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Çin'in Vuhan kentinden 'koro-
navirüs' nedeniyle Ankara'ya

getirilen 42 kişi, Zekai Tahir Burak
Hastanesi'nde 14 günlük gözlem 
süresinin dolması üzerine tahliye

edildi. Sağlık
Bakanı Fahrettin
Koca, “14 gün-
lük süre bitti.
Bundan sonraki
süreçte normal
hayatlarına
devam ediyor
olacaklar” açık-
lamasını yaptı.
I SAYFA 7

ç

Karantina bitti
taburcu edildiler

5 AYDAN BERİ KOMİSYONDA

Avcılar’daki riskli yapıların 
yenilenmesinin önünü açacak

plan notu değişikliği 5’inci ayında da
İBB meclisinden geçmedi. İBB şubat
ayı meclis toplantısında gündem dışı
söz alan Avcılar Belediye Başkanı 
Av. Turan Hançerli, “İBB Meclisi 
Avcılar’ın sorununu çözmedi. 
Ben Avcılarlı hemşehrilerime sizleri
şikayet ediyorum” dedi. I SAYFA 8

ç

İBB Meclisi’ni 
halka şikayet etti 

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. 

reSMen YIKIMI
TeTIKLeMISLer!

Bahçelievler Emek Caddesi
Narlı Sokak’ta boşaltılan 

7 katlı bina çöktü. 5,8’lik Silivri dep-
reminde zarar gören binanın risk
nedeniyle 1 ay önce boşaltıldığı 
ortaya çıktı. Binanın boşaltılması
olası bir facianın önüne geçti. Bina
çökerken yanındaki binaya da zarar
verdi. 7 katlı binanın çökmesi İstan-
bul’da bulunan ve boşaltılmayan

diğer riskli binaların yeniden gün-
deme gelmesine neden oldu. Bahçe-
lievler Belediye Başkanı Hakan
Bahadır, “Metruk bir bina. Oturan
kimse yok. Kullanılmadığı için, alt
katında birkaç hurdacı girdiği söyle-
niyor. İkamet olarak değil. Yıkılan
bina yandaki binanın yan duvarına
biraz hasar vermiş. Orada da yaralı
ve ölüm vakamız yok” dedi. 

ç
RiSKli OlUP BOŞalTılmayan BinalaR VaR

Belediye Başkanı Hakan 
Bahadır, “Bina normalde

boşaltılmış bir binadır. Bizden yarın
(bugün) yıkmak için ruhsat almış-
lardı. Görgü tanıklarının ifadelerine
göre yıkım firmasından ya da başka
kişiler tarafından giriş katta kolon-
larda bulunan demirlerin alındığı
söyleniyor. Binanın etrafında gü-
venlik şeridi var ama satmak adına

her şeyi alıyor insanlar. Binanın yı-
kılmasının, yan yatmasının nedeni
bu. Bunlar tamamen görgü tanıkla-
rının ifadesidir. Bize bir ihbar gel-
medi. Gelse tedbir alırdık” diye
konuştu. Valilikten yapılan açıkla-
mada ise çökme sırasında herhangi
bir vatandaşa yönelik olumsuz bir
durum olup olmadığının araştırıl-
dığı belirtildi. 

ç
ihBaR GelmeDi; GelSeyDi TeDBiR alıRDıK

Sayfa 4

Nefret 
ediyorum!

Rukiye KaRaDOĞan Sayfa 5

Yeniden 
tanımak...

fakir yılmaZ Sayfa 8

Yalan tarih
utanır mı?

mehmet Remzi TanıŞ

Fahrettin Koca

BEYLİKDÜZÜ’NDE 14 ŞUBAT

14 Şubat Sevgililer Günü kap-
samında Beylikdüzü Huzurevi

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Mer-
kezi sakinleriyle bir araya gelen Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde sev-
giyi hâkim kılmak bizim birinci önce-
liğimiz” dedi. Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ise 14 Şubat nedeniyle
20 bin gül fidanı dağıttı. I SAYFA 5

ç

Sevgi için 20 bin
gül fidanı dağıtıldı

AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nın 2014 yılından beri hiçbir ödeme yapmadan 
İBB'ye ait taşınmazı “işgalci” olarak kullandığı ortaya çıktı. AK Parti Bahçelievler İlçe
Başkanlığı'nın da İBB'ye ait yapıda, ödeme yapmadan faaliyet gösterdiği belirlendi
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CHp genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı

ekrem İmamoğlu, DİsK’in 16. Ola-
ğan genel Kurulu’na katılarak birer
konuşma yaptı. Karl Marx’ın “Dün-
yanın bütün işçileri birleşin” sözüne
atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, “Şimdi
geldiğimiz 21’nci yüzyılda, yeni bir
söylemle yola çıkmak zorundayız.
‘Dünyanın bütün demokratları 
birleşin’ demeliyiz” dedi. I SAYFA 7

ç
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bugün Keşmir
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Dün Çanakkale 
bugün Keşmir

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli
Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 

6. toplantısına katılmak üzere
Pakistan’ın başkenti İslama-

bad’da bulunan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan,
Pakistan Ulusal Meclis ve
Senato ortak oturumuna

hitap etti. Erdoğan, “Dün
Çanakkale bugün Keşmir
hiçbir fark yok. Biz haklı

davamızda gayret
gösteririz” diye 

konuştu. I SAYFA 11

İBB Meclisi’nden
TarKan’a 
7’ncİ reT

MegAsTAr Tarkan'ın Bayrampa-
şa'daki arazisiyle ilgili 7'inci kez

İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası yine
reddedildi. İmar ve Bayındırlık Komisyo-

nuna gelen raporda akaryakıt istasyonu ve
otel yapmak için yapılan başvuru olumsuz

sonuçlandı. Tarkan 5 bin 283 metrekare 
olan arazinin 2 bin 686 metrekarelik kısmına

ticaret alanı hakkı olan imar izin verilmesini
talep etmişti. I SAYFA 9

ç

21. YÜZYILDA 
YENi SÖYLEM

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Recep Tayyip
Erdoğan

Dün Çanakkale 
bugün Keşmir

YIKIMDAN ÖNCE, GİRİŞ KATTAKİ KOLONLARIN DEMİRLERİNİ SÖKMÜŞLER

Bahçelievler'de, 5,8’lik Silivri depreminde zarar
gören ve 1 ay önce boşaltılan bina çöktü. Belediye
Başkanı Hakan Bahadır, binanın bir gün sonra 
yıkılmasının planlandığını ifade ederek skandal
bir bilgi paylaştı. Giriş kattaki kolonlarda bulunan
demirlerin söküldüğünü belirten Bahadır, binanın
bu nedenle yıkıldığını kaydetti

MART AYINDA KURULACAK

AK Parti'den istifa ederek
parti kurma çalışmalarını sür-

düren Ali Babacan, partinin resmi
kuruluşunu üçüncü kez ertelemişti.
Babacan'ın kuracağı parti için yeni
tarih belli oldu. Yaklaşık 300 kişilik
ekiple siyasi çalışmalarını sürdüren
Babacan'ın, 
partinin kuruluş 
dilekçesini mart
ayının ilk hafta-
sında vereceği
ileri sürüldü.
Partinin ismi ve
logosunda ise
son rötuşların
yapıldığı 
belirtildi. 

ç

Babacan’ın partisi 
için yeni tarihYEDİTEPE İLE PROTOKOL YAPILDI

Tarım alanındaki bilimsel 
çalışmalarıyla çığır açan Yedi-

tepe Üniversitesi, İstanbul’un en
geniş ve en verimli tarım alanlarına
sahip ilçelerinden Büyükçekmece’de
bilimsel tarımın önünü açmak için
Büyükçekmece Belediyesi ile proto-

kol imzaladı.
Hasan Akgün,
“İstanbul’da
millet parsel-
lerde 50 – 100
kat nasıl imar
alırız derken biz
tarım ve top-
rakla uğraşaca-
ğız” dedi. 
I SAYFA 4

ç

Bizim derdimiz 
imar değil tarım!

Hasan Akgün

Ali Babacan

İSTİFALAR HAKKINDA KONUŞTU

Partisindeki son istifaları 
değerlendiren İYİ Parti Genel

Başkanı Meral Akşener, “İstifa
etmiş hiçbir arkadaşım hakkında
olumsuz bir kelime etmedim.
Çünkü istifa tek taraflı saygı duyul-
ması gereken bir kavramdır” dedi.
Akşener, “Önceki gün istifa eden
Tuğba Vural Çokal hanımın neden
istifa ettiği hak-
kındaki benim 
bilgim, teşkilat
üzerinde bir ters
düşme netice-
sinde olduğu.
Benimle istifa
edeceğine dair
bir konuşma
yapmadı” diye
konuştu. 

ç

İstifa edeceğini
bana söylemedi

Meral Akşener

yıllaRDan BeRi hiÇBiR ÖDeme yaPılmamıŞ
İBB Meclisi’nin 13 Şubat tarihli
oturumunda AK Parti ve CHP

grubu arasında yaşanan, İBB’ye ait 
taşınmazların yıllardır işgal tazminatı
ödenerek kullanılmasına ilişkin tartışma
sırasında çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı,
İBB’ye ait taşınmazları tespit etmek 
için başlattıkları ecrimisil çalışması hak-
kında bilgi vererek Kartal’da 11284 ada

4 parselde yer alan yapıyı örnek olarak
gösterdi. Balyalı, en yüksek borcu olan
kurumun da 240 bin 548 TL ile Kartal
AK Parti ilçe teşkilatı olduğunu açık-
ladı. CHP’li İBB Meclis Üyesi Ali 
Haydar Kahraman da AK Parti Bahçe-
lievler İlçe Başkanlığı’nın da 2015 yı-
lında beri İBB’ye ait taşınmazda işgalci
olduğunu, bugüne kadar hiçbir ödeme
yapmadığını belirtti. I SAYFA 5

ç

Evlilik azalıyor
boşanma artıyor

AvrupA İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere
göre, Türkiye'de her bin kişi başına düşen 

evlilik sayısının  son 10 yılda binde 9'dan binde
6,8'e geriledi. Ayrıca evliliklerin azaldığı, 
boşanmaların ise arttığı görüldü. I SAYFA 6
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Katil zanlıları yakalandı!
HABERİN DEVAMI SAYFA 3

Unutkanlığı
hafife

almayın

HABERİN 
DEVAMI 
SAYFA 2
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Tarık
Balyalı

AK Parti ilçe teşkilatları İBB’ye çökmüş!
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Kış mevsiminin en keyifli etkin-
liklerinden biri hiç kuşkusuz
kayak. Ülkemizde sayısı giderek

artan kayak merkezlerinin yanı sıra yurt dı-
şına yönelik kış turizmi tercihindeki artış,
kayak sporuna bağlı yaralanmaların da
daha sık yaşanmasına neden oluyor. Bu
yaralanmalardan en sık görüleni ise dizler-
deki ön çapraz bağ yırtıkları. Acıbadem
Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa
Karahan, özellikle son 10 yılda spora olan
ilginin artması nedeniyle ön çapraz bağ ya-
ralanmalarında önemli bir artış olduğuna
dikkat çekerek, “Kayak sırasında dizde
meydana gelen yaralanmaların asla hafife
alınmaması gerekiyor. Ağrı kendiliğinden
geçse bile mutlaka bir hekime başvurul-
malı. Çünkü ön çapraz bağ yaralanmaları
zamanında tedavi edilmezse menisküste
yırtığa yol açabiliyor, bunun sonucunda
daha komplike bir tedavi zorunlu hale ge-
lebiliyor” uyarısında bulunuyor.

Bu hatalar travmaya neden olabilir

Dizin iç ön tarafında çapraz şekilde yer
alan ön çapraz bağları, dizlerin stabilizas-
yonunu sağlamak gibi son derece önemli
bir işlev üstleniyor. Dolayısıyla hem spor
yapmak hem de sağlam eklemlere sahip
olmak için ön çapraz bağların sağlam kal-
ması çok önemli. Ancak aniden dönüş
yapmak, yön değiştirmek veya aniden dur-
mak gibi hareketler nedeniyle dizin üze-
rinde oluşan yük; ön çapraz bağ

bütünlüğünde bozulmalara yol açıyor. Or-
topedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr.
Mustafa Karahan, “Kayak yapanlarda bu
bağ yırtıldığında hastalar yaşadıklarını ge-
nellikle ‘Kayak yaparken dizim döndü. Di-
zimin içi acıdı’ gibi sözlerle anlatıyorlar”
diyor.

“ağrım geçti, iyileştim” demeyin!

Ön çapraz bağ yaralanmaları; dizde ani bir
kopma hissi, şiddetli ağrı, eklemin içindeki
kanama nedeniyle oluşan şişlik ile kendini
belli ediyor. Bu yaralanmalarda yapılan en
büyük hatanın ağrı ve şişlik geçtiğinde uz-

mana başvurmamak olduğu uyarısında
bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Prof. Dr. Mustafa Karahan sözlerine şöyle
devam ediyor: “Dizde büyük boyutta
hasar varsa ağrı ve şişlik gibi yakınmalar
bir haftaya kadar uzayabiliyor. Ancak
dizde ek bozukluklara yol açmayan yırtık-
larda ağrı kısa sürede kendiliğinden geçebi-
liyor. Hastalar da iyileştiklerini düşünerek
doktora başvurmaya gerek duymayabili-
yor. İşte bu durum ciddi sorunlara neden
olabiliyor, çünkü hasarlı ön çapraz bağla-
rıyla spora devam edilirse bu kez tablo me-
nisküs yırtığına kadar ilerleyebiliyor”

UnUtKanliGi
hafife almayin
Günlük hayatın koşuşturmacasında hemen hepimizin başına gelebilen unutkanlık, çoğu kez hafife alınarak arkadaş çev-
relerinde esprili sohbetlere konu olabiliyor. Bazen masum nedenlerden kaynaklanabilse de, aşırı stres ve sağlıksız bes-
lenmeden düzensiz uykuya dek birçok etmenin yol açabildiği unutkanlığın altında bazen de ciddi hastalıklar yatabiliyor

A cıbadem Fulya Hastanesi Nöro-
loji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi
Yıldız Kaya “Unutkanlık kişinin

hayat kalitesini ciddi derecede etkiliyor ve
günlük yaşam aktivitelerini bozuyorsa
hastalık olarak değerlendirilmelidir.
Unutkanlıktan yakınan kişilerin ilk yap-
ması gereken şey, bu durumunun beden-
sel bir hastalıktan kaynaklanıp
kaynaklanmadığını anlamak için bir uz-
mana danışması. Nörolojik muayene ve
tanı yöntemleri ile unutkanlığın nedeni
ortaya konmalı; çünkü unutkanlık, de-
mansın (bunama) ve demansın en fazla
görülen çeşidi olan Alzheimer hastalığın-
dan da kaynaklanabiliyor” diyor. Unut-
kanlık, Demans ve Alzheimer’ın
toplumumuzda sıklıkla karıştırıldığını,
oysa bu üç terimin aynı şey olmadığını
belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim
Üyesi Yıldız Kaya, unutkanlık ile ilgili
doğru bilinen 7 yanlışı anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu.

1. her unutkanlık; demanstır

DOĞRUSU: Demansın (bunama) en
önemli belirtisini unutkanlık oluştursa
da, her unutkanlık demans ve Alzheimer
anlamına gelmiyor. Teknolojik aletlere
uzun süre maruz kalmaktan tiroit hor-
monu bozukluğuna, B12 ve D vitamin-
leri eksikliğinden stres, şişmanlık, yanlış
beslenme ve uyku bozukluklarına, bazı
ilaçların kullanımından beyin tümörüne
dek unutkanlığın birçok nedeni olabili-
yor. Bunların yanı sıra kitap okuma alış-
kanlığı edinmeyen kişilerde de unutkanlık
yakınması sıklıkla gözleniyor.

2. her demans, alzheimer'dır

DOĞRUSU: Demans; tek bir hastalık
adı değil. Hafızayı, düşünmeyi ve sosyal
becerileri etkileyen, bellek ve benzeri bi-
lişsel işlevlerin bozukluğu ile giden hasta-
lıkların hepsine verilen genel isim.
Demans ile Alzheimer sıklıkla karıştırılı-
yor. Ancak aynı şeyler değil. Demansın
yaklaşık yüzde 60- 70 ile en sık görülen
çeşidi Alzheimer. Yani her Alzheimer
hastası aynı zamanda demans hastası,
ama her demans hastası Alzheimer has-
tası olmayabiliyor. Acıbadem Fulya Has-
tanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim
Üyesi Yıldız Kaya “Damarsal hastalık-
larla ilgili olan vasküler demans, beynin
ön ve temporal loblarının etkilenmesiyle
kendini gösteren fronto-temporal de-
mans, Parkinson hastalığı nedeniyle gö-
rülen demans vb. Bu hastalıkların
bazılarında kişilik ve davranış değişikliği,
bazılarında felçler ya da hareket bozuk-
lukları unutkanlığa eşlik ediyor. Yani Alz-

heimer, tüm demans hastalıklarının
yüzde 60-70’ini oluştursa da tek so-
rumlu değil” diyor.

3. her yaşlı, unutkan olur:
YaNLIŞ!

DOĞRUSU: Hastalık olarak görülen
unutkanlığın yaşla ilgisi bulunmuyor.
Demans tanısını koyabilmek için kişinin
hafıza ve diğer bilişsel işlevlerin kaybının
yaşla açıklanamayacak derecede ilerle-
yici özellikte olması; dil (lisan), tanıma,
dikkat, soyutlama, yargılama sorunları
yaşaması ve kişilik değişikliklerinin ol-
ması gerekiyor. Toplumumuzda demans
konusunda bilinç eksikliği olduğunu vur-
gulayan Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim
Üyesi Yıldız Kaya, “Demansın bir has-
talık olarak düşünülmemesi ve kişinin
unutkanlığının yaşlılığa bağlanması, de-
manslı hastaların doktora başvurmasını
geciktiriyor” uyarısında bulunuyor.

4. Demans ileri yaşta görülür:
YaNLIŞ!

DOĞRUSU: Yaşla birlikte görülme sık-
lığı artsa da demans, yaşlılığın değil, bir
hastalığın sonucu olarak ortaya çıkıyor.
Bu nedenle genç yaşlarda da demansa
rastlanabiliyor. Dr. Öğretim Üyesi Yıldız
Kaya “Bu hastalıklara erken başlangıçlı

demans/Alzheimer adı verilir. Genetik
faktörlerin belirleyici olduğu erken baş-
langıçlı demans, kalıtımsal özellikler içe-
rir. Ailede erken başlangıçlı demans
tanısı almış kişi varsa genetik risk artar”
diye konuşuyor.

5. alzheimer genetik değildir:
YaNLIŞ!

DOĞRUSU: Geç başlangıçlı Alzheimer
hastalığında genetiğin katkısı nadir olup
daha çok travmalar, radyasyona maruz
kalma, enfeksiyon ajanları, ağır metal-
lere maruziyet, yapay katkılı besinler gibi
çevresel faktörlerle diğer hastalıklar risk
oluşturuyor. Ancak ailede Alzheimer ta-
nısı alan kişi sayısı arttıkça veya tanı
alma yaşı gençleştikçe genetik risk de ar-
tıyor.

6. Demans, olacaksa olur:
YaNLIŞ!

DOĞRUSU: Demansı tamamen önle-
mek mümkün olmasa da geciktirmek
mümkün. Başarılı ve kaliteli bir yaş-
lanma için; çinko, potasyum, B grubu vi-
taminleri, selenyum, E vitamini, C
vitamini, beta karoten gibi antioksidan
alımının ve doğru beslenmenin önemli
olduğunu vurgulayan Nöroloji Uzmanı
Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Kaya, şunları

söylüyor: “Okuma, bulmaca çözme ve
kelime oyunu oynama gibi zihinsel akti-
viteler, fiziksel hareketlilik ve sosyal etki-
leşim, demans başlangıcını geciktirebilir
ve semptomlarını azaltabilir. Sigaranın
bırakılması, yüksek tansiyon, kolesterol
yüksekliği gibi damarsal risk faktörleri-
nin kontrol edilmesi de önemli. Unut-
kanlığa neden olabilecek diğer tıbbi
hastalıkların kontrolü ve uyku bozukluk-
larının tedavisi, birçok hastalığın önlen-
mesi ve hayat kalitesini yükseltmek için
de aklımızda tutmamız gereken noktalar
arasında.”

7. Demans tedavi edilemez:
YaNLIŞ!

DOĞRUSU: Demans hastalıkları ara-
sında bulunan birçok rahatsızlık ve Alz-
heimer’ın tedavisi henüz bulunamadı;
var olan tedaviler ise bu hastalıkların sü-
recini yavaşlatmaya yönelik. Ancak bir-
takım hormon fonksiyonlardaki
bozukluklar, bazı vitamin eksiklikleri,
beyin damar hastalıkları veya beyin ka-
namaları ile beyindeki su miktarının art-
masına bağlı olarak oluşan demanslar
tedavi edilebiliyor. Bu grup demanslarda
erken tanı çok önemli zira tedaviye bir
an önce başlanması demans tablosunun
kalıcı olmasını önlüyor.

haBer merKezi

Neden turşu
yemeliyiz?
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz sadece sirke ile tuzla yapılan,
mayalanmış ve koruyucu içermeyen turşunun 7
faydasını anlattı, önemli öneri ve uyarılarda bulundu
Kornişon, pancar, la-
hana, acur, fasulye,
karnabahar ve sarım-
sak gibi pek çok çeşidi
ve kendine has lezze-
tiyle sağlık kaynağı
olan turşu, soğuk hava-
ların en gözde yiyecek-
lerinden. Evde cam
kavanozda ve uygun
koşullarla yapıldığında sağlık için de son derece yararlı. Ancak iç-
eriğindeki yüksek oranda tuz nedeniyle turşunun her gün ve aşırı
miktarda yenilmemesi gerektiğine dikkat çeken Acıbadem Bakır-
köy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz “Sağ-
lıklı kişilerde turşunun haftanın 2 günü, maksimum bir avuç içi
kadar tüketimi yeterli gelecektir. Çünkü böbreklerin idare edebile-
ceğinden fazla tuz veya tuzlu gıdalar tüketmek kan basıncını yük-
selterek yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Ayrıca fazla tuza bağlı
böbrek hasarı gelişebiliyor” uyarısında bulunuyor. Sıla Bilgili Tok-
göz, yüksek miktarda tuz içerdiği için yüksek tansiyon, diyabet,
böbrek yetmezliği ve mide hastalıkları olan kişilerin ise turşuyu
son derece kontrollü tüketmelerini, hastalığın düzeyine göre gere-
kirse hiç yememelerini öneriyor. Peki uygun koşullarla yapıldı-
ğında ve kontrollü tüketildiğinde turşunun sağlığımız üzerindeki
yararları neler? 

Bağışıklık sistemini destekliyor

Sebze ve meyvelerden oluşan turşu, içeriğinde bağışıklık sistemini
güçlendiren pek çok vitamin, mineral ve antioksidan barındırıyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz farklı sebzelerin tur-
şularını tüketmenin vücuda alınan antioksidan çeşitliliğini artır-
dığı için daha fazla yarar sağladığını belirterek, “Bunlardan en
önemlileri ise polifenollerden ve betalaninden zengin olan pan-
car turşusu ile içinden glikosinolat maddesi elde edilen lahana
turşusudur. Yüksek antioksidan çeşidi ve kapasiteleri nedeniyle bu
sebzelerden yapılan turşu tüketerek soğuk algınlığına karşı kal-
kan oluşturabilirsiniz” diyor.

Kan şekerini dengede tutuyor

Turşu gibi fermente yiyecekler öğünlerle birlikte tüketildiğinde,
içeriklerinde yer alan sirke sayesinde insülin salınımını dengele-
yerek daha kontrollü bir kan şekeri sağlıyorlar. Ancak diyabet ve
buna eşlik eden tansiyon ile böbrek rahatsızlığınız varsa turşu tü-
ketmek sizin için bir risk oluşturabiliyor, dolayısıyla tüketim mikta-
rında kontrollü olmanız gerekiyor.

Kas kramplarına iyi geliyor

Turşunun sağladığı bir başka önemli fayda da, kaybedilen sıvı ve
minerallerin hızlı yerine konmasına destek olması. Ayrıca içeriğin-
deki sirke ile kas ağrıları üzerinde de rahatlatıcı etki oluşturuyor.
Spor ve Egzersizde Tıp ve Bilim (Medicine & Science in Sports and
Exercise) adlı akademik bir dergide yayımlanan makalede; susuz
kalan erkek sporcularda 1/3 bardak turşu suyunun kas krampla-
rına iyi geldiği rapor edildi.

Kilo kontrolüne yardım ediyor

Turşu yüksek miktarda lif içerdiği için özellikle yemekle beraber
tüketildiğinde besinlerin mideyi terk etme süresi yavaşlıyor, dola-
yısıyla tokluk hissi daha uzun süre devam ediyor. Beslenme ve
Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz turşuda bulunan sirke kaynaklı
asetik asidin vücutta yağ depolamasını da önlediğini belirterek,
“Ayrıca hem düşük kalorili hem kabızlığa karşı etkili olmasından
dolayı turşu kilo vermek isteyenlere de yardımcı oluyor” diyor.

Kanserden korunmaya destek oluyor

Turşu yapımında kullanılan sebzelerin her biri ayrı bir antioksi-
dandan zenginler. Antioksidanlar serbest radikallerle reaksiyona
girerek hücrelere zarar vermelerini önlüyor. Turşu antioksidan et-
kileriyle de serbest radikallere karşı mücadele ediyor, bu sayede
kanserden korunmaya destek oluyor. Vücudunuzdaki hücrelerin 
kendisini yenilemesine imkan veriyor.

KayarKen diKKat edin



İ stanbul Maltepe'de 21 yaşın-
daki İbrahim Halil Kiraz'ı çalış-
tığı otelde döverek öldüren katil

zanlıları yakalandı. Kiraz'ın iş arka-
daşları olduğu belirlenen 6 şüpheli
emniyetteki işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edildi. Şüphelilerin döverek
öldürmeden önce Kiraz'a, “Sen çok çalı-
şıyorsun, senin yüzünden bizim de çok
çalışmamızı istiyorlar” dedikleri öğre-
nildi. Olay, 15 Temmuz 2019 günü Mal-
tepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos
Caddesinde bir otelde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otel çalışanı olduğu
öğrenilen İbrahim Halil Kiraz (21), dö-
vülmüş ve kanlar içerisinde bulundu. İb-
rahim Halil Kiraz, otel çalışanlarının
ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiple-
rince ambulansla Büyükçekmece'de bulu-
nan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfalı olduğu öğrenilen Kiraz, bura-
daki tedavisinin ardından Şanlıurfa Balık-
lıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kiraz, 10 Kasım 2019 günü tedavi gör-

düğü hastanede yaklaşık 4 ay süren
yaşam savaşını kaybetti.

Katil zanlıları iş arkadaşları çıktı

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet
Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın ardın-
dan katillerin bulunması için çalışma başlattı.
Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip neti-
cesinde Cinayet Büro Amirliği dedektifleri
olayı aydınlattı ve şüphelilerin İbrahim Halil

Kiraz ile aynı yerde çalışan iş arkadaşları ol-
duğunu tespit etti. Olayın failleri olduğu be-
lirlenen 6 kişi 12 Şubat günü düzenlenen
operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler
Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bir
diğer şüpheli Demir Ç.K.'nin ise başka bir
suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Cinayet sebebi mesai kavgası çıktı

Ekiplerin yaptığı çalışmalarla, 

şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'a 
“Sen çok çalışıyorsun, senin yüzünden
bizim de çok çalışmamızı istiyorlar”
diyerek kendisini darp ettikleri, Kiraz'ın iş
arkadaşları tarafından darp edilmesi
sonucu ağır yaralandığı öğrenildi. 
Cinayet şüphelileri, Batuhan A., 
İslam K., Kerem N., Erkal Ç. ve 
Ufuk K. emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. DHA
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OLay, Kağıthane, Meh-
met Akif Mahallesi, Eti-
bank Caddesi'nde

Çarşamba akşamı saat 20.00 sıra-
larında meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, cadde üzerinde bulu-
nan pastanede çalışan bir kişinin
aynı binada oturan 9 yaşındaki kız

çocuğunu taciz ettiği iddiası orta-
lığı karıştırdı. Kızın annesine gide-
rek taciz edildiğini iddia etmesi ve
olayın mahalle sakinleri tarafından
duyulmasıyla pastane çalışanı linç
edilmek istendi. Kalabalık tarafın-
dan darp edilen pastane çalışanını,
polis ekipleri havaya ateş açarak

kalabalığı dağıttıktan sonra gözal-
tına aldı.

Yaşanan arbede 
cep telefonunda

Mahalle sakinleri tarafından taciz
iddiasının duyulmasıyla ortalığın
karıştığı anlar vatandaşa ait cep te-

lefonu kamerası tarafından görün-
tülendi. Öfkeli kalabalık tarafından
kişinin linç edilmek istendiği ve
polis ekiplerinin araya girerek şüp-
heliyi gözaltına aldığı görülüyor.
Polis ekiplerince gözaltına alınan
şüpheli ifadesi alınmak üzere kara-
kola götürüldü. DHA

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

Taciz iddiası ortalığı karıştırdıKağıthane'de 9 yaşındaki kız
çocuğunu taciz ettiği iddia edilen

bir kişi vatandaşlar tarafından linç
edilmek istendi. Polis ekiplerinin

araya girmesiyle vatandaşlar
çevredekiler sakinleştirilirken

şüpheli ise gözaltına alındı

katıl zanlıları
yakalandı!Maltepe’de 

21 yaşındaki 
İbrahim Halil
Kiraz’ı çalıştığı 
otelde döverek 
öldüren katil 
zanlıları 
yakalandı

Mafyaya operasyon
Mafya lideri Yakup Süt, yürütülen iki ayrı
soruşturma kapsamında düzenlenen ope-
rasyonla İstanbul'da yakalandı. Süt ile bir-
likte 50 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen
bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhu-
riyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruş-
turma kapsamında harekete geçen İs-
tanbul Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü, bu sabah İstanbul
ile birlikte 3 ilde eş zamanlı operas-
yon düzenlendi. Operasyonda, hak-
kında arama kararı bulunan suç
örgütü elebaşı Yakup Süt'ün de
aralarında olduğu 50 kişi gözaltına
alındı.

Aramalar devam ediyor

Adını 1990'lı yılların sonunda
duyuran ve birçok suçla doğru-
dan ya da dolaylı ilgisi olduğu
belirlenen, 'çete soruşturması'
kapsamında aranan Süt ve
adamları, sorgulanmak
üzere İstanbul Emniyet
Müdürlüğüne getirildi.
Şüphelilerin adreslerinde
yapılan aramada çok sa-
yıda suç unsurunun ele
geçirildiği öğrenildi. Bu
sabah başlatılan ope-
rasyon ile ilgili adres-
lerdeki aramaların
sürdüğü kaydedildi.

Mafya lideri Yakup Süt,
yürütülen iki ayrı

soruşturma kapsamında
düzenlenen operasyonla

İstanbul’da yakalandı

Ev değil 
zehir deposu

Kartal'da evi uyuşturucu tarlasına çeviren
iki şahıs, adrese yapılan operasyonla
yakalandı. Evde uyuşturucu imalatında
kullanılan malzemeler ele geçirilirken, iki
şahsın da farklı suçlardan sabıkaları
olduğu tespit edildi. Şahıslardan biri
tutuklanırken biri de adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı

KartaL'da Karlıtepe Mahallesinde bu-
lunan bir adreste hint keneviri yetiştirip
uyuşturucu imalatı yapıldığı yönünde

bilgi edinen polis ekipleri harekete geçti. Polis tara-
fından 6 Şubat tarihinde adrese operasyon düzen-
lendi. Operasyonda Sertaç S. ve Önder G. isimli
şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ad-
reste yapılan aramalarda, 16 adet ayrı saksıya dikili
halde 28 kök hint keneviri, 553 gram satışa hazır
esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait
16 adet fişek, askı kilo kantarı, özel lamba, havalan-
dırmalı sera ve kimyasal sıvılar ele geçirildi.

4 suç kaydı bulunuyor

Ayrıca Sertaç S. isimli şahsın 2 uyuşturucu madde,
5 kasten yaralama ve 1 “6136 sayılı kanuna muha-
lefet” olmak üzere 8 suç kaydı, Önder G. isimli şah-
sın ise 1 uyuşturucu madde imal veya ticareti, 1
kasten yaralama ve 2 “6136 sayılı kanuna muhale-
fet” olmak üzere 4 suç kaydının bulunduğu tespit
edildi. Yakalanan şahıslardan Sertaç S. adli ma-
kamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna tes-
lim edildi, Önder G. isimli şahıs hakkında ise adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

Hırsız 
çocuklar!

Levent’te kapısı açık bırakılan apartmana
giren 3 küçük çocuk, kalorifere telle bağlı
olan bisikleti yan keskiyle keserek çaldı

Levent'te kapısı açık bırakılan apartmana
giren 3 küçük çocuk, kalorifere telle bağlı
olan bisikleti yan keskiyle keserek çaldı.

Semtte birçok bisikleti çaldıkları öğrenilen çocuklar
kayıplara karışırken, o anlar ise güvenlik kameralarına
yansıdı. Olay, geçtiğimiz 18 Aralık Çarşamba günü
saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte birçok binaya gire-
rek bisiklet çaldıkları öğrenilen küçük yaştaki 3 çocuk,
akşam saatlerinde bir binanın önüne geldi. Burada bir
süre bekleyen çocuklar, apartmana birinin girmesini
beklemeye başladı. Ardından evine giren bir kadının
apartmanın kapısını açması sonrasında çocuklardan
biri içeriye girdi. Daha sonra arkadaşlarını çağıran
çocuk bisikleti çalmak için harekete geçti. Çocuk hır-
sızlardan biri iç cebinden yan keski çıkartarak diğer 
arkadaşına verdi. DHA

Makas attı kazaya

sebep oldu
Zeytinburnu Cevizli-
bağ'da makas attığı ileri
sürülen sürücü zincir-

leme kazaya neden oldu, kazada 1
kız öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sularında D-100
kara yolu Edirne istikameti Zeytin-
burnu Cevizlibağ mevkiinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre,
sürücüsünün ismi öğrenilen 34
CRR 847 plakalı otomobil iddiaya
göre seyir halinde makas atmaya
başladı. Otomobil Cevizlibağ mev-
kiinde Serkan S'nin idaresindeki 34
JA 1592 otomobile ardından
Ayhan G'nin kullandığı 34 ZY 7884
plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ticari araç ters
dönerken, kazaya enden olan araç
ise ön tekerliği koparak bariyere gi-
rerek durabildi. Kazada ticari
araçta bulunan Ayşegül H., isimli
kız öğrenci yaralandı. Kazaya
neden olan sürücü ola yerinden
kaçtı.



2 020 yılını “Tarım Yılı” olarak ilan eden
Büyükçekmece Belediyesi, Namık
Kemal Üniversitesi’nden sonra Yedi-

tepe Üniversitesi ile işbirliği protokolü imza-
ladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün ve Yeditepe Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl tarafından
imzalanan protokol töreninde Yeditepe Üni-
versitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin
Dalan, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Yusuf Akgün de hazır bulundu.

Özel bir ekip oluşturuldu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, bilimsel gelişmelerin ışığında vatanda-
şın arazisinde daha fazla ürün elde etmeyi he-
deflediklerini belirterek, "Üretimi bilimsel
tarım üzerine oturtup hangi arazide, hangi
toprakta ne üretilmesi gerektiğine üniversite
karar verecek. İstanbul’da millet parsellerde
50 – 100 kat nasıl imar alırız derken biz tarım

ve toprakla uğraşacağız. Yeditepe Üniversitesi
ve Namık Kemal Üniversitesi bize bu konuda
önemli katkı sağlayacaktır. Büyükçekmece Be-
lediyesi, 78 bin dönüm arazide vatandaşımı-
zın tarım uğraşını üniversitelerin katkısıyla,
bilimsel gelişmelerin ışığında vatandaşımızın
arazisinde daha fazla üretim elde etmesini
sağlayacak. Elimizde o kadar büyük imkan
var ki 1 dönümden 380-400 kilogram buğday
yerine bir dönümden 650 kilogram buğday
almak istiyoruz. Üreticilerin üye olduğu koo-
peratif kuruyoruz. Belediye de bunun içeri-
sinde. Alımı toptan kooperatif yapacak
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem
İmamoğlu bunun için özel bir ekip oluşturdu.
İstanbul’da kooperatif vasıtasıyla üreticiden
direk tüketiciye ulaştırmayı hedefledik" dedi. 

13 üniversite tasdik etti

Yeditepe Üniversitesi Onursal Başkanı Bed-
rettin Dalan da "Geleceğin tarım teknolojisini

Türkiye’de barındıran tek üniversiteyiz. Ta-
rıma yönelik AB kuralları çok ciddi bir bi-
çimde geliyor. Türkiye’nin buna hazır olması
lazım. 15 yıldır bir mücadele veriyoruz. Dün-
yanın en gelişmiş tohum teknolojisine sahi-
biz. Dünyada 150 yıllık tohumu
canlandırabilen tek teknoloji üniversitemizde
var. Gübre konusunda da yaptığımız çalışma-
lar AB ve dünyanın 13 üniversitesi tarafından
tasdik edildi. Organik gübre konusunda
bütün dünyada en kaliteli gübre bizim eli-
mizde var. Dünya Organik Gıda Komisyonu
tarafından da tasdiklenmiştir. Bitki kültürü,
doku kültürü laboratuvarlarını açtık ağaç ve
bitkilerin sağlıklı ve genetik olarak yapılarını
geliştirmek. Örneğin Türkiye’de fındık ağaç-
ları eskimiş. Verim düşmüş, kalitesi düşmüş.
Bunları yeni baştan çok daha kaliteli ve ve-
rimli bir hale dönüştürecek, tek bir yapraktan
milyonlarca – milyarlarca ağaç üretebilecek
teknoloji laboratuvarlarını kurduk. İnşallah

Büyükçekmece Belediyesi ile yaptığımız işbir-
liği bütün Türkiye’ye model olur. Türkiye’nin
elinde Avrupa’nın elinde olmayan teknoloji
var. Buna Büyükçekmece’yle başlarız Tür-
kiye’de bunu uygulamaya başlar" ifadelerini
kullandı. 

Bugün ne ürettiniz?

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Canan Aykut Bingöl ise imzalanan protoko-
lün sosyal sorumluluk projeleri için çok
önemli bir yere sahip olacağını belirterek,
"Eğitim kurumlarında sadece eğitim değil hiz-
mete yönelik eğitim, sadece bilim değil hiz-
mete yönelik bilim yapıyoruz. Onursal
Başkanımız bize her gün “Bugün ne üretti-
niz?” diye soruyor. Bizde elimizden geldiğince
destek olmaya çalışıyoruz. Üniversitemizin
hem öğrencilerine hem de öğretim üyelerine
böyle bir kaynak oluşturduğunuz için size te-
şekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı. 
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T ürkiye, Doğu Akdeniz, Suriye,
Libya başta olmak üzere dünyanın
her yerinde büyük bir mücadelenin

içerisinde. İdlib’te durum giderek sertle-
şirken insani trajedi de artık bütün sınır-
ları aşmış vaziyette.Türkiye masada ve
sahada zorlu bir mücadele süreci yaşıyor.
Diplomasi trafiği, askeri sevkiyatı büyük
yoğunlukta devam ederken İdlib’de Türki-
ye’nin gözlem noktalarına karşı rejim un-
surları tarafından saldırı yapıldı. Bu
saldırılarda şehit olan askerlerimize Al-
lah’tan rahmet yaralanan askerlerimize
acil şifalar diliyoruz. Bu saldırıların art-

ması Türkiye’nin çözüm odaklı kararlılık
tavrının güçlü bir şekilde hissedilmesin-
dendir. Diğer yandan saldırıların artması
görünen o ki, Suriye’de çözüm istemeyen-
lerin düğmeye basmasıdır. 

Türkiye dünyanın her yerinde güçlü dev-
let mücadelesi verirken bir yandan da
içerde bu enerjiyi tüketmeye yönelik mu-
halefetin tuhaf halleri ile de mücadele
etmek zorunda kalıyor.  Zira Türkiye de
muhalefet, siyasete veya stratejilere değil,
kişiye odaklı yapılmaktadır. Muhalefetin
tek derdi ne yazık ki, Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı itibarsızlaştırmaktır. Siyaset üret-

mek, strateji belirlemek,
nasıl iktidar olunur sorusuna
cevap aramak, dış politikada Türkiye’nin
çıkarlarını korumak konusunda mesai
harcamak durumu muhalefette yok. Neti-
cede günlerce kamuoyunu meşgul ederek
“FETÖ ‘nün siyasi ayağını açıklayaca-
ğım” diye ortalarda dolaşıp sonrasında
kendi ayağına kurşunu sıktı. Millet sizden
tutarlı tavır bekler beyler. Kendinize çeki
düzen verin. Uslübünuzu düzeltin. Kos-

koca İstanbul’un meclis makam koltu-
ğunda kullandığınız ifadelere dönün bir
akl-ı selim ile yeniden bakın. Bu milletin
hassasiyetlerini göz ardı ederseniz millet-
ten tokat yersiniz. Milletin menfaatlerini
göz ardı ederseniz, canını acıtırsanız canı-
nızı acıtır. Hiç olmazsa dışarıdaki müca-
delede kendi kendinizi yoklayın,empati
yapın. Neticede siz de bu ülkenin birer
bireyisiniz. Vrilen mücadele sizin için de
veriliyor. 

Hasılı yaşadığımız yüz yıl insani tra-
jedi açısından en vahşi, en korkunç halle-
rinden birini yaşıyor. İdlip’te. Kadın,
çocuk, yaşlı demeden bombaların üzerle-
rine atıldığı insanlar çaresizce akın akın
yerlerini, yurtlarını terk edip yaşam müca-

delesi vermeye çalışıyorlar. İnsani pence-
reden bakıldığında kim evini barkını bıra-
kıp da çamurun içinde, bir lokma ekmeğe,
bir yudum suya muhtaç yaşamak ister ki? 

Sahadan insanlarla konuşmalar yapılı-
yor,kamplarda yaşayan çocukların bir an
kendi çocuklarımız olduğunu düşünelim.
Hepimiz bir an vicdan sızlaması sonrası
unutuyoruz her şeyi. 

Çadır kentten görüntüler veriliyor. Bir
çocuğa soru soruluyor, kampta, çadır
kentte yaşam nasıl diye.

”Kahverengi’nden nefret ediyorum.”
diyor çocuk usulca. Baktığı ve bastığı her
yer kahverengi. Bu çocuğun ve bu çocuk-
ların hayatındaki maviyi ve yeşili kahve-
rengi’ne çevirenlere lanet olsun. 

“Kahverengi”nden nefret ediyorum!
Rukiye KARADOĞAN

rukiyekaradogan@mynet.com
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DERDIMIZ IMAR
DEGIL TARIM!

Tarım alanındaki 
bilimsel 

çalışmalarıyla çığır
açan Yeditepe 

Üniversitesi, 
İstanbul’un en 

geniş ve en 
verimli tarım 

alanlarına sahip
ilçelerinden 

Büyükçekmece’de
bilimsel tarımın

önünü açmak için 
Büyükçekmece 

Belediyesi ile 
protokol imzaladı.

Hasan Akgün, 
"İstanbul’da millet

parsellerde 50 – 
100 kat nasıl imar 

alırız derken 
biz tarım ve 

toprakla 
uğraşacağız" 

dedi

Karaca avcının 
tüfeğine çarptı 

ManiSa’nın Köprübaşı
Devlet Avlağında izinli
domuz avı yapan avcılar-

dan Ali Birerdinç ile Sinan Yekrek
bulundukları bölgede domuz bekle-
meye başladı. Bu sırada av köpekle-
rinden kaçan bir karaca, ormandan
aniden adeta havadan uçarak yan
yana duran iki avcının arasından
geçti. Karaca bu geçiş anında avcı
Sinan Yekrek în tüfeğinin namlusuna
çarptı. Ve süratle yolu geçerek or-
mana dalıp kayboldu.

Allah'tan kamera kaydı var

Olay anında şaşkına dönen avcılar
avlanması yasak olan karacanın pe-
şinden gitmeye çalışan köpekleri dur-
durarak karacanın kaçmasını sağladı.
Dünyada ilk kez meydana gelen bu
ilginç olay,  o sırada program çeken
YABAN TV ekibi tarafından an be
an kamerayla görüntülendi. Olayı ya-
şayan YABAN TV programcısı gaze-
teci Ali Birerdinç, "45 yıldır
dağlardayım ilk kez böyle bir ana
şahit oldum. Arkadaşım Sinan ile
aramızda 1,5 metre vardı. O aralık-
tan nasıl geçti anlamak mümkün
değil. Anlatmaya kalksak avcı palav-
rası derler. Allah'tan kamera kaydı
var" şeklinde konuştu. 

Domuz avı sırasında köpeklerden
kaçan karaca, iki avcının arasından
geçerken avcının tüfeğine çarptı

aile içerisindeki iletişim kopuk-
luklarını gidermek, boşanmala-
rın önüne geçilmesi, şuurlu bir

aile yapısının oluşması amacıyla Bağcılar
Belediyesi’nin desteğiyle verilen “Aile
Okulu Mutluluk Yolu” eğitimini tamamla-
yan ve aralarında 37 çiftin de bulunduğu
105 kişiye başarı sertifikaları verildi. Eşler
arasındaki aşktan ailedeki rol dağılımına
kadar çok sayıda konuda 7 hafta kurs
gören çiftlerin mutluluğu gözlerinden oku-
nuyordu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı, Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından
“Aile toplumun kalesidir” düşüncesiyle
eşler arasında iletişimi güçlendirmek, ko-
puklukları gidermek, sorunları çözmek,
şuurlu, huzurlu bir aile oluşturmak ama-
cıyla iki ay önce “Aile Okulu Mutluluk
Yolu” eğitim projesi hayata geçirildi. 

Sorumlulukları hatırlatıldı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saim Ocak da-
nışmanlığında gerçekleşen ve 7 hafta
süren kursa aralarında 37 çiftin de bulun-
duğu 105 kişi iştirak etti. Uzmanlar, evlilik
hayatı, aşk ile sevgi, ailede rol dağılımı,
birlikte yaşama kültürü, gayri resmi evlilik-

lerin kişisel ve toplumsal olumsuzlukları,
sağlıklı aile, stres yönetimi, boşanma, vela-
yet, şiddetin sonuçları başta olmak üzere
47 ayrı başlıkta eğitim verdi. İnteraktif ola-
rak gerçekleşen derslerde kursiyerlere eşle-
rin birbirleriyle iyi iletişim kurmalarının
hem diğer insanlara hem de kendi evlatla-
rına güzel bir örneklik teşkil edeceğini be-
lirterek, erkek ve kadınların sorumlulukları
da hatırlatıldı. Bireyler, öğrendiklerini hem
kendi hayatlarında uyguladı hem de çevre-
lerindekilere de anlattı.

Birbirlerini alkışladılar  

Eğitimini tamamlayanlar için Bağcılar Be-
lediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve
Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. İlk
ders günü kafalarında soru işareti yüzle-
rinde tedirginlik bulunan çiftlerin gözlerin-
deki mutluluk dikkat çekti. Eğitimci
Serkan Ekmen’in sunumuyla İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe
Müftüsü Celal Büyük ve Bağcılar Belediye
Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, kursi-
yerlere sertifikalarını takdim etti. Mutluluk
ve gurur tablosunun yaşandığı programın
sonunda kursiyerler birbirlerini alkışlaya-
rak büyük bir centilmenlik örneği de 
sergiledi. 
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Kadınlara 
sağlık eğitimi

Maltepe Belediyesi kendisine
bağlı kadın sosyal yaşam
merkezlerinde kadın sağlığı

eğitim programına başladı. Bu kapsamda
kadınlar, 3 aylık bir eğitime tabi tutulacak.
Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü, Gülsuyu Kadın Sosyal
Yaşam Merkezi’nde “Kadın Sağlığı Eği-
timi Programı” (KSEP) çerçevesinde, ka-
dınların kendi benliklerini tanımaları, hem
fiziksel hem psikolojik olarak beden ve
ruh bütünlüklerini sağlamaları adına 3
aylık bir eğitime başladı. Psikolog eşli-
ğinde sürdürülen eğitimlerde kadınlara
içinde üreme organları, güvenli annelik,
doğurganlığın düzenlenmesi, kadının
sahip olduğu hakları bilmesi ve çocuk-er-
genlere yönelik bilinçlendirme bilgilerini
içeren bir dizi eğitim verilmesi planlandı.
Eğitimler esnasında kadınlar, her hafta
ikişer her konu başlığıyla ilgili oyun ve
paylaşımlarla bilgilerini pekiştirecekler. 

Eykom’dan evde
Sağlık kontrolü

Silivri Belediyesi Engelli ve
Yaşlı Koordinasyon Merkezi
sağlık ekibi, Fenerköy Mahal-

lesi’ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Mu-
harrem Eren’den 60 yaş üstü
vatandaşların bilgilerini ve adreslerini
alan ekipler ev ev ziyarette bulundu. 46
haneyi tek tek ziyaret eden yaşlı ve hasta-
lar ile ilgilenen ekipler, şeker ve tansiyon
kontrolü yaptı. Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz’ın selamlarını ileten sağlık
görevlileri, hastaların kullandıkları ilaçları
inceleyerek nasıl kullanmaları gerektiği
konusunda bilgilendirdi. Yaşlıları evle-
rinde ziyaret ederek tansiyon ve şeker
kontrolü de yapan Silivri Belediyesi sağlık
ekipleri, kan değerlerini ve muayene tarih-
lerini takip kartına işleyerek hastaların
kendilerine veya yakınlarına teslim etti.
Değerleri yüksek ya da düşük çıkan hasta-
lar ilgili uzman doktorlara yönlendirildi. 
DHA

Büyükçekmece Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen toplantıda; tarım politikaları ve üretimin yaygınlaştırılması konuları konuşuldu.

Hasan
Akgün



İ BB Meclisi’nin 13 Şubat tarihli otu-
rumunda AK Parti ve CHP grubu
arasında yaşanan, İBB’ye ait taşın-

mazların yıllardır işgal tazminatı (ecrimi-
sil) ödenerek kullanılmasına ilişkin
tartışma sırasında çarpıcı bilgiler ortaya
çıktı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı,
İBB’ye ait taşınmazları tespit etmek için
başlattıkları ecrimisil çalışması hakkında
bilgi vererek Kartal’da 11284 ada 4 par-
selde yer alan yapıyı örnek olarak gösterdi.
İBB’ye ait yapıda 58 kiracı bulunduğunu,
kiracıların İBB’ye olan 804 bin 748 TL’lik
borçlarının yapılandırma ile 184 bin 489
TL’ye düşürüldüğünü anlatan Balyalı, en
yüksek borcu olan kurumun da 240 bin
548 TL ile Kartal AK Parti ilçe teşkilatı ol-
duğunu açıkladı.
AK Parti ilçe teşkilatının 2014-2019 yılları
arasında hiçbir ödeme yapmadığının tes-
pit edildiğini aktaran Balyalı “Tahliye ve
icra işlemleri başlatılmış olup verilen sü-
reye rağmen hala icra bedeli ödenmemiş-
tir” dedi. CHP’li İBB Meclis Üyesi Ali
Haydar Kahraman da AK Parti Bahçeliev-
ler İlçe Başkanlığı’nın da 2015 yılında beri
İBB’ye ait taşınmazda işgalci olduğunu,
bugüne kadar hiçbir ödeme yapmadığını
açıkladı. CHP grubunun sorularına rağ-
men AK Parti grubu konuyla ilgili açık-
lama yapmadı.

222 milyonluk alacak

Tartışma, CHP Grubu Sözcüsü Tarık Bal-
yalı’nın raporlar üzerine genel bir değer-
lendirme yapmak istediğini söyleyerek söz
alması ile başladı. Balyalı, Merter metro
istasyonunun yanına izinsiz olarak kuru-
lan ve Güngören Belediye Başkanı Bünya-
min Demir’in İYİ Partili meclis üyesi Ali
Kıdık’a ait olduğunu iddia ettiği büfe tar-
tışmasını hatırlatarak, “Savunulacak bir
durum değil tabi. Ancak ecrimisilin yıllar
içinde bir yol haline geldiğini görüyoruz.
Sayıştay’ın 2018 İBB raporunda 2743 adet
taşınmazın ecrimisil karşılığı kullanıldığı
anlaşıldı. Ecrimisilin kira tahsili yöntemine
dönüştürüldüğü belirtildi. İBB’nin toplam
222 milyon 999 bin 532 TL ecrimisil ala-
cağının yalnızca 58 milyon 680 bin 984
TL’sinin tahsil edildiği tespit edildi” dedi.

Gelir 150 milyon artacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tali-
matı doğrultusunda bu konuda bir ça-
lışma başlatıldığını söyleyen Balyalı,
“İBB’nin kiralama ya da ihaleye gidilme-
den rekabet önlenerek çok ciddi gelir kay-
bına uğramasına neden olunmuş.
Yaptığımız çalışma ile İBB olarak kira ge-
lirlerini 2020 yılında 150 milyon lira civa-
rında arttıracağımızı düşünüyoruz.
İşgalcilere ecrimisil ihbarnameleri gönde-
rildi. Yıllardır kira ve ecrimisil alınmayan
metro altındaki dükkanları tespit çalışması
başladı. Toplam 150 adet encümen dos-
yası oluşturuldu. Eminönü, Aksaray, Şaş-
kınbakkal alt geçitlerde tespit
çalışmalarına başlandı. Hukuki işlemler

sonuna kadar sürdürülecek” dedi. Balyalı,
uzun süredir komisyonlarda bekleyen dos-
yalarla ilgili de açıklama yaparak yeni haf-
riyat alanları belirlenmesi, yeni
müdürlükler kurulması ile ilgili taleplerin
uzun süredir bekletildiğini söyledi.

Temelinde partizanlık yatıyor

İBB’nin iştirak şirketlerinin tüm talepleri-
nin de komisyonlarda bekletildiği ifade
eden Balyalı “Örneğin İSPARK’ın taksi ve
minibüs duraklarına ilişkin raporu var.
Kültür A.Ş’nin gazete ve çiçek bayilerine
ilişkin talebi var. Halk Ekmek’in geçmiş
dönemde süresi bitmiş 550 adet ekmek
büfelerine ve yeni kurulacak büfelere ilişkin
talepleri bekliyor. Buralarda kiralama yapı-
lacak. Kiralama yapılmazsa hepimizin şi-
kayet ettiği ecrimisil uygulaması devam
edecek. Dolgu alanlarındaki çay bahçesi
ve büfelerin Beltur’a verilmesi talebi aylar-
dır bekliyor. Bunların hepsinin temelinde
partizanlık yatıyor. Biz AKP’den 23 Hazi-
ran sonrasında İstanbullulara verdiği sözü
tutmasını, kentin lehine olan kararlara des-
tek olmasını bekliyoruz” dedi.

Amaçları peşkeş çekmek

Hukuk Komisyonu’nun AK Partili Baş-
kanı Muhammet Kaynar, Komisyonda
bekleyen yeni müdürlük kurma talepleri
arasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mü-
dürlüğü de bulunduğunu söyledi. Kaynar,
“İBB bünyesinde 105 müdürlük var. Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği Müdürlüğü kurul-

mazsa hangi hizmet aksayacak? Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Müdürlüğü fayda
değil zarar verir. Kurulmazsa hiçbir hizmet
aksamaz. Amaçları hizmet değil kadrolaş-
mak” dedi. Kaynar, İBB’nin büfe, çay bah-
çesi, çiçek büfelerini iştirak şirketlerine
devretmek istediğini belirterek “Amaçları
oradan da istediklerine peşkeş çekmek”
dedi.

Peşkeşin siyasi ayağı var

Bunun üzerine tekrar söz alan Tarık Bal-
yalı, “Az önce meselenin derinine girmek
istemedim, nezaketimi bozmak isteme-
dim. Peşkeş görmek isteyenler İBB’nin
Sayıştay raporunu okusunlar. Peşkeşin
bir de siyasi ayağı var. Yapmış olduğu-
muz tespitlerde Kartal 11284 ada 4 par-
selde yer alan yapımızda 58 adet kiracı
bulunmaktadır. 804 bin 748 TL olan
borçları yapılandırma ile 184 bin 489
TL’ye düşürülmüştür. En yüksek borcu
olan kurum 240 bin 548 TL ile Kartal
AKP İlçe teşkilatıdır. 2014-2019 yılları
arasında hiçbir ödeme yapmadığı tarafı-
mızca tespit edilmiştir. Tahliye ve icra iş-
lemleri başlatılmış olup verilen süreye
rağmen hala icra bedeli ödenmemiştir.
Peşkeşin siyasi ayağı da budur. Buyrun
cevap verin” dedi.

İBB’ye hiç kira ödememiş

Balyalı'nın ardından söz alan AK Parti
Grup Başkanvekili Tevfik Göksu “Biz
olumlu işlere destek olacağız dedik,

CHP’nin emrine gireceğiz demedik. İBB
yönetimi şu an acziyet içinde, lime lime
dökülüyor” dedi. Tartışmalar bir süre
daha devam etti. CHP Grup Başkanvekili
Doğan Subaşı da söz alarak Balyalı’nın
sorusunu hatırlattı. Subaşı, “2014’ten bu
yana AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı,
İBB’ye hiç kira ödememiş. Kartal meclis
üyesi yok mu? İktidarsın, bir parti 5 yıl
bedava oturur mu? Buna cevap vermeye-
cek misiniz?” diye sordu ancak AK Parti
grubundan cevap veren çıkmadı. CHP’li
Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman da
Kartal’daki durumun Bahçelievler’de de
yaşandığına dikkat çekti. Kahraman,
“Bahçelievler AKP İlçe başkanlığı da
2015 yılında beri İBB’ye ait taşınmazda
işgalci durumda. Bahçelievler’de Fethiye
caddesinde 8 bağımsız bölüm var. Kadir
Topbaş döneminde 2010 yılında otopark
ve meydan düzenlemesi projesi yapıldı.
2013’te kamulaştırma çalışması başladı.
Bir bölüm yıkılıp İSPARK otoparkı oldu.
Sonra AKP ilçe başkanlığının da içinde
bulunduğu iş merkezi özel şahsa aitken
meydan projesi için İBB tarafından 2015
yılında kamulaştırıldı. AKP teşkilatı 2015
itibari ile ecrimisil ödemesi yapmadı. De-
falarca tahliye yazısı yazılmasına rağmen 
tahliye de gerçekleştirilemedi. AKP ilçe
başkanlığı ofisini boşaltmadığı için diğer
esnaf da boşaltmıyor. Bina boşaltılmadığı
için yıkılıp proje hayata geçirilemedi.
AKP, 2015’ten beri ne ecrimisil ödüyor ne
tahliye ediyor” dedi. 
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

İstanbul’u yeniden tanımak...

B üyük Şehir Belediye Başkanının, hükümetin
tek rakibiymiş gibi gündemin de olan, ülke-
nin en büyük kenti, metropolü İstanbul’u sa-

dece mevcut başkanıyla konuşan ve “İstanbul’u
tanıyorum” iddiasında bulunanlar dahil, çoğumuzun
bu şehri doğru dürüst tanımadığını anlamak, algıla-
mak için İstanbul’u bir daha, bir kez daha gezmek,
dolaşmak yeter mi bilinmez...

Çünkü İstanbul’u tanıyorum iddiasında bulunan-
ların her gün değişime uğrayan bir kentin, arka kı-
sımlarını, yaşananları ve yapılanları görmediklerine,
bilmediklerine bir kez daha şahit oluruz...

Erzincan’da geçirmiş olduğum trafik kazası so-
nucu muhattap olduğum ve ara muayenelere gitti-
ğim kemik uzmanlarının bulunduğu, balta limanına
giderken, dil ovasının anlamadığı gibi o bölgedekile-
rinde farkında olmadığını gördüğüm 2. Boğaz Köp-
rü’sünün, süslü boğazını izlerken kendimi kurumaya
yüz tutmuş, çokta değeri anlaşılmayan küçük çek-
mece gölünde buluyorum. Çoğumuzun tanıdığına
inanmadığım bu şehri, dolduranların, bu şehrin yö-
neticileri gibi, kente ihanet ettiklerine şahit oluyo-
rum.

Buna neden ise başta gelişi güzel yapılaşma
olmak üzere bir çok konuda bu tanımadığımız kente
gerekli önemi vermediğimiz gibi 20 yıldan fazladır
İl Kültür ve Turizm Müdürü’nün olmadığı Ardahan
gibi tanıtamadığımızda bir gerçektir.

Çünkü gerçekten bu kent, yaşanamayacak denilen
bir şehir olmasına rağmen çok güzel bir kent olduğu
gezildikçe daha iyi görülüyor.

Kentsel dönüşüm adı altında yürütülen çalışma-
larla yenilenen bu şehrin gerçek anlamda kendisini
yenilemesi ve tanıtılması için hükümet ve belediye
başkanları başta olmak üzere herkesin büyük bir
kampanya başlatarak önce kendilerini sonra dünyayı
bu kentte, bir kez daha dolaştırmalıdırlar diye düşü-
nürken, Ardahan gibi bu kentinde Kültür ve Turizm
Müdürünün ne iş yaptığını merak etmiyor değilim...

Çünkü o da Turizm Bakanlığı gibi ortada yok...

IBB’NIN MULKUNDE
SIYASET YAPMISLAR
AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nın 2014 yılından beri hiçbir ödeme yapmadan İBB'ye ait taşınmazı
"işgalci" olarak kullandığı ortaya çıktı. İBB'nin tahliye ve icra işlemleri başlattığı ancak verilen süreye
rağmen hala icra bedelinin ödenmediği öğrenildi. AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nın da 2015
yılında kamulaştırılarak İBB'ye geçen yapıda, ödeme yapmadan faaliyet gösterdiği belirlendi

SEVGI ICIN 20 BIN GUL FIDANI
14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya gelen
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde sevgiyi hâkim kılmak bizim birinci önceliğimiz” dedi. Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ise Sevgililer Günü kapsamında ayrıca 20 bin gül fidanını ilçenin dört bir yanındaki vatandaşlarla buluşturdu

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık 14 Şubat Sev-
gililer Günü’nde kentin hafızası olan

huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Beylikdüzü
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Mer-
kezi’nde gerçekleşen programda Başkan Çalık,
huzurevi sakinleriyle tek tek sohbet ederek Sev-
gililer Günü’nü kutladı. Sevginin 365 gün
hâkim kılınması adına mücadele ettiklerini be-
lirten Çalık; “Beylikdüzü’nde sevgiyi hâkim kıl-
mak bizim birinci önceliğimiz. Yıkıcı duyguların
karşısında sevgi en yüce duygudur. Sevgi bizim
her mücadelemizin yakıtıdır ve kinin, nefretin,
kutuplaşmanın panzehiridir. Belediyecilik de
sevgi işidir, kenti ve kentliyi severek yapılır.
Kente hizmet halka hizmettir, bu ikisini sevme-
den belediyecilik yapılmaz.” ifadelerini kullandı.

Sevgiyi yaymaya gayret edin

Konuşması sırasında sevginin önemine dikkat
çeken ve huzurevi sakinlerine gül fidanı hediye
eden Çalık; “Biz kentte yaşayan; çocukları, ka-
dınları, yaşlıları her türlü sosyal grubu severek
işimizi yapıyoruz. Onun için bugün burada sev-
giyle büyüteceğinizi bildiğim gül fidanlarını siz-
lere armağan etmek istedim. Her birinizin adına

dikeceğiz bu gül fidanlarını ve sizler o fidanları
sevginizle büyüteceksiniz. Sizler çok kıymetlisi-
niz ve biz sizin her zaman, her anınızda yanı-
nızdayız. Sizin yaşantınız, tecrübeniz ve
duruşunuz sevgiyi içinizde beslemeniz bizim
için çok değerli. Toplumda unutulan sevginin
sizler tarafından güllere nakşedilmesi ve burada
büyümesini istiyoruz. Biz sadece Beylikdüzü’ne
değil, İstanbul’un dört bir tarafına sevgimizi
yaymaya gayret eden bir ekibiz.” şeklinde ko-
nuştu. Program sonrasında Çalık, gül fidanla-
rını huzurevi sakinleri ile birlikte dikerek ilk can
sularını verdi.  

Elden teslim ettiler

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında ay-
rıca 20 bin gül fidanını ilçenin dört bir
yanındaki vatandaşlarla buluşturdu. Beledi-
ye’nin sosyal medya hesaplarına gelen talepler
doğrultusunda, müdürlük ekipleri kapı kapı ge-
zerek gül fidanlarını Beylikdüzü sakinlerine
elden teslim etti. Hem Sevgililer Günü’nü kutla-
mak hem de ilçenin daha da güzelleşmesine
katkı sunmak amacıyla gerçekleşen proje vatan-
daşlar tarafından oldukça ilgi gördü. 

Hizmet sevgi ister
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 14
Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yayınladığı
mesajında, “Silivri’ye hizmet etmek sevgi ister.
Bizler de ilçemizin her köşesine sevgi ve aşk
ile hizmet ulaştırma gayretindeyiz” dedi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bir
mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesa-

jında, "Yaradılışımız sevgiyle başlar ve yaşamımız
boyunca sevgi üzerinden şekil bulan bir ömür süre-
riz. Bu yüzden sevginin mucizevi etkisini hayatımı-
zın her alanında görmemiz mümkündür. Çünkü
sevgi; insanın özüdür, manevi varlığı ve en güzel
anahtarıdır. Doğumdan ölüme kadar ki yolculuğu-
muza anlam katan değerler manzumesi gibidir.
Sevgi, beraberinde sabır ve hoşgörüyü getirir; in-
sanlar arasındaki ilişkiler sağlam bir zemin üzerine
kurulur. Her işin temelinde sevgi olunca aşılamaya-
cak engel, yapılamayacak iş ve çözülemeyecek
sorun yoktur. Bizler de bu anlayış içerisinde görev
yaparak ilçemizin her köşesine sevgi ve aşk ile hiz-
met ulaştırma gayretindeyiz" dedi. 

Sevgi varsa mutluluk var

"Silivri’ye hizmet etmek samimiyet ister, gönül ister
ve sevgi ister" diyen Yılmaz, "Biliyoruz ki sevgi
varsa başarı vardır, sevgi varsa mutluluk vardır. De-
ğerli hemşehrilerim, Dünyada ve coğrafyamızda
gelişen olaylara baktığımızda, Türk milleti olarak
üretmekten ve çalışmaktan başka çaremiz yoktur.
Herkes işini severek yapmalı ve özveri içerisinde ye-
rine getirmelidir. Çünkü hepimizin bu vatana karşı
sorumlulukları vardır. Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi ya-
pandır.’ sözü kulağımıza küpe olması gereken bir
sözdür. Bu temennilerin yanı sıra, dualarımız vatan
aşkıyla yanıp tutuşan; candan, yardan ve serden
geçme pahasına görev yapan Mehmetçiğimizledir.
Allah yar ve yardımcıları olsun. Milli ve manevi de-
ğerlerine, işine ve eşine sevdası olan herkesin sevgi-
liler gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. 

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB’nin iştirak şirketlerinin tüm taleplerinin bilinçli olarak komisyonlarda bekletildiğini söyledi.

Mehmet
Murat
Çalık



E vlenme sayı-
sında birkaç yıl
önceye kadar

Avrupa’da ilk sırada
yer alan Türkiye, sıra-
lamada giderek gerili-
yor. Avrupa İstatistik
Ofisi (Eurostat) veri-
lerine göre, 2008’de
binde 9,0 olan Türki-

ye’deki kaba evlenme
hızı (belli bir yıl içinde

her 1000 nüfus başına
düşen evlenme sayısı),

2018’de binde 6,8’e geriledi.
2008’de bu alanda birinci olan

Türkiye, 2018’de Avrupa Birliği (AB)

üyesi 27 ülke ile birlikte yer aldığı listede 4.
sıraya düştü. Evlenme hızı, ilgili yıldaki ev-
lilik sayısının yine ilgili yılın ortasındaki nü-
fusa bölünüp binle çarpılması yoluyla
bulunuyor.

Güney Kıbrıs birinci

Listenin ilk sırasında binde 7,8’lik evlenme
hızı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yer
alıyor. İkinci sırada binde 7,4’lük oranla
Romanya, üçüncü sırada binde 7,0’lık
oranla Litvanya bulunurken, Letonya da
binde 6,8’lik oranla Türkiye ile birlikte 4. sı-
rada yer aldı. Listede en düşük evlenme hı-
zına sahip AB ülkesi binde 3,9’luk oranla
Lüksemburg oldu. İtalya binde 3,4’lük
oranlarla son sıralarda yer alan diğer ülke-

ler olarak kaydedildi.

Her geçen yıl düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verile-
rine göre, Türkiye’de evlenen çiftlerin sayısı
2017 yılında 569 bin 459 iken 2018 yılında
yüzde 2,9 azalarak 553 bin 202 oldu. Evli-
lik sayısında 2012’e göre düşüş, yüzde 8,4
oldu. Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında
128 bin 411 iken 2018 yılında yüzde 10,9
artarak 142 bin 448 oldu. Kaba boşanma
hızı (belli bir yıl içinde her 1000 nüfus ba-
şına düşen boşanma sayısı) binde 1,75
olarak gerçekleşti. 2011’de erkekler için
26,6, kadınlar için 23,3 olan ortalama ilk
evlenme yaşı, 2018’de erkekler için 27,8,
kadınlar için 24,8’e yükseldi.
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EVLILIK AZALIYOR
BOSANMA ARTIYOR

Avrupa İstatistik Ofisi'nin 
açıkladığı veriler, Türkiye'de her bin 

kişi başına düşen evlilik sayısının  son
10 yılda binde 9'dan binde 6,8'e gerilediğini

ve Türkiye'nin bu alanda Avrupa 
liderliğinden dördüncülüğe 

düştüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca 
evliliklerin azaldığı, boşanmaların 

ise arttığı görüldü
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Merkez Bankası (TCMB) verilerine
göre, 2019'da ise 2001'deki 
3.76 milyar dolar sonrası ilk kez cari
fazla verildi. Cari fazla verilmesinin
sebepleri arasında lüks tüketimin
düşmesi ve üretimin yavaşlaması 
gibi nedenler yer alıyor

turizm sezonunun
geride kalması ve eko-
nomik aktivitedeki to-

parlanma ile artan ithalatın
etkisiyle aylık cari işlemler fazlası
Kasım’dan sonra Aralık’ta da ye-
rini cari açığa bırakırken, hem
ekonomi yönetimi hem de eko-
nomistler 2020’de cari dengede
açık bekliyor. Merkez Bankası
(TCMB) verilerine göre, 2019’da
ise 2001’deki 3.76 milyar dolar
sonrası ilk kez cari fazla verildi.
Geçen yıl cari fazla 1.67 milyar
dolar ile 1 milyar dolarlık OVP
öngörüsüne yakın gerçekleşti.

Lüks ithalat azaldı

Mayıs 2018’de yıllık bazda 58
milyar dolara yükselen ve Tür-
kiye ekonomisi için önemli bir
sorun haline gelen cari açık,
TL’nin sert değer kaybı ile birlikte
önce ciddi bir düşüş kaydetti. Ar-
dından ithalatın TL değer kaybı

ile pahalı gelmesiyle ekonomi yö-
netiminin söylemiyle “lüks itha-
lat” azaldı.
Cari işlemler dengesi 18 yıl 2019
Mayıs ayında fazla vermeye baş-
ladı. Ancak bu fazla ekonomideki
toparlanmanın da etkisiyle yerini
açığa bırakmış durumda. Ekono-
mistlerin beklentisi cari fazlanın
önümüzdeki dönemde yerini ka-
lıcı olarak cari açığa bırakması.

Pozitif etkisi azaldı

Turizm gelirlerinin etkisi yoğun
sezonun bitmesiyle azalıyor
ancak tam olarak ortadan kalk-
mıyor. Bir kaç ay önceye kadar iç
talep de cari dengeyi destekler
konumdaydı. Ancak artık canla-
nan talep nedeniyle iç talebin po-
zitif etkisinin azaldığı görülüyor.
Petrol fiyatlarının Ocak ayı ba-
şındaki 72 dolardan bugün itiba-
rıyla 56 dolara gerilemesi enerji
ithalatçısı olan Türkiye ekono-

misi için pozitif. 2019 yılında
Türkiye’nin enerji faturası 19 mil-
yar dolar ile sınırlı kalmıştı.
TCMB ise güncel enflasyon ra-
porunda tahminini $57.7’den
$60’a yükseltti. Ödemeler denge-
sinde dikkat çeken bir diğer
kalem ise altın ticareti olmaya
devam ediyor.Altın kalemi
2019’da cari dengeyi 9 milyar
dolar aşağı çekti. Öte yandan
TCMB geçmişe yönelik ödeme-
ler dengesi verilerinde revizyona
gitti. Yapılan güncellemeler neti-
cesinde Net Hata ve Noksan ka-
lemi, 2013 yılında 660 milyon
dolar, 2014 yılında 1.34 milyar
dolar ve 2018 yılında 1.1 milyar
doları artış gösterdi. Net hata
noksan 2015 yılında 19 milyon
dolar, 2016’da 1.69 milyar dolar,
2017’de 280 milyon doları ve
2019 yılın Ocak-Kasım dönemi
için 1.93 milyar dolar azalış ola-
rak yansıdı. 

Filistinlilere karşı
büyük ayrımcılık
E-ticaret devi Amazon'un, işgal altındaki
Filistin topraklarından gelen siparişlerde
adres olarak "İsrail" yazılması durumunda
ücretsiz kargo hizmeti sunduğu ortaya çıktı.
Adrese "Filistin" yazan, 24 dolara kadar
kargo ücreti ödeyebiliyor. Uygulamayı
kabul eden Amazon'a "ayrımcılık"
suçlaması yöneltiliyor

ingiliz Financial Times gazetesinin ha-
berine göre, İsrail işgali altındaki Batı
Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimle-

rinde Amazon’un 49 dolar üzerindeki siparişlere
uygulanan ücretsiz kargo hizmetinden faydalan-
mak için adrese “Filistin” değil “İsrail” yazmak ge-
rekiyor. Bunu yapmayan Filistinliler, 24 dolara
kadar kargo ücreti ödemek zorunda kalıyor. Kasım
2019’da İsrail’e giriş yapan ABD merkezli e-ticaret
şirketi Amazon’un sadece Batı Şeria’da değil,
uluslararası hukuka göre ‘yasa dışı’ kabul edilen
tüm Yahudi yerleşim birimlerinde bu ayrımcılığı
yaptığı aktarıldı.

Şirket doğruladı

Amazon sözcülerinden Nick Caplin, söz konusu
ücretsiz kargo promosyonunun Filistin bölgelerini
kapsamadığını belirterek “Eğer Filistin toprakla-
rındaki bir müşteri adresini girdikten sonra ülke
olarak İsrail’i seçerse ücretsiz kargo promosyo-
nundan faydalanabilir” diyerek durumu doğru-
ladı. İsrailli uluslararası insan hakları avukatı
Michael Sfard, Amazon’un uygulamasını “apaçık
bir ayrımcılık” olarak niteledi. Filistin Kurtuluş Ör-
gütü’nün eski sözcülerinden Diana Buttu, Ama-
zon’un uygulamasının “yasa dışı yerleşimleri
uluslararası alanda yasal gibi göstermeye ve işgali
normalleştirmeye izin verdiğini” öne sürdü. İsrail
1967’den bu yana Batı Şeria’da işgal bölgelerini
genişletirken, bölgede yasa dışı Yahudi yerleşimle-
rinde yaşayanların sayısının 460 bin olduğu 
belirtiliyor.

Yatırıma 
127.9 milyar

Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı yatırım
programı yayımlandı. Bu yıl yatırım için

127.9 milyar lira harcanması öngörülüyor
rEsmi Gazete’nin 13 Şubat tarihli
mükerrer sayısında yayımlanan 2020
yılı yatırım programına göre, bu yıl en

yüksek ödenek 25.2 milyar TL ile ulaştırma ve
haberleşme projeleri için ayrıldı.
Bu kapsamda, diğer kamu hizmetleri kalemine
12.3 milyar TL, enerji projelerine 11.8 milyar TL,
eğitim için ise 11.08 milyar TL harcama yapıl-
ması öngörülüyor. Program dahilinde toplam
proje stoğu 1.05 trilyon TL olarak kaydedilirken,
2019 sonu kümülatif harcama 416.1 milyar TL,
bu yıl toplam 2,994 proje için planlanan harcama
tutarı 8.973 milyon TL’si dış kredi olmak üzere
77.1 milyar TL olarak belirlendi.

Hükümet yatırımları

Bu yıla ait kamu yatırımlarının bütçe türlerine
göre dağılımına bakıldığında; merkezi hükümet
yatırımları için 51.5 milyar TL ayrılırken, bu kap-
samda döner sermaye ve SGK için 1.2 milyar TL,
KİT’ler için 24.3 milyar TL, özelleştirme kapsa-
mında kuruluşlar için ise 107.4 milyon TL yatırım
harcaması yapılması öngörülüyor. Kamu yatırım-
ları için 2020 yılında ayrılan toplam bütçe 127.9
milyar TL olarak kaydedildi.

Sosyal medya 
nasıl kullanılmaz?

EsEnyurt Belediye-
si’nin kültür-sanat et-
kinlikleri çerçevesinde

ilçeye gelen komedyen, oyuncu,
radyo ve televizyon
yapımcısı Ceyhun Yıl-
maz, "Sosyal Medya
Nasıl Kullanılmaz?"
konulu bir söyleşi ger-
çekleştirdi. Yoğun ka-
tılımın olduğu
söyleşide, sosyal ağla-
rın gün geçtikçe artan
önemi ve sosyal med-
yanın nasıl kullanıl-
maması gerektiği

anlatıldı. Twitter öncesi ve Twitter
sonrası 140 karaktere sığdırılan
iletişim biçimini, Facebook’un
toplumda yarattığı değişimi ve

Instagram’ı kullanma
sebeplerimizi mizahi
bir dille mercek altına
alan Yılmaz, izleyen-
lerden büyük ilgi
gördü. Söyleşinin ar-
dından Esenyurt Be-
lediyesi Kültür İşleri
Müdürü Hüseyin
Yaşar tarafından
Ceyhun Yılmaz’a
çiçek takdim edildi.

İlk kez cari 
fazla verildi



T ürkiye Devrimci İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu (DİSK),
53’ncü kuruluş yıldönümünü,

dün, Haliç Kongre Merkezi’nde, 5 kı-
tadan 45 sendikanın temsilcilerinin ka-
tılımıyla kutlamıştı. DİSK, aynı yerde
bugün de 16. Olağan Genel Kuru-
lu’nu başlattı. “2020’lerin DİSK’i,
Emeğin Türkiye’si” başlığıyla 14-15-
16 Şubat günleri boyunca sürecek
Genel Kurul’un bugünkü konukları
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli
Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Muhar-
rem Erkek, milletvekilleri, CHP İstan-
bul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Halk-
ların Demokratik Partisi (HDP) Genel
Başkanı Sezai Temelli ve İYİ Parti İs-
tanbul milletvekili Ahat Andican da
konuklar arasında yer aldı. Genel Ku-
rula katılan işçiler, salona, “İnadına
sendika, inadına DİSK” sloganıyla
giriş yaptı. Saygı duruşunda bulunul-
ması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan Genel Kurul, DİSK Çok
Sesli Korosu’nun konseriyle devam
etti. Ardından DİSK tarihini özetleyen
sinevizyon gösterisi sunuldu.

Formül aslında çok basit

Genel Kurul’da ilk konuşmaları, sıra-
sıyla DİSK Genel Sekreteri Cafer
Konca ve DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu’nun ar-
dından mikrofonu alan İmamoğlu,
amaçlarının İstanbul’un kapalı ve açık
alanlarını özgürleştirmek, halka açık
hale getirmek olduğunu vurguladı.
“Bu genel kurulun bir dönüm noktası
olmasını diliyorum” diyen İmamoğlu,
"21. yüzyılda süreç çok önemli. Bu an-
lamda en önemli unsurlarından bir ta-
nesi emek dünyasının hakkı hukuku.
Ama ulusal, ama uluslararası ma-
nada. Siz bunun önemini bilen insan-
larsınız. Toplumsal tabanda bunun
mücadelesini vermiş Türkiye’nin en
önemli kurumlarından bir tanesisiniz.
Türkiye’de mutlu yaşamanın çok kar-
maşık bir formülü yok. Açıkçası for-
mül aslında çok basit. İnsanlarımızın,
çalışanlarımızın, işçilerimizin emekle-
rinin karşılığını alabilmesi. Bu olurken
de haksızlığa ve adaletsizliğe uğrama-
dığında düşünen bir ortam vadetmek.
Bunun dışında, bunu sağladığımızda
gerisi çok kolay bir süreç. Ama ne
yazık ki bugün ülkemizde bu manada
umutsuzluk yaşıyoruz. ‘Bugün iş bul-
duk da emeğimizin karşılığını mı
almak kaldı’ gibi bir serzenişle karşı
karşıyayız. Çünkü çok yoğun bir işsiz-
likle, hatta korkunç bir işsizlikle karşı
karşıyayız" dedi. 

Komplolara ihtiyaç yok

"Bu boyutlu bir işsizlik, bu ülkenin ba-
şına gelebilecek en kötü belalardan bir
tanesi" diyen İmamoğlu, "Yani öyle
büyük komplolara ihtiyaç yok. Genç-
lerin, kadınların, erkeklerin, eğitimlile-
rin ya da tecrübesizlerin, her kesimden
insanın bir iş bulma mücadelesi ile
karşı karşıyayız. Bu baskılama süreci-
nin tehditlerini yaşayan unsurları tar-
tışmak ve bugüne kadar bunun
mücadelesini veren sizlerin ortak akıl
sürece dair sıkı bir mesajı oluşturma
mecburiyeti vardır, diye düşünüyo-
rum. Bu nedenle örgütlü işçiler, Türki-
ye’de toplumsal bütünlüğün en
önemli unsuru. Aynı zamanda sosyal
barışın da bir güvencesi olduğunu bili-
yorum. Bu manada da sizden, toplu-
mun değerli mesajları beklediğini ve
de elbette demokrasinin hepimizin
arzu ettiği bir su gibi, bir hava gibi kav-
ramların karşılık bulduğu bir genel
kurul olmasını diliyorum" ifadelerini
kullandı. 

Geriye giden ülke olduk

DİSK'in 16. Genel Kurulu'nda konu-
şan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
"İktisatta, genel bir tanım var: Geliş-
miş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve
az gelişmiş ülkeler. Biz şimdi dördün-
cüsünü yaşıyoruz: Geriye giden ülke-
ler! Belli bir standardı yakaladık ve o
standarttan geriye gidiyoruz. Elbette
bunun bazı nedenleri var. Konuşan
bazı arkadaşlar, iktidarın yönetme ka-

biliyetini yitirdiğini söylüyor. Aslında
Türkiye, şu anda freni patlamış bir
kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor ve
hepimiz bu kamyonun içindeyiz. He-
pimiz, nasıl büyük bir riskle karşı kar-
şıya olduğumuzu üş aşağı beş yukarı
biliyoruz. Bugünkü duruma nasıl gel-
dik? Bugünkü duruma gelişimizin
temel nedeni, siyasette insan unsu-
runu göz ardı edip, insanı kimliğinden,
inancından ve yaşam tarzından yola
çıkarak bir siyaset oluşturmaya çalış-
tırmaktır. Oysa; insanın inancını, kim-
liğini ve yaşam tarzının siyasete
malzeme etmemeliyiz. İnsanın inan-
cına, kimliğine ve yaşam tarzına saygı
duymalıyız. 82 milyondan herhangi
bir kişi bu 3 nedenden ötürü ötekileşti-
rilirse, hep beraber buna isyan etmeli-
yiz. Siyaseti, insan odaklı yapmalıyız.
Bu yapılmadığı için ayrıştık, bölüştük.
İnancı kullanan bir siyasal düşünce
geldi ve o inanç üzerinden siyaset ya-
parak toplumu ayrıştırdı ve böldü. Bu-
radan çıkmalıyız. Bunun çıkış yolu
demokrasidir" dedi. 

Bütün demokratlar birleşin

Bütün insani değerlerin, ahlaki küme-
lerin, demokrasi kümesi içerisinde ol-
duğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Marx,
bir dönem, ‘Dünyanın bütün işçileri
birleşin’ diyordu. Şimdi geldiğimiz
21’nci yüzyılda, otoriter rejimlerin de
giderek güç kazandığı bir ortamda,
yeni bir söylemle yola çıkmak zorun-
dayız. ‘Dünyanın bütün demokratları
birleşin’ demeliyiz. Nasıl aşarız? 4
ayaklı bir stratejiyle biz bunların hep-
sini aşarız. Birincisi; Türkiye’ye gerçek
anlamda bir demokrasiyi getirmek zo-
rundayız. Üçüncü sınıf bir demokrasi
yerine, birinci sınıf demokrasi getirme-
liyiz. Bizim ülkemizin insanı, neden
baskıcı bir yönetimi hak ediyor? Bas-
kıcı bir yönetime karşı çıkmanın yolu,
demokrasiye sahip çıkmaktan geçiyor.

Demokrasi derken, darbe hukukun-
dan arınmış parlamenter sistemi, lider
sultasının olmadığı bir seçim yasasını,
herkesin hak, hukuk ve adalet ararken
yargılanmadığı bir süreci kastediyo-
rum. İşin ana noktası, demokrasidir"
açıklamasını yaptı. 

Türkiye’nin üretmesi lazım

Türkiye'nin üretmesi gerektiğini ifade
eden Kılıçdaroğlu, "Eğer siz, ‘Bağım-
sız Türkiye’ diye bağırıyorsanız veya
birlikte bunu seslendiriyorsak hep be-
raber; bağımsız Türkiye’nin sadece si-
yasal değil, ekonomik bağımsızlığı da
bu işin olmazsa olmazıdır. O nedenle
Mustafa Kemal, ‘Savaş meydanla-
rında kazanılan zaferler, ekonomik za-
ferlerle taçlandırılamazsa
bağımsızlığınızı koruyamazsınız’ der.
Bugün Türkiye, üretim sürecinden ko-
parılan bir Türkiye’dir. İşsizliğin bu-
günkü noktaya gelmesinin nedeni,
Türkiye’nin üretim sürecinden koparıl-
masıdır. Üretim sürecinden kopan bir
Türkiye, ağır bedeller ödüyor değerli
arkadaşlar. Aylık geliri, 673 liranın al-
tında olan kişi sayısı, 8 milyon 647 bin
283 kişi. Aylık geliri 2000 liranın al-
tında olan emekli sayısı, 6 milyon 852
bin 513 kişi. Asgari ücretin yarısı ve
onun altında gelir elde eden kişi sayısı,
2 milyon 136 bin kişi. Ayda 1000 lira-
nın altında dul ve yetim aylığı alanla-
rın sayısı, 847 bin 643 kişi. 2019’un ilk
9 ayında faturasını ödeyemediği için
elektriği kesilen hane sayısı, 3 milyon
365 bin 781. Aynı dönemde doğalgazı
kesilen hane sayısı, 710 bin 364 hane.
Üretim sürecinden koparılıyor Tür-
kiye, işsizlik yaratılıyor, yoksulluk yara-
tılıyor; yoksulluğu aşmak, işsizliği
aşmak için değil, yoksulluğu ve işsizliği
siyasete malzeme olarak kullanan ve
bir lütuf ekonomisi kurmaya çalışan
bir siyasal anlayış var" ifadelerini
kullandı. 
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DİSK’in 16. Olağan
Genel Kurulu’na katılarak birer konuşma yaptı. Karl Marx’ın “Dünyanın bütün işçileri birleşin”
sözüne atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, “Şimdi geldiğimiz 21’nci yüzyılda, yeni bir söylemle yola
çıkmak zorundayız. ‘Dünyanın bütün demokratları birleşin’ demeliyiz" dedi

21. YÜZYILDA
YENİ SÖYLEM

BüTüN işçi örgütleri ile birlikte hareket
etme, ortak akılla ortak hedefler koyup el-
birliğiyle çalışmaya kararlı bir
belediye başkanı olduğunu
dile getiren Ekrem İmamoğlu,
"Çünkü bir belediye başkanı
olarak itibarımın, benimle bir-
likte çalışan işçinin, memurun
mutluluğuna bağlı olduğunu
her yerde dile getirdim. Ger-
çekten onların yüzünü mutlu
gördüğümde ben de mutlu bir
belediye başkan olacağımın

farkındayım. Alın terinin karşılığını alan,
sosyal hak ve güvencelerin sağlandığı bir

dünyayı yaratarak bunu işçi-
lerle paylaşmak benim için
onurdur. Bu keyif ve onurla
görevini yapmaya çalışan bir
belediye başkanıyım. Bu ma-
nada DİSK’in 16. Genel Kuru-
lu’nun emeğin Türkiye’si adına
çok güzel gelişmeleri çok de-
ğerli atılımlara kavramlara ve-
sile olmasını diliyorum" diye
konuştu. 

Çalışan mutluysa ben de mutluyum

Güçlü bir sosyal devlet kurulamadığı tak-
dirde huzurun sağlanamayacağını dile ge-
tiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin, aç
ve açıkta kalmadığı bir devlet.
İşsizlik dolayısıyla, hiç kimse-
nin kendisini yakmadığı bir
ülke. Parlamentonun duvarının
dibine gelip, intihar etmek is-
teyen, kendisini yakan insan-
ların olmadığı bir Türkiye’yi,
güçlü bir sosyal devlet kurarak
inşa edebiliriz. Dördüncü
önemli nokta; sürdürülebilirlik.
Demokrasinizi geliştirirsiniz,

üreten Türkiye’yi inşa edersiniz, güçlü
devlet kurup hakça bölüşebilirsiniz. Sonra
bunun sürdürülebilirliği gerekiyor. Bunlar

nedir biliyor musunuz? Bunlar,
aynı zamanda Cumhuriyet’in
kurucu değerleridir. Sürdürüle-
bilirlik devlette liyakat var de-
mektir. Siz, bu ülkede ayakkabı
kutusunda rüşvet alan insanı,
Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil
etmek üzere bir başka ülkeye
büyükelçi olarak gönderirse-
niz, o ülkede sorun var demek-
tir" dedi. 

Güçlü devlet kurup hakça bölüşebilirsiniz

DİSK Onur Emek Ödülleri’ne Prof. Dr.
Korkut Boratav, Nurettin Çavdarlıgil,
Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, avukat Alp
Selek, avukat Turgut Kazan ve avukat Er-
cüment Tahiroğlu layık görüldü. Boratav,
Çavdarlıgil, Lordoğlu, Selek, Kazan ve
Tahiroğlu, ödüllerini, eski DİSK genel
başkanlarından Süleyman Çelebi’den

aldı. Ödül töreninin ardından sırasıyla
eski DİSK genel başkanlarından Rıdvan
Budak, HDP Genel Başkanı Sezai Temelli
ve İYİ Parti İstanbul milletvekili Ahat An-
dican birer konuşma yaptı. Genel Ku-
rul’un son konuşmasını ise CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
gerçekleştirdi. 

Onur ödülleri verildi

Karantina bitti

taburcu edildiler
Çin'in Vuhan kentinden 'koronavirüs' nedeniyle Ankara'ya getirilen 42 kişi,
Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 günlük gözlem süresinin dolması 
üzerine tahliye edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "14 günlük süre bitti.
Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam ediyor olacaklar" dedi

Çİn'İn Vuhan kentinde yaşayan 32'si
Türk, 6'sı Azerbaycan, 3'ü Gürcistan, 1'i
Arnavutluk olmak üzere 42 kişi, 'korona-

virüs' tehdidi nedeniyle geçen 1 Şubat'ta tahliye edi-
lerek askeri kargo uçağı ile Ankara'ya getirildi. 42
kişi ile birlikte tahliye operasyonunu gerçekleştiren
mürettebat ve sağlık görevlilerinden oluşan 19 kişi,
Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alındı.
Hastanede tek kişilik odalarda gözlem altına tutulan
mürettebat ve sağlık görevlileri, 3 gün önce taburcu
edildi. Çin'den getirilen 42 kişinin tahliyesi ise ka-
rantinanın 14'üncü gününde bugün gerçekleşti.

Olumsuz bir şey yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tahliye öncesi hasta-
nede Çin'den getirilen vatandaşları ziyaret etti. Has-
tane çıkışında açıklama yapan Bakan Koca, Çin'in
Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşlardan 3
günde bir alınan numunelerin tamamının negatif
çıktığını ifade ederek, "Yolcularımız geldiklerinde de
herhangi bir hastalık belirtisi yoktu. En son dün
gece aldığımız numunelerin sonuçları da bu sabah
çıktı. Yerli üretilen kit ile bu son tetkik çalışıldı.
Ondan önceki numune de yine yerli kit ile çalışıl-
mıştı. Bugün çıkan sonuçların negatif olduğunu
yani koronovirüs olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
İçlerinde 5'de çocuğumuz vardı. Hepsiyle görüştüm.
Bu süreçte özellikle sabrettiler, hem kendi sağlıkları
hem vatandaşımızın sağlığı açısından. 14 günlük ka-
rantina sürecini geçirmiş oldular. Çok memnun kal-
dıklarını, çok şaşırdıklarını, kendilerine misafir
ötesinde davranıldığını, özellikle yemeklerin çok
güzel olduğunu ifade ettiler. Bundan sonra normal

hayatlarına devam edecekler. Herhangi bir takip
yapmamız gerekmiyor. Bilim Kurulu'nun bu an-
lamda herhangi bir önerisi yok. Yurt dışından olan
vatandaşlarımız bir gün daha kalmak istediklerini,
yarın gitmek istediklerini söylediler" açıklamasını
yaptı.  Bakan Koca, karantina hastanesi, özel ambu-
lansa dönüştürülen uçak, bilimsel ekip ve sağlık per-
soneli ile birlikte böyle bir tahliyeyi yapan tek ülke
olduklarını belirterek, "Bu anlamda dünyanın nere-
sinde olursa olsun, vatandaşlarımızı yalnız bırakma-
yacağımızı, sahipsiz bırakmayacağımızı ifade etmek
istiyorum" dedi.

Kırgızistan 10 bin adet istedi

Bakan Koca, yerli kite şimdiden bazı ülkelerden
talep geldiğini belirterek, "Bu kit 90 ile 120 dakika
arası sonuç verebiliyor. Bugüne kadar bizim sonuç-
larımız biliyorsunuz en erken 4 saat ve en geç 24
saate kadar uzayabilir durumdaydı. Avrupa'da Al-
manya, Fransa ve İngiltere'de üretilenlerin 3 saate
yakın olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar özellikle bu
süreyi 60-75 dakikalık süreye daha çekme nokta-
sında bir çalışma içerisindeler. Hastaları uzun süre
bekletmemek, sonucu erken dönemde çıktığında
ona göre tedavi yaklaşımını neticelendirmek ve baş-
latmak anlamında önemli bu. Önümüzdeki dö-
nemde de zannediyorum, yurt dışına bu anlamdaki
talepleri karşılamak üzere şirket üzerinden bu pazar-
lama yapılmış olacak. Mesela Kırgızistan 10 bin
tane istedi. Talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün
artıyor. Biz de bir önceki hafta perşembe gününden
itibaren kullanmaya başladık. Doğruluğu yüzde
yüze yakın" diye konuştu. DHA

Halk Ekmek yine 75 kuruş
İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu

Twitter hesabından yaptığı pay-
laşımda halk ekmeğin 75 ku-
ruştan satılmaya devam
edeceğini duyurdu. İmamoğlu,
yaptığı paylaşımda şu ifadelere
yer verdi: “Halk Ekmek 1978
yılından bu yana İstanbullulara
hizmet veriyor. Türkiye’nin en
sağlıklı ve en ucuz ekmeğini
üretiyoruz. Ulaşımda öğrenci-
leri ve anneleri nasıl koruduy-
sak, İstanbul'un ekmeği de
İstanbullular için 75 kuruş ol-
maya devam edecek. En güzel
sevgilidir İstanbul.”



E vet ben yazdım… 
Yakın tarihimizde bize öğretilen ya-
lanları, Ülkemizin üzerinde oynanan

oyunlarda nasıl kullanıldığımızı, Dost bildi-
ğimiz düşmanlarımızı, Kaybettiğimiz benli-
ğimizi, geciktirdiğimiz bağımsızlığımızı,
Uğradığımız ihanetleri, Biz birlik ve bera-
berlik içinde olmayalım diye gizlenen ger-
çekleri, Yapılan katliamları, Dökülen kardeş
kanlarını, Kendi çıkar ve makamları uğruna
vatanını satanları, Dünya üzerinde ki yalnız-
lığımızı ve herşeye rağmen Mareşal Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dediği gibi
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET
PAYİDAR KALACAKTIR” sözüne olan
inancımızı, Karartılmış tarihimizin olayları
ve yalanlarıyla 2. Kitabım olan KARANLIK
TARİH’te  anlatmaya çalıştım.

Bilmeliyiz ki,  sadece  “Vatan sağ olsun”
demekle herşey çözülmüyor.

Ve asla unutmamalıyız.
Amerika denilen insanlığın en büyük düş-

manı müttefiğimizin sırf Almanya’dan savaş
gemisi almaya kalktık diye MUAVENET
Fırkateynimizi  nasıl vurarak  batırdığını,

Seydibeşir’de Medeniyetin en önemi tem-
silcileri olan İngilizlerin 15.000 Türk aske-
rinin asit kuyularında gözlerini nasıl kör
ettiğini ve bunu tarihimizden nasıl sildiğini,

Sivas Madımak otelde  insanlığı yakan it-
leri, hamilerini, o gün ve sonrasında yaşa-
nanları,

Uğur MUMCU’nun  neden, nasıl ve kim-
ler tarafından niçin şehit edildiğini,

1974 Kıbrıs Barış harekatında kendi

savaş gemilerimizi, kendi savaş uçakları-
mızla saatlerce nasıl bombalayarak KOCA-
TEPE Savaş gemimizi batırdığımızı ve
sonrasındaki gelişmeleri,

Org. Eşref BİTLİS’i kimlerin  neden şehit
ettiklerini, korkuları, suikastın detaylarını,
sonrasını,

Çok sevilen ve bir o kadar da eleştirilen
12 Eylül darbe sonrası Türkiye Cumhuriye-
ti’ni

Demokratik çizgiye getirmeye çalışmakla
beraber yaptığı alışılmışlığın dışındaki icra-
atlarla ülke trendini yükselten 8.Cumhur-
başkanı Turgut ÖZAL’ı  kimlerin
zehirlediğini, ÖZAL’ın ölümünü kimlerin
neden istediğini?

Millî mücadele sürecinde Amerika; Tür-
kiye’yi işgal etmek ve Sevr Anlaşması ile
Wilson ilkelerini geçerli kılmak için Türk
Topraklarına 1 tümen asker, yüzlerce misyo-
ner, casus, istihbarat görevlisi, üst düzey ko-
mutanlar ve savaş gemileri göndermiş hatta
kendi işgalini kolaylaştırarak meşrulaştıra-
cak bazı insanları nasıl satın almıştı. Ameri-
ka’nın işgal girişimi  neden tarihimizden
silindiğini ve bizden gizlendiğini?

Milli şef İsmet İNÖNÜ, FULBRİGHT
anlaşmasıyla milli eğitim  sistemimizi Ame-
rikalılara ve CIA ajanlarına nasıl teslim et-
tiğini?  Türkiye’deki eğitimin sıkıntısı bu
anlaşma mıydı? 

İşin gerçeği,  bu tür Amerikan patentli
anlaşmaya Amerikancı diye idam edilen
MENDERES’in  yerine İsmet İNÖNÜ’nün
imza atmasının   garipliğini?.

12 Adayı Nasıl kaybettiği-
mizi, Almanya 

ve İtalya’nın Adalarınızı alın diye çağrı
yaptığını, Zamanın hükümeti
tarafından “bizim başkasının(!) toprağında
gözümüz yok” diyerek kendi toprağımızı
nasıl ret ettiğimizi?

1999 daki deprem suni mi yapılmıştı?
Nikola TESMAN’ın deprem yaratma maki-
nesi kullanıldı mı? Gölcük’ten İstanbul  Av-
cılar’a  kadar geniş bir alanda insanlarımız
tarafından görülen “Ateş Topu”nun ne oldu-
ğunun hala açıklanamaması. (HAARP-
TESLA Makinesi sayesinde iyonosfer
tabakasından yeryüzüne yansıtılan ışık)
Depremde görülen bu “Ateş Topu”nun,
bilim adamlarının “Deprem Işıması” oldu-
ğunu söylemelerine rağmen, neden diğer
depremlerde benzeri bir ışıma yaşanma-
mıştı?

6-7 Eylül Olayları, 6 Eylül 1955 günü
başlayan, başta İstanbul olmak üzere, İzmir
ve Adalar’da Rumlara ve diğer gayrimüs-
limlere  karşı oluşan linç ve yağma hareketi
neden yapılmıştı? 1924 yılında 1 milyon
olan İstanbul nüfusunun 280 bini Rum’du.
Bu etnik temizlik sona erdiğinde İstanbul’da
kalan Rum nüfusu 1500-2000’di. Bu kal-
kışma  kimler tarafından nasıl planlan-
mıştı?.

Susurluk kazası kimleri deşifre etmişti?

Devlet, mafya, örgüt ilişkisi nasıl sonuçlan-
mıştı?.  Kaza esnasında kaybolan çantada
da neler gizliydi?

BBP Lideri Muhsin YAZICIOĞLU'nun
hayatını kaybettiği helikopter kazasının üze-
rinden 5 yılı aşkın zaman geçti, ancak sır
perdesi hala kalkmadı. Kaza sonrası yaşa-
nanlar, terfi alanlar, zengin olanlar kim-
lerdi. Devletin günlerce  bulamadığı
helikopterin bulunmasını kimler geciktir-
mişti, YAZICIOĞLU infaz mı edilmişti? 

Aselsan’daki gerçek yüzü belli olmayan
ama kamuoyundaki intiharların asıl sebebi
nedir? Kaza süsü verilmiş cinayetler, kimler
tarafından işleniyordu? Savunma sanayin-
deki yükselişimizi beyinlerimizi öldürerek
yıkmaya çalışan güçler kimlerdi?

77 yıl önce bugün Romanya'dan Filistin'e
gitmek için yola çıkan Yahudileri taşıyan
Struma gemisi İstanbul'da bir Rus denizaltı-
sından atılan torpido ile batırılmış, 750'den
fazla Yahudi Karadeniz'e gömülmüştü. İs-
tanbul’da açlıkla mücadele eden 750 insa-
nın yaşamasına engel olan kimlerdi? Her
zaman mazlumun yanında olan bir milletin
hükümeti bu katliamın sorumluluğunu nasıl
taşıdı?

Resmi tarihimiz İstiklal Savaşı'ndan
sonra İngilizler başta olmak üzere işgal
kuvvetlerini İstanbul'dan nasıl başları önle-
rinde çıkarttığımızı yazar. Ne de olsa fena
halde yenik ve eziktirler karşımızda. So-
nuçta muzaffer Türk ordusu 6 Ekim 1923
günü İstanbul'a girmiş ve şehri 5 yıla yakın
süren düşman işgalinden kurtarmıştır.  Ger-
çekten işgal böyle mi sonlandırılmıştı?

Dönemin Başbakanı Adnan MENDE-

RES’in idamını kimler neden istemişti?
Menderesin İdam edilmesi kimler çıkar sağ-
lamıştı.?  MENDERES’in idam edilmesini
gerektiren olaylar nelerdi?

Derbent zaferini Türk tarihinden silmek
isteyenler kimlerdi? 

Milli mücadelede  savaştığımız İngilizler,
meydanlarda elde edemediğini tarih kitapla-
rında mı kazanmıştı?  ”İngilizlerle savaş-
madık” diyerek Derbent zaferini kazanan
Özdemir paşa ve onun kahraman askerleri-
nin aziz ruhlarına hareket etmiyorlar mı?

Genç Cumhuriyetin Dersim'e yönelik ope-
rasyonunun nedeni Kürtleri yok etmek, soy-
kırıma uğratmak mıdır, yoksa  Laik
Cumhuriyet karşıtı, bölücü bir isyanı bastır-
mak mıdır?

Neden sadece Dersim olaylarının sonuç-
larından söz edilirken olayların nedenlerin-
den hiç söz edilmemektedir.

Sarıkamış macera mıydı?

Askeri tarih ve strateji uzmanı Tanju
Akad ve gazeteci-yazar Orhan Koloğlu kış
koşulları ve ordunun durumu nedeniyle ha-
rekâtın "macera" olduğunu söylüyor.

"Macera" olarak görmeyen Ortadoğu Tek-
nik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Türkeş ise "Enver Paşa’nın yanlış
hesabı, aceleciliği" diyor .

Evet ben yazdım,  bazı odakların tarihi-
mizdeki bizim bilmemizi istemedikleri ger-
çeklerini “KARANLIK TARİH adlı
kitabımda  Okumak, incelemek ve gerçek-
leri öğrenip, öğrenmemek  size kalmış.

Ama  asla unutmayın ki 
“TARİH GELECEKTİR”

VESSELAM

Yalan tarih utanır mı?

CUMARTESİ 15 ŞUBAT 2020

İSTANBUL8

Mehmet Remzi TANIŞ

MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

IBB MECLISI’NI 
SIKAYET ETTI 

A vcılar Belediye Meclisi tarafından ilçe-
deki binaların depreme karşı güçlendiri-
lebilmesi için hazırladıkları imar planı

notu değişikliğinin gündeme alınmamasını pro-
testo etmek için geçen ay İBB İmar Komis-
yonu’nda oturma eylemine başlayan Hançerli,
"Şanslıyız, aradan geçen 5 aylık sürede İstan-
bul’da yıkıcı bir deprem olmadı. Fakat bilim in-
sanları açık ve net bir şekilde depremin 3- 5 yıl
içerisinde olacağı konusunda uyarıyor. Gün-
demdeki konu tam da bu meclisin konusu. Yani
çözüm üretmesi gereken işte bu meclis. Görev
de bu meclisin, yetki de bu meclisin. Ben Avcı-
larlı hemşehrilerime sizleri şikayet ediyorum"
tepkisinde bulundu. 

Korku depremden kötü

"Sadece binaların yıkılması değil kahredici olan.
Uzman bir hocanın söylediği gibi “kaygı ve
korku depremden kötü.” İnsanlar güvensiz, sağ-
lıklı olmayan binalarda yaşadıklarını biliyorlar.
Bu kaygı ve korkuyla geçiyor her dakikaları"
diyen Hançerli, "Plan notu değişikliği talebimiz
reddedilmedi. Bu sevindirici. Fakat daha fazla
beklemenin hiçbir mantıklı açıklaması yok.

Başka ilçelerde de bu sorun var deniliyor. Başka
ilçelerdeki sorunları da çözelim. Rantı düşüne-
rek değil, bu toplumu güvenli, güçlü konutlara
bir an evvel kavuşturma hedefiyle hareket ederek
çözelim" ifadelerini kullandı. 

Çözüm bekliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Avcı-
lar’ın sorununu çözmediğini ifade eden Han-
çerli, "5 aydır çözmüyor, bekletiyor. Hem de
yetkinin tamamı bu mecliste olduğu ve 15 da-
kika içerisinde çözebileceği halde.  Ben çözüm
bekliyorum. Bu meclisin tüm meclis üyelerinin
parti ayrımı gözetmeksizin benimle aynı duygu-
ları paylaştığını biliyorum. Tüm meclis üyeleri-
nin iyi insanlar olduğunu biliyorum. Hadi daha
fazla beklemeyelim. Siyasi kavgalardan ve çekiş-
melerden işte bu konu için uzaklaşalım. El ele
vermenin zamanı geldi. Canlar gittikten, camlar
kırıldıktan sonra hiçbir anlamı yok. Bugün yine
yapıcı olmak adına daha önceki talebimi yineli-
yorum. Biliyorum komisyon başkanım ve üyele-
rim yapabilir. 15 dakika ara verelim, komisyon
raporlarını buraya getirsin ve oy birliği ile bir
karar geçirelim" açıklamasında bulundu.

Avcılar’daki riskli yapı-
ların yenilenmesinin

önünü açacak plan
notu değişikliği 5’inci

ayında da İBB meclisin-
den geçmedi. İBB şubat

ayı meclis toplantı-
sında gündem dışı söz
alan Avcılar Belediye

Başkanı Av. Turan 
Hançerli, “İBB Meclisi 

Avcılar’ın sorununu
çözmedi. Ben Avcılarlı
hemşehrilerime sizleri

şikayet ediyorum” dedi

Yaşam hakkını koruyacağız
Komisyona da öneride bulu-
nan Hançerli, "Yasal olarak ya-
pılmış, ruhsatlı, iskânlı binalar
için bir gün bu mecliste Avcı-
lar’daki reel durum fark edil-
meden bir karar alınmış ve
düşürüyoruz katları denmiş. Bu
insanların içerisinde oturduk-
ları evleri bu meclis kararıyla
yok sayılmış. İstediğimiz bura-
dan çıkan yanlış kararla yok
edilen ama reelde orada duran
yapıların yeniden yapılması. 
Anayasamızda ve tüm dinlerde
kutsal, öncelikli sayılan hak ya-
şama hakkıdır. Biz yaşama
hakkını koruyacağız. Biz Avcı-
lar’ı Avcılarlı hemşehrilerimizle
dönüştürmeye hazırız" dedi. 

Kule ‘pas
geç’ demedi!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 
meydana gelen uçak kazasıyla ilgili
hastanede ifadesi alınan yardımcı pilot
Ferdinant Pondaag'ın inebileceklerini
düşündüklerini, kule tarafından kendi-
lerine 'pas geçin' şeklinde bir talimat
verilmediğini söylediği öğrenildi.

İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı’nda 5 Şubat
günü meydana gelen, 3 kişi-

nin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin
yaralandığı uçak kazasına ilişkin Ana-
dolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan “taksirle birden fazla kişinin
ölümüne ve yaralanmasına neden
olma” suçundan soruşturma başlatıl-
mıştı. Soruşturma kapsamında, tedavi
altına alınan 2 pilottan yabancı uy-
ruklu yardımcı pilot dün ameliyata gir-
meden önce “şüpheli” sıfatıyla ifade
vermişti.

Üzgün olduğunu söyledi

Yardımcı pilot F.P.’nin ifadesinde, kule-
nin ulaştırdığı mevcut veriler ışığında
kaptan pilot ile birlikte inebileceklerini
düşündüklerini söylediği öğrenildi. Pil-
otun kendilerine ulaştırılan verilerin ne
olduğunu hatırlamadığını, kule tarafın-
dan kendilerine ‘pas geç’ şeklinde tali-
mat verilmediğini söylediği bilgisine
ulaşıldı. Öte yandan pilotun ifade-
sinde, kule tarafından kendilerine in-
memeleri yönünde bir şey
söylenmediğini, piste indikten sonra
kaydığını ardından tutunamadığını,
daha sonra ise pistten çıktığını anlattığı
ve 3 kişinin hayatını kaybetmesinden
dolayı üzgün olduğunu söylediği öğre-
nildi. Yardımcı pilotun ikinci ameliya-
tına girmeden önce dün hastanede
tercüman aracılığıyla ifadesi alınmıştı.
Tercüman aracılığı ile ifadesi alınan pi-
lota, kazanın nasıl olduğu, olayı tarif
etmesi, neden uçağı piste indirdiği,
pisti neden pas geçmediği gibi sorula-
rın sorulduğu öğrenilmişti.

Anayasa Mahkemesi
(AYM), basın ve

gazetecilik mesleğinde
çalışanlara 'yıpranma
payı' getiren düzenle-
meyi Anayasa'nın 13

ve 60'ıncı maddelerine
aykırı olduğu 

gerekçesiyle iptal etti

AYM Genel Kurulu, İstanbul İş
Mahkemesi’nin Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda

‘fiili hizmet süresi zammı’ ile ilgili düzenleme
getiren 40'ıncı maddesinde 2013 yılında yapılan
değişiklikle eklenen 16 numaralı bendin iptali is-
temini görüşerek karara bağladı. Söz konusu
bend ile basın ve gazetecilik mesleğinde çalışan-
lar için 2008 yılında kaldırılan ve kamuoyunda
‘yıpranma payı’ olarak bilinen fiili hizmet

zammı hakkı tekrar getirilmişti. İş mahkemesi,
düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruda,
‘basın kartı sahibi olan’ ve ‘olmayan gazeteciler’
şeklinde ikili bir ayrımın ortaya çıktığını, bu du-
rumun aynı işi yapanlar arasında sigortalılık
hakları bakımından farklı düzenlemelere tabi
olma sonucu doğurduğunu, ayrıca basın kartı
alabilmek için basın iş sözleşmesi kapsamında
çalışma şartının olması nedeniyle çalışanın
basın kartı almasının işverenin yetkisine bırakıl-

dığını ve kanundaki eksiklikten kaynaklanan bu
durumun çalışma hakkı ve eşitlik hakkını ihlal
ettiğini ileri sürdü. AYM, 25 Aralık'ta iptal baş-
vurusu ile ilgili yaptığı değerlendirme sonu-
cunda ‘yıpranma payı’ ile ilgili düzenlemenin,
Anayasa'nın ‘temel hak ve hürriyetlerin sınırlan-
ması’ ile ilgili 13 ve ‘sosyal güvenlik hakkı’ ile il-
gili 60'ıncı maddelerine aykırı olduğunu
belirledi. Oy çokluğuyla alınan iptal kararına 7
üye karşı çıktı. Bugün Resmi Gazete'de yayımla-
nan karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. AYM
gerekçeli kararında sadece basın kartı sahibi ki-
şilerin yararlanabilmesi şartının sosyal güvenlik
hakkına sınırlama getirdiğine dikkat çekildi.

AYM’den eşitlik vurgusu

Turan
Hançerli



T oplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali
Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Mü-
dürlüğü'nün istediği 2 milyar 350 milyon liralık
iç borçlanma talebi reddedildi. İBB meclisine

gelen komisyon raporunda gerekçe ola-
rak “Belediye meclisi yetkisinde olan

borçlanma tutarının tamamının henüz
daha yılın başında talep edilmesi kamu kaynaklarının
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ge-
rekliliğine ters düşmesi" olarak gösterildi.

Yeni vagon alımına onay

Yine finansman müdürlüğünün Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy raylı ulaşım toplu taşıma sistemi için 126
adet metro aracı temini ve işletmeye alma işi için iste-
diği 22 milyon 672 bin euroluk borçlanma yetkisi ise
meclis tarafından kabul edildi. 30 Mayıs 2020 tarihinde
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek UEFA
Şampiyonlar Ligi final müsabakası nedeniyle biletli se-
yirci ve organizasyonda görevli kişilerin gerekli belgeleri
sunmaları halinde İETT'ye bağlı toplu taşıma araçla-
rından ücretsiz faydalanmaları da mecliste kabul edildi.
İBB Yönetimi, Adalar'da faytonların yerine getirilmesi
düşünülen elektrikli araçların 15 yıl süreyle İstanbul
Otobüs İşletmeleri A.Ş. tarafından çalıştırılmasını teklif
etti. Ancak İBB Meclisi, söz konusu hizmetin İETT ta-
rafından yapılmasına karar verdi.

7. kez İBB Meclisi'ne geldi

İBB ile Paris Belediyesi arasında iş birliği protokolü im-
zalanmasıyla ilgili teklif İBB Meclisi'nde hararetli tartış-
malara neden oldu. Ak Parti Grubu “Fransa'nın son
dönemlerdeki ülkemiz aleyhine olan tavır ve çalışmaları
sebebiyle" Paris ile işbirliği protokolü imzalanmasına

karşı çıktı. CHP grubu, Dış İşleri Bakanlığı'ndan görüş
alınmadan Fransa ile ilgili böyle bir tavır takınılmasının
yanlış olduğunu dile getirdi. Ancak teklif, İBB Mecli-
si'nde oy çokluğuyla reddedildi. Tarkan'ın Bayrampa-
şa'daki arazisiyle ilgili imar dosyası 7'inci kez İBB
meclisine geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
gelen raporda akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için
yapılan bu başvuru da reddedildi.

Vergi dairesi yıkılacak

Büyükçekmece Vergi Dairesi, Silivri açıklarında 26 Ey-
lül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde
hasar gördüğü için yıkılıp yeniden yapılacak. Dizdariye
Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina depremde hasar
gördü. Bunun üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul
Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
tarafından binanın yıkılarak yeniden yapılması kararı
alındı. Alınan karar doğrultusunda hazırlanan 1/1000
ölçekli teklif plan değişikliği hazırlandı. Hazırlanan
rapor İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sunuldu.
Komisyon tarafından kabul gören teklif İBB meclisinde
oylanarak kabul edildi.

Bakırköy Meydanı büyüyecek

Bakırköy'ün merkezinde bulunan Kaymakamlık ve
Emniyet Müdürlüğü binaları yıkılarak Bakırköy Mey-
danı'na katılacak. Kaymakamlık ve Emniyet Müdür-
lüğü için E-5 Karayolu kenarında bulunan, Cumartesi
pazarının kurulduğu alan yeni binalar yapılacak. Kay-
makamlık ve Emniyet Müdürlüğü için yapılacak yeni
binalarla ilgili imar planı değişikliği İBB Meclisi'nde oy
birliğiyle kabul edildi. İBB'nin mülkiyetinde olup ilçe be-
lediyelerinin kullandığı arazilerin ilçe belediyelerine tah-
sisi ise mecliste tartışmalara neden oldu. DHA
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IBB MECLISI’NDEN
TARKAN’A 7’NCI RET

Megastar Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'inci kez
İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası yine reddedildi. İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna gelen raporda akaryakıt istasyonu
ve otel yapmak için yapılan başvuru olumsuz sonuçlandı

Sosyal medyada
Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman

Çağırıcı’dan 
nikahlarını kıy-
masını isteyen

çift 14 Şubat’ta
dünya evine girdi. 

Başkan Çağırıcı,
“Kendileri bana

sosyal medyadan
bir mesaj gönder-
diler, ‘Nikahımızı

kıyar mısınız?’
diye. Onları 

kırmak, nikahını 
kıymaktan 

zordu” dedi
14 şuBAt Sevgililer Günü sebe-
biyle Bağcılar Belediyesi’nde nikah
şöleni vardı. Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı da çiftlerin nikahlarını tek
tek kıydı. Dünya evine giren çiftler Başkan
Çağırıcı’nın jestinden dolayı teşekkürlerini
ilettiler. Bağcılar’da 14 Şubat’ta dünya evine
giren çiftler arasında hikayesi farklı olan bir
çiftte vardı. İbrahim Kaya ve Merve Karga,
sosyal medyadan Başkan Çağırıcı’ya ulaşa-
rak 14 Şubat Sevgililer Günü’nden Başkan
Çağırıcı’nın nikah memuru olmasını talep
etti. Başkan Çağırıcı da çiftlere sürpriz yapa-
rak nikahlarını kıydı.

Vatandaşla birlikte olmayı tercih ettik

14 Şubat’a özel Bağcılar Nikah Sarayı’nda

bir yoğunluk yaşadıklarını dile getiren Baş-
kan Çağırıcı, “Bende bizzat vatandaşları-
mızla birlikte olmayı tercih ettim. Bu
çiftimizin de farklı bir özelliği oldu. Kendileri
bana sosyal medyadan bir mesaj gönderdi-
ler, ‘nikahımızı kıyar mısınız?’ diye. Onları
kırmak, nikahını kıymaktan zordu. Çiftimizin
nikahlarını kıymak istedik. Çiftimize bir
ömür boyu mutluluklar diliyorum. 32 yıllık
evli birisi olarak bugünü her gün gibi mut-
laka yaşamak gerek. Hangi taraf hiddetlen-
diyse diğer taraf sabır göstersin, mutlaka
doğru yolu yine birlikte bulacaklar” diye ko-
nuştu.

Çağırıcı'nın kıymasını çok istedik

Sosyal medyadan Başkan Çağırıcı’ya

mesaj atan İbrahim Kaya ise 14 Şubat
Sevgililer Günü’nde daha önce tarih aldık-
larını ifade ederek, “Biz Başkanımız Lok-
man Çağırıcı’nın nikahımızı kıymasını çok
istedik. ‘İnşallah gelirsiniz’ diye sosyal
medyadan başkana yazdım. Başkandan da
hemen bir dönüş oldu. Gerekli yerlere mail
yoluyla da ulaştık, hızlı ve güzel bir mesaj
geldi. Ümidim nikahımızı belediye başka-
nımızın kıyması idi bu özel günde. Bizleri
kırmayıp da gelen Lokman Çağırıcı’ya çok
teşekkür ediyorum. Bugün de güzel bir
gün oldu bizim için" dedi. Başkan Çağırıcı,
nikahın ardından çiftlere mutluluklar dile-
yerek en az 3 çocuk yapmaları konusunda
özel bir istekte bulundu. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Sevgiler Beşiktaş!
Beşiktaş Belediyesi 14 Şubat 
Sevgililer Günü için vatandaşlara
gül verdi. Kırmızı kalp şeklindeki
standlar ve sevgi yolunda vatandaş-
ları karşılayan ekipler, gül dağıttı

BeşiktAş Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü organi-
zasyonu ile Barbaros Meyda-

nı’nda vatandaşların 14 Şubat Sevgililer
Günü’nü kutladı. Vatandaşlar, meydanın gi-
rişinde kurulan sekiz metre uzunluğundaki
kalp ikonlu ‘Aşk Yolu’nu gün boyunca kul-
landı. Üzerinde Beşiktaş’ta yaşamış ünlü
şairlerin sözlerinin yer aldığı kalp şeklindeki
panolarda da fotoğraf çekilen vatandaşlara
belediye ekipleri kırmızı gül dağıttı. Etkinli-
ğinde ardından Beşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat ve eşi Derya Akpolat, Etiler
Yaşam Evi’nde Beşiktaş Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Yaşam
Evleri mensuplarından yaşça büyük çiftlerle
biraraya geldi. Yaşlı çiftlerle Kuruçeşme’de
yemek yiyen Başkan Akpolat, çiftlerin sevgi-
liler gününü kutladı.

Beşiktaş'ta aşk başkadır

Etiler Yaşam Merkezi’nde yaşamlarını sür-
düren ve evliliklerinde kırk yılı aşmış yaşlı
çiftlerle biraraya gelen Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat, “Bugün sevgililer
günü. Aslında antik çağdan kalma Romalı-
lar’ın bir geleneği. Bugünlere kadar aktarıl-
mış değişik vesilelerle. Senede bir günde
olsa bugünü hatırlamak, aslında sevgililer
anlamında değil ama sevgi günü olarak
kabul etmek, varsa dargınlıkların, küskün-
lüklerin giderildiği, insanların birbirine sarıl-
dığı, sevgiyle baktığı bir günü hep beraber
yaşıyoruz. Beşiktaş’ta aşk başkadır. Hep
denir, efsanelere de konu olmuştur. Bu gele-
neğini devam ettirir. Bugünde hem aşıklar
yokuşunda bir programımız oldu. Binlerce
insanın fotoğraf çektirdiğini gördük. Çiçek-
ler dağıtıldı insanların sıkça bulunduğu yer-
lerde. Bugün eşimle birlikte Etiler Yaşam
Merkezi’ndeki evliliklerinde en az kırk yılı
doldurmuş, bu konuda çok iyi örnek olabi-
lecek nitelikte vatandaşlarımızla beraberiz.
Beraberce sevgiyi paylaşıyoruz” ifadelerini
kullandı.

Her gün 14 Şubat olmalı

Ekiplerden gül alan Emrah İnci, 14 Şubat
Sevgililer Günü’nün bir gün ile sınırlı kal-
maması gerekitiği söyledi. Alanın çok güzel
süslendiğinide belirten Emrah İnci, “14 Şu-
bat’ın bir günle sınırlı kalmaması gerekiyor
aslında. Yani birbirini seven iki çift için her-
gün 14 Şubat olmalı. Ama tabi bugün daha
özel bir gün. Mutluyuz. Beşiktaş Belediyesi
de çok güzel iş çıkartmış. Bu güzel günü de
anlamlı hale getirmiş. Bizim gibi mutlu çift-
leri daha bir mutlu hale getirdi tabi bu
durum” dedi. Eşiyle birlikte 14 Şubat’ı kut-
layan Çisem İnci, “Bende sevgilimle birlikte
olmaktan dolayı çok mutluyum. 14 Şu-
bat’ta sadece insanları değil, hayvanlarıda
sevelim diyorum” şeklinde konuştu. DHA

Süleymanağa Cami dualarla hizmete açıldı
Fatih'te bulunan ve restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Süleymanağa Camii ibadete açıldı

28 ArAlık 2018 yılında Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü İstanbul
1. Bölge Müdürlüğü tarafından

restorasyona alınan Kumkapı'daki Süley-
manağa Camii'nin açılışına Kültür ve Tu-
rizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah
Demircan, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Mü-

dürü Mürsel Sarı, Fatih Belediye Başkanı
Ergün Turan ile birlikte çok sayıda mahal-
leli katıldı. Konuşmaların ardından cami
kapısında açılış kurdelası kesildi, katılan-
lara cuma namazı sonrası tavuk ve pilav
dağıtıldı. Tören sırasında konuşan Kültür
ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mis-

bah Demircan, "Hemen içimdekini söyle-
mek istiyorum. Böyle güzel bir minare gör-
medim. İnanılmaz güzel. Ahşaptan sıcacık.
Mahallenin sıcaklığını gösteriyor. Cenabı
Allah güzel günlerde burada ibadet etmeyi
hepinize, hepimize nasip etsin." dedi. 
TACETTİN CEM SANCAR

Gençler
maneviyatı
tadacak

Ömer Seyfettin’in vefa-
tının 100. yılında San-
caktepe Belediyesi,

alınan kararla 2020 yılını “Ömer
Seyfettin Kültür Sanat Yılı” ilan
etti. Kültür-sanat yılının tanıtım
toplantısı bugün bir otelde gerçek-
leştirilen toplantıyla tanıtıldı. Top-
lantının açılış konuşmasını yapan
Sancaktepe Belediye Başkanı Av.
Şeyma Döğücü, “Yapılan kültür

sanat etkinlik-
lerine kimlik
katmak bizim
birinci önceli-
ğimiz. Bu vesi-
leyle kalıcı hale
getirmek isti-
yoruz. Ömer
Seyfettin
benim çocuk-
luğumun kah-
ramanı ve
hikayelerinde

her zaman milli duygularını akta-
ran bir değer. Benim gençken kalbi-
mizi ferahlatan bir yazarımız, bir
edebiyatçımızdı. Ben istedim ki
benim çocukluğumda yaşadığım
maneviyatı şimdiki gençlerimiz de
tatsın. Milli ve manevi duyguları-
mızı bu günün diliyle en iyi aktara-
cak ismin de Ömer Seyfettin
olduğunu düşünüyoruz. Gençleri-
miz bu ülkenin geleceği için çok
önemli. Onlara hayal kurmayı,
yazmayı ve okumayı öğreteceğiz.
Gençler arasında farkındalık yara-
tacağız” diyerek Ömer Seyfettin
Kültür Sanat Yılı’nı başlattıklarını
söyledi.

Dijital müzeler yapacağız

2020 yılı Ömer Seyfettin Kültür
Sanat Yılı etkinlikleri çerçevesinde
hız kesmeden faaliyetlere de devam
edeceklerinin altını çizen Başkan
Döğücü, “Dijital endüstri çağında-
yız. Biz istedik ki gençlerimiz hem
bu teknolojiden kopmasın hem de
bizim eski değerlerimize ulaşsın.
Bu yıl Sancaktape’de bunu gerçek-
leştireceğiz. Gençlerimiz için dijital
müzeler yapacağız” dedi.Liselere
de Ömer Seyfettin’i taşıdıklarını
söyleyen Başkan Döğücü, “Okul-
larda mili eğitimle görüşerek dersi-
miz Ömer Seyfettin etkinlikleri
yapacağız. Bir saat bile olsa hikaye-
lerini anlatacağız” dedi.

Adalet Sarayı’nda
müzik arası

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’na bağlı Metin Sabancı
Spastik Çocuklar Bakım ve Re-

habilitasyon Merkezi öğrencilerinin Çağla-
yan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda
düzenlediği konsere İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı İrfan Fidan ve sanatçı Yavuz
Bingöl katıldı. Yaralı Ceylanlar Kulübü
üyesi kişilerden oluşan İyilik Senfonisi adlı
grubun söylediği şarkılara Yavuz Bingöl de
eşlik etti. Şehit Cumhuriyet Savcısı Meh-
met Selim Kiraz Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen konseri, Prof. Dr. Mim Kemal
Öke’nin kurduğu Yaralı Ceylanlar Kulübü
öğrencilerinden oluşan ‘İyilik Senfonisi’ adlı
grup düzenledi. Etkinliğe İstanbul Cumhu-
riyet Başsavcısı İrfan Fidan, Adalet Komis-
yonu Başkanı Okan Albayrak, Prof. Dr.
Mim Kemal Öke, Yavuz Bingöl, savcılar,
hakimler ve adliye personeli katıldı.

Nikahımızı kıyar
mısın başkan?

Lokman
Çağırıcı
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C umhurbaşkanı Erdoğan, “Pakistan'a ayak bastığı-
mız andan itibaren bizi karşılayan tüm makamlara
teşekkür ediyorum. Biz burada kendimizi asla ya-

bancı ülkede görmüyoruz. Şu anda biz kendi evimizde siz-
lerle bir aradayız. Asya’nın en önemli buluşma
noktalarından birinde kendimizi evimizde hissediyoruz.
Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları dünya da
pek az ülkeye nasip olur. Gazneliler devletinin kurucusu
Gazneli Mahmut devrinden beri Türkler şu an içinde bu-
lunduğumuz coğrafyanın önemli bir parçası olmuştur. 1915
senesinde Türk askeri şanlı bir direnişle Çanakkale Boğa-
zı’nda savaşırken bu topraklarda yapılan miting tarihin say-
falarına kaydolmuştur. Mitingi tertipleyenler Çanakkale’de
savaşan Türk milletine yardım toplamayı amaçlıyordu.
Bütün sıkıntılara ve tehditlere rağmen meydanda açılan ser-
gilerde Çanakkale için çok büyük yardım toplandı. Biz sizi
sevmeyeceğiz size muhabbet beslemeyeceğiz de kimi seve-
ceğiz kime muhabbet besleyeceğiz. Pakistan halkının kurtu-
luş savaşımız sırasında ekmeğinden arttırıp gönderdiği
yardımları hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Dün
Çanakkale bugün Keşmir, hiçbir fark yok Bizim için Keşmir
o dur o olacaktır. Türki milletini yalnız bırakmayan veda
abidesi kardeşlerimizi unutmayacağız. Pakistan ile kardeşli-
ğimizi ebediyen muhafaza edeceğiz. Bizim dostluğumuz
menfaatten değil muhabbetten geliyor. Pakistan’ın acısını
acımız sevincini sevincimiz başarısını da kendi başarımız
olarak görüyoruz” diye konuştu.

Pakistan hep yanımızda oldu

"251 insanımızın şehit olduğu 15 Temmuz hain darbe girişi-
minin sonrasında Pakistan halkının duasını hep yanımızda
hissettik" diyen Erdoğan "Pakistan FETÖ’ye ait okulları
Maarif Vakfı’na devrederek gerçekten yanımızda olduğunu
gösterdi. Pakistan, Türkiye’nin yanında yer aldı. Pakistan
kalkınma ve refah yolunda mesafe kaydetmeye devam edi-
yor. Şüphesiz ekonomik kalkınma bugünden yarına gerçek-
leştirilecek bir hadise değildir. Kalkınma da istikrar ve güven
olmazsa olmaz iki şarttır. Pakistan’ın iş ve yatırım ortamını
iyileştirmeye yönelik attığı adımlar daha cazip bir ülke ol-
masını sağlıyor" şeklinde konuştu.

Müslümanların yanındayız

Erdoğan “Pakistan’ın terörle mücadelede sergilediği çaba-
ları takdirle takip ediyoruz. Pakistan terörden çok çekmiş bir
ülke. Dünyanın en vahşi örgütlerinin hedefinde bir ülke ola-
rak Pakistan’ın karşılaştığı zorlukları gayet iyi anlıyoruz. Pa-
kistan’ın terörle mücadelede yanında olmaya devam
edeceğiz. İslam’da kardeşlik hukuku mümin kardeşine des-
tek olmak yanında sıkıntılarına taraf olmayı da gerektirir.
Müminler kardeştir. Hiçbir sınır hiçbir mesafe mümin gö-
nüller arasında hudut çizemez. Dünyanın neresinde olursa
olsun Müslüman kardeşimizin yanında durmak görevimiz-
dir. Türkiye olarak bu anlayışla ümmetin arasında ayrılıkları
gidermek Filistin, Kıbrıs ve Keşmir başta olmak üzere haklı
davamızda gayret göstermek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

İşgal projesi!

"İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 mil-
yon mazlumun, rejimin varil bombaları altında can verme-
sinin önüne geçmektir" diyen Erdoğan, "İdlib ile ilgili son
günlerde attığımız adımların gayesi de daha fazla kayıp ve-
rilmesinin önüne geçilmesidir. Libya'dan Yemen'e kadar ça-
tışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi
kanı, yıkımı, zulmü ve gözyaşını durdurmaktır. İsrail saldırı-
ları karşısında onurlu ve kararlı bir duruş sergiledik. Özel-
likle son zamanda malum gerek sayın Trump ve Netanyahu
arasında Kudüs ile ilgili atılan adımla 'barış planı' diye yut-
turulan plan bir barış planı değil bir işgal projesidir. Kudüs
bizim kırmızı çizgimizdir diyerek harem-i şerifi İsrail’in zul-
müne terk etmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettik" diye ko-
nuştu.Mecliste bulunanların Cumhurbaşkanının
konuşmasını sıralara vurarak alkışladıkları görüldü. DHA

Türkiye-Pakistan
Yüksek Düzeyli

Stratejik İşbirliği
Konseyi’nin

6. toplantısına
katılmak üzere

Pakistan’ın başkenti
İslamabad’da bulunan
Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan, 
Pakistan Ulusal Meclis

ve Senato ortak
oturumuna hitap etti.

Erdoğan, “Dün
Çanakkale bugün
Keşmir hiçbir fark 

yok. Biz haklı
davamızda gayret 

gösteririz” dedi

BUGUN 
KESMIR

DUn CanaKKale

Türkiye-pakistan Yüksek dü-
zeyli stratejik İşbirliği Konse-
yi’nin 6. toplantısına
katılmak üzere pakistan’ın
başkenti İslamabad’da bulu-
nan Cumhurbaşkanı recep
Tayyip erdoğan, Cuma na-
mazını Cumhurbaşkanlığı
mescidinde kıldı. pakis-

tan’daki resmi temaslarını
sürdüren Cumhurbaşkanı er-
doğan, pakistan Cumhurbaş-
kanı Arif Alvi ile Cuma
namazını Cumhurbaşkanlığı
mescidinde kıldı. erdoğan,
Cuma namazının ardından
Türkiye-pakistan İş Fo-
rumu’na katıldı.

Erdoğan cuma namazını
Pakistan’da kıldı

Kapalı Maraş eski
günlere doğru
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kapalı Maraş'ın
'Hayelet Şehir' olarak kalmasına izin vermeyeceklerini belirterek,  "Bir dönemin Sophia Loren,
Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch ve Brigitte Bardot gibi yıldızlarını ağırlayan
bölgenin, yeniden eski günlerine dönmesi bir hayal değil, gerçektir" dedi

Doğu Akdeniz'de önemli
bir sürecin yaşandığına
dikkat çeken Taçoy, yarın

Kapalı Maraş'ta Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın da katılacağı yu-
varlak masa toplantısı öncesinde yazılı
açıklama yaptı. Taçoy, yapılacak top-
lantıda önemli kararların alınacağını
vurguladı. "Bu süreçte hem denizde
hem sahada hem de masada proaktif
siyaset izlemeye devam ediyoruz. Tür-
kiyemizin, Doğu Akdeniz'de, deniz-
lerde attığı adımlar,Türkiyemizin ve
Kıbrıs Türk halkının çıkar ve menfaat-
leri içindir" diye devam eden Taçoy
şunları kaydetti; "Bu süreç, hem Türki-
ye’nin KKTC için, hem de aynı za-
manda KKTC’nin Türkiye için neden
önemli olduğunu gösteren bir turnusol
kağıdıdır.  Bu dönemde; sahada da
Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak
gelişmesinin önünü açacak adımların
atılma aşamasındayız.  Bu amaçla;
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti hükümeti olarak, Kapalı Ma-
raş'ın açılmasına yönelik önemli bir
süreci başlatma kararı aldık. Bizler, Ka-
palı Maraş'ın terk edilmiş, bir 'Hayalet
Şehir'den kurtulmasını istiyoruz. Dün-
yada eşsiz benzersiz bir sahile sahip

bölgenin, yeni bir turizm şehri olmasını
istiyoruz. Kapalı Maraş'ı, Akdeniz'in
yeniden bir çekim merkezi haline getir-
mek istiyoruz. Bir dönemin Sophia
Loren, Elizabeth Taylor, Richard Bur-
ton, Raquel Welch ve Brigitte Bardot
gibi yıldızlarını ağırlayan bölgenin, ye-
niden eski günlerine dönmesi bir hayal
değil, 'gerçektir.' Dünya yıldızlarının
uğrak yeri yeniden Maraş olacaktır."

Türk ekonomisine güç verecek

Kapalı Maraş'ın açılmasıyla birlikte
Kıbrıs Türk ekonomisinin güçlenece-
ğine dikkat çeken Taçoy, "Ekonomik
göstergeler hızla yükselişe geçecektir.
Özelde Gazimağusa bölgesi genelde
KKTC ekonomisi kazanacaktır. Şu
cümleyi de kullanmak abartı olmaya-
caktır: Kapalı Maraş'ı, insanlığa kavuş-
turduğumuz andan itibaren ekonomik
patlamanın da önü açılacaktır" diye
konuştu.

Uluslararası hukuk vurgusu

Bölgenin açılma sürecinde uluslararası
hukuku gözeteceklerine dikkat çeken
Bakan Taçoy, "Ve biz bunları isterken,
planlarken, hayata geçmesi için müca-
dele ederken ne uluslararası hukuku,

ne de bölgedeki mal sahiplerinin hak-
kını yeme düşüncesinde değiliz. Ulus-
lararası hukuk yanında, BM
parametrelerini de gözeterek, Maraş’ı
hayalet şehir olmaktan kurtarıp, bölge
ekonomisinin önemli bir merkezi ha-
line getirmek mümkündür. İşte bu dü-
şüncelerle; Türkiye Barolar Birliği'nin
(TBB) düzenleyeceği 'Hukuki, Siyasi
ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı 
Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa
toplantısını yarın Kapalı Maraş'ta 
yapacağız. Burada alınacak kararlar
geleceğimiz açısından bir umut 
olacaktır" dedi. DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'a Kıbrıs Türk halkına gösterdiği
yakın ilgiden dolayı teşekkür eden
KKTC'li Bakan, "Her zaman Kıbrıs
Türk halkının kalkınması için müca-
dele eden Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın
Fuat Oktay'ın başkanlık edeceği yu-
varlak masa toplantısında alınacak
kararlar, geleceğin de anahtarı ola-
caktır" ifadelerini kullandı. Rumlara
da, atılacak adımlarla ilgili "kimse
endişe etmesin" diye çağrı yapan
Taçoy, "Kıbrıs Rumu komşularımıza
şunu söylüyorum; Maraş'ta, 'Ulus-
lararası Hukuk' çerçevesinde; siyasi
bir adım atılacaktır" dedi. KKTC'deki
siyasilere de seslenen Taçoy, "Gelin,
hep beraber sadece Kıbrıs Türk halkı
için değil, bölge barışı ve huzuru
için, geleceğe umutla bakılması için
atılan adımları destekleyelim. Gelin,
birlik olalım" dedi.

Rumlara çağrı
endişe etmeyin

HAYAL 
DEĞİL 
GERÇEK

DAVADAN
VAZGEÇMEK

YOK Diplomalar tamam
şimdi hizmet zamanı

Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi
Moskova Nükleer Enerji Enstitüsü’nde (MEPhI)
nükleer enerji alanında öğrenim gören 3’ncü

dönem Türk öğrencileri mezun olurken,
Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin uzman yetiştirme
programını başarıyla tamamladı. Tüm genç 
uzmanlar, Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı
devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali 

personeli arasına katılacak
dİpLomA töreni, Ulusal Nükleer
Araştırmalar Üniversitesi moskova
Nükleer enerji enstitüsü (mephI)

rektörü mikhail strikhanov, Akkuyu Nükleer A.Ş.
Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbir-
liği Yönetici direktörü Aleksei Frolov, Akkuyu Nük-
leer A.Ş. İnsan Kaynakları direktörü Yuliya
Zholobova, Türkiye Cumhuriyeti moskova Büyük-
elçiliği müsteşarı Zeynep savaş, Türkiye Cumhu-
riyeti enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer
enerji ve Uluslararası projeler Genel müdür vekili
İbrahim Halil dere’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sizleri büyük bir gelecek bekliyor

Törende konuşan mephI rektörü mikhail strikha-
nov, mezunları tebrik ederek, "Bugün burada,
rusya’nın ileri gelen üniversitelerinden biri ve
rosatom devlet Kuruluşu için uzmanların yetişti-
rildiği temel üniversite olan Ulusal Nükleer Araş-
tırmalar Üniversitesi moskova Nükleer enerji
enstitüsü diplomalarını takdim etmekteyiz. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nde ilk nükleer güç santralini
inşa etmekte olan Akkuyu Nükleer A.Ş. ile yürüt-
tüğümüz verimli işbirliği çerçevesinde birkaç yıl-
dır, Türkiye’nin nükleer sektörünün insan
kaynakları potansiyelinin temelini oluşturan yük-
sek vasıflı uzmanları üniversitemizden mezun
ediyoruz. mesleki anlamda sürekli kendinizi geliş-
tirmeniz ve çok iyi bir kariyer yapmanız için siz-
lere olanak sağlayacak olan derin bilgi ve
deneyim edindiniz” diye konuştu.

10 milyon yıllık
kabuk bulundu

İsvİçre’de Zürih Üniversitesi’ndeki
bilim insanları, yaklaşık 10 milyon yıl
öncesinde yaşamış dünyanın en

büyük kaplumbağasına ait kabuğu buldu. Zürih
Üniversitesi’nden paleontoloji (fosil bilimi) uz-
manları, Latin Amerika’da venezuela ve Kolom-
biya ülkelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda,
şu ana kadar tespit edilmiş dünyanın en büyük
kaplumbağasına ait kabuğa ulaştı. Uzmanlar,
kaplumbağanın Latin Amerika bölgesinde yakla-
şık 10 milyon yıl önce yaşadığını belirtti. Üniversi-
teden yapılan açıklamada, kabuğun 3 metre
uzunluğunda olduğu, üzerinde boynuzların da bu-
lunduğu belirtilirken; kaplumbağanın ortalama
ağırlığının 1 ton 145 kilogram olduğu duyuruldu.
Kabuğun, tarih öncesi tatlı su kaplumbağa cinsi
olan 'stupendemy'lere ait olduğu ve günümüzde
yaşayan en büyük kaplumbağalardan 100 kat
daha büyük olduğu açıklandı.

Rum liderden
uçak özrü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Lideri Nikos Anastasiadis,
Suudi Şeyhi Abdul-rahman

Khalid Salen bin Mahfuz'un özel uçağını
kullanarak ailesiyle tatile gittiği için özür
diledi. Güney Kıbrıs'ta tartışmalara neden
olan olay, Anastasiadis'in, Suudi şeyhine
ait özel uçakla yaptığı seyahatlerin ortaya
çıkmasıyla başladı. Tartışmalarda Suudi
Şeyhi'nin ailesinden 18 kişinin de 'Kıbrıs
Cumhuriyeti' yani AB vatandaşı yapıldığı
ortaya çıktı. Rum Sayıştaylığı Dairesi de,
seyahatler için bir rapor hazırlayarak
Temcilciler Meclisi Denetleme Komite-
si’ne sevk etti. Komite Rum liderden sa-
vunma istedi. Bir mektupla savunma
gönderen Anastasiadis, özür diledi.

Hasan
Taçoy
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Müzikseverleri için önemli sayılan elektronik müzik festivallerinden biri olan Sónar, dördüncü kez Türkiye’de gerçekleştirilecek

“ 5-7 Mart 2020 tarihinde Zorlu
PSM’de yapılacak olan SonarLab
sahnesinin kürasyonu ise Red Bull

tarafından hazırlandı. SonarLab by Red
Bull Sahnesi’nde yer alacak isimlerden
öne çıkanlar ise Skee Mask, Bjarki, Denis
Sulta ve Steffi. Dünyanın en prestijli elek-
tronik müzik festivallerinden Barcelona
merkezli Sónar Festivali, Türkiye’de dör-
düncü kez 5-7 Mart 2020 tarihleri ara-
sında Zorlu PSM’de gerçekleşecek.
Sónar Istanbul, üç güne yayılan müzik
programıyla yerli ve yabancı elektronik
müzik sahnesinde yer alan, her biri kendi
alanında öne çıkan isimlere ev sahipliği
yapacak. Müziğin en sofistike örneklerini
sanatseverlere sunduğunu duyuran Red
Bull, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da
SonarLab by Red Bull Sahnesi’nin küras-
yonunu üstleniyor. Hem kulağa hem de
göze hitap edeceği belirtilen SonarLab by
Red Bull Sahnesi programında, elektro-
nik ve dans müziğin 11 ismi yerini aldı.

Ritmik besteler bulaşacak

RedBull'dan müzik festivali ile ilgili yapı-
lan açıklama şöyle; "Glasgow çıkışlı mü-
zisyen Denis Sulta, kendi underground
etkilerinin bulunduğu canlı ve melodik
house müzikleri ile Berghain’dan Pekin’e
kadar birçok kulüpte performans sergi-
ledi. 26 yaşındaki müzisyen yakın za-
manda DJ Mag’in “Best Of British”
ödülünü de kucakladı. Elektronik müzik,
ambient ve IDM üzerine besteleri ile dik-
kat çeken İzlandalı sanatçı Bjarki, sun-
duğu görsel şovlarla da müzikseverleri
etkiliyor. New York’un yeni nesil yapımcı-
larından DJ Python, derin ritmik besteleri
ile müzikseverlerle buluşacak.

RedBull sahnesine çıkacaklar

Setlerinde aerodinamik techno, endüstri-
yel elektronik, batı dışı dans müziği ile
çağdaş kulüp müziğini miksleyen Tzu-
sing, deneysel techno parçalarıyla sahneyi
dans pistine çevirmekte zorlanmayan 

Skee Mask, yeraltı elektronik müzik kül-
türünü birçok biçimiyle kucaklayan ve
geniş hayran kitlesi bulunan Steffi, R&B,
rap, breakbeat, bas gibi türleri sentezle-
yen Catnapp SonarLab by Red Bull sah-
nesinde yer alacak. Ayrıca New York

merkezli elektronik müzik topluluğunda
kadın sanatçıları temsil eden ve sergileyen
bir etkinlik platformu olan Discwoman’ın
kurucu ortağı Umfang, raw, techno ve
acid house esintileri barındıran projeleri
ile izleyenlerin beğenisini topluyor.

Sokak kültürünün
adresi Şişhane
İstanbul, 11-12 Nisan tarihlerinde, sokak kültürü festivali TARMAC'a
ev sahipliği yapacak. Festival, Şişhane Otoparkı’nda gerçekleşecek

Beyoğlu Şişhane Otopar-
kı’nda sokak kültürü festi-
vali TARMAC

düzenlenecek. Otopark katlarının
müzik, moda, sanat ve spora ayrılacağı
festivalde; markaların standları, ikinci
el kıyafet ve sneaker alanları, iki ayrı
müzik sahnesi, basketbol turnuvaları,
sergi alanları, fikir liderlerinin konuş-
maları yer alacak. Sergi ve gösterim-
lere, workshop’lara, çağdaş
sanatçıların müzik performanslarına
da ev sahipliği yapacak olan TAR-
MAC’ın, İstanbul’un bugüne dek yapı-
lan en kapsamlı sokak kültürü etkinliği
olacağı duyuruldu. 

İlk zamanlardan ilham aldık

11-12 Nisan tarihleri arasında düzenle-
necek festival ile ilgili şu bilgiler verildi;
“Gençlik kültürünü ileriye iten marka-
ların ve insanların bir araya geldiği bir
pazar yeri olarak kurgulanan TAR-
MAC, Kapalıçarşı’nın ilk zamanların-
dan aldığı ilhamla, “sokak kültürü”
nün en değerli yapıtaşları müzik, moda
ve sanat üretimini, “global pazar yeri”
konsepti altında, İstanbul’da ilk kez bir
festival kapsamında bir araya getirecek.
Biletler çok yakında Biletix’te”

Gazete arşivi
artık dijitalde
İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942
yılları arasında Türkiye'de yayınlanan
32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106
sayfayı elektronik ortama aktardı

isTanBul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Ak, Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Başkanlığının "Gazeteden

Tarihe Bakış Projesi" ve yürütülen çalışmalar hak-
kında açıklamalarda bulundu. İstanbul Üniversitesi
Merkez Kütüphanesinin sahip olduğu zengin koleksi-
yonların yanı sıra derleme niteliği taşıyan araştırma
kütüphanesi olması dolayısıyla Türkiye'de tek oldu-
ğunu ifade eden Ak, kütüphanede "Türkiye'nin kültür
ve bilgi hazinesi olarak" nitelediği yaklaşık 2 milyon
kitap bulunduğunu söyledi. Ak, "Merkez Kütüphane
ve Nadir Eserler Kütüphanesi koleksiyonunda yer
alan değerli eserlerin korunması, yıpranmasının ön-
lenmesi, kullanımının yaygınlaştırılması, kültürel mi-
rasın gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılması
ve ulusal ve uluslararası tanıtımı amacıyla Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı birçok çalışma
ve proje yürütülüyor. Bu çalışmalardan biri de ‘Gaze-
teden Tarihe Bakış’ projesidir." diye konuştu.

2012 yılında hazırlık başladı

Proje hazırlığının 2012 yılında başladığını, yoğun
emekle, yıpranan gazetelerin elden geçirilerek restore
edildiğini ve 2016 yılında dijital ortama aktarılmaya
başlandığını belirten Ak, üniversite olarak eserlerin
hem hamisi hem de kullandırıcısı olduklarını dile ge-
tirdi. Ak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Telif haklarına da
saygılı olarak ilk etapta 1928 ile 1948 yılları arasındaki
gazeteleri ele aldık. Bu çerçevede 55 gazeteden
32’sinin dijitale aktarımını tamamladık. Kalan 23 ga-
zete üzerine çalışmalar da devam ediyor. Projemiz
telif hakları çerçevesinde de ilerleyen yılları da kapsa-
yacak şekilde devam edecek. Türkçe yanında takip
edilen genel dillerin yanı sıra Osmanlı Devleti'nin
geniş coğrafyadaki yayılımı ve buralardaki farklı mil-
letlerden insanların yaşamasının doğal yansıması ola-
rak o günkü konuşulan hemen hemen bütün dillerde
ulusal ve yerel gazete burada yer alıyor. Bu vesileyle
sadece Türk okuruna değil tüm dünyadaki araştır-
macı ve ilgililere hizmet edecek büyük bir hazineyi ko-
laylıkla sunuyoruz."

Bilimsel metotlar uygulandı 

Prof. Dr. Ak, Türkiye'deki üniversitelerin tüm ilgili
akademisyen, öğrencilerinin yoğun taleplerini karşıla-
yarak coğrafi uzaklığı kaldırıp internet üzerinden eser-
lere ulaşmalarını sağladıklarını kaydetti.  Projeyle,
koleksiyonun gelecek nesillere korunarak aktarılması-
nın yanı sıra eserlerin de daha fazla yıpranmasını da
engellediklerini ifade eden Ak, "Kullanıcılar gazetele-
rin sayfalarına tıpkı basım olarak değil ORC tekniği
ile arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme
imkanı da sunuyoruz. Bu da, kullanımı hem hızlandı-
ran hem de çok kolaylaştıran bir teknik. Bu gazeteler
üzerinden toplumla ilgili hemen her konuya rahatlıkla
ulaşılabilecek. Bilimsel metotlar uygulanarak da araş-
tırmalar ortaya çıkacak." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaş 
denizleri aşacak

Bu yıl yaklaşık 32 milyon insanın seyahat
rotasında bulunan ve son yıllarda güçle-
nen, tatil severlerin ilgisini kazanan kruva-

ziyer turizmini tercih etmesi bekleniyor. Uluslararası
Kruvaziyer Birliği (CLIA) verilerinden derlenen  bilgi-
lere göre, 2009'da kruvaziyer yolcu sayısı 17,8 milyon,
2018'de ise 28,5 milyona ulaştı. Kruvaziyerle dünyaya
yelken açan yolcu sayısının ise 2020'de 32 milyona
yükseleceği tahmin ediliyor. Verilere göre, 2020'de
dünya genelinde CLIA üyesi kruvaziyerlerin, 300 ci-
varında hat yapması planlanıyor.

Seyahatlerin artması bekleniyor

Geçen yılın rakamları baz alındığında kruvaziyer ter-
cih edecek yolcuların yaklaşık yüzde 32'sinin Karayip-
ler, yüzde 17'sinin Türkiye'nin de dahil olduğu
Akdeniz, yüzde 11'inin diğer ülkeleri ziyaret etmesi
beklenirken, yaklaşık yüzde 11'inin de Avrupa'yı kru-
vaziyerle keşfedebileceği tahmin ediliyor. 2020'de Ak-
deniz bölgesine yapılan kruvaziyer seyahatlerinin
artacağı öngörülüyor. Kruvaziyer yolcularının yüzde
65'i gemiye biniş veya iniş limanlarında birkaç gün ge-
çiriyor ve kruvaziyer turizmi liman şehirlerinin ekono-
misine katkı sağlıyor.

Yaşayan bir insan hazinesi
Kırşehir'de ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'tan sonra'davulun efsanesi' olarak bilinen Adem
Göçer de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yaşayan İnsan Hazineleri' envanterine girdi. Adem
Göçer, "Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almak benim için onur vericiydi" dedi

Canlı performanlar olacak
Son olarak yerli sanatçıların da dahil
olduğu SonarLab by Red Bull progra-
mında önemli isimleri sanatseverler ile
buluşturan Red Bull Warm Up sanatçı-
larından TKO yer alacak ve elektronik
müziğe kattığı deneysel yaklaşımıyla
canlı bir performans gerçekleştirecek.

Jtamul ve beril21’in ikili projesi Millen-
nial Hug dinleyicilerle buluşacak. Funk,
disko ve soul karışımı setleriyle 90'lı
yılların sonlarından bu yana İstanbul
dans müziği sahnesinin merkezinde yer
alan Zozo da SonarLab by Red Bull
Sahnesi’nde performans sergileyecek."

Nuray Hafiftaş
türkülerde yaşıyor
Kariyeri boyunca 100'ü aşkın şarkı
sözü ve besteye imza atan ve yaklaşık
20 albüm yapan nuray Hafiftaş,
vefatının ikinci yılında anılıyor

TürK halk müziği sanatçısı ve
oyuncu Nuray Hafiftaş'ın vefatının
üzerinden iki yıl geçti. Hafiftaş, 8

Haziran 1964'te, Azerbaycan kökenli bir ailenin
kızı olarak bugün Ar-
dahan il sınırları içeri-
sinde yer alan Çıldır
ilçesinde doğdu. Ço-
cukluk yıllarında, aşık-
lık geleneğine sahip
ailesiyle İstanbul'a
yerleşen ve ilkokul eği-
timini İstanbul'da ta-
mamlayan Hafiftaş,
daha sonra İstanbul
Teknik Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı
bölümünde öğrenim
gördü. Sanatçı, öğ-
renciliği sırasında halk müziğinin yanı sıra, Batı
müziği ve Türk sanat müziği üzerine de eğitim
alırken üniversitenin ardından, İstanbul Bele-
diye Konservatuvarının icra heyetinde 4 yıl kad-
rolu devlet sanatçısı olarak görev yaptı. Aynı
dönemde bir süre İstanbul Radyosu'nda sözleş-
meli olarak çalışan Hafiftaş, çocukluğundan
beri ilgi duyduğu halk müziğindeki tavrını geliş-
tirdi ve bağlama eğitimi aldı. Birçok albüm çı-
karan sanatçı, imzasını attığı 100'ü aşkın söz ve
bestenin bazılarını kendi albümlerinde seslendi-
rirken, bazı bestelerini ise Kibariye, İzzet Yıldız-
han ve Yunus Bülbül gibi ünlü isimlere verdi.
Hafiftaş, Türk halk müziğinde çağdaş ve tekno-
lojiye açık bir yaklaşımda bulunsa da gelenek-
selden kopmadı. DHA

MUzIK fESTIvALI
oRTAMI CoSTURACAK

Kırşehir'de yaşayan evli
ve 4 çocuk babası Adem
Göçer, dün Beştepe Millet

Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenle-
nen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül
Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
elinden 'davul yapımı ve icrası' ödünü
aldı. Kentte ünlü halk ozanı Neşet Er-
taş'tan sonra, UNESCO tarafından
2003 yılında kabul edilen ‘Kültürel Mi-
rasın Korunması Sözleşmesi' kapsa-

mında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın
'Yaşayan İnsan Hazineleri' envanterine
Adem Göçer de girmiş oldu. Kentte
'davulun efsanesi' olarak bilinen Adem
Göçer, İl Kültür ve Turizm Müdürü
Halil Çalışır'ı ziyaret etti.Benim için
onur vericiAdem Göçer, 50 yıldır davul
çaldığını söyleyerek, "Babamın yanında
çok küçükken davul çalmaya başla-
dım. 50 yıldan bu yana davul çalıyo-
rum. 'Yaşayan insan hazineleri' ödülüne

layık görülmenin ise mutluluğunu yaşı-
yorum. Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden bu
ödülü almak benim için onur verici"
diye konuştu. Adem Göçer'i tebrik eden
Çalışır ise Çalışır, "Bu ödül Kırşe-
hir'imize hayırlı olsun. İnşallah bu ödül
sizin başarınızın devamını getirir. Bili-
yorsunuz siz özveri ile çalışıyorsunuz.
Ömrünüz uzun olsun, sağlıklı bir
yaşam diliyorum" diye konuştu. 

İSTANBUL
KURTLARINI

DÖKECEK
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İtalya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şam-
piyonası'nda Yasemin Adar gümüş madalyanın sa-
hibi oldu. Avrupa Güreş Şampiyonası 76 kilo
finalinde milli güreşçi Yasemin Adar, Rus rakibi
Ekaterina Bukina’ya yenilerek gümüş madalya ka-
zandı ve Avrupa ikincisi oldu. 55 kiloda ise milli gü-

reşçi Bedia Gün, bronz madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu, İtalya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şam-
piyonası'nda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya
kazanan Yasemin Adar ile 55 kiloda bronz madalya
elde eden Bedia Gün için tebrik mesajı yayımladı. 

2019- 2020 Süper Lig Cemil Usta Se-
zonu 22'nci haftasında Fraport TAV An-
talyaspor, pazartesi günü sahasında
Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Antalya Stad-
yumu'nda saat 20.00'de başlayacak
maçı, Arda Kardeşler yönetecek. Ziraat
Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselip
moral bulan kırmızı beyazlılar, ligde de
alt sıralardan kurtulmayı hedeflerken,
Kasımpaşa'yı yenerek sahasındaki 7
maçlık kazanamama durumunu sona
erdirmeyi hedefliyor. Teknik direktör
Tamer Tuna yönetimindeki Fraport TAV
Antalyaspor'un Kasımpaşa maçında
Veysel Sarı kart cezası, Bahadır Öztürk,
Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ve Adis
Jaovic sakatlığı nedeniyle forma giyeme-
yecek.

7 maçta 3 puan alamadı

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon oy-
nadığı 21 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik,
10 mağlubiyet aldı. Kırmızı beyazlılar 4
galibiyetin 3'ünü dış sahada elde etti.
Antalyaspor sahasında kazandığı tek
maçta, ligin 6'ncı haftasında Btc Turk
Yeni Malatyaspor'u 3- 0 yendi. Kırmızı
beyazlılar 141 gündür sahasında oyna-
dığı 7 maçta 3 puan alamadı. Antalyas-
por ligdeki deplasman galibiyetlerini de
1'inci haftadaki Göztepe maçında, 7'nci
haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde,
19'uncu haftadaki Yukatel Denizlispor
karşılaşmasında elde etti. Kırmızı beyaz-
lıların sahasındaki 5 maç ile deplasman-
daki 2 maçı da beraberlikle sonuçlandı.

Hatayspor, Akhisarspor maçının hazırlık-
larını Antakya Atatürk Stadı'nda basına ve
taraftara açık gerçekleştirdiği antrenmanla
sürdürdü. Teknik direktör Bayram Toysal
yönetimindeki antrenmanda oyuncular
dar alan, pas, hücum, savunma ve kon-
disyon çalışmaları yaptı. Bayram Toysal,
antrenman öncesi gazetecilere yaptığı
açıklamada, ligde ikinci yarının başlama-
sıyla beraber oynadıkları son 4 maçta al-
dıkları sonuçların kendileri açısından pek
de tatmin edici olmadığı belirterek, hasta-
lıklardan yakındı. Son haftalarda takım
oyuncularının yaşadığı hastalıklar nede-
niyle her maça 3-4 kişi eksik başlamak zo-
runda kaldıklarını kaydeden Toysal, "Bu
süreci iyi yönetmeye çalıştık. Fatih Kara-
gümrük maçında ortaya koyduğumuz
performansa bakacak olursak, bu kadar
eksiğin, bu kadar hastalığın kol gezdiği bir
takımda deplasmanda bana göre pozitif
oyun oldu" dedi.

Kayıp yaşamak istemiyoruz

Toysal, Akhisarspor karşılaşmasıyla ilgili
ise "Bu maçla ciddi bir çıkışın içinde ola-
cağız, buna inanıyorum. Futbolcu kardeş-
lerimiz de buna inanıyor. Bu haftaki
çalışmalarda çok özverili, istekli ve arzulu
olduklarını gözlemledim. İnşallah bir
daha kayıp yaşamayacağız. Mağlup ol-
madan bu ligi bitirmeyi hedefliyoruz" diye
konuştu. Toysal, takımda sakatlığı bulu-
nan Hamza Gür'ün kadroda yer alama-
yacağının da bilgisini verdi.

antalyaspor 
GaliBiyEtE HasrEt
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Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, bu akşam
Başkent ekibi MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

E ryaman stadı'nda saat
20.000'de başlayacak müca-
delede mete kalkavan düdük

çalacak. kalkavan'ın yardımcılıkla-
rını ise Ceyhun sesigüzel ile serkan
ok üstlenecek. ligde son 2 maçında
önemli puan kayıpları yaşayan Fe-
nerbahçe, mkE ankaragücü karşı-
laşması ile yeniden galibiyet sevinci
yaşamak istiyor. Başkent'ten kayıp-
sız dönerek moralli bir şekilde Gala-
tasaray derbisine çıkmak isteyen
Fenerbahçe, ateşli ankaragücü ta-
raftarı önünde sakinliği elden bı-
rakmayıp kart görmemenin
hesaplarını da yapıyor.

Rodrigues sakat

sarı-lacivertli ekipte ankaragücü
maçının hazırlıkları sürerken Garry

rodrigues'ten kötü haber geldi.
Dünkü antrenmanda sakatlanan ve
sol bacak üst arka adale alt ya-
pışma yerinde 2'nci derece kısmi
yırtık tespit edilen rodrigues, takı-
mını önemli maçlar öncesinde yal-
nız bıraktı. Öte yandan,
sarı-lacivertli ekipte Vedat muriç,
altay Bayındır ve luiz Gustavo sarı
kart ceza sınırında bulunuyor. 3
oyuncu kart görmeleri durumunda
gelecek hafta oynanacak Galatasa-
ray derbisinde forma giyemeyecek.

Hasan Ali hazır değil

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlığı
atlatarak 68 gün sonra Ziraat tür-
kiye kupası çeyrek finalinde oyna-
nan GmG kırklarelispor maçı ile
sahalara dönen Hasan ali kaldırım,

tam anlamıyla hazır hale gele-
medi. Geri dönüş süreci uzun
süren ve teknik heyetin tem-
kinli yaklaştığı Hasan ali
kaldırım, ankaragücü ma-
çında ilk 11'de görev
almayacak. tecrübeli
futbolcunun Gala-
tasaray maçında
ise ilk 11'de
görev alması
bekleniyor.

Zorunlu değişiklik
Fenerbahçe teknik Direktörü Ersun yanal,
ankaragücü maçında kadroda 1 zorunlu
değişiklik yapacak. sakatlığı bulunan
rodrigues'in yerine Deniz'e forma verecek
olan yanal'ın kaptan Emre Belözoğlu'nu
ise yedek soyundurması bekleniyor. ilk
11'de zorunlu olmadıkça değişiklik yap-

mayan yanal'ın ankaragücü maçına ise
şu 11'le çıkması bekleniyor: "altay, ısla,
serdar, Jailson, Deniz, Gustavo, ozan,
Dirar, tolga, kruse, Vedat" Diğer taraftan,
sarı-lacivertli takım bugün hazırlıklarını
tamamlayarak saat 16.30'da kalkacak
uçakla ankara'ya gidecek. 

İstanbul’da kosu zamanı
İstanbulAtaköy Atletizm Salonu'nda dü-
zenlenen basın toplantısına Türkiye Atletizm
Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar
ile Spor İstanbul Genel Müdürü Renay
Onur'un yanı sıra milli atletler Mehmet Çelik
ve Emel Şanlı Kırçın katıldı. 25'inci Balkan
Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası ve
3'üncü İstanbul Cup hakkında bilgi veren
TAF Başkanı Fatih Çintimar, "İstanbul ciddi
bir marka. Burada ne yaparsan yap gereken il-
giyi görüyor. Yarınki Balkan Şampiyonası'na
25 ülke katılım gösterecek. Balkan ülkeleri ve
dostları olacak. 20 ülke var ve 5 ülke de misa-
fir olarak katılacak. Ne kadar fazla katılım
olursa bizim sporcular için de o kadar iyi. 267
sporcu ile yapacağız. İstanbul'un 'salon cup'
dediğimiz, dünyanın en hızlı 800 metrecisi bu-

rada bizimle beraber olacak. Gelen sporcula-
rın birçoğu dünya sıralamasında üst sıralarda
yer alan isimler olacak. Burada ciddi bir atle-
tizm şöleni sunacağız. Buradaki her derece
dünya ve olimpiyat için ülkemiz adına bir mis-
yonu taşıyor" dedi.

Düzenlemede 1 adım öndeyiz

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı
düzenlemek istediklerini belirten Fatih Çinti-
mar, "2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyo-
nası'nda üç aday ülke var: Hollanda, Fransa
ve Türkiye. İlk elemede Fransa elendi. İkinci
eleme toplantısı İstanbul'da yapılacaktı ama
Hollanda burada yapılacağından dolayı ra-
hatsız oldu ve gelmeyeceğini iletti. Biz sunu-
mumuzu yaptık ve adaylıkta şu an yüzde 51

öne geçtik. 6 Mayıs'ta Paris'te son bir toplantı
yapacağız. Oraya oldukça geniş ve güçlü
ekiple gideceğiz. Dünya şampiyonası yapmış
bir ülkenin Avrupa şampiyonası da hakkı ol-
duğunu düşünüyorum. Umarım 2023 Av-
rupa Salon Atletizm Şampiyonası'na ev
sahipliği hakkını kazanacağız" ifadelerini kul-
landı.

Altın madalya alacağız 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk
sporcuların altın madalya kazanacağına inan-
dıklarını vurgulayan Çintimar, "2019 yılı içeri-
sinde Avrupa'da alınan madalyalara bakınca,
Cumhuriyet tarihi boyunca alınmamış ma-
dalyaların toplamından fazla madalya aldığı-
mızı görüyoruz. Hedefimiz olimpiyata 35-40

sayıda bir kota alabilmek. Olimpiyatta gümüş
ve bronzumuz var ama altınımız yok. Uma-
rım bu olimpiyatta bunu başaracağız. Altın
madalya alacağımıza inanıyorum" diye ko-
nuştu.

Olimpiyat kotası için önemli

Yarışlara katılacak tüm sporculara başarı dile-
ğinde bulunan Spor İstanbul Genel Müdürü
Renay Onur ise "Atletizm bireysel bir perfor-
mans sporu, bu yüzden ilgi ve rekabetin
odağı. Sınırların zorlanması, her gün aşılıyor
olması seyircilerin odağı haline getiriyor. Atle-
tizm en fazla takip edilen sporlardan bir ta-
nesi. Olimpiyatlarda en büyük payı alan branş
atletizm. Atletizmde gelecek olan başarılar
diğer branşları da olumlu etkileyecektir. Güzel
bir İstanbul maratonu izleyeceğimize eminim.
Tüm sporculara başarılar diliyorum. Kendile-
rini şaşırtan dereceler alarak olimpiyat kota-
ları alacağına inanıyorum" dedi. DHA

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda bugün 25'inci kez düzenlenecek Balkan Büyükler Salon
Atletizm Şampiyonası ve 3'üncüsü koşulacak İstanbul Cup öncesi basın toplantısı yapıldı

Süper Lig'de sahasında oynadığı son 7
maçta 3 puan kazanamayan Fraport TAV
Antalyaspor, pazartesi günü Kasımpaşa'yı
yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.
Kırmızı beyazlılarda, Veysel Sarı kart
cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare,
Yeta Kurtuluş ve Adis Jaovic sakatlığı 
nedeniyle forma giyemeyecek

Hatayspor çıkış
yakalamak istiyor
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S üper Lig'de yarın başlayacak 22'nci
hafta öncesi 16 puanla 17'nci sırada
bulunan Kasımpaşa, pazartesi günü

deplasmanda 19 puanla 15'inci basamakta
yer alan Fraport TAV Antalyaspor ile karşıla-
şacak. Kritik karşılaşmayla ilgili hazırlıklarını
anlatan İstanbul ekibinin 36 yaşındaki oyun-
cusu Ricardo Quaresma, tek hedeflerinin gali-
biyet olduğunu söyledi. Quaresma,
"Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Önem derecesi çok
yüksek bir maç oynayacağımızın farkındayız
çünkü bulunduğumuz durum itibarıyla Antalya
bizim rekabet ettiğimiz kulüplerden biri. O yüzden
orada puan kaybına herhangi bir tahammülümüz yok.
Oraya gittiğimizde de elimizden gelenin en iyisini yap-
maya çalışacağız çünkü zaten yeterince puan kaybettik
ve tehlike bölgesinin içerisindeyiz. Bulunduğumuz yerden
bir an önce çıkmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetler de
aynı zamanda tekrar özgüven kazanmamıza yardımcı
olacak. Bu yüzden Antalya karşısında galibiyet istiyo-
ruz" diye konuştu.

Oynamak isterim
Hafif sakatlığı bulunan Quaresma,
Antalya maçında forma giymek
istediğini belirterek, "Tabii her
şeyden önce takım gelir. Hem
teknik direktörümüzle hem
de doktorla konuşacağız.
Benim açımdan oynamakla
alakalı bir problem de yok
ve oynamak da isterim
fakat bu sadece benim ve-
rebileceğim bir karar değil.
Teknik direktörümüzle ve
doktorumuzla konuştuktan
sonra takım yararına en iyisi
hangisi olacaksa onu yapaca-
ğız" dedi.

Düşmen hattınDan çıkacağız
Daha önce küme düşme hattındaki bir takımda
oynamadığını dile getiren deneyimli orta saha, "Kariyeri-
min genelinde daha çok şampiyonluk için mücadele
eden takımlarda, büyük takımlarda oynadım. O yüzden
dürüst olmak gerekirse böyle bir durumda küme düşme
tehlikesi yaşayan veya bunun için savaşan bir takımda
daha önce bulunmadım. Hayat böyle, hayat size sü-
rekli bir şeyler öğretir ve ben de takım olarak bu du-
rumdan çıkacağımızı biliyorum, inanıyorum çünkü
bunu yapabilecek kaliteye sahibiz. En kısa sürede bu
durumdan kurtulmayı umuyoruz" ifadele-
rini kullandı.

kaliteyi 
yansıtamıyOruz
Takım olarak özgüven
problemi yaşadıklarını
vurgulayan Quaresma,
"Elimden geleni yap-
tım ve yapmaya da
devam ediyorum
çünkü kadromuza
baktığımız zaman
içinde bulunduğu-
muz durum anlaşıl-
ması zor bir durum.
Yeterince kaliteye
sahibiz ama belki
biraz özgüvenle ala-
kalı. Umarım önümüz-
deki maçı kazanıp, tekrar
özgüven tazeleyip yolu-
muza aynı şekilde devam
edeceğiz. Çünkü ne kadar kaliteli

olur-
sanız

olun futbol as-
lında biraz da kendinize
duyduğunuz güvenle ve
sahada kendinizi nasıl
hissettiğinizle alakalı.
Baktığınızda; sahip oldu-
ğumuz kaliteyi sahada
gösteremiyoruz, yansıta-
mıyoruz ya da işler sa-
hada istediğimiz gibi

gitmiyor. Bu da belki takı-
mın özgüvenini etkiliyor

ama umarım önümüzdeki
maçı kazanıp, tekrar bu özgü-

veni sağlayıp, yolumuza devam
edeceğiz" şeklinde konuştu.

çapa başarılı Olacak
Yeni teknik direktörleri Fuat Çapa'nın başarılı olacağına
inandığını belirten Portekizli yıldız, "Fuat Çapa tecrübeli,
vizyon sahibi ve farklı bir mantaliteye sahip bir teknik di-
rektör. Tabii ki şimdi konuşmak çok zor çünkü henüz bir
haftadır birlikte çalışıyoruz. Fakat gözlemlediğim kada-
rıyla başarılı olacağına inanıyorum çünkü sahip olduğu
mantalite, oynatmaya çalıştığı oyuna takım uyum sağ-
ladıkça yavaş yavaş daha da ortaya çıkacaktır diye dü-

şünüyorum. Başarılı olacaktır" dedi.

FutbOlun bana verebile-
ceği çOk şey var

Şu anda tek düşüncesinin Ka-
sımpaşa olduğunu söyle-

yen Quaresma, eski

kulübü Beşiktaş ile alakalı konuşmak istemediğini kay-
detti. Futbol oynamaya devam etmek istediğini aktaran
tecrübeli futbolcu, "Evet, şu anki fikrim futbola olabildi-
ğince devam etmek çünkü kendimi fizik olarak iyi his-
sediyorum. Futbola verebileceğim ve futbolun bana
verebileceği birçok şey olduğuna inanıyorum. O yüz-
den şu anda futbol oynamaya devam etmek niyetin-
deyim. Kasımpaşa'da oldukça mutluyum,
Kasımpaşa'da devam edip etmemek hem kulübün
isteğiyle alakalı hem de benim isteğimle alakalı
bir durum. Nisan ayı geldiğinde bunu oturup konu-
şabiliriz kulüple. Sahip olduğum sözleşmeye da-
yanarak bunu söylüyorum. Kulübün ve benim
fikrim örtüşürse tabii ki Kasımpaşa'da devam
etmek isterim çünkü burası gerçekten saygı du-
yulmayı hak eden, çok saygı duyduğum bir kulüp.
Her şeyiyle insanların gerçekten birbirine yar-
dımcı olduğu ve içinde bulunmaktan dolayı mutlu
olduğum bir yer. Ama tabii ki herkesin öncelikli
amacı takımı ligde tutabilmek ve burada mücadele
etmeye devam ede-

bilmek. Ondan
sonrası Kasımpa-

şa'da devam edip
etmemek, dediğim

gibi iki tarafa bağlı
bir süreç olarak geli-
şecektir. Daha sonra-
sında ne olacağını
açıkçası çok planlama-
dım, bunu sadece
Allah bilir" şek-
linde konuştu.

kasım-
paşa
ligDe ka-
lacak
Kasımpa-
şa'nın ligde
kalacağına
inandığını
belirten
Qua-
resma,
"Sa-
dece
fut-

bolda değil hayatta da her şey olabilir ama ben her
zaman olumlu düşünen bir insanım. Kasımpaşa'nın ligde
kalacağına inanıyorum. Benim açımdan Kasımpaşa'nın
ligde olmayacağı gibi bir durum söz konusu değil, onu
düşünmüyorum. O yüzden Kasımpaşa'yı ligde tuttuktan,
herkes elinden gelenin en iyisini yapıp çalışmalarını gös-
terdikten sonra ileride ne olacağını hep birlikte görürüz"
diye konuştu.

şenOl güneş iyi bir teknik aDam
Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı A Milli Takım Teknik Direktörü
Şenol Güneş ile ilgili de açıklamalarda bulunan Portekizli,
şu ifadeleri kullandı: "Evet, Şenol Güneş benim için ol-
dukça özel bir teknik direktör. Bununla alakalı defalarca
daha önce de konuştum, evet bazı tartışmalarımız olu-
yordu çünkü ben sürekli oynamak istiyordum. Bazen oy-
namak istediğim zamanlarda oyundan alınıyordum ki bu
oyunun bir parçası ve oldukça da anlaşılabilir ama belki o
anda sahip olduğum duyguyla verdiğim bir tepki. Genel
anlamda gerçekten çok iyi çalıştık ve çok saygı duydu-
ğum, oldukça iyi bir teknik direktör. Neleri farklı yapabile-
ceğimi gören bir teknik direktör. O yüzden ona da Türk
Milli Takımı'nda başarılar diliyorum. Bence
elemelerde oldukça önemli bir iş yaptı
ve milli takımı EURO 2020'ye götürdü.
Orada da başarılı olacaklarına inanı-
yorum. Tabii olur da Portekiz ile eş-
leşirlerse bir Portekizli olarak

Portekiz
Milli Takı-

mı'nı destekle-
yeceğim ama bu

maç dışında turnuva
boyunca umarım Türk Milli

Takımı tüm maçlarını kazanır, öyle ümit
ediyorum."

hayalim beşiktaş
Futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş ile yollarının ke-
sişebileceğini dile getiren Ricardo Quaresma,

dünya yıldızı vatandaşı Cristiano Ronal-
do'nun ileride siyah-beyazlılarda forma
giyip giymeyeceği yönündeki soruyu da
yanıtladı. Quaresma, "Eğer bir gün teknik
direktörlük yaparsam tabii ki Beşiktaş'ta
çalışmak isterim ama Ronaldo ile alakalı
Beşiktaş'ta oynar mı ya da gelir mi bu-
nunla alakalı hiçbir şey söylemem
mümkün değil çünkü Türkiye'de oyna-
mamış, bulunmamış bir oyuncudan
bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

DHA
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Milli takımdaki misyonunun sona erdiğini belirten
Quaresma, "Bir oyuncu olarak milli takımdaki mis-
yonumu doldurduğumu düşünüyorum. Ülkemin ta-

rihine geçecek bir kupada ülkeme, takıma hizmet
ettim. Bu oynanacak şampiyonayı daha önce ka-
zandım. Portekiz Milli Takımı iyi; genç ve kaliteli
oyuncuları var. Portekiz Milli Takımı'nı EURO

2020'de bir taraftar olarak destekleyeceğim
ve onların yanında her zaman bir ta-

raftar olarak bulunacağım"
dedi.

PorTekiz'de 
misyonumu doldurdum
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Deneyimli oyuncu, unutamadığı maçlarla ilgili soruya ise şu yanıtı
verdi: "Kariyerim boyunca yaşadığım bütün şampiyonluklar birbirin-

den özel. Hepsinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir tadı ve ayrı bir hissiyatı var.
Kulüple Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşadım. Kendi ülkemle, milli ta-
kımda bir Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Hepsini birbirinden ayırmak çok
mümkün değil. Hepsi çok özel. Belki Portekiz ile kazandığım Avrupa şampi-
yonluğunun tadı biraz farklı olabilir. Çünkü orada kendi ülkenize hizmet edi-

yorsunuz. Ülkeniz ile kazanılmış bir şampiyonluk var. Bende Türkiye'de
oynadığım maçlarda iz bırakan birçok karşılaşma var. Fenerbahçe ve Galata-
saray derbilerini sayabilirim. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar var.
İstanbul'da oynadığımız Benfica maçı unutulmazdı. İlk yarısını 3-0 yenik
kapattığımız maçın ikinci yarısında geri gelmemiz ve maçı 3-3'e getirme-

miz, o stattaki fantastik atmosfer, seyircilerin desteği, bütün oyuncu-
larımız hepsinin kalbiyle oynaması ve geri dönüşümüz; benim

açımdan unutulmaz bir maçtı. Türkiye'de bende iz bırakan
birçok maç var ama bir tane seçmek istersem Şampi-

yonlar Ligi'ndeki Benfica maçını ayrı bir yere
koyabilirim."

Her şampiyonluk

çok özel

DHA'ya verdiği röportajda Türkiye'de kendisine göste-
rilen ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydeden
Quaresma, "Her zaman bana gösterdikleri ilgi ve alakadan

dolayı Türk taraftarlarına müteşekkirim. Belki Portekizli oyun-
cuların oynama ve mücadele etme şekli, sahada gösterdikleri
karakter ve kendi karakterleri ile alakalı olabilir. Sahada her

zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her zaman
herkese çözüm üretmeye çalışırım. Belki sahip olduğum saha-
daki bu özellikler Türk taraftarları tarafından takdir ediliyor ve

seviliyor olabilir. Diğer Portekizli oyuncuların da sahada
gösterdikleri karakter, sorumluluk almaları, hata yaptık-

tan sonra yaptıkları hatayı kabullenip ona rağmen
mücadele etmeye devam etmeleri ve gösterdik-

leri duruş Türk taraftarların hoşuna gidi-
yor; o yüzden seviliyor olabilirler"

ifadelerini kullandı.

Türk 
taraftarlar çok özel 

BESIKTAS’I
CALISTIRMAK
ISTIYORUM



E senyurt’ta 14 Şubat'ı daha da özel bir
gün haline getirmek isteyen 70 çift,
aylar öncesinden randevu alarak

Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı’na akın
etti. Evlilik tarihlerinin özel olmasını ve
unutulmamasını isteyen çiftler, hayatlarının
en mutlu günlerinden birini ölümsüzleştir-
mek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.
Evlenmek için bugünü bekleyen çiftler, 14
Şubat'ı hayatlarının tarihi olarak evlenme
cüzdanına yazdırdı. Sabah saat 10.00'da
başlayan ve gün boyu süren nikah mera-
simlerinde 4 nikah memuru görev yaptı.
Günlük ortalama 25 nikahın kıyıldığı Esen-
yurt Nikah Sarayı’nda 14 Şubat’ta rekor bir
rakamla 70 çiftin nikah işlemleri gerçekleşti-
rildi. 

Mutluluk ve saadet diliyorum

Çiftlerin nikahlarını kıyarak mutluluklarına
ortak olan Esenyurt Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Cemal Güneysu, “14 Şubat Sevgili-
ler Günü’nün tüm Esenyurt’a ve ülkemize
sevgi, barış, mutluluk getirmesini diliyo-
rum. Evlenen çiftlerimize ömür boyu mut-
luluk ve saadet diliyorum” dedi.

corbacıaden corbacıaden
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1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

MEHMET ALİ ÇATAL
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Aşklarını özel bir günde ölümsüzleştirmek isteyen Esenyurtlu 70 çift, dünya
evine girmek için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü tercih etti. Esenyurt Belediyesi
Nikah Sarayı, Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerle doldu

ESENYURT’TA 70
CIFT EVET DEDI

Defne
Samyeli
özür
diledi
Cem Yılmaz'ın ken-
disinden ayrılma-
dan kızı yaşındaki
Serenay Sarıka-
ya'yla ilişki yaşa-
masına tepki
gösteren sunucu ve
oyuncu Defne Sam-
yeli, magazin bası-
nından özür diledi.
"Siz doğruları haf-
talar öncesinden
yazmıştınız ama
ben göremedim. O
haberleri işini sağ-
duyuyla yapan ar-
kadaşlar yapmış.
Konduramadım.
Beni mazur görün."
diyerek magazin
basınına karşı
mahcubiyetini dile
getirdi ve en başın-
dan beri haklı ol-
duklarını kabul
etmiş oldu. Bu
arada Serenay Sa-
rıkaya 28, Cem Yıl-
maz ise 48 yaşında.
Arada toplam 20
yaş fark var. 

Doğum
gününde

evlendiler

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Alma Kasanovic ile haya-
tını birleştirme kararı alan Mustafa Kaya, “Bugünü eşi-
min doğum günü olması sebebiyle seçtik. Mutluluğumuz
iki kat daha fazla şimdi” diye konuştu. Alma Kasanovic
ise, bugünün en güzel doğum günü hediyesi olduğunu
söyleyerek şunları ekledi, “Heyecanlıyım, mutluyum. Eşi-

min tarihi unutmaması için de bugünü seçtim.” Evlen-
mek için 14 Şubat’ı seçen Abdurrahman-Gülşah Ağın
çifti ise, evliliklerinin 14 Şubat tarihine denk gelmesin-
den dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Çift-
lere, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt
adına günün anısına kırmızı gül hediye edildi. 

Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve
Sanat Merkezi'nde düzenlenen
kahvaltılı toplantıya, ilçede görev
yapan garsonlar büyük ilgi gös-
terdi. Toplantıda, sadece İstan-
bul'un değil tüm İslam aleminin
göz bebeği Eyüpsultan'a hizmetin
önemine değinen Başkan Deniz
Köken sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu şehri sizlerle birlikte yönet-
mek, fikir ve düşüncelerinizi dinle-
yerek sizlerin sesi olmak istiyoruz.
Bu bizim için çok önemli. Zaman
zaman çeşitli derneklerle, sivil top-
lum kuruluşlarımızın temsilcile-
riyle, esnaflarımızla buluşuyor ve
onları dinliyoruz. Bundan sonra il
çemizdeki tüm meslek gruplarıyla

biraraya geleceğiz. Sizlerin fikir-
lerinizi, önerilerinizi, talep ve is-
teklerinizi bir havuzda
toplayacak ve ekibimizle birlikte
değerlendireceğiz. Bu anlamda
sizlerin de katkılarınızı bekliyo-
ruz. Her yıl milyonlarca turistin
ziyaret ettiği Eyüpsultan'da sizle-
rin hizmeti çok önemli. Sizlerin
görüşleri, önerileri, talepleri
bizim için çok değerli.”

Başkan garsonları göreve çağırdı


