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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

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

Tanrının verdiği
güzellikler ve biz

Utku KIZILTAN SAYFA 7

Hayırdır! 
Ne darbesi?

Hüseyin ŞENGÜL SAYFA 9

Öpüldünüz
beyler...

Bahadır SÜGÜR

AK Parti Grup Başkanvekili
Mehmet Muş, yeni torba yasa

teklifiyle ilgili, "Vazife ve harp malulü
gazilere 2'nci maaş bağlanacak.
Doğal afetlerde doğal gaz ve elektrik
borçlarını bir yıl
erteliyoruz. Tür-
kiye'de ikamet
etmeyen, yurt
dışında doğan
orada yaşayan
ve süresiz
oturma izni olan
gençlerimizin
çalışma şartını
kaldırıyoruz"
dedi. I SAYFA 7

ç

Gazilere 2. maaş 
bağlanacak

Mehmet Muş

Esenler Turgut Reis
Mahallesi'nde 10 gün

önce sokak üzerinde yan
yana bulunan bodrum kattaki
3 daireyi lağım suyu bastı.
Dairelerin yarısına kadar
dolan lağım suları sebebiyle
zor anlar yaşayan daire sa-
hipleri, olay sonrasında lağım
suyunu tahliye ederek bin-

lerce lira harcayarak dairele-
rini temizledi. Ancak 10 gün
sonra gece saatlerinde bod-
rum katta bulunan 3 daireyi
tekrar lağım suyu bastı.
Banyo gideri, tuvalet ve du-
vardan dairelere dolan kana-
lizasyon suyu tadilatı biten
daireleri tekrar kullanılmaz
hale getirdi. I SAYFA 9
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YENİ TORBA YASA GELİYOR

İstanbul Havalimanı'nda
'Akıllı taksi uygulaması' Kül-

tür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'un katılımıyla düzenlenen tö-
renin ardından hayata geçirildi.
Bakan Ersoy, "Korsan taşımacılığın
önüne geçmek
için gerekli kanun
düzenlemeleri
yapıldı. Ancak
biz ne yaparsak
yapalım, önce siz
kendinize yatırım
yapacaksınız
sonra mekanı-
nıza yatırım ya-
pacaksınız" dedi.
I SAYFA 8
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Korsana karşı
akıllı taksi

Mehmet Nuri Ersoy

KENDİNİZE YATIRIM YAPIN

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, TÜRGEV'E toplam

değeri 165 milyon lira olan 5 taşın-
maz verildiğini iddia etti. TÜRGEV
Genel Müdürü Oktay Altındiş ise 3
kez İBB'ye başvuruda bulunmalarına
rağmen söz konusu taşınmazların
neler olduğunu bir türlü öğreneme-
diklerini söyledi.
Altındiş ayrıca
TÜRGEV'e tah-
sis edildiği iddia
edilen Beyoğlu
Örnektepe Ma-
hallesi'ndeki bi-
nanın da hiçbir
zaman kendile-
rine tahsis edil-
mediğini belirtti.  
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İBB, bize hiçbir 
bilgi belge sunmadı

Oktay Altındiş

TÜRGEV’DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Genel Başkanı kendi-
sine 500 bin TL'lik dava açan

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında
5 kuruşluk karşı dava açtı. FE-
TÖ'nün siyasi ayağı polemiğinde
Erdoğan Kılıçdaroğlu hakkında, 
Bu şahıs son günlerde FETÖ'nün
siyasi ayağı diye esip gürlemeye
başladı. Kılıçdaroğlu bize çamur

atmaya çalışır-
ken elinde ça-
murla
yakalanmıştır.
FETÖ'nün en
önemli siyasi
ayağı bizatihi
Kemal Kılıçda-
roğlu'nun ken-
disi ve ekibidir"
ifadelerini kul-
lanmıştı. 
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Cumhurbaşkanı'na 
5 kuruşluk dava açtı

Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ TARTIŞMASI MAHKEMELİK

Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi eğitim ve

spora katkılarının devam edeceğini
belirterek, "Bu iki konuda herhangi
bir tasarrufa gitmeyeceğiz. Seçildi-
ğim günden beri, Kentte saygı,

kentte eşitlik,
kent adaleti ve
kentte sevgi di-
yorum. Küçük-
çekmece’yi tüm
paydaşlarıın ka-
tılımıyla ortak
aklılla, birlikte
yönetmek isti-
yoruz" dedi.
I SAYFA 4
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Eğitimde tasarrufa
asla gitmeyeceğiz

Kemal Çebi

EĞİTİM VE SPORA KATKI

Bahçelievler'de eski ortaklar
arasında alacak verecek me-

selesi yüzünden çıkan kavgada
baba ve 2 oğlu silahla vurularak ya-
ralandı. Hastaneye kaldırılan baba
ile 1 oğlu yapılan tüm müdahale-
lere rağmen kurtarılamayarak ha-
yatını kaybederken, durumu
ciddiyetini koruyan diğer oğlunun
tedavisi sürüyor. I SAYFA 3
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Ortaklardan
meydan savaşı

2 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALI

YIL: 15      SAYI: 4526  18 ŞUBAT 2020 SALI www.gazetedamga.com.tr                  FİYAT: 75 Krş

ILKOKULDA 
COCUGA TACIZ

12 yaşındaki ilkokul öğren-
cisi S.H. İsmail S. isimli söz-

leşmeli memurun kendisini yanına
çağırdığını ve “Ben sana kitap ve-
receğim” diyerek alt kata indirdi-
ğini söyledi. S.H. ifadesinde,
“Gittiğimiz yer çok az ışıklıydı ve
kitaplar ile inşaat malzemeleri
vardı. Depo gibi bir yerdi. Depoya
girdikten sonra kapıyı kapattı.
Odada 10 dakika kadar kaldık.
Sonra 5 lira verdi zorla. Ben de 

dışarıya çıktım. Parayı çöpe attım.
Ben bunu N. isimli öğretmenime
anlatmaya çalıştım ancak bana ‘şu
an müsait değilim sonra anlat’
dedi. Ben sınıfta çok ağla-
dım. Sonra olanları anneme
anlattım. Annem beni özel
doktora götürdü” diye ko-
nuştu. Anne R. D. ise doktor
muayenesinde çocuğunun
cinsel organında kızarıklıklar
bulunduğunu söyledi. 

ç
ANLATMAK İSTEDİ AMA ÖĞRETMEN DİNLEMEDİ

Yaşanan bu iğrenç olayın ar-
dından öğrenci velileri dün

okulu bastı. Son derece kızgın olan
velileri sakinleştirmek için İlçe

Kaymakamı Vural Karagül ve
İlçe Emniyet Müdürü Gök-
han Karaaslan okula geldi.
Velilere seslenen İlçe Emniyet
Müdürü Karaaslan, “Bu
konu ile ilgili soruşturma baş-
lattık. Yapan şahıs ile ilgili 
işlemler yapıldı. Şahıs zaten

tutuklu yargılanıyor” dedi. Karaas-
lan velilerin her katta iki nöbetçi
öğretmen isteği ve sığınaklara ka-
mera talebinin yerine getirileceğini
belirtti. İlçe Kaymakamı Vural Ka-
ragül ise şüphelinin tutuklandığını
belirterek, gerekli işlemlerin yapıl-
dığını söyledi. Kaymakam Kara-
gül, aynı şahsın geçen yıl da böyle
bir olaya karıştığı iddiasının oldu-
ğunu belirterek, “O da araştırılı-
yor” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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HER KATA İKİ NÖBETÇİ ÖĞRETMEN İSTEDİLER

10 GUNDE IKI SOK!
Esenler'de 10 gün önce kanalizasyon sularının dolması sebebiyle büyük çaplı
maddi hasarın meydana geldiği 3 daireyi ikinci kez kanalizasyon suyu bastı

BİNLERCE LİRALIK TADİLAT YAPTILAR

VELİLER 
OKULU 
BASTI

Esenyurt Belma Barut İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli S.H., kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan sözleşmeli
memur İsmail S.’nin cinsel tacizine uğradı. Olayın ardından okulu basan velileri İlçe Kaymakamı Vural Karagül ve İlçe 
Emniyet Müdürü Gökhan Karaaslan sakinleştirdi. Kaymakam, şahsın tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi

BArIŞ KIŞ

ÖZEL HABEr

İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Karasalan, olayın bütün kurumlar tarafından çok yönlü bir şekilde soruşturulduğunu söyledi. 
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim
kampanyasında sözünü verdiği İstanbul

Yatırım Ajansı’nı, düzenlediği lansmanla ta-
nıttı. İstanbul’un tanıtımına her kurumun katkı
sunması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu,
“Biz, herkesi davet ediyoruz, onu söyleyeyim.
Her kurumunun kapısını çalıyorum. Gelme-
mekte ısrar edenler, geride kalırlar. Hızımıza
yetişemedikleri için üzülürler” dedi. I SAYFA 5
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istifaya neden oldu
İYİ Parti Balıkesir
Milletvekili İsmail

Ok, partisinden istifa etti-
ğini açıkladı. Ok, emperya-
list Soros Vakıfları'nda
görev yapanların, Başkan-
lık Divanı'nda en hassas
görevlere getirildiğini belir-
terek, Genel Başkan Meral
Akşener'in buna sessiz kal-
dığını söyledi. Millet İtti-

fakı ile ilgili kaygılarını da
dile getiren Ok, İBB 
Başkanı İmamoğlu'nun
HDP'li belediyeleri ve
Ahmet Kaya'nın mezarını
ziyaret etmesini eleştirdi.
Ok, CHP'nin HDP ile itti-
fak halinde olduğunu be-
lirterek, bu durumun İYİ
Parti'de olağan karşılandı-
ğını savundu. I SAYFA 7
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SAROSÇULAR BAŞKANLIK DİVANINDA

Kaftancıoğlu
ifade verdi

CHP İstanbul İl Baş-
kanı Dr. Canan Kaftan-

cıoğlu, 2017 yılında Bilal
Erdoğan'ın arkadaşının TRT
Genel Müdürü olmasını eleş-
tirdiği tweeti nedeniyle hak-
kında başlatılan soruşturma
kapsamında savcılığa ifade
verdi. Kaftancıoğlu savcılık
ifadesinde "Bu paylaşımda
herhangi bir hakaret yoktur,
durum tespiti vardır" dedi.
Kaftancıoğlu, “Hakaret değil
hakikat demek daha doğru
değil mi?” ifadelerini kullandı.
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HDP rahatsızlığı

Olağanüstü
toplanan

Çatalca Belediye
Meclisi’nde Mil-
let Bahçesi ve
Meydan projesi
ile ilgili madde
görüşülerek ka-
rara bağlandı.
Meclis toplantı-
sında konuşan

Belediye Başkanı Mesut Üner, “İlçe-
mize Cumhuriyet tarihinin en büyük
yatırımlarından birini yapıyoruz. Biz-
ler makamlar için değil, Çatalca’mız
için, vatandaşlarımız için çalışıyoruz.
Makamlar koltuklar gelip geçicidir,
yapılan hizmetler kalıcıdır. İlçemizin,
vatandaşlarımızın Millet Bahçesi ve
Meydan projesine ihtiyacı var. Mer-
kezde kadınlarımızın, çocuklarımızın
hava alabileceği, yürüyüş yapabile-
ceği, çocuklarımızın bisiklet sürebile-
ceği alan yok” dedi. İlgili madde oy
çokluğuyla kabul edildi. 

Millet bahçesi için
olağanüstü toplantı

ç

Sağlık çalışanları kendilerine
yönelik uygulanan şiddete

dikkat çekmek amacıyla İstanbul
Tıp Fakültesi önünde eylem yaptı.
Ortak basın açıklamasında, sağ-
lıkta şiddet yasa tasarısının hızla
yasalaştırılması istendi. 

Şiddete karşı eylem

ç

Mesut Üner

Ekrem 
İmamoğlu İsmail Ok

Canan 
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3 daire yeniden baskın nedeniyle
kullanılamaz hale geldi.



G azeteci ve yazar Funda Akos-
man Erman, 2019 yılında rö-
portajlarından oluşan ilk kitabı

'Papatyanın Yaprakları'nı Az Ki-
tap'tan çıkarmıştı. 15 ve 16 Şubat
Cumartesi/Pazar günleri Yeşil-
köy'deki CNR Kitap Fuarı'nın son 2
gününde AZ Kitabevi'nin standında
imza gününe katılan Akosman, gör-
düğü yoğun ilgiden dolayı oldukça
mutlu. İmza günlerinden çok yorul-
duğunu ama bu yorgunluğun tatlı

bir his olduğunu belirten Funda
Erman, kendisini ziyarete gelen
okurlarıyla tek tek fotoğraf çekilip,
sohbet etti. 

Hesabından paylaştı

Yazarımız İsmail Gökgez'e kimseye
söylemediği imza günlerinin tarihle-
rini açıklayan Funda Akosman
Erman, Türkiye turuna çıkmaya ha-
zırlanıyor. Mart ayında Bursa ve An-
kara'da imza gününde hayranlarıyla

buluşacak olan ünlü yazar, Nisan
ayında ise İzmir, Antalya ve Bod-
rum'da olacak. Sosyal sorumluluk
projeleri kapsamında İstanbul'daki
imza günlerine de hız kesmeden
devam ettiğinin altını çizen Funda
Hanım, aynı zamanda okurlarıyla
çekildiği kareleri sosyal medya hesa-
bından paylaşmayı da ihmal etmedi.
Etkinlikte Funda Hanım'ın karelerini
yakın arkadaşı olan gazeteci ve fo-
toğrafçı Yaşar Şenyüz çekti. 
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Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Magazin

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANEr

Av. Orhan kILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL 

Çatalca 
Bahadır SüGür

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAr
Hasan Eraslan YILDIrIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL
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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

Gazeteci ve yazar Funda Akosman Erman, Türkiye turuna
çıkmaya hazırlanıyor. Mart ayında Bursa ve Ankara'da
imza gününde hayranlarıyla buluşacak olan ünlü yazar,
Nisan ayında ise İzmir, Antalya ve Bodrum'da olacak

Pop müziğin güçlü erkek
vokalleri arasında gösteri-
len Berkay, 'İki Hece' isimli
şarkısına klip çekti. Yönet-
men koltuğunda Murat
Joker'in oturduğu klip, İs-
tanbul'daki 3 katlı bir evde
1 saatte tamamlandı.
Ünlü oyuncu Öykü Çe-
lik'in eşlik ettiği video, kısa
sürede 10 milyon izlendi.
Özgür Yurtoğlu'nun mix
ve mastering'ini yaptığı 'İki
Hece'nin sözü, müziği ve
aranjesi Çağrı Telkıvıran'ın
ellerinden çıktı. Avrupa
Müzik etiketiyle çıkan
şarkı, MuzikPlay Youtube
kanalında yayına girdi. 

ERMAN, TÜRKİYE 
TURUNA CIKIYOR
ERMAN, TÜRKİYE 
TURUNA CIKIYOR
ERMAN, TÜRKİYE 
TURUNA CIKIYOR
ERMAN, TÜRKİYE 
TURUNA CIKIYOR
ERMAN, TÜRKİYE 
TURUNA CIKIYOR
ERMAN, TÜRKİYE 
TURUNA CIKIYOR
ERMAN, TÜRKiYE 
TURUNA CIKIYOR

ZORLU’DA
AJDA ŞOV!
Türk pop müziğinin sü-
perstarı Ajda Pekkan
yoğun konser maratonuna
devam ediyor. En son
2019'un Aralık ayında
Bostancı'da İstanbullu hay-
ranlarıyla buluşan Pekkan,
14 Şubat Sevgililer Gü-
nü'nde ise BkM organizas-
yonuyla Zorlu PSM'de
sahne aldı. Züleyha kuru
imzalı beyaz bir kıyafet
tercih eden süperstarın
tarzı yine çok beğenildi.
Her konserinde 2 ayrı kı-
yafet tercih eden ünlü şar-
kıcının bu sefer tek
kıyafetle çıkması dikkatli
gözlerden kaçmadı. Bam-

başka Biri şarkısını Arapça
söyleyen efsane şarkıcı, İs-
railli ve Arap hayranlarına
jest yaptı. Pekkan'ı izleyen-
ler arasında kardeşi Semi-
ramis Pekkan ve ünlü
sunucu Billur kalkavan da
vardı. "Benim tek sevgilim
sizlersiniz" diyerek hayran-
larına seslenen şarkıcı, 13
Mart'ta Bostancı'da sahne
alacak. Müziğin süpersta-
rına 12 Şubat'taki doğum
günü için kuliste pasta
kesen hayranları, fotoğraf
çekilmeyi de ihmal etmedi.
Süperstara vokalde Murat
Aziret, Zeynep Türköz ve
Feyyaz Şerifoğlu eşlik etti.

AKYÜREK’iN 
YENi

Türk sanat
müziğinin

efsane 
sesi Umut 

Akyürek 
de cover 

modasına
uydu. 

Seneler
önce Hakan

Taşıyan'ın
seslendir-
diği, sözü
ve müziği

Selim 
Öztaş'a ait,

'Güz Gülleri'
şarkısında

ünlü sa-
natçı, Asil

Mucize'yle
düet yaptı

Düzenlemesini
Mustafa Arapoğ-
lu'nun üstlendiği
şarkı, Fono Müzik
etiketiyle yayın-
landı. MuzikPlay
adlı Youtube kana-
lında yayınlanan
'Güz Gülleri' oldukça
beğenildi. Dinleyici-
lerin şarkının altına
yaptıkları olumlu
yorumlar dikkat
çekti. Video klibin
yönetmen koltu-
ğunda ise Erkan
Nas oturdu. Fouad
Sarkis marka kıya-
fet tercih eden
Umut Akyürek'in
klipteki stili sevildi.
Akyürek, saçını ve
makyajını ünlü kua-
för Mehmet Yiğit
Paris'e emanet etti.

BERKAY’IN ‘iKi HECE’Si

Şampiyon belli oldu
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye
2020 birincisi yorucu bir sezonun
ardından belli oldu. Seda Sayan'ın
takımından Alkan Dalgakıran ve
Beyazıt Öztürk'ün takımından
Uygar Erdoğan'ın kıyasıya yarıştığı
mücadelede kazanan isim Alkan
oldu. Programa katıldığı ilk sene
şampiyon çıkaran Seda Sayan yeni

bir rekora imza atmış oldu. Sms
oylamasını Barış Akarsu'ya benze-
tilen Alkan Dalgakıran kazanırken
şampiyonun sürpriz ödülü Fiat
Egea Hatchback Sport olarak be-
lirlendi. Aslen Yalovalı olup eğiti-
mine Bursa'da devam eden Alkan,
25 yaşında ve Trafik adlı bir müzik
grubunun solisti. 



O lay, Bahçelievler Cumhuriyet
Mahallesi Kıbrıs Caddesi üze-
rinde yaşandı. İddiaya göre,

cadde üzerinde çeyiz dükkanı bulunan
S.B., daha önceden ortaklık kurarak, bir-
likte inşaat işi yaptığı kişiyle aralarında
alacak verecek meselesi yüzünden husu-
met oluştu. Adı öğrenilemeyen eski ortak
dükkana gelerek, S.B. ile tartışmaya baş-
ladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kav-
gaya dönüştü. Dükkanın önünde devam
eden kavgada S.B.'nin ortalık yaptığı kişi
silahla ateş açtı. S.B ve oğulları K.B ile S.B
yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok
sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çev-
redeki hastanelere götürdü. Tedavi altına
alınan yaralılardan baba ve bir oğlu haya-
tını kaybetti. Diğer oğul S.B’nin durumu
ciddiyetini koruyor.

Bir anda çatışma çıktı

Olayı gören çevredeki bir esnaf, "Yarala-
nan kişileri tanıyordum. Çay götürüyor-
dum onlara. Burada esnaflar. Bir anda
çatışma çıktı. Bir kişi silahla geldi ve ateş
etti. 3 kişi yaralandı. İş yerine girmedi. Ka-
pının önünde oldu olay. Bir kişinin du-
rumu çok ağırdı. Genç biriydi. Ağzından
ve burnundan kan geliyordu. İçeride bera-
berlerdi galiba dışarı çıktılar. Dışarıda
oldu olay. Kanaması olan bir yaralıya
tampon yaptım. Ambulans geldi hasta-
neye götürdü" dedi. 
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GÜNCEL 3

Tarım ve Orman Ba-
kanlığı'n tarafından
ülke genelinde başlatı-

lan ürün bazlı gıda denetimi
kapsamında, İstanbul İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü ekipleri,
kent genelinde süt ve süt ürünleri
imal eden işletmelerde denetim

yaptı. Ekipler denetim yaptıkları
işletmelerden numune aldı. De-
netimlere İstanbul İl Tarım
Orman Müdür Vekili Nazif
Koca da katıldı. İstanbul'un tüm
ilçelerinde kontroller gerçekleş-
tirdiklerini belirten Koca, "750
denetçimizle bu seferberliğe baş-

ladık. İlk önce süt ve süt ürünleri
denetimini bugün gerçekleştiri-
yoruz. Denetimlerimiz 7 gün 24
saat çeşitli ürün ve sektör bazlı
devam edecek. Denetim yaptığı-
mız yerlerden kontrol görevlileri-
miz ham maddeden ürüne
kadar tüm aşamaları hijyen ku-

rallarına göre takip eder. Son
üründen analiz için numune ala-
rak gıda kontrol laboratuvarına
gönderilir. Burada analizler yapı-
lır ve analiz sonucuna göre işlem
yapılır. Ürünler uygunsuz çı-
karsa gerekli işlemler yapılır"
dedi. DHA

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

TRAKYA HALKININ 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

Süt ve süt ürünlerine denetimİstanbul'da süt ve süt 
ürünleri imal eden

işletmelere yönelik denetim
yapıldı. İstanbul İl Tarım ve

Orman Müdürlüğü 
ekipleri tarafından yapılan

denetimlerde işletmelerden
numuneler alındı

ORTAKLARDAN
MEYDAN SAVASI
Bahçelievler'de eski ortaklar arasında çıkan kavgada baba ve 2 oğlu silahla vurularak yaralandı. Hasta-
neye kaldırılan baba ile 1 oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

4 şüpheli yakalandı
İstanbul'da organ ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli polis operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin 
hastaneye girişleri ve ardından polis ekiplerince hastaneden çıkartılmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı

Göçmen Kaçakçılı-
ğıyla Mücadele ve
Hudut Kapıları Şube

Müdürlüğü ekipleri, yasadışı
organ ticareti yapılacağı ihbarı
üzerine harekete geçti. Polis ekip-
leri, 10 Şubat günü böbrek alıcısı
N.Ç.(47) ve böbrek vericisi
A.Ö.(32) ile böbrek alışverişinin
yapılmasına aracı olan O.A.(54)
ve A.K.(31) isimli şüphelileri İs-
tanbul'daki özel bir hastaneye
başvuru yaptıkları sırada gerçek-
leştirilen operasyonla yakaladı.

40 bin dolar istemiş

Emniyet ekiplerinin yaptıkları
araştırmada böbreğini verecek
olan A.Ö.'nün sahte kimlik kullan-
dığı ve gerçek isminin A.İ.(31) ol-
duğu belirlenirken, uyuşturucu
madde ticaretinden 4 yıl 2 ay ke-
sinleşmiş hapis cezası olduğu ve
arandığı tespit edildi. Polis tarafın-
dan yapılan çalışmalarda böbrek

vericisi A.İ.'nin böbrek alıcısı N.Ç.
ile 2 ay önce Mersin'de tanıştığı
belirlendi. Böbrek vericisi A.İ.
,N.Ç.'nin hastalığından yararlana-
rak İstanbul'daki O.A. ve A.K.
isimli kişilere ulaşıp böbrek naklini
organize etmelerini istedi. Böbrek
vericisi olan A.İ''nin , N.Ç.'den, or-
ganizatör olan O.A. ve A.K. için
ameliyat ücreti olarak 55 bin euro
isterken, kendi böbreği için de
N.Ç.'den 40 bin dolar talep ettiği
belirlendi

2 kişi tutuklandı

Yakalanan şüpheliler Vatan Cad-
desi'nde bulunan Göçmen Kaçak-
çılığıyla Mücadele ve Hudut
Kapıları Şube Müdürlüğü'ndeki
işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilirken, N.Ç. adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı. O.A,
A.K. ve A.İ. isimli şüpheliler ise çı-
kartıldıkları mahkemece tutukla-
narak cezaevine gönderildi. DHA

Kelepçeli gaspçılar 
yakayı ele verdi 

Kadıköy'de Pakistan uyruklu
Shabab H.'yi kelepçeleyerek
kaçırıp, parasını gasp eden 

4 şüpheli yakalandı
Olay geçtiğimiz Salı Ka-
dıköy, Merdivenköy Ma-
hallesi'ndeki bir

apartmanın önünde meydana geldi.
Pakistan uyruklu Shabab H.(51)
evinden çıktığı sırada kar maskeli ve
silahlı iki kişi tarafından kelepçelene-
rek zorla bir otomobile bindirildi.
Shabab H.'nin üzerinde bulunan 250
dolar ve 2 bin 500 lirayı gasp eden 2
şüpheli Shabab H.'yi bir eve götüre-
rek sandalyeye kelepçeledi. Şüpheliler
eve götürdükleri Shabab H.'yi bir süre
sonra tekrar otomobile bindirerek yol
üstünde indirdiler. Shabab H.'nin bir
bezle kapatılan gözleri otomobilden
indirildiği sırada şüpheliler tarafından
açıldı. İndirildiği sırada otomobilin
plakasını ve şüphelileri gören Shabab
B., şüphelilerden birinin daha önce-
den tanıdığı Rashad M. olduğunu
fark etti. Olayın ardından Shabab H.
, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü'ne giderek yaşananları anlattı.

ABD polis rozeti dikkat çekti

Polis, plakası belirlenen aracın ve
şüphelilerin yakalanması için çalışma
başlattı. Shabab H.'nin kaçırıldığı
otomobilin kiralık olduğunu tespit
eden emniyet ekipleri, aracın ABD
uyruklu Rashad M. adına kiralandı-
ğını belirledi. Rashad M.'nin Kartal,
Kordonboyu Mahallesinde bulunan
evine emniyet ekiplerince gerçekleşti-
rilen operasyonda Rashad M. (30),
Burcu M.(42), Mikel Remington C.
(19) ve Steven Jordan L. (29) isimli
şüphelileri yakalayarak gözaltına
alındı. Operasyon düzenlenen evde
yapılan aramalarda ise 2 kelepçe ku-
tusu, oyuncak silah, 3 kelepçe anah-
tarı, 2 pantolon, 2 kar maskesi ve
ABD polis rozeti ele geçirildi.  Yakala-
nan şüpheliler Kadıköy İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edilirken, şüpheli-
lerden Steven Jordan L. ve Burcu M.
adli makamlarca serbest bırakıldı.
Rashad M. ve Mikel Remington C.
çıkartıldıkları mahkemece tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. DHA

Binanın çatısı 
alev alev yandı 

ŞiŞli'de 4 katlı binanın
çatısı alev alev yandı. Bi-
nasında yangın çıkan va-

tandaşları sokakta bulunanlar
uyardı. Gülbahar Mahallesi Şehir
Er Cihan Namlı Caddesi'ndeki 4
katlı binanın çatısında henüz bilin-
meyen bir nedenle çıktı. Çatıdaki
alevleri ve dumanı görenler durumu
itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Yangın çıkan binadaki bazı vatan-
daşları sokakta bulunanlar daire 
sakinlerini uyardı. Uyarılar üzerine
bina sakinleri sokağa indi. Olay 
yerine gelen itfaiye ekipleri yangına
müdahale ederek, yangını sön-
dürdü. Yangından ölen ya da yara-
lanan olmazken binanın çatısında
hasar oluştu. DHA

Eski bakan Eroğlu ikna etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 

korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde 
bulunan kişiyi eski Orman ve Su İşleri 

Bakanı Veysel Eroğlu ikna etti. Korkuluklardan
indirilen kişi polis merkezine götürüldü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara is-
tikametinde saat 12.30 sıralarında  köprü
korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişi-

minde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen mü-
zakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya
inmesi için ikna etmeye çalıştı,  olay nedeniyle An-
kara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis
ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında köprüden
geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
intihar girişimini görerek durdu. Aracından inen
Eroğlu, bir süre intihar girişiminde bulunan kişi ile
konuştu. Eski Bakan Eroğlu, korkuluklara çıkan ki-
şiyi ikna ederek intihardan vazgeçirdi. 2 buçuk saat
süren intihar girişimi sona ererken, korkuluklardan
indirilen kişi polis merkezine götürüldü. DHA

Çevredeki bir esnaf, "Yaralanan kişileri tanıyordum. Çay 
götürüyordum onlara. Burada esnaflar. Bir anda çatışma çıktı. Bir
kişi silahla geldi ve ateş etti. 3 kişi yaralandı” açıklamasını yaptı. 

Şüpheliler 
kameralara
yakalandı. 
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İSTANBUL

B ugün ne Fetocu kim? Ne İdlib, ne Co-
ronavirüsü, ne havuz medyasının bas-
kısı ile İYİ Parti'de yaşanan istifalar ne

de başka bir şey yazmak gelmiyor içimden...
Çünkü Kadir Şeker adlı bir kişinin eşiyle

tartışan bir erkeği kasıtlı mı, kaza ile mi yoksa
sevgilisi olduğu kadının eşini öldürmesinin tar-
tışıldığı bir süreçte Sevgililer Günü de kutlandı.

Bu nedenle; 14 Şubat Sevgililer gününü ele
almak isteyip, yazamadığım düşüncelerimi ak-
tarmak isterim.

Çünkü diğer düşüncelerim ve haberlerimin
son günlerde birilerini bir hayli rahatsız ettiğini
duyup, öğreniyorum.

Buna neden ise her şeyi toz/pembe görmek
isteyenlere var olanları yazıp, yorumlayıp,
haber yapmamdan dolayı olduğunu söylesem
sanırım çoğunuzun son günlerde yaptığım
haber ve yorumları bir kez daha okuyup, anlar-
sınız anlatmak istediğimi.

Siyasi ve yerel sorunlardan uzak yazılardan
biraz uzak kalmak için ele aldığım bu yazı-

mında yine birilerini (!) ra-
hatız edeceğini bilsem de yazmaya karar
verdiğimi yazan biri olarak bugün gecikmeli
de olsa sevgililer gününü yazmayı düşünüp,
ertelediğim yazımı yazacağım..

Evet geçtiğimiz günlerde bir sevgililer
gününü daha geride bıraktık.

Kiminin bir gül alarak sevdiğine gittiği,

kiminin ise sevgilisini yanına alıp, eğlendiği,
kimilerinin ise çekip giden sevgilileri andığı
14 Şubat günü dünyada da 1 Milyara yakın
yakın kadının dans ederek kadına şiddeti kı-
nadığına şahit olduk.

Gelelim sevgiye.
İnsan yaşamında sevginin ne kadar

önemli olduğunu anlatmanın faydası var mı
bilmem ama bu yaşamın sevgi ve saygı
içinde geçmesinin insanlara mutluluk verdi-
ğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sevgiyi hissederken bu hissi çeşitli şekilde
anlayan ve yansıtan biz insanların sevmeye,
sevilmeye ne kadar muhtaç olduğunu da ya-

şamın ağır çarkları içinde geçen günler
içinde adına 'sevgili' denen anlarda yaşanan-
lardan anlamak daha güzel, bi o kadar da
etkili bir duygu.

Evet sevginin, sevilip, sevmenin insan ha-
yatında büyük rol oynadığını kimsenin inkar
edemeyeceğini de bilen biri olarak en güzel
şeyin, bu kısa hayatı yaşarken önce hayatı,
ardından o hayatın penceresinde karşılaştık-
larına hep sevgiyle, saygıyla bakmak 
gerekir..

Çünkü sevginin güzel ve mutlu yaşamın
ana kaynağı olduğunu unutmamak ve ona
göre davranmak gerekir.

4
Sevgililer Günü geride kaldı

Fakir YılMAz
YazıYorsam sebebi Var

BeyliKdüzü Belediyesi Ka-
riyer Merkezi (BEYKAM), iş
arayanların ve iş verenlerin

yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bey-
likdüzü’nde, büyük ölçekli kurumsal iş-
verenler arasında yer alan bir tekstil
işletmesinin mavi yaka, beyaz yaka ve
engelli işçi pozisyonlarında eleman ihti-
yacını karşılamak için BEYKAM’a baş-
vurmasının ardından, kariyer
danışmanları, işletmenin aradığı kriter-
lere uygun adayları, mülakata çağırdı.
Yapılan mülakatın sonunda iş arayan
on beş vatandaş iş bulmanın; işletme
yetkilileri de kriterlerine uygun çalışan
bulmanın mutluluğunu BEYKAM’la
yaşadı. 

Beylicium'da hizmet veriyor

Profesyonel bir ekip tarafından yürüt-
tüğü çalışmalarla personel taleplerini
vatandaşların eğitimlerine, deneyim ve
talep edilen iş pozisyonu uygunluğuna
göre işverenlere yönlendiren BEY-
KAM, tekstil sektöründe hizmet veren
işletme için de farklı branşlarda vasfı
olan vatandaşları süzgeçten geçirerek
kriterlere uygun 60 kişiyi işveren yetki-
lileriyle buluşturdu. 5 farklı pozisyon
için yapılan mülakatta 15 kişinin istih-
damı sağlandı. İş arayan vatandaşlar,
Beylicium AVM 3. katta bulunan Ka-
riyer Merkezi’ne başvurabilirler. 

TASARRUFA 
GiTMeYeCeGiZ!

K üçükçekmece Belediyesi, gençlerin ve ço-
cukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak
ve eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ama-

cıyla ilçede yer alan devlet okullarına (ilkokul, orta-
okul, lise) spor malzemesi desteğine başlıyor.
Öğrencilerin uygun ortam ve materyallerle spor
yapması, Türk sporunu geliştirmek, sporu tabana
yaymak ve eğitime destek olmak amacıyla yapılan
malzeme desteği dağıtım toplantısı Küçükçekmece
Belediyesi çok amaçlı salonunda yapıldı. Toplan-
tıya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,
Belediye Başkan Yardımcısı Güven Aydın ve Okul
Müdürleri katıldı.

Birlikte başarabiliriz

Toplantıya katılımlarından dolayı Okul Müdürle-
rine teşekkür eden Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi ‘’ Eğitim ve spora yaptığımız katkılar
artarak devam edecek. Bu iki konuda herhangi bir

tasarrufa gitmeyeceğiz. Küçükçekmece’yi tüm pay-
daşlarıın katılımıyla ortak aklılla, birlikte yönetmek
istiyoruz. Seçildiğim günden beri, Kentte saygı,
kentte eşitlik, kent adaleti ve kentte sevgi diyorum.
Bunu, okul müdürlerimizle, öğretmenlerimizle ve
öğrencilerimizle birlikte başarabiliriz’’ dedi.

Spora tam destek

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmet-
leri Müdürlüğü tarafından, 2019-2020 eğitim ve
öğretim yılında ilçede faaliyet gösteren devlet okul-
larına beden eğitimi derslerinde kullanılmak ve
sportif müsabakalara hazırlanmak amacıyla 12
farklı malzeme dağıtıma hazırlandı. Devlet okulla-
rına, futbol topu, basketbol topu, voleybol topu,
masa tenisi masası, masa tenisi raketi, masa tenisi
topu, satranç takımı, antrenman tabağı, antrenman
kulesi, koordinasyon çemberi, koordinasyon merdi-
veni, badminton seti desteğinde bulunacak.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi eğitim ve spora
katkılarının devam edeceğini belirterek, "Bu iki konuda her-
hangi bir tasarrufa gitmeyeceğiz. Seçildiğim günden beri, Kentte
saygı, kentte eşitlik, kent adaleti ve kentte sevgi diyorum" dedi

15 kişi istihdam 
edildi
Beylikdüzü’nde tekstil sektöründe

faaliyet gösteren büyük bir işletme-
nin eleman arayışı, Beylikdüzü Bele-
diyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM) ile

mutlu sona ulaştı. Yapılan görüşme
sonucu 15 kişi istihdam edildi

10 kaçak yapı  daha yıkıldı!
İstanbul’un
en önemli
içme suyu

kaynakların-
dan olan Bü-
yükçekmece
Gölü çevre-
sinde kaçak

yapılaşmaya
izin verme-
yen Büyük-

çekmece
Belediyesi 10
kaçak yapıyı

daha yıktı

Karaağaç Mahallesi, Eskice mev-
kiinde mutlak koruma bölgesinde ya-
pılan ruhsatsız ve kaçak yapılar zabıta

ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. İmarsız ve izin-
siz olarak kaçak yapılan 10 yapıyı tespit eden
Büyükçekmece Belediyesi, kaçak yapı sahiple-
rine yaptığı tebligatın ardından bu yapıları tek
tek yıktı. İstanbul’un hayat damarlarından olan
Büyükçekmece Gölü çevresinde içme suyu kay-
naklarını korumak için mücadele veren Büyük-
çekmece Belediyesi, 2018 yılında ve 2019 yerel
seçimleri öncesinde “İmar Affı” yasası suiisti-
mal edilerek kaçak yapılan 52 yapıyı yıkmıştı.

Mücadelemiz sürecek

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,  geçmişte ol-
duğu gibi bundan sonrada Büyükçekmece sınır-
ları içerisinde kaçak yapıya asla müsaade
edilmeyeceğini belirterek; “İstanbul’un en önemli
içme suyu toplama havzasını korumakta kararlı-
yız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlı-
lığı aynı şekilde sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.
MEHMET ALİ ÇATAL

Doyasıya eğlendiler
Bayrampaşa Belediyesi, kültür-
sanat etkinlikleri kapsamında
Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu

İmam Hatip Lisesi’nin kültür salonunda ço-
cuklar için ‘Eşek Kulaklı Memiş’ isimli ti-
yatro oyunu düzenledi. Oyuna yoğun ilgi
gösteren minikler büyük mutluluk yaşadı.
Program boyunca doyasıya eğlenen çocuk-
ları Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Ay-
dıner de yalnız bırakmayarak onların
sevincine ortak oldu. Çocukları eğlendirmek
ve mutlu etmek için yıl boyunca çeşitli etkin-
likler düzenlediklerini belirten Başkan Aydı-
ner, “Geleceğimizin teminatı sevgili
çocuklarımızın her zaman mutlu olmasını
arzu ediyoruz. Çünkü onlar mutlu olursa
biz de mutlu oluruz. Sahnelediğimiz oyun
ile yavrularımızın büyük mutluluk yaşadığını
görmek bizleri de çok mutlu etti” dedi.

Tarihi temizlik!

Fatih'te bulunan tarihi sur kalın-
tıları ve çeşmenin üzerindeki 5
katlı otel ile 4 katlı pansiyonun

yıkım çalışmaları devam ediyor. Tarihi surun
Cankurtaran Mahallesi'ndeki uzantısı ve sura
bağlı tarihi çeşmenin üstünde 1960'lı yıllarda
yapıldığı anlaşılan, tarihi sura ve çeşmeye
zarar veren 5 katlı otel ile bitişiğinde 4 katlı
pansiyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından kamulaştırıldı. Bakanlığın talimatıyla
geçtiğimiz günlerde Fatih Belediyesi tarafın-
dan boşaltılan otel ve pansiyonun yıkım ça-
lışmalarına başlanmıştı. Bina içinden
başlayan yıkım çalışmaları, bugün dışarıdan
iş makinesiyle devam ediyor. DHA
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Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,  “İstanbul’un en
önemli içme suyu toplama havzasını korumakta 
kararlıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz 

kararlılığı aynı şekilde sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı. 
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Tanrının verdiği 
güzellikler ve biz

B izzat Atatürk'ün talimatıyla hazırlanan,
1939'dan beri yürürlükte olan "zeytin 
yasası" var.2003 yılından beri değiştirmeye

çalışıyorlar, bir değil, iki değil, sekiz defa denediler,
sekiz defa TBMM'ye getirdiler, her defasında püs-
kürtüldü, gene deniyorlar, Türkiye'de 170 milyon
zeytin ağacı var, bu yasayı değiştirmeyi başarırlarsa
120 milyonu zeytinlik vasfından çıkacak, zeytinlik
vasfından çıkan her santimetrekare maden sahası
olacak, imara açılacak.

Ege'de 500 yıllık, 900 yıllık zeytin ağaçları var,
Manisa Kırkağaç'ta mesela, 1657 yıllık zeytin ağacı
var, hâlâ yılda 250 kilo zeytin veriyor, yasa deği-
şirse bunların hepsi biçilecek.

Bilinçsiz kullanım, kaçak kuyular, umursamazlık,
ilave et bunlara besleyici dereler üzerine kurulan
Hes'leri...Dünyanın nazar boncuğu olarak tanınan
Meke Gölü, kurudu. Flamingoların en sevdiği yerdi,
Akgöl kurudu. Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı
Akşehir Gölü kurudu, normalde 350 ilometreka-
reydi, şimdi 40 kilometrekare bile değil.Tuz Gölü
tuzluk kadar kaldı. Amik Gölü kurudu. Eber Gölü
haritadan silindi. Tecer Gölü kurudu. Sera Gölü 
bataklık oldu.Tarihi 10 bin yıla dayanan Hasankeyf,
baraj sularına gömülüyor. Allianoi antik kenti,
baraj sularına gömüldü, "Allianoi diye bir yer yok,
uydurma bir isim" denildi. Aspendos'a mutfak mer-
meri döşediler, Apollon Tapınağı'na çimentoyla mer-
diven yaptılar, 1700 yıllık Mamure Kalesi'ne pvc
pencere taktılar, Sümela Manastırı'na kaçak kat
çıktılar. Efes antik kenti 2 bin 300 yaşında, Unesco
Dünya Kültür Mirası listesinde yeralıyor, perdelik
kumaşla kapladıkları plastik sandalyeleri diziyorlar,
yemekli organizasyonlar için kiraya veriyorlar,
komple antik tiyatroyu 70 bin liraya kiralıyorsun,
Odeon 25 bin lira, Celsus kütüphanesi 30 bin lira...

Celsus kütüphanesi dediğin iki bin yıllık, el yaz-
ması 14 bin rulo papirus ve parşömen barındırı-
yordu, dış duvarında, dört girintide, dört kadın
heykeli var, bu dört tanrıça sophia'yı, episteme'yi,
ennoia'yı, arete'yi temsil ediyor, yani, bilgeliği, bil-
giyi, akılı, erdemi simgeliyor, iki bin yıllık imbikten
süzülmüş bilgelik, bilgi, akıl, erdem, parayı bastırıp
kiralıyorsun, taverna gibi müzikli yemek veriyorsun.

Melikgazi'yi yediler kardeşim... Haberi Anadolu
Ajansı servis etti. Sayın ahalimizin, Kayseri'deki
türbeye gizlice girdiği, Melikgazi'nin mumyasından
küçük parçalar kopardığı, şifa niyetine çorba yap-
tığı ortaya çıktı. Çünkü, çocuğu olmayan kadınla-
rın, rahmetli Melikgazi çorbasından içer içmez
hamile kaldığı rivayet ediliyordu, Melikgazi'nin 
dişlerini söküp, öğütüp, çay gibi kaynatıp içenler
olduğu anlaşıldı. Sayın büyüklerimiz lütfedip müda-
hale edene kadar, Melikgazi'nin sol kolunu komple
yediler. Anıtkabir'in avlusuna pembe plastikten kay-
dırak koydular, Savarona'nın güvertesini demir doğ-
ramayla kapattılar, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı
müze binaya fayans döşeyip, duşakabin taktılar,
Çankaya Köşkü'nü tarihten silmek için saray 
yaptılar, Atatürk Orman Çiftliği'ni talan ettiler.

Tekel, Seka, Sümerbank, Petkim, Türk Telekom,
bankalar, şeker fabrikaları, limanlar, madenler,
santrallar, barajlar satıldı. Şimdi sıra, doğaya, 
tarihe, kültüre geldi. Hani deseler ki, git Türkiye'nin
ocağına incir ağacı dik...Anca bu kadar olur. Akılla
bilimle, kültürle sanatla, tarih şuuruyla, doğa 
sevgisiyle, yurtsever vizyonla kurulan ülkemiz...
Örgütlü cehaletle imha ediliyor.

Belediye seçimlerinde etnik köken ve mezhep
farkı gözetmeden sergilediğimiz partiler üstü ortak
akıl'ı, Türkiye'nin bütünü için acilen devreye sokmak
zorundayız. Acilen. Evet doğamız böyle yok 
ediliyor. Sahip çıkmak için bir yumruk olalım. 
Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

İETT, şikayet
raporları 
üzerinde 

yürüttüğü 
çalışmayla en

çok şikayet
alan hatlarda
iyileştirmeler
yaptı. Yürütü-

len düzenli 
çalışma netice-

sinde Metro-
büste şikayet

başvurularında
yüzde 8,6,

genel şikayet
başvurularında

yüzde 3
azalma 

yaşandı

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin (İBB)
bağlı kuruluşlarından

İETT Genel Müdürlüğü, 44 istas-
yonla günlük 1 milyon yolcuya 7
gün 24 saat hizmet veren Metro-
büs hattında, günlük 6 bin 900
olan sefer sayısı 7 bin 160’a çı-
karttı. Hattın genelinde de iyileş-
tirme çalışmaları yapıldı. 24 saat
güvenlik hizmeti verilen TÜYAP,
Avcılar, Şirinevler, Cevizlibağ,
Edirnekapı ve Zincirlikuyu istas-
yonlarındaki asansörler sabaha
kadar yaşlı engelli ve çocuklu va-
tandaşların kullanımına açık hale
getirildi. Sık sık arızalanan asan-
sör ve merdivenlerle ilgili yenileme
projesi oluşturuldu. Beşyol ve
Florya istasyonlarının birleştirilip
daha geniş ve elverişli bir istasyon
yapımı için çalışmalara başlandı.

İstasyon genişletildi

Altunizade Metrobüs İstasyo-
nu’nda, metro ile entegrasyon

sonrasında biletmatik cihazları ve
turnikeler üst geçit başlangıç ve
bitiş noktalarına konumlandırıldı.
Böylece üst geçit ve turnike yo-
ğunluğu azaldı. Ayrıca istasyonda
indirme peronu yapılarak yolcu
giriş ve çıkış alanlarında geniş-
letme ve iyileştirme çalışması ya-
pıldı. Altunizade İstasyonu yolcu
indirme alanı genişletilerek ek bir
çıkış alanı daha oluşturuldu. Zin-
cirlikuyu yolcu alanı da genişle-
tildi. Bu sayede istasyon giriş
çıkışları büyük ölçüde rahatladı,
şikâyet sayıları azaltıldı.

İşaretli bekleme yeri 

İETT, Metbobüs duraklarına va-
tandaşların doğru yerde bekleme-
leri için işaret koyma uygulaması
başlattı. Beylikdüzü ve Söğütlü-
çeşme sefer frekans uyum sinyali-
zasyon uygulaması yapılarak
Metrobüs araç trafiği azaltıldı.
İETT’ye bağlı tüm araçlardaki
GPS cihazlarının yenilenmesi ça-

lışmalarına başlandı. Bu işlemin
kısa zamanda tamamlanması
planlanıyor. Bu sayede durakta
bekleyen yolcuların araçların ne
zaman geleceğiyle ilgili bilgiye
daha sağlıklı erişmesi sağlanmış
olacak. İstanbulluların şikayet ko-
nularının başında gelen Mobiett
uygulamasında da hem altyapıda
hem arayüzde yenilikler yapıldı.
Kişiselleştirme, durakta bekliyo-
rum gibi yeni özelliklerin eklenme-
sinin yanı sıra engellilere yeni

erişim kolaylıkları sağlayan yeni
sürüm Mart ayı içinde yapılacak
lansman ile kullanıma sunulacak.
MOBİETT için tüm ağ sistemi
yerel sunuculara taşındı ve hizmet
veren bilgilendirme servisleri de
dahil olmak üzere yedekli bir yapı
kuruldu. Ayrıca sunucularda hiz-
met kesintisi oluşmadan önce
bilgi veren alarm mekanizmaları
oluşturuldu ve erken müdahaleler
ile hizmet kesintisi oluşması 
engellendi.

GEC KALANLAR
UZULECEKLER!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında sözünü verdiği İstanbul Yatırım Ajansı’nı,
düzenlediği lansmanla tanıttı. İstanbul’un tanıtımına her kurumun katkı sunması gerektiğini vur-
gulayan İmamoğlu, “Biz, herkesi davet ediyoruz, onu söyleyeyim. Her kurumunun kapısını çalı-
yorum. Gelmemekte ısrar edenler, geride kalırlar. Hızımıza yetişemedikleri için üzülürler” dedi

İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, seçim kampanyasında

sözünü verdiği İstanbul Yatırım Ajan-
sı’nı (İYA) kurdu. İstanbul’un marka
değerinin artırılması, kente gelmeyi
planlayan yatırımcılara danışmanlık
sağlanması, yatırımcı açısından güven
ortamının yüksek olduğu bir kent
oluşturulması ve istihdama katkı su-
nulması, İYA’nın öncelikli hedefleri
olarak belirlendi. İYA, Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen lansmanla
kamuoyuna tanıtıldı. Lansman; yerli-
yabancı birçok finans kuruluşu, yatı-
rım, teknoloji, turizm ve farklı
sektörlerden temsilcileri bir araya ge-
tirdi. Yabancı ülke diplomatları da
lansmana yoğun katılım gösterdi. İYİ
Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Ka-
vuncu da lansmana katılarak İma-
moğlu’na eşlik etti. Saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan lansmanda,
İstanbul ve yatırımcı ilişkilerini konu
alan 3 dakikalık film gösterildi.

Yol haritasını paylaştı

Lansmanın ilk konuşmacısı İYA
CEO’su Nihat Narin oldu. Narin,
İYA’nın kuruluş amacını, başta metro
olmak üzere gerçekleştirmeyi planla-
dıkları projeleri ve izleyecekleri yol ha-
ritasını katılımcılarla paylaştı. Narin’in
ardından, London & Partner’ın
CEO’su Laura Citron da bir ko-
nuşma gerçekleştirdi. Citron, konuş-
masına, Türkçe olarak, “Merhaba.
İstanbul, benim en sevdiğim ikinci şe-
hirdir” sözleriyle başladı. London &
Partner’ın tarihçesinden, yönetim şe-
masından ve tecrübelerinden söz eden
Citron, İstanbul ile Londra arasında
yapılacak olası iş birlikleriyle ilgili ör-
nekler verdi. 

Avrupa’nın en büyük şehri

Citron’un ardında mikrofona gelen
İmamoğlu, İYA’nın kuruluş nedenini
şu sözlerle dile getirdi: “İYA’nın kuru-
luş nedeni, kısa ve orta vadede İstan-
bul’u çok daha fazla uluslararası
yatırım çeken, uluslararası girişimci
ve yetenek çeken bir şehre dönüştüre-

bilmek. Seçim kampanyam boyunca,
İstanbul’un dünya finans piyasasın-
dan çeşitli nedenlerden dolayı yete-
rince yararlanamadığını anlattım. İş
başına gelirsem bu sorunun çözümü
için İYA’yı hayata geçireceğimin sö-
zünü vermiştim. Bugün o sözü, siz-
lerle birlikte hayata geçiriyoruz.
İstanbul, bütün Avrupa kıtasının en
büyük, en kalabalık şehri. Bu şehrin
ekonomisi için her türlü kaynağı hare-
kete geçirmek, bizim ana görevimiz.
16 milyon için toplam yaşam kalite-
sini yükseltmemiz, daha fazla üretim,
daha fazla yatırım ve daha fazla istih-
dam yaratmamız gerekiyor. Bunun

için de daha fazla uluslararası finans-
mana ve yatırımcıya çok ama çok ihti-
yacımız var.” İstanbul’un uluslararası
yatırım çekme konusuna yapan bir
şehir olmadığını kaydeden İmamoğlu,
“Yabancı girişimcilere ve yabancı yatı-
rımcılara fırsat tanımak ve kazan
kazan ilişkisiyle karşılıklı olarak katma
değer yaratmak, İstanbul’un tarihinde
ve aslında DNA’sında var. Kadim İs-
tanbul’un bu konuda dünyadan öğre-
neceklerinden çok daha fazla
tecrübesi ve tarihi var. Yeter ki tarihi-
mize yakından bakmayı ve ondan po-
zitif yönüyle, gelenekleriyle
yararlanmayı bilelim” dedi. 

Tarihi finans merkezi

Galata semtinin, M.S. 330’lu yıllardan
bu yana dünyanın finans merkezlerin-
den biri olma özelliği bulunduğunu
hatırlatan İmamoğlu, “Galata, bun-
dan tam 1700 yıl önce Doğu Roma
İmparatorluğu döneminde, yabancı
tüccarların ve girişimcilerin merkezi
olmaya başlamıştı. Dünyadaki tüm
kentlerden çok daha önce, bu şehirde,
çok milletli bir girişimci semti ve ulus-
lararası bir tüccar kolonisi oluşmuştu
Galata’da. Pek çok tarihi kaynak biz-
lere, Cenevizlilerden Venediklilere
kadar 50’yi aşkın milletten, tüccarın ve
girişimcinin yüz yıllar boyu Galata
semtinde yaşadığını söylüyor. Ga-
lata’da yaşayan bu uluslararası koloni,
önce Bizans’ın ihtiyacı olan mal ve
ürünleri temin etti. Burada, İstanbul
da kazandı. Doğu Roma İmparator-
luğu'na ve Latin İmparatorluğu’na
buradan vergi verdiler. Ardından Bi-
zans’a vergi verdiler ve Bizans’ın hem
ekonomik olarak hem de askeri olarak
sürdürülebilir bir devlet olmasına yar-
dım etti. İstanbul’un Türkler tarafın-
dan, Osmanlı İmparatorluğu
döneminde fethedildiği 1453 öncesi ve
sonrasında, Osmanlı İmparatorluğu
için de Galata önemli bir merkez ol-
mayı başardı. Çok iyi bilindiği gibi, İs-
tanbul’un fethinden sonra çekinen
bazı aileler, Galata surları içindeki işle-
rini ve evlerini terk edip gitmişlerdi.
Fatih Sultan Mehmet, entelektüel ya-
pısıyla o tüccar ve girişimcileri yeniden
İstanbul’a davet etti ve onlara İmpara-
torluk içinde ve dışında ticaret yapma
garantisi verdi. Fatih Sultan Mehmet
ve sonrasında gelen tüm padişahlar,
50’den fazla milletin fertlerinden olu-
şan bu uluslararası koloninin bir
arada, hoşgörü ve huzur içinde yaşa-
malarını garanti etti. Galata ve Gala-
ta’da yaşayan çok uluslu, çok kültürlü
o tüccar koloni, Osmanlı maliyesinin
tepelere çıkmasına ve dünyanın en
güçlü devletlerinden biri olmasına
muazzam bir katkı sağladı” bilgisini
verdi. 

Hep birlikte yola çıkıyoruz

“İstanbul’un değerini anlamak için
dünya haritasına bakmak yeterlidir”

diyen İmamoğlu, “Londra, New
York, Paris, Amsterdam, Tokyo,
Sidney, Milano gibi önemli kentle-
rin her biri, yetenekli beyinleri ve gi-
rişimci sınıfları çekmek için yatırım
ve tanıtım ajanslarıyla yoğun çaba
sarf ediyorlar. Yaratıcı ve girişimci-
leri cezbetmek için gittikçe daha
çok, daha organize ve daha bilinçli
çaba sarf ediyorlar. Biz de hem
biraz önce anlattığım kendi tarihi-
mizden ders alarak hem de bu met-
ropollerin tecrübelerinden
yararlanarak yola çıkıyoruz. İYA
bünyesinde, bu şehrin kalkınması
için önemli ticari partnerimiz profi-
lindeki ülkelere ve kentlere odakla-
nalım istiyoruz. Onlarla ş birliğimizi
çok üst seviyelere taşımak istiyoruz.
Bunun için bugün, hep birlikte yola
çıkıyoruz. Artık İstanbul’un bir yatı-
rım ajansı var. Önce planlayacağız.
Stratejik bakacağız. Global rekabeti
doğru anlayacağız. Veriyle, analizle
hep birlikte karar alacağız. Sektör-
deki herkesin sesine kulak vereceğiz.
Ortak akılla, uzun süreli kararları
organize edeceğiz” diye konuştu.

Herkesi davet ediyoruz

Katılımın daha da büyümesi gerek-
tiğini dile getiren Ekrem İammoğlu,
“Biz, herkesi davet ediyoruz, onu
söyleyeyim. Devletimizin, hüküme-
timizin her kademesini, İstanbul’un
her sivil toplum kuruluşunu davet
ediyoruz. Ben, bu şehrin her beledi-
yesini ziyaret ediyorum. Her kuru-
munun kapısını çalıyorum.
Gelmemekte ısrar edenler, geride
kalırlar. Hızımıza yetişemedikleri
için üzülürler. Onun için, bizim or-
taya koyduğumuz bu hızı, hoşgö-
rüyü, gelişim modelini yakalamak
isteyenler aramıza katılsınlar, geç
kalmasınlar. Geç kaldıklarında üzü-
lecekleri için, uyarımı buradan yapı-
yorum. Geç kalanlar, çok
üzülecekler. Arkadan bakıp, üzgün
üzgün seyretmesinler diye, davetimi
bir de buradan, mikrofondan, ka-
meralar huzurunda yapıyorum. Bu-
yursun gelsinler. Bizim kapımız
ardına kadar açık. Bu süreçler, kor-
karak, ürkerek yü-rü-tü-le-mez. İs-
tanbul adını taşıyan her kurum, bu
tür toplantılara katılsınlar ve katkı
sunsunlar. Bu, cesaret gerektirmez.
Bu, işin doğasında olmalı. Gerçek-
ten bu kadim şehre fayda sunmak,
hepimizin sorumluluğu. Bu kadim
şehre daha fazla yatırım yapmaya
ve bizimle daha fazla iş birliği yap-
maya tüm dünyayı davet ediyorum.
Biliyorum ki, omuz omuza verirsek,
birimiz için değil, hepimiz için, ülke-
miz için, dünya için çalışırsak, 
yapamayacağımız, başaramayaca-
ğımız bir şey yok. Hepinize çok te-
şekkür ediyorum. İYA, kentimize
hayırlı ve uğurlu olsun” açıklama-
sında bulundu. 

HIDIR ULAĞ

“Türkiye ve İstanbul, bugün
karşı karşıya olduğu sorun-
ları; hukuk, demokrasi ve
özgürlüklerle ilgili tüm
sıkıntılarını kısa sürede
aşacak potansiyele sa-
hiptir” diyen İma-
moğlu, “Türkiye’nin bu
karakterinden hiç kimse
şüphe duymasın. 23 Ha-
ziran’dan sonra İstanbul
seçmeninin verdiği karar ve
ortaya koyduğu kararlılık, hepimi-
zin geleceği için son derece önemlidir. Bu iradeyle 16 mil-
yon İstanbullu hukuk, demokrasi, özgürlük ve serbest
piyasa ekonomisinin çalıştığı bir kentte yaşamak istediğini
çok net olarak ortaya koymuştur. Biz, bu kararı İstanbul
halkıyla, keyifle ve cesaretle icra ediyoruz. Bundan sonra
tüm alanlarda çok daha hızlı adımlar atıyor olacağız.
Bugün bu alanlardaki sıkıntılar ve algı ne olursa olsun, İs-
tanbul’u cesur bir demokrasinin, liberal özgürlüklerin ve li-
beral bir ekonominin yeni merkezi yapmak için çalışıyoruz.
Yatırımcıların ve yatırımcı şirketlerin işlerini kolaylaştıran
tüm tedbirleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜTÜN SIKINTILAR 
KISA SÜREDE AŞILIR

“İstanbul’da bir yerel
demokrasi modeli
inşa ediyoruz” diyen
İmamoğlu, sözlerini
şöyle devam ettirdi:
“Sadece kendimiz için
değil, tüm Türkiye ve
dünya için kalıcı de-
mokratik kurallar ve kurumlar geliştiriyoruz. İstanbul’da
yaşayan her rengi, her farklılığı, her aykırı sesi, kentin ha-
zinesi olarak kabul eden bir yönetim anlayışı kuruyoruz.
Kimseyi dışarıda bırakmıyoruz. Oy hesabı, siyasi parti he-
sabı yapmıyoruz. İstanbul, hukukun, barış içinde bir arada
yaşamanın, birlikte üretmenin ve birlikte kazanmanın yeni
merkezi olacak. Bu şehir için yüzlerce yıldır söylenir; İstan-
bul’un taşı toprağı altın diye. Yine öyle olacak. İstanbul’a
nitelikli yatırım yapanlar, diğer kentlere yatırım yapanlar-
dan çok daha karlı olacak. Bugün bu şehre yatırım yapmış
olan 100’den fazla milletten girişimcinin kurucu olduğu, 40
binden fazla şirket var. Geliştireceğimiz özgürlük ve de-
mokrasi ortamıyla, bu sayıyı çok daha fazla artıracağız. İs-
tanbul olarak dünyadan en çok yetenek ve girişimci çeken
kentlerden biri olacağız. Galata semtinin hikayesinden öğ-
rendiklerimizle hoşgörüyü ve bir arada yaşama kültürünü
sizlerle birlikte geliştireceğiz. Ve dünyanın yetenekli insan-
larına İstanbul’un kapılarını ardına kadar açacağız.”

OY HESABI YAPMIYORUZ

İmamoğlu, 5 yıllık he-
deflerini sıralayarak,
“İstanbul'un yatırım
yapılabilir, çalışılabilir
ve ziyaret edilebilir
bir dünya metropolü
olma niteliğini güçlen-
direceğiz. İstanbul’u
katma değeri yüksek,
ileri teknolojinin ve
yaratıcı endüstrilerin merkezi haline getireceğiz. Bunu ba-
şarabilmek için yabancı yatırımcılarla her zaman açık, dü-
rüst, karşılıklı kazanma ilkesine dayalı, güvenilir ve çözüm
odaklı bir iletişim içerisinde olacağız. Başta metro olmak
üzere, kitle ulaşım yatırımlarına odaklanacağız. Kentsel
planlama yatırımları, bizim için ikinci stratejik alan olacak.
İstanbul önemli bir deprem fay hattı üzerinde bulunması
nedeniyle, kentin dokusunu değiştirecek planlama ve yatı-
rımlar yapacağız. Bu yatırımlar İstanbul’un doğasına zarar
vermeyecek, koruyucu geliştirici olacak. Öncelikli olarak
yüksek teknoloji alanlarında kurumlar geliştireceğiz. Yeni
teknoloji şirketlerine, yazılım, tasarım, coding ve eğitim
şirketlerine destek olacağız. Kentin ve dünyanın yaratıcı in-
sanlarıyla iş birliği yapacağız. Çevre yatırımları, temiz
enerji, kentsel atıkların dönüşümü ile ilgili yatırımlarda İs-
tanbul öncü kentlerden biri olacak. Dünyanın en büyük so-
runu olan küresel ısınma sorununu dikkate alan her
teknoloji ve şirketi destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

HEDEFLERİNİ AÇIKLADI ŞİKAYETLER AZALDIŞİKAYETLER AZALDIŞİKAYETLER AZALDIŞİKAYETLER AZALDIŞİKAYETLER AZALDIŞİKAYETLER AZALDIŞİKAYETLER AZALDI



TicareT Bakanı Ruhsar
Pekcan, Türk Eximbank'ın 
ihracata olan desteğini döviz

kredilerinde yeni faiz indirimleri ile 
artırarak sürdürdüğünü belirterek, söz
konusu kredilerde 60-140 baz puanlık
faiz indiriminin yapıldığını açıkladı. Pek-
can, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yı-
lında ihracata 44,1 milyar dolarlık destek

sağlayan Türk
Eximbank’ın
2020’de 28,9 mil-
yar dolar nakdi
kredi ve 21,1 mil-
yar dolar da si-
gorta/garanti
olmak üzere top-
lamda 50 milyar
dolarlık bir hacim
ile toplam ülke
ihracatının yüzde
26,3’üne destek
sağlamayı hedef-
lediğini bildirdi.
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Türkiye gene-
linde 2019 yılında
en çok konut satışı

Iraklılara yapılmıştı. 2020’nin
ilk ayında ise Türkiye’de 113
bin 615 konut satılırken, uy-
ruklarına göre bakıldığında en
çok konutu yine Iraklıların al-
dığı görüldü. Sadece ocak

ayında Irak vatandaşlarına
739 konut satıldığı kaydedildi.

Ocakta 113 bin 615
konut satıldı

Ajans Press’in, Türkiye İsta-
tistik Kurumu (TÜİK) verile-
rinden elde ettiği bilgilere
göre, ocak ayı konut satış ista-

tistikleri belli oldu. 2020’nin
ilk ayında Türkiye’de 113 bin
615 konut satılırken, uyrukla-
rına göre bakıldığında en çok
konutu Irak vatandaşlarının
aldığı görüldü. Böylelikle ocak
ayında Irak vatandaşlarına
739 konut satıldığı kaydedildi.
Irak’ı sırasıyla takip eden ülke-

ler ise 678 konut ile İran, 254
konut ile Rusya Federasyonu,
204 konut ile Afganistan
ve142 konut ile Yemen, 133
konut ile Almanya, 121 konut
ile Kuveyt, 110 konut ile
Suudi Arabistan, 107 ile
Ürdün, 101 ile de Filistin ola-
rak gözlendi. DHA

TURKIYE’YI UST LIGE 
CIKARMAK ISTIYORUZ 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye'yi bir üst lige çıkarmak, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokmak
istiyoruz. Tabi bunu yaparken, kendi iç dinamiklerimizin yanı sıra, küresel ekonominin içinden geçtiği durumu da yakından takip
ediyoruz. Hali hazırda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler, yapısal veya dönemsel problemler yaşıyor” diye konuştu

S anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, Birleşik Krallık Teknoloji Konfe-
ransı'na katıldı. Beşiktaş'ta bulunan bir

otelde düzenlenen konferansta konuşan
Bakan Varank, Brexit sonrası döneme ilişkin
değerlendirmelerde bulunarak, "Ben bu kon-
feransı, Brexit sonrası dönemde ilişkilerimizin
daha da gelişmesi ve derinleşmesi adına
önemli bir adım olarak görüyorum. Biliyorsu-
nuz ticari ilişkilerimizin gelecek dönem seyrini
belirlemek üzere Ticaret Çalışma Grubu ku-
ruldu ve bugüne kadar 6 toplantı yaptı. Tica-
ret Bakanlığımızın yakından takip ettiği bu
sürecin, her iki tarafın da lehine sonuçlanacak
bir serbest ticaret anlaşmasıyla tamamlanma-
sını temenni ediyoruz. Teknoloji ve inovasyon
alanlarındaki işbirliğimizi somut projelerle ge-
liştirmeyi öneriyoruz" dedi.

Örnek bir kalkınma hamlesi

"Biliyorsunuz Türkiye ekonomisi 18 senede
önemli mesafeler kat etti" diyen Varank,
"Süreç boyunca maruz kaldığımız ekonomik
ve siyasi baskılara, terör saldırılarına rağmen
sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde örnek
bir kalkınma hamlesine imza attık. Geldi-
ğimiz nokta gurur verici, ama elbette bu-
nunla yetinmek niyetinde değiliz.
Türkiye'yi bir üst lige çıkarmak, dünyanın
en gelişmiş ekonomileri arasına sok-
mak istiyoruz. Tabi bunu yaparken,
kendi iç dinamiklerimizin yanı
sıra, küresel ekonominin içinden
geçtiği durumu da yakından takip
ediyoruz. Hali hazırda hem geliş-
miş hem de gelişmekte olan ül-
keler, yapısal veya dönemsel
problemler yaşıyor. Daha
düne kadar ticaret ve teknoloji
savaşlarını tartışıyorken,
şimdilerde gündemimiz
Çin'deki koronavirüs, yeni
adıyla Covid-19'un oluş-
turabileceği belirsizlikler.
Ayrıca tüm bunların üze-
rine, jeopolitik riskler de
ekonomik belirsizlikleri
daha da artırıyor. İşte böy-

lesine çetrefilli bir dönemde Türkiye olarak iz-
leyeceğimiz yenilikçi politikalarla güçlü bir atı-
lım gerçekleştirmek, yeni bir büyüme hikâyesi
yazmak istiyoruz. 2023 Sanayi ve Teknoloji
Stratejimizde, katma değerli üretimi ve kritik
teknolojilerde atılım yapmamızı sağlayacak
yol haritalarını belirledik. Bu kapsamda; yük-
sek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm,
girişimcilik, beşeri sermaye ve alt-
yapı alanlarında adımlar
atacak ve 2023 hedefle-
rimize kararlılıkla
ulaşacağız" igfade-
lerini kullandı. 

Var gücümüzle
çalışacağız

Teknoloji alanla-
rında, küresel öl-
çekte marka olacak
en az 23 akıllı ürün
çıkarmayı hedefledikle-
rini söyleyen Bakan
Varank,

"Türkiye'nin Otomobili de bunlardan biri ola-
rak ön plana çıkıyor. Biliyorsunuz otomotiv
sanayinde kapasite, yetişmiş insan kaynağı ve
Ar-Ge potansiyeliyle bölgedeki en önemli
oyunculardan biriyiz. Avrupa Birliği'nin oto-
motiv alanındaki en büyük tedarikçisiyiz.
Dünya standartlarına uygun ileri teknolojiyle
üretim yapabiliyoruz. Türkiye'nin otomobili
projesiyle de üstünlüklerimizi heyecan verici
yeni bir alana taşıyoruz. Bakınız bu sadece bir

araba üretme projesi değil. Otomotiv sek-
törü köklü bir değişim sürecinden geçi-

yor. Bağlantılı, otonom ve elektrikli
araç pazarı, geleneksel markaların ya-
nında, yeni girişimlere çok büyük fır-
satlar sunuyor. İşte biz hem bu
otomobilleri hem de beraberindeki
mobilite ekosistemini özgün olarak
geliştiriyoruz. Biz bu yarışa tam za-
manında girdik, ipi göğüsleyen
olmak için de var gücümüzle çalışa-
cağız. Türkiye'nin otomobili aynı

zamanda ülkemizden çıkacak
bir unicorn olmaya da

aday. Ki
biz bu

tanımı da Türkçeleştirip, Turcorn olarak isim-
lendiriyoruz. 2023'e kadar en az 10 Turcorn
hedefimiz var. Şunun altını net biçimde çiz-
mek istiyorum. Teknoloji tabanlı girişimlerde,
Türkiye ciddi bir sıçrama potansiyeline sahip.
Girişimcilerimizin başarıları zaman zaman
dış basına da konu oluyor, dünya çapında
ödüller alıyoruz" şeklinde konuştu.

Devleri Türkiye'ye davet etti

Türkiye'deki yatırım teşviklerini hatırlatan ve
Birleşik Krallık'ın küresel devlerine çağrıda
bulunan Varank, "Birleşik Krallık'ın küresel

devlerini Türkiye'ye
davet ediyorum.

Gelin, sunduğu-
muz bu im-
kanlardan en
iyi şekilde
faydalanın,

inovatif faali-
yetlerinizi çok
daha verimli bir

şekilde ülkemizde
yürütün. Tekno-

parklarımız ve
araştırma altya-
pılarımızın kapı-
ları, sizlere ardına
kadar açık" dedi.
DHA

Türkiye'de önümüzdeki dönemde iş yapma ortamını yatırımcı dostu hale
getirecek pek çok düzenlemenin hayata geçeceğini söyleyen Bakan Varank,

"yatırım Ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu'nda bu manada alınması gere-
ken tedbirlere odaklanmış vaziyetteyiz. doğrudan yabancı yatırımları teşvik eden
oldukça cömert bir teşvik sistemimiz var. Proje bazlı teşviklerimizle; ülkemize ilk
defa gelen, stratejik ürünler üreten, teknolojik seviyemizi ve ihracat kapasitemizi
artıran yatırımlara öncelik veriyoruz. Sahip olduğumuz iç pazar, coğrafi avantaj-
lar, dinamik iş gücü ve güçlü sanayi altyapısı yatırımcılara eşsiz fırsatlar sunu-

yor. Bakın çok açık söylüyorum. Bu dönemde Türkiye'de yatırım yapan
kazanır. Bu sene kimya, petro-kimya, ulaştırma teknolojileri, entegre ma-

dencilik, savunma ve elektronik gibi pek çok kritik alanda dev yatırım-
ların başlamasını bekliyoruz. Ben bu durumun özellikle yabancı
yatırımcıların da iştahını artıracağını düşünüyorum. Buradan

hareketle de, 2020 yılında doğrudan yabancı yatırım-
larda güçlü bir ivmelenme bekliyoruz" diye

konuştu.

TÜRKİYE’YE YATIRIM 

YAPAN KAZANIR

2019 yılında
yatırımcılar

paralarını borsada
değerlendirme

kararı aldı. Bu da
borsaların

büyüklüğüne artı
değer sağladı.

Dünya borsalarının
piyasa değeri de

2018 sonuna göre
17,5 trilyon dolar 
artarak 92 trilyon

dolar oldu

yaTırımcıların portföy da-
ğılımı ve kararlarını etkileyen
birçok gelişmeye sahne olan

2019'da, hisse senedi piyasasında riskle-
rin fırsata dönüştürüldüğü görülürken,
bu gelişmelerle dünya borsalarının piyasa
değeri de 2018 sonuna göre 17,5 trilyon
dolar artarak 92 trilyon dolar oldu. ABD
ile Çin arasında ticaret müzakerelerine
dair haber akışının gündemden düşme-
diği 2019'da, korumacılık eğilimi endişe-
leri, Brexit kördüğümü, küresel büyüme
hızının yavaşlaması, dünya çapında eko-
nomik göstergelerin zayıflaması ve jeopo-
litik riskler piyasaların gündemini meşgul
etti.

Risk iştahı yüksek

Tüm bunlar sonucunda yatırımcılar gö-
rece riskli varlıklardan kaçarken, tahvil pi-

yasalarında getiri eğrilerinin terse dön-
düğü görüldü. Merkez bankaları tara-
fında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ile
Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta
olmak üzere, birçok gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde faizlerde düşüş sin-
yali verilerek genişlemeci politikalara geri
dönüşün ilk adımları atıldı. Ekonomik
kararları olumsuz etkileyebilecek güçte
gösterilen jeopolitik ve siyasi gelişmelere
rağmen, pay piyasaları tarafında yatırım-
cıların risk iştahının yüksek kalması dik-
kati çekti.

Yüzde 23 artış gösterdi

Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) ve-
rilerine göre, 2018 sonunda 74 trilyon
421 milyar 132 milyon dolar olan dünya
borsalarının değeri, 2019'da 91 trilyon
914 milyar 829 milyon dolara ulaştı. Söz

konusu süreçte dünya borsalarının değeri
yüzde 23,5 artarken, bu da 17 trilyon 493
milyar 697 milyon dolarlık değerlenmeye
işaret etti. Piyasa değerine bölgesel bazlı
bakıldığında, ilk yarıda en iyi performansı
Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesin-
deki borsalar gösterdi.Söz konusu böl-
gede bulunan borsalarının değeri 2019'da
bir önceki yıla göre yüzde 31,3 artarak 16
trilyon 319 milyar 747 milyon dolardan,
21 trilyon 434 milyar 207 milyon dolara
ulaştı. Bu dönemde, Amerika bölgesin-
deki borsaların piyasa değeri yüzde
21,7'lik artışla 34 trilyon 206 milyar 92
milyon dolardan, 41 trilyon 623 milyar
976 milyon dolara çıktı. Asya Pasifik böl-
gesindeki borsalarda ise piyasa değeri
yüzde 20,8 artarak 23 trilyon 895,3 mil-
yar dolardan, 28 trilyon 856,6 milyar do-
lara yükseldi.

1 yılda tam 5 katına çıktı

Dünya borsaları arasında geçen yıl pi-
yasa değeri en hızlı artan borsa Suudi
Arabistan'da Tadawul oldu. Tadawul
borsasının piyasa değeri 2019'da bir ön-
ceki yıl sonuna göre yüzde 384,9 artarak
496 milyar 353 milyon dolardan, 2 tril-
yon 406 milyar 820 milyon dolara ulaştı.
Böylece Tadawul borsasının piyasa de-
ğeri bir yıllık süreçte neredeyse 5 katına
çıktı. Söz konusu hızlı
artışta ise Suudi Ara-
bistan milli petrol şir-
keti Saudi
Aramco'nun geçen
yılın aralık ayında
halka arz edilmesi et-
kili oldu. Aramco'nun
halka arz edilen yüzde
1,5'lik kısmının 25,59
milyar dolar değere
sahip olmasıyla şirke-
tin toplam piyasa de-
ğeri 1,7 trilyon doların
üzerinde gerçekleş-

mişti. Halka arzın ardından şirketin pi-
yasa değeri Tadawul borsasında işlem
gördüğü ikinci günde 2 trilyon doları aş-
mıştı. Piyasa değeri artışında Tadawul
borsasını yüzde 300,2'lik artışla Doğu Af-
rika'da bir ada ülkesi olan Seyşeller'de
MERJ Exchange izledi. Bu artış sonucu
Seyşeller borsasının piyasa değeri
2019'da 1 milyar 137 milyon dolara 
yükseldi.

BORSA TAVAN YAPTI

Tüketiciye 
altın uyarı!
Tüketiciyi Destekleme Derneği
(TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman
Bakal, internetten alınan gram, çeyrek
ve yarım altınların ağırlığında eksiklik
olabileceği uyarısında bulundu

TükeTiciyi Destekleme Derneği
(TÜKDES) Genel Başkanı Sü-
leyman Bakal, yaptığı açıkla-

mada, son günlerde internetten altın alan bazı
tüketicilerin mağdur olduğunu söyledi. Altının
satılmak için kuyumcuya götürüldüğünde
ağırlığının eksik olduğunun ortaya çıktığını
belirten Bakal, şikayetlerin çoğunun satın
alma işleminin üzerinden birkaç ay veya yıl
geçtikten sonra yapıldığını anlattı.

Mağduriyet yaşıyorlar

Tüketicilere bu konuda uyarılarda bulunan
Bakal, "Çoğumuz internetten alışveriş yapma-
nın keyfini çıkarıyoruz. Gördüğümüz bir şeyi
beğeniyor, bir tıkla kapımıza kadar getirtiyo-
ruz fakat yükte hafif, pahada ağır bir ürün
satın alırken internet sitesinin ne kadar güve-
nilir olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Altın
fiyatlarının yükselmesiyle 'kampanya' yazan
sitelerden 5-10 lira düşük fiyata altın alanlar
daha sonra mağduriyet yaşıyor. Aldığı ürünü
kuyumcuya bozdurmaya götürdüğünde ger-
çek anlaşılıyor. Ürün sahte değil, altın fakat
ağırlıkta eksiklik olduğu tespit ediliyor. İnşatta
demirden çalmak gibi bir durum” diye 
konuştu. 

Zarar edebilirsiniz

Bakal, tüketicilerin mağdur olmaması için el-
lerinden geleni yaptıklarını, şikayetleri değer-
lendirip gerekli hukuki yollara
yönlendirdiklerini dile getirdi. Altının bugün
alınıp yarın satılan bir ürün olmadığından ge-
nellikle satın alınan internet sitesine bir süre
sonra ulaşılamadığını ifade eden Bakal, "Siz
'10 yarım altın aldım, altın fiyatı arttı kar ettim'
diye düşünürken, aslında ağırlıktaki fark ne-
deniyle boşuna yatırım yapmış olabilir hatta
zarar edebilirsiniz" diye konuştu.

Eximbank
faiz indirdi

Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank,

“Türkiye ekonomisi
18 senede önemli

mesafeler kat 
etti” diye 
konuştu. 

Konutta Iraklı trendi devam ediyor



A K Partili Mehmet Muş, Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde
(TBMM), 39 maddelik yeni torba

yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Muş,
meclis başkanlığına sundukları yasa teklifi-
nin, toplumun ve vatandaşın pek çok ihtiya-
cına cevap vereceğini söyledi.

Dövizli askerlik imkanı

Muş, yasa teklifi ile vazife ve harp malulü
gazilere ikinci maaşın bağlanacağını, doğal
afetlerde doğal gaz ve elektrik borçlarına
bir yıl erteleme getirileceğini söyledi.
Muş, yasa teklifinde yer alan diğer
düzenlemelerle ilgili de şunları
söyledi: "Türkiye'de ikamet et-
meyen, yurt dışında doğan
orada yaşayan ve süresiz
oturma izni olan gençleri-
mizin çalışma şartını kal-
dırıyoruz ve bunlara
dövizli askerlik imkanı ge-
tiriyoruz. Yani bunlar için
3 yıl çalışma şartı geçerli
olmayacak. Aynı şekilde
yurt dışında bulunan va-
tandaşlarımız ve mavi kart
sahiplerine dövizli Bireysel
Emeklilik Sistemi (BES) im-
kanı getiriyoruz. Onlar dövizli
bireysel emeklilik imkanına
sahip olacaklar. KOBİ'lerin des-
teklenmesi amacıyla kredi garanti
kuruluşlarından sağlanan 25 milyarlık
kaynak 35 milyara çıkıyor. Asgari işveren-
lerin desteklenmesi için 2020 yılı asgari üc-
retin 75 TL olmasını bu teklif ile getiriyoruz.
Mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenme-
siyle alakalı işsizlik fonundan destek veriyor-
duk. Bu destek 2020 yılının sonuna kadar
devam edecek. Yine Yenilenebilir Enerji
Kaynakları ile ilgili ihalelerin Türk Lirası
cinsinden yapılmasını bu düzenlemeyle bir-
likte getirmiş olacağız."

3 ay sonra tahliye edilecek

Mehmet Muş, Vakıflar Genel Müdürlüğü
ile ilgili yeni düzenlemelerin de yasa tekli-
finde yer aldığını belirterek, şöyle dedi:
“Vakfılar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetin-

deki
taşınmaz-

larda 3 ya da daha fazla birikmiş kira borcu
olanlara 3 ay süre veriyoruz. Bu süre içeri-
sinde bu kira borçlarını ödemek için süre ve-
riyoruz. Eğer ödenmezse 15 gün içeresinde
tahliye edilmeleri için valiliklere yetki veriyo-
ruz. Bir çağrı yapıyoruz. Kiralarını ödeme-
yenler ödesinler. Vakıflar bizim için hassas
bir konu. Derneklere üye olma ve ayrılma
durumlarında da bildirim zorunlu olacak.
İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suç-
larına alıyoruz. Bunlara kapatma yetkisi ge-
liyor." Ateşli silahları, satıcı belgesi olmadan
satanlara da 3 yıl hapis cezası geleceğini

ifade eden Muş, bu silahların
yerel ve ulusal kanallarda yapı-
lan reklamlarına da idari para
cezası getirileceğini söyledi.

15 Temmuz'da cevabı
aldılar

Açıklamanın ardından basın
mensuplarının sorularını da
yanıtlayan Muş, yeni darbe

olacağı iddialarıyla ilgili bir so-
ruya, "Bunun hangi mihraklar

tarafından ne şekilde çıkarıldığını
bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey

var, bunu deneyenler 15 Temmuz'da
gereken cevabı aldılar, şimdi de alacak-

lardır. Türkiye ne zaman istikametini bü-
yümeden yana, istikrarını oluşturup
ekonomide ivme kazanmaya başlarsa maa-
lesef bu tip söylemler, bu tip girişimlerle
karşılaşıyoruz. Ama hiçbir şekilde milletten
aldığımız iradeyi başka şekilde devretme
niyetimiz yoktur. Milletimiz bize görevde
kalma yetkisini verdiği müddetçe ülkemize
hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunu
planlayanlara, bu düşüncede olanlara da
akıllarını başlarına almalarını tavsiye ede-
rim. Milletimiz 15 Temmuz'da gereken ce-
vabı nasıl verdiyse yine aynı şekilde verir.
Ekonomik göstergelerimiz iyi noktada gidi-
yorken maalesef bu tip söylemlere muha-
tap kalıyoruz ama Türkiye yolundan
ayrılmayacaktır" cevabını verdi.  DHA
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O rtalığı darbe söylentileri sarmaya başladı.
Sabah gazetesinden Melih Altınok “Hala diri
olan askeri vesayet koalisyonu, sivil siyasetinin

demokrasinin kazanımlarının rövanşını almak, eski ay-
rıcalıklı pozisyonlarına dönmek, devlete girmek istiyor-
lar.” diyor. Havuz Medyasında darbe iddiaları bu
minval üzerinde dile getiriliyor. 

***
İlkin belirtmeliyim ki, Türkiye’de darbeler dönemi

kapanmıştır diyemeyiz. AKP iktidarının vesayet reji-
mine son verdiği, sivil bir yapı kurduğu, dolayısıyla bu
anlamda bile bir demokratikleşme sağladığı iddiaları-
nın hiçbir gerçekliği yoktur. 

***
AKP ile vesayet rejimi takıştı. Ergenekon davaları

açıldı. Erdoğan bu davaların savcısı olduğunu söyledi.
Kurunun yanına bir hayli yaş dâhil edilerek davalar su-
landırıldı. FETÖ çevresi gücünün doruğunda ve Erdo-
ğan’ı indirmenin tam zamanı olduğunu düşünerek
hareket geçti. Önce 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet
davaları ile başlattığı saldırıyı 15 Temmuz darbesiyle
sonuçlandırmak istedi. Ancak işler istedikleri gibi
gitmedi.

***
Erdoğan ile vesayet rejimi çevresi güç kayıpları ya-

şadığı için artık her birisi tek başına iktidar eyleme du-
rumunda değillerdi. Kürt sorunu, FETÖ meselesi ve
dava dosyalarının aşılması için devletteki her iki güç
odağı ittifak yapmak zorunda olduklarını gördüler.
Bunun için zımnen şöyle anlaştılar: 1) FETÖ tasfiye
edilecek, 2) Kürtler dövülecek ve göz açtırılmayacak,
3) Ergenekon vb. davalar geri çekilecek, hakları iade
edilecek, 4) Yolsuzluk, rüşvet vb. dosyalar kapatılacak,
5) Avrasya politikaları öne çıkarılacak. 

***
Bu maddeler eksik olabilir ama işin mantığı böyle

gelişti. Bunun böyle olduğunun en büyük siyasi göster-
gesi ise, MHP’nin tutumudur. MHP, eski vesayet rejim
kesiminin siyasetteki temsilciliğini üstlenerek AKP ve
Erdoğan’ı kontrol rolünü oynamaktadır. 

***
İktidar mücadelelerinin sonu yoktur ve olmaz da!

Toplumsal hayat ve onun politik alanı, siyasi
yapıların/partilerin sürekli bir iktidar olma dinamiğini
oluşturur. Bütün mesele bu mücadelenin demokratik
koşullarda mı yoksa zor yoluyla olup olmadığıdır. Tür-
kiye her iki kanala da açıktır!

***
İktidarın sesi olan medya kanallarında darbe 

olabilir iddialarının bu günlerde ortaya çıkmasını nasıl
yorumlamalıyız?

Darbe olabilir iddiasını ileri sürenler, ABD yönetimi
(Pentagon ve CIA)  için bir think tank (siyasi strateji ve
politik düşünce üretim merkezi) kuruluşu olan RAND
Corporation’un yakın zamanda yayınladığı bir raporu
referans alıyorlar. 

***
RAND Corporation’un raporları elbette ciddiye alın-

malı. Ancak bilinmeli ki, bu tür kuruluşların raporla-
rında birden fazla seçenekler bulunur. Dolayısıyla aynı
rapordan tek bir sonuç değil, birbirini teyit veya tekzip
eden sonuçlar çıkarılabilir. 

***
Çünkü thik tank kuruluşları mevcut durum tespitleri

yapar ve geleceğe dair hep olasılıklar üzerinde durur.
Bu tür çalışmalar hizmet ettiği yapıya (bu hükümet
olur, şirket olur vb.) bir öngörü sağlama faaliyetidir. 

***
Başta söylediğimi tekrar edeyim: Türkiye’de darbe-

ler dönemi bitmiştir diyemeyiz. Ancak ben şu sıralar bir
darbenin olmasını ihtimal dâhilinde görmüyorum. 

Peki, neden şimdi iktidar çevresi tarafından darbe
iddiaları öne çıkarılıyor?

Maddeler halinde ifade edecek olursak;
1) Erdoğan iktidarı Suriye’de son derece sıkıştı ve

çelişkili duruma düştü. Erdoğan’ın son 6-7 yıldır dış
politikadaki alan genişliği üzerindeki denge oyunları tı-
kandı. İdlip noktasında Rusya ile başlayan gerilim üze-
rine daha düne kadar ABD’ye, NATO’ya veryansın eden
iktidar, rotayı ABD’ye kırdı. Ne pahasına?

2) Özellikle Suriye konusu Erdoğan’ın uzlaştığı derin
devlet çevresiyle Erdoğan çevresinde bir ayrışma oluş-
turdu. İşin doğası gereği bu ayrışma, çatışmaya dö-
nüşme potansiyeli taşımaktadır.  

3) Ekonomik gidişat hiç iyi değil. Enflasyon, işsizlik
aldı başını gidiyor. Dövizi baskılamanın uzun vadede
devam etmesi imkânsız gözüküyor. Ülkenin ekonomik
durumu halkta iktidara karşı muhalif pozisyon almaya
uygun koşullar oluşturuyor. 

4) Yargıdaki sorunlar giderek daha açığa çıkıyor ve
yargıya güven yerlerde sürünüyor. 

5) Erdoğan’ın kendi propagandası için oluşturduğu
medya, öyle bir hale geldi ki, bu amacı yerine getirme
kabiliyetini çoktan yitirdi ve ayak bağı haline geldi. 

6) Seçim anketleri iktidarın kan kaybettiğini 
gösteriyor.

7) Davutoğlu ve Babacan’ın parti faaliyetleri, her ne
kadar gizlemeye çalışsalar da AKP’de bir kaygı 
oluşturuyor.

Bu maddeler artırılabilir. 
Bu koşullar Erdoğan için bir politik tıkanma ve

inandırıcılık kaybı oluşturuyor.
İşte tam bu noktada darbe söylentilerinin gündeme

getirilmesini, Erdoğan çevresinde ve seçmenlerinde
yeni bir kenetlenme çalışması olarak görüyorum. Ama
daha önemlisi, darbe söylentileri bir gündem değiştirme
çabasıdır.

Hayırdır! Ne darbesi?

AK Parti Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş, yeni torba yasa 
teklifiyle ilgili, “Vazife ve harp
malulü gazilere 2'nci maaş 
bağlanacak. Doğal afetlerde
doğal gaz ve elektrik borçlarını
bir yıl erteliyoruz. Türkiye'de
ikamet etmeyen, yurt dışında
doğan orada yaşayan ve süresiz
oturma izni olan gençlerimizin
çalışma şartını kaldırıyoruz” dedi

GAZILERE
IKINCI MAAS

TORBA
YASA 

TEKLİFİNİ

ANLATTI

İYİ Parti'den peş peşe gelen istifaların hatırlatılması üzerine de
Mehmet Muş, "Burada HDP ile işbirliğine vurgu yapmış İsmail bey.

Biz bunu yerel seçimlerden önce ifade etmiştik yani CHP bir taraftan İYİ
Parti ile resmi bir ittifak yapmışken diğer taraftan HDP ile bir ittifak içeri-

sindeydi. O dönemde bunlar yalanlanmıştı ama geldiğimiz noktada bunlar
artık net bir şekilde görülür hale gelmiş ve İYİ Parti içerisinde bu noktada has-
sasiyeti olan milletvekilleri buna tepki göstermekte ve İYİ Parti'ye oy veren va-

tandaşlarımız da buna tepki gösteriyor. HDP işi öyle bir noktaya getirdi ki
geçen hafta artık PKK'ya PKK demekten vazgeçtiler 'Silahlı Kürt Muhalif
Grubu' demeye kadar varmış vaziyette ve CHP bu noktada geri adım at-

mıyor HDP ile işbirliğini sürdürmek istiyor. Diğer tarafta da İYİ Parti'yi
tutmak istiyor. Bunların İYİ Parti içinde ciddi rahatsızlıklar oluştur-

duğu görülüyor. Biz bunu çok daha önce ifade etmiştik. Dile
getirdiğimiz zaman karşı karşıya kaldığımız tavır ha-

karetti. Gelinen noktada böyle bir tablo söz
konusu" değerlendirmesinde

bulundu.

İYİ PARTİ İÇİNDE 
RAHATSIZLIK OLUŞTU

Kan beynime sıçramıştı!
ankara İl Kongresi'nde, de-
lege Tevfik Koçak'ın kadınlara
ilişkin sözleri tepki çekti.

Koçak, konuşması sırasında kürsüde "Si-
yasetçinin işine, kadının işvesine aldanıl-
maz" dedi. Kadınlar, Koçak'a tepki
gösterip, pet şişe attı. CHP Ankara Kadın
Kolları eski İl Başkanı Nevin Uygur Er,
kürsüye çıkıp mikrofonu alarak Koçak'a
en serp tepkiyi gösteren oldu.

Kadını aşağılayıcı sözlerdi

DHA'ya konuşan Er, Koçak'ın konuşma-
sını baştan sona ön sırada dinlediğini
ifade ederek, "Konuşmasında baştan
sona farklı içerikler vardı. Siyasi bir içeriği
yoktu. Benzetmeleri kadını aşağılayıcı
sözlerdi. 
En son o talihsiz cümleyi kullandı. Ben
aşağıdan müdahale ettim; ama sesimi
pek duyuramadım. Çünkü çok kalaba-
lıktı. Divan Kurulu'na da giderek o ada-
mın kürsüden indirilmesini söyledim.
Divan Kurulu oradan o adama müda-
hale etti; ama çokta etkili olamadı. Ben
de kan beynime sıçramıştı 
artık; çünkü kadınlar konusunda hassa-
sız, kadına yönelik aşağılamalardı. 

Bu aslında toplumun her kesiminde olan
bir cinsiyet ayrımcılığı; ama bunu büyük
bir partinin genel kurulunda görmek bizi
daha da çok üzdü. Ama bu sadece
CHP’nin sorunu değil her yerde rastladı-
ğımız bir konu. O tepkiyi ister istemez
vermek zorundaydım. Çünkü bu söylem-
leri genellikle her yerde duyuyoruz; ama
orada duymak daha da farklıydı. İnme-
sini rica ettim, inmedi ben de mikrofonu
elinden aldım. Bu hareketi kim nerde ya-
parsa ben aynı tepkiyi gösteririm."

Tüm kadınlara hakaretti

Koçak'a tepki gösteren partililerden

CHP üyesi Ayşegül Varol ise
"CHP’nin sosyal demokrat kadın bir
üyesi olarak tabii ki buna tepki verme-
miz çok normaldi.
Bu eski vekilimizin bir gafıydı ve son-
rasında özür diledi; ama kullanılan
cümle çok yanlıştı. Verilen tepki ise
çok doğruydu. Biz de tepkimizi verdik,
vekilimiz de sonra sahneden indi. Bu
laf çok yanlıştı. Aslında tüm kadınlara
hakaretti. Bunun doğuda kullanılan
bir cümle olduğunu söyledi kendisi;
fakat bu tüm Türkiye’deki kadınlara
hakaretti. Olmaması gerekiyordu"
dedi. DHA

Salonda bulunanlardan CHP An-
kara eski Milletvekili Aylin Nazlıaka da
kürsüde konuşma yapan partilinin cin-
siyetçi bazı kelimeler kullandığını kay-
dederek, "Hemen kadın arkadaşlarımız
ve toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleş-
tirmiş olan erkek arkadaşlarımızla bir-
likte bir tepki verdik. O da bunun
üzerine özür dileyerek kürsüden indi.

Olması gereken de zaten buydu. Biz
gerçek anlamda demokrasiyi içselleştir-
miş olan bir partiyiz. O yüzden rahat-
lıkla birbirimizi de eleştirebiliyor ve
yaptığımız yanlışları düzeltebiliyoruz.
Ne mutlu ki dün de böyle bir şey ger-
çekleşti. Bu arkadaşımız söylemiş ol-
duğu cinsiyetçi ifadelerden dolayı özür
diledi" diye konuştu.

CİNSİYETÇİ 
KELİMELER 
KULLANDI

CHP Ankara İl Kongresi'nde "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" diyen CHP delegesine en sert tepkiyi gösterip, mikrofonu elinden alan CHP
Ankara Kadın Kolları eski Başkanı Nevin Uygur Er, "Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi. Kan beynime sıçramıştı; çünkü kadınlar konusunda hassasız” dedi

İYİ Parti’de 
bir istifa daha
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili
İsmail Ok, partisinden istifa
ettiğini açıkladı. Ok’un istifası
ile İYİ Parti’nin Meclis'teki 
sandalye sayısı 37'ye indi

İYİ Partİ Balıkesir Mil-
letvekili ve TBMM Baş-
kanlık Divani Üyesi

İsmail Ok, yazılı açıklama yaparak,
partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Ok, İYİ Parti'nin, Türkiye Cumhuri-
yeti devletinin kurucu değerlerini be-
nimseyen, bütün vatandaşları hiçbir
ayrım yapmadan kucaklayan milli
bir parti olarak kurulduğunu, ancak
iddialarının çok kısa bir zamanda
yerle bir olduğunu, hayallerinin yıkıl-
dığını belirtti. Ok, "Şöyle ki sözde
sivil toplum örgütü adındaki, em-
peryalist Soros Vakıfları'nda görev
yapanlar, Başkanlık Divanı'nda en
hassas görevlere getirilmişlerdir.
Daha da kötüsü Genel Başkan bu
durumu bilmesine rağmen bu So-
rosçuların partinin en hassas birim-
lerinde görevlendirilmesinde bir
sakınca görmemiştir" dedi.

İmamoğlu rahatsızlığı

Millet İttifakı ile ilgili kaygılarını da
dile getiren Ok, "İptal edilen İstanbul
seçimlerinden sonra Sayın İmamoğ-
lu'na destek vermek için İstanbul'a
gittim. Sayın İmamoğlu seçimden
hemen sonra sanki yapacak hiçbir
işi kalmamış gibi hemen HDP'li be-
lediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezi-
sinde de PKK'lı Ahmet Kaya'nın
mezarını ziyaret etmiştir. Dahası,
başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil
adamlarından Kadir İnanır ile bir-
likte PKK sevicisi Demirtaş'ın yaz-
dığı kitaptan sergilenen tiyatroyu
seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bun-
lar artık ortağımız CHP'nin HDP ile
adı konulmamış bir ortaklık yaptığı-
nın meydana dökülmesidir. Partimiz
yönetiminin milletvekilleri ile yaptığı
ilk toplantıda bu durumdan rahatsız
olduğumu ve bunun tarafımdan
kabul edilemeyeceğini ifade ettikten
sonra parti yönetiminin görüşünü
sordum. En yetkili ağızdan verilen
cevapla aynen devam edileceğini an-
laşılmış oldum. Başta Genel Başka-
nımız Sayın Meral Akşener
hanımefendi olmak üzere başkanlık
divanı üyelerim maddi manevi feda-
karlık yaparak, zorluklara göğüs ge-
rerek partimizi bu noktaya
taşımışlardır. Başta Genel Başkanı-
mız olmak üzere hiçbir partilimiz ile
dargınlığım, kırgınlığım veya şahsi
bir problemim söz konusu olamaz.
Genel Başkanımızın şahsında bütün
İYİ Parti ailesine başarılar diliyo-
rum. Ve İYİ Parti'deki bütün görevle-
rimden istifa ettiğimi saygıyla
kamuoyuna ilan ediyorum" açıkla-
masını yaptı.  DHA

İsmail
Ok

CHP Ankara
Kadın Kolları
eski Başkanı
Nevin Uygur Er



İ stanbul Havalimanı Taksiciler
Kooperatif Binası'nda düzenle-
nen Akıllı Taksi Uygulaması ta-

nıtım törenine Bakan Ersoy'un yanı
sıra İstanbul Mülki İdari Amiri İs-
mail Şen, İstanbul Havalimanı İşlet-
mecisi İGA CEO'su Kadri
Samsunlu, İstanbul Havalimanı
Taksiciler Kooperatif Başkanı Fah-
rettin Can, Mobilbil Kent Teknoloji-
leri CEO'su Ahmet Dönmezoğlu ve
taksiciler katıldı.

Kendinize yatırım 
yapacaksınız

Törende bir konuşma yapan Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, "Aynı disiplini aynı istekliği
diğer taksi odası esnaflarımız da
gösterirse istediğimiz sonuçları ala-
cağız. Korsan taşımacılığın önüne
geçmek için gerekli kanun düzenle-
meleri yapıldı. Ancak biz ne yapar-
sak yapalım, ne kadar kanuni
düzenleme yaparsak yapalım, önce
siz kendinize yatırım yapacaksınız
sonra mekanınıza yatırım yapacaksı-
nız. Bakıyorum burada mavi taksile-
rin siyah taksilerin sayısı ne kadar
çok. Eğer bu taksilerin sayısını arttı-
rırsanız daha konforlu hizmet sağ-
larsanız. Kanuni düzenlemeler ile
korsan taşımacılık konusunda sonuç
alacağız. Aksi takdirde sizden olan
beklentileri sağlayamazsanız maale-
sef merdiven altı uygulamalarla yani
gayri resmi uygulamalar ile karşılaşı-
yorsunuz. Bu korsan uygulamaları
ile baş etmenin en güzel yanı kendi-
nizi geliştirmek hatanızı bulup dü-
zeltmek" dedi.

Dışarıda da yaygınlaşmalı

Ersoy, "Sizleri hep dışarıda tutuyo-
rum. Sizler taksi esnafı açısından
güzel örnekler sergiliyorsunuz. Gö-
nüllü şekilde uygulamaları yapıyor-
sunuz. Yeri geldiği zaman bu
uygulamalara uymayan arkadaşları
eliyorsunuz. Bu tür uygulamalar bu-
rada çok güzel işliyor. Sabiha Gök-
çen Havalimanı'nda da bu
uygulama çok güzel işliyor. Bu uygu-
lama inşallah havalimanı dışında da
yaygınlaşırsa bu çözümlenmiş ola-
cak" diye konuştu. 

Bir milat olarak görüyoruz

İstanbul Havalimanı olarak yolcula-
rın isteklerine önem verdiklerini dile
getiren İstanbul Havalimanı İşletme-
cisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu
ise "İki hafta önce ABD'ye gittim
bindiğim taksi bizim burada gördü-
ğümüz taksilerin yakınından bile
geçmiyor. Bu bile bizim işimizi kali-
teli yaptığımızı, dünyaya fark attığı-
mızı gösteriyor. 56 milyondan fazla

yolcuya hizmet verdik ve yolcuları-
mızın bizden mutlu ayrılmasına çok
önem veriyoruz. Akıllı taksi hizme-
tini bir milat olarak görüyoruz. Bu
miladın İstanbul Havalimanı'ndan
doğup tüm Türkiye'ye hatta dün-
yaya yayılmasını istiyoruz. Yurt dı-
şına bu hizmetin götürülmeye
çalışıldığını duyuyoruz. İstanbul Ha-
valimanı'nda yolcularımız çağrı mer-
kezi ve mobil uygulama üzerinden
taksi çağırabileceği, rezervasyon ya-
pabileceği bir uygulama hizmete gi-
riyor. 7/24 izlenebilen ve
denetlenebilecek sistem ile hizmet
kalitesi gerçek bir standarda çıkacak"
dedi

Meslekte bir devrim olacak

Akıllı taksiye verdiği destek için
Bakan Ersoy'a teşekkür eden İstan-
bul Havalimanı Taksiciler Koopera-
tif Başkanı Fahrettin Can ise şunları
söyledi: "Turizm adı altında korsan
taksicilik yapan çalışanlar için mev-
cut kanunlar yeterli değil. Allah'a çok
şükür devletimizin gücü ve kudreti
var. 24 saat geçmeden korsanın
önüne geçer ama korsanı doğuran
nedenleri de biliyoruz. Bunları orta-
dan kaldırmamız gerekiyor. Akıllı
taksi yolcu memnuniyetini arttıracak
ve en üst seviye çıkaracak, şikayetleri
en aza indirecektir. Yolcumuz güzer-
gah seçebilecek, kaç paraya gidece-
ğini köprü ve otoban ücretleri ekrana
yansıyacak. İçerisinde bulunan ek-

ranlarda Türkiye ve İstanbul Havali-
manı'nı tanıtan görüntüler olacak.
Bu sistem hem yolcumuzu hem tu-
ristlerimizi hem de bizleri mutlu ede-
cektir. Meslekte bir devrimi
gerçekleştireceğiz." DHA
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MUHTELİF CİNS VE NİTELİKTE MEDİKAL MALZEME ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/80816
1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164435600 - 2163355118
c) Elektronik Posta Adresi : umraniye@umraniye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem Medikal MalzemeAyrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ümraniye ilçe sınırlarında dâhilinde
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. Yüklenici teslimi 

gerçekleştirecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale 

Salonu Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 
K:9 34761 Ümraniye / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 10.03.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ümraniye Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ata-
türk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye / İSTANBUL adresine elden teslim edi-
lebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-

rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-

pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı

için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1133800)

MUHTELİF CİNS VE NİTELİKTE MEDİKAL MALZEME ALIM İŞİ
ÜMRANİYE BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KORSANA KARSI
AKILLI TAKSI

İstanbul Havalimanı'nda 'akıllı taksi uygulaması' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törenin ardından hayata geçirildi. Bakan Ersoy, “Korsan
taşımacılığın önüne geçmek için gerekli kanun düzenlemeleri yapıldı. Ancak biz ne yaparsak
yapalım, önce siz kendinize yatırım yapacaksınız sonra mekanınıza yatırım yapacaksınız” dedi

Akıllı Taksi uygulaması ile yolcular
artık İstanbul Havalimanı'na geliş ve
gidişlerinde mobil uygulama üzerin-
den tek tuşla bulundukları noktaya,
diledikleri başka bir noktaya taksi
çağırabilecek, gelen çağrılar taksi-
lerde kurulu sistem tarafından en
yakındaki boş taksiye yönlendirile-
rek hızla taksiye erişim sağlanacak.
Şoförlerin cep telefonuna ihtiyaç du-
yulmayan sistemde, taksi şoförleri
güvenli ve pratik biçimde yolcuların
bulunduğu konuma yine tek tuşla
navigasyon üzerinden yönlendirile-
cekler. Bu sayede taksicilerin yolcu
arama maksadı ile trafikte geçirdik-
leri süre azalırken, yolcula-
rın da taksi bekleme
süreleri azalacak. İstanbul
Havalimanı taksilerinde
koltuk arkalarında bulunan
tablet ekranlar üzerinden
plaka, şoför, çağrı merkezi
ve taksimetre bilgileri
standart olarak yer alacak.
Yolculuk başladığında ise

ilgili ekranlardan gerçek zamanlı
taksimetre bilgisi, konum, navigas-
yon, tutar bilgileri anlık olarak koltuk
arkası ekranlardan yolculara sunula-
cak. Sistemde dileyen yolcular gide-
cekleri noktayı belirterek, alternatif
güzergahlar üzerinden ulaşım süresi
ve tutarlarını görebilecek, arzu ettik-
leri rota üzerinden yolculuğun yapıl-
masını sağlayabilecekler. Ayrıca,
koltuk arkası ekranlardan turistlere
kendi dillerinde bilgilendirme yapıla-
bilecek ve arzu eden turistler çeviri
desteği alabilecekler. İngilizce,
Arapça desteği ile sistem ilk etapta
çeviri desteğini sağlıyor olacak.

UYGULAMA HAKKINDA

Bir günde birçok etkinlik
ÇATALCA Belediye Başkanı
Mesut Üner 14 Şubat Sevgililer
Günü için ilçede çeşitli etkinlik-

ler düzenledi. Vatandaşlar, Sevgi Günü
konsepti ile hazırlanan Erler Cadde-
si’ndeki Sevgi Yolu’ndan geçti. Akşam
programında ise Çatalcalılar Nazım
Özbay Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. 

Nikah kıyıldı

74 yaşındaki Muzaffer Yılmaz ve 59 yaşın-
daki Fatma Aydın çifti yılardır bekledikleri
resmi nikaha Nazım Özbay Kültür Merke-
zinde gerçekleşen Sevgi Günü progra-
mında kavuştu. Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner’in ev sahipliğinde; Çatalca
Kaymakamı İnci Sezer, Çatalca Cumhuri-
yet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Kadir Duvan, İlçe Em-
niyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, AK Parti
İlçe Başkanı Yusuf Aslan, Muhtarlar Der-
neği Başkanı ve Muratbey Mahalle Muh-
tarı Ceyhun Koç, Başkan Yardımcıları,
Birim Müdürleri, Mahalle Muhtarları,
Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda va-

tandaşın katılımıyla gerçekleşen gecede
nikah Başkan Yardımcısı Hüseyin Aydın
tarafından kıyıldı. 

Kıyasıya yarıştılar

Program, Tiyatro Eğitmeni Erdem Aksu
tarafından “Aşuk ile Maşuk” tiradının sah-
nelenmesi ile devam etti. Dans gösterisi
ardından düzenlenen yarışmalar eğlenceli
dakikalar yaşatarak geceye renk katarken,
Sevgi Günü’nde buluşan çiftler, sürpriz
ödüller için kıyasıya yarıştı. 
Sadece kazanan çiftle değil yarışmaya ka-
tılan tüm çiftlerle birlikte akşam yemeği yi-
yeceğini belirten Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, yaptığı konuşmada geceye ve
yarışmalara katılan tüm konuklara teşek-
kür etti. 
Başkan Mesut Üner sözlerinde, “14 Şubat
Sevgililer Günü bütün ülkemize güzellikler
getirsin, kimse kimseyi kırmasın ve herke-
sin yolu sevgiden geçsin. Önemli olan
sevgi ve saygı içinde yaşamaktır. Herkesin
gönlü sevgiyle dolsun, sevgililer gününüz
kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

BÜYÜKÇEK-
MECE Bele-
diyesi hizmet

içi eğitim çalışmaları
kapsamında düzenle-
diği kişisel gelişim semi-
nerlerine devam ediyor.
Eser Otel’de düzenle-
nen “Kişisel Gelişim ve
Liderlik” seminerine
belediye başkan yar-
dımcıları ve daire mü-
dürleri yoğun ilgi
gösterdi. Prof. Dr. Acar
Baltaş’ın konuşmacı ol-
duğu seminerde insan
psikolojisi üzerinde
büyük etkisi olan kişisel
gelişim ve liderlik konuları hakkında
konuşuldu. 

İş hayatında başarı sağlıyor

Başkan yardımcıları ve daire müdür-
leriyle birlikte seminere katılan Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “Faydalı bir seminer
oldu. Prof. Dr. Acar Baltaş hoca-
mıza teşekkür ediyorum. Başkan

yardımcılarımız, daire müdürlerimiz
ve personelimiz için düzenli olarak
hizmet içi eğitim seminerleri düzenli-
yoruz. Kendimizi geliştirmek ve va-
tandaşlarımıza daha iyi hizmet
vermek için çok çalışıyoruz. Kişisel
gelişim konusu iş hayatımızda da
büyük rol oynuyor. Bu tür seminer-
ler iş hayatında başarıyı arttırıyor”
ifadesini kullandı. 

Liderlik semineri
Şenlik başladı

SARIYER Belediye
Tiyatrosu'nun dü-
zenlediği Sarıyer 

TiyatrOda Şenliği, 9. kez sanat-
severlerle buluştu. Şehrin dört
bir yanından seyircinin akın et-
tiği şenlikte usta oyuncuların
katılımıyla bu yıl 18 yetişkin, 3
çocuk oyunu sahnelenecek. Sa-
rıyer Belediyesi Kültür Müdür-
lüğü’nün geleneksel olarak
düzenlediği TiyarOda Şenli-
ği’nin dokuzuncusu, tek kişilik
oyunların ustası olan ve bu yıl
60. sanat yılını kutlayan duayen
sanatçı Genco Erkal’ın “Mer-
haba” adlı müzikal oyunu ile
başladı. Erkal’ın “Benim Yazar-
larım” dediği oyun; Aziz Nesin,
Bertolt Brecht, Can Yücel,
Nâzım Hikmet ve William 
Shakespeare’in yapıtlarından
oluşuyor. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy



S uriyeli olduğu öğrenilen 12 yaşın-
daki ilkokul öğrencisi S.H. Okulda
yaşadığı taciz olayını ailesine an-

lattı. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma
başlatıldı. İfadesi alınan S.H, “Sabah 5.
derse girmeden önce bahçede okulun giriş
kapısındaydım. Öğretmen İsmail hocam
beni gördü ve yanına çağırdı. Bana gel
ben sana kitap vereceğim dedi, bütün Su-
riyelilere verilecek ancak ilk sana verece-
ğim dedi. Ben korktum biraz. Birlikte alt
kata indik. Gittiğimiz yer çok az ışıklıydı ve
kitaplar ile inşaat malzemeleri vardı. Depo
gibi bir yerdi. İsmail hocanın soyadını bil-
miyorum ancak okulun müdür yardımcısı
olduğunu biliyorum. Temizlikçi bir abla
vardı bizi gördü. Sonra abla oradan gitti.
Hoca gittiğini gözüyle kontrol etti. De-
poya girdikten sonra kapıyı kapattı, sonra
kitap istiyor musun dedi. Ben hayır istemi-
yorum dedimOdada 10 dakika kadar kal-
dık. Sonra 5 lira verdi zorla. Ben de
dışarıya çıktım. Parayı çöpe attım. Ben
bunu N. isimli öğretmenime anlatmaya
çalıştım ancak bana şu an müsait değilim
sonra anlat dedi. Ben sınıfta çok ağladım.
Sonra olanları anneme anlattım. Annem

beni özel doktora götürdü ” diye konuştu. 

İdari soruşturma başlatıldı

İsmail S.'nin kendisine bazı çocuklara 
öğretmen ve müdür yardımcısı olarak ta-
nıtan sözleşmeli memur olduğu öğrenilir-
ken, Anne R. D., doktor muayenesinde
çocuğunun cinsel organında kızarıklıklar
bulunduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakan-
lığı (MEB), olayın ortaya çıkmasının ar-
dından sözleşmeli memur İsmail S.'nin
işine son verdi. Bakanlık, şahsın okulda 
istihdamına ilişkin olarak da idari soruş-
turma başlattığını duyurdu. Yakalanan
şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Gereken neyse yapılacak

Yaşanan bu iğrenç olayın ardından öğ-
renci velileri dün okulu bastı. Son derece
kızgın olan velileri sakinleştirmek için İlçe
Kaymakamı Vural Karagül ve İlçe Emni-
yet Müdürü Gökhan Karaaslan okula
geldi. Velilere seslenen İlçe Emniyet Mü-
dürü Karaaslan, “Böyle bir konu, iddia
bize geldi. Bu konu ile ilgili soruşturma
başlattık. Yapan şahıs ile ilgili işlemler ya-
pıldı. Şahıs zaten tutuklu yargılanıyor. Ben
ilçe emniyet müdürü olarak sizi bilgilendi-
riyorum. Şuan için bir sıkıntı yok. Bir iddia

var ve bu iddia ile ilgili dosya savcılığa in-
tikal etmiş durumda. Şahıs tutuklu, olay
ise araştırılıyor. Haricinde okul idairesiyle
ilgili velilerimizden şikayet olmuş, konu ile
ilgili İlçe Milli Eğitim ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü gerekli incelemelerini kendi
içerisinde sürdürüyor. Herhangi bir kusur
görüldüğü takdirde gerekeni yapacaklar-
dır” açıklamasını yaptı. 

Kimseyi geri çevirmedik

Sorunun eylem yaparak çözülemeyeceğini
belirten Karaaslan, “Zaten müfettişlerimiz
bu konuyla ilgili soruşturma yapıyor. Şuan
için daha da yapacak bir şey yok. Bura-
daki Suriyeli vatandaşlarımıza ve tüm bu-
rada olan arkadaşlarımıza söylüyorum;
bu zamana kadar herhangi bir mağduriyet
yaşadığınızda kapımıza geldiğinizde, kara-
kollarımıza geldiğinizde hiçbiriniz geri
çevrilmedi. Bir Suriyeli vatandaşımızın ev-
ladına yönelik bir iddia vardı, başka hiçbir
şeye bakmadan o iddiaları aldık ve dosya-
larımızı hazırlayıp görüşmelerimiz yaptık.
Ve şahıs tutuklandı. Şuan yapılmayan bir
şey yok. Gereği yapılıyor. Her yerde suç 
işlenebilir, her yerde hata yapılabilir ama
burada bunun gereği yapılıyor. Burada
bekeleyerek sizlerin yapacağı bir şey yok.

Eğer talebiniz, isteğiniz varsa söyleyin.
Örneğin her katta iki nöbetçi öğretmen is-
tediniz, sığınaklara kamera istediniz. Bun-
ları derhal ileteceğim. Çözümden yana
olalım. Başka isteğiniz varsa da iletebilirsi-
niz. Müdürlerimizde ulaşılmaz değiller
ama bu kadar kalabalık bir şekilde ko-
nuşma olmaz. İçinizden 2-3 kişiyi konuş-
turabilir ve ortak isteklerinizi yüz yüze
görüşerek sağlayabilirsiniz. Ama üç bin
kişi aynı anda konuşamaz takdir edersiniz
ki. Burada beklemek çözüm değil. Hepi-
mizin bizlerinde evlatları okullarda oku-
yor. Sizi anlıyoruz. Çözümden yana
olalım. Okul idaresinin değişmesine 
yönelik incelemelerde yapılıyor” dedi. 

Benzer bir olay daha yaşanmış

İlçe Kaymakamı Dr. Vural Karagül ise
şüphelinin tutuklandığını belirterek, “Ay-
rıca konuyla alakalı İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından müfettişler
görevlendirildi. Soruşturma başlatıldı ve
devam ediyor. Neticesine göre de devlet
gerekli olan neyse onu yapacak.Geçtiği-
miz sene de böyle bir olayın aynısına ben-
zer bir olayın yaşandığına dair iddialar
var. O da araştırılıyor, aynı kişi tarafından”
açıklamasını yaptı. 
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GÜNDEM

ZAYİ İLANI 
Irak pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. 

Taqıaldeen Tareq Safı Al-Anı

Ç atalca Belediye Başkanı Mesut Üner'e tek tavsi-
yem var. Bunlar ne istiyor biliyor musun? Onlar
gibi 10 sene bu milleti sadece öpeceksin. Yol, kal-

dırım, üniversite, Millet Bahçesi falan hak getire... Öp
Başkan öp!

Dün Çatalca Belediye Meclisi Olağanüstü olmak ko-
şulu ile toplandı. Olağanüstü Meclisin tek gündem mad-
desi vardı. Millet Bahçesi olacak olan Ziya Altınoğlu
Stadına karşılık Çatalca Belediyesinin mülkiyetinde olan
ancak üzerlerine spor tesisleri kurulu olan parsellerin
Spor Bakanlığına devredilmesi. Biz buraları vereceğiz
ki, karşılığında milletin olan bu stadın yerini alacağız.

CHP sıralarından bir sözcü çıkıyor önce söz alıp; Ül-
kenin genel sorunları için ne yapıyoruz ki, ne gerek var
ki diyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK
Parti Çatalca İlçe Başkanı ve diğer birçok isim buna
Millet Bahçesi dese de, ben Çatalca'nın otopark sorunu
çözümü, sosyal tesis ve yürüyüş alanları çözümü, sosyal-
lik adımı, kültür parkı ve daha birçok isim koyabilirim.

Çünkü bu projeyi isteyen halk! Aynen öyle, seçim ön-
cesindeki gerek canlı yayınlara ve gerekse tüm paylaşım-
larımıza gelen yorumlar, bu istemler üzerine idi. Ve
şimdi kalkmış birileri diyor ki “Halk istemiyor.”

Ardından iş dönüyor "İstiyoruz ama bize açıklayın, bu
proje nedir?" Neredeyse bir yıldır "bu projenin ne oldu-
ğunu anlayamadıysan, o sıralarda ne işin var" diyesim
geliyor.

Buraya kadar olan tek şey, bunlar Çatalca'ya yeni bir
meydanı, otoparkı, sosyal ve kültürel alanları 
istemiyorlar.

Ve asıl bomba!

Ulan ne sevinmiştik be! Çatalca'nın Üniversite Alanı
Lejantı Büyükşehir Belediyesinde 1/5000 Ölçekli Plan-
lara işlendi diye... Ama gel gör ki CHP'li Büyükşehir
Meclis Üyeleri perşembe günü gündeme gelen "Üniver-
site Alanı Lejantlı Plan”a hepsi "Ret" verdi.

Çatalca CHP Büyükşehir Meclis üyeleri de dahil
olmak üzere...

Yani şimdi CHP'li Meclis Üyeleri Çatalca'ya yeni bir
şeyler olsun istemiyorlar gibi geliyor değil mi? 
Gibisi çok!

İstiyorlar ki Mesut Üner ve ekibi hiçbir şey yapama-
sın. Adam TOKİ marifeti ile yapılıp Çatalca Belediyesi-
nin malı olacak olan, haliyle Çatalca halkının malı
olacak olan, içinde kültürel ve sosyal, otopark ve çeşitli
çarşı alanları olacak olan bir proje için uğraşacak... Ve
sen kalkıp diyeceksin ki “TOKİ karşılığında ne 
isteyecek?”

Peki soralım şimdi buradan 2010'lu yıllarda TOKİ
Çatalca'da toplu konut üretecek diye, gece gündüz bayır
mahallelerinde davullar eşliğinde toplantılar yapan sizler
o gün ile bugün arasında nasıl değiştiniz? Hoş o da ol-
madı ama, iyi hatırlayın. Yıllarca toplu konut yapsın
diye TOKİ'nin peşinden koştunuz. Şimdi TOKİ Konut 
yapar diye ödünüz mü kopuyor? Kıyamam ya!

Şimdi diyeceğim ki, Mesut Başkan sen de bunlar gibi
yap! Otur koltuğunda geleni gideni öp! Al karşına Çatal-
ca'ya yapılacak her projeye karşı olanları, kahveler iç.
Nasıl olsa seçim zamanı iki öptün mü onları, tamam!

Tabi onlar öyle zannediyor. Artık çalışmayana, bu ilçe
için gecesini, gündüzüne katmayana bir selam bile ver-
mez bu millet. Bunu bilmiyorlar. Bu ilçenin vizyon proje-
lere ihtiyacı var. Bu ilçenin diğer ilçeler gibi hizmete
ihtiyacı var.

Dün ne kadar güzel söyledin ama! "Tamam mı, konuş-
tun mu? Oylamaya sunuyorum. Hayır dersin olur biter."

Bu vatandaş kendisine gelecek hizmete "hayır" diyen-
leri her daim görecek ve gereğini zaten yapacaktır.

Yoksa Çanakça'da kimin işlettiği herkes tarafından bi-
linen piknik alanı gidiyor elden diye tutuşmanın faydası
yok. Korkunun ecele faydası yok.

Bunlar istiyor ki onlar gibi sadece öp! Ama bilmiyor-
lar ki 31 Mart günü bu millette onları öptü!

Öpüldünüz beyler... Öpüldünüz!
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BARIŞ KIŞ

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

Öpüldünüz beyler...

ILKOKULDA 
IGRENC OLAY

Esenyurt Belma Barut İlkolu'u
4'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli

S.H., kendisini müdür yardımcısı
olarak tanıtan sözleşmeli memur

İsmail S.'nin cinsel tacizine
uğradı. 12 yaşındaki S.H.'yi

"Sana kitap vereceğim" 
diyerek kandıran şüphelinin

tutuklandığı öğrenildi. 
Okulu basan velilere açıklama

yapan Kaymakam 
Vural Karagül, “Konuyla 

alakalı İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından

müfettişler görevlendirildi” dedi

BABAMANSUR OCAĞI EĞİTİM VE
SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
Derneğimizin olağan genel kurulu 08 Mart 2020
Pazar saat 12:00'de Marmara Cad.Erenler 2 İş Me-
kezi No:24 Kat:2 Daire: 80 Avcılar/İstanbul Dernek
merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.
Yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 2.toplantı 15 Mart
2020 sat 12:00'de aynı adreste nisapsız yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica
olunur.

GÜNDEM
1-Açılış ve yoklama
2-Genel kurulu başkanlık divanı seçimi
3-Yönetim kurulu faaliyet raporu,denetim kurulu ra-
poru okunması müzakeresi
4-Yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası
5-Tahmini bütçenin okunması, müzakeresi
6-Tahmini bütçe kalemleri arasında değişiklik yetkisi-
nin verilmesi
7-Tüzük değişikliği
8-Yönetim, Denetim, Disiplin kurulu asil ve yedek
üyelerini seçimi
9-Dilek ve temenniler

10 GUNDE iKi SOK!
Esenler'de 10 gün önce kanalizasyon sularının dolması sebebiyle büyük çaplı maddi hasarın meydana
geldiği 3 dairenin sahipleri, yapılan tadilat çalışmaları sonrasında dairelerini kullanıma hazırlanırken
gece saatlerinde dairelerine dolan ikinci kanalizasyon suyu basması nedeniyle büyük şok yaşadı

OLAY, Turgut Reis Mahalle-
si'nde meydana geldi. 10 gün
önce sokak üzerinde yan

yana bulunan bodrum kattaki 3 daireyi
lağım suyu bastı. Dairelerin yarısına
kadar dolan lağım suları sebebiyle zor
anlar yaşayan daire sahipleri, olay son-
rasında lağım suyunu tahliye ederek
binlerce lira harcayarak dairelerini te-
mizledi. Ancak 10 gün sonra gece saat-
lerinde bodrum katta bulunan 3 daireyi
tekrar lağım suyu bastı. Banyo gideri,
tuvalet ve duvardan dairelere dolan ka-
nalizasyon suyu tadilatı biten daireleri
tekrar kullanılmaz hale getirdi. 10 gün
arayla yaşadıkları ikinci lağım suyu
baskınıyla neye uğradıklarını şaşıran
daire sahipleri yaşadıkları çaresizliği
anlattı.

Duvarlardan su sızdı

Olayla ilgili yaşadıklarını anlatan daire-
lerini kanalizasyon suyu basan Esranur
Sarıusta, "Bu evi dize kadar su bastı.
Ekiplere haber verdik. Ancak bize söy-
lenen şey bizden kaynaklı değil. Biz evi-
mizi çamaşır suyu ve hortumla yıkadık.
Bugün badanamızı yaptık, biz sanıyo-
ruz ki hayatımıza devam edeceğiz.
Yarım saat önce banyo gideri olsun, tu-
valet olsun duvarımızdan dahi su sız-
maya başladı. Yan tarafta da aynı
durum söz konusudur. Orada da her
yerden lağım suyu basıyor. Sürekli İS-
Kİ'yi arıyoruz. Ekip çağırıyoruz, tuta-
nak tutturuyoruz. Bizden kaynaklı
değilken başka cevap alamadık. Yalıtım
yaptırmamışsınız diyorlar" dedi.

Bize yardım eli uzatın

Mağdur olduklarını kaydeden Sarıusta,
"Biz mağduruz. Bir önceki seferde biz

bütün eşyalarımızı attık. Badanamızı
yaptık. Kornişlerimize kadar atmak zo-
runda kaldık. Aynı şekilde yan evde de
böyle bir durumumuz var. Elimizden
hiçbir şey gelmiyor ve devlet hiçbir şe-
kilde bize yardım etmiyor. İSKİ, devlet
yani artık birileri bize yardım etmek zo-
runda biz bu eziyeti çekmek zorunda
değiliz. bu lağım suyunun basması
benden kaynaklı olamaz. Çünkü bu la-
ğımı kontrol etmekle yetkisi olan kişi
ben değilim. Ben evimi su bassın iste-
mem. Aynı şekilde evini su basan diğer-
leri de istemez. Biz bu eziyeti çekiyoruz
ve birileri bize yardım eli uzatmak zo-
runda. Bugün bir damla yağış yok

neden bizim evimize su basıyor. 20 gün
önce burada bir çalışma yapıldı ondan
beri evimizi su basıyor. 20 yıldır bu dai-
rede oturuyoruz. 15 gün öncesine
kadar kesinlikle böyle bir şey yoktu"
şeklinde konuştu.

Dışarıda bir damla su yok

Kardelen Şevval Sarıusta ise olayla il-
gili olarak, "Temizledik, her şeyi attık,
boyaları yaptık. Yine bastı. Yukarıda
evleri su basmış çağırmışlar ekipleri
oradan su bastıkça buraya su doluyor.
Yukarıdan ekipleri buraya getirdik. Rö-
garlar ağzına kadar dolu İSKİ bize hiç-
bir şey söylemiyor. Çekbas
taktıracaksınız dediler cuma günü tak-
tırdık. O gün yağmurdan dolayı su
bastı dediler. Bugün dışarıda bir damla
su yok. Yine doldu. Evlerimizde 4-5 ço-
cukla yaşayan insanların hepsi 4-5 ya-
şında. Biz bu pisliği çekmek zorunda
değiliz" diye konuştu.   DHA

4 binadan 3’ünün 
mührü kaldırıldı 
Bahçelievler'de 7 katlı boş binanın çökmesinin
ardından binanın yakınındaki 4 bina mühürlenmişti.
Narlı Sokakta bulunan Öztürk Apartmanı çökme
sırasında ağır hasar aldı. Öztürk Apartmanı 
haricindeki diğer 3 binanın mührü kaldırıldı

NARLI Sokakta oturan ve mührün
kaldırılması sonrası günler sonra
evine gelen Nuriye Akgenç, "İlk gün

girmeyin diyerek mühürlediler. Sonra mührü
açmışlar. Ben ilk defa evime çıkıyorum. Kom-
şuların hepsi evine gelmiş. Belediyeden gelip
bakmışlar, bizim kolonlarda herhangi bir sı-
kıntı olmadığını söylemişler. Bu yaşandıktan
sonra insan her şeyden korkuyor. Görünürde
evde herhangi bir sıkıntı yok. Bizim binanın şu
köşesinde bir sıkıntı var. İçinde çatlak falan
yok" dedi.

Allah'a emanet yaşıyoruz

Narlı Sokakta oturan Hatice Kızılkaya ise
"Aynı gün binayı boşalttılar. Akraba ve komşu-
larda kaldık. Dün geldik. Oturulabilir dendi ama
karot örneği alındı mı bilmiyoruz. Mühendisler
gelmiş, bakmış dendi. Allah'a emanet yaşıyoruz.
Karşıdaki binanın akıbetini bilmiyoruz. Yıkılacak
mı, güçlendirme mi yapılacak? Onun da çökmeye-
ceğinin bir garantisi yok. O yüzden korkuyoruz. O
da çökse bize gelecek" diye konuştu. Çöken 7 katlı bi-
nanın yan tarafında bulunan apartmanın zemin ka-
tında oturan ve dairesine giden merdiven çöken Gülten
Demir, "Mühürlediler. Bizi 4 gündür öğretmenevinde

ağırlıyorlar. Bugün geldik. Merdivenimiz mi yapıla-
cak, evin içi mi yapılacak. Evimizin içi mahvolmuş.
Öyle böyle değil. Çamaşırımı asıp buradaki merdi-
venden çıkıyordum. Allah beni korumuş. O saatte
çıkmasaydım her zaman kullandığım avlum.
Zaten son 2 gün hep pencere ve kapıları alıyor-
lardı" diye konuştu. DHA

Kardelen Şevval Sarıusta, "Temizle-
dik, her şeyi attık, boyaları yaptık.
Yine su bastı” diye konuştu. 

Emniyet Müdürü Gökhan Karaas-
lan, gerekenin yapıldığını belirte-

rek velilerden sakin olmasını istedi. 
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Ç in Ulusal Sağlık Komisyonu, pazar
günü Çin ana karasında 105 kişinin
daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölümlerin tümü virüsün merkez üssü olarak
nitelendirilen Hubei vilayetinde gerçekleşti.
Yetkililer 10 bin 844 hastanın iyileşip hasta-
neden taburcu edildiğini duyurdu. Çin’in
Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü
nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı
1775’e yükseldi. Çin dışında Hong Kong ve
Tayvan ile Fransa, Japonya ve Filipinler’de
birer ölümlü vaka görüldü. Küresel ölçekte
tespit edilen corona virüsü vaka sayısı ise 71
bin 391. Bunların 70 bin 548'i ise Çin ana
karasında bulunuyor. İstatistik sitesi ‘worl-
dometers'ın verilerine göre; aktif olarak co-
rona virüsü taşıyan 58 bin 466 hasta
bulunuyor. Bunların 11 bin 298'inin durumu

“kritik ya da ciddi” olarak sınıflandırılıyor.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Çin yöne-
timi, kritik bir açıklama yaptı. Salgına geç
müdahale etmekle suçlanan Dünya Sağlık
Örgütü’nden bir heyetin Çin’e geldiğini du-
yuran yetkililer, “Bu heyet Pekin, Şincan ve
Guangdong bölgelerinde incelemelerde bu-
lunuyor” dedi.

Toplantı ertelenebilir

Öte yandan Çin Parlamentosu’nun üst
düzey isimlerinin 24 Şubat’ta yapılması ge-
reken yıllık toplantısının ertelenebileceği
açıklandı. Çin haber ajansı Xinhua, kritik
toplantının Mart ayına ertelenebileceğini ak-
tardı. Öte yandan salgın ile ilgili bomba bir
iddia gündeme geldi. Çin’in Wuhan kentin-
deki canlı hayvan pazarında başladığı iddiası

gündeme gelen salgın hastalığın aslında,
“Wuhan Hastalık Kontrol Merkezi” isimli bir
yerde ortaya çıktığı iddia edildi. Canlı hayvan
pazarının 280 metre uzağında olduğu belirti-
len sağlık merkezinde bilim insanlarının de-
neyler yaptığı ve bu sırada virüsün ortaya
çıktığı öne sürüldü.

Yarasaların saldırısına uğradı 

İngiliz tabloid basınının Research Gate isimli
dergiye atıf yaparak yayınladığı haberde, “Bu
merkezde canlı hayvanlar üzerinde laboratu-
varlarda deneyler ve araştırmalar yapılıyordu.
Bu hayvanlar arasında 605 yarasa da yer alı-
yordu. Bu yarasalar Hubei ve Zheijang bölge-
lerinde yakalanmıştı” ifadesi kullanıldı. JH
Tan isimli bilim insanının yarasalar tarafından
saldırıya uğradığını öne süren haberde, “Yara-

saların saldırısına uğradı ve Bay Tian daha
sonra kendisini 28 gün boyunca karantina al-
tına aldı” iddiası ortaya atıldı.

Tuvalet kağıdı çaldılar

Corona virüsü salgını nedeniyle, Hong
Kong’da tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanıyor.
Marketlerin önünde tuvalet kağıdı için uzun
kuyruklar oluşuyor. Hong Kong polisinin
açıklamasına göre, bu sabah Mong Kok sem-
tinde, üç kişi yerel saatle sabah 05.00’te bir sü-
permarkete mal indiren kamyon sürücüsünü
bıçakla tehdit etti. Elinde iki bıçak bulunan bir
kişi sürücüyü durdururken, diğer iki kişi 50
paket tuvalet kağıdını alarak kaçtı. Soyguncu-
lardan ikisi daha sonra süpermarketin yakın-
larındaki bir hostelde tuvalet kağıtlarıyla
birlikte yakalandı.

Büyükelçiyi çağırdılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

Pakistan ziyaretinde yaptığı Keşmir’le ilgili
açıklamalar Hindistan'ı harekete geçirdi.
Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir

Özkan Torunlar Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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Çin yönetimi Wuhan kentinde baş-
layan ve kısa bir süre içinde salgın

halini alan corona virüsü ile ilgili
flaş bir açıklama yaptı. Çinli yetkili-

ler, Dünya Sağlık Örgütü'nden bir
heyetin Pekin, Guangdong ve Şin-
can'a gittiğini ve buralarda incele-

melerde bulunduğunu duyurdu.
Öte yandan yerel basın, salgının

bir laboratuvarda ortaya çıktığına
dair iddialar ortaya attı.

CORONA
VİRÜSÜ NEDİR?
Corona virüsleri, hayvanlar arasında
yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren
bazı durumlarda, bilim insanları corona
virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirti-
yor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, vi-
rüslerin hayvandan insana geçebileceği
anlamına geliyor. Corona virüsü semp-
tomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük,
boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı,
kesin olmamakla birlikte birkaç gün sü-
rebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf
olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virü-
sün zatürre ve bronşit gibi ciddi solu-
num yolu hastalıklarına yol açma
ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi
ölümcül olabilen ve insana geçen bazı
corona virüsleri olduğu biliniyor. Corona
virüsleri insanların hayvanlara temasıyla
yayılabiliyor. Virüsün insandan insana
geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte
olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla
gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün
kaynağının muhtemelen yarasalar ol-
duğunu öne süren bir çalışma yayınladı.
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Hindistan ve Pakistan arasında yıllardır devam
eden Keşmir sorununa türkiye de dahil oldu. Cum-
hurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta

sonu Pakistan’a yaptığı ziyarette Keşmir’le ilgili çarpıcı açıkla-
malarda bulunmuştu.

İki tarafa da hizmet eder

Keşmir’de tek taraflı adımlar atıldığına dikkat çeken Erdoğan
şu ifadeleri kullanmıştı: “Keşmirli kardeşlerimizin on yıllardır
çektiği sıkıntıların son dönemde atılan tek taraflı adımlarla
daha da ağırlaştığını görüyoruz. Mevcut durumu kötüleştiren,
Keşmirlilerin özgürlüklerini ve kazanılmış haklarını elinden alan
bir tutumun kimseye faydası yoktur. Keşmir sorunu, çatışma
veya baskıyla değil, ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çö-
zülebilir. Böyle bir çözüm tüm tarafların menfaatlerine hizmet
edecektir. türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diya-
log yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir.” Erdo-
ğan’ın bu sözleri Hindistan cephesinin tepkisini çekti. Bugün
flaş bir adım atan Hint yönetimi, türkiye'nin Yeni delhi Büyükel-
çisi Şakir Özkan torunlar'ı dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

İçinden çıkana 
inanamadı!
Fast food restoranlarındaki skandal görün-
tülere bir yenisi daha eklendi. McDonald's'ın
Avustralya'daki bir şubesinde tavuk burger
yiyen kadın, içerisinden metal çubuk
çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı

AVUSTRALYA’NINSydney kentinde yaşa-
yan Ada Teaupa, Türkiye’de de yüzlerce
şubesi bulunan McDonald’s’a giderek ye-

ğeni ve kendisi için tavuk burger siparişi verdi. Ürün-
lerin hazırlanmasının ardından paketi teslim alan ve
eve giden Teaupa, yemeğinden ısırık aldığında büyük
bir şok yaşadı. Dişini neredeyse kıracak bir cisim fark
eden kadın, ekmeğin içinde metal bir çubuk oldu-
ğunu gördü.

Neredeyse dişimi kırıyordu

Durumu fotoğraflayan ve sosyal medyada paylaşan
Teaupa, “Bakın burgerin içinden ne çıktı. Neredeyse
dişimi kırıyordu. 3 yaşındaki yeğenime de aynısından
almıştım. Tanrıya şükür henüz ona vermemiştim”
dedi. Burgeri aldığı restorana geri götürdüğünü söy-
leyen Teaupa, kendisinden özür dilendiğini ve telafi
için yeni ürün teklif edildiğini belirtti.

ABD, Kasım ayında yapılacak baş-
kanlık seçimi için hazırlıklara baş-
larken, Demokrat Parti'nin aday

adaylarından Bernie Sanders dün düzenlediği
mitingde zor anlar yaşadı. Nevada'da gerçek-
leşen miting sırasında sahneye çıkan San-
ders'ın süt ürünleri üreten çiftçileri
desteklemesini protesto etmek isteyen üç kadın
üstsüz bir biçimde protesto etti.

Süt ürünleri ölsün

Sanders sahneye çıktığı sırada bir kadın mik-
rofona uzandı. Sanders’ın müdahalesine rağ-
men kürsüdeki mikrofon üzerinden slogan 

atmaya başlayan kadını ikna çabaları devam
ederken üstsüz iki kadın sahneye atladı ve slo-
ganlar atmaya başladı. Üstünü çıkaran kadın-
lar, “Bernie senin en büyük destekçinim ama
süt ürünleri üreticilerini desteklemeni durdur-
manı istiyorum. Hayvanlar üzerinden para ka-
zanmayı durdurmanı istiyorum. Sana
inanıyorum” derken mikrofon kesildi.
Göstericiler ellerindeki kutulardan üzerlerine
renkli sıvılar döktü. Üzerlerine keçeli kalem ile,
“Süt ürünleri ölsün” yazan kadınlar daha
sonra sahneden indirildi. Yaşanan arbedenin
ardından kürsüye çıkan Sanders ise yaptığı
açıklamalarla destekçilerini güldürdü. San-
ders, “Burası Nevada, hiç para harcamadan
ufak heyecanlar her zaman var. Ama burası
biraz ıslandı” dedi.

Bernie Sanders’a üstsüz protesto!
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HASTALIK HASTASI

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem iste-
diğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çık-
maz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir.
Kızı ise bir başkasına âşıktır. Argan’ın sırf parasını seven karısı
ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa al-
maya çalışmaktadır. Evin, her şeyden haberdar olan son de-
rece zeki ve iş bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz.
Hakikatin ve aşkın kazanması için elinden geleni yapar. Molie-
re’in yazdığı Tolga Yeter’in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari,
Barış Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel,
Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Sevinç Erbulak, Şükrü Türen,
Şirin Asutay Ersin Sanver, Besim Demirkıran, Elif Verit rol alı-
yor. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Harbiye Muh-
sin Ertuğrul Sahnesi’nde.

AY, CARMELA!

İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç
savaş dönemini anlatan oyunda,  iki varyete oyuncusu Car-
mela ve Paulino, Franco önderliğindeki Milliyetçiler tarafın-
dan rehin alınır.    Belçite şehrinin işgalini kutlayan
Milliyetçiler tarafından istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar.
Bu zorlamanın sonucunda içinde bulundukları savaşı, “gösteri
yapılmalı mı, yapılmamalı mı?“  sorusuyla sanatı ve sanatçıyı
sorgulamaları, işleri gereği güldürmeyi, eğlendirmeyi hedefle-
yen bu iki oyuncunun isyanları, gelgitleri, kayıpları anlatılır.
Jose Sanchis Sinisterra’nın yazdığı, Yalçın Baykul’un çevirdiği,
Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Çağatay
Palabıyık, Deran Özgen rol alıyor. Oyun, 19-22 Şubat 2020
tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

TATLI KAÇIK 

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çev-
resindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in
kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulma-
dık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesaplarının pe-
şinde Opal’in huzur dolu yaşamına giriverirler. Kendi kendine
yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip Opal onları hayatına
almak konusunda en ufak bir tereddüt bile duymaz ancak
sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını açtığı misafirleri sevgile-
rini paylaşmak konusunda Opal kadar istekli değildirler. John
Patrick’in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve Hasan Levendoğ-
lu’nun çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda, Ayşe
Kökçü, Çağlar Polat, Eylül Soğukçay, İbrahim Can, Mehmet
Soner Dinç, Mert Aykul rol alıyor. Oyun, 19-22 Şubat 2020
tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı sa-
vaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sa-
nırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda
kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu ma-
yından ayırmamak zorundadır. Boris Vian ve John Stein-
beck'in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur'un
oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Mert Turak
rol alıyor. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Kadıköy
Haldun Taner Sahnesi’nde.

KAHVEDE ŞENLİK VAR

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçeve-
sinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kah-
vede Şenlik Var; bir kadınla bir erkeği karşı karşıya getirir.
Kadın ve Erkek, sonunda evlenme niyetiyle
denize nazır bir kahvede buluşurlar.
Zaman zaman kahvenin nevi şahsına
münhasır garsonunun da yönlendirme-
leriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak
için uzun bir sohbete başlarlar. Evli-
likten beklentilerin, hayallerin ve
düş kırıklıklarının dillendirildiği bu
sohbetin sonu nereye varacaktır?
Sabahattin Kudret Aksal’ın
yazıp Murat Ozan’ın yönet-
tiği oyunda, Derya Çetinel,
Ertan Kılıç, Özgür Dereli
rol alıyor. Oyun, 19-22
Şubat 2020 tarihleri
arasında Üsküdar
Musahipzade Celal
Sahnesi’nde.

VAHŞİ BATI

Amerikan top-
lumunun vit-
rininde
sunulan
“kutsal
aile”
kav-
ra-

mının irdelendiği bu çarpıcı öyküde, babaları çöle savrulmuş
iki oğulun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve
yozlaşma göz önüne seriliyor. Shepard’ın penceresinden ger-
çek batıyla yüzleştiğimizde Amerikan rüyasının nasıl bir kâ-
busa dönüştüğünü görüyoruz. Sam Shepard’ın yazdığı Ergun
Üğlü’nün yönettiği oyunda Ahmet Saraçoğlu, Eraslan Sağ-
lam, Rozet Hubeş, Serdar Orçin rol alıyor. Oyun, 19-22 Şubat
2020 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

ÇIN SABAHTA

Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmalarından
kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı bir dai-
reye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güne-
şi’nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine
taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca hayalini kurduğu ‘damı
akmayan eve’ taşınmayı nihayet başaran Feriha’nın umudu ve
mutluluğu, Güneşi’nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir.
Nezihe Meriç’in yazdığı Hülya Karakaş’ın yönettiği oyunda,
Ayşe Günyüz Demirci, Hülya Karakaş rol alıyor. Oyun, 19-22
Şubat 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ

19.yy İstanbul’unda geçen eserin kahramanlarından Felatun
Bey görüntü itibariyle modern, iç dünyası itibariyle yoz ve boş,
bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç durumlara düşen
bir mirasyedidir. Eserin diğer kahramanı olan Rakım Efendi
ise ailesinin ölümünden sonra Arap Dadı tarafından bin bir
güçlükle yetiştirilen, gelenek göreneklerine bağlı, kültürlü,
azimli, çalışkan ve bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin
sevdiği, takdir ettiği bir gençtir. Bu ikilinin yolu yaşamları
boyunca birçok noktada kesişir. Türk edebiyatının ilk po-
püler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithad Efen-
di’nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimatı takiben
ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak
rastladığımız “yanlış batılılaşma” konusunu ironik bir
yaklaşımla ele alıyor. Ahmet Mithat Efendi’nin yaz-
dığı, Selçuk Soğukçay’ın oyunlaştırıp yönettiği
oyunda Arda Aydın, Aslı Aybars, Ayşegül İşsever,
Doğan Şirin, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş
Soylu, Engin Gürmen, Ezgim Kılınç, Gizem
Akkuş, Fahri Kıncır, İrem Arslan, Nur Saçbüker,
Osman Kaba, Sinan Bengier, Sarin Karadaş,
Zeynep Ceren Gedikali, Nazife Oğlakçıoğlu,
Pınar Pamuk, Yağmur Damcıoğlu Namak,
Aybar Taştekin rol alıyor. Oyun, 20-22 Şubat
2020 tarihleri arasında Sultangazi Hoca
Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

MATRUŞKA
Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar,
çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopama-
yışlar...  Varoluştan bugüne değişmeyen
rutine, iki insanın birbirini tanıma, an-
lama, bir arada yaşama mücadelesine
yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan
Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğ-
raşını mercek altına alıyor. Tuncer
Cücenoğlu’nun yazıp Bora Seç-
kin’in yönettiği oyunda Cem Kara-
kaya, Derya Yıldırım rol alıyor.
Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri
arasında Üsküdar Kerem Yılma-
zer Sahnesi’nde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 19-23 Şubat 2020
tarihleri arasında 20 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta sahne-
lenecek oyunlar arasında, Hastalık Hastası, Ay Carmela!, Tatlı Kaçık,
Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Kahvede Şenlik Var, Vahşi Batı, Çın Sabahta,
Felatun Bey ile Rakım Efendi, Matruşka ve çok sayıda çocuk oyunu var
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ÇOCUK OYUNLARI
RÜYA(5+Yaş)

Hayvanların kafese kapatıl-
ması, gösterilerde kullanılması,

doğal yaşam alanlarından uzak-
laştırılmaları nedeniyle çok üzülen

bir çocuğun onları nasıl kurtardığı
anlatılır. Özge Midilli-Ertan Kılıç’ın

yazdığı Özge Midilli’nin yönettiği
oyunda Nilay Yazıcıoğlu, Tarık Kök-

sal, Nilay Bağ, Ceren Kaçar, Ceysu
Aygen, Çağlar Polat, Emre Çağrı Ak-

baba, Mehtap Gündoğdu Akbulut rol
alıyor. Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı Arda
Aydın’ın yönettiği Harikalar Mutfa-

ğı’nda Papatya Sokağı'nda lokantaları
olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkça-

tal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor.
Oyunun önemli kahramanları, kedi Yor-

gunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülü-
cük’tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken

gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çı-
kabileceği düşüncesi işleniyor. Özgür Dereli,

Ertan Kılıç, Berfu Aydoğan, Sema Çeker ve
Gözde İpek Köse’nin rol aldığı oyun, 23
Şubat 2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahne-
si’nde.

PERİKIZ (7-77 Yaş)(Yeni Oyun)

Peri Kız, genç bir iyilik perisidir. Her perinin er-
genlik döneminde güvenilirlik ve kıdem kazanmak için
girdiği sınavın son aşamasındadır. Küçük insanına gö-
rünme hakkını kazanan Peri Kız, bu sınavı geçerse gerçek
bir iyilik perisi olacaktır. Ancak karanlıkta kaybolmamak
için en doğru zamanı beklemesi gerekmektedir ve genç
peri için bu sınav hiç de kolay değildir. Peri Kız, Kara
Peri’nin büyülü kara oyunuyla bir yandan gerçek kimliğini
korumaya çalışırken, bir yandan da iyilik ile kötülük ara-
sında bir çatışmanın tam ortasında kalır. Ancak, özündeki
iyilik, özgür iradesi, kendine olan inancı ve Can'ın da yar-
dımları sayesinde kötülükle cesaretle savaşacak ve kara bü-
yünün etkisinden kurtulacaktır. Sevtap Çapan’ın yazıp
yönettiği oyunda Aslı Yiğit, Cihat Faruk Sevindik, Ebru Üs-
tüntaş, Elif Verit, Emel Bertan, Güzin Alkan, Özge Kırdı,
Pınar Pamuk, Seda Yılmaz, Sinem Yoldaş, Tarık Köksal, Tev-
fik Şahin, Tuğçe Açıkgöz, Yasemin Tunca, Yeliz Şatıroğlu rol
alıyor. Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Kağıthane Sadabad
Sahnesi’nde. 

BİSKÜVİ ADAM(5+ Yaş)

Büyük evin saati Guguk Bey'in ansızın kısılan sesi, ev sahipleri
tarafından  onu çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmış-
tır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına
katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni çıkmış Bis-
küvi Adam'ın yardımıyla bunun üstesinden hep birlikte gelecek-
lerdir. Bisküvi Adam'ın Fare ile mücadelesi de Rutin hayatlarına
yeni bir tempo getirir. Bir evin mutfağında, herkes uyuduktan
sonra kurulan yepyeni bir dünyanın oyunu Bisküvi adam, mü-
cadele, ön yargı,  yardımlaşma ve her şeye rağmen birlikte ya-
şama kavramlarını eğlenceli bir dille anlatırken; çocukların hayal
dünyasını renkli kılan neşeli sahneler de içeriyor. David Wo-
od’s’un yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Müslüm
Tamer, Damla Cangül Yiğit, Esen Koçer, Gülsün Odabaş,

Osman Kaba ve Ada Alize Ertem rol alıyor. Oyun, 23 Şubat
2020 tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)

Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço
sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olmadığı için çok
sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri
almak için iş aramaya başlar. Girdiği işlerden çocuksu duyarlılığı
nedeniyle bir bir kovulur. Pabuçlarına asla kavuşamayacağını
düşünüp umutsuzluğa kapıldığında, imdadına çocuklar yetişir
ve onların desteğiyle pabuçlarına ulaşır. Yeniden çocuklarla bir-
likte kahkaha dolu gösterisini gerçekleştirmeye devam eder.
Dersu Yavuz Altun’un yazıp yönettiği oyunda; Ayşe Günyüz,
Çağrı Büyüksayar, Oğuzhan Oğuz, Gülsüm Alkan, Samet
Silme, Sefa Turan rol alıyor. Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Üs-
küdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

PALYAÇO PRENS (+3 YAŞ)
Palyaço Prens, çocukların hayal dünyalarının masal olgusu ile bes-
lenmesi için kurguladığımız bir oyun. Kahramanlar, olaylar, olup
biten her şey bir masal. Tiyatro, bu masalın onlara anlatılabilmesi
için kullandığımız araçlardan sadece biri. Günümüzde prensler,
prensesler yok ama masalımızda onlara ait gördüğümüz tüm duy-
gular hala var. Şefkat-acımasızlık, iyilik-kötülük, mutluluk-mutsuz-
luk. Palyaço prens sevgiyi renklerle anlatan bir oyun. Oyunda; Arda
Alpkıray, Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Ayşecan Tatari, Deniz Yeşil
Mavi, Doğan Şirin, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Musa Arslanali,
Özgün Akaçça, Özgür Dağ rol alıyor. Oyun, 23 Şubat 2020 tari-
hinde Ümraniye Sahnesi’nde.

YAŞAYAN SAYFALAR(6+YAŞ)
Kumsal, boş vakitlerini kitap okuyarak ve arkadaşları ile oyunlar oy-
nayarak geçirmeyi çok sever. Ancak uzun zamandır neredeyse hiç
arkadaşı kalmamıştır. Kumsal, küçücük dünyasında yapayalnız kal-
mıştır ve artık bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini düşünür. O
sırada sadık bir dostu yardımına yetişecektir. Bakalım bu sadık dos-
tun önerisi Kumsal’ı özlediği günlere kavuşturabilecek midir? Şirin
İnci’nin yazdığı Göksel Arslan’ın yönettiği oyunda A.Gurur Kuyu-
cak, Alp Tuğhan Taş, Emre Şen, Erol Ayvaz, Eylül Soğukçay,
Gizem Akkuş, Gül Yıldırım, Pınar Demiral, Onur Demircan, Sarin
Karadaş rol alıyor. Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Gaziosmanpaşa
Sahnesi’nde.

YAŞASIN BARIŞ (5+ YAŞ)
Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan koyun ülkesi ve
buğday ülkesi sadece kendini düşünen bencil vezirin hain planlarıyla
savaşa başlarlar. Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan prensesi
kendini feda ederek "düşman ülkeye" gizlice girer. Mızıkasının
umutlu ezgileriyle vezirin planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla
istediği barışı getirir. Hasan Erkek’in yazıp Nihat Alpteki’nin yönet-
tiği oyun, 23 Şubat’ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.



SPOR14 SALI 18 ŞUBAT 2020

avrupa Güreş Şampiyonası'nda er-
kekler serbest stil 92 kilo finalinde
milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İs-
viçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0
mağlup ederek altın madalya elde etti.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenle-

nen şampiyonanın son gününde, er-
kekler serbest stilde final müsabaka-
ları gerçekleştirildi. Erkekler serbest
stil 92 kilo finalinde Süleyman Kara-
deniz, İsviçreli Samuel Scherrer ile
karşı karşıya geldi. Karadeniz, rakibini

3-0 yenerek altın madalyanın sahibi
oldu. Süleyman Karadeniz'in kazan-
dığı altın madalya, Türkiye'nin 2020
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ka-
zandığı ilk ve tek altın madalya oldu.
DHA

Çocukluğundan beri kifoz (kam-
burluk) hastası olan 3 çocuk annesi
Nermin Engin’in(54) rahatsızlığı her
yıl arttı. İki yıl önce kamburluk oranı
yüzde 50 oranında artmaya başladı ve
günlük işlerini yapmakta zorlanmaya
başladı. Engin, hastaneleri dolaşıp ra-
hatsızlığına çare aramaya başladı.
Tüm uğraşlarına rağmen hastalığına
çözüm bulamayan doktorların tavsi-
yesi üzerine spor yapmaya karar verdi.
Bu amaçla da daha önce benzer has-
talıkları olan birçok kişinin iyileştiği
Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Meh-
met Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor
Salonu’na kayıt yaptırdı. Spor eğit-
meni Ayşe Aydın’ın çizdiği egzersiz
içerikli özel program çerçevesinde ça-
lışmalara başlayan Engin’in kambur-
luk oranı yüzde 7’ye kadar düştü.

Fotoğraf çekilmiyordum

İki yıl içinde hayatının olumlu şekilde
değiştiğini belirten Engin, “Kendimi
bildim bileli kifoz hastalığım var.
Okuldaki oturuş bozukluğundan kay-
naklandığını düşünüyorum. Yaş ilerle-
dikçe hastalığım artmaya başladı.
Bununla birlikte ağrılarım ve duru-
şumdaki bozukluk da arttı. Dik dura-
mıyordum ve kollarımı geriye doğru
açamıyordum. Sadece ağrılarım değil
psikolojim de bozulmuştu. Antidepre-
san kullanmaya başladım. Kamburluk
hayatımı altüst etmişti. Giydiklerimi
kendime yakıştıramıyor, fotoğraf bile
çekilmiyordum. Toplum içine girsem
de kamburum sürekli aklımdaydı.
Spor sayesinde normal bir insana
döndüm” dedi.

İlaç içmeyi bıraktım

Engin, spor sayesinde normal bir in-
sana nasıl dönüştüğünü ise şu sözlerle
anlattı: “Spor hocam bana özel bir
program uyguladı. Fitness ekipman-
ları ve egzersizleri yapmak çok ağır ge-
liyordu ama başarmak için bütün
zorluklara katlandım. Spor önce psi-
kolojimi düzeltti. İlaç içmeyi bıraktım
ardından da kamburluğum yok denile-
cek kadar azaldı. Azmim sonunda
artık iyileştim. Şimdi yüzüm gülüyor
ve herkes gibi bol bol fotoğraf çektiri-
yorum. Böylesine bir spor salonunu
bizim hizmetimize sunan Bağcılar Be-
lediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya
teşekkür ediyorum."
Antidepresan kişinin ruh halini bozu-
yor Antidepresan kullananları, medi-
kal ve eklem rahatsızlıkları olanlara
sporu tavsiye eden eğitmen Ayşe
Aydın da “Antidepresan kişinin ruh
halini bozuyor. Nermin hanım da anti-
depresan kullanıyordu. Sporla tanış-
ması geç oldu ama iyi oldu. Spor
yaparak ilaç kullanımını azaltalım”
dedi.

SP  R

B eşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında karşılaşacağı Trab-
zonspor maçının hazırlıklarına bugün başladı. Nevzat
Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde

siyah-beyazlı futbolcu Victor Ruiz, açıklamalarda bulundu.İspanyol
futbolcu, Medipol Başakşehir maçında üst sıralara biraz daha yakla-
şabilmek adına büyük bir fırsatı kaçırdıklarını ifade ederek, "Ama ra-
kiplerimizle direkt oynayacağımız maçlar var. Trabzonspor,
Alanyaspor maçlarını kazanabilirsek, üst sıralardaki direkt rakipleri-
mizle aramızdaki puan farkını kapatmış olacağız" şeklinde konuştu.

SERGEN HOCA FARKLI

Her hocanın farlı olduğunu dile getiren Victor Ruiz, "Sergen hoca ile
Abdullah hoca birbirinden çok farklı anlayışa sahip isimler. Sergen
hocayla 2 maçı kazandık, sonrasında Başakşehir gibi önemli bir fır-
satta rakibi elimizden kaçırdık. Hala seçeneklerimizi, daha yukarıda
olma şansımız var. Hoca ile yolumuza devam ede-
ceğiz" diye konuştu.

VIDA İLE İYİ BİR İKİLİYİZ

Victor Ruiz, Vida ile iyi bir ikili
olduklarını, saha içinde bir-
birlerini anlayabildiklerini
ve iyi anlaştıklarını ifade
ederek, ligdeki durum
ve bu sene yaşadığı
sakatlıklar ile ilgili
olarak, "6 maç üst
üste kazandığımızda
da bir Alanya maçı
vardı ve orada başla-
mıştık. Tek hedefimiz
ve tek isteğimiz bu.
Yine, üst üste kazanı-
lan maç serilerine baş-
lamak istiyoruz. Bundan
önceki sezonlarda bu
kadar sakatlanmamıştım.
Lig değişikliği olabilir, adaptas-
yon süreci olabilir. Ama en önem-
lisi şu anda sakat değilim ve
oynuyorum" şeklinde konştu.

ASLA PİŞMAN DEĞİLİM

İspanya'dan Türkiye'ye transferi hakkında da konuşan Victor Ruiz,
"Böyle bir değişikliğe ihtiyacım vardı aslında. İspanya'dan ayrıl-
mama gerekiyordu ve yurt dışında yeni tecrübe edinmem gereki-
yordu. Böyle bir karar aldım ve bu karardan dolayı pişman değilim.
Adaptasyon sürecimi de tamamladım. Tek gereken, ligin kalanındaki

maçları kazanıp önümüzdeki sene Av-
rupa'da boy göstermek olacak" ifadele-
rini kullandı. Süper Lig'de önemli
santrforlar olduğuna değinen Ruiz,
"Büyük takımların değil, her takımın
santrforuna karşı oynamadan önce gö-
rüntülerini istiyoruz, güçlü taraflarını
izliyoruz. Bütün santrforlara karşı belli
bir hazırlığımız oluyor" dedi. Siyah-be-
yazlı takımın şampiyonluk şansına da
değinin İspanyol futbolcu, "Şampiyon-
luk şansımızın zor olduğu kesin ama
imkansız değil" diye konuştu.

SORUMLULUK İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunma
oyuncularından daha fazla sorumlu-

luk almalarını istediğini ifade eden
Ruiz, "Hoca top bizde olduğu

anlarda, daha fazla sorumlu-
luk almamızı istiyor. Top-

suz oyunda da hücum
oyuncusuna daha yakın
olmamızı istiyor. Bu da
arkada geniş bir alan bı-
rakıyor ama her hocanın
kendisine göre bir oyun
anlayışı ve sistemi var"
dedi. DHA

Beşiktaşlı futbolcu Victor Ruiz, “Şampiyonluk şansımızın zor olduğu
kesin ama imkansız değil” dedi. Ruiz, “Trabzonspor, Alanyaspor
maçlarını kazanabilirsek, üst sıralardaki direkt rakiplerimizle
aramızdaki puan farkını kapatmış olacağız” şeklinde konuştu

Karadeniz’den altın madalya

SAMPIYONLUKSAMPIYONLUKSAMPIYONLUKSAMPIYONLUKSAMPIYONLUKSAMPIYONLUKSAMPIYONLUKSAMPIYONLUK
IMKANSIZ DEGIL

Victor Ruiz, son olarak ise Video Yardımcı Hakem (VAR) uygula-
ması ile ilgili olarak şunlari dile getirdi: "VAR sistemi geldikten
sonra hakemlerden daha az hata yapmaları bekleniyor ama ha-
kemler her zaman hata yapıyor. VAR sisteminin de ne kadar iyi

çalıştığı tartışılır. Beşiktaş açısından bakarsak, hakemler
bizim lehimize mi yoksa aleyhimize mi karar verdi, bunun

muhasebesini yapamayacağım. Hakemlerde aramak
yerine, kendi sorumluluğumuzu artırırsak, takım

olarak oyuncu olarak daha fazla sorumlu-
luk alırsak, sonuçtan daha fazla

faydalı çıkarız."

VAR’IN 
NE KADAR İYİ

ÇALIŞTIĞI TARTIŞILIR

İki ülke arasında köprü kuracağız
Britanya 

Basketbol
Ligi'nde 

mücadele eden
Plymouth

Raiders
Kulübü’nün

çoğunluk 
hissesini BAU

Global Başkanı
Enver Yücel

satın aldı. Yılın
en önemli

anlaşmasına
imza attıklarını
söyleyen Yücel,
“Amacımız iki
ülke arasında

köprü kurmak”
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Britanya Basketbol Ligi'nde 10'uncu sı-
rada yer alan Plymouth Raiders takımı-
nın çoğunluk hissesini BAU Global
Başkanı Enver Yücel satın aldı. Yücel,
satışla ilgili İngiltere’de düzenlenen top-
lantıda kulübün direktörlük görevini üst-
lenen ve kulübün eski ortaklarından olan
Richard Mollard ile bir araya geldi. Eği-
timde Avrupa’nın en büyük kurumların-
dan birine sahip olduğuna dikkat çeken
Enver Yücel, “Biz sadece eğitimle uğra-
şan bir kurumuz. Eğitim denildiğinde
kültür, sanatı spordan ayrı düşünemeyiz.
Sadece ülkemizde değil dünyanın çeşitli
yerlerinde de yatırım yapıyoruz. Biz bu
kulübe katılarak kendilerine destek olaca-
ğız ve birlikte yürüteceğiz” ifadelerini kul-
landı. Plymouth'ta bulunan MLA
Koleji'nin de haklarını elinde bulunduran
BAU Global'in İngiltere'de bir kulüp satın
alması, İngiliz medyasında da geniş
yankı uyandırdı.

Takımı şampiyon yapacağız

Plymouth’u Karadeniz’e benzettiğini be-
lirten Yücel, “Plymouth denizciliğin mer-
kezidir diyebiliriz. Plymouth bir eğitimin
başkentidir. Bizim sporun ve sanatın
içinde olmamız lazım. Bu nedenle
Plymouth Raiders Kulubü ile tanışmak
bizim için çok iyi bir düşünce oldu. Bura-
daki insanları çok sevdim. Kendileri ile
birlikte yürüyebileceğimize ve başarabile-
ceğimize inanıyorum. Plymouth Riders’ı
şampiyon yapacağız. Belki bu hemen ol-
mayacak ama köklü bir alt yapı oluştu-

rup, eğitim ile sporu bir arada götürebile-
cek bir yapı olacağız” dedi.

Büyük bir birikim var

Türkiye’de de basketbolda büyük bir biri-
kim olduğuna vurgu yapan Yücel, şun-
ları söyledi: “Biz aynı zamanda iki ülke
arasında köprü oluşturacak spor yapıla-
rını destekleyeceğiz. Türkiye’de basket-
bolda büyük bir birikim var. Bu alanda
güçlü Avrupa’nın ikinci büyük ülkesi de-
nilebilir. Oradaki tecrübelerimizi buraya
getireceğiz. Burada var olan tecrübeleri
ise Türkiye’ye götüreceğiz. Sürdürülebilir

bir dünya için; eğitim, sağlık, spor çok
önemli. Birleşmiş Milletler’in eğitim, kül-
tür ve sanat alanındaki İstanbul başkanı-
yım. Bütün çabam sürdürülebilir
hedeflerine destek olmak. Esas amaç in-
sanlıktır. Raiders’ın bugüne kadar yaptık-
larının üzerine katarak devam ettireceğiz.
Ben bu birlikteliğin çok iyi olacağına ina-
nıyorum. İngiltere’de basketbol liginin
uluslararası alanda, Avrupa'da oynaya-
cağına inanıyorum’’ diye konuştu.

Tarihi bir satış gerçekleşti

Kulübün direktörlük görevini üstlenen

ve kulübün eski ortaklarından olan
Richard Mollard ise bu satışın, kulü-
bün tarihine geçecek bir olay olduğunu
söyledi. Satış için aylarca süren görüş-
meler yürüttüklerini belirten Mollard,
“Bu sürede Plymouth Basketbol ve
Bahçeşehir Basketbol olarak birlikte
çalışabilmek için mükemmel bir fırsat
bulduk. Biz de bu işin eğitim tarafına
çok önem veriyoruz. Oldukça heyecan
verici. Enver Yücel’in kulübümüzün
başkanı olması bizleri memnun etti.
Kendileri ile çalışmak için heyecanlı-
yım’’ dedi. DHA

Sporla
kamburunu 

düzeltti

Yüzde elli oranda kifoz 
(kamburluk) hastalığı nedeniyle
sıkıntılı günler yaşayan Nermin
Engin, Bağcılar Belediyesi Şehit
Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür
Merkezi Spor Salonu’nda özel bir
egzersiz programıyla önce
psikolojisini sonra 
kamburluğunu düzeltti. 
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KARTAL, TRABZON’A BİLENİYOR
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak
olan Beşiktaş, hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde
yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma koşu-
ları ile başlayan antrenman, top kapma ça-
lışması ve kondisyon yükleme koşuları ile
devam etti. İkinci bölümde 3 takımdan olu-

şan turnuva maçı yapılırken, Burak Yılmaz
ve Boateng maçta yer almayıp salona geçti.
Yardımcı antrenör Ozan Köprülü'nün de
oynadığı turnuva maçını yeşil takım ka-
zandı. Soğuk algınlığı olan Ljajic ve kasla-

rında zorlanma tespit edilen N'Koudou an-
trenmana katılmazken, Atiba salonda ça-
lıştı. Beşiktaş, Trabzonspor maçı
hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile
sürdürecek. DHA

Trabzonspor'un Sivasspor'u yendiği karşılaşmada attığı ve attırdığı golle bir maça daha damga vuran Alexander Sorloth durdurula-
mıyor. Gol sayısını 17'ye çıkaran ve Cardozo'yu yakalayan Norveçli, bordo mavililerin topladığı 44 puanın 34'üne de imza attı

ALEXANDER SORLOTH
DURDURULAMIYOR!

C rystal Palace'tan kiralandığı günden
bu yana her geçen gün adından
daha çok söz ettiren ve taraftarların

sevgilisi haline gelen Alexander Sörloth gol-
leriyle gündemden düşmüyor. Fırtına'nın dün
Sivasspor'u 2-1 yenerek bir maç eksiği ile
ligin zirvesine yerleştiği mücadelede attığı gol
kadar Caner Osmanpaşa'nın kendi kalesine
gönderdiği top ve performansıyla alkış topla-
yan genç oyuncu, son dönemde en çok gol
atan yabancı Cardozo'nun gol sayısını da ya-
kaladı. Şimdiki hedefi ise Şota Arveladze.

44 puanın 34'ü ondan!

Trabzonspor 41 puanla başladığı haftada
elde ettiği galibiyetle puanını 44'ye yükseltti
ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.
Sorloth da sahada yer aldığı dakikalarda
rakip fileleri 17 kez saarsmayı başardı. Bu
gollerle birlikte Norveçli takımına 34 puanlık
katkı sağladı. Ayrıca Sorloth'un gol attığı
maçlarda Trabzonspor hiç kaybetmedi. Fır-
tına'nın aldığı üç yenilgide Sörloth'un golü
bulunmuyor.

Kuzeyin kralı

Sorloth'un bu performansı taraftarları da se-
vindiriyor. Birçok görsel ve videonun yapıl-
dığı Sörloth için kuzeyin kralı ve viking
temalı çalışmalar yayınlanıyor. 
BURAK ZİHNİ

SORLOTH KİMDİR?
Alexander Sorloth 1995 doğumlu ve 1.95
boyunda.Futbol mesleği ise ailesinden kalan bir
miras. Babası Göran Sörloth’te Norveçli eski futbolcu
ve oğlu gibi forvet pozisyonunda oynuyordu. Baba
Goran Sörloth’u bir sezon yani 1993 - 94 yılında
Türkiye’de Bursaspor’da forma giydi.Alexander Sör-
loth’in kariyerine gelinecek olursa, 23 yaşındaki
oyuncu Futbola Norveç takımlarından RBK Alt
yapısından başladı. Ardından Rosenborg’tan Bodo
Gilmt’e kiralık, ve sonrasında Hollanda kulübü FC
Groningen’e ise 550 bin Euro karşılığında bon-
servisiyle satıldı. Buradan da Danimarka takımı FC

Midtjylland’a 450 bin Euro’ya satılan Sörloth, 2017 -
18 sezonunda İngiliz ekibi Crystal Palace’ye ise

9 milyon Euro karşılığında transfer oldu.
Oyuncu Crystal Palace tarafından geçen
sezon Belçika ekibi KAA Gent’e 350 bin
Euro karşılığında kiralandı. İngiliz Pre-
mier Ligde 12 maç oynayan Norveçli
oyuncu gol ve asiste imza atamadı.
Belçika’da da 22 karşılaşmada 5 gol, 3
asistlik bir performansa imza attı. Oyun-
cunun güçlü ve zayıf yanlarının tarifinde

ise Ara Pas Verme, kilit pas verme, hava
topu, defansa katkı güçlü olarak göster-

ilirken bitiriciliği ise zayıf diye tanımlanıyor. 

Verilmeyen
penaltımız var

Süper Lig’in 22'nci haftasında
deplasmanda Galatasaray’a 1-0
mağlup BtcTurk Yeni Malatyas-
por'da başkan Adil Gevrek, maçın
ardından basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. İyi bir
oyun oynadıklarını söyleyen Gev-
rek, "Yenildik ama takımı tebrik
ediyorum. İyi bir oyun oynadık.
Özellikle 2'nci yarı çok iyi oynadık,
çok da pozisyona girdik ama de-
ğerlendiremedik. Takımın oyu-
nundan memnunum. İnşallah bu
oyunu devam ettiririz. Düşüşü-
müz vardı, oyunculara şunu söy-
ledim, 'Çıkıp elimizden geleni
yapmamız lazım' dedim. Hepsi bu
mücadeleyi verdi. Bifouma’nın
penaltısı ofsaytsa ofsayttır. Bilmi-
yorum bir şey söylemek doğru
değil. Ofsayttan kesildiyse ofsaytta
hata yapılmıyor, biliyoruz. İlk ya-
rıda Galatasaray’ın kullandığı
penaltıdan sonra 45'inci dakikada
bir pozisyon var. Orada da bir
penaltı var. VAR’a gidilmeyen bir

penaltı. Burada çıkıp net bir şey
söylemek istemiyorum ama o po-
zisyon mutlaka tartışılır. Bence
penaltı. Alanya maçındaki penal-
tıda Hadebe’nin eli açık denildi. O
gün hakeme denk geldim. Eli açık
olduğu için olabiliyor. Bugün o el
açıktı. Tam izlediğim kadarıyla ve-
rilmeyen penaltımız var. Karşı
taraf olsaydı verilir miydi, veril-
mez miydi? VAR’a niye gidilmi-
yor? Nasıl bir karar verdi
bilmiyoruz. Çok net bir pozisyon
var. Biz her zaman söylüyoruz,
hakemler hata yapar. Maçın ha-
kemi ile görüşmedi. Arkadaşlar
görüşmüş, 'Beni VAR’a çağırma-
dıkları için gitmedim. Uyarmadık-
ları için gitmedim, maçı bitirdim'
diye bir yorumu var. Orta hake-
min görmesi zor olabilir. Tabii ki
hatalar olacak. Futbol içinde bun-
lar var. Bana göre VAR’ın bu ko-
nuda hata yapma lüksü yok. Bu
konuştuklarımız, pozisyonlarımız
gündeme gelmiyor. Anadolu ta-

kımları diyoruz, adalet, eşitlik di-
yoruz. Sadece büyük takımlar
yok. Anadolu takımları da var.
Bizler de emek veriyoruz. Oyun-
cuların emeklerine yazık. Artık
önümüze bakacağız" ifadelerini
kullandı.

Neredeyse otobana çıktık

Başkanların protokolde konuşma-
sının yasak olması üzerine ise Adil
Gevrek şunları söyledi: "Bu bence
doğru değil. Hem bizim özgür ba-
sınımız için hem de bizler için.
Kulüp başkanları olarak oradan
buraya geliyoruz. Bunun düzeltil-
mesi lazım. Daha önce bilmeye-
rek açıklamalar yaptık, ceza yedik.
Ceza yememek için neredeyse
otobana çıktık. Bu hoş bir şey
değil. Bunun hem sizin hem de
bizim için düzeltilmesi lazım" diye
cevap verdi. Öte yandan başkan
Gevrek ertelenen Trabzonspor
maçıyla ilgili herhangi bir gelişme
olmadığını vurguladı. DHA
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Loris Karius’un
gerisinde kaldı
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, performansıyla büyük
eleştiriler alan Beşiktaş file bekçisi Loris Karius'un gerisinde kaldı
Altay Bayındır, bu sezon kalesine
gelen ilk şutların yüzde 85'ini savuş-
turamadı ve topu ağlarında gördü.
Genç eldiven Karius'un da arka-
sında kalırken, bu istatistikte en ba-
şarılı isim Fernando Muslera.
Sezona iyi bir başlangıç yapan
ancak son maçlarda aldığı üst üste
puan kayıplarıyla taraftarlarına
hayal kırıklığı yaşatan Kanarya, 22
lig maçında kalesinde 26 gol gördü.
Bazı maçlarda yaptığı kritik kurta-
rışlarla takımına puanlar kazandı-

ran Altay Bayındır, 26 golün 13'ünü
maçta atılan ilk şutta yedi. Bayındır,
kalesine gelen ilk şutların yüzde
85'ini savuşturamadı.Genç eldiven
ayrıca, Sarı-Lacivertlilerin yediği 3
golde bireysel hata yaptı.Sezon ba-
şından beri yoğun bir şekilde eleşti-
rilen Loris Karius'ta bu oran yüzde
78. Galatasaray'ın Uruguaylı file
bekçisi Fernando Muslera ise bu
istatistikte zirvede bulunuyor. Dene-
yimli kaleci, kalesine gelen ilk şut-
larda gol yeme oranı yüzde 10.

Derbi hazırlıkları başladı
Galatasaray, Süper Lig’in 23’üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı
derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı
FLORYAMetin Oktay Tesisle-
ri’ndeki idmanda dün akşam
BtcTurk Yeni Malatyaspor ile
oynanan lig maçında tam
süre alan oyuncular, günü ye-
nilenme çalışması yaparak ta-
mamladı. Diğer oyuncular ise
antrenmana dinamik ısın-
mayla başladı. Antrenmanın
ana bölümünde 19 Yaş Altı
Takımı ile 11’e 11 çift kale
maç gerçekleştirilirken, idman
yenilenme koşusu ve soğuma
hareketlerinin ardından ta-
mamlandı.Sarı-kırmızılılarda
sakatlığı bulunan Uruguaylı
savunma oyuncusu Marcelo
Saracchi, kendisi için hazırla-

nan özel program dahilinde
salonda ve sahada kondisyo-
nerler eşliğinde adaptasyon
çalışması yaptı. Öte yandan
Galatasaray’da BtcTurk Yeni
Malatyaspor ile oynanan lig
maçında sağ üst arka adale-
sindeki ağrı nedeniyle oyuna
devam edemeyen ve dün ak-
şamdan itibaren tedavisine
başlanan Mario Lemina’nın
sağlık durumunun yarın ger-
çekleştirilecek MR tetkikleri-
nin ardından yapılacağı
açıklandı. Galatasaray, Fener-
bahçe karşılaşmasının hazır-
lıklarına yarın yapacağı
antrenmanla devam edecek.

Süper Lig’in 22'nci
haftasında 

deplasmanda
Galatasaray’a 

1-0 mağlup
BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor'da baş-
kan Adil Gevrek,
maçın ardından

basın mensupla-
rına açıklama-
larda bulundu.



E tkinliğe sanatçılar ve TSSD Yönetim Kurulu
Üyeleri Zeliha Sunal ve Kürşat Biçici’den
başka, komedyen Fatih Mühürdar, Göğüs

Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Akkuş, TSSD Genel
Başkan Vekili Güneri Özsoy, TSSD İcra Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Melahat Dönmez ve Youtuber
Anka Leydi gibi isimler katıldı.

Mesaj vermek için buradayız

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik kapsa-
mında konuşan TSSD Genel Başkanı Doç. Dr.
Mustafa Aydın, "Bu etkinliklerin tüm amacı bir du-
yarlılığı gündeme getirmek, halkı bilinçlendirmek.
Aslında hepimiz sigaranın, tütün ve tütün mamul-
lerinin insana ne tür etkileri ve zararı olduğunu bili-
yoruz. Ama Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve
Dünya Sigarayı Boykot Günü gibi günler vesile-
siyle, TSSD’nin verdiği İnsanlığın Gerçek Dostları
Ödülleri gibi vesileler ile konuyu tekrar halkın gün-
demine getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Etkinlikleri
hafta sonu ve halkın yoğun olduğu alışveriş mer-
kezleri gibi yerlerde yaparak daha çok insana ulaş-
maya çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın,
"Bugün de Trump Tower alışveriş merkezi yetkilileri

bize burayı tahsis ettiler. Hafta sonu olması dolayı-
sıyla insanlar yoğun bir şekilde buraya geliyorlar.
Hem insanlarımıza bu mesajı vermek, kamuoyuna,
sivil toplum kuruluşlarına bu mesajı vermek için
bugün buradayız" diye konuştu. 

Belirli dönemlerde yasa deliniyor

Sigara paketlerinde tek tip paket, kapalı yerlerde
içme yasağı gibi yasakların faydalı olduğuna da de-
ğinen Doç. Dr. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tütün ve tütün mamullerine karşı yasa Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne geldiği zaman Türkiye'de
ortalama 30 milyon civarında sigara içen insan
vardı. Bütün o uygulamalar, kanunlar, sivil toplum
örgütlerinin çalışmaları ile bugün kullanıcı sayısı 20
milyon civarına düşmüştür. Yani 10 milyon insan
sigarayı değişik vesileler ile bıraktı. Bunun içerisinde
sigaraya yapılan zamlar, sigaranın insan sağlığına
yapmış olduğu zararların tüm mecralarda yer al-
ması etkilidir. Dolayısıyla bunların hepsi o modülü
bir araya getirerek esas yapbozu oluşturuyor. Onun
için çok etkili oldu. Ama maalesef bazı kafeler, eğ-
lence yerleri, tütün ve tütün mamullerine karşı yasa
olmasına rağmen gece saat 24:00'den sonra maale-

sef o kapalı mekanlarda sigara içiriyorlar. Dolayı-
sıyla belirli dönemlerde yasa deliniyor. O nedenle
bunun gibi etkinlikleri sıklıkla yaparak halkı tekrar
duyarlı olmaya çağırıyoruz." DHA
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

KEREM GÖRSEV

rüzgarı
Esti

BüyükÇekmece Belediyesi ünlü caz piya-
nisti kerem Görsev’in “kerem Görsev

Trio” Sevgililer Günü konserine ev sa-
hipliği yaptı. Büyükçekmece Atatürk

kültür merkezi’nde düzenlenen kon-
serde piyanoda kerem Görsev,

kontrabasta Volkan Hürsever ve
davulda Ferit Odman yer ala-

rak unutulmaz bir trio
projesine imza attı.

caz konseriyle
büyülenen

Büyük-

çekmeceliler kerem Görsev Trio ekibini da-
kikalarca ayakta alkışladı. kerem Görsev
trio ekibini tebrik eden Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu gece
hepimiz mest olduk. kerem Görsev Trio
ekibi ruhumuzu okşadı. Unutulmayacak bir
caz konseriydi. emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum. ülkemizde bu kadar
aydın ve yetenekli sanatçıları görmek mut-
luluk verici. Büyük Büyükçekmece ailemin
de caz konserinden ne kadar keyif aldığını
gördüm. kerem bey ve trio ekibine
çok teşekkür ederim” dedi. 
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Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD), 
Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir
etkinlik düzenleyerek halk ile bir araya geldi.
TSSD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Aydın, yasakların sigaranın bırakılmasında 
etkili olduğunu belirterek, "Türkiye'de ortalama
30 milyon civarında sigara içen insan vardı. Bu
rakam 20 milyona düştü" bilgisini verdi

10 MILYON
KISI SIGARAYI 
BIRAKTI

GENÇLERİMİZİ KORUMALIYIZ
Sigara ile savaşın hiç bitmeyen bir mücadele oldu-
ğunu ifade eden Doç. Dr. Aydın, "İnsanoğlu var ol-
duğu müddetçe, insanların hayatı üzerinden
ekonomik girdi yapmaya çalışan
bir kesim her zaman olacaktır.
Uyuşturucu kaçakçıları, silah
kaçakçıları, teröristler, yaygın
hastalıkları halka ulaştırıp daha
sonra farklı yöntemlerle tedavi
için onların ekonomisine el koy-
maya çalışan zihniyetler hep
olacak. Buna karşılık da bir zih-
niyet hep mücadele içinde ola-
caktır. Biz dünyada sigaranın
tamamen yok olacağına inanı-
yor muyuz? İnanarak çalışıyoruz ama bunun çok
zor olduğunu biliyoruz. Çünkü karşımızdaki düş-
man, karteller hep çalışmaya devam edecekler.
Onun için bu seminerler, konferanslar bitmiyor ama
en önemlisi kültür, en önemlisi bilinçlendirme.
Çocuk denecek yaştaki gençlerimizin sigaraya ve
tütüne olan uzaklıklarını hep korumaya çalışmamız
gerekiyor." şeklinde konuştu.

FENOMENLER
takipçileriyle bir araya geldi

100 binin üzerinden takipçisi bulunan 45 sosyal medya
fenomeni, takipçileriyle Venezia Mega Outlet’te bir araya geldi
SEDA Çelik Ataç, Elif Tokatlıoğlu,
Eylem Arslan, Leyla Tonya, Özlem
Şen’in de aralarında bulunduğu 100 bin
üzerinde takipçisi bulunan 45 sosyal
medya fenomeni sevenleriyle ünlü mar-
kaların outlet mağazalarını bünyesinde
bulunduran Venezia Mega Outlet’te
buluştu. Her
yaştan ziya-
retçi için yıl
boyu farklı 
konseptlerde
etkinlikler
düzenlenen
AVM’de,
‘hassasanne’

blogu ile tanınan ve Hassas Anne 
kitabının yazarı Ece Kumkale ile ‘İyi
Şeyler Birdenbire Olur’ isimli kitabın 
yazarı Ayşen Bozkuş da imza günü 
düzenledi. Çarşı Pazar esnafının da
ürünlerini ekstra indirimlerle ziyaretçile-
riyle buluşturduğu etkinlikte kitaptan,

tatile birçok
sürpriz 
hediyenin 
firmalar
tarafından
misafirlere
sunulduğu
bildirildi.
DHA
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