
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Koronavirüs endişesiyle ofise el de-
zenfektanı alan İstanbul Barosu'na

üye avukat Gözde İşçi Güngör, internet 
sitesinden 42 liraya aldığı kendisine teslim
edilmeyen ürünün 10 gün sonra 250 liraya
satıldığını görerek, teda-
rikçi firma hakkında şikâ-
yette bulundu. Güngör,
“Ticaret Bakanlığı bu ko-
nuda haksız fiyat artışıyla
ilgili bildirimleri aldığı bir
uygulama geliştirdi. Bu
uygulamayı telefonunuza
kurarak, haksız artışları
ihbar edebiliyorsunuz”
dedi. I SAYFA 7
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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Coronavirüsü Bilim Kurulu
sonrası kameraların karşısına

geçen Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan açıklamalarda 
bulundu. Koca, ilk vakayla temas
içinde 3 yeni vakanın daha tespit
edildiğini duyurarak, Türkiye'de
vaka sayısının 5'e çıktığını duyurdu.
Koca, “İki vaka belli sınırlar 

içinde. Tedirgin
olmamalıyız,
sağduyulu 
olmalıyız. 
Yeni vaka 
çemberin içinde
yer almaktadır.
Olası temasla-
rın tespiti 
mümkün 
değildir” dedi. 

ç

Vaka sayısının 5’e 
çıktığını duyurdu

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. 

Seçim sürecinin en çok tartı-
şılan konularının başında

gelen İBB'nin ihtiyaç fazlası kiralık
araçları ile ilgili kurulan araştırma
komisyonunun 6 aylık çalışmasının
ardından hazırlanan rapor İBB
Meclisi'ne sunuldu. Komisyon 
raporunu mecliste sunan AK Partili
Meclis Üyesi Abdullah Özdemir
seçim sürecinde “İBB'de 643 yöneti-

ciye 1717 makam aracı kullanıyor”
iddiasının mesnetsiz olduğunun 
ortaya çıktığını savunarak Yenika-
pı'da sergilenen araçların ihale 
kapmasında bedelsiz tahsis edilen
müteahhit firmalara ait araçlar, 
hizmet araçları ve İBB'nin öz malı
olan araçlar olduğunu iddia etti.
Özdemir, israf konusunda kamuo-
yunun yanıltıldığını belitti.  
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iMAMOĞLU’NUN ARAÇ iDDiASI MESNETSiZ

Rapora CHP ve İYİ Parti
grubu muhalefet şerhi düştü.

Raporun ve muhalefet şerhlerinin
sunulduğu meclis oturumunda İBB
Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık
Balyalı, kiralık araçlarla ilgili son 
bilgileri paylaştı. Balyalı, iki seçim
arasında iade edilen araç sayısının
daha önce açıklandığı gibi 517 değil
907 olduğunu söyledi. Özel Kalem

Müdürlüğü'nde 120 adet araç 
gözüktüğüne dikkat çeken Balyalı,
“İsim vermeyeceğim ama bu araçlar
arasında bazı hanımefendilerin,
bazı çocukların, oğulların, kızların,
akrabaların, damatların olduğunu
sistemde isim isim görüyoruz. 120
aracın 3 tanesi Audi A6, 4 tanesi
Mercedes, 8 Skoda süper V, 8 tanesi
Volkswagen” dedi. I SAYFA 9
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ÖZEL KALEM’DEN AKRABALARA ÖZEL TAHSiS

SAYFA 5

Aşı’layamıyoruz

İlke DUYAN SAYFA 9

Corona 

İlhami IŞIK

Avcılar'da ömrünü tamamlamış
riskli binaların, olası depreme karşı

güçlendirilmesini sağlayacak olan imar
plan değişikliği notu, altı aydır İBB Mecli-
si'nin onayını bekliyordu. İlçede önemli 
bölümü kooperatifler tarafından yaptırılan
4 kattan yüksek binaların yenilenmek isten-
mesi halinde buna izin verilmemesi nede-
niyle mevcut sorunun aşılması amacıyla
Avcılar Belediye Meclisi’nde oy birliği ile

alınan kararda mevcut imarlı, ruhsatlı
binaların kat sayıları ‘Saklı hak’ kabul
edilerek, onaylanması için İBB Meclisi’ne
gönderilmişti. Bu öneri, tüm partili üyelerin
oybirliği ile kabul edildi. Her ay meclis 
oylamasının yapılacağı gün komisyonda
1 saat süreyle ‘Oturma eylemi’ yapan
Turan Hançerli, “İBB Meclisi’ni
kutluyorum. Gazamız mübarek olsun”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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UMUT VEREN HABER

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Ateş Kara, corona virüs hastalarına
destek tedavisi uygulandığını belirte-
rek, “Bazı HIV ilaçlarının ve bazı
sıtma ilaçlarının bir miktar etkili 
olduğunu biliyoruz. Direkt bir şe-
kilde yüzde yüz etkili olmasa da etki 
gösterdiklerini
ve virüsü zayıf-
lattıklarını bili-
yoruz. Şu anda
bu iki hastamıza
da bu ilaçlar
ulaştırıldı ve 
kullanımına
başlandı. Bu
bizim için bir
avantaj” dedi.
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Bazı HIV ilaçları
virüse iyi geliyor
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avCılar iSTediGini aldı

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Emmy

ödüllü Amerikalı sinema
oyuncusu, yönetmen ve ya-
pımcı John Malkovich ile 
4 sanatçı arkadaşını, Emir-
gan'daki Beyaz Köşk'te
ağırladı. Malkovich'in, Ko-
ronavirüs salgınına önlem
amacıyla eldiven takması
dikkat çekti. Malkovich ve
davetlilerin eline kolonya

döküldü. İstanbul'a bir dizi
sanatsal etkinlik ve film çe-
kimi için geldiklerini belir-
ten Malkovich, 2 yıl önce
de guletle Türkiye kıyılarını
gezdiklerini kaydetti. İma-
moğlu'na İstanbul'da ger-
çekleştirdikleri etkinliklerle
ilgili bilgi veren Malkovich,
bu süreçte kendisine Ata-
türklü kol düğmesi hediye
edildiğini söyledi. 
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Ekrem İmamoğlu'nun, Yenikapı Miting Alanı'nda sergilediği araçları araştırmak üzere 
kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporunun yankıları devam ediyor. Raporun
Meclis'e sunulması üzerine açıklama yapan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Özel Kalem
Müdürlüğü bünyesindeki araçların aile bireylerine, damatlara tahsis edildiğini iddia etti

HER AY BiR SAAT OTURMA EYLEMi YAPTIAvcılar’da 
riskli binalarda

deprem 
korkusuyla

yaşayan yüz
binlerce insanın

hayatını 
etkileyecek

imar plan notu
değişikliği 
6 ay sonra

İBB Meclisi’nde
oy birliğiyle
kabul edildi
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DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU MALKOVİCH ÖNLEMİNİ ALDI

Ekrem
İmamoğlu

John 
Malkovich

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, cuma namazını

Üsküdar'da bulunan Hz. Ali
Cami'nde kıldı. Erdoğan'ın 
evinin önünde ve camide bulu-
nan bazı korumaların eldiven
taktığı görüldü. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın camiden çıktığı

sırada ise korumalardan birinin
elinde termal kamera olduğu
gözlendi. Camide sabah saatle-
rinde de dezenfekte çalışmaları
yapıldı. Erdoğan, cuma nama-
zının ardından Karacaahmet
Mezarlığı'nda anne ve babası-
nın kabrini ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı’na
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42 liralık ÜrÜn 
250 liraya ÇıkTı
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AKADEMİSYENLER ELEŞTİRDİ

Harvard, Stanford, Oxford
gibi dünyanın önde gelen 

üniversiteleri koronavirüsü nedeniyle
yaz sonuna kadar tatile girip online
eğitime geçti. Türkiye'de ise online
eğitime geçen üniversite rektörleri
YÖK'ten uzaktan eğitime geçmeme-

leri konusunda
uyarı mektubu
aldı. Türkiye'de
alt yapısı hazır
olan üniversite-
lere yasak 
getirilmesi 
akademisyenle-
rin yoğun 
tepkisine 
sebep oldu.

ç

YÖK’ün mektubu
yoğun tepki aldı

Ateş Kara

İSTİKLAL ŞAİRİ UNUTULMADI

İstiklal Marşı’nın kabul edilişi-
nin 99. yıldönümü vesilesiyle

düzenlenen programda konuşan
edebiyatçı Ahmet Yapıcı, Mehmet
Akif’in sınırları aşan bir şair oldu-
ğunu belirterek, “Akif’in yazılarında
ve şiirlerinde hep vatan vardır.
Çünkü Akif
doğduğu 
günden Cum-
huriyetin kuru-
luşuna kadar
her gün vatan
toprağından bir
parçasının 
koptuğuna şahit
olmuştur”
dedi.  I SAYFA 4
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Akif, sınırları 
aşan bir şairdi

Ahmet Yapıcı

BEŞİNCİ KEZ DÜZENLENDİ

Çanakkale Savaşı’nda kahra-
manlıklarıyla destan yazan

57. Alay’ı anmak adına düzenlenen
yürüyüşün başlangıcı bu yıl beşinci
kez Beylikdüzü’nde yapıldı. 
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve 
Sanat Merkezi önünde başlayıp
Beylikdüzü Belediye binası önünde 
gerçekleşen törenle son bulan 
yürüyüş sonrasında topluluk, 
Tekirdağ’a yolcu edildi. I SAYFA 4
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Beylikdüzü’nde 
57. Alay’a vefa

Yekta Saraç
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Süper Lig'de Pazar günü oynana-
cak derbi maç öncesi ev sahibi
Galatasaray müsabakaların ilk
yarısında, Beşiktaş ise ikinci yarı-
sında attığı gollerle dikkati çeki-
yor. Galatasaray geride kalan 25
haftada attığı 44 golün 27'sini ilk
yarıda kaydetti. I SAYFA 15

İSTİSmarCılara
Sıkı DeNeTİm!

İBB, virüs salgınını istismar
ederek aşırı fiyat artışı yapan

işletmeleri mercek altına aldı. Sahaya
inen İBB Zabıtası, 222 iş yerinde 
denetim yaptı. Fiyat etiketi hükümle-
rine uymayan 35 iş yeri hakkında
yasal süreç başlatıldı. I SAYFA 5
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HABERİN DEVAMI SAYFA 7

Gözde
İşçi Güngör

Turan
Hançerli

Corona’ya karşı 
eldivenli önlem

İyİ uyuyaN 
alzheimer olmaz

ara CİNSler 
TarTıŞmaSı!

DamaTlarıN alTıNa
SıFır araC CekılmıS

Fahrettin Koca

Derbinin 
şifresi gol!

kameralı TakİP



M edipol Mega Üniversite Hasta-
nesi Onkoloji Cerrahisi Bölü-
münden Prof. Dr. Mustafa

Öncel, 1-31 Mart Dünya Kolon Kanseri
Farkındalık Ayı kapsamında bu kanser tü-
rüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bu-
lundu. Prof. Dr. Öncel, erken dönemde
kalın bağırsak kanserinin pek bir belirtisi
olmadığını belirterek “Kalın ba-
ğırsak kanseri hastalarında
bulgular genellikle hastalık
biraz daha ilerleyince or-
taya çıkar. En başta gelen
şikayetler makattan ka-
nama ve dışkılama alış-
kanlığında meydana
gelen değişikliklerdir.
Özellikle dışkının üze-
rinde veya içine karışmış,
koyu renkli ve berabe-
rinde sümüksü yapılarla be-
raber olan kanama çok
uyarıcıdır ve hastaların
mutlaka hekime baş-
vurmasını gerektirir”
ifadelerini kullandı.

Hastalık çok
sinsi ilerliyor

Kalın bağırsak kan-
serinin çok nadir
ağrıyla kendini gös-
terdiğine değinen
Prof. Dr. Öncel,
şöyle devam etti:
“Hastalarda kansızlık,
hızlı kilo kaybı, sarılık,
karın içerisinde bir kitlenin
ele gelmesi gibi şikayetler gö-
rülebilir, ancak bunlar daha da
ilerlemiş hastalığın bulgularıdır.
Seyrek olarak tümörün oluşturduğu
ani ve yoğun kanama, delinmenin sebep
olduğu şiddetli karın ağrısı veya tıkanma-
nın yol açtığı kusma ve karın şişliği nede-
niyle hastalar acil kliniklere başvurabilirler.
Bu durumda hastalarda genellikle acil
ameliyat gerekir. İlk teşhis alan hastalarda
hastalığı açıkladığımda ‘ama, hocam hiç
ağrım, sızım yoktu’ diye bir ifadeyi çok sık

duyarım. Şunun altı çizilmesi gerekiyor ki;
kalın bağırsak kanseri çok ender olarak
ağrı ile karşımıza çıkar. Ağrının olmaması
yaşı gelen hastalarda rutin tarama proto-
kollerine dahil olmayı engellememeli.”

Taramayı geciktirmeyin

Prof. Dr. Öncel, kolon kanse-
rinde taramaların

oldukça ha-
yati önem

taşıdı-
ğına

işa-
ret ederek,

şu bilgileri paylaştı: “Belirli bir yaşa gelmiş
kimse kalın bağırsakla ilgili hiçbir şikayeti
olmasa bile bazı testler yapılarak kanser
veya kanser öncesi lezyonların varlığı açı-
sından kontrol edilebiliyor. Burada altı çi-
zilmesi gereken nokta kişinin hiçbir

şikayetinin olmaması. Zaten bir şikayet
varsa o kişide ciddi bir hastalık olup olma-
dığının anlaşılması için her türlü tetkik ya-
pılıyor. Kalın bağırsak kanseri için tarama
50 yaşından itibaren başlıyor. Çeşitli pro-
tokoller olmasına karşın temel olarak ko-
lonoskopi, yani makattan girilen bir
hortumla kalın bağırsağın içeriden gözlen-
mesi veya gaitada kan bulunup bulunma-
dığının araştırıldığı gaitada gizli kan testi
yapılmasını veya bunların kombinasyo-
nunu içeriyor. Hastalarımız endişelenme-
sinler günümüzde kolonoskopi becerikli
ellerde çok az ağrı ve minimal komplikas-
yon riskiyle yapılabiliyor. Testler yıllar içe-

risinde yenileniyor. Bu sayede kanseri
keşfedilen hastaları bazen ameliyat

bile etmeden aynı işlem sırasında
endoskopik olarak tedavi

etmek de mümkün olabili-
yor."

Evrelere göre tedavi
uygulanır

Kalın bağırsak kanseri teda-
visinde son yıllarda gelişme-
ler yaşandığına dikkat
çeken Prof. Dr. Öncel,
“Tanı alan hastada çeşitli
görüntüleme yöntemle-
riyle evreleme yapılır.” dedi
ve ekledi: “Çeşitli evrelerde
değişik tedavi argümanları

ön plana çıkar, ancak cer-
rahi hastaların büyük bir kıs-

mında en önemli silahımızdır,
öyle ki; cerrahın tecrübesinin

kendi başına hastanın sağ kalı-
mını etkileyen bir faktör olarak altı

çizilmesi gerekir. Son yıllardaki en
önemli gelişme laparoskopik (kapalı)

veya robotik yöntemlerle yapılan ameliyat-
lardır. Laparoskopik veya robotik cerrahi
açık yönteme göre çok değişik açılardan
avantaj taşıyor. Hastanın ağrısı azalıyor,
daha az kanamaya yol açıyor, solunum
fonksiyonlarını daha az etkiliyor, hastanın
bir an önce normal yaşantısına devam et-
mesini sağlıyor, hatta hasta kemoterapiyi
daha erken almaya başlayabiliyor." DHA
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Kalın bağırsak kanserinin sinsice ilerlediğine, bu nedenle de 50 yaşından itibaren düzenli tarama yapılmasının çok
önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Öncel “Bu kansere karşı en başta beslenme gözden geçirilmeli. Yüksek
kalorili, yüksek proteinli, liften fakir, kızarmış ve konserve edilmiş yiyeceklerden kaçınılmalı, bol su tüketilmeli” dedi
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Prof. Dr. Öncel, kalın bağırsak kanserine yakalanmamak için
dikkat edilmesi gereken hususları ise şu şekilde sıraladı: “En
başta beslenme özelliklerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor.

Yüksek kalorili, yüksek proteinli, liften fakir, kızarmış ve konserve
edilmiş yiyecekler bağırsak fonksiyonlarımızı olumsuz olarak etki-
lediklerinden günlük diyetimizde taze sebze ve meyveyle lifli gıda-

lara daha fazla yer açmalıyız. Hatta beyaz ekmek yerine çavdar,
yulaf gibi esmer olanları tercih edin. Tuzlanmış, tütsülenmiş, du-

manlanmış yiyeceklerden sakının. Bol su içmek yaşamımızın
ayrılmaz bir parçası olmalı. Hayatımızda mutlaka spor ve eg-
zersizin yeri olmalı. Fazla kalorili yiyecekler ve obezite kalın

bağırsak kanseri için de risk oluşturuyor. Sigara başta
olmak üzere bilinen kanserojenleri zaten her gün ye-

terince kanser yapıcıyla yüzleşen vücudumuzdan
uzak tutmalıyız. Bunların hepsini gerçekleşti-

recek olsak bile yine de kanserle yüzle-
şebileceğimizi unutmamak

gerekiyor.”

İyi uyuyan
alzheimer

olmaz

Acıbadem Taksim
Hastanesi Nöroloji
Uzmanı ve Acıbadem
Üniversitesi Nöroloji 
Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Dr. Mustafa Seçkin,
iyi uyuyan insanların
alzheimera yakalanma
olasılığının çok az
olduğunu söyledi

Beyin sağlığına dikkat çekmek ama-
cıyla her yıl Mart ayının üçüncü haftası
Dünya Beyin Farkındalığı Haftası ola-

rak kutlanıyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Nöro-
loji Uzmanı ve Acıbadem Üniversitesi Nöroloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Seçkin,
son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların, Alzhei-
mer ve Parkinson hastalığı gibi çağın korkulu nö-
rodejeneratif hastalıkları ile uyku arasında iki
yönlü ilişki bulunduğunu ortaya koyduğunu belir-
terek “Yani uyku bozukluğu, bu iki önemli hastalı-
ğın riskini artırabildiği gibi, Alzheimer ve
Parkinson hastalığının ilk bulgularından biri de
olabiliyor. Alzheimer hastalarındaki unutkanlık,
isimlendirme güçlüğü gibi bilişsel bozukluklar
veya Parkinson hastalığındaki el titremesi, hareket-
lerde yavaşlama gibi motor bulgular başlamadan
10-20 yıl önce kişide uyku bozuklukları ilk bulgu-
lar olarak başlayabiliyor. Yapılan bilimsel çalışma-
lar; özellikle REM uykusu davranış bozukluğu adı
verilen, uyku sırasında kişinin rüyasını yaşıyor-
muşçasına kollarını, bacaklarını aşırı hareket ettir-
diği, bazen bağırma şeklinde sesler çıkarabildiği
spesifik bir uyku bozukluğunun nörodejeneratif
hastalıkların yıkıcı yansımaları ile direk ilişkili ol-
duğunu ortaya koyuyor” diyor.

Beyni maddelerden temizliyor!

Sağlıklı bir uykunun amiloid denilen ve Alzheimer
oluşumunda önemli bir yere sahip olan toksik
özellikteki proteinin beyinden temizlenerek atılma-
sına katkıda bulunduğunu vurgulayan Dr. Mus-
tafa Seçkin şöyle konuşuyor: “Henüz bu yılın
başında yayınlanan bir çalışmada sağlıklı genç bi-
reylerin, bir gece uykusuz bırakıldıktan sonra be-
yinlerindeki amiloid ve tau proteinlerinin
miktarlarının arttığı gösterilmiştir. Alzheimer has-
talığında beyin fonksiyonlarının bozulmasına, za-
manla hücre ölümüne ve beyin hacminin
küçülmesine yol açan patolojinin sorumlusu ola-
rak kabul edilen anormal yapıdaki amiloid ve tau
proteinleri uyku sırasında beyinden doğal olarak
temizlenip uzaklaştırılır. Dolayısıyla kaliteli ve dü-
zenli uyku Alzheimer hastalığı açısından risk taşı-
yan bireylerde patolojik süreci yavaşlatan,
hastalığın başlama yaşını geciktiren ve tanı almış
hastalarda hastalığın ilerleme hızını yavaşlatan en
önemli ve doğal etkenlerden biridir. Bu nedenle
genç yaşlardan itibaren doğru uyku alışkanlığı
edinmek sağlıklı beyin yaşlanması için büyük
önem taşımaktadır.”

Çok fazla tuz tüketmeyin
Tuz, vücutta sıvı dengesinin korunması,
hücrelerin sağlıklı olarak çalışabilmesi, sinir
ve kas fonksiyonlarının sağlanması ve tan-
siyonun dengelenmesinde önemli rol oynu-
yor. Bütün bu faydalarına rağmen
gereğinden fazla miktarlarda tuz tüketmek
kalp ve damar hastalıklarından böbrek yet-
mezliğine kadar birçok hastalığa neden ola-
biliyor. Türkiye’de tuz tüketimi dünya
ortalamasının çok üzerinde yer alı-
yor. Memorial Etiler Tıp Mer-
kezi İç Hastalıkları
Bölümü’nden Uz. Dr.
Haluk Mumcu-
oğlu,”12-18
Mart Dünya
Tuza Dik-
kat Haf-
tası”
kap-
sa-

mında tuz tüketiminde dikkat edilmesi ge-
rekenler ve aşırı tuz tüketiminin sağlığa za-
rarları hakkında bilgi verdi.

Tuz miktarı 5 gramın altında olmalı

Tuz, sodyum ve klorür bileşenlerinden oluş-
maktadır. Tuzun yaklaşık % 40’ı sodyum-
dur.

Yetişkin bir insanın günlük olarak alması
gereken tuz miktarı ortalama olarak 5 gra-
mın altında olmalıdır. Sodyum tüketiminin
de yaklaşık 2 gramın altında olması gerek-
mektedir. Dünyada ortalama tuz tüketimi 9
ile 12 gram arasındadır. Türkiye de ise orta-
lama tüketim 17-18 gram civarındadır. Bu
oran Dünya Sağlık örgütü önerisinin ve

dünya ortalamasının çok üzerindedir. Son
yıllarda toplumun bilinçlenmesiyle

tuz kullanımı biraz azalmış
olduğu gözlemlenmekte-

dir ancak bu tüketim
miktarının da

halen yüksek
olduğu bir

gerçektir.

Modanın 
ilkbahar hali

Brooks Brothers İlkbahar
Kadın 2020 Koleksiyonunda
Kreatif Direktör Zac Posen il-

hamını Hamptons kıyı şeridi boyunca
uzanan beyaz kumsallardan alıyor. Ko-
leksiyonun zamansız stilini proporsiyon
ve feminen yapısı ile harmanlayarak giyi-
lebilir formlara taşıyor. Kırmızı, beyaz ve
mavi renk paletinin yanı sıra güneş ışığı ile
parlayan yumuşak beyazlar, deniz kabuğu
tonları, pastel bebe mavisi ve gül pembe-
lerinden oluşan renk paleti Brooks Brot-
hers İlkbahar Kadın 2020 oleksiyonu’nda
hayat buluyor. DHA

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

trakya Halkının 
GÖzDEsİ Öz kEŞan

Şişli'de takip ettiği iki kadından birisinin kıyafetini yırtarak ziynet eşyaları ve çantasını almaya çalışan, diğer
kadının ise halka şeklindeki altın küpelerini çekip koparan Nijeryalı kadın, çevredekiler tarafından yakalandı

Ş işli Halaskargazi Cadde-
si'ndeki bir iş merkezinin
önünde dün saat 16.00

sıralarında meydana gelen
olayda iddiaya göre Nijeryalı
Goodness İfeoma E. (30) adlı
kadın, caddede yürüyen Tülay
K. adlı kadını takip etmeye baş-
ladı. İş merkezinin girişinde ka-
dını sıkıştıran Nijeryalı kadın,
kıyafetlerini yırtarak, üzerindeki
ziynet eşyaları ve çantasını al-
maya çalıştı. Çevredekiler, bu
durumu 'Tartışma' olarak değer-
lendirerek, iki kadını ayırdı.

Kulağındaki küpeleri
kopardı

Goodness İfeoma E. yaklaşık 20
metre ileride bu kez Hanriyet K.
adlı kadını takip etmeye başladı.
Bir süre takip ettiği Hanriyet
K.'dan üzerindeki ziynet eşyala-
rını vermesini istedi. Hanriyet
K., bu istek üzerine uzaklaş-
maya çalıştı. Nijeryalı kadın, ka-
dının kulağındaki büyük halka
şeklindeki altın küpelerini çeke-
rek bir bölümünü koparıp
aldı.  Hanriyet K., çığlık atarak
yardım isterken, diğer yandan
gaspçı kadını durdurmaya da
çalıştı. Kadının çığlıklarını du-

yanlar duruma müdahale ede-
rek, Nijeryalı kadını yakaladı.
Goodness İfeoma E., müdaha-
leye rağmen küpeleri verme-
mekte direndi. Goodness
İfeoma E., elindeki küpe parça-
larını havaya fırlatıp attı. Kadını
yere yatıran çevredekiler, du-
rumu polis ekiplerine bildirdi.
Gelen ekipler, Nijeryalı kadını
gözaltına almak istedi. Ancak,
kadın buna da direndi. Uyuştu-
rucu kullanmış olabileceği veya
bağımlılık krizine girmiş olabile-
ceği değerlendirilen kadın, elle-
rine ters kelepçe takılarak
güçlükle polis ekip aracına bin-
dirilebildi.

Parmaklarını geçirdi

Nijeryalı kadından şikayetçi olan
Hanriyet K., yolda yürüdüğü sı-
rada böyle bir olayla karşılaştı-
ğını anlatırken, "Pastanenin
önündeydim. Karşıdan geldi.
Kulağımda altın halka küpem
vardı. Parmağına geçirdiği gibi
çekip aldı. Küpeleri vermek iste-
medi ve kaçmadı; 'O benim' diye
avucunda sıktı. 4-5 kişi yardı-
mıma geldi. Ama avucundan
alamadık. Ne içtiyse 
bilemiyorum" dedi. DHA

Hırsız kaDını 
vatanDas yakalaDı

Hafriyat kamyonu az daha can alacaktı
Büyükçekmece'de in-
şaata kum boşaltan hafri-
yat kamyonu devrildi.

Devrilme anı kameralara yansırken,
yoldan geçen anne ve kızı kamyonun
altında kalmaktan son anda kur-
tuldu. Kaza, Fatih Mahallesi Veysel
Karani Caddesi'nde saat 11.45'te
meydana geldi. Adem Deniz'in kul-
landığı 34 AG 5595 plakalı hafriyat

kamyonu ile bir bina inşaatına kum
getirdi. Hafriyat kamyonu yükünü
boşalttığı sırada devrildi. Kazayı gö-
renler ve işçiler kamyon içerisinde
kalan sürücünün yardımına koştu.
İşçiler kamyonun camını kırarak sü-
rücüyü kurtardı.

Son anda kurtuldular

Kaza anı ise güvenlik kameralarına

saniye saniye yansıdı. Görüntüle-
rinde hafriyat kamyonu devrilmeden
5 saniye önce pazardan dönen anne
ve çocuğu kamyonun yanından geçi-
yor. Bir otomobil sürücüsü de kam-
yonun devrileceğini fark ederek geri
manevra yaparak kamyondan kaçı-
yor.  Daha sonra kamyon devrilir-
ken, işçiler kamyon sürücüsünü
kurtarmak için koşuyor.

Soruşturma
devam ediyor

Görgü tanıklarından biri, bağrışma sesleri üzerine dönüp baktı-
ğını anlatırken, "Kırmızı montlu kadın iş merkezine sığınmıştı.
Yabancı kadın ileri doğru yürüdü, pastanenin önündeki bir ka-
dının kulağına yapıştı. Halka şeklindeki küpesini kopardı. 2-3
kişi küpeyi zorla aldı. Polis çağırdık" diye konuştu. Gözaltına alı-
nan Goodness İfeoma E. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Özbek kadına kapkaç şoku
Kadıköy'de kaldırımda yürüyen Özbek kadının yanına gelen bir kişi önce polis olduğunu söyleyerek
kimlik kontrolü yaptı sonra kadının çantasını çalıp otomobile binerek kaçmaya çalıştı

Olay, Kadıköy Feneryolu Ma-
hallesinde 8 Mart'ta sabah saat
10.00 sıralarında meydana

geldi. Kaldırımda yürüyen Özbekistan
uyruklu Gulshanoy D.'nin yanına gelen
bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Ar-
dından kadının pasaport ve oturma iznini
görmek istediğini söyledi. Gulshanoy D. ,
polis olduğunu düşündüğü kişiye çanta-
sındaki evraklarını gösterdi. Özbek kadı-
nın evrakları göstermesinin ardından
polis olduğunu söyleyen şüpheli, kadının
çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak ken-
disini bekleyen otomobile bindi. Kapkaççı
otomobille hızla uzaklaşmaya çalışırken,
kadın çantasını kaptırmamak için diren-
mek isteyince metrelerce yerde sürüklendi.
O anlar saniye saniye güvenlik kamerala-
rına yansıdı.

Cezaevine gönderildi

Şüphelilerin yakalanması için çalışma baş-
latan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye
aldı. Emniyet ekipleri, kendisini polis ola-
rak tanıtan ve kapkaç yöntemiyle Özbek
kadının çantasını çalan şüphelinin Azer-
baycan uyruklu Rahib Sadıx S.(39) oldu-
ğunu belirledi. Şüpheli aynı gün Fatih'te
yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli em-
niyetteki işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

Pazarcılar 
birbirine girdi

Ne bakıyorsun dayağı!

Maltepe'de pazarcılar arasında
çıkan yer kavgası sonucunda 7 kişi
yaralandı. Yaralılar ambulanslarla
çevre hastanelere kaldırıldı

Olay, saat 18.30 sıralarında
Maltepe Girne Mahallesi Ata-
türk Caddesi üzerinde mey-

dana geldi. Pazarda, amca çocukları
oldukları öğrenilen iki pazarcı arasında
tezgah yeri tartışması yaşandı. Tartışma
kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga,
diğer pazarcıların araya girmesiyle son-
landı. Daha sonra bu pazarcıların yakın-
larının pazara gelmesiyle kavga tekrar
alevlendi. Bir taraf karşılarındaki pazarcı-
ları bıçaklarken diğer taraf ise silah çekti
ve pazara gelen vatandaşların içinde ateş
etmeye başladı. Bıçaklı grup, otomobille-
rine binip kaçtı. Kavga ettikleri silahlı pa-
zarcılar ise kendi araçlarına binerek kaçan
pazarcıların önünü kesip silahla ateş ettik-
ten sonra olay yerinden kaçtı. Olayda 2'si
silahla olmak üzere toplam 7 kişi yara-
landı. İhbar üzerine olay yerine çok sa-
yıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere
kaldırıldı. Olayın ardından pazar alanına
gelen polis ekipleri, tezgahların etrafında
güvenlik önlemi aldı. Silahla saldırıya uğ-
rayan otomobil ise, yapılan incelemelerin
ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. Ha-
beri alan yaralıların yakınları Kartal Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi'ne akın etti.
Polis ekipleri, hastanenin önünde yoğun
güvenlik önlemleri alırken bölgeye çevik
kuvvet ekipleri sevk edildi. Olayla ilgisi
bulunan bir grup şüpheli, polis tarafından
gözaltına alındı.

Bir şey olur diye korktuk

Bir pazarcı yaşanan olayla ilgili, “Amca
çocukları, orada tartıştılar. Esnaflar araya
girdi, yatıştılar. Yarım saat sonra diğer
amcasının çocuğu geldi. Ondan sonra bir
baktım tak tak tak 2-3 tane ses. Bir tane
yaralı vardı. Çok kalabalıktı" dedi. Bir
başka pazarcı ise, “Millet kaçtı, Allah ko-
rusun birisine kör kurşun gelir bir şey olur
diye ondan korktuk" diye konuştu. DHA

esenyurT'Ta 3 kişi, bir genci
onlarca kişinin ortasında tekme
ve yumruklarla dövdü. Mahalle-

linin araya girmesiyle 3 saldırgan kaçtı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden yola
çıkan polis saldırganları yakaladı. Esen-
yurt meydanında yaşanan olayda yüzde
80 şizofreni raporu bulunan 32 yaşındaki
Gökhan Taş, iddiaya göre sokakta yürür-
ken 3 kişinin sözlü tacizine uğradı. Şakir
T., Emrah B. ve Selçuk Ö. adlı kişiler,
kendi kendine konuşan gence "ne bakıyor-
sun" diye bağırdı. Şizofreni hastası Gök-
han Taş ise "Size bakmadım, kendi kedime
bazen konuşu-
yorum" dedi. 3
saldırgan buna
rağmen Gök-
han Taş'ı sokak
ortasında
tekme ve yum-
ruklarla darp
etti. Dayak
yiyen hasta
gencin yardı-
mına çevrede-
kiler yetişti. 

Mahalleli polise haber verdi

Mahalleli, saldırganları ayırdıktan sonra
polise haber verdi. 3 saldırgan ise buradan
kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, gü-
venlik kamera görüntülerini inceleyerek 3
saldırganı yakaladı. 3 şüpheli, emniyetteki
ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sal-
dırı anı ise saniye saniye güvenlik kamera-
larına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin
hasta genci, dövdüğü görülüyor.

Dördüncü
kattan düştü!

kadıköy'de 6 katlı
binanın 4. katındaki
pencereden binanın

arka tarafına düşen kişi ağır ya-
ralandı. İtfaiye, polis ve sağlık
ekipleri yaralıyı kurtarmak için
seferber oldu. Olay saat 09.00'da
Hasanpaşa Mahallesi Ali Ruhi
Sokak'ta meydana geldi. İddia-
lara göre 6 katlı binanın 4. ka-
tında oturan Orkun Korkmaz,
henüz bilinmeyen bir nedenle
pencereden düştü. Binanın arka
tarafında bulunan kömürlüğün
çatısına düşen Korkmaz ağır ya-
ralandı.

Sesi duyduk çok korktuk

Binada yaşayanlar durumu it-
faiye, sağlık ve polis ekiplerine
haber verdi. İhbar üzerine olay
yerine gelen sağlık ekipleri yara-
lıya ilk müdahaleyi düştüğü
yerde yaptı. İtfaiye ve polis ekip-
leri de merdiven koyarak yaralıyı
indirme çalışmalarına katıldı.
Sedyeye konulan yaralı ekiplerin
yardımıyla aşağıya indirildi.
Orkun Korkmaz ambulansla
Haydarpaşa Numune eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldı-
rıldı. Görgü tanıkları "Bir ses
duyduk binanın arka tarafında
çok korktuk. Yaralıyı görünce
hemen ekiplere haber verdik"
diye konuştu. Polisin olayla ilgili
çalışması devam ediyor.

Sevgili dehşeti!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde,
Azerbaycan uyruklu Günay
Seferova (42), sevgilisi Tarık T.

(48) tarafından 8 yerinden bıçaklanarak
öldürüldü. Kazımiye Mahallesi Yakut
Sokak üzerindeki bir apartman daire-
sinde, oğlu ve kızı ile birlikte yaşayan
Azeri Günay Seferova, evine gelen erkek
arkadaşı Tarık T. ile henüz bilinmeyen
nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Tarık
T., yanında getirdiği bıçakla Seferova'yı
boynu ile vücudunun çeşitli yerlerinden
yaraladı. 8 bıçak darbesi alan Seferova,

olay yerinde haya-
tını kaybetti. Tarık
T. ise polis merke-
zine giderek, teslim
oldu.  Katil zanlısı-
nın verdiği bilgi
üzerine eve gelen
polis ekipleri,
Günay Seferova'nın cansız bedenini
buldu. Cumhuriyet savcısının inceleme-
sinin ardından Seferova'nın cesedi,
Çorlu Devlet Hastanesi morguna 
götürüldü. DHA

KADININ 

KÜPESİNİ

KULAĞINDAN

ÇALACAKTI



Ç anakkale Savaşı’nın başlan-
gıcı sayılan Anzak Çıkartma-
sı’nı durdurmak için

canlarını ortaya koyarak düşmanın
üzerine yürüyen ve kahramanlıkla-
rıyla adını tarihe yazdıran 19. Tü-
men’e bağlı 57. Piyade Alayı’nı
anmak için düzenlenen vefa yürü-
yüşü bu yıl beşinci kez Beylikdü-
zü’nden start aldı. Beylikdüzü
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nin
önünden başlatılan uğurlama yürü-
yüşüne, Beylikdüzü Belediyesi 2.
Başkan Vekili Müslüm Akülker, Be-
lediye Meclis Üyeleri, Atatürkçü Dü-
şünce Derneği Beylikdüzü Şubesi
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Beylikdüzü Belediye binası önünde
sona eren yürüyüşte, 26.27.57. Alay-
ları Yaşama Araştırma Gönüllüleri
Derneği üyeleri, 6 gün sürecek ve 18

Mart’ta Çanakkale’de son bulacak
yürüyüş için Tekirdağ’a yolcu edildi.

Beylikdüzü’nden başlıyoruz

26.27.57. Alayları Yaşama Araş-
tırma Gönüllüleri Derneği Yürüyüş
Komitesi Koordinatörü Levent
Yavuz, Beylikdüzü Belediye Binası
önünde yaptığı konuşmada “Çanak-
kale’de kahramanca mücadele ede-
rek tamamının şehit olduğu bir
alayın anısına bu biz yürüyüş yapı-
yoruz.  Yürüyüşümüzün 10. yılında
da yine ilk önce Beylikdüzü’nden
başlamak istedik. Çünkü bu ordu-
nun toparlanma sürecinin ilk temel-
leri Beylikdüzü-Haramidere
mevkiinde atılmıştı. 57. Alay süre-
cinde bizimle birlikte olduğu için ve
bizleri desteklediği için Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık’a ve Beylikdüzü Belediyesi’ne
teşekkür ediyorum” dedi.
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Çanakkale Savaşı’nda kahramanlıklarıyla destan yazan 57. Alay’ı anmak adına düzenlenen yürüyüşün başlangıcı
bu yıl beşinci kez Beylikdüzü’nden yapıldı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi önünde başlayıp 
belediye binası önünde gerçekleşen törenle son bulan yürüyüş sonrasında topluluk, Tekirdağ’a yolcu edildi

57. ALAY’A VEFA

İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 99. Yıldönümü vesilesiyle
düzenlenen programda konuşan edebiyatçılar Ahmet Yapıcı,
Mehmet Akif’in sınırları aşan bir şair olduğunu belirterek,
"Akif’in yazılarında ve şiirlerinde hep vatan vardır" dedi

TürKiye Büyük Millet
Meclisi'nde 12 Mart
1921'de yapılan otu-

rumda Türkiye'nin milli marşı ola-
rak İstiklal Marşı’nın kabul
edilişinin 99. Yıldönümü vesilesiyle
Bağcılar Belediyesi anlamlı bir et-
kinliğe ev sahipliği yaptı. Mehmet
Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde
yazar Aziz Erdoğan’ın moderatör-
lüğünde gerçekleşen “Halkın sesi
Mehmed Akif” isimli programa
edebiyatçılar Ahmet Yapıcı ve Tah-
sin Yıldırım katıldı. Programda Ya-
pıcı ve Yıldırım yaptıkları
sunumlarla bağımsızlığımızın sim-
gesi, milli birlik ve beraberliğimizin
ifadesi İstiklal Marşımızın kabu-
lünü kutlarken eseri kaleme alan
İstiklal Şairi Mehmet Akif Er-
soy'u da andı.

Şiirlerinde vatan vardı

Akif’in sınırları aşan bir
şair olduğunu belirten
Yapıcı, "İçinde yaşadığı-
mız günler özellikle gü-
neyimizdeki Suriye
probleminden dolayı
vatanın çok gündeme
geldiği bir zaman dili-
mindeyiz. Son yüzyılda
Türk edebiyatında
vatan deyince birkaç şai-
rin başında Mehmet Akif
de gelir. Akif’in yazıla-
rında ve şiirlerinde hep
vatan vardır. Çünkü Akif
doğduğu günden Cumhuri-
yetin kuruluşuna kadar her
gün vatan toprağından bir par-
çasının koptuğuna şahit ol-

muştur. Kopan her toprak bir
dramı ve trajediyi beraberinde geti-
riyor" dedi.

Halkın dilini kullandı

Ersoy’un hayatından örnek olacak
anları davetlilerle paylaşan Yıldırım
da şunları söyledi: “Akif’i Akif kılan
kullandığı halkın diliydi. Halkın
dertlerini dile getiriyordu. Halkın
içinden bir kişi olarak teren-
nüm ediyordu. Yap-
madığını
söyleme-
yen

biriydi. Akif’in şiir evrenine baktığı-
nız zaman en çok kullandığı keli-
meler olarak ahlak, taassup ve
medeniyeti görüyoruz. Akif aynı
zamanda ümmet şairiydi.” Prog-
ramda İstiklal Marşı’nı yazarken
'Allah bir daha bu millete İstiklal
Marşı yazdırmasın' diyen Milli Şai-
rimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve can-
larını vatan uğrunda feda eden

şehitler rahmetle, gazileri min-
net ve şükranla

anıldı.

AKIF, SINIRLARI 
ASAN BIR SAIRDI

Her zaman yanınızdayız
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
önünden başlayan 57. Alay Yürüyüşü’ne ka-
tılan Beylikdüzü Belediyesi 2. Başkan Vekili
Müslüm Akülker, uğurlama töreninden önce
yaptığı konuşmada “Sizlerle birlikte yaptığı-
mız bu organizasyonda bundan sonra da
Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet
Murat Çalık’ın destekleriyle yanınızda olaca-
ğımızı belirtmek
istiyorum. Başta
Mustafa Kemal
Atatürk olmak
üzere, tüm şehit-
lerimizin ruhları
şad olsun. Orga-
nizasyonda
emeği geçen tüm
arkadaşlarıma
teşekkür ediyo-
rum. Yolunuz açık
olsun” şeklinde
konuştu.

Ahmet Yapıcı,
Mehmet Akif’in

her zaman halkın
dili kullanan bir şair
olduğunu belirterek,

“O’nu asla 
unutmayacak her
daim anacağız”

dedi.

KÖŞE BUCAK İLAÇLANIYOR
Çin'de başlayıp, tüm dünyaya yayılan ve
Türkiye'de de iki kişide tespit edilen ko-
rona virüse karşı ülke genelinde tedbirler

artırıldı. Sarıyer Belediyesi de ilçede bulunan ibadet-
haneler, okullar, sağlık ocakları, Kur’an kursları ve
belediye hizmet noktalarının ardından minibüsleri
dezenfekte etti. Tüm dünyayı saran korona virüs sal-
gını Türkiye’ye de sıçradı. Ülkede bugüne kadar iki
kişide görülen virüs nedeniyle Sarıyer Belediyesi
ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını
hızlandırdı. İki aylık sürede belediyeye ait birimlerin
yanı sıra ilçe genelindeki 114 cami, 9 kilise, 3 cem evi,
70 okul, 37 Kur’an kursunun yanı sıra belediye hiz-
met noktaları, huzurevi, sağlık ocakları dezenfekte
edildi. Son olarak Sarıyer’de ulaşımın önemli bir
kolu olan ve her gün binlerce vatandaşın kullandığı
minibüsler dezenfekte edildi. Veteriner İşleri Müdür-
lüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüt-
tüğü çalışmalarda özel cihazlar yardımıyla
dezenfektan püskürtülerek virüse karşı koruma sağ-
lanıyor. Dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen
Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Nadir Günday
ve Sağlık İşleri Müdürü Dr. İrfan Bilboğa,  yapılan
çalışmaların ardından bu alanlarda dezenfektan 
dağıtımına başlanacağını söyledi.  Günday, “Bugün
sağlık ekibimizle beraber Baltalimanı minibüs 
durağındayız” ifadelerini kullandı.

Namaz öncesi elden geçirildi
Büyükçekmece’deki camiler Cuma namazı öncesinde Korona Virüsü tedbir amaçlı olarak dezenfekte edildi

Korona Virüsü salgı-
nına karşı tedbirlerini
yoğunlaştıran Büyük-

çekmece Belediyesi, halkın yoğun
olarak kullandığı mekanlar, iba-
dethaneler ve toplu taşıma araç-
larında dezenfektasyon
çalışmalarını sürdürüyor. Cuma
öncesinde camilerde yaşanan yo-
ğunluğu göz önünde bulunduran
belediye ilçedeki camilerde de-
zenfekte uygulaması gerçekleş-
tirdi. Dizdariye Merkez Camii,
İmaret Camii, Yeşiltepe Camii,
Beykent Camii, Mimarsinan

Merkez Camii, Güzelce Merkez
Camii, Kumburgaz Merkez
Camii, Kamiloba Merkez Camii,
Celaliye Merkez Camii, Tepecik
Saray Camii ve Aksa Camii bele-
diye ekipleri tarafından dezen-
fekte edildi. 

Tedbir almamız lazım

Korona virüsünün tüm dünyayı
etkilediğini belirten Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün; “Ülkemizde Sağ-
lık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar bu
alanda önemli bir mücadele yü-

rütüyorlar. Halkımızın yoğun şe-
kilde kullandığı büyük camiler,
kütüphaneler, sosyal tesislerimiz,
belediye binaları ve belediyenin
yoğun şekilde kullanılan salonla-
rını Sağlık Bakanlığı’nca tescil

Müslüm Akülker

Ahmet Yapıcı
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Aşı’layamıyoruz

İ ngiltere'de geçtiğimiz günlerde gündem olan bir
haberi sizlerle paylaşmak isterim; İngiltere, dün-
yadaki bilim insanları için özel yetenek vizesi çı-

karmaya hazırlanıyor.
Amaç, bilim insanları ve alanında uzman kişileri ül-

keye çekmek. 
Aynı tarihlerde Türkiye'de ise gündem olan bir

haber; Diyanet İşleri Başkanımız ‘Kur’an kursuna bir
tuğla verene cennette ev var’! dedi.

Ülkeler arası gündem maddelerini karşılaştırırsak
her yılın sonunda açıklanan gelişmiş ülkeler listesinde
bugüne değin İngiltere ilk sıralarda yer alırken Tür-
kiye’nin listenin ortalarında ya da sonlarına doğru yer
bulması tesadüf olmasa gerek. 

Şu an dünyayı etkisi altına alan tek bir gündem
maddemiz var.

‘Korona Virüsü’. 
Neredeyse ışık hızı ile dünyaya yayılan dünya sağlık

örgütü tarafından ‘pandemi’ (salgın) olarak açıklanan
bir virüs. 

Tsunami etkisi yarattı. 
Tek çaresinin ivedilikle aşısının bulunmasının gerek-

tiği, aşı çalışmalarının başlandığı, bu konuda denek
olarak gönüllülerin arandığı gelen haberler arasında.

Asıl soru şu; Aşıyı kim bulacak ve ne zaman?
Peki geçmişten günümüze ‘Aşı’ konusunda bizlerin

ilklere imza atan bir ülke olarak hastalıkların tedavisi
konusunda tarih yazdığımızı biliyor muydunuz?

Türkiye 1885'te çiçek aşısı,
1887'de kuduz aşısı,
1896'da difteri, 
1897'de sığır vebası,  
1911'de tifo,
1913'te kolera ile dizanteri,
1927'de verem aşısı ve
1942'de de tifüs aşısı üretti. 

Bugün bütün aşı üretimimizi nasıl bir gerekçeyle bi-
linmez ama maalesef durdurmuşuz.

Aşı üreticisi iken nasıl oldu da aşı üretmiyor, ürete-
miyoruz?

Geçmişte yaptık bugün de yapabiliriz. Bu konuda
adımızı yeniden dünyaya altın harflerle yazdırabilir, in-
sanlığa ışık tutabilir belki de insanlığın yok olmasını en-
gelleyebiliriz.

Koronavirüs hastalığının (COVID-19) yayılmaması
için bir dizi önlemler alan sağlık başkanlığı bu kez de
tedavisine yönelik harekete geçebilir.

Son olarak yeni dünya düzenin kapımızda olduğu
aşikar.

Geçtiğimiz günlerde benim de programın sunucusu
olarak yer aldığım Sağlık Teknolojisi Liderler Zirve-
si’nde konuşmacı olan Prof. Dr. Melih Bulut, yeni
dünya düzenindeki yerimizi almak için ‘Gelecek On
Yıla Damga Vuracak Teknolojiler ve Sağlık Alanları’nı’
özetledi.

Nanoteknoloji, Biyoteknoloji
Sensörler, 3 Boyutlu Biyoyazıcılar, İnternet, Akıllı

Telefonlar, 5G, Doku mühendisliği, Organiodler, Gen ve
Kök Hücre Tedavileri ile Sentetik Biyoloji, Yapay Zeka,
Önce zarar verme yerine Öngörü ile Sağlığı Geliştir-
meyi hedefleyen çalışmalar.

Yapılan bir diğer araştırmaya göre önümüzdeki on
yıl gibi kısa bir sürede sağlık sektörünün yüzde 1800
gibi inanılmaz bir büyüme oranına ulaşacağı ortaya
çıktı.

Ayrıca şu an ilkokul çağındaki beş çocuğumuzdan
üçünün mesleği henüz keşfedilmedi. 

Tüm bu son gelişmeler ve ortaya konulan tespitler
doğrultusunda Siz de hızla değişen ‘yeni dünya düze-
nindeki’ yerinizi almaya hazır mısınız?

İlkeli Söz; Yaşamak için bir nefes sıhhat gerek. Sıh-
hatli yaşamak için de kuvvetli inanç, içten güleryüz, iyi
düşünce, tam beslenme, deliksiz uyku ve huzurlu yaşam
gerek! 

İBB, Koronavirüsü salgınını istismar ederek aşırı fiyat artışı yapan işletmeleri
mercek altına aldı. Sahaya inen İBB Zabıtası, 222 iş yerinde denetim yaptı. Fiyat
etiketi hükümlerine uymayan 35 iş yeri hakkında yasal süreç başlatıldı

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
dünyayı kasıp kavuran COVID 19
(Koronavirüsü) salgını ile ilgili aldığı

tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Salgı-
nın ardından, oluşan panik havasında,
aşırı fiyat artışları ile yurttaşları zor du-
ruma sokan işletmeleri denetim altına
almak için çalışma başlattı.
İBB Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici
Hakları Zabıta Amirliği, piyasada ola-
ğanüstü fiyat artışlarının gözlendiği bazı
gıda ürünleri ile kolonya, cerrahi maske,
3M maskelerin satışı ile ilgili İstanbul ge-
nelinde medikal malzeme satan iş yerleri
ve eczanelerde denetimler gerçekleştirdi.

222 iş yeri incelendi

Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yapı-
lan denetimlerde, gıda maddelerinin ar-
zında bir sorun olmadığı görüldü. Ancak,
ihracat nedeniyle piyasadaki cerrahi

maske arzının yetersiz kaldığı tespit edildi.
Denetimler kapsamında; 96 eczane, 56
medikal ürün mağazası, 70 gıda satışı
yapan işletme olmak üzere toplam 222 iş
yeri incelendi. Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun’un fiyat etiketi hüküm-
lerine uymayan 35 iş yeri hakkında tespit
tutanağı düzenlenerek karara bağlanmak
üzere İstanbul Valiliği’ne gönderildi. İBB
Zabıta ekipleri, yurttaşların sağlığını ko-
rumak ve istismarları engellemek ama-
cıyla denetimlerini hız kesmeden
sürdürüyor.

Eş zamanlı denetim

Yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgını-
nın Türkiye'de de görüldüğünün açıklan-
ması üzerine piyasalarda görülen yüksek
fiyat artışını kontrol altına almak ve fırsat-
çılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret
Bakanlığı tarafından da eş zamanlı dene-
timler gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından
81 ilde tüketicinin korunması ve piyasa

gözetimi genel müdürlüğü koordinasyo-
nunda Ticaret İl Müdürlükleri ekiple-
rince, gerek maske ve diğer sağlık
malzemeleri, gerekse gıda ürünlerine yö-
nelik eş zamanlı denetimler yaptı. Anka-
ra'da gerçekleştirilen denetimler;
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Göze-
timi Genel Müdürü Ahmet Erdal ile An-
kara İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince
gerçekleştirildi.

Bakan Pekcan uyarmıştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün dü-
zenlenen toplantıda denetimlerle ilgili şu
ifadeleri kullanmıştı;
“Ticaret Bakanlığı olarak maskede, tıbbi
malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artış-
ları oldu. Önceliğimiz halkın sağlığı ve
makul bir fiyat üzerinden alışverişlerini
yapması. Halkın istediği, normal piyasa
fiyatlarına ulaşılabilir olması bakanlıklar
olarak düşündüğümüz. Fırsatçılara biz
bakanlık olarak göz açtırmayacağız.”

ISTISMARCILARA
SIKI DENETIM! YAPTIKLARI 

YANINA KAR
KALMIYOR

İBB Meclisi; Dudullu-Bostancı Metrosu, 
Eminönü-Alibeyköy Tramvayı ve Atık Yakma ve
Enerji Üretim Tesisi inşaatlarında kullanılacak
kredilere onay verdi. Karar, İstanbul için çok
önemli olan 3 yatırıma hız kazandıracak

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Meclisi, Mart ayı
toplantılarının ikinci birleşi-

minde duran yatırımlara hız kazandıra-
cak önemli kararlara imza attı. Meclis
üyelerinin oy birliğiyle alınan karala;
Dudullu-Bostancı Metro İnşaatı’nda
kullanılmak üzere 188 milyon 325 bin
avro Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hat-
tı’nda kullanılmak üzere 98 milyon 632
bin avro, İBB Atık Yakma ve Enerji Üre-
tim Tesisi inşaatı için ise 150 milyon
avro düşük faizli uzun vadeli dış kredi
alınması onaylandı. İBB Meclisi CHP
Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, kararın
uzun süredir duran yatırımların hız ka-
zanması için çok önemli olduğunu belir-
terek, olumlu oy kullanan AK Parti, İYİ
Parti ve MHP gruplarına teşekkür etti. 

2021 yılında açılacak

İBB, son 2,5 yıldır yapımı duran ve Av-

rupa Yakası’nın 2 metrosunu birbirine
entegre etmesi açısından çok önemli bir
yatırım olan Dudullu-Bostancı Hattı’nı,
2021 yılının sonunda açmayı planlıyor.
Eminönü-Alibeyköy Tramvayı da Emi-
nönü ile dini turizm açısından önemli
bir güzergah olan Eyüpsultan ilçesinin
ve Alibeyköy Cep Otogarı’nın bağlan-
masını sağlayacak bir hat olarak dikkat
çekiyor. Tramvayın, Unkapanı geçişi gibi
teknik bazı sorunların hızla çözülerek bu
yılın sonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.
İstanbul’da raylı sistem uzunluğu, 19
Mayıs’ta açılacak Mecidiyeköy - Mah-
mutbey Metrosu ve yılsonuna yetiştiril-
mek için çalışmaların hız kazandığı
Eminönü –Alibeyköy Tramvayı ile 260
kilometreye ulaşacak.

Büyük bir çevre yatırımı

İBB’nin 2017 yılında Eyüp Işıklar Ma-
hallesi’nde yapımına başladığı Avru-

pa’nın en büyük “Atık Yakma ve Enerji
Üretim Tesisi” ise, çok büyük bir çevre
yatırımı olma özelliğini taşıyor. Toplam
8 hektar alana sahip tesiste yılda 1 mil-
yon ton atık bertaraf edilerek toplam
624 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi
üretilecek. Yeni tesisin faaliyete girme-
siyle çöpten elektrik üretimi yaklaşık 2,5
kat artmış olacak. Böylece İstanbul’un
çöplerinden yaklaşık 3 milyon kişinin
günlük elektrik ihtiyacına denk enerji
elde edilecek. Tesislerde bertaraf edilecek
çöpler sayesinde yılda 2 milyon ton kar-
bon salımı önlenecek. Bu rakam; 3 bin
500 futbol sahası büyüklüğünde, 1 mil-
yon adet ağacın ömrü boyunca doğada
tutacağı karbon miktarına denk geliyor.
Çevre yatırımlarını öncelediklerini belir-
ten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da
İBB’nin birçok çevre yatırımını yerinde
incelemiş, “Atık konusu milli meselemiz”
demişti.

İmamoğlu’naİmamoğlu’naİmamoğlu’naİmamoğlu’naİmamoğlu’naİmamoğlu’naİmamoğlu’naİmamoğlu’na
krediyetkisi

İBB’DEN
MANGAL
TEDBİRİ
İBB, kamusal alanlarda, hem 
çevre kirliğine neden olan hem de
yurttaşlara rahatsızlık veren 
mangal yakımını durdurmak için
gerekli çalışmaları başlattı. Sahil ve
yeşil alanlara, uyarı tabelalarının
dikilmesinin ardından denetimler
yaşama geçirilecek

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), özellikle
yaz aylarında ortalığı du-

mana boğan mangallar konusunda
harekete geçti. Kentin yeşil alan ve
sahillerinde yakılan mangallar, çevre
kirliliğinin yanı sıra spor yapan, din-
lenen ve oyun oynayan yurttaşlar
açısından da büyük rahatsızlık ko-
nusu. Çevre kirliliğinin önlenmesi,
yakınmaların giderilmesi amacıyla,
ilk olarak, İBB Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü, gerekli yerlere uyarı tabelası
dikilmesi çalışması başlattı. Çalış-
maların tamamlanmasının ardından
İBB Zabıta ekipleri ve Özel Güvenlik
Personeli de denetimler için sahaya
çıkacak.

İlk sinyali İmamoğlu verdi

Beylikdüzü’nde görev yaptığı dö-
nemde sahilde mangal yakımını kal-
dıran İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, yurttaşlardan gelen şikâ-
yetler üzerine, bu uygulamanın kent
geneline yayılacağı konusundaki ilk
sinyali vermişti. İmamoğlu, “Yöne-
tim anlayışımızın önemli bir odağı,
kente özen göstermek ve insana
saygı duymak. Mangal yerinde yan-
mıyor. Yandığı zaman, yakıldığı yeri
değil, 200 metre çevresini etkiliyor”
demişti.

Öğrencilere 
bir destek

daha
İBB, gençlere yönelik bir destek

daha sağladı. İBB Meclisi, 
üniversiteyi kazanamayan 

gençlerin 1 yıl daha 50 lira olan
öğrenci İstanbulkart’ını 

kullanabilmesine imkan sağlayan
önemli bir karara imza attı

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), 85 lira
olan Mavi Kart Öğrenci

Abonman Kartlarının 50 liraya
düşürülmesinin ardından, liseyi
bitirip üniversiteyi kazanamayan
gençlere yönelik yeni bir desteği de
hayata geçirdi. İBB Meclisi, 
Mart ayı toplantılarının ikinci 
birleşiminde, liseden mezun olup
üniversite sınavına girmiş ancak
yerleşememiş veya tercih yapma-
mış kişilerin, 1 yıl sürüyle daha 
öğrenci kapsamında değerlendiril-
mesi kararını aldı.
Başkanlık teklifiyle İBB Ulaşım
Koordinasyon Müdürlüğü tarafın-
dan İBB Meclisi’ne sunulan rapor,
meclis üyelerinin oy birliğiyle
onaylandı. Karar kapsamında,
ikinci yılda üniversiteye hazırlanan
gençler, 50 lira olan Mavi Kart
Öğrenci Abonman Kartını bir yıl
daha kullanabilecekler. İBB, böy-
lece; Aylık Mavi Kart Öğrenci
Abonman Kartı fiyatının 35 lira
düşürülmesi, üniversitelilere yöne-
lik eğitim yardımı, yapımı hızla
devam eden kreşlerden sonra eği-
time ve ailelere dördüncü bir des-
tek sağlamış oldu.

İmamoğlu’na

Neziha teyze
muradına erdi

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner,
Neziha teyzenin durumuna kayıtsız kal-
madı. Yıllardır yol kenarında evde yaptığı

ürünleri satmaya çalışan Neziha Teyze artık Başkan
Mesut Üner’in talimatıyla Belediye ekiplerinin ken-
disine hazırladığı stantta satış yapabilecek. "Neziha
Teyzemizin bu yaşında yollarda olmasına kayıtsız
kalamazdık" diyen Üner, "Çalışmak istediğini belirtti
bizlere. Evde kendi ürettiği ürünleri, ördüğü örgü iş-
lerini satabileceği bir stant hazırladık. Bundan sonra
yazın sıcaktan, kışın soğuktan etkilenmeyecek ve
tehlike içerisinde olmayacak. Bizlerde artık her
zaman onun yanındayız" açıklamasını yaptı. 

İBB zabıtası, vatandaşların
şikayetlerini dikkate
alarak inceleme yaptı.

Mesut
Üner



V erginin ilk taksitinin 31 Mart'a,
ikinci taksitinin de 4 Ağustos'a
kadar ödenmesi gerekiyor.

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığının
internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yer
alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi
dairelerinden yapılabilecek. Ayrıca Hazır
Beyan Sistemi ile beyan edilen kira,
ücret, menkul sermaye iradı ile diğer ka-
zanç ve iratlardan kaynaklanan gelir ver-
gisi yine kurumun internet sitesi
üzerinden anlaşmalı bankaların banka
ve kredi kartları ile 02.00-23.45 saatle-
rinde ödenebilecek. Mükellefler kuru-
mun internet sitesinde yer alan her gelir
türü için ayrı ayrı hazırlanmış rehber ve
broşürlerden ya da telefonla Alo 189'u
arayarak Vergi İletişim Merkezinden yar-
dım alabilecek.

Kimler beyanname verecek?

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden do-
layı gerçek usulde vergilendirilen gelir
vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi be-
yannamelerini de 31 Mart'a kadar elek-
tronik ortamda gönderecek. Geliri
sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı
veya diğer kazanç ve iratların biri veya
birkaçından oluşan mükellefler ise be-
yanlarını Başkanlığın internet sitesinden
7 gün 24 saat ulaşabilecekleri Hazır
Beyan Sistemi üzerinden gerçekleştirebi-
lecek. Ayrıca vergi dairelerinden de yıllık
beyanname verilmesi imkanı bulunuyor.
Birden fazla işverenden tevkifata tabi
ücret alan ve birden sonraki işverenden
aldıkları ücretlerin toplamı 2019 yılı için
40 bin lirayı aşan mükelleflerin, söz ko-
nusu ücret gelirlerinin tamamını yıllık
gelir vergisi beyannamesi ile beyan et-
mesi gerekiyor. Geçen yıl elde ettiği mes-
ken kira geliri 5 bin 400 liranın üzerinde
olanların da beyanname vermesi şartı
bulunuyor. Yıllık kira geliri bu değerin
altında kalan mükelleflerde bu zorunlu-

luk bulunmuyor.
İş yeri kira gelirlerinde tevkifata tabi olup
brüt tutarı 40 bin lirayı aşanların beyan-
name vermesi isteniyor. Menkul sermaye
iratlarının 40 bin lirayı aşması duru-
munda beyan edilmesi zorunluluk arz
ediyor ancak kar payı gelirlerinin yarısı
gelir vergisinden istisna olurken, kalan
yarısının tutarının 40 bin liranın altında
kalması halinde beyanname şartı bulun-
muyor. Menkul sermaye iratlarının vergi
kesintisine ve istisnaya tabi olmaması
durumunda ise 2 bin 200 liralık sınırı aş-
ması halinde beyanname verilmesi gere-
kiyor. Mal ve hakların 5 yıl içinde elden
çıkarılmasından doğan değer artış ka-
zançları da 14 bin 800 liralık istisna sını-
rını aşması durumunda beyan edilecek.

Çapraz eşleştirme yapıldı

Vergi gelirlerinin tam ve eksiksiz beyan

edilmesini sağlamak üzere son yıllarda
vergi denetimleri artırıldı. Gelir İdaresi
Başkanlığının sistemindeki bilgiler ile
banka, tapu, PTT, nüfus, inşaat ve si-
gorta şirketleri, TOKİ, elektrik, su, doğal
gaz şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kuru-
munun verileri çapraz eşleştirme ile
kontrol edilerek riskli mükellefler 
tespit ediliyor. Geçen yıl
yapılan incelemeler so-
nucunda birden fazla
ücret geliri elde eden 55
bin 708 mükellefin be-
yanname vermesi sağ-
landı. Denetimler
sonucu 6 bin 220 doktor
ve 2 bin 321 avukat gö-
nüllü uyuma davet edildi
ya da incelemeye alındı.
"Youtuber" olarak anılan
sosyal medya fenomen-

leri ile Google ve Apple üzerinden rek-
lam, yazılım gibi yollarla gelir elde eden
997 mükellefin beyan ve bildirimde bu-
lunması da sağlandı. Bunun yanı sıra
sanatçıların beyanlarında yapılan incele-
meler sonucunda 50 mükellef incele-
meye sevk edildi. DHA
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Marka Algısı Araştırma Hizmet alımı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ‘ne göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/030320/
1-İdarenin;
a) Adresi : Örnektepe Mah. İmrahor Caddesi No.88/2 Sütlüce/Beyoğlu/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 4440413
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@ticaret.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ticaret.edu.tr/tr/Duyuru/ 
2-İhale konusu hizmetin;
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içerisinden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalama tarihi sonrasında anket sorularının 

onaylanmasını takip eden 25 gün
3- İhalenin;
a) Yapılacağı yer : İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Örnektepe 

Mah. İmrahor Caddesi No.88/2 Sütlüce/Beyoğlu/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 23.03.2020 - 16:00
c) Tekliflerin verileceği tarih ve saat : 23.03.2020 – 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi, imza sirküleri veya vekaletname;
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,
4.1.2.3. Teklife yetkili olan kişi veya kişilerce düzenlenen vekaletname, noter tasdikli olmak zorundadır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5. Avans Teminatı alınmayacaktır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından eko-
nomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB) Sertifikası.
4.3.2 İhale tarihi itibari ile geçerli ISO-20252 Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde veya https://ticaret.edu.tr/tr/Duyuru/  web adresinden temin edilebilir. 
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi İmrahor Caddesi No.88/2
Sütlüce/Beyoğlu/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, ajans hizmet payı yüzdesi vermek suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir.
9. İsteklilerin Geçici Teminat verme zorunluluğu bulunmamaktadır
10. İsteklilerin Kesin Teminat verme zorunluluğu bulunmamaktadır. 
11. Avans verilmeyecektir
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
13. Diğer hususlar: İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

MARKA ALGISI ARAŞTIRMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1150467)
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Sanayi üretimi ciddi artışa geçtiSanayi ve Teknoloji 
Bakanı Varank, 

"Koronavirüsün küresel
etkilerinin tam ortaya

çıkmadığı ocakta sanayi
üretimimiz yüzde 7.9'luk

artışla pozitif trendini
sürdürdü" dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Twitter hesa-
bından ocak ayına ilişkin sanayi

üretimi verilerini değerlendirdi. Yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel etki-
lerinin tam olarak ortaya çıkmadığı ocakta
sanayi üretiminin yıllık yüzde 7,9'luk artışla
pozitif trendini sürdürdüğünün altını çizen
Varank, "Ara malı ve dayanıksız tüketim
mallarındaki artışlar bu performansta etkili

oldu. Sektörel gelişmeleri ve piyasaları ya-
kından takip ediyoruz. Üretim cephesinde
kalıcı bir toparlanma için var gücümüzle ça-
lışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Global tedarikçisiyiz

Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile
bugün kolonya ve dezenfektan üretimini ar-
tıracak stratejik bir adım attıklarını belirtti.

Üretim artışıyla hem ithalatın hem de fiyat
spekülasyonunun önüne geçeceklerini vur-
gulayan Varank, şunları kaydetti:
"Dünyanın üretim üslerinden biri, temizlik-
hijyen ürünlerinde global tedarikçiyiz. Sağ-
lıkta güçlü fiziki ve beşeri altyapımız var.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile
hızlı karar alıp koordine olabiliyoruz.
Kovid-19'a karşı bireysel tedbiri lütfen ihmal
etmeyin ve ülkenize güvenin."

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin 31 Mart'a kadar verilmesi gerekiyor. Gelir İdaresi
Başkanlığından alınan bilgiye göre, mükellefler verdikleri beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisini iki taksitte ödeyecek

Vergi beyannamesi
iCin son gün 31 mart
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Türkiye’ye yetecek kolonya var
Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından halkın en fazla rağbet gösterdiği ürünlerden biri
kolonya oldu. Marketlerdeki kolonya rafları boşalırken, Ispartalı kozmetik ürün imalatçısı Barış Gümüş,
"Telaşa gerek yok. Isparta ve Burdur yöresinde tüm ülkeye yetecek kadar kolonyamız var" dedi

Türkiye'de koronavi-
rüs görüldüğünün açık-
lanmasının ardından

halk maske, hijyen ürünleri ve ko-
lonya gibi dezenfektan maddelere
yöneldi. Alışveriş merkezlerinde,
marketlerde kolonyalar hızla tü-

kendi. Başta büyükşehirler olmak
üzere birçok kentte kolonya kuyruk-
ları oluştu. Ispartalı kozmetik ürün
imalatçısı Barış Gümüş, "Telaşa
gerek yok. TR61 bölgesi dediğimiz
Isparta ve Burdur yöresinde tüm
ülkeye yetecek kadar kolonyamız

var. İsteyen, Gül Üreticileri Derne-
ği'ne ulaşarak, isteyen buraya gele-
rek istediği kadar kolonya ve diğer
temizlik jellerinden temin edebilir"
dedi.

Asla kolonya sıkıntısı
yaşamayız

Isparta Süleyman Demirel Orga-
nize Sanayi Bölgesi'nde kozmetik
ürünleri imalatı yapan firmanın yö-
netim kurulu başkanı Barış Gümüş,
"Önlem almamız gerekiyor bu
doğru, tedbirli davranmamız gere-
kiyor bu da doğru. Ancak halkı ga-
leyana getirmeden bunları
yapmamız gerekiyor. Sanki ülkede
kolonya ve temizlik ürünleri bitmiş
gibi bir algı oluşturmak çok yanlış.
Ben buradan ülkemizin tüm değerli
halkına sesleniyorum. Isparta'da 36
kozmetik ürün üreten imalatçı var.
Ben de dahil olmak üzere hepi-
mizde tüm ülkenin ihtiyacını karşı-
layacak kadar ürün var. Bu talep
nedeniyle bazı marketlerde ürün
kalmamış olabilir. Yan ürünler yani
şişedir, kutudur, valftir, bunlarda
üretici malzeme temin etmede sı-
kıntı yaşıyor. Ne oldu, önem sıra-
sına göre sıraya koydu. Bugün ben
temin ederim, yarın bir arkadaş.
Ama Türkiye'de asla kolonya sıkın-
tısı yaşanmaz. İsteyen gelsin bu-
rada ağırlayalım, kolonyalarını da
verip gönderelim" diye konuştu.

405 milyon Euro'luk ihale
Cengiz Hol-
ding, Orta Avru-
pa’yı Hırvatistan

üzerinden Adriyatik Deni-
zi’ne bağlayacak stratejik
tren hattının yapımı için im-
zayı attı. 405 milyon Euro
ihale bedeli olan 42. 6 kilo-
metrelik Krizevci-Koprivnica
tren hattında 9 da istasyon
olacak. 2024 yılında faaliyete
geçecek demiryolu ulaşım ve
taşımacılık açısından büyük
önem taşırken trenlerin hızı
saatte 160 kilometreye ula-
şacak. Hattın yapımı için
imzayı atan Cengiz İnşaat,

Hırvatistan’da en pahalı alt
yapı ihalesini kazanan ya-
bancı şirket oldu. Hırvatis-
tan’ı Orta Avrupa’da ulaşım
yollarının merkezine koya-
cak önemli projenin imza tö-
reninde Hırvatistan
Başbakanı Andrej Plenković,
Deniz, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Oleg Butkoviç, HZ
Altyapı Yönetim Kurulu
Başkanı Ivan Krsic, Türkiye
Hırvatistan Büyükelçisi
Mustafa Babür Hızlan, Yö-
netim Kurulu Üyesi Asım
Cengiz ve Muhammet 
Cengiz de hazır bulundu.

Altın fiyatları sıçrayacak
Türkiye’de ilk
koronavirüs
(Kovid-19) va-

kasının ortaya çıkmasının
döviz kurlarını da etkilendiği
ifade eden İKÜ İktisat Fa-
kültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr.
Sinan Alçın, altın fiyatlarıyla
ilgili de öngörüde bulundu.
Alçın, "Altın, do-
larla birlikte gü-
venli liman
niteliğini gösteri-
yor. Dolayısıyla
oraya doğru yöne-
liş bu yıl için bite-
cek gibi

görünmüyor. Altında da
yükseliş sürer. Burada bir
rakam vermek doğru olmaz
ama çok büyük sıçramalar
beklemiyoruz" dedi. Altın-
daki artışa ilişkin yorumda
bulunan kuyumcular ise
“Koronavirüsünün ortaya
çıkışıyla birlikte dünya piya-

salarında ciddi bir
panik havası
oluştu. Üretim ve
petrolde de sıkıntı-
lar yaşandı. Bu
kaotik durumda al-
tını yükseltti” ifade-
lerini kullandı.

Mustafa
Varank

Sinan Alçın

Barış 
Gümüş

Gümüş, “Ben buradan ülkemizin tüm değerli halkına sesleniyorum.
Panik yapmayın.Tüm ülkenin ihtiyacını karşılayacak kadar ürün var. 

Vergi gelirlerinin tam ve eksiksiz beyan edilmesini sağlamak üzere son yıllarda vergi denetimleri artırıldı. Gelir İdaresi 
Başkanlığının sistemindeki bilgiler ile banka, tapu, PTT, nüfus, inşaat ve sigorta şirketleri, TOKİ, elektrik, su, doğal gaz
şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumunun verileri çapraz eşleştirme ile kontrol edilerek riskli mükellefler tespit ediliyor. 
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G eçenlerde kadim dostum Sezai Sami elime
bir kâğıt sıkıştırdı sonra bakarsın dedi. Bir-
likte olduğumuzda hiç söz etmedi ayrılıp gi-

derken  “hoşça kal” dedi ve verdiği “notu” okuyup
anlamamı istedi. Bende birlikte okuyup anlamamızı
istiyorum ve yakınlarımıza dostlarımıza geri alama-
yacağımız ağır sözler söylemeden önce düşünmenizi
isterim.

“HOŞÇA KAL
Sevmek, sevilmek,
beğenmek, beğenilmek,
hasılı bizim olan yaşamımızı sevdiklerimizle 
paylaşarak
mutlu olarak yaşamamız gerek. 
Oysa:
Bizi dünyaya getiren ana/babamızı 
Ve sonra kardeşlerimizi, akrabalarımızı 
Çocuklarımızı, torunlarımızı seçme,
Derimizin rengini değiştirebilme şansımız var mı?

***
Oysa düşüncemizi dünyaya bakışımızı 
Ülkemizin ekonomik, politik ve sosyal yapısını
değiştirebilme şansımız var. 
Mesleğimizi işimizi zevklerimizi 
Arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi 
Dahası sevgilimizi, eşimizi seçebilme şansımız var.

***
Fakat yaşın elliyi belki altmışı geçmiş ve bu sürede 
özellikle gençliğinin en güzel yıllarını
inançların uğruna 
kör bir hücre de geçirmiş olsan da
yaşamında çok badireler geçirsen de 
ekonomik durumun kötü olsa da  
sevdiklerinin ve yakınlarının 
hal ve tavırları kırıcı  bıktırıcı
yaşamı  çekilmez bir hale getirip
gam ve kedere sürüklüyorsa 
düşün geçmişi gelecek için 
boş yere kendini  yorma 

***
Ne ağzından çıkacak kötü bir söz 
ne eline alacağın her hangi bir şey
sana bir şey getirmez.
Onca zaman sabretmiş isen bunlara
Geçirmiş olduğun güzel günlerin anısına
Kanından canından o güzel çocuğun hatırına 
Son kez dahi olsa birkaç iyi söz çıksın ağzından.
Katlanılmaz denilen durumlara katlanmak,
Onurlu duruş sergilemek ve hoşça kal demek
Sonra koy ver onları 
Yaşamın sonsuzluğuna
Sen, 
senin olanı yanına alarak.”

“Hoşça kal”

İBB bünyesinde Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Şube

Müdürlüğü'nün kurulması için
hazırlanan teklif, AK Parti ve

MHP tarafından reddedildi. AK
Partili'li Hukuk Komisyonu

Başkanı Muhammed Kaynar,
"Toplumsal cinsiyet ile neyi
savunduklarını şöyle ifade

edeyim 'ara bir cinsiyet' 
meselesi var ya… Saklamaya

çalıştıkları şey bu" diye
konuşunca CHP'li Filiz Öztürk

Çelik, “Beyefendi literatüre
yeni bir kavram kattı ara

cinsler" tepkisini verdi

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

KONGRE İLANI
Ardahan İli Çıldır İlçesi Dirsekkaya Köyü Yardım-

laşma ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu
toplantısı 22.03.2020 (Pazar) tarihinde saat 10:00'da  

Fatih Mahhallesi Bahçeyolu Caddesi 950 Sokak
No:15 Esenyurt  adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde toplantı aynı saatte
ve aynı yerde bir hafta sonra  29.03.2020 (Pazar)

günü gerçekleşecektir.
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1 Açılış , yoklama
2 Divan Kurulu  seçimi 
3 Saygı duruşu
4 Yönetim Kurulu , Denetim  Kurulu  ve Faaliyet ra-
porunun okunması ve ibrası
5 Gelir ve gider raporlarının okunması ve ibrası
6 Tüzük tadilatının görüşülmesi
7 Yeni Yönetim ve Denetim  Kurulu’nun  seçimi 
8 Dilek ve temenniler 
9 Kapanış 

Marinayı boşalttılar
Maltedpe sahilinde bulunan yaklaşık 250 tekne, sahiplerine bir gerekçe sunmaksızın kaldırılmaya
başlandı. Tekne sahipleri görevlilere tepki gösterirken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı

Maltepe'de Osmangazi
Parkı içerisinde bulunan
marinadaki teknelere İs-

tanbul Büyükşehir Belediyesi tara-
fından boşaltma kararı verildi.
Sabah saatlerinde marinaya gelen
belediye ekipleri, tekne sahiplerinden
marinadan çıkmaları gerektiğini
söyledi. Kendilerine daha önce tebli-
gat gönderilmediğini söyleyen tekne
sahipleri duruma tepki gösterdi.
Yaklaşık 200 tekne bulunan mari-
nada boşaltma işlemleri başladı ve
marinaya girişler kapatıldı. Deniz

zabıtası vatandaşlardan teknelerini
marinadan kaldırmasını istedi. Tek-
nelerini bulundukları yerden kaldır-
mayan tekne sahiplerinin tekneleri
belediyeye ait römorkör ile marina-
dan karşı kıyıya çekildi. Bölgeye gü-
venlik amaçlı sahil güvenlik ve çevik
kuvvet ekipleri sevk edildi.

Bize tebligat yapılmadı

Tekne sahibi Güneri Erten, "Burada
bulunan bir teknenin sahibiyim. Biz
de ne olduğunu anlamadık. Birden
bire sabah geldi görevli arkadaşlar,

tekneleri kaldırmaya çalışıyorlar.
Bize yapılan ne bir tebligat var, ne de
bir yazı geldi. Mağdur durumdayız
şu anda. Teknelerimizi alıp çekecek-
ler, herhangi bir şey olursa zararı-
mızı kim karşılayacak? Hiçbir
dayanakları yok, hiçbir şey söylemi-
yorlar. Hiçbir belge sunmuyorlar
bize. 'Şu nedenden dolayı buradan
kalkmanız lazım.' diye hiçbir şey
yok. Teknelerinizi çekin diyorlar. Şu
anda sahilde tekneleri kendileri çekip
şu tarafa koymaya başladılar”
diye konuştu.

İ BB İnsan Kaynakları Şube Müdür-
lüğü’nün Sosyal Hizmetler ve Bağımlı-
lıkla Mücadele Daire Başkanlığı’na bağlı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü
kurulması ve bazı müdürlüklerin adının de-
ğiştirilmesi teklifi İBB Meclisi mart ayı otu-
rumlarında gündeme geldi. Teklif, AK Parti
ve MHP grubunun oyları ile reddedildi. Tek-
life ilişkin raporun oylanması öncesinde mec-
liste ilginç bir tartışma yaşandı.

Altında imzamız var

CHP’li Meclis Üyesi Figen Karahan, teklifin
reddedilmesine tepki göstererek “Daha önce
de komisyon kurulması reddedildi. Aslında
kendimizi reddediyoruz. Sürdürülebilir kal-
kınma hedeflerinin beşincisidir toplumsal
cinsiyet eşitliği. Kadın ve kız çocuklarının
güçlendirilmesini kapsar” dedi İBB’nin 2015
yılında New York’a gidip bu konudaki ulus-
lararası anlaşmaya imza attığını hatırlatan
Karahan, “Altında imzası olan bir anlaşmayı
reddeden bir tavır sergiliyoruz. Bakanlığın
kalkınma hedefleri arasında da yer alıyor. Bir
de sokakta yaşanan bir gerçeklik var. Mesela
Ayşegül Terzi şortunu giyinip otobüse bindi-
ğinde tekme tokat saldırıya uğraması da top-
lumda yaşanan cinsiyet eşitsizliğidir. Bakış

açımızı değiştirmemiz gerekiyor” diye ko-
nuştu.

Saklamaya çalışıyorlar

Hukuk Komisyonu’nun AK Partili Başkanı
Muhammed Kaynar ise toplumsal cinsiyet
eşitliği kavramının kadınla ilgili bir kavram ol-
madığını belirterek, “Burada bir şey saklan-
maya çalışılıyor. Kadın erkek meselesi ile ilgili
değil isteyen bu konuda teknik inceleme ya-
pabilir. Aynı rapor içinde Kadın Aile Hizmet-
leri Şube Müdürlüğü isminden ‘kadın’ ifadesi

çıkarılarak Çocuk ve Aile Hizmetleri Müdür-
lüğü haline getiriliyor. Toplumsal cinsiyet ile
neyi savunduklarını şöyle ifade edeyim ‘ara
bir cinsiyet’ meselesi var ya… Yani kadın ve
erkek meselesi dışında bir mesele. Saklamaya
çalıştıkları şey bu” çıkışını yaptı. Kaynar “İs-
tanbul’da birkaç defa teşebbüs edilip de yapı-
lamayan eylemler oldu biliyorsunuz.
Gökkuşağı renklerine bürünerek bir takım
şeyler yapılmak istendi. Şimdi belediye eli ile
bu işler yapılmaya çalışılıyor. Bu toplum
bunu kabul etmez” dedi.

Literatüre yeni 
bir kavram kattı

CHP’li Meclis Üyesi Filiz Öztürk
Çelik de “Toplumsal cinsiyet eşit-
liği komisyonunu tam da tırnak
içinde hukuk komisyonu başkanı
hukukçu Muhammed Bey’in bakış
açısı nedeniyle istiyoruz. Üstelik
toplumsal cinsiyet eşitliği sizin hü-
kümetiniz tarafından imzalanan
Avrupa Yerel Yaşamda Eşitlik Şartı,
İstanbul Sözleşmesi ve diğer bir
çok uluslararası sözleşmenin de-
vamıdır. Beyefendi literatüre yeni
bir kavram kattı ‘ara cinsler’. Biz
toplumda tüm cinslerin toplumsal
olarak üzerine yüklediği rollerin
belirlenmesi adına bu müdürlü-
ğün kurulmasını istiyoruz. Top-
lumsal cinsiyet eşitliğini,
kadınların sadece aile alanına sı-
kıştırılmaması için öncelikle isti-
yoruz” diye tepki gösterdi.

ARA CINSLER 
TARTISMASI!

42 LIRALIK URUN 
250 LIRAYA CIKTI
Koronavirüs endişesiyle ofise el dezenfektanı alan İstanbul Barosu'na üye avukat Gözde
İşçi Güngör, internet sitesinden 42 liraya aldığı kendisine teslim edilmeyen ürünün 10
gün sonra 250 liraya satıldığını görerek, tedarikçi firma hakkında şikâyette bulundu

"BEn 42 lirayı ödemiştim, ona
istinaden de göndereceklerini
söylediler. Geleceğini umuyo-

rum” diyen Avukat Gözde İşçi Güngör,
“25 Şubat’ta ben bu virüsün yayılımı
nedeniyle ofise dezenfektan almaya
karar verdim. Bir e-ticaret sitesinden si-
pariş verdim, sipariş verdiğimde 42 li-
raydı fiyatı. Yaklaşık 10 gün bekledim.
Gelmeyince bu e-ticaret sitesiyle ileti-
şime geçtim. Neden gelmediğini sor-
dum. Siteye girdiğimde de fiyatının 250
TL’ye kadar yükselmiş olduğunu gör-
düm. Bu nedenle şikayetimi belirttim.
Ayrıca Ticaret Bakanlığı’na da bu hu-
susta haksız fiyat artışıyla ilgili şikayette
bulundum. Vatandaş olarak bunları ya-
şadım” dedi.

Fırsatçılara engel olabiliriz

Haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla
hem e-ticaret sitesi hem de Bursa’da
bulunan Güngör, “Avukat olarak da
şunları söylemek istiyorum; Ticaret Ba-
kanlığı bu konuda haksız fiyat artışıyla
ilgili bildirimleri aldığı bir uygulama ge-
liştirdi. Bu uygulamayı telefonunuza
kurarak, haksız fiyat artışlarını ihbar
edebiliyorsunuz. Bunlar Ticaret Bakan-
lığı tarafından incelenip tespit edildi-

ğinde yüksek miktarda
para cezaları kesiliyor.
Bu husus ayrıca Türk
Ceza Kanunu açısından
da suç teşkil ediyor. Belli
bir malı veya hizmeti sat-
maktan kaçınarak kamunun hizmetine
sunmayan şahıslar 6 aydan 2 yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. Bu husus
Türk Ceza Kanunu’nun 240. madde-

sinde belirlenmiştir. Bu nedenle başı-
mıza gelen bu tür olayları gerek Ticaret
Bakanlığı’nın bu birimine, gerekse sav-
cılığa şikayet ederek en azından bu fır-
satçılara engel olabiliriz” diye konuştu.

Gönderdiklerini söylediler

Gözde İşçi Güngör, stokçuluk yapılmış
olabileceğini ya da ellerinde olmayan
ürünleri satmış olabileceklerini belirte-
rek, “Her durumda burada tüketiciyi
kandırma, yanıltma gibi bir sıkıntı var.

Satıcı şirket bana kargoya verdi-
ğini iletti. Ama halen elime ulaş-
madı. Kargoya verildiğini
söylediler. Ve kargo takip ko-
dunu da verdiler. Şu an itibariyle
yolda görünüyor. Muhtemelen
gelecektir ama ben üzerine düş-
tüğüm için, uğraştığım için oldu.
Başka bir vatandaşın başına gel-
seydi ve çok üstelemeseydim,
büyük ihtimalle 250 liradan alı-
nan vatandaşa gönderilecekti
dezenfektan ve 42 liraya alana
gönderilmeyecekti. Burada da

bir mağduriyet söz konusu. Zaten ben
42 lirayı ödemiştim, ona istinaden de
göndereceklerini söylediler. Geleceğini
umuyorum” şeklinde konuştu. DHA

40 yıllık bina 
yerle bir edildi

silivri Belediyesi, Kentsel
Dönüşüm çalışmaları kapsa-
mında ilçedeki ağır hasarlı

yapıların yıkımını sürdürüyor. 26 Eylül
2019’da Silivri açıklarında meydana
gelen 5.8’lik depremin ardından 40 yıl-
lık bir binanın yıkımı dün gerçekleşti-
rildi. İstanbul genelinde ağır hasarlı
binaların yıkımı devam ediyor. Bu kap-
samda Silivri Belediyesi de, 26 Eylül
2019’da Silivri açıklarında meydana
gelen 5.8’lik depremin ardından 40 yıl-
lık bir binanın yıkım çalışmalarını baş-
lattı. Yıkım öncesi zabıta ekipleri
vatandaşları uyararak herhangi bir
kaza yaşanmaması için önlemler aldı.

Ekipler uyarı anonsları yaptı

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi
Atatürk Caddesi’nde bulunan 6 katlı 40
yıllık binaya ağır hasarlı raporunun ve-
rilmesinin ardından yıkım işlemi ger-
çekleştirildi. Vatandaşları oluşabilecek
herhangi bir tehlikeden uzak tutmak
için ekipler uyarı anonsları yaptı. Yıkı-
mın yapılacağı çevrede bulunan 2 katlı
bir bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı ve
daha sonra 40 yıllık bina yıkıldı.
SAVAŞ ATAK

ZAYİ İLANI 
Beylikdüzü’nde maliki olduğum konutuma ait 2017-2020 arası
dönemi kapsayan ödenmiş “Emlak Beyannamesi” dekontlarımı
kaybettim. 3. şahıslara ve ilgili kamu birimlerine ilanen duyurulur.

Hükümsüzdür Bedriye Kıvrak
T.C. : 630***16276

Esenyurt’ta
seferberlik 

EsEnyurt Belediyesi, Çin'de başlayıp
dünyanın dört bir yanına yayılan Koro-
navirüs ile mücadele kapsamında, ilçe

genelinde yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürü-
yor. Mart ayı içindeki tüm kültür sanat etkinliklerini
tedbir amacıyla iptal eden Esenyurt Belediyesi,
vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alan-
lardaki ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine ara
vermeden devam ediyor. Esenyurt Belediyesi,
Çin'de başlayıp dünyanın dört bir yanına yayılan
Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçe gene-
linde birçok çalışma başlattı. Okul, cami, kamu
binaları, toplu
taşıma araçları,
kapalı pazarlar gibi
vatandaşların yoğun
olarak kullandığı
alanlarda ilaçlama
ve dezenfeksiyon
çalışmalarını yürü-
terek bilgilendirme
afişleri asan bele-
diye, personeller için
de bilgilendirme se-
minerleri düzenledi.



İ stanbul’un en seçkin eserlerin
gösterildiği sanat merkezlerin-
den biri olan İBB Taksim Sanat

Galerisi, “Dayanışma Güçlendirir:
Afişlerle Kadın Hareketinin Son 40
Yılı” sergisine ev sahipliği yapmaya
başladı. İBB Kültür Daire Başkan-
lığı’nın, İBB Kadın Eserleri Kütüpha-
nesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile
Filmmor Kadın Kooperatifi iş birli-
ğinde gerçekleştirilen serginin açılı-
şına Dilek İmamoğlu, İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Şengül Altan
Arslan, İBB Kültür Daire Başkanı
Hülya Muratlı ve kadın hareketinin
temsilcileri katıldı. Erkek egemen sis-
teme karşı verdiği mücadelenin gü-
nümüze kadar uzanan süreci anlatan
koleksiyonların açılışında konuşan
Dilek İmamoğlu, “Bu yolda yalnız
değiliz. Açılışını yaptığımız sergide,
direnen ve harekete geçen öncülerin
afişlerini göreceksiniz. Geçmişten gü-
nümüze gelen mücadelede bir yolcu-
luğa çıkacaksınız.Serginin başlığında
da dediği gibi dayanışma hepimizi
güçlendirir. Yeter ki, tek olmadığımızı
bilelim, yılmayalım. İçimizdeki o
güçlü kadına inanalım. Çünkü biz,
çağdaş güçlü Türk kadınlarıyız” şek-
linde konuştu.

Erkeklerin de desteğine
ihtiyaç var

Afiş sanatının bir toplumun hafızası
olduğunu söyleyen İmamoğlu, sa-
natsal değerinin yanı sıra bugünün
bilgisini geleceğe taşıdığına dikkat
çekti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı
toprağa zincirlerle bağlı kalsın, öteki

kısmı göklere yükselebilsin?” sözle-
rini anımsatan İmamoğlu konuş-
masını şöyle sürdürdü: “Tarihte
kadın haklarını öncelik tanıyan
ilk ülkelerden biri olmamız,
bizim her zaman gurur
kaynağımız olmuştur.
Haklarımızı korumak ve
geliştirmek için sadece
kadınların değil, aslına
erkeklerin de desteğine
ihtiyacımız var. Ger-
çekten güçlü bir ülke
olmak, geleceğe
umutla bakabilmek
için bu şart.” Mutlu ya-
rınlara ulaşmak için her-
kese görev düştüğünü
anlatan İmamoğlu, “Hepi-
miz düşünmeli, sorgulamalı,
gerekirse karşı çıkmalı, eleştir-
meli, değiştirmeli ya da değiştirt-
meliyiz. Bu yolda yalnız değiliz.
Yeter ki, tek olmadığımızı bilelim, yıl-
mayalım” dedi.

Ataerkil sistem çok güçlü

Serginin küratörlüğünü üstlenen
Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, sergi-
nin açılışında yaptığı konuşmasında,
ikinci dalga kadın hareketinin başla-
dığı yılardan bugüne değin mücade-
leyi anlatmak istediklerini söyleyerek
şöyle konuştu: “Türkiye kadın hare-
ketinin, bir yandan kazanımlarını or-
taya koyarken, diğer yandan ataerkil
sistemin hala ne kadar güçlü oldu-
ğunu gösteriyoruz. Kadın hakları
mücadelesinin son 40 yıllık tarihi, ha-
reketin çeşitli temsillerinin üretmiş ol-
duğu afişler üzerinden ortaya
koymak istiyoruz. Türkiye’de cinsi-
yetler arası eşitlik mücadelesinin ha-
fızasına dair bir kayıt tutarak, bunu

ka-
munun
bilgisine açık hale getiriyoruz.”

Büyük heyecan duyuyorum

Açılışa katılan İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Şengül Altan Arslan, ser-
ginin açılmasından büyük heyecan
duyduğunu belirterek, “1980’lerden
beri yükselen bir kadın hareketi var.
Sergiye baktığınızda adım adım
kadın hareketi nasıl geliştiğini görebi-
liyorsunuz. Kadın hakları konusunda
uzun süredir yazıp çizen biri olarak
büyük mutluluk ve heyecan içerisin-
deyim. Çok farklı grupların, ekiplerin
aslında kadın hareketine destek ver-
diğini görüyorsunuz. Bunu burada
görmek son derece önemli” değerlen-
dirmesinde bulundu.

B ir insanın kendisinden bahsedilmesi
için verdiği mücadelenin içeriğine ba-
kıldığında bunun yararlı mı, zararlı

mı yoksa desinler diye mi olup olmadığı araş-
tırılır ve ona göre verilen puan ile ya o insan-
dan bahsedilir ya da o insanın ortaya
koyduğu amacı, hedefi değerlendirilir ve ona
göre puan verilir.

Bu durumun sadece insana has bir durum
olmadığını ve insan gibi birer canlı olan dün-
yadaki tüm canlılar için geçerli olduğunu an-
lamak için bugünlerde kendisinden bir hayli
bahsettiren Çin virüsüne baktığımızda daha

iyi anlaşılmaktadır.
Evet bu dünyanın sadece insanların olma-

dığı ve üzerinde, altında yaşayan her canlının
olduğunu ortaya koyan Coronavirüsüne baktı-
ğınız da her canlının bu dünyada bende varım
demesinin normal olduğu kadar anormal bir
durum olduğu da görülecektir.

Normal olanın bu dünyada varlığından his-
settirmek, anormal olanın ise dünya dön-
dükçe varlığından haberdar olunmayacak
kadar kenarda bekleyenlerin bir anda kendi-
sini ortaya atıp, 'bende varım, buradayım' 
demesidir.

Bu durumu görmek, anlamak için en son
örnekte asıl adı grip olan ama tıbbın gelişimi
ile adı bir anda Koronavirüsü olan Çin 
Virüsüdür.

Ve bunun hiç de öyle normal bir hastalık
olmadığı ve yararlı olacağına zarar verdiğini
gerek yaşanan ölümlerle gerekse tüm dünya
ekonomisini alt üst eden panikle kendisini or-
taya koyduğunu görmekteyiz.

Ve buna karşı bulunmaya çalışılan aşı, ön-
lemlerin telaşı ile yaşanan şaşkınlık kadar
'Evet oda var' denilmemesi ve kabul 
görmemesidir.

İşte tamda bunlar yaşanırken düne kadar
ortalıkta görünmeyip, görev verildiği halde
kendilerini saklayan, kaçan, duyarsız davra-
nanların bir anda ortaya çıkıp, 'Ben de varım,
Bende adayım' demesidir asıl virüs olan
durum.

Gerek başında bulunduğum stk'da gerek
ülke ve dünya yönetiminde her yaşanana
'Bana ne deyip' yaşananları izlemeyi tercih
edenlerin o yaşananların olumlu yöne gittiğini
görünce iştahı kabararak 'Bende varım' de-
mesi kadar virüslük bir durumun olmadığı şu

dünya da bunlara karşı geliştiren aşıdan, alı-
nan önlemden bi haber 'Bende adayım' de-
mesi, demeleri de bir o kadar heyecan ve
gündem yaratsa da insanın aklına yanardağı
kraterinden fışkıran lavlar geliyor.

Çünkü dağın hep dağ olduğu, kustuğunda
içinde biriken mikropları dışarı fışkırttığı ve
adına lav denen bu fışkırma ile etrafı yanıp,
kül olurken bu lavların kısa süre içinde sönüp,
önce çamur, ardından donarak taş olup kısa
sürede unutulduklarının da bilinmesi gerekir.

İşte tam da burada en iyi ilacın yaşanan
onca korku, panik ve alarma karşı çelik gibi
iradesiyle başarılarıyla  adeta bir gurur abi-
desi olarak dimdik ayakta duran dağa bak-
mak yeter, artar bile.

Koronavirüslüler...
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Dijital Medya Planı ve Mecra Satınalma Hizmet alımı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ‘ne göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/010320/
1-İdarenin;
a) Adresi : Örnektepe Mah. İmrahor Caddesi No.88/2 Sütlüce/Beyoğlu/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 4440413
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@ticaret.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ticaret.edu.tr/tr/Duyuru/ 
2-İhale konusu hizmetin;
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içerisinden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalama tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar
3- İhalenin;
a) Yapılacağı yer : İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Örnektepe Mah. 

İmrahor Caddesi No.88/2 Sütlüce/Beyoğlu/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 23.03.2020 - 13:00
c) Tekliflerin verileceği tarih ve saat : 23.03.2020 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi, imza sirküleri veya vekaletname;
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,
4.1.2.3. Teklife yetkili olan kişi veya kişilerce düzenlenen vekaletname, noter tasdikli olmak zorundadır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5. Avans Teminatı alınmayacaktır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekono-
mik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Sektörde 5 yıllık iş tecrübesini gösterir belge (5 yıl Süreli Google Partner Sertifikası)

4.3.2 En az 5 çalışanı olduğunu gösteren son aya ait onaylı SGK tahakkuk fişi.

4.3.3 En az 400.000 TL tutarlı İş bitirme belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde veya https://ticaret.edu.tr/tr/Duyuru/  web adresinden temin edilebilir. 

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi İmrahor Caddesi No.88/2

Sütlüce/Beyoğlu/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, ajans hizmet payı yüzdesi vermek suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif

verilecektir.

9. İsteklilerin Geçici Teminat verme zorunluluğu bulunmamaktadır

10. İsteklilerin Kesin Teminat verme zorunluluğu bulunmamaktadır. 
11. Avans verilmeyecektir
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
13. Diğer hususlar: İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

DİJİTAL MEDYA PLANI VE MECRA SATINALMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1150508)

TURK KADINIYIZ
CAGDAS GUCLU CAGDAS GUCLU CAGDAS GUCLU CAGDAS GUCLU CAGDAS GUCLU CAGDAS GUCLU CAGDAS GUCLU CAGDAS GUCLU CAGDAS GUCLU 

HIDIR ULAĞ

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı ise, hareketinin
aslında 20. yüzyıldan itibaren başladığına dikkat çekerek şu
ifadeleri kullandı: “Nezihe Muhiddin’ler, Afife Jale’ler, Bedia

Muvahhit’ler kültür sanattaki önemli kadınlarımız hep mücadele
ettiler. 80’li yıllardan sonra kadınlar artık seslerini daha çok çıkar-
maya başladı. Sokaklara taştı. Birlikte dayanışmanın vurgusu daha

fazla oldu.” Dayanışma Güçlendirir: Afişlerle Kadın Hareketinin
Son 40 Yılı” sergisi, 1980’li yıllardan günümüze kadar kadın hare-

ketlerinin kullandığı yüze yakın afişten oluşuyor. Mücadelenin
son 40 yıllık tarihinde görünürlüğe imkan tanıyan temsiller göz

önünde bulunduruluyor. İçerikler, Türkiye kadın hareketinin
yakın tarihini, onar yıllık uğrak noktaları üzerinden sınıf-

landırıldı. Böylelikle, Türkiye kadın hareketindeki sü-
reklilik, kesinti ve farklılıkları gösteren seyrin

yansıtılması amaçlandı. Sergi, 27
Mart’a kadar ziyarete açık ka-

lacak.

Kadın hareKeti 
devam ediyor

Türkiye’de cinsiyetler arası eşitlik mücadelesinin yakın tarihi “Dayanışma Güçlendirir:
Afişlerle Kadın Hareketinin Son 40 Yılı” koleksiyonu ile İBB Taksim Cumhuriyet Sanat 
Galerisi’nde sergilenmeye başlandı. Açılışta konuşan Dilek İmamoğlu, “İçimizdeki o güçlü
kadına inanalım. Çünkü biz, çağdaş güçlü Türk kadınlarıyız” ifadelerini kullandı

Kadın hareketinin önemli simgelerinden biri olan
mor renkli rozeti yakasına takan Dilek İmamoğlu,
kadınların toplumda her zaman aktif rol oynaması
adına herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Dezenfekte çalışması
öğrencileri etkiledi
Sultangazi'de bir okulda yapılan dezenfekte çalışmalarından etkilenen 11 öğrenci
ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

OLAY, Cebeci Mahalle-
sinde bulunan Necip
Fazıl Kısakürek İmam

Hatip Ortaokulunda yaşandı. Edini-
len bilgiye göre Sultangazi Belediye-
si'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde
okulda dezenfekte çalışması yaptı.
Öğrencilerin okulda bulunduğu sı-
rada yapılan çalışmalarda 11 öğ-
renci rahatsızlandı. Okul
yönetiminin ihbarı üzerine okula
sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çalışmalar sırasında
etkilenen 11 öğrenciyi ambulansla
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesine götürdü.
Okula gelen AFAD ekipleri ise
özel kıyafetlerini giyerek okulda
çalışma başlattı. Haberi alan veli-
ler ise panikle okula geldi. Okul
tatil edildi, öğrenciler evlerine
gönderildi. Haberi alarak okula
gelen bir veli "Okulda dezenfekte
çalışması yapıldı. Çocukların ba-
zılarının astım ve kalp yetmezliği
gibi rahatsızlığı vardı. Çalışmalar
sırasında etkilendiler" dedi.

8 ambulans intikal etti

Okula gelen Sultangazi Belediye

Başkan Yardımcısı Mustafa Bi-
rinci, şunları söyledi: "Sultangazi
Belediyesi olarak bölgemizde bu-
lunan 60 okulda dezenfekte uygu-
lamasını bitirdik. Bu sabah Necip
Fazıl Kısakürek İmam Hatip Or-
taokuluna ekiplerimiz geldi. Diğer
okullarda kullandığımız dezen-
fekte ilacımızı bu okulda da uygu-
ladık. Aldığımız ihbar üzerine 11
öğrencimizin öksürdüğünü ve
mide bulantısı yaşadığı söylendi. 8
ambulans buraya intikal etti. Öğ-
rencilerimiz şu anda Haseki Eği-
tim ve Araştırma Hastanesine
götürüldü. Arkadaşlarımız çocuk-
ların yanında. İki öğrenciye serum
takıldı. Diğer öğrenciler tedbir
amaçlı hastanede bekletiliyor. Du-
rumları iyi. Tedbir amaçlı hastane-
deler. Öğrencilerimizin bazılarının
alerjik hastalıkları olabileceği ba-
zılarının ise sabah aç okula gel-
melerinden kaynaklandığı
yönünde sağlık yetkililerinden
bilgi aldık. AFAD geldi. 'Tehlikeli
bir durum söz konusu mu? diye
ölçüm yapıyor. bütün tedbirleri
alıyoruz"

7 katlı riskli
bina yıkıldı

ESENLER Belediyesi,
Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından riskli

ilan edilen 7 katlı bir binayı kont-
rollü şekilde yıktı.Esenler'de kentsel
dönüşüm seferberliğinin başlatıldığı
2012 yılından bu yana yürütülen ça-
lışmalar kapsamında şimdiye kadar
98 bin konuttan 56 bini yenilendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tes-
pitlerine göre Esenler’de acil yıkıl-
ması gereken 40 binada da yıkımlar
devam ediyor. Bu binalardan biri
olan ve Mimar Sinan Mahallesi’nde
bulunan 7 katlı ve 19 bağımsız bö-
lümden oluşan ve daha önce boşal-
tılan riskli bina, Esenler Belediyesi
ekipleri tarafından bugün kontrollü
bir şekilde yıkıldı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yenikapı 
Miting Alanı'nda sergilediği araçları araştırmak
üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu
raporunun ardından CHP'den yeni bir hamle geldi.
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, iki seçim arasında
bir önceki yönetim tarafından iade edilen araç
sayısının 517 değil 907 olduğunu iddia etti

Seçim sürecinin en çok tartışı-
lan konularının başında gelen
İBB'nin ihtiyaç fazlası kiralık

araçları ile ilgili kurulan araştırma komis-
yonunun 6 aylık çalışmasının ardından
hazırlanan rapor İBB Meclisi'ne sunuldu.
AK Parti'nin çoğunlukta olduğu komisyon
raporunu mecliste sunan AKP'li Meclis
Üyesi Abdullah Özdemir seçim sürecinde
“İBB'de 643 yöneticiye 1717 makam aracı
kullanıyor” iddiasının mesnetsiz olduğu-
nun ortaya çıktığını savunarak Yenikapı'da
sergilenen araçların ihale kapmasında be-
delsiz tahsis edilen müteahhit firmalara
ait araçlar, hizmet araçları ve İBB'nin öz
malı olan araçlar olduğunu iddia etti. Ra-
pora CHP ve İYİ Parti grubu muhalefet
şerhi düştü. Raporun ve muhalefet şerhle-
rinin sunulduğu meclis oturumunda İBB
Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın kiralık
araçlarla ilgili yürüttüğü bir çalışmada
ulaşılan son bilgileri paylaşarak bilgilen-
dirme yaptı. Balyalı, iki seçim arasında
yani 31 Mart ve 23 Haziran tarihleri ara-
sında iade edilen araç sayısının daha önce
açıklandığı gibi 517 değil 907 olduğunu
iddia etti. 

Kimlere tahsis edilmiş?

Geçmiş dönemde 2 ayrı araç takip sistemi
kullanıldığını söyleyen Balyalı, “Birisi AYS
isimli diğeri Access. AYS ile resmi kurum-
lara verilen araçlar hukuka uygun biçimde
yer almış. Access sistemi içinde ise ne hu-
kuken ne siyaseten ne de etik olarak veril-
mesi mümkün olmayan çok sayıda araç
bazı kurum ve kuruluşlara tahsis edilmiş”
dedi. Balyalı; 907 aracın 464 adedinin tah-
sis edildiği kurumları ise “11. cumhurbaş-
kanının makamına 7 adet, 15 Temmuz

Derneği 7 adet, 64. Başbakanlık 5, AKP
Genel Başkan Yardımcılığı 5, AKP Genel
Merkez 6, AKP İl Başkanlığı 51, AKP Si-
livri ilçe başkanlığı 2, başbakanlık 43,
cumhurbaşkanlığı 232, Erok Spor Ku-
lübü, eski Irak Devlet Başkanı 6, Okçular
Vakfı Spor Kulübü 3, Sekbanlar Spor Ku-
lübü 2, Sıcak Yuva Vakfı 2, TBMM Baş-
kanlığı 36, Türkiye Gençlik Vakfı 5, yeni
başkanlık adıyla 41, Yenikapı Balıkçılar
Çarşısı 1” şeklinde sıraladı. 

Büyükçekmece'ye 21 araç

Balyalı, İstanbul'da AK Parti'nin 2 kez
kaybettiği seçim kampanyasına ve bir ön-
ceki İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Büyük-
çekmece Belediye Başkanlığı
kampanyasına İBB'nin araç tahsis ettiğini
belirtti. Balyalı, “Büyükçekmece seçim
kampanyasına, tamamı Özel Kalem Mü-
dürlüğü üzerinden 21 araç verilmiş. AK
Parti'nin İstanbul kampanyasında 41 ara-
cın kullanıldığını resmi kayıtlarda ‘yeni

başkanlık' adıyla görülüyor. Başlangıç
ocak ayı. Hepsi iki seçim arasında iade
edilip sistemden çıkarılmış. İBB Bakır-
köy'de bulunan Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı'na bağlı olan garajımızdan
alınmış olan ıslak imzalı tutanaklar ile
muhataplarına zimmet tutanaklarına işle-
nerek teslim edilmiş” didye konuştu. 

Özel Kalem'den özel tahsis

Özel Kalem Müdürlüğü'nde 120 adet araç
gözüktüğüne dikkat çeken Balyalı, “İsim
vermeyeceğim ama bu araçlar arasında
bazı hanımefendilerin, bazı çocukların,
oğulların, kızların, akrabaların, damatların
olduğunu sistemde isim isim görüyoruz.
Mevlüt Uysal burada İBB başkanlığı yap-
mış bir siyasetçi. Onunla ilgili net bilgiler
var. 120 aracın 3 tanesi Audi A6, 4 tanesi

Mercedes, 8 Skoda süper V, 8 tanesi
Voklswagen” dedi. Plakalara göre AK
Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve AK
Parti Genel Merkezi'ne daha önce genel
başkan yardımcılığı, başbakan yardımcı-
lığı yapmış çok sayıda siyasetçiye de araç
tahsis edildiğini ifade eden Balyalı, bu
araçların ağırlıklı olarak Mercedes Vito,
Volkwagen Passat, Opel İnsignia'dan
oluştuğunu belirtti. Balyalı, “AKP il baş-
kanlığına verilen araçların büyük çoğun-
luğu da Volkswagen passat.
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve
TBMM Başkanlığı'na araç verilmesi hu-
kuken doğrudur. Ama gönül isterdi ki
bütün kurumlar kendi bütçelerinden
bunları karşılamalı ve İBB bütçesine
yük oluşturmamalıydılar” 
diye konuştu.

Silivri depreminden sonra kent-
sel dönüşüm için çalışma yapılan

Avcılar ile birlikte 4 ilçedeki
mevcut kooperatif binalarının
2008 yılındaki kat sayılarının

korunarak yenilenmesini öngö-
ren düzenlemenin önü açıldı. İBB

Meclisi Avcılar'ı yakından 
ilgilendiren İmar Plan Notu Deği-

şikliği'ni oy birliği ile kabul etti

S ilivri Depremi’nden sonra çürük bi-
naların kentsel dönüşüm kapsa-
mında yenilenmesinin önündeki en

büyük engellerden biri 2008 yılında getirilen
yeni inşaatlarda en fazla 4 kat izni göste-
rildi. İlçede önemli bölümü kooperatifler
tarafından yaptırılan 4 kattan yüksek bina-
ların yenilenmek istenmesi halinde buna
izin verilmemesi nedeniyle mevcut sorunun
aşılması amacıyla 6 ay önce Avcılar Bele-
diye Meclisi’nde oy birliği ile alınan kararda
mevcut imarlı, ruhsatlı binaların kat sayıları
‘Saklı hak’ kabul edilerek, onaylanması için
İBB Meclisi’ne gönderildi. Bu öneri,
İBB’nin önceki gün akşam saatlerinde sona
eren oturumunda ele alınarak tüm partili
üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

Gazamız mübarek olsun

Her ay meclis oylamasının yapılacağı gün
AK Parti komisyonunda 1 saat süreyle
‘Oturma eylemi’ yapan Avcılar Belediye
Başkanı Turan Hançerli, yaptığı konuş-
mada, “Avcılar halkı için birlikte bir çalışma
yürüttük. Avcılar halkının önemli bir so-
runu olan plan notu değişikliğini Avcılar
Belediye Meclisi gibi oy birliği ile geçirdik-
leri için Grup Başkan Vekili Başkanları-
mıza, İBB Başkanımız Ekrem
İmamoğlu’na, İmar ve Şehircilik Komisyo-
nu’ndaki tüm üyelerimize ve tüm meclise
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Avcılar’da
kentsel dönüşüm için, yenilenme için ve
adalet için çok önemli bir karar. İyi bir baş-
langıç. İBB Meclisi’ni kutluyorum. Gaza-
mız mübarek olsun. Avcılar'da başlatılan
kentsel dönüşüm çalışmaları bundan böyle
hızlanarak devam edecek. Yolumuz açık
olsun” dedi.

Hançerli yaygara koparıyor

Kararın oylamasından önce basın toplan-

tısı yapan AK Parti Avcılar İlçe Başkanı
Yaşar Karaarslan ise bu karardan Avcı-
lar’daki 4 kat üzerindeki 133 kooperatif bi-
nası ve burada oturan yaklaşık 10 bin
kişinin yararlanacağını söyledi. Belediye
Başkanı Hançerli’nin şov yaptığını öne
süren Karaarslan,  "Başkan meclisin bu ça-
lışması ile ‘Avcılar’ın tümünde kentsel dö-
nüşümü başlattım’ havası estirdi. Ardından
'AK Parti'li meclis üyeleri bunu engelliyor'
diye yaygara kopardı. Bakanlığımızın, il
başkanımız Bayram Şenocak'ın ve İBB
meclis üyelerimizin inanılmaz çabalarını
yok sayma cüretine girişti. Bakanımızın her
beyanında Avcılar bizim için en öncelikli il-

çelerimizden demesini ve gerçekte de bu-
rası için yaptığı çalışmaları halka anlat-
madı. Bakanlığımızın ve AK Parti'li CHP'li
ve MHP'li meclis üyelerimizin üstün gay-
retiyle kooperatiflerle ilgili sadece Avcılar'ı
değil tüm İstanbul'u ilgilendiren çalışma-
lar tamamlandı. Bazı kooperatiflerde
yüzde 70 e varan hak kayıpları kendilerine
iade edildi. Bu sayede kentsel dönüşümün
önündeki en büyük engel kalkmış oldu.
Biliyorsunuz yine Avcılar Belediyesinin be-
ceriksizliği yüzünden 2008'de 1700 e yakın
binanın imarı düşürülmüştü. Onların ka-
zanılmış haklarını da geçen yıl iade etmiş-
tik" ifadelerini kullandı. 

Kazanılan hak korunuyor

AK Parti İlçe Başkanı Karaarslan, bir
soru üzerine, Avcılar’ın nüfusunun 320
bin olarak öngörüldüğü halde 450 bine
dayandığın belirterek, "Kazanılan hak ne
ise 2008 yılında imarı 6 ise 4’e düşürülm-
üştü. Bugün alınan karar ile örneğin 6
katlı bina ise aynı kat sayısı ile aynı met-
rekarede yenilenmesinin önü açılıyor”
diye konuştu. Karaarslan, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nın Avcılar’a çok özel
ilgi gösterdiğini, kentsel dönüşüm konu-
sunda önümüzdeki günlerde alınan
önemli kararların açıklanacağını ifade etti
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Bakkal gibi çift defter kullanılmış!
Balyalı, Esenler'deki Erok Spor
kulübüne bir adet Mercedes Tou-
rismo otobüs verildiğini aktara-
rak “Okçular Spor Kulübü'ne 2
minibüs ve panelvan verilmiş.
Sıcak Yuva Vakfı'na 2 binek oto-
mobil” dedi. Bu araçların kayıtla-
rının sistemden silinmeye
çalışıldığına vurgu yapan Balyalı,
“Hassas bir çalışma sonucunda

ikinci sistemde ikinci bilgisayarda
bulundu. Bakkalların çift defter
kullandığı gibi araçlarla ilgili çift
sistem kullanılmış. AKP grubu-
nun, İstanbul halkından onların
vergilerini kendileri ve yandaşla-
rına kullandırdığı için özür dile-
mesi gerekiyor. Çünkü İstanbul
halkının milyonlarca lirası seçim
döneminde ve öncesinde AKP İs-

tanbul İl Başkanlığı ve bir takım
kurumlar tarafından kullanılmış.
Benim verdiğim sayılarla, 23 Ha-
ziran sonrası iade edilenleri top-
ladığınızda 1717 makam aracı
sayısına aşağı yukarı ulaşılmış
olacaktır. Daire başkanlıklarımı-
zın çalışması sürüyor. Gelişme
olunca bilgilendireceğiz” açıkla-
masını yaptı. 

11Mart 2020 itibarı ile Corona virüsün
uluslararası bir salgın olduğu Dünya
Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.

Bu, şu demektir; yerkürede hemen hemen salgı-
nın yayılmayacağı hiçbir ülkenin olmayacağı an-
lamına geliyor. İşte sorun burada. Doğru yol,
doğru yöntem, doğru önlem burada ortaya çıkı-
yor. İşin özü olarak doğru liderlik de burada or-
taya çıkıyor. İnsanı merkeze koyan, önceliği insan
olan liderliğin o an yani 11 Mart’a kadar bile
şüphesi/kaygısı var ise Corona virüsün/ün her-
hangi bir uluslararası salgın olmadığına dair ya
da kafasındaki çeşitli siyasal/ideolojik düşünceler-
den ötürü bu ülkeden bu virüsün görülmeyeceğine
dair düşünceler var ise bile 11 Mart akşamı 
itibarı ile tüm bunlar hükümsüzdür. Onun için 
burada yapılacak birinci derecedeki en acil ve en
öncelikli önlem, en kalabalık olan yerlerin tespit
edilmesidir. Hepimiz biliyoruz ki ülkemizdeki en
kalabalık yerler okullardır. Okullar milyonlarca
insanın gittiği, yakın temasta bulunduğu yerler-
dir. Ancak okulları sadece okul olarak gören bir
anlayış var. Okullar aynı zamanda ailelerin de
varlığını reddeden yerler olarak görülüyor. O ço-
cuklar bir evden okula gidiyor. Yani okul demek
aile demektir. Aile demek Türkiye’nin kendisi de-
mektir. Siz okulda o yakın teması kaldırdığınız
zaman Türkiye’nin de birbiriyle olan yakın tema-
sını kaldırmış oluyorsunuz aslında. Milyonlarca
insan aynı sırada/masada oturup yemek yiyor.
Okul çok temizse bile çocuğun geldiği ev, ma-
halle, sokak temiz olmayabilir. Ya da mahalle-
sinde karşılaştığı bir insan bu konuda hasta
olabilir. Bu salgının yayılmasının önündeki en
önemli engellerden bir tanesidir. Çünkü siz çok
hızlı yayılabilecek bir alanı boşaltıyorsunuz. Bu-
laşıcı tanımını boşa çıkarmış oluyorsunuz. Ancak
ne yazık ki hâlâ okulların tatil edilmesi gibi bir
düşünce hayata geçirilmedi. Belki önümüzdeki
hafta deniliyor. Geç kalınabilir. Bu durum bir
panik davranışı değildir. Tam tersine bizim ülke-
mizde böylesine ortak disiplinsel davranışlar pek
oturmamıştır. 

Çin’deki otoriter rejimlerdeki gibi ya da çok
demokratik ülkelerdeki devlet mekanizmalarının
disiplinsel davranışı bizde yoktur. Otoriter rejim-
lerde toplumu disipline eden bir davranış kodu
oturuyor. Çin ve Kuzey Kore gibi. Gelişmiş Batı
ülkelerinde ise devletlerin böyle bir davranışı var-
dır. Biz ise ikisinden de nasibini almış bir toplum
değiliz. Toplumun disipilinsel davranışı yarım ya-
malaktır, devletin de disiplinsel davranışı yarım
yamalaktır. Öyle olunca bir olay gerçekleştiği
zaman doğal bir panik oluşuyor. Ancak bunun ön-
lemini önceden alırsanız bir şey oluşmadan evvel
bunun önlemini alırsanız bu panik ortamını da or-
tadan kaldırmış olursunuz. Siz, hastalık salgın
haline geldiği zaman okulları kapatırsanız, kala-
balık ortamlarda bulunmayı, büyük iş merkezle-
rinde bulunmayı yasaklarsanız iş işten geçmiş
olur. Önceden bu tedbiri almanız lazım. Belki sos-
yal anlamdan birtakım rahatsızlıklara neden ola-
bilir ama sonuç itibarı ile siz salgını daha
topluma bulaşmadan en aza indirmiş olursunuz.

Zaten tanıyoruz bu virüsü ve bu virüsün 65
yaş üzeri insanlarda ölüme neden olduğunu bili-
yoruz. Böyle bir durumda kuşaklar arası yakın
teması da en aza indirebiliriz. Başta en kalabalık
olan okulların bir an evvel tatil edilmesidir. Eği-
tim telafi edilebilecek bir şeydir. Bunu toplum
özümser ama sağlık telafi edilebilecek bir şey de-
ğildir. Maalesef bizde inisiyatif alma duygusu
toplumda, siyasette, devlet erkinde çok fazla ge-
lişmediği için bir şey olduktan sonra inisiyatif alı-
nıyor ama olmuştur artık. Marifet/liderlik bir şey
olmadan olacakmış gibi onun önlemini almaktır.
Bu salgın gelmediği zaman almış olduğunuz onca
önlem boşa gitmiyor. Tam tersi siz bir sürü insa-
nın hayatını kurtarmış oluyorsunuz. Aslında siz
telafisi yerine gelebilecek bir fedakârlığı 
göstermişsiniz. 

İran’da salgının çok fazla can almasının sebebi
İran devletinin bu virüs gerçeğini yok sayması ve
görmemesidir. Virüsün çıkış yeri Kumkent’ti ama
Kumkent’in karantina altına alınması ve oraya
seyahatlerin engellenmesi gerçekleşmedi. Aksine
seyahatler teşvik edildi. Siz var olan bir gerçeği
saklarsanız o gerçek yok olmuyor. Sadece siz
kendinizi kör edersiniz. İtalyanlar da öyle yaptı-
lar. İtalya’yı bu virüsün bu kadar yok etmesinin
sebebi onların da bu durumu yok saymasıdır. İtal-
yan siyasetçiler çıktılar ve tokalaşmayı magazine
dönüştüler. Ancak bir salgın gerçeği var ise sizin
bundan kaçınma sansınız yoktur. Dünya bir köy-
dür. Bakıldığında virüsün İtalya’da yayılmasının
sebebi Venedik Festivali’ne gelen binlerce 
Çinlidir. 

Salgın kendini gösterdikten sonra önlem alın-
mamıştır. Başınıza gelecek en büyük felaketler-
den bir tanesi görmemezlikten gelinmiştir. Siz bir
salgının uluslararası küresel bir salgın olduğunu
öğrendiğiniz andan itibaren alacağınız ulusal/böl-
gesel ölçekli önlemler salgının boyutuna göre 180
derece farklı olmalıdır. Ancak maalesef bu salgın
küçümsendi. Bir sürü komplo teorisi üretildi.
Hatta Türkiye genetik kodlarına kadar saçma
sapan indirgemeler yapıldı. Ancak 11 Mart 2020
itibarı ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafın-
dan Corona’nın küresel çapta bütün dünyayı etki-
leyecek bir salgın olduğu ilan edildi. 12 Mart
sabahı ABD, olağanüstü hal ilan etti. Tıpkı İran
ve İtalya gibi Trump da salgını ciddiye almayarak
salgınla dalga geçmişti. İktidarı elinde bulundu-
ranların, devleti yönetenlerin ya da bilim insanla-
rının sorunlara/problemlere kendi fikirleri,
düşünceleri ya da ideolojik yaklaşımlarıyla gös-
termiş oldukları reflekslerin topluma ne kadar
zarar verdiğini İran, İtalya ve Trump örneğinde
görmüş olduk.

www.ankaraekspresi.com
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OTURMA
EYLEMİ
YAPMIŞTI
Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli'nin yoğun ça-
balarıyla İmar Plan Notu de-
ğişikliği İBB Meclisi'nden onay
aldı. Hançerli konuyla ilgili
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum ile görüşmüştü.
Değişiklik altı aydan beri, İBB
Meclisi tarafından gündeme
alınmıyordu. Avcılar Belediye
Başkanı Turan Hançerli de İBB
Meclisi oturumlarında konuyu
sık sık gündeme getirerek
yetkilileri göreve çağırmış, ra-
poru bekleten İmar ve Bayın-
dırlık Komisyonu'nda oturma
eylemi bile yapmıştı.

6 AY SONRA 
MUTLU SON!

Turan
Hançerli

Tarık
Balyalı
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Kremlin, corona virüsü ile ilgili arka
arkaya açıklamalarda bulundu. Mos-
kova, resmi rakamlara göre 34 corona

virüsü vakasının görüldüğünü duyururken ülkede
corona virüsünden yaşamını yitirenlerin olmadı-
ğını açıkladı. Yaşananların ardından Kremlin Söz-
cüsü Dmitry Peskov, gazetecilerle konuştu. Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumu-

nun iyi olduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini
söyleyen Peskov, Putin’in corona virüsü testi
yapıp yapmadığına dair bir açıklamada bulun-
madı. Putin’in hasta bir vekille yakın temas içinde
olduğuna dair iddiaları yalanlayan Peskov, Pu-
tin’in haberlerini yapan Kremlin muhabirlerine de
uyarıda bulundu. Peskov, “Kendini iyi hissetme-
yen gazeteciler gelmesin” dedi.

Ç in'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koro-
navirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını
kaybeden kişi sayısı 4 bin 720’ye, virüs

bulaşmış hasta sayısı ise 128 bin 343’e yükselir-
ken; 68 bin 324 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara
göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 82 kişi haya-
tını kaybetti, vaka sayısı da 2 bin 85 arttı. Koro-
navirüs, Çin dışında dünya genelinde de
yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan
virüs, Avrupa’yı tehdit ediyor. İtalya’da virüs ne-
deniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1016’ya
yükselirken; vaka sayısı da 15 bin 113’e çıktı.

İran'da 429 kişi öldü

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu
Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın top-
lantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 sa-
atte ait bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede
salgın nedeniyle ölenlerin sayısının
429’a ulaştığını, virüs teşhisi ko-
nulan kişi sayısının ise 10 bin
75’e çıktığını bildirdi.

ABD'de 40 ölü var

ABD’de de koronavi-
rüsün yayılmaya
devam ettiği gö-
rüldü. 1663 vaka-
nın bulunduğu
ABD’de, hayatını
kaybedenlerin sa-
yısı 40 olarak açık-
landı. Hayatını
kaybedenlerin, Was-
hington, Kaliforniya,
Florida ve New Jersey,
Güney Dakota ve Georgia
eyaletlerinden olduğu belirtildi.

Avrupa'da vaka sayısı artıyor

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından
Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş
gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı bugün 2
bin 78’e yükselirken; 3 kişinin hayatını kaybettiği
duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 2 bin 876 ki-
şide virüs tespit edildiği ve 61 kişinin hayatını
kaybettiği belirtildi. İspanya’da ise 2 bin 968 ki-
şide virüs tespit edildiği; 84 kişinin hayatını kay-
bettiği duyuruldu.

Bulgaristan'da da sayı arttı

Bulgaristan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği koro-
navirüs vaka sayısının 15'e yükseldiği açıklandı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgı-
nında, dün ilk ölümün yaşandığı Bulgaristan'da

vaka sayısının bugün 15'e yükseldiği açıklandı.
Koronavirüsle mücadele ve önlemlerle ilgili
Ulusal Kriz Masası Başkanı Tümgeneral Vent-
sislav Mutafçiyski, bugün 99 virüs testinden
9'unun pozitif çıktığını ve ülkedeki vaka sayısının
15'e yükseldiğini açıkladı. Bugünkü vakalarının
tümünün başkent Sofya'dan olduğu belirtildi.
Bugün ortaya çıkan 9 koronavirüs vakasıyla
bağlantısı olan 200'den fazla kişi aranıyor. Ulu-
sal polis ekipleri de hastalarla bağlantılı kişileri
arama çalışmalarına katılıyor. Yeni virüs taşıyıcı-
larından 4 kişi Sofya Akciğer Hastalıkları Klini-
ği'nde karantinaya alındı. Hastalığın tespit
edildiği kadınlardan birinin, İspanya ve İngilte-
re'ye tıp kongrelerine gittiği kaydedildi.

Yunanistan alarma geçti

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, koro-
navirüsün (Kovid-19) bireysel sorumlulukları
göstermek adına iyi fırsat olduğunu belirtti. Yu-
nanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, korona-
virüsün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
tarafından dün küresel salgın (pandemi) olarak
kabul edilmesini, "Bu durum bireysel sorumlu-
luklarımızı göstermek adına müthiş bir zaman"
olarak değerlendirdi. Kikilias aynı zamanda,
"Mevcut durum vatandaşlar olarak nasıl so-
rumluluk alabileceğimizi bize kanıtlayacak" ifa-

delerini kullanırken; doktorlara,
hemşirelere ve diğer sağlık

görevlilerine Ulusal Sağ-
lık Servisi’ne (NHS)

başvuru yapmaları
için çağrıda bu-
lundu. Yunanis-
tan’ın Yargıtay
Cumhuriyet
Başsavcısı
Vassilis Pliotas
da Ceza Ka-
nunu'nun teh-
likeli

hastalıkların ya-
yılmasını önle-

mek için
tasarlanan düzenle-

meleri ihlal eden kişi-
lere sert cezalar öngören

285’inci maddeden alıntı yaptı.
Pliotas, 'bir bireyin yaşam hakkı ve fi-

ziksel refah gibi yasal olarak korunan haklarını
tehlikeye atacak' şekilde davranılması duru-
munda, savcıları müdahale etmeye çağırdı.
Yunan Radyo Televizyonu (ERT) çalışanlarının
arasında ilk vakanın tespit edildiği duyuruldu.
Yayın kuruluşu gerekli önlemlerin alındığını
ifade etti. Yunanistan’da koronavirüs teşhisi ko-
yulan 99 vaka bulunurken; bir kişi hayatını 
kaybetti.

Azerbaycan'da ilk ölüm haberi

Azerbaycan’da koronavirüs teşhisi konulan bir
kadın hayatını kaybetti. Azerbaycan medyası,
İran’da koronavirüs teşhisi konulan ve karantina
altına alınarak tedavisine başlanan; daha sonra

Azerbaycan’a dönen 51 yaşındaki kadının haya-
tını kaybettiğini duyurdu. Azerbaycan’da koro-
navirüs teşhisi konulmuş 11 vaka 
bulunuyor. 

Ukrayna halkı panik içinde

Ukrayna’da 2 kişide daha yeni tip koronavirüs
(Covid-19) tespit edildiği ve vaka sayısının 3’e
yükseldiği bildirildi.Ukrayna Sağlık Bakanlığı
Basın Servisi’nden yapılan yazılı açıklamada,
Ukrayna’nın Jitomir ve Çernovtsi illerinde vi-
rüse yakalanan iki kişinin tespit edildiği belir-
tildi. Jitomir’de yaşlı bir kadının, Çernovtsi’de
ise eşi İtalya’dan dönen 64 yaşındaki bir erke-
ğin test sonuçlarının pozitif çıktığı duyurulan
açıklamada, hastalarla temas ettikleri belirle-
nen kişilerin de gözlem altına alındığı açık-
landı. Ukrinform ajansına bilgi veren Jitomir İl
Laboratuvar Merkezi Müdürü Zinoviy Para-

monov, hastalığının ilk belirtileri 3 Mart’ta or-
taya çıkan yaşlı kadının 8 Mart’ta kilise gittiği-
nin belirlendiğini, bu nedenle kentte
Covid-19’a yakalananların sayısının artmasın-
dan endişe edildiğini söyledi. Jitomir Valiliği
Sağlık Dairesi Müdürü Mikola Suslik, Covid-
19  tespit edilen yaşlı hastanın 1 Mart tarihinde
Polonya'dan Ukrayna'nın Lviv, ardından Jito-
mir kentine geldiği bilgisini verdi. 
Ukrayna’da ilk vaka 3 Mart tarihinde Çer-
novtsi kentinde, İtalya’dan dönen bir erkek
hastada tespit edilmişti. Ukrayna genelinde
Perşembe gününden itibaren 3 hafta süreliğine
tüm eğitim kurumları tatil edilirken, geçici 
olarak kara sınır kapılarının kapatılması, toplu
etkinliklerin yasaklanması, eğlence merkezleri-
nin faaliyetlerinin durdurulması ve futbol kar-
şılaşmalarının seyircisiz oynanması
kararlaştırıldı. DHA

Koronavirüs sebebiyle dünyanın
birçok ülkesi zor günlerden
geçiyor. Vaka sayıları her geçen
gün artarken, insanların
tedirginliği de giderek yükseliyor

Kremlin uyardı: İyi değilseniz gelmeyin!Dünya çapında binlerce insanın
ölümüne sebep olan corona virüsü ile

ilgili flaş bir karar da 
Rusya'dan geldi. Kremlin, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 

sağlığının iyi olduğunu ve 
çalışmaya devam ettiğini 

duyururken, "İyi hissetmeyen 
gazeteciler gelmesin" uyarısı yapıldı

DUNYA ZOR
GUNLER GECIRIYOR!

kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)
koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 5'e
çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya
göre, Lefkoşa'da karantina altında tutulan 3 kişi
de daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sa-
yısı 5’e yükseldi. Koronavirüs teşhisi koyulan

kişilerin 4’ünün Alman turist olduğu, bir
kişinin de İngiltere’den dönüş yapan

KKTC vatandaşı olduğu bilgisi
paylaşıldı. 

KKTC’de vaka 
sayısı 5’e çıktı

Suriye halkı yardım bekliyor
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yerinden edilen engelli kardeşler, 14
kişinin kaldığı bir odada yaşam mücadelesi verirken bir çadır ve uzanacak yardım elini bekliyor

İdlİblİ yürüme engelli 42 yaşın-
daki İbrahim Talib ile yürüme ve
konuşma engelli 38 yaşındaki kar-

deşi Farah Talib, İdlib ilinde 6 Mart tarihinde
yürürlüğe giren ateşkes öncesi, Esed rejimi ve
destekçilerinin saldırılarından kaçarak evsiz
kaldı. Esed rejimi ordusunun İdlib'in güneyin-
deki köylerine girmesi yüzünden Talib ailesi ve
onlara 3 gün sonra katılan Abdülkadir ailesi,
evlerine dönemiyor. Sekizi çocuk, 14 kişilik
Talib ve Abdülkadir aileleri, İdlib'in kuzeyin-
deki Killi köyünde zeytin ağaçlarının arasın-
daki tek odalı bir mekanda imkansızlıklar

içerisinde hayata tutunmaya çalışıyor. Yaklaşık
2 hafta önce göç yoluna düşen çaresiz aileler,
çocuklarını soğuktan koruyacak bir çadıra ka-
vuşmanın hayalini kuruyor.

14 kişi tek bir odada kalıyoruz

Doğuştan tekerlekli sandalyeye mahkum İbra-
him Talib, "10 gündür burada yaşıyoruz. Hiç-
bir şeyimiz yok. Ağaçların altında kalıyoruz."
dedi. Zor durumda olduklarını vurgulayan
Talib, "14 kişiyiz, tek bir odada kalıyoruz. Kar-
deşlerimle bir çadırda kalmak istiyoruz. Lüt-
fen bizi duyun. Hiçbir şeyimiz yok. Ne

yapacağımız bilmiyoruz. Çok kötü durum-
dayız. Çocukken yanlış iğne yüzünden

engelli kaldım, yürüyemiyorum. Bir
yere uzanmak için sürünüyorum.

Kaldığımız tek odalı evin kirasını
verecek paramız bile yok. Yar-

dım bekliyoruz." ifadelerini
kullandı.

Et yemeyi unuttuk

İbrahim'in kardeşi
Halit Talib ise en-

gelli kardeşle-
rine baktığını

belirterek
sığın-

dık-
ları

bölgede iş bulamadığı için maddi zorluk yaşa-
dığını vurguladı. "Oğlum, benden cips almamı
istedi. İnanın ki alacak gücüm yoktu. Et ye-
meyi unuttuk. Göç etmeye başladıktan sonra
et tadamadık." diyen Talib, şöyle devam etti:
"Çocuklar üşüdüğünde yakında bulunan çalı
çırpıları topluyoruz ya da çocukları battaniye
sararak ısıtmaya çalışıyoruz."

Çocuklar için çadır istiyoruz

Talib ailesinin yanına sığınan Naciye Abdülka-
dir de saldırılar nedeniyle yanlarına hiçbir şey
almadan buraya sığındıklarını belirterek "Bu-
rada amcamın çocuklarıyla kalıyoruz. Toplam
3 aileyiz. Göç etmeden önce çalışıp çocuklara
ben bakıyordum.10 gündür burada ağaçların
altında yaşıyoruz. İnsani yardım dernekleri
gelmiyor. Çocuklarla barınmak ve korunmak
için çadır istiyoruz. Ümit içindeyiz ama kimse
gelmiyor." dedi. Abdülkadir, kaldıkları odanın
çatısının aktığını ifade etti.

İdlib'de son durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs
2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve
komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vila-
yetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi,
başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin
güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri)
olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi"
oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli terö-
ristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza
edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü
Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

Macron’un
seçim sınavı
Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta yapılacak yerel
seçimler, iç siyasette yaklaşık 1,5 yıldır zor
günler geçiren Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron için 2022'deki cumhurbaşkanlığı
seçimleri öncesi sınav niteliği taşıyor

Ülkede 6 yılda bir düzen-
lenen yerel seçimler siyasi
partiler ve özellikle iktidar-

daki parti için ayrı önem kazanıyor.
Fransa'da siyasi partiler, yerel yönetim-
lerdeki güçlerini göstermek ve ülke siya-
setinde varlıklarını perçinlemek için
yerel seçimleri bir fırsat olarak değerlen-
diriyor. Bununla beraber, seçimlerden
çıkan sonuçlar özellikle sağ ve sol parti-
lerin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
alabileceği oylara da ışık tutuyor. Bu
bağlamda siyasi partiler, yerel seçim-
lerde özellikle ülkenin en önemli ve
büyük kentleri Paris, Lyon ve Marsil-
ya'yı kazanmak için tüm çabalarını or-
taya koyuyor.
Macron'un kurucusu olduğu iktidar-
daki parti Cumhuriyet Yürüyüşü Hare-
keti (LREM), ilk kez katılacağı bu
seçimlerde yerel yönetimlerde ve ülke si-
yasetinde gücünü göstermeyi hedefliyor.
LREM'in Sözcüsü Laetitia Avia, bu se-
çimlerle hareketinin ülkede uzun yıllar
siyaset yapabileceklerini göstermeyi
amaçladıklarını söyledi. Sarı yeleklilerin
gösterileri ve emeklilik reformuna karşı
yapılan grev ve eylemlerin yol açtığı
krizlerle "boğuşan" Macron için bu se-
çimlerin cumhurbaşkanlığı seçimleri
öncesinde sınav niteliğinde olduğu be-
lirtiliyor. Her ne kadar Macron cumhur-
başkanlığı seçimlerinde adaylığını
henüz açıklamasa da LREM'in bu se-
çimlerde alacağı oyların cumhurbaş-
kanlığı seçimlerini etkileyeceği
belirtiliyor. Bu arada, LREM'i seçim-
lerde "kurtarmak" için Başbakan Edo-
uard Philippe'in Le Havre'da, Maliye
Bakanı Gerald Darmanin'in Tourco-
ing'da ve Kültür Bakanı Franck Ries-
ter'in Paris yakınlarındaki
Coulommiers'da belediye başkanlıkları
için yarışacak olması dikkatlerden 
kaçmadı.

LREM'in adayı geride kaldı

Diğer yandan, son anketler Paris, Lyon
ve Marsilya'da siyasi partilerin adayları-
nın seçimin ilk turunda alacağı tahmini
oyları gösteriyor. Buna göre LREM'in
adayı eski Sağlık Bakanı Agnes
Buzyn'in yüzde 18 oyla seçimi üçüncü
sırada bitirmesi öngörülüyor. Sosyalist
Partinin (PS) adayı ve mevcut Paris Be-
lediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde
26 oyla seçimin ilk turunu önde bitiri-
yor.  LR adayı Rachida Dati ise yüzde
24 oyla ikinci sırada kaldı. 

Vladimir
Putin

Emmanuel
Macron
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Y eni koronavirüs salgının tüm dünyayı tehdit ettiği
zamanlardan geçiyoruz bir süredir. Bazı ülkeler tam
anlamıyla karantinada ve kimi yerlerde sokağa

çıkma yasağı uygulanıyor. Kalabalık yerlerden uzak dur-
manın fena halde gündeme geldiği şu günlerde evden çık-
mak istemeyenler için virüslerin sebep olduğu salgınları
konu edinen filmler derledik.

CONTAGION (2011)

Ülkemizde "Salgın" adıyla vizyona giren "Contagion"
muhtemelen şu sıralar dünyayı kasıp kavuran salgın tehdi-
dine en yakın hikayeyi anlatıyor. Tıpkı koronavirüs gibi
Çin'den dünyaya yayılan ve ölüm oranı çok yüksek bir vi-
rüsün sebel olduğu salgını anlatan filmin yönetmeni Ste-
ven Soderbergh. Gwyneth Paltrow, Jude Law, Kate
Winslet, Laurence Fishburne, Matt Damon, Marion Co-
tillard gibi yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu olan filmde
virüs domuz etiyle yemek yaptıktan sonra ellerini doğru
dürüst yıkamadan başkalarıyla el sıkışan bir aşçı tarafın-
dan yayılıyordu ilk. Elleri yıkamanın önemini bir kez daha
anlamışızdır, değil mi?

OUTBREAK (1995)

"Outbreak" ya da bizde gösterildiği adıyla "Tehdit" Ebola
benzeri bir virüsün Afrika'dan ABD'ye getirilen bir may-
mun vasıtasıyla California'da bir salgına neden oluşunu
anlatıyor. Çok hızlı ve çok yüksek oranda ölüme sebebiyet
veren virüs yüzünden tüm bir kasaba karantinaya alınır,
hatta radikal bir çözüm olarak tüm kasabanın bombala-
narak yok edilmesi gibi bir senaryo devreye sokulmak iste-
nir. Neyse ki konunun uzmanı Albay Doktor Sam Daniels
olaya ağırlığını koyar da insanlara yaşamaları için bir şans
daha tanınmış olur. Dustin Hoffman, Rene Russo, Mor-
gan Freeman, Cuba Gooding Jr. başrollerde.

FLU (2013)

Güney Kore yapımı "Flu" (ya da dilimizdeki adıyla
"Grip"), kurbanlarını 36 saatte öldüren H5N1 virüsünün
sebep olduğu bir salgını anlatıyor. İnsan kaçakçılığı yapan
iki kardeşin bir gemide içinde bilinmeyen bir hastalık yü-
zünden ölmüş göçmenlerin olduğu bir konteynırı bulma-
larıyla başlayan olayla zinciri kısa sürede tüm yaklaşık
yarım milyon insanın yaşadığı b,ir bölgenin paniğe boğul-
masına sebep oluyor. Filmin yönetmeniyse Kim Sung-su.

TWELVE MONKEYS (1995)

Terry Gilliam'ın bilim-kurgu şaheseri "Twelve Monkeys"
tüm dünya nüfusnun yok edecek denli etkili bir virüse
karşı zamanda yolculuk ederek önlem almaya çalışan bir
adamın öyküsünü anlatıyor. Ülkemizde "12 Maymun"
adıyla gösterilen ve başrollerini Bruce Willis, Brad Pitt,
Madeline Stowe, David Morse ve Christopher Plum-
mer'ın paylaştığı film Gilliam'ın benzersiz hayalgücünün
de etkisiyle kısa sürede kültleşmiş ve türün klasikleri ara-
sınsa girmişti.

PANIC IN THE STREETS (1950)

Elia Kazan tarafından yönetilen kara film türündeki
"Panic in the Streets" pnömünik bir veba türünün tüm
kente yayılmasını önlemeye çalışan bir halk sağlığı uzmanı
subayla bir polisin başlarından geçenleri konu ediniyor.
Bu kez salgının sebebi bir virüs değil, bir bakteri ama so-
nuçları itibarıyla çok benzer bir vakayı anlatıyor "Panic in
the Streets". Richard Widmark, Paul Douglas, Barbara
Bel Geddes, Jack Palance ve Zero MOstel'in başrollerde
olduğu bu siyah beyaz film türünün ilginç örneklerinden
biri hiç şüphesiz.

THE ANDROMEDA STRAIN (1971)

Bu kez virüs dünya dışından, yani uzaydan geliyor. Robert
Wise imzalı "The Andromeda Strain" (ya da Türkçe adıyla
"Uzay Mikrobu") Michael Crichton'ın aynı adlı romanın-
dan hareketle çekildi Arthur Hill, James Olson, Kate Reid,
David Wayne ve Paule Kelly gibi oyuncuların rol aldığı
film Amerikalılara ait bir uydunun Meksika'daki bir kırsal
bölgeye düşmesiyle başlayan salgını konu ediniyor. Uy-
duyla birlikte dünyaya gelen esrarengiz bir virüsün sebep
olduğu salgını kontrol almaya çalışmak da Dr. Jeremy
Stone ve Dr. Mark Hall önderliğindeki bir ekibe düşüyor.

İstiklal Marşı’nın yazım süreci canlandırıldı
Ankara'da Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri tiyatro ekibi, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü'nün
99'uncu yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme alma sürecini canlandırdı
altınDağHamamönü Taceddin Dergâhında dü-
zenlenen açık hava tiyatro etkinliğine, Ankara Valisi
Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş ve Altındağ Belediye Başkanı Asım
Balcı ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, gazete
satıcısı 2 çocuğun Hamamönü sokaklarında İstiklal
Marşı'nın yazımı ile ilgili çağrıyı yapmasıyla baş-
ladı. Ardından, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un

İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı süreç canlandırıldı.
Altındağ Belediyesi'nin destekleriyle sahnelenen
oyun, büyük beğeni topladı.

O ruh asla unutulmayacak

Vali Şahin, etkinlik sonrası tiyatro ekibine teşekkür
ederek, "Mehmet Akif'in burada bu mekanda anılı-
yor ve yad ediliyor olması ayrı bir anlam

taşıyor" dedi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı
ise, "Gençlik Merkezlerimize üye olan bu gençler
oyunu çok güzel sergilediler. Milletçe bir kez daha o
günlere döndük. İstiklal Marşı'nın yazılmış olduğu
99 yıl öncesinde ki o günlere tekrar döndük. Meh-
met Akif'i çok iyi anlamamız gerekiyor. 99 yıl önce
İstiklal Marşı'nı yazdığı o ruhu ve günleri asla unut-
mamak gerekiyor" diye konuştu.

Koronavirüs tehdidinin tüm dünyaya
yayıldığı günlerde sinemada benzer
olayları işleyen filmleri tarayalım
dedik. İşte size 7 filmlik bir liste

EN MESHUR 
SALGIN 
FILMLERI

İçimizdeki canavar!İçimizdeki canavar!İçimizdeki canavar!İçimizdeki canavar!İçimizdeki canavar!İçimizdeki canavar!

Goodnight Mommy (Ölümcül Oyun/ 2015) filmleriyle korku türüne yeni bir boyut katan teyze-yeğen Veronika
Franz ile Severin Fiala, ikinci ortak filmleri The Lodge’da (Mürit/ 2019), dini fanatizm, bağnazlık, dogmatizm,
tecrit, tinsellik, yas, travma, manipülasyon temalarını özgün, yetkin anlatımlarıyla sorguluyorlar
araştırmacı yazar Richard Hall
(Richard Armitage) koyu Katolik
karısı Laura’ya (Alicia Silverstone)
boşanmak istediğini söyler. Filme
ilişkin önemli tespitlerde bulunan
Cumhuriyet Gazetesi'nde Aslı Sel-
çuk'a göre; Hall'in yeni kitabını ya-
zarken tanıştığı, babasının yönettiği
köktendinci Hristiyan tarikatının
kitle intihar eyleminden tek sağ
kalan Grace (Riley Keough) ile ev-
lenmeyi tasarlamaktadır. Bunu öğ-
renen Laura intihar eder. Laura’yla
Richard’ın çocukları Mia (Lia
McHugh) ile Aidan (Jaeden Mar-
tell) büyük bir travma yaşarlar. Bu
trajik olaydan altı ay sonra Richard,
Grace ve çocuklarıyla birlikte dağ
evlerinde Noeli kutlamaya karar
verir. İşi yoğun olan Richard onları
yalnız bırakıp kente döner. Bu tatil
Grace, Aidan ve Mia için bir kara-

basana dönüşecektir. 

Trajedi korku iç içe

Avusturyalı Veronika Franz ile Se-
verin Fiala, iyi korku filmlerinin
büyük dramlar ve büyük trajediler
olduğunu, iletişimsizliğin trajediyi,
korkuyu yarattığını vurguluyorlar.
“Avusturya’da her çocuk Katolik ya
da Hristiyan olarak yetiştirilir. Bu
çocuklar baskılarla, tabularla, ya-
saklarla büyütüldükleri için geç-
mişte onları inciten yaralarından
kurtulamazlar, dertlerini açıkça dile
getiremezler. Toplum, aile, insanlar
hakkındaki düşüncelerimizi, dünya
görüşümüzü filmlerimizle aktarıyo-
ruz” diyen Franz ile Fiala bu korku,
gerilim içeren psikolojik dramla-
rında gerçek mekanlarda çalışmayı
seçmişler. Karın, hiçliğin ortasın-
daki dağ evi ana karakterdir, filme

gerçekdışı bir boyut katar. Eve giril-
diği andan itibaren görünmeyen biri
tarafından (Mia ile Aidan’ın anne-
leri Laura) tarafından izlenirsiniz.
Salonda asılı Meryem Ana tablosu,
İsa’lı haç Laura’yı simgeler. Laura,
Grace’i, Mia’yı, Aidan’ı sürekli izler.
Ev ve Mia’nın oyuncak bebeği sü-
rekli Laura’nın varlığını, ölmediğini
duyumsatır. Alfred Hitchcock’ın
Rebecca (1940) filminde olduğu
gibi dini simgeleyen Laura filmin
başından sonuna dek var.

Sessizlik korkuyu artırıyor

Mia ile Aidan çocuk oldukları için
masumlar, her çoçuk gibi onlarda
bazen kötü şeyler yapabilirler. Aile-
nin parçalanmasına neden olan
Grace’I sevip sevmemeye karar ver-
mek zordur. Grace, Mia, Aidan
bazen iyiler bazen de kötülerdir. 

Nova kendi
tarzını yaratıyor

New York’tan 
İstanbul’a sergi 

2018 Red Bull Warm Up finalist-
lerinden Nova Norda, elektronik
pop, trap ve hip hop üçlüsünden
beslenerek kendi tarzını yaratıyor
Daha önce Red Bull Warm Up kapsamında
klibi çekilen "Dinozorlar"dan sonra "Kim
Üzdü Seni" adlı şarkısına klip çekilen Nova
Norda kurumsal dünyadan sıkılarak kendi hi-
kayesini yazan özgür ruhlu sanatçılardan biri.
Sanatçı; müzik serüveni, yeni klibi ve gelecek
projeleriyle ilgili sürecini anlattı. Bugüne
kadar yazdığı tüm şarkıların kişisel olduğunu
ifade eden sanatçı, “Olabildiğince dürüst ol-
maya çalışıyorum şarkılarımı yazarken. O
dönem ne yaşıyorsam onu olduğu gibi anlat-
maya çalışıyorum” sözlerini kullandı. Kurum-
sal hayattaki kariyerini bırakarak müzik
dünyasında başarı elde eden müzisyen, Nova
Norda çıktığı yoldan memnun olduğunu be-
lirtti. Nova Norda, “Kurumsal hayatı bırakıp
müzik yapmaya başlarken amacım, sadece
bu şekilde geçimimi sağlayabilmekti. O yüz-
den müzik yaparak geçimimi sürdürebildi-
ğimi fark ettiğim noktada çok büyük hayaller
kurmayı bıraktım belki de. Gözüm çok yük-
seklerde olmadı. Yapmak istediğimi şeyi ya-
payım, nereye gidiyorsa gitsin. Diğer türlüsü
sağlıksız geliyor bana. Zorlayınca olmuyor”
diye konuştu.

Şarkılarımda yalan söylemiyorum

Kısa sürede dinleyici kitlesiyle arasında özel
bir kuran Nova Nora “Konserlerde seyircile-
rin bağıra bağıra söylediği şarkılarım var. O
zaman anlıyorum hayatlarına dokunduğumu.
Buna çok seviniyorum ama yazarken de böyle
bir amacım olmuyor. Gerçekten yaşamadığım
bir şeyi anlatamıyorum. Şarkılarımda yalan
söyleyemiyorum” dedi.

Eserleri ve kendine özgü stili ile sanatseverlerin
ve koleksiyonerlerin son yıllarda özellikle ya-
kından takip ettiği, Newyork’ da yaşayan ve
üreten genç sanatçı Nilüfer Yıldırım’ın Morfe-
us'un Kadınları adlı kişisel sergisi 11-28 Nisan
2020 tarihleri arası Galeri  Diani’de sergilene-
cek.  Nilüfer Yıldırım, 2020 Art Scope New
York’a katıldıktan 1 ay sonra, eserlerini İstan-
bul izleyicisi ile paylaşacak. İstanbul Galeri
Diani’de sergilenecek olan koleksiyon sanatçı-
nın en yeni eserlerinden oluşuyor. Sanatçı hem
figür hem de soyutlama unsurları arasında
geçiş yaparken rüyalar tanrısı Morfeus’a gön-
derme yapıyor ve bilinçdışı içgüdülerimizin
bizlere gözükmesi rüyalar üzerinden kendimizi
keşfetmemizi de sağlıyor.

EVDE
OTURURKEN
SIKILMAYIN
FİLM İZLEYİN



başaKşEHir’in UEFA Avrupa Ligi son
16 turu ilk maçında Kopenhag’ı konuk
edeceği karşılaşmayı takip etmek için Ba-
şakşehir Fatih Terim Stadyumu’na gelen
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, karşı-
laşma öncesinde basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. Yurt dışında her
Türk takımının kendileri için önemli ol-
duğuna dikkat çeken Çebi, “Sayın Gök-
sel Gümüşdağ ve yönetim kuruluna
teşekkür ediyoruz. Bu maçı beraber izle-
memizi önerdiler ve davet ettiler. Biz de
geldik, başarılar diliyoruz. Söz konusu
rekabet yurt dışı ileyse bizim için her
Türk takımı önemlidir. Özellikle Başak-
şehir’in alacağı puanların ülke sporuna
sağlayacağı katkıyı da biliyoruz. İnşallah
bir Türk takımı olarak zor günlerden
geçtiğimiz dönemde, koronavirüsten
bahsediyoruz, İdlib konularımız var.
Bunların hepsinin içerisinde mutlu olabi-
leceğimiz bir gece. Umarım hem biz,
hem de Türk milleti için güzel bir gece
olur” ifadelerini kullandı.

Karara destek olmalıyız

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Galatasa-
ray - Beşiktaş derbisinin seyircisiz oyna-
nacak olmasıyla ilgili de konuşan Çebi,
“Çok yeni öğrendim. Ankara’dan geli-
yordum, yoldaydım. Söz konusu sağ-
lıksa, gerisi hikaye. Ona söyleyecek bir
şeyimiz olamaz. Devlet büyükleri böyle
bir tedbir almışlardır, biz o tedbire uy-
makla mükellefiz. Muhakkak ki her şeyi
düşünerek yapıyorlar. Bundan şüphemiz
yok, biz de destek olmak zorundayız.
Karşı gelmek doğru olmaz” şeklinde ko-
nuştu.Mesafeli durmalıyızKulüp olarak
virüsle ilgili önlem alıp almadıkları soru-
lan Çebi, şöyle konuştu: “Aldık ancak en
doğru önlem; az temas, mesafeli duruş,
ellerimizi yıkayacağız. Her şeyin altında
yatan şey temizlik. Dinimizde bile böyle
söylüyor. Her şey temizlik. Her şeye dik-
kat etmemiz lazım. Sadece bu virüs
değil. Hepimizin bundan sonra her türlü
virüse karşı korunabilmek adına temiz-
liğe ve titizliğe dikkat etmesi gerekiyor."
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TFF 1. Lig'de evinde lider Hatays-
por'u 2-1 yendikten sonra averajla
Play-Off hattından çıkmasına rağ-
men ilk 2 ile arasındaki puan farkını
4'e düşüren 42 puanlı Altay, bugün
deplasmanda aynı puanı paylaştığı

Fatih Karagümrük'le kozlarını payla-
şacak. Vefa Stadı'nda saat 16.30'da
başlayacak müsabakada Caner Ak
düdük çalacak. İzmir ekibi, Süper Lig
yolundaki en önemli sınavlarından
birini verecek. İç sahada 5'te 5 yapan

Altay, İstanbul'da kazanarak deplas-
mandaki 5 haftalık galibiyet özlemine
son vermeyi hedefliyor. Kadrosunda
eksiği bulunmayan siyah-beyazlılar,
rakibinin 9 haftalık yenilmezlik seri-
sini de bitirmek istiyor. 

m edipol Başakşehir UEFA Avrupa
Ligi son 16 turu ilk maçında Dani-
marka ekibi Kopenhag'ı ağırladı. 9.

dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı.
Edin Visca, rakip yarı sahada kaptığı topla
ceza sahasına doğru ilerledi. Visca'nın ceza
yayı önünden çektiği şutta top ceza sahası
içindeki Crivelli'ye çarpıp yön değiştirdi. Ka-
leciyi yanıltan meşin yuvarlak yan direğe çar-
pıp oyun alanına döndü. Sonrasında
savunma, topu kornere gönderdi. Aynı da-
kika içinde Visca'nın sol taraftan kullandığı
kornerde Epureanu altıpas önünde kafayı
vurdu, kaleci Johnsson topu kontrol etti. 33.
dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Medipol
Başakşehir atağında Visca, ceza sahası
önüne hareketlenen Demba Ba'ya yerden
pasını attı. Demba Ba'nın gelişine çektiği
şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta
gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamam-
landı.

İkinci yarı zorlu geçti

76'ncı dakikada turuncu-lacivertli takım gole
çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin ara pa-
sında savunma arkasına sarkan Robinho,
ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle
karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun
vuruşunda, uzak direğin dibinde Demba
Ba'nın da bacaklarının arasından geçen top
auta çıktı. 86. dakikada Medipol Başakşehir
penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan
topa hareketlenen Demba Ba, Varela ile gir-
diği ikili mücadelede yerde kalınca hakem
William Collum penaltı kararı verdi. 88'inci
dakikada penaltıyı kullanan Visca, meşin yu-
varlağı ağlara gönderdi: 1-0 Karşılaşma Me-
dipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona

erdi. Bu mücadelenin rövanşı, 19 Mart
Perşembe günü Danimarka'nın baş-

kenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapı-
lacak. Rövanş karşılaşması, yeni tip korona-
virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler
kapsamında seyircisiz oynanacak.

Visca 13. golünü attı

Karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandı-
ran Edin Visca, Medipol Başakşehir forma-
sıyla Avrupa kupalarındaki 13. golünü
kaydetti. Bosna Hersekli oyuncu, Medipol
Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü
oyuncusu konumunda bulunuyor.

Crivelli sakatlandı

Medipol Başakşehir'in Fransız hücum oyun-
cusu Enzo Crivelli, ikinci yarıda sakatlandı
ve maça devam edemedi. Mücadelenin 72.
dakikasında Visca'nın savunmanın arkasına
attığı topa hareketlenen Crivelli, koşarken
birden sol arka adalesini tutarak kendini yere
bıraktı. Sedye ile oyundan alınan Fransız
futbolcunun yerine 74. dakikada Robinho
oyuna girdi.

Okan Buruk memnun oldu

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan
Buruk, “LASK takımının kaybettiğini ve
bugün ülke puanı için iyi bir iş yaptığımızı
garantiledik. İlk hedeflerimizden biriydi ülke
puanını yukarıya çekmek. Galibiyet güzel
ama ikinci maçı orada oynayacağız. Şanslar
bence eşit durumda” dedi. UEFA Avrupa
Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başak-
şehir sahasında Kopenhag’ı 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından İstanbul Başakşehir
Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplan-
tısında mücadeleyi değerlendirdi. Pozisyon
vermeyen bir rakip beklediklerini ifade eden
Okan Buruk, “Bugün maç öncesinde düşün-
celerimizle maçın içerisinde rakipten çıkan

oyun hemen hemen eşleşti. 4-4-2 sistemi de-
fansif anlamda çok iyi olan, pozisyon verme-
yen, hataya zorlayan bir takım bekliyorduk.
Maç boyunca da bunu yaptılar ve gerçekten
eski maçlara göre bize çok az pozisyon veren
bir takım karşımızda vardı. Maçın sonunda
golü bulduk. Rakibimize net pozisyon ver-
medik. 1-0’lık galibiyet çok önemli. Bu gali-
biyeti gol yemeden kazandığımız için çok
mutluyuz” diye konuştu. Avusturya ekibi
LASK’ın Manchester United karşısında kay-
betmesiyle ülke puanı için iyi bir iş yaptıkla-
rını söyleyen Buruk, “Bu maç çok önemliydi.
Bugün günün sonunda baktığımızda LASK
takımının kaybettiğini ve ülke puanı için iyi
bir iş yaptığımızı garantiledik. İlk hedefleri-
mizden biriydi ülke puanını yukarıya çek-
mek. Galibiyet güzel ama ikinci maçı orada
oynayacağız. Şanslar bence eşit durumda.
Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz ligde
ve Avrupa'da. Salgın dünyanın birçok ye-
rinde konuşuluyor. Bazı ülkelerde oynandı
seyirciyle. Burada ülkelerin aldığı karar
önemli. Danimarka hükümetinin alacağı ka-
rarı bilmiyoruz. Bütün alınacak kararlara
saygı duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Can: İnşallah turu geçeriz

İstanbul Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan
Can Kahveci, Kopenhag karşısında golü son
dakikalarda bulduklarını ifade ederek, "Gol
son dakikada nasip oldu. İnşallah bu golün
avantajını kullanarak turu geçeriz" dedi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında
sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı
1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur
için avantaj kazanan İstanbul Başakşehir'de
milli futbolcu İrfan Can Kahveci, karşılaşma
sonrası basın mensuplarına açıklamalarda
bulundu. Başakşehir Fatih Terim Stadyu-

mu'ndaki atmosfer için taraftarlara teşekkür
eden İrfan Can Kahveci, "Sahaya ısınmaya
çıktığımda tüylerim diken diken oldu. Halkı-
mıza destekleri için teşekkür ediyorum. Bugün
burada müthiş bir atmosfer vardı, bize hiç
görmediğimiz bir atmosfer yaşattılar" diye ko-
nuştu.  Kopenhag takımının zorlu bir ekip ol-
duğunu söyleyen Kahveci, "Maçın başından
beri rakibi çok zorladık. Rakip de iyi bir takım.
Çok koşuyorlar ve agresifler. Gol son daki-
kada nasip oldu. İnşallah bu gol avantajını
kullanıp, turu geçeriz" şeklinde konuştu.

Visca: Hedefimiz çeyrek final 

İstanbul Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin
Visca, Kopenhag maçının ardından basın
mensuplarına Türkçe röportaj verdi ve "Çey-
rek finalde oynamak istiyorum, inşallah dep-
lasmanda avantajımızı kullanarak çeyrek
finale gideceğiz" dedi. UEFA Avrupa Ligi son
16 turu ilk maçında sahasında Danimarka
temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek rö-
vanş maçı öncesi tur için avantaj kazanan İs-
tanbul Başakşehir'de yıldız futbolcu Edin
Visca, karşılaşma sonrası basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. Önemli bir maçı ka-
zandıklarını ifade eden Edin Visca, "Evet,
önemli bir maç kazandık. Kopenhag iyi bir
takım, taktiksel iyi bir takım gerçekten. Belki
ekstra oynamadık ama sonuçta kazandık,
avantajlıyız. İnşallah çeyrek finalde daha dolu
bir statta oynayacağız" şeklinde konuştu.
Stadyumda Türk bayrakları ile donatılarak
yaratılan atmosferi değerlendiren Visca,
"Güzel bir şey oldu, aslında herkese teşekkür
etmem lazım, herkes bize destek vermek için
geldi. Herkese teşekkürler, inşallah deplas-
manda savaşacağız. Çeyrek finalde stat daha
dolu olacak, bence de çeyrek finale gideceğiz"
diye konuştu. DHA

karagümrük alTay’i evinde ağirliyOr
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi,
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin
seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili,
“Çok yeni öğrendim. Söz konusu
sağlıksa, gerisi hikaye. Ona söyleyecek
bir şeyimiz olamaz. Devlet büyükleri
böyle bir tedbir almışlardır, biz o 
tedbire uymakla mükellefiz” dedi

mevzu SağlikSa
geriSi hikaye

Takim ligde kalSin
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Bir adim Onde
BaSakSehir 

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat
Özdemir, “Başakşehirli futbolcuları, teknik heyeti,
başkanını tebrik ediyorum. Gerçekten Avrupa Ligi'nde
galibiyete, puanlara ihtiyacımız vardı. Sağ olsun
Başakşehir kulübümüz bu ihtiyacımızı gideriyor. Bu
hepimiz için bir gurur kaynağı” dedi. İstanbul
Başakşehir, UeFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında
Danimarka ekibi kopenhag’ı 1-0 mağlup etti.
karşılaşmanın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir,
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tür-
kiye’nin ihtiyacı olduğu puanları Başakşehir’in
karşıladığını belirten Özdemir, “Galibiyetten dolayı,
Başakşehirli futbolcuları, teknik heyeti, başkanını te-
brik ediyorum. Gerçekten Avrupa Ligi'nde galibiyete,
puanlara ihtiyacımız vardı. Sağ olsun Başakşehir ku-

lübümüz bu ihtiyacımızı gideriyor. Teşekkür ediyorum.
İnşallah rövanşta da iyi bir netice alarak artık hepimi-
zin bildiği gibi çeyrek finale kalmış olacak. Bu hepi-
miz için bir gurur kaynağı. Onun için kendilerini tebrik
ediyorum. yollarını devam etmelerini arzuluyorum”
ifadelerini kullandı. karşılaşmayı takip eden
taraftarları da tebrik eden Özdemir, “Gördüğüm
kadarıyla tribünlerde her kulübün formasıyla taraftarı
vardı, hepsinin elinde Türk bayrağı vardı. Bugünlerde
en büyük ihtiyacımız olan birlik ve beraberliği bugün
Başakşehir Stadyumu’nda bütün taraftarlar örnek bir
hareketle gösterdiler. Taraftarları ayrıca tebrik ediyo-
rum. Maçın başından sonuna kadar sadece
Başakşehir’i desteklediler. Şimdilik mutlu sona da
ulaştık” diye konuştu. Liglerin nisan ayının sonuna

kadar seyircisiz olarak devam etmesini de
değerlendiren Nihat Özdemir, “Hepimizin bildiği gibi
bugün devletimizin en üst organı, Sayın
Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında 5 saate yakın
bir toplantı yapıldı. Bütün bakanlar, yetkililer, otorite-
ler katıldı. Toplantının sonunda insan sağlığını önde
tutarak Türkiye’deki ligler için bir karar aldılar. 30 Ni-
san’a kadar bütün maçlar taraftarsız, seyircisiz
oynanacaktır. Hepimizin bir tek görevi var, bu kararı
uygulamaktır. Bütün takımlarımız bu kadarı uygulaya-
rak, 30 Nisan’a kadar olan maçlarını seyircisiz olarak
oynayacaktır. O da bir futbol. yalnız biz bunu sadece
Türkiye olarak yapmadık. Avrupa’da bütün ülkelerde
hemen hemen bırakın maçların seyircisiz
oynanmasını, ligler erteleniyor. İnsan sağlığı herkes-
ten önemli. Onun için en kısa zamanda Türkiye’de gö-
zükmemesine rağmen bu tedbirlerin alınmamasını
can-ı gönülden destekliyorum. İnşallah bu sıkıntıdan
hep birlikte kurtulacağız” şeklinde konuştu.

Başakşehir gurur kaynağı

Gümüşdağ herkese
teşekkür etti
İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, tu-
runcu lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 tu-
runda Danimarka ekibi Kopenhag’ı 1-0’lık skorla
mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Ülke puanı için kritik bir galibiyet elde ettiklerini belir-
ten Gümüşdağ, “Manchester United, LASK Linz'i 5-0
yendi. Dolayısıyla Avusturya'nın Türkiye'ye yetişme
şansı yok. Şampiyon olan takımımız Allah'ın izniyle
Şampiyonlar Ligi'ne direkt geçecek. Başakşehir, Avru-
pa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için teknik
heyet ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Tüm
Türkiye'ye de teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ka-
zandıkları için mutluluğunu dile getiren Gümüşdağ,
“Gol yemeden kazandık ve bu önemliydi. Ancak hiçbir
şey bitmedi. Bütün oyuncularımızı ve teknik ekibimizi
tebrik ediyorum. Fiziksel güce dayalı bir takımla oyna-
dık. Deplasmanda da başarılı sonuçlar alan, iyi oyna-
yan bir takım. Bu anlamda önemli bir galibiyet oldu”
şeklinde konuştu. Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor’un
resmi sitesinden yapmış olduğu açıklamayla ilgili ola-
rak, "Geçen sene de bir rakibimizin yöneticisi farklı
farklı şeyler söyledi. Öyle olmadığı Türkiye'nin ma-
lumu. Ben bu tip şeylerin saha içinde kalmasından ya-
nayım. Saha dışı oyunlarını kabul edemeyiz. Herkes
saha içinde kalsın” açıklamasında bulundu.

HES Kablo Kayserispor Başkan Yar-
dımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tok-
göz, takımın ligde kalması durumunda
2.5 milyon TL değerindeki lüks otomobi-
lini takıma bağışlayacağını açıkladı.
Recep Mamur Tesisleri'nde Pazar günü
oynanacak olan BtcTurk Yeni Malatyas-
por maçı hazırlıklarını sürdüren Hes
Kablo Kayserispor antrenmanını takip
eden Başkan Yardımcısı ve Basın Söz-
cüsü Mustafa Tokgöz, açıklamalarda bu-
lundu. Tokgöz, takımın ligde kalması
durumunda 2,5 milyon TL değerindeki
otomobilini kulübe hediye edeceğini
ifade ederek, "Kasımpaşa mağlubiyeti
bizi üzdü. Dün futbolcularla ve teknik
heyetle toplantı gerçekleştirdim. Ben
inanmadığım ve savaşmadığım yerde
durmam. Arkamıza bakmadan mücade-
leyi sürdürmemiz gerektiğini söyledim.
Onlara bir de sürpriz yaptım. Takım ligde
kalırsa spor arabamı kulübe hediye ede-
ceğimi söyledim. Ben arabadan vazgeç-
tim. Onlara feda olsun. Takıma
güveniyoruz" dedi. Haftasonu oynana-
cak Malatyaspor maçını kazanmak iste-
diklerini kaydeden Tokgöz, "Geride kalan
haftalar çok zor. İşin kolayını kaçırdık.
Evimizde yenmemiz gereken fırsatı kaçır-
dık. Aynı puanda olduğumuz rakiple oy-
nanan maçlar çok daha zor oluyor.
Malatyaspor maçı da çok zor olacak”
ifadelerini kullandı.

Ahmet
Nur
Çebi

Nihat
Özdemir
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G alatasaray geride kalan 25 haftada attığı 44
golün 27'sini ilk yarıda kaydetti. Müsabakaların
15 dakikalık periyotları dikkate alındığında sarı-

kırmızılı ekip ilk 15 dakikada 6 kez gol sevinci yaşadı.
En fazla golünü 16 ile 30. dakikalar arasında rakip file-
lere gönderen sarı-kırmızılı ekip bu bölümde 11 gol at-
mayı başarırken, ilk yarıdaki son 15 dakikalık kısımda
10 gol kaydetti. Müsabakaların ilk yarılarının uzatma
bölümlerinde gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar,
ikinci yarıları, oyunun ilk bölümlerine oranla daha sakin
geçirdi. 46 ile 60. dakikalar arasında 3 gol atan Galata-
saray, 61 ile 75. dakikalar arasına 4 gol sığdırdı. Sarı-
kırmızılı takım mücadelenin son 15 dakikalık
bölümünde ise 7 kez skor tabelasını değiştirdi. Galata-
saray karşılaşmaların uzatma bölümlerinde ise 3 gol
atarak ikinci 45 dakikalarda toplam 17 gol attı. Sarı-kır-
mızılı ekibin Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, 9
golüyle Galatasaray'ın en golcü oyuncusu olarak ön
plana çıktı.

Beşiktaş ikinci yarılarda açılıyor
Rakibi Galatasaray'ın aksine ilk yarıları sessiz geçiren
Beşiktaş maçların ikinci yarısında etkili oluyor. Bu
sezon rakip fileleri 40 kez havalandıran siyah-beyazlı
ekip, attığı gollerin 28'ini müsabakaların ikinci yarı-
sında kaydederken ilk yarılarda toplam 12 gol attı. 1 ile
15 ve 16 ile 30. dakikalarda 3'er gol atan Beşiktaş, ilk
yarının son 15 dakikalık bölümünde 4, uzatma dakika-
larında ise 2 kez gol sevinci yaşadı. İkinci yarının ilk 15
dakikalık bölümünü kapsayan 46 ile 60. dakikalar ara-
sında 8 gol atan siyah-beyazlı takım 61 ile 75. dakika-
lar arasında rakipleri karşısında 9 kez gol sevinci
yaşadı ve bu bölüm Beşiktaş'ın en fazla gol attığı dakika
aralığı oldu. Son 15 dakikalık bölümde de 8 gol atan
Beşiktaş, uzatmalarda da 3 kez gol mutluluğu yaşadı.
Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli forveti Burak Yılmaz bu
süreçte attığı 13 golle takımının en golcü isim oldu.

cimBom evinde kayBetmiyor
Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galata-
saray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücade-
lesinde ev sahibi ekibin iç sahadaki performansı dikkati
çekiyor. Bu sezon iç sahada 13 karşılaşmada taraftar-
larının karşısına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 3
beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligin 25 haftasında
topladığı 49 puanın 30'unu Türk Telekom Stadı'ndaki
performansıyla toplayan Galatasaray'ı ev sahibi olduğu
maçlarda mağlup eden tek takım şampiyonluk yarışın-
daki rakiplerinden Medipol Başakşehir oldu.

Galatasaray iç sahada 25 Gol attı
Sarı-kırmızılı ekip bu sezon attığı 44 golün 25'ini iç sa-
hada kaydetti. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oy-
nadığı 13 maçta kalesinde sadece 8 gol gördü. Türk
Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 maçı da kazanmayı
başaran sarı-kırmızılı takım, en farklı galibiyetlerini de
bu seride elde etti. Fraport TAV Antalyaspor'u 5-0'la
mağlup ederek sezonun ilk yarısındaki son iç saha ma-
çını kazanan Galatasaray, Kayserispor'u 4-1, Gençler-
birliği'ni de 3-0 yenmeyi başardı.

Beşiktaş deplasmanda kötü
Bu sezon 12 müsabakada rakiplerinin karşısında misa-
fir takım olarak çıkan Beşiktaş'ın deplasman perfor-
mansı ise siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışında
gerilerde kalmasının en önemli faktörü oldu. Dış sa-

hada oynadığı maçların 6'sında rakiplerine mağlup
olan Beşiktaş, 5 galibiyet alırken 1 maçta da rakibiyle
yenişemedi. Sezonun ilk 3 deplasman maçından puan-
sız dönen ve peş peşe dış saha mağlubiyetleri alan
siyah-beyazlı takım, daha sonra oynadığı 4 deplasman
maçından 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Zirve yarı-
şındaki rakiplerinden Demir Grup Sivasspor, Trabzons-
por, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilen
siyah-beyazlı ekip, tek beraberliğini MKE Ankaragücü
karşısında 0-0'lık sonuçla aldı.

en fazla Golü deplasmanda yedi
Bu sezon 32 golün 21'ini deplasmanda yiyen Beşiktaş,
dış sahada rakip fileleri 15 kez havalandırdı. En farklı
deplasman yenilgisini Trabzonspor karşısında 4-1'lik
skorla alan siyah-beyazlılar, dış sahadaki 4 maçta 2 gol
atabildi. Son dakikalarda kazandığı Kasımpaşa ma-
çında 1 kez 3 gol atmayı başaran Beşiktaş, 10 maçta
kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip golsüz be-
rabere kaldığı MKE Ankaragücü ve 1-0 kazandığı İttifak
Holding Konyaspor maçlarında gol yemezken, geri
kalan 10 maçta gol yedi. Beşiktaş dış sahada oynadığı
son 5 deplasman karşılaşmasında ise 3 yenilgi ve 2
galibiyet elde etti.

kaleci konusunda Galatasaray şanslı
Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi maçta karşı karşıya
gelecek Galatasaray ile Beşiktaş'ta kalecilerin perfor-
mansı da sonuca etkide bulunacak. Sarı-kırmızılı ekipte
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera performansıyla ta-
raftarlarına güven verirken, Beşiktaş'ın Alman file bek-
çisi Loris Karius geçen sezon olduğu gibi bu sezon da
beklentileri karşılayamadı.

muslera 24 maçta 19 Gol yedi
Süper Lig'in ikinci yarısındaki başarılı sonuçlarıyla
şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendiren Galata-
saray'da Muslera da performansıyla takımına katkı
verdi. Bu sezon 24 lig maçında toplam 2 bin 160 dakika
süre alan Uruguaylı kaleci, 19 gol yedi. Muslera, sakat-

lığı nedeniyle ligin ilk yarısındaki Medipol Başakşehir
karşılaşmasında görev alamadı. Fernando Muslera,
ligin ikinci yarısındaki 8 maçta 5 gole engel olamadı.
Uruguaylı file bekçisi, bu sezon 11 lig maçında kalesini
gole kapadı.

derBi deneyimi yüksek
Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan
Muslera, 9 sezonda toplam 43 derbi maçta görev aldı.
34 yaşındaki kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbile-
rinde 17 galibiyet, 15 beraberlik ve 11 mağlubiyet
gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 40 go-
lüne engel olamayan Muslera, 16 derbi maçında gol
yememeyi başardı. Sarı-kırmızılı file bekçisi, Beşiktaş'a
karşı 19'u Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak
üzere 20 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu
maçlardan 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle
ayrıldı. Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile oyna-
nan derbilerde 20 gol yedi.

karius çare olamadı
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius ise geçen sezon
olduğu gibi bu sezon yine beklentileri karşılayamadı.
Ligin ilk haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında
sakatlığı nedeniyle görev alamayan ve sonrasındaki 24
maçta 2 bin 160 dakika süre alan Karius, 29 gol yedi.
Karius, son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başara-
madı. Siyah-beyazlı kaleci, bu sezon 7 lig maçında gol
yemedi. Süper Lig'in ikinci yarısında da beklentileri kar-
şılayamayan Karius, 8 maçta 10 golü kalesinde gördü.

derBi karnesi de zayıf
Geçen sezon başında İngiltere'nin Liverpool takımından
2 yıllığına kiralanan Karius, oynadığı 6 derbi maçta 9
gol yedi. Alman file bekçisi, Fenerbahçe ve Galatasaray
derbilerinde ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi ya-
şadı. Galatasaray'a karşı 3 derbi maça çıkan Karius, 2
galibiyet ve bir yenilgi gördü. Siyah-beyazlı file bekçisi,
Galatasaray ile oynanan 3 maçta kalesinde 2 gol
gördü. DHA
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Süper Lig'in 26. haftasında 
15 Mart Pazar günü oynanacak

derbi maç öncesi ev sahibi
Galatasaray müsabakaların 

ilk yarısında, Beşiktaş ise 
ikinci yarısında attığı gollerle

dikkati çekiyor

Derbinin Derbinin Derbinin Derbinin Derbinin Derbinin Derbinin Derbinin Derbinin Derbinin 
sıfresı gol!

Galatasaray Kulübü, lig maçla-
rının seyircisiz oynanması ye-
rine, ilk etapta 15 gün ya da 1
ay süreyle ertelenmesi görü-
şünde olduğunu duyurdu. Sarı-
kırmızılı kulüpten yapılan
açıklamada, "Liglerin seyircisiz
oynanması yerine, yaşanacak
gelişmelere göre daha sonra
yeniden değerlendirilmek
üzere ilk etapta 15 gün ya da 1
ay süreyle ertelenmesi görü-
şünde olduğumuzu Devletimi-
zin ve ilgili kurumlarının
dikkatine arz ederiz." ifadeleri
kullanıldı. Sağlık ilkesinden ha-
reketle seyirciler kadar, sporcu
ve görevlilerin de sağlığının dü-
şünülmesi gerektiğinin belirtil-

diği açıklamada, birçok ülkede
liglerin ertelendiği ya da askıya
alındığı vurgulandı. Maçların
seyircisiz oynanması duru-
munda taraftarların yayınlanan
müsabakaları izlemek için bir
araya geleceği hatırlatılan
açıklamada, ayrıca şunlar kay-
dedildi: "Bu şekilde taraftar
gruplarınca bir araya gelinerek
müsabaka izlenme ihtimali de
gözetilmelidir. Ayrıca konuya
mali açıdan bakıldığında spor
müsabakalarının seyircisiz oy-
nanması, seyirci hasılatlarında
yaşanacak gelir kaybı nede-
niyle ciddi mali zorluklar yaşa-
yan tüm kulüplerimiz adına
önemli sıkıntılar doğuracaktır."

Lig erteLensin taLebi

Derbinin 

Fenerbahçe
çıkış arıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam deplasmanda
İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, yeşil
beyazlı kulübü mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor
FENERBAHÇE, Süper Lig'in 26.
haftasında bu akşam deplasmanda
İttifak Holding Konyaspor ile karşı-
laşacak. Konya Büyükşehir Belediye
Stadı'nda oynanacak ve saat
20.00'de başlayacak karşılaşmayı
hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde oldukça kötü bir dönem geçi-
ren sarı-lacivertliler, son 6 haftada
galip gelmeyi başaramadı. Fener-
bahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada
giriyor.

Maç seyircisiz oynanacak

İttifak Holding Konyaspor ile Fe-
nerbahçe arasında yapılacak karşı-
laşma seyircisiz oynanacak. Yeni tip
koronavirüs salgını nedeniyle müca-
deleye seyirciler alınmayacak. Fener-
bahçe, İttifak Holding Konyaspor
deplasmanına birçok futbolcusun-
dan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli-
lerde sakatlıkları süren Sadık
Çiftpınar ve Max Kruse, Konya
deplasmanında forma giyemeyecek.
Bu iki futbolcunun yanı sıra geçtiği-
miz dönemde sakatlıklar yaşayan ve
son antrenmanlarda takımla çalış-
malara dönen Garry Rodrigues,

Nabil Dirar ve Simon Falette'in ise
maç eksikliği bulunuyor. Bu isimle-
rin maç kadrosunda olması bekle-
nirken, oynayıp oynamayacakları
belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'de
4 futbolcu da kart cezaları sebebiyle
forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli-
lerde kırmızı kart cezalısı Tolgay
Arslan ile sarı kart cezalıları Serdar
Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay
Bayındır, Konya'da kadroda yer ala-
mayacak. Fenerbahçe'de sarı kart
ceza sınırında bulunan Hasan Ali
Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Vedat
Muric ise kart görmeleri duru-
munda Hes Kablo Kayserispor'a
karşı oynayamayacak.

Konya’da 38’inci maç

Fenerbahçe ile İttifak Holding Kon-
yaspor, Süper Lig'de yarın 38. kez
karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de
ilk kez 1988-1989 sezonunda müca-
dele etmeye başlayan ve Fenerbahçe
ile toplam 37 maçta karşılaşan Kon-
yaspor, sadece 4 kez galip gelebildi.
Rekabetteki son 5 randevuyu kay-
betmeyen Fenerbahçe, rakibini top-
lamda 30 kez yendi.

Virüs tribün  
gelirini düşürdü
Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler
kapsamında birçok ligde spor müsabakalarının ertelenmesi ya da seyircisiz
oynatılması kararı alınması, dünya devi futbol kulüplerini 1,5 milyar
avroluk maç günü gelirlerinin azalması riskiyle karşı karşıya bıraktı

TÜM dünyada yayılmaya devam
eden Kovid-19, futbol ve basketbol
gibi seyircilerin katılım oranının
yüksek olduğu müsabakaları da et-
kiledi. Bu kapsamda, UEFA Av-
rupa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki
bazı maçlarının yanı sıra, Avru-
pa'nın önde gelen futbol liglerinin
bulunduğu İtalya, İspanya, Fransa
ve Portekiz gibi ülkelerde futbol
müsabakalarının seyircisiz oynan-
ması veya ertelenmesi kararı alındı.
Türkiye'de de spor müsabakaları-
nın nisan ayı sonuna kadar seyirci-
siz oynanması kararı alındı.
Deloitte Futbol Para Ligi raporun-
dan derlediği bilgilere göre, 2018-
2019 sezonunda en çok maddi
kazanç sağlayan 20 kulübün gelir-
lerinin yüzde 8 ila 25'i çoğunluğu
bilet satışlarından elde edilen maç
günü gelirlerinden oluştu. Geçen
sezon en çok kazanç elde eden İs-
panyol kulübü Barcelona, maç
günü gelirlerinde de ilk sırada yer
aldı. Katalan temsilcisi bu dö-
nemde 159,2 milyon avroluk maç
günü geliri kaydettti. Bu rakam ku-
lübün toplam gelirlerinin yüzde
19'unu oluşturdu. Barcelona'yı, ge-
lirlerinin yüzde 19'unu oluşturan
144,8 milyon avroluk maç günü ge-
liri ile Real Madrid takip etti. Bu ta-
kımı, 120,6 milyon avroluk maç
geliri ile futbolun beşiği İngilte-
re'den Manchester United takip

etti. Kırmızı Şeytanlar'ın maç günü
geliri toplam kazancın yüzde 17'sini
kapsadı. Fransız Paris Saint-Ger-
main 115,9 milyon avroluk maç
günü geliriyle dördüncü sırada yer
aldı. Söz konusu kazanç kulübün
toplam gelirinin yüzde 18'ine karşı-
lık geldi.

Geliri en yüksek kulüp 
Arsenal oldu

Rapora konu ilk 20 kulüp arasında
toplam kazancı içinde maç günü
geliri en yüksek orana sahip kulüp
yüzde 25 ile Arsenal oldu. Kulüpte
maç günü geliri 109,2 milyon av-
royu buldu. Geçen sezon UEFA
Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan
Liverpool 94,5 milyon avro, UEFA
Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea
ise 75,6 milyon avroluk maç günü
geliri sağladı. Müsabakaların seyir-
cisiz oynanması kararlaştırılan İtal-
ya'nın önde gelen kulüplerinden
Juventus 65,6, Inter 50,9, Roma
31,8, Napoli 15,9 milyon avro maç
günü geliri elde etti. Fransa'da ise
Olimpik Lyon 41,8 milyon avro
maç günü geliri hesapladı. Alınan
önlemler çerçevesinde futbol müsa-
bakalarında erteleme ve seyircisiz
oynama kararları nedeniyle, en çok
maddi kazanç elde eden ilk 20 ku-
lübünün yaklaşık 1,5 milyar avro-
luk maç günü geliri risk altında
bulunuyor.
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12 Mart İstiklal Marşı'nın
kabulünün 99'uncu yıl-
dönümünü nedeniyle

ülke genelinde çeşitli etkinlikler dü-
zenlendi. Okullar arası şiir yarışma-
sının da yapıldığı etkinlikler
kapsamında birincilik haberi ise
Kocaeli Darıca'dan geldi. Kocaeli
Darıca Mehmet Akif Ersoy Orta-
okulu yedinci sınıf öğrencisi Durun
Ekin Yerli, yazmış olduğu 'Ben Akif'
isimli şiiriyle birinci olmaya hak ka-
zanırken, ailesi dahil herkese büyük

bir gurur yaşattı. Yerli'nin başarısı
nedeniyle öğretmenleri de oldukça
mutlu olurken, böylesi anlamlı bir
günde gelen bu birincilik Yerli'nin
arkadaşları tarafından da tebrik
edildi. Geçtiğimiz yıl öğretmenler

günü için düzenlenen şiir yarışma-
sında da birincilik ödülünü almaya
hak kazanan Yerli, oldukça mutlu
olduğunu belirterek; sanatla ilgilen-
meye ve şiir yazmaya devam 
edeceğini söyledi.

AYDIN DEMİR

Email Adresi
info@stopgrup.com 

Sabit Telefon
0 212 868 08 90 

Faks Numarası
0 212 868 08 87 

GSM
0 545 868 08 90

ADRES:
Güzelce Mah. İskenderun

Cad. No:6 E-5 Üzeri
Büyükçekmece / İSTANBUL 

EXPORT OFIS:
Adnan Kahveci Mahallesi,

Yavuz Sultan Selim Blv, 
Perlavista Rezidans A Blok 

Kat: 10 Daire: 95 
Beylikdüzü / İSTANBUL 

Çim Çit

Çit

SPOT ÇİT GÜVENLİ

BİR YAŞAM SUNAR

stopgrup@stopgrup stopgrup

ST  P CiT

Türkiye'nin ve dünyanın gündemi haline
gelen koronavirüse karşı Onur Hipermar-
ketleri de önlem aldığını açıkladı. Onur
Market'ten yapılan açıklamada; “Bizler
mağazalarımızda tüm hijyen tedbirlerini
alarak, haksızca yapılan fiyat artışlarına
fırsat vermeden, 24 saat aktif bulunan
lojistik ve depo altyapımız ile ürün te-

dariğini sağlayacağımıza, yapmış olduğu-
muz stoklar doğrultusunda pastane, fırın ve
et entegre reyonlarımızda hız kesmeden üre-
time devam edeceğimize, temel gıda ürünle-
rinde tedarikçiler ile sürekli iletişim halinde
kalarak stoksuz ürün bulundurmayacak şe-
kilde müşterilerimize hizmet etmeye devam
edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

DURU HERKESI
GURURLANDIRDI
İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde okullar arası düzenlenen şiir yarışmasına katılan,
yedinci sınıf öğrencisi Duru Ekin Yerli, 'Ben Akif' isimli şiiriyle birinci olarak herkesi gururlandırdı

Ne parada var var gözüm,
Ne kalemde kağıt daç

Yurda, albayrağa,
Bir mısra olasım var.

Koşup sarılasım var göklere.
Gökteki şehitlere.

Bulutları dağıtasım var,
Ay yıldız parlasın diye.

Bir güç olasım var mehmetçiğe.
Kanlarına karışasım,
Akıllarına yatasım,

Canlarına can katasım...

Bayrağın sinesine yatasım var
Ağlayasım, anlatasım var.

Dosta düşmana duyurasım var,
Ne güzel dalgalandın diye...

Milletimin diline dolanasım var,
Bayrağa bir şiir yazasım,

Türk'ün cesaretinden, imanından
Bahsedesim var...

Ben Akif

Duru Ekin Yerli,
aldığı ödül
sonrası
büyük bir
sevinç yaşadı.

Onur Market hİjyen tedbİrİ aldı


