
SESSiz DERbiDE

ziRVE YARıSı 

FIRSATÇILIK YAPMAYIN!

Süper Lig'in 26. haf-
tasında Galatasaray

ile Beşiktaş bu akşam karşı
karşıya gelecek. Koronavi-
rüs önlemleri nedeniyle 

seyircisiz oynanacak 
derbide her iki kulüpte 
sahadan galip ayrılarak,
zirve yarışından kopma-
maya çalışacak. I SAYFA 15

ç

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Koronavirüs nedeniyle talebin
arttığı hijyen ve gıda ürünle-

rinde yapılan haksız fiyat artışının
önüne geçmek için Gaziosmanpaşa
Belediyesi, ilçedeki işletmelere dene-
timlerde bulundu. Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta
da ekiplerle beraber denetime katıla-
rak esnaflara uyarılarda bulundu.
Usta, “Marketlerde,satış noktalarında
fiyatların farklılığına dikkat çekmek is-
tiyoruz. Bundan 1 hafta önce, 10 gün,
1 ay önceki fiyatlarla bugünkü fiyatla-
rın arasında fark var mı yok mu onu
kontrol ediyoruz” dedi. I SAYFA 5
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Başkan esnafı fiyat
konusunda uyardı

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. 

Türkiye’de halkın koronavi-
rüs konusunda duyduğu

kaygı ve korkulara Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca'nın vaka tespit 
ettikleri yönündeki açıklamasının
ardından küçük çaplı bir panik 
havası da eklenmiş durumda.
Panik yaşanan kentlerin başında
ise, 15 milyondan fazla insanın 
yaşadığı İstanbul geliyor. Koca’nın

açıklamasının ardından kentte 
birçok kişi marketlere ve eczanelere
akın etti. Özellikle kolonya, ıslak
mendil gibi hijyen ürünleri ile kuru
gıda malzemelerine gösterilen
yoğun talep sonucu raflar boşaldı.
Bu yüzden bazı marketlerde 
ürünler kişi başına sınırlı sayıda
satılmaya başlandı. Buna rağmen
halen birçok ürünü bulmak zor.
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EL DEZENFEKTANI BULMAK ZOR

Kentin sokaklarında maske
takan yurttaşların sayısında

da her geçen gün artış söz konusu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce
alınan önlemler kapsamında oluştu-
rulan özel ekipler, otobüs, metro,
tramvay gibi toplu taşıma araçlarını
her gün dezenfekte ediyor. Salgının
soğuk algınlığı ve grip ile benzer
özellikler göstermesi, kış ayının etki-

siyle bu hastalıklara yakalananlarda
“Acaba koronavirüs bulaştı mı?” 
endişesi yaratıyor. Yurttaşların en
büyük tepkisi ise hükümetin salgın
konusunda yeterli bilgilendirmede
bulunmadığı yönünde. Endişe 
içindeki vatandaşlara karşılık, halkın
bir kısmı da durumun abartıldığını
söyleyerek, herkesin sakin olması
yönünde görüş bildirdi.
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MASKE TAKANLARIN SAYISI ARTIYOR

SAYFA 5

Mert gelsin 
namert gelmesin

Bahattin DEMİRSAYFA 4

Koronavirüsü ile
mücadele 

Özgür TOPUZ SAYFA 9

Korona günlerinde
yaşamak

İlhami IŞIK

WHATSAPP’LA İLETİŞİM SAĞLANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, koronavirüs

tedbirleri kapsamında, 11 maddelik
genelgeyi 81 ile gönderdiklerini ifade
ederek, vatandaşların temasının 
olduğu alanlarda temizlik işlemlerinin
düzenli bir şekilde yapılması gibi 
tedbirlere ilave Çevre İhbar Hattı
oluşturduklarını söyledi. Kurum,
“Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi,
sokağında temiz
olmasını düşün-
düğü veya kirli-
likle ilgili ihbar
edeceği alanlara
ilişkin What-
sApp hattından
bilgilendirme ya-
pabilecekler”
diye konuştu. 
I SAYFA 7
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Tedbir için Çevre
İhbar Hattı kuruldu
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Hükümetin
yanlış ekonomi

politikalarını eleştiren
İYİ Parti Lideri Meral
Akşener, sosyal medya
hesabı üzerinden açık-
lamalarda bulundu.
Akşener, “Türkiye 
uluslar arası rekabetin
dışına itiliyor. Dünya
ekonomisinden 
aldığımız pay 2017 
yılında yüzde 1.06 iken
şu an yüzde 0.86'ya

düştü. Son altı yılda
milli gelirimiz yüzde 
21 azaldı. 2013'de 
12 bin 500 dolar olan
kişi başı milli gelirimiz
bugün 9 bin dolarda
takıldı. Son 6 yılda 
her bir vatandaşımız 
3 bin 500 dolar fakir-
leşmiş durumdadır.
İstihdam ve gelir 
yaratamayan gün ve
gün fakirleşen bir
Türkiye var” dedi.
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ISTANBULLU
ENDISE ICINDE

15 milyonu aşkın 
insanın yaşadığı 

İstanbul'u koronavirüs
paniği sardı. 

Yüz maskesi, el 
dezenfektanı 

gibi malzemeleri
bulmakta zorluk

çeken kent halkından
bazıları durumun

abartıldığını
düşünürken, 

bazıları ise 
önlemlerin 

yetersizliğinden 
endişeli

TURKiYE

İŞİMİZİ CİDDİYE ALIYORUZ

Beyoğlu Belediyesi kurduğu
Beyoğlu Özel Dezenfekte Ekibi

ile ilçe genelinde başlattığı dezenfekte
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmaları yakından takip eden 
Başkan Yıldız, “İlçemizde bulunan
tüm mekanlarda dezenfekte çalışması
yapıyoruz. Virüs tehdidi ve salgını ge-

çinceye kadar
haklımızla
birlikte çalışma-
larımızı sürdüre-
ceğiz. Bu konu
şakaya gelecek
bir şey değil. İşi-
mizi ciddiyetle
yapmaya devam
edeceğiz” dedi.  
I SAYFA 5
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Virüs konusu
şakaya gelmez

Murat Kurum

SON ANDA AK PARTİ’YE GEÇTİ

İYİ Parti’den istifa eden  ve 
AK Parti saflarına geçen 

Antalya milletvekili Çokal’ın önce
MHP’yle görüştüğü belirtildi. Kulis-
lerde Çokal’ın en başından bu yana
MHP’ye geçmek istediği istifasının
ardından MHP
ile görüşmeler
yürütüldüğü
ancak daha
sonra Dışişleri
Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun
araya girmesiyle
AK Parti’yi tercih
ettiği iddia
edildi. I SAYFA 7
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Hem AK Parti’yle
hem MHP’yle

Tuğba V. Çokal

FAKiRLESiYOR!
CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, 14 Mart Tıp Bayramı

nedeniyle bir kutlama mesajı yayın-
ladı. Sosyal medya hesabından
açıklama yapan Kılıçdaroğlu; “Sağ-
lık sisteminde uygulanan yanlış 
politikalara, oluşan aksaklıklara ve
yaşanan şiddet olaylarına rağmen;
gece gündüz büyük özveriyle görev
yapan tüm sağlık çalışanlarının 
14 Mart Tıp Bayramı’nı 
kutluyorum” ifadelerini kullandı.

14 MART’ı 
KUTLADı
ç

Kılıçdaroğlu

KORONAVİRÜS

PANiĞi

Herbalife Nutrition 
Kadınlar Basketbol Süper

Ligi’nin 21’inci haftasında 
oynanan derbi maçta Galatasaray
sahasında Fenerbahçe Öznur
Kablo’yu 80-77 mağlup etti. Bu
sonuçla sarı-kırmızılılar ligde üst
üste 6’ncı, toplamda ise 16’ncı ga-
libiyetini alırken, konuk takım lig-
deki 2’nci mağlubiyetini yaşadı.

ç

Haydar Ali Yıldız

BAŞHEKİMLE SOHBET ETTİ

Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün, 

ilçedeki doktorları ziyaret ederek 
14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Akgün, “Beni Türk hekimlerine ema-
net edin.” diyen Atatürk'ün övgüsüne
mazhar olmuş, her yerde ve her du-
rumda insan sağlığı için çalışan, tüm
doktor ve sağlık çalışanlarımızın 14
Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” dedi.
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Akgün doktorları
ziyaret edip kutladı

COCUKLAR iCiN ADALET iSTEDi
Kartal'da özel bir okulun

uyku odasında olay 
tarihinde 5 yaşında olan kız

öğrenciye cinsel istismarda
bulunan S.A., hakim

karşısına çıktı. Duruşma
öncesinde basın açıklaması
yapan Avukat Canan Sarı,

“Faillerin utanç içinde
yaşayacağı bir dünya için,

tüm kamuoyunun bu
davada takipçi olmasını

çocuklar için adalet talep
etmesini istiyorum” dedi

Duruşmada tanık olarak dinlenen
kampüs müdürü Selim Cüre,

olaya ilişkin “Mağdur çocuğun annesi ve
babası 6 Aralık 2017 tarihinde dilekçe
sundu fakat anaokuluna ilişkin sorumlu-
luğun bende olmadığını kendilerine ilet-

tim. Buna rağmen nezaketen görüştük.
Çocuğun iri yarı bir öğretmenden 
korktuğunu söylediler, aynı konuşmada
söz konusu kişinin sanık S.A. olduğunu 
belirttiler. Yetki ve sorumluluğun bende 
olmadığını söyledim” dedi. I SAYFA 3
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KAMPÜS MÜDÜRÜ “YETKiM YOK” DEDi

Örgütten 
kaçtı ailesine

kavuştu
Suriye'de
PYD/YPG terör

örgütünde faaliyet 
gösteren ve terör 
örgütünün korkunç 
yüzünü görerek örgüt-
ten kaçma planları
yapan H.D., İstanbul İl
Jandarma Komutanlığı
ekiplerinin ailesiyle
yaptıkları görüşmeler
neticesinde ikna edildi.
PYD/YPG terör örgü-
tünden kaçarak, Şanlı-
urfa Ceylanpınar'da
güvenlik kuvvetlerine
teslim olan H.D. 
İstanbul'da ailesiyle
buluşturuldu. I SAYFA 8
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Meral
Akşener

DiKKATLiYiZ! 
Koronavirüs salgını
sebebiyle sokağa 
yüzlerinde maskeyle
çıkan vatandaşların
sayısı artıyor. Basın
mensuplarına konuşan
vatandaşlar, “Sağlığımız
için dikkatliyiz” dedi.

Kemal 
Kılıçdaroğlu
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Y eşilay, tüm dünyada binlerce kişi-
nin yaşamını etkileyen koronavi-
rüsü nedeniyle yaptığı açıklamada 

sigara, nargile ve elektronik sigara kulla-
nanları uyardı. Sağlıklı yaşamın bir bütün 
olduğu yaklaşımıyla hem sağlıklı alışkan-
lıkların kazandırılması hem de bağımlılık-
larla mücadele edilmesi alanlarında 
faaliyetlerini sürdüren kurum, bağımlı 
grupların korona virüsüne karşı özellikle 
risk altında olduğunun altını çizdi. Tütün 
ve elektronik sigara, akciğer kanseri, solu-
num yolu hastalıkları gibi birçok sağlık 
problemine yol açarken, bu hastalıklara 
sahip bireyler korona virüs için riskli 
grupta yer alıyor. 

Vücudu olumsuz etkiliyor 

COVID-19’a karşı alınacak en temel ön-
lemlerden birinin tütün ürünlerinin ve 
elektronik sigaranın kullanımına son veril-
mesi olduğunu belirten Yeşilay Bilim Ku-
rulu Üyesi Doç Dr.H. Volkan Kara şunları 
söyledi: “Tütün, elektronik sigara, nargile 
ve ısıtılmış tütün ürünlerinin genel vücut 
sağlığına ve tüm organlarımızın fonksi-
yonlarına olumsuz etkileri olduğunu hepi-
miz biliyoruz. Tütün dumanı ve elektronik 
sigaralarda solunan aerosolü, bağışıklık 
sistemini baskılayarak fonksiyonlarını bo-
zuyor. Bu nedenle dumana maruz kal-
mak, akut ve kronik hastalıklara neden 
oluyor. Ayrıca duman akciğerde öksürük 
refleksini bloke ederek, ciddi enfeksiyon-
lara yol açabilen virüs ve bakterilerin solu-
num yolları ve akciğerde tutunmasını 
kolaylaştırıyor. Gelişmelerden görüyoruz 
ki, COVID-19’un vücudu yıktığı organ 

akciğer olarak karşımıza çıkıyor. Bu ne-
denle korona virüse karşı alınacak önlem-
lerin başında tütün ürünleri ve elektronik 
sigara kullanımına son vermek geliyor.” 

Pasif içiciler de risk altında 

Hastalığın ilk görüldüğü ve yüksek vaka 
sayılarına sahip Çin’de hastalığın sıklığı, 
tedaviyi geciktirme, etkisizleştirme ve 
ölüm oranlarında tütün kullanımıyla 14 
kat artışla somut ilişkili olduğunun aka-
demik çalışmalarla ortaya konduğunu 
vurgulayan Kara, “Aktif içiciler kadar 
pasif içicilerin de risk altıda olduğunu 
unutmamak gerekir.Böylesine ciddi bir 
toplum sağlığı sorunu tütün kullanımıyla 
hem kullanıcısı hem de pasif içiciler için 
daha ağır sonuçlar doğurabilir. Aktif içi-

cilere hem kendilerinin hem de sevdikleri-
nin sağlığı için bu riskli dönemi tütün 
elektronik sigara ve nargile kullanımını 
bırakma ve tam dumansız ortamlara 
geçme çağrısında bulunuyoruz” dedi. 

Bağışıklık sistemini zayıflatıyor 

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit 
Öztürk ise şunları söyledi: “Bağımlılıklar 
bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve bu ne-
denle her türlü hastalığa yakalanma ris-
kini artırıyor. Bu risk korona virüs gibi 
küresel çapta etkili bir virüs gündemde 
olduğunda daha da artıyor. Bağışıklık 
sisteminin zayıflığı tedavi sürecini gecik-
tirmesi ve tedaviyi güçleştirmesi gibi ne-
denlerle de sağlık için bir tehdit 
oluşturuyor. Üstelik bu etki bağımlılık 

yapıcı maddeler, ara sıra kullanılsa bile 
ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle virüslerden 
korunmak için bağımlılık yapıcı tüm 
maddelerden uzak durmak büyük önem 
taşıyor.” Yeşilay’ın 100 yıldır bilgili ve bi-
linçli bir toplum oluşturmak için çaba 
gösterdiğini belirten Öztürk, “Sağlığı bir 
bütün olarak ele almak gerekiyor. Beslen-
meden spora ve kişisel hijyene pek çok 
parametre sağlığı etkiliyor. Dolayısıyla bu 
gibi dönemlerde yetkili mercilerin uyarı-
larını dikkate almak, iyi ve dengeli bes-
lenmek ve zararlı alışkanlıklarla 
vedalaşmak gerekiyor. Böylece bu süreci 
en az zararla atlatmamız mümkün. Biz 
Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz ile 
bağımlılıklarından kurtulmak isteyen 
herkese destek olamaya hazırız. Bundan 
sonra da dumansız ve sağlıklı yaşam 
alanları için çalışmalarımıza aralıksız 
devam edeceğiz” dedi. 

Çocuklara öğretmek gerekiyor 

Yeşilay’ın Millî Eğitim Bakanlığı ile ortak 
yürüttüğü Türkiye Bağımlılıkla Müca-
dele Programından 
bahseden Öztürk, “Bu eğitim progra-
mında da anasınıfından itibaren sağlıklı 
yaşamı önceleyen, bağımlılıklarla ilgili 
eğitimler veriyoruz. Şimdi biz bu içerikle-
rimizi sosyal medya üzerinden de payla-
şacağız. Çocuklarımız hazır evdeyken 
sosyal medyayı yararlı bir şekilde kulla-
nabilirler. İçeriklerimizi özellikle çocukla-
rımızın izlemesini istiyoruz, çünkü bu 
nesil görerek ve duyarak daha iyi öğreni-
yor ve bu öğrenme daha kalıcı oluyor. 
Erken yaşta sağlıklı yaşamı öğrettiğinizde 
bu kalıcılık yaşam boyu devam ediyor ve 
bir yaşam şekline dönüşüyor” dedi.
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Gazete Damga 
Ýlan- Reklam Tarifesi 

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL 
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL  
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Özel haberlerde gazete fiyatı:         3 TL  

Çatalca  
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Dağıtım 
Şenol YENE - Salih DOĞAN 

Ali Burhan SİMSAR 
Hasan Eraslan YILDIRIM 
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YÖNETİM MERKEZİ 
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3 

Beylikdüzü / İSTANBUL 
GSM:  0533 025 04 19 

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Virüs estetiği etkilemedi
Dünyada hızla yayılan koronavirüsün, Türkiye’de de tespit edilmesiyle sanat, spor etkinlikleri, fuarlar gibi pek 

çok organizasyon ve toplantı iptal ediliyor. Ancak estetik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor
ESTESANTE Clinic sahibi Şeb-
nem Demir, “Dünyada da ya-
yılmasını istemiyoruz ancak şu 

an Türkiye, diğer ülkelere göre çok daha 
güvenli. Bunu gören yabancılar, estetik 
operasyonları için Türkiye’yi tercih edi-
yor” dedi. Türkiye’nin sağlık turizminde 
önde giden bir ülke olduğunu ifade eden 
Demir, “Türkiye’de zaten operasyonları 
daha kaliteli ve ucuza yapıyoruz. Kora-

naya karşı aldığımız önlemlerle bunu bir 
fırsata dönüştürebiliriz” diye konuştu. 

15 dakikada estetik 

Demir, son dönemin popüler estetik ope-
rasyonları hakkında da bilgi verdi. Özel-
likle işlem süresi kısa olan, hemen 
iyileştiren ve kişiyi sosyal ortamından ko-
parmayan uygulamaların sıkça tercih 
edildiğini belirten Demir, “Şu an biyolo-

jik olarak insan vücuduna uyumlu iplerle 
cildin gerilerek sarkma, gevşeme ve kırı-
şıklık şikâyetlerinin ortadan kaldırılması 
işlemi olan askılama uygulamalarını çok 
yapıyoruz. 15-20 dakika, en fazla bir saat 
içinde uygulama bitiyor” dedi. 

Badem göz çok sevildi 

Badem göz uygulamasının çok sevildiğini 
aktaran Estesante clinic Dr. Nedim Bu-
dakoğlu, “İp askıyla 10 dakikada yapılı-
yor, şişliği bir gün sürüyor. İki yıl 
kullanılabiliyor” diye konuştu. Hemen 
yapılması nedeniyle tercih edilen badem 
göz uygulaması operasyon sonrası beğe-
nilmediğinde geri almanın kolay olması 
da uygulamanın tercih edilmesinin en 
önemli nedeni. Uygulama, 20-70 yaş ara-
sında herkese yapılabiliyor. 

Yüz küçültüyorlar 

Budakoğlu, bir diğer popüler uygulama-
nın kimyasal bişektomi olduğunu söy-
ledi. Bu uygulamayla yüzün 
küçültüldüğünü aktaran Budakoğlu,  
4-6 seans süren uygulamanın sonucunda 
2 yıla kadar etkisinin devam ettiği bilgi-
sini verdi. Irk, din, yaş, meslek fark et-
meksizin her kadının estetik uygulamaları 
sıkça tercih ettiğini ifade eden Buda-
koğlu, “İş kadınından ev kadınına her ke-
simden hastamız var. Hatta eve temiz- 
liğine giden kadınlar bile geliyor” dedi. 

Salgının sosyal 
medyaya etkisi

SOSYAL CRM ve sosyal veri analizi 
şirketi Adba Analytics, The Brand Age 
Dergisi ile birlikte 21 Ocak – 11 Mart 

2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, sos-
yal medya kullanıcılarının koronavirüs ile ilgili 
paylaşımlarını ve konuşmalarını analiz etti. Çin’in 
Wuhan kentinde ilk vakanın görülmesiyle hızla 
yayılan koronavirüs, ölü sayısının artışıyla insan-
ları paniğe sürükledi. Sosyal medya kullanıcıları 
salgın ile ilgili güncel gelişmeleri ve vaka sayısını 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başta olmak üzere 
çeşitli kuruluşların resmi hesaplarından takip etti. 
Dünya’yı adeta paniğe sürükleyen salgın ile ilgili 
sosyal CRM ve veri analizi şirketi Adba Analytics, 
The Brand Age dergisi ile birlikte Twitter, You-
Tube, forum siteleri, bloglar ve haber sitelerindeki 
paylaşımları; Türkçe, İngilizce, Almanca, Ja-
ponca, Rusça, Portekizce, İtalyanca, Fransızca, 
İspanyolca, Çince, Arapça ve Farsça dillerinde 
yapılan paylaşımları da kapsayarak analiz etti. 
Koronavirüsü hakkında sosyal medya kullanıcıla-
rının dünya genelinde yaptığı paylaşımlar 275 
milyonun üzerine çıkmıştır. En çok paylaşım 
adedi sırasıyla Japonya, ABD ve Güney Kore lo-
kasyonlarından yapılmıştır. 
 
En Çok Paylaşım Yapan Ülkeler: 
Japonya: %23,13 
Amerika: %22,53 
Güney Kore: %3,52 
Britanya: %3,33 
Fransa: %3,15 
Brezilya: %3,10 
Çin: %2,97 
Malezya: %2,60 
Tayvan: %2,34 
İtalya: %2,31 
Türkiye: %2,20 

NARGILE ICMEYIN!
Yaşanan koronavirüs (COVID-19)gündeminde iyi ve sağlıklı yaşamın önemine yine dikkatleri çeken Yeşilay, korona virüse 

karşı alınacak önlemler arasında tütün, elektronik sigara ve nargile kullanımına son verilmesi olduğunu açıkladı

NARGİLE içilirken tek kul-
lanımlık ağızlık hij-
yen önlemi gibi 

uygulanıyor. Ancak 
aynı nargileyi farklı 
zaman aralıklarıyla 
farklı kişilerin kul-
lanması tek kulla-
nımlık ağızlık olsa 
da nargile suyu ve 
hortumun iç kı-
sımlarında barına-
bilecek 
mikroorganizmalar 
yönünden enfeksiyon 
riski taşıyor. Aynı anda bir-

den fazla kişinin içebileceği şekilde 
tasarlanan nargileler ise 

başta solunum yolu en-
feksiyonları olmak 

üzere bir kısım en-
feksiyonların yayı-
lımında önemli 
bir risk faktörü 
olarak değerlen-
diriyor. Veriler 
nargilelerin özel-

likle ortak kullanıl-
masının bulaşıcı 

hastalıkların transferi 
için risk oluşturduğunu 

gösteriyor.

Nargile virüsü yaygınlaştırabilir 

Adba Analytics, The Brand Age  
Dergisi ile birlikte 21 Ocak –  

11 Mart 2020 aralığını baz alarak 
hazırladığı raporda, sosyal medya 

kullanıcılarının koronavirüs ile  
ilgili paylaşımlarını ve  

konuşmalarını analiz etti



İ stanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mah-
kemesi'nde görülen ikinci celseye sanık 
S.A., mağdur çocuğun annesi Y.A. ile 

babası F.A. ve taraf avukatları katıldı. Kadın 
ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) 13 
kadın avukat da mağdur çocuğun ailesine 
destek olmak için duruşma salonunda yer 
aldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen 
kampüs müdürü Selim Cüre, olaya ilişkin 
“Mağdur çocuğun annesi ve babası 6 Aralık 
2017 tarihinde dilekçe sundu fakat anaoku-
luna ilişkin sorumluluğun bende olmadığını 
kendilerine ilettim. Buna rağmen nezaketen 
görüştük. Kendileri bana bu görüşme sıra-
sında çocuğun normalde hayat dolu ve ne 
neşeli bir çocuk olduğunu ancak son gün-
lerde davranışlarında bir değişiklik oldu-
ğunu ifade ettiler. Çocuğun iri yarı bir 
öğretmenden korktuğunu söylediler, aynı 
konuşmada söz konusu kişinin sanık S.A. 
olduğunu belirttiler. Yetki ve sorumluluğun 
bende olmadığını söyledim" dedi. 

Yanlış kararda kurum bedel öder 

Tanık Cüre söz konusu görüşmede ailenin 
kendisine cinsel istismardan bahsetmedi-
ğini, kamera kayıtlarını görmek istediklerini 
ifade etti. Cüre “Kamera görüntülerini diğer 
çocukların özel hayatı gereği izletemeyece-
ğimizi, havuz ve dersliklerde de zaten yönet-
melik gereği kamera bulunmadığını 
belirttim. Görüntüleri savcılık kararıyla ala-
bileceklerini söyledim. Bana sanığı işten çı-
karmam gerektiğini söylediler. Ben de bu 
yetkinin bende olmadığını yanlış bir karar 
vermemiz halinde kurum olarak bir bedel 
ödeyeceğimizi söyledim" diye konuştu. 

Çocuklarla yakın temasta bulunuyordu 

Tanık İnci Yazıcı ise, olay tarihinde okulda 
İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığını 
dile getirerek, “Benim olaya ilişkin herhangi 
bir görgüm bulunmamaktadır. Mağdur ço-
cukla yemekhane koridorlarında karşılamış-
tım. Kendisi Eylül-Ekim ayı içerisinde diğer 
öğrenciler gibi mutlu mesut şekilde geli-
yordu. Mağdurda Ekim-Kasım ayları civa-
rında bir durgunlaşma gözlemledim. Hatta 
bu konuda bir çalışma yapmak istedim. 
Kendisi normalde boyama yaptırdığımda 
hevesle katılırdı. Ancak bahsettiğim dönem-
lerde bu çalışmaları yapmıyordu. Çocuk 
sonrasında okula gelmemeye başladı. Sanık 
ile çocuğu baş başa görmedim. Sanık diğer 

çocuklarla konuştuğu esnada yakın temasta 
bulunuyordu. Bu sadece beden derslerinde 
değil genel olarak bahçede çocukları kuca-
ğına aldığına şahit olmuştum" şeklinde ko-
nuştu. 

Suçlamaları kabul etmedi  

KADEM avukatları sanığın tutuklanmasını 
talep ederken, sanık avukatı aleyhe olan hu-
susları kabul etmediğini dile getirdi. Sanığa 
söz verilince “Önceki ifadelerimi tekrar edi-
yorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmi-
yorum" dedi. 

Duruşma ertelendi 

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sa-

nığın tutuklanma talebini reddederek sanık 
hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin deva-
mına karar verdi. Heyet, eksikliklerin gideril-
mesi için duruşmayı erteledi. 

Fail utanç içinde yaşasın 

Duruşma öncesinde KADEM adına basın 

açıklaması yapan Avukat Canan Sarı, 
“Masum çocukların değil, faillerin utanç 
içinde yaşayacağı bir dünya için, tüm ka-
muoyunun bu davada takipçi olmasının, 
çocukların ve ailelerin adalet arayışında 
yanlarında durmasının önemine tekrar  
dikkat çekiyoruz" dedi.
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GÜNCEL 3

PENDİK'TE otomobil yanarak 
kullanılmaz hale geldi. Olay, 
saat 05.00 sıralarında Sanayi 

Mahallesi Sabiha Gökçen Havalimanı 
bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya 
göre, havalimanı istikametine giden oto-
mobilden çıkan dumanları fark eden sü-
rücü, aracı yol kenarına çekti. 
Otomobilden bir anda alevler yüksel-
meye başladı. Sürücünün ihbarı üzerine 
olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk 
edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 
yangın söndürülürken yanan otomobil 
kullanılmaz hale geldi. Otomobil yangını 
nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı is-
tikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 

Pendik'te  
otomobil yangını 

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 otomo-
bilin karıştığı zincirleme trafik 
kazasında 3 kişi yaralandı. Yara-

lılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle 
D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu 
oluştu. Kaza, Sefaköy, D-100 Karayolu 
Bakırköy istikametinde meydana geldi. İd-
diaya göre, Sefaköy'den Bakırköy istika-
metine gitmekte bir otomobil, D-100 
Karayolu üzerinde arızalandı. Sürücüsü 
tarafından yol kenarına çekilen otomobile 
arkasından gelmekte otomobillerin vur-
ması sonucu 5 otomobilin karıştığı zincir-
leme trafik kazası meydana geldi. Kazada 
3 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin 
haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay ye-
rinde yapılan 3 yaralı ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 
 Karayolu  Bakırköy istikametinde trafik 
yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomo-
billerin kaldırılmasıyla trafik normale 
döndü.

Sefaköy’de  
zincirleme kaza 

BEYOĞLU'NDA bir kişi sabah 
satın aldığı otomobiliyle önce 
telefonla konuşmak için yol ke-

narında duran kişinin otomobiline sonra 
da lüks cipe çarparak kaza yaptı. Yeni al-
dığı aracıyla kaza yapan kişinin çarptığı 
lüks cipin sahibi oradan tesadüfen geçen 
arkadaşı çıktı. Kaza dün saat 17.00 sıra-
larında meydana geldi. Sabah satın al-
dığı otomobili ile Sazlıdere Caddesi'nde 
giden ilerleyen sürücü virajı alamayıp 
kullandığı otomobilin kontrolünü kaybe-
dince telefonla konuşmak için yol kena-
rında duran kişinin otomobiline çarptı. 
Daha sonra savrulan otomobil yolun 
karşı şeridinden gelen lüks cip ile kafa ka-
faya çarpıştı. Cip sürücüsü kazayı yara 
almadan atlatırken aracına çarpan oto-
mobilin içindeki yaralının arkadaşı oldu-
ğunu görünce büyük şok yaşadı. Kazada 
başını cama çarpan sürücü çevredekile-
rin haber vermesi üzerine olay yerine 
gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Kaza nedeniyle yoğun trafiğin oluştuğu 
cadde, araçların çekici ile kaldırılmasının 
ardından normale döndü. Cip sürücüsü-
nün Libyalı iş insanı Mustafa Ali Mus-
tafi olduğu ve zaman zaman ticaret için 
İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Yeni arabasıyla 
kaza yaptı! 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar 

Kartal'da özel bir okulun uyku odasında olay tarihinde 5 yaşında olan kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan yüzme öğretmeni 
S.A., hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde basın açıklaması yapan Avukat Canan Sarı, “Masum çocukların değil, faillerin utanç içinde yaşayacağı bir 
dünya için, tüm kamuoyunun bu davada takipçi olmasının, çocukların ve ailelerin adalet arayışında yanlarında durmasını istiyoruz” dedi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından hazırlanan iddianamede, olay 
tarihinde 5 yaşında olan 7 yaşındaki 
S.A.A.'nın özel bir okulda okumaya başla-
dıktan bir süre sonra ailesi tarafından fark 
edilen davranış değişiklikleri yaşadığı be-
lirtiliyor. S.A.A.'nın gece yalnız başına uyu-
yamaması, kekemelik göstermeye 
başladığı, ailesine yüzme öğretmeni 
S.A.'nın kendisine yönelik cinsel istismar 
olayını anlattığı, ailenin şikayeti üzerine öğ-

retmen hakkında soruşturma başlatıldığı 
anlatılan iddianamede, Çocuk İzleme Mer-
kezi (ÇİM) tarafından hazırlanan 
raporda,çocuğun yaşadığı olaydan ötürü 
psikolojik olarak etkilendiği belirtiliyor.  İd-
dianamede, şüphelinin, "12 yaşından 
küçük çocuğun cinsel istismarı" ve "12 ya-
şından küçük çocuğun hürriyetinden yok-
sun bırakılması" suçlarından 9.5 yıldan 
17.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılması isteniyor. 

COCUKLAR ICIN ADALET!

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracın-
dan inen bir kişi köprüden atladı. Sahil gü-
venlik ve deniz polisinin atlayan kişiyi 
denizde arama çalışmaları devam ederken, 
Ankara istikametinde trafik yoğunluğu ya-
şandı. Olay saat 09.00 sıralarında Fatih sul-
tan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde 

meydana geldi. İddialara göre köprü orta-
sında duran minibüsten inen bir kişi köprü-
den aşağıya atladı. İhbar üzerine polis 
ekipleri sevk edilirken, deniz polis ve sahil 
güvenlik ekipleri de denizde arama başlattı. 
Polis ekipleri köprü üzerinde bırakılan mini-
büs çevresinde güvenlik önlemi aldı. Köprü 

altında balık tutan Ali Akça "Köprünün üze-
rinde aracı gördüm, bozuldu zannettim. Polis 
ekipleri geldi, sahil güvenlikte arama yapı-
yor" diye konuştu. Sahil güvenlik ve deniz 
polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalış-
maları devam ederken, Ankara istikametinde 
trafik yoğunluğu yaşandı. 

KARTAL'DA asker uğurlaması için 8 
katlı metruk binaya bayrak asmaya 
çıkan kişiler, çürümüş ceset buldu. 
Asker uğurlaması için bir araya gelen 
mahalleli, Çanakkale Caddesi'ndeki 
bir site içerisindeki 8 katlı metruk bi-
nanın 3. katına bayrak asmaya çıktı. 
Binadan yoğun bir kokunun gelmesi 
üzerine farklı bir daireye giren kişiler 
cesetle karşılaştı. Durumun bildiril-
mesi üzerine olay yerine polis ekibi 
sevk edildi. Olay yeri inceleme ekip-
leri ve cumhuriyet savcısı ceset üze-
rindeki incelemelerini tamamladı. 
Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi. Yapılan incelemeler neti-
cesinde yapılan ilk değerlendirmede, 
cesedin yaklaşık 4 aydır olay yerinde 
bulunduğu anlaşıldı. Cesedin çürü-
mesi nedeniyle cinsiyet ve kimlik tes-
piti yapılamadı. Ölüm nedeni, cinsiyet 
ve şahsın kimliği yapılacak otopsinin 
ardından netlik kazanacak.

Metruk binadan 
ceset çıktı

ŞARKICI Yaşar İpek'in özel 
hayatını anlattığı iddiasıyla 
Seren Serengil'e açtığı bo-

şanma davasının ilk duruşması İstan-
bul Aile Mahkemesi'nde 
görüldü. Duruşmaya şarkıcı Yaşar 
İpek, sunucu Seren Serengil ve tarafla-
rın avukatları katıldı. Dava dosyasında 
gizlilik kararı bulunan ve yaklaşık 2 
saat süren duruşmanın ardından, ta-
raflar duruşma salonundan çıktı. Basın 
mensuplarının sorularını yanıtsız bıra-
kan Şarkıcı Yaşar İpek, açıklama yap-
mak istemediğini söyledi. Seren 
Serengil de duruşma çıkışı gazetecilere, 
''Arkadaşlar dava dosyasında gizlilik 
kararı ve yayın yasağı var. O yüzden 
açıklama yapmam yasak'' ifadelerini 
kullandı. Mahkeme hakimi, tanıkların 
dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Şarkıcı Yaşar İpek'in sunucu Seren Serengil'e açtığı boşanma davasının ilk duruşması görüldü. Mahkeme, 
duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi. Duruşma için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sara-

yı'na gelen Seren Serengil, duruşma çıkışı dava dosyasında yayın yasağı ve gizlilik olduğunu belirtti

Boşanma davasında gizlilik kararı

İDDİANAMEDEN

Dava dosyasında  
gizlilik kararı bulunan 

ve yaklaşık 2 saat 
süren duruşmanın  
ardından, taraflar  

duruşma salonundan 
çıktı.

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği otomobil, 
içinde oturan kişilerin bulunduğu 

park halindeki bir araca çarptı. Olayda 3 kişi 
yaralanırken, kaza yapan otomobilin kadın 
sürücü şoka girdi. 
Kaza, saat 20.30 sıralarında Maltepe Fındıklı 
Mahallesi Başıbüyükyolu Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Melek Çiftçi'nin kullandığı 59 
UZ 319 plakalı otomobil, sürücüsünün direk-

siyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden 
çıkarak içinde oturan kişilerin bulunduğu 
cadde üzerinde park halindeki 59 TE 029 pla-
kalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekip-
leri, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırdı. 
Olayda 3 kişi yaralanırken, kaza yapan oto-
mobilin sürücüsü Melek Çiftçi, uzun süre 
şoktan kurtulamadı. Sedyeye yatmak isteme-
yen yaralı sürücü, vatandaşlara kaza yaptığı 

otomobilini sordu. Yaralılar, olay yerine gelen 
ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mahalle 
sakini kazanın yaşandığı caddeden geçen oto-
mobillerin çok hızlı olduğunu, bu nedenle ka-
zaların çok yaşandığını söyledi. 
Kazayı gören bir kişi, “Tam net göremedim 
ama orada iki kişi sohbet ediyorlardı. Duran 
arabaya dengeyi, direksiyon hakimiyetini kay-
betti, vurdu. Duran arabada 2 kişi, bir de bir 
bayan var." dedi. DHA 

Önce kaza yaptı sonra şoka girdi



G aziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenle-
diği yarışmada ilçedeki okullarda
okuyan 35 ortaokul öğrencisi birbirin-

den güzel yorumlarıyla İstiklal Marşı'nı
okudu. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat
Merkezinde gerçekleştirilen programa Gazi-
osmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zeke-
riya Eroğlu, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim
Müdürü Yusuf Uzantı, mahalle muhtarları,
sivil toplum kuruluşu başkanları, ilçe proto-
kolü, minikler ve aileleri katıldı. Program ön-
cesi, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin
çizgilerle anlatıldığı “Mehmet Akif'in 
Çizgisi” isimli karikatür sergisinin açılışı 
gerçekleştirildi.

Öğrenciler alkış aldı

İstiklal Marşı'nın duygusunun ve anlamının
daha iyi anlaşılması için yapılan yarışmada
öğrencilerin milli marşı coşkuyla okuması sa-
londakilerden alkış aldı. Programda Beren
Kaya isimli öğrenci de İstiklal Marşı’nı işaret
diliyle okudu. Yarışmanın birincisi Özel Şefkat

Gaziosmanpaşa Eğitim Kurumları'nda oku-
yan Elif Şifa Aksoy olurken, ikinci Gazikent
Ortaokulu'ndan Hanife Gözde Polat, üçüncü
ise Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu'ndan
Özge Kaptan oldu. Gösterdikleri başarı sebe-
biyle birinci Elif Şifa Aksoy'a bisiklet, ikinci
Hanife Gözde Polat'a tablet, üçüncü Özge
Kaptan'a kulaklık hediye edildi. Programa ka-
tılan tüm öğrencilere de saat hediye edildi.

Birinci olmak güzel bir duygu 

Daha önce sahne tecrübesi olmasına rağmen
heyecanlandığını dile getiren birinci Elif Şifa
Aksoy, "Çok mutlu oldum. Birinci olmak çok
güzel bir duygu. Daha önce sınıfta okudum.
Bugün okuldaki İstiklal Marşı'nı anma prog-
ramında on kıt'asını okudum. Evde de çalış-
tım. Aslında ben sahneyi ana sınıfından beri
çok tecrübe etmiştim. Ama yine de heyecan-
landım. Bir de bu bir yarışma. O yüzden duy-
gular daha da farklı oluyor " diye konuştu.

Oyun oynamadı çalıştı 

Yarışmaya hazırlanırken çok çalıştığını söyle-
yen ikinci Hanife Gözde Polat, "Çok güzeldi.
Ben bu kadar büyük bir başarı beklemiyor-
dum aslında. İlk üçe giremem zannediyor-
dum. Çok çalışmıştım. Birden Gazikent
Ortaokulu deyince de çok sevindim. Çok
mutluyum. Evde çok fazla okudum. Annem
artık kızıyordu. Sınıfta arkadaşlarımla oyun
oynamak yerine çalışıyordum. Bu şekilde ha-
zırlanmalar sayesinde kazandım. Çok heye-
canlandım" dedi.
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G ündem o kadar hızlı değişebiliyor
ki, belirli bir konuda yazılan, söyle-
nen şeyler kısa sürede buhar olup

uçuyor. İktidarın ekonomi, dış politika,
toplumsal/siyasal baskı başlıkları altında
açmazlar içinde oludğu ve ufukta değişi-
min görüldüğündan bahsederken, korona
virüsü her şeyin önüne geçti. Salgının bo-
yutlarının ulaştığı nokta zaten yeterince ür-
kütücü ancak konunun uzmanlarına göre
'bu daha başlangıç' bile olabilir. Bu konuda
herkesten önce ve herkesten çok uzman,
yetkin kişi ve kurumlar konuşmalı.

***
Bizim gibi politik yorum ve analizler ya-

panlar ise konunun bağlamına ve etiğine
göre yazabilir, konuşabilir. Mesela devletin
küresel boyutta 'pandemi' olarak ilan edilen
ve doğal olarak Türkiye'de de görülen sal-
gınla ilgili stratejisi ve uygulamalarıyla il-
gili şeyler söyleyebiliriz. Tabii bunu
yaparken, konunun dolaysız bir biçimde
insan sağlığı yani hepimizin sağlığıyla ala-
kalı olduğunu bir an bile unutmamak ciddi
bir sorumluluk. Bu durum her türlü ana-
lizde, eleştiride geçerli. Överken de yerer-
ken de objektif kalmaya çalışmak
gerekiyor özetle...

***
Bu kıstaslar çerçevesinde, iktidarın ko-

rona virüsü politikasını el al-
maya çalışalım.Sosyal medyada, korona
virüsü salgınının aslında Türkiye'de daha
yaygın olduğu ve bunun gizlenmeye çalı-
şıldığı yönünde çokça yorum yapılıyor. Bu
belki de doğrudur ancak muhalif çevrele-
rin de kimi zaman açıkça kimi zaman
kendi aralarında dile getirdiği bir gerçek-
lik var: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu
süreci, mevcut iktidardan uzun zamandır
görülmemiş bir yöntemle yürütüyor. Her
şeyden önce, bilimsel tutumdan hayli

uzaklaşmış ve hatta alanındaki en iyi
bilim adamlarına alerji derecesinde kötü
davranan bir iktidar portresi zihinlere ka-
zınmışken, korona virüsü konusunda Sağ-
lık Bakanlığı'nın bir 'Bilim Kurulu'
kurması en azından biçimsel olarak
doğru bir adım. Bakan Koca bu kurul ile
toplantılar yaparak toplumu bilgilendiren
açıklamalar yapıyor. Biçimin doğru olma-
sının yanı sıra yine alışılagelmedik şe-
kilde bir bakan bir meselede inisiyatif
almış görünüyor. Her konunun icraatçısı
görünümündeki Cumhurbaşkanı, Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildik-
ten sonra ilk kez bu denli ciddi bir
meseleyi, bir bakana bıraktı belki de.
Açıklanan ve görünen adımlar, önlemler
toplumun böyle zamanlarda ihtiyaç duy-

duğu 'güven' duygusunu vermeye yönelik.
En azından 'güvensizliği' artıran türden
değil.

***
Tabii bu görüntü aslında sadece bir 'gö-

rüntü' de olabilir. Çünkü uzmanların de-
diği gibi belki de korona virüsü
konusunda karşı karşıya bulunduğumuz
durum 'daha başlangıç'. Önümüzdeki
süreç bize şu ana kadar nelerin doğru ne-
lerin yanlış yapıldığını gösterecektir.
Ancak her şey doğru yapılsa bile, bugüne
kadarki sağlık politikalarının ve bunun
sonucu olarak halihazırdaki sağlık siste-
minin; ekonomi politikalarının ve bunun
sonucu olarak halihazırdaki yapısal so-
runların bizleri neyle karşı karşıya bıra-
kacağını bilemiyoruz.

Koronavirüsü ile mücadele politikası

istiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı münasebetiyle Gaziosmanpaşa'da “istiklal Marşı Okuma yarışması” düzenlendi.
Duygu dolu anlara sahne olan programda milli marşımızı okuyan miniklerin heyecanı ve coşkusu yüzlerine yansıdı

MEHMET ALİ ÇATAL

Özgür TOPUZ

İstiklal Marşı coşkusu

kıta mısralarını okurken hüzünlendiğini
ifade eden üçüncü Özge kaptan, "Yarış-
maya katılmak benim için çok büyük bir
şeydi. Sonuçta İstiklal marşı, mehmet akif
Ersoy yazarımızın yazdığı bir şiir. Ben o’nu

orada gururlandırmak istedim. Üçüncü
oldum. çok mutluyum. mehmet akif Er-
soy'u gururlandırdığım için çok mutlu
oldum. kıt'a mısralarında biraz hüzünlen-
dim" dedi.

oldukça
gururlandım 

İstiklal Marşı’nı okuyan
Gaziosmanpaşalı çocuklar,
duygu dolu anlar yaşadı.

Bağcılar’ın gururu oldu
Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden Mustafa Harun Kayalı, TÜBİTAK 51.
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda yazılım alanında İstanbul Avrupa Bölge Birincisi oldu

tübitaK-bilim İnsanı Destek
Programları Başkanlığınca Tür-
kiye genelinde 12 bölgede düzen-

lenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması'nın İstanbul Avrupa
Bölgesi ayağı İTÜ Süleyman Demirel Kül-
tür Merkezi’nde yapıldı. Yarışmada Bağcı-
lar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar
Merkezi öğrencisi Mustafa Harun Kayalı
da yazılım dalında “Oyundan Matematiğe:
Asal Hedef” isimli çalışmasıyla yer aldı. Av-
rupa Bölge Sergisi’nde sunumu yapılan
projeler, özgünlük, yenilikçilik, yararlılık,
uygulanabilirlik, özümseme, hakimiyet

ve kullanılan bilimsel yöntem gibi kriterlere
göre jüri tarafından değerlendirildi. Üç gün
süren detaylı incelemelerin ardından başa-
rılı bulunan Kayalı’nın projesi birinci olarak
ödüle layık görüldü.

Geleceğin bilim adamları yetişti 

Avrupa Bölge Sergisinde yer alan “Oyun-
dan Matematiğe: Asal Hedef” projesi ile
İlköğretim seviyesindeki öğrencilerin mate-
matik korkularının ve kavram yanılgılarının
önüne geçilmesi amaçlanıyor. Geliştirilen
oyunla öğrencilere matematik sevdirilirken
işlem becerileri kazandırılacak. Birincilik

kürsüsüne çıkan Kayalı, 1-5 Haziran tarih-
lerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek Tür-
kiye Finali’nde projesini sergileyecek.
Bağcılar’ı en güzel şekilde temsil eden Mus-
tafa Harun Kayalı’yı tebrik eden Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Birinci
olan 3 projemiz Haziran ayında yapılacak
Türkiye finallerine katılacak. Enderun Yete-
nekli Çocuklar Merkezi’nde geleceğin bilim
insanlarını yetiştirmekten son derece mutlu
ve gururluyuz. Öğrencilerimize bundan
sonraki yarışmalarda da başarılar diliyo-
rum" dedi.
MURAT PALAVAR

İBB broşür
dağıtacak
Dünyanın birçok ülkesini etkisi
altına alan Koronavirüsü salgını
ile ilgili olarak İBB, 
bilgilendirme etkinliği yapacak. 
İstanbul’un en yoğun altı
meydanında gerçekleştirilecek
etkinliklerde; doktorlar halkı
bilgilendirecek ve mobil hijyen
noktalarında dezenfektasyon
kullanıma açık olacak

istanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), dün-
yayı kasıp kavuran Ko-

ronavirüsü’ne karşı hijyen
çalışmalarına hız kesmeden devam
ediyor. Kentin yoğun olarak kulla-
nılan noktalarında, ibadethanele-
rinde ve toplu taşıma araçlarında
hijyen çalışması yapan İBB, 16
Mart Pazartesi de başka bir etkin-
likle İstanbulluları bilgilendirecek.
İstanbul’un en yoğun noktaların-
dan, Taksim Meydanı, Eminönü
Meydanı, Kadıköy İskelesi, Bağcı-
lar Meydanı, Üsküdar İskelesi,
Esenyurt Meydanı’nda düzenlene-
cek etkinliklerde; doktorlar halkı
bilinçlendirecek ve mobil hijyen
noktalarında dezenfektasyon kul-
lanıma açık olacak. Taksim Mey-
danı Metro Çıkışı ve Kadıköy
İskelesi İBB İletişim Noktası
Önündeki etkinlikler basın men-
supları tarafından takip 
edilebilecek.

Etkinliğin detayları

16 Mart Pazartesi 09:30 - 12:00
saatleri arasında düzenlenecek et-
kinliğin detayları ve lokasyonları
şöyle:
Broşür Dağıtımı
Doktorların Bilgilendirmesi
Mobil Hijyen Noktası
1.Taksim Meydanı Metro Çıkışı
2. Eminönü Meydanı İBB letişim
Noktası Önü
3. Kadıköy İskelesi İBB İletişim
Noktası Önü
4. Bağcılar Meydanı 
5. Üsküdar İskelesi İBB İletişim
Noktası Önü
6. Esenyurt Meydanı

son günlerde fiyat
artışı ve karabor-
saya düşmesiyle

gündeme gelen sağlık maske-
leriyle ilgili olarak Esenyurt
Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe
genelinde bulunan eczane-
lerde denetim yaptı. Geçtiği-
miz günlerde Türkiye'de de
görülmeye başlayan koronavi-
rüs vakalarının ardından sağ-
lık maskelerine talep arttı.
Talep artışı sonrasında ise
bazı fırsatçılar maskelerde
fahiş zamlar yaptı. Esenyurt
Belediyesi zabıta ekipleri ise,
koronavirüs nedeniyle oluşan talepten
dolayı, maske ve dezenfekte ürünle-
rinde fırsatçılık yapılmasını önlemek
için eczanelerde fiyat etiketi denetimi
yaptı. Eczaneleri tek tek gezen zabıta
ekipleri, talep olan birçok ürünün fiyat

etiketini ve stok durumunu kontrol etti.
Yapılan denetimlerde ürünlerin fiyatları
geçmiş günlerle karşılaştırılarak kontrol
edildi. Yetkililer, yapılan fiyat denetim-
lerinde herhangi bir olumsuzluğa rast-
lanmadığını bildirdi. 

Esenyurt’ta denetim zamanı

Sultanbeyli
koronaya
önlem aldı

Koronavirüs (CODİV- 19)
tedbirleri kapsamında Sultanbeyli
Belediyesi ekipleri vatandaşların

yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte
ediyor. Sultanbeyli Belediyesi ekipleri ilçe ge-
nelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Koronavirüse (CODIV - 19) karşı alınan ted-
birler çerçevesinde belediye ekipleri halkın
yoğun olarak kullandığı alanları temizliyor.
Okullar, parklar, duraklar, spor salonları, kül-
tür merkezleri, kütüphaneler, ibadethaneler
dezenfekte çalışmalarının sıklıkla yürütüldüğü
alanların başında geliyor. Konuyla ilgili değer-
lendirmede bulunan Sultanbeyli Belediye
Başkanı Hüseyin Keskin, dezenfekte çalışma-
larının devam edeceğini ifade ederek, bu sü-
reçte vatandaşların çok kalabalık ortamlarda
bulunmamasını istedi.

Başarılı bir süreç yönetiliyor

Diğer taraftan Türkiye’nin bu konuda iyi bir
süreç yürüttüğünü ifade eden Başkan Keskin,
“Devletimiz tüm birimleriyle başarılı bir ça-
lışma yapıyor. Dünyada görülen vakalarla
Türkiye’deki vakalar kıyaslandığında her şey
daha net olarak görülüyor. Diğer taraftan
bizde tedbir amaçlı etkinliklerimizi, ertelemiş
durumdayız” şeklinde konuştu.

ozgurtopuz0@gmail.com 



Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE
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TAYLAN DAŞDÖĞEN

Mert gelsin 
namert gelmesin

B en Güneydoğu gibi saf ve tertemiz bir coğraf-
yada gözlerimi dünyaya açtım.  Söz senet
sükut altındı, senet çek yoktu. Kimse sözünü

tutmamazlık yapmazdı çünkü mertlik oldukça önem
arz eden bir durum olarak bilinir ve uygulanırdı. Kimse
bilmezdi yalan dolan... Şimdiler herkes bir çıkarçı
olmuş, selam verirken korkar olmuşuz. Çünkü herkes
kendi çıkarlarını düşünürek yaklaşıyor birbirine kimse-
nin kimseyi gönülden sevdiği yok. Sizden çıkarı kesilsin
hemen gerçek yüzünü görebiliyorsunuz insanların... 

Biz ne ara böyle bir millet olduk bilinmez. Eskiden
selam verirken hesap yapılmaz dostluklar para ile öl-
çülmezdi. Benim babam derdi ki oğul benim bu hastalı-
ğım para ile satın alınsaydı dostlarım  herkesten önce
alırdı bu gün babamın ne demek istediğini daha iyi 
anlıyorum.

Sokakta yürürken bile insanlar acaba kimden ne ko-
parır nasıl faydalanırımın derdine düşmüş, hasbilik git-
miş yerine hesabilik gelmiş. Bence bu çağın hastalığı;
insanların iyi niyetini suistimal etmek. Artık ahlaklı
davranışa ihtiyacımız var aksi takdirde ülkede güven
duygusu yok olacaktır.

Ve güvensizlik en kötü hastalıktır. Hal böyle olunca
aklıma bir türkü sözü geliyor.

“Efer düştü Gürcistan’a
Bizim ilen gelen gelsin
Mert gelsin namert gelmesin
Kanlı çaydan geçen gelsin.
Sefer düştü şu Moğol’a
Bizim ilen gelen gelsin.
Mert gelsin namert gelmesin
Kanlı çaydan geçen gelsin.
Kulak tut merdin sözüne,
İnelim meydan yüzüne,
Ecel gömleğin özüne,
Kendi eliyle biçen gelsin.
Dinleyin yiğit sözünü
Çekerim güzel nazını
Gürcistan’ın has kızını
Terkin alıp kaçan gelsin.
Kılıcından akan kanı
Şerbet edip içen gelsin.”
Araki mert bulasın araki dost bulasın, Allah bize na-

mert sofrasında aş nasip etmesin. 
Bu yüzdende Mert gelsin namert gelmesin. Yoldan

çevirmeye çalışan, her işe taş koymaya çalışan dost
gelmesin.

Vesselam..

Beyoğlu Belediyesi kurduğu Beyoğlu Özel Dezenfekte Ekibi ile ilçe genelinde başlattığı
dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yakından takip eden Başkan
Yıldız, “İlçemizde bulunan tüm mekanlarda dezenfekte çalışması yapıyoruz. Virüs tehdidi
ve salgını geçinceye kadar haklımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi

B eyoğlu Belediyesi tüm dünyayı etkisi
altına alan Koronavirüs salgınına
karşı başlatmış olduğu dezenfekte

çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye
bünyesinde kurulan Beyoğlu Özel Dezen-
fekte Ekibi tarafından yürütülen çalışma-
larda özel hijyen ve dezenfekte malzemeleri
ile ilaçlama ve hijyen araçları kullanılıyor.
Her gün yüzden fazla mekanın dezenfekte
edildiği çalışmaları Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Haydar Ali Yıldız da yakından takip
ediyor. İlçe genelinde bulunan tüm ortak
kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve
virüs tehditlerini ortadan kaldırmak ama-
cıyla gerçekleştirilen çalışmalar, virüs tehdidi
sona erinceye kadar devam edecek.

Hummalı çalışma başlattık 

Dezenfekte çalışmalarını anbean takip eden
Başkan Yıldız yaptığı açıklamada; “Beyoğlu
genelinde virüs tehdidine karşı hummalı bir
mücadele başlattık. İlk olarak Beyoğlu Özel
Dezenfekte Ekibi’ni kurduk. Ekiplerimiz ça-
lışmalarında özel hijyen ve dezenfekte mal-
zemelerini kullanıyor. Özel dizayn edilmiş
ilaçlama ve hijyen araçlarımız ile okulları-
mız, ibadethanelerimiz, otobüs ve minibüs
durakları, kamu binaları, kalabalık caddeleri-
miz istiklal ve Taksim başta olmak üzere tüm
caddelerimiz ve meydanlarımız, park alan-
ları ve çocuk oyun alanları, özel şirketler,
stadyumlar, belediyemizin merkez ve ek hiz-
met binaları, semt konakları, sağlık ocakları,
hastanelerimiz, restoran ve işyerleri vs. 

ilçemizde bulunan tüm mekanlarda dezen-
fekte çalışması yapıyoruz. Virüs tehdidi ve
salgını geçinceye kadar haklımızla birlikte
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hemen her
gün yüzün üzerinde merkezi dezenfekte ede-
rek ilçemizi virüs tehdidine karşı korumayı
hedefliyoruz. Allah yar ve yardımcımız
olsun” ifadelerini kullandı. 

beyoglu vıruSe
karSı bılendı

Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız,

koronavirüsünün şakaya
alınamayacağını belirterek,

işlerini ciddiyetle 
yaptıklarını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan haksız
fiyat artışının önüne geçmek için Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki işletmelere
denetimlerde bulundu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da
ekiplerle beraber denetime katılarak esnaflara uyarılarda bulundu

koronavirüs salgınının Türkiye’de
görülmesinin ardından özellikle hijyen
ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışı-

nın önüne geçmek amacıyla Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe
genelindeki marketlerde denetimler gerçekleştirdi.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta da denetimlere katılarak ekiplerle birlikte
fiyat etiketlerini inceledi, işletme sahiplerine fahiş
fiyat artışı yapmamaları konusunda uyarılarda
bulundu. Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen
ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların bulunduğu
rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrolleri de
yaptı. Fiyat etiketlerinde ihlal tespit edilen işlet-
melere zabıta ekipleri tarafından cezai işlem 
uygulandı.

Fırsatçılığın önüne geçmeliyiz

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin

Usta, ‘’Marketlerde,satış noktalarında fiyatların
farklılığına dikkat çekmek istiyoruz. Bundan 1
hafta önce, 10 gün, 1 ay önceki fiyatlarla bu-
günkü fiyatların arasında fark var mı yok mu onu
kontrol ediyoruz. İkinci olarak son günlerde ihti-
yaç duyulan gıda ya da hijyen maddelerinin stok-
laması var mı diye bakıyoruz. Kolonya gibi
hijyenik ürünlerde inceleme yapıyorlar arkadaşla-
rımız. Onlar bu işleri yaparken biz hem buradaki
satış noktasını hem de arkadaşları denetleyelim
dedik. Doğal olarak bu kontrolü sağlamak duru-
mundayız. Vatandaşlarımıza da soruyoruz fiyat
farkı olup olmadığını ya da bulunmayan ürün
olup olmadığını. Vatandaşlara telefon numarası
da bırakıyoruz; gerek bakanlık gerek belediyemi-
zin, kaymakamlığımızın bu konuda gerekli birim-
lerin bilgilendirilmesini sağlıyoruz. Önemli olan
fırsatçılığın önüne geçmek ve farkındalık oluştur-
mak’’ dedi. CENGİZ ALÇAYIR

Baskan
esnafı uyardı

GOP’TA
ÖNEMLİ
DENETİM

zabıta uyanıklığa
göz açtırmadı
Çekmeköy Belediyesi Zabıta ekipleri, Korona virüsünün Türkiye’de
görüldüğünün açıklanmasının ardından piyasalarda yapılan fiyat
oynaması haberleri üzerine market ve dükkanlarda denetimlere başladı

Çekmeköy Belediyesi Zabıta
ekipleri, Sağlık Bakanlığı’nın
Korona virüsü açıklamaları-

nın ardından vatandaşların alışverişe
çıkmasıyla ortaya çıkan fırsatçıları tespit
etmek için denetimlerini sıklaştırdı. Vi-
rüse karşı alınacak önlemler arasında yer
alan temizlik malzemeleri ve sanal or-
tamda oluşturulan karantina korkusu
nedeniyle kuru gıdaya talebin artmasıyla
ürün fiyatlarının 10 katına kadar çıkarıl-
dığı haberleri gündemde yer aldı.  Ha-
berlerin ardından vatandaş taleplerini
dikkate alan belediye ekipleri,  raf ve fiyat
denetimlerini artırdı. Denetimlerde, İs-
tanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlü-
ğü’nden gelen yazı ile alınan yetkiyle,
Çekmeköy’deki eczaneler, ecza depoları
ve diğer satış yerlerinde; Cerrahi maske,
3M maske ürünlerine yönelik  2020 yı-
lına ait Ocak-Şubat aylarının alış fatura-

ları ve güncel satış fiyatları kontrol edildi.

Cezai işlem uygulanacak

Ticaret Bakanlığı’nın 175 numaralı hat-
tına ihbar edilmesi gereken fırsatçılar
için yerel olarak da tedbir aldıklarını be-
lirten Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, “Televizyonlarda, sosyal
medyada bir paket makarnanın, bir şişe
kolonyanın 10 katı fiyatına satışa çıkarıl-
dığını gördük. Bu tarz kriz durumlarında
fırsatçılık yapan insanların toplumda var
olması başlı başına çok üzücü bir şey.
Aslında bir ahlak sorunu olan bu yakla-
şımlara yerel yönetim olarak önlem
almak için Zabıta ekiplerimizle esnafları
denetliyoruz. Temennimiz bu tarz esna-
fın ilçemizde olmaması yönünde ama
eğer karşılaşılırsa arkadaşlarımız gerekli
uyarı ve ceza işlemlerini uygulayacak,”
dedi.

evde kuaför
hizmeti 

Beykoz’da sosyal bele-
diyecilik çalışmaları kap-
samında engelli, yaşlı ve

ihtiyaç sahipleri için ücretsiz evde
kuaför hizmeti başladı. İlçedeki ih-
tiyaç sahiplerine yönelik evde te-
mizlik, sıcak yemek ve sağlık
hizmetleri sunan Beykoz Belediyesi
evde kuaför hizmetiyle de yüzleri
güldürüyor.
İhtiyaç sahiplerinin hayatlarını ko-
laylaştırmak, kişisel bakımlarına
destek olmak ve yalnızlıklarına
ortak olmak amacıyla verilen hiz-
met özelikle sağlık ve engel durum-
ları dolayısıyla evlerinden
çıkamayan kimselere mutluluk veri-
yor. Beykoz Belediyesi’nde görevli 3
kuaför, kadın ve erkeklere özel veri-
len hizmet için her ay ihtiyaç sahip-
lerini ziyaret ediyor.  Randevuyla
eve giden kuaförler engelli, yaşlı ve
ihtiyaç sahiplerinin saç kesim ve
bakımlarını özenle yapıyor.  Eve
gelen kuaförle bakımları yapılan
ilçe sakinleri sağladığı hizmet ko-
laylığı için Beykoz Belediyesi’ne te-
şekkür ediyor. Kendileri ya da
yakınları için evde kuaför hizmetin-
den yararlanmak isteyen ilçe sakin-
lerinin 444 66 61 No’lu Çözüm
Merkezi’ne müracaat etmeleri 
gerekiyor.  

Başakşehir
tedbir aldı 

Başakşehir Beledi-
yesi, yeni tip koronavi-
rüse (Covid-19) karşı

alınan tedbirler kapsamında va-
tandaşın toplu bulunduğu yer-
lerde dezenfeksiyon çalışmalarına
hız verdi. Başakşehir Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri,
tüm dünyada tedirginliğe ve
ölümlere neden olan koronavirüs
tehdidine karşı kaymakamlık, em-
niyet müdürlüğü, ibadethaneler
ile pazar servisleri ve engelli araç-
larında dezenfeksiyon çalışması
yaptı.Önlem amaçlı dezenfekte
çalışmasında kamu alanları başta
olmak üzere, vatandaşların
yoğun olarak bulunduğu mekan-
lar, özel kıyafetli ve maskeli per-
soneller tarafından püskürtme
yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir
şekilde dezenfekte edildi.

Ellerimiz sabunla 
yıkamalıyız 

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden
yetkili Ataner Bozkurtlar, Başak-
şehir Belediye Başkanlığı’nın ka-
rarı doğrultusunda gerekli
tedbirleri aldıklarını belirterek,
"Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında ilçemizde hem dezenfekte
hem de bilinçlendirme çalışmaları
yürütüyoruz. En önemli konular-
dan biri de vatandaşlarımızın ki-
şisel tedbirlerini alması. Bu
tedbirlerin başında da ellerimizi
doğru ve etkili bir şekilde yıkamak
geliyor. Ellerimizi en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla iyice yıka-
malıyız. Öksürme ve hapşırmada
ise tek kullanımlık mendiller ter-
cih edilmeli. Kendisinde ateş fark
eden vatandaşlarımız da en yakın
sağlık kuruluşuna başvurmalılar.
İlçe genelindeki dezenfekte çalış-
malarımız hız kesmeden devam
edecek” diye konuştu.

Hasan
Tahsin
Usta

Hasan
Tahsin
Usta

Hasan
Tahsin
Usta

Hasan
Tahsin
Usta

Hasan
Tahsin
Usta

Hasan
Tahsin
Usta

Hasan
Tahsin
Usta

Hasan
Tahsin
Usta

Hasan
Tahsin
Usta



S anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, MKEK Maksam Makine ve 
Maske Fabrikası'nı ziyaret ederek 

burada üretilen maskelerin üretim aşamala-
rının gerçekleştirildiği atölyelerde inceleme-
lerde bulundu. Ziyaretinde Varank'a Milli 
Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere 
ile MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere 
eşlik etti. Ziyareti sonrasında sorularını ya-
nıtlayan Varank, söz konusu tesiste kauçuk 
temelli viral tehlikelere karşı geliştirilen 
maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, 
radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskele-
rinin üretildiğini söyledi. Varank, özellikle 
güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına dönük 
KBRN gaz maskelerinin Türkiye’nin bu an-
lamadaki ihtiyacını karşıladığını belirterek, 
"Tesisin aylık üretim kapasitesi 15 bin adet 
ama ihtiyaç olursa bu rahat bir şekilde 80-
90 bine çıkabilir." dedi. Varank, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
maske konusunun gündeme geldiğini hatır-
latarak, "Türkiye maske açısından büyük bir 
potansiyele ve altyapıya sahip. Tek kulla-
nımlık dediğimiz maskeleri Türkiye’nin 
günlük üretme kapasitesi 1 milyon adet, 
bunların ihracatını da yapabiliyoruz. N95, 
N99 dediğimiz özellikle sağlık personelleri-
nin kullandığı üst koruma sağlayan maske-
ler de ülkemizde üretiliyor." diye konuştu. 

Maskede endişeye gerek yok 

Türkiye’nin hijyen ve sağlık ürünleri üretimi 
açısından büyük bir altyapıya sahip oldu-
ğuna işaret eden Varank, vatandaşların 

maske konusunda endişe duymaması ge-
rektiğini dile getirdi. Piyasada maske fiyat-
larındaki oynaklığın arz-talep 
dengesizliğinden kaynaklanmadığını vurgu-
layan Varank, şunları söyledi: "Maskede ye-
terince arz fazlası var ama birtakım 
fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. 
Bu fırsatçılarla ilgili gerekli tedbirleri de Ti-
caret Bakanlığımız alıyor. MKEK de bu-
rada özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu 
olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazır-
lıklarını yapıyorlar. Şu anda Türkiye’de bir 
ihtiyaç olmasa bile dünyada büyük bir talep 
var. MKEK’in oyuncu olarak piyasaya çık-
ması yurt dışında potansiyellerini ortaya çı-
karabilecektir." 

TÜBİTAK proje başlattı 

N95 ve N99 maskelerinin filtrelerinin yurt 
dışında üretilip Türkiye’ye getirildiğini anla-
tan Varank, "TÜBİTAK Marmara Araş-
tırma Merkezi (MAM) bunları hızlı bir 
şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattı. 
Önümüzdeki dönemde N95 ve N99 maske-
lerinin filtrelerini de yerli olarak üretmeyi 
başarabileceğiz." diye konuştu. Varank, 

ocak ayında sanayi üretimindeki yıllık 
bazda yüzde 7,9’luk artışın sevindirici oldu-
ğunu belirterek, Kovid-19’un etkilerinin sa-
nayi üretimine yansımalarının şubat ve 
mart aylarında görülebileceğini ifade etti. 

Koronavirüs salgınından global üretici ko-
numundaki ülkelerden Çin ve İtalya’nın 
ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden Va-
rank, bunun dünya ticaretine etkisinin gele-
cek dönemde ortaya çıkacağını kaydetti.
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EMEK, yaptığı açıklamada, 
Türkiye'de et sektörünün ana 
oyuncusu dönerin, nesilden ne-

sile aktarılan geleneksel bir lezzet oldu-
ğunu kaydederek, en çok sevilen 
yiyeceklerin başında dönerin geldiğini söy-
ledi. Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde hatta 
mahallesinde döner işletmesinin bulundu-
ğunu, dönerin, ülkenin en yaygın yiyeceği 
olduğunu dile getiren Emek, dünyaya bir 
türk markası olarak ihraç edilen ürünün 
yurt dışında da çok sevildiğini anlattı. 
Emek, Türk halkının dönerden kopamadı-
ğını belirterek, "Ülke genelinde döner büfe-
lerinin sayısı 30 bini buluyor. Sektörde 
üretimden tüketime kadar olan zincirde 
yüz binlerce kişi istihdam ediliyor. Günlük 
döner tüketimi son yıllarda artarak orta-
lama 900 bin kilograma çıkmış durumda. 
Zaman zaman bin tonu bulabiliyor." diye 
konuştu. Türkiye'de döner zincirlerinin 
yemek sektörünün önemli bir halkasını 
oluşturduğunu vurgulayan Emek, sektö-
rün aylık ekonomik büyüklüğünün 4 mil-
yar liraya ulaştığını söyledi. 

Sektöre her gün yeni yatırımcı giriyor 

Emek, çok sayıda büyük yatırımcının 
döner sektörüne ilgi gösterdiğini belirterek, 
hamburger, pizza gibi ithal lezzetlerle ve 
uluslararası fastfood zincirleriyle yarışabi-
lecek bir konuma geldiklerini aktardı. 
AB'ye uyum süreci kapsamında 2008'de 
getirilen standartlara göre, sektörde elde 
döner yapımının yasaklandığını dile geti-
ren Emek, bu kararın özellikle endüstriyel 
döner üretimine dönük ciddi bir yatırım 
hamlesini de beraberinde getirdiğini an-
lattı. Emek, bu kararla birlikte fabrika dö-
neri üretiminde çok yüksek artış 
kaydedildiğini ifade ederek, daha önce 
yüzde 5'lerde olan fabrika döneri tüketim 
oranının yüzde 40'lara çıktığını bildirdi. 
Büyüklüğü, ekonomik hacmi ve tüketicile-
rin ilgisini çekmesi nedeniyle sektöre her 
geçen gün yeni yatırımcıların girdiğini be-
lirten Emek, bu alandaki işletme sayısının 
her geçen gün arttığını vurguladı. 

Döner tüketimi 
zirve yaptı  

Sanayi ve Teknoloji  
Bakanı Varank, maske  
fiyatlarındaki oynaklığın  
arz talepdengesizliğinden  
kaynaklanmadığını  
belirterek, “Maskede  
yeterince arz fazlası var  
ama birtakım fırsatçılar  
her dönemde ortaya  
çıkabiliyor.” dedi 

Tüm Dönerciler Derneği Genel Baş-
kanı ve Bereket Döner Üst Yöneticisi 
(CEO) Muhammet Nezif Emek, ülke 
genelinde döner büfelerinin sayısı-
nın 30 bini bulduğunu belirterek, 

"Günlük döner tüketimi son yıllarda 
artarak ortalama 900 bin kilograma 

çıkmış durumda" dedi

İSTANBUL Ticaret Borsası 
(İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 
Koranavirüs salgınını fırsat bi-

lerek, haksız fiyat artışı ve stokçuluk 
yapan firmalara karşı amansızca müca-
dele edeceklerini söyledi. İSTİB Başkanı 
Kopuz, yaptığı açıklamada, "Ticaret dün-
yasının yüz karalarını affetmeyeceğiz" de-
ğerlendirmesinde bulundu. Koranavirüs 
salgınını fırsat bilerek, haksız fiyat artışı 
ve stokçuluk yapan firmalara karşı aman-

sızca mücadele edeceklerini kaydeden 
Kopuz, "Söz konusu insan sağlığı iken, 
böyle bir tutum içine girenler hem hu-
kuka, hem örf ve adetlerimize, hem ahlaki 
değerlerimize, hem de dinimizin kuralla-
rına aykırı davranmaktadır." ifadelerini 
kullandı. Kopuz şu değerlendirmelerde 
bulundu: "Osmanlı devrinde böylesi 
tutum içine girenlerin yüzlerine kara çalı-
nır öyle dolaştırılırmış. Yani Türkçe'miz-
deki 'yüz karası' deyimi buradan gelir. 

Ticaret dünyasının yüz karalarını affetme-
yeceğimizi açık bir biçimde ifade ediyo-
rum. İstanbul Ticaret Borsası olarak, 
ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan fir-
malara karşı borsamız olarak disiplin me-
kanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu 
haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri 
cezaları vereceğimizi bir kez daha bura-
dan kamuoyuna duyururuz. Herkes bil-
meli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı 
sessiz kalmayacağız"

Fırsatçılarla mücadele edeceğiz 
İstanbul Ticaret Borsası Kopuz, Koranavirüs salgınını fırsat bilerek, haksız fiyat artışı 

ve stokçuluk yapan firmalara karşı amansızca mücadele edeceklerini belirtti
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BANKALAR, 13 milyon emekliyi 3 yıl boyunca 
kendi müşterileri yapabilmek promosyon 
ödemelerinin yanı sıra ilave avantajlar da su-
nuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın 2017'deki talimatı üzerine, Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında 
imzalanan protokol kapsamında emeklilere 
ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi 
sağlanmıştı. Söz konusu dönemde 12 milyon 
emekliye 4,6 milyar liralık promosyon öde-
mesi gerçekleştirildi. Üç yıllık sürenin bitme-
siyle 2020-2023 dönemi için yeni bir 
sözleşme çalışmaları tamamlandı. Bankalar 
emeklileri 3 yıl boyunca kendi müşterisi yap-
mak için nakit ödeme, harcama söz verme 
karşılığında ilave ödeme, ücretsiz EFT, uygun 
faiz oranlarıyla kredi imkanı ve kredi kartı ai-
datı alınmaması gibi avantajlar sunuyor. 
Emeklilere 500 ila 2 bin 750 liraya varan 
nakit ya da ek promosyon ödeme avantajı 
sağlanıyor. Gelecek 3 yıl için 13 milyon 

emekliye 9 milyar lira civarında promosyon 
ödemesinin yapılacağı hesaplanıyor. 

Akbank 

Akbank, 31 Mart'a kadar SGK emekli maaşını 
bankaya taşıyan müşterilere 750 liraya varan 
promosyonla birlikte 250 liraya varan ek pro-
mosyon sunuyor. Bu kampanyada ilave olarak 
yıl sonuna kadar 350 liraya varan chip para 
da kazanılabiliyor. Aylık net geliri 1500 liraya 
kadar emeklilere 500 lira promosyon ve 200 
lira ek promosyon, 1500-2 bin 500 lira ara-
sında olanlara 625 lira promosyon ve 225 lira 
ek promosyon, 2 bin 500 lira ve üzerinde 
olanlara ise 750 lira promosyon ve 250 lira 
ek promosyon ödeniyor. İlave 350 liraya 
varan chip para kazanma fırsatı ise 2 aşa-
mada sunuluyor. Kampanya kapsamında SGK 
emekli maaşını Akbank'a taşıyarak 2-31 Mart 
2020'de ilk kez Axess sahibi olup bu kartla ya 
da Neo kart ile her ay 500 lira ve üzeri har-

cama yapan emekliler, ayda en fazla 25 lira, 
toplamda ise yıl sonuna kadar 250 liraya 
varan chip-para kazanma fırsatından faydala-
nabilecek. Emekliler ayrıca Axess ile vere-
cekleri bir yeni otomatik fatura ödeme 
talimatı için 15 lira, 3 yeni fatura talimatı için 
50 lira, 6 ve daha fazla yeni fatura talimatı 

için 100 lira chip-para kazanarak toplamda 
350 liraya varan chip para kazanabilecek. 

Garanti BBVA 

Garanti BBVA, 1500 liraya kadar emekli 
maaşı alanlara 800 lira, 1500-2 bin 500 lira 
arasında emekli maaşı alanlara 1000 lira, 

2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 
1200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak. 
Böylece banka, emeklilere ödediği promos-
yonda yüzde 166'lık artış gerçekleştirmiş ola-
cak. Maaşını Garanti BBVA'dan alan 
emekliler, yüzde 0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç 
kredisinden faydalanabilecek. Garanti BBVA'lı 
emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan, 
ATM, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla 
maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya  
taşıyabilecek. 

İş Bankası 

Türkiye İş Bankası, emekli müşterilerine 1000 
liraya varan promosyon ödemesinin yanı sıra 
ilave ayrıcalıklar sunuyor. 3 yıllık promosyon 
ödemeleri, 1 aya karşılık gelen gelir/aylık tu-
tarı üzerinden ve ödemelerine aracılık edilen 
tüm emekli maaşlarının toplamı dikkate alınıp 
hesaplanarak 3 yıllığına peşin olarak verilen 
taahhütler için, 1500 liradan düşük maaşlar 
için 750 lira, 1500-2 bin 500 lira arası maaş-
lar için 875 lira, 2 bin 500 TL ve üzerinde ma-
aşlar için 1000 lira olacak. Ayrıca, emekli 
maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, Maxi-
mum Kart ve ek kartları için aidat ödemeye-
cek, İşCep ve İnternet Şubesi'nden sınırsız 
havale ve aylık 3 adet ücretsiz EFT yapma  
ayrıcalığına sahip olacak.

MASKEDE ARZ TALEP 
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BAKAN Varank, olası etkileri gündemle-
rine alıp değerlendirdiklerini vurgulaya-
rak, "Sektörlerle birlikte çalışıyoruz. 
Tedarik zincirinde ihtiyaçları varsa bunu 
nasıl karşılayabiliriz ya da tedarikçi ola-
rak dünyada bir ihtiyaç olursa nasıl etki 
edebilirler, bunların tamamını sanayici-
lerimizle ve üreticilerimizle çalışıyoruz." 
ifadelerini kullandı. İhracat yapmak iste-
yen firmaların konteyner sıkıntısı yaşadı-
ğını söyleyen Varank, "Küresel dünyada 
üretim süreçleri ve tedarik zincirleri çok 
girift. Türkiye olarak hem vatandaşları-
mızın sağlığı açısından gerekli tedbirleri 
alıyoruz hem de üreticilerimizin ihtiyaç-
larına çözüm bulmaya çalışıyoruz." 
dedi. Varank, tek kullanımlık maske üre-
tim kapasitesinin günlük 2 milyona çıka-

bileceğini ve maskelerin ham maddesi 
olan kumaşların da günlük 8 milyon 
adete kadar üretimi destekleyebileceğini 
bildirdi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında 
süreçlerin dinamik bir şekilde yürütül-
düğüne dikkati çeken Varank, şunları 
kaydetti: "İnşallah koronavirüs hadise-
sini de en az zararla atlatmayı başaraca-
ğız. Biz hükümet olarak tedbirlerimizi 
alıyoruz ama vatandaşlarımızın da bu 
işi ciddiye almaları lazım. Vatandaşların 
kendi hijyenlerine, kişisel bakımlarına 
çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu dö-
nemde kalabalık toplantılardan uzak 
durulmalı. Vatandaşlarımız öncelikle 
kendi tedbirlerini alsınlar, daha sonra da 
hükümetimizin uyguladığı tedbirlere  
riayet etsinler."

Olası etkiler gündemimizde 

Bankalar kesenin ağzını açtı
Bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için promosyon ödemelerinin yanı sıra ilave kampanyalar da sunuyor



Ç evre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum,
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından
yapılan çalışmaları incelemek üzere kente

geldi. İlbank Bölge Müdürlüğü'nde düzenle-
nen toplantıda gündeme ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunan Bakan Kurum,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ko-
ronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri
açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı olarak, dün, 81 ile bir genelge
gönderdiklerini anlatan Bakan
Kurum, valiliklere gönderdikleri
genelgenin 11 madde halinde ko-
ronavirüse karşı şehirlerin, beledi-
yelerin, vatandaşların alması
gereken tedbirleri ve bu tedbirlere
ilişkin yapılacakları içerdiğini ak-
tardı. 11 maddelik genelgede alınan
kararlarda belediyeler ve valiliklerin,
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nca alı-
nan kararlarla eş düzeyde ve paralel bir
şekilde çalışacağını dile getirdi.

Bütün şehirlerde uygulanacak

Vatandaşların temasının olduğu alanlarda temizlik iş-
lemlerinin düzenli bir şekilde yapılması gibi tedbirlere
ilave Çevre İhbar Hattı oluşturduklarını aktaran
Bakan Kurum, şöyle konuştu:  "Öncelikli olarak va-
tandaşların yoğun şekilde yaşadığı, faaliyet gösterdiği
başta toplu taşıma araçları olmak üzere caddelerde,
sokaklarda ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda temiz-
lik işlerinin daha sık, düzenli ve titiz bir şekilde yapıl-
ması, bu araçlarda vatandaşların kendi temizliklerini
sağlayabilmeleri adına dezenfektanların bulundurul-
ması sağlanıyor. Yine bu kapsamda yerel yönetim-
lerde çalışan personelin zorunlu olmadığı sürece yurt
dışına çıkmaması, eğer çıkmışsa Sağlık Bakanlığımı-
zın Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsa-
mında vatandaşlarımızın 14 gün işe başlamadan
evlerinde dinlenmeleri, çöplerimizin tabii ki düzenli
bir şekilde toplanması, vatandaşımızın temasının ol-
duğu alanlarda temizlik işlemlerinin düzenli bir şe-
kilde yapılması gibi tedbirlere ilave Çevre İhbar Hattı
oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, so-
kağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili

ihbar
edeceği

alanlara
ilişkin What-

sApp hattından bilgi-
lendirme yapabilecekler. Bakanlığımız birimleri de
hızlı bir şekilde olaya belediyeler eliyle müdahil ola-
cak. Belediyeler olarak Bilim Kurulu'nun aldığı karar-
ları şehirlerimizde uygulayacağız."

Birçok binada hasar tespiti yapıldı 

Bakan Kurum, 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçe-
sinde meydana gelen 6.8'lik depreminde ardından
Elazığ, Malatya, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Kahra-
manmaraş, Tunceli, Manisa ve Şanlıurfa'da toplam
222 bin binada hasar tespiti yaptıklarını söyledi.
Bakan Kurum, "Bu yaklaşık 1 milyon bağımsız
bölüm demek ve bu bağımsız bölümlerde yaklaşık 4
milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımıza
dokunmak, onların yaralarını hızlı bir şekilde sarmak
suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çer-
çevesinde çalışmalarımızı başlattık. Bu illerde çalış-
malarımız eş zamanlı bir şekilde yürümektedir" dedi.
DHA
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Ç in’den gelip ülkemizin 60 yıldan fazladır içeri
giremediği Avrupa’nın ortasına oturan virü-
sünden daha tehlikeli zalim insanın zulmü de-

ğilmi bunca stresin nedeni?!. 
Başta, biz zulümkar insanların “daha çok, daha

çok” diyerek dengesini bozduğumuz bu dünyanın, üs-
tünde, altında yaşayan insanlar ve diğer canlıların
dünyasını dar eden zalimlerin zulmüdür bunca strese,
virüse neden olanlar demek geliyor zulümkarların za-
limliklerini görüp, yaşadıkça.. 

Aslında, bir grip vakası olan ama masa başı, pa-
nikçi medyanın ve teknoloji baronlarının verdiği gaz
ile bir anda adı değişip, Korona olan virüse yakala-
nanları daha aşısı, ilacı bulunmadığını bildiği için ve
yalandan ‘tedavi altına alındı’ demektense hemen
asan Kuzey Kore’ye kızıp, gülenler bilmezler ki bu ül-
kede kuduz aşısı dahil, hiç bir virüse çare bulan bir
bilim adamına, bilimsel çalışmaya imza atanın 
olmadığını.. 

ABD’nin tüm zalimliklerine, zulümlerine karşın
ayakta kalan Kominist Küba’nın bile Kansere aşı bul-
duğunu düşünmeden depremde dışarı çıkmayın, Vi-
rüste içeriden çıkmayın diyenler karşısında hazır kıta
olmalarının nedenidir asıl virüslü onca insanım diyen
zalimlerin olduğu şu dünyada.. 

Evet, zalimin zulmünün hep olduğu şu bol virüslü
dünyada asıl zalimlerin insanı geren, üzen ve en
alçak durum olan inançsızlığı değil mi asıl öldürücü
virüs? 

Bilmem ama bugün Korona ile uğraşıp, aşısını
arayanlar dün olduğu gibi bugünde elbet dermanını
bulacak, bu zalimlerin yaptığı zulümlerine de...

Zalimin zulmü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, koronavirüs tedbirleri
kapsamında, 11 maddelik 
genelgeyi 81 ile gönderdiklerini
ifade ederek, vatandaşların
temasının olduğu alanlarda 
temizlik işlemlerinin düzenli bir
şekilde yapılması gibi tedbirlere
ilave Çevre İhbar Hattı
oluşturduklarını söyledi

Vıruse Karsı CeVre
ıHbar Hattı Kuruldu 

Elazığ'da önümüzdeki hafta itibarıyla yaklaşık 4 bin 500, Ma-
latya'da ise 2 bine yakın konutun ihalesinin yapılacağını söyle-

yen Bakan Kurum, "Nisan ayı sonuna kadar toplam 2 ilimizde 25
bin bağımsız bölümün ihalelerini gerçekleştirerek yıl sonuna kadar
etaplar halinde bu konutların teslimini yapıyor olacağız. Elazığ'da
Sürsürü Mahallemizde inşaatlarımız başladı. Bu yılın 8'inci ayına

kadar inşallah o inşaatların teslimini öngörüyoruz. 6 aylık bir
zaman diliminde Sürsürü Mahallesi'nde vatandaşlarımıza konut-

ları teslim eder hale geleceğiz. Mustafa Paşa ve Abdullah-
paşa mahallelerimizdeki binalarımızın yıkımı tamamlandı.

Şehrimizde yıkılması gereken acil diyebileceğimiz
yaklaşık 1400 binamızın yıkımı gerçekleşmiş

oldu. Bu çerçevede çalışmalarımız süratli
bir şekilde devam ediyor" diye

konuştu.

Bin 400 binanın 
yıkımı gerçekleştirildi

Hem AK Parti’yle 
Hem mHP’yle
İYİ Parti’den istifa eden  ve AK Parti
saflarına geçen Antalya milletvekili 
Çokal’ın önce MHP’yle görüştüğü belirtildi
İYİ Partİ’dekİ tüm görevlerinden “parti içinde Türk milli-
yetçilerinin ikinci sınıf birey yapıldığı, söylemler ile eylemle-
rin birbiriyle tutmadığı” gerekçesiyle istifa eden Antalya
milletvekili Tuba Vural Çokal’ın AK Parti’ye geçişi, kulis-
lerde tartışma yarattı. Yavuz Temizer’in İYİ Parti Antalya İl
Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından Temizer ile
anlaşamayan, Temizer’in Antalya Muratpaşa ve Kepez ilçe
başkanlarını görevden almasının ardından “parti yöneti-
miyle de ters düşen” Çokal, istifa etmişti. O dönem kulis-
lerde Çokal’ın eski Bakan Ali Babacan’ın kuracağı partiye
geçeceği dillendirilmişti.

MHP'yi istedi ama

Kulislerde Çokal’ın “en başından bu yana MHP’ye geç-
mek istediği” konuşuluyor. İstifasının ardından MHP ile
görüşmeler yürütüldüğü ancak daha sonra Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun araya girmesiyle AK Parti’yi
tercih ettiği belirtiliyor. Çokal’ın, Çavuşoğlu’nun teklifini ilk
etapta “MHP’yi düşünüyorum” diyerek reddettiği belirti-
lirken Çavuşoğlu’nun ise “MHP’yle yapılan Cumhur İtti-
fakı’nı anımsattığı ve AK Parti’ye gelmesinde ısrar ettiği”
ifade ediliyor. “Çavuşoğlu’nun ısrarını kıramayan Ço-
kal’ın ise son anda tercihini AK Parti’den yana kullan-
dığı” ifade ediliyor.

AK Parti'yi sert eleştirmişti

Çokal, İYİ Parti’de siyaset yaparken 31 Ekim
2019’da TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı ko-
nuşmada, AK Parti’nin hukuku göreceli hale
getirdiğini belirterek  Cumhurbaşkanı’na ha-
karete açılan davalara dikkat çekmiş ve Ata-
türk’e sayıp sövenlere hiçbir yaptırım
uygulanmadığını vurgulamıştı. Çokal,
“Artık tek adam rejimi tarafından yöneti-
liyoruz. Bağımsızlığımızın, Cumhuriye-
timizin sembolü olan TBMM bile
yetkisizleştirildi. Kanunların yerini
kararnameler aldı. Kabine değil, ka-
bile devleti kuruldu” demişti.

Seçemene vefasızlık

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağı-
ralioğlu da Çokal’ın AK Par-
ti’ye geçişi ile ilgili “seçmene
vefasızlık” nitelendirme-
sinde bulundu. Ağırali-
oğlu, “AK Parti’ye oy
vermeyip İYİ Parti’den
sizi seçmişlerse, niha-
yetinde seçmene ve-
fasızlık yarın
vatana, memle-
kete vefasızlık
olarak da yansı-
yabilir. Türk
siyasetinin si-
yasal bir ilke
alanına ih-
tiyacı
var”
dedi.

Güngör, Şentop’a
danışman oldu
AK Parti’den ayrılarak kendi partisini kuran, Gelecek Partisi lideri Ahmet
Davutoğlu’nu, Başbakanlık’tan istifaya götüren süreçte rol alan Nasuhi
Güngör’ün, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a danışman olduğu resmen açıklandı

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut
Tanal, TBMM’nin kuruluşunun 100. yıl
dönümü organizasyon, tanıtım işinin,

eski TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı
Nasuhi Güngör’ün şirketine verildiği iddiasını soru
önergesi yoluyla Meclis gündemine taşımıştı. Ta-
nal’ın soru önergesine TBMM Başkanvekili Süreyya
Sadi Bilgiç tarafından cevap verildi. Bilgiç, organizas-
yon ve diğer etkinliklerin soru önergesinde belirtildiği
şekilde herhangi bir şirkete verilmesinin söz konusu
olmadığını belirterek, TBMM’nin açılışının 100. yıl
dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan iş ve işlem-
lerin TBMM Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü
ifade etti.

3 ay 20 gündür danışman 

Meclis Başkanvekili Bilgiç, “Öner-
gede bahsi geçen eski TRT Haber ve
Spor Yayınları Dairesi Başkanı Na-
suhi Güngör’ün ise 6253 sayılı Ka-
nun’un 30’uncu maddesinin birinci
fıkrası gereğince 21 Kasım 2019 tari-
hinden bu yana TBMM Başkan Da-
nışmanı olarak görev yaptığını”
aktardı.

İsmi Pelikan'la anıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un
kendisine danışman yaptığı Nasuhi
Güngör, bir dönem yürüttüğü TRT
Haber ve Spor Yayınları Dairesi Baş-
kanlığı görevi nedeniyle birçok farklı
tartışmanın odağına yerleşmişti.

Güngör, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davu-
toğlu’nu başbakanlıktan istifaya götüren Pelikan Bil-
dirisi’nden önce A Haber’de katıldığı programda,
“Davutoğlu ile devam edilemez” demişti. Pelikan Bil-
dirisi yayınlandıktan sonra Güngör’ün Davutoğlu’nu
hedef alan bu sözleri yeniden gündeme gelmiş, Gün-
gör’ün A Haber’deki Davutoğlu çıkışı ile Pelikan Bil-
dirisi birlikte tartışılmıştı. Nasuhi Güngör’ün, Meclis
Başkanı Mustafa Şentop’a danışman olmasının
yasal zeminini hazırlayan “Sözleşmeli personel” baş-
lıklı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’nun
30’uncu maddesinin birinci fıkrası aynen şöyle:
“TBMM'nin faaliyetleri ile ilgili alanlarda TBMM
Başkanına danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı
aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel

çalıştırılması hakkındaki hüküm-
lerine bağlı olmaksızın sözleşmeli
olarak beş TBMM Başkan danış-
manı çalıştırılabilir. Bu kapsamda
çalıştırılanlara, (60.000) ila
(100.000) gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutarda aylık
sözleşme ücreti hak edildikçe öde-
nir ve sözleşme ücreti dışında
mali ve sosyal haklar kapsamında
herhangi bir ad altında ödeme ya-
pılmaz. Bu şekilde çalıştırılacak
personelin sözleşme ücreti ile söz-
leşme usul ve esasları tam veya
kısmi zamanlı çalıştırılacak olması
dikkate alınarak TBMM Başkan-
lığınca belirlenir.”

CHP’de şimdi 
gözler MYK’da

CHP PM, 28-29 Mart tarihlerinde Ankara Arena Kapalı
Spor Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanan 37’nci Ola-
ğan Kurultayı öncesinde son kez bir araya geldi. Kılıçda-

roğlu'nun sunuş konuşması yaptığı toplantıda, 37'nci Olağan Kurultay
için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından hazırlanan çalışma ra-

poru, faaliyet raporu ve kurultaya sunulacak kesin hesap raporu görü-
şüldü ve onaylandı. Toplantıda, enfeksiyon uzmanı PM üyesi Prof. Dr.

Gaye Usluer, koronavirüs salgının tüm dünyadaki etkileri üzerine bir sunum
gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki önlemlerini de anlatan Us-

luer, bakanlığın ve Bilim Kurulu’nun aldığı önlemlerin “yeterli” olduğunu bil-
dirdi. Usluer, özellikle yaşlı vatandaşların bu virüsten olumsuz etkilendiğini

bildirdi.

Tam yetki verildi

PM toplantısında, Usluer’in sunumunun ardından koronavirüsün kurultaya olası et-
kileri ele alındı. PM üyeleri, önümüzdeki günlerde salgın riskinin büyümesi duru-

munda kurultaya yönelik olası bir erteleme ya da seyircisiz yapılma kararı için MYK’ye
tam yetki verdi. Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Sağlık

Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek konuya ilişkin bilgi aldı. Koca'nın, birkaç gün beklen-
mesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
son 1 haftada CİMER'e, Kovid-
19 salgını ile ilgili tüm kamu

kurumlarının görev ve yetkisini ilgilen-
diren konularda 4 bin 415 başvuru

geldiğini duyurdu. İletişim Başkanı
Altun, Twitter hesabından yaptığı

açıklamada, "Küresel sorun haline
gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı

vatandaşlarımızdan son 1 hafta içerisinde
salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarınızın

görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER’e 4 bin
415 başvuru gelmiştir. 7/24 başvuru alan CİMER, başvu-

ruları en hızlı şekilde yetkililere ulaştırarak vatandaşları-
mızın devletimizle olan iletişiminin canlı bir şekilde

sürmesine katkı sunmaktadır. Devletimiz de mil-
letimiz de güçlüdür. Bu bağlamda, fiyat artışı ih-
barları, eğitim tedbirleri, sağlık-temizlik, sosyal
yaşam ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili
başvurular sürekli olarak analiz edilmekte, bu
başvurular ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile

paylaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum,
vatandaşla
sıkı bir
iletişim
kuracaklarını
söyledi.

Tuba
Vural
Çokal



P KK/KCK-PYD/YPG terör
örgütü faaliyetlerinin deşifre
edilmesi ve engellenmesine

yönelik faaliyetlerini sürdüren İstan-
bul İl Jandarma Komutanlığı ve
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerinin koordineli çalışmasıyla,
2015 yılından beri 'Kayıp Şahıs' ola-
rak arama kaydı bulunan H.D.'nin
PYD/YPG saflarında olduğunu be-
lirlendi. İstanbul İl Jandarma Ko-
mutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin  H.D.'nin
ailesi ve yakınlarıyla yaptığı ikna ça-
lışmaları neticesinde, Suriye'de
PYD/YPG terör örgütünde faaliyet
gösteren H.D.nin 10 Mart 'ta  örgüt-
ten kaçarak Şanlıurfa ili Ceylanpınar
ilçesine güvenlik kuvvetlerine teslim
olmasını sağladı.

Kendisine nezaret edilmiş

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince H.D.'nin 2015 yılında İs-
tanbul'da bir semtte tanıştığı kişinin

propagandası so-
nucu sözde DAEŞ
terör örgütü ile
savaşmak ama-
cıyla PYD/YPG
terör örgütüne
katılma kararı al-
dığını, kendilerini
aracılık eden kişiler
tarafından Güney-
doğu Anadolu'da bir ile
gönderildiği, burada karşıla-
yan kişilerce Suriye/Kamışlı bölge-
sine geçirilerek PYD/YPG terör
örgütüne katıldığını, Suriye/Derik,
Tel Abyad, Ayn El Arap (Kobani)
bağlı Ayn İsa, Rakka'ya bağlı Tabka,
Haseke ve Deyrzor bölgesine
PYD/YPG terör örgütünde üst
düzey sorumlu olarak faaliyet gös-
terdiğini belirledi.

Çarpıcı detaylar var

Suriye'de faaliyet gösteren
PKK/YPG terör örgütü mensupları-

nın Türk Silahlı
Kuvvetleri ve
ÖSO'ya karşı
kullanıldığı,
örgüt yöneti-
cilerince
PYD/YPG

mensuplarının
inşa edecekleri

tüneller vasıtasıyla
sızma yöntemlerini

kullanarak TSK ve ÖSO
mensuplarına eylem gerçekleştiril-
mesi hususunda talimat verildiği,
Başta Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı
Harekâtları ile İdlib bölgesindeki
TSK operasyonlarının örgüt men-
suplarının moral ve motivasyonunu
bozduğu, hava destekli operasyon-
ların, örgüte olan güveni azaltarak,
son dönemde örgütteki çözülme ve
kopmalara önemli derecede etki et-
tiği, kendisi gibi birçok arkadaşının
'da örgütten kaçmak için fırsat kolla-
dığı öğrenildi. 

D ün 14 Mart Tıp Bayramı idi. Bu ve-
sileyle bizlerin yaşamlarına doku-
narak her türlü hastalıktan bilimin

ve teknolojinin aydınlığıyla koruyan başta
Türk hekimleri olmak üzere sağlık çalışanla-
rımızın bu özel günlerini kutluyorum. Ne
yazık ki sağlık sektörü de ülkemizin genelin-
den bağımsız olmadığı için sorunlarla bo-
ğuşmaya devam ediyor. Ülke olarak
Coronavirüsü seferberliğine denk gelen 14
Mart Tıp Bayramı'nda hem sağlık sorunla-
rına hem de bu başımıza bela olan Cororna-
virüs illetine karşı neler yapılmalıdır.
Bunları ele almak istiyorum.Bu konunun uz-
manı olan doktorlarımız panik yapmadan
ancak gereken önlemleri de alarak bu süre-
cin atlatılması gerektiğini vurguluyrorlar.

Her iki kişinden biri Corona Virüslü!

Türkiye’de yüzde 40-50 civarlarında ko-
ronavirüs görülebileceğini belirten Türk Ta-
bipler Birliği Konseyi Başkanı Sinan
Adıyaman, ancak hastalığın basit atlatılaca-
ğını vurgulayarak bir nebze yüreklere su
serpti.

Türkiye’de ilk olarak 11 Mart’ta görül-
düğü açıklanan koronavirüs (Kovid-19) va-
kasının artacağına dikkat çeken uzmanlar
“İran’dan gelen ölüm haberleriyle beraber
tedbir alınması gerektiğini ifade ediyorduk
ve sonuçta geldi. Hastaların yüzde 80’i
hafif bir soğuk algınlığı gibi asemptomatik
geçiriyor hastalığı. Dolayısıyla hastaneye
başvurmuyor ve test yapılmadığı için de ne-
gatif çıkıyor. Ama bu virüsün Türkiye’ye
gelmesini bekliyorduk.

Tehdit artarak büyüyecek

Türkiye'de genel bir seferberliğe neden olan
hastalığa neden oaln virüsün ilerleyen günlerde
daha da yayılacağı dile getiriliyor. Uzmanlar
bu durumda çok korkmamak gerektiğini
ancak tedbirin önemli olduğuna da dikkat çe-
kiyorlar. Çünkü iş ciddi ve bu salgın Dünya
Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan
edildi. Devletlere, ‘Bu yeni virüs tüm dünyaya
hızla yayılıyor ve tedbirlerini alın’ diyor.

Bir yandan toplum olarak ne olduğunu algı-
lamaya çalışırken diğer yandan da peşpeşe
gelen açıklamalar ve yasaklarla da sarsılıyo-
ruz. Toplum olarak tek çözümü kolonya ve
makarna un biriktirmek olarak görmemiz de
ayrı bir traji komik durum elbette. Fakat diğer
bir pencereden baktığımızda da  bu tür salgın-
larda bir-iki saat bile çok değerlidir. Artık teş-
his de edildi. Sayı günler geçtikçe daha fazlaya
çıkabilir, paniğe kapılmamak lazım. Alınacak
tedbirler belli, ne yapmamız gerektiği ve nasıl
korunacağımız belli. Bunlara dikkat edildi-
ğinde bu sorunu çok büyük bir kayıp olmadan 
çözebiliriz.

İnsanlar korkuyor

Virüs salgını konusunda sosyal medyanın,
basının ve halkın duyarlı davranması gereki-
yor. İnsanlar çok korkuyor ama bu virüs daha
önce görülen veba ya da çiçek gibi ölümlere
sebep olacak bir virüs değil. TTB Başkanı
Sinan Adıyaman bu konuyla ilgili olarak "İn-
sanlık tarihi, hep virüslerle karşı karşıya geldi
ve bunları savaşıp yendi. Bunu da yenecek.
Türkiye’nin yüzde 40-50’si bu virüse yakalana-
cak ama çoğunda hastalık çıkmayacak ve
böyle böyle bir bağışıklama olacak. Ellerimizi
iki üç saatte bir 20 saniye sabunlu suyla yıka-
mamız gerekiyor, öyle özel ayrı bir dezenfek-

tana gerek yok. Bulaşma şekli bir metreden
yakın temas halinde damlacık yoluyla oluyor
ya da hasta bir insan bir yere dokunduysa iki
üç saat içinde sağlıklı birisi de aynı yere doku-
nup elini yüzüne götürüyorsa öyle bulaşıyor”
diye uyarılarda bulundu.

Toplumsal önlem alınmalı

Kalp, akciğer, böbrek yetmezliği ve diyabeti
olan özellikle 65 yaş üzeri insanların bir süre
kalabalık yerlerde bulunmamalarını tavsiye
eden doktorlarımız, “Her 65 yaş üstü insan da
bu hastalığa yakalandığı zaman ölecek diye bir
şey yok. 90 yaşındaki insanlar atlatıyor. Bunun
oranı yüzde 1 veya 2’lerde. Hasta oranı artıyor
ama ölüm oranı artmıyor. Bir kere hasta olan
bir kişi çok kalabalığa karışmasın sadece ken-
dimizi değil, toplumu da düşünmek zorunda-
yız. Bu konuyu toplumsal olarak ele alırsak
zaten çok kolay atlatırız. Bütün ülkelerin de
bunu dikkate alarak davranması gerekiyor.
Gripte hastalık ağır bir şekilde başlar ve sö-
nümlenir. Korona virüste ise aksine hafif başlı-
yor ve altıncı günde yüksek ateş, kuru öksürük
ve nefes darlığı başlıyor” dediler.

Vurguncular ortaya çıktı

Corona virüs ile ilgili önlemlerin artmasıyla
birlikte başta toz maskesi, kolonya, ıslak men-
dil, dezenfektan ürünleri market ve mağaza-
larda adeta kapışıldı. Merdiven altı hemen
piyasaya çıkıverdi. Fahiş fiyat kelimesinin bile

yetmediği rakamlara bu ürünler satıldı satılı-
yor. Bu konuda devlet yönetiminin hızla gerekli
önlemleri alması kaçınılmaz oldu. Bunun ya-
nında un makarna bulgur pirinç gibi temelgıda
maddelerine de yurttaşlarımız tarafından ciddi
bir talep yoğunluğu yaşandı. Yaşanıyor. Paniğe
kapılmadan yeteri kadarı ile yetinmek varken
ileride belki de çöp atılacak derecede bir stok
yapmanın da kimseye bir yararı olmayacaktır.
Yalnız burada önemli bir nokta sağlık kurum-
larımızın yeterli stoklarla desteklenmesidir.
TTB yöneticileri bazı hastanelerde eldiven ve
maske olmadığına dair duyumlar aldıklarını ve
bunu da ilgililere ilettiklerini ifade ederek
"Özellikle hastanelerde bir eksik kalmaması
gerekiyor. Bütün hekim arkadaşlarımız, sağlık
çalışanları hazır. Bu süreçte görevimizin ba-
şında olacağız ve halka hizmet etmeye devam
edeceğiz” şeklinde konuştular..

"Hekimlik yapmak istiyoruz"

14 Mart Tıp Haftasını tüm dünyanın ko-
rona virüs küresel salgınıyla boğuştuğu gün-
lerde kutlayan doktorlarımız,hekimlik
değerlerinin giderek kaybolduğu, genç hekim-
lerin ülkeden uzaklaştığı, kalanların aşırı iş
yükü ve performans kaygısıyla tükendiği ve
can güvenliği olmadığı bir sürecin yaşandığını
belirtiyorlar.

Son 17 yıldır uygulanan sağlık politikaları
sonucu günde 3 milyon yurttaşın sağlık ku-
rumlarına, yılda 110 milyon insanın acillere
başvurduğuna dikkat çekiyorlar. Sadece "He-
kimlik" yapmak istediklerini belirten doktorla-
rımız sağlık sisteminden kaynaklanan bu
sorunlar nedeniyle sürekli olarak şiddete
maruz kaldıklarını vurguluyorlar. Hastalara
yeterli süre ayıramamanın, bir türlü düşürüle-
meyen telefonla randevuların, ticarethaneye

dönüştürülen sağlık kurumlarının, partizanca
atamaların, liyakatsiz akademik yükseltmele-
rin, şehir içindeki hastaneler kapatılarak açı-
lan özel ortaklı şehir hastanelerinin, sağlık
sisteminden kaynaklanan sorunların sorum-
lusu hekimler olmadığının altını çiziyorlar.

Doktorlarımızın talepleri

14 Mart tıp Bayramı nedeniyle şiddetsiz bir
sağlık ortamı için 5 acil talepleri olduğunu söy-
leyen İstanbul Tabipler Birliği dün taleplerini
ise şöyle sıraladı:

*Şiddete karşı caydırıcılık için İTB'nin ha-
zırladığı Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı hızla ya-
salaştırılsın.

*Artık Sağlık Bakanlığı tarafından da iş ka-
zası olarak kabul edilen sağlıkta şiddetle ilgili
olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu etkin olarak uygulansın.

*Muayene randevuları hastaya yeterli süre
ayrılacak şekilde düzenlensin.

*Acil servislerde sadece acil hastalara hiz-
met verilsin.

*Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlen-
dirilsin, sevk zinciri uygulamasına geçilsin.Ül-
kemizin içinden geçtiği bu küresel sağlık
krizinden en az zararla çıkması da en büyük di-
leğimdir. Okulların tatil edildiği, yurtdışına çı-
kışların virüs nedeniyle durdurulduğu bu
sıkıntılı dönemi olanaklarımız ölçüsünde evleri-
nizde "İzole" bir şekilde geçirmeye özen göster-
memiz gerekiyor. Bir süre öpüşmeye ara
vermek el sıkmamak sürekli el ve yüzümüzü
suyla yıkamak yada kolonya ile temizlemek
usanmadan bu dikkati göstermek sanırım tek
çıkar yol olarak görünmektedir. Hepimizin
daha sağlıklıklı kalabilmesi ve bir sıkıntıyla
karşılaşmaması için bu çok elzem yoldur.

Esenlik ve sağlıcakla kalın...

Corona virüsü ve sağlık
Oktay APAYDIN
SON NOKTA

PAZAR 15 MART 2020

İSTANBUL8
apaydinoktay@gmail.com

İTÜ AYAZAĞA YERLEŞKESİ MERKEZİ DERSLİK A VE DERSLİK B BİNALARI ONARIM, TADİLAT, YENİ-
LEME İNŞAATI (2020) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/131622
1-İdarenin
a) Adresi : ITÜ Rektörlüğü Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Ayazağa 

Yerleskesi 34469 Maslak SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122853988 - 2122856594
c) Elektronik Posta Adresi : kap@itu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ayazağa Yerleşkesi Merkezi Derslik A ve B Blok (toplam 13000 m²) 

mekânlarında inşaat, mekanik ve elektrik tesisatına ait çeşitli onarım, 
tadilât, yenileme işleri yapılacaktır.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Sarıyer/İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Sarıyer/istanbul
b) Tarihi ve saati : 30.03.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırıla-
maz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluk-
ları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzen-
lenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan B/III Grup Dahilindeki İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale ve
Satınalma Birimi Rektörlük Binası 4. Kat Oda No : 412 Sarıyer/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istek-
liyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açık-
lama istenmeksizin reddedilecektir.

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1151075)

Suriye'de PYd/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve
terör örgütünün korkunç yüzünü görerek örgütten kaçma
planları yapan H.d., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerinin ailesiyle yaptıkları görüşmeler neticesinde
ikna edildi. PYd/YPG terör örgütünden kaçarak,
Şanlıurfa Ceylanpınar'da güvenlik kuvvetlerine teslim
olan H.d. İstanbul'da ailesiyle buluşturuldu

TeRöR öRGÜTÜnden
KACTI AILESIYLE 
BULUSTU 

İstanbul İl Jandarma Komutanlı-
ğındaki işlemlerinin tamamlan-

masının ardından ailesine
kavuşan H.D.nin annesi

duygusal anlar 
yaşadı. 

Duygusal 
anlar yaşanDı

H.D. ailesine sarılıp
duygu dolu 

anlar yaşadı.

Çanakkale için
vefa yürüyüşü 

İçerisinde 
16 gazinin de

bulunduğu yaklaşık
100 kişilik grup,

’Çanakkale
Muharebeleri, Şehit

ve Gazilerine Vefa
Yürüyüşü için

Tekirdağ’dan yola
çıktı. 6 gün sürecek

ve Çanakkale’de
son bulacak

yürüyüşe Türk
gençlerini temsilen

İstanbul Rumeli
Üniversitesi de 7

kişilik yürüyüşçüsü
ile katıldı

26. 27. 57. Alayları Yaşatma
Araştırma Gönüllüleri Derneği
tarafından geleneksel olarak dü-

zenlenen ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştiri-
len ‘Çanakkale Muharebeleri, Şehit ve
Gazilerine Vefa Yürüyüşü’ için yola çıkıldı.
Dün Tekirdağ’dan yola çıkan ekip 227 kilo-
metre yürüyerek, 18 Mart’ta Çanakkale’de
olacak. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı ve içle-
rinde 16 gazinin de bulunduğu ekibe, İstan-
bul Rumeli Üniversitesi de eşlik etti.

Her adım şehitlerimiz sayesinde

7 kişi ile yürüyüşe katılan üniversitenin
Kamp, Doğa ve Gezi Kulübü ile Atatürkçü
Düşünce Kulübü’nden yapılan ortak açıkla-
mada, “Yürüyüşe katılan tek üniversite ol-
mamızın vermiş olduğu sorumluluğu en iyi
şekilde yerine getireceğimize inancımız tam.
‘Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kud-

retini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir
misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale
Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruh-
tur’ sözüyle Mehmetçiği onurlandıran
Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, ga-
yemiz ülkeyi daima yukarı taşıyacak, birlik
ve bütünlüğü için çalışacak azimli gençler
yetiştirmek. Nesillere iyi bir gelecek bırak-
mak için vatanımızı sahiplenmek ve bu top-
raklarda attığımız her adımın şehitlerimiz
sayesinde olduğunu hatırlatmak için 
Çanakkale’ye yürüyoruz’’ denildi.



K oronavirüsten korunmak
için dezenfektan ve ko-
lonya kullananımı arttı.

Kimya Mühendisleri Odası İstan-
bul Şube Başkanı Selin Top uyarı-
larda bulundu. Selin Top, "Bu
ürünlerin fazla miktarda kullanıl-
ması sonucunda ciltte tahriş ve
çatlamalar meydana geliyor. Bu
çatlamalar sonucunda bir enfeksi-
yon söz konusu olabilir. Sağlık
bakanlığı tarafından onaylı olan
ürünler kullanılmalı. Merdiven
altı ürünlere dikkat edilmeli" dedi.

Virüse karşı su ve sabun

Dezenfektanın su ve sabuna erişi-
lemediği yerlerde kullanılması tav-
siyesinde bulunan Selin Top,
"Virüs aslında bir cansız orga-
nizma. Bu organizmanın en dış
katmanında bir yağ zarı var. As-
lında hedef bu yağ zarını parçala-

yıp, virüsün dağılmasını sağla-
mak. Sabun ve dezenfektanlar
bunun için kullanılıyor. Alkol bu
yağ tabakasını çözerken, ciltteki
yağı da parçalıyor. Dolayısıyla el,
enfeksiyona ve birtakım mikropla-
rın geçişine açık hale geliyor. Bu
yüzden çok fazla kullanılmasını
önermiyoruz. Virüsü en etkili da-
ğıtabilecek şey su ve sabun. Bu
yüzden su ve sabuna ulaşılama-
dığı noktada dezenfektan kullanıl-
masını öneriyoruz" diye konuştu.

Daha fazla temizlik algısı

Evlerde de temizlik önlemlerinin
artması ile ilgili kimyasal ürün
kullanımında uyarılarda bulunan
Selin Top, "Daha fazla kimyasal
kullanıldığında daha iyi temizlik
yapılacak algısıyla çamaşır suyu
ve üzerine tuz ruhu kullanmak
gibi temizlik yöntemleri tercih

edilmeye başlandı. Bundan kesin-
likle uzak durulması gerekiyor. Bu
kadar yüksek miktarda kimyasalın
kapalı alanda kullanımı özellikle
solunum güçlüğü yaşayan insan-
lar için ciddi bir tehlike" diye ko-
nuştu. Top, "Dezenfektanlarda
önerilen minimum yüzde 70 ora-
nında alkol ve bir miktar gliserin
olmalı. Dezenfektanlar o an için
virüsün üzerindeki yağ tabakasını
yok ediyor. Ancak su ve sabunla
yıkadıktan sonra inaktif partikül-
leri de temizlemiş oluyoruz. De-
zenfektan kullandığımızda virüs
inaktif hale geliyor ancak daha
sonrasında ilk fırsatta onların da
yıkanması gerekiyor" şeklinde ko-
nuştu. DHA
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A nılara dönmek
Anılara sarılmak
Zor günlerde yaşadığımız duygudur 

Anılarla yaşama tutunmak
Umutlanmak
Üzülmek
Sanki tekrar yaşayabilecekmiş gibi hayal deryala-

rında dolaşıp durmak
Kimi zaman ilaçlardan da daha etkilidir geçmişi-

mize bir dönüp yakaladığımız o umut ışığı
Kimi zaman sabır küpüne dönüştürür yüreğimizi
Ben de öyle yapmaktan alı koyamıyorum kendimi

ve kendimi sürekli çocukluğumda buluyorum
Belki yaşlılıktır nedeni
Belki de en saf mutluluk zamanı olduğundandır
Bilemiyorum
Ve kendimi boşluğa bırakıyorum
Doğduğum şehrime
Çocukluğuma 
Gençliğime
Evet ben bu Korona günlerinde kendimi doğduğum

şehirde yasadıklarımla koruyorum
Bana güç veriyor
Umut oluyor
Benim şehrim
Burada doğdum
Burada geçti çocukluğum
Burada kayboldu gençliğim
Kalp atışlarımın sesini burada duydum
İlk harfi burada öğrendim
İlk defa yoksulluğun ezikliğini burada tüm benli-

ğimle yaşadım
Toprak damlı bir evde gözümü açtım
Sokağımı
Mahallemi 
Okulumu 
Çamurdan yolların egemen olduğu bir petrol şeh-

rini sorgulayamadan büyüdüm
Bir zamanlar
Seni seviyorum demeyen babaların kıymetli

olduğu 
Öğrenci döven öğretmenin iyi öğretmen olduğu, bir

geleneğin çocuklarından biri olarak büyüdüm bu 
şehirde

İlk kurşunu bu şehirde yedim 
Bacaklarım delik deşik edilirken seyrettim vücu-

dumdan kopan kumaş parçalarını 
Vefa nedir
Dostluk nedir
Yoldaşlık nedir
Korku nedir 
Ve en önemlisi de
İnsan nedir 
Sorularının cevaplarını bu şehirde öğrendim 
Bugün yabancısı olduğum 
Arkadaşlarımı 
Sevdiklerimi 
Dostlarımı 
Bırakıp da gittiğim şehir 
Dolaşırken sokaklarında yüzlerce tanıyan göz 

yok artık 
Selamlaşma seremonisi tükenmiş almış uzun yıllar

bensizliği benden bu şehirde 
Kayıp artık tanıdığım bildiğim onca insan 
Kimi göçmüş bu dünyadan 
Kimi terk etmiş benim gibi kendisine kanat olan 

bu şehri 
Kimi hapishanelerde bir ömür çürütüyor şu an
Kimi dağlarda 
Kimi yetmemiş başka ülkelere kanat açmış 
Kimi yoksulluğun izleri yüzlerinde başka bir çeh-

reye dönüştürmüş 
Kimi değişimin fırsatları ile yepyeni bir yüze ka-

vuşmuş 
Kimi bu şehri yönetecek konuma gelmiş 
Kimi ise artık bu şehrin ismini bilmediği yitik yü-

reklerden olmuş 
Yükselen de kaybolan da artık bu şehrin özünden

kopmuş bir yaşam sürüyor. 
Değirmen taşı misali 
Öğütmüş herkesi 
Yoksulunu da 
Varlıklı olanı da
Benim şehrim
Benim hikâyem
Doğdum bir şubat günü 
Bin dokuz yüz elli dokuz senesinde 
Bu şehirde 
Tek kelime Türkçe bilmeyen bir ailede 
Beraber büyüdük biz bu şehir ile
Yirmi bir yaşında terk ettim bu şehri 
En acılı bir senede 1980 darbesi ile
Öncesinde hapis yaşamı ile bir ayrılık 
Sonrasında
Kendimi bırakarak gittim bu şehirden 
Götürmedim gittiğim yerlere kendimi 
Kaldı yüreğim hep bu şehirde 
Ve yara bere içinde
Sadece ayaklarım terk etti 
Gölgem bile gelmedi benimle 
Hep arafta yaşadım
Ve hala yaşamaya devam ediyorum

9

Koronavirüsten korunmak için hijyen önlemleri kapsamında dezenfektan
ve kolonya kullanımı arttı. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube
Başkanı Selin Top, "Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olan ürünler
kullanılmalı. Merdiven altı ürünlere dikkat edilmeli" dedi

MerDIven altI
UrUnlere DIkkat

www.ankaraekspresi.com

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

Korona günlerinde
yaşamak

Dezenfektan kullanan vatandaşlardan Mehmet Demir,
"Ben eskiye oranla ellerimi 4-5 kat daha fazla yıkamaya

başladım. Son 4 gündür ellerimde hassasiyet hissetmeye
başladım" derken Batuhan Eryol ise, "Tabii ki her şeyin faz-
lası zarar ama ilk aldığımız önlemler bunalar. En ufak bir
yere dokunduğumuz zaman hemen ellerimize döküyoruz.

Alışkanlık oldu. Bu devam ettiği sürece kullanacağız.
Bundan kaçış yok" dedi. Çiğdem Alkılın ise, "Evde

normal çamaşır suyu kallanıyorduk ama şimdi
biraz daha arttırdık. Kapı girişler, paspas

kenarları için kullanıyoruz. Yapacak
bir şey yok" diye konuştu

Devam ettiği 
sürece kullanacağız

Beşiktaş’ta 
sıkı temizlik 
Koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte önlemler ve denetimler ülke genelinde
artırılıyor. Vatandaşların toplu olarak kullandıkları noktalar ilaçlanıp dezenfekte
edilirken toplu taşıma araçları da bu kapsamda ilaçlanıyor. Beşiktaş’ta sabah saatlerinde
belediyeye bağlı ekipler, ticari taksileri ilaçlayarak önlem almaya devam etti

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve
dünyaya yayılarak büyük bir tehdit
oluşturan koronavirüs (Covid-19),

Türkiye’de de görülmeye başladı. Vaka sayıla-
rında artış tespit edilirken ülke genelinde de ön-
lemler sıklaştırıldı. Vatandaşların yoğunlukta
olduğu yerler ilaçlama yapılan yerlerin başında
gelirken toplu taşıma araçları da ekipler tarafın-
dan dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda Beşiktaş
Belediyesi’ne bağlı ekipler sabah saatlerinde ilçe-
deki taksileri ilaçladı. Müşterilere daha sağlıklı
hizmet edeceklerini söyleyen taksiciler, herkesin
sağlığı için ilaçlamanın gerekli olduğunu belirtti-
ler. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri
de denetimlerini sıklaştırdı. İlçede denetim yapan
zabıta ekipleri, marketleri ve kozmetik ürünü
satan mağazaları denetledi.

Daha sağlıklı hizmet edeceğiz

Aracının ilaçlanmasıyla müşterilerine daha sağ-
lıklı hizmet edeceğini belirten taksi şoförü Hayret-
tin Taşkıran, “Aracımız güzelce dezenfekte edildi.
Bizde daha önce kendimize göre önlemlerimizi
almıştık zaten. Kolonya, ıslak mendil gibi temizlik
ürünlerini aracımıza yerleştirmiştik. Kendi çapı-
mızda temizliğimizi yapıyorduk. Bu dezenfekteyle
aracım daha hijyenik hale geldi. Müşterilerimize
daha sağlıklı, daha gü-
venli yolculuklar sunaca-
ğız. Kolonyamız ve ıslak
mendille kapı kollarını
tutacakları temizliyoruz.
Bu şekilde önlemimizi
alıyoruz” şeklinde 
konuştu.

İlaçlamak şarttı

Aracı temizlenerek ilaç-
lanan taksi şoförü Meh-
met Erişmiş ise, toplu
taşıma yaptıkları için
ilaçlamanın gerekli oldu-
ğunu belirtti. Müşterile-
rin ve kendi sağlıkları için
yerinde bir uygulama ol-
duğunu da sözlerine ek-

leyen Erişmiş, “Bu ilaçlama gerekli olan bir şeydi.
Mecburiyetten yapıldı. Araçlarımızın hepsi zaten
temizdi. Koronavirüse karşı önlemimizi zaten al-
mıştık. Olması gerekende budur, çünkü halkımızı
taşıyoruz. Toplu taşıma yaptığımız için araçları-
mızın ilaçlanması iyi bir şey. İnsanlar biniyor,
hastaneye gidiyor, hastaneden alıyoruz başka bir
yere götürüyoruz. Vatandaşların ve bizim sağlığı-
mız için bunun yapılması gerekiyordu” dedi.

Denetimler sürecek

Beşiktaş Belediyesi Zabıta Amiri Binali Ören, ko-
ronavirüs sebebiyle denetimlerini artırdıklarını
söyledi. Gün içerisindeki denetimlerinde bir so-
runla karşılaşmadıklarını da ifade eden Ören,
“Bizler Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın
emri doğrultusunda yapıyoruz. Son zamanlarda
koronavirüs ile ilgili de güncel bir konu olduğu
için yirmi dört saat tüm arkadaşlarımız teyak-
kuzda. Başkanımız insanların toplu olarak bu-
lunduğu yerlerde ilaçlama çalışmaları
gerçekleştiriyor. Bizler de denetimlerimizi büyük
marketlerde sıklaştırmaya başladık. Çünkü fiyat
etiketleri değişiyor. Bu konuda da bugün yaptığı-
mız çalışmalarda fazla göze batan bir şey göre-
medik. Ama denetimlerimizi bu konuda
sıklaştıracağız” şeklinde konuştu.

Çocuklara kulak verin
Beykoz’da hayata geçen “Sen De Bir Kulak Ver” Projesi’yle
atık yağların karşılığında işitme engelli çocuklar yeni
cihazlara kavuşacak. Vatandaşlardan projeye yeterli ilgi
olursa ilk etapta 10 çocuk duyma sevinci yaşayacak

Beykoz Belediyesi,
Medipol Üniversitesi
ve Deha Biyodizel

Firması işbirliğiyle atık yağların
çevreye verdiği zararın önlen-
mesi, ihtiyaç sahibi engelli ço-
cukların işitme cihazına
kavuşması amacıyla başlatılan
proje ilk olarak 11 yaşındaki
Havva Yıldız’a duyma sevinci
yaşattı. 
İlçedeki İşitme engelli aileler ve
çocuklara umut olan “Sen De
Bir Kulak Ver” Projesi’ne ilçe
sakinlerinden yeterli katılım ve
destek olursa Havva Yıldız gibi
birçok ihtiyaç sahibi çocuğun
yüzü gülecek. Projeye kapsa-
mında vatandaşlardan ayrı top-
ladığı atık yağlarla ilk etapta
işitme engelli 10 çocuğa yaşla-
rına ve duymalarına uygun yeni
cihazlar alınacak.

Muhtarlık ve okullarda
toplanıyor 

“Sıfır Atık” hedeflerine uygun
hazırlanan “Sen De Bir Kulak
Ver Projesi” ilçe sakinlerinin
mutfaklarından çıkan atık yağ-
ları lavaboya dökmeden ayrı şe-
kilde biriktirmesi ve teslim
noktalarına getirmesiyle uygu-
lanacak. Atık yağlar ilçedeki 45
mahalle muhtarlığı, ilk ve orta

dereceli okullar ve meydanlar-
daki “Ekmeğini Çöpten Çıkar”
büfelerine bırakılabilecek.
İşitme cihazı verilecek çocuklar,
Beykoz Belediyesi’ne başvu-
ruda bulunan ihtiyaç sahibi ai-
lelerin çocukları arasından,
Medipol Üniversitesi’nde uz-
manlar hekimler tarafından ya-
pılacak işitme tarama testi
neticesinde seçilecek.

Lavaboya dökmeyelim

Mutfaklardan kontrolsüz şe-
kilde lavaboya dökülen 1 lt atık
yağ doğada 1 milyon lt temiz
suyu kirletiyor.  Temiz su kay-
nakları için büyük tehdit oluştu-
ran ve günümüzde çevre
kirliğinin nedenleri arasında ilk
sıralarda yer alan atık yağlarla
mücadelede etkin atık yönetimi
uygulamaları ve bilinçli toplum
önemli rol oynuyor. Beykoz Be-
lediyesi, bir çevre ve sosyal so-
rumluk projesi olarak hayata
geçirdiği uygulamayla sürdürü-
lebilir temiz çevreye katkıda bu-
lunurken ihtiyaç sahibi engelli
çocuklara umut olmayı amaçlı-
yor. Proje ortaklarıyla birlikte il-
çede 2 yıl boyunca devam
edecek proje kapsamında on-
larca çocuk yeni bir işitme ciha-
zına kavuşacak.  

Selin Top,
önemli
uyarılar
yaparak,
herkesi
dikkatli
olmaya
davet
etti.
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S uriye'de Mart 2011'de barışçıl halk 
gösterileriyle başlayan ve Beşşar 
Esed rejiminin müdahalesiyle kan 

gölüne dönen iç savaş 9'uncu yılını geride 
bırakırken, Rusya'nın hava desteğiyle sivil-
leri hedef alan rejim güçleri, İdlib'de son 
dönemde 2 milyon sivili evsiz bıraktı. 15 
Mart 2011'de ülkenin güneyindeki Dera 
ilinde bir grup öğrencinin okul duvarına, 
Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar 
Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla, Suri-
ye'deki halk ayaklanmasının fitili ateşlendi. 
Esed rejiminin kışlalardaki askerlerini ve 
güvenlik güçlerini harekete geçirerek diğer 
illere de sıçrayan rejim karşıtı gösterileri 
güç kullanarak bastırmaya çalışması, ba-
rışçıl halk gösterilerinin iç savaşa evrilme-
sine yol açtı. Birleşmiş Milletler (BM) 
yetkililerinin, kimyasal silah kullanma, 
halkı açlığa sürükleme, tehcir, ablukaya 
alma, keyfi tutuklama ve işkence gibi savaş 
suçlarının işlendiğine dikkati çektiği iç sa-
vaşta, yüz binlerce sivil hayatını kaybetti 
BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre, 

iç savaş nedeniyle 6,7 milyon Suriyeli mül-
teci konumuna düştü. Bu kişilerin yaklaşık 
3,6 milyonuna Türkiye tek başına ev sa-
hipliği yapıyor. 

Hakimiyet alanlarındaki son durum 

Esed rejimi güçleri ile Özgür Suriye Or-
dusu (ÖSO) adıyla kurulan askeri muhalif 
grupların arasında 2012'den itibaren silahlı 
çatışmalar başladı. 2012'nin sonunda ikti-
dardan düşmesi an meselesi görülen 
Esed'in yardımına İran ve Lübnan Hizbul-
lah'ı yetişti. Rejim 2013 baharından itiba-
ren muhaliflere karşı denge kurmaya 
başladı. Rusya'nın Eylül 2015'in sonunda 
savaşa katılmasıyla iç savaşın seyri kesin 
olarak rejimin lehine çevrildi. İran destekli 
terörist gruplar ve Rusya'nın desteğini alan 
rejim güçleri, kaybettikleri toprakların 
büyük bir kısmına yoğun saldırılar, kimya-
sal silah saldırıları ve ablukalar yoluyla 
tekrar hakim oldu. Halihazırda rejim, ülke-
nin güneyindeki illeri, başkent Şam'ı, Ak-
deniz kıyısındaki Lazkiye ve Tartus'u ve 
ülkenin orta kesimindeki Humus'u tümüyle 
elinde tutuyor. Yine orta kesimdeki Hama, 
kuzeydeki Halep ve doğudaki Deyrizor il-
lerinin merkezine de rejim güçleri hakim. 
Bu bölgeler, ülkenin yüzde 60'ından fazla-
sına tekabül ediyor. Muhaliflerin hakimiyet 
alanı ise yüzde 10'un altına geriledi. Mu-
halifler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, 
Halep kırsalındaki Fırat Kalkanı Harekatı 
bölgesi, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden 
temizlenen Afrin ilçesi, Fırat Nehri'nin do-
ğusunda Barış Pınarı Harekatı ile kurtarı-
lan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 
varlık gösteriyor. Terör örgütü DEAŞ ise 
Humus çölü olarak bilinen ve Esed rejimi 

kuşatmasındaki küçük bölgede varlığını 
sürdürüyor. ABD'nin desteğini alan terör 
örgütü YPG/PKK, ülkenin kuzeyindeki 
Münbiç ve Tel Rıfat ilçeleri ile Fırat'ın do-
ğusundaki bölgeleri işgalinde tutuyor. 

10'uncu yılında en sıcak sahnesi: İdlib 

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 
Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, 
İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve 
Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus 
ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta 
ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Ku-
neytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği 
azaltma bölgesi" oluşturulmuştu. Ancak 
rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ila-
nıyla durumun muhafaza edilmesinin ka-
rarlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın 
hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e 
yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de 
askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Tür-
kiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi 
güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata 
vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdik-
ten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, 
Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçir-
mek için kara operasyonu düzenledi. 
Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, 
Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, 
Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İd-
lib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın 
kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve 
batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun 
topçu ve hava saldırıları neticesinde ele ge-
çirdi. Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma 
yürüten Suriye Müdahale Koordinatör-
lüğü verilerine göre, Esed rejimi ve Rus-
ya'nın Astana anlaşmaları ve Soçi 
mutabakatını hiçe sayarak İdlib Gerginliği 

Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzen-
lediği saldırıları yüzünden Ocak 2019'dan 
bu yana 2 milyona yakın sivil yerinden 
oldu. Evsiz kalan siviller güvenli olarak 
gördükleri Türkiye sınırı yakınlarına göç 
ederek derme çatma çadırlara sığındı. 

Türkiye dördüncü harekatını düzenledi 

Türkiye, güney sınırında milli güvenliğini 
tehdit eden tehlikelere karşı şimdiye dek 4 
harekat gerçekleştirdi. 24 Ağustos 2016 ta-
rihinde terör örgütü DEAŞ'a karşı Fırat 
Kalkanı Harekatı, 20 Ocak 2018'de Af-
rin'deki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı 
Zeytin Dalı Harekatı, 9 Ekim 2019'da da 
Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK'lı terörist-
lere karşı Barış Pınarı Harekatı ve son ola-
rak İdlib'de ateşkesi gözetlemek için 
bulunan Türk askerlerine rejim unsurla-
rınca düzenlenen saldırının 27 Şubat'ta 
Bahar Kalkanı Harekatı'nı düzenledi. 

Siyasi çözüm rejimin engeline takılıyor 

Siyasi çözüm süreci, 30 Haziran 2012'de 
İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş 
Milletler (BM) gözetiminde başlamış, 
ancak geçen 8 yılda rejimin uzlaşmaz tavrı 
sebebiyle sonuçsuz kalmıştı. Suriye'deki iç 
savaşın son bulması ve ateşkesin kalıcı 
hale gelmesi için Kazakistan'ın başkenti 
Nur Sultan'da Ocak 2017'den Türkiye, 
Rusya ve İran garantörlüğünde düzenle-
nen görüşmelerde, Gerginliği Azaltma 
Bölgeleri dışında alınan bir diğer sonuç da 
Anayasa Komitesi oluşturulması oldu. İs-
viçre'nin Cenevre kentinde 30 Ekim 
2019'da ilk kez toplanan komitenin görüş-
meleri de Esed rejiminin tutumu nedeniyle 
çıkmaza girdi. 
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UKRAYNA’DA koronavirüs 
önlemlerinin masaya yatırıl-
dığı Ulusal Güvenlik ve Sa-

vunma Konseyi toplantısı sonrası 
halka seslenen Devlet Başkanı Volodi-
mir Zelenski, geçici veya sürekli otu-
rum izni bulunanlar hariç, yabancı 
ülke vatandaşlarına ülke sınırlarının 15 
Mart Pazar gününden itibaren 2 hafta 
süreliğine tamamen kapatılacağını du-
yurdu. Zelenski, uluslararası kuruluş-
ların ve diplomatik misyon temsilcisi 
yabancıların ülkeye girişlerine sınır-
lama getirilmeyeceğini açıkladı.  Ül-
kede uluslararası yolcu hava yolu 
ulaşımının 17 Mart gece yarısından iti-
baren geçici olarak durdurulacağını, 
bu tarihten itibaren Ukrayna vatan-
daşlarının kara ve deniz yoluyla ülkeye 
gelebileceklerini belirten Zelenski, yurt 
dışında bulunan Ukraynalılara derhal 
ülkelerine dönme çağrısı yaptı. 

Panik virüsten daha kötü 

Halka mümkün olduğu müddetçe 
evden dışarı çıkmamaları, hijyen kural-
larına uymaları, işverenlerin personel-
lerine evden çalışma izni vermeleri 
çağrısı yapan Zelenski, “Kararlı davra-
nıyoruz. Yüzlerce ya da binlerce kişi-
nin hastalığa yakalanmasını 
beklemeyeceğiz. Ukraynalıların hayatı 
ve sağlığı söz konusuysa erken diye bir 
şey olamaz, geç kalınabilir” dedi. 
Diğer yandan halkı sükunete davet 
eden Ukraynalı lider, “Panik virüsü, 
koronavirüsten daha kötü. Biz geç-
mişte beraber çok şey atlattık. Kuş 
gribi, domuz gribi, İspanyol gribi bizi 
alt edemedi. Biz güçlüyüz” ifadele-
rinde bulundu. Ukrayna’da şu ana 
kadar 2'si yurt dışından ülkeye gelen 3 
kişide koronavirüs vakası tespit edilir-
ken, 71 yaşındaki bir kadın hasta dün 
hayatını kaybetti. Tüm eğitim kurum-
larının 3 Nisan tarihine kadar tatil edil-
diği ülkede, toplu etkinliklerin 
yasaklanması, eğlence merkezlerinin 
faaliyetlerinin durdurulması ve futbol 
karşılaşmalarının seyircisiz oynanması 
kararlaştırıldı. 

İran teyakkuz halinde 

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan 
İran Pasteur Enstitüsü Başkanı Ali 
Rıza Bigleri, İran'a 220 binden fazla 
Kovid-19 teşhis kiti bağışlandığını ve 
bunlardan 80 bininin şu ana kadar 
kullanıldığını belirtti. Ülke genelinde 
Kovid-19 testi için 50 laboratuvarın 
hizmet verdiğini aktaran Bigleri, labo-
ratuvar sayısının 70'e çıkacağını kay-
detti. Bigleri, günde ortalama 6 bin 
kişiye test yapıldığı ve kesin test sonuç-
larının 48 saatte açıklandığı bilgisini 
paylaştı. Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni 
tip koronavirüs nedeniyle hayatını kay-
bedenlerin yaş ortalamasının 67, has-
talığa yakalananların yaş 
ortalamasının da 54 olduğunu açık-
ladı. Virüse yenik düşen en küçük kur-
banın aynı zamanda lösemi hastası 3 
yaşında bir çocuk olduğu bildirildi. 
Hastalığın ortaya çıktığı Çin ve İtal-
ya'nın ardından en çok can kaybının 
yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 
Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, 
ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. Ül-
kede virüse yakalananların sayısı 11 
bini aşarken can kaybı 514'e yükseldi. 
Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 
529'u ise iyileşerek taburcu edildi.

Korona alarmı!
Koronavirüs sebebiyle dünya-
nın birçok ülkesi alarm vermiş 
durumda. Her geçen gün artan 
vaka sayıları ve ölü sayıları tüm 

ülkeler tarafından endişeyle 
karşılanırken Ukrayna da  

koronavirüsün yabancı ülke  
vatandaşlarına sınırlarını geçici 
olarak kapatıyor. Virüs tespit 

edilen 3 kişiden 1’inin hayatını 
kaybettiği ülkede uluslararası 

yolcu hava ulaşımı da  
tamamen durduruluyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti'nde (KKTC) koronavirüs 
salgını nedeniyle Bakanlar Ku-

rulu toplantısında önemli kararlar alındı. 
Toplantı ile ilgili yapılan açıklamada 14 
Mart'tan itibaren 1 Nisan'a kadar Tür-
kiye dahil tüm ülkelerden, KKTC'ye giriş 
ve çıkışlar yasaklandığı belirtildi. 
KKTC'de Rum Kesimi ve Türkiye'de ko-
ronavirüs vakalarının görülmesinin ar-

dından Başbakan Ersin Tatar başkanlı-
ğında Bakanlar Kurulu toplantısı gerçek-
leştirildi. Toplantıda dünyayı etkisi altına 
alan salgına karşı önemli kararlar alındı. 
Kararlara göre, 14 Mart'tan itibaren 1 
Nisan'a kadar Türkiye dahil tüm ülkeler-
den, KKTC'ye giriş ve çıkışlar yasak-
landı. Ülkeye sadece KKTC vatandaşı, 
ülkede eğitim alan öğrenciler ve göçmen-
ler giriş yapabilecek. Kararı Başbakan 

Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu üyeleriyle 
birlikte açıkladı. Bakanlar Kurulu'nun 
toplantısı sonucu kamuda itfaiye, polis, 
sivil savunma ve maliye dışında diğer 
kamu kuruluşlarında çalışan tüm perso-
nelin 27 Mart'a kadar idari izinli olacağı 
karara bağlandı. Özel sektörde ise mar-
ketler, benzin istasyonları ve eczaneler 
gibi sektörler dışında hizmetler dura-
cak. Tüm eğlence yerleri kapatılacak.

KKTC’ye giriş çıkış yasaklandı

BM tarafından kimyasal silah kullanma, halkı açlığa sürükleme, tehcir, ablukaya alma, keyfi tutuklama 
ve işkence gibi savaş suçlarının işlendiğine dikkat çekilen iç savaşta, yüz binlerce sivil hayatını kaybetti

SURIYE 10 YILDIR 
SAVASIN ICINDE

BAŞKENT Şam'da muhaliflerin 
kontrolündeki bölgeler, ülkenin orta 
kesimindeki Humus ve güneyindeki 
Dera ile Kuneytra illeri, Astana an-
laşmaları kapsamında "Gerginliği 
Azaltma Bölgesi" ilan edilmelerine 
rağmen, abluka, saldırı ve tehcir yo-
luyla rejimin eline geçti. Söz konusu 
bölgelerde rejimle uzlaşarak kalmayı 
kabul etmeyenler, ülkenin kuze-
yinde, derme çatma çadırlardan iba-
ret sığınmacı kamplarına 
yerleştirildi. Suriye Müdahale Koor-
dinatörlüğü verilerine göre, rejim ve 
destekçileri, ele geçirdikleri bölgeler-
den 14 Mart-31 Temmuz'da çoğu 
sivil, 128 bin 926 kişiyi zorla göç et-
tirdi. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın 
(SNHR) verilerine göre, Esed re-
jimi, keyfi olarak alıkoyduğu on bin-
lerce kişiden 14 bin 221'i işkence 
ederek öldürdü. Muhalif kaynaklara 
göre, Esed rejimi güçleri iç savaşın 
başlamasından bu yana yaklaşık 
500 bin kişiyi halen alıkoyuyor. Yine 
SNHR verilerine göre, Esed rejimi, 
iç savaşın başlamasının ardından 
muhaliflerin kontrolündeki yerle-
şimlere 217 kez kimyasal silah saldı-
rısına başvurdu. İlk kimyasal silah 
saldırısını Aralık 2012 yılında Hu-
mus'un Beyyada semtinde gerçek-
leştiren rejim, en son saldırısını ise 
19 Mayıs 2019'da Lazkiye'ye bağlı 
Kebine köyüne düzenledi. Esed reji-
minin başkent Şam'ın Doğu Guta 
bölgesinde 21 Ağustos 2013'te bin 
400'ün üzerinde sivilin hayatını kay-
betmesine yol açan kimyasal silah 
saldırısı hafızalarda yer edinirken, 5 
Nisan 2017'deki Han Şeyhun ile 7 
Nisan 2018 Duma ilçesinde de kim-
yasal silah saldırılarında onlarca 
sivil can vermişti.

Rejimin 9 yıllık  
metodları 
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TRT1'DE pazartesi akşamları 
yayımlanacak yapım, İstan-
bul’un işgal edildiği 16 Mart 

1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
(TBMM) açıldığı 23 Nisan 1920 arasın-
daki 6 haftalık süreci izleyiciye aktaracak. 
Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü canlan-
dıran oyuncu İlker Kızmaz ile yönetmen 
Uslu, dizinin hazırlık sürecini, çekim aşa-
malarını ve hikayesini  anlattı. Oyuncu 
Kızmaz, Atatürk'ü canlandırmanın ken-
disi için çok gurur verici olduğunu belirte-
rek, "Hayatımda oynadığım en önemli 
karakter diyebilirim. Daha evvel 'Çanak-
kale 1915' filminde de yine Mustafa Ke-
mal'i canlandırmıştım. Şimdi de 16 Mart 
ve 23 Nisan 1920 arasında geçen bir hika-
yeyi anlatıyoruz." dedi. Mebusların İstan-
bul'dan Ankara'ya gitmesinin ve 
Ankara'da TBMM'nin kuruluş sürecinin 

dizide anlatılacağının altını çizen Kızmaz, 
seyircinin 6 haftalık tarihi süreçte yaşanı-
lan zorluklara tanık olacağını söyledi. 
Kızmaz, dönem dizi ve filmlerinde rol al-
manın oyuncu için öğretici olduğunun al-
tını çizerek, şunları kaydetti: "Altı haftada 
bunu yapan insanların hikayesini, 10 haf-
tada çekerken zorlanıyoruz. Ama onların 
yaptıklarından güç alarak daha da iyisini 
yapmaya çalışıyoruz. Biz 23 Nisan 
1920'de Ankara'da TBMM'nin açıldığını 
biliyoruz ama nasıl açıldığını, insanların 
ne meşakkatlere katlanarak olayı gerçek-
leştirdiklerini bilmiyoruz. Neler yaşandı-
ğını ben bu kadar bilmiyordum. Onları 
daha fazla öğrenme şansım oldu. İzleyen-
ler de umarım böyle hisseder ve emeklerin 
değerini fark eder. Dönem işlerinin yapıl-
ması, geçmişin ve tarihin anlatılması açı-
sından bence çok iyi, umarım izleyenler 

çok beğenir." 

Tarihe ayna tutuyor 

Yönetmen Yasin Uslu ise kasım ayında 
projenin kendisine iletildiğini belirterek, 
"TRT1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, 
İstanbul'un işgalini anlatan ve 6 hafta 
sonra 23 Nisan 1920'ye kadar, İstanbul ve 
Ankara'da yaşananları anlatan bir proje-
den bahsetti. Bu tabii ki çok heyecanlı 
ama bir yandan da geriyor insanı. Sonra 
biz de hazırlanmaya başladık." ifadelerini 
kullandı. Uslu, Türkiye'de dönem dizisi 
çekmenin bazı zorlukları olduğuna vurgu 
yaparak, çekimler için çok geniş zaman 
dilimine sahip olmak gerektiğini aktardı. 
Dönem dizi ve filmlerinde seyirciyi en çok 
etkileyen şeyin o dönemi yansıtan dış me-
kanlar olduğunun altını çizen Uslu, sözle-
rini şöyle sürdürdü: "Burada bizim en 

büyük zorluğumuz, zamanın darlığında 
bunu başarabilmekti. Olabildiğince ba-
şardık. Harici mekanlarda iyi yapmaya 
gayret ettik. Çünkü bu proje bana teklif 
edildiğinde, benim en çok istediğim şey 
dışarıyı görmekti. TRT'den bize çok güzel 
imkanlar verildi ve şartlar oluşturuldu. 
Biz de dış mekan çekimlerini gerek pla-
toda gerek gerçek mekanlarda başarmaya 
gayret ettik."

SINEMA UMUT VERIYOR 
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YENİ tip koronavirüs (Kovid-
19), İtalya'nın ekonomisini, 
özellikle de gelirlerinde 

önemli yer tutan turizm sektörünü 
vurdu. İtalya'da, yaklaşık üç haftadır ül-
keyi etkisi altına alan koronavirüs salgını 
nedeniyle 827 kişi yaşamını yitirdi, 12 
bini aşkın kişiye virüs bulaştı. Her yıl mil-
yonlarca turist ağırlayan, Dünya Turizm 
Örgütünün (DTÖ) verilerine göre en çok 
ziyaret edilen 5'inci ülke olan İtalya'da 
koronavirüs endişesi nedeniyle bugün-
lerde turizm can çekişiyor. Ülke ekonomi-
sinde yüzde 15 payı bulunan turizm 
sektörü, Kovid-19 salgınından en çok et-
kilenen sektörlerin başında geliyor. Ro-
ma'da otel işletmecisinden taksi 
şoförüne, faytoncudan restoran sahibine, 
ekmeğini kazanmada turizmin önemli 
yer tuttuğu kesimlerin nabzını tuttu. 

35 yıl sonra ilk defa! 

Roma’nın merkezinde 35 yıldır otel işlet-
tiğini anlatan Andrea Valentini, "Samimi 
olmak gerekirse bu 35 yılda ilk kez böyle 
bir krizle karşı karşıyayız. Geçmiş yıllarda 
karşı karşıya kaldığımız krizler bunun 
kadar ağır değildi. Son olarak tamamen 
boş kalmış durumdayız. Bahar ayların-
daki iptalleri görmekte olduğumuzu göz 
önünde bulundurursak, geleceğe yönelik 
özellikle yaz için tahminlerimiz ne yazık 
ki pek parlak değil. Durum gerçekten çok 
ama çok dramatik." diye konuştu. Kayıp-
larının ne kadar olduğu sorusuna Valen-
tini, "Geçen yıl yüzde 93 doluluk 
oranımız vardı. Bu yıl ise yüzde 28’lik bir 
orandayız." yanıtını verdi. Normalde 
dünyanın pek çok yerinden oteline turist-
lerin geldiğini anlatan Valentini, "İptalle-
rin çoğu ABD, Fransa, İngiltere, 
İspanya'dan ve diğer ülkelerden geldi 
ama bu dönemde öne çıkan bir ülke yok. 
Geçen akşam Başbakan’ın bütün İtal-
ya’yı 'kırmızı bölge' ilan ettiği açıklama-
sını dinlerken buna şaşırmadım hatta 
belki bunun daha önce yapması gerekirdi 
diye düşündüm." değerlendirmesinde 
bulundu. 

İtalyan turizmi  
bitti bitiyor! 

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, özel ti-
yatrolara sunulacak destek 

paketine ilişkin, "Şu anda en büyük 
mağdur turizm sektöründen sonra as-
lında kültür ve sanatla ilgilenen başta 
özel tiyatrolar. Onlara da bu süreçte bir 
destek paketiyle yardımcı olacağız" dedi. 
Özel tiyatroların temsilcileriyle İstan-
bul'daki bakanlık ofisinde bir araya 
gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy toplantı sonrası gazetecilere 
açıklama yaptı.  
Turizm sektörüyle ilgili bir destek paketi 
üzerine çalıştıklarını belirten Ersoy, "Per-
şembe günü sektör temsilcileri ve STK 
temsilcileri, başkanlarıyla bir toplantı 
gerçekleştirdik. Onlardan gelen istekler 
ve talepler doğrultusunda hemen aka-
binde Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 
bir toplantı yaparak, bu istekleri ve ko-
nuları tartıştık" diye konuştu. Ersoy, bu 
destek paketinin bir hafta içinde açıkla-
nacağını ifade ederek, "Herhangi bir ge-
cikme söz konusu değil. Önümüzdeki 
hafta içinde turizm sektörü destek pake-
tini açıklayacağız" dedi.

Özel tiyatrolara  
destek sözü

TRT’de ya İstiklal ya ölüm!
Yönetmenliğini Yasin Uslu'nun üstlendiği "Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisi,  

100 yıl önce yaşanmış hikayeyi TRT ekranlarına taşıyacak

Kağıthane Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi kapılarını vatandaşlara açtı. Binlerce kitabın yer aldığı kütüphane, her 
yaştan vatandaşa hizmet edecek. Kütüphane ve Millet Kıraathanesi’nin açılışına vatandaşlar ve çocukları yoğun ilgi gösterdi 

ATO Congresium'daki fuarda, kurumuş ağaç 
dallarına asılan bıçaklar, keçeler, balonlar, 
çocuk ayakkabıları, künyeler, sapanlar, hayat 
çiçeği motifleri, sokak çocukları, kadına 
karşı şiddeti önleme, eğitim hakkı, sağlıklı 
yaşlanma, doğayı ve hayvanları koruma gibi 
konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Öğretim Görevlisi Füsun Kavalcı, yaptığı 
açıklamada, öğrencileriyle fuara özel bir far-
kındalık projesi yaptıklarını belirterek, "18 
öğrencimle birlikte çalıştık. Konuları kendi-
leri seçtiler ve neye farkındalık yaratmak is-
tiyorlarsa ona göre de objelerini belirlediler." 
dedi. Önemli sosyal konulara dikkati çekme-
nin yanı sıra farklı dilekler için de ağaçlar 
tasarladıklarını dile getiren Kavalcı, hayat-

taki acıları uğurlamak için siyah tüllerden 
oluşan bir yas ağacı, keskin dilekler için bı-
çaklardan, havadan sudan hafif dilekler için 
balonlardan oluşan bir dilek ağacı hazırla-
dıklarını söyledi. Kavalcı, kadına karşı şid-
dete dikkati çekmek için Osmanlı döneminde 
kadınların korunmak için üstlerinde taşıdık-
ları hayat çiçeği motifini kullandıklarını, 
sokak çocukları konusunda farkındalık yarat-
mak için ilkokul öğrencilerince boyanan las-
tik ayakkabıları astıkları bir ağaç 
tasarladıklarını anlattı.  
Dilek dilemek isteyen ziyaretçileri de unut-
madıklarını ifade eden Kavalcı, "Ağaçlara 
asılan objelerden fazladan hazırlayarak bu-
radaki seramik çanaklara koyduk. İsteyen zi-
yaretçiler hangi dileği istiyorsa o objeyi ilgili 

ağaça asıyor." diye konuştu. 

Dev sanal karakter 
Fuar alanındaki yüksekliği 2,5, uzunluğu 3,5, 
genişliği 1,5 metre olan dev beton heykel de 
ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İçi tamamen 
çelik konstrüksiyondan yapılmış "Karşı-
laşma" isimli çalışma, betonla kaplanmış 
bezlerinlerin çelik malzemeye sarılmasından 
oluşuyor. Heykeltıraş Doğan Karakılıç, eseri-
nin yaratılmış bir karakter olduğunu belirte-

rek, şunları kaydetti: "Amacım sanal dünya-
dan bir karakterin buradaki sanatseverlerle 
karşılaşması. Kişi sanal dünyada bir karak-
teri seçerken onun ne olduğunu önemsemez 
ama gerçek dünyada karşılaştığında büyük-
lüğü, görkemi onu şaşırtır mı, ne kadar şa-
şırtır, korkar mı, yoksa hala sevmeye devam 
eder mi buna atıfla bu eseri yaptım." 

Şişelerin ağzındaki sanat 
Fuarın ilgi çeken bir diğer standında da geri 
dönüşüm projesi kapsamında yapılan cam 
işleme eserler bulunuyor. Günlük hayatı-
mızda kullandığımız içeceklerin şişelerinin 
dönüştürülmesiyle oluşan projede, şişelerin 
ağzı sevimli baykuşlara dönüşüyor. Ressam 
Memik Kibarkaya da farklı bir teknikle yap-
tığı eserleri sergiliyor. Boyaları karıştırıp 
elde ettiği çamuru parmaklarını kullanarak 
tuvale geçiren Kibarkaya, "Bu resimler 
benim parmak izlerim." ifadesini kullandı.  
15 ülkeden 125 galeriye ev sahipliği yapan, 
1095 sanatçının 4 bin 500'ün üzerinde sanat 
eserini bir araya getiren ArtAnkara,  
15 Mart'a kadar 10.00-20.00 saatleri  
arasında ziyaret edilebilecek.

Dilek ağacı sergisi!

Kağıthane Belediyesi, Kıraatha-
nesi ve Çocuk Kütüphanesi’ni 
hizmete açtı. Binlerce kitabın yer 

aldığı kütüphane her yaştan vatandaşın üc-
retsiz şekilde hizmet alabileceği bir yer ola-
rak hizmete girdi. Kütüphanede kitapların 
yanı sıra ücretsiz internet imkanı da sağlanı-
yor. Kağıthane Emniyet Evler Mahallesi’nde 
hizmete giren Kütüphane ve Millet Kıraat-
hanesi’nin açılışına Kağıthane Belediye Baş-
kanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane 

Kaymakamı Hasan Göç, davetliler, vatan-
daşlar ve çocukları yoğun ilgi gösterdi. 

Kitaplara ulaşmak artık kolay 

Kütüphanenin açılışını yapan Kağıthane Be-
lediye Başkanı Mevlüt Öztekin, her yaştan 
insanlara böyle bir kütüphane açtıkları için 
mutlu olduklarını söyledi. İstanbul’da çocuk 
kütüphanesi olarak sayılı olduğunu da belir-
ten Başkan Öztekin, “Öncelikle İstanbulu-
muz’a ve Kağıthanemiz’e hayırlı olmasını 

diliyoruz. Bu önemli günde açılışımızı ger-
çekleştirmiş olduk. Özel bir kültür mekanı 
olarak İstanbul’da hizmete girdi. İstan-
bul’daki ilk örneklerden bir tanesi. Hem 
çocuk kütüphanesi hemde millet kıraatha-
nesi yan yana. Bir tarafta büyüklere millet 
kıraathanesinde çalışma, kitap okuma ve 
dinlenme ortamı oluşurken diğer tarafta ço-
cukların dinlenip kitap okuyabileceği bir 
ortam oluşuyor. Böylece vatandaşların aynı 
anda on binlerce kitaba ulaşıp buluşabile-

cekleri, farklı okumalar yapıp söyleşiler ya-
pabilecekleri bir mekan oluşmuş oldu. Va-
tandaşlarımıza tekrar hayırlı olsun diyorum. 
Ayrıca çocuk kütüphanemizde torunlarla 
beraber dedelerde buluşabilir. Anneler ve ço-

cuklarda buluşabilirler. Ben inanıyorum ki 
gençlerimize ders çalışma ortamı oluştu. 
Aynı zamanda da kitap okumak isteyen bir-
çok insanın kitapların olduğu bu yerde bu-
luşma mekanı oluştu” diye konuştu.

T ürkan Şoray, Filiz Akın ve Fatma 
Girik ile "Türk sinemasının 4 Yap-
raklı Yoncası"ndan biri olan Koçyiğit, 

1963 yılında Metin Erksan'ın yönettiği ve 
başrolde oynadığı "Altın Ayı" ödüllü ilk Türk 
filmi "Susuz Yaz" ile başlayan kariyerini sayı-
sız ödülle taçlandırdı. 200'den fazla sinema 
filminde oynayan Koçyiğit, Türkiye'nin en 
köklü film festivali Altın Portakal'da "En iyi 
kadın oyuncu" ödülünü 5 kez almayı başardı. 
Hülya Koçyiğit, yaptığı açıklamada, geçmişte 
Türk sinemasında toplumsal olayları konu 
alan, daha çok sosyal hayatın içinden, ger-
çekleri halka anlatan filmler yapıldığını söy-
ledi. Bu filmlerin yurt içinde ve yurt dışında 
seyirciler tarafından ilgi gördüğünü aktaran 
Koçyiğit, "Zaman içerisinde teknolojinin ha-
yatımıza bu kadar çok girmesi, film çekme-
nin kolaylaşması nedeniyle gençler çok daha 
aktif rol almaya başladı ve kendi filmlerini 
yapmaya başladı. Bunun nedeni biraz da 
üniversitelerde sinema bölümlerinin açılmış 
olması. Eğitimli gençler yetişti ve kendilerini 
ifade etmek için teknoloji imkanlarını da kul-
lanarak filmler yapmaya başladı. Bu filmler 
gençliğin verdiği girişimci ruhuyla Avrupa'da 
yarışmalara girdi, birçok film festivallerinden 
çok da güzel neticeler geldi.  
Dolayısıyla günümüzde sinema belki boyut 
değiştirdi ama umut veriyor çünkü gençler 
mesleklerini yaparken eğitimli olarak  

geliyorlar." diye konuştu. 

Sinemanın popülizme ihtiyacı yok 

Koçyiğit, dizi sektörüne değinerek, birçok ka-

nalda çok sayıda dizi yayınlandığını söyledi. 
Dizilerin sinema filmi gibi olmadığına işaret 
eden Koçyiğit, "Burada biraz popülizmden 
söz edebiliriz. 'Halk ne istiyor?' diye halkı hoş 

tutacak şeyler yapılmaya çalışılıyor. Reyting 
dedikleri, daha fazla insanın seyretmesine 
bakıyorlar. Sinemanın böyle bir şeye, popü-
lizme ihtiyacı yok. O daha dürüst, daha ger-
çek, daha sanat ürettiğini iddia ederek yarına 
eser bırakmayı hedef seçiyor kendine. Dola-
yısıyla sinemayla ilgili çok ümitlerim var." ifa-
delerini kullandı. Türk sinemasının uzun 
yıllar edebiyat eserlerinden yararlandığını 
dile getiren Koçyiğit, hem Anadolu'yu tanı-
maya ve tanıtmaya hem de Anadolu insanı-
nın hikayelerini anlatmaya çalıştığını anlattı. 
Koçyiğit, şöyle devam etti: "Onlar daha ger-
çekçi, daha hayata dokunan, daha insanı ta-
nımamıza yol açan filmlerdi. Onun için hem 
ruhumuza dokundu hem dünyamızı zengin-
leştirdi hem de 'Ülkemde bazı sorunlar' var 
diye onlara parmak bastı. O filmler gerçekten 
halkın gözünde daha itibarlı, daha gerçekçi 
ve dürüst işlerdi, takdire şayan işlerdi. Bugün 
daha çok çeşitlilik var. 'Arz talep' diyorlar. 
'Halk bunu talep ediyor.' diye biraz taklitçilik 
görüyoruz ama yine de çok güzel işler de çı-
kıyor. Aslında bugün de çok güzel işler yapılı-
yor ama her yapılan film de halkın önüne 
çıkamadan kaldırılıyor, sinema salonlarında 
yer bulamıyor ama baktığınız zaman festival-
lerde hak ettiği yeri, değeri buluyor. Dilerim 
ki Türk sineması ve Türk sinemasını seven, 
takip eden ve ona emek veren herkes, gele-
cekte çok daha güçlü bir sinemayla buluşur."

Hem kütüphane hem kıraathane 

TÜRK sinemasının genç kuşağına 
özgün işler yapmalarını tavsiye eden 
Koçyiğit, "İstiyorum ki daha özgün 
olsunlar, daha kendileri olsunlar, 
taklitçi olmasınlar. Varsa dünyaya 
haykıracakları sesleri, fikirleri neyse 
onu anlatsınlar. İlla sinemacı olmak 
için daha önce birinin yaptığı bir 
şeyi tekrar etmesinler, kimlikli, kişi-
likli işler yapsınlar. Son yıllarda Zeki 
Demirkubuz'un çok kişilikli bir sine-
ması vardır, Nuri Bilge Ceylan'ın 
kimlikli bir sineması vardır. Daha 
sayabileceğimiz örnekleri var ama 
demek istediğim; 'Bu film bu sanat-
çıya ait bir eserdir.' dedirtebilecek 
özgün işler yapsınlar." diye konuştu.

Genç kuşak kendine 
özgü işler yapsın

ArtAnkara 6'ncı Çağdaş Sanat Fuarı, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğrencilerinin dikkati çekmek istedikleri konular ve farklı dilekler için ilginç objelerle 

hazırladıkları dilek ağacı ormanına ev sahipliği yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, sektörde eğitimli gençlerin 
yetiştiğini belirterek, "Günümüzde sinema belki boyut değiştirdi ama umut veriyor" dedi
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Paşalar gibi kazandı

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol 
Süper Ligi 23'üncü haftasında bugün dep-
lasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşa-
cak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki 
karşılaşma saat 13.00’de başlayacak. 

Ligde 15 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan 
ve 5'inci sırada yer alan mavi-yeşilliler, lig-
deki son maçında sahasında Afyon Beledi-
yespor’u mağlup ederken; 16 galibiyet, 5 
mağlubiyetle (bir maç eksiğiyle) dördüncü 

sırada bulunan Fenerbahçe Beko da dep-
lasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta’yı yen-
meyi başarmıştı. İki takım arasında 
Bursa’da oynanan sezonun ilk yarısındaki 
maçı Bursa temsilcisi 82-76 kaybetmişti.

Fenerbahçe Beko’nun rakibi Tofaş

2’NCİ dakikada Kasımpaşa öne geçti. 
Sol kanatta topla buluşan Ndongala 
yerden pasında Titi'nin ters vuru-
şunda kaleci Beto gole izin vermedi. 
Seken topu altıpas içinde önünde 
bulan Koita, kafa vuruşuyla topu ağ-
larla buluşturdu: 1-0. 8’inci dakikada 
Thiam’ın ortasında Koita topu ceza 
sahası içindeki Hajradinovic’e indirdi. 
Hajradinovic'in vuruşunda top kaleci 
Beto’da kaldı. 13’üncü dakikada 
Ndongala pasını savunma arkasına 
gönderdi. Topla buluşan Hajradinovic 
rakibinden sıyrıldı ve kaleci Beto ile 
karşı karşıya kaldı. Hajradinovic'in şu-
tundan top direkten döndü ardından 
Portekizli kaleci topu kontrol etti. 
34’üncü dakikada Kasımpaşa’da Haj-
radinovic sağ kanattan ortasını yaptı. 
Savunmadan seken top Aytaç’a geldi. 
Aytaç pasını Koita’ya aktardı. Koita 
önünü boşaltarak ceza sahası dışın-
dan yaptığı sert vuruşta top üstten 
auta gitti. 
40’ıncı dakikada hızlı gelişen Kasım-
paşa atağında Hajradinovic pasını 
Ndongala’ya aktardı. Ceza sahası sağ 
çaprazında topla buluşan Ndonga-
la’nın vuruşunda savunmaya çarpan 
top kaleye yöneldi, kaleci Beto topu 
kornere çeldi. 44’üncü dakikada Göz-
tepe’de Berkan Emir’in sağ kanattan 
kullandığı kornerde Tripic kafa vuru-
şunu yaptı ancak Kasımpaşalı Sarlija 
topu çizgiden çıkardı. Karşılaşmanın 
ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0'lık üstün-
lüğüyle sona erdi. 

İkinci yarıda ikinci gol 

55’inci dakikada Kasımpaşa’da 
Mame Thiam’ın ceza sahası dışından 
yaptığı sert vuruş kalenin üstünden 
auta çıktı. 88’inci dakikada Göztepe 
etkili geldi. Berkan Emir’in ceza saha-
sına doldurduğu topta Jerome topu 
kafayla ceza sahasına indirdi. Ceza 
sahası içinde topla buluşan Wilczek’in 
vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ra-
mazan’da kaldı. 90+3’üncü dakikada 
Kasımpaşa farkı 2’ye çıkardı. Hızlı ge-
lişen atakta Hadadi’nin sol kanattan 
ortasında Koita ceza sahası üstünde 
düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara 
gönderdi: 2-0. Karşılaşmada başka 
gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında 
Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

FIFA’dan  
kulüplere güzel haber
ULUSLARARASI Futbol Federasyon-
ları Birliği (FIFA), kulüplerin milli ta-
kımlara oyuncu göndermesini 
zorunlu kılan maddeyi, dünyayı etkisi 
altına alan koronavirüs salgını nede-
niyle Mart ve Nisan ayları için askıya 
aldığını açıkladı. FIFA'nın resmi inter-
net sitesinden yapılan açıklamada, ko-
ronavirüs tedbirleri kapsamında 
ülkeler arasında koyulan seyahat kısıt-
lamaları nedeniyle Mart ve Nisan ay-
larında kulüplerin milli takımlara 
oyuncu gönderme zorunluluğunun 
kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada; alı-
nan kararın sadece oyuncular ve hal-
kın sağlığı ile ilgili olmadığı belir- 
ilerek, bazı takımların önemli futbol-
cularının salgın nedeniyle sahalardan 
uzak kalacağı, bazı kulüplerin ise bu 
gelişmelerden etkilenmeyeceğine dik-
kat çekildi. Bu noktalar göz önünde 
bulundurularak, rekabete zarar gel-
mesinin önlenmesinin amaçlandığı 
kaydedildi.

Süper Lig'de averajla zirvede yer alan Trabzonspor, bu akşam ağırlayacağı eş puana sahip Medipol Başakşehir’i  
mağlup ederek hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hem de rakipleriyle puan farkını açmayı hedefliyor

L igde 52 puanla zirve koltuğunda otu-
ran Trabzonspor, 26'ncı hafta müca-
delesinde bu akşam yine 52 puanı 

bulunan ve averajla ikinci sırada yer alan 
Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Bordo-
mavililer bu maçı kazanarak hem liderlik 
koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hem 
de rakipleriyle puan farkını açmayı arzulu-
yor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park 
Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak ve 
koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz 
oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydı-
nus yönetecek. 

Kadroda 4 değişiklik bekleniyor 

Trabzonspor'da bu maç öncesi Ahmet Can-
baz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı'nın 

sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca sarı kart ceza-
lısı Guilherme de karşılaşmada forma giye-
meyecek. BtcTurk Yeni Malatyaspor 
maçında sakatlanan forvet oyuncusu Sör-
loth'un ise forma giyebileceği öğrenildi. Tek-
nik direktör Hüseyin Çimşir'in, ligde son 
oynadıkları Yeni Malatyaspor maçının 
11'inde değişikliklere giderek savunmada 
Serkan'ın yerine Pereira'ya, Hüseyin'in ye-
rine Da Costa'ya, orta sahada Abdulkadir 
Parmak'ın yerine Mikel'e ve Ekuban'ın ye-
rine de Ndiaye'ye forma vermesi bekleniyor. 

Başakşehir'le 24'üncü randevu 

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın 
oynayacakları maçla birlikte ligde 23'üncü 
kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım 

arasında bugüne kadar oynanan 23 maçta 
Trabzonspor'un 9, Başakşehir'in ise 7 galibi-
yeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 
7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 
Trabzonspor bu maçlarda 38 gol atarken, 
kalesinde 28 gol gördü. 

En çok gol atan en az yiyen 

Bu arada, yarın Medipcal Park Stadı'nda 
oynanacak müsabaka, ligde en çok gol atan 
ile en az gol yiyen iki takımı karşı karşıya ge-
tirecek. Trabzonspor 25 haftalık bölümde 
attığı 58 gol ile bu alanda zirvede yer alır-
ken, kalesinde 24 gol gören Medipol Başak-
şehir de bu noktada zirvenin sahibi. Buna 
karşılık Trabzonspor'un ligde yediği gol sa-
yısı 27 olurken, Medipol Başakşehir ise 25 

haftalık bölümde 49 gol kaydetti. Bu maç 
öncesi Trabzonspor'un gol averajı 31,  
Başakşehir'in ise 25. DHA 

TRABZONSPOR ZIRVEYI  
BIRAKMAK ISTEMIYOR

Süper Lig’in 26’ncı haftasında  
Kasımpaşa sahasında Göztepe’yi 

konuk etti. Mavi-beyazlılar, rakibini 2 
ve 90+3’üncü dakikalarda Koita’nın  
attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu so-
nuçla ligde 7’nci galibiyetini alan Ka-
sımpaşa puanını 26’ya yükseltirken, 

Göztepe ligdeki 9’uncu mağlubiyetini 
yaşadı ve 34 puanda kaldı

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Medi-
pol Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile 
çıkması bekleniyor: "Uğurcan - Pereira, 
Costa, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdül-
kadir Ömür, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth." 
SAKAT: Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet, 
Yusuf 
CEZALI: Guilherme 

MUHTEMEL KADRO 

Antalya Sivasspor'a bilendi
SÜPER Lig'in 26'ncı haftasında pazartesi 
günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u 
konuk edecek olan Fraport - TAV Antal-
yaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, kar-
şılaşma öncesi basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle il-
gili tedbirleri de aldıklarını söyleyen Tamer 
Tuna, "Ertelemeyle ilgili şu anda talebimiz 
yok. Birlikte değerlendirip herkesin görüş 
birliğinde olması lazım. Bunu sağlayacak 
şu anda alınan kararlar. Karara her zaman 
saygılıyız. Birçok takım erteleme ya da se-
yircisiz oynamanın bedelini ödeyecek" 
dedi. Takımının son 7 maçı kaybetmediğini 
hatırlatan Tuna, "İlk yarıda 10 maç kaza-
namayan takımdan sonra bu dönüşü yap-
mak çok anlamlıydı.  
Oyunumuzun gelişimi, transferlerle oyun-
cuların değişimi, benim üçüncü teknik 
adam olarak bu takımın başına geçmem 
bizi bu sürece taşıdı. 14 puandan 27 puana 
taşıdık ikinci yarıda. Bu yetmez. Şampi-
yonluk yarışı ve altta çok önemli mücade-
leler var. Son bitiş düdüğüne kadar bu 
mücadele hiç bitmeyecek. Kendi istediği-
mizi, oyun gelişimimizi, iyi oynamadığımız 
zamanlarda da kalitemizi ortaya koyduğu-
muz gücümüz var. Bunu Sivas maçına da 
taşımak istiyoruz" diye konuştu. 

Koronavirüs tedbirlerini takım olarak al-
dıklarını dile getiren Tuna, 4 hafta önce ta-
kımdaki 7 oyuncuda ağır gribal enfeksiyon 
yaşandığını ve bazı maçlarda oyuncularını 
oynatamadığını belirtti. Sağlık konusunda 
çok hassas olduklarını anlatan Tuna, maç-
ların seyircisiz oynanması hakkında ise 
şunları söyledi: "Bizim alanımız futbolu iyi 
yönetip, insanları bunun içinde tutmak 
ama seyircisiz olduğunda bu işin ne an-
lamı, ne de önemi oluyor. Şampiyonluk ve 
puan sıralaması mücadelesinde, ilk yarıda 
rakip sahada oynayan takımlar bu hafta 
oynanacak maçlarda avantajını kullana-
mayacak. Dünyada olağanüstü durumlar 
var. En önemlisi sağlık açısından yaşanan 
süreç. Bizim oyuncularımız ciddi anlamda 
gribal enfeksiyon yaşamıştı. Biz de gerekli 
önlemleri aldık. Takımımızda bilgilendirme 
ve değerlendirme yapıyoruz. Söylenilen 
önlemleri alıyoruz. Seyircisiz oynamak fut-
bolun sürdürülebilirliği, mayıs sonuna 
kadar şampiyonluk yarışı, düşecek takım-
lar, Avrupa'ya gidecekler önemli ama tabii 
ki ülkenin, dünyanın içinde bulunduğu 
durum daha önemli." 

Karara her zaman saygılıyız 

Seyircisiz oynanan maçlarda futbolun 

güzelliğinin olmadığını aktaran Tuna,  
"Seyircinin içinde olmasının büyük bedel-
leri olacağını da biliyoruz. Bu farklı bir şey. 
Ertelemeyle ilgili şu anda talebimiz yok. 
Birlikte değerlendirip herkesin görüş birli-
ğinde olması lazım.  
Bunu sağlayacak şu anda alınan kararlar. 
Karara her zaman saygılıyız. Birçok takım 
erteleme ya da seyircisiz oynamanın bede-
lini ödeyecek. Hastalığın azalacağı söyleni-
yor. Maçların nisan, mayısa bırakılması 
doğru olabilir mi? Bu yönde Avrupa'nın 
bazı kararları var. Dünyada hep kaosla yö-
netildi. Biz de en son yorumları değerlen-
diriyoruz. Bizim ligimize nasıl yansıyacağı 
da önemli. En önemlisi halk sağlığı. Ken-
dimizi, ailemizi, futbolcularımızı, yabancı 
futbolcuları korumak.  
Yabancılar tedirgin. Bu süreçte yanına 
gelen, giden akrabaları oldu. Biz de bunları 
doktorlarımızla takip ediyoruz. Biz yeterli 
olur muyuz, olmayacağımız kesin. Maçları 
seyircisiz oynamanın yeterli olup olmaya-
cağından emin değilim. 
Oyuncunun yurt dışına gitmesi değil, 
oyuncularımızın ailesinden birçok insan şu 
süreçte geçen haftaya kadar geldi, gitti.  
Ne olur ben öngöremiyorum" ifadelerini 
kullandı.

Fraport - TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Demir Grup Sivasspor maçında galibiyeti istediklerini söyledi



MİLLİ takımın ve Beşiktaş'ın eski 
forvetlerinden Ahmet Dursun, 
yarın oynanacak Galatasaray-

Beşiktaş derbisini Demirören Haber Ajan-
sı'na (DHA) değerlendirdi. Beşiktaş'ın 
mutlaka kazanması gerektiğine dikkat çeken 
Ahmet Dursun, "Beşiktaş'ın kaybedeceği bir 
şey yok. Kazanmak zorunda olduğu bir kar-
şılaşma. Galatasaray evinde oynuyor ama 
maalesef bu virüsten dolayı seyircisiz oyna-

nacak. Beşiktaş tarafından bakıldığı zaman 
avantaj oldu. Çünkü, kendi taraftarınla, 
kendi stadyumunda oynamak her zaman 
itici bir güç oluyor ev sahibi ekip için. O yüz-
den Beşiktaş o taraftan rahatladı. Beşiktaş, 
şampiyonluk yarışına devam etmek istiyorsa 
kazanmak zorunda. Diğer taraftan Galata-
saray'ın da kazanması gerekiyor. Beşiktaş'ın 
lider 9, Galatasaray ile arasında 6 puanlık 
fark var. Güzel bir maç olacak. Sergen ağa-

beyin de hücuma, kazanmaya yönelik bir 
kadro çıkartacağını düşünüyorum, umut 
ediyorum. Geçen sene de yine Galatasaray 
derbisi vardı. Biraz defansif çıkıp, mağlup ol-
muştu Beşiktaş. Eğer ki Beşiktaş, doğru kad-
royla, iyi mücadeleyle kaybederse kimse 
eleştirmez. Her şeyi yaptı olmadı, denir. 
Ancak kazanması gereken bir maça defansif 
çıkarsa sen kazanmaya gitmedin gibi tepkiler 
olur. Ama Beşiktaş, Sergen ağabeyin gelme-
siyle beraber iyi bir hava yakaladı. Daha 
önce kazandıkları maçlarda bile pozisyon 
bulamıyorlardı. Ama şimdi baktığınız 

zaman bir maçta, son 10-15 maçta yakala-
dıkları pozisyon kadar pozisyona giriyorlar. 
Belki çok fazla gol atamıyorlar ama bir şe-
kilde kazanıp, daha iyi futbol oynuyoruz. İn-
şallah Galatasaray maçında da futbol şansı 
yanında olur, Beşiktaş kazanır" diye konuştu.
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BİR dönem Galatasaray'da 
oynayan ve sarı-kırmızılı 
formayla birçok büyük 

maçta görev yapan eski milli futbolcu 
Hasan Kabze, yarın oynanacak Gala-
tasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde De-
mirören Haber Ajansı'na (DHA) özel 
açıklamalarda bulundu. Koronavirüs 
tedbirleri kapsamında, derbi mücade-
lesinin seyircisiz oynanacak olmasının 
oyuncular üzerinde negatif bir etki ya-
ratacağının altını çizen Hasan Kabze, 
"Derbiler güzeldir. Oyuncular için de 
özel karşılaşmalardan bir tanesidir. 
Derbi haftasındaki antrenmanlar çok 
çekişmeli ve güzel geçer. Bütün oyun-
cular oynamak için çaba sarf eder. İlk 
11 oyuncuları bellidir ama sonradan 
oyuna girmek için de büyük bir müca-
dele olur. Benim futbolculuk anlayışım 
bu şekildeydi. Galatasaray'ın 9-10 haf-
talık çok iyi bir çıkışı var. Çok gol atıp, 
az gol yiyorlar. Beşiktaş'ın da 2-3 haf-
talık bir çıkış eğilimi var ama ne yapa-
cakları belli olmuyor. Bu Sergen 
hocadan değil, takımın yapısından 
kaynaklı. Bazen kazanacakları maçı 
kaybedebiliyorlar. Onlar 2-3 haftalık 
periyotta iyiler ama uzun süreli baktı-
ğınızda iniş-çıkışı grafikleri devam etti. 
Galatasaray'ın içeride oynaması 
önemli ama taraftarla oynaması da 
önemliydi. İçeride-dışarıda fark etmi-
yor, taraftar olmadığında anti motivas-
yon ortaya çıkıyor çünkü hazırlık maçı 
gibi oluyor. Konsantrasyonunu üst se-
viyeye çıkarabilecek ve teknik adamla-
rın verdiği direktifleri uygulayacak 
takım, maçı kazanacaktır" diye ko-
nuştu. 

Bir maç candan önemli değil 

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs 
salgınına karşı alınan tedbirler çerçeve-
sinde, Nisan ayının sonuna kadar Tür-
kiye'de spor organizasyonlarının 
seyircisiz oynanması kararını da değer-
lendiren Kabze, şunları söyledi: "Bu, 
her takım için geçerli, sadece Galata-
saray için değil. Sonuçta taraftarla oy-
namayı herkes ister. Ortada bir durum 
varsa ve herkes için geçerliyse burada 
ertelenme durumu çıkar ise o başka bir 
şey. Ligleri erteleyen Avrupa ülkeleri de 
var. Bir maç, bir insanın canından 
önemli değil. Taraftarı olması tabii ki 
de önemli ama sağlık daha da önemli 
bana göre." 

Forvetlerin golleri akıllarda kalır 

Dev derbide takımlarının en önemli 
kozlarından Burak Yılmaz ve Rada-
mel Falcao'nun performansları için ise 
Kabze, şöyle dedi: "Burak'ın Türki-
ye'de geldikten sonraki performansı 
gerçekten çok iyi. Son dönemlerde 
belki sakatlıklar yaşadı, döndü ve tam 
hazır olmadı ama öyle ya da böyle gol 
atan bir Burak var. Eskisi gibi Burak 
var mı? Yok ama 10-12 gol atmış bir 
Burak görüyoruz. Diğer tarafta da as-
lında Galatasaray'a geldiğinde hazır 
olmayan ama takıma potansiyel güç 
verebilecek bir Falcao var. Falcao'nun 
uyum sorunu ve sakatlığın ardından 
yapmış olduğu performans, tabii ki de 
takdire şayan. Bence şu anda yüzde 
100 oynamıyor. Bu haliyle bile takıma 
ciddi katkı sağlayabilen bir oyuncu. 
Çok önemli bir yetenek. Oyunculuk 
dönemimde ondan gördüğüm ve öğ-
rendiğim şeyler vardı. İki takımın for-
vetlerinin bu maçlarda atacağı ya da 
kaçıracağı goller, uzun yıllar hafıza-
larda kalıyor. O yüzden forvet oyuncu-
ları her zaman değerlidir."

Konsantrasyonu  
iyi olan kazanır

Beşiktaş daha avantajlı
Beşiktaş'ın eski golcülerinden Ahmet Dursun, "Koronavirüsten dolayı maalesef  
derbi seyircisiz oynanacak. Beşiktaş tarafından bakıldığı zaman avantaj oldu” dedi
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G alatasaray, Süper Lig'in 26. hafta-

sında yarın sahasında Beşiktaş ile 
karşı karşıya gelecek. Türk Telekom 

Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında seyircisiz oynanacak. İyi başla-
yamadığı ligde ikinci yarıda gösterdiği per-
formansla şampiyonluk yarışına dahil olan 
sarı-kırmızılı ekip, zirvede yer alan 52'şer pu-
anlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in 
3 puan ardından haftaya üçüncü sırada 
girdi. Galatasaray, Trabzonspor ile Medipol 
Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada 
Beşiktaş'ı mağlup ederek zirve yarışında 
kayıp yaşamamayı hedefliyor. Derbi galibi-
yetiyle zirveye yaklaşmayı amaçlayan Beşik-
taş ise haftaya 43 puanla beşinci sırada 
başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarı-
sında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi ev 
sahibi siyah-beyazlı takım 1-0 kazanmıştı. 

Hakem Abdulkadir Bitigen 

Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği 
derbide Volkan Ahmet Narinç ve İsmail 
Şencan yardımcı hakemlik görevini üstlene-
cek. Dördüncü hakemliğini Hakan Cey-
lan'ın yapacağı derbinin Video Yardımcı 
Hakemi Ali Palabıyık olacak. Palabıyık'ın 
yardımcılığını ise Murat Erdoğan ile Serkan 
Olguncan yapacak. 

Adem Büyük forma giyemeyecek 

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Adem 
Büyük, sakatlığı nedeniyle derbide oynaya-
mayacak. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon at-
tığı 6 golle takımının en golcü oyuncuları 
arasında yer alan Adem'in sağ üst arka ada-
lesinde ikinci derece zorlanma ve kanama 

bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim, 
kural nedeniyle 2 yabancı futbolcusunu da 
kadroya alamayacak. 
Galatasaray'da derbi öncesinde üç futbolcu 
sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kır-
mızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane 
Feghouli ve Ryan Donk, Beşiktaş müsaba-
kasında sarı kart görmeleri durumunda 27. 
haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde 
görev yapamayacak. 

Derbi ikinci kez "sessiz" 

Galatasaray ile Beşiktaş, ligde ikinci kez se-
yircisiz bir derbide karşı karşıya gelecek. İki 
takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. 
haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan 
derbi, sarı-kırmızılı ekibin önceki sezondan 
kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı. 
Rekabet tarihinde ilk kez seyircisiz oynanan 
söz konusu müsabakayı Galatasaray 2-1 
kazanmıştı. 

Son 9 maçında yenilmedi 

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 9 
maçta yenilgi yaşamadı. Ligde son mağlubi-
yetini 16. haftada deplasmanda Göztepe 
karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonra-
sındaki 8 maçı kazandı. Galatasaray, 25. 
haftada şampiyonluk mücadelesi veren 
Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda be-
rabere kaldı. 

Kimler kadroda olacak 

Galatasaray'ın, Beşiktaş derbisine başlaması 
beklenen 11'i şöyle: Fernando Muslera, Ma-
riano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo 
Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Le-
mina, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, 

Henry Onyekuru, Radamel Falcao. 
Bu sezon beklediği sonuçları alamayarak 
şampiyonluk yarışında gerilerde kalan 
siyah-beyazlı ekip, 43 puanla haftaya be-
şinci sırada girdi. 
Sarı-kırmızılı rakibi karşısında alacağı gali-
biyetle zirveye yaklaşmayı hedefleyen Beşik-
taş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta 
oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.  
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine 
son verilmesinin ardından sembol haline 
geldiği siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör 
olarak görev başlayan Sergen Yalçın, Beşik-
taş'ın başında ilk kez bir derbide kulübede 
yer alacak.  Ligin 20. haftasında göreve baş-
layan Sergen Yalçın, takımının başında 6 
maçta görev yaptı. Oynadığı son 2 maçı ka-
zanan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın  
yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve  
beraberlik aldı. 

Sarı kart alarmı 

Beşiktaş'ta derbi öncesi 6 futbolcu sarı kart 
ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, 
Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-
Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler 
Boyd yarınki karşılaşmada kart gördükleri 
takdirde 27. haftadaki Fraport TAV Antal-
yaspor karşılaşmasında cezalı duruma 
düşecek. 

Muhtemel 11 

Uzun süreli sakatlığı bulunan Dorukhan 
Toköz ve sezonu kapatan Douglas Perei-
ra'dan yoksun Beşiktaş'ın, Galatasaray der-
bisine başlaması beklenen 11'i şöyle: Loris 
Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Vic-
tor Ruiz, Caner Erkin, Muhammed Elneny, 

Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Kevin-
Prince Boateng, Georges-Kevin N'Koudou, 
Burak Yılmaz. 

347'inci randevu 

Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 347. 
kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 
22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiye-
tiyle başlayan 96 yıllık rekabette, geride 
kalan 346 maçın 122'sini Galatasaray, 
111'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise 
beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 
484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle  
karşılık verdi. 

Lig maçları 

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde  
yapılan 123 karşılaşmada ise genel top-
lamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın  
üstünlüğü bulunuyor.  
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsa-
bakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 
kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsa-
bakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 
150, siyah-beyazlılar 129 gol attı. Sezonun 
ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan 
maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı. 

Son 10 maçta Beşiktaş üstün 

İki takım arasında oynanan son 10 resmi 
maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımın-
dan üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı 
ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 6 kez ka-
zandı, Galatasaray 2 kez sahadan galibiyetle 
ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise 
beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maç-
larda siyah-beyazlı ekip 12 gol atarken,  
Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek. Her 
iki takımda karşılaşmadan üç puanla ayrılarak kazanmak zirveye tutunmak isteyecek

YÖNETİM kanadında da takıma olan inanç 
tam. Demir Grup Sivasspor maçında sergi-
ledikleri futbolun, takıma olan inancı ar-
tırdığını ifade eden Başkan Yardımcısı 
Yusuf Günay, "Mücadeleye devam. Sivass-
por maçındaki güzel oyun inancımızı daha 
da artırdı. Galatasaray zoru sever. Yarın 
güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza 
inanıyorum" diye konuştu. Günay şampi-
yonluk yarışı ile ilgili ise "Şu anda şampi-
yonluk için bir şey demeyeyim. Maç maç 
düşünüyoruz" dedi. 

Galatasaray  
zoru sever 

Eski milli futbolcu Hasan Kabze, Ga-
latasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili 

olarak, "Konsantrasyonunu üst sevi-
yeye çıkarabilecek ve teknik adamla-
rın verdiği direktifleri uygulayacak 

takım, maçı kazanacaktır" dedi

SESSIZ DERBIDE 
ZAFER ARAYISI
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

D ünyayı etkisi altına alan koro-
navirüsün Türkiye sınırları
içine girmesinin ardından va-

tandaşlar, virüsten korunmak için çe-
şitli önlemler almaya başladı. Alınan
önlemlerin başında da maske tak-
mak geliyor. Birçok kişi özellikle ka-
muya açık alanlarda ve toplu taşıma
araçlarında maske takmaya başladı.

İnanılmaz bir talep var

E-ticaret firmasının kurucu ortakla-
rından Oya Okur Erciyeş,  medikal
maskelerin üzerine takılmak üzere
ürettikleri, koruyucu olmayan akse-
suar amaçlı çeşitli renk ve desenlerde
maskelerle ilgili şunları söyledi: "Ben
Türkiye’nin tesettür üzerine e-ticaret
yapan en büyük firmalarından biri-
nin en büyük kurucu üyesiyim. Aynı
zamanda tasarım ekibinin yöneticisi-

yim. Öncelikle bu fikir aslında üyele-
rimizden gelen talep üzerine çıktı.
Yurt dışındaki üyelerimiz ' Maskele-
rin kötü görünümünü ortadan kal-
dırmak adına bir şey yapılmaz mı?'
diye  talepte bulundular. Genç üyele-
rimizden geldi özellikle bunlar.
Çünkü maskeyle dışarı çıktığınızda
iğreti bir durum gözüküyor. 'Bu-
nunla alakalı bir şey yapılamaz mı?'
diye bir talepte bulundular. Bunun
üzerine biz 'Bir ürün geliştirebilir
miyiz' diye kumaşlar üzerinde çalış-
maya başladık ve bu ürünümüz or-
taya çıktı. Şu anda 5 desenle çıktık.
Çok küçük, kupon bir deneme yap-
tık. Aslında üyelerimizin talebi olup
olmayacağı ile alakalı biz de bilmedi-
ğimiz için bir deneme yapmak iste-
dik. İnanılmaz bir talep gördü
ürünümüz. Sitemiz üzerinde satışa

çıkardıktan sonra 1 saat içinde 
tükendi."

Tamamen aksesuar amaçlı

Bu ürünün kesinlikle koruyucu 
özelliği olmadığını söyleyen Erciyeş,
“Tamamen aksesuar amaçlı üretil-
miş bir üründür. Medikal bir koru-
ması olmadığı için bunu medikal
maskenin üzerine aksesuar olarak o
görünümü ortadan kaldırmak adına
kullanılmak için yapılmış bir ürün-
dür.” diye konuştu.  Erciyeş, “Ürün-
lerimizle ilgili modellemelere devam
etmeyi düşünüyoruz. Ürünler sa-
dece kadınlara özel ürünler değil.
Herkes, çocuklar da kadınlar da er-
kekler de rahatlıkla kullanabilir.
Model geliştirmeye devam ediyoruz.
Yeni modellerimiz de inşallah ekle-
necek sitemize” dedi. DHA

email adresi
info@stopgrup.com 

Sabit telefon
0 212 868 08 90 

faks numarası
0 212 868 08 87 

GSm
0 545 868 08 90

ADRES:
Güzelce Mah. İskenderun

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

export ofıS:
Adnan Kahveci Mahallesi,

Yavuz Sultan Selim Blv, 
Perlavista Rezidans A Blok 

Kat: 10 Daire: 95 
Beylikdüzü / İSTANBUL 

Çim Çit

Çit

SPOT ÇİT GÜVENLİ

BİR YAŞAM SUNAR

stopgrup@stopgrup stopgrup

ST  P CiT

Başarılı oyuncu Hazar 
Ergüçlü önceki akşam marka
yüzü bir spor giyim markasının
Asmalımescit'te düzenlenen ge-
cesine katıldı. Fiziğiyle dikkatleri
üzerine çeken Ergüçlü, Taner

Ölmez'le Hakan Muhafız 
dizisindeki sevişme sahne-

leri hakkında konuştu.

"Taner Bey'le olan kamyonet
sahneniz çok konuşuldu. 
(Sevişme sahneleri) Bu sahnelerin
çekimi zor geçti mi? Sevgiliniz
Onur Ünlü bu sahneleri izledi
mi?" şeklindeki sorulara Hazar
Ergüçlü, "Hayır. Zor geçmedi. 
İşimiz bu. Yok canım, Onur ne 
diyecek?" şeklinde yanıt verdi. 15 MART 2020 PAZAR www.gazetedamga.com.tr 

Sevişme Sahnelerinde zorlanmadı!
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İnternet üzerinden satış yapan 
bir alışveriş firması, medikal
maskelerin üzerine takılmak

üzere çeşitli renk ve desenlerde
maskeler üretmeye başladı.

Firmanın, müşterilerinden gelen
"Maskelerin kötü görünümünü 

ortadan kaldırmak adına 
bir şey yapılmaz mı" teklifiyle

ürettiği 12 lira 99 kuruştan 
satışa sunulan maskeler 

yoğun ilgi gördü

MASKELER
RENKLENDI


