
Beylikdüzü'nde konuşan 
Gelecek Partisi Genel

Başkanı Ahmet Davutoğlu,
“Herkesin insan olarak
saygı göreceği, kimsenin
ayrıma uğramayacağı,
adaletin esas alındığı 
ve milletimizin huzur
içinde yaşayacağı
bir ülke kuracağız.
Geleceği Gele-
cek Partisi 
kuracaktır” 
dedi. 
I SAYFA 7

Geleceği Gelecek 
Partisi kuracak

2020Ocak ayında ilk olarak Çin'in
Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 binin
üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine
neden olan corona virüs salgını bir anda
tüm dünyanın bir numaralı sorunu oldu.
Bir anda para unutuldu.
Siyaset unutuldu.
Sanat unutuldu.
Spor unutuldu.
Alışveriş kenara çekildi.

Korona hafif kalıyor...

Mehmet Mert’in yazısı sayfa 3'te
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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Beştepe'de Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan başkan-

lığında toplanan Corona virüsü zirve-
sinden önemli kararlar çıktı. Zirvenin
ardından açıklama yapan Cumhur-
başkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,
okulların tatil edildiğini duyurarak
“Ara tatil öne alındı, İlkokul, ortaokul

ve liseler 16
Mart'tan itibaren
bir hafta tatil edi-
lecek” ifadesini
kullandı. Zirvede
ayrıca spor mü-
sabakalarının
nisan sonuna
kadar seyircisiz
oynanmasına
karar verildi.
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Okullar bir hafta
süreyle tatil edildi

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. 

3 ay gibi kısa bir zamanda
dünyanın her yerine yayılan

ve 4 bini aşkın insanın ölümüne
neden olan Corona virüsü, fırsat-
çıların ekmeğine yağ sürdü. Virüs-
ten korunmak için gerekli ürünlere
uçuk zamlar yapılırken özellikle
maske ve kolonya fiyatları fahiş
derecede yükseldi. Virüsün yay-
gınlık kazanmasının ardından e-ti-

caret siteleri de fırsatı kazaya 
bırakmadı. Şubat ayı genelinde 
virüsten koruduğu iddia edilen
ürünler yüzde 188 oranında artış
gösterdi. Karantina korkusundan
dolayı alışveriş yoğunluğunun art-
ması da ayrı bir fırsatçılığa neden
oldu. Kuru gıdalar başta olmak
üzere birçok ürünün fiyatları bu
nedenle tavan yaptı. 
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ŞUBAT AYINDA FiYATLAR YÜZDE 188 ARTTI

Virüs fırsatçılarına sert tepki
gösteren vatandaşlar, devle-

tin bu duruma müdahale etmesini
istedi. Böyle bir zamanda belediye-
lere de çok iş düştüğünü ifade
eden vatandaşlar, zabıtaların fiyat
kontrolü yapması gerektiğini vur-
guladı. Bu kapsamda Ümraniye
Belediyesi zabıtası fırsatçı avına
çıktı. Marketlerde fiyat kontrolü

yapan zabıta ekipleri, başta temiz-
lik ürünü satan firmalar olmak
üzere çok sayıda markette denetim
yaptı. Ekipler, gün boyunca farklı
işletmelere girerek reyonları tek tek
inceledi. Ümraniye’de ayrıca ilçe
genelindeki led ekranlardan yayın-
lanan duyuruda, vatandaşlardan
fahiş fiyat uygulayanların ihbar 
etmeleri istendi. I SAYFA 9
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FAHiŞ FiYATLARI BELEDiYEYE iHBAR EDiN
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Çatalca’da acil
önlem planı!

Bahadır SÜGÜRSAYFA 8

Hasan 2, 
salak Osman 4

Sevim GÜNEY

Fatih Dedeefendi Cadde-
si'nde kaldırım çalışması

yapıldı. Fatih Belediyesi tarafın-
dan yüklenici firmaya yaptırılan
çalışma sırasında 300 yıllık
Damat İbrahim Paşa Camii'nin
ön cephesinde bulunan tarihi
çeşmenin bir bölümü kaldırım
altında kaldı. 1720 yılında Nev-
şehirli Damat İbrahim Paşa ta-

rafından yaptırılan tarihi çeşme
yaklaşık 40 santimetre aşağıda
kaldı. Mahalle sakinleri duruma
tepki gösterdi. Necmettin Yıldı,
“Yaklaşık 30 yıldır bu semtte
oturuyorum. Çocukluğumda bu
çeşmede elimi yıkamak için mer-
diven kullanırdım. Burada asfalt
yapıla yapıla, tarihi çeşme 
gözükmüyor” dedi. 
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ZHONG NANSHAN TARİH VERDİ

Çin'de corona virüsüne karşı
çalışmalar yürüten Ulusal

Sağlık Komisyonu'nun görevlendir-
diği ekibin başındaki isim Zhong
Nanshan, dünya çapında paniğe
yol açan virüsle ilgili kritik açıkla-
malarda bulundu. Nanshan, global
seviyeye ulaşan pandeminin hazi-
ran ayında bitmesini beklediklerini
söyledi. I SAYFA 11
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Corona kabusu 
haziranda bitecek
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İbrahim Kalın

TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ

Büyükçekmece Belediyesi 
corona virüsü salgını nede-

niyle tedbir amaçlı olarak Halk
Akademisi ve Spor Akademisi’nin
eğitimlerine ara verdi. Ayrıca virüs
nedeniyle belediyenin kültür - sanat
etkinlikleri de 23 Nisan 2020 tarihine

kadar iptal
edildi. Belediye
Başkanı Hasan
Akgün, “Co-
rona virüsünden
korunmak 
konusunda tüm 
tedbirleri almak
zorundayız” 
diye konuştu.  
I SAYFA 4
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23 Nisan’a kadar
etkinlikler iptal

Hasan Akgün

KİRACILAR DÖNüŞüM İSTEMEDİ

Silivri depreminin ardından 
Avcılar’da evlerini yenilemek

isteyen bina sakinlerinin anlaştığı
firma görevlileri, karot örnekleri al-
maya gelince, iki iş yerinin kiracıları
tarafından, engellendi. Karot örnek-
leri, bina sakinlerinin haber vermesi
üzerine gelen polislerin gözetiminde
alındı. Alınan örneklerde midye 
kabukları göze çarptı. I SAYFA 8
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Polis eşliğinde 
örnek aldılar
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CeSMeYi GOMdULer!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın
büyük bölümünü etkisini artırdıktan

sonra ülkemizde de görülen coronavirüse 
karşı başlattıkları hijyen çalışmalarını yerinde
inceledi. İmamoğlu, “Dünyanın ortak hareket
etme becerisini ortaya koyma konusunda
büyük bir sınav veriyoruz, vereceğiz” dedi. 
“Vatandaşlarımızın bu salgını dikkate
almalarını, önemsemelerini ama asla telaşa
kapılmamalarını diliyoruz” diyen İmamoğlu,
İBB'nin birçok biriminin mart ayı sonuna kadar
geçici olarak kapatıldığını açıkladı. I SAYFA 5
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sINAv vERİYoR
İSTANBUL BüYüK BİR İstanbulspor’a
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TFF 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor, 
sahasında karşılaştığı Altınordu’ya 2-0’lık
skorla mağlup oldu. 19. haftada deplas-
manda Altay’a mağlup olan sarı siyahlı
ekip, ertelenen Giresun karşılaşmasının
haricinde 6 hafta sonra mağlubiyetle
tanıştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu 
sahasında oynanan karşılaşmada ikinci
yarının hemen başında 48. dakikada
gelişen atakta Muhammed Mert’in 
attığı golden sonra oyun üstünlüğü-
nün yanı sıra skor üstünlüğünü de
eline alan konuk ekip, 90+1. daki-
kada Hüseyin Atakan’ın attığı golle
karşılaşmanın skorunu belirledi. 

0-2
İstanbulspor’a
nazar değdi

FIRsATCI 
vIRUsLER!

Tüm dünya Corona salgını ile 
sarsılırken, ölümcül virüsü 
fırsata çevirenler dikkat çekti.
Virüs nedeniyle maske satışları
başta olmak üzere hijyen 
ürünlerinde fiyatlar patladı. 
e-ticaret sitelerinde corona 
virüsten koruduğu iddia edilen
ürünlerde fiyatlar şubat 
genelinde yüzde 188 oranında
artış gösterdi

BELEDİYE BİZE YARDIM ETSİN

Corona virüsüne karşı İstan-
bul'da toplu taşıma araçla-

rında dezenfeksiyon işlemlerine 
hız verildi. Ancak yoğunluğun 
yaşandığı minibüslerin bir çoğu
buna dahil değil. Birçok minibüs
şoförü araçlarını kendi imkanlarıyla
temizlediklerini bu konuda ilçe
belediyeleri ve Büyükşehir belediye-
sinin kendilerine yardım etmesi 
gerektiğini söyledi.  I SAYFA 9
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Minibüsler toplu 
taşıma değil mi?

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, ilgili

tüm birim müdürleriyle bir araya
gelerek virüse karşı alınacak tedbir-
leri artırmak, daha etkili ve koordi-
neli çalışmak için bir kriz masası
oluşturdu. I SAYFA 8
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Beylikdüzü’nde 
Corona mesaisi 

1720 YILINDA YAPILDI

Fatih Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan
tarihi çeşmenin bir kısmı kaldırım çalışmasında yer altında kaldı

Barış Pınarı Harekatı bölge-
sindeki Resulayn'da yapılan

yol kontrolü sırasında teröristlerce
bomba yüklü araçla yapılan saldırı
sonucu, 1 jandarma uzman onbaşı ve
3 yerel güvenlik personeli şehit oldu.
Saldırıda yaralanan 10 kişinin de
Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kal-
dırıldığı öğrenildi. Valilikten yapılan
açıklamada, yaralıların hayati tehlike-
sinin bulunmadığı belirtildi. 
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AsLAN 
EviNDE
kükreyecek
SAYFA 14’TE

Ahmet DavutoğluEkrem İmamoğlu

Gece
boyunca 
dezenfekte

7 kişiden 
1’i Böbrek
hastası
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

KoronavirUse Karsi

beslenme reCetesi

Salgın kontrol 
altına alındı

korana virüsü hakkında
açıklama yapan Prof. Dr. Nu-
riye Taşdelen Fışgın, "Çin’de

şu anda olgular azalıyor ve ölüm oranları
düştü. Çin’de salgın kontrol altına alındı
diyebiliriz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca tarafından yapılan koronavirüs
açıklamasının ardından gözler virüsün
yayılmasını engellemenin yollarına çev-
rildi. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikro-
biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi
Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, virüsün
Türkiye’de görülmesinin beklenen bir
durum olduğunu belirtti. Çin’in Vuhan
kentinde ortaya çıkan koronavirüsün
2002 ve 2012’de salgına neden olan virüs
ile benzer olduğunu belirten Prof. Dr.
Nuriye Taşdelen Fışgın, “Çin’de şu anda
olgular azalıyor ve ölüm oranları düştü.
Çin’de salgın kontrol altına alındı diyebi-
liriz. Dünya genelinde seyahat çok oldu-
ğundan Avrupa’da ciddi bir salgın
yaşanıyor. Türkiye virüsün ortaya çıktı-
ğından bu yana önlemlerini sıkılaştırdı,
iyi önlemler aldı dolayısıyla Türkiye’ye
bulaşması gecikti. Bulaşın bu kadar yük-
sek olduğu salgının (enfekte bir kişi 3 ki-
şiyi hasta edebiliyor) Türkiye’ye
gelmemesi beklenemezdi. Dolayısıyla
beklediğimiz bir durumdu” diye konuştu.

En az 20 saniye yıkanmalı

El yıkamanın önemine değinen Prof. Dr.
Nuriye Taşdelen Fışgın, “El yıkama oran-
larımız arttı ancak bunun daha fazla art-
ması lazım. Ellerimiz bulaşma
noktasında en kritik yerler. Ellerimizi su
ve sabunla en az 20 saniye yıkamalıyız.
Sürekli elimizi yıkayamıyorsak mutlaka
alkol bazlı el dezenfektanı ya da kolonya
kullanmalıyız”dedi.

Dünyada yaklaşık 500 milyon böbrek hastası bulunurken
Türkiye'de her 7 kişiden 1'i böbrek hastası. Böbrek hastalıklarının
en önemli nedenlerinden birinin diyabet olduğunu belirten İç
Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı,
Türkiye'nin böbrek hastalıklarını önlemede attığı en önemli
adımın ekmekte tuz miktarını kısıtlamak olduğunu belirtti

HER 7 KıSıDEN 1’ı 
BOBREK HASTASı

H er yıl mart ayının ikinci perşembesi "Dünya
Böbrek Günü" olarak kutlanırken, bu yılın
temasının "Böbreğine Söz Ver" olarak belir-

lendiğini ifade eden Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Gülçin Kantarcı, "Her yıl mart ayının ikinci perşem-
besi Dünya Böbrek Günü olarak kutlanıyor ama bu
aslında bir kutlama değil de farkındalık günü” dedi.
Böbreklerin fonksiyonlarının yüzde 70'ini kaybedene
kadar hiçbir bulgu vermediğine dikkat çeken Kan-
tarcı, “Bu nedenle hekime gitme ya da erken tanı
alma şansı kayboluyor. Bu yıl Dünya Böbrek Gü-
nü'nün teması da 'Böbreğine söz ver.' Ben bundan
şunu anlıyorum, 'Zararlı etkilerden korunun, böbreği-
nize zarar verecek şeyler kullanmayın. Böbrek fonksi-
yonlarını bozacak şeyler yapmayın" diye konuştu.

İyi bir coğrafyada yaşıyoruz

Böbrek hastalarına ilişkin verilere de değinen Prof.
Dr. Gülçin Kantarcı, "Dünyada yaklaşık 500 milyon
kişide böbrek hastalığı olduğunu biliyoruz. Türki-
ye'de de her 7 kişiden 1'inde böbrek hastalığı var. Bu

oldukça yüksek bir orandır. Bir başka önemli nokta,
böbrek hastalığı olanların önemli bir kısmının hasta-
lığının farkında olmaması. Çünkü böbrekler fonksi-
yonlarının yüzde 70'ini kaybedene kadar hiçbir belirti
vermiyor" şeklinde konuştu. Böbrek hastalıklarından
korunmada beslenmenin önemine dikkat çeken Prof.
Dr. Gülçin Kantarcı sözlerine şöyle devam etti: "Biz
aslında çok iyi bir coğrafyada yaşıyoruz ama buna
rağmen ülkemizde diyabet artış hızından baktığı-
mızda neredeyse biz birinciyiz. Çok hızla kilo alan bir
toplumuz ve çok hızla tip 2 diyabet artıyor. Böbrek
yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri diyabet.
Ülkemizdeki böbrek hastalarının yaklaşık yüzde 40'ı
diyabet nedeniyle diyalize giriyor. Biliyoruz ki önlene-
bilir ölüm nedenleri arasında Dünya Sağlık Örgü-
tü'nün verilerine göre birincisi sigara, ikincisi ise
hipertansiyon. Bunların ikisi de kronik böbrek yet-
mezliğine sebep oluyorlar. Bu da yaşam kalitesini
bozan ve yaşam kaybına neden olan bir süreç. Ülke-
mizde doğru ve iyi bir tedaviye rağmen ölüm riski
yüksek olan hastalıklar içerisinde kronik böbrek yet-
mezliğini 7'inci sırada sayabiliriz." DHA

Böbrek hastalıklarında, bazı sporcuların kul-
landığı protein tozları ve sigara gibi faktörlere
de değinen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi İç
Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Gülçin
Kantarcı, sözlerine şöyle devam etti: "Böbrekle-
rimizi korumak için öncelikle yapmamız gere-
ken kontrolsüz ilaç kullanmamak ve sigara
tüketmemek. Bir de son zamanlarda daha iyi
kas yapabilmek için protein tozlarının tüketildi-

ğini ve yüksek proteinli bir beslenmenin tercih
edildiğini görüyoruz. Ancak daha iyi kaslara
ulaşayım derken böbreklerin sağlığı bozulabilir.
Böbrek yetmezliği yaşam kalitesini çok etkiliyor
ve aslında insanların spor yapmasına da engel
olacak süreçlere götürüyor. Bununla birlikte
böbrek yetmezliği kas erimesine de neden
olur. Bir yandan kas yapacağız derken diğer
taraftan böbreklerimizden olabiliriz”

Protein tozlarına dikkat

Koronavirüsten korunmak için öncelikle bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini
belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Berkin Özyılmaz Kırcalı, önemli tavsiyelerde 
bulundu. Kırcalı, "Havuç, turunçgiller, balık, tuzsuz kuruyemiş tüketilmeli" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, geçtiğimiz gün Türki-
ye'deki ilk koronavirüs vakası-

nın tespit edildiğini açıklamıştı. Bunun
üzerine vatandaş da önlemlerini sıklaş-
tırdı. Koronavirüsten korunmak adına et-
kili bir beslenme programı izlenmesi
gerektiğinin altını çizen İstinye Üniversi-
tesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümü öğretim görevlisi
Berkin Özyılmaz Kırcalı, "Bağışıklık siste-
minizi güçlendirecek, antioksidan içeriği
yüksek, protein kalitesi bireye fayda sağ-
layacak besin öğelerini tercih etmek gere-
kiyor" diye konuştu.

Süt ve yoğurt tüketin

Vitamin ve mineral yönünden zengin
beslenmenin önemine dikkat çeken Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Berkin Özyılmaz
Kırcalı, "Bu süreçte bireylerin düzenli
beslenmesi önemli. Özellikle ana öğün-
leri atlamamaları, ara öğünleri mutlaka

desteklemeleri gerekiyor. Bireyin mevcut
sağlık problemlerini göz önünde bulun-
durarak yeterli, dengeli ve sağlıklı bes-
lenme desteklenmelidir. Bağışıklık sistemi
A, C, E vitaminleri ve minerallerden se-
lenyum ve çinko destekli bir beslenme ile
güçlendirilebilir. Enfeksiyon hastalığında
her zaman bağışıklık sistemini ayakta tut-
mak önem taşır. Bu sürece taze sebze ve
meyveler oldukça fayda sağlayacak. Bun-
lar hem kişinin metabolizmasına destek
verecek, enerjik olmalarını sağlayacak,
hem de ilgili mineraller konusunda on-
lara destek verecektir. Ara öğünlerde me-
tabolizmayı desteklemek amacıyla süt ve
yoğurdu önerebiliriz" ifadelerini kullandı.

Turşuya yüklenmeyin

Turşu tüketimine dikkat etmek gerektiği
uyarısında bulunan Berkin Özyılmaz Kır-
calı, şunları söyledi: "Turşuya çok farklı
bir bakış açısı var. Probiyotik bakımından
zengin olduğu söyleniyor. Ancak bu besi-

nin probiyotik kalitesini gözden geçir-
mekte fayda var. Bireyin sağlık duru-
munu göz ardı ederek bir de turşu alımını
önerirsek (tansiyon yüksekliği söz konu-
suysa) tehlikeye neden olabiliriz. Özel-
likle 65 yaş üstü bireyler koronavirüs
açısından son derece risk altında. Yaşla
beraber gelen bir tansiyon ve kalp hasta-
lığı varsa turşu tüketin önerisinde bulun-
mak bireyi koronavirüsten koruyalım
derken farklı sağlık problemlerinin yaşan-
masına neden olabilir. O nedenle 'tur-
şuyu öneriyorum' diyemeyeceğim. Bunun
yerine havuç, turunçgiller, balık, tuzsuz
kuruyemiş tüketilebilir. Çocukların bes-
lenmesinde, özellikle kahvaltılarında iyi
kalite protein yumurta ihmal edilmemeli.
Çay ve meyve suyu yerine kahvaltıya
süt eklemeleri gerekiyor. Beyaz ekmek ye-
rine iyi kaliteli buğday ve çavdar ekmeği
tüketilmeli. Ara öğünlerde ise mevsimine
göre meyve tüketimini öneriyorum."
DHA

İş Sanat Nisan ayını flüt sanat-
çısı Şefika Kutluer’in solist olarak
yer aldığı Vakhtang Kakhidze’nin
yönetimindeki Tiflis Senfoni Or-
kestrası ile karşılıyor. Müzikli
çocuk oyunları Robot
Pinokyo ve Fırtına; yerli proje-
lerde Lahza ve Kenan Doğulu,
Sait Faik ve Sabahattin Ali hikâ-
yelerinin seslendirileceği dinleti-
ler İş Kuleleri Salonu’nda olacak.
Nisan ayının Parlayan Yıldızlar’ı 

Selin Özer ve Doğa Karahan ise
Milli Reasürans Konser Salo-
nu’nda resital verecek. Kibele
Sanat Galerisi’nde ise figüratif res-
min önemli temsilcilerinden Nev-
hiz, “Varlığımın Garip Şarkısı”
başlıklı retrospektif sergisi ile 12
Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.
Daha çok İstanbul’u ve şehir insa-
nını acısıyla-sevinciyle etkileyici bir
biçimde kaleme alan Sait Faik
Abasıyanık, beş hikâyesiyle izleyici-
lerle buluşuyor. Edebiyatseverleri
nostaljik bir yolculuğa davet 
ediyor. 

İş'te sanat var 
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2 020 Ocak ayında ilk olarak Çin'in
Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 binin
üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine

neden olan corona virüs salgını bir anda tüm
dünyanın bir numaralı sorunu oldu.

Bir anda para unutuldu.
Siyaset unutuldu.
Sanat unutuldu.
Spor unutuldu.
Alışveriş kenara çekildi.
Gezi, seyahat, etkinlikler kenara çekildi.
Varsa yoksa virüsten korunma ve kurtulma

yöntemleri hepimizin en önemli sorunu oldu.
Demek ki neymiş, sağlık herşeyden 

önemliymiş.
*

Yaklaşık iki aydır virüse karşı mücadele veri-
liyor.

Şimdiye kadar olumsuz olan durumlar tek-
noloji ve iletişim çağı avantajıyla daha hafif şe-
kilde atlatılmaya çalışılıyor.

Dünyanın bir ucunda olan durum anında, sa-
niyeler içerisinde dünyanın diyer ucunda takip
edildiğinde virüs çok fazla dünyaya yayılmadan
tölere edilmeye çalışılıyor.

Yazımızın sonunda paylaşıyorum.
Bir okuyun da görün.
1346 - 1353 yılları arasında meydana gelen

Kara Veba salgınının 75 ila 200 milyon ara-
sında insanı öldürdüğü düşünülüyor. 

15. yüzyılda  Amerika kıtasını keşfeden Av-
rupalı kaşifler beraberlerinde getirdikleri virüs
ve bakteriler ile bağışıklık sistemleri Avrupalı-
lar gibi gelişmemiş olan ve ilaçları da yetersiz
kalan Amerikan yerlilerinin yüzde 90'ının ölü-
müne neden oldular.

Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Tifüs salgı-
nını zaten biliyorsunuzdur.

*
İçinde bulunduğumuz çağın kıymetini bile-

rek, bugün coronaya karşı yarın başka başka
virüs ve salgınlara karşı yetkililerin uyarılarına
uyarak.

Gerekli tedbirleri alarak.
Sadece salgın anında değil, aslında hayatın

her döneminde, temizliği, hijyeni, sağlıklı bes-
lenmeyi, sağlıklı ortamda sağlıklı canlılar ile
temas kurarak.

Daha daha farkındalıklı bir yaşam sürerek.
Daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam sürdür-

memiz mümkün.
*

Bakın vürüs var diye çoğumuz elimizi yıka-
mayı hatırladık.

Çoğumuz evimizi, iş yerimizi, eşyalarımızı
temizlemeyi hatırladık.

Çoğumuz yiyeceklerimize, temas kurduğu-
muz insanlara, canlılara dikkat etmeye 
başladık.

Aslında yaşamın her anında böyle yapmamız
gerekmiyor muydu?

İşte bakarsınız corona virüsü belki bu 
özelliklerimize daha çok dikkat etmemize 
vesile olur.

*
Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi

Rita Wilson'ı örnek almak gerek.
ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler olan

Hanks ve eşi, corona testi yaptırdıkları ve sonu-
cun pozitif çıktığı bilgisini Instagram hesabın-
dan paylaştılar.

Gördüğünüz gibi aslında virüse yakalanılsa
da korkmamak gerek.

Zira şimdiye kadar corona virüsüne yakala-
nanların şayet zamanında ve doğru teşhis konu-
larak doğru tedavi uygulandığı sürece yüzde
90'ından fazlası virüsü yeniyor.

Bu örnek kapı gibi ortadayken, evlerine ma-
karna stoklayanları, kolonya stoklayanları,
maske stoklayanları anlamak mümkün değil.

*
Bakın aslında her zaman benzer virüsler ile

yaşadığımızı söyleyebilirim.
Gün olur kuş giribi gibi bir virüs dolaşır ve

hayat devam eder.
Gün olur aıds virüsü.
Gün olur grp virüsü hafif gibi zannedersin

ama Allah korusun o virüs çok insanın hayatına
mal olmuştur.

Kısaca söylemek istediğim şudur.
Gerek Sağlık Bakanlığımızın açıklamasına,

gerek Çinli ünlü uzmanın açıklamasına bakı-
lırsa bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu
olduğundan sıcaklar başlayınca virüs 
yokolacak.

Bu kadar kaosa gerek yok, bilinçli
olalım yeter. 

Evimize ve iş yerlerimizde hijyene ve dezen-
fekte olaylarına ağırlık verelim.

Bir süre el sıkışmayalım, öpüşmeyelim. 
Tedbirlerimizi alalım ama fazla da

abartmayalım.
Bir iki ay sonra corona virüsü gidecek başka

virüsler gelecek.
Hayat devam ettikçe her zaman her türlü vi-

rüslere karşı mücadele vereceğiz.
Yapacak bir şey yok...
Gelin şimdi gelmiş geçmiş, insanlık tarihini

şekillendiren en ölümcül salgın hastalıklara bir
göz atalım.

Peki tarihteki en ölümcül salgın hastalıklar
hangileriydi?

Neden oluştular ve nasıl sona erdiler? 
Diye soruların cevabını biliyor muyuz?
Sadece gezegen tanımı yeterli mi bilmiyo-

rum, zira son günlerde aramızda uzaylılar da
olduğu yönünde ciddi tesbitleri de var sayarsak
galaksi diyerek de söze başlayabiliriz.

Galaksimizin her köşesini diğer canlılarla
paylaşıyoruz. 

Bunların arasında mikroskobik ölçekte olan
bakteriler, mikroplar ve virüsler de var. 

Vücudunuzun her yerinde, her zaman kötü
huylu bakteriler ve mikroplar bulunur.

Ateş düştüğü yeri yakar misali zaman zaman
ortalıkta pek salgın olmadığı halde çok hafif de-
necek hastalıklarla ciddi bir şekilde hastalanan-
larımız veya yaşamını yitirenlerimiz de olsada.

Arada bir de bir bakıyorsunuz Dünya Sağlık
Örgütü diye bir kurumun anonsu ile hoppala di-

yerek bir anda gözlerimiz fal taşı
gibi açılıyor.

Genelde anonsda 'Yeni bir salgın ile karşı
karşıyayız, dikkatli olalım' diye kelimeler
dökülüyor.

Gelin şimdi gelmiş geçmiş, insanlık tarihini
şekillendiren en ölümcül salgın hastalıklara bir
göz atalım.

1) Antoninus (Galen) salgını
MS 165-180 yılları arasında Roma İmpara-

torluğu'nda yaşanmış olan ve doğu seferlerinden
dönen askerler tarafından getirilmiş salgın bir
hastalık olan Antoninus vebasında, Roma İm-
paratorları Lucius Verus ve Marcus Aurelius
Antoninus'un da hayatını kaybetmesine sebep
olurken imparatorluk toplam nüfusunun yüzde
30'unu yitirmişti.

2) Jüstinyen Vebası
541 yılında Konstantinopol'de İmparator

Jüstinyen tahtta otururken Avrupa'da başlayan
bir salgın önce Mısır'a oradan Filistin'e, Suri-
yeye ve oradan da Anadolu'ya ulaşan salgın has-
talık askeri birliklerin şehre getirdiği
malzemeler arasında yer alan fareler yoluyla
girdi. Hastalık normal seyrini sürdürdü ve za-
manla kendiliğinden yok oldu ancak o zamana
kadar dönemin en kalabalık şehirlerinden olan
Konstantinopol nüfusunun yüzde 40'ını kaybetti.
Salgın iş gücü ve asker sayısını kaybeden Bi-
zans'ın zayıflamasına ve saldırılara açık hale
gelmesine neden oldu ki bu durum Avrupa tari-
hini kökten değiştiren gelişmelerin yaşanmasına
vesile oldu.

3) Kara Veba
1346 - 1353 yılları arasında meydana gelen

Kara Veba salgınının 75 ila 200 milyon ara-
sında insanı öldürdüğü düşünülüyor. Tam sayı-
ları bilmek mümkün olmasa da özellikle
Avrupa nüfusunun bu yıllarda yüzde 30 ila
yüzde 60 oranda azaldığı belirtiliyor. Yaşanan
kıyım sonrası toplumda tanrının ve kilisenin sor-
gulanmasına sebep olan Kara Veba salgınının
dinde reformun ve hayatın pek çok alanında rö-
nesansın başlamasının başlıca nedenlerinden
biri olduğu biliniyor.

4) Amerikan yerlilerinin suçiçeği ile 
karşılaşması

15. yüzyılda Avrupalılar yeni dünyayı keş-
fetti. Amerika kıtasındaki yerliler ile temas
eden Avrupalı kaşifler beraberlerinde getirdik-
leri virüs ve bakterileri buradaki insanlara bu-
laştırdılar. Suçiçeği hali hazırda Avrupa'nın
üçte birini öldürmüştü ancak bağışıklık sistem-
leri Avrupalılar gibi gelişmemiş olan ve ilaçları
da yetersiz kalan Amerikan yerlilerinin hiçbir
şansı yoktu. Milyonlarca insan öldü ve o dönem
yerli nüfusun yüzde 90'ı yok oldu. Bu durum
Amerika kıtasının Avrupalılarca kolonileştiril-
mesini son derece kolaylaştırdı. 19. yüzyılın ba-
şına kadar toplamda her iki Amerikan
yerlisinden biri Avrupa'dan gelen hastalıklar ne-
deniyle öldü.

5) Cocoliztli salgınları
16. Yüzyılda 'Yeni İspanya' adı verilen bu-

günkü adıyla Meksika olan bölgede görülen bir-
kaç farklı hastalığın aynı dönemde oluşmasıyla
yaşanmış salgın felaketi 'cocoliztli salgınları'
olarak anılıyor.

Bugün yapılan incelemeler sonucunda balık-
larda bulunan salmonella bakterisi kaynaklı ol-
duğu düşünülen salgınların 1520 - 1576 yılları
arasında toplamda 15 milyona yakın insanı öl-
dürdüğü, Maya uygarlığı için sonun başlangıcı
olduğu ve yıllar içerisinde günümüz Venezue-
la'sından Kanada'ya kadar yayıldığı sanılıyor.

6) Yedi farklı Kolera salgını
Uygarlık tarihimizde yedi büyük kolera sal-

gını yaşandı ancak bunlardan en ölümcül olanı
üçüncüsü olan ve 1852 - 1860 tarihleri ara-
sında meydana gelen salgındı. Koleranın başlıca
sebebi içme sularının kirlenmesi ancak sebebin
bu olduğu üçüncü salgına kadar anlaşılamadı.
19.yy'da yaşanan büyük salgın ile kolera tüm
Hindistan'a oradan Afganistan'a ve Rusya'ya ya-
yıldı. Resmi kayıtlara göre sadece Rusya'da bile
1 milyon insanın ölümüne neden olan salgın
oradan Avrupa'ya ve Afrika'ya son olarak da
Amerika'ya ulaştı.

7) Üçüncü Veba salgını
1855 - 1859 yılları arasında Çin'de başlaya-

rak dünyaya yayılan ve sadece Çin'de ve Hindis-
tan'da bile 12 milyon insanın ölümüne neden
olan bu salgına Jüstinyen Vebası ve Avrupa'nın
Kara Vebası ardından 'Üçüncü Veba' denildi.

8) Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Tifüs 
salgını

1914 - 1918 yılları arasında Tifüs bakteri-
sini taşıyan bitlerin neden olduğu salgın savaşın
beraberinde getirdiği bir olguydu. Avrupa ve
Asya'da 25 milyon kişi hastalandı ve özellikle
Sovyetler Birliği ülkelerinde 3 milyona yakın
insan hayatını kaybetti. 

9) 1918 İspanyol Gribi salgını
Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda

500 milyon insana bulaşan H1N1 influenza vi-
rüsü neden olduğu yüksek ateş ile dünya gene-
linde 50 ila 100 milyon arasında sağlıklı
insanın ölümüne neden oldu. Bu sayı birinci ve
ikinci dünya savaşlarında ölen insan sayısının
toplamından kat kat daha fazladır.

10) 1957 Asya Gribi salgını
Çin'de başlayan Influenza-A virüsünün ör-

deklerde mutasyona uğrayarak insana geçen bir
hastalık olduğu düünülüyor. Asya Gribi olarak
adlandırılan hastalık 4 milyona yakın insanın
canına mal oldu. Aynı yıl bulunan bir aşı ile sal-
gının önüne geçildi. Bir yıl içerisinde 40 milyon
kişi aşılandı.

11) HIV (AIDS) virüsü
20. yüzyılın ortalarında maymunlardan in-

sana geçtiği anlaşılan HIV virüsünün saptana-
bilen ilk örneği 1959'da Kongo'da görüldü. Ne
var ki, teşhisi ve adı ancak 1980'lerde konuldu.
Son 30 yılda 36 milyon insanın hayatına mal
olan virüsü kesin tedavi edebilecek bir çözüm
hala bulunmuyor. Sadece önlem almak ve has-
talığa yakalandıktan sonra ömür boyu ilaç teda-
visi kullanmak gerekiyor...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Tarihteki salgın
hastalıklara bakınca
korona hafif kalıyor...

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

Fatih'te bulunan bir otele
ait kafede otururken bir
kişinin silahlı saldırısına

uğrayarak ağır yaralanan
ve Çin Halk Cumhuriyeti

vatandaşı olduğu 
öğrenilen Uygur Türkü

Saimaiti Aierken, 
kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetmişti.
Saimaiti'nin uğradığı 

saldırının faillerinin 
DEAŞ'ın üyeleri oldukları

belirlendi

O lay, 10 Kasım günü saat 20.40 sıra-
larında Millet Caddesi üzerinde bu-
lunan bir otelin kafesinde meydana

geldi. Kafedeki masada sarraf A.K. ve işlet-
meci S.B. ile oturan Saimaiti Aierken, bir kişi-
nin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna
kurşunlar isabet eden Aierken, ağır yaralandı.
Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda
polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipler,
yaralıyı ilk müdahalesinin ardından İstan-
bul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta-
nesi'ne kaldırdı. Aierken,
kurtarılamayarak hayatını
kaybetti. Cin Halk Cumhu-
riyeti ve Ukrayna vatan-
daşı olan  Saimaiti
Aierken'in hayatını
kaybetmesinin ardın-
dan Asayiş Şube
Müdürlüğü'ne bağlı
Cinayet Büro amir-
liği ekipleri çalışma
başlattı. Aierken'in
hayatını incelemeye
alan polis, Aierken'in
Kırgızistan'da para
transferi yaptığını ve
2014 yılında eşi ile 4 ço-
cuğunu alarak Türkiye'ye
geldiklerini belirledi. Emniyet
ekipleri yaptıkları çalışmalarda
Türkiye'ye gelmelerinin bir kaçış ol-
duğunu tespit etti. Bunun üzerine Sai-
maiti Aierken'in eşi Wufuli Bumailiyamu'nun
ifadesi alındı. Wufuli ifadesinde, eşinin Kırgı-
zistan'da üst düzey görev yapan bir iş insanı
ile bir Türk'ün parasını yurtdışına transfer
ederken problem yaşadıklarını ve eşinin öldü-
rülmek istendiğini bildirdi. Wufuli, paraların
nereye transfer edilmek istendiğini bilmediğini
söylerken, cinayetten 15 gün önce, Kırgızis-
tan'da kendilerine ait olan 1 Milyon ABD Do-
ları'nı Türkiye'ye getirmek istediklerini ve bu
parayı getiren eşinin arkadaşının havalima-

nında
öldürül-

düğünü be-
lirtti. Paralarının

gasp edildiğini de bildirir-
ken, eşinin güvenliklerini sağlamak için Kırgı-
zistan Başkonsolosluğu'na ait bir araç ile
gezdiğini ifade etti. Wufuli, eşinin kendisine
'Bunlar sizin fotoğraflarınızı çekmişler, lütfen
kendinize dikkat edin, gittiğiniz yerleri haber
verin' dediği öğrenildi.

2 tetikçi Adana'da yakalandı 

Asayiş polisi, elde ettikleri delillerle birlikte tek-
nik ve fiziki takip başlattı. Emniyet ekipleri,

Kırgızistan uyruklu tetikçi Abdullah Enver ve
Kırgızistan uyruklu Hüseyin Ahmetaliyev'in
yakalanması için geniş çaplı araştırmalar ya-
parken, tetikçilerin Türkiye'ye yasal olmayan
yollarla girdiklerini belirledi. Tetikçilerin yine
yasal olmayan yollarla Suriye'ye gitmeye ça-
lıştıklarını bilgisine ulaşan polis, Konya'da
özel araçla yasadışı taşımacılık yapan Suriye
uyruklu Ali İsbeh'e ait otomobile binerek sı-
nıra gittikleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine
İstanbul polisinin verdiği bilgiler ışığında
Adana polisi iki tetikçiyi Adana'da yakaladı.
Tetikçilerin saldırıyı düzenlerken kullandıkları
susturucu takılı silah ise Pendik'te Ahmetali-
yev'in bacanağı Kırgızistan uyruklu Normak-
hamat Ariphonov'a ait evin kömürlüğünde ele
geçirildi. Adana'da yakalandıktan sonra İstan-
bul'a getirilen Abdullah Enver,'in 2013'te, te-
tikçi Hüseyin Ahmetaliyev ise 2015'te 'turist'
olarak Türkiye'ye giriş yaptığı bildirildi. Kısa
bir süre Türkiye’de kalan şüpheliler, daha
sonra yasadışı yollardan Suriye’ye geçerek
terör örgütü DEAŞ'a katılmışlar. İdlib’te terör
faaliyeti yürüten şüphelilerden Ahmetaliyev
önce Eylül 2018’de, daha sonra 2019’da Tür-
kiye’ye giriş yaptı. Tetikçi Enver’in giriş tarihi
ise suikasttan bir ay önceye dayanıyor. DHA

Sol şeritte duran otomobile çarptı
MALTEPED-100 Karayolunda sol şeritte duran
otomobili fark edemeyen sürücünün kullandığı
aracın otomobile çarpma anı arkadan gelen

başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza D-
100 Karayolu Ankara istikameti Küçükyalı Mevkii'nde
geçen gün meydana geldi. Sol şeritte bilinmeyen bir nedenle
duran aracı gören bir sürücü son anda sağ şeride geçmeyi
başarırken, onun arkasında gelen sürücü duramayıp araca
çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken,
kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından sa-
niye saniye görüntülendi. 

Cınayetın
ardında
deas ızı

Suriye'nin İdlib şehrinde tanışan teröristler, Aierken'in infaz
emrini özbek asıllı 'Adem' adlı bir DeAŞ terör örgütü üyesinden

aldıklarını söylediler. Tetikçi ifadesinde sonrasında yaşanan süreci
ise şöyle anlatıyor ; '' Örgüt yöneticisi Adem, ‘İstanbul’a gideceksin,

Hüseyin Ahmetaliyev ile buluşacaksın. Karşılığında 50’şer bin dolar ala-
caksınız’ dedi. Ardından, öldürülecek kişinin fotoğrafını ve ev adresini

verdi. Bir de 1500 dolar yol harçlığı. Bir hafta izleyip, öldürdük. ''. emni-
yetteki işlemlerinin ardından tasarlayarak kasten adam öldürme ve ruh-

satsız silah bulundurma suçlarından adliyeye sevk edilen iki tetikçi
çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alma-

nakta verilen bilgilere göre, saldırıda DeAŞ terör örgütünün par-
mağı olabileceği düşünülüyor. Saimaiti'nin öldürülmesinde
Suriye ve Irak gibi çeşitli terör örgütlerinin çatıştığı ülke-
lerde faaliyet gösteren terör örgütlerinden DeAŞ'ın ta-

şeron olarak kullanıldığı ve örgüt üyelerinin
para karşılığı bu eylemi gerçekleştir-

diği görülüyor.

İnfaz emri 
İdlib'te verildi
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Hint Okyanusunda geçirdiği bunalım
sonucu Türk bayraklı "İnce Karadeniz"
adlı yük gemisinin kaptanı Bora
Ekşi'yi kamarasında bıçaklayarak
öldüren 6 gemi personelini
yaraladıktan sonra yakalanan
şüpheli, bu sabah getirildiği 
İstanbul'da adliyeye sevk edildi

"İnce Karadeniz" gemisi endonez-
ya'nın Semerang limanından yü-
künü aldıktan sonra okyanusa

açılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre
gemi kaptanı Bora ekşi, gemide yağcı olarak
çalışan ergin A.'nın dengesiz hareketleri ve sü-
rekli arkadaşlarıyla kavga etmesi üzerine du-
rumu çalıştığı şirkete bildirmişti. Şirket ergin
A.'nın ailesini arayarak sağlık durumu ve daha
önce ilaç kullanıp kullanmadığını sormuştu.
ergin A.'nın ailesiyle konuşarak çalıştığı şirket-
ten arandığını öğrenmesinin ardından kaptan

ergin A.'yı kamarasında bıçaklayarak öldürm-
üştü. Saldırgan kendisini durdurmaya çalışan
gemi personeli Taşkın Y.(46)) coşkun K.(35),
Fatih D.(42)), İsmail Ç.(52) Suat K.(35)), Sedat
K.(55) yaralamıştı. Şüpheli diğer personel ta-
rafından üzerine yangın söndürücü sıkılarak
etkisiz hale getirilmişti. Şüpheli işlemlerinin ar-
dından İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Dengesiz ve yanıltıfı ifadeler verdiği söylenen-
şüpheli adliyeye sevk edilirken "neden
öldürdünüz" sorularına ise herhangi bir cevap
vermedi.

Çöpten bebek çıktı!
AVCILAR'DA çöp konteynerine
ayakkabı kutusu içerisinde bırakılan,
yeni doğmuş kız bebeği hastaneye

kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık
durumunun iyi olduğu, bir süre kuvözde tutu-
larak besleneceği öğrenildi.Avcılar, Merkez
Mahallesi Talimhane Caddesi'ndeki çöp kon-
teynerine dün saat 17.00 sıralarında gelen atık
toplayıcısı karton ayakkabı kutusunun içeri-
sinde bebek olduğunu fark etti. Bezlerle sarılı,
bebeğin canlı olduğunu gören atık toplayıcısı
polisi aradı. Kısa sürede gelen Avcılar Emniyet
Müdürlüğü ve 112 görevlileri bebeği ambulan-
sla yakındaki özel bir hastaneye götürdü. 

Gemideki katil
ADLİYEDE!



S eminerin moderatörü Prof. Dr. İlhan
Osmanşahin, konuşmacısı ise Boğa-
ziçi Üniversitesi Kandilli Rasatha-

nesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden
Gülüm Tanırcan oldu. Türkiye’de yapı de-
netimi eksikliği olduğunu ve tasarımların
depreme yönelik yapılmadığını söyleyen
Tanırcan, ülke genelindeki tüm binaların
güçlendirilmesi gerektiğini belirterek olası
İstanbul depremi hakkında vatandaşları
bilgilendirdi.

30 milyar dolar malidyet

İstanbul’da büyük bir deprem olduğunda
6.7 milyon insanın depremden etkilenece-
ğini söyleyen Tanırcan, “Yapı denetimi sa-
dece şantiyede inşaatın denetimi olarak

anlaşılmakta ve depreme dayanıklı projeler
ihmal edilmektedir. Ülke genelindeki tüm
binalara güçlendirme çalışması yapılmalı-
dır. Deprem her an gerçekleşebilir” ifadesini
kullandı. Depremin ekonomik anlamda da
ciddi boyutları olacağını kaydeden Gülüm
Tanrıcan, "İstanbul ve çevresinde bir depre-
min olması durumunda, toplam ekonomik
kayıp 90-120 milyar dolar arasında olması
öngörülüyor. Deprem sonrası ise 30 milyar
dolar civarında bir maliyet öngörülmekte-
dir. Bunlar acil durum, müdahale ve yeni-
den inşaat yapım çalışmalarına yönelik
harcamalar için kullanılacak" dedi.

Neler yapılmalı?

Yapılması gereken çalışmaları da ana baş-

lıklar altında anlatan Tanırcan, depreme
dayanıklı projelendirme, inşaat ve kontrolö-
rünün yapılmasını gerektiğini belirterek; ya-
pısal güçlendirme, kentsel dönüşüm, afet ve
acil planlarının hazırlanması, depreme yö-
nelik eğitimlerin verilmesi, riskin trans-
feri açısından da deprem
sigortası yaptırılması gerekti-
ğini ifade etti. Seminere
belediye meclis üyeleri
Tuncay Tuna, Hakan
Çebi ve Belediye
Başkan yardımcısı
Evren Kılcı ve
belediye daire
müdürleri de
katıldı.
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İ dlib'de yaşananlar ve ardından Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

arasındaki görüşme, korona virüsü ile birlikte
Türkiye gündeminin merkezine oturmuş du-
rumda. Korona virüsü başlı başına uzmanlık
meselesi, bize düşen uzmanların uyarılarına
uyulmasını telkin etmek ve sorunu en hasar-
sız şekilde atlatmayı dilemek.

***
Gelelim konumuza: Mevcut iktidarın hata-

ları ısrar etmekten ibaret olan dış politikası-
nın yarattığı Suriye açmazı.

Moskova'daki Erdoğan-Putin zirvesi ön-
cesi, iplerin kopacağı veya kopmakta olduğu
yönünde (daha çok temenniye dayanan) yo-
rumlar yapıldığını ancak işaretlerin aslında
bunu göstermediğini ve nitekim sonucun da
bu olmadığından bahsetmiştim. Şimdi bu ko-
nuyu, yeni bazı gelişmelerle biraz daha ele al-
maya çalışalım.

***
Malum zirveden ilişkilerin bir şekilde de-

vamı için bir formülle çıkılmış olsa da, so-
nuçların (mutabakatın) ciddi tavizlere
dayandığı ve sürdürülebilir olmadığı görülü-

yor. İktidarın sardece 'Rejim'
diye andığı 'Suriye Arap Cumhuriyeti'nin
Kremlin'de Türkiye Dışişleri Bakanı'na zikret-
tirilmesi ve hatta tekrar ettirilmesi, 'ateşkes'
adı altında aslında “Rejim Soçi anlaşmasın-
daki sınırlarına geri dönmezse savaşarak
püskürtürüz” mealindeki açıklamaların yut-
turulması ve ardından Türkiye heyetinin bek-
letildiğine dair görüntülerin servis edilmesi
(Putin'in Esad'ı merdivenlerde karşıladığı ve
sarıldıklarına dair görüntüler de servis edil-
mişti) Rusya'nın üstünlüğünü kabul ettirdi-

ğine dair bir nevi “şovu” oldu. Üstüne Esad
yönetimi de mutabakattan memnun olduğunu
beyan etti.

***
Peki Türkiye için hiç mi olumlu bir sonuç

yoktu? Rusya ile ilişkiyi devam ettiriyor ola-
bilmek, ekonomik anlaşmaların etkilenme-
mesi, yaklaşan turizm sezonundaki olası
kayıpların engellenmesi vs. gibi şeyler say-
mak mümkün ancak bunların kısa vadede
dahi garanti altında olduğunu söylemek zor.
Ateşkes mutabakatında yer alan madde uya-
rınca Rusya ile bir süre daha devam edecek
olan müzakerelerle istenen noktaya/kazanım-
lara varılacağına dair ortada ikna edici bir
neden bulunmuyor.

***
Bir hesap da, Moskova zirvesi üzerinden

Batı cephesinde bir takım kazanımlar elde
etmekti. Bu cephedeki duruma da kısa göz
atalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e
giderek AB ve NATO ile temasta bulundu.
Erdoğan'ın uzun bir aradan sonra ilk kez AB
ile doğrudan temasa geçiyor olması bile bir
kazanım getirmeye yetebilir sanılıyordu belki
ama öyle olmadı. Hatta Erdoğan'ın kızarak
masayı terk ettiği öne sürüldü. 'NATO mütte-
fiki' ABD'den de umulan işaret gelmedi. Er-
doğan, Brüksel'den dönerken uçakta,
ABD'nin S-400'ler konusunda yumuşadığını
söylemesinden saatler sonra, ABD Savunma
Bakanlığı açıkça, “Türkiye, Rusya'dan aldığı
S-400'leri iade etmediği sürece Patriot ver-
meyeceğiz” dedi.Sonuç: Dış politika açmaz
içinde ve 'zaman kazanmak' bir çıkış yolu
değil.

Zaman kazanmak İdlib'den 
bir çıkış yolu değil

Büyükçekmece Belediyesi “Deprem Riski ve Riskin Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar”
adlı seminere ev sahipliği yaptı. Seminerde konuşan  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Gülüm Tanırcan, İstanbul’da büyük
bir deprem olduğunda 6.7 milyon insanın depremden etkileneceğini söyledi
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Özgür TOPUZ

Büyükçekmece Belediyesi korona virüsü salgını
nedeniyle tedbir amaçlı olarak Halk Akademisi
ve Spor Akademisi’nin eğitimlerine ara verdi.
Binlerce öğrenciye kapılarını açan Büyükçek-
mece Belediyesi Halk Akademisi ve Spor Akade-
misi derslerine Mart ayı sonuna kadar ara
verildi. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi bünye-
sinde yer alan kütüphaneler ve etüd merkezleri
de geçici olarak kapatıldı. Mart ayı sonuna kadar
tüm derslerin ve etkinliklerin iptal edildiğini açık-
layan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün, “Büyükçekmece
Belediyesi olarak kültür ve sanat
etkinliklerimize 23 Nisan’a kadar
ara verdik. Ayrıca Büyükçek-
mece Belediyemiz bünyesinde
faaliyet gösteren Halk Akademisi
ve Spor Akademisi kurslarına da
tedbir amaçlı olarak Mart ayı so-
nuna kadar ara veriyoruz. Kütüp-
hane ve etüd merkezlerimizi de
geçici süreyle kapatıyoruz” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü nedeniyle Bü-
yükçekmece’deki tüm çocuk oyun alanları ilaçlanarak
dezenfekte ediliyor. Büyükçekmece Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin olarak
yapılan dezenfekte çalışmalarına Korona virüsü riski
sonrasında hız verildi. Sağlık Bakanlığı ve uzmanlardan
gelen uyarı ve öneriler doğrultusunda çalışmalarını ti-

tizlikle sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki
toplu taşıma araçları ve halkın yoğun olarak bulunduğu

mekanlarda dezenfektasyon çalışmaları başlattı. Çalışma-
ları yakından takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı

Dr. Hasan Akgün, “Halkamızın yoğun olarak kullandığı ibadet-
haneler, kütüphaneler, sosyal tesisler ve belediye binaları Sağ-

lık Bakanlığı’nca onaylı ilaçlar kullanılarak dezenfekte ediliyor.
Çocuk oyun parkları da aynı şekilde periyodik olarak dezenfekte edil-

mektedir. Vatandaşlarımızın bu süreçte hijyen kurallarına karşı daha
duyarlı olmalı ve kendilerini korumalılar. Belediye olarak biz de Korona virü-

süne karşı tüm tedbirlerimizi alıyoruz” ifadesini kullandı.

kurslara ara verildi

Büyükçekmece Belediyesi, Korona Virüsü salgını nedeniyle
belediyenin kültür - sanat etkinliklerini 23 Nisan 2020 tarihine

kadar iptal etti. Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu ifadeleri kullandı: “De-

ğerli Büyükçekmece Ailem, hep birlikte telaş ve karamsarlığa
kapılmadan Sağlık Bakanlığı ve yetkili uzmanların uyarılarını dikkate ala-

rak, Korona Virüsü’nden korunmak konusunda tüm tedbirleri almak zo-
rundayız. Uzmanların özellikle belirttiği gibi kalabalık ortamlardan
mümkün olduğunca uzak durulması gerekmektedir. Büyükçekmece

Belediyesi olarak yapılan uyarıları dikkate alıp, 23 Nisan 2020
tarihine kadar belediyemizce gerçekleştirilmesi planlanan tüm
kültür – sanat etkinlikleri ileri bir tarihe ertelenmiş veya iptal
edilmiştir. Her yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nda geleneksel ola-
rak düzenlediğimiz “Tıp Balosu” da bu kapsamda iptal
edilmiştir. Bu süreçte her zamankinden daha hassas

davranmamız gerektiğini göz önünde bulundu-
rarak, sağlıklı bir yaşam 

diliyorum.”

23 nisan’a kadar 
tüm etkinlikler iptal edildi Çocuk oyun parkları 

dezenfekte ediliyor

Deprem 7 milyon 
kişiyi etkileyebilir!

Esenyurt Belediyesi vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda seyahat
edebilmesi için ilçe genelinde yolcu taşıyan minibüslerde hastalık yapıcı mikrop
ve virüslerin yok edilmesi için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor

EsEnyurt Belediyesi Veteriner İş-
leri Müdürlüğü, son günlerde sal-
gın ve bulaşıcı hastalıkların

yayılması nedeniyle vatandaşların çok sık kul-
landığı Esenyurt minibüslerinde ilaçlama ve
dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı. Ekipler ta-
rafından gerçekleştirilen ilaçlama çalışmala-
rında günlük ortalama 50 toplu taşıma aracı
dezenfekte ediliyor. Her gün binlerce Esenyurt-
lunun kullandığı minibüsler, mikroplardan vi-
rüslere kadar insan sağlığına zararlı her türlü
unsura karşı ilaçlanarak temizleniyor. Yetkililer,
ilçe genelinde toplu taşıma araçlarında yürütü-
len dezenfeksiyon çalışmalarının belirli aralık-
larla devam edeceğini aktardı.

Sağlığımız için çalışıyoruz

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
personeli Muhammed Bayrak, “Veteriner İşleri
Müdürlüğü olarak ilçe genelinde ilaçlama ve

dezenfekte çalışmalarımızı başlattık. Okullarda
çalışmalarımızı tamamlayarak cami ve servis
araçlarına başladık. Haftanın 5 günü, günlük
50 minibüste dezenfekte çalışmalarımız devam
ediyor. Halkımızın sağlığı için çalışıyoruz. Va-
tandaşlarımız güvenli ve sağlıklı bir şekilde mi-
nibüsleri kullanabilirler” dedi.

Huzurla seyahet ediyoruz

Esenyurt Belediyesine ilaçlama ve dezenfekte
çalışmaları için teşekkür eden vatandaş Safiye
Aşık, “İnsanlar o kadar tedirgin ki virüsten do-
layı, dolmuşlarımızın dezenfekte olması bizim
için çok önemliydi rahatlıkla, huzurla oturabi-
liyoruz. Bu konuda belediye başkanımıza da
çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. İlimdar
Bulut ise, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz.
Bugün Corona virüsü Türkiye’de de başla-
mıştı. Bu çalışma bizim için çok iyi oldu" şek-
linde konuştu.
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Gece boyunca dezenfekte

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan
ve kısa sürede tüm dünyayı saran
‘korona virüs' salgınına karşı Bağcı-

lar Belediyesi’nin toplu yaşam alanlarında
yaptığı dezenfekte çalışması; Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca'nın da Türkiye'deki ilk korona-
virüs vakasını açıklamasıyla birlikte yoğunluk
kazandı. İlçe genelinde tedbirlerini artıran
Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü ekipleri, bir yandan çalışma saa-
tini uzatırken bir yandan da 5’er kişiden olan
ekip sayısını da iki kat artırdı. 

Ekiplerden nokta atışı

Gündüz saatlerinde park, nostalji bahçesi,
cami ve benzeri ortak yaşam alanlarında virüs
ve mikroptan arındırma çalışması yapan ekip-
ler, gece de okullarda dezenfekte işlemine
devam ediyor. Ekipler, çalışmalarında bakteri,
virüs ve mantar gibi bulaşıcı hastalıklara karşı
dezenfekte özelliği bulunan; toksik olmayan,
renksiz, kokusuz ve çevreye zarar vermeyen
ürünler tercih ediliyor. Özel kıyafetli ekipler
özel hazırlanan solüsyonu da sınıflarda öğ-
rencilerin ellerini temas ettiği yerlere sıkıyor.
Okulun ıslak zeminleri bakteri ve virüslere
karşı dezenfekte edilirken bez yardımı ile masa
ve sıralar, kapı kolları ile cam kenarları temiz-
leniyor. Koronavirüse karşı her türlü önlemin
alındığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Okullarımızda öğrencileri-
mizin sağlığı için ellerinin değdiği her yeri de-
zenfekte çalışması yapıyoruz. Gece boyunca
okullarımızı temizliyor gündüz onların ders

göreceği hijyenik eğitim yuvaları haline getiri-
yoruz. Sınıflarda sıralar, masalar, pencere
kulpları, kantinler, koridorlar, tuvaletlerin te-
mizlikleri yapılarak öğrencilerimizin sağlıklı
güvenli bir şekilde okulda bulunmalarını sağlı-
yoruz” dedi.

Bağcılar’da bulunan okullar koronavirüs tehlikesine karşı
Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
ekipleri tarafından gece boyunca dezenfekte ediliyor

Uyarıları
dikkate
alalım

Çatalca Beledidyesi
Corana virüsüne karşı
dezenfekte çalışması baş-

latttı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekip-
leri ilk etapta ilçede faaliyet
gösteren Şoförler Odasına Bağlı
olarak çalışan toplu taşıma araçla-
rını ilaçladı. İlçenin sağlığı ve hu-
zuru için viral enfeksiyon ve
virüslere karşı dezenfekte çalışma-
ları yapıldığını ve tedbirlerin üst se-
viyeye çıkarıldığını belirten Başkan
Mesut Üner, vatandaşlarımızdan
beklentilerinin de Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan tedbir amaçlı
açıklamalara uymaları konusunda
özen göstermeleri olduğunu belirtti.

Gülüm
Tanırcan

Hasan
Akgün

ozgurtopuz0@gmail.com 
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Cennetliklerin korkusu!

‘ Korkma sönmez bu şafaklar' mısraları ile başla-
yan milli marşlı bir milletin para almadan bu
şiiri yazan şair, veteriner, hekim, öğretmen,

vaiz, hafız, Kur'an mütercimi ve siyasetçi Mehmet
Akif Ersoy'un cenazesinde kendisinin naaşı dahil
ancak 12 kişinin olduğunu ve paltosunun bile olma-
dığını bilmeden kutlamaya hazırlanılan 12 Mart İs-
tiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde ülkeye
gecikmeli gelen Çin virüsü paniği ile yaşanan ölüm
korkusuna baktığımızda hem pısırık ve bir hayli
korkak bir millet olduğumuzu görüyordum.

Ve bu marşın 10 kıtasını okuyup, ezberlemeden
ilk satırlarıyla gaza gelip, 'Vatan, Millet, Sakarya'
edebiyatı ile yaşadığımızı bir kez daha anlıyordum.

Çünkü iddia ediyorum ve altına bir kez daha
imza attığım 'Koronavirüsü sınırlarımıza dayandı'
başlıklı twitim ardından başta Kafkaslara açılan
gümrük kapılarımız Türkgözü (Badele) ve Aktaş
Gümrük kapılarında alınan onca önleme rağmen
içeri sızmayı başaran ve şu an bulunduğum İstan-
bul'a kadar gelen Çin virüsü ardından korkak olma-
dığını iddia edip, ama aslında çok korkak bir
olduğumuzu görüyordum.

Gerçi bir gazeteci olarak işim olan duyduğumu,
öğrendiğimi teyit edip, gazetecilik kuralları içinde
kamuoyuna sunduğum bu twitim ardından önlem
alan, hatta vali beye bile maske taktıran Ardahan
Valiliğinin şaçma şikayeti üzerine savcılık olup,
ifade versem de ben valilik, gümrük, sağlık yani tüm
yetkililerden önce gazetecilik görevimi zamanında
yerine getirmiştim.

Ve yine iddia ediyorum İstanbul Kapalıçarşı'da
10 günden fazladır kapalı olan bir kuyumcudan
içeri sızdığı ileri süsürlen Koronavirüsüne yakalanan
hastanın Çapa'da olduğu ve sadece bir hasta değil,
bir çok yerde bu yöndeki şüphelerle yani bu hastalık
şüphesiyle 14 günlük karantinada olduğu açıkça
denmese de ima edilen ülkemde dikkat çeken bir
diğer konu da başta Mekke'de olmak üzere bir çok
yerde bir anda boşalan camilere giden Allah'ın dedi-
ğine ve onun emrine boyun eğdiğini iddia eden ve
'Allah'ın dediği olur, onun emri varsa hiç bir şekilde
durdurulamaz' inancını taşıyan cemaatin ölüm kor-
kusu olmakta.

Ve aynı cemaatin başta maske, kolonya olmak
üzere tegahlara saldırıp, kıyamette kendilerini kur-
taracakmışcasına rafları kısa sürede boşaltması
gerçekten şaşırtıcı ve düşündürücü bir konu olduğu
kadar bizlerin dini inancımıza karşı ne kadar sa-
mimi olduğumuzu da ortaya koymaktaydı.

Mutlu yaşamın ana damarlarından olan Demok-
rasi adına mücadele eden ama yazdıkları yorum,
yaptıkları haberler dolayısıyla iktidarı kızdıran onca
tutuklu gazetecinin olduğu ülkede yeni gazetecilerin
içeri alındığını görmezden gelip, ölüm korkusu ile
Çin'den gelen virüs nedeniyle kendilerini evlere hap-
sedenlerin yaşadığı panikle bir anda boşalan Al-
lah'ın evi Mekke'ye, raflara, caddelere, sokaklara
baktığımız da insan oğlunun sınav denen bu dünyayı
bırakıp, geriye dönmemek üzere gidenleri düşünme-
den ne kadar sarıldığını ve bu yalan dünyayı cennet
olarak gördüğünü anlamak da mümkün.

Ve her gün onca insana çeşitli nedenlerle cehen-
nem edilen bu dünyaya sarılırken aslında o dünyayı
kendilerinin cehennem yaptığını ve savaşlardan,
çevreyi katletmekten, ekmeği çöpe atmakla, yaşa-
nan onca haksızlığa karşı üç maymunu oynayarak,
kısacası ölmeden asıl cehennemin içinde olduklarını
da hiç düşünmez kendilerinin cennetlik
olduğunu sanıp, birer melek ve bulunmaz kumaş ol-
duğunu sananlar.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
dünyanın büyük bölümünü

etkisini artırdıktan sonra
ülkemizde de görülen 

coronavirüse karşı başlattıkları
hijyen çalışmalarını yerinde

inceledi. İmamoğlu,
"Dünyanın ortak hareket etme

becerisini ortaya koyma
konusunda büyük bir sınav

veriyoruz, vereceğiz" dedi

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, dünyayı etkisi
altına alan “coronavirüs salgını” ile ilgili

İETT’nin aldığı hijyen tedbirlerini, yerinde in-
celedi. İnceleme, İETT’nin Edirnekapı’daki
garajında gerçekleştirildi. İETT Genel Mü-
dürü Alper Kolukısa’dan çalışmalar ve alınan
önlemlerle ilgili bilgi alan İmamoğlu, otobüs-
lerin iç ve dış temizlik işlemlerini yerinde ince-
ledi. Daha sonra kameraların karşısına geçen
İmamoğlu, kent genelinde alınacak tedbir-
lerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ilginç bir deneyim içinde

Dünyanın ilginç bir deneyim içerisinde oldu-
ğunu belirten İmamoğlu, “Dünya çapında
salgın ilan edilmesiyle beraber, bütün dünya-
nın, tek bir anlayışla sürece katkı sunma se-
ferberliğini ortaya koyması gerekiyor artık.
Türkiye ve İstanbul’daki süreci, Sağlık Baka-
nımız ve diğer yetkililerle beraber takip ediyo-
ruz. İlk günden itibaren, ‘İstanbul’la ilgili
neler yapmalıyız’ hususunda çok hassas dav-
ranmaya çalıştık. İnsanların toplu olarak kul-
landıkları alanlarla ilgili aldığımız tedbirlerle,
bir dezenfekte çalışması ve tedbir alma konu-
sunda, her gün takip ettiğimiz sıkı bir çalış-
mayı yürütüyoruz. Zaten günlük yapılan
rutin işlemler vardı. İlave tedbirler aldık. İn-
sanların virüsle buluşmasını engelleyici sık-
lıkta tedbirler almaya devam ediyoruz” dedi.

Dezenfekte çalışmaları sürüyor

Coronavirüs Hijyen Filosu’nda yer alan 30
aracın sayısını 40’a çıkaracaklarının bilgisini
paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi: “Bun-
ları; başta camiler, cemevleri, kilise, sinagog
gibi ibadethaneler olmak üzere, ihtiyaç duyu-
lan kamu alanlarımıza, tiyatro, sahneler, in-
sanları toplu bulundukları çalışma alanları,
binalarımız... Toplamda 800 bin metrekarelik
kapalı alanının dezenfekte çalışmasını yürü-
tüyor bu arkadaşlarımız. Farklı kurum ve ku-
ruluşların da talepleri oluyor. Onlara da katkı
sunmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen tüm
yapıya destek olmaya çalışacağız. İBB olarak
kamuyu, Sağlık Bakanı’nın açıklamalarını
takip ediyoruz. Sayın Vali’mizle dün konuş-
tuk. Bugün, kendi kurumlarıyla yapacakları
görüşmelerden sonra, ‘Bir iş birliği nasıl yapı-
labilir? İstanbul’la ilgili tedbirler nasıl alın-
malı’ noktasında yan yana geleceğimiz
konusunda bir karar birliğimiz oldu. Dün

kendilerini aradığımda böyle bir konuşma
yaptık. Bu bir seferberlik süreci.”

İBB mecraları bilgilendiriliyor

Tedbir alma konusunda bilgilendirmenin çok
önemli bir konu olduğunu kaydeden İma-
moğlu, kurum mecralarını bu anlamda kulla-
nacaklarını belirtti. Bilgilendirme
çalışmalarına, ilk olarak kurum çalışanlarıyla
başladıklarını ifade eden İmamoğlu, Sağlık
Daire Başkanlığı kanalıyla bir ‘acil
eylem planı’ hazırladıklarını
vurguladı. İmamoğlu,
“Şehir Tiyatroları-
mıza dair bir
karar verdik.
Mart sonuna
kadar,
Cemal
Reşit Rey
gibi toplu
alan-
larda, bu
tür göste-
rilerin ol-
duğu
yerlerdeki
etkinlikleri
iptal etme ka-
rarı aldık. İS-
MEK’ler de
insanların toplu ola-
rak geldikleri ve eğitim
aldıkları yerler. Oradaki eğiti-
min de yine tedbir alarak, ay sonuna
kadar iptaliyle ilgili vatandaşlarımıza bilgi ak-
taracağız. İstanbul’da İBB ile işlettiğimiz mü-
zelerimiz var. Bu müzeler, özellikle yurt
dışından nereden geldiğini bilmediğimiz in-
sanların yoğun kullandığı alanlar. Bu müze-
lerimizin de gezilmesiyle ilgili süreci yine ay
sonuna kadar kapatacağız” bilgilerini 
paylaştı.

Dikkate alın ama telaş etmeyin

“Vatandaşlarımızın bu salgını dikkate alma-
larını, önemsemelerini ama asla telaşa da ka-
pılmamalarını diliyoruz” diyen İmamoğlu,
“Şeffaf bir ortam yönetilmesini diliyoruz her
açıdan. Sadece İBB değil, sadece Sağlık Ba-
kanlığı değil, bütün kurumların bu konuda
şeffaf bir süreç yöneterek, vatandaşlarımızı
doğru bilgilendirerek ama asal telaş yapma-
dan, gerekli tedbirleri almaları konusunda biz
de uyarıyoruz. Bolca seyahat edilen bir kent-
teyiz. İşimiz var. Ülkemizin ekonomisi var.
Dönen bir çark içindeyiz. Bunu anlayışla kar-
şılıyorum ama şu uyarıyı yapmak isterim:
Belli bir yaş üstü ya da bir rahatsızlığı olan
insanların, mümkün olduğu kadar bu gün-
lerde seyahat yapmamalarını, İstanbul içinde
toplu taşıma araçlarına katılmamalarını çok
önemsiyorum. Çok küçük yaştaki bebekleri-
mizin korunması gerektiğini ve bütün anne-
babaların bu hususta hassas olmaları
gerektiğinin altını çizelim” şeklinde konuştu.

İnsanlık dersi sınavı

Dünyanın bir “insanlık dersi sınavı” verdiğini
ifade eden İmamoğlu, “Dünyada, sınırları ne

kadar büyük yaparsak yapalım ne kadar
büyük duvarlar örersek örelim dünyanın ön-
celikli sorunları var. Sağlık, beslenme, iklim
değişikliği bunların başında. Aslında her bi-
risi, birbirinin etkisiyle dünyayı etkileyen un-
surlar. O bakımdan, dünyanın aslında ne
kadar ortak kadere sahip olduğunu, milyar-
larca insanın ne kadar ortak bir mücadele
vermek zorunda olduğunun farkında oldu-
ğumuzu hissediyorum, görüyorum. Bu tür

sıkıntılarla bunu hissetmek doğru
değil. Buna mülteci konusunu

da katabiliriz. Dünyanın
ortak hareket etme

becerisini ortaya
koyma konu-

sunda büyük
bir sınav ve-
riyoruz, ve-
receğiz.
Bu sına-
vın başa-
rılı
geçmesini
diliyorum.
İstan-

bul’da aldı-
ğımız

kararlar ve or-
taya koyduğu-

muz tedbirlerle,
toplumumuzun bu

süreçten en minimum
düzeyde etkilenmesi için ge-

rekli mücadeleyi, bütün arkadaşla-
rımla göstereceğimizi İstanbul halkımıza
duyurmuş olalım” dedi.

Kriz masası oluşturduk

“Acil eylem planlarınızı açıkladınız. Bunların
çerçevesi vaka sayısının durumuna göre ge-
nişletilebilir olarak mı öngörüldü. En üst dü-
zeyde Bakanlık, üstte valilik, sizin altınızda da
ilçe belediyeleri. Böyle bir kriz masası oluş-
turma planınız var mı?” sorusuna da yanıt
veren İmamoğlu, "Belediye bünyemizde, “co-
ronavirüs kriz masası” oluşturmuş durum-
dayız.Benim de iştirak ettiğim toplantılar söz
konusu. Tabi bu bir İstanbul meselesi. Dün,
Sayın Vali’mizi aradım. Sayın Valimiz de ba-
kanlıkların açıklamalarını takip ettiğini, kendi
değerlendirmelerini de bugün yapacağını ilet-
tiler bana. Sanırım ardından, bunun adı kriz
masası olabilir, ortak çalışma masası olabilir.
Bizim yaptığımız tedbirlerle kamu kurumları-
nın aldığı tedbirleri birleştirerek, ortak ça-
lışma konusunda bir süreç yönetiyoruz. Bu
masamızın bir örneğini daha vermek isterim.
Bugün 39 ilçe belediyesini davet ettik. Beledi-
yeler olarak ortak çalışma veya bizim dene-
yimlerimizden onları da faydalandırma
konusunda bir çalışma yürüyorlar. Dolayı-
sıyla biz irtibat kurmamız gereken bütün
kamu kurumlarıyla diyalog kuruyoruz ve bu
süreci yönetiyoruz. En yakın zamanda Vali-
miz de bizi arayacaktır diye düşünüyorum"
diye konuştu.

Morale ihtiyaç var

Kültürel etkinliklerden de söz eden İBB Baş-

kanı, "Cemal Reşit Rey başta olmak üzere,
özellikle ay sonuna kadar tiyatro ve bunun
gibi gösterileri iptal ettik. Mart sonunda tek-
rar bir güncelleme yapacağız. İnsanlarımızın
morale de ihtiyacı var. Bu konularda ne ya-
pabiliriz diye de çalışıyoruz. Diğer iptalimiz
ise İSMEK ile ilgili. Tedbir alınması konu-
sunda talimat verdik arkadaşlarımız çalışı-
yorlar. İSMEK’i de ay sonuna kadar
kapatacağız. Bir başka önemli konumuz da
İBB’ye ait müzelerin gezilmesiyle ilgili duyu-
rumuz bugün yapılacak. Müzelerin gezilerini
de iptal edeceğiz. Çünkü yoğun olarak kulla-
nılan müzelerimiz var ve bu müzelerimize
dünyanın neresinden geldiğine dair bilgi sa-
hibi olmadığımız insanların gezmesi söz ko-
nusu. Bu konu da ay sonuna kadar bir
tedbirimiz olacak. İnşallah alınan tedbirler
karşılığını gösterir. Bakanlıklarımızın ortaya
koyacağı performanslar üzerinden ve duyu-
lar üzerinden tekrar güncelleme yapacağız"
ifadelerini kullandı. 

Mecbur kalmadıkça dışarı
çıkmasınlar

“İlk vakanın açıklanmasından sonra toplu
ulaşımda bir azalma var mı? Sosyal med-
yada otobüslerin hala yoğun olarak kullanıl-
dığına dair fotoğraflar da paylaşılmıştı. Bu
yoğunluk devam ederse bir eylem planınız
olacak mı?” sorusuna ise İmamoğlu şu ya-
nıtı verdi; "Arkadaşlarımın verdiği rakamlara
göre, çok ciddi sayıda bir azalma söz konusu
değil. Araçlarımızın hijyeniyle, dezenfektas-
yon çalışmasıyla ilgili en ufak bir tereddüdü-
müz yok. Ama insanların toplu olarak bir
arada oldukları ortamda araçtan değil, bir-
birlerine dönük virüs geçişi sağlanacağından
ötürü, sadece araç tedbiriyle olmaz. Belli bir
yaş üstü insanlarımızın bugünlerde toplu ta-
şıma araçlarını kullanarak gezmelerini tav-
siye etmiyoruz. Vatandaşlarımızdan, acil
durumlar hariç mümkün olduğu kadar seya-
hat etmemelerini ve toplu alanlarda bulun-
mamalarını istiyoruz. Yine sağlık hassasiyeti
olan hamile kadınlar, minik bebeklerimizin
toplu taşıma araçlarını kullanmamaları ge-
rektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Buna
hassasiyet gösterilirse, sanırım yoğunluk bir
nebze daha azalacaktır ve insanların birbi-
riyle olan temasları konusunda fayda sağla-
mış olacaktır."

Telaş süreci yaşatmaya gerek yok“

İtalya’da eğlence mekanları kapatılmış. İs-
tanbul’da böyle bir uygulama olacak mı?”
soruna ise İmamoğlu, "Şu anda öyle bir uy-
gulamamız yok. Çok kontrolsüz ve kalaba-
lık, gün boyu insan sirkülasyonu olan
alanların tedbirleriyle ilgili çalışmalarımız-
dan size bahsettik. Ancak o denli bir tedbirin
alınacağı bir alarmı biz almış değiliz. Böyle
bir duyuru da yok. Biz mümkün olduğu
kadar toplu alanlarda insanların temaslarını
engelleyici ya da dünyanın farklı yerlerinden
gelip gezme ortamı olan insanlar için müze-
lerde alacağımız tedbirlere yoğunlaşarak size
bahsediyoruz. O denli tedbirin alınacağı bir
alarmı biz almış değiliz. Böyle bir duyuru da
yok. Biz mümkün olduğu kadar bu toplu
alandaki, insanların temaslarını engelleyici
ya da belirsiz bir kısım insanların, müzeleri
onun için önemsiyorum, belli olmayan, dün-
yanın farklı yerlerinden gelip gezme ortamı
olan müzelerdeki alacağımız tedbirleri yo-
ğunlaşarak size bahsediyoruz. Onun öte-
sinde şu an böyle bir alarm, böyle bir telaş
sürecini yaşatmamıza gerek yok diye düşü-
nüyoruz" yanıtı verdi.

Gönül gönüle selamlaşalım

Selamlaşmak konusuna da değinen İma-
moğlu, "Az önce dediğim gibi, el sıkışmıyo-
ruz. Ben hep şöyle söylerim: Elden daha
çok, gözlerin ifadeleri daha kuvvetlidir. Ben
de onu çok kullanırım. El sıkışsam da insa-
nın gözlerine bakarım. Göz göze selamlaşa-
lım. Gönül gönüle selamlaşalım. Mümkün
olduğu kadar tokalaşmayalım" dedi. 

ISTANBUL BUYUK BIR
SINAV VERIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Mart ayı sonuna
kadar geçici olarak kapatılma kararı alı-
nan birimleri açıkladı. İstanbul Büyük-
şehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın Tür-
kiye’de Koronavirüs ile ilgili ilk vakayı
açıklamasının ardından, İBB’nin tedbir
amaçlı bazı birimlerinin geçici olarak
kapatılacağını açıkladı. Bu birimler; İBB
Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı konser
salonları, tiyatrolar, kültür merkezleri,
müzeler ile KÜLTÜR AŞ’ye ait müzeler
ve İSMEK Eğitim Merkezlerini kapsıyor.
Mart ayı sonuna kadar bu kapsamda
değerlendirilen mekanlar şunlar:
İSMEK
Cemal Reşit REY Konser Salonu
İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri
İBB’ye ait 13 Kültür Merkezi
Yerebatan Sarnıcı
Şerefiye Sarnıcı
Tekfur Sarayı Müzesi
Panorama 1453 Müzesi
Miniatürk
Türk Dünyası Kültür Mahallesi
Atatürk Müzesi
Aşiyan Müzesi
Karikatür ve Mizah Merkezi
İtfaiye Müzesi

Hangi birimler
KAPATILDI?

Virüse karşı test konusunda da söz eden İmamoğlu,
"Sağlık Bakanlığı yetkili, bizim böyle bir test çalışmasını
ortaya koyma yetkimiz yok. Bu konuda benim bildiğim

Çapa Hastanesi uygun bir kabiliyete sahip. Onun dışında
gerekli tedbirleri Sağlık Bakanlığı alacaktır diye düşünü-

yorum. Haklısınız, insanlar test talebinde bulunabilir.
Yoğunlaşabilir, buna cevap verilmesi gerekiyor. Biz-
den mekânsal veya teknik bir çağrı olduğunda da
elimizden gelen katkıyı Sağlık Bakanlığı’na su-

narız. Ama şu anda bu konuda yetki olarak
da uygulama olarak da Sağlık Ba-

kanlığı’na ait" dedi.

TesT Talebine 
yanıT verilmeli

Beyoğlu 
temizliğe başladı

Beyoğlu’nda tüm ortak kullanım alan-
larında oluşabilecek bakteri ve virüs teh-
ditlerini en aza indirmek amacıyla kurulan

Beyoğlu Özel Dezenfekte Ekibi; ilçede bulunan tüm
işlek caddeleri, camileri, kütüphaneleri, okulları,
Semt Konakları’nı, parkları, kamu binalarını, işyerle-
rini ve spor salonlarını dezenfekte ediyor. Beyoğlu
Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs
salgınına karşı harekete geçti. İlçe genelinde bulunan
tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri
ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla bele-
diye bünyesinde Beyoğlu Özel Dezenfekte Ekibi ku-
ruldu. Çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan ekipler,
her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan İs-
tiklal Caddesi başta olmak üzere ilçede bulunan tüm
işlek caddelerde, Camilerde, Kütüphanelerde, okul-
larda, Semt Konakları’nda, parklarda, kamu binala-
rında, işyerlerinde, spor salonlarında ve belediye
binasında hummalı bir dezenfekte çalışması başlattı.

Çalışmalar yoğunlaştırıldı

Dezenfekte çalışmaları özellikle en kalabalık yerler-
den olan okullarda ve ibadethanelerde yoğunlaştı-
rıldı. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Beyoğlu İlçe Müftülüğü ile koordineli bir şekilde yü-
rütülen çalışmalar kapsamında İlçede bulunan tüm
ibadethanelerin ve okulların hafta sonuna kadar ta-
mamen dezenfekte edilmesi hedefleniyor. Çalışmalar
virüs tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar
olanlı bir şekilde devam edecek.

İmamoğlu,
gazetecilerin
sorularını
yanıtladı.
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İLÇEMİZ GENELİNDE YOL BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE BETON ELEMANLARI
VE ÇEŞİTLİ İNŞAAT MALZEMESİ 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 :2020/136984
1-İdarenin
a) Adresi :GÜMÜŞSUYU MAH. KELLE İBRAHİM CAD. 43 34820 BEYKOZ 

BEYKOZ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2164446661 - 2163313302
c) Elektronik Posta Adresi :ihale@beykoz.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İLÇEMİZ GENELİNDE YOL BAKIM VE ONARIMLARINDA 

KULLANILMAK ÜZERE BETON ELEMANLARI VE ÇEŞİTLİ İNŞAAT 
MALZEMESİ ALIMI 28 KALEM İNŞAAT MALZEMESİNİ KAPSAR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :BEYKOZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
c) Teslim tarihi :sözleşmeyi imzaladıktan sonra idarenin belirleyeceği tarihlerde 150 

(yüzelli) gün içerisinde Beykoz ilçe sınırlarında yer alan Fen İşleri 
Müdürlüğü depolarına teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :GÜMÜŞSUYU MAH.KELLE İBRAHİM CAD.NO:43 34820 

BEYKOZ/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :08.04.2020 - 10:00
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 yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre Gerçekleştirilen İnşaat Malzemesi Alımları İşi Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜR-
LÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, 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 60 (altmış) 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.

İNŞAAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
BEYKOZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1149274)

EKONOMİ

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul İstatistik Ofisi, 2019
yılına ilişkin İstanbul’daki fi-

nansal piyasaların değerlendirildiği
Mart 2020 İstanbul Ekonomi Bül-
teni’ni yayınladı. Bülten, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu
ile Türkiye Bankalar Birliği’nin
resmi verilerine dayanılarak hazır-
landı. Ekonomi Bülteni, ‘Finansal
Piyasalar, Konut Piyasası, Reel Pi-
yasalar ve İşgücü Piyasası’ başlık-
ları altında, periyodik olarak
yayınlanacak. İstatistik Ofisi’nin ve-
rilerine göre, İstanbul’da, 2019’da
kredi kullanımı, 2018’e göre yüzde
11,6 oranında arttı. Tahsil edileme-
yip takibe düşen kredilerde ise son
bir yılda, yüzde 69,5’lik bir artış

kaydedildi. 2019 yılsonu itibariyle
İstanbul’da kişi başına düşen tasar-
ruf mevduat tutarı 40 bin 798 TL
iken, kişi başına düşen nakdi kredi
69 bin 304 TL oldu.

En fazla altın 
mevduatında artış 

Yıl sonu itibariyle, toplam tasarruf
mevduatı bir önceki yıla göre yüzde
27,3 arttı. Döviz cinsinden mevdua-
tın payı yüzde 55,1 oldu. Banka-
larda tutulan altın karşılığı
mevduat, 2018 yılında 59,8 ton
iken, 2019 yılı sonunda 88,3 tona
yükseldi. Toplam altın mevdua-
tında ise bir önceki yılda 59,8 ton
altın karşılığı mevduat mevcutken,
2019 sonu itibariyle bankalarda tu-

tulan değer 88,3 ton altına yükseldi.
İstanbul’da bir önceki yıla göre tü-
ketici kredileri, yüzde 24 artarken,
bireysel kredi kartlarındaki borç
miktarı yükselişi yüzde 24,9 oldu.
Konut kredilerinde yüzde 0,84’lük
bir azalış görülürken, taşıt kredi-
sinde yüzde 11,2 artış görüldü.

En çok krediyi inşaat 
sektörü kullandı 

Sektörel krediler açısından bakıldı-
ğında, inşaat sektörü 2019 yılında,
bir önceki yılda olduğu gibi, en yük-
sek miktarda kredi kullanılan sektör
çıktı. Oransal olarak en yüksek artış
toptan ticaret ve komisyonculuk ile
finansal kuruluşlar alanında 
gerçekleşti. UFUK ÇOBAN
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TicareT Bakanı Ruhsar Pek-
can, yaptığı açıklamada, "81
ilde eş zamanlı olarak, fiyat

artışı tespit edilen maske ve gıdalarla il-
gili denetimlere başladık." dedi. "Fiyat-
ları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden
olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri
TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar
cezası olacak." diyen Pekcan, "Gıda ko-
nusunda bu sabah itibarıyla marketlerde
tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat
uygulaması yok. İnternet sitelerini ince-
leyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığı denetime başladı

VATANDAS 
BANKALARA
BORCLU!

İBB İstatistik Ofisi'nin veriler-ine göre tahsil edilemeyiptakibe düşen kredilerde iseson bir yılda, yüzde 69,5’likbir artış kaydedildi

Turizm sektörü
de yara aldı

Tahsil edilemeyip takibe
düşen kredilerde bir ön-
ceki yıla göre artışa bakıl-
dığında ise turizm, inşaat,
tekstil sektörleri ilk sıra-
larda yer aldı. Yıl sonu iti-
bariyle, turizm sektöründe

kullanılan kredilerin yüzde
16,5’inin tahsil edilemeyip
takibe düştüğü de görüldü.
Bu oran, denizcilik sektö-
ründe yüzde14,4, inşaat
sektöründe ise yüzde 
10,1 oldu.

Kolonya
üretimi hız

kesmiyor

Kolonya
üretimi hız

kesmiyor

Kolonya
üretimi hız

kesmiyor

Kolonya
üretimi hız

kesmiyor

Kolonya
üretimi hız

kesmiyor

Kolonya
üretimi hız

kesmiyor
kolonyasıylaünlü
Düzce'de üreticiler, Çin'de
ortaya çıkan ve kısa sürede

tüm dünyaya yayılan yeni tip korona-
virüs salgınına karşı tedbir amaçlı kul-
lanılan kolonyanın üretimini
yetiştirebilmek için yoğun mesai harcı-
yor. Vatandaşlar tarafından kolonya-
nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19)
karşı tedbir amaçlı kullanılmasıyla,
üreticiler siparişleri yetiştirmekte güç-
lük çekmeye başladı. Tütün ve limon
kolonyasıyla ünlü Düzce'deki üreticiler,
iç pazar siparişlerini yetiştirebilmek
için yurt dışı satışlarını kapattı. Ko-
lonya üreticisi Nadir Yorgun, yaptığı
açıklamada, uzun yıllardır içinde ol-

duğu sektörde son dönemde talep
patlaması yaşadıklarını söyledi. Yor-
gun, "Kolonya Türklerin alışkanlığıdır.
Yoğun şekilde kolonya tüketen bir top-
lumuz fakat koronavirüs nedeniyle
dünyada da bu alışkanlık yayılmaya
başladı. Gönül isterdi ki bu alışkanlık
normal şartlarda yayılsın ancak virüs
nedeniyle oldu. Şu anda bütün dünya
kolonya kullanıyor." dedi. 

Kozmetik alkolü bitti

Kolonyaya talebin yoğun olmasına
karşın, kozmetik alkolü aldıkları ülke-
lerden mal gelmediğini, bu konuda
büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan
Yorgun, şöyle konuştu: "Stoklarımızda

olan ve 4 ay kullanacağımız kozmetik
alkolü 10 günde bitti. Gelmesi de sı-
kıntılı gibi görülüyor. Bizler elimizden
geldiğince iç pazarımıza mal vermeye
devam ediyoruz. Normalde 56 ülkeye
ihracat yapıyorduk ama şimdi tüm ül-
keler özellikle de limon kolonyası için
bizi arıyor. İran, Suudi Arabistan ina-
nılmaz mal istiyor. Üretim kapasitemiz
günlük 200 bin şişe ancak şu an iki ka-
tına çıktık." Yorgun, "Öncelikle ülke-
mize, iç pazara mal vereceğiz. Bu
yüzden tüm ihracatlarımızı iptal ettik
ve ülkemize yoğunlaştık. Önce bizim
ihtiyacımız karşılanacak. Ülkemizdeki
insanlara faydalı olmaya gayret ediyo-
ruz." ifadelerini kullandı.

İnternetten satışta
dolandırıcılık yaygın

TükeTiciler Birliği
Genel Başkanı Mahmut
Şahin, uzaktan ya da ka-

pıdan satışlarda en az 1 milyon ki-
şinin mağdur edildiğini belirterek,
“Kargo bu kişiler adına tahsilat
yapıyorsa sorumludur. Dolayısıyla
tüketiciler uzaktan satış yöntemiyle
bir ürün aldılarsa ve istedikleri
ürün gelmediyse, dolandırılmışsa,
oyuncak, salatalık ya da başka
bozuk bir şey çıkmışsa bu sefer
kargoyu şikayet etme hakkına sa-
hiptir” dedi. Şahin, kapıdan satış-
larda dolandırıcılığın önüne
geçebilmek için devletin önemli
mesafeler katettiğini, tüketici ör-
gütlerinin de bu konuda destek-
lerde bulunduğunu söyledi.
Teknolojinin ve özellikle sosyal
medyanın gelişimiyle kapıdan sa-
tışların yerini uzaktan satışların al-
dığını dile getiren Şahin, şöyle

devam etti: "Herhangi bir adres,
mekan, bir vergi numarası almış
ya da almamış kişilerce ürünler in-
sanlara çok cazip gösterilerek satı-
lıyor. İnsanlara, 'Batan geminin
malları bunlar, 3 tane kaldı, ala-
caksan şu kadara' gibi diyerek

cazip gösteriyorlar. Tabii insanımız
da daha ekonomik diye ihtiyacı
olan bir ürünü daha ucuza alaca-
ğını düşünerek hemen sipariş veri-
yor. Bir banka hesabına para
yatırılmışsa bunun yöntemi farklı
oluyor fakat kapıda ödeme yapı-
lırsa onun yöntemi farklı oluyor.
Tüketicileri yıllardır uyarıyoruz.
Diyoruz ki size uzaktan satışla bir
ürün gelmişse, kargo ya da kurye
getiriyor size, deyin ki 'Açıp baka-
cağım.' Eğer açtırırlarsa ve gelen
ürün istediğiniz ürünse gönül ra-
hatlığıyla paranızı ödeyin. 'Biz aç-
tırmayız' diyorlarsa bu işin içinde
bir bit yeniği var, almayın o ürünü
çünkü kapıdan satışlarda alma zo-
runluluğumuz yok hatta aldık di-
yelim, 14 gün içinde vazgeçme
hakkımız var fakat parayı ödedik-
ten sonra biz onların peşinde 
koşuyoruz."

Ruhsar
Pekcan
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Beylikdüzü'nde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,
“Herkesin insan olarak saygı göreceği, kimsenin ayrıma uğramayacağı,
adaletin esas alındığı ve milletimizin huzur içinde yaşayacağı bir ülke
kuracağız. Geleceği Gelecek Partisi kuracaktır” dedi

B eylikdüzü Maya Marin Restoran'da parti-
sinin ilçe başkanlarıyla, iş insanlarıyla ve
vatandaşlarla bir araya gelen Gelecek

Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisi-
nin kuruluş amacına ilişkin önemli mesajlar
verdi. Gelecek Partisi Kurucu üyesi Abdullah Te-
ber'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda
sağduyulu açıklamalarda bulunan Davutoğlu,
Türkiye'de en büyük ihtiyacın huzur olduğunu
söyledi. Davutoğlu, “Herkesin insan olması se-
bebiyle saygı duyulduğu, ötekileştirilmediği, si-
yasi söylemde hitapta kırıcı üslubun
kullanılmadığı hiçbir akraba kayırmacılığının ol-
madığı, mülakat sisteminin yol açtığı tahribatın
girildiği, herkesin eşitlik gördüğü, yolsuzluklarla
mücadele edildiği, verimsiz ekonomik anlayış ye-
rine üretim yapıp ekonomiye katkı veren iş in-
sanlarının desteklenmesi, herkesin adalete
güven duyarak yaşaması, dış politikada itibar
kaybının olmadığı, Türkiye'de herkesin kendini
güven içinde hissettiği bir ülke kurmak istiyoruz.
Bunun için çalışıyoruz. İnşallah geleceği inşa
edebilmek için partimizin adını gelecek partisi
kurduk” dedi.

Milletimiz ayağa kalkacak

Türkiye'nin kısa sürede ayağa kalkacağını da
vurgulayan Davutoğlu, “Çok üzücü olaylar yaşa-
dık. Hala da yaşıyoruz. Geçen hafta Konya'day-
dık. Bazen istenmediğimiz müdahalelerle karşı
karşıya kalıyoruz. Vaktiyle bunu herkes yaşamış-
tır ama insanlar bunu unutuyorlar. Bizim inancı-
mız temennimiz bu milletin ayağa kalkmasıdır.
Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı.
İstiklal Marşı edebiyen bu vatanda kalacak. Bir
daha İstiklal Marşı yazmak zorunda kalmayaca-
ğız inşallah. O marş nasıl başlar; korkma diye.
Hiçbir şeyden korkmayacağız. Fikirlerinizi ifade
ederken, herkes omuz omuza çaba verirken
korkmayacağız. Bu ülkenin geleceğinden şüphe
duymayacağız. Merak etmeyin en zor şartta da
bu millet kendi bağrından sıkıntılarına çözüm bu-
lacak insanları çıkarmıştır. Beylikdüzü'nde iyi bir
destek alırsak bu İstanbul'a da yansıyacaktı” ifa-
delerini kullandıç

Devlet adamı örnek olmalı

Halk arasında ayrımı devlet adamlarının körükle-
diğini ve bunun büyük bir hata olduğunu da kay-
deden Davutoğlu, “Devlet adamları
davranışlarıyla halka örnek olmak zorunda. Bizim
millet yukarıdakilere bakar tavrını ona göre belir-

ler. Eğer siyasi hayatta dil sertleşmişse herkes
birbirini suçluyorsa, normalde aile şartlarında
bile sarf edilmeyen sözler, miting meydanlarında
söyleniyorsa bu bir müddet sonra toplumun
genel kültürü haline gelir. Komşu komşudan
kopar, vatandaş birbirinden kopar. Siyasi partiler
rakiptir, rekabet ederler. Ama asla düşman değil-
lerdir. Siyasi partiler, memlekete hayır için yarış-
sınlar. Birini hain görürseniz onu tasviye
etmeye çalışırsanız böyle yaparsanız o ül-
kede huzur kalmaz. Halka ayrımla yakla-
şırsanız memlekette huzur olmaz.
Benim mesleğim öğretmenlik. Kar-
şımda oturan çocuğumda olsa en uzak
yabancı biri de olsa benim için eşitlik
noktasında aynıdır. Devlet adamı da se-
çimi kazanana kadar şu veya bu partiye
mensup olabilir. Ama seçimi kazanıp ikti-
dara geliyorsa bütün millete hizmet et-
mekle yükümlüdür. Onun için ne bakanlık
dönemimde ne başbakanlık dönemimde böyle
bir ayrım gütmedim. Meclis'teki kavga görüntüle-
rini gördüğümde; nasıl oluyor diye düşündüm.
Başka ülkelerde utanarak izlediğimiz görüntüler
bunlar. Nasıl oluyor milleti temsil etmesi gereken
insanlar bu hale gelebiliyorlar?” diye sordu.

Geleceği GeleceK 
PARTISI KURACAKTIR

GeleCek Partisi'nin
herhangi bir siyasi 
ittifakın içinde yer 
almadığını da kayde-
den Davutoğlu,
“Şimdi bize soruyor-
lar. Hangi ittifaktası-
nız? Biz bu vatanın
üzerindeki herkesi
kardeş görüyoruz.
Mesele ittifakların bir

yerinde olmak değil.
Milletin önünü
açmak. Onlarla 
birlikte çile çekmek,
kimseyi ayırt etmeden
geleceğe hazırlamak-
tır. Cemre havaya
düştü suya düştü
toprağa düştü inşal-
lah bahar yakındır”
şeklinde konuştu. 

BARIŞ KIŞ

Hiçbir ittifakın içinde değiliz 

Hükümet güvenliği 
sağlamaktan acİz
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi
değerlendirdi. Ağıralioğlu, “Maalesef, bugüne kadar sınır güvenliğimizi temin etmekten aciz bir görüntü
çizen hükümet; kamuoyunu tatmin edecek söz ve eylemleri bundan sonra nasıl sarf edecektir?” diye sordu

Çin'de ortaya çıkan ve dünya gene-
linde birçok ülkede yayılarak endi-
şeye sebep olan koronavirüs

vakalarının ülkemizde de tespit edildiğini belir-
ten Ağıralioğlu, “Bugüne kadar doğru ve şeffaf
bir çalışma metodu ile başarılı bir mücadele
sergileyen Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin
Koca’ya ve Sağlık Bakanlığımızın bütün perso-
neline teşekkür ediyoruz. Aynı ciddiyetin ve ka-
muoyunu doğru bir şekilde bilgilendirme
hassasiyetinin aynen devam etmesini temenni
ediyoruz. Koronavirüs ile mücadele kapsa-

mında Sağlık Bakanlığı-
mızın yayınlamış

olduğu tedbirleri
uygulamanın
ehemmiyetini
vatandaşları-
mıza bir kez
daha hatırlatı-
yoruz. Bu gibi
durumlarda
daha net bir
şekilde göz-
lemlenebildiği
üzere, sosyal
medyanın in-
sanları korku

ve endişeye
sevk etme, yan-

lış bilgilendirme ve yönlendirme yönündeki et-
kisinin de ayrıca dikkate değer olduğunu belirt-
mek istiyoruz. Devletimizin yetkili birimleri ile
yazılı ve görsel basınımızı, daha bir dikkat ve
ciddiyet çerçevesinde sorumlulukla hareket et-
meye; milletimizi de tedbiri elden bırakmadan
sükûnete davet ediyoruz. Her vatandaşımız, te-
mizlik ve hijyen kurallarına riayet ederek, koro-
navirüsten korunmanın öncelikli ve lüzumlu
gereklerini yerine getirmelidir” dedi. 

Milli menfaatler önemlidir

Erdoğan ve Putin’in Suriye üzerindeki Görüş-
mesi sonucunda yeni ve muhtemelen geçici bir
mutabakata daha varılmıştır diyen Ağıralioğlu,
görüşme neticesini şu sözlerle açıkladı:  “İd-
lib’de ateşkes sürmekte iken, evlatlarımız hangi
güçler tarafından şehit edilmiştir? “Dostum”
Esad’ın Katil Esed olma süreci henüz hafıza-
mızdayken, “rejim” hangi ara Suriye Arap
Cumhuriyeti’ne dönüşmüştür? Sürekli olarak
sözünün arkasında durmayan bir tarafın, başka
hangi meziyetine istinaden yeni bir söz vermesi
muteber karşılanmıştır? Maalesef, bugüne
kadar sınır güvenliğimizi temin etmekten ve
oradaki canlarımızı korumaktan aciz bir gö-
rüntü çizen hükûmet; kamuoyunu tatmin ede-
cek söz ve eylemleri bundan sonra nasıl sarf
edecektir? Biz, buradan tekraren ilan ediyoruz
ki, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yönelen

içeriden veyahut dışarıdan bir suikast
teşebbüsü söz konusu olduğunda,
millî menfaatler neyi gerektiriyorsa o
yönde adım atmaktan geri durma-
yız. Devletimizin bu istikamet dâhi-
linde sınırımızın hemen ötesindeki
operasyonlarına desteğimizi verdiği-
miz gibi, ordumuzun arkasında da
bütün kararlılığımızla durduk. Bu,
bizim için, yarın da geçerli olan ve de-
ğişmez bir esastır. Hükûmet erkânı bil-
sin ki Doğu Akdeniz’de ve Suriye’de
içine girmiş olduğumuz cendereden, mille-
timizi kamplara bölerek, muhalefete hakaret-
ler ederek ve dış politikayı iç politikaya
malzeme yaparak çıkamayız. Şehitlerimizin acı
kaybı ve Rusya ile geldiğimiz nihai nokta, bazı
meseleleri daha ciddiyetle düşünmemiz ve ha-
reket etmemiz gerektiğini hepimize göstermek-
tedir.” 

Seçmene vefasızlık edilmemelidir

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını
cevaplandıran Ağıralioğlu, bir gazetecinin Tuba
Vural Çokal’ın partiden istifa edip Ak Parti’ye
geçmesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması
üzerine, “Parti içerisinde birtakım çatışmalar,
dolayısıyla istifalar her zaman mümkündür
olabilmiştir. Genel olarak sadece Tuba hanım
üzerinden değil genel olarak seçmenin iradesi 

bu
şekilde
boşa düşürülmekte, seç-
mene vefasızlık edilmekte-
dir. yani Tuba hanımı Seçen
seçmen AK Parti'ye oy vere-
bilmek kabiliyeti olan seçmen-
dir AK Parti'ye oy vermeyip İYİ
Parti'den sizi seçmişlerse size veril-
miş oyları AK Parti'ye geçerek vefa-
sızlıkla yüzüstü bırakmış olursun.
Çünkü nihayetinde seçmene vefasızlık
yarın Vatan'a memleket vefasızlık olarak
da yansıyabilir. Türk siyasetinin siyasal bir
ilke alanına ihtiyacı var” dedi.

Kurultay 
ertelenecek mi?

Corona virüsü ile ilgili açıklamalarda 
bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak,  
Virüs nedeniyle CHP'nin 28-29 Mart 
tarihinde yapmayı planladığı 37'nci 
Olağan Kurultayı'nın ertelenip
ertelenmeyeceği sorusuna da yanıt  verdi.
Öztrak, "Önlemler çerçevesinde yapılması
gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın
ertelenmemesi bizim temennimizdir" dedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak co-
rona virüsü ile ilgili açıklama-
larda bulundu. Virüs nedeniyle

CHP’nin 28-29 Mart tarihinde yapmayı
planladığı 37’nci Olağan Kurultayı’nın erte-
lenip ertelenmeyeceği merak konusuydu. Bu
konuyla açıklama yapan Öztrak, "Sağlık Ba-
kanlığı'nın alacağı önlemleri yakından takip
ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam ede-
ceğiz ve önlemler çerçevesinde yapılması ge-
rekenleri yapacağız. Ama kurultayın
ertelenmemesi bizim temennimizdir" dedi.

2020 felaketle başladı

Yeni yılın felaketlerle başladığını söyleyen
Öztrak, "2020’ye felaket ve sıkıntılarla başla-
dık. Deprem, çığ felaketi ve uçak kazasında
onlarca vatandaşımızı kaybettik. Şimdi de
koronavirüs Türkiye sınırlarına girdi. Bu ha-
yatımızı ciddi şekilde değiştirecektir. Korku
ve panik yerine bilinçle hareket etmek zorun-
dayız. Salgın, dün Dünya Sağlık Örgütü ta-
rafından pandemik olarak tanımlandı.
Etkilenen insanların sayısı 130 bine yaklaş-
tık. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin
500’ü geçti. Devletlerin birinci önceliği va-
tandaşların sağlığını korumaktır. Ülkemiz
koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan
biri oldu. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanla-
rına ve Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ediyo-
ruz. Yeterince merkez kurulduğunu da
ilgililerin açıklamalarından öğrendik. Koro-
navirüs çok hızlı yayılan bir virüs. Bulaştır-
mamak için her kesime düşen görevler var.
Bu hastalığın yayılması için ortak hareket et-
meli, paniğe kapılmamalıyız. Kriz anlarında
en çok önemli olan güvendir. Salgın sadece
küresel sağlığı tehdit etmiyor, küresel ekono-
miyi de tehdit ediyor" diye konuştu.

Yatırımlar baskı altında

Küresel anlamda yatırımların baskı altında
olduğunu da anlatan Öztrak, "Küresel yatı-
rımlar ciddi baskı altında. Tüm uluslararası
kuruluşlar alarma geçmiş vaziyette. Şu anda
tüm ekonomiler hem arz hem de talep 
kanalından çok ciddi darbe yiyor” 
ifadelerini kullandı.

TBMM'de, FETÖ'nün 15
Temmuz 2016'daki darbe
girişiminde şehit olanlar için

yapılan anıt, düzenlenen törenle açıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
"Bu anıtın bizim hem kötü hatıraları
hem de geleceğe yönelik olarak iddiala-
rımızı hatırlamamız için kalıcı bir vesile
olacağına inanıyorum" dedi. FE-
TÖ'nün darbe girişimi sırasında, Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
bahçesine, şehitlerin anısını son-

suza dek yaşatmak ve hain kalkış-
mayı unutturmamak için

yapılan anıt, törenle açıldı.
Törene; 15 Temmuz'’da

şehit düşenlerin yakınları
olmak üzere, TBMM

Başkanı Mustafa Şen-
top, TBMM Başkan-

lık Divanı üyeleri,
siyasi parti 

gruplarının tem-
silcileri, millet-

vekilleri ve
eski Meclis

başkan-
ları ka-

tıldı.

Bombaların ilk düştüğü 
yere yapıldı

Törende, şehitler için okunan duaların
ardından konuşan Şentop, hiçbir darbe
döneminde Meclis'in bombalanmadı-
ğına dikkati çekerek, ''15 Temmuz gecesi
Meclis'e üç bomba atıldı, o bombalar-
dan birinin düştüğü yere ise bugün açı-
lışını yaptığımız anıt dikildi. 
Bugünü tercih etmemizin iki nedeni
daha var. Bunlardan birisi; 12 Mart
darbesi. Aslında 15 Temmuz'un da
ipuçlarını veren bir darbe. O tarihlerde
de TBMM'nin üzerinden TSK'ya ait
uçakların bombalama yok ama uçuş
yaptığı teşebbüs. O zaman Meclis ka-
patılmamış, fakat hükümet ayrılmak
zorunda kalmış. 
Ancak, Meclis'te farklı siyasi görüşler o
darbe karşısında birlikte hareket etmiş-
ler. Meclis'te birlikte hareket edilerek
maksatlarına engel olunmuş. Bugünün
diğer bir anlamı daha var. İstiklal Mar-
şımızın 99'uncu yılı. Bu anıtın bizim
hem kötü hatıraları hem de geleceği yö-
nelik olarak iddialarımızı hatırlamamız
için kalıcı bir vesile olacağına inanıyo-
rum'' diye konuştu.  

TBMM’de 15 Temmuz
anıtı açıldı

Davutoğlu,
toplumun
tüm kesimleri
için siyaset
üreteceklerini
söyledi.

Yavuz
Ağıralioğlu

Faik
Öztrak

Abdullah
Teber



S ilivri depreminden sonra ilçe-
deki 3 bine yakın binada otu-
ran ev sahipleri, Avcılar

Belediyesi’nden gözleme dayalı yapı-
larında kontrol yaptırırken, büyük
bölümüne “1999 depreminden önce
yaptırılan binaların tamama yakını
günümüzdeki deprem yönetmenli-
ğine uygun değil. Binanızın kentsel
dönüşüm kapsamında yenilenebil-
mesi için gerekli desteği alabilmeniz
yapı şirketlerinin yapacağı perfor-
mans testi raporu almanız gerek”
uyarısı yapılmıştı. Bunlar arasında
bulunan Avcılar’daki Reşitpaşa Cad-
desi üzerinde bulunan 8 daireli ‘Ünal
Apartmanı’ sakinleri de daha önce
1999 depreminden etkilendiğini be-
lirttikleri binalarının yenilenmesine
karar verdi. Binanın kentsel dönü-
şüm yasası kapsamında destekten
yararlanabilmesi amacıyla da bir
yapı şirketinden ‘Performans testi’
yaptırılması istendi.

Midye kabukları çıktı

Anlaşılan şirketin görevlileri binadaki

betonun sağlamlığını ölçmek için
karot testi yapmak üzere geldi.
Ancak, binanın alt tarafındaki 2 iş ye-
rindeki kiracılar, kentsel dönüşüm ar-
dından küçülecek iş yerleri için işyeri
sahiplerinden aynı kirayı ödemeyi
kabul etmeleri konusunda kendilerine
yardımcı olmadığını savunarak,
gelen görevlilerin çalışmasına izin
vermeyeceklerini söyledi. Bunun üze-
rine polisten yardım istendi. Avcılar
Polis Merkezi’nden gelen görevliler,
kiracı ve bina sakinleri ile görüşerek,
taraflardan haklarını yasalar kapsa-
mında arayabileceklerini, gerekirse
hukuki yollara başvurabileceklerini
belirterek, karot örnekleri almak
üzere gelenlerin engellenmemesini is-
tedi. Polisin devreye girmesi üzerine
görevliler yaklaşık yarım saatlik ça-
lışma ile karot örnekleri aldı. Alınan
karot örneklerinde midye kabukları
göze çarptı.

Dönüşüme karşı değiliz

Binadaki birçok konutun sahibi
İhsan Ünal, binanın 1999 depre-

minde ‘Orta hasarlı’ olduğunu, bu-
güne kadar idare ettiklerini anlatır-
ken, “Kentsel dönüşüme geçireceğiz.
İki kiracı karşı çıkıyor. Bize bina bitti-
ğinde yine aynı yere, aynı kirayla ge-
leceğiz’ diyorlar” diye konuştu. Ünal
Apartmanı’nın altındaki pastanede
13 yıldan bu yana kiracı olan Celal
Kaya, “Mağdur olmamak için mal
sahibine bina tamamlandıktan sonra
işyerimize dönelim diyoruz. Avukatı-
mız da bunun yasal hakkımız oldu-
ğunu söylüyor. İş yerini kiralayanlar
olarak mağduriyetimizin giderilme-
sini istiyoruz. Kentsel dönüşüme
karşı değiliz. Bizim sorunumuz;
mağduriyetin giderilmesi. İkinci ki-
raya geçildiğinde yüksek kira istemeyi
düşünüyorlar. Şimdi 6 bin TL kira
ödüyorum. Kentsel dönüşümden
sonra iş yeri küçüleceği halde 8-10
bin TL arası talep ediyorlar. Devletin
bizim de mağduriyetimizi gidermesi
gerekiyor. Polis gücüyle geliyorlar.
Tahliye kararı olması gerek. 13 yıldır
kira ödüyoruz. Burası kiralıksa kul-
lanma hakkı da bizde" dedi. DHA

K ısa adı; H2SO4
Ne bu? Sülfrik asit molekül formülü.
Korkmayın, kimya dersi yapmayaca-

ğız. Sadece Sülfirik asit formülünü, Hasan’a
ve Osman’a 'salak' diyerek ezberletilmiş bir
neslin çocukları olarak, eğitim sistemine
biraz gireceğim. Haksızlık etmeyeyim,
1990’lı yıllara kadar eğitimini tamamlamış
olanlar, sonrakilerden biraz daha şanslı/
şanslıydık.

***
Yıllardır bu bozuk, bir türlü düzeltileme-

yen eğitim (sizlik) halleri ne olacak diye, kay-
bettiğimiz nesiller adına üzülürüm.

Yine böyle bir gün, karşılaştığım bazı du-
rumlar sebebiyle aklıma neler neler geldi...

Seneler önceydi, bir dönem Anadolu Rock
sanatçımızlardan Erkin Koray’ın eğitim sis-
temini protesto etmek amacıyla kızını okul-
dan aldığını okumuştuk dergilerde,
gazetelerde. Evde kendi belirlediği programa
göre eğitimine devam ettireceğini söylemişti.
Bu o zamanlar yaşım itibarıyla benim anla-
yabileceğim bir durum değildi.

Şimdi okullara ve eğitime baktığımda,
böyle bir karar almak zorunda olsam,
bugün bunu bende tercih edebilirdim diye

düşünüyorum.
***

Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, fakat,
'öyle/böyle, olmadı bir de bunu deneyelim'
derken, zarf üzeri yazamayan, basit bir di-
lekçeyi bile kağıda dökemeyen, kompozisyon
yazamayan çocukları eğittik(!) deyip ellerine
diplomaları verdik. Bana sorarsanız istatik-
sel rakamlara bile gerek yok, okuma-yazma
oranın da artış olmadığını düşünüyorum. Tel-
evizyon programlarında rakam yazamayıp
çizgi çekerek puan verenleri, resmi dairelerde
imza atamayıp parmak basanları sıkça görü-
yorum.

Verilere göre, özgürlükte, demokraside ol-
duğu gibi, eğitimde de son sıralardayız.
Hatta, ne acıdır ki, okuduğunu anlamayanlar
sıralamasında da...Hata, o pırıl pırıl zihinlere
sahip çocuklarda değil, eğitim sisteminde.

***
Finlandiya’nın eğitim konusundaki başarı-

ları gündeme çok geliyor. Bizim ülkemizden
heyetlerin sık sık buraya inceleme yapmak
için gittiklerini de biliyoruz. Finlandiya Eği-
tim  Sistemi nasıl bu kadar başarılı olabilmiş
peki?

“Beyaz Zambaklar Ülkesi” kitabını oku-

dunuz mu? İşte, o sistemi anla-
mak için bu kitabı sindire sindire okumanızı
tavsiye ederim.

Önsözü kısaca şöyledir; “Bu kitap tüm
yoksulluğa, imkansızlıklara, ve elverişsiz
doğa koşullarına rağmen, bir avuç aydının
önderliğinde; Askerlerden din adamlarına,
profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan
işadamlarına kadar, her meslekten insanın
omuz omuza bir dayanışma sergileyerek,
Finlandiya’yı, ülkelerini geri kalmışlıktan
kurtarmak için nasıl bir mücadele verdikle-
rini, tüm insanlığa örnek olacak biçimde göz-
ler önüne sermektedir.”

***
Kitabın yazarı, Grigory Petrov, “Eğer

gençliğin ruhunu, bakımsız bir tarla gibi
kendi haline bırakırsanız orada yabani otlar
ve dikenler biter.” diyerek başlar kitaba. Bu
kitap 1925 yılında Bulgar Eğitim Bakanlığı
tarafından kitlelere önerilir, Mustafa Kemal
Atatürk zamanında Türkçeye ilk kez çevrilir.
Atatürk, bu kitabın ülkedeki tüm okullarda

okutulması, askeri okulların müfredatına der-
hal konulması talimatını verir.

Yazar Grigory, Finlandiya’daki gözlemle-
rini anlatırken, şöyle tanımlar;”Bu insanları
inceleyecek olan biri, onların sanki dünya-
mıza ait değil de başka bir gezegene ait ol-
duklarını zanneder.”

***
Bu ülkeyi gözlemler ve kendi ülkesi ile kı-

yaslar. “Fin istasyonu pırıl pırıldır. Her yolcu
kendi numaralı yerine oturur ve asla kavga
gürültü yaşanmaz. Kimse yüksek sesle konuş-
maz. Bu insanlar her şeyden önce başka in-
sanların özgürlüğünü düşünürler. Orada
özgürlüğün değeri büyüktür(...)”

***
“Finlandiya’da bindiğiniz tramvaylarda

biletçi ve kontrolör görmezsiniz. Yolcular
ulaşım ücretini bir kutuya atar ve dilediği
yere seyahat eder. Bir Fin öğretmeni bana
bunu şöyle izah etti; Eğer halka güvenmeyip
de Rusya’da olduğu gibi biletçi veya kont-
rolcü kullanmak isterseniz, kontrolcüleri de
kontrol etmek gerekir. Biz kontrolcüye değil,
halkımıza inanırız, insanımıza inanırız.”

***
Finlandiya eğitim sistemini burada hayata

geçirmek, bu şartlar altında oldukça zor. İşte
bunu anlamıyorlar. Sistemin doğru düzgün
işlemesi için, kökten değişim şart. Eğitimin

yanında, öncelikle sağlıklı bir“öğretim”de
gerekli. Amaç; Saygılı, sorgulayan, araştı-
ran, çok okuyan, korkmayan özgür bireyler
yetiştirmek olmadıktan sonra, gidip incele-
menin mantığı kalmıyor.

Biz de ne oluyor? 
Yazabilen, eli kalem tutan, sorgulayan,

araştıran insanlara ceza, gözdağı verip ceza-
evlerine tıkıyorlar! Geçtiğimiz günlerde, ga-
zetecilik yapan Barış Pehlivan, Barış
Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, yaptık-
ları haberden dolayı tutuklandılar. Düşünce-
ler ve kalemler hapsedilebilir mi?

***
Dünyayı saran virüs paylaşımlarını Emni-

yet inceliyor, “Savaşa hayır” diyen suçlu ilan
ediliyor, Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar
yürüyüş düzenliyor biber gazlarıyla, saçların-
dan yerlerde sürüklenerek karşılığı veriliyor. 

Ne yazık ki, ülkemiz adına utanç verici
olaylar yaşıyoruz. 

Düşünmek yasak, konuşmak yasak! 
Zaten artık tepki vermeyi bile unuttuk, 
sindiriliyoruz.

Bence idareciler, yöneticiler ve halk olarak
önce şuna karar vermeliyiz; Geri kalmış, öz-
gürlükleri hapsedilmiş toplum olarak mı var-
lığımızı sürdürmek istiyoruz?

Eğitim, bu noktada başlıyor...
Sevgiyle kalın

Hasan 2, salak Osman 4
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2020 YILI AKARYAKIT ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/141966
1-İdarenin
a) Adresi : KALEİÇİ VEZİRFERHATPAŞA CD 46 ÇATALCA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02127872063 - -
c) Elektronik Posta Adresi : engindurak1@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4000 (dörtbin) Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) ve 

300000 (üçyüzbin) Litre Motorin (Diğer) AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İdarenin talebi doğrultusunda peyder pey, yüklenicinin akaryakıt 
istasyonunda araçların deposuna teslim edilecektir. İdare uygun 
gördüğü takdirde mühürlü sayacı olan tanker ile de yakıt teslim 
alınabilir. Belediyemiz hizmet araçlarına, kiralanan araçlara ve iş 
makinelerine akaryakıt alımları taşıt tanıma sistemi ile de alınabilecektir.

c) Teslim tarihi : İdarenin talebi doğrultusunda peyder pey, yüklenicinin akaryakıt 
istasyonunda araçların deposuna teslim edilecektir. İdare uygun 
gördüğü takdirde mühürlü sayacı olan tanker ile de yakıt teslim alınabilir. 
Belediyemiz hizmet araçlarına, kiralanan araçlara ve iş makinelerine 
akaryakıt alımları taşıt tanıma sistemi ile de alınabilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KALEİÇİ MAHALLESİ VEZİRFERHATPAŞA CADDESİ NO:46 

ÇATALCA /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 06.04.2020 - 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:
a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar
geçerli olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge aslı veya noter
tasdikli sureti.
b) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan
verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu"nun Bayisi olduğuna
dair Bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti
c)İstekliye EPDK tarafından Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Ba-
yilik Belge aslı veya noter tasdikli sureti.
d)İsteklinin Bayisi olduğu İhaleye katılan iştirakçiler, Çatalca İlçe sınırlarında en az 2 (iki) adet ve Türkiye Cumhuri-
yeti sınırları içerisinde en az 400 (dörtyüz) bayi adlarını, adreslerini, telefonlarını teklifleri ekinde sunmaları gerek-
mektedir. İdare görev amaçlı il dışına yönlendirdiği araca yakıt verilmesini istediğinde taşıt tanıma sistemi ile yakıt
alımını il dışında da yapabilecek nitelikte olmalıdır
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 ÇATALCA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ÇATALCA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1149781)

Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

Silivri depreminin ardından Avcılar’da evlerini yenilemek isteyen bina sakinlerinin
anlaştığı firma görevlileri, karot örnekleri almaya gelince, iki iş yerinin kiracıları
tarafından, engellendi. Karot örnekleri, bina sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen
polislerin gözetiminde alındı. Alınan örneklerde midye kabukları göze çarptı

POLİS EŞLİĞİNDE 
ÖRNEK ALDILAR

Binanın
duvarlarından

çıkan midye
kabukları,

binanın
inşası 

esnasında
deniz 

kumunun
kullanıldığını

ortaya
koymuş oldu.

ViRÜS MESAiSi Beylikdüzü
Belediye Başkanı

Mehmet Murat
Çalık, ilgili tüm

birim müdürleriyle
bir araya gelerek

virüse karşı
alınacak tedbirleri

artırmak, daha
etkili ve koordineli

çalışmak için bir
kriz masası

oluşturdu

Çin’in Wuhan kentinde ortaya
çıkan ve tüm Dünyayı etkisi altına
alan yeni koronavirüs salgınının

Türkiye’de de görülmesinin ardından Beylik-
düzü Belediyesi önlemlerini artırdı. Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
ilgili tüm birim müdürleriyle bir araya gelerek
virüse karşı alınacak tedbirleri artırmak, daha
etkili ve koordineli çalışmak için Belediyede
bir kriz masası oluşturdu. İlçe genelinde; ka-

musal alanlar, kurum binaları, kültür merkez-
leri, okullar, kreşler, ibadethaneler ve parklar
başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında
ilaçlama çalışmalarına başlandı. Veteriner İş-
leri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü’nün birlikte yürüttüğü çalışmalar ilçe
genelinde gün ve gece boyunca devam etti.
Özel kıyafetli personeller tarafından yapılan
detaylı temizlik işlemlerinin ardından, püs-
kürtme yöntemiyle de ilaçlama yapılıyor. Va-
tandaşları ilçede gerçekleşen çalışmalar
hakkında sık sık bilgilendiren Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık ayrıca; Mart ayın-
daki tüm etkinliklerin ileri bir tarihe
ertelendiğini de duyurdu.  
MURAT PALAVAR



CUMA 13 MART 2020

GÜNDEM

Ç atalca'da göreve ilk geldiği günlerde 
Belediye Başkanı Mesut Üner ile ilgili
yazdığım bir yazı vardı.

Daha doğrusu, tüm belediye başkanları göreve
geldikleri ilk yıl içerisinde hep felaketler ile 
karşılaşmıştır.

İsmail İP- 17 Ağustos 1999 Depremi! Bele-
diye Başkanı olalı daha bir kaç ay olmuşken...

Cem Kara- 8 Eylül 2009 Sel Felaketi! 
Belediye Başkanı olalı yine bir kaç ay olmuş...

Mesut Üner- Bu kısmı hep boş bırakmak için
dua ettim. Ama bu sefer işin boyutu bir hayli
fazla. Belediye olarak düşünmeyin sadece! 
Ekonomik anlamda gerçekten ülke olarak çok ta
iç açıcı bir zamanda değiliz. Deprem gerçeği ile
en fazla yüz yüze olduğumuz bir yıl içerisindeyiz.
Tüm uzmanlar uyarıyor. Ve Corona Virüsü!

Aslında en tehlikelisi bu! Tüm Dünya 
Ülkelerini tedirgin eden bir salgın hastalık. Ve
Çatalca Belediyesi de bu anlamda dezenfeksiyon
çalışmalarını başlatmış durumda.

Ve şu anki piyasaya baktığımız zaman, nüfus
olarak çok büyük olmauyan ama yerleşim alan-
ları birbirinden çok uzak ve İstanbul'un en geniş
coğrafyasına sahip olan Çatalca, bu çalışmalara
çok büyük bütçeler harcamak zorunda kalacaktır.
Umarım ki, bu süreç çok fazla uzamaz. Eğer
uzar ise Belediye Bütçesinin büyük bir bölümü ne
yazık ki bu ilaçlama ve dezenfeksiyon 
çalışmalarına gidecek.

Boç yükü çok fazla olan bir belediyeden bahse-
diyoruz. Bakmayın siz Mesut Üner'in borcu yada,
belediyenin çok yetersiz olan bütçesini telaffuz 
etmediğine.

Ancak;
İnşaat Ruhsatları noktasında Çatalca Beledi-

yesi bütçesine bu yıl, geçtiğimiz yıllara oranla
yüzde sadece bir oranında bile bir gelir gelir ise
ne ala! Çünkü başlayan hiç bir inşaat yok. İmar
Barışı sebebi ile yapılan kaçaklardan gelecek
olan encümen cezaları ödenir ise Belediyeye ne
ala!

Ve ekonomi bu yıl ekonomistlerin tahmin ettiği
gibi, ki Dünya'da Corona Visürü Sebebi ile küre-
sel bir kriz yaşanıyor ve çok daha fazlası yaşana-
cak, emlak, temizlik ve çevre vergisi gibi bir çok
vergiyi de vatandaş ödeyemeyecek!

Sizin anlayacağınız, tahmini bütçede ki 
gelirler ne yazık ki bu sene tutmayacak!

O sebeple Çatalca Belediyesi bu yıl, yani 2020
senesi içerisinde ki tüm para harcanacak faaliyet-
lerini askıya almalı. Çatalca halkı da bu noktada
Belediye Başkanı Mesut Üner'İ hoş görecek, ve
hatta kendisine manevi anlamda da destek 
olacaktır.

Çatalca'daki fabrikalar, depolar ve diğer 
lojistik firmalarının birer birer kapattığını 
söylememize gerek yok herhalde!

Yani sponsorlar üzerinden yapılan etkinlikler
de bu sene sponsor bulma anlamında çok sıkıntı
yaratacaktır.

O sebeple , Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner bu sene yapacağı tüm organizasyonların be-
lediye olarak kendilerini zorlayacağını düşünmeli.

Her türlü masraftan kaçınmalı. Eğer gerçek-
ten tüm projeler dediği tarihte başlar ise ve her
yer şantiyeye döner ise, Festival Çatalca için bir
eğlence değil, bir kaos ortamına döner.

Kaldı ki vatandaş bu sene tü mbu hizmetlere
aktarılacak bütçelere de “ HAYIR” demeyecek,
aksine bu işler bitsin diye, gerekirse cebinden
para verecektir.

Ne diyelim, ilk defa felaketsizlikler ile geçen
bir beş yıl hayal etmiştik. Ama yine olmadı.
Mesut Üner'i de diğer belediye başkanları kerva-
nına almış oldu felaketler...

Allah daha beterlerinden sakınsın ama, böyle
gider ise en büyük sıkıntısı geriye kalan 4 yıl 
boyunca ekonomik felaket ile karşılaşacağıdır.

Bu anlamda “ ACİL ÖNLEM PLANI” 
hazırlatmalı ve acilen de uygulamaya koymalıdır.

Çatalca’da acil 
önlem planı!

ZAYİ İLANLARI 

İstanbul üniversitesinden aldığım 0504170073 nolu
kimliğimikaybettim. Hükümsüzdür. Ayşe özcan 

GÜREL GÖRAL
Büyükçekmece Vergi Dairesi  T.C.No: 52903112014

BEKO 220 TR AS 0000269606 Kodlu Yazar Kasanın ruh-
satnamesi kayıptır Hükümsüzdür.

GÜLAY SAVİ
Büyükçekmece Vergi Dairesi T.C.No:50764182924

Beko 220 TR AS 0000164581 Kodlu Yazar Kasanın ruh-
satnamesi kayıptır Hükümsüzdür.
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Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

FIRSATCILAR
TAKIBE ALINDI
Ümraniye Belediyesi koronavirüsünü (COVİD - 19) bahane ederek fiyat artışı yapan
işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri başta temizlik
ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı

Çin’de ortaya çıktıktan
sonra dünyanın farklı ülkele-
rine yayılan koronavirüsünü

(COVİD - 19) bahane eden fırsatçılara
karşı tedbirlerini arttıran Ümraniye Be-
lediyesi, işletmelerin denetimine yönelik
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Üm-
raniye Belediyesi zabıta ekipleri, başta
temizlik malzemesi satan işletmeler
olmak üzere marketlere yönelik dene-
timlerini sıklaştırdı. Ekipler gün bo-
yunca farklı işletmelere girerek
reyonları tek tek inceledi. Reyonlardaki
ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek ön-
ceki fiyatları ile karşılaştıran ekipler, ka-
sadan da aynı ürünleri geçerek fiyat
değişikliği olup olmadığını kontrol etti.
Ekipler, bazı marketler de yer alan unlu
mamul satış reyonları, et ve süt ürünle-
rinin satıldığı reyonlara da giderek bu-
radaki görevlilerin maske ile eldiven
kullanıp kullanmadığını kontrol etti.
Maske kullanmayan görevliler tek tek
uyarıldı.

Denetimler devam edecek

Denetimlerle ilgili bilgi veren zabıta
memuru Makbule Sönmez, “6502 sa-
yılı Tüketiciyi Koruma Kanunu gereği
fiyatlardaki artış yani koronavirüsün-
den (COVİD – 19) dolayı vatandaşımı-
zın mağdur edilmemesi için fiyat
denetimlerini yapıyoruz. Şu ana kadar
bir olumsuzluğa rastlamadık ama Üm-
raniye Belediyesi olarak bu denetimle-
rimizi devam ettireceğiz” dedi.
Denetim yapılan marketlerden birinde

müdür olarak görev yapan Cumhur
Yıldız, “Dün yaşanan bir gelişme oldu
ve marketlerde bir yoğunluk yaşandı.
Vatandaşlarımızı tedirgin olmalarına
gerek olmadığı yönünde uyardık. Daha
çok temizlik malzemelerine yöneldiler.
Market olarak bizim fiyatlarımızda bir
değişiklik yok ama gördüğümüz kadarı
ile internette satılan ürünlerde bir artış
var” şeklinde konuştu.

Fahiş fiyatları ihbar edin

Alışveriş yapan vatandaşlar ise “Mar-

ketlerin denetlendiğini görmekteyim.
Belediyemiz devamlı takip altında.
Şuana kadar girdiğim marketlerde
fiyat değişikliği görmedim. Vatandaş-
larımız soğukkanlı olmalı. Ayrıca bu
durumu suiistimal edenler varsa on-
ları da kınıyorum” ifadelerini kul-
landı. Ümraniye Belediyesi ayrıca ilçe
genelindeki led ekranlardan yayınla-
dığı duyuru ile vatandaşlardan fahiş
fiyat uygulamasına giden işyerlerini
ihbar etmelerini istedi.
DHA

Korana virüsüne karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. Ancak yoğunluğun
yaşandığı minibüslerin bir çoğu buna dahil değil. Birçok minibüs şoförü araçlarını kendi imkanlarıyla temizlediklerini
bu konuda ilçe belediyeleri ve Büyükşehir belediyesinin kendilerine yardım etmesi gerektiğini söyledi

MINIBUSLER TOPLU 
TASIMA DEGIL MI?

Tedbiri elden 
bırakamayız

Corana virüsüne karşı tedbirin
elden bırakılmaması gerektiğini
belirten Küçükçekmece Belediye

Başkanı Kemal Çebi, “Önümüzdeki süreçte
salgına karşı alacağımız tedbirler ve göstere-
ceğimiz özen virüsten çok daha fazla önem
kazanıyor” diye konuştu. Küçükçekmece Be-
lediyesi, tüm dünya ile birlikte Türkiye’nin de
gündeminde olan Corona virüsüne (Covid-
19) karşı kamusal alanlarda dezenfeksiyon
çalışması başlattı. Etki süresi 30 gün olan,
mikroskobik bütün canlı organizmalara karşı
etkili, insan sağlığı için hiçbir tehdit oluştur-
mayan özel bir dezenfektanla yapılan ça-
lışma, ilçedeki kalabalık alanlarda haftalık
periyodlarla devam edecek.

Haftalık periyodlarla sürecek

Dünya’yı tehdit eden Corona virüsü sebe-
biyle gözler özellikle halkın toplu olarak kul-
landığı kamusal alanlara çevrildi.
Küçükçekmece’de de Corona virüsüne karşı
önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Küçükçek-
mece Belediyesi; ilçedeki 97 camii ve 4 cem
evi, belediye binası, belediyeye bağlı hizmet
binaları, kaymakamlık, ilçe emniyet müdür-
lüğü binası, askerlik şubesi, muhtarlıklar, ka-
rakollar, nikah salonu, kültür merkezleri,
kütüphaneler, sosyal tesislerde ilaçlama çalış-
ması başlattı. Çalışmalar ilçe genelinde semt
pazarlarının kurulduğu caddeler ve kapalı
pazar yerlerinde de sürdürülecek. Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Sağlık
Bakanlığı tarafından yapılan ülkemizde pozi-
tif vaka çıkması açıklaması sonrası Corona
virüsünün ülkemize de sirayet ettiğini öğren-
dik. Başkan Yardımcılarımız ve ilgili tüm
Müdürlüklerimiz ile bir araya geldik. Önü-
müzdeki süreçte salgına karşı alacağımız ted-
birleri de konuştuk” dedi.

K oronavirüse karşı toplu taşıma
araçlarında dezenfekte çalışmala-
rına hız verildi. İstanbul'da bazı mi-

nibüs hatlarında dezenfekte işlemi
yapılmazken minibüs şoförleri araçlarını
kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştığını
ifade ediyor. Salgına karşı temizlik için el de-
zenfektanı kullandığını ifade eden şoförler
olduğu gibi araçlarının ilaçla dezenfekte
edildiğini söyleyenler de var. Minibüs kulla-
nan vatandaşlar ise tedbiri elden bırakmıyor.

Islak mendil kullanıyoruz

Koronavirüse karşı ağzını şal ile kapatıp ya-
nında el dezenfektanı taşıyan Yasin Türkyıl-
maz, "Tedbiri elden bırakmamak için
kalabalıkta ağzımızı bir şeyle kapatmaya

çalışıyoruz. Temizliğin olması lazım. İnsan
sağlığı sonuçta. Yaşlılar biniyor ve hastaneye
gidiyorlar. Önlemlerin alınması lazım. Mini-
büslerin bir durağı var. Belediye orada bir
önlem alsa dezenfekte etmeden çıkarmasa
arkadaşlar da mecbur bunu yaparlar. El de-
zenfektanını eşim aldı. 'Bindiğinde ve indiğin
sık' diyor" şeklinde konuştu. Tuğçe Özcan,
"Toplu taşıma kullandığımız için önlemleri-
mizi almaya çalışıyoruz. Maskelerimizi tak-
madık ama ıslak mendille önlemimizi
almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Herkes kendi arabasını yıkıyor

Yeşilpınar-İstoç arasında yolcu taşıyan mi-
nibüs şoförü Mesut Can, "Biz her akşam
arabalarımızı yıkatıyoruz. Sabun suyla yıka-

tıyoruz. Yolcularımızın elleriyle tuttuğu yer-
leri siliyoruz. Kendi aracımızda kolonyamızı
bulunduruyoruz. Herkes virüsten bahsedi-
yor ama günlük yaşantı devam ediyor. Yı-
kama yerine götürüyoruz, herkes kendi
arabasını yıkatıyor. Şu an herhangi bir ilaç-
lama yo" diye konuştu. Minibüs şoförü
Kenan Eroğlu ise 'minibüslerde dünden bu
yana dezenfekte işlemi uygulandı mı' soru-
suna, "Hayır daha hiçbir şey yapılmadı" ya-
nıtını verirken aracını kendisinin dezenfekte
etmeye çalıştığını ifade etti. Bir başka mini-
büs şoförü de, "Her şeyimiz var. Kolonya ve
dezenfektanımız var. Bunları aracın her ye-
rine sıkıyorum. İlaçlama yapılmadı ama be-
lediyeden gelecek, bekliyoruz" ifadelerini
kullandı. DHA

Şoförler çok
korunaksız
Kemal Güçlü de, "Koronavirüsüne
karşı kendimizi savunmaya çalışı-
yoruz. Onlarca, yüzlerce insandan
para alıp, para veriyoruz. Arabayı
dezenfekte ediyoruz ama kendi-
mizi edemiyoruz. İlaçlarla dezen-
fekte ediyoruz. Korona arabaya
bulaşmaz ama insanlara bulaşır"
diye konuştu. Alibeyköy-Aksaray
arasında yolcu taşıyan minibüs
şoförü Mustafa Ersin de "Bizim 86
arabamız dezenfekte edildi.
Başka yerlerdeki minibüsleri bile-
miyoruz. Kendi araçlarımızı temiz-
lettik" şeklinde konuştu. İstanbul
Minibüsçüler Odası tarafından
ilaçla dezenfekte işlemi için ilçe
belediyeleri ve özel firmalarla gö-
rüşmeler yapıldığı, en kısa za-
manda tüm araçlarda ilaçlama
olacağı belirtildi.

Dolmuşlardaki temizliğin yetersiz olduğunu belirten araç şoförleri, “Bu konuda profesyonel bir yardım almak istiyoruz” dedi.
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D
EVA Partisi için önemli bir kriter de yeni 
bir parti olarak ortaya çıkmak, eski 
AK Partililerin partisi olarak görünme-
mekti başından beri. Bunun da 

listeye yansıdığı söylenebilir.
Ali Babacan’ın Karar’daki röportajında verdiği kuru-

luş tarihi iki ay sarkarak da olsa Demokrasi ve Atılım
Partisi (DEVA) kuruldu. Partinin 90 kurucusu bugün
Ankara’da toplanacak ve partinin programı ve tüzüğü
açıklanacak. 

DEVA Partisi’nin kurucular kurulu ile ilgili genelde
yorumlar listenin beklentileri karşılayamadığı yönünde.

Bunda Babacan’ın uzun süren çalışmaları sırasında
ortaya atılan çok sayıda ismin, böyle bir partiye yakıştı-
rılan isimlerin beklentileri çok yükselmesinin etkisi var. 

Ama haksızlık etmemek gerek; Türkiye’nin bu şartla-
rında AK Parti’den kopmuş isimlerin öncülüğündeki yeni
bir muhalefet partisine kurucu olmak başlı başına risk
almak demek.

Gelebilecek maddi ve manevi basıncı ve muhtemel
kayıpları karşılayabileceklerin cesaret edebileceği bir
risk bu.

Babacan, parti kuruluş çalışmaları için 25 farklı baş-
lıkta çalışma grupları kurduklarını, 400’ün üstünde
uzman ismin bu gruplara katkı verdiğini açıklamıştı. Bu
partinin kurucular dışında daha geniş bir katkı yapanlar
ve yapabilecekler kadrosu olduğunu gösteriyor. Yani 90
kişilik kurucu listesinde gözetilmesi gereken çeşitli de-
mografik dengeler, kadın, genç kotaları nedeniyle listeye
girmemiş ya da girememiş ama ileride parti çalışmala-
rında aktif olarak görebileceğimiz isimler olabilir.

DEVA Partisi için önemli bir kriter de yeni bir parti
olarak ortaya çıkmak, eski AK Partililerin partisi olarak
görünmemekti başından beri. Bunun da listeye yansıdığı
söylenebilir.

Tabii böyle bir listenin zayıf ya da güçlü olduğuna ta-
nınan, bilinen, referans isimlere bakarak karar veriliyor.

Daha az duyulmuş ya da bilinmeyen isimler kadronun
zayıflığına yoruluyor.

Halbuki 2002’de AK Parti kurulurken Ali Babacan
da çok dar bir çevrede tanınan 35 yaşında ODTÜ me-
zunu Ankaralı bir işadamıydı.

Bugün DEVA Partisi’nin en önde gelen isimleri olan
eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, o günlerde AK
Parti’nin Hatay Kurucu İl Başkanı, eski Sanayi Bakanı
Nihat Ergün de İzmit kurucu İl başkanıydı ve partinin
kurucular listesinde bile yer almamışlardı.

Sinema oyuncusu Tamer Yiğit ve “Bin ban bon” şar-
kısıyla 70’lerde meşhur olmuş pop şarkıcısı Yasemin
Kumral’ın AK Parti kurucusu olduğunu ise bugün çok az
kişi hatırlıyordur.

Aslında partinin 90 kişilik kurucu listesi biraz daha
yakından bakınca hem DEVA Partisi’nin siyaseten ne-
rede duracağı, nereye hitap edeceği, hangi ihtiyaca kar-
şılık geldiği hem de Türkiye’nin değişen sosyal profili
hakkında çok şey söylüyor.

Kurucuların bir kısmının hikayesi ise partinin kuruluş
motivasyonunu oluşturan adalet, ehliyet, liyakat sorunla-
rının bizzat sonucu.

Örneğin listedeki en ilginç ve en beklenmedik isim
olan emekli Korgeneral Mehmet Şanver.

Hava Kuvvetleri’nin iki numaralı koltuğu olan Eski-
şehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na kadar yük-

selmiş, eğer darbe olmasaydı Hava Kuvvetleri Komutanı
olmasına kesin gözüyle bakılan bir isimdi.

Darbe akşamı Moda Deniz Kulübü’nde kızını evlendi-
riyordu. Üst düzey komutanların katıldığı düğünü dar-
beci özel kuvvetler askeri basmış ve Şanver dahil olmak
komutanlar gözaltına alınıp, Akıncı Üssü’ne götürülm-
üştü. Ama iddianamelerden öğrendiğimize göre o bas-
kına kadar Şanver, düğünü bir acil durum merkezine
çevirmiş darbeye karşı ilk emirler onun tarafından Eski-
şehir’e verilmişti. Bu sayede kontrolü ele geçirilen Eski-
şehir’deki Hava Harekat Merkezi, darbenin
bastırılmasında etkin bir rol oynadı. Dalaman’dan kal-
kan Cumhurbaşkanı’nın uçağını darbecilerin F-16’ları,
Eskişehir’deki kıdemli bir kontrolörün uçağın izini askeri
radar görüntülerinden sildirmesi sayesinde göremedi.

Ama darbecilerin gözaltına aldığı Şanver, darbe bas-
tırıldıktan sonraki kaotik günlerde iki kere de polis tara-
fından gözaltına alınıp, bırakıldı. Beklenen terfi
yapılmayıp atandığı Harp Akademileri Komutanlığı’dan

da “Bazen insanlar, bazı makamları terk etmesini de bil-
meli. Bunun bir örneği olsun istedim” diyerek istifa et-
mişti. Sonra bir kitap yazdı, FETÖ’nün ordudaki
örgütlenmesi, Rus uçağının düşürülmesi, Uludere kat-
liamı hakkında oldukça açık eleştiriler yaptı.

Parti kurucularından eski Hazine Müsteşarı İbrahim
Çanakçı, AK Parti iktidarında 12 yıl kendi arabasıyla işe
gelip, hafta sonları dahi çalışarak başarılı bir Hazine
Müsteşarlığı yaptıktan sonra, 2014 yılında isimsiz troll
hesaplar ve şimdi pelikan olarak bilinen yapının ilk nü-
vesi olan bazı sahipsiz internet sitelerinin hakkında yap-
tığı “paralel, Bilderbergçi, Aydın Doğan’ın adamı” gibi
karalama kampanyaları sonrasında görevden alınmıştı.
Uzun yıllar hizmet ettiği iktidardan böyle muamele
gören Çanakçı, IMF icra kurulu üyeliğine getirilmişti.

Partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na
veren eski AK Parti milletvekili İdris Şahin ise MİT tır-
larını durdurulmasından sonra MİT kanununda yapılan
değişikliklerle ilgili düzenlemeyi Meclis’e getiren millet-
vekili iken, darbenin ardından bir anda kendini bir FETÖ
davasında sanık olarak bulmuş, tutuksuz yargılandığı
davada beraat etmişti.

Kuruculardan Ahmet Edip Uğur, AK Parti’nin de ku-
rucularından biriydi. Varlıklı bir işadamı olarak partinin
kasası olarak biliniyordu, uzun yıllar genel başkan yar-

dımcılığı, parti yöneticiliği, üç dönem milletvekilliği yap-
tıktan sonra seçildiği Balıkesir Belediye Başkanlığı’ndan
yine sebebi belirsiz biçimde istifa ettirilmiş, istifa kara-
rını açıklarken ailesinin tehdit edildiğini ağlayarak açık-
lamıştı.

İsmi daha az bilinen kuruculardan bankacı Ömer
Rıfat Gencal’ın de daha yakın dönemlerde yaşanmış ben-
zer bir Türkiye hikayesi var. Geçen yılın ekim ayına
kadar özel bir bankanın genel müdür yardımcılığını
yapan Gencal, yıllık raporlarını yazmak için bakanlar,
bürokratlar, siyasetçiler ve finans çevreleriyle görüşen
IMF heyetiyle yaptığı görüşmede ekonominin durumuyla
ilgili anlattıkları Ankara’nın hoşuna gitmeyince, baskıyla
görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Gencal, aynı zamanda Türkiye’nin sayılı Ironman’le-
rinden biri. Yani triatlonda 3.8 km yüzme, 180 km bisik-
let ve 42.2 km koşuyu 16 saat altında yapabilen bir
demir adam.

Diğer kuruculardan öğretim üyesi Bahar Ekşi de yine

milli triatloncu.
Essum Saatçi Aslan, Urfa’da kolej ve otel sahibi olan

genç bir kadın girişimci. En son yerel seçimlerde Ur-
fa’da AK Parti’nin çok güçlü olduğu bir ilçesinde Saadet
Partisi’nden aday olmuş ve yüzde 40’a yakın oy almayı
başarmıştı.

Mehmet Avcı ve Evrim Rızvanoğlu da yurtdışında
eğitim almış Vanlı genç girişimciler. Van Platformu’nun
da yöneticileri.

Elif Esen, muhafazakar kesimden genç bir kadın giri-
şimci, çocuk eğitimi üzerine çalışan bir sivil toplumcu.

Ali Rıza Babaoğlan, Linkedin Türkiye’nin yöneticili-
ğini yapmış bilişim alanında girişimleri olan bir genç işa-
damı.

Helün Fırat, her ne kadar rahmetli Dengir Mir Meh-
met Fırat’ın kızı olarak haberlere konu olsa da aynı za-
manda Ankara kültür sanat hayatının merkezi
durumundaki Cer Modern’in kurucusu.

Prof. Ahmet Burçin Yereli, Hacettepe İİBF’de dekan-
lık yapmış önemli bir vergi uzmanı. Google’da adını ta-
radığınızda karşınıza Gezi olayları sırasındaki mezuniyet
töreninde öğrencileri dekan olarak Gezi’deki mücadelele-
rinden dolayı tebrik eden bir konuşması çıkıyor.

Prof. Mustafa Ergen bilişim alanında pek çok şirkete
danışmanlık veren önemli bir uzman.

Doç. Dr. Cennet Uslu, son dönemin en parlak siyaset
bilimcilerinden biri. Liberal Düşünce Topluluğu çevresin-
den bir isim.

Prof. İbrahim Gezer, köklü bir İslami hareket olan
Malatyalılar grubu kökenli, Malatya’nın entelektüel
merkezi, BİLSAM’ın yöneticisi.

Dr. Yasemin Bilgel Duke Üniversitesi’nde lisans, Yale
Üniversitesi’nde yüksek lisans ve Chicago Üniversite-
si’nde doktora yapmış parlak bir genç  uluslararası ilişki-
ler hocası.

Doç. Kerem Yavaşça, İletişim Yayınları’ndan çıkan ve
epey popüler olan 1950’li, 60’lı yıllar kitaplarının yazarı
bir siyasi tarihçi.

Sanem Oktar, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin
(KAGİDER) uzun süre başkanlığını yapmıştı.

Ali Ufuk Yaşar, Türkiye’nin en büyük sendikalarından
Petrol-İş Sendikası’nın başkanıydı.

Cem Avşar, Cem Vakfı’nın genel başkanlık yardımcısı.
Gülçin Avşar, Kürt dilbilimci Feqi Hüseyin Sağnıç’ın

torunu, bir avukat. Taş Atan Çocuklar, Slikozis Hastası
İşçiler için düzenlediği kampanyalarla biliniyor.

Meltem Gürler, 25 yıllık bir reklamcı, reklam şirketi
sahibi ama aynı zamanda Yeni Anayasa Platformu ve
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde yöneticilik
yapmış bir isim.

Kurucular listesinde 4 eski bakan ve 14 eski milletve-
kili bulunuyor. Siyasetin son dönemdeki en dikkat çekici
ismi Mustafa Yeneroğlu partiyi Meclis’te temsil edecek.

Erdoğan’ın memleketi Rize’de AK Parti’nin kurucu il
başkanlığını yapmış ve uzun süre Rize milletvekili olmuş
Hasan Karal ve yine kalelerden Konya’da AK Parti’nin
kurucularından işadamı Mahmut Sami Topbaş’ın DEVA
Partisi’ni seçmesi ilginç işaretler.

Kurucular heyetindeki dikkat çekici isimlerden Abdur-
rahman Bilgiç, Tokyo ve Londra Büyükelçiliği dışında,
demokratik açılım, çözüm süreci döneminde MİT’in
müsteşar yardımcısıydı.

Türkeş’in vefatının ardından 1997’de MHP’nin kon-
gresinde Devlet Bahçeli’yi en zorlayan genel başkan
adaylarından Ramiz Ongun ve  BBP’nin Muhsin Yazıcı-
oğlu hayattayken genel sekreterliğini yapmış Musa
Malik Yıldırım’la, çözüm süreçlerinde önde gelen aktör-
lerden biri olmuş Mehmet Emin Ekmen’i, 2007’deki
Anayasa taslağını hazırlayan isimlerden, Diyarbakırlı ve
bölgeyi çok iyi bilen Prof. Fazıl Hüsnü Erdem’i, Korge-
neral Mehmet Şanver’le, Türkiye’de liberal düşüncenin
en önde gelen entelektüellerinden Gülay Göktürk’ü aynı
çatı altında bir araya getirebilmiş bir partiyle karşı kar-
şıyayız.

Partinin adı duyulduğunda herkesin ilk aklına gelen
slogan olan “her derde deva” bir siyasi parti için epey
iddialı olsa da ve bir siyasi partinin her derde deva ol-
ması mümkün olmasa da DEVA Partisi’nin en azından
kurulurken ülkenin en temel dertlerinden biri olan kutup-
laşma derdine deva olmaya başladığı söylenebilir.

Bu farklı fikirlerden, menşelerden gelen insanları bir
araya getiren programı bugün okuyabileceğiz.

Ama kurucular listesindeki bu çeşitlilik ve renklilik,
DEVA Partisi’nin siyaseten temsil edilmediğini düşünen
şehirli eğitimli muhafazakar veya laik orta sınıflara
hitap eden merkez bir parti olma iddiasını gösteriyor.

Orta sınıfların ortaklaşan talepleri DEVA Partisi’ni
kitlesel bir merkez parti yapmaya yeter mi? Ekonomide
herkesi birleştiren hayati sorunlar, Babacan’ın ekonomi-
deki başarı hikayesiyle bu partiye farklı kesimlerden seç-
menlerin önyargısız ilgi göstermesini sağlar mı, zaman
gösterecek.

Tabii ki bu çeşitliliğin vitrinden ibaret kalmayıp, parti-
nin güdeceği siyasetlerde de bir karşılığı olup olmayaca-
ğını, kurucu kadrodaki isimlerin ne kadarının partide
aktif görevler üstleneceğini de...

Biraz aceleye gelmiş gibi duran partinin logosu, Ba-
bacan’ın toplumla kuracağı iletişimin profesyonelce yö-
netilip yönetilemeyeceği konusunda soru işaretlerine
neden olsa da Gelecek Partisi’nin ardından DEVA Parti-
si’nin de kurulmasının, nefes boruları tıkanmış demokra-
siye temiz hava aldıracağı, yüksek sesle konuşan, itiraz
eden insan sayısını artmasının toplumu da cesaretlendi-
receği kesin...

Bu yazı http://serbestiyet.com'dan alınmıştır. 

BASINDAN KÖŞELER

Yıldıray Oğur

yildirayogur@gmail.com

OLMASA DA...
HER DERDE DEVA HER DERDE DEVA HER DERDE DEVA HER DERDE DEVA HER DERDE DEVA HER DERDE DEVA HER DERDE DEVA HER DERDE DEVA HER DERDE DEVA 
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Ç in’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından
dünya çapında krize yol açan corona virüsüyle
ilgili kritik açıklamalar ardı ardına geliyor. İsra-

illi bilim insanları aşı çalışmaları kapsamında önemli
yol katettiklerini duyururken, bir flaş açıklama da
Çin’den geldi. Çin’de Ulusal Sağlık Komisyonu’nun
görevlendirdiği ekibin başında bulunan ve hükümete
danışmanlık yapan Zhong Nanshan, Dünya Sağlık
Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği corona virüsü
kriziyle ilgili tarih verdi. Reuters’ın son dakika olarak
duyurduğu habere göre 83 yaşındaki Nanshan, salgı-
nın Haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi.
Nanshan, hastalarda enfeksiyon belirtilerinin tekrar
görülme oranının da oldukça düşük olduğunu belirtti.

Sars’ı bulan isim

Çin’de 2002’de ortaya çıkan SARS virüsünü bulan
isim olarak bilinen Nanshan, 2005-2009 yılları ara-
sında Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı olarak
görev yapmıştı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kay-
bedenlerin sayısı ‘worldometers'ın verilerine göre 4 bin
638'e yükseldi. 124 ülkeye yayılan virüsle ilgili

toplam 126 bin 628 vakaya rastlandı.

Yunanistan'da ilk ölüm

Yunanistan Sağlık Bakanlığı ülkede corona virüsüne
bağlı ilk ölümün meydana geldiğini duyurdu. Yapılan
açıklamada 66 yaşındaki bir adamın yaşamını yitirdiği
belirtildi. Yaşamını yitiren hastanın Şubat ayının so-
nunda Mısır ve İsrail'e gittiği belirtildi. Tayland Sağlık
Bakanlığı, 11 yeni corona virüsü vakası tespit edildiğini
açıkladı. Yetkililer toplam vaka sayısının 70'e çıktığını
duyurdu. Corona virüsünün en sert etkilediği ülkelerin
başında gelen İtalya'dan da flaş bir açıklama geldi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, üretim için ihtiyaç
duyulmayan bütün şirket departmanlarının kapatılaca-
ğını açıkladı. Conte ayrıca marketler ve eczaneler dışın-
daki bütün mağazaların da kapatılacağını dile getirdi.
60 milyon nüfusa sahip ülkenin başbakanı, dün gece 9
dakikalık bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. Conte,
“Fedakarlık yapan bütün İtalyanlara teşekkür ederim.
Müthiş bir ulus olduğumuzu kanıtlıyoruz” dedi. Son
rakamlara göre İtalya'da bir günde ölü sayısı yüzde 
31 artarak 827'ye çıktı.

CORONA KABUSU 
HAZIRANDA BITECEK

RodRigo
duteRte’ye
coRona

kaRantİnasi
Filipinler Devlet Başkanı
Rodrigo Duterte'ye co-

rona virüsü testi
uygulandı. Test sonuçları
negatif çıksa da sağlık
durumunu korumak

isteyen Duterte, 
karantinaya girdi.

Çin'in Wuhan kentinde
başlayan corona virüsü,
Dünya Sağlık Örgü-

tü’nün (WHO) aldığı son kararla
pandemi ilan edildi. Dünya ça-
pında bir krize dönüşen virüs nede-
niyle hayatını kaybedenlerin sayısı
‘worldometers’ın verilerine göre 4
bin 637’ye yükseldi. 124 ülkeye ya-
yılan virüsle ilgili toplam 126 bin
510 vakaya rastlandı.

Acil durum ilan edildi

Virüsün görülme hızı Çin'de düşse
de her geçen dakika karantina ha-
berleri gelmeye devam ediyor. Son
karantina haberi Filipinler’den
geldi. Devlet Başkanı Rodrigo Du-
terte’ye, corona virüsüne yakalan-
dığı ortaya çıkan kabine üyeleriyle
görüştüğü gerekçesiyle testler uy-
gulandı. Duterte’nin test sonuçları
negatif çıksa da, sağlığını korudu-
ğuna emin olmak isteyen Duterte
kendini karantinaya aldı. 49 vaka
ve iki ölümün yaşandığı ülkede pa-
zartesi günü virüsle mücadele için
acil durum ilan edilmişti.

Manning intihara kalkıştı
ABD'de Wikileaks sızıntısının baş aktörlerinden eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning,
tutulduğu cezaevinde intihar girişiminde bulundu. Manning kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı

ABD tarihine geçen Wikileaks sı-
zıntısıyla ilgili ülkenin gündemine
oturan bir gelişme yaşandı. Wiki-

leaks’ın kurucusu Julian Assange’a belgeleri
verdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırı-
lan ardından Obama döneminde serbest bı-
rakılan Chelsea Manning, olayla ilgili
yürütülen yeni soruşturmada ifade vermeyi

reddedince Mayıs 2019’da yeniden tutuk-
lanmıştı. Yaklaşık 1 yıldır Virginia eyaletinde
hapiste olan 32 yaşındaki Manning’in dün
intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
Apar topar hastaneye kaldırılan Manning
tedavi altına alınırken, cuma günü vermesi
beklenen ifadeye yetişip yetişmeyeceği belir-
sizliğini koruyor. İngiltere’nin Londra’daki

Ekvador Büyükelçiliği’nde 7 yıl kaldıktan
sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen
Wikileaks’ın kurucusu Julian Assange’ın ise
ABD’ye iadesi isteniyor. ABD, aralarında
casusluğun da bulunduğu 18 ayrı suçtan
dolayı Assange’ın iadesini talep ederken,
WikiLeaks’in kurucusu suçlu bulunursa 175
yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Çin'de corona virüsüne karşı çalışmalar yürüten Ulusal Sağlık Komisyonu'nun görevlendirdiği ekibin
başındaki isim Zhong Nanshan, dünya çapında paniğe yol açan virüsle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
Nanshan, global seviyeye ulaşan pandeminin haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi

CORONA VİRÜsÜNDe
sON DuRuM
ReuteRs haber ajansı resmi devlet ku-
rumları ve resmi açıklamalardan derle-
diği haber ile salgın hastalığın son
durumunu gözler önüne serdi… Çin'in
dışında 122 ülkede corona virüsü vakası
görülürken, Küba, Honduras ve Fildişi
sahilleri'nde ilk vakalar görüldü. Avus-
turya, Bulgaristan, İrlanda, İsveç ve en-
donezya'da da Yunanistan ile birlikte ilk
ölümlü vaka yaşandı. Dünya çapında
126.643 kişide corona virüsü tespit edi-
lirken resmi rakamlara göre 4.638 kişi
yaşamını yitirdi.

Toplantılar iptal

ABD Başkanı Donald trump'ın “ortak
düşmanımız” dediği corona virüsü, baş-
kent Washington'da da paniğe sebep
oldu. Washington Belediye Başkanı Mu-
riel e. Bowser, eyalette 6 yeni corona vi-
rüsü vakasının görüldüğünü bildirerek,
olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini
açıkladı. Washington Post’ta yer alan
habere göre Bowser, bu ayın sonuna
kadar kalabalık toplantıların iptal edil-
diğini açıkladı. Washington’daki OHAL
ilanı, Muriel Bowser’a tıbbi gerekçelerle
karantina ya da federal afet bütçesin-
den kaynak talep etme imkanı veriyor.
ABD Başkanı Donald trump, sıklıkla kul-

landığı twitter üzerinden corona virüsü
ile ilgili çarpıcı tespit ve açıklamalarda
bulundu.
trump, “Medya bu durumu bir birlik ve
güç zamanı olarak görmelidir. Ortak bir
düşmanımız var, aslında dünyanın bir
düşmanı, Corona virüsü. Mümkün oldu-
ğunca çabuk ve güvenli bir şekilde yen-
meliyiz. Benim için ABD’nin yaşam ve
güvenliğinden daha önemli bir şey yok”
dedi. 

Seyehat engeli getirdi

ABD Başkanı trump, bu mesajından kısa
bir süre sonra ulusa sesleniş konuşması
yaptı. Covid-19 isimli salgın hastalık ile
ilgili açıklamalarda bulunan trump, Bir-
leşik Krallık haricinde Avrupa Birliği ül-
kelerine seyahat kısıtlaması getirdi.
“Yeni vakaların sınırlarımıza girmesini
engellemek için bu zor kararı aldım”
diyen trump bu yasağın gelişmelere
göre değişebileceğini dile getirdi. trump
ayrıca bu kararın yurt dışında bulunan
ABD vatandaşlarını kapsamadığını, ABD
vatandaşlarının kontrol edilerek ülkeye
alınacaklarını açıkladı. “Çin’de başlayan
salgın tüm dünyaya yayıldı” diyen
trump WHO’nun salgını pandemi ola-
rak tanımladığını hatırlattı.

İsrail'de yayın
yapan Haaretz ve

Yedioth Ahronot
gazeteleri, İsrail

Biyolojik Araştırma
Enstitüsü'nde

görevli 50'den
fazla bilim insanın

corona virüsüne
karşı bir aşı için
çalıştığını yazdı.

Gazeteye konuşan
kaynaklar corona
virüsü ile ilgili çok

önemli atılımlar
yapıldığını söyledi

AYLAR SONRA İYİ HABER!AYLAR SONRA İYİ HABER!AYLAR SONRA İYİ HABER!AYLAR SONRA İYİ HABER!AYLAR SONRA İYİ HABER!AYLAR SONRA İYİ HABER!
İsraİl'İn çok okunan İngilizce
yayın yapan gazetelerinden
Haaretz, manşetlerinden du-
yurduğu haberde, İsrailli bilim
insanlarının corona virüsü ile
ilgili bir aşı geliştirdiğini okur-
larına aktardı. Haaretz'in man-
şetlerden gösterdiği haberde,
Biyolojik Araştırma Enstitü-
sü'nde görevli bilim insanları-
nın virüsü anlamak için önemli
adımlar attığı belirtildi. Gaze-
teye konuşan kaynaklar, uzun
klinik öncesi ve klinik testlere
ihtiyaç olduğunu söyledi. Ga-
zeteye konuşan kaynaklar,
bilim insanlarının virüsün biyo-
lojik mekanizması ile değerleri
anlama konusunda önemli
adımlar attığını söylerken,
“Tanı özellikleri, antikor üre-
timi ve aşı üretimi” gibi konu-

larda önemli adımlar atıldığını
aktardı. Fakat üretilecek aşının
gerçekten etkili olması ya da
kullanımının komplikasyon ya-
ratmayacağından emin olmak
için bir dizi testler yapılması
gerektiği belirtildi. Uzmanlar
bu testlerin aylar sürebileceğini
de vurguladı.

Örnekler 3 hafta önce
gelmiş

Haaretz'e açıklama yapan Sa-
vunma Bakanlığı, “Henüz bir
aşı bulunması gibi bir durum
söz konusu değil. Ensitütünün
çalışması düzenle ilerliyor.
Eğer bir açıklama yapılması
gerekirse bu bilindik yöntem-
lerle yapılır. Biyolojik enstitü-
müz dünyanın önde gelen
araştırma ve gelişme merkezi-

dir. Virüsle mücadele edecek
aşıyı bulmak için 50'den fazla
deneyimli bilim insanı çalışı-
yor” ifadesini kullandı. İsrail'in
çok okunan Yedioth Ahro-
not'un internet sitesinde aşı sü-
recinin detayları yer aldı.
Gazete, yaklaşık 3 hafta önce
Japonya, İtalya ve diğer ülke-
lerden virüs örneği geldiğini
yazarken, “Bu örnekler Sa-
vunma Bakanlığı tarafından
özel olarak korundu ve Biyolo-
jik Araştırmalar Enstitüsü'ne
getirildi. Örnekler eksi 80 dere-
cede donduruldu. Sağlık ba-
kanlığı ve savunma
bakanlığından kaynaklar ör-
neklerin gelmesinin ardından
uzmanların çok yoğun bir ça-
lışma içinde olduğunu söyledi”
şeklinde gelişmeyi duyurdu.

NANSHAN 
AÇIKLADI
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Eğitimde eşitlik çağrısı 
47 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Eğitimde Eşit Haklar Platformu, Beşiktaş'ta
düzenlediği toplantıyla, eğitimde eşitlik çağrısı yaptı. Toplantıya ilişkin Damga'ya konuşan Sağlık
Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Tekir Akarken, “Özellikle Down
sendromlu çocuklarımızın eğitimine önem verilmesi adına önemli çağrılarda bulunduk” dedi

eğiTimde Eşit Haklar Plat-
formu", kolaylaştırıcı kişi
kavramının genişletilmesi ve

eğitimin tüm alanlarında yaygınlaştırıl-
ması çağrısında bulundu.47 sivil top-
lum kuruluşunun bir araya gelerek
oluşturduğu "Eğitimde Eşit Haklar
Platformu", Levent'teki 1907 Fener-
bahçe Derneğinde basın toplantısı dü-
zenledi. Platform adına konuşan Down
Sendromu Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Gün Bilgin, "Hepimiz birimiz,
birimiz hepimiz için" mottosuyla kuru-
lan platformun, tüm özel gereksinimi
olan çocukların eğitim hayatındaki
standartlarının yükseltilerek diğer ço-
cuklarla uyum içinde olabilmesi için
çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan
"kolaylaştırıcı kişi" uygulamasına deği-
nen Bilgin, "Uygulamanın tanıya göre
değil ihtiyaca göre belirlenen özel ge-
reksinimli tüm öğrencileri kapsayan ve
sadece bu maddi yükü kaldırabilecek
ailelerin değil tüm aileleri içine alacak
bir yapıya taşınması talep ediyoruz.
Ayrıca bu sistemin temelini oluşturan
ve MEB tarafından eğitilen ve denetle-
nen kolaylaştırıcı kişilerin özel gereksi-
nimli öğrenciler, sınıftaki diğer
öğrenciler, sınıf öğretmenleri ve tüm
toplum için faydalı olacak." diye ko-
nuştu.Bilgin, platform olarak MEB'den

bu konuda tüm paydaşların katılacağı
bir çalıştay düzenlemesini talep ettikle-
rini belirtti.

SAHİM-SEN'de toplantıya katıldı

Toplantıya SAHİM-SEN adına da
Sendika Genel Başkanı Özlem Tekin
Akarken, Engelliler Komisyon Başkanı
Ayşe  Sarı katıldı. Basın açıklamasına
sendika adına Gülpınar Doğan'ın katıl-
dığı toplantının ayrıntılarını ise Sendika
Başkanı Akarken, Damga'yla paylaştı.

Eğitimde eşitliğin önemine değinen
Akarken, “Bizler sendika olarak her
alanda duyarlılık çağrısı yapmak duru-
mundayız. Eğitim dünyasında down
sendromlu, otizmli birçok çocuğumuz
var. Onların mevcut eğitim sistemi içe-
risinde eşitlik ilkesinde yararlanabil-
mesi adına Milli Eğitim Bakanlığımıza
çağrıda bulunduk. Gelecek adına ve
eğitim dünyası oldukça verimli bir top-
lantı gerçekleştirdik” değerlendirme-
sinde bulundu.  AYNUR CİHAN

Kadına şiddete karşı tiyatro
Mersin'de tiyatrocu Erdinç Aydın’ın kaleme aldığı, kadına şiddete karşı farkındalığın ele alındığı ‘Kir’ adlı oyun, büyük ilgi gördü

kadına yönelik şiddeti ve töre cina-
yetlerini konu alan tek perdelik dram
türündeki tiyatro oyunu ‘Kir’, Yenişe-

hir Belediyesi ve Arbens Sanat işbirliği ile Yenişe-
hir Belediye Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda
sahnelendi. Törelerin dayattığı kurallara karşı ko-
yarak yaşamına yön vermeye çalışan genç bir
kızın, sevdiği adamla kaçması ve onları cezalan-
dırmak için kovalayan kardeşinin öyküsünü anla-
tan 'Kir' adlı oyun farkındalık oluşturdu.

Tiyatrocu Erdinç Aydın’ın kaleme aldığı oyunu
Arbens Sanat’ın kurucusu ve tiyatrocu Mehmet
Tekkanat yönetti. 'Kir' de Kerem Çiçek, Burak
Aydın, Şükrü Atçeken, Ersin Aydın, Perihan
Öğüç ve Esen Berge rol aldı. Oyuncular göz dol-
duran performanslarıyla salonu dolduran seyirci-
nin beğenisini topladı.

Benzer etkinlikler çoğalmalı

Oyunun yönetmeni Mehmet Tekkanat, Mersinli-

lere amatör tiyatronun güzel bir örneği sunuldu-
ğunu belirterek, "Oyun sadece töre ve kadına şid-
dete değil, birçok konuya da değiniyor. Oyun
farklı dönemlerde kirlenmiş insanları eleştiriyor.
Anadolu kadının isyanını ve çilesini anlatıyor.
Çığlık çığlığa, törenin kötü yönlerini yargılıyor.
Biz bu benzeri sanatsal faaliyetlerle Mersin ve
Yenişehir’e güzellikler katmak istiyoruz. Bunun
daha da çoğalmasını istiyoruz. Yenişehir, kültürel
anlamda Mersin’in en önemli ilçesi" dedi. DHA
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, çocuklarının eğitim aldığı okulda okul aile
birliğinde 14 yıl önce bir araya gelen anneler, sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında "21. Yüzyıl Kadınları Tiyatro Topluluğu"nu kurdu

K adınlar kendi imkanlarıyla ha-
zırlandıkları oyunlardan elde
ettikleri geliri, belirledikleri pro-

jeler kapsamında ihtiyacı olan insanlara
aktardı. Yaşları 9 ila 67 arasında deği-
şen oyuncuların bulunduğu ve çoğun-
luğunun annelerin oluşturduğu 25
kişilik grup, zorluklarla provalarını ev-
lerde yaptıkları 40'a yakın oyun sahne-
ledi. Kendi ve mahallelerindeki
çocukları da topluluğa dahil eden anne-
ler, televizyon dizilerine oyuncu gönder-
menin yanı sıra 3 kişinin üniversitelerin
drama yazarlığı, radyo, televizyon ve si-
nema ile tiyatro bölümlerini kazanma-
sına katkı sağladı. Kadınlar, aralarından
seçtikleri bir yönetmenle ilçede kurulan
Sahne Sanatları Derneğine (SASAD)
ait 80 metrekarelik bir dükkanda oyun-
larına hazırlanıyor.

40'a yakın oyun oynadık

Çocuklar için de hafta sonları bu dük-
kanda kurdukları sahnede oyunlar sah-
neleyen topluluğun en büyük hayali,
her hafta düzenli tiyatro oyunu sergile-
yecekleri bir sahneye sahip olmak.
"Elde ettiğimiz geliri sosyal sorumluluk
projelerinde kullanıyoruz" SASAD Baş-
kanı ve tiyatro oyuncusu Aynur Taç
(56), yaptığı açıklamada, ilçede 14 yıl-
dır arkadaşlarıyla amatör olarak tiyatro
oyunları sahnelediklerini söyledi. Ço-
cukları ilkokuldayken okul aile birliği
olarak annelerle tiyatro oynamaya

karar verdiklerini anlatan Taç, şöyle
devam etti: "2006 yılında ev hanımları
birleştik ve amatörce tiyatro grubu kur-
duk. Bu süreçten beri de zaman zaman
oyunlar oynuyoruz. 2018 yılında da il-
çedeki Sahne Sanatları Derneği ile ta-
nıştık ve 21. Yüzyıl Kadınları Tiyatrosu
olarak birlikte çalışmaya başladık. Şu
ana kadar 40'a yakın oyun oynadık. 25
oyuncumuz var, oyuncularımızdan 5'i
erkek. Aynı zamanda çocuk oyuncuları-
mız da var."

Farklı yaş aralığında oyuncular 

Taç, oyuncuların farklı yaş aralığında
olduğunu belirterek, "Kendi duyguları-
mızı ortaya koyduk. İçimizde kalmış sa-
nata olan heveslerimizi ortaya koyarak
böyle bir işe başladık. Hepimiz çok
mutlu olduk. Sosyal sorumluluk proje-
lerinde yer almak oldukça duygulan-
dırdı." diye konuştu. Sahneledikleri
oyunların biletlerini cüzi ücretlerle sat-
tıklarını dile getiren Taç, buradan elde
ettikleri geliri de sosyal sorumluluk pro-
jeleri kapsamında yardım amacıyla kul-
landıklarını belirtti.

Eşlerimiz de bizi destekliyor 

Taç, kostümleri kendilerinin diktiğini
aktararak şöyle devam etti: "Skeçlerimiz
genelde komedi ama drama da oynadı-
ğımız oluyor. Televizyon programı 'Gül-
dür Güldür'den de skeçler oynuyoruz,
bazen de kendimiz yazıyoruz. Hafta
sonları çocuklarımıza ücretsiz oyunlar
oynuyoruz. Çevremizdeki bütün çocuk-

larımızı buraya topluyoruz. Onlar da
zevkle geliyor. Oyun sonrası belirli saat-
lerde çocuklara drama dersleri veriyo-
ruz. Eşlerimiz, çocuklarımız her zaman
bizimle beraber, bizi canla başla destek-
liyorlar." Bazı televizyon dizilerinde ti-
yatro grubundan oyuncuların küçük
rollerde bulunduğunu dile getiren Taç,
kendisinin de TRT'de yayınlanan "Payi-
taht Abdülhamid" dizisinde oynadığını
söyledi. Taç, zaman zaman zorluk ya-
şadıklarını ancak tiyatro oyunlarını sah-
nelemekten büyük zevk aldıklarını
anlattı.

Kadınların gücünü fark etsinler

21'inci Yüzyıl Kadınları Tiyatro Toplu-
luğu yönetmeni Şengül Özel (49) de ti-
yatroya olan sevgisini bilen arkadaşları
aracılığıyla gruba katıldığını dile getirdi.
Tiyatroya olan sevginin daha sonra
"aşka dönüştüğünü" aktaran Özel, "Ti-
yatro hep ukde olarak içimde vardı.
Teklif de gelince de balıklama atladım.
Daha sonra benim için bir iş gibi oldu,
aşk oldu." dedi. 21. Yüzyıl Kadınları Ti-
yatro Topluluğu oyuncusu Özlem Gök-
çek (44) ise tiyatroya 1991 yılında bir
tiyatro ekibiyle başladığını, daha sonra
birçok amatör ve profesyonel ekiple ça-
lıştığını anlattı. Tiyatro grubunda yer
almasının ardından bazı televizyon di-
zilerinde ve belgesellerde rol aldığını be-
lirten Gökçek, "İnsanların kadının
gücünün farkında olmasını istiyoruz.
Ulaşabildiğimiz her yere ulaşmak 
istiyoruz." dedi.

Tiyatro hep içimde olan bir şeydi
Gölcük Anadolu lisesi 11'inci sınıf öğrencisi
Begüm saydam, annesinin isteği üzerine gruba
dahil olduğunu ifade ederek, "çok eğleniyorum.
Tiyatro hep içimde olan bir şeydi. 'Ben tiyatro
yapmak istiyorum.' demiyordum ama şu anda di-
yorum. Benim için çok güzel bir adım oldu ve
uzun süre de devam ettirmek istiyorum." diye ko-

nuştu. Piri Reis İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi
İlayda Avcı ise dernekte drama dersleri de aldı-
ğını dile getirerek, "Başkalarının taklidini çok iyi
yapabildiğim için tiyatroyu seviyorum. Yapama-
saydım üzülebilirdim. Kendi yaşıtlarımla tiyatro
oynamak sıkıcı geliyor, büyüklerle oynamak daha
eğlenceli geliyor." ifadesini kullandı.

Durdurulamaz
Güç sİzİnle
Dave Wilson'un yönettiği
ve Vin Diesel'in başro-
lünde yer aldığı, çok
satan çizgi romandan
uyarlanan Bloodshot:
Durdurulamaz Güç izle-
yici ile buluşacak

Türkiye'deki sinema salonlarında
bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona gire-
cek. Dave Wilson'un yönettiği ve Vin

Diesel'in başrolünde yer aldığı "Bloodshot:
Durdurulamaz Güç" izleyici ile buluşacak. Çok
satan çizgi romandan uyarlanan film; bir ça-
tışma sırasında öldürülen fakat nanoteknolojik
yenilikler üzerine çalışan gizli bir teşkilat tara-
fından hayata birtakım özel güçlerle döndürü-
len Ray Garrison'ın, kendisini hayata
döndürenlere bile güvenemeyeceği olaylar silsi-
lesi içerisinde, öldürülmüş karısının intikamını
almaya çalışmasını konu ediniyor. Süper kah-
raman Bloodshot olarak tekrar hayata döndü-
rülen asker Ray Garrison'ı Vin Diesel'in
canlandırdığı filmde; başarılı oyucuya yan rol-
lerde Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Guy Pe-
arce, Toby Kebbell, Talulah Riley, Lamorne
Morris ve Johannes Haukur Johannesson eşlik
ediyor.

Gölgelerin Aşkı da vizyonda

Claudia Myers'ın yazıp yönettiği "Gölgelerin
Aşkı", görünmez biri olarak hayatını sürdüren
Holly'nin kendisini görebilen tek kişiyle tanıştık-
tan sonra yaşadıklarını anlatıyor. Fantastik öğe-
ler barındıran dram türündeki filmin
başrollerinde Olivia Thirlby, Alan Ritchson,

Megan Fox, Jim Gaffigan, Maria Dizzia ve
Tito Ortiz oynuyor. Japon sinemacı Takashi
Miike'nin çektiği "İlk Aşk", bir boksör ile aşık ol-
duğu kızın, bir gece boyunca Tokyo'nun yeraltı
dünyasında yaşadıklarını konu alıyor. Masa-
taka Kubota, Sakurako Konishi, Jun Mura-
kami, Nao Ohmori ve Shota Sometani'nin
oynadığı filmin senaryosu Masa Nakamura
imzası taşıyor. İzleyiciyi şaşırtacak sürprizlere
filmlerinde yer veren Takashi Miike; samuray,
korku ve canavar filmlerinden bir kez daha ak-
siyon-macera-yakuza diyarına geçiş yapıyor.

Fransızların filmi Mürit

"Goodnight Mommy" ile yakın dönem korku
sinemasının ilgi çeken yapımlarından birine
imza atan sinemacılar Severin Fiala ve Vero-
nika Franz'ın yönettiği "Mürit"; evlenmek üzere
olduğu adam ve onun iki çocuğuyla birlikte
tenha bir kasabada kış tatiline çıkan genç bir
kadının başına gelen ürkütücü olaylar etrafında
dönüyor. Riley Keough, Richard Armitage, Ali-
cia Silverstone, Jaeden Martell ve Lia
McHugh'un rol aldığı filmin hikayesi özetle
şöyle: "Genç bir kadın nişanlısının iki çocu-
ğuyla uzakta bir kasabaya kar tatiline gider. Bu
üçlünün arasındaki buzlar çözüldükçe, garip ve
korkutucu olaylar meydana gelir."



Türkiye Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen
Halil Dervişoğlu için yaz döneminde büyük bir
savaş verilmiş, en ciddi takım olan Trabzonspor
ile Galatasaray transferde bitirici hamleyi yapa-
mamıştı. Tekliflerin çok düşük kalması nedeniyle
Sparta iki kulübü de reddederken, Trabzonlu
oyuncu İngiltere Championship takımlarından
Brentford FC'ye imza atmıştı.

Watkins vitrinde

Sezonun ilk yarısında Rotterdam ekibinin
formasını giyen ve ocak ayında İngiltere'ye
gelen Halil Dervişoğlu beklediği süreyi
henüz bulamadı. Sebebi ise Oliver George
Arthur Watkins'in yüksek formu. İngiliz
temsilcisi iki senedir yüksek ücretlere
gönderdiği oyuncularına bir de Watkins'i
ekliyor. 37 maçta 22 gol kaydeden 24

yaşındaki santrafor için birçok Premier Lig takımı da sı-
rada. Kulübün düşüncesi oyuncunun 30 gol barajını
aşarak piyasa değerinin artırması.

Talip yağıyor

Brentford'un hücum hattındaki üç oyuncu da bir üst lig-
deki ekiplerin markajı halinde. Watkins kadar Bryan
Mbeumo ve Saïd Benrahma da takımdan ayrılması
muhtemel isimler.

Hocasından destek alıyor

Takımda yedek santrafor olarak görev alan Halil Dervi-
şoğlu için teknik direktör Thomas Frank da yoğun mesai
harcıyor. Genç oyuncunun, buranın bir parçası oldu-
ğunu hissettirdiği ve önümüzdeki sezondan itibaren
forma şansı vereceği öğrenildi. Brentford şu anda
Championship'te 4. sırada bulunuyor.
BURAK ZİHNİ

Trabzonspor'un uzun süre peşinden
koştuğu ancak kulübüyle anlaşma
sağlayamadığı Halil Dervişoğlu, 
İngiltere'ye transfer olmuştu. 
Sezonun ilk yarısında Sparta
Rotterdam'da forma giyen
genç oyuncu, Brentford'un
gelecek sezonki yapılanması 
için hazırlanıyor

Gelecek

sezona

hazırlan

Son yıllarda ortaya koyduğu futbol ve gi-
derek artan başarı grafiğiyle dikkatleri üze-
rine çeken Liverpool, 13 günde aldığı kötü
sonuçlarla namağlup unvanının yanı sıra
iki kupaya veda etti. Alman teknik
adam Jurgen Klopp ile bu sezon Premier
Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Federasyon
Kupası ve Lig Kupası olmak üzere dört
kulvarda yarışan "Kırmızılar", üst üste al-
dığı mağlubiyetlerle iki kupaya birden veda
ederken, ligde de "namağlup" unvanını kay-
bettti. Tarihinin son şampiyonluğunu 30 yıl
önce 1989-1990 sezonunda yaşayan İngiliz
futbolunun köklü kulübü, kupa şansının
devam ettiği tek kulvar olan Premier
Lig'deki şampiyonluğu için gün sayıyor.
"Kırmızılar", Manchester City'nin puan
kaybetmemesi halinde Everton ve Crystal
Palace maçlarını kazanırsa 21 Mart'ta 19.
şampiyonluğunu ilan edecek. Liverpool,
aynı zamanda Premier Lig tarihinin en
erken şampiyonluğunu ilan eden takımı
unvanını alacak.

Watford durdurdu

Ligde 29. hafta sonunda 82 puanla liderlik
koltuğunda oturan Liverpool, İspanyol Pep
Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı
son şampiyon Manchester City'ye 25 pu-
anlık fark atarak Premier Lig'de son yılların
en iddialı şampiyonluk yürüyüşüne imza
attı. İlk 27 haftadaki tek puan kaybını
Manchester United’a karşı olan Liverpool
Watford’a deplasmanda yenilmişti.
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Süper Lig'in 26. haftasında Recep Tay-
yip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat
20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe
karşılaşmasını hakem Yaşar Kemal
Uğurlu yönetecek. Ligde ikinci yarıya ol-

dukça kötü bir başlangıç yapan Kasım-
paşa, son 3 maçında ise yükselişe geçti ve
7 puan topladı.
Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki
Kasımpaşa, 23 puanla 16. sırada bulunu-

yor. Lacivert-beyazlı ekipte Göztepe maçı
öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları devam
eden kaleci Fatih Öztürk ile oyunculardan
Loret Sadiku ve David Pavelka, Göztepe
karşısında forma giyemeyecek.

s üper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar
günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasa-
ray, rakiplerini ağırladığı Türk Telekom

Stadı'nda derbilerde iyi performans sergiliyor.
Ligde 25. haftanın ardından 52 puan ve ave-
rajla lider Trabzonspor ile ikinci Medipol Ba-
şakşehir'in 3 puan ardından 3. sırada bulunan
sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında
güçlü rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek.
Galatasaray, hem şampiyonluk yarışında yara
almamak hem de rakibiyle arasındaki tarihi
rekabette bir galibiyet daha almak istiyor. Sarı-
kırmızılı ekip, 2011'in ocak ayında açılışı yapı-

lan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbiler-
deki iyi performansına güveniyor. Sarı-kırmı-
zılılar, geride kalan 9 yılı aşkın sürede
Seyrantepe'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ta-
mamı Süper Lig'de olmak üzere 20 kez karşı
karşıya geldi. Galatasaray, söz konusu dö-
nemde siyah-beyazlılar ile 9, sarı-lacivertli
takım ile 11 maç yaptı.

Derbilerin yüzde 75'ini kaybetmedi

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş
ve Fenerbahçe ile oynadığı maçların yüzde
75'inde mağlubiyet yüzü görmedi. İki takımla

toplamda 20 maç yapan sarı-kırmızılılar, 10
galibiyet, 5 beraberlik alırken, 5 kez de mağlup
oldu. Galatasaray, Beşiktaş ile Türk Telekom
Stadı'nda oynadığı 9 müsabakada 6 galibiyet
elde ederken, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ya-
şadı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsa-
bakalarda 14 gol atarken, kalesinde 7 gol
gördü. Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile
11 kez karşılaşan Galatasaray, bu müsabaka-
larda dörder galibiyet ve beraberlik alırken, 3
kez de yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde
12 gol atarken, kalesinde 10 gole engel 
olamadı. DHA

kasımpaşa'nın rakibi GözTepe
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Son yıllarda ortaya koyduğu
futbol ve giderek artan başarı
grafiğiyle dikkatleri üzerine
çeken "Kırmızılar", üst üste aldığı
mağlubiyetlerle iki kupaya 
birden veda ederken, ligde de
"namağlup" unvanını kaybettti

Süper Lig'de Beşiktaş'ı

konuk edecek sarı-kırmızılı

ekip, 2011'de açılan 

Türk Telekom Stadı'nda

oynadığı derbilerdeki

performansına 

güveniyor

Galatasaray, Beşiktaş 
derbisiyle Türk Telekom 
Stadı'ndaki 162. Süper 
Lig maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, geride
kalan 161 karşılaşmada 

115 galibiyet, 28 beraberlik
aldı, 18 kez de mağlup oldu.

Bu süreçte Galatasaray,
rakip fileleri 355 kez havalan-

dırdı, kalesindeki 139 gole
engel olamadı

Türk Telekom
Stadı’nda

162. lig maçı

aslan 
evınde
kukreyecek

liverpool 
rüyası 

sona erdi

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Baş-
kanı Özlem Akdurak, aptığı açıklamada,
Türk yelkenciliğinin uluslararası arenada
birçok başarısı olduğunu belirterek, "İkisi
2018 yılında olmak üzere 5 sporcumuz, 4
farklı disiplininde kota aldı, hala kota mü-
cadelemiz devam ediyor. Dünya ve Av-
rupa şampiyonluklarımız var. Optimist
sınıflarımızda
dünya üçüncü-
lüğü, genel
klasmanda
dünya dördün-
cülüğümüz var
ama yelken tari-
himizde henüz
bir madalyamız
yok. İlk defa bir
olimpiyat ma-
dalyası kazana-
rak bir dönüm
noktasına ulaş-
mak istiyoruz."
ifadelerini kul-
landı. Dört yıl-
dır olimpiyatlara hazırlanarak madalya
kazanma hedefine kitlendiklerini vurgula-
yan Akdurak, "Teknik kadromuz, yönetim
kurulumuz, sporcularımız, kulüplerimiz,
antrenörlerimiz ve sponsorlarımızla elele
verdik, hepimiz bu amaca kitlendik. İnşal-
lah olimpiyatlarda bir aksilik olmaz da gi-
deriz. Bizim sporumuzda şans faktörü her
zaman var. Rüzgarın, akıntının, malzeme-
nin durumu her zaman bizi etkileyen fak-
törler arasında olsa da bir ümitle gidiyor
olmak, çok büyük bir aşama. Her şey yo-
lunda gider de bir madalya ile dönersek,
yelken artık Türkiye'de hem bilinirliği hem
de yeni nesillerin yetişmesi açısından farklı
bir boyuta gelecek. Dolayısıyla şu andaki
en önemli gündemimiz bu." değerlendir-
mesinde bulundu.

Türk yelkenciliği

doğru yolda

Bursaspor
ayağa kalktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 4 maç-
lık galibiyet hasretine son vererek, rakiple-
rinin puan kaybettiği haftada Süper Lig
hedefi için önemli 3 puan aldı. Yeşil-beyaz-
lılar, ligin 27. haftasında Ekol Hastanesi
Balıkesirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup
etti. Bundan önceki son galibiyetini 22.
haftada sahasında Adana Demirspor'u 2-1
yenerek elde eden Bursa temsilcisi, bu ga-
libiyetle Süper Lig'e yükselme iddiasını
güçlendirdi.

Rakipler kaybetti

Bursaspor'un yükselme hattındaki rakipleri
haftayı mağlubiyetle kapatınca, yeşil-be-
yazlılar çok önemli 3 puana imza attı. Lider
Hatayspor, deplasmanda Altay'a karşı 1-0
öne geçtiği maçı 2-1 yenik tamamladı.
İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor da yine kendi evinde galip du-

ruma geçtiği karşılaşma-
dan 78. dakikadan sonra 3
gol yiyerek 3-1 mağlup 
ayrıldı.
Bursa ekibiyle haftaya aynı
puanda giren Adana Demirspor
da evinde Akhisarspor'a 3-2
mağlup olunca Bursaspor, ligin
3. sırasına çıktı. Her maçı Süper
Lig hedefi doğrultusunda adeta
final gibi oynayan Bursaspor, 28.
haftada, düşme endişesini yakından
hisseden takımlardan Boluspor ile
karşılaşacak. Son iki maçından gali-
biyetle ayrılan Bolu ekibiyle, üst sıra-
lardan kendine yer edinmeye çalışan
Bursa temsilcisinin müsabakası 14
Mart Cumartesi günü saat 19.00'da
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 
oynanacak.
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B tc Türk Yeni Malatyaspor galibiyetiyle
puanını 52’ye çıkaran ve averaj fazla-
sıyla liderlik koltuğuna oturan Trab-

zonspor, bu sezon deplasmanda da en çok
puan toplayan takımların başında yer aldı. Dış
sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 bera-
berlik ve bir yenilgi alan bordo-mavililer, topla-
dığı 23 puan ile bu alanda da liderlik
koltuğunda yer aldı. Trabzonspor’u, ligde ol-
duğu gibi dış saha performansında da 22 puan
toplayan Medipol Başakşehir takip etti.

En çok atan en az yiyen takım

Öte yandan Süper Lig’de geride kalan 25 haf-
talık bölümde 58 golle en çok gol atan, kale-
sinde gördüğü 27 golle de en az gol yiyen
dördüncü takım konumunda yer alan bordo-
mavililer, dış sahada da gol yollarında birçok
rakibini geride bıraktı. Trabzonspor, bu sezon
ligde deplasmanda oynadığı 12 maçta 22 gol
atıp kalesinde 12 gol görürken, dış sahada attığı
gol bakımından 23 gollü Demir Grup Sivass-
por’un ardında ikinci, yediği gol bakımından ise
Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile birlikte
zirvede yer aldı.

Puan ortalaması 2.50

Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ile yol-
ların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör-
lükten takımın başına geçen ve Trabzonspor
teknik direktörü olarak 8 maça çıkan Hüseyin
Çimşir, bordo-mavili takım ile başarıya koşu-
yor. Birinci adam olarak ilk kez görev yaptığı
Trabzonspor ile 8 lig maçında 6 galibiyet ve 2
beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Çimşir,
maç başına 2.50 puan ortalaması yakalayarak

bu alanda Süper Lig’de görev yapan teknik
adamlar arasında en yüksek puan ortalamasına
sahip isim oldu. Çimşir’i Beşiktaş’ın başında 6
maçta 4 galibiyet, 1’er beraberlik ve mağlubiyet
alarak 2.17 puan ortalaması tutturan Sergen
Yalçın ile, Medipol Başakşehir ile 25 lig ma-
çında 15 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet
alarak maç başına 2.08 puan ortalaması yaka-
layan Okan Buruk takip etti.

Nwakaeme geçen yılı aratmadı

Trabzonspor’da gole en çok katkı sağlayan
isimler arasında yer alan Anthony Nwkaeme,
Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında
kaydettiği gol ile geçen yıl attığı gol sayısına
ulaştı. 2018-19 sezonunda 27 lig maçında 10
gol kaydeden Nijeryalı hücum oyuncusu, bu
sezon ise 23 lig karşılaşmasında 10 gole ulaştı.
Süper Lig’de son iki sezonda da 10 gole ulaşan
oyuncular arasında yer alan Nwakaeme, kalan
haftalarda iki gol daha kaydetmesi durumunda
lig kariyerinde en fazla gol attığı sezona ulaşa-
cak. Nwakaeme, daha önce İsrail ekibi Hapoel
Beer Sheva forması ile 2016-17 sezonunda
ligde 11 gol kaydederek bu alanda kariyerinin
en çok gol attığı sezonunu yaşamıştı.

Novak golcü gibi

2017-18 sezonunun devre arasında Trabzons-
por’a transfer olan sol bek oyuncusu Filip
Novak, bordo-mavili takıma geldiği Ocak
2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol
atan savunma oyuncusu konumunda yer aldı.
Bu sezon Süper Lig’de 21 maçta 3 gol kayde-
den Çek futbolcu, 2,5 sezonda toplamda 65 lig
karşılaşmasında 11 gole ulaştı.

Süper Lig'in 19’uncu hafta erteleme maçında deplas-
manda Btc Türk Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup 
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Yerel gazeteler, Trabzonspor’un 19’uncu
hafta erteleme karşılaşmasında deplas-
manda 3-1 mağlup ederek liderliğe
yükseldiği Btc Türk Yeni Malatyaspor
maçının ardından ‘Zirvenin sahibi geldi’
yorumlarını yaptı. Karadeniz gazetesi,
“Vura vura, kıra kıra, şampiyonluk
geliyor, işte Fırtına”, “Evlatlarla
zirvedeyiz”, Taka gazetesi, “Şimdi sıra

sende Başakşehir”, Sonnokta gazetesi,
“Lider olunmaz, doğulur”, Günebakış
gazetesi, “Zirvenin sahibi geldi”, Kuzey
Ekspres gazetesi, “Lidere selam, yola
devam”, “Süper Lig’in 19’uncu hafta
erteleme maçında Yeni Malatyaspor’a
deplasmanda konuk olan Trabzonspor, 3-
1 galip ayrılarak liderliği Başakşehir’den
aldı” ifadelerine yer verdi. 

Trabzon
basını coştu

Oğuz milli olabilir
Gaziantep Kulübü'nün son dönemlerde gösterdiği performansla dikkat çeken tecrübeli oyun-
cusu Oğuz Ceylan, Milli takıma çağırılmasıyla ilgili yetkililerden telefon geldiğini söyledi
Süper Lig'in 26’ncı haftasında deplas-
manda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşa-
cak olan Gaziantep FK, çalışmalarını
kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sür-
dürdü. Antrenman öncesinde kırmızı-si-
yahlı futbolcular Oğuz Ceylan ve
Olarenwaju Kayode basın mensuplarına

açıklamalarda bulundu.Her futbolcu gibi
kendisinin de ay-yıldızlı formayı giyme ha-
yalinin olduğunu ve geçtiğimiz günlerde
yetkililerden milli takım için telefon geldi-
ğini açıklayan Ceylan, "Her futbolcu gibi
benim de milli takım hedefim ve hayalim
var. Bunun için mücadele ediyorum.

Olursa çok iyi olur ve onurla gider
görevimi yaparım. Bununla ilgili

milli takımdan bir telefon da geldi
zaten. Ne olur bilmiyorum ama

inşallah olur ve kadroya gire-
rim. Ben ona hazır olmaya

çalışıyorum. Her futbolcu
gibi benim de eksiklikle-

rim var. Bunları gider-
mek için çalışıyorum.

Forma şansı gelirse
bunu en iyi şekilde

değerlendirece-
ğime inanıyo-

rum. Ligin
ikinci yarı-
sında Fe-

nerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başak-
şehir gibi güçlü takımlarla oynadık. Bu
maçlarda çok iyi futbol oynadık. Bundan
sonra da rakip ayırt etmeden aynı mücade-
leyi göstermeye devam edeceğiz. O nedenle
iyi oynamaya devam edersek Alanya dep-
lasmanından da puan ya da puanlarla dö-
nebiliriz. Şuan için her şey iyi gidiyor ve
umarım böyle gitmeye devam eder" ifadele-
rini kullandı.

Asker selamı şehitler içindi

Trabzonspor maçında attığı golden sonra
verdiği asker selamı ile ilgili konuşan Ka-
yode ise, "Bu ülkede yaşıyorum ve neler ya-
şandığını biliyorum. Ben de aynı acıları ve
hisleri Türk milleti ile birlikte yaşıyorum. O
nedenle golü attıktan sonra asker selamı
vererek onlara bir armağan göndermek is-
tedim. Onları unutmadığımızı göstermek
için böyle bir kutlama yaptım. Takım için
oynamak ve takıma katkı sağlamak golle-
rimden daha önemli. Ben takıma gollerimle
de katkı sağlıyorum ama performansım sa-
dece golle ölçülmemeli. Ben antrenman-
larda çok çalışıp takıma yardımcı olmaya
çalışıyorum. Takım olarak da performansı-
mız yükseldi. İlk yarıda da aynı takımdık ve
aramıza sadece birkaç oyuncu katıldı.
Bizim takım olarak biraz daha zamana ih-
tiyacımız vardı ve takım olarak birbirimizi
tanıdık, bir şeyler paylaştık. Sonrasında da
her şey iyi olmaya başladı. Takım içindeki

uyum da zamanla gelişti ve bu da genel
performansa yansıdı" diye konuştu.

Alanya'yı yenmek istiyoruz

Her maçın kendileri için önemli
olduğunu ve 3 puanı almak iste-

diklerini belirten Kayode, "Her
hafta, her maç bizim için

yeni bir mücadele demek.
Bu haftaki Alanya maçı-

mız da böyle. Biz oraya
puan ya da puanlar

için gidiyoruz.
Umarım 3 puanla

geri döneriz ama
zor bir maç

olacağını bili-
yoruz" dedi. 

Şampiyonluk
için şans var
Demir Grup Sivasspor'un başarılı stoperi Aaron Appindangoye, Antalyaspor
maçına iddialı hazırlandıklarını belirterek, “Şampiyonluk için şansımız var” dedi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi
veren ve 4'üncü sırada yer alan Demir Grup
Sivasspor ligin 26'ncı haftasında deplas-
manda oynayacağı Fraport-Tav Antalyas-
por maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp
tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman
düz koşu ile başladı. Futbolcular daha
sonra açma-germe ve ısınma hareketleri
yaptı. Antrenman dar alanda kısa pas çalış-
ması ile devam etti. Futbolcular son olarak
çift kale maç ile antrenmanı
tamamladı. Süper Lig'de ilk defa Antren-
man öncesinde basın mensuplarına açıkla-
malarda bulunan başarılı stoper Aaron
Appindangoye, "Çok önemli bir deplas-
mana gideceğiz. Çünkü galibiyet almamız
ve puanla dönmemiz lazım. Şampiyonluk
için şansımız var. Maç maç bakıyoruz. Her
bir maç bizim için final niteliğinde. Bu
maçlardan sonra puan tablosunu görece-
ğiz. Ben Süper Lig'de ilk defa oynuyorum.
İyi bir performans sergilediğimi düşünüyo-
rum. Aslında içimde olanı gösterdim. Bu
şekilde inşallah devam edeceğim" dedi.

Kayseri için tek yol zafer
HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü
Robert Prosinecki, hafta sonu sahalarında
oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor
maçını kazanmak istediklerini söyledi. Hes
Kablo Kayserispor, bu hafta sonu konuk
edeceği BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı
hazırlıklarına devam etti. Futbolcular an-
trenmanda düz koşu, kondisyon ve pas

çalışması yaptı. Antrenmanda konuşan
Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, her
maçın final niteliğinde olduğunu belirte-
rek, "Bu hafta karşılaşacağımız Malatyas-
por maçı hepsinden biraz daha önemli.
Kasımpaşa'ya karşı kötü bir sonuç aldık.
5-1'lik mağlubiyet artan direncimizi kırdı”
dedi. 

Gaziantep FK oyuncusu
Oğuz Ceylan, milli takımda
oynamak için hazır
olduğunu söyledi.
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G aziosmanpaşa Sakarya İlk-
okulu Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen programa Gazi-

osmanpaşa Kaymakamı Numan Ha-
tipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta ile öğren-
ciler katıldı. Çevre elçisi programının
tanıtıldığı etkinlikte Gaziosmanpaşa
Belediyesi’nin okullarda verdiği eği-
timlerle çevre elçisi olan 300 öğrenciye
hoş geldin denildi. Çevre etkinlikleri
hakkında bilgilendirme ile başlayan
program, öğrencilerin şiir ve tiyatro
performanslarıyla devam etti. Geri
dönüşümün önemine dikkat çekmeyi
amaçlayan gösteriler, izleyenleri hay-
ran bıraktı. Programda Gaziosman-
paşa Belediyesi’nin düzenlediği çevre

elçisi sınavında başarılı olan öğrenci-
lere de çekilişle bisiklet ve çevre temalı
kitaplar hediye edildi.

Gözümüz arkada kalmıyor

Çevre bilincinin önemine vurgu yapan
Başkan Usta, “Hepimiz çevreyi sahip-
lenmek, korumak ve geleceğe emanet
etmek durumundayız. Siz, çevrenin
hassasiyetlerini bilen, çevreyi en iyi şe-
kilde sahiplenip en iyi şekilde koruyan
ve güzel kalmasının savunan çevre el-
çileri olarak bizleri de bu konuda uya-
rıp duyarlılığımızı artıran bir
sorumluluk ortaya koyacaksınız. Siz-
lere çevreyi emanet ederken gözümüz
arkada kalmıyor. Burada 300 öğrenci-
mizin almış olduğu çevre elçisi so-
rumluluğunu ailenizle, çevrenizle,
akrabalarınızla, diğer okullarla ve tüm

insanlarla paylaşmanız lazım” dedi.

Okullarda çevre 
eğitimleri veriliyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başla-
tılan "Sıfır Atık Projesi"ne tam destek
veren Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe ge-
nelindeki okullarda öğrencilere çevre ko-
nulu eğitimler düzenliyor. Türkiye
genelinde ilk ve tek olma özelliği taşıyan
“çevre elçisi” uygulaması kapsamında
öğrenciler çevreye, doğaya saygılı, geri
dönüşümün önemini bilen çevreci nesil-
ler olarak yetiştiriliyor. Öğrenciler, "Çevre
elçisi el kitabı ve çeşitli materyallerle de bi-
linçlendiriliyor. Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi, verdiği eğitimler sonucu ilçeye
kazandırdığı 3 bin çevre elçisi öğrenciyle
birlikte çeşitli etkinlikler yaparak top-
lumda farkındalık oluşturuyor.
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KoronavirUs 
CEM YILMAZ’I VURDU!
Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs
nedeniyle belirli sayıda insanın katılacağı
etkinliklerin yapılmasına izin verilmiyor.
Cem Yılmaz'ın Avrupa Turnesi'ndeki
Stuttgart gösterisi koronavirüs sebe-
biyle ilerleyen bir tarihe ertelendi.

Cem Yılmaz şunları söyledi: “23 Şubat
tarihinde başladığımız Avrupa Turnesi'ni
kapsayan ülkelerde alınan güvenlik ön-
lemleri, yetkili mercilere yapılan 
açıklamalar dikkate alınarak 13 Mart
2020 Stuttgart gösterisi ertelenmiştir.”

CEVRE COCUKLARA 
EMANET

Gaziosmanpaşa Belediyesi, okullarda eğitim verdiği çevre elçisi öğrencilerle birlikte geri
dönüşüm programı düzenledi. Programda konuşan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,
“Çevremiz de geleceğimiz de çocuklarımıza emanet. Gözümüz arkada değil” dedi

YEŞİL YARINLAR
ÇOK DAHA
MÜMKÜN


