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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

CHP İstanbul Milletvekili
Özgür Karabat'ın Korona 

virüsü hakkında yaptığı paylaşıma
tepki yağdı. Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca'nın Türkiye'de bir kişide virüse
rastlandığını açıklamasının ardından
Karabat, “IMF Korona salgınından
zarar gören ülkelere 50 milyar dolar-
lık paket hazırladı. Dünya Bankası da
aynı amaçla 12 milyar doları hazır 
ettiğini duyurdu. Ve saat 00:30'da
Sağlık Bakanı açıklama yaptı” 
ifadelerini kullandı. Karabat'ın bu
paylaşımına birçok takipçisinden
tepki gelirken Sanayi Bakanı Mustafa
Varank'tan “IMF açıklamayı yapalı
tam 6 gün oldu! Keşke kendi ülkesin-

den nefret 
etmenin, cahilli-
ğin, etkileşim 
bağımlılığının 
tedavisi olsaydı”
eleştirisi geldi.
Gelen tepkiler
üzerine Kara-
bat'ın paylaşı-
mını kaldırdığı
görüldü. 
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Keşke cahilliğin
tedavisi olsaydı!

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. 

İBB Meclisi'nde, “israf”
araçları konusunu araştır-

mak üzere kurulan komisyon 
çalışmasını 5 buçuk ayda tamam-
ladı. Komisyonun raporu İBB
Meclisi'nin gündemine sunuldu.
Raporda, “Başkanlık makamına
sorduğumuz sorulara uzun bir
süre cevap verilmemiştir. Bilgi
almak amacıyla komisyonumuza
davet ettiğimiz bürokratlar 

engellenmek istenmiş, komisyona
gelen ve bilgi veren bürokratlar ise
bir süre sonra görevden el çektiril-
miştir” değerlendirmesi yapıldı.
Yenikapı'da kiralık olmayan araç-
ların da sergilendiği belirtilen ra-
porda Yenikapı'ya itfaiye, otobüs,
kamyon, evde sağlık hizmeti, 
zabıta hizmetleri gibi belediye 
hizmetlerinde kullanılan araçların
getiridiği belirtildi. 
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YENiKAPI’DA HiZMET ARAÇLARI SERGiLENDi!

İBB Meclisi Araştırma Ko-
misyonu'nun yayımladığı

raporun ardından İBB'den zehir
zemberek bir açıklama yapıldı.
Açıklamada rapordaki iddiaların
gerçeği yansıtmadığı belirtilerek,
“Komisyona her türlü bilgi ve
belge sunuldu. Hizmet araçları
iade edilmedi ve iade nedeniyle
belediye hizmetleri aksamadı. 
Ayrıca, Komisyon raporunda iki

seçim arasında 517 lüks aracın
firmaya iade edildiği, işçilerin
promosyon parasıyla lüks araçla-
rın alındığı bilgilerine yer veril-
medi” denildi. Rapora düşülen
şerhte, “Söz konusu 240 aracın
yakıt, şoför ve kiralama maliyeti
aylık 3 milyon lira ediyor. Bu da
binlerce öğrenciye burs, binlerce
bebeğe süt anlamına geliyor” 
denildi. I SAYFA 5
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iKi SEÇiM ARASI 517 LÜKS ARAÇ iADE EDiLDi

SAYFA 4

Asıl suçlu sen 
ne yapıyorsun?

Fakir YILMAZ SAYFA 9

Karayolları 
haraç yolu olmuş!

Mustafa DOLU

PARAMIZI VE PAZARIMIZI GERi iSTİYORUZ
Esatpaşa Mahallesi'ndeki
semt pazarının kurulduğu

Hacı Bekir Caddesi üzerinde top-
lanan mahalleli ve pazarcı esnafı,
“Pazarımızı geri istiyoruz”, “Baş-
kan buraya” yazılı dövizler açtı.
Mahalle sakinleri yaptığı açıkla-
mada, “Bizler buradayız ama 
hiçbir yetkili karşımıza gelip bu
konuda açıklama yapmıyor. Bu
pazar bizim 50 yıllık pazarımız.
Can güvenliğimiz ve daha uygun

gördükleri için Örnek Mahalle-
si'ne taşımışlar. Bizler ve esnaf
mağdur durumda. Bizler mahalle
sakinleri olarak yeni pazar yerine
gidemiyoruz. Mağduruz.
Pazarımızı geri istiyoruz.”
ifadelerini kullandı. 
Mahalle sakinleri pazar
yerinin geri verilmesi için
imza kampanyası başla-
tırken, esnaf da araçların-
daki sebzeleri yola döktü.
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OKULLAR ŞİMDİLİK TATİL DEĞİL

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu toplantısının so-

nunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy açıklama yaptı. Okulların
Corona virüsü nedeniyle tatil edilip
edilmeyeceği konusuyla ilgili konuşan
Koca, “Burada salgının seyri de okul-
ların tatil edilmesini belirler” ifadesini
kullandı. “Sorun küreseldir, mücade-
lemiz ulusaldır”
diyen Koca,
“Daha detaylı
bilgiler aktarabi-
lirdim ama şu
süreçte vatanda-
şımıza en doğru
bilgiyi vermekle
sorumluyuz” 
açıklamasını
yaptı. 
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Sorun küresel
mücadele ulusal

Fahrettin Koca

HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEYİN

Dünyayı etkisi altına alan 
Korona virüsü salgınına karşı

tedbirlerini arttıran Büyükçekmece
Belediyesi, halkın yoğun olarak bu-
lunduğu alanlarda dezenfektasyon
çalışmaları başlattı. Belediye
Başkanı Akgün,
“Hepimiz kendi-
mize görev 
edinmeliyiz,
her şeyi Sağlık
Bakanlığı’ndan
veya başka
kurum ve kuru-
luşlardan bekle-
mememeliyiz”
dedi. I SAYFA 4
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Hepimiz kendimize
görev edinmeliyiz

Hasan Akgün

1 ŞOFÖRÜN 3 HAKKI VAR

İBB'ye bağlı İETT, “Mesleki
Yeterlilik Belgesi” alması zo-

runlu hale getirildiği için, personeli
olan 3 bin 600 şoförü sınava alacak.
Teorik ve performans sınavlarında
başarılı olanlara “Mesleki Yeterlilik
Belgesi” verilecek. Bir şoförün 3 kez
sınava girme hakkı bulunuyor. 
Sınavlarda başarılı olamayanlar
belge alamayacak ve şoförlük 
yapamayacak. I SAYFA 9
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3 bin 600 şoför
sınava girecek

ISTANBULLU 
KIME INANSIN!
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KOMİSYONDAN 

iKi ZIT 
AÇIKLAMA

Özgür Karabat

CHP’Lİ BELEDİYELERE GENELGE

CHP Genel Başkan Yardımcısı
Seyit Torun, genel merkezde

basın toplantısı düzenledi. Torun, 
koronavirüs ve korunma yöntemle-
riyle ilgili CHP'li büyükşehir belediye-
lerine bildirge gönderdiklerini söyledi.
Torun, 28-29 Mart tarihlerinde yapıl-
ması planlanan CHP kurultayına

ilişkin de 
“Kurultayın 
ertelenmesi veya
iptal olması gibi
bir süreç şu an
için konuşul-
madı. Ama şuan
bununla ilgili
netleşmiş bir
konu yok” diye
konuştu.
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Kurultayın iptali
gündeme gelmedi

Seyit Torun

TÜRÇEP’TEN FLAŞ BİLDİRİ

CHP Türkiye Çevre Plat-
formu (TÜRÇEP) Temsilciler

Meclisi'nin 2 gün süren toplantısının
ardından ses getirecek bir bildiri ya-
yımlandı. Bildiride Kanal İstan-
bul'un Montrö Anlaşması'nı delme
amacı taşıyan bir ABD projesi 
olduğu iddia edildi. I SAYFA 9
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Kanal İstanbul
ABD projesidir!

Ali Babacan'ın kurduğu
Demokrasi ve Atılım Par-

tisi'nin (DEVA) tanıtımını yaptığı
saatlerde il başkanlarına sesle-
nen Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, “Yeni diye ortaya
sürülen her sözde oluşum sadece
AK Parti’ye olan ihtiyacı teyit edi-
yor onun ötesinde bir işe yaramı-
yor" dedi. “Eski Türkiye ile
bugünü karşılaştırma imkanına
sahip olan kuşaklar günümüz

Türkiye’sinin anlamını biliyor" ifa-
delerini kullan Erdoğan, “Davası
milleti, davası ülkesi olmayanın
sonu her zaman hüsran olmaya
mahkumdur” açıklamasını yaptı.
İl başkanlarına seslenen ve 
“Lütfen kadrolarımızı oluşturur-
ken o ilin, ilçenin kanaat önderle-
rini bulacaksınız” uyarısını yapan
Erdoğan, “Aynı heyet aynı ekip-
lerle yürümeye mecbur ve mah-
kum değiliz” ifadelerini kullandı. 
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BIR ISE YARAMIYOR
Her sözde yeni oluşum

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu
Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 

tanıtımı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde 
yapıldı. DEVA'nın tanıtımının 2001'de AK Parti'nin
kurulduğu otelde yapılması dikkati çekti. Partisini
tanıtan Babacan, “Zaman ümitsizlik zamanı
değil, Zaman Türkiye için sorumluluk alma 
zamanı. Türkiye için demokrasi, atılım zamanı
geldi. Artık Türkiye için iyileşme zamanı geldi
diyoruz. Derdinize ortak arıyorsanız, biz 
devayız. Derdinize hızlı çözüm arıyorsanız, 
biz devayız. Artık DEVA zamanı diyoruz” 
diye konuştu.  I SAYFA 7
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Virüsten nasıl
korunacağız?
Virüsten nasıl
korunacağız?
Virüsten nasıl
korunacağız?
Virüsten nasıl
korunacağız?
Virüsten nasıl
korunacağız?
Virüsten nasıl
korunacağız?
Virüsten nasıl
korunacağız?
Virüsten nasıl
korunacağız?

Türkiye’de ilk koronavirüsü
vakası dün gece Sağlık Bakanı

Fahrettin Koca tarafından açık-
landı. Açıklamanın ardından 
uzmanlar uyarılarını sıklaştırdı.
Limon kolonyası kullanımının
önemine dikkat çeken Prof. Dr.
Nuriye Taşdelen Fışgın, “İçeri-
sinde yüzde 60’ın üzerinde alkol
barındıran limon kolonyalarını
kullanın” dedi. Fışgın, “Elleri-
miz bulaşma noktasında en
kritik yerler. Ellerimizi su ve 
sabunla en az 20 saniye yıka-
malıyız” uyarısında bulundu.
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Virüsten nasıl
korunacağız?

Recep
Tayyip 
Erdoğan Ali 

Babacan

İBB Başkanı
Ekrem 

İmamoğlu'nun, 
Yenikapı Miting

Alanı'nda 
sergilediği araçları

araştırmak üzere 
kurulan İBB 

Meclisi Araştırma 
Komisyonu

raporunu açıkladı. 
Raporda “İhtiyaç 

fazlası olarak sergilenen 
araçların, hizmet 

araçları olduğu 
tespit edilmiştir” 

denildi. CHP ve 
İYİ Partili üyelerin 

şerhinde ise raporun 
gerçekleri yansıtmadığı 

belirtildi 

AYNI KOMiSYON iKi FARKLI DEĞERLENDiRME
Raporda, hizmet amaçlı olarak kullanılan araçların israf olarak değerlendirilmesi ve

bu şekilde kamuoyunu yanıltıcı nitelikte beyan edilmesinin yanlış olduğu 
belirtilirken, CHP ve İYİ Partili üyeler tarafından düşülen şerhte, kiralamadan sağlanan

tasarrufla binlerce öğrenciye burs, binlerce bebeğe süt verildiği iddia edildi. 

PAZARCI ESNAFI
TEZGAH DEViRDi
Ataşehir'de semt pazarının başka bir yere taşınması, mahalle
sakinleri ve pazarcı esnafı tarafından protesto edildi. Esnaf
araçtaki sebzeleri yere dökerek seslerini duyurmaya çalıştı

Suç örgütüne 
yeni iddianame

HABERİN 
DEVAMI SAYFA 3’TE

Ali KorsanAli KorsanAli KorsanAli KorsanAli KorsanAli KorsanAli KorsanAli KorsanAli Korsan

TÜRKiYE iÇiN 
ATILIM ZAMANI
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Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

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

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Yumurta Ye sağlıklı kal
Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, kışın cildini korumak isteyenlerin neler yemesi gerektiğini anlattı. Greyfurttan, yeşil
çaya ve avokadoya kadar birçok besinin faydasını anlatan Güleryüz, özellikle yumurta tüketiminin önemine değindi

Kış soğuklarına karşı cildinizin
nemini koruyup sağlıklı bir gö-
rüntü kazandırmak için uygula-

dığınız bakım kadar, tükettiğiniz besinler de
son derece önemli. Acıbadem Bakırköy
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça
Güleryüz, “Bazı besinler içerdikleri bileşik-
ler sayesinde cildi onarmaya katkıda bulu-
nuyor. Sağlıklı ve dengeli beslenerek
cildinizin ışıldamasını sağlayabilirsiniz”
diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça
Güleryüz, kışın dondurucu soğuklara karşı
cildi koruyan ve canlandıran 10 besini an-
lattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Balkabağı çok faydalı

Yüzde 90’ı su olan balkabağında potas-
yum, magnezyum, çinko, kalsiyum, fosfor
ve demir gibi çok önemli mineraller bulu-
nuyor. Ayrıca A vitamini açısından oldukça
zengin olan balkabağı, retinoid adı verilen
bileşikler sayesinde de sivilce, iltihap ve
diğer cilt problemlerinin iyileşmesinde yar-
dımcı oluyor.

Somon nedir deme

Vücudun ihtiyacı olan ancak kendi başına
üretemediği doymamış yağ asitleri içeren
somon, hücrelerdeki yaşlılık sürecini yavaş-
latmaya yardımcı olarak yaşlanmayı gecik-

tiriyor. Ayrıca selenyum içeriği sayesinde
cildi dış etmenlerden gelen zararlara karşı
da koruyor.

Greyfurt vitamin kaynağı

C vitamini, kolajen ve elastinin içeriği ile
greyfurt cildi korumaya yardım ediyor.
Yazın güneşin etkisiyle oluşabilen kırışıklık-
lar ve lekeleri azaltmaya yardımcı olurken,
bağışıklık sistemini güçlendirerek, iltihaplı
cilt problemlerini engelliyor.

Ceviz içinizi ısıtır

Soğuk kış günlerinde, içeriğindeki omega 3
ve omega 6 sayesinde cildin doğal yağ bari-
yerini oluşturmaya yardımcı olan ve cildin
kurumasının önüne geçen ceviz, lekelere
karşı da kalkan oluyor. İçeriğindeki önemli
bir antioksidan olan E vitamini ve çinko ile
de cildi besliyor, yara iyileşmesinde etkili
oluyor.

Yeşil çay sağlığınızı korur

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz
“Yeşil çay antioksidan kapasitesi sayesinde
cildin yenilenmesini hızlandırır ve kolajen
üretimini destekler. DNA’nın zarar görme-
sini engeller ve yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca
yeşil çayda bulunan polifenol adı verilen bi-
leşikler antiinflamatuar etki göstererek vü-

cutta iltihaplanmayı azaltabilir” diyor.

Yumurta cilt dokusunu yeniliyor

İçeriğindeki A vitamini sayesinde cilt doku-
sunun yenilenmesine yardımcı olan yu-
murta; zengin selenyum içeriği ile de öne
çıkıyor. Yapılan birçok çalışmaya göre; se-
lenyum deri kanserini önlemede anahtar
rol oynarken, elastin de cilt yapısı için kilit
öneme sahip. Beslenme ve Diyet Uzmanı
Ayça Güleryüz “Bitter çikolatanın kakao
yüzdesi ne kadar yüksek ise faydası da o
kadar fazla oluyor. Yapılan klinik çalışma-
lar, kakonun cildi daha yumuşak ve nemli
tutmaya yardımcı olduğunu gösteriyor ve
fayda sağlıyor” dedi.

V ücudumuz için bir savunma sistemi
olan bağışıklık sistemi, organizmayı
çoğu hastalığa karşı koruyan biyolo-

jik yapı ve süreç sistemlerinden oluşuyor.
Başta dalak, lenf düğümleri gibi periferik or-
ganlar ve kemik iliği, timus gibi santral or-
ganlardan oluşan bağışıklık sisteminde
kanda bulunan savunma hücreleri ve bazı
sistemler önemli rol oynuyor. Özellikle sinsi
seyirli, toplum içinde kolay bir şekilde yayı-
lım gösteren ve virüsler tarafından oluşturu-
lan hastalıklardan korunmada kuvvetli bir
bağışıklık sistemi temel faktörlerdendir. Öyle
ki aynı miktarda ve özellikte virüs ile karşıla-
şan iki insandan; bağışıklık sistemi kuvvetli
olan hastalığa yakalanmadan kurtulabilirken
bağışıklık sistemi yeterince kuvvetli olmayan
hastalığa yakalanabiliyor. Kişinin bir takım
fizyolojik özellikleri haricinde günlük haya-
tında dikkat edeceği bazı durumların bağı-
şıklık sisteminin güçlenmesini ve hastalıklara
karşı dirençli olmasını sağlayacağını belirten
Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar
Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk,
dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:
Yapılan aktivitenin yoğunluğu, süresi, şiddeti
ve bireyin fiziksel uygunluğu başta olmak

üzere pek çok faktör egzersizin bağışıklık
üzerindeki etkilerini değiştirebilmektedir.
Genel olarak sağlıklı yaşam amacıyla dü-
zenli ve orta düzeyde egzersiz yapan birey-
lerde uzun dönemde bağışıklık sisteminin
güçlendiği bilinmektedir. Ancak özellikle şid-
detli egzersizi takip eden 3-72 saatlik sü-
reçte; bağışıklık sistemi, fiziksel aktivitenin
etkilerinden ötürü baskılanmaktadır. Bu ne-
denle bu dönemde egzersiz sonrası din-
lenme ve yeterli besin-sıvı tüketimi bağışıklık
sisteminin korunması açısından önem taşı-
maktadır.

Sigara ve alkolü azaltın

Sigara ve alkol gibi bazı alışkanlıkların zarar-
ları herkes tarafından bilinmektedir. Sigara
hem lokal etkisi ile üst solunum yolu ve ağız
bölgesinde enfeksiyonlara açık bir ortam ya-
ratacak hem de sistemik etkileri ile kişinin
bağışıklık sistemini olumsuz etkileyecektir.
Benzer şekilde belirli miktarın üzerinde alkol
tüketimi de bağışıklık sistemini baskılayarak
hastalıklara uygun bir ortama neden olacak-
tır.

Stresten kaçınmak şart

Fiziksel veya psikolojik stres durumları da
bağışıklık sistemini güçsüz düşüren neden-

lerdendir. Özellikle viral hastalıkların sal-
gın olduğu dönemde uzun çalışma saatleri,
yeterli dinlenememe gibi sebeplerle fiziksel
stres altında kalan kişilerde; yine iş hayatı
veya bazı özel nedenlerden kaynaklanacak
şekilde psikolojik stres altında olanlarda
hastalıklara yakalanma olasılığı artmakta-
dır. Yeterli ve kaliteli uyuyamama da bağı-
şıklık sistemini belirgin derecede
bozmaktadır.

Bol bol su için

Susuz kalmak zayıf bir bağışıklık sisteminin
başlıca nedenlerinden biri olabilir. Vücutta
biriken toksinlerin atılabilmesi için yeterli
miktarda su içilmesi gerekmektedir, dolayı-
sıyla bağışıklık sistemini güçlendirmek için
bol miktarda su içilmelidir. Kahve ve çay,
idrar miktarını arttıracağı için vücudun
susuz kalma riskini arttırabilirler. Bununla
birlikte taze sıkılmış olsa da belli miktarın
üzerinde meyve suyu tüketmek önerilme-
mektedir. Özellikle portakal, mandalina
gibi narenciyelerin suyunun sıkıldıktan
sonra kısa sürede tüketilmesi gerekmekte-
dir, aksi takdirde içeriğindeki C vitamini,
belirgin düzeyde azalmaktadır. Suyunu sı-
karak içmek yerine meyveleri besin olarak
tüketmek doğru yaklaşım olacaktır.

ZEYNEP VURAL

Doç. Dr. Cem
Arıtürk, salgın

hastalıklara karşı
bağışıklığı

güçlendirmek için
dikkat edilmesi

gerekenleri
açıkladı. Arıtürk

özellikle orta
ölçekli egzersiz ve
sporun bağışıklığı
güçlendireceğine

dikkat çekti
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Care spor
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Care spor
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Care spor
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Care spor
VirUse karsi
Care spor

Vitamin ağırlıklı beslenin
Dengeli, düzenli ve doğru beslenme bağışıklık siste-
mini en çok etkileyen faktörlerdendir. Mevsiminde
ve taze olarak tüketilen besinlerden fayda görme
olasılığı en yüksektir. A vitamini ağız, mide ve bağır-
sak gibi sindirim sistemi organlarını sağlıklı tutar ve
enfeksiyonlardan korur. Bu nedenle tatlı patates,
havuç, lahana, ıspanak gibi A vitamininden zengin
besinler tüketilmelidir. C vitamini, antikor oluşu-
munu uyararak bağışıklığı güçlendirir. Başlıca C vita-
mini kaynakları portakal, greyfurt ve mandalina gibi
turunçgiller ile kırmızı biber, çilek ve domatestir. Ayçi-
çeği, badem, fındık ve fıstık gibi kuruyemişler içer-
dikleri E vitamininin antioksidan özelliğinden dolayı
önerilmektedir. Bununla birlikte yara iyileşmesini de
hızlandıran çinko içerikli gıdalar (kümes hayvanları,
tam tahıl ürünleri, fasulye, fındık ve yağlı tohumlar)
hastalıklara karşı koruyucudur. Zerdeçal ve karanfil
ise baharatlar içinde bağışıklık açısından tüketilmesi
gerekenlerdir. Bununla birlikte karnabahar, sarımsak
ve soğan gibi bazı sebzeler içerdikleri antioksidanla-
rın yanında glutatyon içeriklerinden ötürü de bağı-
şıklık sistemini olumlu etkilemektedirler.

BOL BOL
YÜRÜYÜN

Mesane kanserinin
nedenleri nelerdir?

Mesane kanseri ağırlıklı ola-
rak erkekleri tehdit eden bir
hastalık olmasına karşın ka-

dınlarda görülme sıklığında artış yaşa-
nıyor. Hastalığın temel nedenlerinden
birisinin tütün ürünleri olması nedeniyle
kadınlardaki artışın sigara tüketimine
bağlanabileceği belirtiliyor. Acıbadem
Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyesi ve Acıbadem Taksim Has-
tanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Can
Öbek, mesane kanseri hakkında bilin-
mesi gerekenleri, tanı ve tedavi yöntem-
lerini anlattı.

İleri yaş hastalığı

Mesane kanseri, idrar kesesinin iç yüze-
yini döşeyen hücrelerin kontrolsüz ço-
ğalarak bir kitle haline gelmesi olarak
tanımlanıyor ve ülkemizde erkeklerde
görülen kanserler arasında dördüncü sı-
rada yer alıyor. Endüstriyel toplumlarda
daha sık görülen bu hastalıkta yeni tanı
alan her dört hastadan üçü, erkek.
Ancak kadınlarda görülme sıklığının da
yıllar içinde arttığına değinen Prof. Dr.
Öbek, “Mesane kanseri kadınlarda
daha ölümcül olabiliyor. Bunun nedeni
tam olarak bilinemese de tanıda ge-
cikme, biyolojik farklılıklar ve tedavi se-
çimleri etken faktörler olarak
sıralanabilir. Hastalığın ileri yaşlarda
ortaya çıktığını da söyleyebiliriz. Hasta-
larımızın yüzde 90’ı 50 yaşın üzerinde-
dir ve ortalama yaş da 73’tür” diye bilgi
veriyor.

Sigara, riski dört kat artırıyor

Bu hastalığın en önemli sebebi olarak
da tütün ürünleri tüketimi gösteriliyor.
Tütün ürünlerinin akciğer kanseri ile
olan ilişkisini herkesin bildiğini, buna
karşın mesane kanserine etkisi hakkında
farkındalık eksikliği olduğunu vurgula-
yan Prof. Dr. Öbek, sözlerine şöyle
devam ediyor: “Sigara kullanan kişi-
lerde mesane kanseri sıklığı içmeyenlere
göre dört kat fazla. Sigara ile alınan
kanser yapıcı maddeler böbreklerden
süzülür. Dolayısıyla sigara, tüm idrar
yollarını olumsuz yönde etkileyebiliyor.
Ancak idrar, mesanede uzun saatler kal-
dığı için kanser yapıcı etkisini en çok bu
organda gösteriyor. Mesane kanseri ta-
nısı sonrası içmeye devam etmek, teda-
vilerden alınan sonuçları olumsuz
etkiler; hastalığın tekrarlama ve ilerleme
olasılığını artırır. Tütün kullanımı süresi
ve miktarı bu hastalığa yakalanma ile
doğrudan alakalı. Ayrıca pasif içicilik de
hastalık nedeni olabiliyor.”

Uzmanlar virüse karşı hareket etmenin ve egzersizin önemine değindi. Arıtürk,
“Psikolojik olarak da spor yapan insanlar yapmayanlara göre daha sağlıklı ve

kendilerini zinde hissedebiliyorlar” şeklinde konuştu.



PERŞEMBE 12 MART 2020

GÜNCEL 3

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

Adnan Oktar 
suç örgütüne 

yönelik yeni bir
iddianame 

düzenlendi.
Adnan 

Oktar'ın bir 
numaralı 

şüpheli olduğu 
iddianamede,

toplam 
18 şüpheli yer

aldı. Ana 
davadan 

tutuklu bazı
şüphelilerin,
müştekileri 

şikâyetlerinden
vazgeçirmek 

için cezaevinden
tehditte 

bulunduğu
iddianamede 

yer aldı

İ stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca
düzenlenen 113 sayfalık iddianame,
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkeme-

si'nde devam eden Adnan Oktar ve gru-
bunun yargılandığı 226 sanıklı ana
davayla birleştirme talebiyle gönderildi.
Bir numarasında  şüpheli Adnan Oktar'ın
bulunduğu iddianamede Mustafa
Kuşcu, Hakan Kurtul, Mehmet Ender
Daban, Pelin Akçalı, Serdar Dayanık,
Cemil Gültekin, Hayri Muhammet Kes,
Hüsnü Erel Aksoy, Kübra Kartal, Mus-
tafa Işık, Celal Özbektaş, Burak Sanver,
Mehmet Alp Ünlü, Nilüfer Ayır, Abdul-

kadir Erhan Keskin, Turgut Aksu ve İpek
Esra Uçar yer aldı. Şüpheliler hakkında
"Nitelikli cinsel saldırı", "Suç örgütlerinin
isimlerini kullanarak tehditte bulunmak",
"kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele
geçirmek veya yaymak" suçlamalarında
bulunuldu.

Cinsel saldırı iddiası 

Yeni müştekilerin dosyaya dahil olması
ve bazı dijital materyallerin çözümü üze-
rine hazırlanan iddianamede, şüphelilerin
ana davada şikayetçi olan isimleri, şika-
yetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları kay-

dedildi. İddianamede, şüpheli örgüt ku-
rucu yöneticisi Adnan Oktar'ın müşteki
K.M.S'ye karşı zincirleme nitelikli cinsel
saldırı eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Tehdit edilmiş

Ana davadan da yargılanan Mustafa
Işık'ın Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulun-
duğu halde müşteki Bahar K.'nin ifade-
sini değiştirmesi amacıyla tutuklu şüpheli
Kübra Kartal aracılığıyla müştekiyi anke-
sörlü telefondan arattığı, örgütün korku-
tucu gücünden yararlanarak tehdit ettiği
belirtildi. DHA

şişli Mecidiyeköy'de ara-
cının direksiyon hakimiye-
tini kaybeden sürücü

refüje çıktı. Refüjde askıda kalan
otomobili çevredeki vatandaşlar el
birliği ile kurtardı. Mecidiyeköy'de
34 SF 8260 plakalı otomobili ile

seyir halinde olan A.Ç. trafik ışıkla-
rına yaklaştığı sırada aracının direk-
siyon hakimiyetini kaybederek refüje
çıktı. Aracın hareket kabiliyetini kay-
beden kadın sürücü, araç içerisinde
şok geçirdi. Vatandaşlar tarafından
sakinleştirilen kadın sürücünün yar-

dımına çevredekiler yetişti. Refüjdeki
otomobil yaklaşık 10 kişinin yardı-
mıyla kaldırılarak yola çekildi. Refüje
çıkarak asılı kalan otomobilde hasar
oluşmazken vatandaşların yardımı
ile kurtarılan sürücü vatandaşlara
teşekkür ederek yoluna devam etti.

Vatandaş hızır gibi yetişti

Suc orgutune
yenı ıddıaname

Karşı faaliyete geçildi
Şüphelilerden örgütün imamlarından
Mehmet Alp Ünlü'nün ise uzun süre ör-
gütte bulunduktan sonra ayrılan müş-
tekilerinden Özkan M'nin cep
telefonuyla ilgili araştırma yaptırdığı
belirtildi. İddianameye göre Ünlü, özel
telekomünikasyon şirketinde çalışan
şüpheli Nilüfer Ayır'ı arayarak fatura-
sını ödeyip ödemediği, erotik sitelere
girip girmediği gibi bilgileri elde et-
meye çalışarak Özkan M. hakkında ör-
gütten ayrıldığı için karşı faaliyete
başladığı kaydedildi.

Çete üyeleri tutuklandı
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. Dün adliyeye sevk edilen suç çetesi lideri M.A.'nın da aralarında bulunduğu 30 kişi tutuklandı

istanBul Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, M.A.'nın liderliğini

yaptığı bir suç çetesinin başta Esenyurt
olmak üzere İstanbul'daki bazı ilçelerde
yapılmakta olan inşaat projelerini gasp
ederek ele geçirdiği bilgisini edinerek ça-
lışma başlattı. İnşaat projelerini ele geçir-
dikten sonra çetenin sahte belgeler
düzenleyerek gasp ettikleri bu inşaat pro-
jelerini kendileri ait gibi göstererek sattık-
ları tespit edilmişti. Zorla el koydukları
inşaat projelerinin gerçek sahipleri hak-
kını hukuki yollarla aramaya çalıştıkla-
rında ise çetenin silahlı saldırı
düzenledikleri ve korkuttukları 
öğrenilmişti.

Birçok suça karıştılar

Suç  çetesinin yağma, silahlı yaralama,
rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve tehdit
gibi çeşitli suçlara karıştığı belirlenmiş ve
çalışmalarını tamamlayan organize polisi
tarafından 3 Mart günü İstanbul'un
Esenyurt, Küçükçekmece, Bakırköy, Ka-
dıköy, Maltepe, Başakşehir, Beylikdüzü,
Çatalca, Sarıyer, Şişli, Kağıthane ilçeleri
ile Mersin ve Muğla'da eş zamanlı ope-
rasyon düzenlenmişti. Gerçekleştirilen
operasyonlarda içlerinde M.A. ile birlikte

suç çetesinin üyeleri ve çeteye yardım
eden kamu görevlilerinin bulunduğu 49
şüpheli yakalanmıştı. Baskın yapılan ev ve
işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda
ise 13 silah , bin 866 mermi, çelik yelek ve
çok sayıda evrak ele geçirilmişti. 

Sadece 2 kişi serbest kaldı

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki

Organize Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün
Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Suç çetesi lideri M.A.'nın da aralarında
bulunduğu 30 kişi çıkartıldıkları mahke-
mece tutuklanarak cezaevine gönderilir-
ken, 17 şüpheli adli kontrol şartıyla
serbest kaldı. 2 kişi ise savcılıktaki ifadele-
rinin ardından serbest bırakıldı. DHA

Denizde babalarını

arıyorlar!
Sarıyer Kilyos açıklarında 10 Ocak günü
balıkçı teknesi ile Rus tankeri çarpışmış,
kazada teknede bulunan 6 kişiden, 3'ü
kurtarılmış 3’ü denize düşmüş, denize
düşen 2 balıkçı ölmüştü. Kayıp Yusuf
Coşkun ise hala bulunamadı. Coşkun’un
oğulları, “İnşallah babamız bulunur,
kabristanlığını yaparız” dedi

kaza sırasında teknedeki 6 kişiden
biri olan kayıp balıkçı Yusuf Coş-
kun’un küçük oğlu Ali Coşkun, şun-

ları söyledi: "O an biz kahvaltı ediyorduk, olay
çok ani gelişti. Yandan geminin vurmasıyla de-
nize doğru savruldum. O sırada geminin bizi sü-
rüklemesi durana kadar denizin içinde
boğuşuyordum. Bir anda nasıl olduysa anlama-
dım motorun yan tarafına doğru çıktım. Çıktı-
ğımda ‘baba’ diye seslendim, ilk ‘baba’ kelimesi
ağzımdan çıktı. Babam etrafta yoktu. Ağabeyi-
min sesini ve öteki geminin sesini duydum. Tek-
nemizde boğulan 3 kişi oldu, hiçbirinden ses
çıkmadı. Tekne tekrar alabora oldu, hepimiz sav-
rulduk. Tekneye çıkmaya çalıştık. Öteki gemiye
bağırdık. Gemiden ne far, ne ses hiçbir şey ol-
madı. Bize ne cevap verdiler, ne filika indirdiler,
ne can simidi attılar. Hiçbir kurtarma müdahale-
sinde bulunmadılar. Kazadan önce de ne ışık, ne
ses hiçbir uyarı olmadı. Bizi kurtaran balıkçı tek-
nesi olmasaydı, biz de gitmiştik. Zaten bizi aldık-
tan bir dakika sonra bizim tekne battı. O sırada
babamın gittiğini, öteki arkadaşlarımızın gittiğini
anlayınca perişan olduk.”

Evimizin direği gitti

"Bu tür olaylarda arama kurtarma çalışmaları 3
gün. 72 saat zorunlu arama var. Devletimiz, as-
keriyemiz sağ olsun 6 gün boyunca aralıksız ara-
dılar. İki arkadaşımızı buldular, babamızı
bulamadık. " diyen Ali Coşkun, şöyle devam etti:
"Devletimiz 50 gün sonra bir daha arama çalış-
ması yaptı. 3 gün daha arama çalışması oldu,
yine babamla ilgili bir iz bulunmadı. 6 gün zar-
fından sonra biz balıkçı tekneleri olarak teknenin
etrafını trol dediğimiz dipten tarama yaptık. 40-
50 tane tekne, bizim teknenin etrafında arama
çalışmasında bulunduk. Onlar da sağ olsun, yine
babamla ilgili bir emare bulamadık. Bu süre zar-
fında Sahil Güvenlik, TCG Alemdar su üstün-
den ve dipten arama çalışmasını yaptı. Ümidimiz
Allah’tan, ümidimiz yine var. Babam çıkmadığı
için ailemiz bunalımda. Çünkü yeri belli değil ve
hep ‘bugün çıkacak mı’ diye ümit içindeler. Tek-
nemiz battı. Babamız, evimizin direği gitti. Hayat
da devam ediyor. Sahip çıkmamız gereken ço-
cuklarımız, ailemiz var. Hayata tutunmaya 
çalışıyoruz.” DHA

Kazazedeyi yalnız

bırakmadı
taksim Meydanı'nda yaya geçidi bu-
lunmayan noktada yolun karşısına
geçmek isteyen genç bir kadına taksi

çarptı. Yaralanan genç kadını gören bir otel çalı-
şanı kadının yanına gelerek ambulans gelene
kadar kadının elini tuttu, kadına moral vermeye
çalıştı. Kaza, Taksim Meydanı'nda saat 08.00 sı-
ralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Taksim Meydanı'ndan Sıraselviler Caddesine
seyir halinde olan taksi sürücüsü Kadir Gürkan,
karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kadına
çarptı. Taksinin çarptığı kadın havaya fırlayarak
yere düştü. Kaza yaşandığını gören çevredeki va-
tandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar
üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müda-
halenin ardından yaralı genç kadını Taksim Eği-
tim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi
altına aldı. Vücudunda kırık tespit edilen kadının
durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yankesici
kameralara
yakalandı

Beşiktaş'ta bir bü-
feden alışveriş yapan
kadının arkasından

gelen Filistin uyruklu bir yanke-
sici, kadının cep telefonunu
çaldı. O anlar ise güvenlik ka-
merasına yansıdı. Beşiktaş Ci-
hannüma Mahallesinde
bulunan bir büfeden 12 Şubat
akşamı alışveriş yapan Aslı M.
(32), büfeden ayrıldığı sırada
cep telefonunun cebinde olma-
dığını fark etti. Bunun üzerine
Aslı M. , polise ihbarda bu-
lundu. Büfenin güvenlik kame-
ralarını incelemeye alan polis,
Aslı M.'nin arkasından gelen bir
kişinin yankesicilik yöntemiyle
cep telefonunu çaldığını belir-
ledi. Şüphelinin Aslı M.'nin ar-
kasından yaklaştığı ardından
cep telefonunu aldıktan sonra
hızlıca uzaklaştığıda güvenlik
kameralarına yansıdı.

Cezaevine gönderildi

Polis yaptığı çalışmalarda şüp-
helinin Filistin uyruklu Ali S.
(52) olduğunu tespit  etti. Ali S.
kısa sürede yakalandı. Şüpheli
emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edilirken çı-
kartıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

Adnan Oktar
hakkında cinsel
taciz iddiasında

bulunuldu.
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GEL FİKRİNİ SÖYLE
İstanbul’un nüfus bakımından en
büyük ikinci ilçesi olan Küçükçekme-
ce’de öne çıkan sorunları ve çözüm-

leri ilçe halkıyla birlikte konuşmak, kamucu bir
belediyecilik anlayışını hakim kılmak ve hem-
şehriciliği aşarak ortak bir kent kültürü yarat-
mak amacıyla 14 Mart Cumartesi günü “1.
Küçükçekmece Kent Çalıştayı” yapılıyor. Kü-
çükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği 1. Kü-
çükçekmece Kent Çalıştayı Sefaköy Kültür ve
Sanat Merkezi’nde yapılacak ve tam gün süre-
cek. Çalıştay’a sivil toplum kuruluşlarının, köy
ve yöre derneklerinin, ilçedeki üniversitelerin,
okul aile birliklerinin, meslek odalarının, sendi-
kaların ve kamu kurumlarının temsilcileri katıla-
cak. Çalıştayı’da “kentsel dönüşüm ve deprem,
kent yoksulluğu, eğitim, kültür, gençlik, engelsiz
kent ve sokak hayvanları” başlıklarından oluşa-
cak 7 “Çalışma Grubu” önce kendi aralarında,
sonra da sonuçları birlikte tartışılacak ve bir
sonuç bildirgesi yayınlanacak.

Her konuda söz sahibidir

Belediye Başkanı Kemal Çebi, 1. Küçükçek-
mece Kent Çalıştayı ile ilgili yaptığı açıklamada
“7’den 70’e tüm vatandaşlarımız kente dair her
konuda söz sahibidir. Çalıştay’da hem Küçük-
çekmece’nin temel sorunlarını konuşmak, hem
de söze, karara ve yetkiye vatandaşlarımızın ka-
tılımcılığını artırmak istiyoruz. O yüzden çalış-
tayın ana sloganını da “Gel Fikrini Söyle”
olarak belirledik. Küçükçekmece’de bulunan
bütün kurumların temsilcilerini, hiçbir ayrım
yapmadan çalıştaya davet ettik” dedi.

Kadınları resimlerle anlattı
Ressam Melek Nurlu Gündoğan, şiddetten neşeye, gerçekten hayale, kadının her halini 'Anlamak' başlığı ile tuvale yansıttı

Ressam Melek Nurlu Gündoğan,
daha önceki dört karma sergisinden
sonra ilk kişisel resim sergisini Akat-

lar Kültür Merkezi'nde açtı. Sanatçı 'Anlamak'
ismini verdiği çalışmasında 'kadını' anlattı.
Kahramanmaraş Pazarcıklı olan sanatçı; yöre
kadınlarından, yüzünde ve ruhunda şiddetin

izini taşıyan ve hatta neşeyle rakseden bir
başka kadına, kadının her halini tüvale yan-
sıttı. 

Portreler dikkat çekti

Resimleri, ağırlıkla kadın ziyaretçiler tarafın-
dan büyük beğeni toplayan sanatçının geç-

mişte, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) çatısı al-
tında mücadele veren bazı isimlerin portre ça-
lışmaları da dikkat çekti. Gölcük
Değirmendere'de çocuklara resim eğitmenliği
yapan ve daha önce de 'Çizgilerle Kadın' kari-
katür kitabı çıkan Gündoğan'ın sergisi 8-15
Mart tarihleri arasında gezilebilir.

D ünya'da birçok ülkeyi et-
kisi altına alan ve ölüm-
cül etkileri olan korona

virüsüne karşı harekete geçen Bü-
yükçekmece Belediyesi, vatandaş-
ların toplu olarak bulundukları
mekanları ve ulaşım araçlarını hij-
yenik bir ortam yaratmak için de-
zenfekte ediyor. Halkın yoğun
olarak bulunduğu ibadethaneler,
sosyal tesisler, spor tesisleri, kah-
vehaneler, kütüphaneler, dolmuş
ve taksi gibi ulaşım araçlarında
dezenfektasyon çalışmaları başla-
tan Büyükçekmece Belediyesi,
virüs tehdidi ortadan kalkıncaya
kadar tedbiri elden bırakmayacak.

Dezenfekte etmeye başladık

Korona virüsünün tüm dünyayı
etkilediğini belirten Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, "Ülkemizde Sağlık Bakan-
lığı ve ilgili kuruluşlar bu alanda
önemli bir mücadele yürütüyorlar.
Halkımızın yoğun şekilde kullan-
dığı büyük camiler, kütüphaneler,
sosyal tesislerimiz, belediye bina-
ları ve belediyenin yoğun şekilde
kullanılan salonlarını Sağlık Ba-
kanlığı’nca tescil edilmiş ve bu işe
en uygun olan dezenfektasyon
malzemeleri ile dezenfekte etmeye
başladık. Bunun faydası oldu-
ğunu biliyoruz, arkadaşlarımız ge-
rekli araştırmaları yaptılar" dedi. 
"Hepimiz kendimize görev edin-
meliyiz, her şeyi Sağlık Bakan-

lığı’ndan veya başka kurum ve ku-
ruluşlardan beklemeden, bulun-
duğumuz yerlerde vatandaşın
yoğun şekilde kullanmış olduğu
yerleri dezenfekte etmemizin çok
önemli olduğunu düşünüyorum"
diyen Akgün, "Çokta etkili oldu-
ğunu anladık ve devam ediyoruz.
Bilinçlenmek ve doğru zamanda
doğru iş yapmak zorundayız. Va-
tandaşımızın da duyarlı olması,
kendisini koruması lazım. Toplu-
luklardan uzak durmak lazım.
Ama toplanma yerlerini de bizim
dezenfekte etmemiz, virüse karşı
tedbir almamız lazım, koruyucu
tedbirler almamız lazım şimdi biz
de onu yapıyoruz" ifadesini 
kullandı.

MEHMET ALİ ÇATAL

HER SEYI DEVLETTEN 

OKUMANIN ONUNDE 
HICBIR BAHANE YOK
Avcılar’da yaşayanların binlerce kitaba elektronik ortamda istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekleri
uygulama “Oku Avcılar”ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı
Turan Hançerli, "Okumanın önünde artık hiçbir bahane ve engel yok” ifadelerini kullandı

avcılar Barış Manço Kültür Merke-
zinde gerçekleşen "Oku Avcılar" tanı-
tım toplantısına İlçe protokolü, Siyasi

parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda
vatandaş katıldı. Toplantıda konuşma yapan
Başkan Hançerli, "Avcılar’da güzel şeyler oluyor
olmaya da devam edecek. Çünkü Avcılar güzel
insanlar kenti. Gerçekten çok heyecanlıyım. Be-
lediye başkanı olduktan sonra onlarca, yüzlerce
fikir geldi. Bu proje anlatılır anlatılmaz çok heye-
canlanmıştım ve ‘bunu yapmalıyız’ dediğim
ender ve özel bir proje. Düşük bütçelerle büyük
işler yapma iddiasındayız. Bu dev proje de çok
makul fiyatlarla hayata geçirildi" diye konuştu. 

Bir öğrencim var kitap kurdu

‘Oku Avcılar’ uygulamasının Türkiye’de ilk defa
binlerce kitaba aynı anda erişilebilme özelliği ta-
şıdığının altını çizen Hançerli, "İyi şeyler yapıyo-
ruz ve iyi şeyler insanlara ulaştığında tarifsiz
mutlu oluyoruz. Şu ana kadar 10 bin civarında
kişinin uygulamayı indirdiğini biliyoruz. Bu sayı-
nın 250 bin olacağını düşünerek projenin alt ya-
pısını ona göre hazırladık. Umarım yoğun ilgi
sebebi ile 250 bin yetmediği için arttırmamız ge-
rekir" şekillinde konuştu. Ekonomik koşulların
değişmesi sebebi ile kitap için bütçe ayırmanın
zorluğuna da değinen Hançerli konuşmasını
şöyle sürdürdü: "Kitap okumak son derece
önemli. Birçok çocuğumuz kitap alabilmek için
biriktirdikleri harçlıklarını vermek zorunda kalı-
yorlar. Yakın zamanda katıldığım bir etkinlikte
bir öğretmenin anlattıkları beni çok etkiledi. “Bir
öğrencim var kitap kurdu. Yemek paralarını bi-
riktirerek kendine kitap alıyor. Ona ‘artık kitap
almak için yemek harçlığını biriktirmene gerek
kalmadı. Çünkü artık ücretsiz olarak Oku Avcı-

lar’dan bu kitaplara ulaşabilirsin’ dedim. Bu uy-
gulama beni çok mutlu etti” dedi. Ben de yaptı-
ğımızın işin ne kadar kıymetli olduğun bir kez
daha anladım. Çocuklarımızın harçlıkları artık
ceplerinde kalacak" ifadelerini kullandı. 

Sevdiklerinize hediye edin

Projeye destek veren ilçe protokülüne ve projede
emeği geçenlere destekleri için teşekkür eden
Hançerli; "Her birinizin kütüphanemizin birer el-
çisi olacağınızı umuyorum. Sizler de ücretsiz
binlerce kitabı yakınlarınıza, sevdiklerinize he-
diye edebilirsiniz. Heyecanımızı paylaştığınız

için bütün katılımcılara teşekkür ederim. Bu hiz-
met paylaşıldıkça mutluluğumuz artacak. Oku
Avcılar! Okumanın önünde artık hiçbir bahane
ve engel yok" dedi. Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli’nin konuşmasının ardından kür-
süye çıkıp konuşma yapan QR Kütüphane Hi-
perkitap İletişim Partneri Can Çobanoğlu,
Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erkan
Kandemir, Eğitim-İş Şube Başkanı Oğuz Akkaş,
Halk Eğitim Merkezi Müdür Mehmet Nasip
Sırnaç, Türk Eğitimsen Avcılar İlçe Başkanı
Osman Öner eğitime katkılarından dolayı Han-
çerli’ye teşekkür ettiler. YAKUP TEZCAN

Newton’un Kaskı üçüncü oldu
Bağcılar Belediyesi
Enderun Yetenekli Ço-
cuklar Merkezi öğren-

cileri, bu yıl 5.’si düzenlenen
Marmara Mekatronik ve İnovas-
yon Günleri’nde (MİG) katıldık-
ları yarışmada 2 projeyle ilk üçe
girmeyi başardı. Öğrencilerden
Hasan Mahmut Kaykun "Dijital
Su Sigortası" çalışmasıyla ikinci;
Nisanur Yıldırım da “Newton’un
Kaskı 4.0” çalışmasıyla üçüncü
oldu. Motosiklet sürücüleri
Newton kaskı takmadan motor
çalışmıyor.

7-8 Mart'ta yapıldı

Marmara Üniversitesi Mekatro-
nik Mühendisliği bünyesindeki
akademisyenler ve Marmara
Üniversitesi öğrenci kulüpleri ta-
rafından organize edilen mekat-
ronik proje yarışması temalı
“Mekatronik ve İnovasyon Gün-
leri” (MİG) 7-8 Mart 2020 tarih-
lerinde düzenlendi. Türkiye
genelinde mühendislik ve tekno-
lojik alanlarda eğitim alan öğren-
cilerin ve ilgili kişilerin projelerini
aynı platformda yarıştırma im-
kânı sunan Robot ve bilimsel
proje etkinliğine Bağcılar Beledi-
yesi Enderun Yetenekli Çocuklar
Merkezi’nde eğitim gören öğren-

ciler de katıldı.

Kazaların önüne geçilecek

Vakıf üniversiteleri, devlet üniver-
siteleri, meslek yüksek okulları,
lise ve ortaokul öğrencileri ile
yurtdışından, uluslararası üniver-
sitelerden de yarışmacılar katıl-
dığı platformda Enderunlu
öğrencilerden Hasan Mahmut
Kaykun “Dijital Su Sigortası”
isimli projesini; Nisanur Yıldırım
da “Newton’un Kaskı 4.0” çalış-
masını sergileme imkanı buldu.
“Newton’un Kaskı 4.0” projesi
sayesinde kazaların önüne geçil-
mesi amaçlanıyor ve böylece
topluma fayda sağlaması 
öncelikli hale getiriliyor.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü 
salgınına karşı tedbirlerini arttıran Büyük-
çekmece Belediyesi, halkın yoğun olarak 
bulunduğu alanlarda dezenfektasyon çalış-
maları başlattı. Belediye Başkanı Akgün,
"Hepimiz kendimize görev edinmeliyiz, her
şeyi Sağlık Bakanlığı’ndan veya başka kurum
ve kuruluşlardan beklemememeliyiz" dedi

BEKLEMEYIN

Büyükçekmece’de devam eden temizlik çalışmalarına ilişkin konuşan Belediye Başkanı Hasan
Akgün, “Vatandaşlarımızın sağlığını oldukça önemsiyoruz. Bunun için sıkı çalışıyoruz” dedi.

Kemal
Çebi

Turan
Hançerli
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Asıl suçlu sen 
ne yapıyorsun?

C orona virüsünün ülkemize geldiği şu günlerde
Akdeniz, Libya hatta Suriye gibi diğer birçok
gerçek gündem yeniden gölgede kalmış oldu.

Ve ilk Coruna virüsüne yakalanan Türk'ün İstanbul
Çapa'da olduğu haberlerini alırken asıl gündemlerin
arasında kalanların başında gelen diğer asıl bir konu
da çeper dibinde dedikodular yaratıp, onun bunun
hakkında konuşanların kendilerinin ne yaptığı 
konusudur.

Aslında nezlenin bir başka kolu olan ve bana sora-
cak olursanız abartılmaması gereken ve asıl mesele-
nin birilerinin ürettiği yeni cihazları başta gümrük
kapılarını, hastanelere ve o çok konuşan ama konuş-
tuğunu sorgulamayan ağızlara taktığımız maskeleri
satmak olan bir konu olduğunu anlamak yeterken
bizim asıl gündemimizle yani ülkenin olduğu gibi
başta çok kültürlüler olmak üzere bizlerin ne 
yaptığıdır.

Evet, hemen hemen her Ardahan'lının kapısına git-
tiği, insanlığını gördüğü ama onun yaşadığı sorun
karşında olduğu gibi her yaşanan sorun karşısında
sus-pus olup, üç maymunu oynayanlar gibi davranan
bizlerin Ardahanlı İşadamı Yakup Süt'ün kardeşleri
ile birlikte tutuklanıp, içeri alınmasını normal bir
durum olarak görmek gibi onca sorunların olduğu şu
günlerde, son günlerde ele aldığım ve anlatmaya ça-
lıştığım Kültür Evi seçimleri ve bu seçimlerde aday
olanların, aday olanların listesinde yer alanların ve
bu adaylara oy verecek olanların ne yaptıklarıdır.

Bu seçimler ardından yapılamayanaları yaparak
ortaya koyan ve bu yaptıkları ile birilerinin iştahını
kabartan federasyonumuzun da seçimlerinin olduğu
bir süreçte İstanbul'un en büyük ilçesi olan Esen-
yurt'ta kültürden, sosyal hayattan uzak bir yapının se-
çiminin de bu kadar büyütülmemesi gerekir derken
asıl konunun bu kurumun yanı sıra diğer oluşumların
ne yaptığını sorgulayıp, kendilerinin ne yaptığını sor-
gulamayan tiplerdir.

CHP Genel Başkanının son bir yıldır katıldığı her
toplantıda, mitinglerde yaptığı onca konuşması ar-
dından 'Tamam Erdoğan'dan şikayetçisiniz, ekonomi
yerlerde, emekliler zorda, iş adamları sıkıntıda kısa-
cası durum iyi değil diyorsunuz da ey millet, halkım
siz ne yapıyorsunuz, gelene ağam, gidene paşam
deyip alkışlayan da siz değil misiniz?' derken bunu
kime diyor diye bile düşünmeyen şu an sen bu yazıyı
okuyan başta sen olmak üzere benden, çok kültürlü-
lerden yakınanlara önemli bir soru sormuyor mu?

Ve bu soruya cevap vermeyenlerin yine bizler oldu-
ğunu yani, 'Asıl suçlu olan sen ne yapıyorsun?' derken
bunu kime, kimlere diyor?

Bilmem ama gerek çok kültürlülerin seçimi, gerek
federasyonun gerekse her an ilan edileceği söylenen
genel bir seçimin beklendiği ülkede asıl tartışılması
gerekenin corona virüsü değil, Akdeniz ne oldu, Lib-
yada ne yaptık, Suriye'de son durum nedir gibi konu-
ları sorarken kendimizin de ne yaptığını neden
sormaz, sorgulamayız acaba?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ihtiyaç fazlası olarak nitelediği ve Yenikapı Miting Alanı'na çektirdiği
araçları araştırmak üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporunu açıkladı. Raporda “İhtiyaç
fazlası olarak sergilenen araçların makam araçları olmadığı, hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir" 
denildi. CHP ve İYİ Partili üyelerin şerhinde ise raporun gerçekleri yansıtmadığı belirtildi 

İ BB Meclisi'nde, "israf" araçları konu-
sunu araştırmak üzere kurulan komis-
yon çalışmasını 5 buçuk ayda

tamamladı. Komisyonun raporu İBB Mecli-
si'nin gündemine sunuldu. Raporun "Tespit
ve Değerlendirme" başlığı altında, “Başkanlık
makamına sorduğumuz sorulara uzun bir
süre cevap verilmemiştir. Mecliste konuyu
dile getirmemiz neticesinden gecikmeli de
olsa cevaben komisyonumuza gönderilen
dosya herhangi bir üst yazı olmadan, imza-
sız ve kaşesiz olarak gönderilmiştir. İkazları-
mız neticesinden yeniden düzenlenmiş,
imzalanmış ve komisyonumuza ulaştırılmış-
tır. Bilgi almak amacıyla komisyonumuza
davet ettiğimiz bürokratlar engellenmek is-
tenmiş, komisyona gelen ve bilgi veren büro-
kratlar ise bir süre sonra görevden el
çektirilmiştir. Bu ve benzeri durumlar nede-
niyle komisyonumuza doğrudan bilgi akışı
kısıtlanmıştır” değerlendirmesi yapıldı. 

Bedelsiz araçlar sergilendi

Müdürlüklerden gelen cevapların doğrudan
komisyona ulaştırılması konusunda yapılan
başvurulara bir cevap verilmediği vurgula-
nan raporda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın
Tasarruf Tedbirleri kapsamındaki genelge
doğrultusunda İBB'nin de araç iadeleri yap-
tığının tespit edildiğine dikkat çekildi. Ra-
porda, “08.09.2019 tarihinde Yenikapı'daki
Miting alanına 731 adet aracın getirildiği be-
lirlenmiş olup komisyonumuzca tespit edilen
noktalar; Destek Hizmetleri Müdürü'nün
24.12.2019 tarihinde komisyonumuza ver-
diği beyanında, bankaların promosyon araç
olarak tahsis ettiği ve kiralık olmayan araçla-
rın da alana götürülmüş olduğunu ifade et-
miştir. Bedelsiz olarak kuruma tahsis edilen
bu ve benzeri araçların israf olarak görülme-
sinin uygun olmadığı komisyonumuzca de-
ğerlendirilmiştir. İdare tarafından iletilen
yazılarda alana çekilen 120 adet aracın mü-
teahhit firmalar tarafından bedelsiz olarak iş
denetim kapsamında tahsis edilen ve kiralık
olmayan araçlar olduğu belirtilmiştir. İhale
şartnameleri kapsamında iş denetiminin sağ-
lanması için kuruma bedelsiz ve iş süresince
tahsis edilen bu araçlar için herhangi bir
ödeme yapılmaması nedeniyle israf olarak
görülmesinin uygun olmadığı komisyonu-
muzca değerlendirilmiştir” denildi. 

Hizmet araçları da getirildi

“Yenikapı'ya çekilen, müteahhit ve promos-
yon ürünü dışındaki araçların müdürlükler
tarafından gönderilen yazılarda da belirtil-
diği gibi itfaiye, otobüs, kamyon, evde sağ-
lık hizmeti, zabıta hizmetleri gibi belediye
hizmetlerinde kullanılan araçların hizmet
aracı olduğu, makam aracı olmadığı tespit
edilmiştir” denilen raporda, “Yenikapı'ya
götürülen araçlardan bir kısmının belediye-
nin öz malı olan resmi araçlar olduğu tespit
edilmiştir. Yenikapı'ya gönderilen araçlar-
dan bir kısmının, alana gönderildikten
sonra hizmet ihtiyacına binaen geri çekil-
diği, ilgili müdürlükler tarafından bir süre
daha kullanıldığı komisyonumuzca tespit
edilmiştir. İlgili birimlerden gelen cevabi ya-
zılarda toplam 36 adet aracın, makam aracı
olduğu ifade edilmiştir. Ancak yapılan ince-
lemede bu araçların Müdürlük hizmetine
tahsis edilen ve aktif olarak müdür yardım-
cısı ve şef pozisyonlarında görev yapan per-
sonelin kullandığı hizmet araçları olduğu
tespit edilmiştir. Hizmet kalitesi ve çalışma
verimliliğinin arttırılması amacıyla yapılan
bu uygulamanın israf olarak görülmesinin
uygun olmadığı komisyonumuzca değer-

lendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. 

Kamuoyu yanıltıldı

Yenikapı'ya gönderilen araçların bir kısmının
24 Haziran 2019 tarihinden sonra yapılan
araç kiralama ihaleleri ile kurumlara alındığı
ve sonra ihtiyaç fazlası gibi gösterilerek alana
gönderildiği ifade edilen raporda, “İhtiyaç
fazlası gibi görülüp alana gönderilen bu
araçların 23 Haziran seçimleri sonrası neden
kiralandığı anlaşılamamıştır. Destek Hizmet-
leri Müdürü'nün 24.12.2019 tarihli komisyo-
numuza verdiği beyanında, Yenikapı'ya
gönderilip iade edilen araçlardan sonra ilgili
birimlerden yoğun bir şekilde araç talepleri
geldiği ve bu taleplerin karşılanamadığı ifade
edilmiştir. Komisyonumuzca araç ihtiyacı
olan bir kurumda ihtiyaç fazlası denilip araç-
ların Yenikapı'ya gönderilmesinin kamuo-
yunu yanıltmaya yönelik olduğu
değerlendirilmiştir. 24 Haziran sonrası yapı-
lan araç kiralama ihalelerinde önceki dö-
nemlere göre ciddi fiyat farklılıkları tespit

edilmiştir" bilgisi verildi. 

İsraf değil hizmet 

Raporun sonuç bölümünde ise "Sonuç ola-
rak komisyonumuzca yapılan araştırmalar,
incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde;
08.09.2019 tarihinde Yenikapı Miting ala-
nına gönderilen araçların bir kısmının ihale
kapsamında bedelsiz olarak tahsis edilen
müteahhit firmalara ait araçlar olduğu, bir
kısmının zaten İBB'nin öz malı olduğu, geri
kalan kısmının ise İBB'nin çeşitli işlerinde
kullanılan hizmet aracı olduğu belirlenmiştir.
Hizmet amaçlı olarak kullanılan bu araçların
israf olarak değerlendirilmesi ve bu şekilde
kamuoyunu yanıltıcı nitelikte beyan edilmesi
komisyonumuzca doğru almadığı kanaatine
varılmıştır. Komisyonumuzca edinilen bu
bilgiler ışığında yukarıda da belirtildiği üzere
Yenikapı Meydanı'na, ihtiyaç fazlası olarak
götürülen araçların makam araçları olma-
dığı, hizmet araçları olduğu tespit edilmiş-
tir"ifadeleri yer aldı. 

ISTANBULLU 
KIME INANSIN!

İBB Meclisi Araştırma Komisyonu'nun ya-
yımladığı raporun ardından İBB'den zehir
zemberek bir açıklama yapıldı. Açıklamada
rapordaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı
belirtilerek, “İBB yönetimi, komisyona her
türlü bilgi ve belgeyi sundu. Hizmet araç-
ları iade edilmedi ve iade nedeniyle bele-
diye hizmetleri aksamadı. Ayrıca,
Komisyon raporunda iki seçim arasında
517 lüks aracın firmaya iade edildiği, işçi-
lerin promosyon parasıyla lüks araçların
alındığı bilgilerine yer verilmedi. CHP
Grubu da rapora karşı bir muhalefet şerhi
yayınladı” denildi. 

517 araç iade edildi

Açıklamada İBB Meclisi Araştırma Komis-
yonu’nun CHP’li üyeleri tarafından hazırla-
nan 'Yenikapı Araçlarını Araştırma
Komisyonu Muhalefet Şerhi Raporu'na
atıfta bulunularak, İSKİ’de geçmişteki 990
araç yerine bu yıl 750 araç kiralanarak
240 araç azaltıldığı belirtildi. CHP'nin şer-
hinde “Söz konusu 240 aracın yakıt, şoför
ve kiralama maliyeti aylık 3 milyon lira edi-
yor. Bu da binlerce öğrenciye burs, bin-
lerce bebeğe süt anlamına geliyor” denildi.
İki seçim arasında AK Parti ve Valilik yöne-
timindeki İBB’nin 517 lüks makam aracını
firmaya iade ettiğine dikkat çeken şerhte,
“İBB, hiç yapmadığı bir şeyi yangından
mal kaçırır gibi, seçimi kaybedeceğini bil-

diğinden Grand Sharoke Jeep, Audi A6 ve
A4, Passat marka lüks makam araçlarını
iade etmiştir. İki seçim arası neden 517
aracı iade edip İSKİ’de 997 araç kiralama
kararını alıyorsunuz? İBB’den 1247, İS-
Kİ’den 240, İETT’den 35 araç iade ediliyor
ve işler aksamadan devam ediyorsa, bu
araçların hizmet için değil birilerini getirip
götürmek için kullanıldığı ispat edilmiş ol-
muyor mu?” bilgisi yer aldı. 

Neden lüks araç aldınız?

AK Parti yönetimi döneminde bankalardan
promosyon olarak araç alındığının hatırla-
tıldığı muhalefet şerhinde, “İşçilerin maaş
ödemelerini yaptığınız hesaplardan pro-
mosyonu neden lüks araç olarak alıyorsu-
nuz? Doğrusu bunu da nakit olarak işçilere
pay edip, onların alın terini yine onlara
ödemek değil miydi?” diye soruldu. İETT
araç ihalesine AK Parti’nin raporunda hiç
değinilmediğine dikkat çeken açıklamada,
“Komisyonda soru olarak sorduğunuz,
ancak hiç değinmediğiniz konulardan biri
de İETT. 2 Eylül 2019 tarihli araç ihalesinin
iptal nedeni, tekliflerin yüzde 2’lik kasko
bedelinin üstünde olması ve 175 olan araç
sayısının 35 araç azaltılarak 140’a düşü-
rülmesidir. 30 milyar lira borçla devralınan
İBB’de, vatandaşlarca kabul görmüş tasar-
ruf tedbirlerinin arttırılarak devam etmesini
öneriyoruz” ifadelerine yer verildi.

RAPOR GERÇEĞİ 
YANSITMIYOR!

Maltepe'de 'Süreç'

SERgİSİ Sİzİ 
BEkLİYoR

seda Özdemir’in
“Süreç/Process” is-
mini taşıyan ikinci

kişisel sergisi, Prof. Dr. Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde
açıldı. Çini, minyatür ve sulu-
boya eserlerini sanatseverler ile
buluşturan Özdemir, çeşitli
sanat dalları arasındaki bu geç-
işleri bir süreç olarak tanımla-
yarak sergisinin ismi yaptığını
söyledi. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Fakültesi Geleneksel
Türk Sanatları bölümünden
mezun olan Özdemir, ziyaretçi-
lere minyatür ve çini tekniğiyle
yaptığı eserleri ile Türkiye’nin
kültürel zenginliklerini ve mo-
tiflerini tanıttı. Özdemir’in,
Uzakdoğu ve Avrupa mitoloji-
sinde binlerce yıllık geçmişe
sahip olan ejderhaları resmet-
tiği eserleri, Yin Yang isimli
Uzakdoğu felsefesini yansıttığı
çalışmaları, mitolojide önemli
bir yere sahip olan lotus çiçekli
çalışmaları büyük ilgi gördü.
Özdemir, Osmanlı paşaları-
nın portrelerini ve yaşamını an-
lattığı eserlerini de
sanatseverler ile buluşturdu.
Özdemir’in sergisi 16 Mart’a
kadar Galeri Maltepe’de ziya-
retçilere kapılarını açık tutacak.

Servislere 
kADIN şoföR

Toplumsal cinsiyet
eşitliği politikaları ile
çalışan Beylikdüzü

Belediyesi’nin Çarşamba ve
Pazar günleri kurulan Beylik Pa-
zarı’na vatandaşların rahat bir
şekilde ulaşması için verdiği ser-
vis hizmetinde kadın şoförleri is-
tihdam etmesi vatandaşlardan
büyük beğeni topluyor. Beylik
Pazarı’ndaki servislerde görev
yapan kadın şoförlere, erkek
meslektaşlarının da destek verdi-
ğini belirten Kırlangıç AŞ Genel
Müdürü Engin Erişir, “Kadınlar,
Beylikdüzü Belediyesi ve Kırlan-
gıç şirketi olarak bizlerin de kat-
kılarıyla önümüzdeki süreçte,
sadece servis şoförlüğünde değil,
her sahada, daha çok işin içinde
olacaklar” dedi.  

Güzel tepkiler alıyoruz

Toplumsal cinsiyet eşitliği politi-
kaları çerçevesinde, kadın istih-
damını arttırmaya yönelik
çalışmalarını sürdürdüklerini
söyleyen Kırlangıç AŞ Genel
Müdürü Engin Erişir,“2019 yılı-
nın Şubat ayında ilk kadın şofö-
rümüz pazar servislerimizde
görev aldı. İlerleyen süreçte, ka-
deme kademe kadın şoför sayı-
sını arttırdık. Şu anda, pazar
servislerimizde dört kadın şoför
görev yapıyor. Vatandaşlarımız-
dan da kadın şoförlerle ilgili te-
şekkür mesajları ve kadın
şoförlerin sayısının daha da artı-
rılması yönünde talepler alıyo-
ruz.” diye konuştu. Kadın şoför
uygulamasının toplumdaki
kadın şoförlere yönelik olumsuz
önyargıyı kırmak adına da iyi bir
adım olduğunun altını çizen
Genel Müdür Engin Erişir, açık-
lamasında “Toplumda, kadın
şoförlerin acemi ve kontrolsüz
olduğu şeklinde yanlış bir kanı
var. Tam aksine, kadın şoförler,
erkek şoförlerden daha dikkatli,
daha eğitimli, anne oldukları için
de daha kontrollüler, daha emni-
yetliler. O bakımdan da ben, er-
keklerden bir adım önde
olduklarını düşünüyorum” dedi.

Beylikdüzü'nde kadın
istihdamını arttırmaya yönelik
çalışmaları kapsamında, pazar
servislerinde çalışan dört kadın
şoför, erkek meslektaşlarından

destek, vatandaşlardan ise
büyük ilgi görüyor

İDLİB’E 8 TIR 
İNSANİ YARDIM
Bayrampaşa Belediyesi, İnsani
Yardım Vakfı (İHH) ve Mega Center
İstanbul Gıda Sitesi işbirliği ile İdlib
ve kırsalında bulunan sivillere 8 TIR
insani yardım malzemesi gönderildi

Bayrampaşa Belediyesi, Mega Cen-
ter İstanbul Gıda Sitesi ve İnsani Yar-
dım Vakfı (İHH) işbirliği ile son

zamanlarda saldırıların hedefi haline gelen İdlib’e
8 TIR insani yardım malzemesi gönderildi. Gıda
maddesi yüklü TIR’lar Bayrampaşa Kocatepe
Mahallesi’ndeki Mega Center’den dualarla İdlib’e
uğurlandı. Konvoyda bulunan insani yardım mal-
zemeleri bölgedeki sivillere dağıtılacak.
Uğurlama programına Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra Bayrampaşa
Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Mega Center yöne-
timi, İHH yetkilileri, Bayrampaşa Belediye Baş-
kanı Yardımcıları Naser Şimşek ile Yalçın Sırakaya
ve hayırsever vatandaşlar katıldı.

Duyarsız kalamayız

TIR’ları uğurlama töreninde konuşan Başkan
Atila Aydıner, “Mazlumların yanında olmak ve
onların duasını almak mecburiyetindeyiz.  O ne-
denle İdlib’deki kardeşlerimizin de acısına duyar-
sız kalamayız. Suriye'de yaşanan insanlık dramına
tüm dünya gözlerini yumsa da merhamet abidesi
Türkiye Cumhuriyeti, mazlumların ve masumla-
rın yanında yer almaya devam edecektir. İdlib’deki
kardeşlerimiz için gıda malzemesi yüklü 8 TIR’ı
Bayrampaşa’dan dualarla uğurluyoruz. Katkı
sağlayanlara da teşekkür ediyoruz” dedi.

İBB Meclisi Araştırma Komisyonu’nun raporu 
sonrası AK Partili ve MHP’liler farklı, CHP ve

İYİ Partililer farklı yorumlarda bulundu.
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Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İçin Hastabaşı Tıbbi Monitör ve Küvöz
Alımı 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 : 2020/129439
1-İdarenin
a) Adresi : Peykhane Caddesi No: ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124530869 - 2125180712
c) Elektronik Posta Adresi : ism34satinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Tıbbi Cihaz AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 

ilgili deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici, alım konusu malların teslim programına uygun olarak 

Cihazı talep eden kuruma teslimini sağlamak için sözleşme imzalama 
tarihinde malların teminine başlayacaktır. İdarenin yazılı siparişine 
istinaden en geç 45 (kırkbeş) takvim günü içinde cihazın montajı 
tamamlanmış ve cihaz çalışır halde teslim edilmiş olacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Peykhane Cad. No:8 

Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.04.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan
(in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Rek-
lam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.
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.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanı-
lan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) ÜTS
sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin, ÜTS’de Sağlık
Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler yukarıda bahsedilen
kayıt işlemi tamamlanmış ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları ihale dosya-
sında sunacaktır.
b) Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsa-
mındaki ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili internet adresinden kontrolleri yapılacak
olup, kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c) Tedarikçi firmalar ve Tıbbi Cihaz Yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle ÜTS’de
“kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” durumunda olmalıdır.
d) Ürüne ait teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı ÜTS kaydı gerektiriyorsa her ürüne ait ÜTS
Barkod numaralarının birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmeli veya ekinde liste halinde verilmelidir.
e) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas malzemenin dışında, teknik şartnamede alıma esas
malzemeyle birlikte verilmesi istenen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler tek-
lif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalat-
çının yazılı beyanı verilecektir. Beyan verilen ürünler için ÜTS kaydı aranmayacaktır.
f) İstekliler teklif ettikleri ürünlerin markasını ve modelini gösteren belgeyi ihale dosyası içerisinde suna-
caklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
a-) KATALOG: Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların teknik şartname  belirtilen şartlara uygunluğunu
teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların  teklif dosyası içerisinde verilmesi gerek-
mektedir. Ayrıca teknik şartname maddelerinin hangi sayfada olduğunu belirten işaretlemenin kata-
logda yapılması gerekmektedir. Sunulan katologlar üzerine birim fiyat teklif cetvelindeki kalemlerin sıra
numaraları belirtilecektir.
b-) DEMONSTRASYON: Komisyonun gerekli görmesi halinde isteklilerden demonstrasyon (demo)  iste-
nebilir.  Demo esnasında cihazın şartnamenin bütün özelliklerine uyup uymadığı tek tek kontrol edile-
cek ve gerekirse test cihazlarıyla ile DEMO yapılacak ve DEMO raporu düzenlenecektir. İstekli gerekli
test cihazları ve aletlerini sağlamakla yükümlüdür. İdarenin belirleyeceği yer ve tarihte demostrasyonu
gerçekleştirmeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c-) İstekliler, garanti sonrası yedek parça ihtiyacının karşılanması için, teklif edilen cihaza ait tüm yedek
parçalar ile ömürlü parçaların adını, kullanım ömrünü, garanti süresini, fiyatını içeren listeyi Türk Lirası
olarak vereceklerdir.Bu listede yer alan yedek parçaların cihazın kullanım ömrü süresince taahhüt edi-
len fiyatlarını geçmeyecek şekilde temin edileceğine dair isteklinin ve üretici/ithalatçı firmanın taahhü-
dünü ihale işlem dosyasında sunacaklardır.Yedek parçalar ile ömürlü parçalar için teklif edilen fiyatlar
rayiç fiyatlara uygun olacak ve toplamı cihaz bedelinin % 200'ünü geçmeyecektir. İstekli tarafından bu
listede kasden veya sehven belirtilmeyen yedek ve ömürlü parçalar ücretsiz olarak değiştirilecektir.
d-) TEKNİK ŞARTNAME UYGUNLUK BELGESİ:İstekliler cihazın/cihazların hangi ........marka, ........model
ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen
şartnameye uygunluk belgelesini teklifle birlikte mutlaka verecektir. Bu uygunluk belgesi, firmanın an-
tetli kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin her sayfasında buluna-
caktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun
cevaplar verilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma
Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

HASTABAŞI TIBBİ MONİTÖR VE KÜVÖZ SATIN ALINACAKTIR
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI -İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1148898)

EKONOMİ

İ kinci el online pazarda
şubat ayında araç fi-
yatları ocak ayına kı-

yasla yüzde 12,1, 2019
Aralık ayına kıyasla ise
yüzde 23,7 arttı. Satış
adetlerinde de geçen
aya göre yüzde 9,
geçen senenin aynı
dönemine göre yüzde
24 artış gerçekleşti.
Otomotiv Distribütör-
leri Derneğince (ODD)
INDICATA verilerine da-
yandırarak hazırlatılan
ikinci el online pazar rapo-
rundan derlediği bilgilere göre,
şubat ayında Türkiye ikinci el online
otomobil ve hafif ticari araç pazarında
toplam 157 bin 483 adet satış gerçekleşti. Bun-
ların 126 bin 671'i binek araç, 30 bin 812'si ise hafif ticari
araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı
yüzde 80,4, hafif ticari araçların payı yüzde 19,6 olarak
belirlendi. Satışlarda geçen aya göre yüzde 9, geçen se-
nenin aynı dönemine göre yüzde 24 artış gerçekleşti.

Her 10 araçtan 9'u satıldı

Şubat ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana
çıkan araç adedi 172 bin 123 olarak kayıtlara geçerken,
ilana çıkan araçların yüzde 92'si satıldı. Geçen aya göre

ilana çıkan ve satılan araç
oranında yüzde 3’lük, geçen

senenin aynı dönemine
göre yüzde 35’lik bir artış
gerçekleşti. Segment ba-
zında ele alındığında
ikinci el online pazarda
şubat ayında yüzde
41,8 pay ve 52 bin 896
adetle en çok C seg-
menti araçlar satıldı.

Ardından yüzde 23,1
pay, 29 bin 240 adetle B

segment ve yüzde 18,3
pay, 23 bin 192 adetle de D

segment araçlar sıralandı.
Lüks sınıfını temsil eden E ve F

segmentlerinde ise 11 bin 103 adet
araç satılırken, segmentin toplam satış-

lardaki payı ise 7,3 oldu.

40 bin TL'lik araç 50 bin TL oldu

Şubat ayında fiyat trendi tabloları incelendiğinde, seg-
ment bağımsız olarak bakıldığında, şubat ayında, 2.el
online pazarda araç fiyatlarında geçen yılın aralık ayına
göre ortalama yüzde 23,7 artış gerçekleşti. Bu artış, ara-
lık ayında 40 bin liraya alınabilen bir aracın fiyatının, şu-
batta yaklaşık 49 bin 500 liraya yükseldiği anlamına
geliyor. İkinci el online pazarda ocak ayına kıyasla ise
fiyat yükselişi, yüzde 12,1 seviyesinde ölçülü.

Bu yılın şubat ayında ikinci el online pazarda araç fiyatları, ocak ayına göre
yüzde 12,1, 2019 yılının aralık ayına göre de ortalama yüzde 23,7 artış gösterdi

İkİncİ el pİyasası
patladı gıttı

Satışlar araçların yaşına göre değerlendirildiğinde, şubat
ayında ikinci el online pazarda 16 yaş araçlar yüzde 12,1'le
en yüksek paya sahip oldu. Ardından yüzde 11,4'le 4 yaş ve

yüzde 9,5 ile 5 yaş araçlar sıralandı. Öte yandan, 12 ülkede günde
8 milyondan fazla veriyi tarayan INDICATA'nın 2016 yılında faaliyet-
lerine başlayan Türkiye ofisi, 4 yıldır Türkiye ikinci el online pazarın-

daki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka ve
modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili ba-

yiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri,
galeriler, finans kuruluşları) sunuyor. INDICATA tarafından
raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye'de ikinci el ti-

careti ile uğraşan, 40 binden fazla kurumun halka
açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende

fiyat hareketleri izlenerek hazır-
landı.

ArAç yAşlArınA 
göre sAtışlAr

Onur Air virüse 
karşı düzenleme yaptı
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Onur Air, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını iptal
etmek veya seyahatini ileri bir tarihte gerçekleştirmek iste-
yen yolcuları için ücretsiz iptal ve ücretsiz değişiklik hakkı
tanıdığını duyurdu. Havayolunun aldığı karara göre; 12-28
Mart 2020 tarihleri arasındaki uçuşlarda seyahat edecek
Onur Air yolcuları isterlerse biletlerini ücretsiz olarak iptal

edebilecek. Yolcular isterlerse de uçuşunu 1 Nisan 2020 ta-
rihi sonrasındaki başka bir uçuşla ücret farkı ödemeden de-
ğiştirebilecek. Yolcular, ücretsiz iptal ve değişiklik
işlemlerini 11 Mart 2020 saat 17:00’ye kadar 0850 210 66
87 numaralı Onur Air Çağrı Merkezi’nden veya biletin satın
alındığı acenteden gerçekleştirebileceği duyuruldu.

6 milyar dolar cari fazla!
Ödemeler dengesi ocakta 1 milyar 804 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 494 milyon dolar oldu

Türkiye'nin cari işlemler
hesabı, ocakta 1 milyar
804 milyon dolar açık ve-

rirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 494
milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankası (TCMB) tarafın-
dan Ocak 2020 dönemine ilişkin
ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, ocakta cari işlemler açığı,
geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar
528 milyon dolar artarak 1 milyar 804
milyon dolar olarak gerçekleşti. 12
aylık cari işlemler hesabı ise 6 milyar
494 milyon dolar fazla verdi. Aylık ge-
lişmede, ödemeler dengesi tablosun-
daki dış ticaret açığının 2019'un aynı
ayına göre 1 milyar 994 milyon dolar
artarak 3 milyar 245 milyon dolara
yükselmesi etkili oldu. Geçen yılın
ocak ayında 3 milyar 409 milyon
dolar fazla veren altın ve enerji
hariç cari işlemler hesabı ise
Ocak 2020'de 3 milyar 220
milyon dolar fazla verdi. Hiz-
metler dengesi kaynaklı giriş-
ler, geçen yılın aynı ayına
göre 78 milyon dolar artarak
1 milyar 586 milyon dolara
yükseldi.  Hizmetler dengesi
altında seyahat kaleminden
kaynaklanan net gelirler, söz ko-
nusu dönemde 112 milyon dolar

artarak 1 milyar 100 milyon dolara
çıktı. Birincil gelir dengesi kalemi al-
tında yatırım geliri kaleminden kay-
naklanan net çıkışlar, 2019'un aynı
ayına göre 310 milyon dolar azalarak
223 milyon dolara geriledi. İkincil gelir
dengesi kalemi kaynaklı girişler ise
geçen yılın aynı ayına göre 95 milyon
dolar artarak 195 milyon dolar oldu.

Net girişler ocakta azaldı

Buna göre, doğrudan yatırımlardan
kaynaklanan net girişler, ocakta bir
önceki yılın aynı ayına kıyasla 26 mil-
yon dolar azalarak 765 milyon dolar
düzeyinde
ger-

çekleşti. Bu dönemde, portföy yatı-
rımları 1 milyar 222 milyon dolar net
çıkış kaydetti. Aynı dönemde yurt dışı
yerleşikler hisse senedi piyasasında
333 milyon dolarlık, devlet iç borç-
lanma senetleri piyasasında 498 mil-
yon dolarlık net satış yaptı. Bankalar,
yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili
ocak ayında 234 milyon dolar net
borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatı-
rımlar altında, yurt içi bankaların yurt
dışı muhabirlerindeki efektif ve mev-
duat varlıkları 2 milyar 98 milyon
dolar, yurt dışı bankaların yurt için-
deki mevduatları 2 milyar 193 milyon
dolar net artış kaydetti. Yurt dışından
sağlanan kredilerle ilgili ise bankalar 1
milyar 503 milyon dolar, diğer sektör-
ler 219 milyon dolar net geri ödeme

yaparken, genel hükümet 4 milyon
dolar net kullanım gerçekleş-

tirdi. Resmi rezervlerde ise
ocak ayında 2 milyar 934
milyon dolar net azalış ya-
şandı. Ödemeler dengesi ve-
rilerine ilişkin TCMB'den
yapılan açıklamaya göre, 5
Mart 2020'de "Yapılacak
Revizyonlar" duyurusunda

belirtildiği üzere, Türkiye İsta-
tistik Kurumu önemli hamleler

de yapmış oldu.
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COK AGIR SEKILDE 
KARSILIK 
VERIRIZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti
TBMM grup toplantısında konuştu.

'Corona Virüsü' konusuyla ilgili
açıklama yapan Erdoğan, "Avrupa'dan

gelen bir vatandaşımızda tetkikler
sonucunda koronavirüs tespit edildi.

Ailesi ve yakın çevresi de şu anda
izlemeye alınmış durumda" dedi. İdlib

konusduna da değinen Erdoğan,
TSK'nın gözlem noktalarına

saldırılması durumunda çok ağır
karşılık verileceğini söyledi

C umhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM
Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Av-
rupa'dan gelen bir vatandaşta, yapılan tetkik-

ler sonucunda koronavirüs tespit edildiğini belirterek,
genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşın tedavisi-
nin sürdüğünü, ailesi ve yakın çevresinin de izlemeye
alındığını söyledi. Tüm dünyayı kasıp kavuran bu
hastalığın Türkiye'ye sirayet etmemesi için gereken
her türlü önlemi vakitlice aldıklarını ifade eden Erdo-
ğan, "Ancak biz, hangi tedbiri alırsak alalım, yakın
çevremizde bu kadar yaygınlaşmış bir virüsten tama-
men korunmak maalesef mümkün olamadı. Ülke-
mizdeki vaka, Avrupa kaynaklı şimdilik tek bir
örnekten ibarettir" bilgisini verdi.

Temizlik imandandır

Sağlık Bakanlığının, diğer ba-
kanlıklar ve kurumlarla iş
birliği halinde ko-
runma tedbirlerini
sıkı bir şekilde
uygulamayı
sürdürece-
ğini kayde-
den
Erdoğan,
yarın da
kendisi-
nin
baş-
kanlı-
ğında
bakan-
lar ve il-
gili
kurum-
larla dar
çerçeveli bir
toplantı yapa-
caklarını bildirdi.
Vatandaşlardan
sağlık personelinin
ikazlarına uymalarını iste-
yen Erdoğan, "Bu virüsten ko-
runmanın ilk şartı temizliktir.
Temizliği imandan sayan bir inancın mensup-
ları sıfatıyla bu da milletimiz açısından işin en kolay
tarafı olmalıdır" dedi.

Kucaklaşmak yok

Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da geçen cuma
gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip
uzaktan selamlaşma yöntemine geçerek, bu çerçe-
vede üzerlerine düşenleri yerine getirmenin gayreti
içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, “Türkiye in-
şallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlata-
caktır, temennimiz budur. Hiçbir virüs bizim
tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Her hastalık
gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz
dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yön-
temi olacaktır. Özellikle yaşlılarımızın ve bünyesi
zayıf vatandaşlarımızın en azından bir müddet kala-
balık yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Milletimiz
nice saldırıları, dertleri göğüslemeyi başarmıştır. Al-
lah'ın izniyle bunun da üstesinden gelecektir. Rabb'im
yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu. 

Amacımız işgal değil

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda
yaptığı konuşmada, Suriye'deki gelişmelere yer verdi.
Rusya ile İdlib'de yaşanan krizi, ateşkesin de dahil ol-
duğu bir dizi önlemle en azından bir süre için engelle-
yen bir sonuçla Moskova'dan döndüklerini anlatan
Erdoğan, Türkiye'nin İdlib'de bir ay boyunca fiilen
yürüttüğü operasyonlar ve başlattığı Bahar Kalkanı
Harekatı'nın, sınırlara dayanan tehditlerin önüne
geçme kararlılıklarının bir ifadesi olduğunu belirtti.
Erdoğan, harekata katılan tüm askerlerin alınların-
dan öptüğünü söyleyerek şehitlere Allah'tan rahmet
diledi. Gaziliğin, şehadetin kendileri için çok yüksek
mertebeler olduğunu dile getiren Erdoğan, "Suriye'de
bulunma amacımız ne bu ülkenin topraklarını işgal
ve ilhak etmektir ne de bölgedeki güçlerle bilek güre-
şine tutuşmak, kapışmaktır" diye konuştu.

Güvenlik altına alacağız

Erdoğan, Suriye topraklarında attıkları her adım gibi
İdlib'deki mücadelenin de Türkiye'nin sınır güvenli-
ğini sağlamayı ve katliam tehdidi altındaki milyon-
larca insanın hayatını kurtarmayı hedef aldığını
vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin,
Suriye'de özellikle vermekten geri durduğu her müca-
deleyi, kısa bir süre sonra kendi topraklarında yürüt-
mek zorunda kalacağı gerçeğinin asla akıllardan
çıkarılmamasını istedi. Terörle mücadelede binlerce
güvenlik görevlisini, on binlerce vatandaşını kaybeden
Türkiye'nin, yeniden benzer bir kısır döngünün içine
düşürülmesine izin vermeyeceklerini belirten Erdo-
ğan, "Suriye ile 911 kilometrelik sınır hattımızın her
karışını hem terör örgütlerini hem de mezhepçi rejim

güçlerini uzak tutacak şekilde güvenlik altına almakta
kararlıyız. Cereblus'ta ne yaptıysak, Afrin'de ne yap-
tıysak, Tel Abyad, Resulayn'da ne yaptıysak, İdlib'de
de aynısını yaptık, aynısını yapıyoruz" dedi.

Kalıcı çözüm bulunamadı

Erdoğan, sınır hatlarının diğer kısımlarını da bu gü-
venlik çemberine dahil etmeyi sürdüreceklerini ifade
ederek, “İdlib'de gerçekleştirdiğimiz harekat, diğerle-
rinden farklı olarak sadece terör örgütüne değil aynı
zamanda çok daha donanımlı bir güce karşıydı. Bu
süreçte ülkemizin, ordumuzun, kamusu ve özel sek-
törüyle savunma sanayimizin kabiliyetlerini görme,
tartma imkanı bulduk. Hamdolsun, çok daha büyük

mücadelelere hazır olduğumuzu gördük. Ak-
saklıkları gidererek, eksikleri ta-

mamlayarak, koordinasyonu
güçlendirerek, projeleri-

mizi hızlandırarak
Türkiye'yi bölge-

sinde ve tüm
dünyada etkin

güç haline
getirme ka-
rarlılığı-
mızı bu
vesileyle
teyit
ettik.
İd-
lib'deki
ma-
sumları
bomba-

layarak
katleden

rejim, ülke-
mizin gücü

ve askerlerimi-
zin kahramanlığı

karşısında Suriye
krizinin başından beri

en ağır kayıpları vererek,
bu işin öyle kolay olmadığını

görmüştür. Ateşkes kararının aka-
binde İdlib halkı uzun bir aranın ardından

ilk kez rahat nefes almıştır. Elbette henüz İdlib'de
kalıcı bir çözüm bulunabilmiş değildir. Rejimin ve
onunla birlikte çalışan mezhepçi milislerin ateş-
kese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir. Daha
şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri ya-
şanmaya başlamıştır. Rusya tarafıyla vardığımız
anlaşmaya uygun şekilde bu gelişmeleri payla-
şıyor ve tedbir alınmasını bekliyoruz. Rejimin
ve onu destekleyen milislerin, ateşkes hattına
yaptıkları yığınakları da yakından takip edi-
yoruz. Biz verdiğimiz söze, karşı taraf da
aynı hassasiyeti gösterdiği sürece sonuna
kadar bağlı kalırız ama karşımızdakiler söz-
lerini tutmazsa, bir öncekinden daha ağır
şekilde üzerlerine gitmekten de asla kaçın-
mayız. Gözlem noktalarımızın güvenliği
önceliklerimizin en başında yer alıyor.
Buralara yapılacak en küçük bir saldı-
rıda sadece karşılık vermekle kalmaya-
cak, çok daha ağır mukabelede
bulunacağız” değerlendirmesini yaptı. 

Dersine iyi çalış

Konuşmasında CHP Lideri Kılıç-
daroğlu'nu da eleştiren Erdo-
ğan'ın, “Bay Kemal, kaç tane
gözlem noktası olduğunu dahi
bilmiyor" sözleri üzerine salonda
bulunanlar, "Yuh" çekti. Yuha
gerek olmadığını söyleyen Er-
doğan, "Bunlara bedeli, san-
dıkta ödettiğiniz sürece neyin
ne olduğunu anlayacaklar"
dedi. Bir şeyi çok iyi kavra-
maları gerektiğini vurgula-
yan Erdoğan, AK Parti
davasının sıradan bir dava
olmadığını belirtti. Erdo-
ğan, icraatla ortada ol-
duklarını dile getirerek
"17-18 yıldır lafla mı
yürüdük, icraatla mı
yürüdük?" diye sordu.
"Dersini bir çalış. Bu-
rada kaç tane göz-
lem kulesi
olduğundan habe-
rin yok. Bay
Kemal, 12 gözlem
noktası var" diyen
Erdoğan, harita
üzerinden göz-
lem kulelerini
gösterdi.

Mülteci sorununu AB yetkilileriyle yüz yüze konuştuklarını ifade eden
Erdoğan, “Önceki gün de Brüksel’e giderek hem NATO hem AB ülkeleri

yetkilileriyle bir kez daha ele aldık. Lafa gelince ülkemizin haklılığını herkes
kabul ediyor. Ancak AB’nin ve orada asıl söz sahibi ülkelerin anlık krizlerin önüne

geçmek dışında kalıcı çözüm için kararlı duruşlarını görmedim. AB’nin önümüzdeki
günlerde ortaya koyacağı tavır bir irade testi olacaktır. Yunanistan’a sadece 100 bin

mülteci için 2,3 milyar avroyu şartsız şekilde aktaranlar, Türkiye’ye milyonlarca sığın-
macı için çok komik rakamlar taahhüt edip bunu bile göndermemişlerdir. Karşımızdaki
bu iki yüzlü tutum, AB’nin kendi değerlerini yıkması ve sonunu hazırlaması anlamına
gelmektedir. Buna rağmen oluşturduğumuz heyetler vasıtasıyla 26 Mart’taki AB li-

derler zirvesine kadar bir çalışma yapıp muhataplarımıza ileteceğiz. Türkiye’nin
serbest dolaşım, fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi tamamla-
nana kadar sınırlarımızdaki mevcut uygulamayı sürdüreceğiz. Havaların ısın-

masıyla Avrupa’ya yönelen düzenli göçmen akımı Yunanistan’la sınırlı
kalmayacak Akdeniz’e yayılacaktır. Biz kimseye el açmıyoruz. Tek tale-

bimiz ülkemize verilen sözlerin yerine getirilmesidir, anlaşma-
lara sadık kalmasıdır. Bu yerine gelene kadar da
yolumuza devam edeceğiz. Varsın gerisini Avru-

palılar düşünsün” dedi. 

GERİSİNİ 
AVRUPA DÜŞÜNSÜN!

Erdoğan, 12 gözlem noktasında,
Türkiye'yi Suriye askerlerinin koru-

madığını, Suriye askerlerinin, verilen
söze, yapılan mutabakata uymadığını

ifade etti. Uymadığı için de uyarılar
yaptıklarını belirten Erdoğan, 12 gözlem

noktasında çalışmalarını kararlılıkla sür-
dürdüklerini söyledi. Erdoğan,"Bay Kemal,

'Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri
koruyor' diyor. Eline, diline dursun. Ne Su-

riye askeri? Suriye askeri kendini korumak-
tan aciz. Kendi vatandaşlarını acımasızca

katleden Suriye askerini savunuyor. Hale bak.
Bizim askerimizi koruyormuş. Türk askeri, bu

milletin evlatları, hiçbir zaman zalim Esed'in ko-

rumasına muhtaç değildir. Bunu böyle bil Bay
Kemal. Sen kendin korunmaya muhtaç olabilir-
sin ama bu milletin evlatları asla.12 gözlem nok-
tamız şu anda var. Bay Kemal, bunu da öğren.
Eğer arzu edersen seni de oraya gönderebiliriz.
Ama gidemez. Son Moskova seyahatinde yaptı-
ğımız anlaşmanın içeriğinden de bunun haberi
yok. Ne yaptılar, ne konuştular inanın haberi yok.
Takip etmiyor çünkü bunun akıl hocaları çok çok
farklı" diye konuştu. Erdoğan, Tel Rıfat bölgesin-
deki bölücü terör örgütü mensuplarının saldırı
teşebbüslerinin de giderek arttığını, buradaki te-
röristleri buldukları yerde etkisiz hale getirerek
Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf ettiklerini
söyledi.

ELiNE DiLiNE DURSUN!

Konuşmasını, “Suriye kriziyle birlikte ge-
lişen bir başka önemli konuda Avru-
pa’ya gitmek üzere batı sınırımıza
yönelen göçmenler meselesidir” şek-
linde sürdüren Erdoğan, “Askerlerimize
saldırının ardından sığınmacılara engel
olmama kararı aldık. Biz 9 yıldır yedir-
dik, içirdik, giydirdik, her şeyi yaptık mı?
Yaptık. Şimdi Avrupa’ya gitmek istiyor-
lar. Biz de önlerini zorla kapamıyoruz. Ve
aylar önce Batı'ya ne dedim? 'Bakın adil
yük paylaşımına yaklaşmazsanız biz ka-
pıları açacağız' dedim. Bunu dedim mi?
Kendilerine söyledim mi? Söyledim.
Ama bunlar zannettiler ki ben şaka yapı-
yorum. Ve kapıları açtık. Şimdi misafir-
lerimiz gidiyor mu? Gidiyor. Zaten
kimseyi ülkemizde zorla tutma gibi bir
zorunluluğumuz da yok. 150 bin kadar
sığınmacı Yunanistan sınırına yığıldı. Bu
kişilerin Yunanistan’a ve diledikleri ülke-

lere geçişlere müsaade edilmesi gereki-
yordu. Uluslararası anlaşmaları bir ke-
nara bırakan Yunanistan şiddet
uygulayarak durdurmaya çalıştı. Nazile-
rin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki
şu görüntüler arasında hiçbir fark yok.
Onlar ne yaptıysa Nazi kamplarında işte
gördünüz. Yunanlar da Batı adına, Batı-
nın maaşlı memurları olarak; şu görün-
tüleri görüyorsunuz ve öldürdükleri de
var. Batının bunlar ücretli lejyonerleri.
Peki batı bunları duyuyor mu? İşte son
Brüksel seyahatinde kendilerine bunları
anlattım. Dedim ki, 'Bakın arzu ederseniz
iPad’leri getirelim gösterelim.' Arkadaş-
larımızı içeri sokamadılar, 'elektrik elek-
tronik malzemeler sokulmuyor.' Her
zaman anlayış bu. Yıllar boyunca 4 mil-
yon insana desteği sağlayan bir ülke
olarak bu tablo karşısında gerçekten
üzüntü duyuyoruz” tepkisini gösterdi. 

NAZi GiBi DAVRANIYORLAR

ÇOKAL'A
ROZET TAKTI
İYİ Parti'den ayrılan
Milletvekili Tuba
Vural Çokal 
AK Parti'ye geçti.
Başkan Recep 
Tayyip Erdoğan,
AK Parti Grup 
Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan burada
yaptığı konuşmanın
ardından AK 
Parti'ye katılan 
milletvekili ve 
belediye 
başkanlarına 
rozetlerini taktı.

KİŞİLER FARKLI
AMA YER AYNI!
Eski Ekonomi Bakanı 
Ali Babacan'ın kurduğu
Demokrasi ve Atılım 
Partisi'nin (DEVA) tanıtımı
Bilkent Otel ve Konferans
Merkezi'nde yapıldı. DEVA'nın
tanıtımının 2001'de AK 
Parti'nin kurulduğu otelde
yapılması dikkati çekti

DEVA Partisi’nin Genel
Başkanı Ali Babacan,
partinin adını, logosunu

ve parti programını kamuoyuna ta-
nıttı. Babacan, partinin sloganının
“Biz hazırız!” olduğunu açıkladı.
Toplantıya AK Parti'nin Rize'deki
kurucu il başkanı Hasan Karal, eski
bakanlar Selma Aliye Kavaf, Nihat
Ergün. Emekli korgeneral Mehmet
Şanver ve eşi de katıldı. 

Korku siyaseti bizi yordu

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun
ardından bir buçuk dakikalık bir
video gösterildi. Videonun ardından
kürsüye çıkan DEVA Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan, “Hepimizin
gönlü biraz buruk. Evlatlarımızı
şehit verdik. Ülkemizin her alanda
sürekli zemin kaybetmesi yüreğimizi
dağlıyor. İnsan haklarının ihlal edil-
mesi, özgürlüğümüzün kısıtlanması
ızdırap yaratıyor. Ayrıştırcı, ötekileş-
tirici siyaset dili toplumumuzu sü-
rekli geriyor. Korku siyaseti
hepimizi yordu artık. Çalışanlarımız
her an işini kaybetme korkusuyla
yaşıyor. Yatırımcımız, sanayicimiz
önünü göremiyor, varolma müca-
delesi veriyor. Eğitim en önemli
sorun alanı olarak hâlâ önümüzde.
Sağlık sistemimiz hızla bozulma
sinyalleri veriyor” dedi. 

Artık 'deva' zamanı diyoruz

“Şehirlerimiz hızlı betonlaşmanın
ağır yükünü kaldıramıyor. Bu ülke-
nin insanı son birkaç yıldır çok
üzüldü, yaralandı. Herşey elinden
alındı ama, bu ülkenin insanı sab-
retti dayandı. Artık geldik, burada-
yız” diyen Babacan, “Bu
üzüntülerin daha da büyümesine
izin vermeyeceğiz. Zaman ümitsiz-
lik zamanı değil, Zaman Türkiye
için sorumluluk alma zamanı. Tür-
kiye için demokrasi, atılım zamanı
geldi. Artık Türkiye için iyileşme za-
manı geldi diyoruz. Derdinize ortak
arıyorsanız, biz devayız. Derdinize
hızlı çözüm arıyorsanız, biz deva-
yız. Artık DEVA zamanı diyoruz.
Tüzük ve programımızı çok geniş
katılımla, istişare ve ortak akılla ha-
zırladık. Bu kadar geniş bir katılımla
bir siyasi parti programı hazırlan-
ması bir ilk. Keşke ülkede şartlar
biraz daha normal olsaydı da, tüm
ülkemizin genelinde bizleri aydınla-
tan, katkı veren arkadaşlarımızın
hepsi burada olsaydı. Ama biz on-
ları anlıyoruz. Bugünler de geçer in-
şallah” diye konuştu. 

Bu anlayış devam edemez

Değişim ve yenilenme talebine
kulak verdiklerini açıklayan Baba-
can, “Kendini yenileyemeyen, halkı-
mızın ihtiyaçlarına duyarsız kalmış
bir siyaset anlayışıyla Türkiye'nin
devam etmesi mümkün değildir.
Vakit yenilenme vaktidir. Türkiyemi-
zin devası buradadır. Bizim için si-
yaset nedir? Dürüstlüğün ve
erdemin her koşulda hakim değer
olmasıdır. Herkesin insan onuruna
yakışır şekilde yaşamaması demek-
tir. Tek bir vatandaşımızın bile ken-
disini dışlanmış hissetmemesidir.
İnsan varsa devlet vardır anlayışıdır.
Bizim için siyaset, başta kadınlar
olmak üzere, tüm insanların
zgürlğü, çocuklarımızın iyi bir eği-
tim almasıdır. Sosyal adaletin temin
edilmesi, kuvvetler ayrılığı esasına
ve hukukun üstünlüğüne dayanan
çoğulcu demokrasinin inşa edilme-
sidir. Bizim için siyaset çok çalış-
maktır, dosdoğru çalışmaktır”
ifadelerini kullandı.

Recep
Tayyip
Erdoğan

Ali
Babacan
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PANEL ÇİT VE PVC KAPLI GALVANİZLİ TEL ÖRGÜ ( KAFES TEL ) 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: 2020/131173
1-İdarenin
a) Adresi: AMBARLI MAHALLESİ MEZARLIK SOKAK NO:10 AVCILAR / İSTANBUL AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 444 6 989 
c) Elektronik Posta Adresi : admin@avcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8100 m2 Panel Çit ( h: 1,5 mt ), 8000 m2 Pvc Kaplı Tel Örgü ( kafes tel )    h= 4.00 m 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiye Deposu
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren idare tarafından yükleniciye gösterilen / bildirilen adrese
mal teslim edilerek işe başlanacaktır. İşin süresi 90 ( doksan ) takvim günüdür. Yüklenici Firma, ihale konusu mal-
zemeleri belediyenin belirleyeceği iş programı doğrultusunda irsaliyesiyle beraber idareye/idarenin gösterdiği yere
teslim edecektir. Ürünün kabulü idare yetkililerine gerekli muayene ve kontrol işlemleri yapıldıktan sonra teslim alı-
nacaktır. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Ambarlı Mahallesi Mezarlık Sokak No: 10 Avcılar İstanbul
b) Tarihi ve saati: 26.03.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde 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: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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 Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edi-
lebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) 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: (1147423)

ÇİT VE TEL ÖRGÜ SATIN ALINACAKTIR
AVCILAR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

TACETTİN CEM SANCAR

Dualar Emre Saltık için
Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı ve Büyükçekmece Belediye Meclis
Üyesi Emre Saltık, ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı

Sevilen sanatçının Gü-
zelce Mezarlığı’nda bu-
lunan kabri başındaki

anma törenine Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
sanatçının eşi Firaz Saltık, oğulları
Mert ve Baran Saltık’ın yanı sıra
belediye meclis üyeleri, Saltık’ın
yakın dostları ve hayranları katıldı
Saltık ailesi adına konuşan Emre
Saltık’ın yakın arkadaşı Mustafa
Kaçmaz: “Sevgili Emre Saltık ho-
camızın hakka yürüyüşünün
üçüncü yıldönümü münasebetiyle
toprağı onu incitmesin, mekanı

cennet olsun. Çok anılarımız, çok
güzel günlerimiz var. Beklemediği-
miz bir anda aramızda ayrılması-
nın vermiş olduğu üzüntüyü bugün
burada paylaşıyoruz. Yattığı yer
onu incitmesin çünkü o kimseyi in-
citmedi. Giderken arkasında çok
güzel bir miras bıraktı. Dostlarını,
arkadaşlarını ve güzel hizmetler bı-
raktı. Ruhu şad olsun. Tüm can-
lara aile adına şükranlarımı
sunuyorum” dedi.

Çocukları bize emanetidir

Emre Saltık’ın kabri başında ko-

nuşma yapan Başkan Dr. Hasan
Akgün, “Kendisi çok iyi bir dost
ve öğretmendi. Emre hoca gibi bu
dünyaya hizmet edenlerin bura-
dan ayrılışları fizikidir. Hiçbir
zaman için aramızdan ruhen ay-
rılmadıklarını biliyoruz. Hepimi-
zin tekrar başı sağ olsun. Allah
nur içinde yatırsın. Firaz hanım
ve çocukları onun bize emaneti-
dir. Onlar da o emaneti en iyi şe-
kilde ayakta tutuyorlar.
Kendilerine teşekkür ediyorum.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun”
dedi. BARIŞ KIŞ

Engelli Yaşam Merkezi bitti bitiyor
AvcılAr Belediye Başkanı
Av. Turan Hançerli, yapımı
devam eden Engelli Yaşam

Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Av-
cılar’da yaşayan engelli vatandaşlar ve
ailelerinin donanımlarını arttıracak,  ke-
yifli zaman geçirmelerini sağlayacak Av-
cılar Belediyesi Engelli Yaşam Merkezi
hızla yükseliyor. Gümüşpala Mahallesi
İskeçe caddesi üzerinde yer alan merke-
zin, engelli bireylerin sanattan spora,
eğitimden eğlenceye her türlü sosyal ih-

tiyaçları için hizmet vermesi planlanıyor.
Dün, inşaatı devam eden merkezi incele-
meye giden Başkan Hançerli “Engelli
Yaşam Merkezi”n de incelemelerde bu-
lundu. Engelli yurttaşlarımız için engel-
siz yaşam evleri kuracağız. İçerisinde
uzmanların görev alacağı bu merkez-
lerde engelli kardeşlerimiz sosyalleşir-
ken, aileleri gönül rahatlığıyla işlerini
görebilecek. Avcılarımızda yapımına
devam ettiğimiz projelerimizi yakın za-
manda hemşehrilerimizin  hizmetine su-

nacağız” şeklinde konuştu. Avcılar’ın
engellilerin haklarının gözetildiği, top-
lumsal hayata aktif biçimde katılacağı
örnek bir ilçe olacağının altını çizen
Hançerli; “Engellilerin her alanda sorun
yaşadığını ve eşit fırsatlara sahip ola-
madığını yakından bilen biriyim. Bele-
diye başkanlığı görevini yürüttüğüm
Avcılar’ı tüm önyargılardan uzak, her va-
tandaşın eşit şartlarda keyifle yaşadığı
bir kente dönüştürmek için tüm gücümle
çalışıyorum” dedi. YAKUP TEZCAN

Avcılar’da hizmete girmesi beklenen Engelli Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Belediye
Başkanı Turan Hançerli, “Burayı kısa sürede bitirip, hizmete açacağız” diye konuştu.
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Beykozlu kadınlar, hobi ve meslek edindiren kültür- sanat
kurslarından ücretsiz spora, evde temizlik, sıcak yemek
ve kuaför hizmetine kadar gündelik hayatı kolaylaştıran
birçok hizmeti, belediyeden almayı başarıyor

B eykoz’da hobi ve meslek
edinmek, yeteneklerini geliş-
tirmek isteyen kadınlar artık

Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim
Merkezi (BEYSEM) çatısı altında
buluşuyor. Hayat boyu öğrenme fel-
sefesiyle ilçedeki meslek ve hobi mer-
kezleri arasında yeni bir alternatif
olan BEYSEM görsel sanatlar, gele-
neksel el sanatları, müzik akademisi
ve sosyal kulüpleriyle kadınlar tara-
fından özellikle tercih ediliyor. Mer-
kezde 2019-2020 döneminde 22
branşta 1035 kadın eğitim alıyor.
Uzman eğitmen ve ustalardan eğitim
alan kadınlar hobi ediniyor, yetenek-

lerini geliştiriyor, sanatsal, kültürel ve
sosyal aktivitelerle hayata sarılıyor.

Ücretsiz spor salonları 

İlçedeki kadınları kültür ve sanat ala-
nında destekleyen Beykoz Belediyesi
kadınlara modern salonlarda ücret-
siz spor imkânı da sunuyor. Beykoz
Belediyesi’nin kadınlara hizmet veren
Soğuksu Spor Salonu’nda 305, Ye-
nimahalle Spor Salonu’nda da 144
kadın aktif ve düzenli spor yapıyor.
Her hafta ücretsiz yapılan plates ve
zumba derslerine ise 200 kadın katılı-
yor. Spor hocalarının motivasyonu
ve rehberliğinde spor yapan kadınlar,
sağlıklı ve formda kalmanın keyfini
yaşıyor İlçedeki kadınlara özel 8 yeni

spor salonunu çok yakında hizmete
açacak.

Sıcak yemek kapıda

Beykoz Belediyesi sıcak yemek ve
evde temizlik hizmetiyle de günlük
ihtiyaçlarını karşılayamayan kadınla-
rın yanında yer alıyor. Kurum ye-
mekhanesinde aşçıları tarafından
özenle hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek
her gün evlere servis ediliyor. Evde
temizlik ekipleri ise sosyal yardım
talep eden kadınların evlerini her ay
pırıl pırıl temizliyor, varsa evlerin
onarım ihtiyaçları da karşılanıyor.
Sıcak yemek, evde temizlik ve ona-
rım hizmetiyle kadınların yükü
hafifliyor.

Evde bakım hizmeti mevcutEvde bakım hizmeti mevcutEvde bakım hizmeti mevcutEvde bakım hizmeti mevcutEvde bakım hizmeti mevcutEvde bakım hizmeti mevcut
İlçede temizlik ve yemeğin
yanı sıra evde kuaför hiz-
meti de ihtiyaç sahibi kadın-
ların ayağına gidiyor. Beykoz
Belediyesi’nde görevli 3
kuaför saç kesim ve bakım

hizmetini talep edenlere il-
giyle ve özenle sunuyor. Eve
gelen kuaförle yüzleri gülen
kadınlar hizmet kolaylığı
için Beykoz Belediyesi’ne
teşekkür ediyor.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, kadınlar için düzenlenen etkinliklere sık sık katılıyor ve destek veriyor.
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GÜNDEM

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

K arayolları 
haraç yolu olmuş!
Yöneticilerimizin çok sıklıkla övündükleri 

karayolları sıklıkla gündeme geliyor.
Evet ülkemizde duble yol denilen ya da bölünmüş yol-

ların çoğalması Km. olarak uzaması sonucunda trafik
kazaları azaldığı gibi, gidilecek yere önceki gidi-dönüş
yollarına göre daha kışı bir sürede gidiliyor.

Eyvallah. Bu durum inkar edilemez. Temennim bu
yolların çoğalıp tüm yurdumun duble yol ağları ile örül-
mesidir.

Ancak bu yolların tuzaklardan da arındırılması gere-
kir. Şimdi bazılarınız, “Bu yollarda tuzak mı var?” diye-
bilirsiniz. Evet hemen her taraf tuzaklarla dolu. Aşağıda
vereceğim bir örnekte bir sürücünün bu tuzaklara düşe-
rek ödediği trafik cezalarını incelerseniz konunun doğru
olduğu anlaşılacaktır. O zaman karayollarının haraca
dönüştüğünü de sanırım onaylayacaksınız.

Efendim duble yollarımızla övündüğümüz 
şehirler arası yollarda öyle acayip ve hiç ummadığınız
yerlere kameralar konularak tuzaklar kurulmuş ki, ina-
nın şaşıracaksınız. Bu tür yolların çoğu zaten şehir için-
den geçmiyor. Verilen bilgilere göre de gidiş- gelişli duble
yollarda hız limiti 120 Km.

Peki, böyle bir yolda seyahat eder ve bir şehrin ya da
köyün uzağından geçerken bu yola 70 Km. limit koymak
sizce tuzak değil midir?

Şimdi bu tuzaklı ya da haraç niteliğindeki 
cezalara bakalım.

Tarih 29 Mayıs 2019, yer 223. Cadde Halkalı 4.
Kavşak. Ceza kırmızı ışık ihlali nedeniyle 235 Tl. Dörtlü
kavşağın hiç birinde araç yok. Bir miktar bekleme yapıl-
dıktan sonra yollar boş olduğu, tehlikeye yol açmayacağı
ve trafik polisi olsaydı geç işareti vereceği düşüncesi ile
geçilmiş. Aracın durumu ve yolların boş olduğu fotoğ-
rafta görülüyor.

Tarih 25 Ağustos 2019 Keşan-Gelibolu istikameti
bölünmüş yol. Hız limiti tuzağı 70Km, araç hızı 81 Km.
ceza 235 Tl.

Tarih 27 Ağustos 2019 İzmir-Selçuk istikameti hız li-
miti tuzağı 70Km, araç hızı 82 Km. ceza 235 TL.

Tarih 2 Eylül 2019 saat 10.41 D550 Ezine-Ayvacık
arası bölünmüş yol, hız limiti tuzağı 70km, araç hızı 99
km. ceza 488Tl.

Tarih 2 Eylül 2019 saat13.42 Gelibolu-Keşan istika-
meti duble yol hız tuzağı 70, araç hızı 91 ceza 
235 Tl.

Tarih yine 2 Eylül 2019 D110 duble 
karayolu,  saat 14.35 Malkara-Keşan’a geliş 
Yamanlar önü hız limiti tuzağı 82, araç hızı 
110 ceza 488 Tl.

Bu cezalarla bu arkadaşa kısa süre içerisinde kesilen
ceza 1916 Tl, yüzde 25 peşin ödeme düşülse 1437 Tl.
Devlet bütçesine katkı sağlanmış oluyor.

Duble yollarımızla övünüyor ama hız limitini 70-80
km. yapıp bölünmüş yolun düzgünlüğü ile onun akışına
kapılan bu gibi sürücülerden bütçeye katkı almak ceza
mıdır, haraç mıdır? O zaman duble yollar için algılanmış
olan hız limitinin 120 Km. olmadığı vatandaşa anlatıl-
malı ve dikkatli olunması öğretilmelidir kanaatindeyim.

Aman sürücü arkadaşlar duble yolların rahatlığı ne-
deniyle akış rehavetine kapılmayın ki, sonrasında evinize
fotoğraflar gelmesin.

İmar affı paraları ne oldu?
Yine devletimiz bir yasa çıkararak, İmar Affı adı al-

tında vatandaşların önceden kendi arazilerine ya da dev-
letin arazisine yaptığı binalarla ilgili para topladı.

Bundan memnun olan vatandaşlarımız, mevcut du-
rumlarını fotoğraflayıp, projelerini çizdirerek belediyelere
vergi dairelerine koşup devletin istediği ve ilgili komisyo-
nun tespit ettiği paraları ödediler.

O gün bu gündür parasını ödeyen vatandaş 
devletten bir haber bekliyor. Bu durum tapuya beyan
edildiği şekliyle tescil edilmesi olduğu gibi, verilen projeye
göre de binaların tamamlanmasına izin 
verilmesidir.

İlgili Bakanlık bu durum için, “Bilmem kaç 
bin müracaat kabul edilmedi. Şu kadar uygun 
olmayan binalar yıkıldı ve devam edecek” açıklaması
yapıyor.

Evet, bildiğim ve izlediğim kadarıyla da tatil yörele-
rinde, Papadokya’da ve Uzungöl’de Karadeniz yaylaları
ve benzer diğer yerlerde, bu durumu fırsata çevirmek is-
teyenlere izin verilmedi ve yıkımlar sürdü ve sürüyor.

Bu fırsatçılara gereken iznin verilmemesi 
yanında, onlara yıkımla cevap verilmesi elbette 
takdir edilecek bir durum. Aldığım bildirimlere göre ger-
çek beyanı vermiş ve bedelini ödemiş olan vatandaşları-
mız beklemede ve ne yapacaklarını bilmedikleri gibi,
devletten neler yapılacağına dair ilgi ve bilgi bekliyor ol-
maları. Beklenen beyanlarının tescili ve eksiklerin ta-
mamlanmasıdır.

İlgili Bakanlık bu konuda vatandaşı aydınlatırsa onla-
rında tereddütleri ortadan kalkar ve rahat ederler.

Karayolları 
haraç yolu olmuş!
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3 BİN 600 ŞOFÖR
SINAVA GİRECEK
İBB'ye bağlı İETT, “Mesleki Yeterlilik Belgesi” alması zorunlu hale getirildiği için, personeli
olan 3 bin 600 şoförü sınava alacak. Teorik ve performans sınavlarında başarılı olanlara
“Mesleki Yeterlilik Belgesi” verilecek. Bir şoförün 3 kez sınava girme hakkı bulunuyor.
Sınavlarda başarılı olamayanlar belge alamayacak ve şoförlük yapamayacak

Aile,Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı’nın, “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Mesleki Ye-

terlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen
Mesleklere İlişkin Tebliği” uyarınca İETT
harekete geçti. Metrobüs ve şehir içi toplu
taşıma otobüs şoförleri belgelendirilecek.
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bin
184 metrobüs şoförü ve 2 bin 416 şehir
içi toplu taşıma otobüs şoförü olmak
üzere toplam 3 bin 600 şoför personelin,
ilgili ulusal yeterliliklere göre belgelendi-
rilmesi hizmeti alımı için ihale açtı. İhale
9 Nisan 2020 tarihinde yapılacak.

Teorik ve performans sınavı

Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK)
yetkilendirilmiş kuruluş tarafından, Met-
robüs Şoförü (Seviye3) ile Şehir İçi Toplu
Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye3) ulusal
yeterliliklerine göre, İETT şoför personeli
belgelendirilecek. İhale şartnamesinde
“Kurumumuz şoförlerinin Metrobüs Şo-
förü ve Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs
Şoförü mesleki yeterliliklerini belgelendi-
rilmelerine yönelik gerekli olan teorik sı-
navların ve performans sınavlarının
yapılması amacıyla düzenlenmiştir” de-
nildi. Şartnamede yer alan bilgilere göre
normal hatlarda görev alan otobüs şo-
förleri “Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs
Şoförü”, Metrobüs hatlarında görev alan
şoförler ise “Metrobüs Şoförü” “Mesleki
Yeterlilik Belgesi” alması için MYK Teo-
rik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin
Uygulama Rehberi doğrultusunda teorik
ve performansa dayalı sınavlara girecek-
ler. Teorik sınavlar garajlarda bulunan
eğitim salonlarında, performansa dayalı
sınavlar ise; otobüs şoförleri için garaj-

larda, metrobüs şoförleri için metrobüs
hattında yapılacak. Sınavlar 12 ayda ta-
mamlanacak. İhaleyi üstlenecek olan ku-
ruluş sınav sonuçlarını MYK’ya
iletilmesi, belgelendirilme işlemlerinin
takip edilmesi ve adaylara ulaştırılmasını
sağlayacak. MYK Markasını içeren gö-
rünürlük materyallerini sınav yerinde
hazır bulundurulması da ihaleyi üstlene-
cek olan kuruluşa ait.

Sınavlar videoya alınacak

İhale şartnamesinde, ihaleyi üstlenecek
olan kuruluşun yapacağı işler özetle
şöyle: “Yüklenici, sınavlar süresince fo-
toğraf ve video çekimi yapacak, ilgili ka-
yıtları İdareye CD veya taşınabilir bellek
ile teslim edecektir. Sınavlar süresince fo-
toğraf ve video çekimi için kullanılacak
olan fotoğraf makinesi ile görüntülü kayıt
alacak kamera ve teçhizatın temini Yük-
lenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici,

sınavlar süresince yeterli sayıda Sınav Ya-
pıcı ve Sınav Gözetmenini hazır bulun-
duracaktır. Sınav başlama saatinden en
geç 30 dakika önce Sınav Yapıcı ve Sınav
Gözetmenini sınav yerinde hazır buluna-
caktır. Yüklenici, sınavlarda görevlendiri-
lecek olan Sınav Yapıcı ve Sınav
Gözetmenlerinin isimlerini en geç 7 gün
önceden İdareye bildirecektir. Sınav gö-
revlilerinin ulaşımı ve yemek masrafları
Yükleniciye aittir. Yüklenici ilk sınavında
başarısız olan adayları farklı zamanlarda
2 kez daha (ve toplamda en fazla 3 kez
olmak üzere) tekrar sınava alacaktır. 3
sınav sonunda başarısız olan aday belge
almaya hak kazanamayacaktır. İş süre-
since adayların sınav başarı ve belgelen-
dirme durumları takip edilecek, sınavlar
sonunda adayların sınav başarı ve belge-
lendirme durumları bir rapor halinde
İdareye teslim edilecektir.”
DHA

Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) Temsilciler Meclisi'nin 2 gün süren toplantısının ardından ses
getirecek bir bildiri yayımlandı. Bildiride Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'nı delme amacı
taşıyan bir ABD projesi olduğu iddia edilerek, "Ekolojik dengeyi bozacak bir projedir" denildi

KANAL ISTANBUL
ABD PROJESIDIR!

T ürkiye Çevre Platformu (TÜR-
ÇEP) Temsilciler Meclisi Top-
lantısı Ankara Eğitim-Sen

Sosyal Tesisleri Toplantı salonunda
gerçekleştirildi. Toplantıda gündem-
deki konular tartışıldı. Silivri Çevre
Derneği Başkanı Ali Korsan'ın da ka-
tıldığı ve iki günlük toplantı sonucunda
bir bildiri yayınlandı. Yayımlanan bildi-
ride atalık tohumlarının satışı önün-
deki yasağın kalkması ve yaygın olarak
ekiminin sağlanması ile atalık tohum-
ları kullanan çiftçilere teşvik verilmesi
istendi. 

Van Gölü korunmalı

Bildiride Van Gölü'ne de değinilerek,
"Van Gölü bir dünya değeridir. Giderek
yok olmaktadır. Sahip çıkılması ve Kı-
yısındaki yasal olmayan yapılaşmanın
önlenmesi gerekmektedir. Van denizi-
nin kirliliği önüne geçilmesi için, acilen
önlem alınması Van denizi havzasında

yaşayan 1 milyon 200 bin insanın,
başta Van merkez ilçeleri ve bağlı yerle-
şim yerleri ile Bitlis iline bağlı Van deni-
zine sınırları olan yerleşimlerin
kanalizasyonları deşarj edilmemeli zo-
runlu durumlarda ileri biyolojik arıtma
yapmaları, Van denizine akan dere, çay
, ırmak, kanal vb. akarsulara da gelen
evsel atıklar, karışan kanalizasyonlar,
su hakkının kendisinin olduğunu söy-
leyen ve suyu meta olarak pazarlayan
DSİ ve diğer yetkililerin çözüm bulma-
ları en önemlisi Van Gölü Koruma Ka-
nunu çıkması için çaba sarf edilmesi
gerekmektedir" önerisinde bulunuldu. 

Kanal İstanbul yapılmasın!

Bildiride Kanal İstanbul'un Montrö
Anlaşmasını delme amacı taşıyan bir
ABD projesi olduğu iddia edilerek,
"Ekolojik dengeyi bozacak bir projedir.
Bu ekonomik kriz ortamında halkımız
açlık ve işsizlikle boğuşurken Kanal İs-

tanbul için harcanacak paraların dep-
rem bölgelerindeki hasarlı yapı stok-
larının yenilenmesi için harcanması
daha akılcı olacaktır. Silivri Çevre
Derneği olarak Kanal İstanbul proje-
sine yerel sivil toplum örgütleriyle
birlikte karşı çıkıyoruz. Bölgemize ve-
receği olası zararları hep birlikte ön-
leyeceğiz.  Bunun yanında Silivri
Seymen çöplüğünün kapatılmasını
istiyoruz. Silivri olarak, İstanbul’un
Çöplüğü olmak istemiyoruz. Birinci
sınıf tarım alanlarının imara açılma-
sına karşıyız. Eskişehir’de Alpu Ter-
mik Santralı kurulmasına karşıyız.
Havayı, suyu, toprağı kirletecek olan
kömürlü termik santral yapılmasın-
dan vaz geçilmelidir. Eskişehir’in kul-
lanma suyu olan Porsuk Çayı
kirletilmesinin ve kirlenmenin önüne
geçilmesi gerekmektedir. Bu konuda
ilgili tüm kurum ve kuruluşları göreve
davet ediyoruz" uyarısı yapıldı.

İmar barışı değil talan
Bildiride kentsel dönü-
şüm ve imar barışına da
değinilerek, "Rantsal Dö-
nüşüm, kapitalist anla-
yışla doğanın talanı,
derelerin, meraların yakı-
lan orman alanları, yakı-
lan sazlık alanlardaki
yapılaşma, sit alanları ve
tarihi yerlerdeki yapılaş-
maya yol açan bu uygu-
lama, İmar Barışı değil
talandır. Bu talana karşı
çözüm yaratılmalı talana
dur denilmelidir. Kirazlı-
dan başlayıp Kaz Dağla-
rına kadar uzanan bir
sahada orman kıyımı ile
başlamaktan çekinmeyen
altın şirketinin orman kı-

yımını pervasızca artırdı-
ğına tanık olmaktayız.
Sırada daha onlarca
böyle şirket vardır ve
bunlar siyanürle ayrış-
tırma yöntemiyle acık
ocak işletmesidir. Çanak-
kale'nin tek içme ve su-
lama barajı olan ve 160
bin kişiye hizmet veren
Atikhisar Barajı büyük
risk altındadır. Ayrıca
Dünya mirası birçok en-
demik türün habitatı, mi-
tolojinin doğduğu yer,
Avrupa da en zengin ok-
sijen üreten yerlerden
olan Kaz Dağları’nda
büyük doğa tahribatı
başlamıştır" denildi. 

Bir otizmli 
skandalı daha
Avcılar'da otizmli bir gencin dövülme-
sinin ardından, Fulya Şükran Şahin
de Fatih'te özel gereksinimli çocukla-
rın eğitim gördüğü okula giden 12
yaşındaki oğlu Göksel Şahin'in,
okulda şiddet gördüğünü iddia etti

Oğlunun 3 Şubat’tan itibaren
yani 2. dönemden beri Fatih’te bir
özel eğitim ve uygulama okulunun

6'ncı sınıfına gittiğini belirten annesi Fulya
Şükran Şahin, "Otistik çocukların ve özel ge-
reksinimli çocukların olduğu bir okul burası.
Bir süre ben de yanında bekledim, zaten ço-
cuğun kaydı daha okula da alınmamıştı. 24
Şubat günü oğlum okuldan geldiğinde koltuk
altında geniş morluklar gördüm. O gün
önemsemedim fakat ertesi gün servisten eve
geldiğinde kollarında, koltuk altından bileğine
kadar morluklar vardı. Oğluma sorduğumda
ismini bilmediğini söyledi. 'Sakal-bıyık
hocam yaptı” dedi ve fotoğraftan gösterdi.
Ben oğluma inanıyorum. Bu konuda 'oğlu-
nuz yalan söylüyor' denildi bana. Cumhuri-
yet Savcılığına, ilçe Milli Eğitim’e dilekçe
verdim. CİMER’e 3 tane dilekçe yazdım. Şu
anda okul bana vebalı gibi davranıyor" dedi. 

Soruşturma biterse ancak...

Yaşanan olayı basına yansıtmaya karar verdi-
ğini dile getiren anne Şahin, "Savcılık kararı
olup benim çocuğumu okula almayacakla-
rını söylediler. Hiçbir şey göstermediler. Sav-
cılık kararıymış, soruşturma sürecinde benim
oğlum okula gidemezmiş. Soruşturma bit-
meden konuşamazmışız” dedi.

Anne Fulya Şükran Şahin, Milli Eği-
tim'e şikayet dilekçesi verdiğini ve
oğlunu darp eden öğretmenin görev-
den alınmasını istediğini söyledi.  
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KONGRE İLANI
İSADED genel kurul toplantımız 30 Mart 2020 pazartesi
günü Merkez mahallesi Marmara caddesi Çakıcı apt.
No:9 Daire:59 Avcılar/İST adresindeki DİSK Gıda-İş
Genel Merkezi’nde saat 19:00’da gerçekleştirilecektir. Ye-
terli çoğunluk olan %51 katılımın sağlanamaması duru-
munda genel kurul toplantımız 6 Nisan 2020 pazartesi
günü aynı yer ve saate ertelenecektir.

GÜNDEM
1-Açılış, yoklama ,divan heyetinin teşekkülü ve 
saygı duruşu.
2-Divan heyetine genel kurul tutanağını imzalama 
yetkisinin verilmesi.
3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve 
müzakeresi.
4-Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5-2019 Yılı Bilanço ve gelir- gider hesaplarının okunması.
6-Yönetim Kurulu  ve Denetim Kurulunun ayrı  ayrı  
ibra edilmesi.
7-2020 Yılı tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması.
8- Yeni üye olacakların ve üyelikten istifa edenlerin du-
rumlarının değerlendirilmesi.
9- 2 yıl için Yönetim,Denetim kurulu asil ve yedek 
üyeleri ile Onur  Kurulu üyelerinin seçimi.
10-Dilek temenniler ve kapanış.
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T ürk kamuoyu, geçen hafta endişeli bir şe-
kilde İdlib’deki sıcak savaşın nasıl aşıla-
cağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan’ın Moskova ziyaretinden bir ateşkes an-
laşmasının çıkıp çıkmayacağı gibi sorulara odak-
lanmıştı. Her gün İdlib’den şehit haberleri
geliyordu.

İdlib’deki ateşkesin üstünden bir hafta geçmeden
bugün AB ile ilişkilerde yeni bir başlangıç yapıp yapa-
mayacağımızı tartışıyoruz.

Haftalardır İdlib’de süregelen sıcak çatışmaların
yerini şimdilik sükûnet ortamına bırakmasıyla birlikte
Türkiye’nin yüzünü Ortadoğu’dan biraz da Batı’ya
doğru çevirmesi, AB ile son yıllarda anlamsız bir şe-
kilde kilitlenip tıkanmış olan diyaloğun canlandırıl-
ması ‘iyi haberler’ faslından görülmelidir.

Unutmayalım ki, AB kurumlarının liderleri ile
Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında her yıl yapılan ge-
leneksel buluşma 2019 yılında gerçekleşmemiş, ku-
rumsal düzeydeki diyalog mekanizmaları da yine
geçen yıl büyük ölçüde işlevlerini kaybetmişti. Erdo-
ğan’ın önceki gün Brüksel’deki AB merkezinde Av-
rupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen ile masaya oturması, bunun öncesinde Mic-
hel’in geçen hafta Erdoğan’la görüşmek üzere Anka-
ra’ya gelmesi ciddi bir hareketliliğin başladığını
gösteriyor.

ÖZENLİ DİL, OLUMLU SÖYLEM

Kuşkusuz, bu değişikliğin gerisinde Türkiye’nin
sınır kapılarını mültecilere açmasının tetiklediği şok
dalgasının AB kurumları ve başkentleri üzerinde yol
açtığı sarsıcı etkinin büyük bir rol oynadığını belirt-
meye gerek yok. Başvurulan yöntemle ilgili çekincele-
rimizi bu köşede bir kez daha tekrarlıyoruz. Bununla
birlikte, yine de ortaya çıkan ivmenin -mültecilerin
esenliğini hiçbir şekilde göz ardı etmeden- Türkiye-
AB ilişkileri açısından yarattığı fırsat sonuna kadar
değerlendirilmelidir.

Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek AB kurum-
larının liderlerinin önceki akşamki toplantıdan sonra
ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda dikkatli bir dil kul-
lanmaları, karşılıklı olarak pozitif, yapıcı bir söylemin
belirmekte oluşu önemlidir.

Michel, önceki günkü toplantıyı “Kısa, orta ve
uzun vadede daha güçlü bir diyalog için ilk adım”
olarak değerlendirmiştir. Bunun gibi Erdoğan’ın
Brüksel’den dönerken “AB ile ilişkilerin güçlendiril-
mesi” ve “yeni bir sürecin başlatılması” arzusunu
ifade etmiş olması da bu çerçevede
değerlendirilebilir.

18 MART 2016 ANLAŞMASI YENİLENECEK

Açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla, başlatılan
süreç 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Anlaşma-
sı’nın gözden geçirilerek iyileştirilmesi hedefi üzerin-
den yürüyecektir. Bu anlaşma, temel mantığı
itibarıyla Türkiye’nin AB’ye göçmen hareketini dur-
durması karşılığında, AB’nin de Türkiye’ye mülteciler
için harcanmak üzere 6 milyar Euro tutarında bir
mali katkı sağlamasını, ayrıca vize rejiminin esnek-

leştirilmesinden gümrük birliğinin güncelleştirilme-
sine dönük bir dizi adım atmasını öngörüyordu.

Geçen dört yıl zarfındaki uygulamaya bakıldığında,
Türkiye göç dalgasının durdurulmasına ilişkin üstlen-
diği yükümlülüğü yerine getirmiştir. Buna karşılık AB
cephesindeki uygulama bazı başlıklarda kısmen, bazı
başlıklarda ise ciddi derecede sorunludur.

Mülteciler için mali destek paketiyle başlayalım.
AB, vaat ettiği 6 milyar Euro’nun tamamına yakınını
tahsis etmiştir. Bu miktarın 4.7 milyarlık bölümü söz-
leşmeye bağlanmış, bunun 3.2 milyarlık bölümü
ödenmiştir. Gelgelim kalan 1.3 milyar Euro’luk
bölüm henüz sözleşmeye bağlanamamıştır ve büro-
kratik işlemler ağır bir şekilde ilerlemektedir.

18 Mart 2016 Anlaşması’nın Türk tarafı açısından
en önemli kazançlarından biri olarak görünen Schen-
gen vize rejiminin esnekleştirilmesi vaadi de Anka-
ra’nın bazı adımları atmadığı gerekçesiyle boşlukta
kalmıştır. Keza sıra gümrük birliğinin güncellenmesi
ve yeni müzakere fasıllarının açılmasına gelince, hiç-
bir adım atılmamıştır. Denilebilir ki, anlaşmanın yü-
rürlüğe girmesi ve göçmen akışının durmasıyla

birlikte, AB taahhütlerin yerine getirilmesi konu-
sunda belirgin bir atalet içine girmiştir.

Sedat ergİn

18 Mart Anlaşması güncellenirken tutulma-
yan sözlerin hayata geçirilmesi öncelik kazana-
caktır. Muhtemeldir ki, en kritik başlıklardan
birini yapılacak yeni bir taahhütle toplam 6 mil-
yar Euro’luk mali katkının arttırılması oluştura-
caktır.

Burada bekleyen bir mesele AB’de 27 ülke-
nin dahil olduğu karar alma mekanizmasıyla il-
gilidir. AB’de kararlar oybirliğiyle alındığından,
yeni taahhüt gerektirecek her başlıkta konsen-
sus sağlanması kolay bir uğraş olmayacaktır.

Ancak Michel ve Leyen ikilisinin en azından bu
aşamada AB adına iyi niyetli bir girişim başlat-
tıkları söylenebilir.

Kuşkusuz, nihai sözü söyleyecek olan siyasi
kanat, yani AB hükümetleridir. Özellikle de Al-
manya’nın ve ikinci planda Fransa’nın oynaya-
cakları rol belirleyici olacaktır. Müzakere
süreci önümüzdeki hafta Almanya Şansölyesi
Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Em-
manuel Macron’un Türkiye’ye yapmaları bekle-
nen ziyaretle siyasi kanada taşınacaktır.

GÖZLER MERKEL’DE

Önümüzdeki haftalarda çok yoğun ve iniş-çı-
kışlı geçmesi muhtemel bir pazarlık sürecine
tanıklık etmeye hazır olmalıyız. Mart ayı so-
nunda yapılacak olan AB zirvesi bu süreçte Av-
rupa cephesinin tutumunun netleşmesi
bakımından kritik bir dönüm noktası olarak
ufukta beliriyor.

Tabii bir dizi dikenli dosya müzakereleri sı-
kıntıya sokmaya adaydır. Türkiye’nin Doğu Ak-
deniz’de hidrokarbon kaynaklarının
araştırılmasına dönük yürüttüğü çalışmalarının
Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi (KRY) ile
yol açtığı sorunlarda AB’nin kategorik bir şe-
kilde kendi üyelerinden yana taraf olması bu
pürüzlü konuların başında geliyor.

Bir başka sıkıntılı konu AB’nin mülteci geç-
işlerinin ivedilikle durdurulmasını müzakereler
için bir koşul haline getirmesidir. Türkiye hafta
sonunda önemli bir adım atarak Ege’den mül-
teci geçişlerini durdurmuştur. Buna karşılık
kara sınırının kapatılmasıyla ilgili adımın mü-
zakerelerin seyri içinde hangi aşamada atıla-
cağı önümüzdeki günlerin en kritik
sorularından biridir.

Ve kuşkusuz, AB ile bir normalleşme iklimi
kaçınılmaz olarak Türkiye’de ifade özgürlüğü
ve hukuk düzeni gibi alanlarda yaşanan sorun-
ların aşılması yönünde özlü adımları da içer-
mek durumundadır.

Bu yazı 11 Mart 2020'de Hürriyet 
Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 

VE DOĞU 
AKDENİZ 
FAKTÖRÜ

AB İLE YENİ BİR 
NORMALLESME DENEMESİ

BASINDAN KÖŞELER



PERŞEMBE 12 MART 2020 11DIŞ HABER

K oronavirüs, Çin dışında
dünya genelinde de yayıl-
maya devam ediyor. İtal-

ya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’yı
tehdit ediyor. İtalya’da virüs nede-
niyle hayatını kaybeden kişi sayısı
463’e yükselirken; vaka sayısı da 9
bin 172’ye çıktı. İran Sağlık Bakan-
lığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiya-
nuş Cihanpur, dün düzenlediği
basın toplantısında koronavirüs sal-
gınıyla ilgili son 24 saatte ait bilan-
çoyu açıkladı. Cihanpur, Ülkede
salgın nedeniyle ölenlerinin sayısı-
nın 291’e ulaştığını, virüs teşhisi ko-
nulan kişi sayısının ise 8 bin 42’ye
çıktığını bildirdi.

ABD'de 21 kişi öldü

ABD’de de koronavirüsün yayıl-
maya devam ettiği görüldü. 1037
vakanın bulunduğu ABD’de, haya-
tını kaybedenlerin sayısı 28 olarak
açıklandı. Hayatını kaybedenlerin,
Washington, Kaliforniya, Florida ve

New Jersey eyaletlerinden olduğu
belirtildi.

Orta Avrupa'da vakalar artıyor

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının
ardından Orta Avrupa’daki vaka sa-
yılarında da yükseliş gözlemlendi.
Almanya’da vaka sayısı bugün
1565’e yükselirken; 2 kişinin haya-
tını kaybettiği duyuruldu. Öte yan-
dan, Fransa’da 1784 kişide virüs
tespit edildiği ve 33 kişinin hayatını
kaybettiği belirtildi. İspanya’da ise
1695 kişide virüs tespit edildiği; 35
kişinin hayatını kaybettiği duyu-
ruldu. 

KKTC'de alarma geçti

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, koro-
navirüs tespit edilen Alman turistin
kocası ve yakın temasta bulunan 4
kişinin tedbir amaçlı karantinaya
alındığını açıkladı. Bakan Pilli, Al-
manya'da gelen 141 turistin ise
yarın uçakla ülkelerine gönderilece-

ğini bildirdi. KKTC'de Almanya'dan
gelen 141 kişilik turist kafilesindeki
bir kişide koronavirüs tespit edilmesi
ile ilgili sağlık Bakanı Ali Pilli açık-
lama yaptı. Alman turistlerin kaldığı
3 otelin kontrol altında olduğunu
kaydeden Bakan Pilli, "Alman has-
tanın kocası ve yakın temasta olan
toplam 4 kişi karantinaya alındı.
Bulgu yok. Sadece temas olduğu
için karantinaya alındı" bilgisini
paylaştı. Pilli, turistlerin konakladığı
otellerin ise dezenfekte edileceğini
söyledi. Vatandaşların panik yap-
maması gerektiğini belirten Bakan
Billi, "Hijyen şartlarını uygulasın.
Başbakan Yardımcımız ve Dışişleri
Bakanımız Alman Elçiliği ile temas-
tadır. Almanya’dan bir uçak gelip
Alman turistleri alacak" diye ko-
nuştu. Bu arada Başbakan Yardım-
cısı ve Dışişleri Bakanı Kudret
Özersay, Almanya'nın Güney Kıbrıs
Büyükelçisi ile Alman turistlerin du-
rumu hakkında görüştü. DHA

KORONAVIRUS
HALA CAN ALIYOR!

ArAbİstAn’dA
tAht sAvAşlArı!
Suudi Arabistan'da Veliaht
Prens Muhammed bin
Selman'a darbe planlandığı
suçlamasıyla Biat Konseyi için-
den bir prens daha tutuklandı

ingilteremerkezli
Middle East Eye (MEE)
haber sitesinin Genel

Yayın Yönetmeni David Hearst im-
zalı habere göre, Suudi Arabistan’da
son dönemde hanedan içinden tutuk-
lanan prenslere bir yenisi eklendi. Ha-
bere göre, bu kez, Suudi Arabistan'da
tahta geçecek veliaht prensi belirle-
mekle görevli Biat Konseyi üyelerin-
den Muhammed bin Saad Al Suud
tutuklandı. Bin Saad'ın Kral Sel-
man'ın kardeşinin oğlu, dolayısıyla
Veliaht Prens Muhammed bin Sel-
man'ın amca çocuğu olduğu ifade
edildi. Suudi Arabistan yönetiminden
ülkede yaşanan tutuklanmalara ilişkin
henüz bir yalanlama ya da resmi açık-
lama yapılmadı.

Taht el değiştirebilir

MEE'nin haberine göre, Muhammed
Bin Selman, kasım ayında Suudi Ara-
bistan'ın ev sahipliği yapacağı G20
Zirvesi öncesinde tahta geçmeye ha-
zırlanıyor. Kral Selman’ın sağlık duru-
munun giderek kötüleştiği ve demans
yaşadığı belirtilen haberde, Kral'ın
tahtan çekilerek yerini oğlu Veliaht
Prens Muhammed bin Selman'a bı-
rakması halinde Biat (Sadakat) Kon-
seyinin bu geçişi onaylamasının
gerektiği, bu nedenle Muhammed bin
Selman’ın "Konseyi dize getirmeye
çalıştığı" öne sürüldü. Haberde, Biat
Konseyi içinden tutuklananların sayı-
sının 4'e ulaştığı paylaşıldı. Muham-
med bin Selman'ın Konseye ilişkin
planlarının göstergesi olarak 
değerlendirildi.

corbacıaden corbacıaden
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Rumların derdi Yavru Vatan olmuş!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Rum yönetiminin, Türkiye ile 
KKTC'nin Doğu Akdeniz’de attığı adımları hazmedemediğini belirterek, "Rumlar gerilimi artıma
siyaseti gütmektedir" dedi. Tatar, Rumların KKTC ekonomisine darbe vurmak istediğini belirtti

Kıbrıs'ta tek taraflı olarak
Rumların kuzey ile güney arasın-
daki 4 sınır kapısını kapatma-

sıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na
açıklamalar yapan Tatar, kapıların kapatıl-
masıyla birlikte Rumların yeşil hat tüzü-
ğünü de ihlal ettiğini söyledi. "Zaman
zaman Kıbrıslı Türkler güneye giderek aşırı
alışveriş de yaptı. Biz demedik kapıları ka-
patalım. İnsanları engelleyelim demedik.
Dileriz ki bu harcamaları KKTC'de yapar-
sınız dedik" diyen Tatar, "Şimdi oyun de-
ğişti, KKTC daha cazip hale geldi. Bu da
Rumları rahatsız etti" diye konuştu. "Kapı-
ların kapatılması tek taraflı alınan bir karar"
diyen Tatar, "Rumlar, koronavirüsü fırsat
bilerek ekonomimize bir darbe indirmek is-

tiyor. KKTC'nin gelişmesi ile güneyden ge-
çişler artmıştır. Bunun sonucunda KKTC
çarşısı bir kazanç elde etmiştir. Bu Rumları
rahatsız etti" dedi.

Avrupa Birliği'ne sert eleştiri

Yunanistan'ın Suriyeli mültecilere yönelik
davranışını da ‘kabul edilemez’ olarak de-
ğerlendiren Tatar, "Türkiye, milyonlarca
Suriyeliyi evsiz bırakmadı. Şimdi görüyo-
ruz ki, Suriyelilerin Avrupa'ya gitmesine
Yunanlılar karşı çıkıyor, AB'liler karşı çıkı-
yor. Türkiye, çok büyük bir fedakarlık ör-
neği ortaya koyarak Suriyelilerin her türlü
ihtiyaçlarını karşılamıştır" şeklinde ko-
nuştu.KKTC Başbakanı Tatar, Rum tarafı-
nın Yunanistan sınırına, mültecileri

engellemesi için asker göndermesine de
tepki gösterdi. Tatar, "Kıbrıs'ın güneyinden
de Rum lider Nikos Anastasiadis Rum as-
keri gönderiyor Yunanistan sınırına. Bu
asla kabul edilemez. Böyle bir meseleden
dolayı Rum askerinin Yunanistan'a gitmesi
düşündürücüdür. Yunanlılar ve Rumlar ge-
rilimi artırmaya çalışıyor" ifadelerini kul-
landı.

Kapalı Maraş, Rumlar'ı kızdırdı

Tatar, Türkiye ile KKTC'nin hem Doğu
Akdeniz’de, hem de 'Hayalet Şehir' olarak
bilinen Kapalı Maraş'ta attığı adımların
Rumların canını sıktığını ifade ederek,
"Türkiye ile uyumlu bir siyaset izlememiz
Rumların canını sıkıyor" dedi. 

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 284’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 119 bin 132’ye
yükselirken; 65 bin 776 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 7 bin 677 arttı

İtalya virüs
yüzünden karıştı
İtalya'da koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayılı-
şının durdurulamaması ülkede endişeleri artır-
maya devam ediyor. Salgın nedeniyle açık
görüşleri iptal edilen mahkûmlar birçok hapis-
hanede isyan çıkardı, 7 kişi yaşamını yitirdi.
İtalya'da koronavirüse bağlı hayatını kaybe-
denlerin sayısı 463'e, hasta sayısı ise 9 bin
172'ye ulaşırken; hapishanelerden de salgınla

bağlantılı isyan haberleri geliyor. Pazar günü
başlayan isyan dalgasına, Napoli, Salerno ve
karantina altına alınan Modena ve Milano da
dahil 8 şehirdeki mahkûmlar katıldı. İsyanlara,
salgından dolayı açık görüşlerin iptal edilmesi-
nin ve Modena'daki hapishanede bir gardiya-
nın virüs taşıdığının anlaşılması üzerine
yeterince tedbirin alınmamasının neden olduğu
belirtiliyor. İsyanlarda hayatını kaybedenlerin
sayısı bugün 7'ye çıktı. Öte yandan, Mila-
no’daki bir hapishanenin önünde ise mahkûm-
ların yakınları ve mahkûmların haklarını
savunanlar ile polis arasında arbede çıktı.

KKTC Lideri Ersin Tatar, Kapalı Maraş konusunda
attıkları adımların Rumları rahatsız ettiğini söyledi.

Midilli'de yabancı düşmanlığı artıyor
Yunanistan'ınMidilli
Adası, savaşlardan ve iç
karışıklıklardan kaçan

binlerce sığınmacı için hala ''Avru-
pa'ya açılan kapı'' olarak görülüyor
ancak Ada'da sığınmacı sayısına
paralel olarak ırkçı söylem ve faali-
yetlerin de artması dikkati çekiyor.
Sığınmacı krizinin patlak verdiği
2015 yılından önce uçsuz bucaksız
zeytinlikleri, birbirinden güzel plaj-
ları ve çeşitli yerel lezzetleriyle anı-
lan Ada, artık ev sahipliği yaptığı
binlerce sığınmacının zor şartlar
altında verdikleri yaşam mücadele-
siyle gündeme geliyor. Türk kıyıla-
rına çok yakın mesafede bulunan
Ada'daki esnaf yeni bir göç dalga-

sının, sığınmacı krizinden zaten
olumsuz etkilenmiş işletmelerine
daha büyük zarar vereceğinden
endişe duyuyor.

Halktan aşırı sağ kesime
destek

Son dönemde Ada'ya ulaşan sığın-
macı sayısındaki artışa paralel ola-
rak ırkçı söylem ve faaliyetlerin de
yükselişe geçmesi göze çarpıyor.
İslamofobi, yabancı düşmanlığı
gibi düşüncelere sahip aşırı sağ ke-
simler de sığınmacı krizinden yor-
gun düşmüş Ada halkının
desteğini kazanıyor. Geçen gün-
lerde, Skala Sikaminea bölgesine
yeni ayak basanların kayıt işlemle-

rinin yapıldığı Moria kampına
giden yol üzerine barikat kuran
aşırı sağcı bir grup, sığınmacıları
taşıyan otobüslerin kampa ulaş-
masını engelledi, Ada'daki gazeteci
ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
çalışanlarına saldırdı. 

DÜNYA
TEYAKKUZ
HALİNDE
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S araylarda, köşklerde, kasırlarda
tarihe tanıklık eden ve zaman
içinde yıpranan halılar, Milli Sa-

raylar Halı Restorasyon Atölyesi’nde
ilmek ilmek dokunarak onarılıyor.
Atölyedeki ustalar 2007 yılından beri
yıpranan halıların ömrüne ömür ka-
tarken, restorasyon çalışmalarının her
aşamasını da kayıt altına alıyor. Resto-
rasyon işlemleri biten halılar, bulun-
duğu tarihi mekanda yeniden,
ziyaretçilerin ayakları altına seriliyor.

Halıların ömrüne ömür
katıyorlar

Milli Saraylar Halı Restorasyon Atöl-
yesi Sorumlusu Mehmet Köksal, her
anı fotoğraflar ile kayıt altına alınan
restorasyon aşamalarını şu sözlerle
anlattı: "Bu atölye 2007 yılında Here-
ke’de kuruldu. Daha sonra İstanbul’a
2011 yılında nakledildi. Bu işlem şu
anda İstanbul Yıldız Şale’de devam
ediyor. Bu halılar biliyorsunuz tarihi
halılar. Aşağı yukarı 80-90 yıllık tarihi
olan objelerimiz. Bu objeler Dolma-
bahçe Sarayının, kasırların, köşklerin
halıları. Hangi saraya ve hangi odaya
ait olduğu bize kayıtlı geliyor. Bunlar
tespit edildikten sonra önce ehil ellere,
yıkamaya gönderiliyor. Yıkama yapıl-
dıktan sonra bizim atölyemize gelir ve
burada biz önce halının dokuma tek-

niği ve iplerinin kalitesini, numarasını
tespit ederiz. Sonra, bu iplerin boya-
masını yaparız. Tabii senelerin kullanı-
mından dolayı yıpranmalar, aşınmalar
olduğundan farklı farklı renkler ortaya
çıkmıştır.  Ona göre en yakın renklere
boyama işlemi yapıyoruz. Ve ipleri ku-
ruttuktan sonra, mesai arkadaşlarımız
ile onarım aşamasına geçilir. Onarım
aşamasında ilk önce hasır işlemi dedi-
ğimiz işlem yapılır. Sonra tığ ya da iğ-
neyle dokuma işlemi yaparız. En son
ise tesviye aşamasına geçilir. Yani üs-
tündeki tüy aşaması, halının kendi
bünyesine yaklaşması için tesviyesi ya-
pılır. Her aşama fotoğraflanarak kayıt
altına alınır. Tüm bu işlemler bittikten
sonra halı seksiyon bölümüne nakledi-
lerek bulunmuş olduğu mekana 
serilir”

Herkes restorasyon yapamaz 

Halı dokumak ile restorasyon yapmak
arasında farklar olduğunu vurgulayan
Köksal, şöyle konuştu:
"Burada şu anda 6 kişi mevcut. Tüm
mesai arkadaşlarımız bu işin ustası,
yetişmiş elemanlar. Onun için burada
hepsi bir halıyı aldığında tüm işlemle-
rini yapmak ile muktedir. Yeni halı do-
kumak da kolay bir iş değildir ama
onarım işi ile yeni halı dokumak ara-
sında çok büyük farklar var. Çünkü

onarım işinde düşünün ki bir insanı
doktor ameliyata almıştır ama karşı-
sına ne çıkacağını bilemez, onu açtık-
tan sonra fark eder. Burada da aynı.
Halıya başlarsın, halı dışarıdan çok iyi
görünür ama içteki atkı ve telleri çü-
rümüştür. Bizim mesleğimiz sabır işi-
dir. İğne ile kuyu kazmak gibi. Burada
insanların bazı yerlere geldiği zaman
dinlenmesi lazım. Halıya bir bakıyor-
sun, iğne atarsın öbür taraftaki çürü-
müş olan yer kırılır hemen. Sabredip,
tahammül etmezsen bu mesleği yapa-
mazsın. Bir de seveceksin bu mesleği.
Bütün mesai arkadaşlarımız da bu işi
severek yapıyor. Biz de bu halıların
ömrüne ömür kattığımızda,  bundan
zevk duyuyoruz. Çünkü bu ata yadi-
garı, ileri tarihlere aktardıysak ne
mutlu bize. Tabii halı dokuması ile
benzerliği sadece ilmek atmasını bil-
mektir fakat halı dokumakla onarım
tamamen farklı bir şeydir. Biz mesela
usta çırak ilişkisi ile yetişiriz. Daha
sonra okullar ama bu işte dediğim gibi
zaman ve tecrübe önemli. Halı doku-
masında önün açıktır, devam edersin
gidersin ama bu iş dokuma ile çok
farklıdır. Tabii ki eğitimi farklıdır. Bura-
dakiler doktorun yaptığı gibi ameliyata
giriyor. Halının dokularını tamamlıyor.
Onun için dokuma ile halı onarımı
çok farklı.” DHA
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Yaklaşık100 yıldır Milli Saraylar’da kullanılan ve zamanla yıpranan
halılar, Milli Saraylar Halı Restorasyon Atölyesi’nde onarılarak ilk
günkü görüntüsüne kavuşuyor. Restorasyonlar halının yıpranma
şekline göre 3 ayda da tamamlanabiliyor, 1,5 - 2 yıl da sürebiliyor

Deniz altında 7 bin fotoğraf
Ege Denizi'nde 60 yıldır yaz kış
dalış yapan 78 yaşındaki emekli
makine mühendisi Ali Candaş,

deniz altında analog makineyle çektiği 7 bin
kare fotoğrafı, meraklılarıyla paylaşıyor. "Deni-
zin Türküsü" adını verdiği sergilerle deniz kültü-
rünü aşılamaya çalışan ve deniz üzerine yazılar
yazan Ali Candaş, yaptığı açıklamada, denize
olan bağlılığını ve tecrübelerini anlattı. Denize
tutkusunun küçük yaşlarda başladığını ve su al-
tına ilk dalışını ise 18 yaşında yaptığını dile ge-
tiren Candaş, sonrasında ara vermeden dalış
yaptığını ifade etti. Denizin kendisine sıhhat ve
mutluluk verdiğini, ömrü yettiğince dalmayı
sürdüreceğini belirten Candaş, "Yaşım 78 oldu.
60 yıldır aralıksız dalıyorum. Kışın daha dinç

hissediyorum kendimi. Hem insanı dinçleştiri-
yor hem de kendine olan güvenini artırıyor.
Dünyaya olan bakışını da daha güzel yapıyor.
Aynen bir ilaç gibi." ifadelerini kullandı. Kışın
dalış yapmadan önce mutlaka pekmez içtiğini
kaydeden Candaş, "Vücudu çabucak ısıtıyor.
Dönünce de bir miktar içiyorum vücudu ısıtıp
koruyor ondan sonra da sobamı yakıp keyfime
bakıyorum" dedi.

Su altında bir dünya Saklı
Denizin altındaki güzelliklerin kirlenme nede-
niyle hızla yok olduğuna dikkati çeken Candaş,
şöyle konuştu: "Suyun altında inanılmaz bir
dünya saklı. Muhteşem bir güzellik var ama in-
sanlar hiç durmadan bu güzellikleri yok ediyor-

lar. Bu fotoğraflar ile de denizin kirletilmesiyle
nelere kıyıldığını göstermek istiyorum. Ayrıca
bu güzellikleri tüm insanlarla tanıştırmak istiyo-
rum. Deniz insana sıhhat veriyor ve bu güzellik-
ler karşısında Allah'ı daha iyi anmamı sağlıyor.
Herkese, çocuk, genç, kadın, erkek fark etmek-
sizin tavsiye ediyorum. Deniz insana aradığı
bütün güzellikleri sunuyor, orası Rabb'imizin ya-
rattığı, apayrı bir güzellikler ülkesi." Denizin teh-
likeli olduğu görüşüne katılmadığını vurgulayan
Candaş, "Deniz emniyetli bir yerdir. Başlangıç-
tan beri süregelen bu sevgim, bağlılığım devam
ediyor. Bu benim için bir aşk diyebilirim, sakin-
liğimi, dinginliğimi orada buluyorum. Benim
için vazgeçemeyeceğim bir tutku, ölünceye
kadar orada olmayı umuyorum." diye konuştu.
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HALININ yıpranma şekline
göre restorasyon süresinin
değiştiğini dile getiren Kök-
sal, "Bir halıyı 3 ayda da çı-
kartabilirsin. Bir halı 1,5
sene, 2 sene de sürebilir. O
halının büyüklüğü ve yıp-
ranma şekline göre değişir.
Tek tek iğne ile tığ ile onu işli-
yorsun orada yani. Zaten
böyle bir onarımda tarih
mefhumunun olmaması
lazım. Acele yaparsan işi bo-
zabilirsin. Temkinli, sakin ya-

pılmalı. En uzun süren bir
tane Gördes halımız vardı.
İçindeki dokular tamamen
yıpranmıştı. Aşağı yukarı 2
yıl sürdü. Buradaki tüm halı-
lar aşındığı için hepsi zor.
Sabırla işlenmesi lazım.
Bizim mesleğin kolayı yok.
Bittikten sonra resimliyoruz,
ondan sonra halı seksiyon
bölümüne gönderiyoruz ve
onlar da mevcut bulunduğu
mekana naklediyorlar” ifade-
lerini kullandı.

1 halı 2 yılda 
düzelTiliyor

Çöz yazmayı gör dünyayı!
Bir yazma eser ile kültür ve medeniyet tarihin haritasının çıkarılabileceğine Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi
açılışında vurgu yapan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, “Bir yazmayı konuşturduğunuz zaman kendi entelektüel tarihinize, bilim
tarihinize kadar çok şey söylüyor ve o kadar çok bilgiyi ifşa ediyor ki, ortaya muazzam bir resim çıkıyor” dedi

DÜNYADA müstakil bir disiplin
olmaya doğru giden yazma eser
ve kitap kültürü çalışmalarında

Türkiye’nin öncü bir konuma gelmesi hede-
fiyle kurulduğuna değinen Fatih Sultan Meh-
met Vakıf Üniversitesi Yazma Eserler
Uygulama ve Araştırma Merkezi Üsküdar
Yerleşkesi’nde açıldı.İslâm yazma eser çalış-
malarında araştırma yapan ulusal/uluslar-
arası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak
müşterek projeler geliştirecek Merkezin
yazma eser, yazma eser kültürü ve kitap kül-
türü alanlarında çalışmalar yapması hedefle-
niyor. Yerleşke ile yazma eser kültürü
çalışmalarında Türkiye’nin öncü bir konuma
gelmesi, bu alanda tanım yapan, terim vaze-
den bir duruma gelmesi amaçlanıyor. Açılış
programında amaçlarını anlatan Merkez
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sami Arslan, “Böyle
bir merkez ülkemiz için gerekliydi. Yurt dı-
şında yazma eserlerle ilgili birçok kurum-ku-
ruluş ve çalışma var. Biz de bunu ülkemizde
bir üniversite çatısı altında yapmak istedik.
Merkezimiz kısa, orta ve uzun vadeli olmak
üzere üç temel proje etrafında çalışmalarını
yürütecek. Kısa vadeli projelerimiz arasında
çalıştaylar, paneller, kitap yayınları yer alıyor.
Orta vadede ise yazma eserlerle ilgili akade-
mik bir dergi çıkarmayı hedefliyoruz. Temel

amacımız da Osmanlı ilimler literatürünü or-
taya koymak olacaktır.” dedi.

İslam medeniyeti kitap medeniyeti 

Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi’nin İslâm medeniyetinin kültür ve ilmi bi-
rikiminin sonuçları açısından hayırlı olmasını
dileyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf  Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, İslâm
medeniyeti mensuplarının yazma eser biriki-
mimizle ilgili övgü merhalesini geçmesi ge-
rektiğine dikkati çekerek şunları söyledi:
“İslam medeniyeti bir kitap medeniyetidir. Bir
yanda kitapların içeriği itibarıyla önemseme-
miz gereken bir bilgi birikimi vardır, bir tarafta
da kitapların sureti ve yapısı etrafında oluş-
muş sanatlar vardır. Bunlardan dolayı yazma
eser birikimimizi önemsemek zorundayız. Ni-
tekim önemsemişiz. Fakat bu önemseyiş,
‘orada bir köy var uzakta gitmesek de gelme-
sek de görmesek de o köy bizim köyümüz-
dür’ mantığı üzerine olmuş. Nesiller boyu
Cumhuriyet döneminin Müslüman nitelikli
okuryazarları olarak büyük ve zengin bir
kitap medeniyetinin, bir yazma eserler külli-
yatının çocuklarıyız diye övünmüşüz, ama
onlar Süleymaniye’de kalmış, biz sadece
övünmüşüz. Biz bunlarla övünerek vakit geçi-
rirken birileri bu eserlerin nasıl inceleneceğine

dair yöntemler geliştirmeye, terminoloji oluş-
turmaya başlamışlar.”
Bu gerçeklerden hareketle Merkezin kuramsal
bir çerçeve çizerek, yöntemsel ve terminolojik
arka planı oluşturarak ilerlemesi gerektiğine
vurgu yapan Andı, böylece büyük bir birikimi
ve zenginliği daha görünür, daha kullanılır
hale getireceğini ifade etti.

Önce teorik dili geliştirmeliyiz

Açılış konuşmalarının ardından “Sükût Kıva-
mında Çığlık: Yazma Eser Kültürü Üzerine
Tecrûbî Deyişler” başlıklı açılış konferansını
veren Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, bir yazma
eserin neleri dönüştürebileceğini, medeniyeti-
mize, kültür hayatımıza ilişkin ne tür değişik-
liklere neden olabileceğini kendi
tecrübelerinden örnekler vererek anlattı.
Bütün disiplinlerde olduğu gibi yazma eserler
alanında da teorik dil geliştirilmesinin gerekli-
liğine işaret eden Fazlıoğlu, “Tanımlayan bir
şeyin adını koyar, adını koyan da yönetir. Bir
ilim sadece çalışmakla gelişmiyor, asıl gelişim
o ilmin terimlerini inşa etmekle oluyor. Biz de
bu Merkezde teorik çerçeveyi kurmaya 
çalışacağız” ifadelerini kullandı.
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Türk tiyatrosunun usta ismi Nejat
Uygur'un oğulları Süheyl ve Behzat
kardeşler, babalarının izlerinde
gittikleri tiyatro sahnesinde otuzuncu
yılı kutlamanın mutluluğunu yaşıyor

Babaları Nejat Uygur sa-
yesinde tiyatroyla tanı-
şan ve bir daha

sahnelerden hiç inmeyen Uygur kar-
deşler, sanat yolculuklarını anlattı.
Behzat Uygur, babasının 13 yıl süren
Anadolu turneleri sürecinde dünyaya
geldiğini ve adeta tiyatronun içine
doğduğunu söyledi. Kendini bildi bi-
leli tiyatroyla iç içe olduğunu anlatan
Uygur, "Nejat Uygur yıllarca turnelere
çıktı. Anadolu turnelerinde dünyaya
geldiğimiz için tiyatro serüvenimiz
anne karnında başlamış. Annemiz
sahneye çıkıyormuş, dans ediyor-
muş, oyun oynuyormuş. Doğduğum
andan itibaren, kendimi bildim bileli
sahnenin içindeyim. Futbol oynadı-
ğım bir dönem de vardı ama hep
sahnedeydim." diye konuştu.

Tiyatro festivali
rötar yaptı 

Tiyatro Frankfurt tarafın-
dan Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı ile Yurtdışı

Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığının (YTB) destekleriyle 20-29
Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan
"7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"
ertelendi. Tiyatro Frankfurt'tan yapı-
lan açıklamada, Türkiye'nin Frankfurt
Başkonsolosluğu himayesinde dü-
zenlenen festivalin, koronavirüsün
Avrupa'da da hızla yayılması nede-
niyle 5-15 Haziran'da gerçekleştirile-
ceği belirtildi. Açıklamada
görüşlerine yer verilen Frankfurt Türk
Tiyatro Festivali Başkanı ve Genel
Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu,
dünyada etkisini gösteren yeni tip ko-
ronavirüs nedeniyle festivali erte-
leme kararı aldıklarını bildirdi.
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Tarıhı halılar

İhsan
Fazlıoğlu



Metin Öztürk, Galatasaray Düşünce
Derneği ile Maslak Hilton'da bir araya
geldi. Yaklaşık 50 üyenin katılımıyla
gerçekleştirilen toplantının moderatör-
lüğünü Prof. Dr. Emre Alkin üstlendi.
Pek çok konunun konuşulduğu toplan-
tıda 28 Mart'taki Mali Genel Kurul se-
bebiyle ibra meselesi de gündeme geldi.
Toplantıda ortak görüş, Adnan Polat'ın
ibrasızlığıyla başlayan sürecin deva-
mında, Mali Genel Kurulların ağır tar-
tışma ortamında geçtiği, yönetimlerin 3
yıllık sürelerini tamamlayamadığı,
seçim süreçlerinin tekrar 2 yıla çekilme-
siyle bu sorunun daha kolay aşılacağı
belirtildi. Galatasaray'ın bir değerler bü-
tünü olduğunu söyleyen Metin Öztürk,
son yıllarda bu değerlerin kayboldu-
ğunu ifade etti. Öztürk, "Biz bu bozul-
madan uzak kalıp, Galatasaray
değerlerini benimseyerek, kulüp siyase-
tine girmeden Galatasaray'ın sorunla-
rına çözüm bulmaya çalışıyoruz" diye
konuştu.

Sorunlar yönetime mal edilemez 

Kulüp sorunlarının tek bir başkana ve
yönetime mal edilemeyeceğini söyleyen
Öztürk, her başkanın pozitif veya nega-
tif katkılarının olduğunu, bu yüzden ki-
şilerden ziyade sorunlara odaklanılması
gerektiğini söyledi. Yaratmak istediği
modeli de açıklayan Metin Öztürk, ku-
lübün sorunlarının yönetimdeki birkaç
kişiyle çözülemeyeceğini, bu yüzden
düzenlemiş olduğu bu toplantılarla Ga-
latasaray'ın geleceği adına fikir alışveri-
şinde bulunarak ortak bir akıl
oluşturmayı amaçladığını ekledi. Önü-
müzde 14 aylık uzun bir dönem var
diyen Öztürk; "Günü kurtaracak değil,
Galatasaray'ı doğru yönetecek, sıkıntılı
durumundan çıkarabilecek bir model
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GalaTasaray’a
yeni başkan

adayi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı
haftasında ttifak Holding Konyas-
por ile deplasmanda oynayacağı
karşılaşmanın hazırlıklarını bugün
yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can

Bartu Tesisleri'nde saat 18.30’da
koşu, ısınma ve koordinasyon hare-
ketleriyle başlayan antrenman, dar
alanda gerçekleştirilen pas çalışma-
larıyla devam etti. Antrenman, tak-

tiksel ve bireysel çalışmalarla sona
erdi. Sarı-lacivertli ekip, İttifak Hol-
ding Konyaspor maçının hazırlıkla-
rını yarın yapacağı antrenmanla
sürdürecek.

Galatasaray'da 2021 Mayıs
seçimleri için adı geçen Metin

Öztürk, "Günü kurtaracak değil,
Galatasaray'ı doğru yönetecek,

sıkıntılı durumundan
çıkarabilecek bir model

oluşturmalıyız" dedi
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında bir grup
taraftarın bıçaklı saldırısında 4 futbolcusu yaralanan Payasspor, konuyu yargıya taşıdı

b üyükçekmece Tepecikspor'un saha-
sında ağırladığı Payasspor'u 3-0 mağ-
lup ettiği karşılaşmanın ardından

sahaya giren bir grup taraftar, Payassporlu
oyunculara fiziki saldırıda bulundu. Yaşanan
arbedenin ardından soyunma odasına kaçan
oyunculardan bazıları, saldırı sırasında yara-
landı. Olayın ardından kente dönen Payass-
por kulüp yönetimi, tesislerde teknik ekip ve
sporcuları ziyaret edip, son durumları hak-
kında bilgi aldı. Yeterli güvenlik önlemleri alın-
madan müsabakanın oynandığına dikkat
çeken Kulüp Başkan Vekili Mevlüt Aydın, ge-
rekli yasal girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Aydın, olayın gerçekleşmesinden dolayı son
derece üzgün olduklarını belirterek, şunları
söyledi: "Tasvip etmediğimiz olaylar. Sporun
barış, kardeşlik olduğu bir ortamda böyle bir
olayı yaşamış olmak bizleri çok üzdü. Fut-

bolcu kardeşlerimiz çok demoralize oldular.
Mağlup olan bir takıma gelip saldırdılar.
Galip olan takım sevinir ve sevincini paylaşır.
Takımın en önemli noktalarındaki oyuncula-
rına saldırıların olması, darp edilmesi dikkat
çekici. Buradaki asıl amacı çok merak ediyo-
ruz. Bu saldıran grubun amacı neydi? Sahada
alınan güvenlik önlemleri çok yetersizdi. Gü-
venlik kameralarının fişlerinin çekili olması da
soru işareti. Federasyonun bunu iyice araştır-
masını istiyoruz. Hakemler maç bitmeden ge-
lişen olaylara rağmen 'maçı bitirdik' dediler.
Bu da çok önemli. Bizim oyuncumuza saldırı
yapılmış, darp edilirken kendini savunmak is-
teyen oyuncumuz kırmızı kartla cezalandırılı-
yor. Böyle bir facia olamaz. Biz gerekli
girişimlerde bulunduk. Karşı takım maçı al-
madı demiyoruz ama tedbirler alınsın, göste-
rilen kartlar iptal edilsin."

Bu yaşananlar unutulmasın

Payasspor Teknik Direktörü Mehmet Seçkin
ise mağlup olmuş bir takımın saldırıya uğra-
dığına dikkat çekerken, "Soyunma odamıza
kadar cesaretli bir şekilde kesici aletlerle saldı-
ran şiddete hiç anlam veremiyorum. Geç-
mişte olduğu gibi bugün de aynı şeyler devam
ediyor. Bizler yediğimiz dayakla kalıyoruz,
gördüğümüz zararla kalıyoruz. Takım içinde
ciddi darp edilmiş 4 oyuncumuz var. Aykut,
takım kaptanımız Yasin, kalecimiz Suphi ve
Cumali gerçekten sıkıntı içerisindeler. Bu ya-
şananlar 3 gün sonra unutulmasın. Yetkililer,
ilgililer üzerlerine düşen görevleri yerine getir-
sinler istiyoruz" dedi.

Ölmemiz mi lazım?

Kalelerinde gördükleri 3'üncü golün ardından
bir grup taraftarın sahaya atladığını söyleyen 

Payasspor oyuncusu Aykut Topal, "Kale
önüne kadar gelen grubun elinde kesici aletler
vardı. Arkadaşlarımı darp etmeye kalktılar. Ar-
kadaşlar da kendilerini korumaya çalıştılar.
Bunun üzerine kartla cezalandırıldılar. Sonra
soyunma odasına girdik. Kapının açık oldu-
ğunu görünce kapatmaya gittim. Saldıran
grup gelince kapıyı kapatmaya çalışırken, tek-
melerle vurdular camlar kırıldı. Elinde kesici
alet vardı, orada boğuştuk. Sol bileğimde ve
dirseğimde kesikler var, dikişler atıldı. Sağ
ayak dizim şiş ve ayak baş parmağımda dikiş
var. İlk müdahaleyi kulüp masörümüz yaptı
ve hastaneye götürdüler beni. Kapıda müda-
hale etmemiş olsaydım, belki çok farklı ola-
caktı. Benim boğazımı kesseler belki de ben de
olmayacaktım. Yolda dönerken hep bunları
düşündüm. Alt liglere önem vermek için biri-
lerinin ölmesi mi lazım" diye konuştu. DHA

Fenerbahçe’de konyaspor mesaisi başladi
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Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet

Muharrem 
Kasapoğlu, 

dünyayı etkisi
altına alan 

koronavirüsün
Türkiye'de 

görülmesinin 
açıklanmasının
ardından, spor
organizasyon-

ları ile ilgili
açıklama yaptı.

Bakan Kasa-
poğlu, “Liglerin

ertelenmesi,
maçların seyir-

cisiz oynanması
gibi şu an gün-
demimizde var
olan bir durum

yok” dedi

Gençlik Merkezleri'nin ve spor alanla-
rının temizliği ve öğrencilerin bilgilen-
dirilmesi noktasında çalışmaların
sürdüğünü belirten Bakan Kasapoğlu,
"Gençlik ve Spor Bakanlığı hem gençlik
çalışmaları hem sportif anlamdaki ça-
lışmalar olmak üzere kapsamlı bir faa-
liyet alanımız var. 700 bine yakın
öğrenciyi yurtlarımızda misafir ediyo-
ruz. Özellikle yurtlarımızdaki arkadaş-
larımızın bu virüsle ilgili korunması,
önleyici tedbirler noktasında yurt mü-
dürlerimizle, yönetici arkadaşlarımızla
bilgilendirici çalışmalarımız devam edi-
yor. Bu noktada, odaların, yurtların
temiz tutulması, dezenfekte edilmesi,
öğrencilerimizin bilgilendirilmesi söz
konusu. Spor merkezlerimiz, havuzlar,
statlar, salonların temizliği hijyeni, de-
zenfekte edilmesi noktasında buraları
kullanan başta sporcularımızı olmak
üzere vatandaşlarımıza her anlamda
bilgi verilmesi ve bu bilgiye yönelik ola-
rak da ilgili antiseptiklerin, dezenfek-
tanların temin edilmesi ve
bilgilendirme sürecinin uygulamayla
birlikte yürütülmesi de devam ediyor"
diye konuştu.

Bazı kamplar ertelendi 

Bakan Kasapoğlu, gençlik kamplarına
ilişkin, "Gençlik çalışmalarımız, ulus-
lararası gençlik hareketlilik programları
çerçevesinde yürütülen faaliyetler
vardı. Gerek gençlerimizin yurtdışı se-

yahatleri gerek yurtdışından gelen
gençlerimizin burada kamplarla ilgili
çalışmaları, bunun yanında diğer an-
lamdaki organizasyonlar. Bununla ilgili
olan Mart ve Nisan ayındaki çalışma-
larımızı ertelemiş durumdayız. Gençlik
merkezlerimiz, gençlik kamplarımız-
daki uluslararası çalışmalarımızı da er-
telemiş durumdayız" diye konuştu.

Liste yakında paylaşılacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na
kota puanı veren müsabakalar dışın-
daki müsabakaları ertelediklerini vur-
gulayan Bakan Kasapoğlu sözlerini
şöyle sürdürdü: "Uluslararası organi-
zasyonlar, 60'dan fazla federasyonu-
muzun gerek yurtiçinde gerek
yurtdışında birçok organizasyonu, mü-
sabakaları var. Tenis, yüzme, atletizm,
cimnastik pek çok müsabakalar var. Bu
müsabakalarla ilgili özellikle federas-
yonlarımızla olan iletişimimiz, çalış-
malarımız, onların düşünceleri,
ülkemizdeki ve uluslararası federas-
yonlar olan çalışmalarımız neticesinde
de Mart ve Nisan aylarında bu faali-
yetlerden, kota müsabakalarına yönelik
olmayanların pek çoğunu ertelemiş du-
rumdayız. 80'den fazla organizasyonu
gerek yurtiçinde katılacağımız gerek
yurtdışında var olmamız gereken mü-
sabakaları da ertelemiş durumdayız.
Bunların listesini de sizlerle 
paylaşacağız."
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Bakanlık inceleme halinde
Bakan Kasapoğlu, Sağlık
Bakanlığı'nın ilan ettiği ülke-
lere hem sporcu gönderme
hem oradan gelecek sporcu-
larla ilgili çalışmaları da has-
sasiyetle takip ettiklerini
belirterek, "Tabi bu konular
an be an iletişim ve takiple
yürüyor. Bu konudaki gün-
cellemelerimiz devam ede-
cek. Liglerin ertelenmesi,

maçların seyircisiz oynan-
ması gibi şu an gündemi-
mizde var olan bir durum
yok. Onlar da planlandığı
gibi devam edecek. Şu an iti-
bariyle an be an Sağlık Ba-
kanlığı, federasyonlarımız ve
uluslararası camia ile olan
irtibat noktasında bilgileri
güncellemeye devam edece-
ğiz" ifadelerini kullandı. 

Göz Göz'de
sakatlık şoku
SÜPER Lig'de son 3 haftada yalnızca
1 beraberlik elde ederek hem tarafta-
rını üzen hem de Avrupa hedefinden
uzaklaşan Göztepe'ye, geçen hafta
Medipol Başakşehir maçında sakatla-
nan Serdar Gürler'den kötü haber
geldi. Müsabakanın 30'uncu dakika-
sında acılar içinde yerde kalıp oyuna
devam edemeyen deneyimli kanat
oyuncusunun sağ üst baldırında 15
santimetre yırtık tespit edildi. Hemen
tedavisine başlanan Serdar'ın 3 hafta
sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Başakşehir sınavından 3-0 mağlup ay-
rılan Göz-Göz'de Serdar, maç sonrası
sosyal medya hesabından kendisine
mesaj göndererek sakatlık numarası
yapıp oyundan çıktığını iddia edenlere
tepki gösterdi. Bu sezon ligde attığı 6
golle takımın en skorer ismi olan Ser-
dar, "Çok kişiden gelen mesajlar üze-
rine bu açıklamayı yapma gereği
duydum. Ben futbol hayatım boyunca
hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım.
Gelen mesajlar beni çok üzdü. Sakat-
landım numarası yapmışım dendi.
Çıkan MR sonucunda üst adalemde
15 cm yırtık tespit edildi. Ancak emin
olabilirsiniz, en erken zamanda saha-
lara döneceğim" ifadelerini kullandı.
Göztepe Teknik Direktörü Palut bu 
sakatlıkla sıkıntı yaşayacak.

Metin
Öztürk
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H alen futbolcusu olduğu Barcelo-
na'da da benzer durumla karşılaştı-
ğını belirten Arda Turan, "Aslında

Barcelona'da da buna benzer bir dönem ol-
muştu. O yüzden bu duruma tecrübeliyim.
Şimdi tabii oğlum var, artık eşim ikinci çocu-
ğumuza hamile, o yüzden, onlarla vakit geçiri-
yorum, spor yapıyorum ve biraz kafa
dinliyorum. Gelecekte neler yapabileceğimi
düşünüyorum. O yüzden bazen sizin için kötü
gibi gözüken şeyler hayırlı olabiliyor, ben öyle
hissediyorum bu anları. Bu anlar çok keyifli.
Hamza'nın mutfaktan sesleri geliyor. Kendimi
iyi hissediyorum açıkçası. Ailemle daha çok
vakit geçiyorum, futbol izliyorum, futbolu
kendi kafamda tartışıyorum. Daha fazla nasıl
geliştirilebilir oyun, daha güzel nasıl olabilir
diye düşünüyorum. O benim için bir avantaj
oluyor. Zaman keyifli geçiyor" dedi.

Hamza'nın futbola ilgisi var

Oğlu Hamza Arda'nın da futbola
merakı olduğunu söyleyen
Turan, "Hamza'nın zaten
ben Başakşehir'de oy-
narken de bir hedi-
yesi vardı;
Galatasaray
topu.  Böyle bir
fotoğraf da
vardı, onu hiç-
bir bir yere koy-
madı. Annesi
Hamza'ya
'Cimbom' de-
meyi öğretmiş.
Tabii ki Galatasa-
raylı olmasını isti-
yorum, Galatasaraylı
da olacaktır diye düşü-
nüyorum. Fazla bir seçe-
nek bırakmayacağım ona.
Zaten kendi de görünce Galatasa-
raylı olacağını tahmin ediyorum. İlgisi de
var futbola. Bahçede topu olduğunda aya-
ğıyla oynatmaya çalışıyoruz. Bir gol oyunu-
muz var, beraber topa vuruyoruz, sonra
beraber alkışlıyoruz ve bravo diye ba-
ğırıyoruz. Daha tabii çok küçük, 15
aylık ama en azından topa yavaş
yavaş ayakla vurmaya başladı"
şeklinde konuştu.

Aslan ismini annesi koydu

Yaklaşık 4 ay sonra 2'nci çocukla-
rını kucaklarına alacaklarını anlatan
Turan, "Allah'ın hikmeti, bizim böyle bir dü-
şüncemiz yok. Bazen işte sosyal medyada
bazı şeyler çıkıyor işte çeşitli çeşitli, saçma
saçma şeyler.  Eşimin hiç ağzımdan çıkmayan
şeyler. Allah hayırlısını versin, sağlıklı evlat ver-
sin. İkinci çocuğumuz inşallah sağlıkla doğar.
Sonrası kısmet nasip. Asil Aslan olacak ismi.
İsmini eşim koydu. Hamza Arda'nın Hamza
ismini koydum. Hiçbir zaman oğlumun adı
Arda olsun istemedim ama eşim böyle bir şey
tercih etti. İkinci çocuğumuzun ismini tama-
men eşim koydu, öyle olmasını istedi. Açıkçası
Aslan olması da hoşuma gitti. Asil de Arapça
bir isim zaten. Benim de hoşuma gitti. Yani
sonuç olarak Asil de ileride bu ismi duydu-
ğunda, Galatasaraylı olduğunda bunu mut-
laka sevecek. Yüzde 100 benim çocuklarım,
ailem ve çevrem mutlaka Galatasaraylı ola-
caktır" diye konuştu.

4-5 yıl daha oynayabilirim

Futbol yaşantısını sürdüreceğini ve fizik olarak
kendisini iyi hissettiğini dile getiren yıldız
oyuncu, "Futbol yaşantım tabii ki devam ede-
cek. 33 yaşındayım ben ve daha çok oynaya-
bileceğim dönemler olabilir. Başakşehir'e
maddi anlamda fazla yük oluyordum. Göksel
ağabey de tanıdığım bir dostum, bir büyü-
ğüm. Birbirimizle karşılıklı olarak anlaşıp
sözleşmeyi feshettik. Bundan sonra benim
hayatımda 3, 4, 5 sene çok daha güzel futbol
yaşantısının olacağını düşünüyorum. Ahmet
ağabey (Bulut) ile de konuşuyoruz, sadece
önemli olan doğru tercihi yapmam, nerede
oynamam gerektiğini doğru bulmam. Ken-
dimi iyi hissettiğim, mutlu olabildiğim yerde
oynamak istiyorum. Çünkü açıkçası biraz son
senelerde futbol oynamaya çalıştım, top oy-
namayı unuttum. Yani sevdiğim işi, sevdiğim
hareketleri yapmayı, mutlu olmayı unuttum.
Futbol oynarken çünkü o kadar çok futbol dışı

gündem oldu ki bu beni birazcık yordu. O
yüzden ilk hedef mutlu olabildiğim yerde fut-
bol oynamak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray için koşul düşünmem

Futbol hayatı boyunca konu Galatasaray
olunca şartları hiç düşünmeden hareket etti-
ğini vurgulayan milli oyuncu, "Galatasaray
olunca konular farklı; hayatım boyunca böyle
oldu. Galatasaray dışındaki her konuda
eşimle, ailemle, oturup maddi manevi şartları
konuşacağız. Sadece konu Galatasaray
olunca hayatım boyunca bir şart veya bir şey
düşünmedik, düşünmüyoruz. Onun dışındaki
her konuda şartları konuşuyoruz. Sezon
sonu açıkçası tercihimiz yurt dışından
yana kullanacağız" dedi.

Galatasaray isterse giderim

Turan, "Galatasaray iyi giderken ve to-
parlanmışken herhangi bir şey söyleyip
de Galatasaray içinde bir polemik, bir
gündem olsun istemiyorum. O yüzden
zaten Galatasaray ile ilgili bir gün ge-
lişme olursa Galatasaray'ın hocası Fatih
Terim, kendisini çok seviyorum, Galata-
saray'ın başkanı da çağırırsa gideriz, çağır-
mazlarsa da her şey başımızın üstüne" diye
konuştu.

Barcelona'nın oyuncusuyum

Halen Barcelona'nın kontratlı oyuncusu
olduğunu hatırlatan Arda Turan, "Şu
anda Barcelona'nın kontratlı
oyuncusuyum. Sezon sonuna
kadar böyle tercih ettik,

böyle devam
ediyor.

Bizim
de iste-

ğimiz
bu yön-

deydi" şek-
linde konuştu.

Kral Kupası
çok özeldi

Kariyerinde Atletico Mad-
rid ile yaşadığı LaLiga ve

Kral Kupası şampiyonlukları-
nın özel bir yeri olduğu belirten

Turan, "Açıkçası en özeli de 90
puanla kazanılmış olan şampiyon-

luk. Ronaldo'lu Madrid ile Messi'li
Barcelona vardı. O sezon LaLiga
şampiyonluğu muhteşemdi.
Yani onun dışında Avrupa'da
5-6 tane büyük kupa kazan-
dım ve hepsi çok de-
ğerli, önemliydi.
Başarıları birbirinden
ayırt edemiyorsun.
Santiago Berna-
beu'da kazandığı-
mız Kral Kupası
bu başarıların
başlangıcı gi-
biydi. O yüzden
onun yeri
bende çok ayrı.
Yani oradaki
hissiyatım milli
takımla İzlanda
maçında hissettik-
lerimle aynıdır. Kral
Kupası finali özeldir"
dedi.

Fatih
Terim çok özel bir
hoca
Atletico Madrid Teknik
Direktör Diego Si-
mone ile Türk futbolu
ve Galatasaray'ın efsa-
nesi Fatih Terim'in ça-
lıştığı en özel hocalar
olduğunu dile getiren

Turan, "Simone ve Fatih Terim; ikisi de çok
özel hocalardır. Bir tanesi asla pes etmiyor,
motivasyonu çok üst düzeyde ve lider karak-
terli bir hoca. Simone de çok fazla taktiğe ve
bilgiye sahip, çok fazla enerji dolu ve her
zaman sizi ayakta tutabilir, sizden nasıl verim
alabileceğini çok iyi biliyor o yüzden. Çok
muhteşem hocalarla çalıştım; Abdullah Avcı
da, Hiddink de, Luis Henrique de. Baktığı-
mızda hepsinin kariyerleri başarılarla dolu.
Rijkaard, Feldkamp var. Saydıkça başarıları
ortaya çıkıyor. Birbirinden ayırmak çok zor

ama Simone ve Fatih Terim
bir adım öndeler" açıkla-

masında bulundu.

Her zaman en
iyisi Messi

Messi, İniesta ve
Koke'nin de bir-

likte oynadığı
en özel oyun-
cular oldu-
ğuna vurgu
yapan Turan,

"Messi'yi konuş-

maya gerek yok. Oynadığım oyuncular ara-
sında en iyisi Messi'ydi. Tavrını, hareketlerini
biliyorsunuz ama İniesta başka bir şeydi. Tavır
olarak, saha içindeki top kontrolü bir hay-
ranlık uyandırıyor her zaman ken-
disine. Koke'nin gelişimi de
Atletico Marird'de yani
altyapıdan çıkıp o sevi-
yeye gelip, Atletico
Madrid'de liderliğe
kadar gelerek bizim
aramızda sivril-
mesi önemliydi.
Koke'nin gelişimi
de beni açıkçası
etkilemişti" ifade-
lerini kullandı.

Falcao ile
görüşme
yaptım 

Galatasaray'ın Kolombi-
yalı golcüsü Radamel Fal-
cao'dan da övgüyle bahseden
Arda Turan, şunları söyledi: "Fal-
cao gördüğüm en özel forvetlerden biri, bunu
ilk yarıda sakatken veya biraz formsuzken de

söylemiştim. Açıkçası buraya
gelmesi için de onunla te-

lefonda konuştum.
Çünkü Ahmet

Bulut da bu
işin için-

deydi, o
yüzden birkaç
kere telefonda konuş-
tum ve bunun olmasını
istiyordum. Gördüğünüz
gibi gerçekten çok özel bir
futbolcu, bir forvetin yapması
gereken bütün hareketleri ya-
pıyor. Geçen maçta da hem
gol attı, hem de asist yaptı.
Golü koklayan, bilen, özel-
likle o alanda çok etkili ola-
bilen özel bir oyuncu.
Burada da görüşüyoruz.
Doğum günümde bera-
berdik. Sağ olsun dave-
timi kırmadı, eşini de
çok seviyorum, çocuk-
larını da çok seviyo-
rum. Onun o
parlama döneminde
biz de aynı takımı
paylaştık, başarıları
beraber elde ettik.
İhtiyacı olduğu
zaman Galatasa-
ray'a geldiği için ve
eski arkadaşım ol-
duğu için Falcao'ya
daha bir özel dav-
randım ama ben
aynı ilgiyi Adria-
no'ya da gösterdim,

buraya gelen Diego
Ribas'a da gösterdim.

Eski ar-
kadaşlıkla-

rımı hep korumaya
çalışmışımdır. Bana bir gün iyilik yapanı bir
ömür boyu unutmam ben zaten huy olarak.
Falcao zaten bir desteğe ihtiyacı olan bir
oyuncu değil, sağlıklı olduğunda gerekeni ya-
pabilecek seviyede bir oyuncu."

Başakşehir'e saygı duymalıyız
Medipol Başakşehir'e gelmesiyle birlikte daha
farklı tecrübeler elde ettiğini anlatan Turan,
"İşin özüne bakarsan yine aynı şeyi söylüyo-

rum; mutluluk, heves, o gün Abdullah Avcı,
Emre Belözoğlu ve Göksel Gümüşdağ vardı.
Bu ekip beni Avrupa hayaline inandırdılar.
Hatta Başakşehir'in şu anda gittiği oluşuma

inandırırlar, bu buluşmanın parçası
olmak istedim. Barcelona'da

başlarda kendimi önemsiz
hissettim yani Messi, Ney-

mar, Suarez'den sonra
en çok istatistiği yapıp
sonra bir dakika bile
resmi maçta oyna-
mamak yeni hocayla
birlikte beni rahatsız
etti. Hak etmediğim
bir durum olduğunu
düşündüm ve
önünde de bir sürü

teklif vardı ama terci-
himi böyle kullandım.

Böyle geldi böyle gelişti,
açıkçası pişmanda değilim.

Benim için çok başka tecrü-
beler oldu. Olaylar bazen sıkıntı

verebiliyor yaşandığı anlarda ama
sonrasında olumlu yönlerinden bakmaya çalı-
şıyorum. Başakşehir çok özel bir kulüp, çok
sevimli, çok karakterli insanlardan bir kurulu
kulüp ama bana bazen coşku ve taraftar, coş-
kulu aidiyet duygusu gerekiyor. Bazen bir
maya tutmaz ya öyle bir şeydi yani yoksa çok
sevdiğim insanlar ve hala çok başarılı olsun is-
tiyorum. Okan (Buruk) ağabeyi de çok seve-
rim. Çok başarılı olsun istiyorum. Başarı için
dua ediyorum. Avrupa'da muhteşem gidiyor-
lar ama dediğim gibi bazen tutmaz bilemezsin

yani futbolda benim başarılı olmam için
gerçekten star gibi önemli oyuncu gibi

hissetmem lazım. Bu özgüven hisset-
mezsem bazen bu başarısızlığı ya-

şayabilirim. Sorgulanmak veya
şöyle yaptı böyle yaptı, beni ra-

hatsız eden bir durum olu-
yor" şeklinde konuştu.

Tribünde kırgınlık
olmaz

Galatasaray'a her-
hangi bir kırgın-

lığının söz
konusu ol-
madığını kay-
deden Arda
Turan, "Bazen
bir şeyi çok se-
verseniz; kırgınlık bu
işte yaşayacağımız en
son duygu olur. Kırgınlık
Galatasaray'a karşı benim ya-
şayacağım en son duygu. Neyin kırgınlığı ola-
cak. Sahada olamazsak gideriz hafta sonu
maçı izleriz. Yani çocuğumuz Galatasaraylı
olur. Kaptanlığını yaptım, orada yetiştim, ek-
meğini yedim, suyunu içtim. Benim için kır-
gınlık diye bir duygu yok. Bütün verilen
kararlara saygı duyuyorum" diye konuştu.

Fatih Terim babam gidibidir

Devre arası transfer döneminde Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşmesine
de değinen Turan, şunları kaydetti: "İnanın
bana hocayla benim aramda konuştuklarım
sadece bir baba-oğul, ağabey-kardeş gibi ko-
nuşmaydı. Transferle ilgili ya da gel-git ile ilgili

konuşmadık. Böyle şeyleri söyleyemeyiz
zaten hocaya, utanırız yani bir say-

gısızlık olmasın, başka bir şey
olmasın diye konuşmayız.

Güzel bir ortamda
baba-oğul gibi bana

destek veren, hani
birbirimizi topar-

layıcı bir konuş-
maydı, onun
dışında başka
bir şey yoktu.
Sonrasında
Sayın Başka-
nımız böyle
yani böyle
uygun gördü.
Zaten yazılı

açıklamamda
da belirttim,

sonuna kadar
saygılıyım. Gala-

tasaray ne zaman
bize hizmet et derse

biz gider o zaman hiz-
met ederiz, hangi şartta, ne

şekilde isterlerse. Fatih hocayla
görüşmem; hocam nasılsın, iyi

misin, başarılar, konuşmasıydı. Biz böyle
konuları utanırız konuşmaya. Hoca da sağ
olsun basında gerekeni söylediği için böyle
şeyleri konuşmaya gerek yok. Hoca ile ilişki-
miz bir baba-oğul, ağabey-kardeş ilişkisi içeri-
sinde devam ediyor. Bu olayların arasında
benim için en önemli ve beni en çok mutlu
eden şey bu ve başka bir şey istemiyorum.
Zaman herkes için bir şeyler gösterecektir. Ben
de zamanla her şeyin daha iyi olacağını 
göreceksiniz diyorum”. DHA

15

ArdA TurAn
dAhA ölmedi!

Türk futbol tarihinin en
başarılı oyuncularından

olan ve birçok kupa
kazanan milli oyuncu

Arda Turan, önemli
açıklamalarda bulundu.

Arda Turan, “Tabii ki
hatalarım oldu ama

kimsenin bittiği falan
yok yani işin özünde ben

3 ay sonra yeniden 
futbol oynamaya

başladığında 3-5 maç
oynadığımda herkesten
daha iyi oynayabilirim.
Hâlâ eski Arda gibi en

iyi futbolcu gibi 
oynayabilirim” dedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in birleştirici yönüne
dikkat çeken Arda Turan, "Şenol hoca ile ilgili; gerçekten bir defa birleş-

tirici tavrı, insanları olumluya yönlendirmesi, tavrı muhteşem. Çok da başa-
rılı oldular. Kendisine hem bir Türk vatandaşı olarak, hem bir futbolcu, spor

adamı olarak teşekkür ediyorum, çok gururlandırdılar bizi. Şenol hoca benimle
ilgili hep iyi şeyler söylemeye çalışıyor, iyi niyetli şeyler söylemeye çalışıyor. Anlı-

yorum ki bana destek çıkmaya çalışıyor. Sadece arada işte Arda'yı biz bitirdik,
diyor. Aslında biz de bitirdik, kendi hataları da vardı gibi söylemler söylüyor. Tabii ki
hatalarım oldu ama kimsenin bittiği falan yok yani işin özünde ben 3 ay sonra ye-

niden futbol oynamaya başladığında 3-5 maç oynadığımda herkesten daha iyi
oynayabilirim. Hâlâ eski Arda gibi en iyi futbolcu gibi oynayabilirim. Bu söyle-
diklerimi sakın yanlış anlaşılmasın; ben Şenol hocanın benim için çok iyi şey-

ler söyleyip, çok iyi dilekleri olduğunu biliyorum ama bazen psikolojik
olarak Arda'yı biz bitirdik dediğinde, kendim, annem babam bunu gör-

düğümde insan isterseniz bir üzülüyor, bir düşünüyor. Anlıyorum,
iyi niyetinden, birleştiriciğinden hiç şüphem yok. Hatta mili

takımı tekrardan bir araya getirip birleştirdiği için
kendisine sonsuz teşekkür ederim" açık-

lamasında bulundu

Herkes 
arda'yı görecek 

Süper Lig'in zor geçtiğini dile getiren Turan, "Lig zorlu
gidiyor, her takım cesaretli oynuyor Trabzonspor'un çok
etkileyici bir kadrosu var. Başakşehir 2 forvet oynuyor,

çok etkileyici. Zaman zaman iki forvete çıkartıyor, oyunu
hücum isteği görülüyor. Tecrübeli bir Galatasaray var, hem
hocasıyla, futbolcularıyla sonuna kadar kafa kafaya gi-
deceğini düşünüyorum. Ligin kalitesi açısından verilen

maddi karşılığın ekranlardan geçmesi açısından
çok güzel bir durum diye düşünüyorum. İnşallah

böyle devam eder. Saha dışı olaylarının
daha az konuşulduğu 9 hafta

olsun" diye konuştu.

Şampiyon 
kim olur?

Arda Turan, futbolla
ilişiği kalmadığı yönünde

yapılan eleştirilerin
haksız eleştiriler

olduğunu söyledi.
Arda, “Kısa süre
içerisinde futbol

oynamaya 
başladığımda herkes

ne kadar yanılmış
olduğunu bir kere
daha görecektir”

ifadelerini kullandı.
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G elecek Partisi Büyükçekmece
İlçe Teşkilatı'nın 25 kişilik yö-
netim listesi Rizeliler Derne-

ği'nde düzenlenen basın
açıklamasıyla tanıtıldı. İlçe Başkanı
Resul Törer'in gerçekleştirdiği tanı-
tımda Gelecek Partisi'nin Büyükçek-
mece'de gençlere ağırlık veren bir
yönetimle yol alacağı görüldü. Yöne-
tim listesini oluştururken birçok zor-
lukla karşılaştıklarını fakat buna
rağmen doğru bildiklerinden şaşma-
dan, bütün arkadaşlarıyla birlik
içinde hareket ettiklerini kaydeden
Törer, “İlçe teşkilatımızı oluştururken
ciddi zorluklarla karşılaştık. Arkadaş-
larımıza mahalle baskısı uygulandı,
mobbing uygulandı. Trol çetesi ile
uğraştık. Bu baskılara boyun eğme-
dik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz “
dedi. Törer, örgütlenmelerini ta-
mamlamalarının ardından da bir ay
içinde kongreyi gerçekleştireceklerini
ifade etti. 

Türkiye'nin geleceğini
kuracağız

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davu-
toğlu'nun öncülüğünde Türkiye'yi
çok mutlu ve huzurlu bir geleceğe ta-
şımak için mücadele edeceklerini an-

latan Törer, “Biz milletimize, vatanı-
mıza hizmet noktasında Büyükçek-
mece'den başlayarak en büyük
mücadeleyi vereceğiz. Partimizi iyi
bir yere taşımak ve Türk milletine
umut olmak için göreve talibiz. Artık
Büyükçekmece'de devam eden tek
kutuplu siyaset anlayışına da son
vermeyi hedefliyoruz” ifadelerini kul-
landı. 

Biz her kesime 
hitap ediyoruz

Kendilerine mahalle baskısı uygula-
yarak önlerini kesmeye çalışanların
büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağını
da vurgulayan Törer, “Biz bir grubun
veya bir kitlenin sözcüsü değiliz. Biz
Türkiye'nin partisiyiz. Ülkemizdeki
bütün vatandaşlarımızı kucaklayacak
olan partiyiz. Her kesime bu an-
lamda hitap ediyoruz ve herkesle de
ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde sürdü-
recek, partimizin iktidarı için çalışa-
cağız” şeklinde konuştu. 
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ATV'de hafta içi her gün canlı yayın
yapan Müge Anlı programında dün-
yada hızla yayılan koronavirüs salgını
hakkında değerlendirmelerde bu-
lundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
önlem niteliğindeki selamlaşma 

yön temini beğendiğini ve herkesin bu şe-
kilde selamlaşması gerektiğini belirten
Müge Anlı, Milli Eğitim Bakanlığı'na da
okulların tatil edilmesi çağrısında bulundu.
Anlı, “Çocuklar okulda Allah göstermesin
okullarda olmasın böyle bir şey. Okullar-
dan büyüklere büyüklerden evdeki yetiş-
kinlere bu iş böyle yayılıyor. Bir çok
dünyada da okullar tatil edildi. Şu an
bütün velilerin ortak dileğini de ben bura-
dan bir veli olarak yine söyleyeyim. Evet
okullar da bir süre tatil edilsin” dedi.

MÜGE ANLI’DAN
MEB’E çağrı

Gelecek Partisi
Büyükçekmece İlçe

Başkanı Resul Törer,
ilçe yönetimini

basın mensuplarına
tanıttı. İlçe yöneti-
mini oluştururken

birçok zorlukla
karşılaştıklarını

anlatan Törer, 
“Kimilerinin belli ki

Gelecek Partisi'ne
tahammülü yok.

Ama biz bu
baskılara boyun

eğmeyeceğiz.
Ülkemizin

geleceğini inşa
edeceğiz, gelecek

bizimle güzel 
olacak” dedi
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Resul Törer, Ayşe Karayel, Döndü Kaygusuz, Emrah Temizel, Ercan baş, Erdoğan 
Beyhan, Erkan Okçu, Gülten Yeşilova, Gülay Koç, Hakan Durmuş, Hakan Güler, Hasan
Uçar, Kudrettin Bülent Bayraktar, Mehmet Onay, Neslihan Sekban, Nihat Çılgın, Ra-
mazan Güçlü, Ramazan Halitoğulları, Ramazan Serkan Uluçay, Sebahattin Bozkurt,
Serap Erdekli, Şentürk Tutar, Talha Alperen Dede, Yücel Uçar, Zafer Terlik.

İlçe Yönetim Listesi'ndeki isimler

Esenyurt da geleceğe hazır
Büyükçekmece gibi Gele-
cek Partisi Esenyurt İlçe
Teşkilatı da yönetim liste-
sini açıkladı. İlçe Başkanı
Veysel Karatay'ın gerçek-
leştirdiği toplantıda önemli
mesajlar verildi. Karatay,
“Türkiye'nin geleceği için
sorumluluk alacak ve Esen-
yurt'dan başlayarak parti-
mizin bayrağını çok daha

ileri bir noktaya taşıyaca-
ğız. Amacımız liderimiz
Ahmet Davutoğlu'nun ön-
cülüğünde iktidar hedefi-
dir. Bu hedefe ulaşmak için
bugün burada bir araya
geldiğimiz arkadaşları-
mızla omuz omuza müca-
dele edecek ve milletimizin
refahı için canla başla 
çalışacağız” dedi.

Gelecek Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanı Resul Törer, Türkiye’nin geleceğine umut olmak için canla başla çalışacaklarını ve hedeflerinin iktidar olduğunu söyledi.

Resul
Törer


