaktır. 

Siz olmasanız dünya dönmeyecek mi?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı ziyaret etti. Belediye çalışmaları hakkında Erdoğan'a bilgi veren
Yılmaz, Silivri için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Yılmaz’ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Cumhur İttifakı ile belediye hizmetlerinin Silivri’ye yansıtılmasının çok önemli olduğunu söyledi
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"Bir başka adım daha atıyoruz"
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"CHP isterseniz onu da engelle-
meye gelin. Oraya da bir ziyaret
yapın. 18 Mart Çanakkale Köprü-
sü'nü de yapıyoruz. Şu anda biliyor-
sunuz onun da direkleri
yükselmeye başladı. Dünyanın en
önemli, iki direk arası açıklığı olan
çok ciddi bir asma köprüdür. 18
Mart'ta ben ziyarete gideceğim. Biz
de iş var. Biliyorsunuz, eşek ölür
kalır semeri, insan ölür kalır eseri.
Biz olaya böyle bakıyoruz. Artık biz
kendi insansız hava araçlarımızı,

silahlı insansız hava araçlarımızı,
akıncımızı uçuruyoruz. İşte İdlib'de
bunları gördük. Bir zamanlar bize
bunları vermiyorlardı. Şimdi biz
bunları kendimiz yapar hale geldik.
Yeni versiyonlar gündemde. Onları
da yapacağız" şeklinde konuştu.
"Bölmek isteyenlere fırsat verme-
yeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, "Yalova'da yolsuzluktan her
şey almış başını gidiyordu. CHP'nin
bu belediyesinde bakanlığımız ta-
kibatını yaptı. Takibatı yaptıktan
sonra da görevden alınmasına
karar verildi" ifadelerini kullandı.

Bir başka adım daha atıyoruz

Karaali ipi göğüsledi
İlçe başkanlığı ve gençlik kolları kongrelerini tamamlayan Başakşehir CHP’de son
olarak   kadın kolları kongresi yapıldı.  Üç adayın yarıştığı kongrede Hülya Karaali
başkanlığa seçilirken daha önceki kongrelere nazaran rekor katılımın olduğu gözlendi

CumhuriyetHalk Partisi
Başakşehir İlçe Başkanlığı
Kadın Kolları seçimlerinde

3 aday yarıştı. Oldukça heyecanlı
geçen kongre, ilçe başkanlığının İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki TÜM-
SAN’da  bulunan ofisinde yapıldı.
Toplam 334 oyun kullanıldığı kon-
greyi 181 oy alan Hülya Karaali kaza-
nırken, rakiplerinden Sema Sancaklı
119, Filiz Doğan ise 29 oy aldı.

Kadın kadının kurdu değildir

Seçim öncesi yaptığı konuşmada ka-
dınların neden daha çok birlikte olma-
ları gerektiğinin altını çizen Başakşehir
Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve
Kadın Kolu Başkanı Bağdagül Gülen,
"Hayatın her alanında daha aktif ve
var olması gereken kadınlar maalesef
olması gereken noktada değil. Ve biz
kadınlar birbirimizin kurdu değil
yurdu olmalıyız. Kısa süre öncesine
kadar seçime kadın aday bulamazken
bugün üç adayımızın olması beni
mutlu etti" dedi. Seçim yapılıp sayıma
geçmeden önce salona gelen ve kısa
bir konuşma yapan CHP Başakşehir

ilçe Başkanı Deniz Bakır ise "Şu an se-
çimi yaptınız ve ben gittikten sonrada
sayım yapılarak kimin kazandığını gö-
receksiniz. Ancak bu ana gelene kadar
benim ilçe başkanı olarak taraf oldu-
ğum ve oy yönlendirmesi yaptığım
yönde istenmeyen dedikodular oldu.
Bu söylemler doğru olmadığı gibi,
iddia eden iddiasını belgelesin. Ben
ilçe başkanlığından istifa ederim. Bu-
rada üç aday yarışıyor ve katılım beni
son derece memnun etti. Ben ilçe baş-
kanıyım, kim kazanırsa kazansın
benim başımın üstünde yeri var. Ben
kazanan kazanmayan herkesle bera-

ber çalışacağım" ifadelerini kullandı. 

Önümüze bakacağız

Oyların sayımının ardından seçimi
açık ara kazanan Hülya Karaali yap-
tığı teşekkür konuşmasında, "Önce-
likle bana oy veren veya vermeyen
herkese teşekkür ediyorum. Yaptığı-
mız bu seçimin kaybedeni yok, hepi-
miz kazandık. Sadece görev ve
sorumluluk adına değişim yaşandı.
Bizim mücadelemiz ve çabamız parti-
mizi daha geniş kitlelere yaymak ve
partimizi her alanda iktidar yapmak-
tır" ifadelerini kullandı. 

Çalıştay yapıp
fidan diktiler

Kartal'daKiAnadolu Adalet Sara-
yı'nda görev yapan uzlaştırmacıların
oluşturduğu 'Onarıcı Adalet Platformu'

öncülüğünde 'Uzlaştırmacı Çalıştayı'nın ikincisi
düzenlendi. Çalıştayda, binden fazla uzlaştırmacı-
nın katıldığı anket ile belirlenen 'sorunlar' masaya
yatırılıp, çözümleri tartışıldı. Mağdur ile şüpheli ya
da sanık arasında uzlaşma sağlayan uzlaştırmacı-
lar, 2. Uzlaştırmacılar Çalıştayı’nı düzenledi. Ona-
rıcı Adalet Platformu tarafından gerçekleştirilen
çalıştayda, ücret, tebligat, adliyeler arası tek tiplik
ve taraflar ile yaşanan sorunların, uzlaşma süre-
cindeki etkileri tartışıldı. Çözüm önerileri ele alındı.

Anketle belirlediler

Binden fazla uzlaştırmacı arasında yapılan ve
Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Baş-
kanı Orhan Cüni'ye bizzat teslim edilen ankette
ortaya çıkan sorunlar ve taleplerin de görüşül-
düğü çalıştayda, Anadolu Adliyesi Uzlaştırma
Savcısı Abdülaziz Taş ise savcıların uzlaştırmacı-
lardan beklentilerini dile getirdi. AÇD Başkanı
Cüni'nin her zaman doğru ve işini iyi yapan uzlaş-
tırmacıların yanında olduğu mesajının iletildiği
çalıştayın ardından da, geçen yıl ilan edilen 9
Mart Uzlaştırmacılar Günü kapsamında, fidan
dikimi yapıldı. Uzlaştırmacılar Adnan Kervan,
Sezgin Özaytekin, Arif Kabakğuz Demirel, Recep
Gürkan Karakaş, Mehmet Bulaşmak, Nizamettin
Doğru, Mehmet İlhan, Firdevs Karagündüz,
Nigar Kutlu, Jale Atasay, Türkmen Duman va-
tandaşları uzlaştırma konusunda bilgilendirdi.

Başkan Yılmaz, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ı, belediye

başkan yardımcıları ve
birim müdürleri ile protokol
girişinde karşılayarak ma-

kamında ağırladı. 



G alata Kulesi kadar bilinmese de
bu iki kule de Cenevizliler tara-
fından 14. yüzyılda inşa edilmiş,

fakat günümüzde yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya. Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Kars gezisi sıra-
sında gazetecilere bölgede başka kulele-
rin de varlığından söz etmiş bunların
restore edileceğini söylemişti. 

Restorasyon önemli

Kulelerin restorasyonun önemli oldu-
ğunu söyleyen Medipol Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.
Hasan Sercan Sağlam, "Cenevizliler, Ga-
lata'ya 1267 yılında gelmişlerdir ve ilk
olarak burası savunmasız bir mahalle
durumundaydı. Bizans İmparatoru'ndan
alınan bir imtiyaz sonucu 1304'ten itiba-
ren Cenevizliler, Galata'yı peyderpey sur
ve kulelerle çevrelemeye başlamışlardır.
Cenevizliler'in Galata'daki kolonisi, ilk
başta kıyıdaki düzlük boyunca Azap Ka-
pı'yla Tophane arasında uzanmaktaydı
ve Galata Kulesi'nin bugün bulunmuş
olduğu tepe bu alana dahil değildi. Lakin
1330'lardan başlayarak Cenevizliler, ma-
hallelerin sınırını genişletmişler ve tepelik
olan kısma doğru bunu uzatmışlardır.
Daha sonra da buraya düzenli olarak
birtakım kule ve surlar inşa etmişlerdir.
Şu anda arkamızda bulunan bu iki kule
parçası ki aralarında surlar da bulun-
maktadır, Galata Kulesi'nin hemen al-
tında uzanmakta olup 1348'de inşa
edilen Galata Kulesi'nden bir müddet

önce inşa edilmiş olmalı ve elimizdeki
kaynaklara göre bunları yaklaşık ola-

rak 1335'le 1348 arasına tarihleye-

biliriz. Galata Kulesi'nin yakınlarında iki
adet kulenin tespit edildiği ve koruma al-
tına alınacağı şeklinde bir haber mevcut.
Hem tarihsel olarak hem de mekansal
olarak bu iki adet yarım daire biçimli 
kulenin söz edilen kuleler olması çok
muhtemel. Çünkü en ilintili yapılar ol-
duklarını söyleyebiliriz” değerlendirme-
sini yaptı. 

Unutulmuş durumdalar

Dr. Hasan Sercan Sağlam, "Bu kulelerin
tarihçesi kamuoyunda pek bilinmiyor ve
adeta unutulmuş durumdalar. Modern
yapıların ve tahribatın getirmiş olduğu
sonuç neticesinde de kulelerin çok ciddi
yıkılma tehlikesi bulunmakta. O yüzden
ilgili koruma kararları neticesindeki geliş-
meler, hiç şüphesiz hem kulelerin bilinir-
liğini arttıracak hem de korunmasına ön
ayak olacaktır. Bu kuleler esasında 19.
yüzyılın sonlarına kadar gözükmekteydi.
Fakat daha sonra önlerinde ve arkala-
rında bulunan alanlar açık arttırma usu-
lüyle satılarak şahıslara devredildi ve
buraya yeni inşalar gerçekleşti. Bu yüz-
den de kulelerin yıkılan kısımları dışında,
geriye kalan kısımları da adeta yeni yapı-
ların arkasında kaldı ve zamanla unu-
tuldu. 20. yüzyıl boyunca Galata
kulelerinin neredeyse hiçbir kısmı gözük-
memekteydi. Fakat günümüze doğru bu
yapılarda yavaş yavaş yıkılmaya başlan-
dığında Galata surlarına ait diğer parça-
lar ve kuleler tekrar ortaya çıkmaya
başladı. Fakat yine de modern yapılaş-
manın arasına sıkışmış, adeta unutulmuş
ve güçlükle görülebilen daha birçok kule
ve sur parçası mevcut" dedi. DHA
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HAİN SALDIRIYA ORTAK KINAMA
İBB Meclisi, Mart ayının ilk toplantısında İdlib’de Türk askerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadı. Kınama met-
ninde, bölgede yaşanan insani dramlara uluslararası hukukun desteği ile siyasi çözüm bulunması gerektiği de vurgulandı

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Meclisi’nin Mart ayı top-
lantılarının ilk birleşimi, Saraç-

hane binasındaki meclis salonunda
gerçekleştirildi. Meclisin Türk bayraklarıyla
süslendiği toplantının açılışında, İdlib şehit-
leri için saygı duruşunda bulunuldu. Ardın-
dan İstiklal Marşı okundu.

Milletimizin başı sağ olsun

Toplantıda, İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri

konvoyuna 27 Şubat 2020’de yapılan hain
saldırıda 33 askerin şehit edildiği 32’sinin de
yaralandığı belirtilerek, şöyle denildi: "Acı-
mız büyüktür, milletimizin başı sağ olsun.
Bu alçak ve menfur saldırıyı İBB Mecli-
si’nde bulunan parti grupları olarak şiddet
ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan
saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kal-
mak şartıyla, bölgede yaşanan insani dram-
lara mani olmak için uluslararası hukukun
desteği ile siyasi yöntemlerle olması gerekti-

ğini ifade ediyoruz. Kahraman Türk Or-
dusu, TBMM tarafından kendisine verilen
görevleri her zaman olduğu gibi bundan
sonra da üstün bir başarıyla gerçekleştirece-
ğine olan inancımız tamdır. İBB Meclisi
olarak, bize emanet edilen demokratik tem-
sil sorumluluğunu parti politikalarına ilişkin
farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek ide-
aller istikametinde, ortak bir anlayışla yerine
getireceğimizi Aziz Milletimize ve dünya ka-
muoyuna bir kez daha bildiririz."

TARIHE
IHANET
İstanbul'un kendine özgü siluetinde önemli bir yer tutan
Galata Kulesi'nin yakınında iki kule daha bulunuyor.
Kuleler, temel hizasından itibaren çok büyük hasar
görmüş, statik açıdan çok zayıf durumda bulunuyor.
Kulelerden birine bağlanan sur hattı Galata'daki bir
restoranın içinde kalırken, diğerine bağlanan sur
hattının bulunduğu alan ise çöplerle dolmuş durumda

İKİ KULE ÇOK KÖTÜ DURUMDA
"Sözünü etmiş olduğumuz iki
kule ne yazık ki bugün çok kötü
durumda" diyen Sağlam, "Çünkü
özellikle 19. yüzyılda kulelerin
hemen önlerinde uzanmakta
olan hendekler doldurularak, bu
alanlar 1864'ten itibaren imara
açılıyor ve bu şekilde belediyeye
gelir kazandırılıyor. Bu yüzden de
kulelerin temel düzeyi çok hasar
görmüş ve buralara yeni binalar
inşa edilmiş. Çok yakın zamana

kadar bu binalar hala yerinde
durmaktaydı. Hem bu binaların
19. yüzyılda inşası sırasında hem
de günümüzde yaşanan bu yı-
kımlar sebebiyle kuleler, temel
hizasından itibaren çok büyük
hasar görmüş durumdalar. Bu
yüzden özellikle de statik açıdan
çok zayıf durumdalar. Bir deprem
tehlikesi olursa şayet, kulelerin
buna dayanabileceğini söylemek
güç" ifadesini kullandı.

45 yıllık hasarlı
binayı yıktılar

Silivri Belediyesi Kentsel
Dönüşüm çalışmaları kap-

samında ilçedeki ağır 
hasarlı yapıların yıkımına

devam ediyor. Bu çerçe-
vede Silivri’deki ağır 

hasarlı üç binanın yıkım
işlemi gerçekleştirildi

sİlİvrİ Belediyesi 26 Eylül 2019’da
Silivri açıklarında meydana gelen
5.8’lik depremin ardından hasar ra-

poru bulunan tehlikeli binaların yıkım işlemine
devam ediyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı tarafından yıkım kararı alınan
Yeni Mahalle ve Gazitepe Mahallesi’ndeki iki
binanın yıkılmasının ardından, İnönü Cad-
desi, Endülüs Sokağı’nda bulunan 5 katlı 45
yıllık binanın yıkım işlemi gerçekleşti.

9 binanın yıkımı başladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yıkımı
yerinde inceleyerek kentsel dönüşüm çalışma-
ları hakkında bilgi verdi. Yıkım kararı bulunan
9 bina için sürecin başladığını aktaran Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Depremden
sonra vatandaşlarımızın başvuruları netice-
sinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, yıkıl-
ması gereken binaları belediyemize bildirmiş
durumda. Bu kapsamda ilk etapta Silivri’de 9
tane yıkımı gerçekleştirilecek binamız var. Dün
itibariyle 2’sini yıktık, bugün de 3’üncü binayı
yıkıyoruz. Bu konuda vatandaşların, kamunun
ve belediyenin duyarlılığı ile bu binaları artık
dönüştürme zamanımızın geldiğini düşünüyo-
rum. Silivri’de insan odaklı bir kentsel dönü-
şüm planlıyoruz. Hem İstanbul Büyükşehir
Belediyesiyle, hem de Çevre Bakanlığımızla bu
konuda koordineli bir çalışma planlıyoruz.
Şuan Silivri Belediyesi olarak, Bakanlığımızın
talimatları doğrultusunda Kentsel Dönüşüm
Strateji Belgemizi hazırlıyoruz" dedi. 

Toplantı yapacağız

"Silivri’nin tüm imara açık alanlarının zemin
etütleri ve jeolojik etütleri yapılıyor" diyen Yıl-
maz, "Aynı zamanda da binalarımızın tespit-
leri yapılıyor. Bunun sonunda da biz

Silivrimizde, bu hafta içerisinde meclis üyele-
rimizle ve teknik adamlarımızla bir toplantı
yapacağız. Gündem; deprem, kentsel dönü-
şüm ve afet yönetimi. Kentsel dönüşüm nok-
tasında da vatandaşlarımızın belediyeye ve
kamuya yardımcı olmalarını, bu işi el ele
gönül gönüle vererek, rant odaklı değil insan
odaklı, karşılıklı fedakarlıklar yaparak başara-
biliriz diye düşünüyorum. Herkesin konuştuğu
malum deprem olmadan, inşallah biz Silivri-

mizi depreme dayanıklı binalara dönüştüre-
rek, kentsel dönüşümü tamamlayarak bitiririz"
ifadelerini kullandı. Çevresinde bitişik yapılaş-
manın da olduğu 45 yıllık binanın yıkım iş-
lemi, Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü Gecekondu Denetim ve Uygu-
lama Birimi ekipleri tarafından ilgili kurum ve
kuruluşlar ile gerekli koordinasyonları sağlan-
dıktan sonra, güvenlik önlemleri alınarak 
gerçekleştirildi. DHA

Meydana yeni düzenleme
Bakırköy Özgürlük Meydanı ve çevresinin yeniden düzenlenmesi için, tasarım proje yarışması yapılacak.
İlk üç olarak belirlenecek projeye 100’er bin TL, ayrıca 5 projeye de 30’ar bin TL mansiyon verilecek

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Etüd ve Pro-
jeler Daire Başkanlığı Altyapı

Projeler Müdürlüğü, Bakırköy Özgür-
lük Meydanı için proje yarışması açtı.
“Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük)

Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel
Tasarım Proje Yarışması”nın ilanı
bugün yayımlandı. Yarışmaya katılacak
projelerin son teslim tarihi 7 Temmuz
2020. Ödül töreni 8 Ağustos 2020 tari-
hinde yapılacak. Yarışmanın asli jüri

üyeleri şu isimlerden oluşturuldu. Jüri
Başkanı mimar Feride Önal. Üyeler
peyzaj mimar Enise Burcu Derinboğaz,
şehir plancısı mimar Gökçer Okumuş,
mimar Kaya Sönmezler, mimar Birge
Yıldırım Oktay. DHA

Kulelerden birine bağlanan sur hattı Galata'daki bir restoranın içinde kalırken, diğerine bağlanan sur hattının bulunduğu alan ise çöplerle dolmuş durumda.

Silivri Belediye
Başkanı Volkan
Yılmaz, “Dep-
remden sonra

vatandaşlarımı-
zın başvuruları

neticesinde
Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığımız,
yıkılması gere-
ken binaları be-

lediyemize
bildirmiş du-

rumda. Bu kap-
samda ilk etapta
Silivri’de 9 tane

yıkımı gerçekleş-
tirilecek binamız

var” bilgisini
verdi. 

Silivri Belediye 
Başkanı 
Volkan Yılmaz
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Almanya Başbakanı Angela Merkel ile koalisyon ortağı
SPD arasında sıkı bir pazarlık yapıldı. Özellikle SPD'nin
isteği üzerine birlik partileri CDU/CSU’nun da bu konuda

neler yapılabileceği konusunda görüşleri dinlendi. Sonunda da bir
anlaşmaya varıldı. 14 sayfalık anlaşmanın ilgili maddesi şöyle: “Yu-

nanistan ve Yunan adalarında bulunan 14 yaş altındaki refakatsiz
çocuklar, özellikle de kız çocukları Almanya'ya getirilecek. Hasta 
ya da bakıma muhtaç olanlara öncelik verilecek.” Alman hüküme-
tinden yapılan açıklamada, “AB olarak göçmenler konusunda
üzerimizi düşeni yapma adına” bu kararın alındığı açıklandı.

CORONA KABUSU 
BİTMEK BİLMİYOR

Ç in’in Hubei eyaletindeki Wuhan
kentinde ortaya çıkan corona vi-
rüsü ile ilgili kötü haberler gel-

meye devam ediyor. Dün Türkiye’nin
komşuları Yunanistan, Gürcistan, İran
ve Irak’tan sonra Bulgaristan’da da gö-
rülen corona virüsü en çok Avrupa’nın
kalbindeki İtalya’yı vurdu. İtalya’da
başta Venedik ve Milano olmak üzere
birçok kentte karantina kararı alınırken,
ülkenin turizmi dibe çöktü. Fakat bütün
bu önlem ve kararlara rağmen İtalya’da
dün gece ölü sayısı hızlı bir artış gös-
terdi. Dünya çapında yaklaşık 109.400
kişinin enfekte olduğu corona virüsüyle
mücadelesini sürdüren İtalya’da son ra-
kamlara göre toplamda 7.350 kişide

virüs bulunduğu açıklandı.

3 bin 800 kişi öldü

Resmi rakamlara göre 95 ülkede tespit
edilen corona virüsünde 3 bin 800 kişi
yaşamını yitirirken, bunlardan 366’sının
İtalya’da olduğu duyuruldu. İtalya, co-
rona virüsünden dolayı Çin’den sonra
en çok ölümün yaşandığı ülke oldu. Yak-
laşık 16 milyon kişinin karantina altına
alındığı İtalya’nın arkasından gelen
İran’da ölü sayısı 194’tü. ABD’de ise son
rakamlara göre ölü sayısı bir günde
19’dan 22’ye çıktı.

Afrika’da ilk ölüm!

Corona virüsü dünya genelinde hızla ya-

yılırken, ölüm sayıları artış göstermeye
devam ediyor. Mısır Sağlık Bakanlığı ta-
rafından bir açıklama yapılarak, Mısır
gezi sırasında Corona virüsü enfekte
olan bir Alman vatandaşının hayatını
kaybettiğini duyuruldu. Yapılan açıkla-
mada Mısır’ın popüler turistik kasaba
Luksor’dan Hurghada beldesinde tatil
yapan 60 yaşındaki Alman vatandaşının
bir hafta önce ülkeye tatil için geldiği sı-
rada akciğer şikayetlerinin başlamasının
ve cuma günü ateşlenerek hastaneye kal-
dırılmasının ardından Corona virüsü
(Covid-19) teşhisi konulduğu ifade
edildi. Corona virüsüne bağlı yaşanan
ölüm, Afrika’da yaşanan ilk Corona vi-
rüsü ölüm vakası olarak kayıtlara geçti.

Çin'in Wuhan kentinde
görüldükten kısa bir

süre sonra dünya
çapında 3 binden fazla
insanı öldüren corona

virüsü aradan geçen
aylara rağmen

öldürmeye devam
ediyor. Corona

virüsünün en sert
vurduğu ülkelerin

başında gelen
İtalya'da ölü sayısı

sadece bir günde
366'ya fırladı

Almanya’dan büyük özveri!
Alman hükümeti, dün akşam yedi saat mülteci konusu ile corona virüsüne karşı 
önlemlerini görüştü. Berlin yönetimi, “Göçmen konusunda üzerimize düşeni yapıp
bin 500 kimsesiz göçmen çocuğu Yunanistan'dan alacağız” açıklamasını yaptı

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir
grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insan-
ları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirti-

yor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne
göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan in-

sana geçebileceği anlamına geliyor.
Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı,

öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin
olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Ba-
ğışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler
için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum
yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.
MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana
geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA 
VİRÜSÜ NEDİR?

Etkinlikler
iptal edildi
Almanya genelinde Corona virüsü vaka sayısı binin
üzerinde kaydedilirken, Sağlık Bakanlığı, binden
fazla katılımcının olacağı etkinliklerin iptalini istedi

Corona virüsü, dünya gene-
linde hızla yayılmaya devam et-
meye devam ederken,

Almanya’da vaka sayısı bin kişinin üzerine
çıktı. Vaka sayısındaki ciddi artış, yetkilileri
farklı tedbirler almaya yöneltirken, Almanya
Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Corona
virüsünün yayılmasını engellemek için bin ki-
şiden fazla kişinin katılacağı etkinliklerin ya-
saklanmasını istedi. Spahn, şimdiye kadar

Corona virüsünün yayılmasına karşı müca-
delede çok az şey yapıldığını belirterek,
“Önümüzdeki günlerde virüsün seyrine göre
alınacak olan tedbirleri daha da arttıracağız”
dedi.

Ulusal bir konu 

Alınan önlemlerle ilk hedeflerinin Corona vi-
rüsünün yayılmasını yavaşlatmak olduğuna
da belirten Sağlık Bakanı Spahn, “İkinci bir

duyuruya kadar bin kişiden fazla katılımın
olacağı etkinlerin iptal edilmeni kesinlikle
öneririm. Virüs ne kadar yavaş yayılırsa, sağ-
lık sistemimiz o kadar iyi başa çıkabilir” diye-
rek Corona virüsüne karşı korumanın
Almanya’da ulusal bir konu olduğunu be-
lirtti.

Hafife alınacak bir durum değil

Etkinliklerin iptal edilmesinin ne anlama ge-

leceğini de ifade eden Bakan Spahn, “İptalle-
rin vatandaşlar veya organizatörler için oluş-
turacağı sonuçların farkındayım.
Önümüzdeki birkaç gün içinde ekonomik so-
nuçlarla nasıl başa çıkacağımız hakkında ko-
nuşacağız. Ancak, insan sağlı kadar değerli
bir şey olamaz” diyerek Almanya’da Corona
virüse tespit edilen vaka sayısı 50 dolayında
iken bir haftada on kat artış göstermesinin
hafife alınacak bir durum olmadığını söyledi. 

Kuzey Kore’den 
3 balistik füze

Kuzey Kore’nin yeni füze denemesi
gerçekleştirdiği açıklandı. Ateşlenen
3 füzenin, kısa menzilli balistik füze
olduğu tahmin ediliyor

Geçen hafta 2 kısa menzilli
balistik füze denemesi gerçek-
leştirerek uzun süren suskun-

luğunu bozan Kuzey Kore’den, bugün
yeni bir hamle geldi. Güney Kore askeri
makamlarından yapılan açıklamada,
Kuzey Kore'nin bu sabah 3 tanımlana-
mayan füze ateşlediği bildirildi. Kuzey
Kore'nin doğusundaki Sondok şehrinden
ateşlendiği açıklanan füzelerin, Japon
Denizi'ne doğru fırlatıldığı açıklandı.

Önlem alınsın

Gelişmenin ardından, Japonya Başba-
kanı Shinzo Abe de kurmaylarından ko-
nuyla ilgili ayrıntılı bilgi talebinde
bulundu. Halka konuyla ilgili hızlı şekilde
bilgi verilmesi talimatı veren Abe, uçak ve
gemi seyir güvenliğinin sağlanması için
gerekli tüm önlemlerin alınmasını istedi.
Kuzey Kore, 2 Mart'ta 2 kısa menzilli ba-
listik füze denemesi gerçekleştirmişti. 240
kilometre yol alan füzelerin 1 dakika
arayla ateşlendiği ve Kuzey Kore’nin geç-
mişte sahip olduğu Scud füzelerinden
daha alçakta seyrettiği belirtilmişti.

Sınıra asker
gönderiyorlar
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis, Yu-
nanistan-Türkiye sınırına asker
gönderme kararı alındığını açıkladı

Türkiye'nin mültecilerin ülke-
den çıkışını serbest bırakması
üzerine mülteciler Avrupa'ya

açılan sınır kapılarına akın etti. Sınırdaki
mülteci hareketliliği sürerken, Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis,
Yunanistan sınırının korunmasına destek
için, sınıra asker gönderme kararı alındığını
duyurdu. Anastasiadis, sosyal medya hesabı
üzerinden yaptığı paylaşımda, Yunanistan
Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon
görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade eder-
ken, “Bugün Yunanistan başbakanı ile yap-
tığım telefon görüşmesinde, Kıbrıs'ın aynı
zamanda Avrupa'nın da sınırı olan Yunanis-
tan sınırlarının korunması için Güvenlik Bi-
rimlerine kuvvet göndermeye hazır olduğu
bilgisi verdim. Önerim kabul edildi” dedi. 

Türkiye’ye 
flaş çağrı

Avrupa Komisyonu
Başkanı Ursula von der
Leyen, Cumhurbaşkanı

Erdoğan ile gerçekleştireceği
görüşme öncesinde bir basın
toplantısı düzenledi. Ursula von
der Leyen, "Türkiye, Yunanistan
ile olan sınırındaki mülteci ve
sığınmacıları uzaklaştırmalı"
dedi. Von der Leyen düzenlediği
basın toplantısında “Soruna
çözüm bulunması için Yu-
nanistan sınırındaki baskının
azaltılması gerekiyor” dedi. Von
der Leyen ayrıca mültecilere
iltica hakkının sağlanması
gerektiğini, Türkiye ile Yu-
nanistan’a yardım eli uzatılmasını
ve Yunan adalarında mahsur
kalan çocuklar dahil herkesin
Avrupa anakarasına taşınmasına
gerek duyulduğunu söyledi.
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G ezmeye başlama-
dan önce, Bu-
dizm’in kurucusu

Buddha’dan (Buda) biraz
bahsedeyim. Buda; “uyanmış,
aydınlanmış”kişi anlamını taşıyor.
Asıl adı Siddhartha Gautama. Bu-
günkü Nepal sınırları içinde dünyaya
gelmiş, yüksek sınıftan hintli bir aile-
nin oğludur.
Kaynaklarda, 29 yaşına geldiğinde,
her türlü acıya karşın sakinliğini koru-
muş olan bir keşişten etkilenip, zevk
ve sefanın insanı asla gerçeğe ulaştıra-
mayacağını düşünerek, sahip olduğu
her şeyi bırakarak uzun bir yolculuğa
çıktığını yazar. 
Bu arada birçok şey deneyip tecrübe
eder, ancak aradığını bir türlü bula-
maz. Sonunda, bir dolunay gecesi
incir ağacının altında aydınlanmaya
eriştiği söylenir. Sorgulayarak, deneyerek, 
yaşayarak elde ettiği öğretileri gittiği her
yerde vaaz vererek yaymaya çalışır. 
“Sağlık en büyük hediyedir, doyumluluk en
büyük zenginlik, güven en iyi akrabalıktır. 
Nirvana ise en büyük mutluluk”diyen Buda, 
80 yaşına geldiğinde meditasyonun en üst 
seviyesine çıkar ve Nirvana’ya ulaşır.  
“Aşırı sofuluğun işe yaramadığını ve her şeyde
dengenin gerekli olduğunu”söyleyen Buda’nın
diğer öğretileri de, yaşanmışlık, tecrübe ve
deneyimlenmiş olmasından dolayı bence
çok kıymetli.

Nepal’de Yaşam

Bu ülkeyi gezerken en çok düşündü-
ğüm şey, insanların bu yaşam şartları
içinde isyan etmeden, nasıl mutlu
mesut yaşayabildiği oldu. Bu soru,
insan nasıl, ne ile mutlu olur sorusunu
da düşünmeme sebep oluyor. 
Gelişmemiş, fakir ülkelerin kaderini
Nepal’de yaşıyor. Dolaştığımız sokakla-
rın, mahalle aralarının bile küçük tapı-
naklarla dolu olduğunu gördüm. Bir
ülkede işsizlik, yoksulluk varsa ve yöneti-
cileri bunu çözemiyorsa, en kolay şey
daha fazla ibadet etmelerini sağlamak
oluyor.

***
Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan
Nepal’de yaşam şartları zor. Ayrıca, sağ-
lık ve hijyen konusu burada biraz sıkıntılı.
Geçmişe nazaran ortalama yaşam ve
hastalık konularında iyi yönde gelişme
sağlanmış. İstatiksel olarak verilen rakam-
larda, 1975 yılında ortalama yaş beklentisi
43 iken, şimdilerde 69’a yükselmiş. Ancak
taşrada halen 54 civarında. 5 yaş altı ço-

cuklarda ölüm oranı biraz korkutucu. 1000 
çocuktan 36’sı ölüyor. 1960’lı yıllarda bu oran
yüzde 30 civarındaymış. Ölüm nedenleri ise
annede oluşan ishal ve bunu bebeğe geçir-
mesi...
Halen çocukların yarısı yetersiz besleniyor ve
en büyük problemlerinden biri ise bağırsak
kurdu. Yüzde 50’si verem mikrobu taşıyor.
Yılda 40 bin verem vakası

oluyor ve 5 bini ölümle sonuçlanıyor.
Halen kayıtlı 5 bin sıtma hastası olduğu

söyleniyor. Son yıllarda anne ve çocuk ölüm
oranı yarı yarıya düşmüş. İçme suyunun daha
temiz hale getirilmesi ile oran daha da düşe-

cektir umarım.
***

Yapılan hesaplara göre, Nepal’in su kapasi-
tesi ülkeyi ve hatta İskandinav ülkelerini bes-
leyecek seviyedeymiş. Fakat
HES(Hidroelektrik Santral) yapacak bütçe-
leri yok. Köylerde sağlık kabinleri mevcut
ama bir çoğunda doktor  bulunmuyor, ebe-
hemşire görev yapıyor. İlaçların basit olanları
ücretsiz alınıyormuş, ancak diğerleri ücrete
tabi. Bu sebeple alternatif tıp revaçta. 

Mutfak kültür

Bu konuda tavsiye bekleyenleri ne yazık ki
biraz üzeceğim. Zira bu mutfakta meyveden
başka yiyecek bir şey yoktu benim için.Yoğun

yağ ve baharat kokusu, midemi burada greve
soktu. Ama gördüğüm kadarıyla, mercimek,
haşlanmış pirinç, sebzeden oluşan mutfakları
var. Her restaurantta öne çıkan momo olarak
adı geçen, mantıya benzeyen bir yemek tüketi-
liyor. Tadını bilmiyorum sadece bilgi amaçlı
yazdım.

Gelir kaynakları

Başlıca gelir kaynağı tarım
ve turizm. Dünyanın en

yüksek noktası olan
Everest’in(8848 mt.)
bu bölgede olması se-
bebiyle dağcılık ile il-
gilenenlerin ziyaret
ettiği  ülkelerden biri
Nepal. Yılda 600 bin
turist ağırlıyor. Dağ-
cılar, trekkingçiler ve
rafting için gelen
kampçılar bu sayı-
nın çoğunluğunu
oluşturuyor.
Nepal’de Anna-
purna bölgesinde,
2014 yılında çığ
düşmesi sonucu 40
dağcı yaşamını yi-
tirmişti. 2018 yı-
lında güvenlik
gerekçeleriyle dağ-
cıların tek başına,
rehbersiz dağa tır-
manışı yasaklan-
mış. Annapurna,
Himalayalarda
bulunan bir dizi

zirve.
Sanskritçe”Hasat

Tanrısı”anlamını taşıyor.
6 zirve barındırıyor. En yük-

sekte bulunan zirvesine çıkış, kutsal sayılma-
sından dolayı yasak.
Ülkede diğer geçim kaynağı tarım. Mandalina,
papaya, karpuz, armut, mango, ananas bol
miktarda var. Ayrıca yılın 12 ayı muz yetişiyor. 

Pokhara

Pokhara ise bu ülkenin trekking, yoga, medi-
tasyon, dağcılık aktivitelerinin merkezi. Burada
Annapurna hemen hemen her yerden görüle-
biliyor. Yeni günü Sarankot’ta  bulunan bir te-
peden karşılamak ise güzel bir seçimdi.
Güneş yavaş yavaş doğmaya başladığında do-
yumsuz ışık oyunları yaratıyordu. Bu tepede
izlemek en uygun yer olduğundan, gelir kapısı
olarak seyir terasları yapılmış. Ufak bir rakam
karşılığında bu teraslara çıkıp izlemek, fotoğraf
çekmek mümkün. 

***
Pokhara’da yapılacak diğer güzel şeylerden biri
ise(Phewa Like)Fewa gölünde tekne veya kano
gezintisi yapmak. Burası kapalı bir göl. İsteyen
kürek çekebilir, isteyen ise pedalla çevrilen tek-
nelerde gölde gezinti yapabilir. Can yeleği giy-
mek zorunlu. Arzu edenler, yine gölün
ortalarında veya gölü tepeden gören yerlerde
tapınakları ziyaret edebiliyor.

***
Pokhara’da diğer görülecek yerlerden biri
Gupteshwor Mağarası ve Davi’s Şelalesi. Şela-
lenin özelliği suyun akarak döküldükten sonra,
çıktığı yerin görülmemesi. Bu şelalelenin bu-
lunduğu park alanının hemen karşısında Gup-
teshower mağarası var. Suyun oradan çıktığı
varsayılıyor. Bir yeraltı tapınağı olan Bindaba-
sini tanrı Shiva’ya(Şiva)adanmış. İçeride fo-
toğraf çekmek yasak. Basamaklar epey fazla ve
zemin çok kaygan. Dış merdivenlerden aşağı
inerken duvarlardaki heykeller, oymalar ve
freskler dikkat çekici.
Tanrı Şiva’dan çok bahsettim. Bununla ilgili
öğrendiklerimi de sizlerle paylaşayım. Şiva, 3
Hindu tanrısının üçüncüsü. Bunlar;
Brahma;Evrenin yaratılışı, Vişnu; Koruyucu,
Şiva ise yıkıcı...Yıkıcı derken, bizim”Batsın bu
dünya”şarkısında ki gibi;”Dünya yıkılsın ve
bütün kusurlar yok olsun ve biz onu yeniden
kuralım”anlamında. Bu sebeple Şiva’nın yıkı-
mının gerekliliği söz konusu...

Chitwan

Pokhara’dan ayrılıp Chitwan’a gitmek üzere
yola koyuluyoruz. Yol boyunca tarım alanları
göze çarpıyor. Kumlar üzerinde yatıp daha
sonra salına salına göle inen timsahlar ise hem
ürkütücü hem de ilk kez gördüğümden ilginçti.
Chitwan milli park içerisinde fillerle safari ya-
pılıyor. Fillerin üzerinde 4 kişi oturabilecek şe-
kilde platform yapılmış. Gölün içerisinden
geçerek, gergedanların, tavus kuşlarının, cey-
lanların olduğu ormanda gezinti yapabiliyor-
sunuz. Aslında fillerin bu kadar yükle
dolaşacağı düşüncesinden binmeye içim elver-
mese de üzülerek bunu deneyimlediğimi de 
belirteyim. Burada bulunan Hint gergedanı,
yaşayan 5 gergedan türünden biri. Özelliği tek
boynuzlu ve derisinin plakalarla kaplanmış
oluşu. Dünyada sadece 650 tane kaldığı,
Nepal ve Hindistan’da yaşadığı söyleniyor. 
Bir de nesli tükenmekte olan Asya fili var ki
bundan da 160 adet kaldığından bahsediliyor. 

GEZİ YAZISI
SALI 10 MART 2020

Chitwan’dan geri dönüş için hazırlıklara başlamak üzere
yeniden Başkent Katmandu’ya dönüş vakti geldi. Son bir ge-

zilecek yerimiz daha kaldı. O da eskiden hippilerin ve sanatçıla-
rın uğrak yeri, turistik bir yer olan Thamel bölgesini ve

sokaklarını gezmek. Burası, alışveriş yapılacak mağazalar, 
restaurant ve kafelerle oldukça hareketli bir yer. 

Nepal’de Lalitpur şehrinde yer alan Patan Durbar meydanı ve
Lalitpurun Malla Krallarının yaşadığı antik kraliyet sarayı,
yine ahşap işlemeleri ile görülmesi gereken yerlerden.

Gezimizi Buda’nın bir sözü bitirelim.”Huzur içeriden
gelir, onu dışarıda arama. İçinde renk yoksa, 

dışarıda gökkuşağı arama!”

THAMEL VE ANTİK 
KRALİYET SARAYI
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Burada en popüler sanat dalı Mandala.
Çember anlamına geliyor. Belirli şekilleri
boyayarak elde edilen mandala hint kö-
kenli ve her şeklin mistik bakımdan bir
anlamı var. O halde mandala atölyesinde
çalışan en bilgili kişiden aldığım bilgileri
size aktarayım.

***
Bu boyalar tamamen doğal ve içinde 24
ayar altın tozu var. Dikkat gerektirdiğinden
10 yıl kadar süren bir öğrencilik gerektiri-
yor. Hepsi ustalar tarafından yapılan bo-
yalar 200-300 yıllık tarihe sahip. Mandala
yapımında şekiller değişmiyor. 4 değişik
motifi var. Bunlar; Tanrının değişik şekil-
leri, Buddha’nın yaşam döngüsü, 12
yaşam döngüsü, doğumdan ölüme kadar
yaşam tekerleği motifleri. En tanınmışı ise
Stupa’nın yukarıdan görünüşünün resme-
dildiği şekil.
Örneğin çember motifi olan mandala, Ti-
bet’in ruhani lideri Dalai Lama’ya aitmiş.
Dalai Lama bunu renkli kumlarla ve yerde
yapıyormuş. Dünya barışı için de 12 gün
sonra yere yapılan mandala yok ediliyor-
muş. Anlamı ise;”Dünyada hiçbir şey ka-
lıcı değil. Bir şey ne kadar mükemmel
olursa olsun sonu gelir. Güzel olan her şey
bozuluyor. Her şey bitiyor ama bitmesi ile
birlikte, döngü yeniden başlıyor.”  
Bu sözler Tibet Felsefesinin de ana nok-
tası. Yani bizim de bildiğimiz; Yin ve Yang.
“Yaşamın tekerleği”(Kala Çakra) isimli
mandalada 4 tane ana giriş resmedilmiş
ve bu dünyaya gelişin 4 değişik kapısı an-
lamına geliyor. “Dünyanın neresinde olur-
sanız olun, kim olursanız olun, sizin
Nirvana’ya ulaşma imkanınız var.”
Merkezinde ise, Nirnava’nın ve Aydınlan-
ma’nın sembolü olan Lotus çiçeği var.
Renkler ve şekiller kozmik elementleri
simgeliyor. Sarı;toprak/ Mavi;Su/ Kır-
mızı;Ateş/ Siyah; Rüzgar/ Yeşil; Gökyüzü.
(Bu arada, Lotus çiçeği Türk sanatında da
çok kullanılmıştır. Bu çiçeğin özelliklerini
okumanızı tavsiye ederim.)
Dış çember ise bilgeliğin çemberi. İnsan
vücudunun meydana geldiği 6 element
bunlar. Biri ruhani, diğeri maddi. İç kısım-
lardaki motifler ve renkler hiç değişmiyor,
sadece dış renklerde değişim olabiliyor.

NEPAL’DE SANAT
SEVİM
GÜNEY

GEZİ YAZISI

NEPAL
“Seyahat etmek
ulaşmaktan daha
iyidir” demiş 
Buddha. Bu söze
canı gönülden
katılarak, gezimizin
ikinci bölümü ile
Nepal’i anlatmaya
devam edelim



tFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi
veren Bursaspor'da sportif direktör
Selçuk Erdoğan açıklamalarda bu-
lundu. Ligin ikinci yarısına etkili başla-
dıklarını dile getiren Erdoğan,
"Oynadığımız beş maçtan dört galibi-
yet alarak üst sıralardaki yerimizi koru-
duk ve hedefte kalmayı başardık. Ne
yazık ki bu süreçten sonraki dönemde
sahaya çıktığımız dört müsabakadan
üç beraberlik alarak planladığımız
puan ortalamasının çok uzağında kal-
dık. Bu haftalarda rakiplerimiz de çok
önemli puanlar kaybetti ve üst sıralar-
daki puan farkları uç noktalara çık-
madı. Geride bıraktığımız 9 maçlık bu
iki bölümü bir kenara bırakıp, Balıke-
sirspor maçı itibariyle maç maç gide-
rek kalan 8 maçlık periyodu iyi bir
şekilde tamamlamak istiyoruz" şek-
linde konuştu.

Hepsi geride kaldı

Yarın oynanacak Balıkesirspor ma-
çında takımın son durumuna da işaret
eden Erdoğan, "Burak Altıparmak ve
Shehu’nun kart cezaları bitti. Bir aylık
bir aranın ardından takıma dönen
Burak Kapacak’ın süre basamaklama-
sını planlıyoruz. Özer Hurmacı ise Bo-
luspor maçıyla birlikte sahalara
dönecek. Sadece Serdar Özkan bir
süre daha takımla olamayacak" diye
konuştu. Son ana dek mücadelelerini
sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan,
"Saha içi ve saha dışı hatalar, kart ce-
zalıları ve sakat oyuncular, hepsi geride
kaldı. Önümüzdeki 55 günlük dilimde
hedeflediğimiz noktaya varışımızı kağıt
üstündeki isimler değil, saha içindeki
performanslar belirleyecek. Süper Lig'e
çıkmak için tek vücut olarak hedef bir-
likteliğini, adanmışlığı ve sorumluluğu-
muzu son ana kadar sahaya yansı-
tacağız" ifadelerini kullandı.DHA
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PERİYODU 
İYİ bİR şEkİLDE 

bİtİREcEğİZ

iStanbul 2.Amatör Lig 11.Grupta
şampiyonluk mücadelesi eden Küçük-
çekmece Tokat Bereketli spor, Ligin 7.
Haftasında Gazi Osmanpaşa Barbaros
spor ile karşı karşıya geldi. Küçükçek-

mece temsilci deplasmanda 6-0’lık skor
ile galip geldi. 
Etkili oyunu 90 dakika sürdüren Tokat
Bereketli spor attığı gol kadar da kaçır-
ması dikkat çekti. Küçükçekmece Tokat

Bereketli spor deplasmanda 6-0'lık faklı
skorla galip gelerek üç puanı alarak pua-
nını 15 'e yükselti 18 puanlı Filiz spor
‘un üç puan gerisinden şampiyonluk id-
diasını sürdürdü.

D ülük Mahallesi'nde 6 yıl önce 8 ta-
kımla başlayan Dülük Süper Li-
gi'nde kendi imkanları ile toprak

sahada mücadele eden ekipler, VAR sis-
teminden ofsayt kuralına kadar profes-
yonel liglerde uygulanan kurallara göre
futbol oynuyor. Her hafta pazar günü
köyün toprak sahasında buluşan mahal-
leli de maçları dikkatle takip ediyor.
Ligde mücadele eden takımlardan Dü-
lükspor'un başkanı Ahmet Bilen, futbo-
lun mahallede birleştirici bir unsur
olduğunu belirterek, "Köyde 6 yıl önce

bu ligi kurduk. Gayet güzel gi-
diyor. Tamamen gönüllü bera-
berlik ile bir araya geldik.
Mahalleli ligi gayet dikkatle
takip ediyor. Biz burada güzel
şeyler başardık. Bir farkındalık

yaratmak istedik ve başardık'' dedi.

Yabancı kontenjanı var

Mahallede lig için kurulan ve 7 üyesi bulu-
nan federasyon da puan tablosundan
transfer işlemine kadar her bir aşamanın
kuralına uygun olup olmadığını denetliyor.
Her yıl 1 hafta süren transfer döneminde
ise futbolcular kendi rızaları ile takım de-
ğiştirebiliyor. 5 yıl boyunca mahallenin nü-
fusuna kayıtlı sporcularla devam edilen
ligde, federasyon bu yıl 1 yabancı oyuncu
kontenjanına izin verdi. Böylece mahalle-
nin nüfusuna kayıtlı olmayan 1 oyuncu-
nun ligde oynamasına olanak sağlandı.

Disiplin kurulları var

Tam anlamıyla profesyonel bir lig gibi her
aşamayı kuralına uygun yürüten mahalle-

linin kendi aralarında kurduğu takımlarda
ve federasyonda disiplin kurulları da bulu-
nuyor. Kurallara uymayan futbolculara
kurullar tarafından ceza veriliyor. Ligde 17
yaşından 55 yaşına kadar sporcular top
koşturuyor. Baba ve oğulun aynı takımda
oynadığı, iki kardeşin ise rakip olduğu
ekiplerin kıyasıya mücadele devam ediyor.
Takımlarda her yaştan ve meslekten spor-
cunun bulunduğunu anlatan Ahmet
Bilen, ''55 yaşında futbolcumuz da var 17
yaşında oynayan futbolcumuz da var. Biz
sahamızın ve fiziki imkanlarımızın profes-
yonelleştirilmesini istiyoruz. İmkan veri-
lirse daha çok şeyler yapmak istiyoruz.
Aynı takımda oynayan baba oğul var. İki
kardeşin rakip olduğu takımlar var. Bu 
şekilde güzel bir kaynaşma ortamımız 
var" diye konuştu. DHA

DEPLASMANDA YARIM DÜZİNE GOL

SP  R

Gaziantep'in Dülük Mahallesi'nde 250 sporcu ile oluşturulan 8 takım kendi aralarında lig
kurdu. “Dülük Süper Ligi” adı verilen organizasyonda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 
(TFF) uyguladığı kurallar lige uyarlandı. Dülük Süper Ligi'nde Var sistemi de uygulanıyor

KÖYDE 8 TAKIM İLE KURULAN “SÜPER LİG”DE PROFESYONEL KURALLAR GEÇERLİ

Mahallede kurulan Dülük Futbol Federasyonu'nun
(DFF) Başkanı Rasim Durmaz, futbolun aralarındaki
kaynaşmayı ve saygıyı artırdığını söyledi. Profesyonel
liglerdeki kuralları uygulamaya çalıştıklarını kaydeden
Durmaz, bu organizasyon ile gençlerin kötü alışkanlık-
lardan uzak durmasını da sağladıklarını söyledi. Ligde
top koşturan futbolcular, görev yapan hakemler ve kulüp
yöneticileri ile federasyon üyeleri, tesis ve spor malze-
mesi konusunda kendilerine desteğin devamını istedi.

KaDınLar maÇLarı İZLİyOr
Mahallede oturan kadınlar da Dülük Süper
Ligi'ni yakından takip ediyor. Kadınlar pazar
günleri müsabakaların yapıldığı sahaya gele-
rek maçları izliyor. Ahmet Bilen, ilgiden mem-
nun olduklarını dile getirerek, ''Bu şekilde bir
farkındalık yaratmak istedik ve başarıyoruz.
Köydeki kadınlar da buraya maçları izlemeye
geliyorlar"' dedi. Gaziantep Valisi Davut Gül
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
de maçların oynandığı sahaya gelerek sporcu-
larla görüştü. Takımlara daha önce malzeme
desteği sağladıklarını söyleyen Vali Davut Gül,
desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de,
Gaziantep'i spor şehri yapmak için ellerinden
geleni yaptıklarını ifade etti. Şahin, mahalleli-
nin bu organizasyonunu önemli bulduğunu
vurguladı, spor tesisi konusundaki çalışmala-
rından söz etti.

var sİstemİ UygULanıyOr
Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi için
de kendince çözüm bulan federasyon, üze-
rinde VAR yazılı sandalyeyi saha kenarına ko-
yarak bir hakem aracılığı ile bu uygulamayı
kamerasız şekilde hayata geçirdi. Müsabaka
esnasında maçın hakemi ile ke-
narda oyunu takip eden VAR ha-
kemi tartışmalı pozisyonlarda
birlikte kararlar veriyor. İlk olarak
tek hakemle müsabakaların idare
edildiğini söyleyen Dülükspor
Başkanı Ahmet Bilen, "İlk başta
tek hakem ile başladık. Sonrasında
Türkiye Futbol Federasyonu VAR
sistemine geçince biz de kendi im-
kanlarımız ile VAR sistemi kurduk.
TFF'nin bütün kuralları bizim ligi-
mizde de geçerlidir. Biz köy olarak
amatör spor kulübü kurmayı çok düşündük
ama sporcu sayımız
fazla olduğu için
böyle bir yöntem
denedik'' ifade-
lerini kullandı.

Kaynaşma ve saygı arttı

MAHALLEDE 
SUPER LIG!

Bursaspor Sportif Direktörü
Selçuk Erdoğan, kalan 8 maçlık

periyodu iyi bir şekilde 
tamamlamak istediklerini 
belirterek, “Hedeflediğimiz 

noktaya varışımızı kağıt 
üstündeki isimler değil, saha

içindeki performanslar 
belirleyecek” dedi

15 oyuncunun sözleşmesi bitiyor
Süper Lig'de geçen hafta evinde
lider Medipol Başakşehir'e 3-0
yenilip son 3 maçında yalnızca 1
puan alabilen Göztepe, şimdiden
gelecek sezonun planlamasına
başladı. Üst üste yaşadığı kayıplar
nedeniyle Avrupa kupalarına ka-
tılma şansını zora sokan sarı-kır-
mızılılarda 15 futbolcunun
sözleşmeleri mayıs ayında bite-
cek. Göz-Göz'de kaleci Beto'nun
yanı sıra, Castro, Jerome, Titi,
Mossoro, Leo, Napleoni, Reis,
Serdar, Atınç, Berkan, Deniz, Ser-
kan, Soner ve Atakan'ın mukave-
leleri son bulacak. Yeni sezonda

flaş transferlere imza atmaya ha-
zırlanan yönetimin, iskelet kad-
royu da korumak istediği
bildirildi. Göztepe'nin Beto, Cas-
tro, Titi, Soner, Napoleoni, Ser-
dar ve Berkan'la yola devam
etmek istediği diğer futbolcularla
da mutlaka görüşme masasına
oturacağı vurgulandı. Teknik he-
yetin raporunu bekleyen Başkan
Mehmet Sepil'in vakit kaybetme-
den devam edilecek futbolcularla
sözleşme yenileyeceği kaydedildi.

İlhan Palut'tan uyarı

Süper Lig'de son haftalarda hem

başarısız sonuçlara imza atıp
hem de kötü futbol oynayan
İzmir ekibinde, teknik direktör
İlhan Palut'un takımı sert bir şe-
kilde uyardığı dile getirildi. 
Bu sezon çok fazla küme düşme
korkusu yaşamayan ancak üst sı-
ralar için de hedefsiz kalan Göz-
tepe cuma günü Kasımpaşa'ya
konuk olup, 17 Mart Salı günü
ise erteleme maçında Gürsel
Aksel Stadı'nda Çaykur Rizes-
por'u ağırlayacak. Göztepe'de
orta saha Soner cezası nedeniyle
Kasımpaşa'ya karşı oynayamaya-
cak. DHA

Göztepe, şim-
diden gelecek
sezonun plan-

lamasına 
başladı. 
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Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor’da yönetim
bu sezon ilk kez hedeflerini ‘şampiyonluk’ olarak açıkladı
SÜPER Lig’de 25’inci hafta
karşılaşmaları oynanırken, bir
maçı eksik 49 puanla zirvenin
3 puan gerisinde ikinci sırada
yer alan Trabzonspor’da yöne-
tim, berabere kaldıkları Gazi-
antep FK karşılaşmasının
ardından ilk kez ‘şampiyonluk’
hedefini dile getirdi. Daha
önce maç maç, hafta hafta iler-
lemeyi tercih ettiklerini belirten
ve ‘şampiyonluk’ söylemlerin-
den kaçınan bordo-mavililerde
başkan Ahmet Ağaoğlu, “O
sene bu sene! Biz şampiyon
olacağız” söylemiyle açık ola-
rak hedeflerini dillendirdi.

Biz şampiyon olacağız

Ahmet Ağaoğlu’nun bu açıkla-
masına taraftarlar da sosyal
medyada destek olurken, Trab-
zonspor Başkan Yardımcısı Er-
tuğrul Doğan ile Yönetim
Kurulu Üyesi Sertaç Güven de
şampiyonluk hedeflerini vurgu-
ladı. “Kimse moralini bozma-
sın! Daha yeni
başlıyoruz” diyen Ertuğrul
Doğan, taraftarlara seslenerek,
“Kulübümüze ilk günkü gibi
sahip çıkacağız. Bir ve beraber
olacağız! Gün; Trabzonsporu-
muzun yanında durma günü-
dür. Ne bir eksik, ne bir fazla.
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu
mesajı verdi. Herkes, her şeyi
bir kenara bırakarak Trabzons-
porumuzun şanlı bayrağı al-
tında toplansın. ‘O’ sene ‘bu’
sene. Biz şampiyon olacağız”
dedi.

Bu hafta bir sezona bedel

Sertaç Güven ise bu hafta oy-
nanacak BtcTurk Yeni Malat-
yaspor ve Medipol Başakşehir
maçlarının bir sezona bedel ol-
duğunu kaydederek, “Hava
puslu, meydanı boş bırakma-
yalım. Kötü mü oynuyoruz,
işte siz ayağa kaldırın, siz ateş-

leyin. 1 galibiyetle 1 haftamızın
iyi geçtiğini unutmayın. Bu
hafta ise neredeyse bir sezona
bedel. Çarşamba Malatya,
Pazar Başakşehir, Pazartesi de
milat olsun. Zirveye giden yol
dikenlerle kaplı. Sinsice oyun-
lar oynanıyor, çünkü korkuyor-
lar. Sonuca ulaşınca, zirveye
mazimizdeki gibi ambargo ko-
yacağımızı biliyorlar. Tahriklere
kapılmadan bir olalım, yan
yana olalım. Tek yumruk olur-
sak, inanırsak büyük sevinci
yaşayan taraf biz olacağız” ifa-
delerini kullandı.

Malatya maçında yoklar

Trabzonspor’un devre ara-
sında kadrosuna kattığı Da
Costa, Mesias ve Guilherme
statü gereği Çarşamba günü
oynanacak BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor maçında forma giye-
meyecek. Bu futbolcuların 26
Ocak’ta oynanması gereken
ancak Elazığ depremi nede-
niyle ertelenen Yeni Malatyas-
por karşılaşmasının ertelendiği
tarihten sonra transfer edilmesi
nedeniyle forma giyemeyecek-
leri belirtildi. DHA

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere
kalarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu
Radamel Falcao, son dönemdeki skorer performansıyla göz dolduruyor. Yıldız
futbolcu, özellikle son haftalarda attığı gollerle kalitesini göstermeye başladı
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G alatasaray'ın sezon başında Fransa temsilcisi

Monaco'dan kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki
Kolombiyalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle birçok

karşılaşmada görev alamadığı ligde son haftalarda dü-
zenli forma şansı buldu. Sezonun ilk yarısında aşil tendo-
nunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süre takımdan
ayrı kalan Radamel Falcao, Süper Lig'in geride kalan bö-
lümünde 13 maçta forma giyerken, bunların 10'unda ilk
11'de sahaya çıktı. Yıldız futbolcu, özellikle son hafta-
larda attığı gollerle kalitesini göstermeye başladı.

Son 7 maçında 8 gol

Radamel Falcao, Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşı-
laşmada 8 kez ağları havalandırdı. Kolombiyalı futbolcu,
bu sürede görev aldığı Fraport TAV Antalyaspor ve Genç-

lerbirliği maçlarında ikişer kez topu filelerle buluştu-
rurken, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyas-
por, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor
müsabakalarında da birer gol kaydetti. Falcao, bu dö-
nemde sadece sonradan oyuna dahil olup 10 dakika
sahada kaldığı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında
skor üretemedi.

Takımın en skoreri

Radamel Falcao, son haftalarda kaydettiği gollerle bu
sezon ligde sarı-kırmızılı takımın en skorer ismi oldu.
Süper Lig'de 9 kez ağları havalandıran Falcao'yu, 6
golle Adem Büyük takip ediyor. Galatasaray'da So-
fiane Feghouli ile devre arasında takımdan ayrılan
Ryan Babel de beşer golle üçüncü sırayı paylaşıyor.

Başakşehir’in 
üc silahsorü!
Medipol Başakşehir’de bu sezon şimdiye kadar atılan 49 golün 27’si Crivelli, Demba Ba
ve Visca’dan geldi. Turuncu-lacivertlilerin bulduğu gollerin yüzde 55’lik kısmını kaydeden
söz konusu futbolcular, adeta hücum hattının üç silahşorü olarak rakiplere korku salıyor

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kala-
rak kulüp tarihinde bir ilki yaşayan Ba-
şakşehir, Süper Lig’de de yoluna emin
adımlarla devam ediyor. Zorlu Göztepe
deplasmanından da 3-0’lık galibiyetle
ayrılan turuncu-lacivertliler, 52 puanla
lider konumda bulunuyor. Teknik Direk-
tör Okan Buruk idaresinde hücum ağır-
lıklı bir oyun anlayışı benimseyen
İstanbul ekibi, attığı 49 golle de 2014-
2015 sezonundan bu yana 25. haftaya
kadar olan bölümlerdeki en fazla skor
ürettiği dönemi yaşıyor. Turuncu-laci-
vertli takımın özellikle gol yollarındaki
bu başarısında üç isim ön planda.

Crivelli, Demba 
Ba ve Visca etkisi

M.Başakşehir’in geldiğimiz haftaya
kadar bulduğu 49 golün 10'unda Cri-
velli, 9'unda Demba Ba, 8'inde de
Visca imzası var. Sezon başında ta-
kıma katılmasına rağmen ortaya koy-
duğu mücadeleci oyunla takdir
toplayan Enzo Crivelli ile ağır sakatlık
süreçlerinden geçmesine rağmen eski
formunu aratmayan Ba ve turuncu-la-
civertli forma altında sekiz sezondur
önemli işlere imza atan Visca, gollerin
yüzde 55’ine katkı sağlayarak bir nevi
Başakşehir’i sırtlayan futbol-
cular oldu. Okan Buruk’un
takımında 4’er gol atan
Aleksic ile İrfan’ın
yanı sıra Skrtel ve
Gulbrandsen 3,
Clichy 2, Ponck,
Elia, Mahmut da
1’er gol kaydetti.
Ayrıca turuncu-
lacivertlilerin 3
golü de rakiple-

rin kendi kalelerini sarsmasıyla geldi.

Crivelli kariyer rekorunun
peşinde

Başakşehir’le ligde çıktığı 22 maçta
10 gol, 2 asist yapan Crivelli, şimdiden
son iki sezonda Fransız takımları An-
gers ve Caen'de ortaya koyduğu per-
formansları geride bırakmayı başardı.
2018-2019 sezonunda Caen ile Fransa
Ligue 1'de 33 maça çıkıp 6 gol, 1
asistle takımına destek olan Fransız
oyuncu, bir önceki sezonda ise Angers
ile 17 müsabakada 1 gol, 1 asist yap-
mış, aynı sezonun geri kalan bölümünü
kiralık olarak geçirdiği Caen'de de 14
karşılaşmada 2 gol atıp 3 de gol pası
verdi. Enzo Crivelli, profesyonel lig-
lerde en fazla gol attığı sezonu 2016-
2017'de Bastia ile yaşamış ve o dönem
24 maçta 10 gol kaydetmişti. Başak-
şehir'de Göztepe’ye karşı bulduğu golle
rekorunu egale eden 25 yaşındaki
oyuncu, 1 gol daha attığı takdirde ise
kariyer rekorunu kırmış olacak.

Demba Ba kendine geldi

West Ham United, Newcastle United,
Chelsea, Beşiktaş, Shanghai Shenhua,
Göztepe gibi takımlarda top koşturan
Demba Ba, son durağı olan Başakşe-
hir’de ikinci baharını yaşıyor. Ağır sa-
katlıklardan geçen Senegalli, buna
rağmen kendini toparlamayı başardı.
Ligin ilk 15 haftasında sadece 1 gol
atabilen 35 yaşındaki santrfor, sonraki
maçlarda ise formunu geri kazanarak
8 gol kaydetti ve Süper Lig’deki toplan
gol sayısını da 9’a çıkardı. Görev aldığı
son 9 maçın 7’sinde skor üreten tecrü-
beli oyuncunun 4 de asisti var. Demba
Ba, 2016’da Çin Süper Ligi takımı
Shanghai Shenhua’daki 14 gollük dö-
neminin ardından skora en fazla katkı
yaptığı sezonunun içinde bulunuyor.

Tek hedef; şampiyonluk

Sivasspor kendi evinde kaybetmiyor
Süper Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Gala-
tasaray ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Si-
vasspor, ligde evinde kaybetmeyen tek takım
unvanını korudu. Süper Lig’in 25. haftasında
konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere
kalan Demir Grup Sivasspor, ligde evinde
kaybetmeyen tek takım unvanını korudu. İç
sahadaki 13 maçlık periyotta 9 galibiyet ve 4
beraberlikle 31 puan toplayan kırmızı-beyazlı-
lar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 24 kez ha-
valandırırken, kalesinde ise 9 gole engel
olamadı. Ligde 49 puanla 4. sırada yer alan
Sivas temsilcisi, bu sezon sahasındaki ilk

maçta Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti.

Trabzon'u da yendi

Daha sonra üçüncü haftada ağırladığı Gazi-
antep FK ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, bu
maçın ardından Sivas’ta oynadığı karşılaşma-
larda 5. haftada Trabzonspor’u 2-1, 7. haf-
tada MKE Ankaragücü’nü 3-1, 9. haftada
Antalyaspor’u 2-1, 11. haftada İttifak Holding
Konyaspor’u 2-0, 13. haftada Kasımpaşa’yı
2-0, 15. haftada Fenerbahçe’yi 3-1, 17. haf-
tada da Göztepe’yi 1-0 yenerek üst üste 7 iç
saha mücadelesini kayıpsız geçti. Ligin 19.
haftasında Çaykur Rizespor, 21. haftada ise
Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan kır-
mızı-beyazlılar, 23. haftada Aytemiz Alanyas-
por’u iç sahada 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Ligde 25. haftada bugün sahasında Galatasa-
ray ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, iç sahada
kaybetmeyen takım unvanını da korudu.

En son Beşiktaş’a kaybetmişti

Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun
29. haftasında 22 Nisan 2019’da Beşiktaş’a 
2-1 yenilmişti. Yaklaşık 11 aydır sahasında
kaybetmeyen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezo-
nun 34. haftasında Galatasaray’ı 4-3 yenmişti.

KOLOMBİYALI
YILDIZ ÇIKTIĞI 
7 MAÇTA 8 GOL 

ATMAYI 
BAŞARDI



1 952 ile 2000 yılları ara-
sında zirvede olan şirketler-
den yüzde 65'i bugün

tarihten silindi. Bu rakamı verme
sebebim okuyacağınız bugünkü
söyleşi ile çok alakalı. Adı isminin
baş harflerinden oluşan SBK Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı 
Sezgin Baran Korkmaz, tam da 

bu duruma düşen, kredisini ödemekte zorlanan,
her açıdan riskli durum taşıyan şirketleri satın
alıyor. Onların durumunu iyileştirerek belki de
kendi deyimi ile bire on kazanarak büyüyor.
“Tanrı'nın beni çok özel yetiştirdiğini düşünüyo-
rum” diyen Sezgin Baran Korkmaz, “Kendime
birisini örnek almak istersem, Bill Gates'i örnek
almak isterim. Çok fazla sanat ve kültürle arası
olan biri olduğumu söyleyemem. Lise mezunu-
yum. Maldivler'e tatile gitmek yerine mülteci
kamplarına gidiyorum. Hırslı değilim. Merha-
metliyim. Şanslıyım. Niyetim de iyi olunca iyi 
hissederim. Sezerim. Patronluk oynamam. He-
defim ülke ekonomisine istihdam sağlamak, çık-
mazda kalanlara yetişebildiğim kadar yardımcı
olmak. Geçmişimi unutmayayım diye arada bir
dolmuşa binerim...” diyor. Holding sahibi iş in-
sanları tarafından alışık olmadığımız tavırlar da
sergileyen Korkmaz'ı Türkiye “Yeni nesil havacı-
lık” olarak tarif edilen Borajet'in sahibi olarak 
tanıdı. Bodrum'da binlerce tatilciye bedava 
lahmacun ve ayran dağıtarak magazin günde-
mine düşse de bizi muhteşem yalısında ağırla-
yan Sezgin Baran Korkmaz'ı okuyacağınız bu
söyleşide daha yakından tanıyacağınızı 
düşünüyorum...

nSezgin Baran Korkmaz günümüz siyasetine,
ekonomisine, dünyasına nasıl bakıyor?
Siyaset ve politikadan çok konuşmak istemiyorum
ama barıştan yana olan biliriyim. O yüzden ül-
keme bir an önce barışın gelmesini istiyorum. 
Ülkemin sınırlarında barış olsun istiyorum ve ül-
kemin kimseyle bir problemi olsun istemiyorum.
Ülkemin sınırlarındaki bölgelere harcadığı enerjiyi,
ekonomiyi kendi içine harcaması gerektiğini düşü-
nüyorum. Bu anlamda da elimden geldiğince de
katkıda bulunuyorum. 

nDünyaya, ülkeye ve barışa olumlu bakıyorsu-
nuz öyleyse... Tabi dünya üstüste birçok tehdit-
lerle de karşı karşıya. Savaşlar, virüsler gibi. Siz
ciddi bir holding yönetiyorsunuz, bilinmeyen
gizli holdinglerden birini yönetiyorsunuz. Bu
işinizi yönetirken, küresel ekonomik dengeler-
den nasıl etkileniyorsunuz? 
Hammadde tip dediğimiz şeyleri Çin'e yapıyoruz.
İlaçta, otomotivde. Bizi etkiliyor tabi ama biz
'strestli varlıklara' yatırım yapan bir holding oldu-
ğumuz için biraz öngörüyü hesaplayabiliyoruz.
Mesela bizim şuan şirketlerimizde bir yıllık stoğu-
muz var. Eğer ki bir yıl sonra bu konjönktür değiş-
mezse zaten bizden başka Türkiye'de firma
kalmaz diye düşünüyoruz. Çünkü bir yıllık ham-
madde stoğuyla çalışan bizden başka firma yok.
Bir yıllık hammadde stoğunu kaldırmak finansal
güç gerektiren bir şeydir. Finansal anlamda güçlü
olduğumuz için bizim açımızdan sorun değil. Tabi
ama konjektür bireysel olarak bizi etkilemese de
dünyayı etkileyen global bir krize doğru gidildiği
zaman, yarın şirkette çıkış yapmak istediğin
zaman çıkış planı bulamazsın. Bireysel olarak bü-
yüyebilirsin ama yabancı yatırımcının gelip sen-

den o yatırımı devralması lazım, bu anlamda
sorun yaşanır. Onun için birazcık konjönktürü
okuyabiliyoruz. Okuduğunuz  konjönktürü fırsata
çevirebiliyoruz. Zaten ana işimizde bu; stresli var-
lıklara yatırım... Bu konuda 7 bin çalışanı olan bir
grubuz. Hemen hemen her sektörde varız. 

nBu sektörlerin tamamını kapsayan, yani 
holdinginizin adı nedir?
SBK Holding. Açılımı Sezgin Baran Korkmaz.
Bu ismin çatısı altına Türkiye'nin en büyük şirket-
lerini topladık, satın aldık.

nKendinizi Sezgin Baran Korkmaz olarak
değerlendirdiğinizde, geçmişte, günümüzde
veya gelecekte kime benzetiyorsunuz?
Kimseye benzetmiyorum. Tanrı'nın beni çok özel
yetiştirdiğini düşünüyorum. Çünkü ben Kars'ın
aristokrat bir ailesinden gelmedim ama, beni farklı
kılan şey benim hala kendimi Kars'ta bir evde ya-
şayan Baran ile bugün ki yalıda oturan Baran ara-
sında büyük bir fark gözetmemem. Bugün bu
sandalyede otururken, Kars'taki sandalyeye otur-
duğumu hissederek oturuyorum. O yüzden birile-
rine benzemek gibi derdim de niyetim de olmadı.
Başkasına benzeyen adamın geleceği olmaz
çünkü. Örnek aldığım kimse de yok. 40 yaşında-
yım. Benim yaş grubumda kimsenin yarattığı bir
para yok, babalarının da yok, dedelerinin var.
Büyük ailelere bakın, Koç grubu, Sabancı grubu
gibi. Bu ailelerin dedelerine baktığınız zaman her-
kes ne iş yaptıklarını bilir. Türkiye'de aristokrat bir
aile geleneği yok. Bunlardan sebeptir ki kimseye
benzemek, kimseyi örnek almak gibi bir sorunum
olmadı. İnsanlar birbirine hep güzel tarafını göste-
riyor, kimse madalyonun arka tarafını göstermi-
yor. Kendime örnek almak istersem, Bill Gates'i
örnek almak isterim. 

nBill Gates'te sizin gibi yoksul bir aileden
gelen, Windows'u kuran ve yaşatan bir isim.
Peki siz başarınızı neye borçlusunuz?
Stresli varlıklara yatırım yapmayı öğrendim. As-
lında kutsal bir iş yapıyorum. Adam fabrikayı batı-
rıyor, fabrika kapanacakken ben satın alıyorum,
işçiyi, sistemi, markayı kurtarıyorum. Aslında ben
bana göre bu şirketler için süper kahramanım.
Almak isteyip alamadığım şirketler de oldu. Mısırlı
çorapları vardı, meşhurdu bilirsiniz, alacaktım
fakat alamamıştım. Bunun gibi birçok marka var
yok olup giden. Zeki Triko, Sunset Mayo gibi bir-
çok isim yok olup gitti. Demek istediğim bu, Tür-
kiye'ye mal olmuş markalar vardı, ben onları almış
olsaydım tahmin ediyorum bugün önde gelen
markaların arasında olacaklardı. 

nSizin bir de hemşehricilik yanınız var, mem-
leketinize yaptığınız okullar var, destekler var.
Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz...
Sezgin Baran Korkmaz Vakfı diye bir vakfımız var.
Bir de o vakıfın benzeri olan Amerika'da Robin
Hood vakfı var. O vakfın da sahibiyiz. Dünyanın
birçok ülkesinde varız. Bizim vakfın iştiraki olan,
Türkiye'de sadece 470 çalışanı olan bir vakıfımız
da var. Bizim sadece Türkiye'de mülteciler için
harcadığımız para 67 milyon dolar. Kimse bunu
bilmez mesela. SBK vakfı olarak ve bireysel ver-
miş olduğumuz burs bin rakamının üstünde.
Bunların bir tanesini bile vergiden düşmüyoruz.
Vergiden düşmediği halde bu rakamla burs oranı
veren başka kimse de yoktur. Vergiyi devlete ver-
mek yerine okul, hastane yapabilirsiniz. Biz hiç

böyle bir şey yapmadık. Ve biz
bunların hepsini kendi kazancı-
mızdan bağışlayarak yaptık. Örne-
ğin, Ardahan'a, Iğdır'a, Kars'a
yapıyoruz. Trabzon ve Muğla gibi
başka yerlere de yaptım.  Bunlar
devam edecek . 

nGünümüzde şuan görüşme 
içerisinde olduğunuz veya sizden 
yardım bekleyen, sizin takip ettiğiniz 
sektörler, firmlar var mı?
Finansal sektörde büyümek istiyoruz. O 
yüzden bankacılık sektöründe yer almayı 
düşünüyoruz. Onu takip ediyoruz. 

nBorsaya açılmayı düşünüyor musunuz?
Hayır, paraya ihtiyacım yok. Ne ortak almaya
ne de borsaya açılmaya gerek duymuyorum.

nPotansiyel anlamda çalışan sayınız nedir? 
Ülkede ne noktadasınız?
Şuan 6 binin üzerinde çalışan sayımız var. Türki-
ye'de grup olarak ilk 5'in içindeyiz. Türkiye'de
borcu olmayan tek şirketiz. Şöhret bugün elde edi-
lecek bir şey değildir, çocuklarınız şöhreti elde ede-
cek. Ben bunu 40 yaşında başardım, gelecek nesil
bunu şöhrete taşıyacak. Bir aile hikayen olsa daha
kolay olurdu ama Türkiye'de böyle bir aile yok. 3
çocuk babasıyım. Bunu şöhrete taşıyacak olanlar
daha çok çocuklar olacak. 

nÇocuklarınız eğitimlerini Türkiye'de mi alıyor?
Evet, iyi okullara gidiyorlar. Yabancı dilleri ile ilgili
eğitimlerini alıyorlar. Şımarık olmayan çocuklar 
yetiştirmeye çalışıyorum. Eşim ise mühendis. 

n24 saatiniz nasıl geçiyor, günü nasıl 
yönetiyorsunuz?
Şirket yöneticilerime çok güveniyorum. Yol arka-
daşlarım çok iyi. Ben fikri veriyorum, onlar yöneti-
yorlar. İlk operasyon benden gerisi  onlardan yani.
Aklı başında, iyi insanlarla çalışıyorum. Ahlaklı 
insanlarla yol aldığım için kafam rahat. 

nSanata, kültüre nasıl bakıyorsunuz? 
Ailenize, eşinize vakti ayırmakla ilgili sorun
yaşıyor musunuz?
Çok fazla sanat ve kültürle arası olan biri ol-
duğumu söyleyemem. Genellikle gençlik yılla-
rından kazanır insanlar bu sevgiyi veya ilgiyi,
ancak benim o dönemlerde de böyle bir duru-
mum olmadı. Ailemle vakit geçirmeyi seviyo-
rum. Eşimi ve çocuklarımı alıp uçağa atlayıp
Kars'a gidiyoruz. Beraber doğduğum yerlere,
okuduğum okula gidip oralarda geziyoruz.
Bu yıl dört tane mülteci kampını ailemle bera-
ber gezdim. Maldivler'e tatile gitmiyoruz ama
Somali'ye gidiyoruz. Çocuklar paylaşmayı,
yoksulluğu, kaderi görmüş oluyor. Bunları bi-
lecekler ki senin varlığına sahip çıkacaklar. 

nBaşarınızı, yaptığınız bu işi, Türkiye'de lis-
tede iyi bir sıralamada olmanızdan devletimiz
ne kadar haberdar? Sizi takip ediyor mu?
Ödüllendiriliyor musunuz?
Bizim öyle beklentilerimiz yok. Devlet niye bana
ödül versinki... Başarı zaten senin, ödülünü yaptı-
ğın işlerle alıyorsun. Çevrendeki insanları, burs
verdiğin öğrencileri, çalışanlarını gördüğün zaman
zaten ödülünü almış oluyorsun. Bunlardan daha
büyük bir ödül yok benim için. Adamın birisi 

röportaj vermiş, dergi kapağında fotoğrafı var, iç-
eriğine bakıyorsun şirketinin reklamından başka
bir şey görmüyorsun. Bizde böyle bir şeye ihtiyaç
yok. Organik olmayı seviyorum. Girip şirketlerin
isimlerine baktığınız zaman çok sayıda iflas etmiş
şirket var. Örneğin Atlas Jet geçen sene ilk 500'de
idi. Bunun gibi çok örnek var. O yüzden organik
büyümek, organik sürdürübilmek çok daha
önemsediğim bir şey. Bilinirlilik; ben eşimle Be-
bek'te gezerken magazincilerin bizi çekmesi değil-
dir. Bu bir şey değil ki, arar çağırırsın 10 tane
magazinciyi. Önemli olan senin hayatlara dokun-
mam, dokunduğun hayatların seni bilmesidir. 

nDünyada Iphone, Samsung ve bunların ederine
baktığınızda, Baran Korkmaz'ın teknolojiye ve
buna benzer şeylere eğilimi var mı?
Hiç böyle bir eğilimim yok, kafamı böyle şeylere
yormak dahi istemiyorum. Türkiye'nin en büyük
teknoloji şirketine sahibim. Bugün ben Ameri-
ka'daki posta arabası ihalesini alan biriyim.
Şuan benim arabam New York so-
kaklarında geziyor. Bunu stüdyo-
muzdaki mühendisler yaptı.
Benim şirketlerim çok
önemli şirketler. Ortakla-
rımız çok değerli ve ün
salmış kişiler. Ken-
dime yaratabilecek
çok hikayem var.
Çünkü benim hi-
kayelerim gerçek.
Benim sanayi şir-
ketlerindeki başa-
rım, üretimdeki
başarılarımdan
daha çok. Finan-
sal argüman yapan
bir şirketim. Finan-
sal operasyonlarla
para kazanmışım.
Oyunu kurarım ve güven-
diğim arkadaşlarımla başa-
rıya ilerlerim. 

nDünyanın çok zengin insanlarından
birisi, çocuklarına servetinin sadece yüzde
10'nunu bırakmış. Sizin bu olaya 
bakış açınız nedir?
Çocuklarımın birer tane evi, üniversitelerini biti-
recek paraları var. Başka bir şeye gerek yok. Niye
olsun daha fazlası. Şimdi oğlum zengin diye kız
gelip onunla evlenecek. Oğlumun hiç kültürüne
veya ahlakına bakmayacak. O yüzden standart
düzeyde, savaşmayı öğrenebileceği hayatları
olsun istiyorum. Mücadeleyi, kaybederse bir
daha yerine koymanın ne kadar zor olduğunu
öğrenmeliler. Bunları bilmeliler ki anlamı olsun.
Bir de insanın kendi yarattığı başarıları onlara
daha keyif veren bir şeydir. Benim babamın pa-
rası olmuş olsaydı belki bu konuşmayı yapmak
için sizleri yarım saat dışarıda bekletecektim.
Çünkü başarı bana ait değil diye, asalakça dav-
ranabilir kişi, dededen babadan kalanlarda böyle
şeyler görebiliyoruz. Ego ve kibir sen başardı-
ğında çok kalmaz. Benim oğlum 8 yaşında, Salı
Pazarı'na gidip domates satıyor. Yani paranın ne
demek olduğunu biliyor. Parasını biriktiriyor ve
benimle beraber mülteci kapmlarına geldiğinde
orada harcıyor. Bazıları çocuklarına 15- 20 bin li-
ralık dünya markası montlar giydiriyor. Çocuk
daha 7 yaşında. 7 yaşında 15 bin liralık mont
giyen çocuktan, 20 yaşında hiçbir şey bekleye-
mezsin. Tanrı bazen insanları cezalandırmak 
için çok para verir. 

Son yılların ünlü iş insanlarından Sezgin Baran Korkmaz,  Maldivler'e
tatile gitmek yerine mülteci kamplarını tercih ettiğini belirterek, “Hırslı
değilim. Merhametliyim. Şanslıyım. Niyetim de iyi olunca iyi hissederim”
dedi. Kendisini kimseye benzetmediğini ifade eden Korkmaz, “Tanrı’nın
beni çok özel yetiştirdiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı
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nSBK Holding'in bünyesinde 
hangi şirketler var?
Bünyemizde biyofarma ilaç var. Bu anlamda
Türkiye'nin en büyük 4. ilaç firmasıyız. Tür-
kiye'nin en büyük yarabandı (Sanitabant, Be-
tasan) firmasına sahibiz. Türkiye'nin ve
Avrupa'nın en büyük sünger üreticisiyiz,
uzun yıllardır Scotch Brite'ı üretiyoruz. Oto-
motiv yan sanayisinde varız. Avrupa pazarı-
nın yüzde 65'i, Türkiye'nin yüzde 92'sine
hitap eden ilk yardım çantaları üreten şirketi-
miz var. Bunların içerisindeki bütün ekip-
manları üretiyoruz. Sargı bezinden tutun,
yangın söndürücü tüpe kadar. Tekstilde Nike,
Adidas üretiminde Balkanların en büyük üre-
ticisiyiz. Turizm sektöründe varız, beş yıldızlı
dört tane otelimiz var. Oto kiralama şirketle-
rimiz var, Türkiye'deki en büyük üçüncü oto
kiralama şirketiyiz. Varlık yönetim şirketimiz
var, asıl işimiz o. Türkiye'de sigorta şirketimiz
var. Mühendislik şirketimiz var. Bankacılık
sektöründe yurt dışında faaliyet gösteriyoruz.
Avrupa'da banka sahibi olan bir şirketiz.
Medya şirketi sahibi olmak anlamında,
CNN ile ilgileniyoruz. Bu şekilde birçok
alanda, sektörde varlığımızı göstermekteyiz. 

BİZİM ASIL İŞİMİZ VARLIK YÖNETİMİ

10 sene sonrası için 
net bir cevabım yok
nGelecek vizyonunuz ne olacak? Sizi
10 sene sonra nerede göreceğiz?

Bundan 5 sene önce sorsaydınız söyleyebilir-
dim, fakat şuan ülkenin ve dünyanın global
halini kestiremediğimiz için 10 sene sonrası
için net bir cevabım yok. Kimi ve neyi nerede
göreceğimizi hiç bilemiyoruz. Bir Çinli fir-
mayla bu işi yapmaya karar verdim derken,
ertesi gün o ülkede bir virüs çıkıp dünyayı
sarsan bir hale gelebiliyor. Konjonktür çok
stabil olmadığı için bilemiyorsunuz. Bugün
Avrupa'da, Amerika'da beklenen bir kriz var.
Bizim için dünyanın her yerinde bir iş vardı.
Ben 60 yaşına kadar çalışacak bir adam de-
ğilim, emekliliğimi yaşarım. Var olan üretim
kapasitesinin kendisini büyütmesini bekle-
yeceğim. Yeni iştirak almayacağım. Çocukla-
rıma şirketleri devrederek kötülük yapacak

biri de değilim. Çocuklarım 
savaşmayı öğrene-

cekler. 

Küçük yaşta ayakkabı 
boyacılığı yaptım!
nHoldinginizin harcı nasıl oluştu?
Sezgin Baran Korkmaz ne okudu,
neler yaşadı?

Ortaokul ve liseyi Kars'ta okudum. Boyacılık
sektörü sonra yeme içme sektörü, ardından
satın alma pazarlama sistemiyle devam
ettim. Bunu açayım; boyacılık sektörü derken,
ayakkabı boyacılığı sektöründen söz ediyo-
rum. Ayakkabı boyuyordum. İlk ve ortaokul
çağlarımda ayakkabı boyacılığı yaptım. Lise
eğitimimin ardından iş adamı oldum. 1997
yılında liseyi bitirdim, 1997'nin sonunda ken-
dime ait şirketin sahibiydim. İyi işler yaptım.
Babamı küçükken kaybettim, annem Kars'ta
yaşıyordu. Benim dışımda ablam var, onun
ekonomik durumu iyiydi ve ticaret yapardı.
Kız kardeşim var hukukçu, ailemin hepsi 
eğitimli yani. Ben liseden sonra okumadım,
bana göre okumak gereksiz. Kars'tan ilk
Gebze'ye geldim. Sonra İstanbul Etiler'e
2003-2004 yılında geldim. 

“15 bin lira için intihar eden insanların
olduğu bir yerde, 15 bin liralık montu

çocuğuna giydirmek olmaz. İnsanı insan
eden tek şey merhamet duygusudur. Hep
derim, Allah merhametli insanlarla karşı-

laştırsın. Beni hırsızla karşılaştırma bile
demiyorum, beni karşılaştıracaksan

merhametli bir hırsızla karşılaştır
diyorum. Merhametli insan-

dan zarar gelmez.” 
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“Türkiye'de
aristokrat bir

aile geleneği yok.
Bunlardan sebeptir

ki kimseye benzemek, kimseyi
örnek almak gibi bir sorunum ol-
madı.  İnsanlar birbirine hep güzel

tarafını gösteriyor,
kimse madalyonun

arka tarafını 
göstermiyor.”

“ “

Mehmet
Mert


