
ERDOĞAN’A CEVAP VERMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
TBMM Sağlık Komisyonu'nda

corona virüsüne ilişkin tespit edilmiş
vaka olmadığını söyledi. Bakan Koca
“Bu salgının şu anda Türkiye’de olma
ihtimali çok yüksek. Ancak tespit edile-
bilmiş değil” ifadelerini kullandı. 
Corana virüsü nedeniyle Avrupa'yı
eleştiren Koca, “İtalya bir türlü önlem
almadı. Avrupa da İtalya ile ilişkile-

rini kesmedi. Avrupa halen tedbir al-
makta geç kalıyor. Almanya ve Fransa
önümüzdeki günlerde daha büyük
sorun yaşayacak. Avrupa ile var olan
ilişkimiz yoğun bir ilişki” dedi. Koca
ayrıca okulların tatil edilmesi için Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la görüşe-

ceğini söyledi. 
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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Partisinin grup toplantısında
konuşan CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hak-
kında, “Haysiyetsizdir onursuzdur,
şerefsizdir, haindir” ifadelerini 

kullanan 
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'la il-
gili, “Bana 
yönelik olarak
kullandığı
kelimeleri asla
kabul etmiyo-
rum. Cevap da
vermiyorum” 
dedi. I SAYFA 7
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Bu kelimeleri asla
kabul etmiyorum

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. 

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da el
değiştiren birkaç ilçeden biri olan 

Esenyurt'ta tartışmalı bir haciz uygulamasına
imza atıldı. CHP'li Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt'un kullandığı piyasa değeri 
180-200 bin lira arasında değişen 2006 model
makam aracına AK Parti döneminden kalan
borçlar nedeniyle haciz geldi. Haciz olayına, “En
sonunda makam aracımızı aldılar” diyerek tepki
gösteren Başkan Bozkurt, “11 yıldır üzerinde
haciz olan makam aracına dokunulmuyordu
ama ne hikmetse birileri kendine vazife edindi,
canları sağ olsun” açıklamasını yaptı. 
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EN SONUNDA MAKAM
ARACIMIZI ALDILAR!

“Bu borçların tamamı eski döneme ait”
diyen Kemal Deniz Bozkurt, Damga’ya

yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde hasta
nakil aracımıza da haciz koydular. Fakat mah-
keme kararıyla kaldırdık” bilgisini verdi. Kredi 
çekerek aldığı kendi aracını makam aracı olarak
kullandığını ifade eden Bozkurt, “Geçmiş döne-
minden kalan borçları biz ödüyoruz. Geçen yıl
sadece 120 milyon TL borç ödedik. Bu parayla
12 okul yapabilirdik. Yıllardan beri bu makam
aracı hacizli şekilde kullanılıyordu. Geçen gün
gelip alıp gittiler. Bu aracın borcu karşılaması
mümkün değil” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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HASTA NAKiL ARACINI DA
HACZEDiP EL KOYDULAR!

SAYFA 4

Korona 
Virüsü

Hüsamettin ASLAN SAYFA 7

Otizmli çocuğa
dayak ha!

Dilek BOZKURT SAYFA 9

Bitmeyen  
dernekçilik! 

Onur KARAKOÇ

31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelen CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un makam 
aracına haciz konuldu. Araca geçmiş dönem borçları nedeniyle haciz geldiğini açıklayan Bozkurt, “11 yıldır üzerinde
haciz olan makam aracına dokunulmuyordu ama ne hikmetse birileri kendine vazife edindi, canları sağ olsun” dedi

ÖĞRENCiLERE SERViS DE AYARLANACAK
Belediye Başkanı Mesut Üner,
Çatalca’nın kaybedecek zamanı

olmadığını belirterek, her alanda hiz-
met seferberliği başlattıklarını söyledi.
“Eğitim ve öğrencilerimiz bizim önceli-
ğimiz” diyen Başkan Üner, Sürekli 
Eğitim Merkezi hakkında, “Biz başarılı
olan ama maddi durumu iyi olmayan
çocuklarımızın isimlerini okullarından

alarak, Sürekli Eğitim Merkezimizde
her gün akşam saat 16.00 ile 20.00 
arasında Çatalca’da görev yapan en iyi
öğretmenlerden oluşan 11 öğretmeni-
miz ile beraber üniversiteye hazırlan-
malarını sağlıyoruz. Onlar için servis
de ayarlayacağız. Bu çocuklarımıza
hizmet etmek bizim boynumuzun
borcu” ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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YUNANİSTAN VE AB’YE TEPKİ

Partisinin grup toplantısında
konuşan MHP Lideri Devlet

Bahçeli sözlerine, Yunanistan'ın sı-
nırdaki mültecilere müdahale etme
biçimine değinerek başladı. Bahçeli,
Yunanistan'ı uluslararası hukuku
çiğnemekle,
Avrupa Birliği'ni
de buna göz
yummakla suç-
ladı. Bahçeli,
“Bunlar insan
haklarını tama-
men tozlu 
raflara kaldır-
mıştır” dedi. 
I SAYFA 7
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Sınırdaki zulme 
AB göz yumuyor

Devlet Bahçeli

NEDEN AYRILDIĞINI ANLATTI

Gelecek Partisi Genel Baş-
kanı Ahmet Davutoğlu, 

AK Parti'den ayrılma nedenlerini ve
parti kurma sürecini anlattı. Davu-
toğlu, kendisinin terörle mücadele
ettiği süreçte Binali Yıldırım'ın 
Ankara'da karargâh kurarak genel
başkanlık için
imza topladı-
ğını söyledi.
Davutoğlu,
“Ben şehit def-
nederken, onlar
tek tek il baş-
kanlarını arayıp,
imza topluyor-
lardı” iddia-
sında bulundu. 
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Benim arkamdan 
kuyumu kazdılar

Ahmet Davutoğlu

ASKERİ LOJMANLAR YIKILDI

Zeytinburnu'nda yapılacak
olan Millet Bahçesi için Beş-

telsiz Mahallesinde bulunan Askeri
lojmanların yıkımına başlandı. Yıkım
için askeri lojmanların bulunduğu
alana gelen ekipler saat 11.00'de
daha önce tahliye edilen 6 katlı bir
binanın yıkımını gerçekleştirdi. Bele-
diye Başkanı
Ömer Arısoy,
“Buradaki ağaç-
lara zarar ver-
meden hızla
yıkımı tamamla-
yacağız ve 
Millet Bahçesi
inşaatına başla-
yacağız” dedi.
I SAYFA 9
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Millet Bahçesi
için yıkım yapıldı

Ömer Arısoy

SELEF YESIN 
HALEF OdESIN!

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, eğitim noktasında çok önemli adımlar attıklarını
ifade ederek, “Çocuklarımıza hizmet etmek bizim boynumuzun borcu” açıklamasını yaptı
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11 YILLIK 

HaCiZi iŞLEME

KOYDULaR

Kemal Kılıçdaroğlu

İDLİB GÖRÜŞMESİNE ELEŞTİRİ

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, partisinin

TBMM'deki grup toplantısında
konuştu. Erdoğan'ın Putin ile 
görüşmesini eleştiren Akşener, 
“Sen ayaklarına gidip onlara nasıl
teşekkür edebildin? Yazıklar olsun”

ifadelerini 
kullandı. 
Akşener, 
“Sayın Erdo-
ğan, biz Türkler
çok savaş 
kaybettik ama
onurumuzu 
hiçbir kapıda 
bırakmadık”
dedi. I SAYFA 7
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Ayaklarına gidip 
nasıl teşekkür ettin!

Meral Akşener

UZMANLAR GÖREV YAPACAK

Bağcılar Belediyesi’nin deste-
ğiyle yenilenen Şehit Cemal

Şenel Polis Merkezi’nde Aile İçi ve
Kadına Karşı Şiddetle Mücadele
Büro Amirliği kuruldu. Uzman
polislerin görev yaptığı birimde 
kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik
ve ekonomik açıdan zarar veren her
olay; tehdit, özgürlükten yoksun 
bırakma ve insan hakları ihlaline 
yönelik her türlü eylemin önüne 
geçilmesi planlanıyor. I SAYFA 4
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Şiddete karşı
özel birim!

NİYET KÖTÜ OLUNCA
YaZMIYORLaR!

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Rusya Devlet Baş-

kanı Vladimir Putin'in kendisini
ve Türk heyetini beklettiği id-
diasıyla servis edilen videoya
Brüksel dönüşünde yanıt verdi.
"Her ülkenin medyasında
maalesef bu tür fevri örnekler
yer alabiliyor" ifadelerini kulla-
nan Erdoğan,"Ancak Türkiye
ve Rusya ilişkileri bu tür med-

yatik manipülasyonlara kurban
edilemez" dedi. "Rutin bir sü-
recin bile birilerince manipüle
edilerek farklı noktalara çekil-
meye çalışılması buradaki
kötü niyeti gösteriyor aslında"
diyen Erdoğan, “Sayın Putin
bizi arabaya kadar uğurladı.
Tabi niyet kötü olunca bunu
yazmıyorlar, göstermiyorlar”
ifadelerini kullandı. 
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KOCA’DAN KORKUTAN AÇIKLAMA

türkiye’de olma
ihtimali yüksek

Fırtına liderlik

için saHaDa
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HABERİN DEVAMI 
SAYFA 15’TE

Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca

Vladimir
Putin

Recep 
Tayyip 
Erdoğan

EGiTiME HiZMET
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EGiTiME HiZMET

BORCUMUZDUR!
EGiTiME HiZMET

BORCUMUZDUR!
EGiTiME HiZMET

BORCUMUZDUR!
O ÇOCUK
GÖZALtINdA!

Avcılar'da otizmli 
18 yaşındaki yüzde

76 engelli Taha Alper 
Behrem, sokakta bir kıza
laf attığı gerekçesiyle
tekme tokat dayak yemişti.
Behrem’in gözleri darp ne-
deniyle şişerken ailenin 
şikayeti üzerine gözaltına
alınan zanlı, ifadesinin ar-
dından serbest bırakılmıştı.
Olayı soruşturan savcılık,
otizmli genci darp eden
O.M. hakkında yeniden
gözaltı kararı verdi. Gözal-
tına alınan O.M., adliyeye
sevk edildi.
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6 aylık bebek
balkondan

düştü!
HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 3’TE

Çatalca
Belediye
Başkanı
Mesut
Üner

O.M. 
EGiTiME HiZMET

BORCUMUZDUR!

KREDiYLE ALDIĞI ARACI MAKAM ARACI YAPTI
11 yıldır uygulanmayan haciz kararı, 2 Mart 2020 tarihinde işleme konuldu. Bozkurt’un makam
aracına el konularak otoparka çekildi. CHP’li Belediye Başkanı Bozkurt, kendi imkanlarıyla kredi
çekerek satın aldığı aracı, makam aracı olarak kullanmaya başladığını açıkladı. 



G ünlük hayatın koşuşturmacasında sağlıklı
beslenmeye dikkat etmeyenlerin ya da buna
zaman ayıramamaktan yakınanların sayısı

hayli fazla. Oysa sağlıklı beslenme, vücudumuzun en
önemli organı olan kalbimizin sağlığı için en önemli
faktörlerden biri.  Acıbadem Bakırköy Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili,
dünya bazı besinlerin kan basıncını düşürüp damar-
ları temizleyerek kalp sağlığında öne çıktığını belirterek
“Kalp ve damar hastalıkları dünyada olduğu gibi ül-
kemizde de en fazla ölüme neden olan hastalıkları ba-
şında geliyor. Oysa kardiyovasküler hastalık
oluşturma riskini bazı besinleri düzenli tüketerek azal-
tabilirsiniz. Kabak çekirdeğinden semizotuna bazı be-
sinler kan basıncını düşürüyor ve damarları
temizleyerek kalp sağlığına fayda sağlıyor” diyor.  Bes-
lenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili,
10-16 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında, kalp
sağlığında öne çıkan 10 besini anlattı, önemli uyarılar
ve önerilerde bulundu.

KabaK ÇeKirdeği

Zengin bir magnezyum kay-
nağı olan kabak çekirdeği
her gün yarım çay bardağı
kadar tüketildiğinde gün-
lük magnezyum ihtiya-
cını karşılıyor. Bu özelliği
sayesinde vücudun fiz-
yolojik fonksiyonlarının
doğru çalışmasına, bağır-
sak ve kan damarlarının
fonksiyonlarının iyileşmesine
katkı sağlıyor. Magnezyum tansi-
yonunuza fayda sağladığı gibi aynı za-
manda kalp krizi ve felç gibi hastalıkların da
önlenmesinde önemli rol oynuyor. 

Semizotu

Doğanın şifalı besinlerinden semizotu, kalbi koruyucu
özelliğiyle de öne çıkıyor. Semizotundaki omega-3’ün
düzenli tüketilmesi kandaki kolesterolü normal sevi-
yede tutuyor, kalp krizi geçirme riskini önemli ölçüde
azaltıyor. Ayrıca kanı incelterek pıhtılaşmayı 
engelliyor.

zeytinyağı

İçerisindeki tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri saye-
sinde kan yağlarınızı zeytinyağı ile azaltabilirsiniz.
Kötü kolesterolü düşürüp kalp damar hastalıklarına
karşı koruyucu etki gösteriyor. Yağ tercihinizi zeytinya-
ğından yana kulanın. Düzenli biçimde zeytinyağı tü-

keten 65 yaş ve üzeri kişilerde felç tehlikesi de yüzde 41
azalıyor. Buna karşın ölçüye çok dikkat etmeniz şart!
Günde ortalama iki üç yemek kaşığı zeytinyağını sala-
talarınızda veya yemeklerinizde kullanabilirsiniz. 

balıK

Balık; kas, kıkırdak, kan
ve cildin yapı taşı olan
protein bakımından
oldukça zengin bir
besin. Beyaz ton ba-
lığı, somon, us-
kumru, ringa,
alabalık ve sardunya gibi yağlı balıklar kalp hastalığı
riskini azaltan omega-3 yağ asitleri bakımından son
derece zengin. Balıktaki omega- 3'ün vücut tarafından
kullanımı diğer omega 3 içeren besinlere göre daha
kolay oluyor.

Kırmızı üzüm

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bil-
gili “Mevsiminde tüketmek kaydıyla çekirdeğinden su-
yuna kadar tam anlamıyla bir sağlık deposu olan
kırmızı üzüm, içerdiği resveratrol sayesinde iyi bir kalp

dostu. Özellikle damar sağlığını desteklediği uzun
süredir biliniyor. Resveratrol iyi kolesterol HDL’yi

artırıyor, kötü kolesterol LDL’nin damar duva-
rındaki olumsuz etkilerini azaltıyor. Kanı da
biraz inceltiyor” diyor. 

badem, fındıK, ceviz 

Omega-3 ve E vitaminin yanı sıra magnez-
yum ve posa içeriği sayesinde ceviz, badem ve

fındık kandaki kötü kolesterolün düşmesine, iyi
kolesterolün artmasına fayda sağlıyor. Kan yağı

yüksekliği olan trigliserid seviyesinin düşmesinde etkili
oluyor. Çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zen-
gin olan ceviz damar sağlığını korumaya yardımcı
oluyor. Ama bütün kuruyemişler yüksek kalorili oldu-
ğundan aşırı tüketmekten kaçının. Günde 10 adet çiğ
badem veya fındık, 2-3 tam ceviz tüketilmesi yeterli.

Çağla

Çok kısa süreli bir bahar meyvesi
olan çağlaya nisan ayı bitme-
den mutlaka sofralarınızda
yer verin. İçerdiği yük-
sek E vitamini saye-
sinde antioksidan
özellik taşıyan çağla
bu sayede kötü koles-
retol olan LDL’yi düşü-
rüyor. Zeytinyağının
içerdiği tekli yağ asitlerini

içeriyor. Kalp ve damar sağlığının korunmasında
önemli rolü olan çağla, içerisindeki yüksek mag-
nezyum sayesinde toplar ve atar damarları geliş-
tiriyor, kanın oksijenlenme miktarını artırıyor. 1
porsiyon meyve hakkınızı 12 adet çağladan yana
kullanabilirsiniz; tabi tuzsuz tüketmek koşuluyla!
Ekşi tadını diğer yeşilliklerle dengelemek için sa-

latalarınıza ilave edebilirsiniz. 

SarımSaK

Güçlü bir antioksidan olan
sarımsak, içerisin-
deki kuversetin
sayesinde
damar tıka-
nıklığının ön-
lenmesinde,
kan basıncı ile
kan yağlarının
düşmesinde önemli rol oy-
nuyor; kolesterolün damarlara zarar vermesini engel-
liyor. Günlük 1 diş sarımsak tüketmeniz yeterli. Ancak
kan sulandırıcı, tansiyon veya lipit düşürücü ilaç kulla-
nıyorsanız sarımsak tüketimini sınırlandırın. 

domateS

Likopen domatese rengini veren güçlü bir antioksi-
dan. Domates, içerisindeki likopen sayesinde kalp
damar hastalıklarına yakalanma ve kalp krizi riskini
azaltıyor, kan kolesterol düzeyini iyileştiriyor. Doma-
tesi çiğ veya pişmiş tüketebilirsiniz ancak 2016 yılında
sigara kullanmayan ve herhangi bir ilaç tedavisi alma-
yan 40 gönüllü üzerinde yapılan bir çalışma; zeytin-
yağı ile zenginleştirilmiş pişmiş domatesin çiğ
domatese göre kalp hastalıkları riskini azaltmada
daha etkin olduğunu ortaya koyuyor.

KuşKonmaz 

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bil-
gili “Baharın şifalı sebzelerinden kuşkonmaz
beta-karoten, B6 vitamini, folik asit ve lif içeri-
yor. 1 kase haşlanmış kuşkonmaz vücudun

günlük B vitamini ihtiyacının yüzde 66’sını
karşılıyor. Bir bardağında sadece 25 ka-
lori, bir sapında ise sadece 5 kalori bulu-
nuyor. Bu içeriği sayesinde kuşkonmaz,
kalbin ana damarlarının temiz ve açık

tutulmasında etkisini gösteriyor” diyor. 
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YIL  :  15 SA YI  : 4548 11 MART 2020 ÇARŞAMBA

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

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

Tel: 0212  886 17 94

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :
NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

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

kalbınız ıCınkalbınız ıCınkalbınız ıCınkalbınız ıCınkalbınız ıCınkalbınız ıCınkalbınız ıCınkalbınız ıCınkalbınız ıCın
saGlıklı
beslenın
Kalp hastalıklarının arttığı günümüzde basit önlemlerle kalbinizi 
korumak mümkün. Bu önlemlerden biri de beslenmeden geçiyor. Bazı
yiyecekleri daha fazla tüketerek kalbinizin sağlığını koruyabilirsiniz

ZEYNEP VURAL

SABAH kalk, arabaya
bin, işe git, koltuğa otur
öğle yemeğine kadar

kalkma, yemekten gel yine otur,
sonra akşam çıkınca yine arabaya
bin eve git yemek masasına otur,
tıka basa yemek ye, sonra kalk kol-
tuğa otur televizyon seyret sonra
yat... Ertesi gün bu kısır döngü
devam eder gider... Acıbadem
Üniversitesi Atakent Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr.
Ahmet Karabulut günde atılan10
bin adımın en başta kalp olmak
üzere tüm vücuda azımsanmaya-
cak kadar olumlu faydalarını sıra-
ladı, önemli önerilerde bulundu.
Günlük 10 bin adımın en büyük
faydalarından biri kolesterol den-
gesini düzenlemesi. Özellikle trigli-
serid olarak adlandırılan kandaki
yağ seviyesi de sadece adım atarak
düşürülebiliyor. Damarları koru-
yan ve HDL denilen koruyucu ko-
lesterolü yükseltmenin de en
geçerli yolu yine düzenli yürüyüş
yapmaktan geçiyor. Kardiyoloji
Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karabu-
lut yüksek tansiyonun temel teda-
vilerinden birinin de günlük 10 bin
adım atmak olduğuna dikkat çeke-
rek “Yürüyüşler sayesinde kalp
ritmi korunuyor ve damar sertlikle-
rinin önüne geçilerek sağlıklı bir
vücut mümkün oluyor” dedi.

10 bin adım at
mutlu ol

Böbrek salgınına
yakalanmayın

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de adeta
salgın haline gelen kronik böbrek
hastalığı, sağlığı çok ciddi tehdit ediyor.
Böbrek Nakli Merkezi Nefroloji Sorumlusu
Prof. Dr. Ülkem Çakır, günümüzde sağlıksız
yaşam alışkanlıklarının da tehlikeyi
artırdığını vurguluyor

BÖBREK hastalıklarına karşı
farkındalık oluşturmak amacıyla
her yıl Mart ayının ikinci per-

şembe günü ‘Dünya Böbrek Günü’ olarak
kutlanırken, Prof. Dr. Ülkem Çakır, bu kap-
samda yaptığı açıklamada böbrekleri koru-
manın 10 kritik kuralını sıraladı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu. Dünyada
her yıl yaklaşık 2,5 milyon kişi kronik böb-
rek hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor.
Üstelik gün geçtikçe artış gösteren bu ciddi
hastalık, ülkemizde de yaklaşık her 7 eriş-
kinden birinde görülür hale geldi. Acıba-
dem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji
Bilim Dalı Başkanı ve Acıbadem Interna-
tional Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi
Nefroloji Sorumlusu Prof. Dr. Ülkem
Çakır, böbrek hastalığının özellikle
diyabet hastaları ve yüksek tansi-
yonu olanlarda çok daha hızlı ge-
liştiğini belirtirken; günümüzde
sağlıksız yaşam alışkanlıklarından
az su tüketimine, aşırı kilodan sık
ağrı kesici ilaç ve sigara kullanı-
mına, kalp ve damar hastalıkların-
dan kan yağlarında yüksekliğe dek
bir çok etkenin de önemli riskler ara-
sında yer aldığını söylüyor. Türk Nefro-
loji Derneği Böbrek Kayıt Sistemi’nin
verilerine göre, Türkiye’de diyalize yeni
başlayan hastaların yaklaşık yüzde 38’inde

böbrek yetmezliğinin nedeninin diyabet
hastalığı, yüzde 27’sinde ise nedenin tansi-
yon yüksekliği olduğuna işaret eden Prof.
Dr. Ülkem Çakır, “Özellikle kronik böbrek
hastalığı açısından yüksek risk altındaki ki-
şilerin yani diyabet, yüksek tansiyon, kalp
ve damar hastalığı veya ailesinde böbrek
hastalığı öyküsü bulunanlar ve yaşlıların bu
tarama testlerini yılda en az bir kere olmak
üzere düzenli olarak yaptırması büyük
önem taşıyor” diyor.

Basit testlerle öğrenmek mümkün!

Kronik böbrek hastalığı için risk altında
olanların, böbrek hastası olup olmadığını
öğrenmek için mutlaka zaman kaybetme-
den doktora başvurması gerektiğini vurgu-

layan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ülkem
Çakır, doktorun yaptıracağı iki basit testin,
böbrek hastası olup olmadığınızın büyük
oranda belirlenmesini sağlayacağını söyle-
yerek şöyle konuştu: “Böbrekler hasarlan-
dığı zaman idrarda protein kaçağı ortaya
çıkıyor. Protein kaçağı açısından birkaç
hafta arayla yapılan iki testin pozitif çık-
ması, kronik böbrek hastalığının bir belirtisi
olabiliyor. Bu nedenle tam idrar tetkiki ve
idrarda protein atılımının ölçülmesi önemli.
Bir diğer test ise; serum kreatinin düzeyinin
ölçülmesi ve böbrek süzme işlevini gösteren
glomerüler filtrasyon hızının hesaplanması
ki, düşük glomerüler filtrasyon hızı değeri-
nin dakikada 60 ml’den düşük olması böb-
reklerinizin gerektiği kadar çalışmadığı

anlamına geliyor.”

Sinsice ilerliyor!

Böbrek yetmezliği sinsi ilerle-
yen bir hastalık olduğu için
korunma önlemleri son de-
rece önem taşırken, bu ne-

denle farkındalık yaratmak
amacıyla her yıl Mart ayının

ikinci perşembe günü Dünya Böb-
rek Günü olarak kutlanıyor. Böbrek

hastalığının erken saptandığında ön-
lenebildiğini ya da ilerlemesinin gecikti-

rilebildiğini belirtti.
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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 Halkının 
GÖZdeSİ ÖZ keŞan

avcılar'da 6 aylık bir bebek iddiaya göre 4 yaşındaki kardeşinin
kucağından kayarak 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü

A kıllara durgunluk veren olay, Avcı-
lar’daki Gümüşpala Mahallesi’nde
meydana geldi. Mahalledeki bir evin

3’üncü katında oturan iki çocuklu ailenin 4 ya-
şındaki oğlu A.C.Y., komşularının ifadesine
göre, son dönemde  sık sık yaptığı gibi dün
akşam saatlerinde de evdeki bazı eşyaları bal-
kondan attı. Anne, sokağa atılan mutfak eşyala-
rını almak için 6 aylık bebeğini koltuğun
üzerinde bırakarak indi. Annesinin atılan eşya-
ları almak üzere evden ayrılmasından sonra bir
görgü tanığının ifadesine göre, A.C.Y., kardeşi
E. C. Y.’yi belinden tutarak, balkona çıkardı.
Ayşe Y., oğlunun attığı mutfak eşyalarını toplar-
ken, balkondaki taburenin üzerine çıkan küçük
çocuğun kucağında 6 aylık kardeşini görenler
bağırarak onu uyardı. Anne Ayşe Y. de bağıra-
rak kardeşini içeri götürmesini isterken, A.C.Y.,
kucağındaki minik kardeşi E.C. Y.’yi tutamadı.
Bir anda bebeğinin yanına düştüğünü gören
anne sinir krizi getirerek çığlıklar atarken, kanlar
içerisindeki minik oğlu, sevk edilen 112 Acil am-
bulansı ile birlikte yakındaki Murat Kölük Dev-
let Hastanesi’ne kaldırıldı. Bebeğin durumunun
ağır olduğu belirlenince zaman kaybetmeden
Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman
Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Avcılar Em-

niyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıkları ve an-
nenin ifadesine başvururken, anne hakkında
'Taksirle yaralama' suçundan soruşturmaya
başladı.

Komşularının da dikkatini çekmiş

Binada yaklaşık 5 yıldan bu yana oturduğu be-
lirtilen ailenin, 4 yaşındaki çocuğunun sürekli
evlerindeki eşyaları balkondan atmasından ya-
kındığı buna bir çözüm bulamadığı belirtildi.
Aynı binada oturan oto lastik tamircisi Kork-
maz Özden, "Çocuk, sürekli her şeyi balkondan
atıyordu. Evde ne bulursa; ayakkabı, pantolon,
deterjanları, tencere, tava… Biz de binaya ge-
çerken çekiniyorduk. Allah’tan arka tarafta otu-
ruyorlardı. Ön tarafta otursalar, biz burada da
iş yapamayız. Çok kötü yani.. Biz bir vatandaş-
lık görevi olarak düşündük nereye bildirelim,
nasıl yapalım diye. Biz bir çare bulamadık kendi
kendimize. Çocuk, bir gün önce de evdeki eşya-
ları atıyordu. Cenazemiz var. Üst kattaki kom-
şumuz vefat etti, araştırma yapamadık. Yaklaşık
5-6 senedir burada oturuyorlardı. Bizim hanım
ile yukarıdaki komşunun hanımı götürdüler
hastaneye. Hatta babasına da ulaşamadılar.
Çocuğun babasının ağabeyini aradım. Bebeğin
beyninde hasar varmış.” dedi. DHA

ŞİŞlİ'de yağmur nedeniyle
kayganlaşan yolda kaza
yapan motosiklet sürücüsü

çevredeki vatandaşlara, "Ben iyiyim,
çok iyiyim, bomba gibiyim, problem
yok" dedi. Şoka giren yaralı olay yerine
gelen sağlık ekipleri tarafından hasta-
neye kaldırıldı. Kaza, Aytekin Kotil
Caddesi üzerinde saat 11.30 sırala-
rında meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, bir firmada kurye olarak çalışan

Musa Karaküp (31) cadde üzerinde
seyir halindeyken yağışlı hava nede-
niyle motorunun hakimiyetini kaybe-
derek yol kenarındaki aydınlatma
direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle
motosikletten düşen Karaküp, yola
savruldu. Vatandaşların ihbarıyla olay
yerine ambulans, itfaiye ve polis ekip-
leri sevk edildi. Yerde yatan sürücünün
elini tutan vatandaşlar yaralıya moral
verdi. Kaza nedeniyle şoka giren sü-

rücü de çevredekilere "Ben iyiyim, çok
iyiyim, bomba gibiyim, problem yok"
dedi. 

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafın-
dan sedyeye alınarak ambulansla has-
taneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri,
motosikletin çarptığı ve hasar gören
direğin devrilme ihtimali karşı önlem
aldı. DHA

Pakistanlılar
birbirine
girdi

Olay geçen Cumartesi
saat 20.00 sıralarında Sul-
tangazi Cebeci Mahalle-

si'nde meydana geldi. İddialara göre,
Avrupa'ya geçmek isteyen Pakistan
uyruklu Mahmud Yasin, Edirne'ye
gitti. Yasin, sınırı geçemediği için Sul-
tangazi'ye geri döndü. Bir apartma-
nın bodrum katında beraber yaşadığı
arkadaşlarının yanına gelen Mah-
mud Yasin ile bazı arkadaşları ara-
sında henüz belirlenemeyen bir
nedenden dolayı tartışma çıktı. Tar-
tışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yaklaşık 8 kişi Yasin'e saldırdı. Sal-
dırganlardan biri, Yasin'i kalçasından
bıçakladı. Saldırganlar daha sonra
dışarı çıkarak, olay yerinden kaçtı.
Mahmud Yasin ve kavga sırasında
evde bulunan 3 arkadaşı da dışarı
çıktı.

Sokak ortasında yere yığıldı

Kanlar içerisinde kalan Yasin, sokak
ortasında yere yığıldı. Yasin'in yardı-
mına yanında bulunan arkadaşları
ve çevredekiler koştu. 

Şişli’de motosikletli kurye kaza yaptı 

Sultangazi'de aynı evde
yaşayan Pakistanlılar arasında

çıkan kavgada bir kişi
kalçasından bıçaklandı.

Saldırganlar olay yerinden
kaçarken, bıçaklanan kişinin

avrupa'ya geçmek için
Edirne'ye gittiği, geçemeyince
de İstanbul'a geri döndüğü

öğrenildi

Market
gaspçısı
yakalandı

Pendİk, Velibaba Mahal-
lesinde markette 25 Şu-
bat'ta meydana gelen

olayda markete gelen bir şüpheli
müşteri gibi gezinip reyonlara baktık-
tan sonra elinde bir su şişesiye ka-
saya geldi, ardından kasada duran
kadını bıçakla tehdit eden şüpheli ka-
sada bulunan yaklaşık bin lirayı
çaldı. Markette yaşanan gasp anları
kameralara saniye saniye yansıdı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri şüpheliyi yakalamak için ça-
lışma başlattı. Polis, şüphelinin kaç-
tığı istikamette bulunan Ertuğrul
Gazi Mahallesindeki güvenlik kame-
ralarını incelemeye alırken, birçok ki-
şinin de bilgisine başvurdu. Polis,
olayı gerçekleştiren şüphelinin Fırat
T.(30) olduğunu belirledi. 1 Mart'ta
Ertuğrul Gazi Mahallesindeki eve
düzenlenen operasyonda şüpheli
Fırat T. yakalanırken, gasp sırasında
kullandığı bıçak ve 350 lira ele geçi-
rildi. Şüpheli ifadesinde uyuşturucu
etkisinde olduğunu belirtirken, uyuş-
turucu madde kullanma, yaralama
ve tehdit suçlarından kaydı olduğu
öğrenildi. 

Pendik'te markete giren gaspçı
elindeki bıçakla market çalışanı

kadını tehdit ederek kasada
bulunan yaklaşık bin lirayı gasp

etti. O anlar güvenlik
kamerasına yansırken, olayda
kullanılan bıçakla yakalanan

şüpheli, tutuklandı

balkondan dUStU!balkondan dUStU!balkondan dUStU!balkondan dUStU!balkondan dUStU!balkondan dUStU!balkondan dUStU!balkondan dUStU!
6 aylık bebek 6 aylık bebek KORKUNÇ

BİR OLAY
YAŞANDI

Olaya ilişkin 
bilgi veren 

Korkmaz 
Özden, “Çocuk,

mutfaktaki 
malzemeleri 

atmış. Annesi 
onları toplamaya

çıkarken o da 
kardeşini atıyor”

diye konuştu.

Çete mensupları adliyede

İstanbul Organize Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
M.A.'nın liderliğini yaptığı bir suç

çetesinin başta Esenyurt olmak üzere İstan-
bul'daki bazı ilçelerde yapılmakta olan inşaat
projelerini gasp ederek ele geçirdiği bilgisini
edinerek çalışma başlattı. İnşaat projelerini ele
geçirdikten sonra çetenin sahte belgeler düzen-
leyerek gasp ettikleri bu inşaat projelerini ken-
dileri ait gibi göstererek sattıkları tespit
edilmişti. Zorla el koydukları inşaat projeleri-
nin gerçek sahipleri hakkını hukuki yollarla
aramaya çalıştıklarında ise çetenin silahlı sal-
dırı düzenledikleri ve korkuttukları öğrenil-
mişti.

Çok sayıda silah ele geçirildi

M.A.'nın liderliğini yaptığı suç çetesinin
yağma, silahlı yaralama, rüşvet, resmi belgede
sahtecilik ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı
belirlenmiş ve çalışmalarını tamamlayan orga-
nize polisi tarafından 3 Mart günü İstanbul'un
Esenyurt, Küçükçekmece, Bakırköy, Kadıköy,

Maltepe, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Sa-
rıyer, Şişli, Kağıthane ilçeleri ile Mersin ve
Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlen-
mişti. Gerçekleştirilen operasyonlarda içle-
rinde M.A. ile birlikte suç çetesinin üyeleri ve
çeteye yardım eden kamu görevlilerinin bulun-
duğu 49 şüpheli yakalanmıştı. Baskın yapılan

ev ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda
ise 13 silah , bin 866 mermi, çelik yelek ve çok
sayıda evrak ele geçirilmişti.  Yakalanan şüphe-
liler Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin
ardından bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne
sevk edildi. DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yeni yapılmış binalara silah
zoruyla el koyan ve ardından sahte evraklarla satışını yapan bir suç çetesine operasyon düzenlemiş ve 49
şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Kamyon devrildi

facİadan 
dönüldü

Unkapanı köprüsü girişinde di-
reksiyon hakimiyetini kaybeden
otomobil sürücüsü kamyonete

çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen kamyo-
net nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
kaza, Beyoğlu, Refik Saydam Caddesi, Unka-
panı köprü girişinde saat 08.30 sıralarında
meydana geldi. Unkapanı köprüsü istikame-
tinde giden otomobil sürücüsü kayganlaşan
yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek
aynı istikamette giden kamyonete arkadan
çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devri-
lirken perşembe pazarı istikametine yol tra-
fiğe kapandı. kazayı görenler durumu sağlık
ve polis ekiplerine bildirdi. kazada ölen ya da
yaralanan olmadı. kazası nedeniyle bölgede
trafik yoğunluğu yaşandı. kazaya karışan oto-
mobil ve kamyoneti kaldırma çalışmaları
halen sürüyor. 

balkondan dUStU!



K adına yönelik şiddetle mücadele için
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun
imzasıyla yayımlanan ve 81 il valiliği,

emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlık-
ları ve sahil güvenlik komutanlıklarına gön-

derilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Genelgesi" Bağcılar’da uygulamaya konuldu.
Bu amaçla Bağcılar Belediyesi’nin de deste-
ğiyle iç ve dış tadilatı yapılarak yenilenen
Yüzyıl Mahallesi’ndeki Bağcılar İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Cemal Şenel Polis
Merkezi “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle
Mücadele Bürosu” olarak hizmete açıldı.

Kadın polisler ilgilenecek

Modern ve kullanışlı tasarıma sahip binada
yer alan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle
Mücadele Büro Amirliğinde görev yapacak
polis memurları öncelikle şiddet gördüğü
için polise başvuran kadınları inceleme al-
tına alacak. Onlara gelen tehdit derecelerine
göre gerek duyduğunda tehdit eden kişi
hakkında mahkemede dinleme ve izleme
kararı aldıracak. 155 Polis İmdat Hattı'na
gelecek aile içi kadına şiddet ihbarları ise
yine bu büroya yönlendirilecek. Görevliler,
aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarına
ilişkin verileri inceleyecek, mücadeleye
dönük stratejiler geliştirecek, kanunun
etkin uygulanmasını sağlayacaklar. Ayrıca
travmaya maruz kalan kadınlarla bura-
daki sıcak ortamda ve mümkün oldu-
ğunca kadın personel ilgilenilecek.

Özel hassasiyet gösterecekler

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Büro
Amirliği görevleri arasında; görev alan-
larına giren olaylar ile ilgili olarak
Cumhuriyet Savcısını bilgilendirmek ve
talimatları doğrultusunda genel hü-
kümlere göre mağdur, şüpheli, tanık ve
benzeri kişilere yönelik adli iş ve işlem-
leri yapmak, geçici koruma altına alın-
ması tedbiri kapsamındaki koruma
hizmetlerini vermek ve verilmesini
sağlamak, aile içi ve kadına yönelik
şiddetle mücadele konusunda top-
lumsal farkındalık çalışmaları yap-
mak da bulunuyor.

Şiddetin önüne geçilecek

Kadına karşı şiddet konusunda
önemli bir adım atıldığını belirten
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, "İlçemizde hizmete açılan
yeni birimle birlikte inşallah kadın-
larımızın aile içinde ve dışında şid-
dete maruz kalmalarının önüne
geçilecek. Polis arkadaşlarımızın
bu konuya özel hassasiyet göste-
receklerini ve gerekli bütün ted-
birleri alacaklarına inanıyorum.
Emniyet binamız ilçemize hayırlı
olsun” dedi.
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K orona virüsü nedeniyle dünya ekono-
misi durgunluğa, petrol fiyatlarındaki
büyük düşüş eklenince, küresel piya-

salarda kabus yaşanıyor. Korona virüsün eko-
nomik etkisi nedeniyle petrol talebinin
düşmesi nedeniyle,  fiyatların daha da düşe-
ceğini tahmin ediliyor. Korona virüsü, petrol
yatırımcılarını sarsarken, küresel piyasalar
da çöktü. Önce Asya Borsaları, ardından Av-
rupa ve son olarak Amerikan borsalarında
hisse senedi piyasaları sert düşüşler yaşadı.

Petrol Üreticileri Birliği (OPEC) ittifakı-
nın dağılmasından sonra petrol % 30'dan
fazla düştü. Bu düşüşten en fazla etkilenen
iki ülke, hem Rusya hem de Suudi Arabistan
piyasayı ucuz petrolle doldurmaya
çalıştı.Ancak küresel talep çok düşük kaldı.
Uluslararası Enerji Ajansı'na göre , ‘Korona
virüs, 2009 yılından bu yana petrol
talebinde ilk daralmaya neden olduğu için
pazarı batırma riski taşıyor’ şeklinde 
açıkladı.

Geçen hafta varil başı, 40-45 dolar civar-
larında işlem gören, BRENT ve Teksas pet-
rolü, bu hafta ile birlikte %30 gibi bir
düşüşle 30 dolar civara kadar keskin bir

düşüş yaşadı. Bu durum
1991'de Körfez Savaşı sırasında yaşanan

düşüşün ardından, Asya piyasalarında rekor
düzeyde ikinci büyük düşüş yaşanmış oldu.
Goldman Sachs’a göre 20 $’a kadar da düşe-
bileceği öngörülüyor.

Bu keskin düşüş yeni değil. Körfez sava-
şından daha önce de Suudi Arabistan, rakip-
leri piyasadan çıkarmak için bir fiyat savaşı
başlattığında petrol fiyatları büyük düşüşler
yaşadı. Petrol 1985 sonundan Mart 1986'ya
kadar % 66 düştü. Brent ham petrolü,
1990'ların sonunda Venezuela ile bir hesap-
laşmasına girdiği zaman bir varil 10 doların
altına düştü.

Ancak bu seferki düşüş, bölgesel veya üre-
ticiler arasında kaynaklanan bir düşüş
değil;Felaket fiyat çöküşü, Irak'tan Nijer-
ya'ya, Rusya’dan Suudi Arabistan’a kadar
ekonomisi petrole bağımlı ulusların ekonomi-
lerini vuracak ve aynı zamanda küresel siya-
seti yeniden şekillendirerek. Rusya, BAE,
Suudi Arabistan gibi ülkelerin bölge ve ulus-
lar arası etkisini azaltacak. İklim değişikli-
ğine karşı mücadele, fosil yakıtlar
yenilenebilir enerjiye karşı daha rekabetçi

hale gelecektir.
Koronavirüs nedeniyle talebin azalmasıyla

ortaya çıkan petrol piyasası, kaos daha da
derinleşiyor. Suudi Arabistan hafta sonu bo-
yunca en az 20 yıl içinde resmi fiyatlarını en
çok düşüren ülkeydi.

Petroldeki sert düşüş, finansal piyasalarda
da dalgalandı. ABD hisse senedi vadeli işlem-
leri, Norveç kronu, Brezilya Reali, Rus Rub-
lesi ve Meksika Pezosu dahil çeşitli para
birimlerinin yanı sıra Japon yeni ve altın gibi
cephelere de sıçradı. Avrupalı   petrol üretici-
leri en fazla düşüşle rekor kırdı. Royal Dutch
Shell, BP ve Total gibi şirketlerin karları da
düştü.

Bloomberg’e göre Hisse senetleri: S&P
500 Endeksi'nde vadeli işlemler % 4.9 düştü.
Stoxx Europe 600 Endeksi% 6.9 düştü.
MSCI Asya Pasifik Endeksi% 4.1 düştü.
Kurlar: Euro% 1.1 artışla 1.1413 $ 'a yük-
seldi. İngiliz sterlini% 0.3 artışla 1.3093 $
kazandı. Japon yeni dolar başına% 3 artarak
102.35'e çıktı. Meksika pezosu dolar ba-
şına% 5.5 düşüşle 21.2702 oldu. Tahviller:

10 Yıllık Hazine Getirileri 29 baz puan düşe-
rek% 0,47'ye geriledi. İki yıllık Hazinelerin
getirisi 23 baz puan düşerek% 0,28'e geri-
ledi. Almanya'nın 10 yıllık getirisi 15 baz
puan düşerek% -0.86 oldu. Japonya'nın 10
yıllık getirisi dört temel puanı% -0.163'e dü-
şürdü. Emtia: Batı Teksas Orta ham petrol%
23.8 düşüşle 31.46 $ 'a geriledi. Brent ham
petrolü varil başına% 23 düşüşle 34.88 $ se-
viyesine geriledi. Altın% 0.1 zayıfladı ve ons
başına 1.672.43 $ kazandı. LME çinko met-
rik ton başına% 2.1 düşerek 1.942 $ 'a
düştü. Demir cevheri, metrik ton başına%
0.6 düşüşle 84.45 $ 'a geriledi.

2008 mali krizinden bu yana yaşanan en
kötü haftayı takiben, petrol piyasası dün dün-
yanın en büyük iki üreticisi Suudi Arabistan
ve Rusya arasındaki petrol fiyat savaşının
patlak vermesiyle geriledi. Asya'da Japon-
ya'nın Nikkei endeksi açılışta yüzde 6 ora-
nında düşerken, Avustralya'da ASX yüzde 5
daha düşüktü. Yani Tokyo ve Sydney borsa-
ları yaklaşık yüzde 7 oranında düştü. Avrupa
ve Amerika borsalarında da benzer düşüşler
yaşandı. Wall Street’de düşüş o kadar bü-
yüktü ki panik satışını durdurmak için tica-
reti 15 dakika askıya alan bir devre kesiciyi
tetikledi. Düşüş, gün boyunca devam etti.
Dow, tarihin en büyük kaybını yaşadı.

Petrol fiyatının düşüşü eğer devam ederse,
dünya politika maliyetini ve bütçeleri yüksel-

tir, yüksek getirili kredilerde gerginlikleri şid-
detlendirir ve durgunluğu önlemeye çalışan
merkez bankaları üzerinde baskı yaratır.  As-
lında petrolün düşüşü tüketiciler için bir
nimet ve fırsat olabilirdi. Ancak korona virü-
sünün giderek yayılması vatandaşları/tüketi-
cileri evde tutuyor. Hafta sonu sadece
İtalya’da, hastalığın yayılmasını durdurmak
için ülkenin kuzeyindeki endüstriyel şehirler
karantina alındı.

Petrol fiyatı savaşı, Çin ekonomisindeki
gerileme, koronavirüs salgını öncesinde görü-
nen ve euro bölgesi alanındaki belirgin yavaş-
lamadan kaynaklanan talepteki önemli
düşüşlerin sonucudur. Almanya, Fransa ve
İtalya durgunluğun eşiğinde ya da daha önce
girmiş durumda. Japonya'nın da 2019'un son
çeyreğinde yüzde 6,1 daralma yaşadı; başka
bir negatif büyüme çeyreği bekleniyor. Küre-
sel petrol talebi, dünyanın en büyük tüketicisi
olan Çin ekonomisinin daralması sonucunda
bu yılın ilk çeyreğinde günde 2,5 milyon varil
azaldı.

Önümüzdeki günler ve haftalar piyasaların
dalgalanmalarına bakılmaksızın, bir kırılma
noktasına ulaşıldığı açıktır. Son dönemde,
küresel ekonomiyi ve finansal sistemi sürdür-
mek için kullanılan süreçler ve mekanizmalar
çöküyor. İstikrar sağlama araçlarından zi-
yade, yeni ve hızla gelişen bir krizin kaynağı
olduklarını kanıtıdır.

Koronavirüsü; petrol fiyat savaşı ve 
finansal fırtınayı tetikliyor

UFUK ÇOBAN

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle yenilenen Şehit Cemal
Şenel Polis Merkezi’nde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle
Mücadele Büro Amirliği kuruldu. Uzman polislerin görev
yaptığı birimde kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve 
ekonomik açıdan zarar veren her olay; tehdit, zorlama, 
özgürlükten yoksun bırakma ve insan hakları ihlaline 
yönelik her türlü eylemin önüne geçilmesi planlanıyor

drhusamettin@hotmail.com 

Hüsamettin ASLAN
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Rengarenk duvarlar 
Avcılar Belediyesi, ilçedeki okulların duvarlarını renklendirecek “Okullarımızı renklendiriyoruz” projesini
başlattı. Daha önce okullara iç temizlik, iç-dış boyama, bahçe düzenlemesi hizmetleri ve çeşitli eğitim 
seminerleri ile destek veren Avcılar Belediyesi, bu kez de okul duvarlarını eğlenceli figürlerle donattı

"OKULLARIMIZI renklendiriyo-
ruz” projesi kapsamında çocuk-
ların zengin hayal dünyasını

harekete geçirmek için Avcılar’daki 2 oku-
lun iç cepheleri, ünlü çizgi film karakterleri
ile renklendirildi.  
Avcılar Belediyesi tarafından geliştirilen ve
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Sorumlu-
luk Kulübü üyesi 40 öğrencinin gönüllü ça-
lıştığı proje ile çocukların eğitim
ortamlarını renklendirmek ve hayal güçle-
rini geliştirmeye katkı sunmayı amaçlanı-
yor.  Yetkililerce yapılan açıklamada, ilk
olarak Tahtakale Mahallesi’ndeki Şehit

Eyüp Çolakoğlu İlköğretim Okulu ve Ci-
hangir Mahallesi’ndeki Nimet Kamuran
Korkmaz Özel Eğitim Uygulama Oku-
lu’ndan başlayan çalışmanın ilerleyen gün-
lerde ilçedeki diğer okullarda da devam
edeceği belirtildi.

2 okulda başladı

Proje ile ilgili bir değerlendirmede
bulunan Avcılar Belediye Başkanı
Av. Turan Hançerli, “Çocuklar,
okulların gerçek sahibidirler. Do-
layısıyla okulların onların istek-
leri ve hayal dünyasına göre

şekillendirilmesi hem okulu sevmele-
rini, hem de başarılarını arttıracaktır.
‘Okulları renklendiriyoruz’ projemizle
çocuklarımızın hayal dünyasını zengin-
leştirmeye hedefledik. Şimdilik 2 okullu-
muzla başladığımız çalışmamız ilerleyen

günlerde diğer okullarda da
devam edecek. Projede

emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum”
dedi.
YAKUP 
TEZCAN

Belediyeden
işitme testi

Beşiktaş Belediyesi, Maxtone İşitme
Merkezi işbirliğiyle Etiler Huzurevi’nde
yaşayan vatandaşlara işitme testi
gerçekleştirdi. 9-11 Mart tarihleri
arasında devam edecek olan 
uygulamadan tüm huzurevi sakinleri
ücretsiz olarak yararlanacak

3 MART Dünya Kulak ve İşitme
Günü’nde belediye personeline
işitme testi gerçekleştirerek perso-

nelin duyu kaybı olup olmadığını test eden
Beşiktaş Belediyesi, bugün de Etiler Huzur-
evi’nde yaşayan vatandaşlara işitme testi
yaptı. Üç gün süresince devam edecek olan
testten tüm huzurevi sakinleri ücretsiz olarak
faydalanabilecek. Beşiktaş Belediye Başkan
Yardımcısı Doç. Dr. Seyhun Şahin de bugün
huzurevini ziyaret ederek, yaş almış vatan-
daşlarla bir araya geldi. Öncelikle işitme tes-
tine tabii tutulan huzurevi sakinleriyle bir
araya gelip uzun süre sohbet eden Şahin,
daha sonra tüm kurumu gezerek vatandaş-
lara kırmızı karanfil dağıttı. DHA
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İBB Meclisi
ilaçlandı

TOPLU taşıma araçları ve durak-
larda virüslere karşı seferberlik
ilan eden İBB, hizmet binaları ile

ibadethane ve bankamatiklerde de dezen-
fektasyon çalışması başlattı. İBB Meclis sa-
lonu da ilaçlanan yerler arasında yer aldı.
Son verilere göre toplam 700 bin metre
kare kapalı alanda dezenfeksiyon işlemi uy-
gulayan İBB, çalışanlarına ve gün içerisinde
belediyeyi ziyaret eden vatandaşlara daha
hijyenik bir atmosfer sunabilmek için Sa-
raçhane, Bakırköy ve Kasımpaşa yerleşkele-
rini de dezenfekte ediyor. Virüs tehdidi
atlatılıncaya kadar haftada bir kez tekrarla-
nacak olan dezenfeksiyon işlemlerinde, ala-
nında eğitim almış uzman İBB
personellerince Biosidal Yönetmeliğine
uygun ilaçlar kullanılıyor.

Belediye Başkanı Turan
Hançerli, okullardaki
çalışmaları yerinde inceledi.
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Kültür evinin kültürlüleri...

Y apılan hacizler nedeniyle altındaki arabası alınan
ve makamında olduğu belediyenin sıkıntıları ile
boğuşan hemşehrim Kemal Deniz Bozkurt'un ba-

şında olduğu İstanbul'un en büyük nüfuslu, en çok büt-
çeli Esenyurt ilçesinde daha önceki yerel yönetimlerce
yapılan ve adına, 'Kültür Evi' denen yapılar arasında
bulunan ve yönetimini hemşehrimin oluşturduğu Arda-
han Kültür Evi'nin bu hafta seçimi var.

Benim de delege olduğum Kültür Evi'nin mevcut yö-
netiminin yeniden aday olduğu ve aynı yönetimde bulu-
nan bir Mali Müşavirin de karşı aday olduğunu
duyduğumuz Ardahan Kültür Evi'nin ve bölgede bulu-
nan Kültür Evi altındaki oluşumların başta kap kaç,
trafik, gelişi güzel yapılaşma ve ortalama her gün bir
cinayet, hırsızlık haberleri gibi olumsuzluklarla gün-
deme gelmesi ile kötü bir imajı bulunan yaşadıkları
Esenyurt'un yaşanılır bir kent olduğu ve en önemlisi 7
bölgeden devam eden göç ile ülkenin mozaiği olduğunu
kamuoyuna anlatamadıkları gibi belediye yani yerel yö-
netimin kendilerine sağladığı o binalarda kültür adına
ne yaptıkları da ve 'Kültür Kokan Esenyurt' diyemediği-
miz bir kent görünümündeki paylarını da masaya yatır-
mak gerekir.

Bu hafta sonu yapılacak olan ve benim de delegesi
olduğum en önemlisi Aday olmayı da düşündüğüm ve
Ardahanlılardan çok en fazla Göle'li delegelerin olduğu
ve bu nedenle asıl adının 'Göle Kültür Merkezi' olması
gereken şimdiki Ardahan Kültür Evi'nin 817 delegesi-
nin vereceği karar çok ama çok önemlidir.

Çünkü buranın artık bir değişime ihtiyaç duyduğu ve
mevcut yönetimin yaptıkları ile teşekkür edilip, kenara
çekilmesi gerektiğini belirtip, sonrasında da 'Evet, ama
, işte, ya' demekle yani aynı kişilere oy vermekle meşhur
delegesinin alacağı karar ile adı kültür olan ama Kültü-
rün K'sinin olmadığı bu alana mevcut delegenin kendisi
sahip çıkmalı diye düşünüyorum.

Şu anki Belediye Başkanının da delegelikten silindiği
ve bir çoklarının mevcut yönetimin yazdığı akraba, dost
oldukları ileri sürülenlerin 'Hayır biz kendi öz irade-
mizle kimi seçeceğimize karar vermeliyiz' demesi gere-
kir diye düşündüğüm bu süreçte benim veya başkasının
bu Kültürlülere müdahalem ne kadar etkili olur bilmem
ama başta delege olmak üzere mevcut yönetimden şi-
kayetçi olup, sonrasında 'Ama, of, puf' edip onlara oy
verenler gerçek anlamda dürüst davrandıkları takdirde
en azından orayı sallayacakları, titretecekleri de asıl
gerçektir.

Evet, bir çok hemşehrimin yaşadığı, hemşehrimin
belediye başkanı olduğu İstanbul'un Esenyurt ilçesin-
deki Kültür Evi'nin seçimi var ve bu seçimde Kültürlüle-
rin mi yoksa Kültürsüzlerin mi seçilip, seçilmeyeceğine
karar verecek olanlardır,Kültür Evi'nin gerçek anlamda
kültürlülerin kültür evi olduğunu ortaya koyması için.

Onun için 'Of-puf, kendi adamlarını yazmışlar, ala-
mayız, alamasın' demeden ve asıl suçluların bunu deyip,
mevcuta hizmet edenler olduğunu bilmek, anlamak, al-
gılamak yeter, artar bile..

Ha unutmadan bu arada çok kültürlülerin olduğu ve
batıdaki kentlerinde adını 'Kültür Evi, Büyük Buluşma,
Serhat' diye taşıdıkları Ardahan üniversitesinin başarı
sıralamasında 81 vilayet içinde sonuncu oluğunu da be-
lirtmeden edemiyeceğim.

Çünkü kültür kokan bir kentin Kültür Evi'nin seçimi
var bu hafta sonu...

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner
göreve geldikten sonra yapılan
çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Çatalca’da eğitim noktasında
çok önemli adımlar attıklarını

ifade eden Üner, Sürekli 
Eğitim Merkezi'ne atıfta 

bulunarak, “Onlar için
servis de ayarlayacağız. 

Bu çocuklarımıza 
hizmet etmek bizim 
boynumuzun borcu”

açıklamasını yaptı

B elediye Başkanı Mesut Üner, Ça-
talca’nın kaybedecek zamanı ol-
madığını belirterek, her alanda

hizmet seferberliği başlattıklarını söyledi.
Göreve gelir gelmez vatandaşların talep ve
isteklerini dikkate alarak ilçe genelinde yol
bakım-onarım, yenileme, peyzaj ve aydın-
latma çalışmaları başlattıklarını ifade eden
Üner, "Ferhatpaşa Mahallesi Atatürk Cad-
desi’nde hummalı bir çalışma başlatıldı.
Atatürk Caddesi’nde Çatalca girişinden
başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar
devam eden yeniden düzenleme çalışma-
ları kapsamında; dar, bozuk, bakımsız ve
yıpranmış kaldırımları genişletip yeniliyo-
ruz. Peyzaj ve aydınlatma çalışmaları da
yapıyoruz" dedi. 

Vitrin bir cadde olacak

İlçe genelinde yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi veren Başkan Mesut Üner, "İl-
çemizde her noktada vatandaşlarımıza
hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatan-
daşlarımız gelen talep ve istekleri değer-
lendirdiğimizde kaldırımların dar ve
deforme olması ilk sıralardaki sorun ola-
rak görülüyordu. Vatandaşlarımız rahat
yürüyemiyordu. 3 milyon 200 bin liralık
bir ihale yaparak Çatalca’mızın hemen
hemen tüm kaldırımlarını, peyzajlarını ve
aydınlatmalarını yenileyen bir çalışma
yapıyoruz. Atatürk Caddemizde araç ve
yaya trafiğinin en fazla olduğu bölgeleri-
mizden biri. Hastanemizin olduğu bölge-
den başlattığımız kaldırım yenileme
çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin
hemen hemen bütün sokak ve caddele-
rinde vatandaşlarımızın rahat bir şekilde
yürüyebileceği kaldırımları hizmete suna-
cağız. En kısa zamanda tamamlanacak
çalışmalar sonrası ilçemiz; Çatalca’yı
boydan boya geçen modern görünümlü,
geceleri ışık koridoru
haline dönüş-
müş vitrin
bir

caddeye kavuşmuş olacak" dedi.

Haklı gururunu yaşıyoruz

Program dâhilinde gerçekleşen çalışmaları
sık sık yerinde denetleyen Belediye Başkan
Mesut Üner, "İlçemizde geç kalmış bir hiz-
meti daha yerine getirmenin haklı guru-
runu yaşıyoruz. Çatalca’mızın daha
yaşanılabilir bir ilçe olması için başlattığı-
mız dönüşüm ve yenileme çalışmalarımıza
gece-gündüz, yaz-kış demeden devam
edeceğiz" sözleriyle ilçeyi daha yaşanabilir
bir kent haline getirmek için, çalışmaların
yer ve bölge ayrımı gözetmeksizin devam
edeceğini vurguluyor. Esnaf ve vatandaş-
lar yapılan çalışmaları yakından takip ede-
rek gece gündüz demeden yerinde
inceleyen ve çalışmalar hakkında kendile-
rine bilgi veren Başkan Mesut Üner’e ça-
lışmalardan duydukları memnuniyetlerini
dile getirerek teşekkür ediyor.

Servis de ayarlayacağız

“Eğitim ve öğrencilerimiz bizim en öncelik
verdiğimiz konulardan birisi” diyen Baş-
kan Mesut Üner, Sürekli Eğitim Merkezi
hakkında açıklamalarda bulundu. Üner,
"Çatalca’da eğitim noktasında da önemli
adımlar attık ve iyi bir noktaya gidiyoruz.
100’ün üzerindeki 12. sınıftaki çocuğu-
muza kurs veriyoruz şu anda. Bugün bir
dershaneye gidecek çocuğun ailesinin ce-
binden 10 bin liraya yakın para çıkıyor.
Biz başarılı olan ama maddi durumu iyi
olmayan çocuklarımızın isimlerini okulla-
rından alarak, Sürekli Eğitim Merkezi-
mizde her gün akşam saat 16.00 ile 20.00
arasında Çatalca’nın görevlerinde olan en
iyi öğretmenlerinden oluşan 11 öğretme-
nimiz ile beraber üniversiteye hazırlanma-
larını sağlıyoruz. Bu sistem biz görevde
olduğumuz sürece devam edecek.  Ola-
naklarımız elverirse daha sonraki yıllarda

bu projemizi geliştireceğiz. Onlar için
servis ayarlayacağız. Bu çocukları-

mıza hizmet etmek bizim boy-
numuzun borcu. Bizler

çocuklarımıza bu şekilde
sahip çıkacağız ve onla-

rın geleceğini en güzel
şekilde hazırlarken
onların vatanına,
milletine hayırlı
birer evlat olarak
yetişmelerini sağla-
yacağız” diye 
konuştu. 

HeDefimiz; 2020 
YIlINDA 2020 sPOrCU  
SPORUN önemine her fırsatta
dikkat çeken Başkan Mesut
Üner, ilçede çocuk ve gençlerin
kötü alışkanlıklardan uzak kal-
maları, teknoloji bağımlısı ha-
line gelmemeleri için spor başta
olmak üzere birçok eğitim, et-
kinlik ve faaliyetleri hayata ge-
çirdiklerini ifade etti. Çatalca’da
sporu bir yaşam biçimi haline
getirmek, çocuk ve gençleri
spor yapmaya yönlendirmek
için Çatalca Belediyesi Spor
Akademisini ve Belediyespor
Kulübünü kurduklarını dile ge-
tiren Üner, hedeflerinin 2020 yı-
lında 2020 sporcu olduğunu
açıkladı. Başkan Mesut Üner,
ilçedeki çocukları, gençleri spor
yapmaya teşvik etmek ve gele-
ceğin sporcularını yetiştirmek
için Belediye olarak tüm imkan-
ları kullandıklarını belirterek,
"Çocuklarımızı kötü alışkanlık-
lardan kurtarmak için sporun
yeri ve önemi çok büyüktür. Biz
diğer belediyeler gibi sporu sa-

dece yaz okulları ile sınırlı tut-
muyoruz, 12 ay boyunca spor
kurslarımızı veriyoruz. İlçe-
mizde spor faaliyetlerimizi pro-
fesyonel noktaya getirelim
istiyoruz. Çatalca Belediyesi
olarak çocuklarımıza ve gençle-
rimize spor noktasında bir üste
nasıl getirebiliriz diye uğraşıyo-
ruz. Şu ana kadar bin 400 spor-
cumuz kurslarımızda eğitim
alıyor. 2020 yılında 2020 sporcu
hedefimiz var ama ben bu sayı-
nın daha fazla olacağına inanı-
yorum çünkü biz şu anda
merkezde bu çalışmayı yapıyo-
ruz, bunu mahallelerimize de
yayacağız, sporu ilçemizin her
noktasına ulaştırmak için çalı-
şacağız. Çatalca’da tüm çocuk-
lar bizim çocuğumuz, onlara
sonuna kadar sahip çıkacağız.
Çocuklarımız kötü alışkanlık-
lardan uzak olsun, teknoloji ba-
ğımlısı olmasın istiyoruz. Onlar
için çalışmaya devam edeceğiz"
açıklamasını yaptı. 

Haftalık buluşmalarda gençlerle uzun süre sohbet eden, soru-
larını yanıtlayan Başkan Mesut Üner, “Gençler Başkanla Buluşu-

yor Projesi” hakkında yaptığı açıklamada, “Gençlerimize
güveniyorum. Gençlerimizin ülkemize, milletimize faydalı bireyler

olacağına inanıyorum. Ülkemizin gençlere ihtiyacı var. Belediyemizin
kapıları gençlerimize her zaman sonuna kadar açık. Onların görüş ve
taleplerine cevap vermek, yanlarında olmak bizim en büyük görevi-
miz. Gençlerimizi spor yapmaya yöneltmek için Çatalca Belediyes-

por Kulübümüzü kurarak birçok branşta spor okulumuzu açtık.
Ayrıca kültürel, sanatsal kurslarımız kültür merkezimizde
devam ediyor. Gençler Başkanla Buluşuyor projemizi ha-

yata geçirerek gençlerimizin görüş ve önerilerini, il-
çemizin geleceğine dair hayallerini,
beklentilerini öğreniyoruz" ifadele-

rine yer verdi.

GeNÇlerimize 
GÜVeNiYOrUm

EGITIME HIZMET
BORCUMUZDUR!
EGITIME HIZMET
BORCUMUZDUR!
EGITIME HIZMET
BORCUMUZDUR!
EGITIME HIZMET
BORCUMUZDUR!
EGITIME HIZMET
BORCUMUZDUR!
EGITIME HIZMET
BORCUMUZDUR!
EGITIME HIZMET
BORCUMUZDUR!
EGITIME HIZMET
BORCUMUZDUR!
EGITIME HIZMET
BORCUMUZDUR!

Temizlik 
seferberliği
ÇATALCA Belediye Başkanı Mesut Üner’in ilçe
genelinde başlattığı temizlik seferberliği ilçenin
dört bir yanında ekiplerin yoğun çalışmasıyla
devam ediyor. Çöp konteyneri kabinleri ise çev-
reci bir kamuflaj ile daha güzel bir görünüme
kavuşturuluyor. Vardiyalar halinde 24 saat esa-
sına göre kesintisiz bir şekilde temizlik hizmetle-
rini sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri
süpürme, yolları tazyikli su ile yıkama, kırsal
alanların temizliği gibi faaliyetlerinin yanı sıra
İlçe genelinde günlük 87,96 ton evsel ve iri atık
toplayarak Silivri Aktarma İstasyonu ile Seymen
Düzenli Depolama Sahasına nakillerini sağlı-
yor. Çöp toplamanın Belediyelerin rutin, ancak
en önemli hizmetlerinde birisi olduğunu söyle-
yen Başkanı Mesut Üner insan sağlığına ve çev-
reye verdiği önem doğrultusunda çalışmaların
titizlikle takipçisi oluyor.

Mesut
Üner

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, göreve geldikten sonra “Gençler Başkanla Buluşuyor 
Projesi”ni başlattı. Gençlere, geleceklerine dair hedef belirlemeleri ve bu hedef doğrultusunda 
çalışmalarını tavsiye eden Üner, onların fikirlerinin ve projelerinin çok değerli olduğunu söyledi.
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10 ADET ÇOK AMAÇLI MİNİ BASKETBOL SAHASI YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/130744
1-İdarenin
a) Adresi : PİRİ REİS CADDESİ NO.5 MERKEZ MAHALLESİ 

ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166000600 - 2166000661
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@cekmekoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇEKMEKÖY İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE TOPLAMDA 10 ADET 

ÇOK AMAÇLI MİNİ BASKETBOL SAHASI YAPIM İŞİ TOPLAM 21 
KALEM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : ÇEKMEKÖY İLÇE SINIRLARI İÇERİSİ 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-MERKEZ 

MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 27.03.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER
ALAN A/XVIII GURUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İŞ DENEYİM BELGESİ YERİNE DİPLOMALARINI SUNMAK SURETİYLE İHALEYE GİRECEK OLANLARIN
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE/VEYA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASI İHALE KONUSU İŞE BENZER İŞ
SAYILACAKTIR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu-
dur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-MERKEZ
MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır. 
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EKONOMİ

S anayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Va-
rank, Bakanlık

binasının önünde
gerçekleştirilen
Ölçü Aletlerinin
Periyodik Mua-
yeneleri Projesi
açılış progra-
mında yaptığı
konuşmada,
bundan ön-
ceki dönem-
lerde akaryakıt
ve LPG istas-
yonlarında bu-
lunan sayaçlarla
yüksek çekerli tartı
aletlerinin muaye-
nesinin Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlük-
lerince yapıldığını hatırlattı.
Geçen sene ekimde
yaptıkları mevzuat de-
ğişikliğiyle Türk Stan-
dardları Enstitüsünü
(TSE) muayene işlem-
leri için yetkilendirdik-
lerini vurgulayan
Varank, "Bundan
sonra periyodik mua-
yenelerden TSE so-
rumlu olacak. Bu
düzenlemeyle ilk defa
devreye aldığımız çift
taraflı denetim meka-
nizması sayesinde hem
tüketici güvenini daha
da artırmayı, hem de
tüm süreçleri daha
profesyonel yönetmeyi hedefliyoruz."
ifadesini kullandı.

80 donanımlı araç

Varank, 2020’nin ilk iki ayında mua-
yenesi TSE’ye devredilen ölçü aletle-
rine sahip firmaların mevzuat gereği
sisteme kayıt yaptırdıklarına dikkati
çekerek, şöyle devam etti: "Programı-
mızın hemen ardından etrafımda
gördüğünüz araçlar yola çıkacak ve
bu ölçü aletlerinin denetimine başla-
yacak. Tüm araç filomuz elbette bu-
rada gördüklerinizle sınırlı değil. 2 ila
200 ton arası kantarların muayenesi
için 20’nin üzerinde vinçli kamyon,
akaryakıt istasyonlarındaki dispenser-
ler, pompalar ve diğer ölçü aletlerinin
muayenesi için de 80 tam donanımlı
aracımız Türkiye’nin her tarafında
hizmet verecek."

2 yıl içinde gerçekleştirilecek

Bakan Varank, filoda ayrıca 200’e
yakın eğitimli personelin de teknik
destek sağlamak için hazır bulunaca-
ğını belirterek, "Böylece, ülke genelin-
deki yaklaşık 11 bin LPG ve 13 bin
akaryakıt istasyonundaki 290 bin
pompa ile 25 bine yakın kantarın pe-
riyodik muayenesi 2 yıl içerisinde ger-
çekleştirilecek." bilgisini verdi. Ayrıca
tanker sayaçları, lastik basınç-ölçerler,
demir yolu yük sarnıçlı vagonları,
hassas kütle ölçüleri, sıkıştırılmış
doğal gaz sayaçları, hacim ölçek kap-

ları ve aks kantarları gibi aletlerin de
muayeneden geçirileceğinin altını
çizen Varank, şunları kaydetti:

Kuşku duyulmayacak

"İki senenin sonunda, ülkemizin bu
alandaki ilk dijital envanter sistemini
kurmuş olacağız. Bu işin elbette üre-
tici ve tüketiciye katkıları olacak. Üre-
tim cephesinden baktığımızda, doğru
üretim yapan, kurallara uyan ve üre-
timde kaliteyi önceleyen firmalar pa-
zarda bu sayede daha sıkı
tutunacaklar. Tüketici cephesine gelir-
sek, alınan ürünün miktarının doğru
olması bir tüketicinin en doğal hakkı-
dır. Eğer ölçü aleti hatalı ölçüm yapı-
yorsa, elbette orada hakkaniyetten
bahsetmemiz mümkün olmaz. Dola-
yısıyla tüketicilerimizin verdiklerinin
karşılığını doğru bir şekilde alması
için bu denetimlerin ve muayenelerin
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi
şart. Tabi burada bir konunun altını
çizmemiz gerekiyor, elbette bugüne
kadar da denetimlerimizi sürdürüyor-
duk, piyasa başıboş ve sahipsiz de-
ğildi. Ancak bu yeni düzenlemeyle,
mevcut kaliteyi yukarılara çekip etkin-
liğimizi artırmış olduk. Fiziki ve beşeri
altyapımızın daha da güçlenmesiyle,
vatandaşımız akaryakıt aldığı pompa-
nın, doğru ölçtüğünden ve sürekli
kontrol edildiğinden emin olabilecek
ya da kantarın başında hububatını
tartan çiftçimiz, ürününün doğru öl-
çülüp ölçülmediğinden kuşku duy-

mayacak."

TSE'yi bir üst lige
çıkaracağız

Varank, Bakanlığın
Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüklerinin,
bundan böyle ani
denetimlere ve şi-
kayet muayene-
lerine ağırlık
vereceğine dik-
kati çekerek, böy-
lelikle tüketicinin
korunacağını,

haksız rekabetin
engelleneceğini, ka-

liteli ve hızlı hizmet
sayesinde vatandaşın

memnuniyetinin artaca-
ğını vurguladı. Tesis edile-

cek daha etkin ve verimli
işleyen piyasa meka-
nizmasıyla piyasaya
olan güvenin, kalıcı
hale getirileceğine işa-
ret eden Varank, şöyle
konuştu; "Bu projeyle
TSE’nin muayene ve
gözetim kapasitesini
artırarak, kuruluşu-
muzu bir üst lige de çı-
karmış oluyoruz. TSE
zaten, teknik altyapısı,
yetkin kadrosu ve yılla-
rın tecrübe birikimiyle
milli kalite ve belgelen-
dirme kuruluşu olarak
başarılı işlere imza atı-
yor. Kurumumuz Tür-

kiye’nin en geniş konvansiyonel
laboratuvar altyapısına sahip, yılda
80 binden fazla deney ve kalibrasyon
raporu veriyor, 100 binin üzerinde gö-
zetim ve muayene faaliyeti gerçekleş-
tiriyor. Ürün ve yönetim sistemleri
alanında yılda yaklaşık 25 bin belge-
lendirme faaliyeti yürütüyor. Böylece
sanayicinin iç ve dış piyasalara açıl-
masını kolaylaştırıyor."

Yurt dışına uygun sistem

Bakan Varank, bunların yanında, ku-
rumun hidroelektrik, güneş ve jeoter-
mal enerji santrallerine uygunluk
değerlendirme hizmetleri vererek, yerli
üretimi desteklediğini anlatarak, Av-
rasya ve Körfez ülkeleri başta olmak
üzere yurt dışında da uygunluk değer-
lendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırıl-
dığını söyledi. TSE'nin, ekonominin
yapı taşları konumundaki sanayiciler
ve tüketiciler için yurt içinde ve dı-
şında tarafsız, bağımsız, etkin ve gü-
venilir bir hizmet sağlayıcı olduğunu
belirterek, "Biz bu güzide kurumu-
muzu hem bölgemizde hem de İslam
ülkelerinde standardizasyon ve uy-
gunluk değerlendirme faaliyetlerinin
öncüsü yapmak istiyoruz. Bu ma-
nada sahada yeni üstlendikleri bu pe-
riyodik muayene göreviyle
kabiliyetlerini daha da arttırarak böl-
gesel marka olma yolunda bir merha-
leyi daha geçmiş olacaklar."
değerlendirmesinde bulundu. DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Varank, "Yeni dönemde

Bakanlığımız ani denetimlere
ve şikayet muayenelerine

odaklanırken TSE de periyodik
muayenelerden sorumlu 

olacak. Çift taraflı 
mekanizma sayesinde 

tüketici güvenini artırmayı
hedefliyoruz" dedi
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ElEktrikli 
otomobil ayrıntısı

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtla-
yan Varank, söz konusu denetimlerin “milli kalite ve belge kuruluşu”

TSE’nin görünürlüğünü artıracağını söyledi. Varank, “TSE’yi piyasa gözetimi
denetimi işine de katarak kurumun alandaki görüntülerini artırmış olacağız.”

dedi. Elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının denetimlerine ilişkin soru üzerine
Varank, şunları kaydetti: “Onun da çalışmalarını başlattık. Çevre ve Şehircilik ile

Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarımız, EPDK ekiplerimiz ve bakanlığımız şu anda
yol haritalarını nihayetlendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. Elbette bu elektrik
şarj istasyonları da devreye girdiğinde bunların doğru bir şekilde ölçülebilmesi için
gerekli denetimleri yapacağız. Türkiye’de kullanılan tüm sayaçlar, metrik cihazların

piyasa gözetimi ve denetiminden bakanlığımız sorumlu. Bu sorumluluğumuzu
ciddi bir şekilde yerine getirmek için gayret gösteriyoruz.” TSE Başkanı Adem
Şahin de söz konusu faaliyetlerin Bakanlık tarafından uzun yıllardır yapıldığını

anımsatarak, “Bunların daha etkin yapılabilmesi, bakanlığın daha planla-
yıcı, daha kontrol edici ve şikayetler üzerine daha etkin denetimler ya-

pabileceği bir konuma taşınması üzere bu uygulamaya geçtik.”
ifadelerini kullandı. Şahin, artık Türkiye genelinde daha

yoğun ve daha hızlı hizmet vermeye çalışacakla-
rını bildirdi.
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Türkiye Jeotermal Derneği Genel Başkanı Orhan Mertoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin
jeotermal seracılık faaliyetleri açısından dünyada ilk beş arasında yer aldığını söyledi

JEOTERMAL elektrik üretiminde
ise Türkiye'nin dünyada 4. sırada
olduğunu aktaran Mertoğlu, "Jeo-

termal sera ısıtmasında dünya birinciyiz. Jeo-
termal ısıtmanın dışında ev ısıtmasında,
kaplıca kullanımında termal turizmde dün-
yada dördüncüyüz." bilgisini verdi. Mertoğlu,
jeotermal enerji üretiminde Türkiye'nin kap-
asitesinin tamamını kullanamadığını vurgula-
yarak, şunları kaydetti: "Türkiye'nin jeotermal
elektrikteki potansiyeli, klasik hidrotermal
kaynaklardan 4 bin 500 megavat. Şu anda
1600 megavat üretim kapasitemiz var. Isıt-
mada kullandığımız 3 bin 500 megavat ter-
maldir. Bizim ısıtmadaki potansiyelimiz ise 60
bin megavat termaldir. Bu, çok büyük bir
rakam. Dolayısıyla jeotermal yerli, yenilenebi-

lir, milli kaynağımızdır. Dışa bağımlılığı olma-
yan ve ucuz. Bugün doğal gaza göre yüzde 70
daha ucuz ısınma sağlıyor."

Üretim birim maliyeti düşürüyor

Jeotermalde yatırım maliyetinin birim başına
2 bin ile 40 bin dolar arasında değiştiğini vur-
gulayan Mertoğlu, "Bu rakam rüzgara göre
biraz yüksek olabilir, ancak rüzgarda bir yılda
yüzde 35-40 üretim alınırken, jeotermalde
yüzde 95 üretim alınıyor. Bu da birim maliye-
tini düşürüyor." diye konuştu. Mertoğlu, jeo-
termal elektrik üretiminin her geçen gün
arttığını dile getirerek, şunları söyledi: “Jeoter-
mal serada yaklaşık 5 bin dönümle dünya li-
deriyiz. Afyon soğuk olsa bile burada da
jeotermal seracılık var.”

Türkiye
seracılıkta

bir marka

Arıcıların keyfi yerinde
ARI Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Akın Çiftçi,
yaptığı açıklamada,

Tarım ve Orman Bakanlığınca bir-
liklere üye arıcılara kovan başına ya-
pılan 2019 yılı destekleme
ödemelerinin, Ziraat Bankası aracı-
lığıyla cuma gününden itibaren arı-
cıların hesabına yatırıldığını belirtti.

Arıcıların kovan başına 15 lira des-
tekleme aldığını ifade eden Çiftçi,
Ordu'da 2 bin 222 arıcının bu des-
tekten faydalandığını aktardı. Çiftçi,
destekleme kapsamında Ordulu arı-
cıların hesaplarına 7 milyon 326 bin
975 lira yatırıldığını kaydederek,
“Bu para, tüm üreticilerimize can
suyu olmuştur” dedi.

Mustafa 
Varank
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G eçen yıl 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde
köşemde şöyle aktarmışım: ' Bugün geldiğim
noktada insanların ne kadar acımasız oldu-

ğundan çokça söz edebilirim.' An itibariyle de gün
geçtikçe acımasızlığın arttığından sadece söz 
etmekle kalmayıp acı tablosu ile karşı karşıya 
kaldığımızın hüznü içindeyim.

Bu satırları yazmadan önce gazeteci arkadaşıma
içimi döktüm, salya sümük ağlayarak... Korkuyorum
dedim Deniz için korkuyorum!

Dün manşetlerde okumuşsunuzdur, Avcılar'da
%76 otizmli raporu bulunan Alper Taha Behrem '
Abi engelliyim! Bana Vurma!' demesine rağmen bir
şehir eşkıyası tarafından darp edildi. Ailesi darp ra-
poru alıp şikayette bulununca ; şehir eşkıyası ifade-
sinde otizmli gencin kızlara 'şşşşt' dediğini beyan
etmiş. Velev ki şşşşttt dedi, bu çocuğun genel gelişim
gösteren bir birey olmadığı çocuğa bakınca aşikar
ortada. Annesinin ifadesine göre de herkese selam
veren bir çocukmuş. 

Bazı eşkıya modelliler toplum içerisinde gerçekle-
şen olağanca ahlaksızlığa karşı dilsiz kesilirler de
kendilerinden güçsüzü gördüler mi, aslan kesilirler.
Evde eşlerine, çocuklarına psikolojik ve fiziksel 
şiddetin alasını yaparlar.

İşin otoriteleri de söylüyor, bizler de dilimizin dön-
düğünce dile getiriyoruz; ' çocukluktan itibaren başlı-
yor eğitim. Aslan oğlum benim dediğiniz ve eline o
yaşlarda silah tutturduğunuz' her çocuk günü geliyor
bu olaylarla karşımızda beliriveriyor. Kız çocukları-
nıza karşı; 'aman sus ayıp' diye yaklaşarak erkekler
çocuklarına ' aferin aslan oğluma' mantığı ile ikili
paralellikler oluşturuyorsunuz. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü'nde de dile getirmiştim yineleyeyim, ' 
toplumsal cinsiyet ile biyolojik cinsiyet  farklıdır.'

Erkek çocuklarınıza kendi bedenlerine öz saygıyı
öğretirken, karşı cinsi aşağılama algısını öğreterek
yetiştirdiğiniz her çocuk gün gelir önce sizin canınızı
yakarak başlar eylemlerine!

Özel gereksinimleri olan bir çocuk büyütüyorum
ben! İnsanlardan uzaklaşıyorum kızıma baktıkça.
Kızıma zarar gelmesin diye çabalıyorum. Yaşarken
arkasındayız annesi -babası olarak ama ortak kaderi
paylaştığımız herkes gibi ya sonra diyoruz biz de....
Yaşarken karşılaştıklarımızın şahit olduklarımızın da
katkısı büyük ne yazık ki!  Ve her zaman dile getirdi-
ğimiz, sosyal devletin gereğinin  gerektiği gibi 
işlemesi kaygılarımızı bir nebze olsa rahatlatacak. 

Psikolojisi bozuk bir güruh çıkıp günün birinde
bizim canımızı da yakabilir! Acımasızlığın 
karşısında olmayan herkes düşünsün sizi de 
bulmayacağının garantisi var mı?  

Şiddeti meşrulaştırmayın efendiler, bu durumu
normalleştirmeyin. Alper'in fotoğrafına bakıp çok
kullanılan ama az uygulanan klişe ' empati' 
sözcüğünün manasına inin!

Şşşşşt demiş ‘miş’ diye
otizmli çocuğa dayak ha!

C HP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu partisinin grup top-
lantısında konuştu. “Bizim

Türkiye’miz hiç bir emperyal gücün
karşısında diz çökmeyecektir. Ve bizim
Türkiye’miz hiçbir emperyal gücün
maşası olmayacaktır. Bizim Türki-
ye’miz 21’nci yüzyılın en büyük ülkesi
olacaktır. Buna yürekten inanıyorum”
diyen Kılıçdaroğlu, “8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar gününde elbette ka-
dınlar sıkıntılarını meydanlarda anla-
tırlar. Erkek egemenliğine karşı
çıkarlar. Bunu yaparken de saldırmaz-
lar. İstanbul’da yürümek istediler.
Yasak getirdiler. Hangi gerekçeyle?
1934 yılında kadınlara seçme-seçilme
hakkı verildi. 1935’te Cenevre’de bir
kadın gazeteci şunu yazar: Ne yalan
söyleyeyim, Türk kadınını çok kıskanı-
yorum. Eşitlik var. İsviçre’de bunun
için çok çalıştık tam dört kez mücade-
lemiz baltandı” ifadelerini kullandı. 

Salman, tarihe geçecektir

Görevden alınan Yalova Belediye Baş-
kanı Vefa Salman hakkında da açıkla-
malarda bulunan Kılıçdaroğlu, “İki
kez engellediler, başaramadılar. Hal-
kın oyuyla yenemedikleri için, idari ka-
rarlarla Salman’ı nasıl

uzaklaştırabiliriz de kendimizden bi-
rini atarız dediler. Vefa Salman bir yol-
suzluk yapmış ise kimse merak
etmesin onunla ilgili ilk işlemi yapacak
parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Yol-
suzluğu şikayet edip, görevden alınan
bir belediye başkanı olarak Vefa Sal-
man tarihe geçecektir. Belediyede çalı-
şan memur yolsuzluğu tespit ediyor,
başkana söylüyor. Anında soruşturma
açıyor. Bakanlık ne yapıyor? Belediye
başkanını görevden alıyor, AKP’li bi-
rini başkan atıyor. Bu, Yalova halkına
saygısızlıktır. Hangi partiden olursa
olsun halkın oyuyla seçilen belediye
başkanlarının başımızın üstünde yer
vardır. Yalova halkının seçtiği belediye
başkanını değil İçişleri Bakanı’nın be-
lirlediği başkanı getirdiler. Milletin ira-
desinin gereğinin yapılması lazım”
diye konuştu. 

Meclis'te kavga istemiyoruz

Konuşmasını, “Erdoğan’ın bu kür-
süde söylemeye terbiyemin müsaade
etmediği cümleleri kullanmasına kar-
şılık, aynı cümleyi grup başkan vekili-
miz kendine iade edince ortalığı ayağa
kaldırıyorlar. Biz Meclis’te kavga iste-
miyoruz” şeklinde sürdüren Kılıçda-
roğlu, “Parlamento’nun çatısı altında

yapılan tüm konuşmalarda “mutlak
sorumsuzluk” vardır.  Bu her konuşa-
nın canının istediği gibi konuşması
anlamına gelmez. Sayın Erdoğan’ın
bana yönelik olarak kullandığı kelime-
leri asla kabul etmiyorum. Cevap da
vermiyorum” dedi. 

Suriye'de yalnız bırakıldık

Suriye konusunda “Bizim Orta Doğu
bataklığında ne işimiz var” dediklerini
hatırslatan Kılıçdaroğlu, “Aklı olan
herkes bizim bu sorumuzu anlar. Sırtı-
mızı sıvazlayıp bizi Suriye bataklığına
sokanlar sonra bizi yalnız bıraktı. Su-
riye sınırındaki mayınlar temizlenip 49
yıllığına bir ülkeye verilmek istendi.
Biz mahkemeye götürdük. Şimdi so-
ruyorum: Suriye sınırına yabancı bir
devlet gelip yerleşseydi bugün Tür-
kiye’nin durumu ne olurdu? Neden
Büyük Orta Doğu Projesi’nin eş baş-
kanlığı görevini aldınız? Maşa gör-
evini kim verdi size? Tarih bilgisinden
yoksun olanlar balıklama atladı. ÖSO
ile sizin ne işiniz var? Neden bu işe so-
yunuyorsunuz? ÖSO’yu ABD ile bir-
likte kurduk diyorlar. Evet sana maşa
görevi verdiler farkında bile olmadın.
ÖSO’nun hamisi oldun, maaş ver-
din, eğittin!” ifadelerini kullandı. 

Dilek BOZKURT
ÖZGÜR RUH

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi

hakkında, “Haysiyetsizdir onursuzdur,
şerefsizdir, haindir” ifadelerini kullanan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili, “Bana yöne-
lik olarak kullandığı kelimeleri asla kabul 
etmiyorum. Cevap da vermiyorum” dedi

CEVAP
VERMIYORUM!VERMIYORUM!VERMIYORUM!VERMIYORUM!VERMIYORUM!VERMIYORUM!VERMIYORUM!

ORTADA BİR
ATEŞKES YOK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Lideri Putin
arasında imzalanan mutabakata da değinen
Kılıçdaroğlu, “Hep diyorduk ki Suriye’nin kaderini
Suriyeliler belirler. Anlaşmayı imzaladılar, anlaşmada
ihtilafların Suriyenin önceliğinde çözüleceği taahhüt
altına aldılar. Dediğimize geldiler. Ortada bir ateşkes
yok. Erdoğan öyle diyor ama ortada böyle bir şey yok.
Türkiye, bu anlaşma ile Suriye rejimini resmen tanıyor.
Sözleşmede Suriye Arap Cumhuriyeti olarak geçiyor”
dedi.  Medya üzerinde olağanüstü bir baskı olduğunu
savunan kılıçdaroğlu, “Sadece onları öven, devletten
beslenen bir medya grubu var. Havuz medyasının
büyüklüğü karşısında namuslu gazeteciler kendi
haber kanallarını oluşturdular. Oda TV de bunlardan
biridir. Medya halkın gözü, kulağı, sesidir. Anayasa’da
“Basın hürdür sansür edilemez” der. Çünkü siyasi ikti-
dar basın üzerinde baskı kurmasın diyedir bu. Medya
üzerindeki baskıları biliyorduk. 20 Temmuz’dan sonra
Türkiye bir sivil darbe süreci içindedir. Kendilerini
öven, sadece kendileri için çalışan özel bir medya
grubu oluşturdular. Havuz medyası. Görevleri; siyasi
iktidar ne yaparsa yapsın övmek! Devletten, kamu
kurumlarından destek alıyorlar” şeklinde konuştu. 

İnsan hakları rafa kaldırıldı
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli sözlerine, Yunanistan'ın sınırdaki mültecilere 
müdahale etme biçimine değinerek başladı. Bahçeli, Yunanistan'ı uluslararası hukuku çiğnemekle, Avrupa
Birliği'ni de buna göz yummakla suçladı. Bahçeli, “Bunlar insan haklarını tamamen tozlu raflara kaldırmıştır” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli par-
tisinin TBMM’deki grup toplantısında
konuştu. “Sınırda uluslararası hukuk

çiğnemekle kalmamış ayaklar altına alınmıştır”
diyen Bahçeli, “Lafa gelince haktan hukuktan, uy-
gulamaya gelince insanlığın yüz karası olanlar ger-
çekte insani değerlere muarız olduklarını
gizleyemiyorlar. Mızrakları çuvala girmiyor. Batı-
nın hali tam da budur. Türkiye Yunanistan sını-
rında son yaşanan gelişmeleri insanlığın
ürpermesine neden olmuştur. Ülkemizin farklı ille-
rinden Avrupa’ya gitmek amacıyla yollara düşen
sığınmacıların maruz kaldıkları trajedi tek kelime
ile barbarlıktır. Yapmadıkları zulüm kalmamıştır.
Bunlar insan haklarını tamamen tozlu raflara kal-
dırmıştır. Avrupa’ya geçmen isteyen aynı zamanda
uluslararası koruma talep eden sığınmacılara acı-
masız muamele ve müdahaleler Yunan zihniyeti-
nin ipliğini pazara çıkarmıştır. Savunmasız
insanlara biber gazı, sis bombası, kurşun neyle
izah edilecektir? Bu şiddet severlik barbarlık değilse
o halde barbarlık nedir?” diye sordu. 

Bozgunculuk yapıyorlar

Yunanistan’ın bu son tavır ve tutumunun uluslar-
arası hukukta yeri olmadığını sözlerine ekleyen
Bahçeli, “Sığınmacılara kara ve denizden ateş aç-
ması her dakika onları ölümle tehdit ve taciz et-
mesi uluslararası sözleşmeleri hiçe saymaktır.
Dünyada en çok mülteci ve sığınmacıya ev sahip-
liği yapan ülkenin Türkiye olduğu ayan beyan or-
tadadır. Buna rağmen Türkiye’yi göç meselesini
kullanmakla itham etmek akılla bağdaşmamakta-
dır. Bu yapılanlarla Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi buharlaşmıştır. 34 şehit vermemiz üzerine
isabetli şekilde sınır kapılarımız açılmış, ilk etapta
117 bin sığınmacı ülkemizden ayrılmıştır. Dün iti-
barıyla 150 bine yaklaşmıştır. Hala sınırda insanlık
dışı önlemlerle bekletilenler vardır. Türkiye her
daim sözünü tutmuş ve anlaşmalara sadık kalmış-
tır. Sözünü tutmayanlar son örneklerde olduğu
gibi bellidir. Şunu bilsinler, Türkiye mülteci kampı,
göçmen barınma alanı, sığınmacı deposu değildir!
AB sürekli olarak bozgunculuk yapmıştır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Başkanı Pu-
tin'in yaptığı görüşmeyi değerlendiren Bahçeli, “Altı

saati bulan görüşme sonucu alınan kararlar bizim
açımızdan olumludur. Bölgesel huzur ve güvenlik
için önemli bir adım atılmış, bir pürüz kaldırılmış-
tır. M4 karayolu kuzeyinde 6 km güvenli koridor
tesisi ile belirlenen alanda Türk-Rus ortak devriye-
leri başlayacaktır. Moskova zirvesinin Türkiye açı-
sından mühim sonuçları olacaktır. Bir defa ülke
sınırları terör ve rejim saldırılarına karşı güvenli
hale gelecek. Normalleşmenin kapısı aralanacak,
sivillerin korunması teminat altına alınacaktır. El-
bette İdlib şehitlerimizi unutmamız mümkün de-
ğildir. Karanlık hesap sahiplerini hesap dışı
bırakmamız asla düşünülmeyecektir. Biz herkesin
ederini, niyetini gayet iyi biliyoruz. Şehitlerimizin
kanlarının yerde kalmayacağından imanımız kadar
eminiz. Rusya başkanının Türk askerinin yerini bil-
mediklerini söylemesi havanda su dövmektir. Bun-
dan sonra ateşkese uyulursa ne ala. Uyulmazsa
kaldığımız yerden tekrar başlar vatan mücadelesini
gittiği yere kadar taşırız.  Karşımıza çıkanı da doğ-
duğuna pişman ederiz. Burada konu Esad’ın ilk
fırsatta silaha sarılıp sarılmayacağıdır. Hata ya-
parsa bunun bedelini misliyle ödemelidir. Kim
olursa olsun gök kubbe başına yıkılmalıdır” dedi.

Erdoğan’a Putin tepkisi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında
konuştu. Erdoğan'ın Putin ile görüşmesini eleştiren Akşener, "Sen ayaklarına
gidip onlara nasıl teşekkür edebildin? Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı

GRUP konuşmasına 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü'nü
kutlayarak başlayan Meral

Akşener, “Türk devletleri kadını baş tacı
yaptığı zaman yükselir. Türkler kadınla-
rıyla yükselir, kadınlarıyla yücelir. Milli
mücadele böyledir, cumhuriyetin ilk yıl-
ları böyledir. Kültürümüz tarihimiz böy-
leyken kadın hapisse Türkiye geriliyor
demektir. Türkiye'de kadın ölüyorsa Tür-
kiye ölüyor demektir. Kadınımızın her
türlü dayatmadan kurtulması için yılma-
dan çalışmaya devam edeceğiz. Türki-
ye'nin neresinde yaşıyorsanız yaşayın İYİ
Parti'nin kapısı sorunlarınızın çözümleri
için ardına kadar açıktı. Dünya emekçi
kadınlar günümüz kutlu olsun” dedi. 

Onurumuzu kaybetmedik

Konuşmasının devamında Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'a yüklenen Akşener, “Acı
dolu bir haftayı geride bıraktık. Şehitleri-
mizi toprağa verdik. Ümit ettik ki yönet-
tikleri devletin kendi şirketleri olmadığını
hatırlasınlar. Ama olmadı. Mehmetçik
İdlib’de vatanı için canını ortaya koydu
ama sayın Erdoğan yeni beceriksizliklere
yelken açtığını gördük. Sayın Erdoğan
bilmez ki Mehmetçik son nefesini verdi-
ğinde geride kalanların da nefesi kesilir.
Sayın Erdoğan bunları bilseydi, bunlar
sayın Erdoğan'ın bunlar umrunda ol-

saydı evlatlarımızı yitirdikten 2 gün sonra
şaka yapabilir miydi? Askerimizi şehit
eden Putin ve Esad oldu, ayağına giden
biz olduk. Sayın Erdoğan, biz Türkler
çok savaş kaybettik ama onurumuzu
hiçbir kapıda bırakmadık. Bu cahillik
Putin ziyaretinde bir kez daha kendini
gösterdi. Soçi’ye uymayan Rusya ve

Esad oldu, görüşme talebini yapan biz
olduk. Moskova’da kazanan Rusya ve
Esad oldu geri adım atan biz olduk”
eleştirisinde bulundu. 

Protokol bir ara çözümdür

“Altı yüz yıllık devletimizi kaybettik ama
onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık”
diyen Akşener, “Tarih boyunca kaybet-
tiklerimizin yerine yenilerini koyabildik,
yeni bir cumhuriyet kurduk. Bu nedenle
Rusya’ya giderken milletçe senden tek
bir beklentimiz vardı canını ortaya
koyan Mehmetçik kadar onurlu ol-
mandı. Sense gittin o onurun onda bi-
rini masa başında gösteremedin. Gittik
kapılarda bekletilmeye razı olup üstüne
bir de kabul edildiğiniz için Putin’e te-
şekkür ettin. Dostun Putin kapıda bek-
lemeni bütün herkese gösterip bizi rezil
etti. Sayın Erdoğan hani itibardan ta-
sarruf olmazdı. Onlar sana kapı
önünde beklemeyi, layık gördü sen
ayaklarına gidip onlara nasıl teşekkür
edebildin? Yazıklar olsun. Moskova
Protokolü bir ara çözümdür. Bu ara
çözümü kalıcı hale getirebilmek için,
öncelikle devleti yönetenlerin, aklını ba-
şına alması gerekir. İktidardakilerin öğ-
renmemekte, anlamamakta ısrar
ettikleri, devlet insanı duruşunu göster-
meleri gerekir” ifadelerini kullandı. 

Devlet
Bahçeli

Meral
Akşener



B urak Şahin'in acılı ailesi
ise olayın üzerinden ola-
yın ardından 3,5 ay geç-

mesine rağmen her gün Rumeli
Hisarı'na giderek oğullarının can-
sız bedenini bulmayı umut ediyor.
Ayrıca yetkililerden arama çalış-
maların tekrar başlamasını ve
oğullarının cansız bedeninin bu-
lunmasını talep ediyor. Annesi
Tutya Şahin, gözyaşlarını tutama-
yıp konuşamadı. Burak Şahin'in
ablası Semra Canıbeyaz, "Burak
16 Kasım gecesi buraya Fatih Sul-
tan Mehmet Köprüsü'ne geliyor.
En son bir arama yapılıyor.
Bunun üzerine öfkeleniyor ve tele-

fonunu kırıyor. Bunun üzerine
polis memuru arkadaşlarımız geli-
yor ama ikna edemiyor. Biz Burak
Şahin'i burada denizde arıyoruz.
Biz Burak Şahin'in aranıp bulun-
masını istiyoruz. Yoksa biz burada
kamp kurup burada bekleyeceğiz.
Ne olur bize yardımcı olun ve se-
simizi duyun" dedi.

Hiçbir sıkıntısı yoktu

"Her gün buraya geliyoruz. Her
yeri geziyoruz. Her yeri arıyoruz.
Burak'ı bulabilmek için elimizden
gelen bütün çabayı sarf ediyoruz.
Gören bilen duyan var ise yaşı-
yorsa veya yaşamıyorsa lütfen

bize polis aracılığı haber versin."
diyen Semra Canıbeyaz, "Ne olur
bize yardım edin. Lütfen bize des-
tek olun. İntihar ettiği gün doğum
günüydü. Biz aradık onu bulama-
dık. Burak cıvıl cıvıl bir çocuktu.
Saygılı bir çocuktu, kimseye saygı-
sızlığı olmayan bir çocuktu. İyi ni-
yetli bir çocuktu. Burak Şahin'in
hiçbir sıkıntısı yoktu. Ne maddi ne
manevi. Hiç haber vermeden
doğum günü gecesinde burada
atıyor kendisini. Doğum günü ge-
cesi ona hediye olarak bir araba
aldık. Binemedi. Aracını kullana-
madı. Son telefon konuşmasını
merakla bekliyoruz" dedi. DHA
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2020 YILI İSTON AŞ RAMAZAN KUMANYASI ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/106997
1-İdarenin
a)Adresi :ORUÇ REİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT NO:108 İSTANBUL 

TİCARET SARAYI K.6 ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2125378200 - 2125378207
c) Elektronik Posta Adresi :iston@iston.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :20 KALEM 1.170 PAKET RAMAZAN KUMANYASI ALIMI

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

b) Teslim yeri :İSTON A.Ş. ASYA VE AVRUPA YAKASI TESİSLERİ
c) Teslim tarihi :Sözleşme konusu ürünler sözleşme imzasına müteakip 10 gün 

içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON 

FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. Oruç Reis Mah. Vadi Cad.No:108 
Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :02.04.2020 - 13:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İhaleye girecek firmalar teklif verecekleri ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun tespiti için, ihale tari-
hinde tekliflerine esas ürün numunelerinin ve numune bilgilerinin bulunduğu koliyi (ürün adı, miktarı, mar-
kası v.b.) onaylı pusula ve teklifleri ile birlikte idarenin evrak kayıt birimine bedelsiz olarak teslim
edeceklerdir. Ürün numunelerinin teslimi sırasında teklife konu koli içeriği fotoğraflanacak ve koli içeriği
firma yetkilisinin de imzası ile tutanak altına alınacaktır. İhale komisyonu geçerli tekliflerin numune kolile-
rini inceleyecek ve numuneleri uygun görülen isteklilerin teklifleri geçerli sayılacaktır. Geçersiz tekliflerin
numune kolileri ihale günü, diğer tekliflerin numune kolileri ise tekliflerin değerlendirilmesine müteakip
yine idarenin evrak kayıt biriminden isteklilere iade edilecektir.  
Teknik şartnameye uygun olmayan ürünlere uygunluk verilmeyecektir.  
İhaleye girecek firmaların idareye teslim ettiği ürün numuneleri ihaleden sonra isteklilere teslim edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİ-
KALARI SAN. VE TİC. A.Ş. Evrak Kayıt Servisi Oruç Reis Mah. Vadi Cad.No:108 Giyimkent Sitesi İstan-
bul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1147541)

RAMAZAN KUMANYASI SATIN ALINACAKTIR
İSTON İSTANBUL BETON ELEMANL.VE HAZIR BETON FAB.SAN.VE TİC.A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 16 Kasım 2019'da atlayan Burak Şahin'in
acılı ailesi, oğullarının bulunmasını istiyor. “Gören bilen duyan var ise yaşıyorsa
veya yaşamıyorsa lütfen bize polis aracılığı haber versin” diyen ablası Semra 
Canıbeyaz, “İntihar ettiği gün doğum günüydü. Cıvıl cıvıl bir çocuktu. Saygılı bir
çocuktu, kimseye saygısızlığı olmayan bir çocuktu. Hiçbir sıkıntısı yoktu” dedi

İşsizler ordusunun sayısı büyüyor
Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan artışla yüzde 13,7
oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi olarak kaydedildi
Türkİye'de işsizlik oranı, Aralık
2019'da bir önceki yılın aynı ayına
göre 0,2 puan artarak yüzde 13,7'ye
yükseldi. Söz konusu dönemde
işsiz sayısı 92 bin kişilik artışla 4
milyon 394 bin kişi olarak kayıtlara
geçti. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), Aralık 2019'a ilişkin iş
gücü istatistiklerini açıkladı. Buna
göre, Türkiye genelinde 15 ve daha
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı,
geçen yılın aralık ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre 92 bin kişi ar-
tarak 4 milyon 394 bin kişiye çıktı.
Aynı dönemde işsizlik oranı 0,2
puan yükselerek yüzde 13,7 oldu.
Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 pu-
anlık artışla yüzde 15,8 olarak tah-

min edildi. İşsizlik oranı Aralık
2019'da bir önceki aya göre 0,4
puan arttı. Söz konusu ayda 15-24
yaş grubunu içeren genç işsizlik
oranı 0,5 puan yükselerek yüzde 25
oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş gru-
bunda ise 0,3 puan artışla yüzde 14
olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı
yükseldi ama...

İstihdam edilenlerin sayısı, aralıkta
bir önceki yılın aynı ayına göre 3
bin kişi arttı ve 27 milyon 658 bin
kişiye ulaştı. İstihdam oranı da 0,7
puan azalarak yüzde 44,7 olarak
gerçekleşti. Bu dönemde, istihdam
edilenlerin sayısı tarım sektöründe

225 bin, inşaat sektöründe 119 bin
kişi azalırken, sanayi sektöründe
225 bin, hizmet sektöründe ise 122
bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin
yüzde 16,5'i tarım, yüzde 20,6'sı sa-
nayi, yüzde 5,4'ü inşaat, yüzde
57,5'i ise hizmet sektöründe yer
aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü, Aralık 2019'da bir önceki
yılın aynı ayına göre 95 bin kişi ar-
tarak 32 milyon 52 bin kişi, iş gü-
cüne katılma oranı ise 0,6 puanlık
azalışla yüzde 51,8 oldu. Aralık
2019'da herhangi bir sosyal güven-
lik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalı-
şanların oranı, bir önceki yılın aynı

dönemine göre 1,1 puan azalarak
yüzde 32,3 olarak belirlendi. Mev-
sim etkilerinden arındırılmış istih-
dam, Aralık 2019'da bir önceki aya
göre 136 bin kişi azalarak 28 mil-
yon 203 bin kişi olarak tahmin
edildi. İstihdam oranı da 0,3 puan-
lık azalışla yüzde 45,5 oldu. Mev-
sim etkilerinden arındırılmış işsiz
sayısı, Aralık 2019'da önceki aya
göre 43 bin kişi azalarak 4 milyon
267 bin kişi olarak gerçekleşti. İş-
sizlik oranı da 0,1 puan gerileyerek
yüzde 13,1 olarak kayıtlara geçti.
Mevsim etkilerinden arındırılmış iş
gücüne katılma oranı, Aralık
2019'da bir önceki aya göre 0,4
puan azalarak yüzde 52,4 oldu.
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Burak Şahin'in Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üze-
rindeki son anlara güvenlik kameralarına saniye
saniye yansıdı. Görüntülerde Burak Şahin'in köp-

rünün ortasında kamyonetinden indiği görülüyor.
Burak Şahin daha sonra sendeleyerek köprünün
yan yolunda yürüyerek demir korkuluklara çıkı-
yor. Olay yerine gelen polis ve müzakerecinin
uzun uğraşları sonucunda ikna olmayan Burak
Şahin kendisini boşluğa bırakıyor.

Son anları kamerada

AKM bitti bitiyor
Taksim Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında son durum drone ile havadan
görüntülendi. Sahnesi görünen AKM'de çalışmaların hızla ilerlediği görüldü

CumhurBaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın katılımıyla 6 Kasım
2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde

tanıtılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi Proje-
si'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Eski
AKM binasının yıkılmasının tamamlanması-
nın ardından 10 Şubat'ta yeni AKM binasının
temeli atıldı. İnşaatının 2021 yılında tamam-
lanması hedeflenirken havadan çekilen görün-
tülerde sahnenin ortaya çıktığı ve çalışmaların
hızla ilerlediği görüldü.

Babasının oğlu

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin
500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro
salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik
sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi
salonu, kütüphane, 885 araçlık otopark bulu-
nacak. Yeni binanın en üst katında ise bir res-
toran yapılacağı öğrenildi. AKM'nin yeni
binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binası-
nın mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu
Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

İBB Sağlık Daire Baş-
kanlığı bağlı Sağlık ve
Hıfzıssıhha Müdürlüğü,

İBB Destek Hizmetleri Daire Baş-
kanlığı'na bağlı Destek Hizmetleri
Müdürlüğü ve OTOBÜS AŞ ekip-
leri, korona virüsü tehdidine karşı
hijyen çalışmalarını hızlandırdı.

Özel olarak oluşturulan ekipler,
kültür merkezleri, İBB İletişim
Noktaları, İSMEK, İSADEM, Da-
rülaceze Müdürlüğü binaları, en-
gelli merkezleri, camiler, cemevleri,
kiliseler, sinagoglar ve kütüphane-
ler, bankamatikler gibi pek çok
noktada virüslere karşı dezenfeksi-

yon sağlıyor. Son verilere göre,
toplam 700 bin metre kare kapalı
alanda dezenfeksiyon işlemi uygu-
layan İBB, çalışanlarına ve gün
içerisinde belediyeyi ziyaret eden
vatandaşlara daha hijyenik bir at-
mosfer sunabilmek için Saraç-
hane, Bakırköy ve Kasımpaşa
yerleşkelerini de dezenfekte ediyor.
Virüs tehdidi atlatılıncaya kadar
çalışmalar devam edecek.

İBB virüse karşı önlemi arttırıyor

TÜİK’in açıkladığı verilere göre işssizler
arasında ilk sırayı üniversite 
mezunu gençler alıyor.



31 Mart seçimlerinde İstanbul'da
el değiştiren birkaç ilçeden biri
olan Esenyurt'ta tartışmalı bir

haciz uygulamasına imza atıldı. CHP'li Be-
lediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un
kullandığı piyasa değeri 180-200 bin lira
arasında değişen 2006 model makam ara-
cına AK Parti döneminden kalan borçlar
nedeniyle haciz geldi. Haciz olayına, "En
sonunda makam aracımızı aldılar" diyerek
tepki gösteren Başkan Bozkurt, "11 yıldır
üzerinde haciz olan makam aracına doku-
nulmuyordu ama ne hikmetse birileri ken-
dine vazife edindi, canları sağ olsun"
açıklamasını yaptı. 

Geçen yıl 120 milyon ödedik

"Bu borçların tamamı eski döneme ait"
diyen Kemal Deniz Bozkurt, "Ayrıca borç-
ların tamamına eski dönemde haciz işlemi
başlatılmış. Ne hikmetse bizim dönemi-
mizde haczedildi" dedi. Makam aracı ola-
rak kiredi çekerek aldığı kendi aracını
kullandığını ifade eden Bozkurt, "Geçmiş
döneminden kalan borçları biz ödüyoruz.
Geçen yıl sadece 120 milyon TL borç öde-
dik. Bu parayla çok sayıda okul yapabilir-
dik. Yıllardan beri bu makam aracı hacizli
şekilde kullanılıyordu. Geçen gün gelip aldı
gittiler. Bu aracın parasının borcu karşıla-
ması mümkün değil" ifadelerini kullandı. 

2 milyar 186 milyon borç var

Esenyurt Belediyesi yetkililerinden edinilen
bilgiye göre belediye, AK Parti yönetimin-
den 2 milyar 186 milyon liralık borçla dev-
ralındı. SGK’dan müteahhitlere kadar
piyasaya olan borçları nedeniyle belediye-
nin birçok malı üzerinde haciz var. Bunlar-
dan biri de belediye başkanının makam

aracıydı. Yaklaşık 200 bin liralık makam
aracı üzerinde belediyenin SGK’ya olan
milyonlarca liralık borcu nedeniyle üzerinde
2009 yılından beri 33 haciz kararı bulunu-
yor. Yetkililer, SGK’ya olan borçların hepsi-
nin geçmiş döneme ait olduğunu, yeni
dönemde borç bulunmadığını ve geçmiş
borçların da yeni yönetim tarafından öden-
meye başlandığını belirtti.

14 yıla yakın AK Parti yönetti

2004 seçimlerinde CHP’den AK Parti’ye
geçen Esenyurt Belediyesi, 2009 ve 2014
olmak üzere üç dönem Necmi Kadıoğlu ta-
rafından yönetildi. 13 yıl 8 buçuk ay aralık-
sız başkan koltuğunda oturan Kadıoğlu,
2017 yılında sağlık sorunlarını gerekçe gös-
tererek istifa etti. Geçen yılki seçimlerde AK
Parti’nin adayı Azmi Ekinci’ye 5.6 puan
fark atan CHP’li Kemal Deniz Bozkurt,
Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.
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G eçmişten günümüze her toplumda hükümetle-
rin ve yöneticilerin boşlukları sivil toplum ku-
ruluşları tarafından doldurulmuştur. Eğitim

ve sosyal yardımlaşma başta olmak üzere birçok
alanda çok ciddi ve kayda değer çalışmalar yapılmış
ve günümüzde halen bu çalışmalar devam etmektedir.

Dernek; Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla ya-
saklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştir-
mek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi
ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle
oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

Dernekçiliğin uzun vadeli ve toplumun her 
kesimine dokunması için yönetici kadrosu 
eğitimli, tecrübeli ve en önemlisi oturduğu 
koltuğu bir vasıta olarak görmemesi gerekir! 

Bu yönetici kadrolar; yeri geldiğinde 
vakitlerinden, yeri geldiğinde imkanlarından  
fedakarlık yapmalıdır.

Aksi halde yöneticiliği; bitmek bilmeyen meslek
haline getiren insanlar tarafından şöhret olmak
isteyen, nefsi çıkarlarını gözeten ve  reklamın
dışında hiçbir proje üretmeyen yöneticiler! 

Farkında olmadan toplumun birlik ve
beraberliğine darbe vuruyorsunuz! 

Bu sebeplerden dolayı yöneticilerin daha aktif,
kendilerinden daha becerikli ve proje üreten 
kişileri gördüklerinde koltuğunu hiç düşünmeden 
devretmesini bilmeli ve bunu başarısızlık olarak 
görmemelidir. 

Yahu nerede böyle yönetici? 
Parmaklarımızın sayısı kadar bile yok! 
“Aman bana dokunmayın da kim ne yaparsa 

yapsın?“ zihniyeti  ile dernekçilik hayatına devam
eden yöneticiler muhakkak hüsrana 
uğrayacaklardır.

Reklamı bol fakat icraatı kısır olan 
yöneticilerin topluma hiçbir faydası yoktur! 
Tam tersine zararı vardır. Çünkü daha iyi hizmet 
edecek kişilerin önlerine set olmaktadırlar! 

Derdiniz tabela derneği mi? Yoksa halka 
hizmet eden dernek mi? 

Derneklerde değişik konu ve zamanlarda 
sohbet, konferans ,geçmişten gelen kültürlerimiz ve
bilgilendirme programları hazırlanmalı; gençlerimiz
idealist ve aktivist düşünceler çerçevesinde topluma
nasıl faydalı olabilirler konusunda aydınlatılmalıdır.

Derneklerimizdeki sosyal aktiviteleri sadece yılda
bir kere aynı simaların yaptığı tanıtım günleri ve
futbol ile sınırlamayalım! 

Takdir edersiniz ki futbol belli bir kesime hitap 
ediyor. Münazara yarışmaları, kitap okuma, şiir ya-
rışmaları gibi gençlerimizi okumaya, araştırmaya ve
sorgulamaya davet edecek projeler, 
programlar yapmalıyız.

Biat eden değil, araştıran!
Her söyleneni kabul eden değil sorgulayan 

gençler yetiştirmeliyiz.
Bütün gençleri kapsayacak projeler üretilmeli 

ve hayata geçirilmelidir. 
Bu sebepten  dolayı vizyon sahibi, geleceği 

görebilen insanların yönetimlerde mutlaka söz
sahibi olmaları sağlanmalıdır.

Siyasi tarafgirlik, şan, şöhret, mal ve makam 
peşinde koşan yöneticiler değil! Proje üstüne proje
üreten, daha büyük hedefleri olan, bulunduğu
toplumu bir adım daha öteye taşıma derdi olan
yöneticilere ihtiyacımız vardır! 

Dernekler siyaset üstü bir mecralardır. 
Dernekler tarafsız ve ayırt etmeden her 
vatandaşa hizmet etmelidir. 

Hiç kimsenin dernekleri ‘Siyasetin arka 
bahçesi’ haline getirmesine izin verilmemelidir 
vermemeliyiz! 

1- Derdi siyaset olanlar;  Türkiye’de her 
kesimin siyaset yapacağı 86 tane parti vardır.

2- Amacınız halka hizmetse dernekler en güzel 
bir köprüdür. 

Fakat derdiniz siyaset ise derneklerden  uzak
durun! 

3- Hizmet  etmek isteyenleri de küstürüp 
soğutmayın! 

4- Maalesef dernek seçimlerini ölüm kalım 
meselesi haline getirmektedirler. Bu durumda ise ya-
pılan mahalla baskıları demokrasinin üzerine gölge
düşürmektedir.

5- Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 yılında 
projeler için 17,5 milyon tl bütçe ayırmış. Bir proje
dahi yapmayan, yapamayanların dernek koltuklarını
işgal etmesi ise çok manidar.

Herkesin bildiği bir konuyu hatırlatarak yazımı bi-
tirmek istiyorum; becerememek ile ihanet arasında
ince bir çizgi vardır. Bir yönetici seçilir veya atanır;
lakin bazen eğitimi, bilgisi ve fıtratı gereği başarısız
olabilir. Bu gayet doğaldır, hayatın bir parçasıdır. Bu
yüzden üyeler de toplum da anlayışla karşılar. 

Fakat beceremediği halde koltuğu işgal edenler,
toplumun kazanımlarına engel olmaları sebebiyle kul
hakkına girerler, vebali büyüktür. Aynı zamanda bu
tutum içinde olmak topluma yapılan bir ihanettir.

Bitmeyen dernekçilik!
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31 Mart yerel seçimlerin-
den sonra göreve gelen

CHP'li Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz 

Bozkurt'un makam aracına
haciz konuldu. Araca geçmiş

dönem borçları nedeniyle
haciz geldiğini açıklayan

Bozkurt, "11 yıldır üzerinde
haciz olan makam aracına
dokunulmuyordu ama ne
hikmetse birileri kendine
vazife edindi, canları sağ

olsun. En sonunda makam
aracımızı aldılar" dedi

SELEF YESIN 
HALEF ODESIN!

11 yıldır uygulanmayan haciz kararı, 2 Mart 2020 tarihinde işleme konuldu. Makam aracına el konularak otoparka çekildi.  CHP’li
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kendi imkanlarıyla kredi çekerek satın aldığı makam aracını kullanmaya başladığını açıkladı. 

11 YIL SONRA İŞLEME KONULDU

Millet Bahçesi
için yıkım yapıldı
Zeytinburnu'nda yapılacak olan Millet Bahçesi için Beştelsiz Ma-
hallesinde bulunan Askeri lojmanların yıkımına başlandı. Yıkım için
askeri lojmanların bulunduğu alana gelen ekipler saat 11.00'de
daha önce tahliye edilen 6 katlı bir binanın yıkımını gerçekleştirdi

zeytinBurnu Belediye Baş-
kanı Ömer Arısoy "Bugün Zey-
tinburnu için önemli bir gün,

süreci 2014 yılında başlayan Zeytinburnu
Askeri lojmanlarının Millet Bahçesi haline
getirilmesi için, ilk kazmayı vurmuş olduk.
Burayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kent-
sel Yenileme Genel Müdürlüğümüz yıkı-
yor. Buradaki mevcut bütün ağaçların
röleveleri alındı, projesi hazırlandı. Bir ta-
raftan da Toplu Konut İdaremiz tarafın-
dan Zeytinburnu Millet Bahçesinin ihalesi
yapıldı." dedi

Ağaçlara zarar vermeyeceğiz

Arısoy "Buradaki ağaçlara zarar vermeden
hızla yıkımı tamamlayacağız ve Millet

Bahçesi inşaatına başlayacağız. Böylelikle
Zeytinburnu 55 bin metrekarelik bir yeşil
alan kazanacak. Burada çocuk oyun alan-
ları, rekreasyon alanları, bisiklet yolları,
yürüyüş yollarının da içinde dahil olduğu
proje hayata geçecek. Bütün bu konularda
bizlerden desteğini esirgemeyen sayın
Cumhurbaşkanımıza ve Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etmek
istiyorum. Burada 48 blok, lojman olarak
520 daire var. Bunun yanında misafir
hane askeri gazino ve depo gibi toplam 56
bina var. Bunun 48'i lojman var. Bu daire-
leri tahliye ettik ve Başakşehir'de yeni yer-
lerine taşındılar. İnşallah en kısa zamanda
Zeytinburnumuz Millet Bahçesine kavu-
şacak." diye konuştu. DHA

48 blok 520 daire bulunuyor
55 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Millet Bahçesi için yıkımı
gerçekleştirilecek olan Askeri lojmanlarda 48 blok, 520 dairenin yanı sıra
misafirhane, düğün salonu, depo gibi hizmet binaları bulunuyor.

Beylikdüzü’nde
komşuluk var
Komşuluk ilişkilerinin zayıfladığı bir çağda sosyal medya sitesi Face-
book üzerinden bir araya gelen Beylikdüzü Komşuları Platformu;
kahvaltı organizasyonları ile başlattıkları etkinlikler sonrası komşuluk
ilişkilerini güçlendirerek sosyal sorumluluk projeleri için kolları sıvadı

daha önce 60 adet kedi evi ya-
parak ilçede dağıtımını hayvan-
severlerle birlikte gerçekleştiren

Platform; doğada yaşayan canlıların
dostu olduklarını kanıtlayarak, hayvanse-
verlerin ve ilçe halkının takdirini topla-
mıştı. Son olarak Doğu ve Güneydoğu'da
yaşayan maddi durumu elverişli olmayan
ailelerin çocukları üşümesin
diye  okul yönetimleri
ile iletişime geçerek "
Bir Mont Bir Bot"
kampanyasını
başlattı.  Plat-
form yöneti-
cilerinden
Ece Coş-
kunarda
emanetle-
rin teslimi
için bizzat
Van'da ki
okullara
gitti. Coşku-
narda Van'da ki

tablonun: sevgiye, ilgiye ihtiyaçlarının
yanı sıra çok şeye ihtiyaç olduğunu be-
lirtti.  Platform olarak ihtiyacın sahiple-
rine ulaşılabilir olmasının mutluluğunu
dile getirdi.Çatalcalı çocukları sevindirdi-
ler Yönetimden Osman Tezemir, Ece
Coşkunarda; Abdullah Atıcı, Ebru Kur-
şun, Yeliz  Gamiş, Selma Eslem, Murat

Koç ,Zülfikar Acar, Yurday Er-
doğan, Betül Tuoyo Bey-

likdüzü'nde ve dışında
ikamet edip, des-

tekleri için grup
üyelerine min-

nettar olduk-
larını dile
getirdiler.
Bu organi-
zeyi biz
yaptık fakat
destekçiler
sayesinde

gerçekleşti-
ğini ifade etti-

ler. BARIŞ KIŞ
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Beylikdüzü'nde hizmete
giren İkon; nişan, doğum-
günü, düğün gibi organi-

zasyonlara ev sahipliği
yapıyor. Damga'ya konu-
şan işletme sahibi Sevim

Bilir, “Kadınlarımız etkin-
liklerini burada yapsın ev

de yorulmasın istiyoruz.
İkon'a gelin siz de kendi
ikonunuzu yaratın” dedi

Beylikdüzü'nde hizmete giren
İkon'a ilişkin konuşan Sevim
Bilir, “Organizasyon işi insanla-

rın hayatında çok yer aldığı için böyle bir
işletme kurmaya karar verdik ve faaliyete
geçirdik. Burası eve sığamayacak insanla-
rın bizi tercih etmesi için açılmış bir kuru-
luştur. Küçük çaplı, düğün, nişan gibi aile
arasında yapılacak şeyleri burada yapalım

istedik. Alt katta çocuk oyun alanımız da
mevcut. Burası 110 metrekare alanda aşa-
ğıdaki 50 metrekare alanda. Oyun ablası-
nın başında olduğu bir oyun salonumuz
var. Üst katta da insanlara sıcak soğuk içe-
ceklerini ikram edebildğimiz. Daha çok ba-
yanlardan oluşan bir ekibimiz var zaten
daha çok bayanlara hitap ediyoruz. Yeri-
miz Kavaklı Mahallesi olarak geçiyor ama
Marmara Mahallesi'ne komşuyuz. Yerimiz
lokasyon olarak da ulaşım olarak da güzel
ve kolay. İnsanların beğeneceğine inanıyo-
ruz” dedi. Haftanın 7 günü hizmet verebi-
leceklerini kaydeden Bilir, “Herkesi buraya
bekliyoruz. İkon’a gelin siz de ikon olun in-
sanlar sizi takip etsin diyoruz” dedi.

Siz de
İKON olun

Ömer
Arısoy
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C umhurbaşkanı Erdoğan, NATO
Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı
görüşmede Suriye konusunda fikir

alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Er-
doğan, Suriye’deki çatışmalara ve insanı
drama hiçbir Avrupa ülkesinin kayıtsız kalma
lüksü olmadığını belirterek, "Bildiğiniz üzere
27 Şubat tarihinde İdlib’de ülkemizin güven-
liği için hayatlarını ortaya koyan askerlerimize
yönelik menfur bir saldırı gerçekleşti. Saldırı-
nın akabinde, 28 Şubat günü, Washington
Anlaşması’nın 4’üncü maddesi çerçevesinde,
NATO Konseyi, olağanüstü toplantıya davet
edilerek müttefiklerimizle bilgi paylaştık, da-
nışmalarda bulunduk. Sayın Genel Sekreter
ile bugünkü görüşmemizde öncelikle Suri-
ye’deki durumu ele aldık. Konsey toplantı-
sında, NATO’dan ve müttefiklerimizden talep
ettiğimiz ilave desteğin bir an önce sağlanma-
sının önemini vurguladım. Türkiye’nin Suriye
sınırı, aynı zamanda NATO’nun güneydoğu
sınırıdır. Suriye kaynaklı kriz, güvenlik ve in-
sani boyutlarıyla bölgemizi, hatta Avrupa’nın
tamamını tehdit eder durumdadır. Hiçbir Av-
rupa ülkesinin Suriye’deki çatışmalara ve in-
sani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur"
ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunulması lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye
meselesinde tam 9 yıldır tehlikelerle mücadele
ettiğini ve bu uğurda DEAŞ ile savaşarak şe-
hitler veren tek NATO ülkesi olduğunu be-
lirtti. "Suriye meselesinde çabalarımızı her
zamankinden daha fazla artırmalıyız" diyen
Erdoğan şöyle devam etti:"Türkiye tam 9 yıl-
dır Suriye kaynaklı tehdit ve tehlikelerle mü-
cadele ediyor. DEAŞ ile göğüs göğse
çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek
NATO ülkesiyiz. Ayrıca 3,6 milyon Suriyeli
sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Türki-
ye’nin büyük özveriyle ve tek başına yürüt-
tüğü bu mücadeleye müttefiklerimizin
tamamının somut desteğini bekliyoruz.
NATO ittifak dayanışmasını net bir şekilde
göstermesi gereken kritik bir dönemin içinde-
dir. NATO’dan taleplerimizin önemli bir
kısmı, 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar
temelinde, Türkiye’nin savunulmasını destek-
lemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uy-
gulanmasına ilişkindir. Sayın Genel Sekreter
bu konuda ittifak içindeki çalışmaların sürdü-
ğünü ve süreci bizzat takip ettiğini söylemiş-
tir. Sayın Genel Sektere ayrıca düzensiz göç
konusundaki değerlendirmelerimizi aktardık.

Bu hususları birazdan bir araya geleceğim
Avrupa Birliği Konseyi ve Komisyonu Baş-
kanları ile de görüşeceğiz."

NATO'ya güç veriyor

Erdoğan, NATO’nun Türkiye’nin savunma-
sına ve terörle mücadelesine katkı değer sağ-
laması gerektiğini belirterek, "Bir müttefik ve
komşu ülkenin düzensiz göç dalgasının mü-
sebbibi olarak Türkiye’yi işaret etmesi akıl ve
izan dışıdır. Bu ülkenin mevcut durumu ve
Avrupa Birliği’ni de kullanarak, kendine hak-
sız kazanımlar elde etmeye çalışmasına izin
vermeyeceğimizi Sayın Genel Sekretere de
özellikle ifade ettim. Değerli dostumla Afga-
nistan’daki barış süreci ile bu ülkedeki
NATO mevcudiyetinin geleceği hakkında da

görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye, geliş-
melerden bağımsız olarak Afganistanlı kar-
deşlerinin yanında olmayı sürdürecektir.
Türkiye NATO’ya, NATO da Türkiye’nin
gücüne güç katıyor. Tabi burada esas olan
NATO’nun ülkemizin savunmasına ve te-
rörle mücadelesine katma değer sağlaması-
dır. Ayrıca müttefiklerimizin ülkemizle
dayanışmalarını, ayrım gözetmeden ve siyasi
koşullar ileri sürmeden sergilemeleridir. Talep
ettiğimiz desteğin daha fazla gecikmeksizin
karşılanması bu bakımdan çok önemlidir"
diye konuştu.

Ağır bir yük taşıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından konu-
şan Stoltenberg, Türkiye’nin Suriye konu

sunda ağır bir yük taşıdığına dikkat çekti. Stol-
tenberg, "İdlib'deki ateşkes devam ediyor ve
geçmiş günlerdeki şiddet konusunda azalma
gördük. Türkiye, buradaki şiddet olaylarından
ve çalkantılardan en fazla etkilenen ülkededir.
Başka hiçbir müttefikimiz, terör olaylarından
bu kadar etkilenmemiş; bu kadar fazla mülte-
ciye ev sahipliği yapmamıştır. Türkiye'ye hava
ve deniz mevcudiyetimizle destek veriyoruz.
NATO, Türkiye’ye daha önceden 5 milyar do-
lardan daha fazla yardımda bulunmuştur.
Herhangi bir ayrım yapılmaksızın Esad ve
Rusya tarafından yapılan bombardımanlar in-
sani bir felakete yol açmıştır. Türkiye ağır bir
yük taşıyor. Ancak Türkiye uzun vadeli bir çö-
zümün bulunmasında üzerine düşen görevi
yapmalıdır" dedi. DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de, NATO Genel
Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Suriye’deki insani drama ilişkin
Avrupa’ya çağrıda bulunarak, "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye’deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur" dedi

ABD, Afganistan'daki askerlerini çekiyor
ABD, Taliban ile vardığı an-
laşma uyarınca Afganistan'dan
ilk askerlerini çekmeye başladı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Afganis-
tan'daki ABD güçlerinin sözcüsü Albay
Sonny Leggett, ABD-Afganistan İslam
Cumhuriyeti Ortak Deklarasyonu ve
ABD-Taliban anlaşması gereğince Afga-
nistan'daki ABD güçlerinin (USFOR-A)

135 gün içinde koşullu 8 bin 600'e düşü-
rülmesi sürecinin başlatıldığını açıkladı.
Leggett, USFOR-A'nın Afganistan'da El
Kaide ve DEAŞ'e karşı terörizmle müca-
dele operasyonları yürütmenin yanı sıra
Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güç-
lerine destek verme gibi hedeflerini ye-
rine getirmek konusunda tüm askeri
yetkilerini kullanmayı sürdüreceğini kay-

detti. "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaş-
ması", ABD ile Taliban arasındaki görüş-
melere yaklaşık iki yıl ev sahipliği yapan
Katar'ın başkenti Doha'da şubat ayı so-
nunda imzalanmıştı. Anlaşmaya, ABD
adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi
Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi
Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader
imza atmıştı.

SURIYE’DEKI DRAMA
KAYITSIZ KALAMAZLAR

Erdoğan’dan 
koronavirüs
önlemi
Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Stoltenberg ile el sıkışmak
yerine kendi göğsüne dokunarak,
"Korona" dedi. Türkiye'de alınan ön-
lemler çerçevesinde tokalaşma ve ku-
caklaşma konusunda uyardı bulunan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu
önlem içerikli hareketi ise toplantı sa-
lonunda gülüşmelere yol açtı. 

Çin’de üst düzey inceleme
Çin Devlet Başkanı Şi, yeni tip koronavirüs salgının merkezi durumundaki Vuhan kentinde incelemelerde bulundu

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Çin
Devlet Başkanı Şi Cinping'in yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgının aralık ayında

başladığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentini ziyaret
ettiğini duyurdu. Ülke genelinde salgın durumunun
iyice gerilediği bir döneme denk gelen ziyarette Şi, 10
günde inşa edilen Huoşınşan Hastanesi’nde inceleme-
lerde bulunarak hastaları salgını yenmesi için teşvik
etti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, salgının ilk başla-
dığı dönemde kapalı kapılar ardından salgının yönetil-
mesi konusunda toplantılar yapmış, daha sonrada
başkent Pekin’deki bir hastaneyi taktığı tıbbi maskeyle
ziyaret etmişti. Çin Başbakanı Li Kıçiang da salgının
başlamasının akabinde 27 Ocak'ta Vuhan’ı ziyaret ede-
rek, denetimlerde bulunmuştu.

Evler karantina altında

Ülkede havaların ısınmasının ve alınan önlemlerin sal-
gının yavaşlamasında büyük bir etken olduğu belirtilir-
ken, nisan ayı sonlarında geliştirilen koronavirüs
aşılarının klinik deneylerine başlanacağı tahmin edili-
yor. Ülkede salgınla mücadele önlemleri nedeniyle
henüz tam olarak ekonomik faaliyetlere başlanamaz-

ken, bir kentten başka bir kente gidenlerin de kendilerini
14 gün boyunca evlerinde karantina altına alması gere-
kiyor. Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonunun veri-
lerine göre, Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17
kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi. Ülkede bu-
güne kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sa-
yısı 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak
üzere 3 bin 139’a ulaştı. Hubey eyaletine bağlı Vuhan
kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını do-
layısıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok
ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını
tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede
diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Avustralya'da vaka sayısı 100'e çıktı

Avustralya Sağlık Bakanlığı, geçen hafta Kovid-19 ne-
deniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüse yaka-
lananların sayısının 100'e çıktığını açıkladı. Çin, İran ve
Güney Kore'ye seyahat yasağı uygulayan, İtalya'dan
gelenleri ise detaylı tarama testine tabi tutan Avus-
tralya, söz konusu ülkelerden gelen vatandaşlarından
iki hafta kendilerini tecrit etmelerini istiyor.

UKRAYNA’DA
sanayi hamlesi
Türkiye’den yatırımcıların ilgisinin
giderek arttığı Ukrayna’da Türk
şirketlerinin ağırlıkta olacağı 
organize sanayi bölgelerinin
inşasına başlanıyor

Ukrayna’nın ilk orga-
nize sanayi bölgeleri
(OSB) Türklerin girişi-

miyle kuruluyor. Ülkede Türki-
ye’nin model alınacağı OSB’lerin
inşası için yıllardır süren çalışma-
larda sona gelindi. Yaklaşık 20 se-
nedir konuyla ilgili Ukrayna
makamlarıyla görüşmelerde bulun-
duğunu, ancak çeşitli nedenlerle
projenin daha önce hayata geçirile-
mediğini belirten iş insanı İsmail
Hacıoğlu, ülkenin 7 şehrinde orga-
nize sanayi bölgelerinin kurulması
için hazırlıkların tamamlanma aşa-
masında olduğunu söyledi. Pro-
jeyle ilgili bilgi veren Hacıoğlu,
“Mariupol kentinde kurulacak
OSB için Ukrayna devletinden
onay aldık. Mart ayının sonunda
altyapı ihaleleri açılacak. 6 fabrika-
nın inşasına bu sene başlanacak.
OSB’deki tüm fabrikalar 3 sene
içinde faaliyete geçecek. 10 Türk, 1
Alman ve 1 Ukrayna sermayeli fab-
rika yer alacak. 1500 kişinin çalışa-
cağı OSB’nin yıllık hedeflenen
cirosu 78 milyon dolar” dedi.

5 senede 20 sanayi bölgesi

Ukrayna genelinde 5 sene içinde 20
OSB inşa edilmesinin planladığını
belirten Hacıoğlu, “Mariupol’ün
yanı sıra Dnipro, Pereyaslav, Her-
son, Geniçesk, Malin ve Nikolayev
şehirlerinde de OSB’lerinin kurul-
ması için gerekli anlaşmalar ya-
pıldı, araziler tahsis edildi.
Projelerle ilgili çalışmalar sürüyor”
diye konuştu. Projelere Türk şirket-
lerinin yoğun ilgi gösterdiğini söy-
leyen iş insanı, “OSB’lerin
bulunduğu bölgelerdeki ham mad-
deleri işlemeyi amaçlıyoruz. Ukray-
na’ya hâlihazırda mal satan
şirketler, Türkiye’den getirdikleri
yarı mamullerle Ukrayna’daki
OSB’lerde üretim yapabilecekler.
Böylece nakliye masraflarını
önemli ölçüde azaltabilecekler. Uk-
rayna şu anda Avrupa’ya açılmak
için bir durak. İş gücü ve enerji
artık eskisi kadar ucuz olmasa da
ülkenin en büyük avantajı sahip ol-
duğu ham madde” şeklinde bilgi
verdi.

Türk sermayesi güçlü

OSB’lerin yaygınlaştırılmasıyla Uk-
rayna ekonomisinde Türklerin ağır-
lığını artırmayı hedeflediklerinin
altını çizen Hacıoğlu, “Ülkede eko-
nomiye ne kadar hakim olursak,
söz hakkımız da o kadar fazla olur.
Vatanını, milletini seven bir iş in-
sanı olarak benim hedefim, bu ül-
kede güçlü bir Türk sermayesi
yaratmak. Böylece zaten iyi du-
rumda olan Türkiye-Ukrayna ilişki-
leri de daha sağlam bir zemine
oturacaktır” ifadelerinde bulundu.

Recep
Tayyip
Erdoğan

Şi
Cinping
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Cimri, İKÜ’de sahneye çıkıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi, Fransız oyun
yazarı Moliere’in ünlü “Cimri” oyununu,
seyircisiyle buluşturuyor. İstanbul Kültür
Üniversitesi (İKÜ), Fransız oyun yazarı ve
oyuncu Moliere’in “Cimri” adlı ünlü ti-
yatro oyununu sanatseverlerle buluşturu-
yor. Başrolünde Serkan Keskin’in oynadığı
oyun, 19 Mart Perşembe akşamı, saat
19.00’da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat
Merkezi’nde sahnelenecek. Moliere tara-
fından şiiri andıran düz yazı şeklinde yazı-

lan “Cimri”, geleneksel komedinin kalıp-
larının dönüşüme uğratıldığı bir oyun ola-
rak ilk kez 1668 yılında sahnelendi.
Semaver Kumpanya tarafından da dört
sezondur seyirciyle buluşturulan oyun,
klasikleşmiş bu hikâyeyi, kimseyi yargıla-
mak istemeyen, tüm haklılıkları görmek
ve göstermek üzerine kurulu bir pencere-
den bakarak anlatıyor.  Olayları kişiler
üzerinden değil tüm evin işleyişi üzerin-
den izletme yoluna gidilen oyunun yönet-

menliğini Tansu Biçer üstleniyor. Başro-
lünde Serkan Keskin’in yer aldığı
“Cimri”de Rojhat Özsoy, Cansu Saka,
Hakan Atalay, Onur Yalçınkaya gibi isim-
ler de rol alıyor. Çevirisi Sabahattin Eyü-
boğlu tarafından yapılan oyunun
dramaturjisi Bilgesu Kasapoğlu’na, ışık
tasarımı Utku İnan’a, dekor tasarımı yö-
netmen Tansu Biçer’e, müzikleri Okan
Kaya ve Ömer Öztüyen’e, kostüm seçim-
leri ise Bade Yavuz’a ait.  DHA

R ed Bull SoundClash, 17 Nisan’da
KüçükÇiftlik Park’ta Kenan Do-
ğulu ile Sertab Erener’in katılı-

mıyla gerçekleşecek.Bu zamana kadar
birçok önemli ismi ağırlayarak müzik sah-
nesinin sınırlarını aşmasına katkı veren
Red Bull SoundClash'ta performans sergi-
leyenler arasında dünyaca ünlü isimlerde
yer alacak. 2011 yılında ABD’nin Texas
Eyaleti’nde muhteşem bir gösteriye sahne
olan Red Bull SoundClash’in konukları
arasında ABD’li rap yıldızı Snoop Dogg
ile Ghostland Observatory yer aldı. Bu za-
mana kadar dünya çapında albüm satış-
ları 35 milyona ulaşan Snoop Dogg ile
Ghostland Observatory, ilk 3 etabı ta-
mamladıktan sonra David Bowie’nin kla-
sikleşen parçası “Fame” ile kapanışı
gerçekleştirdi. İki büyük performans karşı-
sında 6 bin seyirci sanatçıları alkışlara
boğdu.

Hem funk hem jazz

Albümlerinde soul müziğin yanı sıra funk,
jazz, r&b, hip-hop ve belki de bu zamana
kadar gelmiş geçmiş en güçlü kadın sesler
arasında dikkat çeken Erykah Badu, 2009

yılında The Cannabinoids’i de yanına ala-
rak Shiny Toy Guns ile karşılaştı. ABD’nin
Dallas kentindeki Zafer Parkı’nda açık ha-
vada gerçekleşen karşılaşma, akıllara ka-
zındı.

Coşkulu bir kalabalık 

Ünü Belçika sınırlarını çoktan aşarak
“I FLoow Rivers” şarkısı ile ülkemize
kadar ulaşan Triggerfinger, 2012 yı-
lında Belçika’nın Antwerp kentinde
gerçekleşen Red Bull SoundC-
lash’te Hollandalı müzik grubu
De Jeugd van Tegenwoordig ile
karşı karşıya gelerek coşkulu bir
kalabalıkla buluştu.

Ayakta alkışlanacak

‘Thats Not My Name’ isimli şar-
kılarıyla dünya çapında tanınan
İngiliz pop müzik ikilisi The Ting
Tings, ABD’li rap yıldızı CeeLo
Green ile 2011 yılında Las Vegas’ta
şahane bir performansa imza attı.
İkilinin gösterisi onbinlerce kişi tara-
fından ayakta alkışlanarak 
sonuçlandı.

2 günde 15
bin ziyaretçi

Hem yerli 
hem kahraman!

UNESCO tarafından dünyada en
iyi korunan ilk 20 kent arasında
gösterilen Karabük'ün tarihi
konaklarıyla ünlü ilçesi Safran-
bolu, hafta sonunda yerli ve
yabancı turistlerin akınına uğradı

Osmanlı döneminden
kalma han, hamam, konak,
çeşme, cami ve köprüleriyle

açık hava müzesini andıran,
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
yer alan Safranbolu, Türkiye'nin kültür
turizmindeki en önemli yerleri ara-
sında bulunuyor. Safranbolu Turizm
Danışma Bürosundan aldığı bilgiye
göre, 4 bin yatak kapasitesinin bulun-
duğu ilçeye hafta sonunda İstanbul,
Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Eski-
şehir gibi illerin yanı sıra Almanya,
Güney Kore, Fransa, Avustralya, ABD
ve Kanada'dan yaklaşık 15 bin turist
geldi.

Turist sayısı sürekli artıyor

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkme-
zer, yaptığı açıklamada, ilçenin hafta
sonunda ziyaretçi akınına uğradığını
söyledi. Tarihi ilçenin ülkenin önemli
turizm merkezlerinden biri olduğuna
işaret eden Ürkmezer, "İlçemize gelen
turist sayısı her geçen gün artıyor. Saf-
ranbolu, yılın her mevsimi yerli ve ya-
bancı turistlere ev sahipliği
yapmaktadır. Bu hafta sonu da bu de-
ğişmedi ve tatilcilerin tercihi ilçemiz
oldu. Çok şükür ülkemizde yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) görülmedi. İlçe-
mizde de bunun önlemlerini almış
bulunmaktayız. Her türlü dezenfekte
çalışması da yapılıyor. Misafirlerimizin
sağlığı, konforu ve güvenliği için 24
saat ayaktayız ve çalışıyoruz. Bizi ter-
cih eden yerli ve yabancı turistlerimiz
gönül rahatlığıyla dönüyorlar." diye
konuştu. Hedeflerinin, yılda 1,5 milyon
turist ağırlamak olduğunu aktaran
Ürkmezer, "Bunun için de bütün çalış-
malarımızı tamamladık. Turist sayı-
mız, her ay bir önceki aya göre artıyor.
Bunun yıl sonunda kadar devam ede-
ceği inancındayız." dedi.

Dünyanın dört bir yanında 2006 yılından beri onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi
ağırlayan Red Bull SoundClash, müzik tutkunlarına farklı bir deneyim yaşatıyor

MUZIK TUTKUNLARI 
BU HABERE SEVINIR!

MANGA & ATHENA
Türkiye’de ilk olarak 2012 yılında gerçekleşen ve biletleri
günler öncesinden tükenen Red Bull SoundClash, ülkemizde
temsilcisi olduğu müzik türünde başı çeken iki grubun Manga
ve Athena’nın senelerdir hafızalardaki yerini koruyan
performanslarına sahne oldu. İki grubun sürpriz konukları ile
yakaladığı alkışlar çok uzaklardan duyulur olmuştu.

Yazar Selim İleri ile
Ressam Ali Kotan'ı bir

araya getiren "Gece
Sirenleri" projesi, iki

sanatçının birbirlerinin
sohbetinden beslenerek

ürettikleri resimleri ve
yazıları içeriyor Yazar Selim İleri ve Ressam Ali Kotan'ı

bir araya getiren, iki sanatçının birbirleri-
nin sohbetinden beslenerek ürettikleri

eserleri içeren "Gece Sirenleri" projesi, CerMo-
dern'de sanatseverlere buluşuyor. Yaklaşık 3 sene
süren projede sanatçıların ürettiği eserlerden oluşan
85 parçalık seçki, CerModern'in Kuzey Hangar Ga-
lerisi'nde sergileniyor. Salona girişte izleyenleri Ali
Kotan'ın proje boyunca kullandığı fırçalar, palet ve
boyalardan oluşan bir enstalasyon karşılıyor.

Her şey detaylıca konuşuldu

Sergideki tuvaller, defterler ve kağıtlar Türkiye'nin
farklı disiplinlerdeki 2 ünlü sanatçısının birbirleriyle
gecelerce süren sohbetlerinden, anı paylaşmaların-
dan, entelektüel tartışmalarından oluşan sinerjiyi
yansıtıyor. Açtığı sayısız kişisel sergide tablolarına
isim vermeyen Kotan, Gece Sirenleri sergisinde ise
Selim İleri'nin kitaplarındaki ifadeleri kullanıyor.
Ressam Ali Kotan, yaptığı açıklamada, 3 sene evvel
Doğan Hızlan'ın kendilerine Folkart kapsamında
bir proje önerisi getirdiğini, İstanbul'da buluştukları
Selim İleri ile projeye inandıklarını ve birlikte çalış-
maya karar verdiklerini söyledi. Birbirlerinin eserle-
rini zaten bildiklerini ama kişisel bir tanışıklık için
çok uzun süren sohbetler ettiklerini dile getiren
Kotan, sanattan politikaya aşktan anılarına, yaşa-
dıklarından ailelerine kadar her şeyi konuştuklarını

belirtti. Kotan, "Dostça muhabbetler ettik, entellek-
tüel konuşmalarımız oldu. Selim İleri bir anılar cen-
neti. O süreç heyacanlıydı. Proje iki dünyanın yan
yana gelip çıkardığı ses aslında." dedi. Proje kapsa-
mında 330 eser ortaya koyduğunu, son bir yılda
kendisini tamamen atölyesine kapattığını anlatan
Kotan, defterler, büyük tuvaller ve kağıtlar üzerine
çalıştığını kaydetti. 

Bizimki tamamen etkileşim

Sergide yer alan 50'yi aşkın kağıdın İleri ile paslaş-
malarının, farklı duyguların birleşiminin örneği ol-
duğuna işaret eden Kotan, "Projemizin özünde şu
var; ben onun yazılarını resimlemedim, o benim re-
simlerime yazı yazmadı. Bizimki tamamen bir etki-
leşim." ifadelerini kullandı. Kotan, ikiz işlerinin yer
aldığı defterlere İleri'nin bazı kitaplarından alıntılar
yazdığını belirterek, bir çizimin üstündeki "Sirenler
yine çalıyor tüh..." ile "Gece sirenleri bir türlü bitmi-
yor." ifadelerinin kendisini çok etkilediğine değindi.
Gecenin beklentiye açık, acıya gebe, sessiz oldu-
ğunu ve kendi çalışmalarında da önemli bir imge
olarak yer aldığını vurgulayan Kotan, bu notlardan
yola çıkarak projenin ismini "Gece Sirenleri" koy-
mayı İleri'ye teklif ettiğini dile getirdi. Kotan, Selim
İleri'nin çok yönlü ve önemli bir sanatçı olduğuna
işaret ederek, "Kendi seçimleri, hayatı, farklı bir
dünyası var. O dünyada ben mutlu oldum." dedi.

Türkiye'nin ilk yerli süper
kahraman animasyon filmi
"Efsane Takım-Bilim Kahra-

manları", 3 Nisan'da sinemaseverlerle
buluşacak. Aksiyon ve macera türün-
deki anlatımıyla çocukların bilime olan
ilgisine katkıda bulunmayı hedefleyen
filmde, alışıldık süper kahramanların ye-
rine "Hezarfen", "Hayyan", "Cezeri" ve
"Lagari" gibi yerli bilim insanları yer ala-
cak. Kültür ve Turizm Bakanlığının da
destekleriyle hazırlanan "Efsane Takım-
Bilim Kahramanları", dikkat çekici hika-
yesiyle çocuklara yerli bilim insanlarının
yakından tanıtılması amaçlanıyor. 

Konusu nedir?

Her yaştan izleyiciyi hedef kitlesine alan
filmin konusu şöyle: "Geliştirmiş olduğu
biyolojik bir silahla doğanın oksijen den-
gesini tersine çevirerek dünyayı büyük
bir tehlikeye sürüklemek isteyen Sutung,
örümcek robotlarıyla öncelikle Türki-
ye'de bulunan Beydağları, Kaçkar Dağ-
ları ve Kaz Dağları'ndaki ormanlara
saldırmaktadır. Sutung'un imha planı,
dünyayı bu tür kötü planlardan kurtar-
mak için macera başlar.

GECE SIRENLERI
CALMAYA BASLADI

Düzenlenecek konserlere çok sayıda müzikseverin
katılması bekleniyor. Organizasyonu düzenleyen
firma; çok sayıda biletin satışa çıkarıldığını açıkladı.



ersun Yanal’ın yerine gelecek ismi
belirleyemeyen Sarı-Lacivertliler’de
başkan vekili Semih Özsoy, “Ligi bilen
hoca getireceğiz” dedi. Gözler; başta
Lucescu olmak üzere Erol Bulut, Tay-
fun Korkut ve Zico-Alex ikilisine çev-
rildi. Önce Yeni Malatya, ardından
Aytemiz Alanyaspor... Erol Bulut, tek-
nik direktör olarak sadece iki takım ça-
lıştırdı ama ikisinde de son derece
başarılı oldu. Bu sezon Alanya ile zirve
yarışı yapan, Türkiye Kupası’nda final
yolunda önemli bir adım atan Bulut,
Fenerbahçe’nin listesinde ilk sırada.
Ancak Sarı- Lacivertliler, henüz başa-
rılı teknik adam için girişimde bulun-
madı. Ali Koç, önce Alanya Başkanı
Hasan Çavuşoğlu ile görüşecek. Çavu-
şoğlu onay verirse, Bulut ile masaya
oturulacak.,

Zico&Alex gönüllerde!

Semih Özsoy, teknik direktör adayla-
rıyla ilgili olarak, “Aklımızda, gönlü-
müzde olanlar var” demişti.
Zico&Alex ikilisi yönetim için ciddi bir
alternatifken, taraftarların ise gerçek
anlamda gönlünde olan isimler konu-
munda. Fenerbahçe her iki isimle de
yollarını buruk bir şekilde ayırmıştı.
Yönetimde bir grup, Zico&Alex ikilisi-
nin gelmesi halinde taraftarın da tam
desteğini alacakları görüşünde. Ancak
Zico’nun 4 yıldır takım çalıştırmaması,
Alex’in hiç tecrübesinin olmaması yö-
netimde soru işareti yaratıyor.

Lucescu için nabız yoklandı

A Milli Takım’da görev yapan, önce-
sinde Galatasaray ve Beşiktaş’ta şam-
piyonluklar yaşayan Lucescu’nun
Türkiye’yi yakından tanıması en büyük
avantajı. Lucescu için aracılar vasıta-
sıyla nabız yoklandı. Rumen hocanın
bir büyük artısı da kısa vadede takım-
daki kan kaybını durduracak potansi-
yelde olması. Listedeki Tayfun
Korkut’a da haber gönderildi. 
DHA
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FENERbAHÇE
HOcA ARIYOR

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazete-
sinin haberine göre, CONI Başkanı
Giovanni Malago, spor federasyonları
başkanlarıyla bugün Roma'da Kovid-
19 gündemiyle olağanüstü toplantıda
bir araya geldi. Başkanların toplantısın-

dan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A)
dahil tüm spor branşlarında, her dü-
zeydeki etkinlikleri hafta sonu çıkarılan
başbakanlık kararnamesinde belirtildiği
üzere 3 Nisan'a kadar durdurma kara-
rının çıktığı belirtildi. CONI Başkanı

Malago'nun toplantıdan çıkan bu ka-
rarı, Başbakan Giuseppe Conte ve
Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'ya da
ilettiği kaydedildi. Ülkede şu ana kadar
9 bin 172 kişide koronavirüs tespit edi-
lirken, ölü sayısı ise 463'e yükseldi.

İTALYA'DA LİG MAÇLARI OYNANMAYAcAK!

Ersun Yanal gitti, yönetim bir
türlü yerine gelecek ismi be-

lirleyemedi. Semih Özsoy, “Ligi
bilen hoca getireceğiz” dedi.

Fenerbahçe'de gözler; Erol Bulut,
Mircea Lucescu, Tayfun Korkut ve

Zico&Alex ikilisine çevrildi

LENS’IN
bUYUK
HAYALI!
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Beşiktaş'ın orta saha 
oyuncusu Jeremain 
Lens, Süper Lig'in 26.
haftasında Galatasaray ile
oynayacakları derbi maçını
kazanarak, sarı-kırmızılı
takım karşısında deplas-
mandaki ilk galibiyet
sevincini yaşamak 
istediğini söyledi

H ollandalı futbolcu, takımının BJK
Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antren-
manı öncesi basın mensuplarına

yaptığı açıklamada, Galatasaray derbisine
hazırlanmak için bir haftalık bir sürelerin
olduğunu belirterek, "Tabii ki çok büyük bir
maç, bu tip maçları diğer maçlarla kıyasla-
yamazsınız. Bizde her oyuncu hazır du-
rumda. Büyük maçları oynamayı hepimiz
seviyoruz. Türkiye kariyerimde henüz Ga-
latasaray deplasmanında kazanmadım.
Ben de artık bu ilki yaşamak istiyorum."
dedi. Takım olarak son birkaç haftada iyi
performans gösterdiklerine dikkati çeken
Lens, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaybettiği-
miz Başakşehir maçı da bu iyi performans-
lara dahil. Topa daha çok sahip oluyoruz,
yakaladığımız pozisyon sayısı gözle görü-
lür şekilde arttı. Sadece bireysel anlamda
değil takım olarak da çok doğru işler yapı-
yoruz. Özellikle topa sahip olma ve daha
çok fırsat yakalama konusunda gözle görü-
lür gelişim kaydettik. Ben de daha çok po-
zisyona girersem, gol atarsam; bu da beni
mutlu edecek. Kişisel performansımın da
iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi yapma-
mız gereken bunu devam ettirmek."

Sağ bekte oynaması

Zaman zaman sağ bekte oynamasıyla ilgili
soruyu yanıtlayan Lens, "Doğrusunu söy-
lemek gerekirse en sevdiğim pozisyon bu
değil ama burada hocanın kararı önemli.

Hocam bana nerede görev verirse, takımın
ihtiyacı neyse orada görev alıyorum. Bu ih-
tiyacı karşılamaya çalışıyorum, elimden ge-
lenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.
Zaten şu anda oynadığımız sistemde bek-
lerin hücuma çıkma şansı çok yüksek. Ben
de hem savunmada hem hücumda doğru
işleri yapmaya çalışıyorum. Son maç da
bence bunun en güzel örneği oldu." ifadele-
rini kullandı. Teknik direktör Sergen Yalçın
ile iletişimini değerlendiren Lens, "Aslında
Sergen hocayla kurduğum ilişki diğer ho-
calarla kurduğum ilişkiden farklı değil.
Takım daha iyiye doğru gittikçe benim per-
formansım da artıyor." değerlendirmesinde
bulundu. Performansının eleştirilmesine
değinen Lens, "Taraftarlara hak veriyorum.
Beni eleştirdikleri dönemde haklılardı. Belki
yeri gelir tekrar eleştirebilirler ama şu anda
mutluyum, oynadığım oyundan keyif alı-
yorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya
çalışıyorum. Tabii bunu gol ve asist olacak
şekilde yansıtırsam çok daha mutlu olu-
rum." ifadelerini kullandı. Oyuncuların
zaman zaman düşüş yaşayabileceğini vur-
gulayan Lens, "Bu oynadığınız oyunun
şekliyle ilgili de olabilir. Artık geriye doğru
bakmıyorum. Herkes benden yüksek per-
formans bekliyor. Bunu anlayabiliyorum.
Daha çok pozisyon yaratmamı, daha çok
gol atmamı bekliyorlar. Umarım bunu
daha yüksek katkıyla ortaya koyabilirim."
diye konuştu. DHA

Yarış içinde her şey mümkün
Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını de-
ğerlendiren Lens, şunları söyledi:
"Şu anda şampiyonluk yarışında her
şey mümkün. Başakşehir önde gö-
züküyor, iki hafta önce Sivas'ın,
Trabzon'un önde olduğunu söyleye-
bilirdiniz. Bizim yapmamız gereken
maçlarımızı kazanmak. '2-3 maç ka-
zanırsak kesinlikle zirveye çıkarız'
diyemeyiz. Maç maç ilerlemeliyiz.
Galatasaray ile oynayacağımız
hafta Trabzonspor-Başakşehir maçı
var. 1-2 hafta içinde farklı durumlar

ortaya çıkabilir." Lens, Oğuzhan Öz-
yakup'un Feyenoord'a gitmesinin
ardından kendi isminin de bu ta-
kımla anılması konusundaki soruyu,
"Her oyuncu bazen bu tip şeyleri dü-
şünebilir. Ben Beşiktaş oyuncusu ol-
duğum müddetçe her zaman
Beşiktaş'a nasıl katkı yapabilirim;
buna odaklanırım. Başka takımlarla
ilgili şeyler düşünmem. Devam
eden sözleşmem var, Beşiktaş'ın
oyuncusuyum tüm odaklanmam da
bu şekilde." diye yanıtladı.

Spor dünyasında
koronavirüs alarmı

Gençlik ve Spor
Bakanı Kasa-

poğlu spor 
camiası olarak

koronavirüs 
önlemlerini
uluslararası

federasyonlarla
takip ettiklerini

belirterek "Fede-
rasyonlarla,

uluslararası ca-
miayla temasla-
rımız sonucunda

İptal edilen 
etkinlikleri

bugün paylaşa-
cağız" dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, Erciyes Kamp Eğitim
Merkezi'nde düzenlenen "Engelleri Aşan
Gençler Projesi Eğitim Programı"na ka-
tıldı. Projenin gençlere ve ailelerine hayırlı
olmasını temenni eden Kasapoğlu, 2016
yılında Otizm Ulusal Eylem Planı'nın açık-
landığını, planın toplumun tüm kesimini
içerisine alan etkili bir proje olduğunu be-
lirtti.

54 binden fazla engelli sporcu 

Sporun, rehabilite eden ve iyileştiren tarafı
olduğunu belirten Kasapoğlu, şunları kay-
detti: "Spor, her birimiz için stratejik bir
kavram. Engelli sporcularımızın hem ulu-
sal anlamda hem de uluslararası arenada
ortaya koydukları performans bizleri her
zaman gururlandırıyor. Onların başarıla-
rıyla iftihar ediyoruz. 2002 yılındaki engelli
lisanslı sporcu sayımız 2 bin 763'ken

bugün bu rakam 54 binden daha fazla. İn-
şallah bu sayıları da artıracağız." Kasa-
poğlu, gençlerin Erciyes Kayak
Merkezi'nde kayak eğitimi ile ailelerin de
seminer ve eğitim faaliyetleriyle kendilerini
geliştireceğini söyledi.

İptal edilen etkinlikler var

Bakan Kasapoğlu ayrıca koronavirüs ile il-
gili devletin önemli çalışmalara imza attı-
ğını vurgulayarak şöyle devam etti: "Spor
camiası olarak bu anlamdaki önlemleri fe-
derasyonlarımızla, uluslararası federas-
yonlarla takip ediyoruz. İptal edilen
etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız et-
kinlikler var. İnşallah bunları da federas-
yonlarla, uluslararası camiayla olan
temaslarımız sonucunda yarın sizlerle
paylaşacağız." Konuşmasının ardından
Kasapoğlu, Engelleri Aşan Gençler Projesi
kapsamında Erciyes'te engelli çocuklar ve

aileleriyle bir araya gelip fotoğraf çektirdi.
Geçen yıl 120 projeye imza attıklarını ve
çocukların her şeyi için destek vermeye
hazır olduklarını aktaran Kasapoğlu, "Sa-
dece sanatta ve sporda yönlendirmelerle
değil, etkileşimli kitaplarımız, eğitim ve se-
miner çalışmalarımız, antrenörlerimizin
geliştirilmesi ve herkesin bilgi ve becerisini
artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiri-
yoruz." ifadelerini kullandı.

Faaliyetler devam edecek

Engelli gençlerin hayatlarını kolaylaştır-
mak için her türlü çabayı gösterdiklerini
dile getiren Kasapoğlu, gönüllülük faali-
yetlerinin de artarak devam edeceğini vur-
guladı. Bakan Kasapoğlu, hem nicelik
hem de nitelik anlamında çeşitli faaliyetler
yaptıklarını anımsatarak, Bakanlık olarak
engelli gençlerin spora yönlendirilmesini
önemsediklerini aktardı. DHA

G.SARAY’A

KARŞI
ZAFER
İSTİYOR

SPOR
DÜNYASI

ALARMA
GEÇTİ
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S üper Lig'de 49 puan ve averajla 2.
sırada bulunan Trabzonspor,
BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağ-

lup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada
yer alan Medipol Başakşehir ile aynı
puana ulaşıp averajla liderliği devrala-
cak. Yeni Malatya Stadı'nda saat
20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem
Ali Palabıyık yönetecek. Karadeniz eki-
binde, Manuel da Costa, Manoel Mes-
sias ve Guilherme, maçın ertelendiği
tarihten sonra transfer edilmeleri nede-

niyle yarınki karşılaşmada forma giye-
meyecek. Yusuf Sarı ve Ahmet Can-
baz'ın da sakatlıkları devam ediyor.

Deplasmanda kaybetmiyor

Trabzonspor'un, bu sezon deplasmanda
oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 ye-
nilgisi bulunuyor. Bordo-mavililer, 5 kar-
şılaşmadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta
da beraberlik aldı. 23 Eylül 2019 tari-
hinde oynanan Demir Grup Sivasspor
maçında mağlup olan bordo-mavililer,

bu karşılaşmanın ardından dış sahada
170 gündür kaybetmiyor.

Sörloth'un gol suskunluğu

Trabzonspor'da 19 golle gol krallığında
zirvede bulunan oyuncusu Alexander
Sörloth, 2 haftalık gol suskunluğunu
bozmaya çalışacak. Çaykur Rizespor ve
Gaziantep FK karşılaşmalarında gol
atamayan Norveçli golcü, bu sezon en
fazla 2 haftalık gol atamadığı dönem ya-
şadı. DHA

15

Trabzonspor, Süper Lig'de 
19. haftanın erteleme maçında

bugün deplasmanda BtcTurk
Yeni Malatyaspor'a konuk 

olacak. Bordo mavililer,
Malatya'yı mağlup ederek

liderliğe oturmak istiyor

FIRTINA LIDERLIK
ICIN SAHADA TEK

HEDEF
3 PUAN

Trabzonspor'da yönetici
Sertaç Güven camiaya ses-
lenerek tamamen ligin
kalan bölümünde sadece
saha içine konsantre ol-

malarını istedi. Sertaç Güven
"Biz hakkımızı her yerde ara-
yacağız. Kimse moralini boz-
masın. Daha yeni başlıyoruz.
Kulübümüze ilk gün olduğu

gibi sahip çıkacağız. Bir
ve beraber olacağız. Gün;
Trabzonsporumuzun ya-
nında durma günüdür" ifa-
delerini kullandı.

SAHA iÇiNE KONSANTRE OLALIM

Sivasspor karşılaşması sonrası Galatasaray taraftarları
sezon sonunda transfer edilmesi beklenen Emre 
Kılınç ile ilgili flaş yorumlarda bulundu
süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Rıza
Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Fatih Te-
rim'in çalıştırdığı Galatasaray kozlarını pay-
laştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan
karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Demir
Grup Sivassporlu Emre Kılınç, bu sezon
ligde 7 gol attı, 5 de asist yaptı. Milli futbolcu,
4 büyükler diye adlandırılan Beşiktaş, Fener-
bahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı
çıktığı 5 maçta da skora etki etti. 25 yaşındaki
futbolcu, gol perdesini ligin ilk maçında Be-
şiktaş'a karşı açtı. Bu mücadelede bir de asist
yapan yetenekli futbolcu, takımının 3-0'lık ga-
libiyetinde başrol oynadı. Emre, ligin ilk yarı-
sında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri
karşılaşma da Fernando'ya gol pası verdi.

Performansı dikkat çekti

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Gala-
tasaray maçı da büyük çekişmeye sahne ol-
muştu. Yiğidolar bu karşılaşmayı 3-2
kaybetse de Emre Kılınç oynadığı futbol ve
yaptığı asistle yine alkış almıştı. Demir Grup

Sivasspor taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 3-1
yenerken ikinci gol Emre Kılınç'tan geldi. Ye-
tenekli futbolcu, 25'inci haftada Sivas'ta oy-
nadıkları Galatasaray maçında da takımına
beraberliği getiren golü attı. Bu sezon; Beşik-
taş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzons-
por'a karşı 5 lig maçına çıkan Emre Kılınç,
bu mücadelelerde 3 gol 3 asistle oynadı. 

Kulübün önünden geçmesin

Galatasaray taraftarı sezon sonunda ta-
kıma katılması beklenen Emre Kılınç ile
ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Galatasa-
ray taraftarlarının oluşturduğu sosyal medya
sayfalarında Emre Kılınç'ın takıma katılıp
katılmaması yönünde sorular soruldu. Bazı
taraftarlar Emre Kılınç hakkında flaş ifa-
deler kullandı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar
Emre Kılınç'a tepki göstererek, 'Kulü-
bün kapısının önünden bile geçmesin.
Emre Kılınç alınmamalı, gelmesi yan-
lış bir transfer olur' şeklinde yorum-
larda bulundu.

Emre’ye 
büyük tepki

Atletizmde
tarih yazdı
Annesinin teşvikiyle başladığı spor hayatında,
tekerlekli sandalye atletizminde Paralimpik
Oyunları'na üst üste 2 defa katılan ilk Türk kadın
sporcu olan 27 yaşındaki Hamide Doğangün, 
"10 Türkiye şampiyonluğum var. 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak
kazandım. Tokyo'da bayrağımızı dalgalandırıp,
başarımı madalyayla taçlandıracağım" dedi
İstanBul'da yaşayan Hamide Doğangün, 2002 yı-
lında 9 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası omur-
ilik felci oldu. Hastanede 2 yıl süren tedavi sonrası
tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden Doğangün,
taburcu olduğunda ilk gittiği yer okulu oldu. Kendine
eşlik eden anne, baba ve doktorlarıyla okula gittiğinde
arkadaşlarının onu ilk defa tekerlekli sandalyede görme-
sinden dolayı yaşadığı üzüntü hayatında dönüm noktası
olan Hamide Doğangün, sporla hayata tutundu. Annesi
Dilber Kurt'un sürekli evde kalması yerine sosyal hayata
katılmasını istediği Doğangün, ilk olarak basketbola
başladı. Hamide Doğangün, 2 yıl basketbol oynadıktan
sonra annesinin ısrarıyla atletizm branşına yöneldi.

İlk şampiyonada altın madalya 

Doktorları ve ailesinin desteğiyle kullanmayı öğrendiği
tekerlekli sandalyeyle kısa sürede atletizmde başarılı
olan Hamide Doğangün, 2008 yılında ilk katıldığı Tür-
kiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Annesinin
izlediği şampiyonada madalyaya ulaştığı ve milli takıma
seçildiği için kendisiyle gurur duyduğunu anlatan Do-
ğangün, "Kaza nedeniyle okuluma ara vermiştim. Dok-
torlarım beni okuluma götürmüştü. O an çok
duygulanmıştım. Arkadaşlarım beni sağlam biliyordu ve
ben tekerlekli sandalye ile dönmüştüm. Tekerlekli san-
dalyeyi kullanmakta zorlandım. Annem yardımcı oldu.
İki yıl kadar basketbol oynadım. Annem benim sürekli
evde oturmamı istemiyordu. Bir şeylerle uğraşmamı is-
tedi. Onun çabasıyla atletizm branşına başladım. 2008
yılında ilk Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Şampiyon
oldum, milli takıma seçildim. Çok heyecanlıydım.
Annem beni izliyordu ve çok duygulanmıştı. Atletizme
başlama sebebim annemdi. Annemin desteğiyle bura-
lara geldim" diye konuştu.

Tokyo'da bayrağımız dalgalanacak

Tokyo Paralimpik Oyunları için Antalya'da antrenörü
Ömer Cantay yönetiminde kamp çalışmalarını sürdüren
Hamide Doğangün, hedeflerini şu sözlerle anlattı: "10
Türkiye şampiyonluğum var. Bir dünya ikinciliği, 2
dünya üçüncülüğü elde ettim. 5 defa üst üste Avrupa
şampiyonu oldum. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na
katılan ilk kadın Türk sporcuyum. Finalde koştum ve
4'üncü oldum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katıl-
maya hak kazandım. Tokyo'da bayrağımızı dalgalandı-
rıp, başarımı madalyayla taçlandıracağım."

Gaziantep 
lige renk katıyor

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor maçında
futbolcuların ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu belirterek, "Gaziantep
FK olarak, sahada ortaya koyduğumuz karakterle, başarılarımızla ve
taraftarımızın gösterdiği misafirperverlikle Süper Lige renk katıyoruz” dedi
Başkan Büyükekşi, 1-1 sona eren
Trabzonspor maçı sonrası açıklama-
larda bulundu. Gaziantep FK’nın puan
cetvelinde 9'uncu sırada bulunduğunu
ifade eden başkan Büyükekşi, “Futbolcu-
larımız sahada terlerinin son damlasına
kadar mücadele etti. Hepsini tebrik edi-
yorum. Takımımızın sahada sergilediği
karakter alınan puanlardan daha değer-
lidir. 9 maçımız kaldı. Her maçımız bir
finaldir. Lig sonunda taraftarımız puan
cetveline baktıklarında gurur duyacakları
bir takım olmak için çalışıyoruz” diye 
konuştu.

Mücadele puandan değerli 

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Süper
Lig’in 25'inci haftasında karşılaştığı
Trabzonspor maçında gösterilen perfor-
mansın muhteşem olduğunu ifade eden
Mehmet Büyükekşi, “Takımımız, üst
üste ligin zirvesinde yer alan ekiplere
karşı mücadele etti. Geçtiğimiz hafta Ba-
şakşehir karşılaşmasının özellikle ilk ya-
rısında skor üstünlüğünü ele
geçirebilirdik ancak tamamen şanssızlık-
lar yüzünden sahadan mağlubiyetle ay-
rılmıştık. Bu hafta lig lideri

Trabzonspor’u konuk ettik ve gerçekten
bize yakışan bir mücadele örneği daha
sergiledik. Karşılaşma boyunca hiçbir
zaman oyunu çirkinleştirmeden, sadece
futbol oynamak isteyen bir takım görün-
tüsü çizdik. Ben hem teknik heyetimizi
hem de futbolcularımı bir kez daha kut-
lamak istiyorum. Karşılaşmada galibi-
yeti kaçıran taraftık ancak sahada
oyuncularımızın göstermiş olduğu ka-
rakter ve mücadele benim için üç puan-
dan bile daha değerlidir” şeklinde
değerlendirmede bulundu.
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A rdahan Kültür Evi'nin düzenle-
diği ‘8 Mart’ın Kazanımları ve
Kadına Şiddetin Nedenleri ve

Sonuçları’ konulu panel, dernek mer-
kezinde Kadın Kolları Başkanı Bengü
Ateş'in moderatörlüğü ve Biruni Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görev-
lisi Dr. Nihat Kaya ve Arel Üniversitesi
Sağlık Bil. Y.O. Sağlık Yönetimi
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Ateş'in
katılımıyla gerçekleştirildi.  Ardahanlı
hanımların yoğun ilgi gösterdiği pa-
nele, CHP Esenyurt Belediye Meclis
Üyesi Dilek Altay Şimşir, İyi Parti
Esenyurt Meclis Üyesi Ayhan Mutlu
Torcu, Esenyurt Belediyesi Emlak ve
İstimlâk Müdürü Tazegül Polat, Çıldır
Dernekler Federasyon Başkanı Kemal
Şimşir, İstanbul Göle Dernek Başkanı
Bülent Sarıtaç, Hoçvan Dernekler Fe-
derasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri,
Çıldır Dernek Başkanı Cevdet Yılmaz,
Esenyurt Kent Konseyi Kadın Kolları,
Esenyurt Akevler Mahalle Muhtarı
Süheyla Karademir ve .ok sayıda da-
vetli katıldı.

Her zaman destek olacağız

Programın açılış konuşmasını yapan
İstanbul Ardahan Kültür Evi Başkanı
Efrail Çifçi programı düzenleyen
Kadın Kollarına teşekkür ederek sözle-
rine başladı. Başkan Çifçi: "Derneği-
mizin geleneksel olarak düzenledikleri
8 Mart Dünya Kadınlar gününe katı-
lım sağladığınız için hepinize teşekkür
ediyoruz. Bu yılki programımızın
panel ve daha sonrasında ikramlar eş-
liğinde olmasını arzu ettik. Çok değerli
panelistlerimiz sizlere ve bizlere 8
Mart’ın işlevi hakkında bilgiler suna-
cak ve öyle inanıyorum ki bizlerde bu
sayede bu konuda daha da bilinçlene-

ceğiz. Bu uğurda can veren tüm kadın-
larımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Kadınlarımız siyasette, ticarette ve sivil
toplum kuruluşlarındaki yerleri ile
dünyamıza renk katmayı sürdürüyor.
Kadınlarımızın daha da aktif görevler
de bulunması bizlerin de destek olması
gerekir" dedi.  Başkan Çifçi sözlerini
İdlib’de şehit düşen askerlere ve yakın
zamanda Malatya, Elazığ ve Van dep-
reminde hayatını kaybedenlere başsağ-
lığı dilekleri ile sonlandırdı. 

Haksızlığa karşı duracağız

Ardından kısa bir sunum yapan Arda-
han Kültür Evi Kadın Kolları Başkanı
Bengü Ateş ise: "Bugün salonumuzda
kadınların çoğunlukta olduğunu gör-
mek umudumuzu arttırdı. Bu demek
oluyor ki gelecek yıl çok daha fazla
kadın arkadaşımıza ulaşacağız. 8 Mart
1857 Yılında ABD’nin New York ken-
tinde 40 bin dokuma işçisinin daha iyi
çalışma koşulları istemiyle bir tekstil
fabrikasında greve başladı. Ancak poli-
sin işçilere saldırması ve işçilerin fabri-
kaya kilitlenmesi, arkasından çıkan
yangında işçilerin fabrika önünde ku-
rulan barikatlardan kaçamaması so-
nucunda çoğu kadın 129 işçi can verdi.

İşçilerin cenaze törenine 10 bin aşkın
insan katıldı. İlk yıllarda belli bir tarih
saptanmamıştı. Fakat her ilkbaharda
bu kadınlar anılıyordu. Ülkemizde ise
“8 Mart Dünya Kadınlar günü” ilk kez
1921 yılında emekçi kadınlar günü ola-
rak kutlanmaya başlandı. Kadın so-
runlarına Dikkat çekmek, farkındalık
yaratmak ve Toplumun her kademe-
sindeki kişi ve kurumları çözüm ara-
maya yöneltmek bakımından önemli
bir gündür. Hepimiz bizden önce,
bizim dışımızda biçimlenmiş bir Dün-
yaya doğuyoruz. Oraya özgü sorunlar
arasında, bunlara karşı tavırlar alıyo-
ruz, şöyle yâda böyle aldığımız tavır-
larla o sorunlara ve sorunların
çözümüne bir katkıda bulunmuş olu-
yor ve kendi kişiliğimizi oluşturuyoruz.
Biz Kadınlar sorunlardan kaçanlar
değil, bir görüşe, bir inanışa, bir tarafa
ait olmaya değil “haksızlığa” uğrayan
her bireyin yanında olmaya kararlıyız.
Sonuç olarak bütün anlattıklarımızın
içinde kadın ve insan var. Çünkü
Kadın istediği zaman bir çocuk kadar
masum ve naif olabiliyor. Bu da kadını
diğer insanlardan farklı, duyarlı, güçlü,
kılan en önemli özelliğidir. Kadınla
insan olanı aynı yere koyar" dedi.

BaRıŞ KıŞ

8 Mart Dünya Kadınlar gününü özel bir etkinlik ile kutlayan Ardahan Kültür Evi
Başkanı Efrail Çitfçi, “Kadınlar dünyamıza renk katan en büyük zenginliğimiz” dedi
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KIVANÇ sosyal
medyayı SALLADI

Rol aldığı dizi ve reklam çekimlerindeki
başarısıyla her daim adından söz ettir-
meyi başaran yakışıklı oyuncu Kıvanç
Tatlıtuğ aylar sonra Instagram hesa-
bından fotoğrafını paylaştı. Oyuncu-
nun paylaşımı kısa sürede sosyal

medyayı salladı. 2019 Aralık ayından bu
yana Instagram hesabından paylaşım
yapmayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlı-
tuğ'un 3 ay sonra gelen yeni paylaşımı
kısa sürede binlerce beğeni aldı. Tatlıtuğ'a
560 binin üzerinde beğen geldi. 

EN BUYUK RENK
KADINLAR 

ARDAHAN
KÜLTÜR EVİ
ALKIŞ ALDI


