
Derbide 
gol sesi
çıkmadı

YILMAZ’DAN ANLAMLI MESAJ

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçi-
mindeki cumhurbaşkanı adayı

ve eski Milletvekili Muharrem İnce,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu ile makamında görüştü. CHP'li
İnce, CHP Genel Merkezi'ne gelerek,
Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 
40 dakika süren görüşme sonrası İnce,
açıklama yapmadan partiden ayrıldı.
Ancak, basın mensuplarının sorusu
üzerine İnce, “Benim sayın genel baş-
kanla görüşmemden daha doğal ne
olabilir? Partimin bir üyesiyim. Teşek-
kür ederim” diyerek, partiden ayrıldı.
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Silivri Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz, Silivri Sanayi

Sitesi’nde gerçekleştirilen Atatürk
büstü açılışına katıldı. Törende ko-
nuşan Başkan Yılmaz; “Türk mille-
tince sevgiyi en çok hak eden Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bizler
de o sevgiyi, saygıyı sonuna kadar
göstererek, cumhuriyete olan bağlılı-
mızdan asla vazgeçmeyeceğiz. 

Aslında biz 
milletçe onu ne
kadar ansak da,
aslında 
Atatürk’ün; 
ilkelerinin ve 
ufkunun en
çokta anlaşıl-
maya ihtiyacı
var” dedi. 
I SAYFA 4
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Cumhuriyete 
bağlı kalacağız

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. 

ATA’NIN MIRASI
GASP EDILDI!

2012 yılında Sakarya'da hayatını kaybe-
den Ülkü Adatepe'nin çocukları Ahmet

Kemal ve Ali Kemal Doğançay,  Atatürk'ün vasi-
yetnamesinde manevi çocuklarına bıraktığı payın
CHP ve İş Bankası tarafından “gasp edildiği id-
diasıyla yargı süreci başlattı. Doğançay; “Annem
ve Atatürk 'ün diğer kızları da bu sebepten mağ-

dur edilmiş. Biz CHP'den de İş Banka-
sı'ndan da alacaklıyız. Davamız şu an
güzel bir aşamada hakim hesaplama
kararı çıkardı. Fakat bu süreçte avukat
bulmakta sorun yaşadık. Ben de akade-
misyen avukat istiyorum. Çünkü karşı
taraf, CHP profesör avukat çalıştırıyor.
İş Bankası deseniz yüzlerce avukatı var.
Bunlara karşı biz de gönüllü avukatlar
ile mücadele ediyoruz” dedi.
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CHP’DEN ALACAKLI
DURUMDAYIZ

Geçmişte de benzer davaların açıldığını
kaydeden Doğançay, “İlk olarak annemin

kız kardeşi Sabiha Gökçen dava açmış. Annem
aynı zamanda Atatürk'ün kız kardeşi Makbule
hanımın düştüğü durumları görmüş. Çünkü ka-
falarına göre ödeme gerçekleşiyor. 5 sene 10 sene
ödemeyi arttırmıyor sonra birden arttırıyor. Öde-
meler hiçbir zaman kesilmemiş ama kafalarına
göre arttırılmış. Annem de bizlere 'evladım dava
açarsak bunu da keserler, para istiyorlar derler, en
Atatürkçü bildiğiniz kişiler bile bize düşman olur'
derdi. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule hanım
mektubunda 'yüce CHP lütfen' diye yalvarıyor
nerdeyse. Annem dava açmadan önce Kılıçda-
roğlu'nu bir çağırın durumu anlatın dedi. Ben de
Kılıçdaroğlu'nu aradım. Randevu verildi. Ama
randevuya gelmediler” diye konuştu.
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MAKBULE HANIM 
BİLE YALVARMIŞ

SAYFA 4

Suriye’de
çözüm yolu

Oktay APAYDIN SAYFA 7

Çin virüsten
hızlı yayılıyor

Hüsamettin ASLAN SAYFA 9

Ufukta yeni
bir iktidar...

Özgür TOPUZ

Volkan Yılmaz

ÇATALCA İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, ilçe muhtarları

ile yemek organizasyonunda 
buluştu. Üner, “Çatalca için 
çalışan, taş üstüne taş koyan her-
kese teşekkür ediyorum. Muhtarlar 
Derneği Başkanı seçilen Muratbey
Mahalle Muhtarımız Ceyhun 
Koç ve Yönetimine görevlerinde

başarılar diliyo-
rum. Vatandaş-
larımızın rahatı
ve huzuru için
biz tüm muh-
tarlarımız ile el
ele çalışmaya
devam edece-
ğiz” ifadelerini
kullandı.
I SAYFA 4
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Muhtarlarımızla
el ele çalışacağız

Mesut Üner

EN TEKNİK DENETİM OLACAK

İETT, otobüslerinin bakım ve
onarımlarının denetlenmesi

kapsamında Makine Mühendisleri
Odası ile sözleşme imzaladı. Bu 
sayede bu soruların yanıtları İETT
denetçileri ve bakım yüklenicisi 
firmalardan ayrı olarak, bağımsız 
bir kurum tarafından denetlenmiş 
olacak. I SAYFA 5
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İETT otobüsleri 
denetlenecek

TARiHi YARIMADAYA
PARK iNŞA EDiLECEK
Tarihi Yarımada'ya yeni bir park kazandıracak olan imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Meclisi'nde kabul edildi. Vefa'nın kuzeyi ile Unkapanı'ndaki İMÇ Blokları’nın
doğusunda kalan bölgede yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik park ve dinlenme alanı oluşturulacak

ATATÜRK'ÜN MANEVİ KIZI ÜLKÜ ADATEPE'NİN OĞLU, ANNESİNİN MİRASININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin oğlu Ahmet Kemal Doğançay, 
annesinin mirasıyla ilgili CHP ve İş Bankası'na dava açtığını ve gönüllü
avukatlarla dava sürecinin devam ettiğini söyledi. Doğançay “Ailemizin
parası, Atatürk'ün mirası gasp edilmiş durumda. Atatürk'ün vasiyetinde
manevi çocuklarına bıraktığı pay CHP ve İş Bankası tarafından hiç edilmiş.
Buna karşı haklı bir mücadele içindeyiz” ifadelerini kullandı

“HDP’SİZ SİYASET OLMAZ”

Eski HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş, 23 Şubat

Pazar günü yapılacak 4'ncü Büyük
Olağan Kongre öncesi açıklamalar
yaptı. “Erken seçim olacak” iddiasında
bulunan Demirtaş, “ Eğer o güne dek
demokrasi ittifakı kurulabilmişse seçi-
min mutlak kazananı da demokrasi it-
tifakı olacaktır. Artık HDP'siz bir
hükümet düşünülemeyeceğini herkese
ispatlamamız
gerekiyor. HDP
koalisyon 
hükümetinde 
yer alırsa yüz 
yıllık sorunların
tümü Türki-
ye’nin birliği
içerisinde çözüm
yoluna girer”
dedi. I SAYFA 7
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HDP var olursa
sorunlar çözülür

Selahattin Demirtaş

İKİNCİ YALIM DÖNEMİ BAŞLADI

Avcılar İYİ Parti İlçe Kongresi
Ezo Restoran'da yapıldı. Mev-

cut İlçe Başkanı Serkan Yalım baş-
kanlığında tek liste halinde gidilen
seçimlere 224 kişi katıldı. 183 oyun
kullanıldığı kongrede, 3 oy geçersiz
sayılırken, 180 geçerli oyu alan Yalım
yeniden başkan seçildi. Divan Baş-
kanlığını Celal Karapınar'ın yaptığı
kongreye İYİ Parti Milletvekili Ümit
Beyaz, Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli, CHP Avcılar İlçe
Başkanı Erdal Nas ve çok sayıda 
isim katıldı.
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Serkan Yalım
yeniden başkan

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
Bakanlar Kurulu Kararı ile 2006 yılında Yenileme
Alanı ilan edilen ve imar faaliyetlerinin oldukça 

sınırlı olduğu İMÇ-Süleymaniye arasındaki bölgede yeni
bir park oluşturulacak. İBB ve Fatih Belediyeleri'nin hazır-
ladıkların imar planları, İstanbul 1 Numaralı Yenileme
Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafın-
dan uygun görüldü. Koruma Bölge Kurulu'nun 21 Hazi-
ran 2018'de uygun gördüğü planlar, İBB Meclisi'ne şubat
2020'de geldi. İBB Meclisi, Vefa semti ile Unkapanı ara
bölgesinde yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik bir parkın 
oluşturulmasını sağlayacak “park ve dinlenme alanı” 
planlarını oy çokluğuyla kabul etti. Parkla ilgili plan
çalışması 4 yıldır devam ediyordu. I SAYFA 4
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Doğançay’ın
annesi Ülkü Adatepe

ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün eski bir

fotoğrafı (sağda)
hafızalardaki

yerini koruyor.

YOL ARKADAŞI 
iÇiN SON GÖREV

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, AK Parti

Genel Başkan Yardımcısı ve
Konya milletvekili Leyla Şahin
Usta'nın babası Alaaddin Şa-
hin'in cenazesine katıldı. Erdo-
ğan cenazede kısa bir konuşma

yaparak, "Gerçekten duruşuyla,
dini mübini İslam’a olan özel-
likle bağlılığı, sadakatiyle çok
çok farklı bir insandı. Geride bı-
raktığı ailesi, kerimesi bizim şu
anda aynı zamanda da davada
yol arkadaşımız” dedi. I SAYFA 7
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CHP’DE ‘iNCE’
BiR GÖRÜŞME 

Kılıçdaroğlu ve İnce görüşmesi sonrası CHP Genel
Merkezi’nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta plya-off’u
hedefleyen Silivrispor ve Çatal-

caspor'un mücadelesinden gol sesi
çıkmadı. İki takımda yüksek tempoda
oynadıkları karşılaşmada girdikleri
gollük pozisyonları değerlendiremedi
ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak
haftayı birer puanla kapattı. Silivri 
sahasında oynanan karşılaşmada
dostluk kazandı.
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“KAVGACI DEĞİL DAVACIYIZ”

Cumartesi Anneleri’nin 777.
hafta eyleminde gözaltında 

katledilen Rıdvan Karakoç’un failleri
soruldu. Eyleme mektup gönderen
Cumartesi Annesi Hanife Yıldız,
“Kavgacı değiliz, davalı değiliz, ama
davacıyız. Kayıplarımızın ve gözleri
açık giden analarımızın sesiyiz” dedi.
Devlet aklının bu coğrafyada değiş-
mediğinin belirten İHD Eş Genel
Başkanı Eren Keskin de “Eskiden öl-
dürülmekten korkardık şimdi tutuk-
lanmaktan korkuyoruz” diye konuştu.
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Cumartesi Anneleri 
777’inci kez eylemde

Lüks cipi kurşun
yağmuruna tuttular

Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldı-
rıda 2 kişi yaralandı. Olay, Merkez

Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde saat
14.30 sıralarından meydana geldi. Lüks
ciple ilerleyen 4 kişi, Zarif Sokak başından
bekleyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya
uğradı. Açılan ateş sonucu cipte bulunan
Can D. ve Ergin G. isabet eden kurşun-
larla yaralandı. Saldırgan kendisini so-
kakta bekleyen arkadaşının motosikletine
binerek olay yerinden kaçtı. 
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Taksim tartışması!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB)'nin yaptırdığı, “Taksim

Geçici Sergi Plat-
formu” sosyal 
medyada tartışma
konusu oldu.
Platform, ihale
bedelinin yüksek
olması nedeniyle
eleştirildi.  I SAYFA 9
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V ücudumuz için bir savunma sistemi olan
bağışıklık sistemi, organizmayı çoğu
hastalığa karşı koruyan biyolojik yapı ve

süreç sistemlerinden oluşuyor. Başta dalak, lenf
düğümleri gibi periferik organlar ve kemik iliği,
timus gibi santral organlardan oluşan bağı-
şıklık sisteminde kanda bulunan savunma
hücreleri ve bazı sistemler önemli rol oy-
nuyor. Özellikle sinsi seyirli, toplum
içinde kolay bir şekilde yayılım göste-
ren ve virüsler tarafından oluşturu-
lan hastalıklardan korunmada
kuvvetli bir bağışıklık sistemi temel
faktörlerdendir. Öyle ki aynı mik-
tarda ve özellikte virüs ile karşıla-
şan iki insandan; bağışıklık sistemi
kuvvetli olan hastalığa yakalan-
madan kurtulabilirken bağışıklık
sistemi yeterince kuvvetli olmayan
hastalığa yakalanabiliyor. Kişinin
bir takım fizyolojik özellikleri hari-
cinde günlük hayatında dikkat ede-
ceği bazı durumların bağışıklık
sisteminin güçlenmesini ve hastalıklara
karşı dirençli olmasını sağlayacağını belir-
ten Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve
Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arı-
türk, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:

Egzersiz yapmalısınız

Yapılan aktivitenin yoğunluğu, süresi, şiddeti ve
bireyin fiziksel uygunluğu başta olmak üzere pek
çok faktör egzersizin bağışıklık üzerindeki etkile-
rini değiştirebilmektedir. Genel olarak sağlıklı
yaşam amacıyla düzenli ve orta düzeyde egzer-
siz yapan bireylerde uzun dönemde bağışıklık
sisteminin güçlendiği bilinmektedir. Ancak özel-
likle şiddetli egzersizi takip eden 3-72 saatlik sü-
reçte; bağışıklık sistemi, fiziksel aktivitenin
etkilerinden ötürü baskılanmaktadır. Bu nedenle
bu dönemde egzersiz sonrası dinlenme ve yeterli
besin-sıvı tüketimi bağışıklık sisteminin korun-
ması açısından önem taşımaktadır.

Kötü alışkanlıkları bırakın

Sigara ve alkol gibi bazı alışkanlıkların zararları
herkes tarafından bilinmektedir. Sigara hem
lokal etkisi ile üst solunum yolu ve ağız bölge-
sinde enfeksiyonlara açık bir ortam yaratacak
hem de sistemik etkileri ile kişinin bağışıklık siste-
mini olumsuz etkileyecektir. Benzer şekilde belirli
miktarın üzerinde alkol tüketimi de bağışıklık sis-
temini baskılayarak hastalıklara uygun bir or-
tama neden olacaktır.

Stresten uzak durun

Fiziksel veya psikolojik stres durumları da bağı-
şıklık sistemini güçsüz düşüren nedenlerdendir.
Özellikle viral hastalıkların salgın olduğu dö-
nemde uzun çalışma saatleri, yeterli dinlene-

meme
gibi se-
beplerle fizik-
sel stres altında kalan
kişilerde; yine iş hayatı veya bazı özel nedenler-
den kaynaklanacak şekilde psikolojik stres al-
tında olanlarda hastalıklara yakalanma olasılığı
artmaktadır. Yeterli ve kaliteli uyuyamama da
bağışıklık sistemini belirgin derecede 
bozmaktadır.

Bol bol su için

Susuz kalmak zayıf bir bağışıklık sisteminin baş-
lıca nedenlerinden biri olabilir. Vücutta biriken
toksinlerin atılabilmesi için yeterli miktarda su
içilmesi gerekmektedir, dolayısıyla bağışıklık sis-
temini güçlendirmek için bol miktarda su içilme-
lidir. Kahve ve çay, idrar miktarını arttıracağı için
vücudun susuz kalma riskini arttırabilirler. Bu-
nunla birlikte taze sıkılmış olsa da belli miktarın
üzerinde meyve suyu tüketmek önerilmemekte-
dir. Özellikle portakal, mandalina gibi narenciye-
lerin suyunun sıkıldıktan sonra kısa sürede
tüketilmesi gerekmektedir, aksi takdirde içeriğin-
deki C vitamini, belirgin düzeyde azalmaktadır.
Suyunu sıkarak içmek yerine meyveleri besin
olarak tüketmek doğru yaklaşım olacaktır.
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Doç. Dr. Cem Arıtürk,
hastalıklara karşı bağışıklığı
güçlendirmek için dikkat
edilmesi gereken 
5 maddeyi açıklıyor

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE saRkÜTERİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 Tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 Tl 

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

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

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

AYNUR CİHAN

Dengeli, düzenli ve doğru beslenme bağışıklık sistemini en çok etkileyen
faktörlerdendir. Mevsiminde ve taze olarak tüketilen besinlerden fayda görme

olasılığı en yüksektir. a vitamini ağız, mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi or-
ganlarını sağlıklı tutar ve enfeksiyonlardan korur. Bu nedenle tatlı patates, havuç, la-
hana, ıspanak gibi a vitamininden zengin besinler tüketilmelidir. C vitamini, antikor

oluşumunu uyararak bağışıklığı güçlendirir. Başlıca C vitamini kaynakları portakal, grey-
furt ve mandalina gibi turunçgiller ile kırmızı biber, çilek ve domatestir. ayçiçeği, badem,
fındık ve fıstık gibi kuruyemişler içerdikleri e vitamininin antioksidan özelliğinden dolayı
önerilmektedir. Bununla birlikte yara iyileşmesini de hızlandıran çinko içerikli gıdalar

(kümes hayvanları, tam tahıl ürünleri, fasulye, fındık ve yağlı tohumlar) hastalıklara karşı
koruyucudur. Zerdeçal ve karanfil ise baharatlar içinde bağışıklık açısından tüketilmesi ge-
rekenlerdir. Bununla birlikte karnabahar, sarımsak ve soğan gibi bazı sebzeler içerdikleri

antioksidanların yanında glutatyon içeriklerinden ötürü de bağışıklık sistemini olumlu
etkilemektedirler. Tüm bu önerilerin haricinde, besinler söz konusu olduğunda kişinin

şeker hastalığı ve kolesterol gibi diğer hastalıkları mutlaka göz önünde bulundu-
rulmalı ve bu hastalıklar açısından diyet gözden geçirilmelidir.

cildiniz sarkmasın
MeMorial Wellness
Kozmetik Dermatoloji
Bölümü’nden Uz. Dr.

ayça alan atalay, hyaluranik asit
ve dolgu uygulamaları hakkında
bilgi verdi. Hyaluronik asit, cildin
dermis denilen orta tabakasında,
bağ doku ve eklemlerde bulunan
cilde, nemli, canlı ve parlak görü-
nümünü veren, canlı türlerinin ta-
mamında aynı yapıda bulunan bir
moleküldür. 70 kg vücut ağırlığı
olan bir kişinin vücudunda yakla-
şık 15 gr hyaluronik asit bulun-
maktadır. Hyaluronik asit 1000
kata kadar su tutma kapasitesine
sahiptir. Tüm canlılarda benzer
yapıda olması sayesinde alerjik
reaksiyon riski en düşük ve en güvenilir dolgu
maddelerindendir. Hyaluronik asit dolguların
dayanma süreleri 6-24 ay arasında değiş-
mektedir. Botulinum toksin uygulamalarının
yeterli gelmediği alın, kaş arası ve göz kenarı
çizgilerini düzeltmek amacıyla da dolgular
kullanılmaktadır.
asit dolguların en sık yapıldığı bölgeler;
elmacık kemikleri
Göz altı bölgesi
Dudaklar
Burun kemeri, burun ucu düşüklükleri

Çene bölgesidir.
Yanaklarda uzun süreli kullanılabiliyor
Dolguların dayanıklılık süresi dolgunun yapı-
sına, uygulanan bölgeye ve kişiye göre değiş-
kenlik gösterebilmektedir. Çok hareketli
dudak, burun yanı çizgileri gibi bölgelerde bu
süre daha kısayken, göz altı ve yanak gibi
bölgelerde çok daha uzundur. antioksidanlar-
dan zengin sağlıklı beslenme etki süresinin
uzaması konusunda yardımcı olacaktır.
Bunun dışında hyaluronidaz aktivitesi, sigara
kullanımı, dolgu yapılan bölgenin çok sık ma-
sajlanması dolgu dayanma süresini kısalta-

bilmektedir. Hyaluronik asit dol-
guları hyaluronidaz denilen en-
zimle parçalayıp tamamen
ortadan kaldırabilmek 
mümkündür.

Dudaklar daha dolgun ve
belirgin oluyor

Dudaklar özellikle kadın yüzünde
en dikkat çekici güzellik sembol-
lerinden kabul edilmektedir. iler-
leyen yaşla beraber dudakların
volüm kaybetmeye başlaması,
dudak köşelerinin aşağıya doğru
dönmesiyle kişiye mutsuz, üzgün
bir ifade vermektedir. Dudak çev-
resinde sigara kullanımına bağlı
çizgilenmeler oluşması şeklinde

yaşlanma bulguları da oluşabilmektedir. Bazı
kişilerde yapısal olarak dudağın kontür kısım-
larının silik olması, çok ince veya asimetrik
olması, alt-üst dudak oranlarının dengesizliği
olabilmektedir. Daha dolgun, kontür kısımları
belirgin, güzel bir dudağa şeklini veren
Cupid’s Bow denilen kavisli, belirgin dudaklar
yaratabilmek adına hyaluronik asit dolgular
sıklıkla kullanılmaktadır. Çok hareketli bir
bölge olması dolayısıyla kişisel faktörlerle de
bir miktar değişebilmekle birlikte 6-12 ay
süren etki sağlanabilmektedir.

İlerleyen yaşla beraber yüzde bulunan yağ yastıkçıklarında küçülme ve sarkmalar, kemik yapısında
değişiklikler ile cildin nem oranında azalma meydana geliyor. Cildin elastik ve bağ doku hacminin

azalmasıyla yanaklarda boşalma ve çöküntü, burun yanında çizgiler, çene kontüründe sarkma, dudak
dolgunluğunda azalma, gözaltlarında oluklanma gibi yaşlanma belirtileri oluşuyor

İçmeyin şu zıkkımı!
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine
göre her yıl 4,9 milyon kişinin, sigara nede-
niyle oluşan hastalıklar yüzünden yaşamı

sona eriyor. 2025 yılında bu rakamın 10 milyona çık-
ması bekleniyor. Bu rakamın 7 milyonunun Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde olacağı belirtiliyor. 1.25 milyar
sigara tiryakisi olan dünyada, bu rakamın 2025 yılında
1.6 milyar kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde
sigara içen sayısının % 30’larda olduğu ve 17 milyon ki-
şinin bağımlı olduğu iletiliyor. Sigarayı bırakmaktan çok
bırakmaya karar verme aşaması zorlu
oluyor ve bu nedenle kesinlikle
destek alarak bırakmaya çalış-
mak büyük önem
taşıyor. Memorial Antalya
Hastanesi Göğüs Hastalık-
ları Bölümü’nden Uzm.
Dr. Mehmet Parlak 09
Şubat Dünya Sigarayı Bı-
rakma Günü nedeniyle öneri-
lerde bulundu.

10 saniyede etki ediyor

Türkiye’de yılda 100 bin yani günde 300 ve bir saatte 12
kişi sigaranın etkileri nedeniyle zamansız yaşama veda
etmektedir. Sigarada bağımlılık yapan nikotin maddesi-
dir ve bu madde 10 saniye içinde beyindeki reseptörlere
ulaşarak esrar, eroin ve kokain kullanımındaki etkiyi
gösterir. Nikotin beyne ulaşır ulaşmaz keyif veren, kon-
santrasyonun ve hafıza yeteneklerinin artmasını sağla-
yan dopamin ve noradrenalin salınımına yol açar. Bu
keyif verici etkiler, kişiyi sigara içmeye devam etmeye
yönlendirir. Böylece kısa sürede nikotine bağımlılık geli-
şir. İlk nefesten 20 gün sonra insanlar fiziksel ve psikolo-
jik bağımlı hale gelir ve 2 saatte bir nikotin alınmazsa
huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik, titreme, çarpıntı ve
baş ağrısı gibi nikotin yoksunluk sendromu yaşar.

Düzenli yapılan tet-
kikler sayesinde önle-
nebilir hastalıklar

tespit edilebiliyor ve böylelikle bi-
reyin daha sağlıklı bir yaşam sür-
mesi sağlanabiliyor. Günümüzde
bu amaca uygun çeşitli tarama ve
tanı tetkikleri bulunuyor. Özellikle
biyokimyasal tetkikler vücuttaki
biyolojik değişiklikleri gösterebili-
yor ve en önemli testler arasında
sayılabiliyor. Kan, idrar ve çeşitli
vücut sıvılarının biyokimyasal

olarak analiz edilmesini sağlayan
bu testler, bireyler tarafından ya-
şamlarının belli dönemlerinde
düzenli olarak yaptırılması öneri-
liyor. Memorial Dicle Hastanesi
İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz.
Dr. Erhan Aydın, sağlıklı bir
yaşam için hayat boyu yapılması
gereken testler hakkında bilgi
verdi. Yenidoğan döneminde ya-
pılması gereken ilk testler kan
grubu tayini, yaşamın ilk 48-72
saatini takiben de doğumsal me-
tabolik hastalıklar açısından test-
leridir. Bu testlerin yapılması için
çocuğun beslenmeye başlamış
olması önemlidir. Çünkü bu has-
talıklar beslenme ile ortaya çıkar.
Metabolik hastalık taraması için
topuktan kan alma işlemi ilk 3 -7
gün içinde yapılmalıdır. Topuktan
alınan kan ile fenilketonüri ve
kongenital hipotiroidi gibi bü-
yüme-gelişme ve zeka geriliği ya-
pabilecek hastalıkların tanısı
konulabilir. Buna uygun tedavi ve
diyet uygulaması ile hastalık
kontrol altına alınabilir. Yine ye-
nidoğan döneminde sıkça görü-
len sarılıklar nedeniyle bilirubin
testlerini yapılması öncelikli tet-
kikler arasındadır.

Doktordan
önemli uyarılar

Uz. Dr.
Erhan
Aydın

Bagısıklıgınız
ıcın saglıklı
yasayın



B üyükçekmece, Karaağaç mahalle-
sinde TEM otoyolu üzerinden geç-
tiği Beylikçayır viyadüğünün 

altında sokak hayvanlarına yemek vermek 
için gelen Belediye görevlileri çıplak kanlar 
içinde bir ceset görerek polise haber verdi. 
Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları in-
celemede çıplak haldeki erkek cesedinin bı-
çaklanarak öldürdüğünü belirledi. Çevrede 
yapılan aramada ölen kişiye ait olduğu dü-
şünülen bazı eşyaların etrafa saçıldığı gö-
rüldü. 

Elbiseler ipucu verdi 

Asayiş şube müdürlüğü ekipleri olayı çöz-

mek için harekete geçerlerken, bulunan elbi-
selerden çıkan bir siteye ait elektronik kapı 
açma kartı ile SİM kartı sökülmüş pin ve 
puk numaralarının bulunduğu bir kart cina-
yetin aydınlatılmasını sağladı. Polis bu ip 
uçlarını değerlendirerek ölen kişinin İran 
uyruklu İsviçre vatandaşlığı da bulunan 
Taher Banai Shahwerdi(44) olduğunu tes-
pit etti. Asayiş şube müdürlüğüne bağlı de-
dektifler Taher Banai Shahwerdi'nin 

öldürüldüğü gün Maslak'ta iki ayrı otomo-
bille gelen bazı kişilerle buluştuğunu tespit 
etti. Burada gelen kişilerin otomobiline 
binen Shahwerdi'nin önce Avcılar'a gittiği 
daha sonra ortadan kaybolduğu tespit 
edildi. 

Şüpheliler gözaltına alındı 

Polis içinde şüpheli olduğunu değerlendiri-
len otomobillerin plakasını belirleyerek kısa 

süre içinde Mahdı N., Ali Asgari R. Akile 
A., Aytuğ D., Saeıd G., Ahmet S. ile Ahmet 
S.'yi gözaltına aldı. Bu kişilerin evlerinde ya-
pılan aramada öldürülen Taher Banai 
Shahwerdi'ye ait cep telefonu, ve kol saati 
çıktı. Ayrıca Taher Banai Shahwerdi'ye zorla 
imzalatıldığı değerlendirilen 200 bin liralık 
bir senette bulundu.
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BEYOĞLU'NDA hafif ticari bir 
araç bariyerlere çarptı. Ka-
zada hurdaya dönen aracın 

sürücüsü ağır yaralandı.  Kaza, D-100 
Karayolu Çağlayan istikameti Halıcı-
oğlu mevkiinde saat 03.00 sıralarında 
yaşandı. Çağlayan istikametinde ilerle-
yen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 
34 DY 5691 plakalı hafif ticari araç, 
Halıcıoğlu'nda sürücüsünün kontro-
lünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarp-
manın etkisiyle araç hurdaya dönerken, 
motor da yerinden fırladı, Kazada sü-
rücü ağır şekilde yaralandı. İhbar üze-
rine olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Polis ve sağlık görevlilerince 
araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambu-
lansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye 
kaldırılan sürücünün durumunun ağır 
olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle, 
D-100 Karayolu Çağlayan istikame-
tinde ulaşım polis ekiplerince kontrollü 
olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın 
çekiciyle kaldırılmasının ardından ula-
şım normale döndü.

Mucize eseri  
kurtuldu

KÜÇÜKÇEKMECE'DE kapkaç yaparak 5 kişi-
nin cep telefonunu çaldığı öne sürülen Mus-
tafa Ö. Yakalandı. Küçükçekmece İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece 
Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen 

kapkaç olayları nedeniyle sokakları gösteren 
kamera görüntülerini inceledi. Kamera gö-
rüntülerinde farklı tarihlerde gerçekleşen 5 
kapkaç olayının da Mustafa Ö.(30) tarafın-
dan yapıldığı tespit edildi. Mustafa Ö., ekip-

ler tarafından Mehmet Akif Mahallesi Âşık 
Veysel Caddesi üzerinde yakalanarak gözal-
tına alındı.  Mustafa Ö., emniyetteki sorgusu-
nun ardından sevk edildiği adliyede 
tutuklandı.  

KADIKÖY’DE içi çuval dolu 
kamyonet kasası üzerinde 
bulunan 2 kadın ve bir erke-

ğin tehlikeli yolculuğu kameralara yan-
sıdı. Kadıköy Göztepe’de akşam 
saatlerinde, kamyonet kasasındaki çu-
valların üzerinde yolculuk yapan 3 kişi 
kameralara yansıdı. Tehlikeye aldırış et-
meden kamyonetin ön tarafında yolcu-
luk yapan 2 kadın ve kamyonetin arka 
tarafında oturan bir erkek, cadde üze-
rinde bir süre ilerledikten sonra Ataşe-
hir Örnek Mahallesi’nde ara sokaklara 
girerek gözden kayboldu.

Kamyonet üstünde 
tehlikeli yolculuk

D100 Karayolu'nda otomo-
bil önce önündeki taksiye 
sonra bariyerlere çarptı. Tak-

sinin yaklaşık yüz metre sürüklendiği 
kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.. 
Kaza, Zeytinburnu D-100 Karayolu 
Edirne istikametinde saat 02.45 sırala-
rında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğre-
nilen 34 FZ 8320 plakalı otomobil, 
Cevizlibağ mevkiine geldiği sırada ön-
cendeki Mehmet Özpolat'ın kullandığı 
34 TBS 12 plakalı taksiye çarptı. Çarp-
manın ektisiyle taksi yaklaşık 100 metre 
sürüklendi, otomobil ise bariyerlere 
vurdu. Kazada otomobil sürücüsü ile 
yanındaki arkadaşı hafif şekilde yara-
landı. Taksi sürücüsü ile yanındaki ar-
kadaşı ise kazayı yara almadan atlattı. 
Taksi şoförü Özpolat'ın ihbarı üzerine 
olay yerine sağlık, polis ve belediye 
ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekip-
lerinin ilk müdahalesinin ardından am-
bulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Verilmiş  
sadakaları varmış 

SULTANGAZİ Malkoçoğlu Mahallesi'nde 
bir binanın 3'ncü katında bulunan lavaş 
üretimi yapan iş yerinde çalışan Sedat 
İlhan, hamur yoğurma makinesine sol 
kolunu kaptırınca kanlar içerisinde 
kaldı. Talihsiz işçiyi gören arkadaşları, 
hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine 
haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye 
ekipleri, işçinin kolunu hamur karma 
makinesinden çıkardı.  
Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları 
ilk müdahalenin ardından Sedat İlhan'ı, 
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırdı. İlhan'ın hayati 
tehlikesinin bulunmadığı, sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenildi. 

Kan gördüm kaçtım 

İş yeri çalışanı Cuhan Oso, “Biz molaya 
çıktık. Herkes moladaydı. Bir baktık 
sesler geldi. Ben de korktum makineleri 
kapatmaya gittim. Baktım elini sokmuş. 
Kan gördüm geri kaçtım. Dayanama-
dım, kalkmak istemedim. Moladayken 
kimse yokken oldu.  
Kendi kendine yapmış. Nasıl yaptı biz 
de bilmiyoruz" dedi. Polisin olayla ilgili 
soruşturması devam ediyor.

Sultangazi’de lavaş üretimi 
yapan bir işyerinde çalışan işçi, 
elini hamur karma makinesine 

kaptırarak yaralandı

Kolunu hamur  
makinesine kaptırdı

5 kapkaç olayına karıştı sonunda yakalandı 

SULTANGAZİ Cebeci Mahal-
lesi Dökümcüler Sitesi'nde 
bulunan 2577. Sokağa dün 

sabah saatlerinde gelen bir inşaat fir-
ması görevlileri, şerit çekerek yolu tra-
fiğe kapattı. Yolun yapıldığı arsanın 
kendilerine ait olduğunu ve inşaat ça-
lışmasına başlanacağını belirten firma 
yetililerine site esnafı tepki gösterdi. 
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 
zabıta ekipleri geldi. Yapılan inceleme-
lerde 2577 Sokağın 211 metrekaresi, 
yolu kapatan firmaya ait olduğu anla-
şıldı. Zabıta ekipleri, Fen İşleri Müdür-
lüğü'nün yapacağı incelemeden sonra 
firmanın inşaat çalışmasına başlayabi-
leceğini söylemesi üzerine firma yetkili-
leri, şeritleri sökerek olay yerinden 

ayrıldı. Site esnaflarından Mustafa 
Kendir, “2011 yılına kadar burada bir 
arsa yoktu. Yoldu burası. 2011 yılın-
daki imar tadilatıyla beraber Sultan-
gazi Belediyesi sokağın tam ortasında 
211 metrekare bir arsa çıkarmış. Ve bu 
arsayı belli bir süre askıda bırakmışlar. 
Bizim de esnaf olarak bundan haberi-
miz olmadı. Ve burası bir müteahhide 
satılmış, ruhsatı da verilmiş. Şimdi 
müteahhit yolun ortasına yapıyı yapa-
cak. Belediyeye ve birçok yere müra-
caat etmemize rağmen hiçbir sonuç 
elde edemedik. Bugün müteahhit geldi, 
yolu kapattı. Bazı süreçler tamamlan-
madığı için müteahhit çalışmalarını şu 
anda erteledi. 1-2 ay bina yapılmaya-
cak. Bu yol çok önemli bir yol. Kes-

tirme bir yol. Buradan girdiğiniz 
zaman İsmetpaşa Mahallesi'ne kadar 
uzanan bir yol. Belediye bize burayı is-
timlak edemeyeceğini söyledi. Bu kes-
tirme yol müteahhit kazmayı vurduğu 
zaman tamamen yok olacak. Sabah 
müteahhidin kalfa geldi. Şeritlerle ka-
pattı. Tabi insanlar ister istemez bir 
tepki verdi. Çünkü hiçbir bildirim yok. 
Belediyeden yetkililer geldi. Bunun 
böyle olamayacağını, Fen İşleri Mü-
dürlüğü'nün burada bir çalışma yapa-
cağını müteahhit firmaya bildirerek 
yolu açtılar" dedi. Sultangazi Belediye-
si'nden yapılan açıklamada ise, resmi 
planlarda yolun bulunmadığını, söz 
konusu yerin yolu şeritle kapatan in-
şaat firmasına ait olduğu belirtildi. 

Yolu kapatıp burası 
bizim dediler! 
Yolu kapatıp burası 
bizim dediler! 
Sultangazi’de bir 
inşaat firması, 
1998 yılından 
beri yol olarak 
kullanılan yerin 
kendilerine ait 
olduğunu öne 
sürerek, yolu  
trafiğe kapattı

Büyükçekmece’de bir  
viyadük altında çıplak 

halde cesedi bulunan İran 
uyruklu Taher Banai  

Sahahwerdi cinayetiyle  
ilgili 4'ü İranlı 6 kişi  

gözaltına alındı.  
Şüphelilerin evinde  
yapılan aramada  

öldürülen kişiye ait cep  
telefonu, kol saati ile 
zorla imzalatıldığı  

düşünülen 200 bin lira 
değerinde bir senet  

bulundu

GAYRETTEPE'DE bulunan Asayiş 
Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli-
ler olayla ilgili sorgulandı. Şüpheliler 
mağdurun Akile A.'ya cep telefonu 
mesajı atarak taciz ettiğini bu konuyu 
konuşmak için buluştuklarında onu 
kaçırdıklarını darp ettiklerini, üzerin-
deki elbiseleri alarak çıplak bir halde 
viyadük altında terk ettiklerini kabul 
ederlerken "Ama onu biz öldürmedik" 
dedikleri öğrenildi. Şüphelilerin evle-
rinde bulunan 200 bin liralık senet ko-
nusunda ise bir açıklama yapa- 
madıkları öğrenildi. Poliste işlemleri 
tamamlanan şüpheliler adliye sevk 
edildiler. DHA

Şüphelilerin taciz iddiası 

Yolu kapatıp burası 
bizim dediler! 

Sır dolu cinayet  
aydınlatılıyor



S ilivri Sanayi Sitesi’ndeki yeni Ata-
türk büstü için açılış töreni düzen-
lendi. Sanayi Sitesi İşletme

Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan’ın ev
sahipliğinde düzenlenen tören Saygı Du-
ruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından
Renkli Balonlar Anaokulu öğrencileri mü-
zikli koro ile Atatürk Şiirleri seslendirdi.
Düzenlenen törene Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, Silivri Birleşik Esnaf
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray
Koçer, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi
Başkanı Ercan Çalışkan, siyasi parti baş-
kanları, oda temsilcileri, dernek ve kulüp
başkanları, muhtarlar ve
esnaf katıldı.

Türklük ilkesini
ileriye taşıdı 

Silivri Birleşik Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Baş-
kanı Koçer ve Sanayi Si-
tesi İşletme Kooperatifi
Başkanı Ercan Çalış-
kan’ın konuşmalarından
sonra kürsüye gelen Si-
livri Belediye Başkanı Vol-

kan Yılmaz, “Cumhuriyetimizin banisi,
başöğretmenimiz, ebedi başkomutanımız,
Türklük ülküsünü ve Türklük ufkunu en
ileriye taşıdığımız ebedi liderimiz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, sevgi ve
saygıyla anmak istiyorum. Bugün sanayi
sitemizin çok kıymetli başkanı Ercan Ça-
lışkan Beyefendiye, Atatürk büstünü bu-
raya kazandırdığı için hem kendisine hem
çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek isti-
yorum. Bugün 14 Şubat Dünya Sevgi
Günü. Esasında Türk milletince bu sevgiyi
en çok hak eden Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’tür. Biz milletçe onu ne kadar
ansak da, aslında Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün; ilkelerinin ve ufkunun en çokta

anlaşılmaya ihtiyacı var. İnşallah önümüz-
deki yüzyıl Atatürk’ün anılmaktan çok an-
laşıldığı ve koyduğu ufukların, ülkülerin
peşinden takip edildiği bir yüzyıl olur. Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti muasır medeni-
yetler seviyesinin üzerine sıçrayarak bir
atılım yapar. Bu açılışa katılan herkesi
sevgi ve saygıyla selamlıyor, açılışımızın
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadele-
rini kullandı. Başkan Yılmaz konuşması-
nın ardından büstün yapımını üstlenen
hayırsever Ergün Atağ’a teşekkür plaketi
takdim etti. Tüm protokol üyelerinin büs-
tün önünde kurdele kesmesi ve fotoğraf
çektirmesinin ardından program sona
erdi.
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S on iki hafta, pazartesi günleri, İd-
lib’den gelen şehit haberleri, Türki-
ye’yi yasa boğdu. Rusya’yla yapılan

görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Rusya’nın
Suriye’deki nüfuzu ve Suriye rejiminin, Rus-
ya’nın desteği olmadan Türk askerine saldı-
ramayacağı bilindiğine göre, sorunun
çözümü daha da zorlaşıyor. Zoru başarmak
için akıl, bilgi, deneyim şart. İç siyasetteki
hiddet, hamaset ve hakaret yerine, diploma-
sideki ölçü, denge ve istikrarı devreye sok-
makta yarar var. Nedenlerini sıralayalım…  

Birincisi, Rusya, Suriye rejiminin Tür-
kiye’ye saldırmasına destek vererek, Tür-
kiye’ye mesaj veriyor. “Suriye’de asıl
muhatabın benim” diyor. Suriye ordusunu
eğiten, donatan, destekleyen ve sahada pek
çok yerde yöneten, Suriye’nin hava savunma
sistemini kuran Rusya, her konuda, Suri-
ye’de rejime tam anlamıyla arka çıktığını
sıklıkla anımsatıyor. Kendi adına ve Şam
adına, çözüme bir an önce ulaşmak istiyor.

İkincisi, Fırat Nehri’nin doğusunda ABD,
batısında Rusya ile muhatap olmak, onlarla
rekabet etmek, Türkiye için yüksek maliyetli
bir durum. Türkiye de bunun farkında.
Çünkü Türkiye uluslararası ilişkiler disipli-
ninde, orta büyüklükte bir devlet olarak ta-
nımlanıyor. Güç unsurlarının (siyasi, iktisadi,
askeri, yumuşak güç) hacmi belli. Sahada

kullanabildiği araçların, vekil güçlerin çapı
sınırlı. Bugünden yarına kapasite artırması,
ölçek büyütmesi olanaksız olan Türkiye, o
nedenle, hedeflerine ulaşmak için bir büyük
müttefikin desteğine ihtiyaç duyuyor. Suriye
sahasındaki büyük güçler de belli: Rusya ve
ABD. Ayrıca, bölgesel bir güç olan İran’ı da
hesaba katmalı.Suriye’de neyin olamayacağı
görüldüÜçüncüsü, Türkiye tek başına oyun
kurabilen bir güç değil. Ancak oyun bozabili-
yor. Oyun kurmak isteyen büyük güçler de,
Türkiye’nin desteğine gereksinim duyuyorlar.
Aksi halde, Türkiye’ye rağmen attıkları
adımlarda, ya başarı şansı düşüyor, ya süre
uzuyor, ya maliyet artıyor. Irak’tan sonra
Suriye’de de bu görüldü. ABD’den sonra
Rusya da bu gerçeği anladı. O nedenle önce-
likle Türkiye’yi yanlarına almak, bunu başa-
ramazlarsa, Türkiye’nin karşı tarafla birlikte
hareket etmesini önlemek istiyorlar.

Dördüncüsü, Türkiye, diplomasi masa-
sında Rusya’yı ikna edemezse, Türk askerine
yönelik saldırıların devam edeceği görülüyor.
Türkiye’nin hem yeni bir sığınmacı akını
hem de terör örgütleri konusundaki hassasi-
yetini Rusya’ya anlatırken, bu konuda
Rusya’yı taviz vermeye zorlarken, Rusya’ya
hangi konularda, ne kadar ödün vereceğini
önümüzdeki günler gösterecek. Diplomasi
müzakerelerinde pazarlık öne çıktığından,

azami kazançla ve asgari
ödünle masadan kalkan taraf, başarılı 
sayılacak.

Beşincisi, Rusya’nın Türkiye’nin dış tica-
retindeki yeri; enerji tedarikindeki ağırlığı;
savunma sanayisindeki artan önemi gözetil-
diğinde, Rusya’yla bir konuda yaşanan gerili-
min, diğer alanlarda da Türkiye’nin önüne
ağır bir fatura çıkarabileceğini unutmamak
lazım. Moskova ve Ankara’nın Libya mese-
lesinde karşıt konumda olduğunu da anım-
satmakta yarar var.

Sonuçta, Suriye’de tarafların konumları,
hedefleri, kırmızı çizgileri belli. Türkiye, so-
runun ekonomik, demografik, politik yönle-
rini de hesaba katarak adım atmalı. Her
konuda olduğu gibi, dış politikada da Cum-
huriyetin kurucu kodlarına dönmeli.İdlib’e
NATO’yu çağırmak İdlib’de artan gerilimi
fırsat bilen bazı çevreler, hemen ABD’yle ya-
kınlaşmayı, NATO’nun bölgeye müdahale et-
mesini savunmaya başladılar. ABD’nin
Suriye Özel Temsilcisi’nin, sanki PKK-PYD-
YPG ve FETÖ terör örgütlerine en büyük
desteği veren ABD değilmiş gibi, İdlib’de
şehit düşen Türk askerleri için, Türkçe konu-
şarak başsağlığı dilemesi de, hayli etkili oldu

bu çevreler üzerinde.
ABD’nin zekâmızla alay etmesine izin

vermeden, ABD temsilcisinin halkla ilişkiler
çalışması yaptığını unutmadan, öncelikle şu
soruyu sormalı: ABD’nin bu sorunun çözü-
münde ağırlığını artırması kimin işine
yarar? Bölge ülkelerinin ve sorunu samimi-
yetle çözmek isteyenlerin mi? Bölge ülkele-
rini bölmeye çalışan ABD’nin ve ABD
güdümlü terör örgütlerinin mi?ABD’nin ko-
nuya daha da çok müdahil olmasını isteyen-
ler, ABD müdahalesinin çözüm
getirmeyeceğini, aksine, çözümü zorlaştıra-
cağını görmedikleri gibi, şunun da farkında
değiller: ABD’nin eski gücü yok. Her yere
işgal kuvveti yollayamıyor. 11 Eylül
2001’deki terör eylemlerinin ardından dün-
yayı kasıp kavuran ABD’nin etkisi geriliyor.
2001’de Afganistan’ı, 2003’te Irak’ı işgal
eden; 2003’te Gürcistan’da, 2004’te Ukray-
na’da, 2005’te Kırgızistan’da renkli devrim-
ler yapan ABD yok artık.

Dahası; İran, Venezüella ve Kuzey Ko-
re’de de umduğunu bulamadı ABD. Rusya ve
Çin’in yükselişini, yakın ilişki kurmasını ön-
leyemedi. Hindistan ve Pakistan’ın aynı gün
Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olmasının
önüne geçemedi. Çin öncülüğündeki Kuşak
ve Yol Projesi’nin gelişmesini engelleyemedi.
Tersine stratejik ortağı İngiltere bile projeye
katıldı. Almanya’nın Rusya ve Çin’le yakın-
laşmasını durduramadı. Peki, ne yaptı ABD?
1994 tarihli Kuzey Amerika Serbest Ticaret

Anlaşması’nın (NAFTA) yerine, yine Kanada
ve Meksika’yla birlikte 2019’da ABD, Mek-
sika, Kanada Anlaşması’nı (USMCA) imza-
ladı. Çin’le ticaret savaşlarını hızla başlattı.
Sonra durakladı. İran’la imzalanan nükleer
anlaşmadan; Paris İklim Sözleşmesi’nden;
Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması’ndan
(TPP); 1987’de SSCB ile imzaladığı, sonra
Rusya’nın taraf olduğu Orta Menzilli Nük-
leer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekildi.

ABD’nin ipiyle kuyuya inmekŞurası açık;
dünyanın güç merkezi batıdan doğuya kayı-
yor. Soğuk Savaş’ın başladığı yıllar; Truman
Doktrini (1947), Marshall Yardımı (1948-
1951) geride kaldı. 1952’de girdiğimiz NA-
TO’nun, hangi darbelere destek verdiğini,
hangi terör örgütlerini desteklediğini, hangi
yöntemlerle, kimleri kullanarak ülkemizi
bölmeye çalıştığını herkes biliyor. Bir za-
manlar NATO üyeliğini hararetle destekle-
yenler bile, NATO’dan çıkmayı tartışıyorlar.
Sadece askeri alanda değil, siyasi, iktisadi,
toplumsal, kültürel, bürokratik alanlarda da
ABD çıkarlarına göre yapılanmanın aracı
olan NATO’nun, ABD’nin işgal aygıtı olduğu,
her geçen gün daha çok anlaşılıyor. Kısacası,
bugün NATO’nun, dolayısıyla da ABD’nin
güvenlik şemsiyesini istemenin, yarın
ABD’nin himayesini istemekle sonuçlanaca-
ğını görmek gerekiyor. Güvenliğin, egemenli-
ğin, bağımsızlığın, birliğin yolu ise Sivas
Kongresi’nde olduğu gibi, “Manda ve hima-
yeye hayır” demekten geçiyor.

Suriye sorununda çözüm yolu ne?

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1133501)

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaş-
tırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artır-
mada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak
üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun
satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dos-
yasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 11/02/2020

1.İhale Tarihi : 26/03/2020 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
2.İhale Tarihi : 13/04/2020 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
İhale Yeri : VİP YEDİEMİN OTOPARKI- KURNAKÖY MAH. 

DEDEPAŞA CAD. AŞİNA SK. NO:16 KURTKÖY/ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 31.500,00 1   %18 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
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2018/37008 ESAS
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MÜGE CESUR ÖZMEN

ATATURK ILKELELERI
ANLASILMALI!
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen
Atatürk büstü açılışına katıldı. Törende konuşan Başkan Yılmaz; “Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün, ilkelerinin ve ufkunun anlaşılmaya ihtiyacı var” dedi

Maltepe’de
nikah bereketi

MALTEPE Belediyesi Küçükyalı
Evlendirme Dairesi’nde 14 Şubat
Sevgililer Günü yoğunluğu ya-

şandı. 14 Şubat’ta dünya evine girmek iste-
yen 17 çift, nikah salonuna koştu. Evlenmek
için nikah dairesine gelenleri ise Maltepe Be-
lediye Başkanı Ali Kılıç karşıladı. Başkan Kı-
lıç’ın bu sürprizi karşısında şaşkınlıklarını
gizleyemeyen çiftlerin mutlulukları ise gözle-
rinden okundu. Sevgililer Günü’nün anla-
mına yakışır bir güne şahitlik ettiklerini ifade
eden Kılıç, çiftelere ömür boyu mutluluklar
diledi. Kılıç, “Böylesi anlamlı bir günde, yü-
reğini sevgiye açan vatandaşlarımızın dünya
evine girmelerine şahitlik ettiğim için mutlu-
yum. Allah hepsinin bahtını açık etsin. Allah
yüreklerinden sevgiyi, bedenlerinden sağlığı
eksik etmesin” dedi. Kılıç’ın evlenen çiftlere
bir de sürpriz hediyesi vardı.

Maltepe’ye Türkmenistanlı gelin

34 yaşındaki Maltepeli Ümit Özdemir ile 30
yaşındaki Türkmenistanlı Zohre Hojamkul-
yeva’nın nikahı ise güzel anlara sahne oldu.
Birbirlerini çok sevdiklerini belirten çift, 14
Şubat’ta Başkan Ali Kılıç’ın elinden evlilik
cüzdanlarını almaktan mutlu olduklarını dile
getirdi. Çiftin nikanıhı kıyan Kılıç da; “Türk-
menistan ile Türkiye’nin ortak kültürünü,
yaşam biçimini aile kurumunda buluşturma-
nız mutluluk verici. Dilerim her zaman
mutlu olursunuz diye konuştu.
FATİH POLAT

Oktay APAYDIN

apaydinoktay@gmail.com

03VP065 Plakalı , 1995 Model , RENAULT Marka ,
MAGNUM AE 420 Tİ 4X2. Tipli, VF611GZA100010739
Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Sarı
, Aracın ön tampon komple, ön panjur ön cam sol arka ça-
murluk bakaliti parçalarının hasarlı, sağ stop , sağ arka
çamurluk bakaliti, sağ ve sol dikiz ayna, kontak anahtar ve
ruhsat parçalarının eksik, lastiklerinin kullnım ömürlerini
tamamladığı, araca mekanik bakım yapılması gerektiği, iç
döşeme ve koltuklurı bakımsız olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar olmadığından  motor çalıştırılamamıştır.

Küçükçekmece’de
edebiyat dolu gün
Türk edebiyatının önemli isimlerinden, Beyaz Martı Onur Ödülü'nün sahibi İnci Aral,
Dünya Öykü Günü'nde, Küçükçekmeceli edebiyatseverlerle buluştu

KÜÇÜKÇEKMECE Belediye-
si'nin düzenlediği söyleşiye
katılan İnci Aral, Cennet

Kültür ve Sanat Merkezi'nde sevenle-
riyle bir araya geldi. Küçükçekmeceli-
lerin büyük ilgi gösterdiği söyleşide,
öykü ve roman hakkında konuşan
Aral, kendi öykü yazma hikayesini ve
katılımcılarla paylaştı. 43 yıldır yazdı-
ğını belirten İnci Aral, “Zor bir çocuk-
luk geçirdim. Kendimi yazarak

iyileştirdim. Babam gözlerimin
önünde kendini asmaya kalktı. Onu
ben engelledim. Bu benin ikiye bölün-
meme, büyük bir travma yaşamama
sebep oldu. Bunu yazarak aştım. Ne
zaman yazdım o zaman tamamlan-
dım. Ben hep baktım. Bir çocuğa, top-
luma, yakınlarıma… Yazmanın bir
getirisi de bakmaktır. Ama görerek
bakmak gerekli. Ben baktım ve gör-
meye çalıştım. Görmek için de bir

bakış açınızın olması ge-
rekiyor” dedi. 

Dünya klasiklerini
okumuştum

18 yaşında dünya klasik-
lerini okuyup bitirdiğini
ifade eden İnci Aral,
“Çok okuduğunuzda
öykü sizden dışarı taşar.
Yazarlık sadece masa ba-
şında yapılan bir şey de-
ğildir. Araştırmak da
gerekir. Hayal gücüne de
ihtiyacınız var. Bakarak

gördüğünüz bir şeyi unutamıyorsanız
eğer, onu yazmalısınız. O öykü olmak
istiyordur. Bir gün vapurda küçük bir
çocuk gördüm. Elleri kocamandı ve
kararmıştı. Bu görüntü hiç aklımdan
çıkmadı. Ancak onu yazdım ve aklım-
dan çıkarabildim” diye konuştu.

Beni araştırıp sorgulasınlar

Aral okuyuculara, “Muhalif bir kişiliğe
sahibim. Kendime ait bir duruşum
var. Bana doğru ya da iyi denen bir
şeye inanmam. Kendim araştırırım.
Beni okuyanlar da düşünüp sorgula-
sınlar. Kendileri araştırsınlar. Eğer
okursanız kendi beyninizde sorular
uyanıyor. Ben her zaman çok okuyan
biriydim. 18 yaşında dünya klasiklerini
bitirdim. Çok okuyunca sonrası doğal
olarak yazmak oluyor” diyerek ses-
lendi. Yeni kitabı hakkında da konu-
şan İnci Aral, “Bir kazada kızlarını
kaybetmiş, dağılan bir ailenin dramını
anlatıyorum yeni kitabımda” diyen
Aral, program sonunda  sevenleri için
kitaplarını imzaladı. 

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Maltepe’de
nikah bereketi yaşandı. Maltepe
Belediyesi’ne başvuran 17 çift Sevgililer
Günü’nde dünya evine girdi. Çiftlerin
nikahını, Belediye Başkanı Ali Kılıç kıydı

Çatalca için çalışan herkese teşekkür etti
Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, ilçe
muhtarları ile yemek

organizasyonunda buluştu. Muh-
tarlar ile iş birliği içerisinde çalış-
maya devam edeceklerini bir kez
daha vurguladı. Belediye Başkanı

Mesut Üner, Çatalca Kaymakamı
İnci Sezer Becel’in de katıldığı
yemek programında Çatalca
Muhtarlar Derneği Başkanı Cey-
hun Koç, Dernek Yönetimi ve
üyeleri ile buluştu. Belediye ile
vatandaşlar arasında köprü gör-

evi gören Muhtarlar ile sıklıkla bir
araya gelen Başkan Mesut Üner
yaptığı konuşmada; “Çatalca için
çalışan, taş üstüne taş koyan her-
kese teşekkür ediyorum. Muhtar-
lar Derneği Başkanı seçilen
Muratbey Mahalle Muhtarımız

Ceyhun Koç ve Yönetimine gö-
revlerinde başarılar diliyorum.
Vatandaşlarımızın rahatı ve hu-
zuru için biz tüm muhtarlarımız ile
el ele çalışmaya devam edece-
ğiz” ifadelerini kullandı.
BAHADIR SÜGÜR

Yılmaz, Atatürk’ün
Türk toplumu için
önemine değindi.
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T ÜSİAD’ın, “Bu gençlikte İŞ Var!” 
etkinliği bu yıl İBB’nin katkısıyla 
düzenlendi. Üniversite öğrencile-

rine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yet-
kinliği kazandırmak amacıyla; eğitimden iş 
dünyası ile etkileşime, ilk kuruluştan reh-
berliğe kadar geniş yelpazede destek sağla-
yan program oldukça ilgi gördü. 
Türkiye’nin dört bir yanından üniversite 
öğrencilerinin başvurduğu program kapsa-
mında, “Girişimcilik Kampı 2020” yapıldı. 
Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
kamp ardından 14 Şubat günü, Zemin İs-
tanbul’da geniş katılımlı bir etkinlik düzen-
lendi. Etkinliğin açılış konuşmasını İBB 
Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol 
Özgüner yaptı. Etkinliğe İBB Teknoloji 
Danışmanı Melih Geçek de katılanlar ara-
sındaydı. Özgüner’in kolaylaştırıcılığında 
yapılan “İstanbul’da Hayatımızı Değişti-
ren Girişimler” panelinde Piri Kurucusu 
Çağlar İşçioğlu, Eyedius Kurucu Ortağı 
Gökhan Tuna ve Deveci Teknoloji Kurucu 
Ortağı Kerem Deveci panelist olarak yer 
aldı. Çağlar İşçioğlu, gezginlerin hayatla-
rını kolaylaştıran mobil uygulamalardan 
bahsederken Gökhan Tuna, 7 sene ABD 
ve Kanada’da inşaat mühendisi olarak ça-
lıştığını, orada geçirdiği iş kazasından ha-
reketle, güvenlik hizmeti amacıyla sistem 
kurmaya karar verdiğini söyledi. Zemin  

Deneyimlerimi paylaştım 

İstanbul’da aktif olarak çalışmalar da 
yapan Kerem Deveci ise şunları anlattı: 
“Çocukluk hayalim, proje yapıp global et-
kiyi yaratmaktı. Lise yıllarımda metrobüse 
bindiğimde gelip geçen metrobüslerin rüz-
garının enerji üretebileceğini düşündüm. 
Hikayeme böyle başladım. Şimdi burada 
sizinle deneyimimi paylaşma şansını yaka-
ladım.” 

Gençliğimiz var 

Panelin sonunda söz alan Dr. Özgüner, 

gençlere şöyle konuştu: “İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi adına bir şeyler söylemek 
isteriz. Önce Nisan da sonra Haziran’da 
yönetime geldik. Elimizden geldiğinde hiz-
met etmeye çalışıyoruz. Öncelikle Ekrem 
Başkan’ın selamını iletmek isterim. Başka-
nımız hep der, ‘Gençliğimiz var, heyecanı-
mız var.’ Sevgi ve enerji olunca canlı ve 
enerjik kalınıyor. Çünkü mucizeler içimiz-
deki o küçük çocuktan çıkıyor, o çocuğu 
beslemeye devam edin.” Dr. Özgüner, 
Mart ayında Zemin İstanbul’da gerçekle-
şecek Deprem Hackathonu ve Tech İstan-
bul projelerinden söz etti. 

Esnek yapıya sahip olmalısınız 

Kısa bir network arasından sonra 

sahneye çıkan Faruk Eczacıbaşı, “Ben 
kendimi yönetici kuşağından sayıyorum. 
Arkasından internet geldi ardından inter-
net kuşağının üretim alışkanlığı oldu” di-
yerek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ülkemizde de yurt dışında da görüyoruz 
örnekleri. Dünyada da buna benzer çok 
hareketler oldu. Genel olarak bakıldı-
ğında bizim kuşağın sahip olmadığı yet-

kinlikler var. Benim kuşağım iş sahibi 
olsun ya da girişimci olsun bizde olma-
yan bir takım yetkinlikler sizde olmalı. 
Ben planlama döneminde yetiştim 5 sene 
sonrasını planlıyorduk 90’lı yıllara geldi-
ğimizde dünya o kadar hızlanmaya baş-
ladı. Bunun cevabı nerde derseniz 
esnekliktedir. Öngörülemeyen girişimler 
var. Esnek yapıya sahip olmanız lazım.” 

BAYRAMPAŞA Arama Kur-
tarma Ekibi (BAYRAK), AFAD 
ve İSEMDAK ile birlikte gerçeği 

aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirdi. 
Tatbikat gereği, 6,5 büyüklüğündeki depre-
min ardından olay yerine ulaşan ekiplerin 
enkaz altındaki kişileri kurtarma çalışması 
büyük beğeni topladı. 
Bayrampaşa’da lise öğrencileri, öğretmen-
ler ve gönüllü vatandaşlardan oluşan yakla-
şık 40 kişilik Bayrampaşa Arama ve 
Kurtarma Ekibi (BAYRAK), AFAD ve 
İSEMDAK ile birlikte gerçek zamanlı dep-
rem tatbikatı gerçekleştirdi. 6,5 büyüklü-
ğündeki depremin ardından özel 
kostümlerini giyip, enkaz altında kalan ve 
hasar görmüş araçtaki kazazedeleri kurta-
ran ekibin tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbi-
kat, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi 

Buğday Sokak’ta gerçekleştirildi. Deprem 
sonrası alınan ihbarı değerlendiren ekipler, 
anında olay yerine gelerek ilk önce K9 kö-
peklerle arama yaptı ve yaralıların yerlerini 
tespit etti. Arama kurtarma ekibi hiç zaman 
kaybetmeden enkaz altında kalan yaralıları 
3 ayrı noktadan çıkardı. Enkazdan çıkartı-
lan yaralı 6 kişi medikal desteğinin ardın-
dan ambulanslarla hastanelere sevk edildi. 
Depremde merdivenlerin çökmesi nede-
niyle üst katlarda mahsur kalanlar ise ip 
teknikleri kullanılarak sedye ile tahliye 
edildi. Çalışmalar sırasında sessizlik 
anonsu ile birlikte sismik dinleme cihazı ile 
yer tespiti yapıldı ve kazazedeler ile iletişim 
sağlandı. Ayrıca deprem sırasında seyir ha-
linde olan araç da enkaz altında kaldı. Araç 
içindeki yaralı sürücü aracın kapısı kesilerek 
araçtan çıkartıldı. Daha sonra yaralının 

ambulans ile hastaneye sevki sağlandı. En-
kazda kimsenin kalmadığı anonsu ile tatbi-
kat sona erdi.  BAYRAK ekibinin deprem 
tatbikatı çevredeki vatandaşlar tarafından 
büyük bir ilgiyle izlendi. 

Deneyimli bir ekibimiz var 

Tatbikatı yerinde izleyen Bayrampaşa Bele-
diye Başkanı Atila Aydıner, “Kurduğumuz 
arama kurtarma ekibimiz BAYRAK, dep-
rem sonrası enkaz altında kalan yaralı va-
tandaşlarımızı kurtaracak. Yaklaşık 40 
kişiden oluşan deneyimli bir arama-kur-
tarma ekibimiz var. Bu ekibimiz deprem, sel 
ve diğer felaketlere karşı hazır bir şekilde 
bekliyor. İstanbul’un dolayısıyla da Bay-
rampaşa’nın en büyük doğal afet riski kuş-
kusuz deprem gerçeğidir. Şu anki 
imkânlarla depremin yerini ve zamanını 

kestirmek mümkün değil. Ancak biliyoruz 
ki, İstanbul tarihi süreç içinde onlarca dep-
remle sarsılmış bir kent. O nedenle, deprem 
öncesinde, deprem anında ve deprem son-
rasında yapılması gerekenler büyük önem 
arz ediyor. Ortak arzumuz İstanbul’un olası 
muhtemel bir depremi minimum hasar ve 
zarar ile atlatması. Doğal afetlerde can ve 
mal kayıplarının yaşanmaması en büyük te-
mennimiz.” dedi. MURAT PALAVAR 

BAYRAK deprem tatbikatı yaptı

GÜNDE 4 milyon yolcuya 
hizmet veren İETT, 3 bin 65 
otobüsüne ile 11 garajda 

bakım ve onarım faaliyetleri yürütüyor. 
Makine Mühendisleri Odası ile yapılan 
anlaşma kapsamında, otobüsler İETT 
bünyesinde görev yapan denetleyici ve 
kontrol elemanlarının yanı sıra Oda 
ekipleri tarafından da denetlenecek. 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi ile yapılan “Garaj Bakım ve 
Onarım Faaliyetleri Denetim İşi”ne ait 
sözleşmenin amacı, üçüncü göz olarak 
tabir edilen bir sistemle İETT otobüs-
lerinin bağımsız denetimlerini sağla-

mak. Garajlarda yürütülen araç bakım 
ve onarım faaliyetlerinin, ilgili teknik 
kriterlere, kalite standartlarına ve idare-
nin belirlediği kriterlere göre yapılıp 
yapılmadığı objektif bir gözle 
denetlenmiş olacak. 

Hizmet kalitesi artacak 

Oda temsilcileri, bakım onarım yapan 
yüklenicilerin performanslarını izleye-
cek, raporlar hazırlayacak ve iyileştir-
meye açık yönleri tespit ederek gerekli 
önlemlerin alınmasını sağlayacak. Böy-
lece, araç arızalarından kaynaklanan 
sefer kayıplarını azaltması, yolcu gü-

venliğini arttırması amaçlanıyor. 
Denetimlerin hizmet kalitesini yüksel-
terek yolcu memnuniyetini de arttır-
ması bekleniyor. 

Denetimler iki aşamada yapılacak 

Denetimler; teknik ve takip denetimleri 
olmak üzere iki aşamada yapılacak. 
Teknik denetimlerde bakım ve onarım 
faaliyetlerinin teknik kriterlere uygun 
yapılıp yapılmadığı denetlenecek. Takip 
denetimlerinde ise; teknik denetimlerde 
tespit edilen uygunsuzlukların giderilip 
giderilmediğine bakılacak. 
ZEYNEP VURAL 

İETT otobüsleri denetlenecek 

Fakir YILMAZ

YAZIYORSAM SEBEBİ VAR

H atırladığım kadarı ile 'rejim değişti' feryat-
larinin koparıldığı başkanlık sisteminin oy-
lamaya sunulduğu ve adına Anayasa 

Refarandumu' denilen anayasanın değişime uğra-
ması seçiminin akabinde balkon konuşmasına çıkan 
Başkan Erdoğan'ın başkanlığına yakışmayan bir 
ağızla dediği 'feto ayakları yatak odalarına girdi' 
şeklinde ki potu kırdığı konuşmaya benzer bir ko-
nuşma yaparken, Atı alan Üsküdar'ı Geçti' demişti.. 

O çok övünülen köprülerin, tünellerin olmadığı bir 
zamanda Kanal İstanbul denilen adıyla kardeşi ola-
cak diye baktığımız boğaza komşu Üskudar'ı At ile 
nasıl geçildiğini de düşündüren 'Atı alan Üsküdar'ı 
Geçti' hikayesine okuduğumuzda, bunun hikâyeden 
ziyade alavre~dalavere ile işler yapıp, engeller aş-
tıklarını sananların gerçek yüzünü anlatan bir söz 
olduğunu da anlamamakda elde değil.. 

Çünkü bu sözü okuyup, dinlerken başta hemşehri-
lerini kullananlar olmak üzere siyaseten ve ekono-
mik olarak bir yere gelip daha sonra arkasına 
bakmayıp, 'ben kurtardım, altta kalanların canı çık-
sın' edası ile bir bakışa da şahit olmuyor değiliz.. 

Bunun en bariz örneği de son yerel seçimlerde se-
çilir seçilmez kendilerini ulaşılmaz sanan ve 'ben bi-
lirim' diyerek burunlarından kıl aldırmayan 
tiplerdir.. 

Çünkü onlar Üskudar'ı geçtiklerini sanıyorlar çev-
relerini saran leş kargalarının verdiği akıllarla bo-
ğulduklarını anlamazlarken.. 

Kendilerini kurtardıklarını sananların her zaman 
acıyan kuyruklarının başkalarının elinde olduğunu 
da unutup, bir zamanlar ayaklarını bastıkları omuz-
lardan kısa süre içinde düşüp, ortadan kayıp olduk-
larını da bilen biri olarak dün manşetlerde, orada, 
burada, kaz geceleri gibi sözde etkinliklerde zorra ki 
girdikleri fotoğraf karelerinde olanların pozlar verip, 
iş yaptıklarını sananların bugün tarihin çöplüğünde 
kırılmış çerçevelere asılmaya çalıştıklarına da şahit 
olmuyor değiliz.. 

Örnek mi?  
Dün kendilerini bulunmaz Hint Kumaşı sananların 

bugün nasıl paçavra, rezil olup, sağa sola savrulduk-
ları ve tutunacak dal aradıklarıda bir gerçektir.. 

'Kim bunlar?' diye baktığımızda ise o kadar varlar 
ki; Îsimlerini saymaya kalkarsak kızılca kıyamet 
kopar.. Ama siz bu yazımı okuyanlar şöyle kendi et-
rafına bir baktıklarında bunların kimler olduğunu, o 
listede ki birininde kendisinin olduğunuda görecek-
tir.. 

Ve ne Üsküdar'ın ne de topal da olsa o bir zaman-
lar yelesinde tutundukları Atın ortada kalmadığını 
'Geçti borun pazarı' denildiğini duyup, tarihi hatala-
rını anlarlarken... 

...

BU GENCLIKTE IS VAR! 

İETT, otobüslerinin bakım ve onarımlarının denetlenmesi kapsamında Makine Mühendisleri Odası ile sözleşme imzaladı. Bu sayede bu  

soruların yanıtları İETT denetçileri ve bakım yüklenicisi firmalardan ayrı olarak, bağımsız bir kurum tarafından denetlenmiş olacak

İBB ve TÜSİAD, “Bu Gençlikte İŞ Var!” etkinliği düzenledi. Programa seçilen girişimciler, “Girişimcilik  
Kampı 2020” kapanışında, Zemin İstanbul’da yapılan etkinlikte bir araya geldi

TACETTİN CEM SANCAR

YAPAY zekanın bütün gelişmelerin te-
meli olduğunu düşündüğünü dile geti-
ren Eczacıbaşı, temaslara sahip 
olmanın çok önemli olduğunu da vur-
gulayarak, “İstediğiniz doğru bulduğu-
nuz bilgiye ulaşabilmeniz gerekir, 
eskiden biz bilgiye giderdik ve kişisel 

bir maliyetti bu ama bugün öyle değil, 
bugün elinin altında binlercesi var” 
dedi. Panel de gençlere, gördükleri so-
runlara odaklanmaları, şehre bakarak 
dahi birçok iş fikrinin geliştirilip hayata 
geçirmelerinin mümkün olduğu mesajı 
da verildi. 

Fikirlerini hayata geçirecekler 

Üsküdar'ı geçmek

İstanbul’da 
caz vakti
İstanbul’da 
caz vakti
İstanbul’da 
caz vakti
İstanbul’da 
caz vakti
İstanbul’da 
caz vakti
İstanbul’da 
caz vakti
İstanbul’da 
caz vakti
İstanbul’da 
caz vakti
İstanbul’da 
caz vakti
İstanbul’da 
caz vakti
İstanbul’da 
caz vakti

BU HAFTA sonu Caz dünyasının yıldızları peş 
peşe CRR'de sahne alıyor. Mini Caz festivali 
Pazartesi akşamına da taşıyor. İstanbul’un müzik 
takviminde ender rastlanacak konserleri kaçır-
mayın! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda 16 ve 
17 Şubat’ta caz severlere özel 3 konser gerçek-
leşecek. Ünlü basçı Avishai Cohen Triosu ile 15 
Şubat’ta, İtalyan şarkıcı ve söz yazarı Chiara 
Pancaldi 16 Şubat’ta, beşlisini oda rock müzik 
orkestrasına dönüştürmeyi hedefleyen Vincent 
Peirani ise 17 Şubat’ta CRR’de konser verecek. 

50 yaşında 50 konser  
Ünlü virtüöz basçı, besteci ve vokal Avishai 
Cohen, 50. yaşını, tüm dünya soundlarını temsil 
eden yeni projesi ‘50 50 50’ ile 50 ülkede 50 
konser vererek kutluyor. Cohen proje kap-
samında 15 Şubat Cumartesi akşamı saat 
20.00’de CRR’de İstanbullu cazseverlerle bu-
luşacak. Konserde sanatçıya piyanoda Elchin 
Shirinov, davulda Noam David eşlik edecek. 
Sanatçı ayrıca, ‘Avishai Cohen Müzik Ödülü 
2020’ ile de genç sanatçılara kendi albümünü 
kaydetmek ve yayınlamak için eşsiz bir fırsat 
sunuyor. İtalyan caz şarkıcısı ve söz yazarı 
Chiara Pancaldi, Brezilya’dan esintiler taşıyan 
müziğiyle ilk kez 16 Şubat Pazar saat 20.00’de 
İstanbullu caz severlerle buluşacak. 
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2020 YILI RAMAZAN İFTAR HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2020/73684
1-İdarenin
a) Adresi :Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165851100 - 2165851495
c) Elektronik Posta Adresi :destekhizmetleri@pendik.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :8 KALEM RAMAZAN İFTAR HİZMETİ ALIMI HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Pendik İlçesi
c) Süresi :İşe başlama tarihi 20.04.2020, işin bitiş tarihi 23.05.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Esenler Mah. Bora Sokak No:5
b) Tarihi ve saati :09.03.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişi-
liğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan tica-
ret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektöre gerçekleştirilmiş organizasyon işleri benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. 

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1133625)

EKONOMİ

İsfanbul Tema Park ödüllendirildi
eğlencenin Başkenti sloganı
ile hizmet veren alışveriş, eğ-
lence ve yaşam kompleksi İs-

fanbul Tema Park, 'En Başarılı Temalı
Açık Alan Eğlence Merkezi' seçildi. IAAPA
European Star Award tarafından üst üste
iki yıl Avrupa’nın en iyi 10 Tema Park’ı
arasına girerek ödül kazanan İsfanbul
Tema Park, 2020 yılında da ödül aldı. Bu
yıl 7. Kez düzenlenen, Türkiye’de eğlence
ve rekreasyon sektörünün ilk ve tek yarış-

ması olan 'Attraction Star Awards 2020–
Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri'nin 'En
Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Mer-
kezi' kategorisinde kazananı Avrupa’nın en
iyi 10 Tema Park’ı arasında yer alan İsfan-
bul Tema Park oldu.

Mutlu ve gururluyuz

İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü
Tankut Tonger, eğlence ve rekreasyon ala-
nında bu önemli ödüle layık olmaktan

duydukları gururu ifade ederek, "Çok
mutlu ve gururluyuz. Yaptığımız güzel iş-
lerin bu tür ödüller ile takdir edilmesi bizi
çok mutlu etti. Bu ödülü alırken Türki-
ye'nin ilk tema parkı olarak yaptığımız
güzel işlerin sektörün ileri gelenlerince tak-
dir edilmesi bizim için son derece önemli.
Bu ödülü misafirlerimizin kalbinde hisset-
mek çok daha önemli. 2019 yılındaki ziya-
retçi sayımızla da bunları perçinlediğimizi
söyleyebilirim" dedi.

Eğlence ve rekreasyon 
sektörü yarışması 

Attraction Star Awards
2020–Eğlence ve

Rekreasyon Ödülleri’nde
'En Başarılı Temalı Açık
Alan Eğlence Merkezi'

ödülü İsfanbul Tema
Park'a verildi

YATIRIM YAP KAZAN!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank iş insanlarına seslenerek, "Sizler yatırım yaptıkça, istihdam oluşturdukça, Türkiye güçlenecek,
Türkiye büyüyecek. Şundan emin olabilirsiniz. Bugün yatırım yapan, kazanır. Büyüyen pastadan hak ettiği payı alır" dedi

S anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Trabzon'da, Cazibe Merkezleri Sosyal Gelişmeyi
Destekleme Programı imza törenine katılıp, sa-

nayiciler ile buluştu. Programa Bakan Varank'ın yanı
sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon
Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, İYİ
Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ordu Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu,
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Onur Adıyaman, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile
çok sayıda sanayici katıldı.

12 milyonluk 5 proje başlatılıyor

Bakan Varank, Trabzon'un, 2019 yılında ihracatta
yüzde 20’nin üzerinde bir artış gerçekleştir-
diğini belirterek, "Trabzon’un ve böl-
genin kalkınmasına katkıda
bulunacak 28 buçuk milyon
liralık 12 farklı projenin
imza töreni için sizlerle
birlikteyiz. Trabzon, 1
milyar doları aşan ih-
racat hacmiyle Kara-
deniz Bölgesi'nin
medarıiftiharı. Trab-
zon'umuz, 2019 yı-
lında ihracatta yüzde
20’nin üzerinde bir
artış gerçekleştirerek,
Türkiye ortalamasının
oldukça üzerinde bir
performans sergiledi. As-
lında bu potansiyeli çok
daha ileriye taşıyacak güce,
birikime ve yatırım iştahına
sahip. İşte bugün imzalayacağımız
projeler, Trabzon’un mevcut altyapısını
daha da sağlamlaştırmaya hizmet edecek. Trabzon’u
ilk kez geçtiğimiz sene Cazibe Merkezleri Destekleme
Programına dâhil ettik. Bu kapsamda toplamda 12
milyon liralık, 5 projeyi bugün başlatıyoruz" dedi.

Güçlü kadın mottosunu önemsiyoruz

Yatırımlara ilişkin bilgi veren Bakan Varank, verecekleri
destek ve yatırımlarla Doğu Karadeniz sanayisinin can
damarı olan bölgenin enerji problemini, önlerinde 20
yıl için çözmüş olacaklarını vurguladı. Sosyal Geliştir-
meyi Destekleme Programı kapsamında toplam 16
milyon liralık 7 ayrı projeyi daha imzalayacaklarını ak-
taran Bakan Varank, "Bugün ayrıca, Sosyal Geliştir-
meyi Destekleme Programı kapsamında toplam 16
milyon liralık 7 ayrı projeyi daha imzalayacağız. Bu
projelerle birlikte; Trabzon’un yanında Ordu, Giresun,
Rize, Gümüşhane ve Artvin’de özellikle kadınlar, genç-
ler ve çocukların becerilerini geliştireceğiz. Trabzon’u
sporcu performansını geliştirme ve yetenek keşfinde
Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri yapmak is-
tiyoruz. Çocuklarımızın sportif yeteneklerini çok küçük
yaşlardan itibaren keşfedip, gelişimlerini takip edeceğiz.

Her alanda sporcu yetiştirilmesine katkı sağlayan ve bu
sporcuları düzenli olarak izleyen ve değerlendiren bir
yapı oluşturacağız. Ordu ve Giresun’da kadın girişim-
ciliğini teşvik edecek, eğitim, danışmanlık, finansman
ve yönetişim destekleri vereceğiz. Üreten kadın, güçlü
kadın mottosuyla yola çıkıyoruz. Modern sektörlerde
istihdamı artırmanın yanında katma değerli yöresel
ürünleri markalaştıran bir kadın kooperatifi de kuraca-
ğız" diye konuştu.

Okullaşma oranı yükseldi

"Atacağımız bu imzalar, aslında topyekun kalkınma
perspektifimizi yansıtıyor" diyen Bakan Varank şöyle
konuştu: "Partimizin ismi Adalet ve Kalkınma. Adımı-
zın bizlere getirdiği sorumluluğu 18 sene boyunca en
iyi şekilde taşıdık, bundan sonra da taşımaya devam

edeceğiz. Bakın geçtiğimiz hafta çok önemli bir
istatistik açıklandı. Sürdürülebilir Kal-

kınma Göstergeleri'nin 2018 verileri
kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan

veriler, 2010-2018 yılları ara-
sında kat ettiğimiz mesafeyi

çok net bir şekilde gösteri-
yor. Bakın bu dönemde ül-
kemizde göreli yoksulluk
oranı yüzde 16.9’dan,
yüzde 13.9’a inip, 3 puan
azaldı. İmalat sanayi
katma değerinin milli ge-
lirdeki payı, yüzde 15’ten
yüzde 19’a yükseldi. Ar-

Ge harcamaları ilk kez
milli gelirden yüzde 1’in

üzerinde pay aldı. Beş yaş al-
tındaki çocukların net okul-

laşma oranları yüzde 67’den
yüzde 72’ye yükselirken, beş yaş altı

ölüm hızı 2010 yılında bin canlı do-
ğumda 15,5 iken, 2018 yılında 11,4’e indi. Ka-

dınlar sadece istihdama katılmakla kalmadı, aynı
zamanda daha fazla yönetici olmaya başladılar."

Ekonomiye güven artıyor

Türkiye'nin güçlenerek büyüdüğüne işaret eden Bakan
Varank, şöyle devam etti: "Sekiz senede aldığımız yol
elbette mutluluk verici. Ancak biz, bununla yetinmek
niyetinde değiliz. Bugün burada imzalayacağımız pro-
jeler gibi pek çok yenilikçi adımı yurdun dört bir ya-
nında hayata geçirecek, ülkemizi küresel arenada daha
rekabetçi hale getireceğiz. Biz Bakanlık olarak 2023 Sa-
nayi ve Teknoloji Stratejimizde yol haritamızı çizdik.
Kendimize iddialı fakat bir o kadar da gerçekçi hedefler
koyduk. Başarıya giden yolu, sizlerle, yani reel sektörle
birlikte yürüyeceğiz. Sizler yatırım yaptıkça, istihdam
oluşturdukça, Türkiye güçlenecek, Türkiye büyüyecek.
Kaynakları yatırımlara yönlendirmenin aslında şu
anda tam vakti. Finansman maliyetleri düşüyor. Eko-
nomiye olan güven artıyor. Üretim cephesinden güzel
haberler birbiri ardına geliyor. Aralık ayı sanayi üretimi
piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşerek,
yüzde 8.6’lık bir artışa imza attı. Endeksin alt bileşen-

lerinde de güçlü bir performans gördük. Geçtiğimiz se-
nenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene
güçlenerek devam edecek. Şundan emin olabilirsiniz.
Bu koşullar altında yatırım yapan, kazanır. Büyüyen
pastadan hak ettiği payı alır."

Yenilikçi politikalar geliştiriyoruz

Yenilikçi politikalar geliştirdiklerini kaydeden Bakan Va-
rank, "İş insanlarımız daha fazla yatırım yapsın diye
yenilikçi politikalar geliştiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sa-
nayi Hamlesi bunlardan bir tanesi. Türkiye stratejik
sektörlerde kritik ürünleri kendisi üretebilsin, dışa ba-
ğımlılığını minimuma indirsin, bir sonraki aşamada da
bu ürünleri ihraç etsin istiyoruz. Tabi bu işin arka pla-
nında çok detaylı teknik analizler yaptık, kabiliyetleri-
mizi ölçtük, sıçrama yapabileceğimiz ürünleri
belirledik. Biz bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda
destekliyor, tüm teşviklere tek pencere üzerinden baş-
vuru imkânı getiriyoruz. İlk çağrıya makine sektöründe
çıktık ve yoğun bir taleple karşılaştık. Nisan ayında da
inşallah sonuçları açıklayacağız. Yılın ilk yarısında
kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sis-
tem araçları gibi alanlarda yeni başvuruları alacağız"
ifadelerinde bulundu. DHA

Bakanlık olarak üretimde sürekliliği sağlamak adına
imkanlarını seferber etiklerinin altını çizen Bakan Va-

rank, "Gördüğünüz gibi bakanlık olarak üretimde sürekliliği
sağlamak adına imkanlarımızı seferber ediyoruz. Uyguladı-
ğımız yenilikçi programların yanında, acil destek programla-
rımız da yeri geldikçe devreye giriyor. Bu sene ekonomide
yatırımların öncülüğünde bir büyüme olması, bu büyüme-
nin istihdamı artırması ve yapısal temellerimizin daha da

sağlamlaşması adına var gücümüzle çalışacağız. Siz-
lerle birlikte ülkemizi daha ileriye, hak ettiği yerlere

taşıyacağız" dedi. Daha sonra programın bile-
şenleriyle bahse konu projelerin sözleş-

meleri imzalandı. 

Var gücümüzle 
çalışacağız

Depremin yaşandığı Elazığ ve Malat-
ya'daki KOBİ'lere de müjde veren
Bakan Varank, deprem bölgesindeki
işletmelerin KOSGEB’in İmalat Sanayi
İşletme Kredisi Faiz Desteği Progra-
mı'ndan faydalanabileceklerini söy-
ledi. Bakan Varank, "Trabzon’dan
Elazığ ve Malatya’ya da bir müjde ver-
mek istiyorum. Deprem felaketinin
hemen ardından Sayın Cumhurbaşka-

nımızın talimatlarıyla KOSGEB’in Acil
Destek Kredisi Programı'nı uygula-
maya almıştık. Bu kapsamda Elazığ ve
Malatya’da depremden zarar gören
KOBİ’lerimize 100 bin liraya kadar fa-
izsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi ver-
meye başladık. Şimdi buna ek olarak,
bölge ekonomisinde durgunluğun
önüne geçmek ve üretimde sürekliliği
sağlamak için yeni bir adım daha atı-

yoruz. İmalat sanayinde faaliyet göste-
ren işletmeler, depremden fiziki olarak
zarar görmese de KOSGEB’in İmalat
Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği
Programı'ndan faydalanabilecekler. Bu
şu anlama geliyor; 50 ve altı çalışanı
olan işletmeler 100 bin liraya kadar
kullanacakları kredide, 50’den fazla is-
tihdamı olan işletmeler 150 bin liraya
kadar kullanacakları kredide, aynı
şartlarda yani faizsiz ve 1 yıl geri öde-
mesi, KOSGEB’in faiz desteği progra-
mından yararlanacak" dedi

İşletmelere müjde verdi 

Bilim insanları İGÜ’de buluştu
Türkiye’den bazı koo-
peratif örgütlerin de üyesi
bulunduğu Uluslararası

Kamu, Sosyal ve Kooperatif Ekono-
misi Araştırma ve Bilgilendirme
Merkezi’nin (CIRIEC) genel kurul
toplantısı İstanbul Gelişim Üniversi-
tesi’nde (İGÜ) gerçekleşti. İGÜ’nün
Türkiye komitesini oluşturduğu, bir
sivil toplum kuruluşu olan CIRIEC
uzmanlardan ve akademisyenlerden
meydana geliyor. Liberal piyasa eko-
nomisinin alternatifi olabilecek bir
kamu, sosyal veya kooperatif ekono-
misi yaratmayı amaçlayarak bilimsel
çalışmalar ve profesyonellerle iş bir-
liği yapıyor, ayrıca çeşitli Avrupa Bir-
liği projeleri yürütüyor. 1947 yılında

Belçika'da kurulan ve sosyal eko-
nomi ile ilgili uluslararası bilimsel bir
kuruluş olan CIRIEC her yıl çeşitli
ülkelerde alt gelir gruplarına yönelik
çalışmalar yapmak amacıyla toplan-
tılar düzenliyor. İstanbul Gelişim

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bur-
han Aykaç, 25 ülkeden bilim insanla-
rının toplantıya katıldığını ve alt gelir
gruplarının nasıl üst gelir grubuna
dönüştürüleceğini tartıştıklarını ifade
etti.

Mustafa
Varank,

yatırımcılar
için önemli
tavsiyelerde

bulundu.
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Çin-fobia, Corona Virüsünden 
daha hızlı yayılıyor 

Ç in’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 
(Corona virüsü) nedeniyle şehir karantinaya 
alındı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 1369’a, 

            vaka sayısı ise 60 bin 331’e ulaştı. Çin dı-
şında birçok Asya ülkesi, ABD ve AB ülkelerinde 
Corona virüsüne yakalanmış insanlar nedeniyle ül-
kelerin havalimanları, Çinli turistlerin yoğun olduğu 
lokasyonlar da alarma geçti. 

Malumunuz Türkiye’de Çin’in Wuhan kentinde 
yaşayan 32’si Türk, 6’sı Azerbaycan, 3’ü Gürcistan, 
1’i Arnavutluk olmak üzere 42 kişiyi, 1 Şubat’ta 
Vuhan’dan tahliye ederek askeri kargo uçağı ile An-
kara’ya getirdi; bir süre karantina altında kaldıktan 
sonra dün itibariyle taburcu edildiler. 

Bir ay önce gerçekleşen ve (bilineni) binlerce 
ölümle sonuçlanan korona virüs salgını, dünyanın 
pek çok yerinde, özellikle turist ve geçici işçi olarak 
çalışan Çin varlığı bulunan ülkelerde, Çin karşıtlı-
ğına neden oldu. Çin ile birçok ülke arasında ger-
çekleşen uçak seyahatlerine yasak veya giriş 
kısıtlamaları getirmesi, bu soruna işaret ediyor. 
Özellikle sosyal medya da sahte haberleri ve doğru-
lanmamış gönderileri eklersek, bu hala devam eden 
salgının üzerine Çin için büyük bir problem oluştu-
ruyor. Milyonlarca insanın ölmesi gibi değerlendir-
meler, Çin ve Çin halkına negatif bir tutuma neden 
olabiliyor. 

Bu Çin-fobinin altında yatan temel, Çin'deki 
Wuhan Şehrinin 11 milyon nüfusu ve sanayi kenti 
olması nedeniyle Çin'in dört bir yanından ve komşu 
Asya ülkelerinden insanlar Wuhan'ı ziyaret ederek 
etkileşim içinde olmasından kaynaklanıyor. Bu ne-
denle, sadece Çinliler değil, aynı zamanda Wuhan'a 
seyahat eden diğer milletlerden de virüsün birçok 
taşıyıcısı var. Bu bağlamda Çinlilere yönelik seyahat 
kısıtlamaları ve diğer ülkelerin kendi vatandaşlarını 
korumak için tedbir alması bu değerlendirmeyi des-
teklenmektedir. 

Daha geniş ve uzun vadeli bir perspektifle ele 
alırsak, Çin-Fobia’nın daha derin kökleri de vardır. 

Son 40 yılda Çin, ekonomik kalkınma açı-
sından birçok ülkeyi geçti. Tüm dünyada imalat ve 
ihracat sektörlerine hükmederken, Afrika’dan Latin 
Amerika’ya, Asya’dan Amerika’ya ve Ortadoğu’ya 
yatırımlar yaptı. Çin, silahlı kuvvetlerini modernize 
etti ve bölgesindeki etkisini genişletti. 

Artan satın alma gücüne paralel, genişleyen Çin 
orta sınıfı, dünyanın en büyük gezgini ve tüketicileri 
haline geldi. 2018'de Çinli turistler yurtdışında 150 
milyon seyahat yaptı ve 2002'den 14 kat daha fazla 
bir artışla 277 milyar dolar harcadı. Bu artış çok 
büyük ve çok hızlı, dünyanın da gerçekten dikkat 
çekti. Bazı Çinli turistlerin disiplinsiz ve kaba dav-
ranışları eleştirildi ana akım ve sosyal medyaya sıç-
radı. Çin’in kıskandıran ekonomik ve politik 
yükselişi de beraberinde gelince bir anti-patiklik 
oluşturdu. 

Çin hükümetinin son 20 yıldaki siyasi davranışı 
da (Özellikle Güneydoğu Asya’da) Çin fobisine katkı 
sağlıyor. Güney Çin Denizi'nde Vietnam, Filipinler, 
Endonezya ve Malezya tarafından itiraz edilen top-
rak iddiaları Çin’i yalnızlaştırıyor. Hong Kong, 
komşu Tibet ve şu anda dünya çapında tanınan 
Uygur Türklerine yaptığı baskı, Çin'e ve Çin halkına 
karşı olan  kızgınlığı arttırıyor. 

Çin bankalarının ve ortaklık kurduğu Afrika ve 
Latin Amerika'daki özel ve resmi kurumların borç-
lularında temerrüde düşürülmesi oyunları, bu ülke-
lerde Çin karşıtı duyguları harekete geçirdi. 

Wuhan özelinde gerçekleşen boş sokak görüntü-
leri, ölü ve hastalık sayısı hakkındaki sayısal belir-
sizlikler/dedikodular ana akım ve sosyal medyada 
Anti-Çin propaganda makinesinin tam hızda çalış-
tığı anlaşılıyor. Ancak bunlar, Çin’in dünyadaki he-
gemonik ve genişletici niyetlerini, gerçeklerini ve 
kendi halkına demokratik olmayan muameleyi dü-
zeltmeyecek. 

Belli bir dereceye kadar Çin'in yükselişiyle ilgili 
endişeler ve hatta korkular, uluslararası toplumun 
bir bölümünde bir tür “Çin fobisine” dönüştü. Dola-
yısıyla Corona virüsü üzerinden gelişen uluslararası 
izolasyon, hastalıktan korunmaktan ziyade, Çin’inin 
uluslararası eko-politik yükselişini ve alan kazan-
masını bir nebze de olsa; ‘meşru’ engelleme/kısıtla-
maktan ibarettir. Bu bağlamda ABD, Japonya ve 
AB ülkeleri açısından Çin-Fobia’nın yükselişe geç-
mesi uluslararası bir rakibinin eko-politik bir 
imaj/kan kaybetmesi açısından olumlu karşılanır-
ken, gelişmemiş ve 3. Dünya ülkeleri açısından da 
temerrüde düşen borçların veya vadesi gelen ödeme-
lerin ötelenmesi açısından kabul edilir bir argüman 
olarak değerlendirilebilir. 

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlut 
Çavuşoğlu, 56. Münih 
Güvenlik Konferansı te-

maslarına başladı. Dün gece geç sa-
atlerde Münih’e gelen Dışişleri 
Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Almanya 
Dışişleri Bakanı Heiko Mass’la ikili 
görüşme yaptı, ardından basın top-
lantısı düzenledi. Libya konusunu ele 
aldıklarını belirten Çavuşoğlu, 
“Bugün Heiko Mass ile verimli bir 

toplantı gerçekleştirdik. 
Heiko’nun da vurgula-

dığı gibi öncelikle 
Libya’da kalıcı bir 
ateşkes ve siyasi 
sürece geçilmesi 
için nasıl çalışa-
cağız onu değer-

lendirdik. Berlin 
Konferansı’ndan 

sonra bu sürecin 
takip edilmesi için bir-
likte adım atacağız. 

Kalıcı bir ateş-
kesten 

sonra 
Lib-

ya’da tek çözüm siyasi çözümdür. 
Bunun için de birlikte çalışacağız. 
Bana göre burada en büyük risk 
Moskova’da anlaşmayı imzalamayan 
ve Münih’teki zirvenin sonuç bildir-
gesini de desteklemeyen Hafter’in ih-
lalleridir ve Hafter gördüğümüz 
kadarıyla askeri çözüme inanıyor ki 
bu mümkün olmaz. O nedenle sü-
rekli ihlal ediyor. Sivillere yönelik de 
saldırılarını arttırmaya başladı. Haf-
ter’in mutlaka durdurulması gereki-
yor. 5+5 askeri komitenin dışında 
siyasi ve ekonomik komisyonlarında 
verimli bir şekilde çalışmaya başla-
ması gerekiyor ki taraflar arasında 
güven arttırıcı adımlar olsun. Türkiye 
olarak her zaman olduğu gibi ateşke-
sin sağlanmasında önemli rol oyna-
dık. Bundan sonraki süreçte de 
desteğimiz devam edecek” dedi.  

Heyet Moskova'ya gidecek 

Bakan Çavuşoğlu, “İdlib’i ele aldık. 
İdlib’de rejim siyasi çözüm yerine as-
keri çözüme inanıyor. Dolayısıyla son 
zamanlarda saldırganlığını arttırdı. 
Askeri bir çözümün olmayacağını he-
pimiz biliyoruz. Bu saldırıları durdur-

mak için çaba sarf ediyoruz. Pazar-
tesi günü bizim heyetimiz Mosko-
va’ya gidecek. Daha önce Rus heyeti 
Ankara’daydı iki defa. Öğleden sonra 
Lavrov’la da bir araya geleceğiz. Bu-
rada Rusya’nın rolü çok önemli. 
Çünkü Rusya’nın reji üzerindeki etki-
sini hepimiz biliyoruz ve rejiminde 
garantörü” dedi.  
Soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, “Biz 
istiyoruz ki Rusya’yla yapacağımız 
görüşmelerde diplomasi yoluyla 
bunu başaralım. Ama bu mümkün 
olmazsa Sayın Cumhurbaşkanımız 
gerekli tedbirleri alacağımızı açıkladı. 
Çünkü rejim sadece masum insanları 
hedef almıyor, bizim sahadaki göz-
lem noktalarındaki askerimizi de 
hedef alıyor. Bizim buna müsamaha 
göstermemiz mümkün değil” diye ko-
nuştu.  

MİT'le ilgili iddialar 

Almanya'daki FETÖ üyeleri ile ilgili 
soruya Çavuşoğlu, “Bizim istihbara-
tımız meşru bir istihbarattır. Alman-
ya’nın istihbaratı gibi. Almanya’daki 
PKK’yı destekleyen ve lehine faaliyet 
gösterenler var. Aynı şekilde Tür-

kiye’de darbe yapanların sorumluları, 
en önde gelenleri Almanya’da yaşı-
yor. Sadece Amerika’da yaşamıyor. 
Bu insanlara yönelik gizli bir istihba-
rat toplamaya gerek yok. Almanya’da 
faaliyetlerini çok açık bir şekilde sür-
dürüyorlar. Özellikle Barış Pınarı Ha-
rekatı’ndan sonra saldırıya 
uğrayanlar bizim vatandaşlarımız. 
Neden sadece FETÖ ve PKK’lıların 
haklarını savunmaya çalışıyorsunuz. 
Daha iki gün önce 4 tane camiye 
bomba saldırısı ihbarı yapıldı ve yüz-
lerce camilere yönelik saldırılar oldu. 
PKK’lılara destek vermeyen ve karşı 
duran Almanya’daki vatandaşları-
mıza yönelik yüzlerce saldırılar oldu, 
darp edildiler, iş yerlerine saldırılar 
oldu, havaalanlarına mahsur kaldılar. 
Sadece İslamofobik saldırı değil, Al-
manya’da yaşayan teröristleri destek-
leyenlerin bizim vatandaşlarımıza 
yönelik saldırıları. Siz ise sadece PKK 
ve terör örgütlerine yönelik mücade-
lemizi bunu her yerde sürdürmemiz 
lazım, Almanya ile de işbirliği yap-
mak istiyoruz, gündeme getiriyorsu-
nuz. Teröristlerin yaptığı saldırıları 
görmezden geliyorsunuz" dedi. 

Kritik gün pazartesi
Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass’la yaptıkları görüşmede İdlib'de yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, "Askeri 

bir çözümün olmayacağını hepimiz biliyoruz.  Bu saldırıları durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Pazartesi günü bizim heyetimiz Moskova’ya gidecek" dedi
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CUMHURBAŞKANI Recep 
Tayyip Erdoğan, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve 

Konya milletvekili Leyla Şahin Us-
ta'nın babası Alaaddin Şahin'in cena-
zesine katıldı. Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami-
si'ndeki cenaze namazına Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın yanı sıra, Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Züm-
rüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanve-
kili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Baş-
kanı Bayram Şenocak, Esenler Bele-
diye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede 
kısa bir konuşma yaparak, "Gerçekten 
duruşuyla, dini mübini İslama olan 
özellikle bağlılığı, sadakatiyle çok çok 

farklı bir insandı. Geride bıraktığı ai-
lesi, kerimesi bizim şu anda aynı za-
manda da davada yol arkadaşımız. 
Beraberce şu anda bu mücadeleyi de 
sürdürüyoruz. Fakat hocanın ifade et-
tiği o duruş hakikaten asil, tam bir İs-
lam'a yakışan duruş ile son olarak 
Konya'daki toplantımızda beraber 
olduk" dedi. Alaaddin Şahin, Ihlamur-
kuyu Mezarlığı'na defnedildi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan acıya ortak oldu

E ski HDP Eş Genel Başkanı Selahat-
tin Demirtaş, 23 Şubat Pazar günü 
yapılacak 4'ncü Büyük Olağan 

Kongre öncesi açıklamalarda bulundu. De-
mirtaş, "Mevcut durum o kadar ağır, o 
kadar vahim ki bu enkazın altından hiçbir 
parti tek başına kalkamaz. Ancak asgari de-
mokratik ilkelerde birleşebilen siyasi hare-
ketler birlikte davranırlarsa mevcut 
tıkanıklık, kriz ve yıkım aşılabilir" diyerek 
demokrasi ittifakı önerdi.  

Tartışmalar güçlendirir 

Yaşanan tartışmaların HDP'ye güç kataca-
ğını anlatan Demirtaş, “Tartışmalar, eleşti-
riler ve öneriler HDP’yi büyütme ve 
güçlendirme amacıyla yapıldığında çok 
önemli katkı sunuyor elbette. Ben de tartış-
maları buradan izliyorum. HDP yönetimi 
de tüm eleştiri ve önerileri dikkatle takip 
ediyor, bunlara değer veriyor. HDP’ye yö-
nelik akıl almaz hukuk ve ahlak dışı saldırı-
lara rağmen parti yönetimi mazeretlerin 
ardına sığınmadan elinden gelen gayreti 
gösteriyor.  
Kürt sorununun çözümü için politika üret-
mek ile Türkiye’nin tüm ezilenlerinin partisi 
olmak, iki ayrı uçta ve uzlaşmaz tutumlar 
değildir. Aksine, iç içe geçmiş bir politika 
hattının kararlıca takip edilmesinden başka 
bir şey değildir aslında” dedi. 

Biz Türkiye partisiyiz 

HDP'nin Türkiye partisi olduğunu da kay-
deden Demirtaş, ““Türkiyelilik” kavramı o 
kadar yanlış tartışıldı ki, Kürtler bu kavram-
dan “Türkleşmek” gibi bir anlam çıkar-
maya başlarken, Kürt olmayanlar da “Kürt 
sorunundan uzaklaşmak” anlamı yükle-
mek istediler. Bence iki yaklaşım da yanlış-
tır. HDP, Kürt sorunu dahil Türkiye’nin 
tüm sorunlarının çözümü için mücadele 
ediyor, etmelidir de. Zaten tüm sorunlar bu 
kadar iç içe geçmişken birini diğerinden ayı-
rarak çözmek de mümkün değildir. Bu açı-
dan bakıldığında HDP sadece Kürtlerin 
değil, Türkiye’de yaşayan her yurttaşın 

temsilini bulabileceği bir halk partisidir, 
devlet partisi değildir. Çünkü devletin par-
tisi olmaz, demokrasilerde siyasi partiler 
halkı temsil eder. Ancak Türkiye merkez si-
yasetinde birçok parti kendini devlet partisi 
olarak konumlandırmış ve resmi ideolojinin 
ateşli savunucusu olmuştur. Buna da “Tür-
kiye partisi” olma biçimi deniliyor. HDP bu 
ölçülere uymayınca da hep birlikte HDP’yi 
aforoz edip “Sen Türkiye partisi değilsin” 
diye ona bağırıyorlar. Aslında bir ölçüde 
haklılar, çünkü belirttiğim gibi HDP devlet 
partisi değil, halk partisidir. Türkiye halkla-
rının partisidir, devletinin değil. Devlet par-
tileri hem Kürt sorununun çözümünü 
savunup hem de Türkiyeli olamıyorlar 
çünkü devletin resmi ideolojisi buna uygun 
değil. Ama HDP her ikisini aynı anda ya-
pabilir. Herkesin meseleye bu açıdan bak-
masında yarar var” şeklinde konuştu. 

Demokrasi ittifakı kurulabilir 

Demokrasi ittifakının kurulması gerektiğini 
vurgulayan Demirtaş, “AKP’nin uzun yıllar 

süren iktidarında, ondan önceki iktidarların 
tahribatlarının üzerine yenileri eklendi. 
Mevcut durum o kadar ağır, o kadar vahim 
ki bu enkazın altından hiçbir parti tek ba-
şına kalkamaz. Ancak asgari demokratik il-
kelerde birleşebilen siyasi hareketler birlikte 
davranırlarsa mevcut tıkanıklık, kriz ve 
yıkım aşılabilir. Yeni bir anayasa çerçeve-
sinde, tüm özgürlüklerin ve demokratik 
toplum-devlet yapılanmasının öngörül-
düğü asgari bir program etrafında bir araya 
gelebilen tüm siyasi yapılarla demokrasi it-
tifakı, seçim sonrasında ise demokrasi koa-
lisyonu kurulabilir. Bu, geçici bir ittifak ve iş 
birliği olarak “demokrasiye geçiş süreci” di-
yeceğimiz dönemi birlikte yürütebilir. Bu 
demokrasi ittifakında Atatürkçüler, muha-
fazakarlar, Kürtler, Aleviler, solcular, liberal-
ler yer alabilir kanımca. Tüm sol demokrasi 
güçleri ise kendi içinde sol blok oluşturarak 
demokrasi ittifakında ağırlık oluşturacak 
şekilde yer alabilirler. Bu ittifak, AKP veya 
başka bir şey karşıtlığı üzerinden değil de-
mokrasi için kurulmalıdır” dedi.

ERKEN seçim olur mu sorusuna; 
“Erken seçim olacaktır. Eğer o güne 
dek demokrasi ittifakı kurulabilmişse 
seçimin mutlak kazananı da demokrasi 
ittifakı olacaktır” yanıtını veren Demir-
taş, “Eğer önümüzdeki dönemde olu-
şacak hükümette HDP de yer alırsa bu, 
birçok sorunun çözümünü inanılmaz 
derecede kolaylaştıracaktır. Türkiye bu 
süreçten demokrasisi ve ekonomisi 
güçlenerek çıkmayı başarır. Yeni dö-
nemde devletin A’dan Z’ye reorganize 
edilmesi, reforma tabi tutularak demo-
kratik işleyişe kavuşturulması, bütün 
bunların yeni bir anayasa ile birlikte ha-
yata geçirilmesi gerekecek. Eğer bu sü-
reçte HDP de koalisyon hükümetinde 
yer alırsa yüz yıllık sorunların tümü 
Türkiye’nin birliği içerisinde çözüm yo-
luna girer. HDP’yi dışlayan her seçenek 
sorunların çözümünün ertelenmesine 
yol açar. Bu nedenle bizim HDP olarak 
artık “talep eden” olmaktan çıkıp “icra 
eden” konuma geçmemiz gerekir. Şid-
det sorununa da bu şekilde kalıcı, si-
yasi, akılcı ve nihai çözümler üretilebilir. 
Türkiye nefes alır, ülkenin önü açılır. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti her Kür-
dün devleti haline gelir. Kürtler ayrımcı-
lığa uğramadan, kendini gizlemeden, 
inkâr etmeden, liyakata uygun şekilde 
devletin her kademesinde yer alır. Gide-
rek tüm toplum rahatlar, devlet demok-
rasiye duyarlı hale gelir. Dil, kültür, 
inanç konuları da daha akılcı ve sağdu-
yulu şekilde çözüme kavuşturacak 
zemin bulur” ifadelerini kullandı. 
HABER MERKEZİ 

Erken seçim 
olacaktır 

HDP’LI HUKUMET 
TARTISILMALI 
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'li  
hükümet seçeneğinin tartışılması gerektiğini söyledi 

Demirtaş; 
“Erken seçim ola-

caksa demokrasi itti-
fakı kurulabilmişse 

seçimin mutlak kaza-
nanı da demokrasi 
ittifakı olacaktır”

CEM Uzan sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoyla, 
Ali Babacan ve bazı isimleri hedef alarak, "Yakında belge-
leri de açıklayacağım. Kim Telsim satışından rüşvet aldı? 
Kim Star TV’den ve çimento fabrikalarından rüşvet aldı?" 
ifadesini kullandı. 
Son dönemde Tür-
kiye’ye döneceği iddia 
edilen Genç Parti 
Genel Bakanı Cem 
Uzan, sosyal medya 
hesabından dikkati 
çeken bir video pay-
laştı. Arka planda 
Ahmet Kaya’nın 'Siz 
benim neler çektiğimi 
nerden bileceksiniz' 
şarkısının çaldığı vi-
deoda Uzan’ın Türki-
ye’de uğradığı 
operasyonlara ait gö-
rüntülere yer verildi.

Uzan: Her şeyi açıklayacağım 

Hüsamettin ASLAN

drhusamettin@hotmail.com



K ültür-Sanat Etkinlik-
leri kapsamında Sul-
tangazi

Belediyesi'nde "Dünden bu-
güne Türkiye" adlı söyleşi dü-
zenlendi. Gazeteci Şebnem
Bursalı ve Yavuz Donat'ın tari-
hin belli dönemlerinde Türki-
ye'de meydana gelen olayları
anlattığı söyleşiye, Başkan Av. Ab-
durrahman Dursun da katıldı.  Ga-
zeteci Şebnem Bursalı, Ankara’da
gazetecilik yaptığı yıllarda özellikle
1997 yılında 28 Şubat Post Modern
Darbeyi yaşadığını dile getirerek, “O
dönemde gazeteci olarak da psikolo-
jik harp dediğimiz şeylere maruz kal-
dık. Omuzları bol yıldızlı paşalar
tarafından karargaha davet edildim.
Orada, ‘bu ülkede irtica hortlan-
maya çalışılıyor, ülkeye şeriat getiril-
meye çalışılıyor. Bu ülkenin sizin gibi
gazetecilere ihtiyacı var, anlatın bun-
ları’ diyerek hepimize düzenli olarak
psikolojik baskı uygulandı. Burada
da o dönem için kısmen ama maale-
sef başarılı olundu” diye konuştu.

Eski günler geride kaldı

Ülkemizin genç nüfusa sahip oldu-

ğunu
ifade eden

Gazeteci Yavuz Donat, 1960 yıl-
larda yaşadığı bir anıyı gençlere an-
lattı. Donat, “1964 yılında
Başbakanımız İsmet İnönü, Ameri-
ka’ya o dönemde Başbakan olarak
resmi ziyaret yaptı. Amerikan başka-
nının gönderdiği uçakla gitti. 1966
yılında Cumhurbaşkanı Cemal
Gürsel, 1960 darbesinin lideri hasta-
landı. Türkiye’de Gülhane Hastane-
si’nde yattı ama iyileşemedi.
‘Amerika’da daha ileri tıp teknolojisi
var’ denildi, Amerika’ya gönderdik.
Anlatmaya çalıştığım şu. Şu anda
ülkemizde sanayi, teknoloji ve has-
tane ve aklımıza gelecek birçok dal-

larla alakalı çok geliştik” dedi.

Birlik ve beraberlik
içinde olalım

Sultangazi Belediye Başkanı
Av. Abdurrahman Dursun, il-
çede kültür-sanat etkinliklerinin

devam ettiğini hatırlatarak,
“Dünden Bugüne Türkiye konu-

sunu işledik burada konuşmacıları-
mızla. Yavuz Donat ve Şebnem
Bursalı çok kıymetli ve tecrübeli ga-
zeteciler. Söyleşi de çok önemli dö-
nemlere değinildi. Adnan Menderes
dönemi, Süleyman Demirel, Erdal
İnönü, Turgut Özal ve günümüzde
Recep Tayyip Erdoğan dönemine
kadar esasında farklı farklı zaman-
larda Türkiye’nin yaşadığı dönem-
leri ve hatıraları bize anlattılar.
Gördük ki Türkiye çok önemli badi-
reler atlatmış. Türkiye’ye çok daha
fazla bir olarak beraber olarak sahip
çıkmamız gerektiğini tekrar görmüş
olduk. Çünkü Türkiye üzerinde
büyük oyunlar oynamaya çalışıyor-
lar. Ancak bunu bir ve beraber ola-
rak 82 milyon vatandaş hep birlikte
atlatabiliriz. Zor bir coğrafyadayız”
diye konuştu. DHA
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Ağ Sistemi Garanti Destek Paketi Ve Bakım Hizmeti, Veri Depolama Sistemleri Garanti Destek Paketi,
Eposta Sunucu Yazılımları Ve Bakım Destek Hizmeti İle Nas Depolama Ünitesi Alımı İş hizmet alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrın-
tılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/77291
1-İdarenin
a) Adresi : HALKALI MERKEZ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL 

BULVARI 10 HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124110697 - 2124110696
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@kucukcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 kalem ağ sistemi garanti destek paketi ve bakım hizmeti,veri 

depolama sistemleri garanti destek paketi,e posta sunucu yazılımları ve 
bakım destek hizmeti ile nas depolama ünitesi hizmet alım işiAyrıntılı
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul İli Küçükçekmece Belediye Başkanlığı sınırları dahili
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 275(iki yüz yetmiş beş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10 Küçükçekmece/

İSTANBUL adresindeki Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Hizmet 
Binası 1. Kat yapı Kontrol Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati : 09.03.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil
edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bilgisayar  Ağ Sistemleri Bakım Onarım hizmetleri,Lisans alımı ve yazılım alım işleri  benzer iş olarak
kabul edilir.
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 Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10
Küçükçekmece/İSTANBUL adresindeki Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 4. Kat Bilgi
İşlem Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gön-
derilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 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:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.
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Turkıye oNemlı
badıreler aTlaTTı 
Sultangazi Belediyesi'nde

"Dünden bugüne Türkiye"
adlı söyleşi düzenlendi.

Başkan Av. Abdurrahman
Dursun, "Gördük ki
Türkiye çok önemli
badireler atlatmış.

Türkiye’ye çok daha fazla
bir olarak beraber olarak

sahip çıkmamız
gerektiğini tekrar görmüş

olduk. Çünkü Türkiye 
üzerinde büyük 

oyunlar oynamaya
çalışıyorlar” dedi

bugün ve bundan sonrasında da sultangazi de
yaşayan vatandaşları kültür ve sanat etkinlikle-

rinde buluşturacaklarını söyleyen başkan Dursun,
hem hatıraların tazeleneceğini hem de geleceğe
farklı bir şekilde bakarak yürümenin bu yoldan
geçtiğini sözlerine ekledi. söyleşinin ardından

başkan av. abdurrahman Dursun, Gaze-
teci Şebnem bursalı ve Yavuz Donat’a

plaket ve çiçek takdim ederek
teşekkür etti.

Katılımcılara 
çiçeK taKdim edildi

Söyleşiye katılan Yavuz Donat, Sultangazi
Beleidye Başkanı Dursun için kitabını
imzalamayı da ihmal etmedi.

Perili Köşk icradan satılık

EdinilEn bilgiye göre
mülk sahibi hakkında baş-
latılan icra takibi nedeniyle

satışa çıkarılan Caddebostan'daki ta-
rihi Ragıp Paşa Köşkü'ne ilişkin, İs-
tanbul Anadolu Adliyesi'nin 5. ve 10.
İcra Müdürlükleri'nin kıymet takdir
çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı da köşke değerli konut ver-
gisi kapsamında 234 milyon lira değer
biçti. Tarihi köşk havadan da 
fotoğraflandı.

Tam 114 yaşında

Caddebostan Cemil Topuzlu Cadde-
si'nde yer alan köşk, Osmanlı Padişahı
2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp
Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da
mimarı olan Prusyalı August Carl Fri-
edrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.
Kadıköy'ün simgeleri arasında gösteri-
len 27 dönüm bahçe içerisindeki
Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanları, eriti-
lerek elde edilen altın varaklarla süslü.
40 bin altına mal olduğu kayıtlarda
yazılı olan köşkün deniz tarafında ise
bir kule bulunuyor. Köşkün kara tara-

fına açılan çift kanatlı, büyük oymalı
demir kapısının karşısında iki bina var.

İhtişamlı günlerine kavuşacak

1920 yılında Ragıp Paşa'nın bu köşkte
vefat etmesinden sonra köşk, farklı ki-

şilerin mülkiyetine geçti. Yıllardır ba-
kımsız bırakıldığı için eski zarafetinin
kalmadığı görülen tarihi Ragıp Paşa
Köşkü, yeni alıcısıyla eski
ihtişamlı  günlerine kavuşmayı 
bekliyor.

Kadıköy'de bulunan 'Küçük Dolmabahçe', 'Saray Yavrusu' ve 'Perili Köşk' gibi adlarla
da anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı bankaların icra takibi sonucu satılacak

Neslican’ın adını yaşatacaklar
bahçeşehir Üniversitesi,
beşiktaş belediyesi işbirli-
ğiyle türkiye’nin kolektif

hafızasına kazınan neslican tay’ın
anısını yaşatmak için anıt tasarım ça-
lıştayı başlattı. Çalıştayın ilk aşama-
sında öğrenci ve akademisyenler
neslican’ın adının verileceği ve anıtı-
nın yer alacağı parkı inceledi. bahçe-
şehir Üniversitesi ve beşiktaş
belediyesi işbirliğiyle , Eylül 2019’da
kansere yenilerek hayatını kaybeden
neslican tay’ın unutulmaması ve
neslican tay’ı gelecek nesillere aktar-
mak için çalıştay başlatıldı. beşiktaş

belediye başkanı Rıza akpolat’ın öne-
risi ile levent’te park’a ismi verilecek
neslican tay için, 15-27 Şubat tarih-
leri arasında sürecek tasarım çalışta-
yında yapılacak en başarılı tasarım ile
neslican’ın anısı yaşatılacak. Çalış-
tay’ın ilk aşamasında Üniversite’nin

Mimarlık ve tasarım Fakültesi akade-
misyen ve öğrencileri bugün levent’te
bulunan parkta incelemelerde bu-
lundu. 27 Şubat’ta son bulacak çalış-
tay sonrası seçilen tasarım
neslican’ın adının verildiği park’ta
ölümsüzleşecek.

Rektöreden anlamlı buluşma
İstanbul teknik
Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Meh-

met Karaca ve Doğa Koleji
Yönetim Kurulu başkanı serhat
Özeren, bursluluk sınavı öncesi
Doğa Koleji sarıyer Kampü-
sü’nü ziyaret ederek veli ve öğ-
rencilerle buluştu. Doğa
Koleji’nin türkiye genelindeki
tüm kampüslerinde düzenlenen
bursluluk sınavına, öğrenci ve
veliler akın ederken, Doğa ai-
lesi İtÜ desteğini sınav gü-
nünde de yanında hissetti.
Doğa Koleji sarıyer Kampü-
sü’ne ziyarette bulunan İstanbul
teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa
Koleji Yönetim Kurulu başkanı
serhat Özeren ile birlikte velile-

rin merak ettiği soruları yanıt-
ladı. Öğrencilere de sınav önce-
sinde başarılar diledi.

Doğa ailesi emin ellerde

İtÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Karaca, velilerle birlikte değer-
lendirmelerde bulunarak “Doğa
ailesi emin ellerde. Doğa Koleji
öğrencileri, İtÜ’nün yükseköğ-
retimdeki bilgi ve tecrübelerin-
den yararlanacak. Her gün
birikimlerimize yenilerini ekle-
yip daha fazla gelişerek, adım
adım ancak sağlam ilerleyece-
ğiz” dedi. Prof. Dr. Mehmet Ka-
raca, “bizlere inanan, güvenen
ve bursluluk sınavına yoğun ilgi
gösteren tüm öğrencilerimize
sınavda başarılar diliyorum” 
diyerek sözlerini sürdürdü.
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BAKANLAR Kurulu Kararı ile 
2006 yılında Yenileme Alanı ilan 
edilen ve imar faaliyetlerinin ol-

dukça sınırlı olduğu İMÇ-Süleymaniye 
arasındaki bölgede yeni bir park oluşturu-
lacak. İBB ve Fatih Belediyeleri'nin hazırla-
dıkların imar planları, İstanbul 1 Numaralı 
Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu tarafından uygun gö-
rüldü. Koruma Bölge Kurulu'nun 21 
Haziran 2018'de uygun gördüğü planlar, 
İBB Meclisi'ne şubat 2020'de geldi.  
İBB Meclisi, Vefa semti ile Unkapanı ara 
bölgesinde yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik 
bir parkın oluşturulmasını sağlayacak 
“park ve dinlenme alanı" planlarını oy çok-
luğuyla kabul etti. Parkla ilgili plan çalış-
ması 4 yıldır devam ediyordu. Parkın 
yapılacağı alan, önceki planlarda konut 
alanında kalıyordu. 

İBB önceki planı iade etmişti 

Park yapılacak alan irili ufaklı 10 parseli 
kapsıyor. Parseller şahıslar, hisseli şahıslar 

ve KİPTAŞ mülkiyetinde bulunuyor. Bazı 
parseller üzerinde tescilli yapı yer alıyor. 
Tarihi değeri olmayan kullanılmaz durum-
daki eski yapılar yıkılacak. Konuyla ilgili 
olarak hazırlanan imar dosyasında, Fatih 
Belediyesi'nin daha önce hazırladığı ve 
İBB'ye sunduğu planların iade edilmesiyle 
ilgili olarak şöyle denildi: “İstanbul 1 Nu-
maralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkla-
rını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile 
 2016'da uygun bulunan yenileme avan 
proje, 4 Mayıs 2016 tarihli Fatih Belediye 
Meclis kararı ile de uygun bulundu. Yıpra-
nan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kul-
lanılması Hakkındaki Kanun ve ilgili yö-
netmelik doğrultusunda onaylanmak 
üzere avan proje, İBB Başkanlığına iletildi. 
Ancak avan projenin, meri imar planlarına 
göre yapılan inceleme neticesinde, Ko-
ruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na ay-
kırı olduğu tespit edilerek, Başkanlık oluru 
gereği 7 Ekim 2016'da ilçe Belediyesi'ne 
iade edildiği görülmektedir" DHA 

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 
yaptırdığı, "Taksim Geçici Sergi Platformu" 
sosyal medyada tartışma konusu oldu. 

Platform, ihale bedelinin yüksek olması nedeniyle 
eleştirildi. İBB, "İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" 
başlığı ile yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı'nın 
geniş katılım ve ortak akılla tasarlanması için etkinlik-
lerin yapılacağı, açık ve kapalı gösterim alanı bulunan 
Geçici Sergi Platformu'nun hizmete açıldığını du-
yurdu. Ancak sosyal medya kullanıcıları, platform ve 
platform üzerindeki tabelanın resmini paylaşarak, 
ihale bedelini eleştiri konusu yaptı. Kaynak bulmakta 
zorlanan İBB'nin, bir yandan 650 milyon TL'den 
fazla bir kaynağı platforma harcaması eleştirilirken, 
diğer yandan bu kaynağının tarihi eserlerin onarıma 
ayrılmasının daha yararlı olacağı savunuldu.

Özgür TOPUZ

Ufukta yeni bir iktidar ve  
yeni bir sistem mi görünüyor?

31 Mart yerel seçimleri ve tekrarlanan 24 
Haziran İstanbul seçimiyle birlikte Türkiye 
siyasetinde dengeler değişti. AK Parti'nin 

içinden Ahmet Davutoğlu liderliğinde kopan bir grup 
Gelecek Partisi'ni kurdu, Abdullah Gül ve Ali Babacan 
önderliğinde bir grup da yeni parti kurmak üzere. Yerel 
seçimlerden sonra muhalefet lehine değişen dengede, 
bu iki yeni partinin de artı etkisi olması bekleniyor. 

*** 
Hal böyle olunca, seçimlere daha 3 yıl olmasına rağ-

men seçim anketleri havada uçuşuyor. Bunda iktidarın 
ekonomi ve dış politikada sıkışmış hali de etkili. Tüm 
siyasi aktörlerin aklından erken seçim ihtimali geçi-
yor. Peki bu anketler neyi gösteriyor? 17 yılın sonunda 
MHP desteğiyle iktidarını sürdüren AK Parti ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devrinin sonu mu 
geliyor?  

*** 
Anket şirketlerinin malum sicili dolayısıyla, ortaya 

koydukları verilere çok güvenmek mümkün değil ancak 
yukarıda bahsettiğimiz genel tablo, farklı anketlerden 
çıkan ortak bir sonuçla birleştiğinde, bunun üzerinde 
durmakta fayda var. Ortak sonuç şu: Yakındaki bir se-
çimde AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın kazanması oldukça güç. Son birkaç ayda 
yapılmış anket sonuçlarına bir göz atalım: 

 
Kadir Has Üniversitesi:  
AK Parti yüzde 40.2  
CHP yüzde 33 
HDP yüzde 9.2  
MHP yüzde 8.3 
İYİ Parti yüzde 8,1 
 
İstanbul Ekonomi Araştırma: 
AK Parti yüzde 35,9 
CHP ise 22,7 
İYİ Parti 9.8 
HDP ise 9.5 
MHP 8.3 
 
Artıbir Araştırma: 
AK Parti 34.6  
CHP 24.9 
MHP 10.3 
İYİ Parti 9.2 
HDP 7.7  
(Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları ise 

şöyle: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45.4, Ekrem İma-
moğlu 34.6, Selahattin Demirtaş 8.6) 

 
MAK: 
AK Parti 38 
CHP 24.9 
MHP 11.9 
İYİ PARTİ 11.7 
HDP 9.9 
 
MetroPOLL: 
AK Parti 40 
CHP 25.5 
HDP 12.1 
MHP 10.1 
İYİ Parti 8.3 

*** 
Sonuçlar kararsızların dağıtılmasıyla elde edilmiş. 

Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kuracağı partinin 
alacağı oylara ilişkin ise çok farklı tahminler var. İki 
parti için toplamda yüzde 1 ile yüzde 4 arası verilerden 
bahsediliyor. Oy potansiyellerinin öncelikle AK Parti ta-
banına dayandığı malum. Bu iki partiyle ilgili rakam-
sal öngörülerde bulunmak için henüz erken olsa da, 
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen sistemde, 
yüzde 1 bile her zaman ciddi fark yaratabilir. İşte işin 
püf noktası da burada yatıyor. Sistem "blok siyaseti" ya-
rattı. 31 Mart'ta kazanan blok muhalefet oldu. Yukarı-
daki anket sonuçlarındaki ortak nokta da AK 
Parti+MHP bloğunun yüzde 50+1'i bulamaması. Üs-
telik yakın zamanda yapılan anketlere göre AK Parti 
oyları düşme eğiliminde. Ekonominin hali, toplumsal 
ve siyasi baskının yarattığı gerilim, özellikle Suriye ko-
nusunda dış politikadaki tükenme ile birlikte, Türki-
ye'nin yeni bir iktidara ve akabinde sistem değişikliğine 
doğru gitmekte olduğu tablosu ortaya çıkıyor.

Tarihi yarımadaya park yapılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yıkımına başladığı sahil kenarındaki Belde Evler adlı konut projesinde mahkeme yıkım işleminin 
durdurulmasına karar verdi. Ancak belediye yıkımı durdurmadı. İhaleyi kazanan konsorsiyum “hak ve hukuk katliamı var” dedi

İstanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi'nde 
çocukluk çağı kanserlerine 

karşı farkındalık yaratmak amacıyla bir 
sosyal sorumluluk projesi düzenlendi. 
Çocukluk çağı kanserlerine karşı far-
kındalık yaratmak amacıyla Kopuzlar 
Vakfı'nın katkılarıyla İstanbul Üniversi-

tesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 'Far-
kındayım Çocuklar Sağlıklı Büyüsün' 
isimli sosyal sorumluluk projesinin açı-
lış töreni düzenlendi. Açılış törenine İs-
tanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstan-
bul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü 

Prof. Dr. Nuri Aydın ile birlikte Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve 
hasta yakınları katıldı. Açılış töreni ön-
cesinde katılımcılar Osman Bahri Tur-
gut fotoğraf sergisi ve ' Çocukların 
Gözünden Kanser' resim sergisinin 
açılış kurdelesini keserek resimler hak-
kında bilgiler aldılar.

Cerrahpaşa’da anlamlı sergi

O rdu'nun Altınordu ilçesi Kiraz-
limanı mahallesinde yer alan ve 
Ordu Büyükşehir Belediyesi ta-

rafından 2017 yılında arsa satışı karşılığı 
gelir paylaşımı modeliyle ihale edilen 11 
bin 575 metrekarelik denize sıfır arazide 
yükselen Belde Evler projesinde iki gün-
dür yıkım sürüyor. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Milletvekili 
Ergün Taşcı’ya akıbetini sorup “Belediye 
Başkanı Hilmi Güler’e kaç kez söyledim, 
nasıl yıkmazsınız?” dediği projede, geliş-
tirici İntaya & Özmen & Köksal Adi Or-
taklığı bugün basın toplantısı düzenledi. 
Ordu İdare Mahkemesi'nin verdiği son 
yıkım kararıyla ilgili olarak yürütmeyi 
durdurma kararı alan konsorsiyum yap-
tığı açıklamada “Ordu Büyükşehir Bele-
diyesi, yüzde 22.5 hissesi belediyeye ait 
Belde Evler'in yıkımına başlarken “hak 
ve hukuk katliamı”na yol açtı” denildi. 

Hukuk ne derse o olur denmişti 

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin arsa sa-
hibi, ihale düzenleyecisi, imar planlayı-
cısı,  proje onaylayıcısı ve ruhsatı veren 
kurum olduğuna dikkat çekilen açıkla-

mada “Projeden daire satın alan vatan-
daşların haklarını aramak ve bugüne 
kadar yapılmış harcamaların akibetinin 
de öğrenilmesi amacıyla proje yetkilileri, 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Hilmi Güler defalarca görüşm-
üştür. Güler tarafından hiç bir çözüm 
önerisi ortaya konulmamış; hatta tarafı-
mıza bu konuda bir geri dönüş bile ya-
pılmamıştır. Bakacağız, hukuk ne derse o 
ile geçiştirmiştir” denildi. 

Süreç hukuka aykırı 

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 
geçtiğimiz yıl yapılan yapı tatil tutanağı, 
ruhsat iptali ve yıkım işlemi ile imar de-
ğişikliği işlemi olarak açılan davalarla il-
gili yürütmeyi durdurma kararı 
aldıklarına dikkat çeken konsorsiyum, 
hukuki süreç ile ilgili şu bilgileri verdi: 
“Yıkımla ilgili alınan idari işlemler yö-
nünden 3 kez aynı Mahkeme tarafından 
“yürütmeyi durdurma kararı” verilmiş 
iken; sebebini anlayamadığımız bir şe-
kilde son olarak aynı mahkeme tarafın-
dan daha önce 3 kez verilen yürütmeyi 
durdurma kararına rağmen, bu kez yü-

rütmeyi durdurma kararı talebimiz red-
dedilerek hukuka aykırı şekilde yıkım sü-
reci başlatılmıştır.  Ordu İdare 
Mahkemesi tarafından yürütmeyi dur-
durma talebimizin reddedilmesine ilişkin 
bu karar henüz tarafımıza ve Ordu Bü-
yükşehir Belediyesine usulüne uygun bir 

şekilde tebliğ edilmediği halde; 11 Şubat 
2020 tarihinde, Ordu Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından 200 kişilik zabıta ve po-
listen oluşan güvenlik güçleri de hazır 
edilmek suretiyle yıkım yapılmak ama-
cıyla sabah saat 09.00 suları itibariyle in-
şaat alanına gelinmiştir. “

MAHKEME DUR DEDI 
BELEDIYE DURMADI

AÇIKLAMANIN devamında ise şu sa-
tırlara yer verildi; “Hukuk ne derse 
o” diyen Sayın Dr. Mehmet Hilmi 
Güler, hukukun vermiş olduğu karar-
ları hiçe sayarak yıkım işlemini baş-
latmıştır. Bu eylem; tamamen hukuk 
dışı ve tam anlamı ile hukuk katlia-
mıdır. Şimdi soruyoruz. Mahkeme 
kararları ve yasal düzenlemelere ay-
kırı bir şekilde bu hale getirilen Belde 
Evler Projesinden daire satın almış 
olan vatandaşlar ile bu projeye ihale 

ile ortak olarak katılmış ve projenin 
yüklenicisi durumunda bulunan “İn-
taya & Özmen& Köksal Adi Ortak-
lığı”nın uğramış olduğu 
mağduriyetlerin telafisi nasıl ve ne 
şekilde olacaktır? Bu zararlar kimin 
tarafından karşılanacaktır? Keyfi ka-
rarlarla ve hukuk tanımayan bir zih-
niyetle bu projeye zarar veren kurum 
ve kişiler, bu zararlardan bizzat so-
rumlu olmayacaklar mı?”  
HABER MERKEZİ 

Zararı kim karşılayacak

Tarihi Yarımada'ya yeni bir park kazandıracak olan imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nde kabul edildi. Vefa’nın  
kuzeyi ile Unkapanı'ndaki İMÇ Bloklarının doğusunda kalan bölgede yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik park ve dinlenme alanı oluşturulacak

Taksim’deki platform  
tartışma konusu oldu

ozgurtopuz0@gmail.com
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"K apalı Maraş’ın açılması için yapı-
lan çalışmalar, Kıbrıs Türkü'nün 
statükoyu kabul etmeyeceğinin is-

patıdır ve Kapalı Maraş’ın açılması laftan 
ibaret değildir" diyen Oktay, "Artık burada si-
viller de yaşasın, Kıbrıs Türkü kendi topra-
ğında hayatını sürdürebilsin istiyoruz. Bir 
yeri; genç, çocuk, yaşlısıyla bölge halkının 
kullanımına açmak, sivillerin, ailelerin refah 
seviyesini artırmak ne zamandan beri sorun 
ya da kriz olarak nitelendiriliyor? Burada 
ne yazık ki atıl kalan bir bölge ve çürüyen bi-
nalar var" dedi. Oktay, Kapalı Maraş'ta dü-
zenlenen "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik 
Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı 
toplantıya katıldı. Oktay, toplantının açılı-
şında bir konuşma yaptı. "Kıbrıs Türk Hal-
kı'nın her zaman yanında 
duran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın en kalbi selamlarını ve başarı 
dileklerini iletiyorum" diye sözlerine başlayan 
Oktay, "Yapılan görüşmelerin bölgeye 
yeniden hayat vermesini" diledi. 

Cennet bir kıyı 

Kapalı Maraş'ın KKTC'nin egemenlik ala-
nında bulduğuna dikkat çeken Oktay, "Bu 
cennet kıyının atıl kalması ne hukuki, ne si-
yasi ne de ekonomik yönden kabul edilebi-
lir. Bu doğrultuda ülkemizin de destekleriyle 
KKTC hükümetinin Kapalı Maraş’a ilişkin 
yürüttüğü envanter çalışması son derece an-
lamlı ve önemlidir. Kapalı Maraş’ın açılması 
için yapılan çalışmalar, Kıbrıs Türkü’nün sta-
tükoyu kabul etmeyeceğinin ispatıdır ve Ka-

palı Maraş’ın açılması laftan ibaret değildir" 
dedi. Kapalı Maraş'ın KKTC'nin yönetimi ol-
masının dışında arazilerinin büyük çoğunlu-
ğunun “Vakıf” malı olduğunu söyleyen 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şunları 
kaydetti; 

Maraş vakıf malıdır 

"Bu vakıf arazileri, 1950’li yıllarda İngiliz sö-
mürge yönetimi tarafından hukuka aykırı şe-
kilde üçüncü şahıslara devredilmiştir ve buna 
ilişkin arşiv kayıtları da mevcuttur.Bu konuda 
en küçük bir soru işareti dahi bulunmamak-
tadır. Vakıf arazileri devredilemez, satılamaz; 
sadece kiralanabilir, fakat mal sahibi yine va-
kıflardır. Aynı zamanda geçmişte sözkonusu 
vakıf arazileri üzerinde tasarrufta bulunan 
üçüncü şahısların olduğu da bir gerçektir. 
Dolayısıyla gayrimenkul mülkiyetlerinin ör-
tüşmediği alanlarda anlaşmazlıkların gün-
deme gelmesi muhtemeldir. Taşınmaz Mal 
Komisyonu’nun mevcudiyeti, Maraş dâhil 
olmak üzere mülkiyet meselesinin çözümüne 
dönük atılacak adımlar bakımından bir 
güvencedir." 

KKTC'nin toprağıdır 

Rumların Kapalı Maraş ile ilgili tutumlarının 
bildik olduğunu kaydeden Oktay, "Her işini 
oldubittiyle sonuçlandırmayı alışkanlık edi-
nen Rum tarafının Kapalı Maraş’la ilgili id-
dialarının da, gerçekle uzaktan yakından ilgisi 
yoktur. Kapalı Maraş’ta üzerine kayıtlı taşın-
mazı bulunan Kıbrıs Rumlarının bile merakla 
takip ettiği adımlara Rum Yönetimi ön yar-

gıyla yaklaşmaktadır. Dillerine pelesenk 
ettikleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
kararları bile Maraş bölgesinin kapalı kalma-
sını talep etmemektedir. Özellikle altını çiz-
mek isterim ki Kapalı Maraş’ın hayat 
bulması değil yarım asırdır kullanıma kapalı 
olması abesle iştigaldir.  
Oysa olayı büyütmeye gerek yok durum 
gayet açık ve net; burası Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin kendi toprağıdır" dedi. Ka-
palı Maraş'ta, artık sivillerin yaşaması gerek-
tiğini ifade eden Oktay, "Burada da ne yazık 
ki atıl kalan bir bölge ve çürüyen binalar 
var. Ümidimiz yakın zamanda ekonomiyi, ti-
careti ve sosyal hayatı canlandıracak şekilde 
Maraş’ın yeniden hayat bulmasıdır. Üstelik 
bu durum sadece buradaki aileleri değil ada-
nın iki toplumun da refah ve sosyal barışı 
olumlu şekilde etkileyecektir. Kapalı Maraş 
açılımında amaç asla ve asla yeni mağduri-
yetler yaratmak değil, varolan mağduriyetleri 
hukuk temelinde gidermektir" diye konuştu. 
"Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması 
yönündeki irademiz bakidir" diye devam eden 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları 
kaydetti; 

Rumların iddiasını cevapladı 

"Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim 
ki; Türkiye’nin bundan başka bir hedefi veya 
gizli bir gündemi yoktur. Rum basınında ül-
kemizin Kıbrıs’taki garanti sisteminin kaldırıl-
masını kabul ettiği yönünde gerçek dışı 
haberler çıkmıştır. Türkiye’nin 1960 tarihli 
Londra ve Zürih Antlaşmaları’yla tesis edilen 

garanti sistemi konusundaki tutumu belli-
dir. Ülkemizin Kıbrıs meselesine ilişkin yol 
haritası da bellidir.  KKTC, Rum Kesimi ve 
garantör devletlerin, BM nezdinde bir araya 
geleceği bir çözüm toplantısı gerçekleşmesine 
önem veriyoruz. Tarafların çözüm vizyonları-
nın ne olduğu ve bir ortak paydada buluşu-
lup buluşulamayacağının net olarak ortaya 
konması elzemdir. Artık müzakerelerde boşa 
kürek çekilmemelidir; çekemeyiz. Söz konusu 
toplantıdan ortaklık devleti konusunda görüş 
birliği çıkması durumunda,  Ada’daki iki tara-
fın, tüm unsurlarını içerecek şekilde, siyasi 
eşitlik konusunda ön anlaşmaya varmaları 
gerekir." 

Doğalgaz tepkisi 

Ada'daki doğalgaz konusunda da açıklama-
lar yapan Oktay, "Rum tarafı hidrokarbon 
kaynaklarının paylaşımı konusunda samimi 
ise, bu öneri temelinde bir an önce Kıbrıs 
Türk tarafıyla konuşmaya başlamalıdır. Tür-
kiye Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarları ga-
ranti altına alınıncaya kadar Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin ruhsat sahalarındaki 
hidrokarbon çalışmalarına devam edecek-
tir. Araştırma gemilerimize ve sondaj plat-
formlarımıza koruma, destek ve refakat 
sağlıyor, Doğu Akdeniz’in her köşesinde hem 
Türkiye’nin hem KKTC’nin meşru haklarını 
savunuyoruz. Halen Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ruhsat sahalarında Yavuz gemi-
miz sondaj faaliyetlerini; Barbaros Hayred-
din Paşa da sismik araştırma çalışmalarını 
sürdürmektedir" dedi.
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 
Güvenlik Konseyi üyesi 4 
Avrupa Birliği ülkesi Bel-

çika, Estonya, Fransa ve Almanya ile 
konseyin eski üyelerinden Polonya 
tarafından yapılan ortak açıklamada 
1 Aralık 2019'dan itibaren ülkenin 
kuzeybatısında 800 binden fazla kişi-
nin yerinden edildiği Suriye'de devam 
eden 'askeri gerilimden derinden en-
dişe duyulduğu' bildirildi. Estonya 
BM Daimi Temsilcisi Sven Jürgen-
son, ortak bildiri üzerinden yaptığı 
açıklamada Suriye'de 800 binden 
fazla kişinin yerinden edilmesine dair 
"Yıllar içerisinde dünyanın herhangi 
bir yerinde gördüğümüz, insanların 
neden olduğu en kötü yerinden edil-
medir" ifadelerini kullandı. 
 Milyonlarca sivilin bölgede mahsur 
kaldığını belirten Jürgenson, "Bunlar-
dan çoğu kadın ve çocuk. Barınma, 
su, yemek ve sağlıkları için temel ihti-
yaçlarını karşılayamadan kötü kış 
şartlarıyla karşı karşıyalar" dedi. 

Saldırılar zalimcedir 

Sivilleri hedef alan saldırıların 'bir an 
önce durdurulması' çağrısında bulu-
nan Jürgenson, "Nisan 2019'dan beri 
1700'den fazla sivil hayatını kaybetti. 
Sivilleri ve tıbbi tesisler ya da okullar 
gibi sivil yapıları hedef alan kasıtlı 
saldırılar zalimcedir ve uluslararası 
hukukun açık bir ihlalidir, insanlığın 
temel ilkelerinden bahsetmiyorum 
bile" şeklinde konuştu. Bu ihlallere 
neden olan kişilerin sorumlu tutul-
maları gerektiğini söyleyen Jürgen-
son, Avrupalıların, tarafların özellikle 
de Suriye rejimi ve destekçilerinin 
derhal saldırılara son vermesini ve 
uluslararası insani hukuka tamamen 
bağlı olan, sivillerin korunmasını ga-
ranti eden kalıcı bir ateşkes sağlama-
sını talep ettiğini bildirdi. Jürgenson, 
Suriye'deki çatışmaya sürdürülebilir 
askeri bir çözümün olamayacağının 
altını çizdi.

Suriyeliler  
yerinden ediliyor 

TÜRK İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı (TİKA) Uk-
rayna ile sağlık alanında iş 

birliğini sürdürüyor. Kiev’de 4 Numa-
ralı Çocuk Klinik Hastanesi’nde Türk 
İşbirliği ve TİKA desteği ile kurulan 
duyusal odaların açılış töreni yapıldı. 
Kiev’de 1962 yılında kurulan, sinir sis-
temi hastalıkları, kas iskelet sistemi ve 
psikonörolojik hastalıkları olan çocuk-
lara hizmet sunan 4 No’lu Çocuk Kli-
nik Hastanesi Polikliniği bünyesinde 
faaliyet gösteren rehabilitasyon merke-
zinde yeni teknoloji modern ekipman-
larla donatılan duyusal odalar 
kuruldu. Rehabilitasyon merkezi Kiev 
başta olmak üzere, tüm Ukrayna’dan 
sevk edilen hasta çocuklara ücretsiz 
olarak hizmet veriyor. 

Cihazlar temin edildi 

Proje çerçevesinde, TİKA tarafından, 
interaktif zemin seti, çocukların do-
kunmatik olarak kullanabileceği inte-
raktif ekran, el ve bacak için 
rehabilitasyon cihazı, interaktif kum 
havuzu, rehabilitasyon masası gibi 
duyu bütünleme terapisinde kullanılan 
cihazlar temin edildi. Açılışa Türki-
ye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Gül-
dere, TİKA Ukrayna Program 
Koordinatörü Esin Acar Ergin, 4 
No’lu Çocuk Klinik Hastanesi Rehabi-
litasyon Merkezi Müdürü Yuliya 
Protsyuk, Türk Ukrayna İşadamları 
Derneği (TUİD) yöneticisi Ali Kunt, 
Kiev Şehir Meclisi üyeleri, hastane yet-
kilileri, sağlık personelleri ve çocuklar 
katıldı.

TİKA hastane açtı

ALMANYA Dışişleri Bakanı 
Heiko Maas, "56. Münih 
Güvenlik Konferansı"na ka-

tılmak üzere Almanya'da bulunan 
mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile gö-
rüşmesi sonrası düzenlenen ortak 
basın toplantısında konuştu. 
Çavuşoğlu ile Suriye ve Libya'daki 
krizleri görüştüklerini aktaran Maas, 
İdlib'deki çatışmaların durmaması ha-
linde bir insani felaketin yaşanmasın-
dan büyük endişe duyduklarını 
vurguladı. 
Maas, ''İdlib'deki saldırı ve çatışmala-
rın durması için Rus tarafından 

beklentimiz, Esed rejimine olan nüfu-
zunu kullanması. Bunu bu sabah gö-
rüşmede, Rus tarafına ilettik.'' 
ifadelerini kullandı. 
Saldırıların durmaması halinde daha 
çok insanın İdlib'den ayrılmasını bek-
lediklerini belirten Maas, ''Bu kimsenin 
çıkarına değil. Bundan dolayı gelecek 
hafta, Türkiye ile Rusya arasında ya-
pılması planlanan görüşmelerde, in-
sani felaketin önlenmesi için ilerleme 
sağlanmasını ümit ediyorum.'' değer-
lendirmesinde bulundu. 
Maas, Çavuşoğlu ile görüşmesinde, 
Libya’daki gelişmeleri de ele aldıkla-
rına dikkati çekerek, şunları kaydetti: 
"Yarın burada, Berlin’deki Libya Kon-
feransı’nın takip toplantısında bir 
araya geleceğiz. Mevlüt Çavuşoğ-
lu'nun bu konferansa katılımından do-
layı müteşekkirim. Türkiye, şimdiye 
kadar aldığımız kararlardan ve uygula-
malardan sonra bizim için önemli. 
BM kararından sonra çatışmaların 
durması, daha sonra ateşkes olması, 
silah ambargosuna riayet edilmesi ve 
böylelikle yapılan görüşmelerde adım 
adım ateşkesi sağlamak istiyoruz. 
Bunun için Türk tarafının da desteğine 
ihtiyacımız var. Bu konuda konuştuk. 
Aynı şekilde, Hafter'e yakın olanlarla 
da adım adım Berlin’de alınan karar-
ları uygulamak ve siyasi süreci  
başlatmak istiyoruz.''

Ruslar etkisini göstermeli

Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat 
Oktay, 1974 Kıbrıs 
Türk Barış  
Harekatı'ndan bu 
yana kadar kapalı 
olan Kapalı Ma-
raş'ın tam 'Hayelet 
Şehre' döndüğünü 
ve bir an önce  
sivillere de açılması  
gerektiğini söyledi. 
Kapalı Maraş'ı  
gezdiğini anlatan 
Oktay, bölgede  
farelerin bulundu-
ğunu söyledi

Fuat Oktay

Şehir  
hastanesi  
yapılacak 

RUMLARIN, Ada’nın kıta sahanlığın-

daki doğal kaynakların tek sahibi ol-

duğu tavrını da eleştiren 
Oktay, "Kıbrıs Rum tarafının girişim-

lerine göz yummayacağımızı burada 

bir kez daha vurgulamak 
istiyorum. Türkiye ve Kıbrıs Türk 

halkı çözümsüzlüğü kader olarak 

kabul etmemektedir ve bunun için ez-

berleri bozmaya hazırdır" 
dedi. KKTC'nin Başkenti Lefkoşa'ya 

bir şehir hastanesi yapacaklarını da 

kaydeden Oktay, "Sayın Cumhurbaş-

kanımızın talimatlarıyla Sağlık Baka-

nımız Sayın Fahrettin Koca burada 

aramızdalar" dedi. DHA 

KAPALI MARAS 
sivillere acılmalı

FUAT  
OKTAY,  
MÜJDE  
VERDİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo, Almanya'da 
devam eden "56'ncı Münih 

Güvenlik Konferansı"ndaki konuşma-
sında, Çin, İran ve Rusya'yı eleştirerek, 
Batı'nın ideallerinin ve değerlerinin ka-
zanacağını belirtti. 
Avrupa'dan gelen, "ABD'nin küresel 
güvensizliği giderme konusunda ulus-
lararası hareket etmediği" eleştirilerine 
cevap veren Pompeo, "Transatlantik it-
tifakın öldüğü fikrinin çok abartılı ol-
duğunu bildirmekten mutluluk 
duyuyorum. Batı kazanıyor ve birlikte 
kazanıyoruz." dedi. 
Pompeo, ABD ve müttefiklerinin, Çin 
Komünist Partisi'nin 'yükselmesinin' ve 

'agresifliğinin' ortasında özgürlük ve 
bağımsızlığı koruduklarını savunarak, 
"Huawei ve Çin'in desteklediği diğer 
teknoloji şirketlerinin Çin istihbaratı-
nın truva atları" olduğunu iddia etti. 
Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine, 
İran'dan gelen tehditlere ve Çin'in eko-
nomik baskısına dikkati çeken Pom-
peo, bu ülkelerin kurallara dayalı 
uluslararası sistemi istikrarsızlaştırdık-
larını savundu. 
Pompeo, Berlin duvarının yıkılmasının 
ardından 30 yıldan fazla zaman geçti-
ğini hatırlatarak, halen egemenliğe 
saygı göstermeyen ülkelerin Batı'yı teh-
dit ettiğini fakat "Batı'nın kazanıyor" 
olduğunu ifade etti.

ABD’den Batı vurgusu

Pompeo,  
“Transatlantik  
ittifakın öldüğü  

fikrinin çok abartılı 
olduğunu  

bildirmekten mut-
luluk duyuyorum” 

dedi.
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ESAS NO : 2020/10 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER : Silivri, Fenerköy mah.
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : -
PARSEL NO : 782,797, 789
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : -
MALİKİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM ERSİN- YUNUS ERSİN- YUSUF ERSİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedeli-
nin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/10 Esas sayısında dava açılmıştır.
a-) Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya
adli yargıda  maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-) Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütme-
nin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahke-
mece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal  kamulaştırmayı yapan idare adına tescil
edilecektir. 
d) Mahkemece tespit edinilecek kamulaştırma bedeli hak  sahipleri adına T.C Vakıflar Bankası Silivri Şube Mü-
dürlüğüne yatırılaçaktır.
e) Konuya  ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10
gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f) Yukarıda esas numaraları yazılı dosyanın duruşması 03/04/2020 günü saat:10:35 'dan itibaren Silivri  2.Asliye
Hukuk Mahkemesinde başlamıştır. 
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası
uyarınca İLAN olunur. 14/02/2020

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1133808)

AşKlArıYlA Aşklarıyla efsane
haline gelen Ferhat ile Şirin’in
yaşadığı kent olarak bilinen

Amasya’da, 14 Şubat Sevgiler Günü nede-
niyle valilik ve belediye öncülüğünde 'Ferhat
ile Şirin Festivali’ düzenlendi. Festival kap-
samında ilk olarak şehitlere saygı ve ülke-
mize sevgi’ yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yürüyüşe Amasya Valisi Osman Varol,
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı,
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve
vatandaşlar katıldı. Şahzedeler Gezi Yo-

lu’nda yapılan yürüyüş sonrasında toplu
nikah töreni gerçekleştirildi. 14 Şubat Sevgi-
liler Günü’nde evlenmek isteyen 5 çift, dü-
zenlenen törenle dünya evine girdi. Başkan
Sarı, çiftlerin nikahlarını kıydı. Törende çift-
ler büyük mutluluk ve heyecan yaşadı. 

Festival devam edecek

Nikahları kıyılan çiftlerden Bahri Gökçe, 14
Şubat tarihinin tüm çiftler için özel bir gün
olduğunu belirterek “Çok mutluyuz. İleride
çocuklarımıza anlatabileceğimiz çok güzel

bir hatıra bu” diye konuştu. Eşi Melike
Gökçe ise 14 Şubat Sevgililer Günü’nün çok
özel bir tarih olduğunu belirterek “Böyle
özel bir günde evlenmek istedik. Festival
kapsamında böyle bir törende evlendiğimiz
için çok mutluyuz. Bizim için çok özel bir
hatıra oldu” dedi. Festival kapsamında
Amasya kent merkezi Türk Bayrakları ile
donatılırken, kentin belirli noktarında çiftle-
rin fotoğraf çektirebilmeleri için aşk temalı
fotoğraf alanları da oluşturuldu. Festival çe-
şitli etkinliklerle sürecek.  DHA

Ferhat ile Şirin Festivali evlendirdi

M asumiyet Müzesi kitabının yazarı ve aynı adlı
müzenin yapımcısı Nobel ödüllü yazar Orhan
Pamuk, 2008'de yayımlanan kitabındaki "Aşık

Kemal" karakteri üzerinden aşka ilişkin düşüncelerini
anlattı. Pamuk, aşkın güzel yanlarının yanı sıra kötü ta-
rafları olduğuna işaret ederek, "Aşk yalnızca mutlu bir
buluşma, bir karşılaşma değil. Aynı zamanda karanlık
bir yanı da var aşkın. Kendini feda etme isteği, kendi
duygularını dünyanın en önemli şeyi sayma eğilimi,
onaylanma isteği, aşağılık ve üstünlük duyguları hemen
kenarda dururlar. En çok karşılaşılan şey de
pek çok rezilliğin üzerine aşk dökerek
meşrulaştırmaktır. Yukarı sınıflar,
patronlar, zenginler kendilerini
aşkla bile kabul ettirirler. O
yüzden aşkı paradan üstün
tutan kahramanı sever,
ararız." diye konuştu.

Aşk 1 gün olmaz

Sevgililer Günü gibi
özel günlerde aşkı dü-
şünmenin yeterli ol-
mayacağının altını
çizen başarılı yazar, şu
bilgileri verdi: "Tabii ki
aşk, (özel) günlerle, se-
nede bir kere düşünülerek
anlaşılacak bir şey değil.
Aşkın bana göre şekerli, ideal-
leştirilen, ülküleştirilen bir yanı
var. Benim romanım Masumiyet
Müzesi ve müzenin kendisi, aslında aşkın
bu sihirli yanıyla fazla ilgili değil. 'Aman ne en
güzel şey, aşk.' demiyor kitabım. Onu da tabii ki diyor.
Aşık olunca bunu hissederiz ama aşık olunca başımıza
ne geliyor? Masumiyet Müzesi adlı romanda, aşkı sanki
bir trafik kazası gibi, başımıza gelen korkunç bir olay
gibi, bizim elimizde olmayan, karanlık, anlaşılmaz bir
şey gibi anlattım."

Eşyalara da aşık olunur

Yazar Orhan Pamuk, aşık olunduğunda yaşanan duy-
guları romanında ele aldığını kaydederek, şu değerlen-
dirmelerde bulundu: "Birisine aşırı sevgi
duyduğumuzda yaşadığımız o tatlılık, ona yakın oldu-
ğumuzda hissettiğimiz güzel duygu, romanımda var.
Ama bir de karanlık yan var aşkta. Bunun sınıfsal yanı
da var; zengin-fakir gibi. Zaten Yeşilçam da sever zen-
gin-fakir aşkını. Masumiyet Müzesi de bu konuları ve
Yeşilçam'ı ele alır. Ama sonunda aşk kapıyı vurmadan
gelen bir duygudur ve onun için de belki gafil avlanır,
durumu kontrol etmeye, kafamızı toplamaya çalışırız.
Önce zihnimizle duruma hakim olmaya çalışırız. Tabii
dışarıdakiler dalga geçer, alay eder. Kapılmış, gitmişiz-
dir. Mesele hem içerideyken, aşık olmuş, sürüklenirken
akıllı olmak, durumu toparlamak hem de dışarıdayken,
o tatlı duygu yokken, bütün resmi güzel görmektir. Aşk
kaçınılmaz ama bana ya da yazarlara düşen, onu şeker-
lendirerek abartmak değil, anlamak, insanların hikaye-
leri üzerinden aşkı mantıkla kavramak ve daha zengin,
daha iyi bir insan olmak." Masumiyet Müzesi'nin hika-
yesinin aslında bilindik bir hikaye olduğunu aktaran
Pamuk, "Adam o kadar aşık oluyor ki sevgilisini görme-
den yaşayamıyor, dayanamıyor. O olmadığı, ona kavu-
şamadığı zamanlar, onu hatırlatan, onun dokunduğu
ya da birlikte mutluluklarını hatırlatan eşyaları bir ke-
nara koyuyor. Sonra kenara koyduğu ve ona sevgilisini
hatırlatan eşyalar, bir büyük koleksiyon oluyor. So-

nunda onları Masumiyet Müzesi'nde sergilerken, aşk
hikayesini de kitabı okuyanlara ya da müzeyi gezenlere
anlatıyor." dedi. Orhan Pamuk, hatıralarla eşyalar ara-
sında bir ilişki olduğuna dikkati çekerek, "Aşık olduğu-
muz sırada edindiğimiz, gördüğümüz eşyalar da bize
aşkımızın safhalarını hatırlatır. Eşyaları bir müzede yan
yana dizersek aşkımızın hikayesi ortaya çıkar. Tabii gün-
lük hayat müzesi ve İstanbul müzesi de çıktı ortaya. Bir
de aşıkların birbirlerine hediye alması ve bu eşyalar üze-

rinden konuşmaları vardır." ifadelerine yer verdi.

Masumiyet Müzesi'ni anlattı

Masumiyet Müzesi romanını
aşıkları rahatlatmak için yaz-

madığının altını çizen usta
yazar, şunları kaydetti:

"Masumiyet Müzesi'ni,
aşkı anlamak için yaz-
dım. Aşk konusunda
sanat ve edebiyat
eserlerinin iki türlü
yaklaşımı oluyor. Bir,
sanatın işinin aşk
acısı çeken kişiyi ra-
hatlatma, teselli etme

olduğuna inanarak ya-
pılmış eserler. Bir de

aşkın ne olduğunu anla-
mak için aşktan söz açan

eserler. Yani aşık olunca neler
oluyor bize? Kahramanım

Kemal bu konuda düşünüyor. Ma-
sumiyet Müzesi roman ve edebiyat ola-

rak aşk duygusunu abartmak için değil,
anlamak için yazıldı. Ama tabii romanda pek çok kişiye
abartılı gelen şeyler de var." Yazar Pamuk, romanın kah-
ramanı Kemal'in aşkına saygı duyan ve ondan asla vaz-
geçemeyen saygın bir insan olduğunu dile getirerek,
"Onun aşkıyla alay eden burjuvalara inanmıyorum. Ke-
mal'in yaşadığı saplantı değil aşk. Herkes onun gibi ola-
mıyor, Kemal aşk için her şeyi feda ediyor. Bazıları
öyledir bazıları daha ihtiyatlıdır. Romanın başında ego-
ist Kemal'e kızarız ama aşk yüzünden çektiği acılar sa-
yesinde onu bağışlarız. Hepimizin büyük aşk
hikayelerine ihtiyacı var, ister teselli olarak ister kendi
aşkımız anlamak için." diye konuştu.

Teknoloji aşkı öldürmez 

Gelişen teknolojinin aşkı öldürmediğini savunan
Pamuk, şöyle devam etti: "Aşk duygusunun kolay deği-
şeceğini sanmam. Ama onu ifade etmenin yolları deği-
şebilir. 'Benim Adım Kırmızı' adlı tarihi romanımda
'bohçacı kadın Ester', evden eve mektup taşıyarak aşık
erkekler ve kızların kalbini oynatır. Ama internet çağında
artık her an mektup yazıp cevap alabilirsiniz. Postacıyı
bekleyen aşık fikri bitti mesela. Ama postacı yok diye
aşk bitmez. Üstelik iletişimin yoğunluğu aşkı azaltmaz,
tam tersi görüşmek ve yazışmak aşkı arttırır bence. Her-
kes kendi kuşağının asıl aşığı olduğuna inanmak ister.
'Eskiler daha iyi aşıklardı.' sözüne inanmam. Önemli
olan duygularımızın derinliği ve hakikiliğidir. Ama duy-
gular derin ve hakiki olunca acılar da başlar çünkü
hayat sizin hayallerinize uymaz." Orhan Pamuk, kendi-
sinin "Aşık Kemal"e benzeyip benzemediğine ilişkin ise,
"Bir iltifat olarak alıyorum. Yani yazdıklarımı yaşama-
dan yazamaz kimse demek istiyorlar galiba. Ben yavaş
yavaş, çok düşünerek yazıyorum inandırıcı olsun diye.
Aşkı o anda yaşamasak da okuyarak yaşayabiliriz." ifa-
delerini kullandı. DHA

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk,
"Herkes kendi kuşağının asıl aşığı 

olduğuna inanmak ister. 'Eskiler 
daha iyi aşıklardı.' sözüne 

inanmam. Önemli olan duygularımızın
derinliği ve hakikiliğidir." dedi

Amasya'da 14 Şubat
Sevgililer Günü

dolayısıyla bu yıl ilk kez
'Ferhat ile Şirin Festivali'

düzenlendi. 
Festival kapsamında 

yürüyüş yapıldı, 
5 çift düzenlenen törenle

dünya evine girdi

Herkesin
seVGisi

kenDine

Müzeye olan ilgiye de değinen yazar, şunları söyledi:
"Tabii aşk hatırlatmaya gerek olmayan bir duygu. Roma-

nımız da bu duyguyu anlamaya çalışıyor. Aşık değilseniz de
eksikliğini çekersiniz. Sevgililer ve aşıkları, mutluluklarını

sevgiye dayandırdıkları için sever ülküleştiririz. Biz de hayal
ettiğimiz fedakar aşıklar, sevgililer gibi olmak isteriz. Ama
bizim hikayemiz biraz değişiktir. Kendi hikayemizi anlamak

için diğer aşk hikayelerini bilmek, okumak isteriz. Aşk
edebiyatına ilginin kaynağı kendi hayatımız, soruları-

mız, heyecanlarımız ve korkularımız. Bakalım
sevgilimiz bizi gerçekten seviyor mu? Ro-

manlarda çok daha fedakar kahra-
manlar var!"

Hikayemizi 
bilmek lazım

Sevgililer Günü’ne
özel konser
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne
özel 'Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri' konseri büyük ilgi gördü

Yenişehir Atatürk Kültür
Merkezi'nde, müzikseverlerin
yoğun ilgi gösterdiği konsere,

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı
Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mezitli Bele-
diye Başkanı Neşet Tarhan, MDOB Mü-
dürü ve Sanat Yönetmen Vekili Serbülent
Biçer'in yanı sıra yaklaşık bin 400 kişi ka-
tıldı. İstanbul Film Müzikleri Orkestrası
kurucusu ve şefi Kerem Esemen yönettiği,
şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği koro, 'İyi,
Kötü ve Çirkin', 'Titanik', 'Game Of Thro-
nes', 'Harry Potter', 'Gladiator', 'Forrest
Gump' 'Karayip Korsanları', 'Görevimiz
Tehlike' ve "Pembe Panter', 'E.T' 'Geleceğe
Dönüş'ün de aralarında bulunduğu ünlü

film ve dizilerin müziklerini seslendirdi.
Müzikleri seslendirilen yapımlardan kısa
görüntüler de perdeye yansıtılırken Sevgili-
ler Günü'ne özel, İngiliz rock grubu
Queen'in 'Bohemian Rhapsody' adlı eseri-
nin senfonik düzenlemesini, solist Oğuz
Sırmalı eşliğinde ilk kez dinleyici için ses-
lendirildi. Çok güzel bir konser olduKon-
ser sonunda konuşan orkestra şefi Kesem
Esemen, "Harika bir konserdi, salon ağ-
zına kadar doluydu. Yüzüklerin Efendisin-
den, E.T,  Harry Potter, Geleceğe dönüş ve
daha nicelerini seslendirdik. Harika duy-
gular, Mersin içinde çok güzel bir konser
oldu. Umarım tekrarını gerçekleştiririz"
dedi.

Müzede selfie çektirenler ödül aldı
Kültür ve Tu-
rizm Bakanlı-
ğı'nın, müzelerin

uluslararası tanıtımının sağ-
lanması ve müze bilincinin
geliştirilmesi amacıyla dü-
zenlediği 'Müzede Selfie
Günü' yarışmasında, Burcu
Kandemir ve Albert Cha-
morro, paylaştıkları selfieler
ile ödül aldı. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, her yıl 15
Ocak'ta kutlanan 'Müzede
Selfie Günü' kapsamında
selfie yarışması düzenledi.
Yarışmaya sosyal medya
kullanıcıları yoğun ilgi gös-
terdi. Müzelerin uluslararası
tanıtımının sağlanması
ve müze bilincinin geliştiril-
mesi amacıyla yapılan yarış-

mada sosyal medya kullanı-
cıları, müzeleri ziyaretle-
rinde çektikleri
selfieleri, #museumselfie-
dayturkey ve #müzedesel-
fiegünü etiketleri ile paylaştı.
Bakanlık bünyesinde ger-
çekleştirilen değerlendirme
sonucunda, öğretmen
Burcu Kandemir'in, Çanak-
kale Troya Müzisi'ni ziya-
rette öğrencileriyle çektiği
fotoğraf ile Türkiye'yi ikinci
evi olarak gördüğünü belir-
ten Albert Chamorro'nun
Efes Antik Kenti'nde çektiği
fotoğrafı ödüle layık gö-
rüldü. Kandemir'e müze-
kart, Albert Chamorro'ya ise
Devlet Opera ve Balesi'nden
davetiye ödülü verildi.

Orhan Pamuk,
şimdiki neslin
aşk konusunda
haksızlığa
uğradığını
savundu.



SPOR
PAZAR 16 ŞUBAT 202014

Yeşil sahalardan 
mutfağa

 
Fenerbahçe forması ile uzun yıllar top 
koşturan ve son olarak bir televizyonda 
yayınlanan yarışma programında 
2017'de izleyici karşısına çıkan 38 ya-
şındaki Serhat Akın, yeni açacağı me-
kanda Cemre Uyanık ile birlikte 
İzmirlileri lezzet yolculuğuna çıkaracak. 
Dekorasyonunda son aşamaya gelinen 
ve kapılarının mart ayında açılması 
planlanan Boa isimli restoran İzmir'in 
Bayraklı ilçesinde hizmet verecek. Tadi-
lat işleriyle ilgili tüm detayları yakından 
takip eden Serhat Akın, müşterilerine 
kaliteli bir hizmet sunmak istediğini ve 
bu mekan için özellikle İzmir'i seçtiğini 
söyledi. Fenerbahçe'de oynadığı yıl-
larda bir suşi restoranı açtığını ve daha 
sonra devrettiğini anlatan Akın, hizmet 
sektörünü sevdiğini dile getirdi. Yurt 
dışı seyahatleri sırasında dünyanın 
farklı ülkelerinde gördüğü detaylardan 
esinlenerek Cemre Uyanık ile birlikte 
yeni bir konsept hazırladıklarını ifade 
eden Akın, "2000 yılında Fenerbahçe'ye 
geldim. O yıl şampiyon olduk. Hoca-
mız Mustafa Denizli beni Çeşme'ye 
davet etti. Hem antrenman hem tatil 
yaptık. O yıllarda bende İzmir aşkı baş-
ladı. İzmir'e yerleştim, çocuklarım Gü-
zelbahçe'de okudu" dedi. 

Bir ayağım İzmir'de  

"İstanbul'a gidip gelsem de bir ayağım 
hep İzmir'deydi" diyen Serhat Akın, 
"Burada yemek yiyerek keyifli vakit ge-
çirecek bir yer arayışım vardı. Bu ne-
denle İzmir'de böyle bir yer açmak 
istedim" ifadelerini kullandı. Restoranın 
kaliteli ve keyifli bir yer olmasını planla-
dığını kaydeden Akın, önümüzdeki dö-
nemde franchising yoluyla şube 
sayısını artırabileceklerini söyledi ve 
şöyle devam etti: "Şubelerin nerede ola-
cağını biz seçeceğiz. Çeşme'yi çok sevi-
yorum. 2021'de Çeşme'de olabilir. 
Benim lakabım boğaydı. Yerin adını da 
bundan esinlenerek belirledim. Ğ'yi çı-
karıp yurt dışına uyarladık. Yurt dışı ya 
da İstanbul'da bulunmak zorunda ol-
madığım zamanlarda işimin başında 
olmayı planlıyorum. Bazen yardım 
maçları gibi organizasyonlara katılıyo-
rum. Vakit buldukça sevenlerimle bu 
restoranda görüşeceğim." 

Mutfak kadınlara emanet 

Serhat Akın'ın restoranı Boa'da çalış-
mak için İzmir'e yerleştiğini söyleyen 
Cemre Uyanık da açılışa kısa bir süre 
kaldığı için yaşadığı heyecanı dile ge-
tirdi. Aşçılık bölümünden mezun ol-
duktan sonra ABD'de 1 yıl staj yapan 
Uyanık, New York'ta 1 yıl çalıştığını ve 
Türkiye'ye döndüğünü söyledi. Son 
olarak televizyon programında yarışan 
ve birinci olan Uyanık, "Hayalim hep 
Çanakkale ya da İzmir'e yerleşmekti. 
Evrenin enerjisine inanırım. Karşıma 
bazı fırsatlar çıktı ve beni buraya getirdi. 
Gayet mutluyum. Dokuz Eylül Üniver-
sitesi'nde gastronomi üzerine yüksek li-
sansa başladım" diye konuştu. 

Lezzetin sırrı kadın eli 

Serhat Akın'ın teklifi üzerine İzmir'e 
gelen ve menülerle ilgili hazırlıkları son 
hızla sürdüren Uyanık şunları söyledi: 
"Menüler Amerikan tarzında, benim ta-
sarımım olarak hazırlanacak. Biraz de-
ğişik bir konsept düşünüyoruz. Ekibim 
tamamen kadınlardan oluşacak. Me-
nüyü tasarlarken kendimizi nasıl gelişti-
ririz ve daha fazla insana nasıl hitap 
ederiz diye düşündük. Akşam belli bir 
saatten sonra biraz daha müzik dinle-
yebileceğiniz ve yemek yiyebileceğiniz 
bir yer olacak. Dünya mutfağından ka-
rışımlar sunacağız. Benim alanım Asya 
mutfağı olduğu için Hint mutfağından 
da örnekler koydum. Japon, Kore ve 
ABD'den de bazı tatları Türk mutfa-
ğıyla birleştirip sunacağız. Konseptli 
gecelerimiz olacak. Meksika ve Thai 
mutfağı yapacağız. İzmir'de başka 
yerde yiyemeyeceğiniz lezzetleri burada 
yiyeceksiniz."

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Be-
ko'nun Türk Telekom'a karşı elde ettiği Türkiye 
Kupası galibiyetinin ardından sporcular ile tek-
nik ve idari heyeti tebrik etti. Maçın ardından 
sarı lacivertli taraftarların fotoğraf çektirme is-
teğine de kayıtsız kalmayan Ali Koç, taraftar-
larla yakından ilgilendi. Müsabakanın ardından 

kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 
Koç, çekişmeli bir maç oynandığının altını çize-
rek, "Beklediğimizden zor bir maç oldu. Önce-
likle iki takımı da kutlamak lazım. Türk 
Telekom’u kutluyorum, özellikle ilk yarı çok iyi 
oynadılar. Bizim takımımız da ikinci yarı müthiş 
bir savunma yaptı. Yönetim olarak Ankara’daki 

tüm Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum. Futbol 
takımımızın, yarın Ankaragücü ile oynayacağı 
maç için İstanbul’dan gelenler de var. Burada 
omuz omuza bu maçı aldık. Önemli olan pazar 
günü kazanabilmek. Yarın da futbol maçımız 
var. Üç günde üç maç Ankara’da, inşallah 
üçünde de galibiyetle, zaferle ayrılırız" dedi.

Omuz omuza verdik maçı aldık

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş bu skorla birlikte şampiyonluk yarışının epey gerisinde kaldı

Şampiyonluk hayal gibi!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın 
eski futbolcularından Serhat Akın, 
yeşil sahalara veda ettikten sonra 
yerleştiği İzmir’de yeni bir resto-
ran açmak için kolları sıvadı. 'Ka-

dıköy Boğası' lakaplı futbolcu, 
'Boa' adını verdiği mekanın mut-
fağını ise özel bir televizyon ka-

nalında yayınlanan yemek 
yarışmasında 2019 şampiyonu 
olan Cemre Uyanık'a teslim etti 

S üper Lig'in 22. haftasında oynanan 
Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının 
ilk yarısı golsüz sona erdi. 18. daki-

kada Diaby'nin ceza sahası dışından şu-
tunda savunmaya çarpan topu kaleci Mert 
Günok kurtardı. 29. dakikada Burak Yıl-
maz'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye 
gönderdiği top kalecinin kucağında kaldı. 31. 
dakikada Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası 
dışında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuru-
şunda meşin yuvarlak auta gitti. 39. daki-
kada Lens'in sağdan ortaladığı topu arka 
direkte N'Koudou kafayla içeri çevirdi, Di-
aby'nin kafa vuruşunda Skrtel'e çarpan top 
üstten kornere çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 50. 
dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. 
Ani gelişen Medipol Başakşehir atağında 
Visca'nın savunmanın arkasına atılan to-
puyla buluşan Demba Ba düzgün bir vu-
ruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 
Demba Ba, Karius'tan sıyrılarak açısını kay-
betmesine rağmen sol çaprazdan şutunu 
çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 

Crivelli cezalı 

Medipol Başakşehir'in Fransız golcüsü Enzo 
Crivelli, Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü 
sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu maç ön-
cesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Cri-

velli, mücadelenin ilk yarısında sarı kart 
gördü. Crivelli, takımının gelecek hafta dep-
lasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı 
mücadelede forma giyemeyecek. 

Demba Ba'dan Beşiktaş'a ilk gol 

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 
atan Demba Ba, eski takımı Beşiktaş'a karşı 
ilk kez gol attı. Daha önce iki farklı dönemde 
siyah-beyazlı formayı giyen Senegalli 
oyuncu, Beşiktaş'a ilk kez gol atma başarısı 
gösterdi. Demba Ba, Süper Lig'de Göztepe 
formasını da giymişti. Senegalli oyuncu, 
Süper Lig'deki gol sayısını da 7'ye yükseltti. 
Evinde 11 maçlık yenilmezlik serisi 
Medipol Başakşehir, Beşiktaş galibiyetiyle 
evindeki yenilmezlik serisini de 11 maça yük-
seltti. Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. 
haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik so-
nuçla alan turuncu-lacivertli ekip, sonra-
sında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 
beraberlik aldı. 

Berkay Özcan maske ile sahada 

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncula-
rından Berkay Özcan, Ziraat Türkiye Kupası 
rövanşında GMG Kırklarelispor ile oynanan 
maçta burnunun kırılmasının ardından ilk 
kez sahaya Beşiktaş karşısında çıktı. Müca-

delenin 83. dakikasında İrfan Can Kahve-
ci'nin yerine oyuna giren Berkay, yüzündeki 
özel maskeyle mücadele etti. 

Başakşehir 'kabusu' sürüyor 

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başak-
şehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşik-
taş, rakibi karşısında yine hüsrana uğradı. 
Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Bü-
yükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 
26 resmi maçta 7. kez yenildi. İki ekip ara-
sında 24'ü Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupa-
sı'nda olmak üzere geride kalan 26 resmi 
maçtan 5'ini kazanabilen Beşiktaş 13 karşı-
laşma ise berabere kaldı. Rakibine 28 gol 
atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 31. golü 
gördü. Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip 
gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol 
Başakşehir karşısında son 19 resmi maçtan 
sadece 3'ünü kazanabildi. Ligde rakibiyle 
24. kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibi-
nin 7 galibiyetine karşılık 5 kez kazandı. İki 
ekip arasındaki 12 maçta ise beraberlik bo-
zulamadı. Sezonun ilk yarısında Medipol 
Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kalan 
Beşiktaş, ikinci karşılaşmadan 1-0 mağlu-
biyetle ayrıldı. 

Deplasmanda yine kazanamadı 

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sa-
hada yaptığı 13 resmi maçtan sadece 1'inde 
galibiyete ulaşabildi. İki takım Medipol Ba-
şakşehir'in ev sahipliğinde, 7'si Atatürk Olim-
piyat, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 
olmak üzere 13 kez karşı karşıya geldi. 12'si 
Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak 
üzere bu maçlardan 7'sini Medipol Başakşe-
hir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da 
eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibi 
karşısında deplasmandaki tek galibiyetini 
Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. 
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 
tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nede-
niyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-
1 galip ayrıldı. Rekabette sahasındaki son 4 
randevuyu kazanan Medipol Başakşehir, ev 
sahibi olduğu maçlarda toplam 19 gol attı, 
kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş, deplas-
manda oynadığı 13 maçın tamamında gol 
yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı. 

Sergen Yalçın yönetiminde ilk yenilgi  

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yöne-
timinde ilk kez yenildi. Yalçın yönetiminde 
Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçların-
dan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, 

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başak-
şehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Ligde 
bu sezon 8. kez mağlup olan ve 30. puanını 
yitiren Beşiktaş, 36 puanda kaldı. 

Zorlu periyot yenilgiyle başladı 

Ligin 22. haftasından itibaren zorlu bir pe-
riyodun içine giren Beşiktaş, bu virajın ilk 
maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup 
oldu. Medipol Başakşehir karşılaşmasının 
ardından gelecek hafta zirvenin ortakların-
dan Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, 
bir sonraki hafta ligin iddialı ekiplerinden 
Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı 
karşıya gelecek. Bir sonraki hafta MKE 
Ankaragücü ile evinde oynayacak siyah-be-
yazlı takım, 26. haftada ise Galatasaray ile 
derbi mücadelesine çıkacak. 

Burak Yılmaz bu sefer boş geçti 

Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yıl-
maz, 4 maç sonra suskun kaldı. Kupadaki 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ma-
çında fileleri havalandıran ve Süper Lig'de 
oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ile 
Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci 
yaşayan Burak Yılmaz, Medipol Başakşe-
hir mücadelesini gol atamadan tamamladı. 
Deneyimli oyuncu, 81. dakikada yerini 
Umut Nayir'e bıraktı. Siyah-beyazlı ekipte 
sarı kart ceza sınırında bulunan 5 oyuncu, 
Medipol Başakşehir mücadelesini kart gör-
meden tamamladı. Sınırda bulunan Burak 
Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, 
Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, 
23. haftadaki Trabzonspor maçında görev 
alabilecek. 

Sergen: Üzüldük 

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başak-
şehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik di-
rektör Sergen Yalçın, kaybedecek bir oyun 
oynamadıklarını söyledi. Maçın ardından 
düzenlenen basın toplantısında konuşan 
Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Çok da 
kaybedeceğimiz bir maç oynanmadı. Bera-
bere bile kalsak üzüleceğimiz bir müsabakayı 
kaybettik. Üretme anlamında çok ciddi so-
runlar yaşadık. Pozisyon bulduk ama daha 
fazlasını da bulabilirdik. Oyunun tamamı 
bizim kontrolümüzdeydi. Oyuncularımızın 
sorumluluk alması ve kendilerine güvenme-
leri gerekiyor. Her şeyimiz iyi, istekli arzulu 
oyuncularımız var ama rakip ceza alanı 
içinde üretmemiz, skor yapmamız lazım. 
Bunu beceremedik." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'IN şut istatistiğinin ev sahibi 
ekipten fazla olmasına rağmen müsaba-
kayı kaybettiğini soran bir gazeteciye Ser-
gen Yalçın, "İstatistik çok 
konuşmuyorum, çok sevdiğimiz şeyler 
değil. İstatistik maç kazandırmıyor maa-
lesef. Gol atmadıktan sonra istatistiğin 
önemi yok. Bu işin önemli ve küçük bir 
parçası. Bu oyunun bir sürü parçası var. 
İstatistiklere bakarak kendimizi avutama-
yız." diye cevap verdi. Caner Erkin'in son 
dakikalarda kullandığı serbest vuruşa si-
nirlenmesi sorulan Yalçın, "Frikikte topla 
Caner'in mesafesi çok kısaydı. İki adım-
dan gelip o frikiği atamazsın. Topa çok 
yakındı, o açıdan sinirlendim. Caner o 
vuruşları yapabilen bir oyuncu." dedi. 

Sergen Yalçın, gelecek hafta Trabzonspor 
ile oynanacak maçta galibiyetten başka 
bir düşüncelerinin olmadığını kaydetti. 

İstatistik  
kazandırmıyor 
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GENÇLİK ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, Türk sporunun gele-

ceği olan Sportif Yetenek Taraması 
Projesi ile yakalanmak istenen hedef-
leri ve projenin geldiği noktayı rakam-
larla anlattı. Hedeflerinin, bütün 
branşlarda yetenekli öğrencileri spora 
yönlendirmek ve ülkemizi yurt dışında 
başarıyla temsil edecek sporcu potan-
siyelini ortaya çıkarmak olduğunu kay-
deden Bakan Kasapoğlu, "Tesis 
eksikliği elimizi kolumu bağlayan, 
önemli bir problemdi. Bu problemin 
ortadan kalkmasıyla, nitelik anla-
mında adımlar atacak imkânlara ka-
vuştuk. Hızlı ve güçlü iş birlikleri 
sağlamak hususunda yeni yönetim sis-
teminin sağladığı avantajları da iyi de-
ğerlendirerek, Cumhuriyet tarihinin en 
büyük altyapı projesini hayata geçir-
dik" diye konuştu. 

Ülkemiz için önemli bir proje 

Bakan Kasapoğlu, spora başlama ya-
şında bulunan yetenekli çocukların bi-
limsel yöntemlerle tespit edilerek, bu 
çocukların üst düzey sporcu olarak ye-
tiştirilmeleri için başlatılan proje ile 
olimpik sporcu havuzuna her yıl yakla-
şık 4 bin sporcu ekleyerek uluslararası 
sportif başarıların artırılmasını amaç-
ladıklarını belirtti. Bakan Kasapoğlu, 
şöyle konuştu: "Bu projemiz hakikaten 
ülkemizin geleceğine matuf çok önemli 
bir proje. Yetenekli çocuklarımızın ilk-
okul üçüncü sınıfta tespit edip spora 
yönlendirilmesi, ilgili branşlara yönlen-
dirilmesi, pek çok bilimsel testi de 
dahil ederek, çok önemli bir emeğin de 
olduğu hakikaten önemli bir çalışma. 
Ve bu çalışma çerçevesinde bizim 
olimpik sporcu havuzumuzu da 
2023'e kadar önemli bir seviyeye çıka-
racağımızı da müjdelemek istiyorum. 
Ve bu çerçevede her yıl ortalama 1 mil-
yon 200 bin çocuğumuzun yetenek ta-
ramasını gerçekleştiriyoruz. Ben, bu 
noktada bizimle iş birliği yapan Milli 
Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyo-
rum. Örneğin, geçtiğimiz yıl yetenek 
taraması sürecini geçen 1 milyon 226 
bin 503 çocuğumuzdan yaklaşık 110 
bin çocuğumuz şu an yetenek havu-
zunda ilgili süreçleri yaşıyorlar. Ve on-
ların Temel Hareket Becerileri ve Spor 
Becerileri Eğitimi sürecini tamamla-
masının ardından olimpiyat hazırlık 
merkezlerine, sporcu eğitim merkezle-
rine yönlendirilmesiyle sonraki süreç-
teki müsabakalar, turnuvalar, 
şampiyonalar ve olimpiyatlar için çok 
önemli bir kaynağa ulaşmış olacağız. 
Sporcu potansiyelimizi ortaya çıkar-
mış olacağız, ben bunu çok önemsiyo-
rum." Bakan Kasapoğlu ayrıca, Milli 
Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 
okuyan 83 ülke vatandaşı 40 bin 843 
öğrencinin 816'sının sportif yetenek ta-
ramasına katılarak, Temel Hareket Be-
cerileri ve Spor Becerileri Eğitimi'ne 
davet edildiklerini bildirdi. 

Yüzme bilmeyen kalmasın 

Bakan Kasapoğlu, çok önemsediği bir 
başka proje olan "Yüzme Bilmeyen 
Kalmasın Projesi" ile ilgili de değerlen-
dirmelerde bulundu. Yüzmenin geliş-
mesi adına ülkenin dört bir tarafına 
çok sayıda havuz yaptıklarını dile geti-
ren Bakan Kasapoğlu, "Yüzme sporu 
olimpiyatlar başta olmak üzere şampi-
yonaların madalya deposudur. Artık 
yüzmede biz de olacağız. Son 18 yıla 
bakarsak havuz sayısında inanılmaz 
bir yükseliş var. 2002'de 46 olan yüzme 
havuzu sayısının 145'e yükselmesi her 
şeyi anlatıyor" dedi. Bakan Kasapoğlu, 
göreve geldiğinde "İlk 100 günde yüz 
bin kişiye yüzme öğreteceğiz" iddia-
sıyla yola çıktıklarını ve bunu başardık-
larını kaydederek, bu zamana kadar 
proje kapsamında 264 bin 57 kişiye 
yüzme öğrettiklerini bildirdi. 

110 bin çocuk 
yetenek havuzunda

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 
bu akşam BtcTurk Yeni Malatyaspor 
ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom 

Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, 
hakem Alper Ulusoy yönetecek. Süper Lig'in 
geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 6 bera-
berlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasa-
ray'ın 39 puanı bulunuyor. Ligde bir maçı 
ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 6 ga-
libiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 
24 puan topladı. İki takım arasında sezonun 
ilk yarısında Malatya'da oynanan maç 1-1 
berabere tamamlanmıştı. 
Galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak 
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşı-
laşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı 
takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten 
sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, 
Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyas-
por, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa'yı 
mağlup etti. Galatasaray, BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor maçından da üç puan alarak gali-
biyet serisini sürdürmeye çalışacak. 
Mariano cezalı 
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Mariano 
Filho, maçta forma giyemeyecek. Ziraat Tür-
kiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oy-
nanan çeyrek final rövanş maçında gördüğü 
kırmızı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı 
futbolcu, yarın takımdaki yerini alamayacak. 
Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao, 
görev verilmesi durumunda karşılaşmada 
forma giyebilecek. Marcelo Saracchi'nin du-
rumu ise bugün gerçekleştirilecek son an-
trenmanın ardından netlik kazanacak. 
Galatasaray'da ceza sınırında olan Adem 
Büyük ise yarınki müsabakada kart görmesi 
halinde cezalı duruma düşecek ve 23. hafta-
daki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak. 

Malatya da galibiyet hesabında 

Bir maç eksiğiyle geride kalan 20 maçta, 6 
galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgiyle 24 puan 
toplayan sarı-siyahlılar, Galatasaray karşı-
sında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını 
yapıyor. Malatya ekibinde sakatlığı süren 
Moryke Fofana ile kart cezalısı Mustafa 
Akbaş, Galatasaray maçında forma giyeme-
yecek. BtcTurk Yeni Malatyaspor, rakibi kar-

şısında deplasmanda ilk galibiyetini almak 
için mücadele edecek. Ligde ilk olarak 2017-
2018 sezonunda yer alan sarı-siyahlı ekip, 
Galatasaray ile İstanbul'da 3 resmi maç 
yaptı. Söz konusu mücadelelerde rakibini ye-
nemeyen BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplas-
manda iki mağlubiyet, bir beraberlik yaşadı. 
Sarı-siyahlı ekip, İstanbul'daki lig karşılaş-
malarından 2-0 ve 3-0'lık mağlubiyetlerle dö-
nerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 
rakibiyle 0-0 berabere kaldı. 
Son 5 maçında galip gelemedi 
Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada 
deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan Yeni Ma-
latyaspor, çıktığı son 5 mücadelede galip ge-
lemedi. Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda 
1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Malatya 
temsilcisinin 19. haftadaki Trabzonspor mü-
sabakası ise deprem nedeniyle ileri bir tarihe 
ertelenmişti. Yeni Malatyaspor, Galatasaray 
karşılaşmasıyla hem 5 maçlık kazanamama 
durumunu sonlandırmak hem de rakibine 

karşı deplasmandaki ilk galibiyetini almak 
için sahaya çıkacak. 

Malatya'da üstün taraf 

Malatya ekibi, sahasındaki lig maçlarında 
rakibine geçit vermedi. Yeni Malatyaspor, 
sarı-kırmızılı ekiple Malatya'da oynadığı 3 lig 
karşılaşmasının 2'sini 2-1 ve 2-0'lık skorlarla 
kazandı. Bu sezonun ilk yarısındaki müsa-
baka ise 1-1 sonuçlandı. 
Tek galibiyet Beşiktaş'a karşı 
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de İstanbul ta-
kımlarıyla oynadığı 12 maçta bir galibiyet 
alabildi. 2017-2018 sezonundan itibaren 
Süper Lig'de yer alan Malatya temsilcisi, İs-
tanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Gala-
tasaray, Medipol Başakşehir ve 
Kasımpaşa'ya karşı oynadığı maçlarda sa-
dece bir kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu galibi-
yeti de sezonun ilk yarısında Vodafone 
Park'ta oynanan müsabakada Beşiktaş'a 
karşı elde etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 
22. haftasında bu akşam 
BtcTurk Yeni Malatyaspor 
ile karşı karşıya gelecek. 
Sarı kırmızılılar, karşılaş-
mayı kazanarak zirvedeki 
iddiasını sürdürmek istiyor

 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, yetenekli öğ-
rencileri spora yönlendirmek ama-

cıyla başlattıkları Cumhuriyet 
tarihinin en büyük altyapı projesi 

olan Sportif Yetenek Taraması Projesi 
ile geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 

226 bin 503 çocuğun taramasının ya-
pıldığını, yaklaşık 110 bin çocuğun 

yetenek havuzuna alındığını söyledi

SÜPER Lig'in 22. haftasında 
bugün Demir Grup Sivass-
por'u konuk edecek Trabzons-

por, rakibi karşısında liderlik özlemini 

sonlandırmanın mücadelesini verecek. 
Ligde bir maç eksiğiyle 41 puanı bulu-
nan bordo-mavililer, Demir Grup Si-
vasspor'u mağlup etmesi halinde, dün 
Beşiktaş galibiyetiyle puanını 43'e yük-
selterek ilk sıraya yükselen Medipol Ba-
şakşehir'den liderliği devralacak. 
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da 
başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt 
Çakır yönetecek. Karadeniz ekibi, karşı-
laşmadan galibiyetle ayrılması halinde 
ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapa-
tacak. Trabzonspor, ligin 8. haftasında 
konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulü-
bü'nü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 
hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak 
haftayı lider kapayamamıştı. Aytemiz 
Alanyaspor, haftayı 17 puanla lider, 
Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada ta-
mamlamıştı. 
En son 2010-2011 sezonu 
Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonu-
nun 29. haftasını lider kapamıştı. 
Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011'de ligin 
30. haftasında deplasmanda Eskişehirs-
por ile 0-0 berabere kalmasının ardın-
dan liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye 
kaptırmıştı. Karadeniz ekibi, daha son-
raki 9 sezonda haftayı lider kapayamadı. 

Muhtemel 11 

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, 
Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban ve Erce 
Kardeşler'in sakatlıkları bulunuyor. Tür-
kiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu 

tarafından cezası 1 maça indirilen Nor-
veçli golcü Alexander Sörloth ise takım-
daki yerini alabilecek. Bordo-mavililerin 
Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türk-
men, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Guil-
herme, Ndiaye, Nwakaeme ve Sörloth 
11'iyle sahaya çıkması bekleniyor. 

Trabzonsporlu taraftarlar, Demir Grup 
Sivasspor ile oynanacak karşılaşma ön-
cesi satışa sunulan biletleri hemen  
tüketti. Medical Park Stadı tribünlerinin 
tamamen dolması beklenirken,  
konuk ekip taraftarları da tribünde  
yer alabilecek.

Fırtına liderlik aşkına oynayacak  

YENİ Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü 
Hakkı Çelikel, yaptığı açıklamada, Gala-
tasaray ile oynayacakları müsabakanın 
hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini 
söyledi. Karşılaşmaya ciddiyetle hazırlan-
dıklarını dile getiren Çelikel, "Karşımızda 
Galatasaray var. Kötü gidişata Galatasa-
ray maçıyla son vermek istiyoruz. Bir çıkış 
yakalamayı hedefliyoruz. Takımımız çıkış 
yapacak güçte." ifadelerini kullandı. Çeli-
kel, sezonun ilk yarısında özellikle gol yol-
larında çok etkili olduklarına dikkati 
çekerek, şunları kaydetti: "Tekrar aynı nok-
taya gelmek istiyoruz. Karşımızda Galata-
saray var. Galatasaray karşısında 
haddimizi bilerek oynayacağız. Her şey 
olabilir. İstanbul'a en kötü bir puan için gi-
diyoruz ancak 3 puan için de elimizden 
geleni yapacağız. Teknik ekip ve futbolcu-
larımıza güveniyoruz. Beşiktaş'ı da İstan-
bul'da hiç yenememiştik, Allah nasip etti 
yendik. Beşiktaş'a yaptığımız sürprizi Ga-
latasaray'a da yapacağız. Galatasaray'ın 
güçlü bir kadrosu var. Güçlü bir camia 
ama biz de iyiyiz ve güçlü bir camiaya sa-
hibiz. Takımımıza güveniyoruz. Neden ol-
masın, tabii ki kolay değil ama imkansız 
da değil. Kötü gidişata Galatasaray 
maçıyla 'dur' demek istiyoruz." DHA 

Galatasaray’a  
sürpriz yapacağız 

Süper Lig'de bu akşam Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde 298 haftalık liderlik hasretini sonlandıracak

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direk-
törü Rıza Çalımbay, pazar günü dep-
lasmanda oynayacakları Trabzonspor 
maçının final niteliğinde bir karşılaşma 
olduğunu belirterek, "Biz oradan puan 
veya puanlarla döneceğimize yürekten 
inanıyoruz. Bizi orada çok büyük bir 
mücadelenin beklediğinin farkındayız" 
dedi. Süper Lig'in 22'nci haftasında 
deplasmanda Trabzonspor ile karşıla-
şacak olan Demir Grup Sivasspor, kar-
şılaşmanın hazırlıklarına başladı. 
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza 
Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen 
antrenman ısınma hareketleri ve düz 
koşuyla başladı. Ziraat Türkiye Kupa-
sı'ndaki Fraport TAV Antalyaspor ma-
çında forma giyen oyuncular 
yenilenme çalışması yaparken, diğer 
futbolcular pas ve top kapma çalışma-

sının ardından yarı sahada çift kale 
maçla antrenmanı tamamladı. Antren-
mana sakatlığı bulunan Barış Yar-
dımcı, Emre Kılınç, Mert Hakan 
Yandaş, Arouna Kone ve Petar Skule-
tic katılmadı. 
Antrenmanda basın mensuplarına 
açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, 
Trabzonspor maçının final niteliğinde 
olacağını belirterek, "Bunun farkında-
yız. Sakatlarımız iyileşseydi daha alter-
natifli bir kadroyla orada olacaktık. Biz 
oradan puan veya puanlarla döneceği-
mize yürekten inanıyoruz ama bizi 
orada çok büyük bir mücadelenin bek-
lediğinin farkındayız. Bugüne kadar 
böyle maçları çok oynadık. Orada aynı 
şekilde kendimize güveniyoruz. Oyun-
dan kopmadan oynayacağız. Çok iyi 
işler yapacağımıza inanıyorum" dedi. 

Trabzon maçı final olacak 

GALATARASARAY 
KAZANMAK ISTIYOR



‘ Resmin Şairi Devrim Erbil’ başlıklı
sergi açılışını, sanatçı ve sanatseverler
birlikte gerçekleştirdi. Küçükçekmece

Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Güney Özkılınç, açılışa katılan sanatse-
verlere ve sergiye sundukları katkı için
usta sanatçı Devrim Erbil’e teşekkür etti.
Sanatçı Devrim Erbil sergide özgün baskı
resimlerinin sergilendiğini ifade ederek,
“Özgün baskı bence sanatın demokratik-
leşmesidir. Çoğalan bir resim anlamına
gelir. Bir eseri çoğaltmak daha çok kişiye
ulaşmak içindir. Sanat yanlış anlaşılan bir
deyimle belli varlıklı kimselerin ulaşabil-
dikleri bir alan gibi düşünülür. Oysa
benim sanat görüşüm, ne kadar halkın

içine girerse sanat o zaman anlam taşır.
İnsanlık tarihine baktığımızda ileri ya da
geri her toplumda sanat var. Sanat demek
ki insanların istese de istemese de yaptığı
bir şeydir. Biz buna psikofizyolojik içgüdü
diyoruz. Ben insanlar sanata ulaşsın,
eserleri evlerine asabilsinler istiyorum.
Küçükçekmece’de mükemmel işler yapıl-
dığını görüyorum. Benim sanatımı çok iyi
anlatan eserler burada bir arada. Emeği
geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

15 Mart’a dek izlenebilir

Devrim Erbil’in ilk dönem çalışmalarının
yanı sıra son yıllarda üretmiş olduğu
baskı tekniklerinin yer aldığı sergi, 15
Mart’a dek sanatseverlerin ziyaretine açık
kalacak.

corbacıaden corbacıaden
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

YAKUP TEZCAN

Şeyma 
yabancıları

daha çok 
seviyor

Zemheri dizisinin başrol oyuncularından
Hazal Filiz Küçükköse, yeni yaşını ünlü
dostlarıyla kutladı. Ünlü akınının yaşan-
dığı partiye katılanların arasında Şeyma
Subaşı da yer aldı. Vaktinin büyük bir
kısmını yurt dışındaki dostlarıyla geçiren
Subaşı, Habertürk muhabirinin "Türk
dostlarınızla mı yoksa yabancı dostları-
nızla mı daha iyi anlaşıyorsunuz?" so-
rusuna "Yabancı arkadaşlarım ile daha
iyi anlaşıyorum. Onlar daha pozitif ve
daha samimi, güzel enerji veriyorlar.
Dedikodu ve drama yapmıyorlar"
şeklinde yanıt verdi. 
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GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Küçükçekmece Belediyesi, sanat hayatında 60 yılı
geride bırakan usta ressam Devrim Erbil’in özgün
baskı resimlerini Sefaköy Kültür ve Sanat
Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu

ÖZGÜN ESERLER
GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Gonca söyledi 
millet dinledi
İşletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Ulus Chin Chin Restaurant'ta önceki gece
Sevgililer günü programında ünlü oyuncu Gonca Vuslateri sahne aldı
Kendisini dinlemeye gelen
çiftlerin sevgililer gününü
kutlayan Gonca Vuslateri,
geceye özel hazırladığı aşk
şarkılarını art arda seslen-
dirdi. Bora-Aslı Pehlivanlar
patronu olduğu mekanda
Vuslateri'yi dinlemeye Alev-
Yaşar Aktürk, Ceyda-Bilal Ka-
dayıfçıoğlu, Ömer-Arzu

Niziplioğlu ve Şenay Abacı-
Faruk Turgut gibi ünlü sima-
lar da geldiler. Sahne
aralarında hayranlarıyla soh-
bet de eden Gonca Vuslateri
eşiyle boşanma hikayesini
esprili bir dille anlattı. Kendi-
sini dinlemeye gelenlerden
birisi Gonca Vuslateri'ye tam
altın taktı. Bunun üzerine

Vuslateri "Kocam beni ter-
ketti diyince hayranlarım te-
selli hediyesi olarak altın
hediye etti." diyerek herkesi
kahkahaya boğdu. Ses ve
sahne performansıyla da
herkesi mest eden Gonca
Vuslateri iki saatlik perfor-
mansının ardından sahnesini
bitirdi.


