
SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Türkiye'deki koronavirüs vaka-

sının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Koca,
14 gün kuralına uyulması gerektiğini
ısrarla istediklerini belirterek, "Son bir

hafta içinde
dönen bir yurtta-
şımızın testi
maalesef pozitif
çıktı. Umre'den
yeni döndüyse-
niz 14 gün kura-
lına uymanızı
ısrarla istiyoruz.
Yeni vakalardan
endişeliyiz" açık-
lamasını yaptı. 
I SAYFA 7
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Vaka sayısı 
6’ya yükseldi

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. 

SAYFA 5

Bir sen eksiktin
Korona!

Sevim GÜNEY

BİNANIZI KONTROL ETTİRİN

İnsanların korkuyla beklediği
büyük İstanbul depremi hak-

kında konuşan Prof. Dr. Mehmet
Fatih Altan, İstanbul için en kötü se-
naryoda 7.5 büyüklüğünde deprem
beklendiğini söyledi. Altan, “Olacağı
öngörülen depremden az hasar ala-
bilmek için ‘4D’ dediğimiz; ‘düz
demir, deniz kumu, dökme beton ve
denetimsiz’ binalardan uzak durul-
ması gerekiyor” dedi. I SAYFA 5
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4D binalardan
uzak durulmalı

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YIL: 15      SAYI: 4553     16 MART 2020 PAZARTESİ www.gazetedamga.com.tr                              FİYAT: 75 Krş

CHP'nin koronavirüse karşı alınan
önlemlere karşın 14. Olağan İstanbul

İl Kadın Kolu Kongresi'ni iptal etmemesi
eleştirilere neden oldu. Özellikle CHP'liler-
den gelen eleştirilere cevap veren Canan
Kaftancıoğlu, “AK Parti’yi eleştirebilmek için

yanına CHP’yi de koymalıyım kolaycılığı ve
fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olma ceha-
leti” yorumunu yaptı. Kaftancıoğlu, “Virüs
yayılımı nasıl olur? Yurtdışı kaynaklı konta-
minasyon ve riskleri nelerdir? Elma ile
armut nasıl kıyaslanır?” diye sordu. 
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TAM 108 YIL SONRA 
30 SEHIT BULUNDU

Gaziosmanpaşa Merkez Camii
emekli imamlarından olan, Gaze-

teci Esra Elönün’nün babası Şaban Elö-
nü’nün evinin bulunduğu sokağa öğle
saatlerinde Sağlık Bakanlığı görevlileri ve
112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Eve giren
ekiplerin maskeli ve özel kıyafetli olduğu
görüldü. Elönü’nün cansız bedeni gerekli
incelemeler için Yenibosna’daki Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp
Kurumu morgunda yapılan incelemede
Şaban Elönü için yapılan Covid-19 test-
lerinin negatif çıktığı öğrenildi.
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VIRUS NASIL YAYILIR!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın başkanlığında koronavirüse yö-

nelik tedbirlerin ele alındığı toplantı yapıldı.
Toplantıda, Almanya, İspanya, Fransa,
Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Bel-
çika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan
uçuşların, gece yarısından itibaren durdu-
rulması kararlaştırıldı. Ayrıca, 17 Mart saat
23.59'a kadar yurda dönüşü sağlanan va-
tandaşlar, 14 gün gözetim altına alınacak. 
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CORONA ICIN 

YENI TEDBIR
Virüs nede-
niyle bütün
programlar

iptal 
edilirken CHP 

İstanbul İl
Kadın Kolları
Kongresi’nin
ertelenme-

mesi tepkilere
neden oldu.

Balkan Savaşı sırasında Çatalca’da şehit edilen 86. Alay’ın askerlerine ait toplu bir mezar 
ortaya çıkarıldı. Yapılan kazılar sonucu bugüne kadar 30 şehit mezarı bulunduğu öğrenildi. 
Şehitlerin 16’sının toplu bir mezara gömüldüğü, diğer mezarların ise tekil olduğu belirtildi

Yaka numaralarından 86.Alay’ın subayları olduğu öğrenilen şehitlerden 5'inin üzerinden çıkan
mühürlerden de isimlerine ulaşıldı. "Mehmet Nuri", "Necmettin" ve "Osman Binveli"nin birlikle-
rinde subay oldukları düşünülüyor. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürü Rahmi Asal, “Bulduğu-
muz şehitlerden ikisi Daniel ve Avedis adlı iki gayrimüslim Türk subayı” açıklamasını yaptı. 

MÜHÜRLERİNDEN İSİMLERİ TESPİT EDİLDİ

1912’deki Balkan Sava-
şı’nda Osmanlı Devleti,

ayaklanan Bulgaristan, Yunanis-
tan, Sırbistan ve Karadağ devlet-
lerine karşı savaşa girdi.
Düşman Çatalca’ya kadar iler-
lerken, ülkenin her yerinden
gelen askerler onları durdurmak
için savaşmaya başladı. Bu grup
içinde bulunan ve Alanya’dan
yola çıkan askerler de cephedeki

askerlere katıldı. 86. Alay’a bağlı
Alanyalılardan oluşan Alaiye
(Alanya) Redif Taburu düşmanı
püskürtüp Dağyenice köyü civa-
rında mevzilerde konuşlandı.
Mevzilere sızan Bulgar askerleri,
Alaiye Taburu’na saldırarak bir
gecede 657 askeri şehit etti. 17
Kasım gecesi yaşanan bu acı
olaydan sonra bu tepe ‘Alaiye
Şehitliği’ olarak kayıtlara geçti.
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BİR GECEDE 657 ASKER ŞEHİT OLDU

İstanbul Arkeoloji Müzeler
Müdürlüğü yaklaşık bir yıl

önce bölgede çalışma başlattı.
Çalışma sonucu önce Alaiye Şe-
hitlik anıtının bulunduğu bölge
incelendi ancak bir şey buluna-
madı. Bunun üzerine anıtın çev-
resinde bulunan alanda kazı
başlatıldı. Çalışmalarda çok kısa
süre sonra savaş kıyafetleriyle
gömülmüş şehit mezarları bulun-

maya başlandı. Çalışmalarda bu-
güne kadar 30 şehit mezarı bu-
lunduğu öğrenildi. Şehitlerin
16'sının toplu bir mezara gömül-
düğü, diğer mezarların ise tekil
olduğu belirtildi. Bu bulgular
arasında subay mühürleri çok sa-
yıda üniforma düğmesi ile kemer,
kayış tokaları, 1 adet pusula,
tütün tabakası, süngüler ve 2
adet yüzük de var. I SAYFA 8
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ŞAVAŞ KIYAFETLERİ İLE GÖMÜLMÜŞLER

UMRE DONUSU 
EVINDE OLDU!

Önceki gün umreden
döndüğü belirtilen,

Gazeteci Esra Elönü'nün
babası 63 yaşındaki

emekli imam Şaban Elönü
Gaziosmanpaşa'daki

evinde hayatını kaybetti

COVİD-19 TESTLERİ 
NEGATİF ÇIKTI

10 BİN 330 KİŞİ 
KARANTİNADA

Medine’den Ankara’ya gelen
umre yolcuları, Esenboğa

Havalimanı’na inen uçaklarının içe-
risinde sağlık taramasından geçirile-
rek karantinaya alınmak üzere 5
farklı öğrenci yurduna götürüldü. 

5 yurdun karanti-
naya uygun hale
getirildiğini açık-
landı. Cumhur-
başkanlığı
Sözcüsü Kalın 10
bin 330 kişinin ka-
rantinaya alındığı
bilgisini paylaştı. 
I SAYFA 7
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HER YERDE VİRÜS TEDBİRİ

Koronavirüs salgınının Türki-
ye'de de görülmesinin ardın-

dan taksilerde ve dolmuşlarda
dezenfekte çalışması gerçekleştirili-
yor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası
Başkanı Eyup Aksu, “Yolcunun ve
şoförün fazla temas ettiği yerleri de-
zenfekte ediyoruz. Dezenfekte çalış-
malarına bundan sonra da devam
edeceğiz" açıklamasını yaptı. I SAYFA 4
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Taksi ve dolmuşlar
dezenfekte edildi

GENÇLER BAŞKANINI SEÇTİ

Beylikdüzü eski CHP Genç-
lik Kolları Başkanı Cem

Aydın İstanbul İl Gençlik Kolları
Başkanlığına seçildi. Aydın, "Ör-
gütümüzün verdiği iktidar müca-
delesinde İstanbul gençliğini en
büyük güç yap-
mak için, inan-
çla en verimli
şekilde çalış-
mak için, katı-
lımcı anlayışı
yansıtmak ve
dayanışmayı
büyütmek için,
tüm üyelerimiz
ve parti emek-
çilerimizle biz
olacağız" dedi. 
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CHP’nin gençliği
Aydın’a emanet

Fahrettin Koca

Cem Aydın

İBB MECLİSİ’NDE OY BİRLİĞİ

Kağıthane Belediyesi’nin
2018 yılında talep ettiği,

Çağlayan’da bulunan “Civelek So-
kağı” isminin değiştirilmesi teklifi,
İBB Meclisinin mart ayı toplantı
gündemine alındı. Sokağın isminin
Nilgün Sokağı’ olarak değiştiril-
mesi talep edildi. İBB Meclisi, Ka-
ğıthane Belediyesi’nden gelen
sokak ismi değişikliğini oy birliğiyle
uygun görmedi. Kararda, talebin
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Siste-
mi’ni bozduğu belirtildi. 
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Civelek’e evet
Nilgün’e ret!

Koronavirüs salgını bir anda tüm
dünyanın en ortak en büyük sorunu
oldu.

Neden oldu nasıl oldu diye 
soru sormayın sakın.

Bu soruyu soruyorsanız üzülerek
söylüyorum ki bu dünyanın 
insanı değilsiniz.

Düşünsenize;
Adı ister corona olsun ister 

korona olsun COVIT-19 ile bulaşan
kişi sayısı tüm dünyada
150 bin civarında.

Virüs nedeniyle
ölen kişi sayısı 5 bin,
iyileşen sayısı 75 bin,
ağır ve kritik vaka sa-
yısı 6 bin civarında.

Virüs bahane
dijital dünya şahane…

Mehmet Mert'in yazısı sayfa 9'da
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Sayfa 9

Şişede durduğu
gibi durmuyor!
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Sayfa 3

Canan
Kaftancıoğlu

Rahmi
Asal

Şaban Elönü’nün
umre dönüşü ha-
yatını kaybetmesi
Corana virüsünü
akıllara getirdi. 
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Süper Lig'iN 26. haftasında
zirveyi ilgilendiren 2 mücadele

berabere bitti. Corona virüsü nedeniyle
seyircisiz oynanan maçta galatasaray
kendi evinde  Beşiktaş'la 0-0 berabere
kaldı. Bu sonuçla birlikte galatasa-
ray'ın puanı 50 oldu. Beşiktaş ise pua-
nını 44'e yükseltti. Lig lideri
Trabzonspor ise sahasında Başakşehir'i
konuk etti. Başakşehir, 56'da Demba
Ba'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçer-
ken Martin Skrtel'in 63'te kendi kale-
sine kaydettiği gol maçın skorunu
tayin etti. Bu sonuçla Trabzonspor ve
Başakşehir'in puanları 53'e yükseldi. 
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Magazin

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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Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri:Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94
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Grafik Tasarım :
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

‘ Araf 4: Meryem' adlı korku-gerilim türündeki
sinema filminde başrol oynayan Akbacak, bir
katil olan 'Nurten' karakterini canlandırıyor.

Filmin galası geçtiğimiz günlerde Kağıthane'de
bulunan Sapphire AVM'de gerçekleşti. Galada
siyah elbisesiyle adeta bir kuğu gibi boy gösteren
başarılı oyuncu, ilk defa bir korku filminde oyna-
dığının altını çiziyor. Akbacak, oyunculuk dersi
verdiği öğrencileriyle ve katılımcılarla filmi bera-
ber izledi.

Renkli giyinemezdim

Siyah uzun bir elbise tercih etmesinin nedenini
açıklayan Akbacak, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Ülkemiz sıkı tedbirleri sayesinde korona virü-

süne önlem aldı, birçok ülkede ölümler yaşandı,
şehitlerimizi unutmadık son dönem kayıplarımız-
dan dolayı üzülüyorum, renkli olamazdım, yas-
tayım. Bir tarafta savaşlar, bir tarafta şehitler, bir
tarafta açıkta kalan mülteciler diğer tarafta dün-
yada hastalıklar kol gezerken ben nasıl renkli giyi-
nirim?”

Genç yetenekler var

Yönetmenliğini Gökhan Arı'nın yaptığı 'Araf 4:
Meryem'in yapımcılığını ise Onur Yaprakçı ve
Önder Öngüç üstlendi. Matine Film ve Eyes
Film Yapım etiketiyle yayınlanan gerilim filminin
kadrosunda Berrak Öztekin, Efsun Akkurt, Ulu-
kan Ağdaş, Onur Yaprakçı, Fatih Demirci ve

Damla Özovalı gibi genç yetenekler yer alıyor. 81
dakika süren film, Türkiye'deki tüm sinema sa-
lonlarında oynuyor. 13 Mart'ta vizyona giren fil-
min konusu ise şöyle: "Meryem mesleğinin
henüz başında olan genç bir öğretmendir. Ken-
disi gibi öğretmen olan yakın arkadaşı Güzide ile
teyzesi Nurten’nin evinde kalmaktadır. Nurten’in
sakat bir oğlu ve bir kızı vardır. Meryem ve Gü-
zide yaşadıkları bu evde garip olaylara şahit olur-
lar. Meryem başlarda bu durumların psikolojik
olduğunu düşünse de aynı olayları Güzide’nin
yaşamasıyla gerçeği öğrenmeye başlar. Mer-
yem’in teyzesi Nurten bütün sırları ve cevapları
barındırmaktadır. Nurten geçmişte yaşanan gü-
nahların bedelini yeğeni Meryem’e ödetir."

EBRU YAŞAR 
'KALMAM' DİYOR
Sözü ve müziği son dönemin en çok
dinlenen şarkılarına imza atan genç
müzisyen, Bilal Sonses'e ait. Düzen-
lemesini Mustafa Ceceli'nin üstlen-
diği 'Kalmam' sosyal medyada
büyük yankı uyandırdı. Şarkının
video klibi ve tanıtım fotoğrafları
başarılı makyöz Seçkin Süngüç'ün
objektifinden çıktı. Ünlü komedyen
Okan Bayülgen'in İstanbul'a kazan-
dırdığı ve Mecidiyeköy'de bulunan
Dada Salon Kabarett'te çekilen
video klip, çok sevildi.  Youtube'da

Netd adlı müzik kanalında yayınla-
nan video klip, 5 günde 2 milyon iz-
lenme rakamını devirdi. Görüntü
yönetmenliğini Veli Kuzlu üstlenir-
ken makyajı klibi de çeken Seçkin
Süngüç yaptı. Saçlar İbrahim Yiği-
talp'in ellerinden çıkarken styling'de
ünlü şarkıcıyı Mehtap Stefou giy-
dirdi. DMC etiketiyle yayınlanan
'Kalmam' dijital platformlardaki ye-
rini aldı. Yaşar'ın takipçileri "tam bir
kış şarkısı, biz çok sevdik" 
yorumlarını yaptı.

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

eT ve sarKÜTeri

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

Çarşı Migros Karşısı 

Ünlü oyuncu Derya
Şen Akbacak, ters
köşe yaptı. 
Komedi filmleriyle 
ve dizileriyle
tanıdığımız güzel
oyuncu, şu günlerde
farklı bir karakterle
izleyicileri
arşılayacak olmanın
heyecanını yaşıyor

MELEK YUZLU 
SEYTAN OLDU!

Pop müziğin sivri dilli sanatçısı
Demet Akalın, geçtiğimiz gün-
lerde Bostancı Gösteri Merke-
zi'nde sahne alan Cem Yılmaz'ın
stand up şovunu izledi. Şov sıra-
sında kahkahalarına engel ola-
madığını söyleyen Akalın, "Cem
ve Serenay'ı çok yakıştırıyorum.
İkisini de ayrı ayrı seviyorum. Ev-
lenseler düğünlerinde sahneye
bedava çıkarım." dedi. Bomba
açıklamaları sonrasında gazete-
cilere poz veren popüler şarkıcı,
her zaman olduğu gibi giyim tar-
zıyla yine tüm dikkatleri üzerine
çekti. Demet'in servet değerin-
deki kıyafetleri dikkatli gözlerden
kaçmadı. Çantası 9.300, tulum
10.100, kaban 53.800, 7.400 de-
ğerindeki stilin toplamı 80.600 TL
olduğu ortaya çıktı. Kimi kesimler
bu kadar paranın israf olduğunu
söylerken kimi kesimler de yakış-
tırdığını savundu. 

Pop müziğin güçlü kadın vokalleri arasında baş sıraları çeken Ebru
Yaşar, yeni şarkısı 'Kalmam'ı müzikseverlerin beğenisine sundu

Vodafone, Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından ko-
ronavirüs salgını nede-
niyle okulların tatil
edilmesi ve Eğitim Bilişim
Ağı (EBA) vasıtasıyla
uzaktan eğitim yapılma-
sına karar verilmesi üze-
rine kurumsal ve bireysel,
faturalı ve faturasız tüm
müşterilerine Mart ayı so-
nuna kadar bakanlığın
sunduğu 3 GB desteğe ek
olarak kadar 3 GB inter-
net hediye etme kararı aldı. Vodafone
böylece kurumsal ve bireysel tüm
müşterilerine toplam 6 GB internet ta-
nımlamış olacak. Kampanya kapsa-
mında kurumsal ve bireysel, faturalı ve
faturasız tüm Vodafone müşterileri,
Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olan
EBA uygulaması üzerinden hizmet
sunan Türkiye’nin dijital eğitim plat-
formuna hiçbir ek işlem yapmadan
erişim sağlayabilecek. Türkiye olarak

bu zorlu dönemi
güç birliği yapa-
rak ve gerekli ön-
lemleri alarak
aşacaklarına

inandıklarını söyleyenVoda-
fone Türkiye İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı Engin
Aksoy, şöyle konuştu: “Bi-
reyler gibi şirketlerin de top-
luma karşı sorumlulukları
olduğuna inanıyoruz. Şir-
ketlerin, ticari faaliyetleri
kadar sosyal sorumlulukla-
rını da önceliklendirmesi ve
kurumsal vatandaşlık bilin-
ciyle hareket etmesi önem
taşıyor. Vodafone olarak bu
inançla faaliyetlerimizi sür-

dürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile
daha önce yaptığımız protokole göre
bakanlığa ait olan eba.gov. Tr ve EBA
uygulaması üzerinden hizmet sunan
eğitim portalına her ay 3 GB’a kadar
ücretsiz erişim sağlanıyordu. Voda-
fone olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile
olan protokoldeki faydaya ek olarak
kurumsal ve bireysel, faturalı ve fatu-
rasız tüm müşterilerimize bu erişimi
Mart sonuna kadar 3 GB daha ar-
tırma kararı aldık. İçinden geçtiğimiz
ve tüm dünyayı etkileyen bu süreçte
müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun
çözümler geliştirmeye ve yanlarında
olmaya devam edeceğiz. ”DüğünlerinDe

bedava 
söylerim!

DüğünlerinDe
bedava 

söylerim!

DüğünlerinDe
bedava 

söylerim!

DüğünlerinDe
bedava 

söylerim!

DüğünlerinDe
bedava 

söylerim!

DüğünlerinDe
bedava 

söylerim!

İsmail
Gökgez

Demet
Akalın

Derya Şen
Akbacak

Vodafone eğitime destek verdi

Engin Aksoy



K aza, saat 10.00 sıralarında TEM 
Otoyolu Levent bağlantı yolu 
Maslak istikametinde meydana 

geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlantı yolun-
dan 34 HE 1027 plakalı otomobille süratli 
bir şekilde Maslak istikametine doğru giden 
Erol Bergama (40) direksiyon hakimiyetini 
kaybetti. Kontrolden çıkan araç, otomobile 
çarparak havalandıktan sonra direğe çarpıp 
ters döndü. Kullanılamaz hale gelen araç-
taki sürücü Bergama ve eşi yaralandı. Çev-
redeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 
sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede 
olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar 
tarafından araçtan çıkartılan sürücü Berga-
ma'nın eşini yaptıkları ilk müdahalenin ar-
dından sedyeye alarak ambulansa götürdü. 
Acıdan kıvranan yaralı kadın ambulansa 
götürüldüğü esnada başından kanlar akan 
Bergama, eşinin yanından bir an olsun ay-
rılmadı. Eşini ambulansa yerleştiren yaralı 
adama ardından diğer ambulansta müda-
hale edildi. Müdahale sonrasında Bergama, 
eşinin bulunduğu ambulansa geçerek, 
onunla beraber Şişli Hamidiye Etfal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine gitti. 
 
Araç hurdaya döndü 
 
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 
ekiplerin yaptığı çalışmada aracın kontrolü 
kaybetmesi sonrası çarptığı bariyerlerden 
metrelerce sürüklendiği, ardından da direğe 
çarparak havalanması sonucu ters bir şe-
kilde yola düştüğü belirlendi. Havalanan 
aracın çarptığı direkteki baz istasyon kutu-
sundaki malzemelerin ise yere saçıldığı gö-
rüldü. Hava yastıkları patlayan ve camı 
tuzla buz olan aracın sürücüsü ise 0.48 pro-
mil alkollü çıktı. Seyrantepe İtfaiyesi ekipleri 
yağ akan araçta bir süre inceleme yaptı.
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KADIKÖY'DE inşaat alanına 
malzeme indiren iş makinesi, 
manevra yaptığı sırada sokak-

taki ağaca çarptı. Ağaçtan kopan büyük 
bir parça, seyir halindeki hafif ticari aracın 
üzerine düştü. Olay anı bir işyerinin gü-
venlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 
Olay, dün öğle saatlerinde Erenköy Ma-
hallesinde meydana geldi. Sokak üzerinde 
inşaat alanına malzeme indiren iş maki-
nesi, manevra yaptığı sırada yol kenarın-
daki ağaca çarptı. Çapmanın şiddetiyle 
ağaçtan kopan büyük bir parça, sokakta 
ilerleyen 34 COG 908 plakalı hafif ticari 
aracın üzerine düştü. Aracın ön camı kırı-
lıp, kaputunda hasar oluşurken, sürücü 
şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Bir 
süre trafiğe kapanan sokak, ağaç parçala-
rının kaldırılmasının ardından normale 
döndü. 

Kameralar kaydetti 

Olay anları bir işyerinin güvenlik kamera-
larına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 
iş makinesinin manevra yaparken ağaca 
çarpması ve kopan parçaların aracın  
üzerine düşmesi görülüyor.

İş makinesi  
ağaca çarptı!

KUZEY Marmara Otoyolu'nda 
hasarlı kazaya karışan iki oto-
mobilin içindeki 5 kişi, araçla-

rından inerek birbirleriyle kavga etti. 
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu 
kavga anları bir sürücünün cep telefonu 
kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, 
önceki gün öğleden sonra Kuzey Mar-
mara Otoyolu Edirne istikametinde 
meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde 
ilerleyen iki otomobil arasında kaza ger-
çekleşti. Kazada otomobillerde hasar 
oluştu. Otomobillerin içinde bulunan  
5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle 
kavgaya tutuştu. Kavgada tekme ve 
yumruklar havada uçuştu.  
Bu sırada kavga edenlerden ikisi yere 
düştü. Yerdeki iki kişiden birine, ayakta 
kalanlar vurmayı sürdürdü. Kavga an-
ları kavgayı görerek aracını durduran bir 
sürücünün cep telefonu kamerasına sa-
niye saniye yansıdı. Görüntülerde, araç-
ları hasar gören 5 kişinin birbirleriyle 
kavga ettikleri, kavga edenlerden ikisinin 
yere düştüğü, ayaktakilerin yerdeki kişiye 
vurmayı sürdürdükleri görülüyor.  

Kaza sonrası  
tekme tokat kavga 

BEYOĞLU'NDA 5 katlı bina-
daki bir dairede çıkan yangın 
paniğe sebep olurken yangın 

kısa sürede söndürüldü.  Yangın saat 
02.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi 
Kulaksız Tekkesi Çıkmazı'nda bulunan 5 
katlı bir binada meydana geldi. İddiaya 
göre, binadaki bir dairenin mutfak kıs-
mında henüz bilinmeyen bir nedenle 
yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede 
bütün binayı sardı. Yangını fark eden 
bina sakinleri binayı boşalttı.  Haber ve-
rilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık 
ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekip-
leri yaptıkları çalışmalarla yangını kont-
rol altına aldı. Polis ekipleri çevrede 
güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin çalışma-
larını takip eden ev sahibi kadının göz-
yaşı döktüğü görüldü.

Beyoğlu'nda  
yürekler ağıza geldi

Tarihi hamamda yangın çıktı

TEM Otoyolu Levent bağlantı yolunda alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak havalandıktan sonra 
direğe çarpıp ters döndü. Başından yaralanan sürücü, acı içerisinde kıvranan eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı

SISEDE DURDUGU 
GIBI DURMUYOR!

Yangın, 09.30 sıralarında Fatih Nişanca 
Mahalle bulunan Tarihi Nişanca Hama-
mında talaşların bulunduğu depoda 
henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. 
Yangını gören çevredekiler durumu it-
faiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine 
kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat 
süren müdahalesiyle söndürüldü. Yan-
gını gören Kemal Kaymaz "Yangının 
nasıl çıktığını bilmiyorum. Biz geldiği-
mizde hamamın arka tarafında yangın 
çıktığını gördük. İçeride taşlar vardı. 
Talaşlardan çıktığı söyleniyor. Yangını 

gören otopark görevlisi itfaiyeye haber 
verdi. Burası tarihi bir hamam, suyun 
ısıtılması için talaş kullanılıyordu ama 
şimdi doğalgaz kullanılıyor. Orada 
kalan talaşlardan çıktı." dedi Yangında 
ölen yada yaralanan olmazken, hama-
mın deposunda hasar oluştu. DHA

TUZLA'da bulunan kumaş fabrika-
sında yangın çıktı. Dumanların kapla-
dığı fabrikada mahsur kalan 5 işçi 
itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, 
Tuzla Deri Organize Sanayi Kazlı-
çeşme Caddesi'nde bulunan kumaş 
fabrikasında saat 18.00 sıralarında 
çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 
fabrikanın içerisini duman kapladı. 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 
itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk 
edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikada mah-
sur kalan 5 işçiyi kurtararak sağlık 
ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, 
ilk müdahalelerinin ardından 5 işçiyi 
ambulanslarla çevredeki hastanelere 
kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 
saat süren çalışmasıyla yangın sön-
dürüldü. Polis ekipleri, fabrika çalı-
şanlarından yangın hakkında bilgi 
aldı. İşçilerin polis ekiplerine verdik-
leri bilgiye göre, yangın kumaş üretim 
makinelerinden çıktığı iddia edildi. 
Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nede-
nine ilişkin çalışması sürüyor.  

İtfaiye işçileri  
kurtardı

AKSARAY-ADANA Karayo-
lu'nda yolcu otobüsü TIR'a 
çarpıp, şarampole düştü. 

Kazada 44 kişi yaralandı. İstanbul 15 
Temmuz Şehitler Otogarından çıkan 
otobüsün trafik polisleri tarafından 
durdurulduğu ve lastiklerinin yola çık-
maya uygun olmadığı için yolcuları-
nın indirildiği ancak sürücünün daha 
sonra aynı yolcuları otogar çıkışında 
bulunan köprü altından alarak yola 
çıktığı öğrenildi. 
Kaza, saat 04.40 sıralarında Aksaray-
Adana Karayolu'nun 17'nci kilometre-
sinde meydana geldi. İddiaya göre, 
Mehmet İsbir idaresindeki Gülaras 
firmasına ait İstanbul'dan Adana'ya 
giden 02 BK 056 plakalı yolcu oto-
büsü, aynı istikamette ilerleyen Cavit 
Kızıykaya idaresindeki 01 ADF 774 
plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarp-
manın etkisiyle kontrolden çıkan oto-
büs, karşı şeride geçerek şarampole 
düştü. Kazada, 42 yolcu ile 2 de oto-
büs şoförü ve muavini olmak üzere 44 
kişi yaralandı. 

Yakalandı ama yoluna devam etti 

İddiaya göre İstanbul 15 Temmuz Şe-

hitler Otogarı'ndan yolcularını alan 
otobüsün otogar çıkışında trafik pol-
isleri tarafından durdurulduğu ve 
kontrol edilen lastiklerin yolculuğa 
uygun olmadığı öğrenildi. Bunun üze-
rine yolcular polisler tarafından indi-
rildi ve bir servise bindirildi. İddiaya 
göre otogar içine tekrar giren otobüs 
bir süre sonra tekrar kapıdan boş ola-
rak çıktı. Servise bindirilen ve otogar 
çıkışındaki köprü altında indirilen yol-
cuları alarak yoluna devam ettiği öğ-

renildi. Lastikleri değiştirmek yerine 
aynı lastiklerle yola çıkan sürücü İs-
bir'in direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonrası da kaza yaptığı öğrenildi. 

Güvenlikçiler açıklama yaptı 

Otogar çıkış bölgesinde görevli özel 
güvenlik görevlisi, "Bu köprü altından 
otobüsler durarak 1 ya da 2 yolcu alı-
yorlar. Eğer fazla yolcu alındığını gö-
rürsek durumu polise bildiriyoruz" 
bilgisini verdi. DHA 

BEŞİKTAŞ'TA seyir halindeki oto-
mobil, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesiyle kont-

rolden çıkarak, park halindeki bir otomo-
bile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü 

yaralandı. Kaza, saat 20.40 sıralarında Eti-
ler Mahallesi Tepecik Yolu üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda 
seyir halindeki 34 BHS779 plakalı otomo-
bil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini 

kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol ke-
narında park halinde olan 34 AV 9564 pla-
kalı otomobile çarptı. Kazada her iki 
otomobilde hasar meydana gelirken ismi 
öğrenilemeyen kadın sürücü yaralandı.  

Kazanın sebebi ihmalkarlık çıktı!

Fatih'te Tarihi Nişanca Hamamı'nın deposunda yangın çıktı. Ölen yada yaralananın olmadığı 
yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

KAZAYI gören bir sürücü, “Arkadan gördük, 
bariyerlerin üzerine çıktı. Oradan da direğe 
vurdu. 2 kişi yaralıydı, bayanın durumu 
ağırdı. Araç pert olmuş” dedi. Diğer bir sü-
rücü ise, “Bende yolda gördüm, FSM'den 

geliyordu. Levent'e doğru giderken bariyer-
lere çarparak kazaya sebep oldu. 2 kişi ya-
ralıydı, biri ağırdı, diğeri ise normal 
yaralıydı” ifadelerini kullandı. Polis kazayla 
ilgili inceleme başlattı. DHA 

Bariyerlerin  
üzerine çıktı 

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı



 
 

S on günlerde ülkemizde de tespit edi-
len korona virüsü sonrasında vatan-
daşların özellikle temizlik ve gıda 

maddelerine yoğun ilgi göstermesi sonucu, 
bazı market ve firmaların fiyatlarda fahiş 
fiyat artışı yaptığının belirtilmesi üzerine 
Kartal Belediyesi zabıta ekipleri harekete 

geçti. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarının 
çözülmesinin yanı sıra, gelen şikayetlere de 
cevap veren Kartal Belediyesi, bu tür söylem 
ve şikayetlere duyarsız kalmadı. Vatandaşla-
rın şikayeti üzerine Zabıta Müdürlüğü ekip-
leri ilçe genelindeki marketlerde denetimler 
gerçekleştirdi.  
İlçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde 
gıda, temizlik ve diğer ürünlerde denetimler 

yapıldı. Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen 
ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların bulun-
duğu rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kont-
rolleri de yaptı. 

Bakanlığa bildirilecek 

Kartal Belediyesi Zabıta Memuru Recep 
Memiş, “Kartal Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü olarak 6502 sayılı kanuna istinaden es-

nafımızı denetliyoruz. Denetimler esnasında 
fahiş fiyat uygulayan esnafımıza yasal işlem-
ler gerçekleştiriyoruz.  
Tespitlerimizi düzenledikten sonra ilgili  
Bakanlığa yazılarımızı yazıyoruz.  
Kanuni işlemleri uyguluyoruz. Şu anda da 
tespit ettiğimiz esnafımızla da ilgili kanuni 
işlemlerimizi hazırlayarak Bakanlığa  
bildireceğiz” diye konuştu.
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Milyarlık Çin'de 2 kişinin ölümü ile 
başlayıp tüm dünyaya korku salan 
Koronavirüsünün asıl öldürdüğü 

gerçek gündem olan Suriye, Libya, Akdeniz, 
Avrolar gelmedi diye per perişan halde batı 
sınırlarına yönlendirilen Göçmenler varken 
birileri hala bu ülkenin asıl sorununun Muha-
lefet Partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu olduğunu iddia eder, onların bo-
razanlığını yapan havuz medyası da nere-
deyse virüsün ana kaynağının 
Kılıçdaroğlu'ymuş gibi haber yaparak yalaka-
lığını pompalar.. 

Evet bu ülkede olduğu gibi tüm dünyada 
gündemi değiştiren virüsün ölümlerine 
neden olduğu insanlardan çok Mekke'yi, 
Medineyi, Camileri boşaltma korkusu sen-
den benden daha çok inançlı (!) olan insan-
ların inançlarında ne kadar samimi 
olduklarını  ortaya koyarken asıl sorunun 
Kılıçdaroğlu olduğunu iddia edenler abdest 
almanın faydalarını da uzun uzun anlatır-
ken, abdestli olduklarını iddia ettikleri ken-
dilerinin neden camilerin yanı sıra 
toplantılarını, kongrelerini  iptal ederek  ev-
lerine kapandığını da açıklayamazlar.. 

Başta ceylan derili meclisi 
olmak üzere kendilerinin gittiği, basın ve 
medyanın gözü önündeki yerleri sözde dezen-
fekte edip, başta cezaevleri olmak üzere göz-
den ırak okulları, üniversiteleri unutup, 
görmezden gelerek, işi Allah'a bırakan bir 
anlayışla önlemeye çalışılan Koronavirüsünün 
ana kaynağını ve ana nedeninin Suriye, 
Libya, Irak'lı çocukların ahı olduğunu da an-

lamayanların silah tüccarı, petrol sevdalısı 
İtalya başta olmak üzere Avrupa'daki hızlı 
ölümlerin, 'Etme, bulma' dünyası olduğunu 
da anlamaz, düşünmez, günah çıkarmazlar.. 

Ve bunların başını çeken Amerika'da, 
onun Ortadoğu'yu karıştıran kepçesi İsrail'de 
yaşanan ölümler ve paniğin altında yatan 
sorun da sanırım Kılıçdaroğlu.. 

Çünkü Rusya ile birlikte Ortadoğu'da 
akan kanın baş sorumluları olan Çin'de or-
taya çıkıp, Çin, Rusya ve medeniyetin beşi-
ğiyiz diye geçinenlerin döktüğü kan, 
revan neticesi yurtlarından olan, denizlerde 
boğulan, sınırlara dayanan Suriyeli çocuk-
ların göz yaşlarıdır, onları ağlatanların 
ocağına Kılıçdaroğlu'nu değil Allah'ın 

virüsünü düşüren.. 
Dünya Bankasının bu virüse karşı verile-

cek mücadeleye parasal destek vereceğini 
açıklaması ile bizde de olduğu ve şimdilik 6 
vakanın olduğunu açıklayanların derdinin Kı-
lıçdaroğlu üzerinden oy devşirme hesaplarına 
baktığınızda derdin virüs, insanların ölümü, 
paniği değil para ve Kılıçdaroğlu olduğunu 
görüp, kızsak da, saçımızı başımızı yolsak da 
biz de Irak, Suriye, Libya, Bahar, Yaz Ope-
rasyonları, Akdeniz ve ekonomiyi unutup Ko-
ronavirüsüne yakalanmamak için kolonya 
aramaya çıkalım, selam vermekle yetinip, 
sevdiklerimize sarılmayalım.. 

Çünkü gerçek sorun (!) saydıklarımız, sa-
yamadıklarımız değil Kılıçdaroğlu..

Bu ülkede sorun sadece Kılıçdaroğlu!

CENGİZ ALÇAYIR

Taksi ve dolmuşlar temizlikten geçti 

SARAYBURNU sahilinde 
bulunan Mustafa Kemal 
Atatürk'ün Türkiye'deki ilk 

anıtında bakım ve onarım çalışması 
başlatıldı. Sarayburnu sahilinde bulu-
nan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türki-
ye'deki ilk anıtı, bakımsız görüntüsü 
nedeniyle tartışmalara sebep olmuştu. 
Dönemin İstanbul Belediyesi tarafın-
dan Avusturyalı heykeltıraş Heinrich 
Krippel'e yaptırılan, Türkiye'nin ilk 
anıt heykeli ve aynı zamanda Türki-
ye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Ata-
türk anıtı olma özelliğini taşıyan anıt, 
3 Ekim 1926'da açıldı. Yıllar içinde ba-
kımsız kalan anıtın kirli bir görünüme 
sahip olması ve etrafındaki taşların da 
kırık dökük halde bulunması vatan-
daşların tepkisini çekti. Tepkiler üze-
rine İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bakım ve onarım çalışması başlattı. 
Edinilen bilgiye göre proje çalışmaları-
nın tamamlanmasıyla anıtın etrafı çev-
rildi. İskele de kurulan anıtta bakım 
onarım çalışması başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent gene-
linde ateş, mangal ve semaver yakımı denetim-
lerine başladı. Sabah erkenden harekete geçen 
İBB Zabıta ekipleri, akşam saatlerinde de park, 
bahçe ve sahillerde çalışmalarını sürdürdü. İBB 

Zabıta ekipleri, gün boyunca park, bahçe ve sa-
hillerde 389 yurttaşa müdahalede bulundu.  
Toplam 262 mangala yanmadan engel olunur-
ken, 127’si ise uyarı ile söndürüldü. Ekiplerin; 
ateş, semaver, mangal yakımını en çok engelle-

dikleri ilçeler, Pendik ve Avcılar oldu.  
Bu ilçelerde sırasıyla 45 ve 60 kişi, mangallarını 
söndürdü. Fatih, Beşiktaş ve Üsküdar’da ise  
müdahaleye gereksinim duyulan bir durum  
ortaya çıkmadı. HIDIR ULAĞ 

Sahilde mangal yakmaya son!

Fakir YILMAZ
YAZIYORSAM SEBEBİ VAR

Kartal Belediyesi, yeni tip korona virüsü salgınının Türkiye’de de görülmesi ile talebin arttığı hijyen ve 
gıda ürünlerinde yapılan fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim yaptı 

İSTANBUL'DA taksiler ve dol-
muşlar, koronavirüse karşı ted-
bir amaçlı dezenfekte ediliyor. 

Özel kıyafetli ekipler taksilerin koltukla-
rını, direksiyonlarını, bagajlarını, kapı iç-
lerini ve tavanlarını özel solüsyonla 
dezenfekte etti.  
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı 
Eyup Aksu Üsküdar'daki dezenfekte işle-
minin ardından, “İstanbul'da 17 bin 395 
tane taksimiz var. Günde yaklaşık 1,5 
milyon yolcu taşıyoruz. Bunun yaklaşık 
100 bini turist. Dünyada ve Türkiye'de 
virüs vakaları var. Türkiye'de 6'ıncı vaka 
görüldü. Biz İstanbul taksicileri ve Taksi-
ciler Esnaf Odası olarak bütün taksileri-
mizi dezenfekte çalışmasına dün sabah 
başladık. Sürekli devam edeceğiz. Yolcu-
nun ve şoför arkadaşlarımızın fazla 
temas ettiği yerleri dezenfekte ediyoruz. 

Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultu-
sunda sürekli dezenfekte çalışmaları ya-
pacağız. Taksi ve taksi dolmuşlara 
yaptırıyoruz" dedi. 

Bütün taksiler temizlenecek 

Dezenfekte ekibinden Oğuzhan Bora ise, 
“Küresel bir virüs maalesef bizim ülke-
mize de girdi. Bununla ilgili biz de hiz-
met verdiğimiz İstanbul halkını korumak 
ve direksiyon başındaki taksici esnafımızı 
bu hastalıklara karşı biraz daha koruya-
bilmek, daha rahat çalışmalarını sağla-
mak için bu çalışmayı yaptık. İlerleyen 
günlerde de devam ettireceğiz. İstan-
bul'daki bütün taksilere yapacağız. Bunu 
bir kere değil, tekrar tekrar yapacağız. 
İlacın belirli bir etki süresi var. Etki süre-
sinin geçmesini beklemeden tekrar ilaç-
lama yapacağı" diye konuştu. DHA 

FIYAT ARTISINA KARSI 
DENETIMLER SIKLASIYOR 

DENETİMLERDEN memnun ol-
duklarını ifade eden esnaf ise, 
"Vatandaşlarımızın korkmalarına 
gerek yok. Belediye ekiplerimiz 
kontrol ediyorlar. Stoklarımızda 
sorun yok. Herkesin içi rahat 
olsun. Koronanın bize zararı do-
kunmaz inşallah" diye konuştu-
lar. Fırsatçılara bundan sonra da 
fırsat verilmeyeceği ve denetim-
lerin önümüzdeki günlerde de 
devam edeceği belirtildi.

Esnaf 
memnun

Atatürk anıtı  
onarılıyor

Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından taksilerde ve dolmuşlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. İstanbul Taksiciler 

Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, “Yolcunun ve şoförün fazla temas ettiği yerleri dezenfekte ediyoruz. Sürekli devam edeceğiz" dedi

İBB; kent genelinde ateş, semaver ve mangal yakımına el koydu. Çevreyi kirleten, halk sağlığını bozan ve  
kamusal alanda yakınmalara yol açan söz konusu uygulamalara karşı başlatılan denetimler, beğeni topladı 

İSTANBUL Şehir Hatları va-
purlarının şık giyimi, güzel 
ses tonu, kibarlığıyla ünlü 

seyyar satıcısı "Burhan Pazarlama' la-
kaplı, Burhan Demircan, son yolculu-
ğuna uğurlandı. Vapur hatlarında satış 
yaparak "Burhan Pazarlama" olarak 
ünlenen Burhan Demircan 71 yaşında 
çoklu organ yetmezliğinden hayatını 
kaybetti. Demircan için Ataşehir 
Örnek Merkez Camii'nde cenaze tö-
reni düzenlendi. Cenaze törenine ai-
lesi, yakınları ve sevenleri katıldı. 
Kardeşi Türkan Demircan tabuta sarı-
larak gözyaşı döktü. İkindi namazına 
müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından Demircan, Ihlamurkuyu 
Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kardeşi 
Turan Demircan “Ağabeyim bu işi 
yaklaşık 65 sene yaptı. Senelerdir va-
purlarda kaliteli ürünler sattık. Vatan-
daşlar tanır bizi. Hep güler yüzlüydü. 
Müşteriye saygıyı, hürmeti eksik et-
mezdi. Mesleğine çok saygılıydı" dedi.

Burhan Pazarlama  
için son görev
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Bir sen eksiktin Korona!

İ nsanlarımız o kadar bezgin, o kadar umutsuzdu•
ki bir de üstüne virüs korkusu geldi. Ama nasıl
korkuysa bu, eğlenceye döktük işi. Fıkralar

gırla. Korona diye şarkılar bestelendi, şiirler yazıldı,
9/8’lik roman havası bile yapıldı. Korona eşliğinde
oynuyoruz. Aslında hayra alamet bir durum da değil
hani...

Bu arada, ben böyle durumlara hiç alışamadığı-
mızı, öğrenemediğimizi düşünüyorum. Örneğin; 
Depremlerde, ölenlerin çoğu depremden değil, ya
balkondan atlayarak, ya da panik durumunda 
yapılan hatalar sebebiyle ölmüyor mu? Bir yerde
tehlikeli bir durum olduğunda, sıraya giremeyip 
birbirimizi iterek, sıkıştırıp bayıltarak çıkmaya 
çalışmıyor muyuz? 

***
Bu virüsle ilgili önlem almaya çalışırken, traji-

komik olaylar yaşanacak gibi duruyor. Daha yeni,
Yozgat’ta bir vatandaşın bağışıklık sistemini güçlen-
dirmek için yoğurdun içine arap sabunu karıştırıp
zehirlendiği haberini okuduk.  

Kadın petlerinden maske yapanlar, sütyeni maske
olarak kullanmayı öğreten videolar, kahvehane de
eldiven ve maske takıp okey oynayanlar, marketleri
yağmalayanlar...

Sağlık Bakanlığının virüs ile ilgili açıklamaları
bulunan bir videonun altında da üzülerek şu yorumu
okudum, aynen yazıyorum;”din adamlarımızın hepsi
değil ama çoğu kıyameti ortaya koymaya başladılar.
İnsanları her türlü yorumlarla korkutarak paniğe
korkuya neden oluyorlar. Kıyameti ancak Allahü
teâlâ bilir, çocukluğumda duyumuma göre yeryü-
zünde “lâilâhe illallah”kelimesi bitmediği sürece 
kıyametin kopmayacağı. Lütfen halkımızı korkutma-
yalım korku ve endişenin dahada çok tehlikeli 
olduğunu biliyoruz.” 

Ne diyeyim? Geçmiş olsun!Tez zamanda akıl 
sağlığına kavuşsun.   

İran’da da türbelerin demirlerini ve korkulukları
yalayanların görüntülerini izledik. Korona virüs
bulaşmamışsa bile artık bulaşmıştır.

Ne diyoruz;”Bilimle gidilmeyen yolun sonu 
karanlıktır.”

***
Virüs nedeniyle ekonomiler alt-üst, dünya

alarmda. Hemen hemen tüm ülkelerde hayatı durdu-
ran Korona virüsünün ülkemize giriş yaptığı resmen
açıklandı. Sağlık Bakanı tarafından bir kişide 
görüldüğü ve gerekli önlemlerin alındığı duyuruldu.

Biraz sakinleştirdi ortalığı. Alınacak önlemleri
açıklayıp, hazırlıklı olduğumuzu beyan etti. Sağlık
Bakanı gösterdiği şeffaflık sebebiyle takdir kazandı. 

Burada, insanları esasında neyin rahatlattığını 
biliyor musunuz? Koronavirüs Bilim Kurulu’nun 
toplanıp, ardından basın açıklaması yapılacağının
duyurulmasıydı. 

“Bilim”işte hasret kaldığımız kelime bu! Orta-
lıkta boy gösteren muskacı, şifacı, sarıklı-çarıklı din
maskesi adı altında boy gösterenlere rağmen, bilim
kazandı.  

***
Bütün ülkede bahar temizliği başladı. İlçe 

Belediyeleri, çocuk parkları, topluma taşıma araçla-
rının temizliğine üst düzeyde özen gösteriyor. 
Korkuya, paniğe kapılmayın. 

Kendimizi eve kapatacak halimiz yok. Bizi takip
edip, önlem almamızı sağlayacak termal kamerala-
rımız yok ama sağlıklı yaşamak için önlemlerimizi
alacağız. Bir süre el temizliğimize daha fazla dikkat
edeceğiz, bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz, 
sarılıp-öpüşmeyeceğiz o kadar. Virüsten korunalım
derken, panik atak hastası olmaya gerek yok.

Ha, bir de şu yolda yürürken tüküren, sümküren
insan müsveddelerine bir sözüm var. Evinizde 
oturun, virüs etkisini yitirene kadar da çıkmayın!

Sevgiyle kalın 

İnsanların korkuyla beklediği
büyük İstanbul depremi

hakkında konuşan Prof. Dr.
Mehmet Fatih Altan, İstanbul

için en kötü senaryoda 7.5
büyüklüğünde deprem

beklendiğini söyledi. Altan,
“Olacağı öngörülen deprem-
den az hasar alabilmek için
‘4D’ dediğimiz; ‘düz demir,

deniz kumu, dökme beton ve
denetimsiz’ binalardan uzak

durulması gerekiyor” dedi

T üm Türkiye’nin korkuyla beklediği
büyük İstanbul depremi, İstanbul
Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen

“2’nci İstanbul ve Deprem Konferansı”nda
ele alındı. Beklenen depremin etkileri, ne gibi
tedbirler alınması gerektiği İstanbul Aydın
Üniversitesi (İAÜ) Afet Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin (AFAM) düzenlediği
konferansta alanında uzman isimler tarafın-
dan masaya yatırıldı. AFAM Müdürü Prof.
Dr. Mehmet Fatih Altan, İstanbul’da önce bi-
naların sağlamlığının düşünülmesi gerekti-
ğine dikkat çekerek, “İstanbul için en iyi
senaryo 6.5, en kötü senaryo ise 7.5’tir. 6.5 ila
7.5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor.
Fakat biz afet yönetim sistemlerinde kriz yö-
netimini 7.5 üzerinden yapıyoruz. Deprem
öncesi hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor.

Eski binaları terk etmemiz lazım” dedi.

Zamanı belli değil

Hangi fay hattının ne kadar büyüklükte dep-
rem üretebildiğini aylar öncesinden öngörü-
lebildiğini, ancak zamanının tam olarak
tespit edilmesinin mümkün olmadığına
vurgu yapan Prof. Dr. Altan, “Bizim artık bu
tahminlere göre yaşamamız gerekir. İstan-
bul’da önce binaların sağlamlığı düşünül-

meli. Deprem gerçeği unutulmamalı. İstan-
bul’da Adalar’dan Silivri’ye doğru uzanan
henüz kırılmayan bir fay hattı var. Burada kı-
rılmalar olacaktır” ifadelerini kullandı.

Acil yönetim sistemleri
düşünülmeli

Deprem gerçeğiyle yaşanılması gerektiğini
belirten Prof. Dr. Altan, şunları söyledi: “Acil
yönetim sistemlerini düşünmemiz gerekir.

Acil yönetim sistemlerinde risk yönetimi
depremden önce riskleri azaltma olarak baş-
lar ve bu bir döngüdür. Sonra kriz yöneti-
mine dönüşür ve deprem anında
müdahaleler ve depremden sonra da iyileş-
tirme ve yeniden yapılanmaya döner.  Bu
döngüyü sağlayabilmemiz lazım. Deprem
bekliyoruz ama deprem yok ve deprem ön-
cesi hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor.
Eski binaları terk etmemiz lazım.” DHA

Antivirüs heykeller!
Dünyayı saran Koronavirüs'e karşı basit ancak, etkili önlemler alınabileceğine dikkat çekmek isteyen iki sanatçının
ellerinde kolonya ve ıslak mendille Avcılar'da sokakta sergilediği 'Antivirüs Heykelleri' performansı ilgi çekti

ÇığlıK Sanat Merkezi’nden
Cemal Uçarman, toplumun
duyarlı olduğu günlerde bu

duyarlılığı arttırmak için çeşitli perfor-
mans gösterileri yaptıklarını belirtirken,
son günlerde korkuya neden olan koro-
navirüs için de harekete geçtiklerini söy-
ledi. Uçarman, "Bütün dünyada kaosa
neden olan koronavirüs ülkemize de
geldi. Biz de toplumsal duyarlılığı arttır-
mak, bu panik havasından kurtulmak
için biraz mizah katarak bunu heykel ile
anlatmak istiyoruz. 14 Mart Tıp Bayra-
mı'nı kutlarken, aynı zamanda korona-
virüse dikkat çekeceğiz. Ayrıca bu kadar
panik yaşanmaması gerektiğine dair in-
sanlarda iki tebessüm yaratırken, yol-
dan geçenlere kolonya ve mendil
tutacağız” dedi.

Paranoyak olmaya gerek yok

Cemal Uçarman, alınacak küçük ön-
lemlerle hayatın akışına devam edilebi-
leceğini anlatırken  paniği virüsten daha
tehlikeli bulduğunu ifade etti. Uçarman,
Emrah Demir ile birlikte sokaktaki “An-
tivirüs Heykeller” performansları ile il-
gili şöyle devam etti: “Bir sürü
paronoyak insan çıkmaya başladı. Bun-
lara gerek yok. Hayatın akışına uygun
bir şey bu. Başka şeyler; savaşlar da
olacak. Bütün mesele yaşama  azmi-
mizi ve hayatın doğal akışını bozma-
mak gerekiyor, Sokak performansı ile
'bakın hayat devam ediyor' diyoruz.
Allah korusun dünyamıza göktaşı da
düşebilir. Bu yüzden yaşamı kaçırma-
mak gerekiyor. İnsanlar çok panik yapı-

yor.  Basit şeyler yapılarak önüne geçiri-
lirken korkunç şeyler yapılıyor. Buna
dikkat çekmek isterken ‘Tamam bu
büyük bir sorun. Bunun çözülmesi ge-
rekiyor. Bilim insanlarının işi Ama
bizim de hayatı böyle durdurmamamız
gerekiyor. 'O kadar panik yapmayın sa-
dece tedbir alın' demeyi anlatmaya çalı-
şacağız. Bazı insanlar korkuyu
inanılmaz derecede fırsata çevirip rant
elde etmeye çalışıyorlar. Bu virüsten
daha tehlikeli. Vicdanımız yok olmuş.
Bunlar geçici, hep olacak şeyler. Bencil-
lik virüs gibi yayılıyor. Bu virüsten daha
tehlikeli, İnsanlığı yok edecek virüsten
daha tehlikeli bencillik. Duyguları, in-

sanlığı vicdanı yağmalıyoruz."

Görenler şaştı kaldı

Yüzlerini ve görünür taraflarını yaldızlı
boya ile boyayan iki sanatçı araç trafi-
ğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki
Deprem Anıtı önünde aralıklarla 3 saat
heykel gibi hareketsiz durdu. Görenle-
rin durup bir süre şaşkınlıkla baktığı sa-
natçıların önündeki 'Antivirüs
Heykeller' ve 'Tıp Bayramı Kutlu Olsun'
yazısını okuyanlar bunların 'heykel mi'
yoksa 'canlı mı' olduğunu anlamaya
çalıştı. Bunlardan bazıları cep telefon-
ları ile fotoğraf çekerken, sanatçılara
dokunanlar da oldu. 

Sevim Y. GÜNEY
guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

Depremin zamanının belli olmadığını anlatan Altan, herkesi ivedilikle önlem almaya davet etti.

4D BINALARDAN
UZAK DURUN Büyük risk

taşıyorlar
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan,
“4D” dediği binalardan uzak
durulması gerektiğini vurgu-
layarak, “ Eski binalardan
yani ‘düz demir, deniz kumu,
dökme beton ve denetimsiz’
binalardan uzak durulması
gerekiyor. Biz yaşamak için
İstanbul’dayız. Binalarımızı
sağlam yapmamız gerekir.
Afetleri düşünürken İstanbul
için en iyi senaryo 6.5, en
kötü senaryo ise 7.5’tir. 6.5
ila 7.5 büyüklüğünde bir dep-
rem bekleniyor. Fakat biz afet
yönetim sistemlerinde kriz
yönetimini 7.5 üzerinden ya-
pıyoruz. O yüzden bireylere
kadar inmemiz gerekir. Dev-
letimiz gerekli önlemleri alı-
yor. Fakat bunu bireylerde de
hissettirmemiz, bireylerin de
üzerine düşen görevleri yap-
ması gerekiyor. Evlerinde eş-
yaları sabitleyecekler,
sağlam binalarda oturacak-
lar. Yapısal ve yapısal olma-
yan bir sürü önlemler var,
bunları ön plana çıkarmamız
gerekir. Kırsal ve kentsel dö-
nüşüme önem vererek yaşa-
mak gerekiyor” diye konuştu.

Çekmeköy
işini hafife
almıyor
Koronavirüse karşı ilçede yoğun tem-
izlik çalışması başlattıklarını anlatan
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, “Kimse bu işi hafife
almamalı. Biz de bu noktada işimizi
ciddiyetle yapıyor, vatandaşlarımızın
sağlığı için çalışıyoruz” dedi

ÇeKmeKöy Belediyesi’ne
bağlı ekipler uluslararası bir
salgın olan Korona Virüs

(COVİD-19) ‘e karşı ilçede tedbirlerini
almaya devam ediyor. Alanında uzman
ekipler ilçedeki ibadethane, okul, kamu
binaları, park ve bahçelerde dezenfekte
çalışmaları yapıyor. Çekmeköy Bele-
diye Başkanı Ahmet Poyraz “ Vatan-
daşlarımız için elimizden geldiğince
tedbirlerimizi alıyoruz. ilçedeki cami,
okul, kamu binaları, park ve bahçelerde
ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını
sürdürüyor. Devletimiz bu tedbirler
kapsamında yeni kararlar aldı. Hayat-
tan kopmadan bu tedbirler çerçeve-
sinde davranmalıyız. İnşallah millet
olarak duyarlı davranarak bu işi de en
az zararla atlatacağız,” dedi.

Kuyumcukent
artık tertemiz

KoronavirüS (Covid-19) salgınına
karşı her gün çok sayıda kişinin ziyaret
ettiği mekanlar ilaçlarla dezenfekte edi-

liyor. O yerlerden biri de Bahçelievler'deki Ku-
yumcukent Alışveriş Merkezi oldu.  Sabah
saatlerinde altın, gümüş, mücevher üretim ve tica-
ret merkezine gelen özel firma yetkilileri alışveriş
merkezinin ortak kullanım alanları ile dükkanları
dezenfekte etti.

Misafirlerimizin içi rahat olsun

Her gün ortalama 30 bin ziyaretçinin geldiği Ku-
yumcukent Alışveriş Merkezi'nde dükkanı bulu-
nan kuyumcu Hakkı Gençoğlu, "Misafirlerimiz
gönül rahatlığıyla gelip alışveriş yapabilirler. Bu-
rada herhangi bir risk yok. İlaçlama gibi her türlü
işlem yapıldı. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla ge-
lebilir. Biz çalışanlar olarak hijyen kurallarına dik-
kat ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sirenler emeklilik için çaldı
Silivri İtfaiye İstasyo-
nunda görevli itfaiye eri
Selahattin Gülbaran

için emeklilik yemeği düzenlendi.
25 yıllık itfaiyecilik kariyerinde Av-
cılar, Büyükçekmece ve Silivri itfai-
yelerinde görev alan Selahattin
Gülbaran emekli oldu. Gülbaran
için Silivri'de emeklilik yemeği dü-
zenlendi. Etkinliğe, Silivri İtfaiye
Grup Amiri Kenan Baran, Ça-
talca İtfaiye Amiri Cemallettin

Budak, Avcılar 4.Bölge İtfaiye
Müdür Yardımcısı Abidin Vişne,
Sarıyer İtfaiyesi Grup Amiri Selim
Kingir, Beylikdüzü İtfaiyesi Grup
Amiri Nabi Akgün ve İtfaiyeci ar-
kadaşları ile Gülbaran'ın ailesi ka-
tıldı. Yemeğinin ardından 56
yaşındaki Selahattin Gülbaran'a
plaket takdim edildi. Selahattin
Gülbaran fotoğraf çekiminin ar-
dından meşalelerle, itfaiye araçla-
rıyla siren çalınarak uğurlandı.
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PETROL fiyatlarının pazartesi 
günü yaklaşık yüzde 30 gerile-
meyle 31 dolara düşmesi ve 

son 4 yılın en düşük seviyesini görmesi, en 
çok petrol üreticisi dünya devlerinin hisse 
fiyatlarını ve piyasa değerlerini etkiledi. 14 
petrol firmasının hisse ve piyasa değerle-
rinden derlenen verilere göre, piyasa değe-
rinde en yüksek düşüşü Suudi Arabistan 
milli petrol şirketi Saudi Aramco yaşadı. 
Dünyanın en değerli şirketi Saudi Aram-
co'nun hisse başına değeri, Suudi borsası 
Tadawul'da 8-12 Mart'ta yüzde 12,1 dü-
şerken, şirketin piyasa değeri ise 230 milyar 
dolar azaldı. 

İtalyan Eni'nin hisseleri yüzde 32 geriledi 

Saudi Aramco'nun ardından piyasa değe-
rinde en yüksek kaybı yaşayan petrol fir-
ması ise Hollandalı Royal Dutch Shell 
oldu. Şirketin hisse başına değeri 9-13 
Mart'ta yüzde 30,8 azalırken, piyasa değe-
rinden ise 48,3 milyar dolar silindi. Bunu, 
söz konusu 5 işlem gününde piyasa değe-
rinde 33,7 milyar dolarlık kayıp görülen 
Fransız Total izlerken, firmanın hisse de-
ğeri bu dönemde yüzde 29,9 azaldı. Söz 
konusu tarihler arasında, İngiliz BP'nin 
hisseleri yüzde 30,1 ve piyasa değeri 29,5 
milyar dolar düşerken, İtalyan Eni'nin ise 
hisseleri yüzde 32,4 ve piyasa değeri 13,5 
milyar dolar azaldı. Norveçli Equinor'un 
ise bu 5 işlem gününde piyasa değerindeki 
azalma 12,7 milyar doları bulurken, hisse-
leri yüzde 27,2 değer kaybetti. 

Rus devi 19 milyar dolar kaybetti 

Suudi Arabistan'la geçen hafta Petrol 
İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) top-
lantısında üretim kesintisi kararı alamayan 
Rusya'nın petrol şirketlerinden Rosneft ve 
Lukoil de hisse ve piyasa değerlerinde ka-
yıplar yaşadı. 8 Mart Kadınlar Günü ne-
deniyle pazartesi kapalı olan Moskova 
borsasında , 10-13 Mart arasındaki 4 
işlem gününde Rusya'nın en büyük petrol 
şirketi Rosneft'in hisseleri yüzde 32,2 düştü 
ve piyasa değeri 19 milyar dolar azaldı. Bir 
diğer Rus petrol şirketi Lukoil'in hisseleri 
de bu 4 işlem gününde yüzde 21,1 geriler-
ken, piyasa değerinde 11 milyar dolarlık 
kayıp yaşandı.

Petrol fiyatları 
adeta çakıldı! 

Petrol fiyatlarındaki düşüş  
nedeniyle dünyanın halka açık en 

büyük 14 petrol şirketinin  
piyasa değeri 1 haftada toplam  

495 milyar dolar azaldı

 ÇİN'İN Hubey eyaletine bağlı 
Vuhan kentinde ortaya çıkan 
Kovid-19'un dünya genelinde 

bulaştığı kişi sayısı 135 bine yaklaştı. Her 
ne kadar Çin'de görülen vaka sayısı azalsa 
da salgının ABD ve Avrupa'da giderek yay-
gınlaşması konunun ciddiyetini ortaya ko-
yarken, şimdiye kadar hem hükumetler 
hem de merkez bankalarının aldığı tedbir-
ler, küresel ekonomideki panik havasını da-
ğıtamadı. Ticaret savaşının ardından 
yorgun düşen piyasalar, Kovid-19 salgını 
ve petrol şokunun ardından gelişen ser-

maye girişlerinde ani duruş riski ile tarihin 
en sert düşüşünü yaşadı. Bu gibi durum-
larda güvenli liman olarak görülen "altın" 
gibi varlıklarda da likidite endişeleriyle sert 
değer kaybı görüldü. Sadece bu hafta, 
Rusya'da RTS endeksi yüzde 23'ün üze-
rinde düşüş yaşarken, Almanya, Fransa ve 
İngiltere başta olmak üzere Avrupa borsa-
larında da kayıplar yüzde 20'nin üzerinde 
gerçekleşti. ABD'de borsalarında ise tari-
hin en hızlı düşüşleri görüldü ve Dow 
Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde 
ortalama yüzde 18 kayıp yaşandı. Uluslar-

arası piyasalarda altının onsu geçen haf-
taki yüzde 5,2'lik kazancını geri verirken, 
Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviye 
olan 1.700 dolardan düşüşe geçti ve yeni-
den 1.600 doların altına indi. Brent petro-
lün varil fiyatı ise ocakta yüzde 15, şubatta 
yüzde 11,1 gerilemesinin ardından mart 
ayında tarihinin en sert düşüşlerinden bi-
rini kaydetti. Fiyatlar, 9 Mart'ta tarihin en 
sert düşüşlerinden birini kaydederek 31,1 
dolara kadar gerilerken, 13 Mart itibarıyla 
aylık bazda da yüzde 30'un üzerinde aza-
lışla 33-34 dolar bandında bulunuyor.

Piyasalar hastalanıp yatağa düştü!

WTTC'den yapılan yazılı açıkla-
mada, küresel seyahatin bu yıl 
yüzde 25'lere kadar azalacağı 

kaydedildi. Söz konusu azalmanın 3 aylık 
küresel seyahat kaybına eşit olduğu vurgula-
nan açıklamada, bunun sektördeki işlerde de 
yüzde 12 ila 14 arasında bir azalmaya yol 
açabileceğine işaret edildi. Açıklamada gö-
rüşlerine yer verilen WTTC Başkanı Gloria 
Guevara, "Konseyin verileri, Kovid-19 salgı-
nının seyahat ve turizm sektöründeki sert et-
kilerini gösteriyor, küresel olarak sektörde 50 
milyona yakın iş risk altında bulunuyor." ifa-
desini kullandı. Konsey ve küresel düzeyde 
özel sektörün ülkelere ve hükümetlere topar-
lanmaları için  destek vermeye hazır oldu-
ğunu aktaran Guevara, sektörün bu zorluğu 
aşma gücüne sahip olduğunu ve Kovid-19'a 
ilişkin endişelerle mücadele için gerekli tüm 
önlemleri alarak daha güçlü bir şekilde or-
taya çıkacağını bildirdi. Guevara, "Kovid-19 
salgını, çalışanları ve seyahat etmeye devam 
etmek isteyenleriyle bir bütün olarak sektör 
için önemli bir tehdit oluşturuyor." değerlen-
dirmesinde bulundu.
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T icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni 

Ürün Güvenliği Kanunu ile güven-
siz ürünün esas sorumlusuna ulaş-

mak amacıyla "izlenebilirlik mekanizması" 
getirdiklerini belirterek, güvensiz ürünlerin 
tüketiciden geri çağrılmasının da artık zo-
runlu hale geldiğini açıkladı. 12 Mart'ta 
Resmi Gazete'de yayımlanan "Ürün Gü-
venliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu"na 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pekcan, 
vatandaşı güvensiz ürüne karşı etkin bir şe-
kilde koruyacak çok önemli bir düzenlemeyi 
hayata geçirdiklerini söyledi. Piyasadaki 
ürünlerin izlenebilirliğinin mevcut sistem-
deki en önemli eksikliklerden biri olduğuna 
işaret eden Pekcan, "Özellikle güvensiz 
ürün tespit edildiğinde asli sorumluya ulaş-
mak her zaman mümkün olamamaktadır. 
Bunun önüne geçebilmek üzere kanunla gü-
vensiz ürünün esas sorumlusuna ulaşmak 
amacıyla 'izlenebilirlik mekanizması' getirdik. 
Bundan böyle ürünün tedarik zincirinin her 
aşamasında, üreticiden tüketiciye kadar 
geçen süreçte kayıt tutulacak. Her satıcı, sat-
tığı ürünü kimden aldığının ve kime sattığının 
kaydını tutacak ve sakladığı bu kaydı o ürün-
den sorumlu olan yetkili kuruluş talep ettiği 
anda o kuruluşa bildirecek. Böylelikle güven-
siz ürünün esas sorumlusu kimse ona çok 
daha hızlı bir şekilde ulaşılacak." diye ko-
nuştu. Pekcan, ayrıca piyasaya arz edilecek 
her üründe imalatçı ve ithalatçının isim, 
unvan veya markaları ve açık adreslerinin 
ürünün ya da ambalajının üzerinde yer ala-
cağına dikkati çekti. Kanunla getirilen izlene-
bilirlik kurallarının güvensiz ürünlerin 
kaynağının tespit edilmesini sağlayacağını 
vurgulayan Pekcan, ayrıca bunun kayıt dışı 
ekonomiyle mücadelede önemli bir araç ola-
cağını ifade etti. 

Vatandaşın mağduriyeti giderilecek 

Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrıl-
masının gelişmiş ülkelerde yaygın olarak 
uygulandığına işaret eden Pekcan, bunun 
Türkiye'de az sayıda firma tarafından gö-
nüllü gerçekleştirildiğini söyledi. Söz ko-
nusu kanunla güvensiz ürünler tüketicilere 
satılmış olsa dahi geri çağırma mekanizma-
sıyla toplatılmasının yasal zorunluluk ha-
line getirileceğini belirten Pekcan, böylece 
tüketicilerin güvensiz üründen kaynaklı 
mağduriyetinin giderileceğini vurguladı. 
Pekcan, tüketicilerin güvensiz üründen kay-
naklı bir başka mağduriyetinin de bu ürün-

lerin yol açtığı kaza ve yaralanmalar oldu-
ğuna dikkati çekerek, "Kanunla güvensiz 
ürünün sebep olduğu ölüm, yaralanmalar 
veya başka bir ürüne verdiği  
zararlara karşı imalatçı veya ürünün itha-
latçısı, zarar görene karşı tazminatla  
sorumlu olacak." dedi.Güvensiz ürünlere 
karşı kamuoyunun etkin bir biçimde bilgi-
lendirileceğini ifade eden Pekcan, şu değer-
lendirmelerde bulundu: "Mevcut durumda 
güvensiz ürünlere ilişkin risk ve önlemlerin 
ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile 
ülke genelinde yayın yapan iki televizyon 
kanalında ilan zorunluluğu bulunmakla 
birlikte maalesef duyurular ya hiç yapılma-
makta ya da tirajı düşük gazetelerde veya 
az televizyon izlenen vakitlerde gerçekleşti-
rilmektedir.  
Kanunla yetkili kuruluşlarımız duyurunun 
etkin yapılmadığını değerlendirirse duyuru-
nun yöntem ve şeklini değiştirtebilecek, ge-
rekirse tekrarını isteyecektir. Bakanlık olarak 
biz ayrıca kurduğumuz Güvensiz Ürün 
Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden güvensiz 
ürünlere ilişkin bilgileri halihazırda kamuo-
yuyla paylaşıyoruz."

Bakan Pekcan, "Yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile güvensiz ürünün esas sorumlusuna 
ulaşmak amacıyla 'izlenebilirlik mekanizması' getirdik. Bundan böyle tedarik zinciri-
nin her aşamasında, ürünün üreticiden tüketiciye geçen süreçte kaydı tutulacak" dedi

PEKCAN, e-ticaret hacminin hızla arttığına 
işaret ederek, "e-ticarette de ürün güvenliği 
denetimlerine başlanacak. Güvensiz ürün 
satışı yapan internet sayfalarına erişim en-
gellenecek." diye konuştu. Kanunla idari 
para cezalarının da güncellendiğini, cezai 
müeyyideler artırılarak cezalarda caydırıcı-
lık ve hakkaniyet sağlanmasının amaçlan-
dığını ifade eden Pekcan, "Güvensiz ürün 
satana 50 bin ile 500 bin lira arasında idari 

para cezası verilecek. Türk malı imajına 
zarar veren güvensiz, tağşiş yapılmış, son 
kullanma tarihi geçmiş ürün ihraç edenlere 
de ceza uygulanacak." dedi. Güvensiz 
ürünlerin iç piyasada vatandaşı mağdur et-
mekle birlikte ihraç edildikleri zaman ülke 
imajına zarar verdiğini anlatan Pekcan, 
bunun önüne geçebilmek için kanunla 
ihraç edilecek ürünlerin de güvenli olması, 
tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işa-

retleme, etiketleme ve belgelendirmenin alı-
cıyı yanıltmayacak şekilde yapılmasının 
hükme bağlandığını kaydetti. Kanunun, 
ürünlerin piyasaya arzı, imalatçı, ithalatçı 
ve dağıtıcıların sorumluluğuna ilişkin esaslı 
değişiklikler içerdiğine dikkati çeken Pek-
can, sektör temsilcilerinin kendilerini bu 
yeni düzenlemelere hazırlayabilmesi için 
kanunda bir yıllık geçiş dönemi öngörüldü-
ğünü de sözlerine ekledi.

PEKCAN: e-ticaret de mercek altında 

Rusya’ya ihracat hızlı başladı
Türkiye'den yılın 2 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre 

yüzde 26 artarak 700 milyon 287 bin 450 dolara ulaştı
TÜRKİYE'DEN yılın ocak-şubat döneminde 
Rusya Federasyonu'na 700 milyon 287 bin 
450 dolarlık ürün gönderildi. Doğu Karadeniz 
İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı 
derlemeye göre, Türkiye'den Rusya'ya yılın ilk 
iki ayında 27 sektörden 504 bin 713 ton ürün 
satıldı. Söz konusu ihracattan 700 milyon 287 
bin 450 dolar gelir elde edildi. Geçen yılın 
aynı döneminde Rusya'ya 387 bin 698 tonluk 
ürün gönderilerek, karşılığında 555 milyon 
107 bin 446 dolarlık kazanç elde edilmişti. 
Böylece bu ülkeye ihracat, geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla miktarda yüzde 30, de-
ğerde yüzde 26 artış gösterdi. 

İlk sırada yaş meyve sebze var 

Rusya'ya söz konusu dönemde yapılan ihra-
catta 149 milyon 37 bin 124 dolarla yaş 
meyve ve sebze ürünleri ilk sırada yer aldı. 
Ülkeden Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde 
ise 104 milyon 421 bin 33 dolarlık yaş meyve 
ve sebze ihraç edilmişti. Söz konusu dö-
nemde Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze 
ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
43 arttı. Türkiye'den Rusya'ya yapılan yaş 
meyve ve sebze ihracatını 96 milyon 71 bin 
93 dolarla otomotiv endüstrisi, 68 milyon 648 
bin 465 dolarla kimyevi maddeler ve mamul-
leri, 56 milyon 939 bin 564 dolarla makine ve 
aksamları ile 50 milyon 299 bin 687 dolarla 
hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. 
Rusya'ya ihracat yüzde 12 arttı 

Doğu Karadeniz'den yılın ocak-şubat döne-
minde Rusya'ya 20 sektörden 40 bin 664 ton-
luk ihracat yapıldı. Bu dış satımın tutarı 30 
milyon 136 bin 154 dolar oldu. Geçen yılın 
aynı döneminde bölgeden Rusya'ya 37 bin 
690 tonluk ihracat karşılığı 26 milyon 936 bin 
864 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Doğu 
Karadeniz'den Rusya'ya yapılan ihracat da 
geçen yılın aynı dönemine göre miktarda 

yüzde 8, değerde yüzde 12 arttı. Bölgeden 
Rusya'ya yapılan ihracatta da 22 milyon 80 
bin 539 dolarla yaş meyve ve sebze ürünleri 
ilk sırada yer aldı. Bu ürünü 4 milyon 893 bin 
957 dolarla su ürünleri ve hayvancılık ma-
mulleri, 1 milyon 656 bin 521 dolarla fındık 
ve mamulleri, 512 bin 22 dolarla makine ve 
aksamları ile 432 bin 215 dolarla maden ve 
metaller takip etti.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Saffet Kalyoncu, yılın iki aylık dö-
neminde Rusya'ya ihracatın hızlı 
başladığını söyledi. Kalyoncu, 
Rusya'ya ihracattan ilerleyen sü-
reçte beklentilerinin yüksek oldu-
ğuna işaret ederek, şunları 
kaydetti: "Yılın tamamında ihraca-
tın artış trendini sürdüreceğini ve 
2019 yılı rakamının üzerine çıkaca-
ğını öngörüyoruz ayrıca her yıl ve 
dönemde olduğu gibi Rusya Fede-
rasyonu'na en çok ihraç edilen 
ürün yine yaş meyve sebze ürünleri 
oldu. Çünkü bu sektörde en iyi ve 
en istikrarlı tedarikçisi olmasının 
yanında en hızlı ve en taze şekliyle 
Rusya piyasasına ürün sunma 
avantajı Türkiye'de. Dolayısıyla pi-
yasada Türk ürünleri en çok tercih 
edilen ürünler oluyor."

Beklentilerimiz  
yüksek 

GUVENSIZ URUN 
SATANLAR YANDI

Turizm bitti 
gibi bir şey!



U mre ibadetlerini tamamlayarak Medi-
ne'den Ankara'ya gelen Türk vatan-
daşları, Ankara Esenboğa

Havalimanı'na indi. Uçak piste indiği anda ap-
ronda ayrı bir bölüme çekilerek kapıları kapalı
bir şekilde sağlık ekipleri beklendi. Kısa sürede
uçağın olduğu bölgeye ulaşan özel kıyafetli
sağlık ekipleri, uçağın içerisine girerek Umre
yolculuğundan gelen Türk vatandaşlarını sağ-
lık taramasından geçirdi.

Yollar kapatıldı

Umre seyahatinden dönen vatandaşlar, uçakta
yapılan sağlık taramasının ardından tedbir
amaçlı karantinaya alınmak üzere Ankara Bü-
yükşehir Belediyesine ait otobüslerle Gölba-
şı’nda 3 ayrı öğrenci yurduna götürüldü.
Yolcular, daha önceden kendileri için boşaltı-
lan öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca göz-
lem altında tutulacak. Öte yandan polis
ekipleri ise yurtlara çıkan yolları güvenlik ge-
rekçesiyle kapatarak trafik akışını alternatif
yollardan sağladı. Gece geç saatlerde yurt öğ-
rencilerine haber veren görevliler, öğrencilerin
yurdu boşaltmasını istedi. Bunun üzerine apar
topar hazırlanan yurt öğrencileri, eşyalarını
alarak dışarıya çıktı. Öğrenciler, yurt önüne
gelen otobüslerle Ankara otogarına ya da
başka yurtlara götürüldü.

İhtiyaç hasıl oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarla ilgili,
"Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulu-
nan vatandaşlarımızın Türkiye’ye dönmeleri-
nin ardından 14 günlük karantina sürelerini
geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olmuştur.
Bu çerçevede Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Kon-
ya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatan-
daşlarımızın karantina süresi boyunca
kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve
söz konusu karantina süreci başlamıştır.
Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle bir-
likte büyük oranda boş olan bu yurtları-
mızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de
başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi

bir mağduriyet yaşanmamıştır" açıklamasını
yaptı. 

Kaç kişi gözlem altında?

Ankara’da Şehit Özel Harekatçılar Öğrenci
Yurdu’nda 2 bin 64, Milli İrade Kız Öğrenci
Yurdu’nda bin 880, Gölbaşı’ndaki yurtta bin
448 kişi olmak üzere toplam 5 bin 392 kişi göz-
lem altına alındı. Konya’da ise Tahir Büyükkö-
rükçü Öğrenci Yurdu’nda 2 bin 228 kişi,
Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yur-
du’nda ise 2 bin 710 kişi olmak üzere toplam 4
bin 938 kişi gözlem altına alındı. Cumhurbaş-
kanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da umre dönüşü
karantinasıyla ilgili açıklama yaptı. Kalın “Um-
reden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrol-
leri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı.
Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini
özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı
mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var.
Bu hepimizin ortak mesuliyetidir” dedi.
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EVLAT NÖBETİ 195. GÜNÜNDE
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 127 aile, HDP binası önündeki
oturma eylemini 195'inci günde de sürdürüyor. Oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuştu

DiyArbAKır'DA oturan Mehmet
Akar, geçen yıl 21 Ağustos tari-
hinde ortadan kayboldu. Akar'ın

annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Di-
yarbakır il binası önüne geldi.
Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldı-
ğını söyleyen Hacire Akar, il binası önünde
oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gü-
nünde Mehmet Akar, ortaya çıktı. Mehmet
Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire
Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bu-
lundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması,
çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçı-
rılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla
harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Ey-
lül'den itibaren HDP binası önünde oturma
eylemine başladı.

13 aile, evladına kavuştu

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra ey-
leme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu
Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları
Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İb-
rahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin
oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşre-
foğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın
kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muh-

teber Birlik’in oğlu Veysi Birlik, Cahide Al-
kan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altın-
kaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime
Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın
oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, gü-
venlik güçlerine teslim olup, ailelerine ka-
vuştu. Böylece oturma eylemi yapan
ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu.
Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere
destek olmak için oturma eylemine devam
ediyor.

Ya öleceğiz ya evladımızı alacağız

2 Ekim 2015 tarihinde, vatani görevi için
usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür
ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müs-
lüm için eşi Şevket Altındaş ile birlikte Gazi-
antep’ten gelerek 5 Eylül günü HDP
Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki
oturma eylemine katılan Songül Altındaş, 5
yıldır evlat acısı çektiğini belirterek, oğlunun
getirilmesini istedi. Altındaş, oturma eyle-
minden vazgeçmeyeceklerini ifade ederek,
şunları söyledi: "Bugün 195 gündür eylemi-
mize devam ediyoruz. Oğlum gelene kadar
da kalkmayacağım buradan. HDP, bizim
için, ‘o ailelerin oturmasından rahatsız olu-
yoruz, kalksınlar’ demiş. Biz keyfimize bu-

rada oturmuyoruz, evlatlarımızı versinler, biz
de kalkıp gidelim. Kimse HDP’nin önünde
oturmaya meraklı değil. Biz 5 yıldır evlat acısı
çekiyoruz. Rahatsız oluyorlarsa milletin ço-
cuklarını dağa gönderdiklerinde bunları düşü-
neceklerdi. O çocukları nasıl gönderdiyseniz,
öyle de getireceksiniz. Siz biliyorsunuz ne isti-
yoruz, herkes ciğerini istiyor, evladını istiyor.

Oğlumu bırakın, oğlum size hiçbir şey yap-
mamış, vatani görevini yerine getirmeye gider-
ken aldınız oğlumu. 10 yaşındaki çocukları
götürüyorsunuz. Bizim çocuğumuz vatani
görevini yapınca mı suç oluyor. Hak bunun
neresinde, insanlık bunun neresinde? Biz bu-
radan kalkmıyoruz. Ya burada öleceğiz ya da
evladımızı alıp gideceğiz." DHA

Medine’den Ankara’ya gelen
umre yolcuları, Esenboğa

Havalimanı’na inen uçaklarının
içerisinde sağlık taramasından

geçirilerek karantinaya alınmak
üzere 5 farklı öğrenci yurduna
götürüldü. Öğrenciler gece geç

saatte yurttan çıkartıldıklarını be-
lirterek tepki gösterdi. Bakanlık,
Ankara'da üç Konya'da iki olmak

üzere 5 yurdun karantinaya
uygun hale getirildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın

10 bin 330 kişinin karantinaya
alındığıbilgisini paylaştı

Koca: Vaka sayısı 6’ya yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakasının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Koca, "Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı dedi

SAğlıK Bakanı Fahrettin Koca,
Türkiye'deki koronavirüs
vakasının 6'ya yükseldiğini

açıkladı. Koca, 14 gün kuralına uyulması
gerektiğini ısrarla istediklerini belirterek,

"Son bir hafta içinde dönen bir
yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı" ifa-
delerini kullandı. Koca, Twitter hesabından
yaptığı açıklamada "Umre'den yeni döndüy-
seniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla is-

tiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir
yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı.
Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi
kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş
olmak sıfır risk anlamına gelmez" dedi.

10 BIN 330 KISI 
KARANTINADA

HEP BİRLİKTE TEDBİR ALALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da
umre dönüşü karantina süreciyle il-
gili, "Umreden dün geceden itibaren
dönen tüm yolcular, Ankara ve Kon-
ya’daki öğrenci yurtlarında karan-
tina mantığıyla ayrı odalara
yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunan-
lar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp,
testleri yapılmak-
tadır. Tedbirlerde
hep birlikte taviz-
siz olalım" değer-
lendirmesini
yaptı. Ankara Va-
lisi Vasip Şahin ise

Twitter’dan yaptığı açıklamada, um-
reden dönenlerin büyük oranda
yurtlara yerleştirildiğini açıkladı. Vali
Şahin, “Umre ziyaretinden dönen
vatandaşlarımızı 14 gün boyunca
misafir edeceğimiz öğrenci yurtla-
rına büyük oranda yerleştirdik. Ko-
nuklarımıza ve yakınlarına

göstermiş oldukları
anlayış ve iş birliğin-
den; kuruluşlarımıza
ve fedakar çalışanla-
rımıza emeklerinden
dolayı teşekkür edi-
yorum” dedi.

Aksal: İnsanlık 
suçu işliyorlar!
AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne
Milletvekili Fatma Aksal, Yuna-
nistan'ın, göçmenlere insanlık
dışı muamele yaptığını belirte-
rek, "Yunanistan ve Avrupa 
Birliği, insanlık suçu işliyor ve
bu suçtan yargılanmalı" dedi

AK PArti MKYK Üyesi ve
Edirne Milletvekili Fatma
Aksal, Edirne'nin Keşan ilçe-

sinde Belediye Başkanı Mustafa Helva-
cıoğlu, Keşan İlçe Başkanı Gürcan
Kılınç ve partililerin katılımıyla bir basın
toplantısı düzenledi. Aksal, Türkiye'nin
her zaman mazlumun yanında oldu-
ğunu vurgulayarak, "Türkiye olarak biz
kültürümüze, inancımıza göre mazlum-
lara sırtımızı dönemeyiz. Türkiye ilk
günden itibaren mazlumlara kapısını
açtı. Türkiye'ye resmi rakamlara göre 4
milyon mülteci geldi. Mümkün oldu-
ğunca bütün ihtiyaçlarını karşılamaya
çalıştık. Bu süreçte Avrupa Birliği dedi
ki, 'Bu süreçte siz mültecileri ülke sınır-
larında tutun, biz size her türlü desteği
verelim.' 18 Mart 2016'da Avrupa Birliği
ile Türkiye bir mutabakata vardı. Av-
rupa Birliği başka sözler de verdi. Me-
sela Gümrük Birliği'nin tekrar elden
geçirilmesi, Türk vatandaşlarına vize
serbestliği gibi. 6 milyar euro gibi de
maddi bir destek sözü verdi. Uluslar-
arası İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre,
Mülteciler Hukuku'na göre ülkesindeki
savaştan kaçan, can güvenliği olmayan
insanlara kapısını kapatamaz. Bu ulus-
lararası bir suçtur. Maalesef Avrupa Bir-
liği, Türkiye'ye verdiği hiçbir sözü yerine
getirmedi. Bu zamana kadar Avrupa
Birliği'nden bize gelen para 2.7 milyar
euro civarında" açıklamasını yaptı. 

150 bin kişi Avrupa'ya geçti

Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'nin
bekçiliğini yaptığını ifade eden Aksal,
"Sadece 2019 yılında 127 bin mülteciyi
yakalayarak, geri gönderdik. Biz artık
müdahale etmiyoruz. Geçmek istiyor-
larsa geçebilirler. Bugüne kadar 150 bin
kişi Avrupa'ya geçti. Türkiye'nin, Yuna-
nistan'la 204 kilometre kara sınırı var.
Birçok yerden Yunanistan'a geçiş çok
kolay. İçişleri Bakanımız Sayın Süley-
man Soylu ile helikopterden yaptığımız
incelemede gördük ki, Yunanistan'ın
kara geçişlerini önleyecek bir tedbiri yok.
Herkes Pazarkule Sınır Kapısı'na kon-
santre olmuş durumda. Burası kısa bir
bölüm. Bunun dışında geçişler devam
ediyor. Gitmek isteyen Avrupa'ya bir şe-
kilde gidiyor" diye konuştu.

Yargılanmalılar

Fatma Aksal, Yunanistan'ın, göçmenlere
insanlık dışı muamele yaptığını dile geti-
rerek, şunları söyledi: "Gerçek mermi
kullanıyor. Biber gazı çok sıradan oldu.
Hepimiz biber gazına maruz kaldık.
Plastik mermilere tel sarıyorlar. Sınırda
traktörlerle tarım ilaçları sıkıyorlar, kay-
nar su döküyorlar. Sözde Avrupa Birliği
her fırsatta Türkiye'ye insan hakları
dersi veriyor. Yunanistan her fırsatta de-
mokrasinin beşiği olduğunu söylüyor.
İnsan haklarından bahseden ülkelerin
ne kadar vahşi, insanlara ne kadar kötü
muamele ettiğini gördük. Yunanistan ve
Avrupa Birliği insanlık suçu işliyor ve bu
suçtan yargılanmalıdır. Her platformda
bunları gündeme getireceğiz." Korona-
virüse karşı ülke genelinde tüm önlemle-
rin alındığını kaydeden Aksal, "Lütfen
panik ve stokçuluk yapmayın. Ne kadar
çok panik yapıyorsak fırsatçılara da fır-
sat doğuyor. İnsanlar koşup kolonya al-
masalar, kolilerle evlerine makarna
almasalar hem eksiklik yaşanmaz hem
de fırsatçılara gün doğmaz. Dışarıda
düşman askeri yok. Kimsenin dışarı çık-
masına da engel yok" dedi. DHA

Sağlık Bakanlığı, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek sükunet çağrısı yaptı.



B u arada kazılar sırasında Balkan sa-
vaşı ve İkinci Dünya savaşı döne-
minden kalan kalıntıların yanı sıra,

prehistorik (tarih öncesi) döneme ait bir ok
ucu, Bizans dönemine ait amfora kulpları
da ortaya çıkarıldı. 1912’deki Balkan Sa-
vaşı’nda Osmanlı Devleti, ayaklanan Bulga-
ristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ
devletlerine karşı savaşa girdi. Düşman Ça-
talca’ya kadar ilerlerken, ülkenin her yerin-
den gelen askerler onları durdurmak için
savaşmaya başladı. Bu grup içinde bulunan
ve  Alanya’dan yola çıkan askerlerimiz de
günlerce yollarda yürüyüp cephedeki asker-
lere katıldı. 86. Alay’a bağlı Alanyalılardan
oluşan Alaiye (Alanya) Redif Taburu düş-
manı püskürtüp Dağyenice köyü civarında
mevzilerde konuşlanarak dinlenmeye baş-
ladı. Mevzilere sızan Bulgar askerleri, Alaiye
Taburu’na saldırarak bir gecede 657 askeri
şehit etti. 1912 yılının 17 Kasım gecesi yaşa-
nan bu acı olaydan sonra bu tepe ‘Alaiye Şe-
hitliği’ olarak kayıtlara geçti.

Müze kazılar sonucu ortaya çıktı

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinas-
yon Bölümü tarafından bölgeye bir "Balkan
Şehitliği Müzesi" yapılması planı gereği İs-
tanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlık-
ları Koruma bölge kurulundan izin alınarak
İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tara-
fından yaklaşık bir yıl önce çalışma başlatıl-
mıştı. İstanbul Arkeoloji Müzelerinde
çalışan  Antropolog Yusuf Çurku ve Antro-
polog Gökhan Yıldırım tarafından yürütü-
len çalışma sonucu önce  Alaiye Şehitlik
anıtının bulunduğu bölge incelendi ancak
bir şey bulunamadı. Bunun üzerine anıtın
çevresinde bulunan alanda kazı başlatıldı.
Çalışmalarda çok kısa süre sonra savaş kı-
yafetleriyle gömülmüş şehit mezarları bu-
lunmaya başlandı.

Toplu mezarlara gömülmüşler

İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tara-
fından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar
30 şehit mezarı bulunduğu öğrenildi. Şehit-
lerin 16'sının toplu bir mezara gömüldüğü,
diğer mezarların ise tekil  olduğu belirtildi.
Şehitlerden geriye kalanlar müzeler müdür-
lüğü görevlilerince tasnif edildi. Bu bulgular
arasında subay mühürleri çok sayıda üni-
forma düğmesi ile kemer, kayış tokaları, 1
adet pusula, çok sayıda tütün tabakası ile si-
gara ağızlığı,  süngüler, çok sayıda ayna, 2
adet yüzük de var.

Mühürlerinden isimleri tespit edildi

Üniformaları ile gömüldükleri anlaşılan şe-
hitlerden geriye kalanlar bazılarının isimleri-
nin tespit edilmesini de sağladı. Yaka
numaralarından 86.Alayın subayları olduğu

öğrenilen şehitlerden 5'inin üzerinden çıkan
mühürlerden de isimlerine ulaşıldı. "Meh-
met Nuri", "Necmettin" ve "Osman
Binveli"'nin birliklerinde subay oldukları dü-
şünülüyor. Diğerlerinden biraz uzağa gö-
mülen iki şehidin ise Osmanlı ordusunda,
Bulgarlarla savaşan gayrimüslim Daniel ve
Avedis isimli subaylar olduğu belirlendi.

Top mermileri imha edildi

Şehit mezarlarının bulunduğu alanın
hemen yakınında kazılar sırasında bulunan
binlerce mermi, yüzlerce top mermisi, şar-
jörler, kılıçlar, pusulalar,  asker mataraları,
top arabası tekerlekleri ve çok sayıda şarap-
nel parçası ise bölgede çok büyük bir sava-
şın yaşandığını gösteriyor. Patlamamış
halde bulunan  top mermileri İstanbul Ar-
keoloji Müzeleri yetkilileri tarafından imha
edilmek üzere askeri yetkililere teslim edildi.

Şehitlikte ilk kazı

İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürü Rahmi
Asal, şunları söyledi: "Bu alanda bir şehitlik

kompleksi yapılması planlandı. Şehitlik ol-
ması nedeniyle kazı çalışmalarının bizim ta-
rafımızdan yapılması istendi. Biz de
yaklaşık bir yıl önce alanda çalışmaya baş-
ladık. Projenin müze alanı olarak ayrılan
bölümünde yaptığımız çalışmalarda yüze-
yin 50-60 cm altında şehit mezarları bul-
maya başladık. Burada toplamda 30
şehidimizin mezarı tespit edildi. 16 tanesi
toplu gömülmüş, diğerleri ise tekil gömüler
şeklinde. Bulduğumuz şehitlerden ikisi Da-
niel ve Avedis adlı iki gayrimüslim Türk su-
bayı. Ayrıca 3 Müslüman olan 3 Türk
subayı isimlerini üzerlerinden çıkan Os-
manlı mühürlerinden tespit edildi. Bunlar
86.Alayın askerleri, Askerlerin ne şekilde öl-
dükleri yönünde çalışmalar devam ediyor.
Şehitlerimiz üzerlerindeki kıyafetler ve özel
eşyaları hatta üzerlerindeki mühimmatla-
rıyla birlikte gömüldüğünü gördük. Arkeo-
loji Müzeler müdürlüğü olarak daha önce
arkeolojik alanlarda kazılar yapıyorduk. Bu
bizim bir şehitlikte yaptığımız ilk kazı."
DHA
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Virüse karşı uzaktan eğitim
Koronavirüsü salgının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla okullar 16 Mart’tan itibaren tatil edilirken, Mektebim Koleji bugün uzaktan öğrenim
yöntemiyle ilk online dersini gerçekleştirdiğini duyurdu. Kolej, okulların kapalı olacağı iki haftada 15 binden fazla öğrenciye, 560 saat ders verecek

Dünyayı kasıp kavuran korona-
virüsü vakalarının Türkiye’de de
görülmesi sonrası okullar tatil

edilirken, öğrencilerinin eğitim-öğretim sü-
reçlerinin aksamaması için de eğitim ku-
rumları uzaktan eğitime başladı. Mektebim
Koleji de bugün uzaktan öğrenim yönte-
miyle ilk online dersini gerçekleştirdiğini
duyurdu.İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri
için yapılan derslere Türkiye’nin dört bir
yanındaki öğrenciler evlerinden bağlanarak,
eş zamanlı olarak dersi aktaran öğretmen-
lerinin sanal sınıflarına katıldılar.Konuyla
ilgili olarak Mektebim Koleji Genel Mü-
dürü Servet Özkök “Eğitim ve öğretim ke-
sintiye uğratılamayacak kadar önemli
kavramlar. Bu nedenle, Bakanlığımızın al-
dığı karar sonrasındaki ilk 48 saat içinde ilk
dersimizi gerçekleştirdik.” dedi.

Hazırlık süreci devam edecek

Mektebim Koleji’nde derslerin teknolojinin
sağladığı imkânlarla kesintiye uğramadan
devam edeceğini dile getiren Özkök şunları
söyledi: “1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm
öğrencilerimiz, okulların kapalı bulunduğu
süre boyunca eğitimerine distance learning
(uzaktan öğrenim) metoduyla online ola-
rak devam edebilecekler. Yaşanan süreç,
özellikle ulusal sınavlara hazırlık dönemin-
deki öğrencileri ve velilerini doğal olarak
daha fazla tedirgin ediyor. LGS ve YKS’ye
hazırlanan öğrecilerimizin 350 bin sorudan
oluşan dijital platformlarla, online dersler
ve sınavlarla  psikolojik danışmanlarımızın

da desteğiyle  motivasyon kaybına uğra-
madan hazırlık sürecine devam etmeleri
sağlanacaktır”

Zamandan bağımsız eğitim 

Mektebim Koleji Eğitimden Sorumlu
Genel Müdür  Yardımcısı Erdem Çıplak
ise “ Akademik Kurul üyesi bölüm başkan-
larımız ve öğretmenlerimizle beraber, öğ-

renci odaklı bir süreç kurguladık. Amacı-
mız, öğrencilerimizin zaman ve mekandan
bağımsız olarak öğretimlerine kaldıkları
yerden devam etmelerini sağlamak… Sis-
tem etkileşimli biçimde senkron olarak iler-
leyecek. Dijital ortamda ödevlendirmeler
yapılacak ve verilen ödevlerin kontrolleri de
sağlanacak. Sistem kurgusu yapılırken öğ-
rencilerin yaş gruplarına bağlı olarak deği-

şen dikkat süreleri göz önünde tutularak
farklılaşan yaklaşımlar kullanıldı” dedi.
Okulların kapalı olacağı iki haftada 15 bin-
den fazla öğrenciye, 560 saat ders yapacak
olan Mektebim Koleji’nin Genel Müdürü
Servet Özkök, toplumsal farkındalık ve alı-
nan sıkı tedbirlerle salgının en kısa sürede
ve en az hasarla atlatılacağına inandığını
söyledi.

MEZARINA ULASILDI
108 YIL SONRA 30 SEHIDIN 

Balkan Savaşı sırasında Çatalca'da şehit edilen 86. Alay'ın askerlerine ait toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürü Rahmi Asal,
"İstanbul Arkeoloji Müzesinin bu ilk şehitlik kazısında savaş kıyafetleriyle, kuşaklarında yemek kaşıkları, keseleriyle gömülmüş şehitlerimizi bulduk" dedi

Çatalcalılar
mutlu oldu
Öte yandan Çatalca Kültür ve Turizm
Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel
de "Çatalca'da yaşanan savaşlar belki
de Türk ulusunun geleceğinde önemli
bir yer tutmuştur.
1912 yılı Balkan
Savaşlarında eğer
başarılı olunma-
sıydı, İstanbul
belki de bütün
Türkiye işgal edi-
lecekti. Her yıl 17
Kasım'da burada
törenler yaparak
şehitlerimizi anı-
yor ve dua ediyor-
duk. Ama
bulunmuş bir mezar yoktu. İstanbul
Valiliğine şükranlarımızı sunuyoruz.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile birlikte
bu kazıyı yaparak şehitlerimizin naaş-
larının ortaya çıkmasını sağladılar.
Burada yapılacak olan "Balkan Şehit-
leri Müzesi" için çalışmaların bir an
önce başlamasını istiyoruz." dedi.

Tarih öncesi 
dönemden parçalar
Öte yandan bölgede yapılan kazılar sı-
rasında ise topraktan adeta tarih fış-
kırdı. 1912 Balkan Savaşı kalıntılarının
haricinde, İkinci dünya savaşı sırasında
yapılan "Çakmak" hattının bir bölümü-
nün de ortaya çıkarıldığı belirtildi. Böl-
gede ayrıca prehistorik döneme ait bir
adet ok ucu, Bizans dönemine ait 1
kandil, yine Bizans dönemine ait pithos
parçaları, kap dipleri ve amfora  kulpla-
rının da bulunduğu öğrenildi.

Rahmi Asal

Ahmet R. Yücel

Mektebim Koleji, uzaktan eğitim
konusunda önemli bilgilendirmelerde bulundu.

İş anne ve 
babalara düştü
Koronavirüse karşı alınan önlemler
kapsamında okulların tatil
edilmesinin ardından çocuklarına
bakıcı bulamayan ebeveynlerin
kimileri çocuklarıyla beraber işe
giderken, kimileri de çocuklarını
aile büyükleri olan anneanne veya
babaannelerine emanet ediyor

Koronavirüs önlemleri
kapsamında ilkokul, ortaokul
ve liselerde eğitime 16 Mart

itibarıyla ara verildi. Öğrenciler 23
Mart'tan itibaren evden internet ve tel-
evizyon kanalları üzerinden eğitimlerine
devam edecek. Okulların tatil edilme-
siyle birlikte pek çok öğrenci evde ola-
cak. Çalışan ebeveynler, çocuklarını
genellikle aile büyükleri olan anneanne
ve babaannelerine bırakacaklarını ifade
ederken, bırakacak yakını olmayanlar
ise mecburen bakıcı bulmaya çalışıyor.
Artan talep ile birlikte bakıcı fiyatlarının
da arttığı iddia ediliyor. 3'ncü sınıf öğ-
rencisi olan oğlunu iş yerine götürdü-
ğünü söyleyen Özlem Bektaş,
“Bırakılacak bir yer yoksa eğer müsait
olan kişiler yanında işe götürüyor. Ben
yanımda işe götürüyorum, ya da annem
uygunsa anneme bırakıyorum. Başka
alternatif yok çünkü" dedi.

Bazıları şanslı oluyor

Serkan Gültekin ise, “Biz biraz şanslıyız
galiba. Anneannesi ve dedesi yakında
oturuyor. Onlara bırakıyoruz. Biz çalışı-
yoruz. Orada kalacak, derslerini takip
edecek. Dedesi ve anneannesi risk gru-
bunda olduğunun farkında onlar da
dikkat edecek. Fazla dışarı çıkmıyorlar
evde olacak. Nisan sonuna kadar böyle
idare edeceğiz" diye konuştu. 4'ncü sı-
nıfa giden kızına babaannesinin baka-
cağını söyleyen Ümran Özgen ise,
“Yapacak bir şey yok tedbirimizi aldık
bekliyoruz. Onlar da risk grubunda
ama dikkat edecekler" dedi. 

Pazarda 
eldivenli önlem

Koronavirüs endişesi ne-
deniyle semt pazarlarında
"eldiven" kullanılmaya baş-

landı. Özellikle paradan bulaşabilme ih-
timali olan virüs nedeniyle, pazarcılar ve
vatandaşlar alışveriş sırasında eldiven
kullanarak önlem alıyor. Beşiktaş Cu-
martesi Pazarı'na gelen vatandaşların
çoğu alışveriş sırasında paralarını uza-
tırken eldiven kullandı. Vatandaşlar  el-
lerini yüz, ağız ve burunlarına
götürmekten kaçınmak için de maske
kullanıyorlar. Üzerinde bakteriler bulu-
nabilecek olan paralarla sürekli haşır
neşir olan pazarcılar ise eldiven takıp,
bol bol ellerini yıkayarak önlem aldıkla-
rını ifade etti. Öte yandan pazarcılar, va-
tandaşların virüs endişesi ile kalabalık
ortamlara girmekten kaçınması nede-
niyle, pazarın önceki haftalara göre dur-
gun olmasından şikayetçi.

Mikrop zaten parada 

Bir pazarcı, “Mikrop zaten parada. Es-
kiden mesela para saymak için başpar-
mağımızı ağzımıza getirirdik. Şimdi
öyle yapmıyoruz yanımıza su alıyoruz,
onu kullanarak sayıyoruz. Ellerimizi de-
vamlı yıkıyoruz. Para sürekli aldığımız
için ona yapacak bir şey yok, elemanla-
rımıza eldiven taktırıyoruz" dedi. Pa-
zarcı Tarık Aktaş ise, “Pazarın şu anki
halinden belli oluyor zaten insanlar te-
dirgin. Bilhassa toplu alanlara girme-
meye özen gösteriyorlar. Bu da tabii ki
pazarları etkiliyor. Mecburen paraya
dokunuyoruz” dedi.



M elen Projesi’nin tarihçesiyle baş-
layan iki komisyonun ortak rapo-
runda barajın inşaatına 28 Aralık

2012’de başlandığı anımsatıldı. Barajın
çökme riskinin bulunmadığı belirtilen ra-
porda barajdaki bütün açılmaların baraj
derzlerinde olduğunun altı çizildi. 2020 iti-
barıyla baraj müteahhitlerine ödenen bede-
lin ise 910 milyon TL olduğu açıklandı.
İmamoğlu, İBB Meclisi’nin Aralık 2019
toplantısında Melen’deki çatlakları göster-
mişti.

Su tutulamıyor

Raporun son bölümünde Melen Barajı’nın
son durumuna ilişkin, "Melen Barajı göv-
desinde oluşan çatlaklar nedeniyle rezervu-
arda su tutulmasına başlanamamıştır. Bu
nedenle DSİ Genel Müdürlüğü bir rehabi-

litasyon projesi geliştirmiştir. Bu proje
baraj mansabında oluşturulacak kil, kaya
ve betondan oluşan kompozit bir yapı ile
barajı destekleyecektir. Proje tamamlanmış
ve yapım ihalesi 2020 yılı içerisinde gerçek-
leştirilmiştir. İhale sonucunu içeren kararın
açıklanması beklenmektedir. Yaklaşık 3 yıl
içerisinde barajın rehabilitasyonunun ta-
mamlanması öngörülmektedir" bilgileri ve-
rildi. 

Şerh düştüler

Komisyonun CHP’li ve İYİ Partili üyeleri
ortak rapora şerh koydu. Üyeler şerhinde
baraj zemininde kabul edilebilir sınırların
çok ötesinde oturmaların yaşandığı vurgu-
landı. Ayrıca Melen Barajı için önce daha
toleranslı bir baraj tipi olan “kaya
dolgu”nun gündeme alındığı belirtilerek

“Daha sonra, nedeni bilinmeyen bir ka-
rarla ‘Silindirle Sıkıştırılmış Beton (RCC)’
baraj tipi belirlenmiştir. Bu karardan sonra
RCC baraj tipinin taşıma gücü yeterli ol-
mayan bir zeminde inşa edilmesinin neden
olacağı oturmalara karşı zemin iyileştir-
mesi yapılmaya çalışılmıştır” denildi. 

Mühendislik hatası 

28 Şubat 2020’de yapılan baraj gövdesini
güçlendirme ihalesinin geçmişte yapılan
mühendislik hatasının bir kanıtı olduğu be-
lirtilen şerhte “Melen Barajı gibi İstanbul
için hayati önemde olan bir su kaynağının
gecikmesine ve ek maliyetlerin ortaya çık-
masına yol açan mühendislik kusurları, ku-
rumlarımızı kötülemek ya da yıpratmak
için değil daha iyiye ulaşmak için irdelen-
melidir.” diye kaydedildi.
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İBB Çevre ve Enerji Komisyonu ile Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu,
gövdesindeki çatlaklar nedeniyle bir türlü faaliyete geçmeyen Melen Barajı’na ilişkin
çalışmalarını tamamladı. Komisyonların hazırladığı ortak raporda, Melen Baraj gövdesinde
oluşan çatlaklar nedeniyle rezervuarda su tutulmasına başlanamadığı belirtildi

MELEN CATLAGI
RAPORA YANSIDI

Umre dönüşü
erkene alındı

Diyanet İşleri Baş-
kanlığı, yeni tip co-
rona virüsünün

yayılmasına engel olmak, hasta-
lıktan korunmak ve etkilerini en
aza indirmek amacıyla alınan
tedbirleri kamuoyu ile paylaştı.
Diyanet’in alınan önlemlerle il-
gili açıklamasında, "27 Şubat
2020 Perşembe günü itibariyle
ülkemizden umre çıkışları dur-
durulmuş, bu tarihten sonra
umre amaçlı seyahate izin veril-
memiştir. Mezkûr tarihten önce
umre ziyareti için Suudi Arabis-
tan'da bulunan vatandaşlarımı-
zın yurda dönüşlerine yönelik
uyarı ve yönlendirmeler yapıl-
mış, talepte bulunanların dönüş
tarihleri öne çekilmiştir. 20-30
günlük turlarla Suudi Arabis-
tan'da bulunan ve dönüşü daha
ileriki tarihlerde planlanan va-
tandaşlarımızın daha fazla kal-
masına müsaade edilmeyerek
dönüşleri erkene alınmıştır.
Süreç içerisinde umrede bulu-
nan vatandaşlarımıza, Sağlık

Bakanlığımızca ön görülen ko-
runma tedbirlerine yönelik dok-
torlarımız ve görevlilerimiz
tarafından bilgilendirmeler ya-
pılmış, broşür ve afişler hazırla-
narak dağıtılmıştır" ifadelerine
yer verildi. 

Personel kontrol etti

"Umre dönüşü esnasında yolcu-
larımız, Sağlık Bakanlığımızca
Suudi Arabistan'a gönderilen

doktorlar ve sağlık personeli eşli-
ğinde titizlikle kontrolden geçiril-
miş, evlerinden 14 gün
çıkmamaları ve misafir kabul et-
memeleri hususunda bilgilendi-
rilmiştir" bilgisinin verildiği
açıklamada, "Sağlık Bakanlığı-
mız tarafından dün geceden iti-
baren umreden dönen tüm
yolcular tedbir amaçlı Ankara ve
Konya'daki Kredi ve Yurtlar Ku-
rumuna ait öğrenci yurtlarında

karantina mantığı ile ayrı oda-
lara yerleştirilmeye başlanmıştır.
Şüpheli bulunanlar ise hasta-
neye kaldırılarak testleri yapıl-
maktadır. Başkanlığımız sürecin
başından itibaren Sayın Cum-
hurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda başta Sağlık Ba-
kanlığımız olmak üzere ilgili tüm
kurumlarla işbirliği ve koordi-
nasyon içinde çalışmalarını yü-
rütmektedir" denildi. 

K oronavirüs salgını bir anda tüm 
dünyanın en ortak en büyük sorunu
oldu.Neden oldu nasıl oldu diye soru

sormayın sakın.
Bu soruyu soruyorsanız üzülerek 

söylüyorum ki bu dünyanın insanı değilsiniz.
Düşünsenize;
Adı ister corona olsun ister korona olsun

COVIT-19 ile bulaşan kişi sayısı tüm dünyada
150 bin civarında.

Virüs nedeniyle ölen kişi sayısı 5 bin, iyileşen
sayısı 75 bin, ağır ve kritik vaka sayısı  6 bin
civarında.

Vakalar en çok vaka Çin 80 754, İtalya
9172, Güney Kore 7513, İran’da 7161 
görüldü.

Ölümler de buna paralel; Çin 3 136, İtalya
463, İran 237, Güney Kore 54  kişi.

Bu üç yere baktığınızda İtalya Vatikan’ın
merkezi. 

İran’ın “dini başkenti” Kum kenti.
Şii dünyasının kalbinin attığı "Ayetullahlar

şehri" Kum şehri konumu itibariyle İran’ın ne-
redeyse tam orta noktasında yer alıyor.

Kaynaklarda Makedonyalı Büyük İskender
tarafından tahrip edildiği yazılan şehrin, 
tarihinin M.Ö. 400’lü yıllara kadar gittiği 
tahmin ediliyor.

Şiiler büyük önem verdikleri şehrin, Ehl-i
Beyt ve 12 İmam tarafından kutsanıp korun-
duğuna inanıyor. Bu yönüyle de Kum Şii 
dünyasının büyük bir kısmında kutsal şehir 
olarak kabul ediliyor.

Daha sonra İslam dünyasının merkezi
Kabe’nin de listeye eklendiğini sayarsak biraz-
dan yazacaklarımı daha iyi anlayacaksınızdır.

*
Hadi COVIT-19 bize bulaştı, yine korkmak

gerekmiyor çünkü, yüzde 81 hafif formda,
yüzde 14 orta, sadece yüzde 5 kritik formda
seyrediyor.

Zatürede ölüm oranı yüzde 10, COVIT-19
da yüzde 3.4; elli yaş altı ise yüzde 0,2.

10 Şubat 2020’de Çin’de COVIT-19’dan
108 kişi öldü.

Aynı gün:
26 283 kişi kanserden.
24 641 kişi kalp hastalıklarından.
4300 kişi diabetten öldü.
Her gün:
Sivrisinekler 2740
İnsanlar 1300
Yılanlar 137 kişinin ölümüne sebebiyet 

veriyor.
Peki bu rakamlara rağmen neden dünyada

bir panik havası estirildi?
Neden insanlar evlere kapatıldı?
Neden insanlar, nakit para yerine kripto 

paraya elektronik paraya.
Mağazalar yerine internetten alışverişe.
Dini ibadethaneler yerine dijital ortamda

ibadetini, alışverişini, eğitimini yapmaya
yönlendirildi.

Buradan da uyanmadınız mı?
Anlasanıza artık.
Ortada ne olarak bir dijital salgın var.
Dijital hayata geçiş planları var.
İnsanları dijital hayata alıştırma evresi var.

*
Bakın başka zaman olsaydı inançlı insanları

Mekke’ye gitmemeye kim ikna ederdi?
Vatikan’ı ziyarete.
Cuma namazını kılmaya.
Seyircisiz spor müsabakası yapmaya.
Kapalı alanlarda film izlemeye, konser

izlemeye kim veya kimler ikna ederdi?
Neler ikna ederdi.
Ancak ortaya öyle bir şey atıldı ki bir anda

duyan insanların yüzde 99’u
sağlık daha önemli diyerek söylenen her şeye
itibar etmeye başladı.

*
Yine virüsün ortaya yayıldığı platformlara

bakalım.
Amazon gibi dijital dünyanın devi firmadan.
Facebook gibi twitter gibi dünya insanlarının

yüzde 90’ının kullandığı sosyal medya 
mecralarından.

Amaç daha fazla insana daha hızlı ulaşarak
virüs korkusunu salmak.

Diğer eski dünyanın eskimiş medya 
organları ne yaptı.

Hiçbirşey yapmadı, yapamadı.
Onlarda gücün karşısında yenilgiyi 

kabullendiler.
*

Artık kabullenelim.
Yeni bir dünya geliyor.
21.YY’ın dijital çağı dünyası.
Dördüncü sanayi devrimi toplumu dijital

toplum geliyor.
Bu toplumda insanın en güçlü değeri para ve

paraya götürecek olan yapay zeka yöntemi.
Bir şekilde bu toplumu bir akıl dizayn ediyor.
Daha doğrusu bu çağı yaratan ve besleyen

akıllar topluluğu dizayn ediyor.
Bu duruma aynı zamanda teknolojik ile 

sosyolojik hayatın da savaşı diyebiliriz.
Kültür, din, dil, yaşam şekli, hayata bakış

şekli yeniden dizayn ediliyor.
Bu yaşamın an ritmi online hayat üzerine

kurgulanıyor.
Robotların hakim olduğu ortamlar.
Yapay din ve inanç biçimi.
Nakit para yerine kripto para ve elektro

para.
Salonlarda spor yerine dijital spor 

ortamları.
Birebir ve okul eğitimi yerine yapay zeka

eğitim kurgulanıyor.
Aşağıda gelen genç nesile yer açmak ve

daha kolay ilerlemek için altmış yaş üstü insan-
lara bu yeni dünya düzeninde yer biçilmiyor.

İnsanlar evlere kapatılarak dijital hayat test
ediliyor.

*
Eve kapanan insan ne yapar?
Dijital ortamlara takılır.
Dijital iş bulurlar.
Dijital alışverişe yönelirler.
Dijital arkadaşlıklara yönelirler.
İşte korona virüsü sayesinde tam da o

yapılıyor.
Bu çağa tam olarak 2045’de geçilmesi 

planlanıyor.
O tarihe kadar sık sık Corona benzeri 

testler görebileceğiz.
Suanda 5 G teknolojisindeyiz.
7 G’ye geçildiğinde tamamen bu yaşam 

biçimine geçilmesi planlanıyor.
*

Bir önceki yazımızda da söylediğimiz gibi.
Dijital yaşama ayak uydurup uydurmamak

daha çok iş insanlarının bileceği şey.
Bize düşen kalan gereksiz panik yapmadan,

ucuz medya provokasyonlarına kanmadan, 
aklımızı açık tutarak yaşamaya devam etmek.

Sadece virüs var diye değil, her zaman 
hijyenik olarak, sağlığımıza, yediklerimize,
temas kurduğumuz canlılara, ortamlara 
dikkat ederek yaşamımızı sürdürmek…

Kalan ömrümüzün süresini değil, kalitesini
önemseyerek yaşamımızı sürdürmek…

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Virüs bahane 
dijital dünya şahane…

KONGRE İLANI

(İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü)
Ticaret Sicil No: ÇATALCA 646

Ticaret Unvanı
HEZARFEN HAVACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Bahsayiş Mahallesi Aksaray Caddesi No: 7  ÇATALCA/İSTANBUL

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, 2018-2019 yıllarına ait, Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

16.04.2020 tarihinde, Saat: 10:00’da, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Değirmen Sok. No:19/88 Kat:4
Eyüpsultan / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.  

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az onbeş gün
önce, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerimizin toplantıya katılmaları, katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan veka-
letname ile temsilen toplantıya katılmaları saygıyla duyurulur.

Kaşe İmza

Gündem    :
1. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarına, Genel Kurul adına imzalamak üzere
Divan heyetine yetki verilmesi,
2. 2018–2019 yılları, Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, 
3. 2018–2019 takvim yıllarına ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması ve  müzakere edilmesi.
Kârın dağıtımı hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması,
4. 2020 yılı faaliyet giderlerinin (bütçesinin) görüşülmesi,
5. 2018 ve 2019 yılları faaliyetleri için Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Türk Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine,
7. Dilek ve Temenniler

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz ……………………………Anonim Şirketi’nin ……/……/………
tarihinde saat:….:….'da …………………………… ……………………… adresinde geçekleştirile-
cek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin
karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı : 
Sermaye miktarı :
Pay adedi :
Adresi :
Not  : Vekâletname örneğinin  noterden tasdikli olması, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde,
vekâleti verenin noter tasdikli imza beyannamesinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Diyanet işleri Başkanlığı 27
Şubat'tan itibaren umre
çıkışlarının durdurulduğunu
hatırlatarak 20-30 günlük
umre turlarıyla Suudi 
Arabistan'da bulunanların
dönüşlerinin erkene
alındığını açıkladı

BeşiktaşBelediyesi, Türkiye’de
koronavirüs (Covid-19) vakaları-
nın görülmesiyle beraber çalış-

malarını hızlandırdı. 7/24 aralıksız olarak
dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye
ekipleri ilçenin farklı noktalarına ‘‘Beşik-
taş’ı Kendi Ellerimizle Koruyabiliriz’’ bill-
boardları asarak vatandaşları temizlik
konusunda bilinçli olmaya davet etti. Bill-
boardlarda, zorunlu olmadıkça yakın te-
mastan kaçınılması, ellerin sık sık sabunlu
su ile 20 saniye yıkanması, öksürük ve

hapşırıkta dirsek içlerimizi kullanalım şek-
linde koronavirüse karşı korunmak için ya-
rarlı bilgiler bulunuyor. Koronavirüs
vakalarının Türkiye’de de görülmeye baş-
lanmasıyla birlikte kalabalık ortamlarda
bulunmak istemeyen Beşiktaşlı vatandaş-
lar Beşiktaş Belediyesi'nin bu yıl hizmete
koyduğu, ücretsiz şekilde dışarıya çıkma-
dan doktorlara ulaşılan 'Online Tıbbi Da-
nışmanlık Hizmeti'nden de 7/24
yararlanabilir. Beşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat yapılan çalışmalar kapsa-

mında ilçede yaşayan bütün komşularının
üzerine düşen görevi yapacağına inandı-
ğını belirterek herkesin kurallara uyması
gerektiğini vurguladı. DHA

Bilboardlardan Corona çağrısı

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, İBB Mecli-
si’nde yaptığı konuş-
mada Melen barajının
çatlak duvarlarının 
fotoğrafını göstermişti. 
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K oronavirüs, Çin dışında dünya ge-
nelinde de yayılmaya devam edi-
yor. İtalya’da hızla yayılan virüs, 

Avrupa’yı tehdit ediyor. İtalya’da virüs ne-
deniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 
1441’e yükselirken; vaka sayısı da 21 bin 
157’ye çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla 
İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, 
dün düzenlediği basın toplantısında koro-
navirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bi-
lançoyu açıkladı.  
Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenle-
rin sayısının 611’e ulaştığını, virüs teşhisi 

konulan kişi sayısının ise 12 bin 729’a 
çıktığını bildirdi. 

ABD'de 57 ölü var 

ABD’de de koronavirüsün yayılmaya 
devam ettiği görüldü. 2 bin 951 vakanın 
bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenle-
rin sayısı 57 olarak açıklandı. Hayatını 
kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya, 
Florida, New Jersey, Güney Dakota, Geor-
gia, Louisiana, Virginia, Colorado, Kan-
sas eyaletlerinden ve New York kentinden 
oldukları belirtildi. 

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardın-
dan Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da 
yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka 
sayısı bugün 4 bin 585’e yükselirken; 9 ki-
şinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte 
yandan, Fransa’da 4 bin 480 kişide virüs 
tespit edildiği ve 91 kişinin hayatını kay-
bettiği belirtildi. İspanya’da ise 6 bin 391 
kişide virüs tespit edildiği; 196 kişinin ha-
yatını kaybettiği duyuruldu.  

Rum Kesimi'nde sayı artıyor 

Kıbrıs Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 

5 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) 
testi pozitif çıktı. Böylece, Kıbrıs Rum ke-
siminde koronavirüs teşhis edilen kişi sa-
yısı 26'ya yükseldi. Kıbrıs Rum kesiminde, 
bugün, 5 kişi daha koronavirüs şüphesiyle 
kaldırıldığı Lefkoşa Rum Devlet Hastane-
si'nde, karantinaya alındı. 5 kişinin yapılan 
koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. 
Rum kesiminde, koronavirüs teşhisi bulu-
nan hasta sayısı 21'den 26'ya çıkarken, 
KKTC'de de 5 koronavirisü teşhisi ko-
nuldu. Böylece Kıbrıs adasında koronavi-
rislü kişi sayısı 31'e yükseldi. DHA

PAZARTESİ 16 MART 2020 11DIŞ HABERLER

BAŞKENT Paris’te Sarı Ye-
lekliler, hükümet karşıtı 
protestolarını koronavirüs 

(Covid-19) salgını yasaklarına rağ-
men sürdürdü. Yüzlerce protestocu, 
70'inci cumartesinde Paris sokakla-
rında polisle çatıştı. Polis kalabalığa 
karşı biber gazı kullandı. Sarı Yelekli-
ler, Montparnasse tren istasyonu 
çevresinde bazı binek araçlarını ve 
motosikletleri ters döndürüp yaktı. 
Fransa hükümeti, koronavirüs salgı-
nın yayılmasını önlemek için aldığı 
tedbirler arasında, 100’den fazla kişi-
nin bulunduğu her türlü etkinlik, gös-
teri ve protestoyu yasaklamıştı. 

91 kişi hayatını kaybetti  

Başbakan Edouard Philippe basına 
yaptığı açıklamada kafelerin, resto-
ranların, sinemaların, gece kulüpleri-
nin Cumartesi gece yarısı itibariyle 
kapanacağını duyurdu. Başbakan 
Philippe “Mümkün olduğunca top-
lamaktan kaçınmalıyız, arkadaş ve 
aile toplantılarını sınırlamalı, toplu 
taşımayı sadece iş için kullanmalıyız. 
Sadece temel alışveriş ve biraz egzer-
siz için dışarı çıkmalıyız” dedi. Fran-
sa’da 4 bin 480 kişide virüs tespit 
edildiği ve 91 kişinin hayatını kaybet-
tiği belirtildi. DHA 

Fransa’da  
protestolar sürüyor

GEÇEN yıl 15 Mart’ta Yeni 
Zelanda’nın Christchurch 
iki camiye yönelik terör sal-

dırısında hayatını kaybeden 51 kişi bi-
rinci yıl dönümünde anıldı. Anma 
törenine Yeni Zelanda yerlileri Maori-
ler katılarak geleneksel 'Haka dansı' ile 
destek verdi. 
15 Mart 2019’da Yeni Zelanda’nın 
Christchurch kentinin Hagley Park 
bölgesindeki El Nur Camisi ve Lin-
wood İslam Merkezi’ne düzenlenen 
terör saldırısında 51 kişi yaşamını yitir-
mişti. Saldırının kurbanları, bugün dü-
zenlenen törenle anıldı. Yeni Zelanda 
yerlileri Maoriler, El Nur Camisi 
önünde geleneksel Haka dansı ile 
Müslümanlarla dayanışma içinde ol-
duklarını göstererek, birlik ve beraber-
lik mesajları verdi. Saldırının 
kurbanlarının anıldığı törende Maori-
leri temsilen orada bulunan grup söz-
cüsü, barış ve dostluğun önemine 
vurgu yaparak, "Buraya ailemizi bıra-
kıp dostluk ve iyi niyet için Yeni Zelan-
da’nın her köşesinden acınızı 
paylaşmaya geldik. Güzellik, kardeşlik 
ve barış mesajı getirdik. Bizim için 
inanç ayrımı olmaksızın, herkes değer-
lidir ve her can kutsaldır. Acı günü-
nüzde sizlerle birlikte olmayı 
kendimize görev edindik. Göstermiş 
olduğunuz kardeşlik, kabul ve iyi niyet-
ten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" 
ifadelerini kullandı. Desteğe gelenleri 
karşılayan Nur Cami imamı Cemal 
Fouda ve cami yönetimi tarafından, 
dostluk için Haka dansı yapan guruba 
ve diğer ziyaretçiler için camide öyle 
yemeği düzenlendi.  

Yeni Zelanda  
geçmişi unutmadı

Fransa’da koronavirüs salgını 
sebebiyle toplu etkinlik ve  

gösterilerin yasaklanmasına 
rağmen Sarı Yelekliler  
protestolarını sürdürdü.  

Protestocular polisle çatıştı, 
polis biber gazı kullandı

TÜRKİYE ile Rusya arasında 5 
Mart'ta imzalanan İdlib ateş-
kesinde alınan kararlar kapsa-

mında, İdlib yakınındaki M4 kara- 

yolunda Türk-Rus ortak devriyesi baş-
ladı. Rusya Savunma Bakanlığı’na ait 
haber kanalı Zvezda TV’deki habere 
göre, Türkiye ile Rusya arasında 5 

Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alı-
nan kararlar kapsamında, İdlib yakının-
daki M4 karayolunda Türk-Rus ortak 
devriyesi başladı.

İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi başladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 5 bin 
833’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 156 bin 396’ya yükselirken; 73 bin 968 kişi de tedavi edildi.  

Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 294 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 8 bin 608 arttı

VIRUS KURBANI!
5 BIN 833 KISI

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başba-
kanı Ersin Tatar, Türkiye'nin en kritik dönemle-
rinde her zaman Kıbrıs Türk Halkı'nın yanında 
olduğunu belirterek, "Koronavirüs krizi sonra-
sında da anavatanımız Türkiye yanımızda oldu, 
bu bizim için büyük bir güç" dedi. 
Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile koronavi-
rüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek 
hususları ele aldıklarını söyleyen Tatar, "Ana-
vatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 
bizleri arayarak, Kıbrıs Türk halkının yanında 
olduğunu ifade etmiştir. Çok mutlu olduk" dedi. 
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan 
Tatar şunları kaydetti: "Türkiye her zaman Kıb-
rıs Türk halkının yanında olmuştur. Olmaya da 

devam ediyor. Bu bizler için büyük mutluluktur. 
Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Erdo-
ğan, Bakanlar Kurulu olarak koronavirüs ile il-
gili aldığımız önlem kararlarını olumlu buldu. 
Aldığımız kararları takdir etti. Kıbrıs Türk Hal-
kı'nın geleceği ile ilgili, yaşadığı sorunlarla ilgili 
süreçleri yakından izlediğini ifade etti. Korona-
virüs konusunda da her alanda katkı koyulaca-
ğını söyledi. Gerek malzeme gerekse yönetim 
olarak Türkiye'nin yanımızda olacağını belirtti." 
Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkı için önemli bir güç 
olduğunu kaydeden Tatar, "Bu gücü her zaman 
yanımızda hissediyoruz. Halkımızın sağlığı ko-
nusunda bu süreci en iyi şekilde atlatmak için 
çaba harcıyoruz. Hükümet olarak, şu anda tek 
önceliğimiz koronavirüs ile mücadele. Bunun 
dışında bir gündemimiz yok" dedi. 

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
(KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit 
edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.  Sağlık Ba-
kanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan 4 
tetkikten birinin daha pozitif çıktığını 
söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni ko-
ronavirüs vakasının İngiltere’den 
gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu 
belirtti. Otellerde gözlem altında tutu-
lan turistlerden 3’üne yapılan testlerin 
ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık 
Bakanı Pilli, koronavirüs hastalarının 
genel durumun iyi olduğunu, hasta-
nede karantinada tedavilerinin sürdü-
ğünü söyledi. KKTC'de koronavirüs 
teşhisi konulan kişilerin 4'ü turist, 
2'si ise KKTC vatandaşı.

Erdoğan’dan destek geldi KKTC’de vaka sayısı 6

HAARETZ gazetesine konu-
şan ve adı açıklanmayan 
Mavi-Beyaz yetkilisi, Binya-

min Netanyahu’nun liderliğinde kısa 
süreli acil koalisyon hükümetine veya 
dönüşümlü dört yıllık bir koalisyon fik-
rine olumlu baktıklarını vurguladı. Yet-
kili, “Sağ blok ile merkez solun eşit 
şartlar altında yer alacağı veya Mavi-
Beyaz ile Likud’dan (Netanyahu’nun 
partisi) oluşan bir acil hükümete katıl-
maya hazırız.” ifadelerini kullandı. Ne-
tanyahu, dün akşam Kovid-19 ile 
mücadele kapsamında alınan yeni ön-
lemleri açıkladığı basın toplantısında 
salgınla mücadele için acil koalisyon 
hükümetinin kurulması gerektiğini 
söylemişti. İsrail Başbakanı, Mavi-
Beyaz İttifakı’nın başını çektiği merkez 
sol bloku, acil koalisyon hükümetini 
kurmak için görüşmeye davet etmişti. 

İsrail'de 2 Mart'ta yapılan seçimi Ne-
tanyahu'nun partisi Likud 36 milletve-
kili çıkararak önde tamamlarken 
Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-
Beyaz, 120 sandalyeli meclise 33 mil-
letvekili göndererek ikinci sırada yer 
almıştı. Likud'un başını çektiği sağ 
blokta yer alan partilerin milletvekili 
sayısı 58'de kalmış ve koalisyon hükü-
metini kurmak için gerekli 61 sandal-
yeye ulaşamamıştı. 

Duruşması ertelendi 

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun üç 
ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hak-
kında açılan davanın ilk duruşması 
yeni tip koronavirüs nedeniyle ertlendi. 
İsrail Adalet Bakanı Amir Ohana, 
sabah erken saatlerde yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsa-
mında ülkedeki tüm mahkemelerde 

"acil durum" ilan etti. Bu kararla mah-
kemelere, "acil" olanlar dışındaki du-
ruşmaların yapılmaması talimatı 
verildi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 
yer alan İsrail'e bağlı Kudüs Bölge 
Mahkemesi, Adalet Bakanlığının aldığı 
karar doğrultusunda Başbakan Binya-
min Netanyahu'nun üç ayrı yolsuzluk 
dosyası nedeniyle hakkında açılan da-
vanın 17 Mart'ta yapılacak ilk duruş-
masının 25 Mayıs'a ertelendiğini 
duyurdu. İsrail Başsavcısı Avichai 
Mandelblit, 21 Kasım 2019’da üç ayrı 
yolsuzluk dosyası nedeniyle Netan-
yahu hakkında dava açılmasına karar 
vermişti. Netanyahu, bu gelişme üze-
rine, dokunulmazlık için meclise 
başvurmuş ancak muhalefet parti-
lerinin buna yanaşmaması üze-
rine 28 Ocak’ta başvurusunu geri 
çekmişti. Başsavcı Mandelblit, doku-

nulmazlık başvurusunu geri çekmesin-
den saatler sonra Netanyahu hakkın-
daki iddianameyi mahkemeye 
sunmuştu. Görevdeyken hakkında 
dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak 
tarihe geçen Netanyahu'nun duruşma-
sının 17 Mart'ta Kudüs Bölge Mahke-
mesinde yapılması 
kararlaştırılmıştı.

Netanyahu koalisyon arıyor

İsrail Meclisinde  
en büyük ikinci grup 
olan Gantz  
liderliğindeki  
Mavi-Beyaz İttifakı, 
Başbakan Netanya-
hu’nun “acil  
koalisyon hükümeti” 
kurma teklifine 
olumlu yanıt verdi
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AKDENİZ Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Arkeoloji Bö-
lümü Öğretim Üyesi ve 

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva 
İşkan Işık, "Patara antik dönemde Mı-
sır'dan Atina'ya, Rodos'a kadar her coğ-
rafyayla ilişki içinde olan bir kent. 
İmparator Neron'un prestij eseri deniz 
feneri, hamamları ve meclisiyle Patara 
mücevher gibi bir kent." dedi. Işık, An-
talya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin 
2020 faaliyet yılı beşinci olağan toplantı-
sında, "2020 Patara Yılı Geçmişten Gele-
ceğe" başlıklı sunum yaptı. Patara'nın 
Likya ve Anadolu tarihini yeniden yazdı-
ğını belirten Işık, 1981'de Patara'ya gel-
diklerinde bataklıkla karşılaştıklarını, 
kazıya başladıkları ilk dönemlerde verilen 
bir traktörün bile kendilerini çok mutlu 
ettiğini söyledi. 

Bu yıl Patara Yılı 

Işık, son yıllarda ise kazıları teknolojinin 
en son imkanlarını kullanarak yaptıkla-
rını ifade etti. Prof. Dr. Işık, kentin en 
önemli eserlerinden olan yol kılavuz anı-
tının Antalya Müzesi'nde yapılan konser-
vasyon çalışmalarının ardından ait 
olduğu antik kente döneceğini bildirdi. 
Patara'nın Türkiye'nin en önemli antik 
kentlerinden olduğuna işaret eden Işık, 
"Patara Limanı dönemin Anadolu li-
manlarının en önemli limanlarından biri-
sidir. Patara, antik dönemde Mısır'dan 
Atina'ya, Rodos'a kadar her coğrafyayla 
ilişki içinde olan bir kent. İmparator Ne-
ron'un prestij eseri deniz feneri, hamam-
ları ve meclisiyle Patara mücevher gibi bir 
kent." diye konuştu. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılını  
'Patara Yılı' ilan etmişti.

Mücevher gibi  
kent Patara 

HAYDARPAŞA Garı çevresin-
deki arkeolojik kazı alanında 
yapılan çalışmalarda ortaya 

çıkan, "Körler Ülkesi" olarak bilinen 
Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait 
buluntular, bölgenin 2 bin 500 yıllık tari-
hini gözler önüne seriyor. Tarihi Haydar-
paşa Garı istasyon bölgesinde ve 
çevresinde Marmaray çalışmaları sıra-
sında tarihi kalıntılara rastlanması üze-
rine Kültür ve Turizm Bakanlığı adına 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 
Mayıs 2018'de başlatılan kazı çalışması, 
yaklaşık 2 yıldır büyük bir titizlikle devam 
ediyor. Osmanlı, Bizans, Helenistik ve 
Klasik dönemlere ait birbirinden farklı ta-
rihi yapıları içerisinde barındıran alanda 
yapılan kazı çalışmaları, Anadolu'nun 
köklü tarihine ışık tutuyor. Arkeolog, 
müze uzmanı ve işçilerden oluşan 430 
kişi tarafından peronlar, menfez, İbrahi-
mağa ve İbrahimağa manevra bölgelerini 
içine alan yaklaşık 350 bin metrekare 
alanda yürütülen çalışmalarda ortaya 
çıkan buluntular, tarihi 2 bin 500 yıl ön-
ceye uzanan "Körler Ülkesi" olarak bili-
nen Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine 
ait önemli ipuçları veriyor. 

Kadıköy'de  
yatan tarih

UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen 
"İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" 
sözleşmesi kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş 
Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından Nevşehir'in 
Avanos ilçesindeki tarihi Hacı Nuri Bey Kona-
ğı'nda oluşturulan "Kapadokya Yaşayan Miras 
Müzesi", yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeki-
yor. 1900'lü yılların başlarında yapılan, 50 yıl 
öncesine kadar ikamet olarak kullanılan 3 katlı 
konaktaki 16 farklı odada, gelin odası, masal 
salonu, Hacivat-Karagöz oyunu, meddahlık ve 
aşıklık geleneği, sema ile çeşitli sanat ve gele-
nekler ziyaretçilere uygulamalı anlatılıyor. 
NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi 
Bölümü öğrencileri, lisans düzeyinde aldıkları 
teorik bilgileri müzede yaşatarak, hem bölgenin 
kültür, sanat ve geleneklerini turistlere tanıtıyor 

hem de unutulmaya yüz tutmuş birikimin gele-
cek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor. 

Etkileşimi olan bir müze  

NEVÜ Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Adem Öger, haftanın her günü açık olan mü-
zede öğrencilerinin vardiyalı görev yaparak, 
geçmişten geleceğe bir köprü oluşturduklarını 
belirtti. Yaklaşık 8 aydır hizmet veren müzenin, 
Kapadokya'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra 
kültürel zenginliklerinin de yansıtılması bakı-
mından önemli olduğunu vurgulayan Öger, 
şöyle konuştu: "Müzemizin bölgedeki diğer mü-
zelerden farkı, etkileşimli olmasıdır. Müzeyi zi-
yaret esnasında karşılıklı bilgi alışverişi ve 
izlemeye dayalı bir uygulamanın olmasıdır. Mü-
zemizin kuruluş felsefesi; Bölgemizin kültürünü 

gençlerimize, öğrencilerimize aktarmak, diğer 
yandan da bölgeye gelen yabancı turistlere 
Türk kültürünün güzelliklerini yansıtmaktır. Bu-
rada örgün eğitim kurumlarından gelen ziyaret-
çiler, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında olan 
ancak uygulamada göremedikleri geleneksel ri-
tüelleri bu müzede görüyorlar. İkinci önemi ise 
bölgedeki sema, semah, ebru sanatı gibi 
önemli sanatların icrasını da bu müzede turist-
lerin birebir görme fırsatı oluyor." Doç. Dr. Öger, 
müzenin dinamik bir yapıya sahip olduğunu, 
saha araştırmalarında tespit edilen farklı gele-
neklerin de oluşturulan yeni bölümlerde can-
landırıldığını sözlerine ekledi. 

Geleceğe bir köprü 

Müzede görevli öğrencilerden Beyza Ören ise 

okulda öğrendiği bilgileri müzede yaşayarak 
pekiştirdiğini söyledi. Canlı performansla gele-
neklerin yansıtılmasının ziyaretçilere eşsiz bir 
deneyim sunduğunu kaydeden Ören, "Bu müze, 
geçmişten geleceğe bir köprü olma özelliği ta-
şıyor. Farklı odalarda farklı kültürleri canlandırıp 
anlatıyoruz. Türk Halk Bilimi, aslında kendi kül-
türel mirasımızı gelecek kuşaklara taşımamızı 
sağıyor. Herkesin kültürel birikimlerimiz hak-
kında bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyo-
rum. Zira, kendi kültürümüze hakim olmalıyız." 
diye konuştu.

DİNLENME rekorları kıran şarkı-
larıyla müzik dünyasında adın-
dan sıkça söz ettiren Simge, 

'Mış Mış', 'Üzülmedin mi?', 'Prens& Pren-
ses', 'Yankı', 'Ben Bazen', 'Öpücem', 'Yalnız 
başına' şarkılarının dijital mecrada 100 
milyonun üzerinde en çok satan ve stream 
(dijital ortamda dinlenme) izlenme raka-
mına ulaşmasının ardından kendi şarkıla-

rının yanı sıra sahne de seslendirdiği şarkı-
ların akustik hallerini hayranlarının isteği 
üzerine dijital platforma taşıdı. Simge, 
kendi şarkılarının yanı sıra sahnede söyle-
mekten hoşlandığı şarkıların kendi orkes-
trası ile çalınmış hallerini hayranlarının 
yoğun istediği üzerine tek tek müzik sever-
lerle buluşturacağı projesinin adı "Simge 
Akustik Live". 

Ünlü iletişimci Özgür Aras'ın projesi olan 
Simge ‘nin muhteşem yorumu ile "Simge 
Akustik Live"'in ilk olarak müzik severlerle 
dijital platformlarda buluşacak şarkısı 
sözü ve bestesi Ersay Üner'e ait olan "Ne 
Zamandır?". Sahnede farklı şarkıları söyle-
mekten hoşlandığı şarkıları akustik halle-
rini hayranlarının yoğun isteği üzerine 
dijital platformlardan sunacak olan Simge, 

"Mesleğimde kendim içinde bir şeyler  
yapmak istiyorum.  
Bu projeyi kendim için yaptım. Orkestram 
ve tüm ekibimle bana çok güzel bir anı. Bu 
anımı da benim müziğimi sevenlerle pay-
laşmak istedim onlardan da istek gelince' 
diye konuştu. Simge, öte yandan yaz ayla-
rında çıkaracağı yeni bir şarkı için hazır-
lıkta olduğunun müjdesini verdi.

H er eserde farklı bir karakteri canlan-
dıran ve bazen iki saatlik gösteri 
için altı saat makyaj yapılan An-

talya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçı-
ları, ilginç makyaj ve kostümleriyle seyirciyi 
etkisi altında bırakıyor. Her sezonda farklı 
eserleri sahneye koyan Antalya DOB sanat-
çıları, bazen 1500'lü yıllardaki bazen de gü-
nümüzdeki bir karaktere hayat veriyor.  
Gösteri için aylarca çalışan sanatçılar, kos-
tüm giyip, makyaj yapıldıktan sonra bam-
başka biri oluyor. Oyunun başlama 
saatinden saatler önce makyajı yapılan oyun-
cular, bazen yaşadıklarıyla da gülümsetiyor. 
Sanatçılar, aylarca esere birlikte hazırlandık-
ları mesai arkadaşlarını da özellikle yaşlan-
dırma makyajlarından sonra tanımakta 
güçlük çekiyor. İtalyan komik operasının 
önemli eserleri arasında gösterilen Gioacc-
hino Rossini'nin iki perdelik "Sevil Berberi" 
eserine hayat veren Antalya DOB sanatçıla-
rından Sema Çavuşoğlu Suna, her eser için 
aylar öncesinden çalışma yaptıklarını söyledi. 
Gösteride makyajın önemine değinen Suna, 
"Bazen çok ilginç makyajlar yapılıyor. Bir de-
fasında kuş makyajı yapılmıştı, o zaman ken-
dimi gördüğümde çok şaşırmıştım. Su perisi 
karakterinde yaratık gibiydik, kulaklarım siv-
riydi. Makyajdan sonra aynada görünce ken-
dimden korkmuştum." diye konuştu. 

Makyajla zaman tünelinden geçiyoruz 

Tenor Devrim Demirel de kostüm ve makyaj 
sayesinde zaman tünelinden geçerek, farklı 
yüzyıllardaki bir karaktere büründüklerini 
ifade etti. Geceli gündüzlü uzun bir hazırlık 
yaptıklarını vurgulayan Demirel, "Makyajdan 
sonra artık oynayacağım karakter oluyorum. 
Onun düşünceleriyle duygularıyla hareket 
ediyorum." dedi. Sevil Berberi'de "Berta" ro-
lünü canlandıran ve kalp şeklindeki dudakla-
rıyla gülümseten Gülçin Gültekin ise 
peruğundan makyajına, kostümüne kadar 
bazen çok farklı karakterleri canlandırdıkla-
rını bildirdi. Eşinin de opera sanatçısı oldu-
ğunu aktaran Gültekin, "4. Murat eserinde 
eşime başarılar dilemek için kulise gittim. 
Kapıyı çalarken koridordan bir ses geldi. 
Dönüp baktım, tanıdığım birisi değildi. 
Onun eşim olduğunu çok sonra anladım. 
Tüm arkadaşlar gülmüştü. Gerçekten mak-
yajdan sonra çok değişiyoruz. Bazen aynaya 
bakıp, 'Bu ben miyim' diyorum." ifadesini 
kullandı. Aynı eserde "Fiorello"yu ve "Subay"ı 
canlandıran Baturalp Bilgili, gösteri boyunca 
üç, dört defa makyajının değiştiğini belirte-
rek, "Bu eser için 45 dakika sahnede kalıyo-
rum ama makyajım 1,5 saat sürüyor. 
Makyajın içerisinde olmak oyuncuya bam-
başka bir bağımsızlık duygusu veriyor." diye 
konuştu. HABER MERKEZİ

Simge yeniden hayranlarının karşısında

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, bölgenin kültür ve geleneklerinden  
örnekler "Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi"nde görevlilerce uygulamalı olarak gösteriliyor

Her oyunda farklı bir karaktere 
hayat veren ve bazen iki saatlik 
gösteri için altı saat makyaj yapılan 
Antalya Devlet Opera ve Balesi  
sanatçıları, renkli yüzleri ve  
performanslarıyla seyirciyi etkiliyor 

MAKYAJLA  
DEGISEN YUZLER

HER sanatçıya yeni bir karakter çizen makyöz 
Tülay Polatay ise 10 yıldır mesleğini yaptığını, 
boyalarla uğraşmanın, insanların yüzünü ka-
rakterden karaktere değiştirmenin kendisini 

mutlu ettiğini söyledi. Her makyajı özenle ya-
pıldığını anlatan Polatay, şunları kaydetti: 
"Makyaj ne kadar gerçekçi olursa sanatçı, yeni 
karakterine o kadar iyi bürünüp, adapte olabili-

yor. Bazı makyajlar 10 dakika sürerken, bazıları 
saatlerce sürebiliyor. Eser sahnelenirken bazı 
oyuncuların makyajını dört kez değiştirdiğimiz 
oluyor. Üç dakikada silip, bambaşka role dön-

üştürüyoruz. İki saatlik gösteri için bazen altı 
saat makyaj yapıyoruz. Plastik makyaj için 15 
gün önceden hazırlıklara başlıyoruz, kişinin yü-
zünü çalışıyoruz, döküm yapıp, kurutuyoruz." 

15 gün önceden hazırlıklara başlıyoruz

Gelenekler hala yaşatılıyor

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi 

ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. 
Havva İşkan Işık, "İmparator 

Neron'un prestij eseri deniz feneri, 
hamamları ve meclisiyle Patara 
mücevher gibi bir kent." dedi 
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Kumburgaz  
ezdi geçti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5 maçtır galip 
gelemeyip Play-Off hattının dışında kalan 
Fethiyespor, evinde öne geçtiği karşılaş-
mada Büyükçekmece Tepecikspor'a da tes-

lim oldu: 2-3. İlçe Stadı'nda oynanan karşı-
laşmada ev sahibi ekibin gollerini 27'nci 
dakikada Turgay, 47'nci dakikada penaltı-
dan Tolunay atarken konuk ekip Berkay'ın 7, 

71 ve 90'ıncı dakikalardaki golleriyle galibi-
yete ulaştı. Bu skorla Fethiyespor 38 pu-
anda kalırken, Büyükçekmece Tepecik 41 
puanla Play-Off yarışına ortak oldu.  

Büyükçekmece Tepecik, Fethiye’ye yenildi 

GÜZELCE Turgay Şeren Stadı’nda oy-
nanan maçın 90 dakikasında etkili bir 
oyun ortaya koyan Mavi Beyazlılar ilk 
yarısını 4-0 önde kapattığı maçtan 6-1 
galip ayrılarak ikide iki yaptı. Özgür ve 
Furkan’ın 2’şer golle yıldızlaştığı 
maçta ev sahibi ekibe farklı galibiyeti 
getiren diğer golleri de Yiğit ve Doğu-
kan attı. Konuk takımın şeref golü ise 
Erdem Nayır’dan geldi.  Bu sonuçla 
Kumburgaz ikide iki yaparak 6 puanla 
zirvenin yeni sahibi olurken Değir-
menköy 1963 de ikinci hafta sonunda 
da puanla tanışamadı. Kumburgazs-
por Kulüp Başkanı Mustafa Umut 
Yontucu karşılaşmayı Güzelcespor 
Kulüp Başkanı Tamer Canbaz’la bir-
likte izledi. 

Geleceği parlak 

Kumburgazspor Altyapı Antrenörü 
Can Polat 6-1 kazandıkları Değir-
menköy 1963 maçının ardından yap-
tığı değerlendirmede kendileri için 
önemli olanın oyuncu yetiştirmek ol-
duğunu söyledi.  Polat, önümüzdeki 
sezon daha fazla kategoride ligde mü-
cadele edeceklerini belirterek “Seneye 
U 11 ve U 13’ü de kuracağız. Hedefi-
miz A takıma oyuncu yetiştirmek.” 
ifadesini kullandı.

Kavacık  
darbe aldı

SAL Klasman B Grubunda ikinci 
hafta müsabakasında Kavacıkspor, 
İstanbul Bayburt önünde sahadan 2-1 
yenik ayrılarak yine puanla tanışa-
madı. 
Sarıyer Belediyesi Çayırbaşı Stadı’nda 
oynanan maçta sahadan galibiyetle 
ayrılan İstanbul Bayburt da üst üste 
ikinci maçından da galibiyetle ayrıla-
rak zirveye oturdu. Dk.31 İstanbul 
Bayburtspor’da sağ taraftan kullanı-
lan korner atışından gelen topa ön 
direk yönünde etkili bir kafa vuruşu 
yapan Müslüm takımını 1-0 öne ge-
çirdi. Dk.62 Kavacıkspor atağı sağ ka-
nattan gelişti sola açılan topla 
buluşan Adem’in vuruşunda top sa-
vunmaya da çarpıp Kaptan Bedri 
Güntay’ın önünde kaldı. Onun da 
düzgün yerden vuruşunda top filelerle 
buluşunca durum eşitlendi: 1-1. 
Dk.68 Sağ kanattan ceza alanında 
topla buluşan Ozan savunmanın mü-
dahalesine karşın yaptığı vuruş ile ta-
kımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. 

Maça dair bilgiler 

Stat: Sarıyer Belediyesi Çayırbaşı 
Stadı 
Hakemler: Cihan Ataş-Ahmet Mert 
Cam-İlyas Samet Yelen / 4.Hakem 
Kadir Akpınar 
Kavacıkspor: Yılmaz xx, Salihcan xx, 
Hasan Emre xx, Hasan Gündoğdu xx, 
Abdurrahman xx, Bedri xx, Ümit xx, 
Mahmut xx, Kerim xx, Adem xx 
Yedekler: Taha-Mehmet-Emre-İbra-
him-Tarık-Samet Bahça-Mert 
Antrenör: Murat Yılmaz 
İstanbul Bayburtspor: Hamza xx, 
Barış xx, Tolga xx, Eyüp xx, İlker xx, 
Davut xx, Ozan xx, Fatih xx, Şener xx, 
Gökhan xx, Müslüm xx 
Yedekler : Fırat-Umut-Tolgacan-
Murat-Umutcan-Oğuz-Sergen 
Antrenör: Temel Altuntaş 
Goller: Dk.31 Müslüm, Dk.62  
Bedri Güntay, Dk.69 Ozan

S üper Lig'in 26. haftasında Yukatel 
Denizlispor-Gençlerbirliği karşılaş-
ması 1-0 tamamlandı. Karşılaşmanın 

2. dakikasında sol kanattan gelişen Gençler-
birliği atağında topla buluşan Halil İbrahim 
topu arkadaşı Candeias'a verdi. Candeias'ın 
rakip ceza sahasına yaptığı ortada topu 
Oğuz Yılmaz uzaklaştırdı. 9. dakikada Ais-
sati'nin pasında topla buluşan Recep Ni-
yaz'ın uzak mesafeden attığı şutta kaleci 
topu eliyle uzaklaştırdı. 14. dakikada Bar-
row'un kullandığı köşe vuruşunda kalecinin 
uzaklaştırmak istediği topla buluşan Rodal-
lega'nın vuruşunda meşin yuvarlak Halil İb-
rahim Pehlivan'a çarparak kornere çıktı. 36. 
dakikada Recep Niyaz'ın attığı şutta top az 
farkla üstten dışarı gitti. Karşılaşmanın ilk 
yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarı hakemin 
işaretiyle başladı. Karşılaşmanın 51. dakika-
sında Recep Niyaz'ın kaleye şutunda kaleci 
Nordfeldt topu kornere çeldi. Zeki Yav-
ru'nun köşe vuruşunda altıpasta topa yükse-
len Rodallega'nın kafa ile vuruşunda ise top, 
yandan dışarı çıktı. 54. dakikada ev sahibi 
ekip öne geçti. Onazi'nin sağ kanatta hava-
dan yaptığı pasta Rodallega çizgiye yakın 
bir noktada gelişine yaptığı vuruşla topu ağ-
larla buluşturdu: 1-0 64. dakikada sol ka-
nattan Barrow'un pasında topla buluşan 
Aissati'nin kaleye şutunda meşin yuvarlak 
kaleciden döndü. Aissati'nin ikinci kez vur-
duğu top üstten auta gitti. 88. dakikada 
Candeias'ın köşe vuruşunda topa yükselen 
Ramos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı 
kaleci kornere çeldi. Karşılaşma, Yukatel 
Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

Sakatlıklara rağmen kazandık  

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği 
Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Yukatel 
Denizlispor'un teknik direktörü Bülent 
Uygun, sakatlarına rağmen kazanmayı bil-
diklerini söyledi. Uygun, Denizli Atatürk 
Stadı'nda oynanan maçın ardından düzen-
lenen basın toplantısında, evlerinde elde et-
tikleri galibiyet dolayısıyla sevinçli 
olduklarını belirtti. Galibiyeti seyircilerine 
hediye ettiklerini kaydeden Uygun, "Onlar 
dualar ederek ve evlerinin çatılarına çıkarak 
bize sevgilerini gösterdiler, armalarına des-
tek verdiler. Bu galibiyetimiz onlara arma-
ğan olsun. Bizim için insan çok önemli. 
Devletimiz her türlü tedbiri en güzel şekilde 
alıyor. Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koro-
navirüse (Kovid-19) rağmen biz ülkemizde 
alınan tedbirlerle inşallah çok kısa zamanda 
bu işin üstesinden geleceğimize inanıyo-
rum." değerlendirmesinde bulundu. Genç-
lerbirliği'nin çok iyi bir takım olduğunu 
vurgulayan Uygun, şöyle devam etti: "Raki-

bimizin gayet başarılı bir profili olmasına 
rağmen, onları iyi analiz ettik. Üst sıralara 
tekrar tırmanabilmek ve kaos ortamından 
çıkmak için 3 puan çok önemliydi. Evimizde 
3 puanı kazandık. Tüm futbolcularımı kut-
luyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği 
gösterdiler. 7 futbolcumuzun sakatlığına 
rağmen kazanmasını bildik. İnşallah önü-
müzdeki Demir Grup Sivasspor maçına ha-
zırlıklarımızı yapacağız. Milli maç arasında 
sakatlarımız düzelecek ve daha da iyi bir 
Denizlispor'u izletmeye çalışacağız."

Beylikdüzü  
hükmen galip

U 19 B Ligi 1.Grupta sezonun flaş  
takımlarından Kumburgaz,  

ev sahibi olarak çıktığı maçta  
Değirmenköy 1963'e şans tanımadı, 

rakibini 6-1'le geçti

Akdeniz rüzgarı
4. DAKİKADA sol kanatta topla buluşan 
Morais, ceza sahası içine girdiği an şu-
tunu çekti. Sol direğe çarparak içeriye 
dönen top Gaziantep FK'li futbolcu Ka-
yode'ye çarparak dışarı çıktı.  18. daki-
kada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK 
atağında, Güray Vural'ın arka direğe or-
tasında, Kayode'nin boş pozisyonda 
kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 26. 
dakikada Bakasetas ile gelişen atakta 
ceza sahasında topla buluşan Cisse 
meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak 
VAR incelemesi sonrası gol, Alanyas-
porlu futbolcunun topu koluyla kontrol 
ettiği gerekçesiyle iptal edildi. 42. daki-
kada Bakasetas'ın sağ kanattan kullan-
dığı serbest vuruşta Tzavellas, topu 
kafayla içeriye gönderdi. Cisse, müsait 
pozisyonda yükselerek kafayla yerden 
sektirerek meşin yuvarlağı ağlara gön-
dermek istedi. Kaleci Günay Güvenç'ten 
seken topa ayak koyan Caulker takımını 
öne geçirdi: 1-0. 

İkinci yarı goller kaçtı 

47. dakikada Morais'in sol kanattan 
yaptığı ortada, ceza sahası içinde meşin 
yuvarlağa Güray Vural gelişine vurdu; 
top üstten dışarı çıktı. 69. dakikada sağ 
kanattan Oğuz Ceylan'ın Alanyaspor 

ceza sahasına yaptığı ortada top savun-
madan sekerek sağ çaprazdaki Kayo-
de'nin önüne düştü. Bu futbolcunun 
vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı 
çıktı. 86. dakikada sağ kanattan gelişen 
Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan'ın 
ceza sahasına yaptığı ortada, Muham-

met Demir'in kafa vuruşunda top üstten 
dışarı çıktı. 90. dakikada Salih Uçan ile 
hızlı gelişen atakta Emircan Altıntaş, ka-
leci ile karşı karşıya kaldı. Emircan'ın vu-
ruşunda top az farkla dışarı çıktı. 
Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 
1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'u sahasında 1-0 mağlup 
etti. Akdeniz temsilcisi bu skorla üst sıralara tırmanma hedefini sürdürdü 

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor konuk ettiği  
Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda bulduğu golle geçti

TEK GOLLE 3 PUAN GELDI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Ham-
zaoğlu, maçı kaybettikleri için üzüntülü ol-
duklarını ifade etti. Maçın başından sonuna 
kadar üstün oynayan bir Denizlispor oldu-
ğunu belirten Hamzaoğlu, "Zaman zaman 
belki beraberliği yakalayacak birkaç pozisyo-
numuz olsa da Denizlispor bizden daha 
iyiydi. Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. 
Onları tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftaya 
en iyi şekilde hazırlanıp, burada kaybettiği-

miz puanları İttifak Holding Konyaspor ma-
çında telafi etmeye çalışacağız. Maçla ilgili 
söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Çok iyi 
oynamadık, bu bir gerçek." şeklinde konuştu.

Çok iyi oynamadık 

U 19 A Liginde şampiyonluk mücade-
lesi veren Beylikdüzüspor, bu hafta ra-
kibi Kağıthane sahaya çıkmayınca 
hükmen 3-0 kazandı.  
Kavaklı Hasan Doğan Stadı’nda oy-
nanması gereken maçı başlama saa-
tine kadar tam kadro bekleyen 
Beylikdüzüspor hakemlerin esami 
kontrolünün ardından 3 puanı cebine 
koydu. Bunun üzerine Beylikdüzüs-
porlu futbolcular rakibi sahaya gelme-
yince kendi aralarında çift kale maç 
yaparak günü tamamlamış oldu.



SÜPER Lig ekiplerinden 
Demir Grup Sivasspor'un tek-
nik direktörü Rıza Çalımbay,  

yaptığı açıklamada, Süper Lig'de kalan 9 
haftadaki maçların tüm takımlar için 
önemli olduğuna vurgu yaptı. Kırmızı-be-
yazlı ekibin de kalan haftalarda telafisi ol-

mayan maçlar oynayacağını aktaran Ça-
lımbay, "Sivasspor olarak Antalyaspor 
maçıyla başlayan final maçları oynayaca-
ğız. Bunun farkındayız." dedi. Çalımbay, 
tüm takımların aynı durumda olduğunu 
vurgulayarak, şunları kaydetti: "Herkes te-
lafisi olmayan maçlar oynayacak. Bizim 
ilk maçımız Antalyaspor ile çok zor geçe-
cek. Çünkü Antalyaspor ligin ilk yarısın-
daki Antalyaspor değil. Yeni transferleri 
var, yeni kadrosu var. Onun için de zor bir 
maç olacak. Tek amacımız, buradan iyi 
bir şekilde dönmek, başka bir düşüncemiz 
yok. Eğer yukarıda devam etmek istiyor-
sak bu maçları çok iyi şekilde bitirmemiz 
gerekiyor." 

Seyircisiz oynanması çok zor olacak 

Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle spor müsabakalarının 
nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması 
kararını da değerlendirdi. Taraftarın 
önemli bir güç olduğunu söyleyen Çalım-
bay, bu durumun deplasman takımları için 

bir avantaj olduğunu ifade etti. Çalımbay, 
spor müsabakalarının seyircisiz oynanması 
kararına herkesin saygı duyması gerektiğini 
aktararak, sözlerini şöyle tamamladı: "An-
trenman öncesinde takımla toplantı yap-
tım. Doktorumuzu çağırdık, bilgi verdi. 
Yurt dışına gidecek arkadaşlarımızla ilgili 
konuştu. Önümüzdeki hafta eğer milli maç 
oynanırsa lige ara verilecek. Mecbur o 
arada tatil olacak, onlar da gitmek isteye-
cekler. Onun için onlara sakıncalarını söy-
ledik, oradaki başka türlü şeylerle 
karşılaşabileceklerini söyledik. Bunların 
hepsini arkadaşlarımıza anlattık. Tesisimizi 
dezenfekte ettireceğiz. Yani ne gerekiyorsa 
hepsi yapılır, bu olağanüstü bir durum ve 
saygı duymak gerekiyor. Tabii ki seyircisiz 
oynamak iyi bir şey değil, bir hazırlık maçı 
havası gibi olabilir. Onun için o maçlara 
daha iyi konsantre olunması gerekiyor. Se-
yircisiz oynanması bazı takımlar için çok 
zor olacak. Çünkü seyircinin desteğiyle 
yüzde 100 kazanılan maçlar oluyordu. 
Ama herkes bundan mahrum olacak."
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Göztepe  
galibiyeti unuttu 

Her mac bir final
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay,  
ligde kalan maçların tüm takımlar için final niteliğinde olduğunu söyledi.

İ ttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 
26. haftasında konuk ettiği Fenerbah-
çe'yi 1-0 yendi. 49. dakikada Isla'nın 

sağ kanattan ortasına Zajc'ın kafa vuru-
şunda, top üstten auta gitti. 58. dakikada 
Skubic'in sağdan ortası sonrası ceza sahası 
içinde Bajic'in dokunuşunda, meşin yuvar-
lak direk dibinde az farkla yandan auta çıktı. 
61. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasına 
yükselen Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda, 
top üstten auta gitti. 67. dakikadaki Fener-
bahçe atağında Deniz Türüç'ü düşüren 
Skubic, ikinci sarı karttan kırmızı kartla 
oyundan atıldı. Bu pozisyonda hakem Hü-
seyin Göçek, karara itiraz eden teknik direk-
tör Bülent Korkmaz'a da sarı kart gösterdi. 
77. dakikada Deniz Türüç ile girdiği ikili 
mücadelederakibini düşüren Ömer Ali Şahi-
ner, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun 
dışı kaldı. Kalan bölümde gol olmadı ve ev 
sahibi İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi ta-
mamladığı müsabakayı 1-0 kazandı. 
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi 
konuk eden İttifak Holding Konyaspor, ilk 

yarıyı 1-0 önde tamamladı. 16. dakikada sağ 
kanattan Skubic'in ortasında iyi yükselen 
Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, kaleci 
Harun Tekin topu çizgiden çıkardı. VAR'dan 
gelen uyarı üzerine hakem Hüseyin Göçek 
oyunu devam ettirdi. 24. dakikada sağ ka-
nattan Shengelia'nın yaptığı ortaya ceza sa-
hası içinde Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, 
meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti. 
42. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ 
kanattan Skubic'in ortasında Jailson'un ka-
fasından seken topa Bajic'in bekletmeden 
sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 
1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 
1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

En kötü serisi 

Bu sezon ligde son galibiyetini 25 Ocak'ta 
Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 yenerek 
alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 7 lig ma-
çında 4 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı. Son ola-
rak İttifak Holding Konyaspor'a yenilerek, 
galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Fener-
bahçe, 2003 yılından bu yana ilk kez böyle 

bir seriyle karşı karşıya kaldı. Fenerbahçe, 
2002-2003 sezonunda 9 maçlık kazana-
mama serisine imza atmıştı. Sarı-lacivertli-
ler, 23 ila 30. haftalarda 8 maç üst üste galip 
gelemezken, bu süre içinde bir de erteleme 
maçını kazanamadı ve tarihinin en uzun ka-
zanamama serisini yaşadı. 

Kötülükte rekora gidiyor 

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç daha kaza-
namazsa tarihinin en kötü rekorunu egale 
etmiş olacak. 2002-2003 sezonunda 9 maç 
üst üste kazanamayarak bu alandaki en 
kötü istatistiğine sahip olan sarı-lacivertliler, 
Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa'yı da 
yenemezse bu rekorunu egale edecek. 

Geçen sezondan bile kötü 

Fenerbahçe, tarihinin en kötü dönemlerin-
den birini geçirdiği geçen sezon bile bu 
kadar uzun süre galibiyete hasret kalma-
mıştı. Geçen sezon ligi 46 puanla 6. sırada 
tamamlayan sarı-lacivertliler, en fazla üst 
üste 6 maç galip gelememişti.

Süper Lig'deki kötü gidişatı dindiremeyen Fenerbahçe, Konyaspor'a da mağlup olarak 
son 17 yılın en uzun kazanamama serisine imza attı

FENERBAHÇE, resmi maçlarda 11 Şu-
bat'tan bu yana taraftarlarına galibiyet 
sevinci yaşatamadı. Son galibiyetini Ziraat 
Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 11 
Şubat'ta TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelis-
por karşısında 1-0'la alan sarı-lacivertli-
ler, daha sonra 6 resmi maç yaptı. Biri 
kupa, 5'i lig maçında çıkan Fenerbahçe, 
bu sürede 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı. DHA 

11 Şubat'tan bu 
yana galibiyeti yok 

Süper Lig'de deplasmanda  
Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan  

Göztepe, gol atamadığı son 
 3 karşılaşmayı da kaybetti

O ESKI HALINDEN 
ESER YOK SIMDI!

FRAPORT TAV Antalyaspor'da forma 
giyen Sinan Gümüş, "Sivas maçı bizim için 
çok önemli. 7 maç üst üste kaybetmedik. 
Bu maçı da kazanmak istiyoruz" dedi. Her 
maçta gol atıp, asist yapmak istediğini vur-
gulayan Sinan Gümüş, milli takıma çağırıl-
mak istediğini de söyledi. Süper Lig Cemil 
Usta Sezonu 26'ncı haftasında Fraport-
TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivass-
por, yarın saat 20.00'de Antalya 
Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı 
Özgür Yankaya yönetecek. Teknik direktör 
Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıkla-
rına devam eden Fraport-TAV Antalyaspor, 
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmala-
rını sürdürüyor. Antalya temsilcisinde son 
haftalarda performansı ile dikkati çeken 
Sinan Gümüş, ligde oynadığı 6 maçta, 1 
asist ve 3 gol atarak takımına katkı sağladı. 
Ligde oynadıkları 7 maçı kaybetmediklerini 
vurgulayan Sinan Gümüş, Demir Grup Si-
vasspor maçının kendileri açısından çok 
önemli olduğunu belirtti. Demir Grup Si-
vasspor karşılaşmasıyla takımının zorlu 
maçlar oynayacağı önemli haftalara başla-
dıklarını anlatan Sinan Gümüş, "Sivas 
maçı bizim için çok önemli. 7 maç üst üste 
kaybetmedik. Bu maçı da kazanmak istiyo-
ruz. Zor bir fikstür bizi bekliyor. O yüzden 
bu başlangıç bizim için çok önemli. Sonra 
Beşiktaş deplasmanı var. Ardından milli 
takım arası var. O yüzden iyi hazırlanıp 
Sivas maçına çıkacağız. Kendi evimizde 3 
puan kazanmak istiyoruz" dedi.

Antalyaspor da iddialı 

SÜPER Lig'de ikinci dev-
reye üst üste Antalyaspor 
(3-0) ve Beşiktaş (2-1) gali-

biyetleriyle başlayan Göztepe, Yukatel 
Denizlispor'la 1-1 berabere kaldı. 
Hava şartlarından dolayı 21. haftada 
Çaykur Rizespor'un İzmir'e geleme-
mesinden dolayı bu müsabakası erte-
lenen sarı-kırmızılı ekip, İttifak 
Holding Konyaspor'u 3-1'lik skorla 
geçtikten sonra konuk ettiği Gaziantep 
FK ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe 24. 
haftadan itibaren deplasmanda Hes 
Kablo Kayserispor'a 1-0, İzmir'de Me-
dipol Başakşehir'e 3-0 ve dün de İstan-
bul'da Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. 
Son 4 maçtır galip gelemeyen ve 3 
müsabakadır puan alamayan sarı-kır-
mızılı ekip, 26. haftayı 34 puanla geçti. 

3 maçtır gol atamıyor 

Ligde son golünü Gaziantep FK ma-
çında 71. dakikada Cameron Jerome 
ile bulan sarı-kırmızılı ekip ligde 289 
dakikadır gol atamıyor. İzmir temsilcisi 
sezon başında 436 dakika gol ürete-
memişti. Göztepe, 21. hafta erteleme 
maçında 17 Mart Salı günü Çaykur 
Rizespor'u konuk edecek.

Boksta  
hedef en iyisi

TÜRKİYE Boks Federasyo-
nunun Kastamonu'daki 
Kadıdağı Kamp Merke-

zi'nde gerçekleştirdiği çalışmalarını ta-
mamlayan Boks Milli Takımı, 
organizasyonun düzenleneceği İngilte-
re'ye gitti. Milli sporcuların erkeklerde 
8 sıklette madalya mücadelesi vereceği 
organizasyonda Batuhan Çiftçi (52 
kilo), Hakan Doğan (57 kilo), Tuğrul-
han Erdemir (63 kilo), Necat Ekinci 
(69 kilo), Serhat Güler (75 kilo), Bay-
ram Malkan (81 kilo), Mücahit İlyas 
(91 kilo), Eren Uzun (+91 kilo) ringe 
çıkacak. Erkek Milli Boks Takımı'nın 
Başantrenörü Reymundo Zamora 
Nunez, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, son iki yıldır büyük tempoyla 
olimpiyatlara hazırlandıklarını söyledi. 
Sporcuların performansından mem-
nun olduğunu dile getiren Nunez, 
"Tüm ülkeler oraya madalya almak 
için gelecek. Bunun için mücadele ede-
cek. Londra'daki kalifikasyonda en iyi-
sini yapmayı hedefliyoruz." dedi. 

Vizeyi alıp geleceğiz 

Tecrübeli boksörlerle mücadele ede-
ceklerine işaret eden Nunez, "Zor ge-
çeceğini hepimiz biliyoruz ama bizim 
hazırlıklarımız da bu durumda çok iyi. 
Beklentimiz 3-4 kalifikasyon almak. 
Daha sonra dünya kalifikasyonuna 
bakacağız." ifadesini kullandı. Milli 
boksör Hakan Doğan ise Londra'daki 
elemelere çok iyi hazırlandıklarını an-
lattı. Takım halinde moral ve motivas-
yonlarının üst seviyede olduğunu 
vurgulayan Hakan, "Türk bayrağının 
ne kadar şerefli, şanlı bir bayrak oldu-
ğunu göstereceğiz. Türk olmak çok 
farklı bir şey. Bir Türk dünyaya bedel-
dir. Biz bunu göstereceğiz. İnşallah 
takım halinde vizeleri alıp geleceğiz." 
diye konuştu. Milli boksör Bayram 
Malkan da kilosunda seri başı oldu-
ğunu belirterek, "Güzel bir kamp geçir-
dik. Elimizden gelenin en iyisini 
yaparak ülkemizi olimpiyatlarda temsil 
etmek için vizeyi alacağız." dedi.
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

İ stanbul'un bir çok ilçesinde tez-
gah kuran 30 yaşındaki Özgür
Doğru, 15 yıldır pazarcılık yapı-

yor. Doğru, tezgah kurduğu pazarlar-
daki arkadaşlarıyla beraber Survivor
adasını aratmayan bir parkurda yarış-
tıkları anların videosunu sosyal
medya hesabından yayınladı. Binlerce
kişi tarafından paylaşılan videonun
ardından Özgür Doğru, fenomen ha-
line geldi. Pazar tahtaları, tezgahlar,
meyve-sebze kasaları ve terazilerden
oluşturdukları parkurda ödül yemeği
için yarışan pazar esnafı müşterilerin
de ilgi odağı oldu. 

15 yıldır pazarcılık yapıyor

Özgür Doğru "15 Yıldır pazarcılık ya-
pıyorum. Hayatımız monoton hale
gelmeye başladı. Yaptığımız işten sıkıl-
mamak için, arkadaşımla birlikte
böyle bir şey yapmaya karar verdik.
Güne daha enerjik başlıyoruz. Yaptı-
ğımız işten daha çok keyif almaya
başladık. Baktık ki insanların dikkatini
çekmeye başladık. İnsanlar beğendi ve
bizden bunun devamını çekmemizi is-

tedi. Biz de bu duruma sevindik. On-
ları mutlu etmek istedik. Ülke olarak
şu aralar gülmeye hasret kaldık. Eli-
mizden geldiğince onlar için bir şeyler
yapmaya başladık. Böyle bir şey ola-
cağını tahmin etmiyorduk. Gülmek
için çektik. Farkında olmadan sosyal
medyada hızla büyümeye başladı.
Çok gelen müşteriler oluyor. 'abi seni
internette izledik, yaptığınız iş çok
güzel devam edin' diye çok ilgi görü-
yoruz. Her kurduğumuz pazarda
imkan bulunca parkur kuruyoruz ve
yarışıyoruz. Ama kolay değil, video
çekerken ufak tefek yaralanmalar olu-
yor. Yarışmanın sonunda kendimize

bir hedef belirliyoruz. Ödül koyuyoruz.
Bugün ki yarışmanın ödülü bir tas ki-
viydi." dedi.

Pazara gidip video çekelim

Nihat Akgün ise, "Özgür bir ay önce
bana video çekelim dediğinde çok
sıcak bakmamıştım. Bir kaç video çek-
tikten sonra baktık ki insanların çok il-
gisini çekti. Çok güzel tepkiler aldık.
Bunları görünce bu işe daha önem
verdik. Güne daha enerjik başladık.
Bizim için de çok iyi oldu. Artık pazara
gelirken, Özgür'le birbirimizi arıyoruz.
Bir an önce pazara gidip 'video çeke-
lim' diyoruz." dedi. DHA
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Türkiye Golf Federasyonu’nun
resmi turnuvası olan “Seba-
hat Özaltın Ladies Golf Tur-
nuvası”, 8-13 Mart tarihleri
arasında, Türkiye’nin tek
“45 Delikli Golf Tesisi”
ünvanına sahip, uluslar-
arası standartlarda di-
zayn edilen Gloria Golf

Kulübü sahalarında kadın golf-
çüleri ikinci kez bir araya getirdi.
Gecede, turnuvanın birincisi
olan Beyhan Benardete kupasını
Sebahat Özaltın’ın elinden aldı.
Bu yıl turnuvaya Türkiye, 
Ukrayna, İngiltere, Fransa, 
Almanya ve  İsveç’ten 100
sporcu katıldı.16 MART 2020 PAZARTESİ www.gazetedamga.com.tr 

Turnuvanın en iyileri ödül aldı

Pazarda
survIvor!
Pazarda
survIvor!
Pazarda
survIvor!
Pazarda
survIvor!
Pazarda
survIvor!
Pazarda
survIvor!

Hepimize enerji veriyor
Başka bir pazar esnafı ise
"Güne enerjik başlıyoruz. Eğle-
niyoruz. Aramızda ödül koyuyo-
ruz. Kivi oluyor, ceviz oluyor. Her
hafta sabahları yapıyoruz. Müş-
terilerimizden de güzel tepki

alıyoruz." dedi. Pazara alış ve-
rişe gelen bir kişi "Ben buraya
yakın bir yer de oturuyorum. Her
Salı burada pazar kurulduğunda
arkadaşların yarışını izlemeye
geliyorum" dedi.

15 yıldır pazarcılık
yapan Özgür 

Doğru, Survivor
yarışmasındaki gibi,
pazar tahtaları, tez-

gahlar, meyve-sebze
kasaları ve terazilerden

oluşturduğu parkurda
arkadaşlarıyla 

yaptığı yarışma video-
sunu sosyal medya

hesabından paylaşınca
fenomen oldu


