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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. 
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Kentsel dönüşüm konusunda
siyaset üstü bir tavır sergile-

yeceklerinin sözünü veren Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
“Ortak bir dille, ortak bir eylemle,
siyaset üstü bir bakış açısıyla, bunu
inşallah başaracağız. Vali’mizle 
Büyükşehir Belediye Başkanı’mızla,
ilçe belediye başkanlarımızla el ele
vererek, vatandaşlarımızla birlikte
bu kentsel dönüşümü sürecini ta-

mamlayacağız. Bir kez daha 
analarımız ağlamasın, ocakları-
mıza ateş düşsün istemiyoruz”
dedi. Toplantıda alınan iş birliği
kararını memnuniyetle karşıladı-
ğını vurgulayan İmamoğlu, “Öyle
bir karar alındı bir komisyon, 
bir konsey huzurunda. Depremin
olduğu her yerde, hepimizin bir
arada hareket etmesi konusunda iş
birliği kararı verdik” diye konuştu.

ç
KENTSEL DÖNÜŞÜM iÇiN EL ELE 

İstanbul'daki ağır hasarlı 
binaları yıkacaklarını da 

kaydeden Kurum, “Bu toplantı 
neticesinde bugün ağır hasarlı diye-
ceğimiz hem Silivri depreminde
hem de riskli alanlarda, riskli binala-
rın olduğu binaların yıkım sürecini
39 belediyemiz, büyükşehir beledi-
yemiz, valiliğimiz, bakanlığımız hep
birlikte tek bir duruş sergilemek su-
retiyle hızlı bir şekilde riskli, ağır ha-

sarlı binaların yıkım sürecini 
başlatmış oluyoruz” dedi. Toplan-
tıya ilişkin konuşan İBB Başkanı
İmamoğlu ise “Çok verimli bir
toplantı oldu. Sayın bakanımıza 
teşekkür ediyoruz. Öyle bir karar
alındı bir komisyon, bir konsey hu-
zurunda. Depremin olduğu her
yerde, hepimizin bir arada hareket
etmesi konusunda iş birliği kararı
verdik” ifadelerini kullandı. I SAYFA 8
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AĞIR HASARLI BiNALAR YIKILACAK

Akören, Bekirli ve Kurfallı
mahallelerinde sorunların tes-

piti ve çözümü için inceleme yapan
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, “Tüm mahallelerimizde eş za-
manlı çalışmalara başladık. Hizmet
alanlarımızı yeniden gözden geçiri-
yoruz. Her mahallemizin kendine
göre ihtiyaçları söz konusu. Muh-
tarlarımız ile birlikte koordineli hare-
ket ediyoruz. Biz hizmet için varız ve
elimizden gelenin fazlasını yaparak
beklenen, özlenen hizmetleri hayata
geçirmeye kararlıyız” dedi. I SAYFA 5

ç

Biz hizmet için varız
VOLKAN YILMAZ NET KONUŞTU

Muhtarlar ile bir araya gelen
Çatalca Belediye Başkanı

Mesut Üner karşılıklı istişarelerde bu-
lunarak Çatalca’nın artık hizmet için
kaybedecek vaktinin olmadığını söy-
ledi. İlçenin 30-40 yıllık beklentisi olan
üniversite hayali içinde açıklamada
bulunan Üner, “Geçtiğimiz hafta üni-
versitemiz son haline geldi. İzzettin
Mahallemizde futbol sahasının yan
tarafında bulunan yerin imar planları,
yüzde 30’du, yüzde 40’a çıkarılmasını
sağladık. Aynı zamanda devlet üni-
versitesi notu vardı, vakıf ve özel üni-
versite olarak da lejantlarına eklettik.
Çatalca artık bu saatten sonra yatı-
rımcısını bekliyor” dedi. I SAYFA 5
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Çatalca hayaline
kavuşmak üzere

ÜNİVERSİTE İÇİN GÜN SAYILIYOR

SarıyerBelediye Başkanı Şükrü
Genç Tarabya Pierre Loti Fran-

sız Okulu ve Eyüpoğlu Eğitim Ku-
rumları Kemerburgaz Kampüsü
öğrencilerini misafir etti. Sarıyer’i 
çocuklarla yönettiğini her fırsatta 
dile getiren Genç, 
“Çocuklarımıza 
değerli bir kent 
bırakabilmek, 
için verdiğimiz 
mücadeleden asla 
vazgeçmeyeceğiz”
dedi. I SAYFA 4
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Sarıyer'i çocuklarla 
birlikte yönetiyoruz

AMAÇ GELECEĞE İZ BIRAKMAK
VATANDAS
GECINEMIYOR

İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi

bünyesinde 
kurulan İstanbul

İstatistik Ofisi,
yoksunluğa 

ilişkin yaptığı
araştırmada 

çarpıcı sonuç-
lara ulaştı. 

Araştırmaya
göre, İstanbul'da

hanelerin
yüzde 44,7’si

yeterli bes-
lenme olanakla-
rına sahip değil

İstanbul İstatistik Ofisi,
yaptığı araştırmada çar-

pıcı sonuçlara ulaştı. Yeterli
maddi imkânlara sahip olmayan
aileler, dengeli beslenememe,
ısınma sorunları yaşanıyor. Ha-
nelerin yüzde 27,5’inde çocuk
odası yok. Bu hanelerin yüzde
70’inde 15 yaş altında 2 ve üzeri
çocuk yaşıyor. Hanehalkı temel
ihtiyaçlarını karşılama nokta-
sında yoksunluklar yaşıyor. Ha-

nelerin yüzde 42,3’ünde çocuk-
ların günlük kullanım dışında
başka bir ayakkabısı yok, yüzde
44,7’si ise yeterli beslenme ola-
naklarına sahip değil. Hanelerin
yüzde 46,5’inde ebeveynler,
maddi yetersizlik nedeniyle 
çocuklarına kitap alamıyor. 
Aileler, son 1 yılda ders kitabı ile 
öğretmenin istediği hikâye ve 
yardımcı kaynak dışında 
çocuklarına kitap alamamış.
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MADDi YETERSiZLiK YAŞIYORLAR

Cuma namazı sonrası gazete-
cilerin sorularını yanıtlayan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib 
konusunda sert mesajlar verdi. 
Erdoğan, “Rejim İdlib halkına zulmü
durdurmadığı sürece bize oradan 
çekilmek söz konusu değil. Oradan
çıkmamız söz konusu değil” dedi.

ABD'den patriot alınıp alınmayacağı
konusuna da açıklık getiren Cum-
hurbaşkanı, “S-400 konusu gündem-
deyken ben o zaman Sayın Trump'a
Rusya'dan nasıl S-400 aldıysak siz-
den de Patriot alalım demiştim. Ama
onlar bize olumlu bir cevap vermedi-
ler” ifadesini kullandı. I SAYFA 7
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ABD, PATRiOT iÇiN OLUMLU CEVAP VERMEDi

ZULUM DURMAZSA
IDLIB’DEN CIKMAYIZ

ERDOĞAN, İDLİB KONUSUNDA SERT KONUŞTU
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay,
TBMM'de basın toplantısı düzenledi. 

Hükümetin dış politikasını eleştiren Altay, “Mart
2011'de başlayan Suriye krizinde Türkiye'nin 
geldiği nokta ortada. Milletçe endişeli günler 
yaşadığımız bir süreç geçiriyoruz. Türkiye ile Su-
riye arasında, Türkiye'yi sıkıntıya sokacak sorunlar
yumağı başladı. Türkiye işin içinden çıkılmaz bir
sürecin içinde. Buna karşılık hükümetin 9 yıllık 
tutumuna baktığımızda, kimseyi dinlemeyen bir
yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız” dedi. I SAYFA 7
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ZİRVEDE KRİTİK MAÇ
Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper

Lig'de bu akşam İstanbul'da yapa-
cakları maçla 130. kez karşı

karşıya gelecek. Siyah 
beyazlılar, Karadeniz

temsilcisini mağlup
ederek çıkışa geçmek
isterken, Fırtına ise
Beşiktaş'ı yenerek 
liderliğini perçinleme
peşinde.  I SAYFA 14
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BUGUNE KADAR
OLMAYAN OLDU

AVCILAR
GELECEĞE

HAZIRLANACAK
Haliç Kongre Merkezi'nde  
düzenlenen toplantı sonrasında 
açıklamalarda bulunan Avcılar
Belediye Başkanı Turan Hançerli
de “Bu toplantı oldukça verim-
liydi. Ben bunun milat niteliğinde
olduğunu düşünüyorum. 
Avcılarımızı, İstanbul’umuzu ve
Türkiye’mizi geleceğe hazırlaya-
cak depremle mücadele eylemi-
nin startı bugün verildi” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kentin 39 ilçesinin belediye başkanları, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği, Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi. Bakan Murat
Kurum, kentsel dönüşüm konusunda siyaset üstü bir tavır sergileyeceklerinin sözünü verirken, İmamoğlu ise
“Depremin olduğu her yerde, hepimizin bir arada hareket etmesi konusunda iş birliği kararı verdik “ dedi
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İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, “Türkiye'ye ortalama

hız koridordu kavramını kazandır-
dık. Bu konuda en çok Ulaştırma
Bakanlığı bize itiraz etti. 'Biz bu oto-
yollardan para kazanıyoruz, hız sı-
nırı koyarsanız biz kaybederiz' dedi.
Hız koridoru ile
beraber, o oto-
yollarda kaza
oranı yüzde 
23 azaldı” diye
konuştu. Soylu
ayrıca, mevcut
31 bin 500 trafik
personeli 
sayısını 35'ine
çıkacaklarını
açıkladı.
I SAYFA 9
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Trafik kazası
oranı azaldı

ÖNLEMLER İŞE YARADI

Süleyman Soylu

İYİ Parti’den istifa eden Balı-
kesir Bağımsız Milletvekili İs-

mail Ok, “Genel merkez tarafından
istenmeyen adam olarak ilan edildi-
ğimi anladım. Sürecin uzaması hem
partiyi hem de şahsımı daha fazla
yıpratacağı için son derece üzücü
olan istifa kara-
rını almak zo-
runda kaldım”
dedi. Ayrıca
CHP seçmeni-
nin girdiği tüm
seçimlerde ken-
disini destekledi-
ğini vurgulayan
Ok, “Bunu inkar
eden haramza-
dedir” ifadesini
kullandı. I SAYFA 7
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Ok: İstenmeyen 
adam ilan edildim

AKŞENER’E GÖNDERME

İsmail Ok

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, ‘Üreti-

ciden Tüketiciye Aracısız Sağlıklı
Gıda’ projesini hayata geçirdi. Yerli
üretimin destekleneceği bu projede
ilk olarak, Eskişehir bölgesinden ge-
tirilen sağlıklı ve organik süt uygun
fiyata vatandaşa ulaştırılacak. Ko-
nuya ilişkin ko-
nuşan Bozkurt,
“Hem Esen-
yurtlular sağlıklı
gıdayı ucuza
alacaklar hem
de Türkiye’nin
bazı bölgele-
rinde tarımı ve
hayvancılığı
desteklemiş ola-
cağız” dedi.  
I SAYFA 4
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Üreticiden tüketiciye 
aracısız sağlıklı gıda

ESENYURT ÜRETİME GEÇİYOR

Kemal Deniz Bozkurt

Sancaktepe'de
polisten kaçan

içinde 2'si çocuk 4 kişinin
bulunduğu otomobil,
polis otosuna çarptıktan
sonra kaza yaptı. Ekipler,
otomobil içindeki şüphe-
lileri yakalayarak gözal-
tına alındı. I SAYFA 3
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Az daha
ölecekti

Hırsız gözaltına alındı
Esenyurt'ta bir mağazada elbise deneyen müşte-
rinin cüzdanındaki 3 bin lira ve kredi kartlarını

çaldığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı. Mağazadaki
hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı. I SAYFA 3
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HANELER
SIKINTI
İÇİNDE

Recep
Tayyip
Erdoğan

Engin
Altay

Ali
Yerlikaya

Murat
Kurum Ekrem

İmamoğlu
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HALİÇ KONGRE MERKEZİ’NDE YAPILAN TOPLANTIDA SİYASİLER DEPREME KARŞI İŞ BİRLİĞİ SÖZÜ VERDİ
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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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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASAnoĞLU

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

Tel: 0212  886 17 94

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :
netPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

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

Obeziteye
KarSi 
10 Oneri 

Obeziteye
KarSi 
10 Oneri 

Obeziteye
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Obeziteye
KarSi 
10 Oneri 

Obeziteye
KarSi 
10 Oneri 
Memorial Hizmet Hastanesi Endokri-
noloji ve Metabolizma Hastalıkları
Bölümü’nden Doç. Dr. İdris Kuzu,
obezitenin nedenleri ile alınması
gereken önlemler hakkında bilgi verdi

Obeziteden koruyan
beslenme önerileri
obezite ile mücadele ederken ilk önce bes-
lenme alışkanlıklarınızı ve hayat tarzını değiştir-
meniz gerekir. Giderek yaygınlaşan obezite,
kişilerin yaşam kalitesi ve süresini önemli öl-
çüde azaltmaktadır. Ancak aldığınız şu önlem-
lerle obeziteden uzak durabilirsiniz:
1-Düzenli fiziksel aktiviteye başlayarak hare-
ketsiz yaşamdan kurtulun
2-Uzman kontrolünde diyet yaparak beslenme
alışkanlıklarınızı değiştirin
3-Fast food tarzı beslenmeden uzak durun
4-meyve ve sebze ağırlıklı beslenin
5-Hazır gıdalar yerine ev yapımı ürünler 
tercih edin
6-yemeklerinizde hayvansal yağlar yerine 
zeytinyağı kullanın
7-Peynir ve yoğurdun az yağlı olanlarını
tercih edin
8-Kırmızı eti yağsız, tavuğu derisiz tüketin
9-Düzenli olarak balık yiyin ancak yağda 
kızarmış olanlardan uzak durun
10-Su ve şekeriz içecekleri tercih ederek meyve
suları, gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durun
obezite tedavisinde kullanılmaya başlanan
yeni ilaçlar fazla kilolardan kurtulmaya yar-
dımcı olmaktadır. Bununla birlikte beden kitle
indeksi çok yüksekse veya obeziteye eşlik eden
ciddi hastalıklar varsa kişiye özel belirlenecek
cerrahi yöntemler de fayda sağlamaktadır.

T üm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de giderek artan obezite, iş ve sosyal
yaşama olumsuz etkilerinin yanı sıra

hayati riske neden olabilen birçok hasta-
lığa da yol açıyor. Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün verilerine göre 711 milyonu aşan
obezite hastası nüfusu, Türkiye’de de her
geçen gün artıyor. Çocukluk çağından iti-
baren başlayan obeziteden korunmak için
hem çocukların hem de erişkinlerin, yaşam
ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi
gerekiyor. Memorial Hizmet Hastanesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalık-
ları Bölümü’nden Doç. Dr. İdris Kuzu,
obezitenin nedenleri ile alınması gereken
önlemler hakkında bilgi verdi.

Depresyon da kilo yapıyor

Obezite genel olarak bedenin yağ kitlesinin
yağsız kitleye oranının aşırı artması so-
nucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığı-

nın arzu edilen düzeyin üzerine çıkmasıdır.
Obezite, başta Tip 2 diyabet ve prediyabet
olmak üzere kalp damar hastalıkları, hi-
pertansiyon, çeşitli kanserler, uyku apne
sendromu, karaciğer yağlanması, reflü,
safra yolları hastalığı, polikistik over sen-
dromu, infertilite, osteoporoz ve depres-
yon gibi birçok sağlık sorununa yol
açmaktadır.

En riskli 10 hastalık arasında

En önemli sebepleri arasında düzensiz
beslenme ve hareketsiz yaşam olan obe-
zite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de hızla artmaktadır. Dünya genelinde ye-
tişkin nüfusun %39’undan fazlası kilolu,
%13‘ünden fazlası ise obez yani aşırı kilo-
ludur. Yapılan araştırmalar ülkemizde bu
oranların daha da yüksek olduğunu ve
hızla da arttığını ortaya çıkarmıştır. Dünya
Sağlık Örgütü, obezite hastalığının en

riskli 10 hastalık arasında yer aldığını açık-
lamıştır. Günümüzde sigaradan sonra ön-
lenebilir ölümler arasında obezite hastalığı
da bulunmaktadır.

Doğacak çocuğunuz 
da risk altında

Düzensiz ve dengesiz beslenmek, fast-
food tarzı yiyecekler tüketmek, spor yap-
mamak kilo almakla birlikte bazı hayati
organların da yağlanmasına neden olur.
Uzun açlık sonrası kontrolsüz yemek
yemek, karbonhidrat içerikli yiyecekleri ve
şekerli içecekleri çok tüketmek obeziteye
neden olan beslenme hatalarından bazıla-
rıdır. Anne ve babanın her ikisi birden ki-
lolu ise çocuklarda obezite görülme
ihtimali yüzde 80’dir. Şeker hastalığı, tiroit
bezi hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalık-
ları gibi bazı hormonal sebepler obezite
nedenleri arasında yer alabilir.

Kepce kulağa care cok
Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op.
Dr. Hasan Yılmaz, kulaklardaki kepçe kulak görünümü ve tedavisi hakkında bilgi verdi
“KEPÇE” olarak tabir edilen kulakta şekil
bozukluğu, sadece çocukların değil erişkin-
lerin de günlük yaşamlarını ve psikolojilerini
olumsuz etkileyebiliyor. Kulaklardaki bu
görünüm; çocuklarda sosyal çevrelerde dış-
lanma, alay edilme ve özgüven eksikliğine
sebep oluyor. Erişkinler ise genellikle kulak-
larını saçları ile kapatma yoluna gidiyor.
Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya
Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölü-
mü’nden Op. Dr. Hasan Yılmaz, kulaklar-
daki kepçe kulak görünümü ve tedavisi
hakkında bilgi verdi.

Kulak bantlama yöntemi çözebilir

Otoplasti kulak kepçesindeki şekil bozuklu-
ğunu düzeltmek veya kulakların daha iyi
görünmesini sağlamak için yapılan cerrahi
işlemdir. Kozmetik veya rekonstrüktif ola-
rak yapılabilir.Kepçe kulak operasyonu koz-

metik amaçlı otoplastiye örnek olarak veri-
lebilirken, yaralanma sonrası bozukluklar
rekonstrüktif otoplastiyle düzeltilir. 6 aydan
küçük çocuklarda, kulak bantlama yöntemi
ile kulakların kepçesindeki şekil bozukluğu-
nun önüne geçebilir.

Doğal sonuç çok önemli

Kulak estetiği, genellikle çocuklara uygulan-
masına rağmen her yaş grubuna da yapıla-
bilmektedir fakat okul çağına başlamadan
yapılması önerilmektedir. Hekimin hastayı
gerçekleştirilebilecek hedefler açısından
doğru bilgilendirmesi çok önemlidir. En
doğal ve simetrik sonuç için kulak yapıları-
nın ayrıntılı muayenesi yapılır. Tüm yüzün
ve kulakların değerlendirilebilmesi için fo-
toğraflar çekilir. Risk oluşturabilecek yüksek
tansiyon, kalıcı yara izlerinin oluşmasına
yatkınlık, sigara kullanma ve kanamaya yat-

kınlık gibi durumlar ile ilgili
hasta ile detaylı bir gö-
rüşme yapılır. Kepçe kulak
ameliyatı hastanın bireysel
ihtiyaçlarına göre birden
çok farklı teknikle yapılabil-
mektedir. Bu teknikler ara-
sında dikişle şekil vermek,
kıkırdak esnekliğini sağla-
mak için kıkırdağın yer yer
inceltilip katlanması veya
fazlalık olan kıkırdak ve yu-
muşak dokunun çıkarılma-
sıdır. Kesi yerinin
onarılması sonrasında yeni-
den şekillendirilmiş kulak kepçesinin üze-
rine hafifçe baskılı bir pansuman yapılır.
Yapılan kesiler kulak arkasında olduğu için
yara izi görünmez. Ameliyat sonrası genel-
likle 1 gün hastanede kalınır.

Özellikle iki taraflı ameliyatların sonra-
sında, tek tarafta şiddetli bir ağrı olması
durumunda doktora başvurulması gerek-
mektedir. Bu ağrı yara yerinde kan toplan-
ması gibi istenmeyen durumların belirtisi

olabilir.Ameliyattan sonra pansuman bir-
kaç gün kalır. Takip eden 1 hafta boyunca
hem gündüz hem gece kafa bandı kullanı-
lır. Birinci haftanın sonunda dikişler kont-
rol esnasında alınır. Sonraki 3 - 4 hafta

sadece yatarken kulakların öne doğru kıv-
rılmalarını önlemek için kafa bandı uygu-
lamasına devam edilir. Hastaların
ameliyattan sonra 2 hafta ağır fiziksel ak-
tiviteden uzak durması gerekir. 3 hafta
mümkünse gözlük kullanılmaması ve
küpe takılmaması önerilir. Kontroller,
doktorun uygun gördüğü sıklıkta mutlaka
gerçekleştirilmelidir.

Gözlükten uzak durun

Aman farenjit
olmAyın

Son dönemlerde boğazınızda ağrı, ku-
ruluk, yutma güçlüğü ve yüksek ateş
gibi şikayetler yaşıyorsanız nedeni akut
farenjit olabilir. Özellikle soğuk hava-
larda artış gösteren bu rahatsızlık gün
içinde halsizliğe neden olarak yaşam
kalitesini de düşürmektedir. Memorial
Şişli Hastanesi KBB Bölümü’nden op.
Dr. nurten Küçük, akut farenjit ve teda-
visi hakkında bilgi verdi. Farenjit küçük
dil bölgesi ile bademciklerin arka tara-
fındaki farinks denilen ağız boşluğunun
iltihabı ve iritasyonu şeklinde tanımlan-
maktadır. Akut ve kronik olarak 2 şe-
kilde ortaya çıkabilmektedir. Akut
farenjit enfeksiyon kaynaklı gelişirken
kronik farenjit ise daha çok yutak böl-
gesinin enfeksiyonlar dışında çeşitli ne-
denlerle sürekli tahriş olmasıyla
meydana gelmektedir. Akut farenjitte
neden olan enfeksiyonlar, bakteriler, vi-
rüsler çok nadir olarak da mantarlardan
kaynaklanabilmektedir. Akut farenjitte
enfeksiyonun çeşidine göre tedavi yön-
temi değişebilmektedir.

Halsizliğinize öksürük de eklenebilir

Akut farenjitte sıklıkla üst solunum yol-
ları ile ilgili şikayetler ve ateş görülmek-
tedir. Vücutta halsizlik, kırgınlık, yemek
yemede zorlanma ve öksürükte görülen
diğer belirtiler arasında yer almaktadır.
Hastanın kan tahlillerine bakıldığında
ise enfeksiyon değerlerinden CRP, lenfo-
sit, nötrofil, lökosit gibi değerlerde yük-
selme görülebilmektedir.

Bulaşıcı olduğu için çok dikkat edilmeli

Akut farenjit genelde viral olmakla be-
raber ara ara bakteriyel enfeksiyon ola-
rak da gelişebilmektedir. Çok nadir
olarak mantar kaynaklı enfeksiyonlar
da görülebilmektedir. Bakteriyel ya da
viral kaynaklı farenjit bulaşıcıdır. Ge-
nelde hava damlacıkları yolu ile ya da
el teması ile bulaşmaktadır, Ayrıca tüke-
tilen besinler iyi temizlenmezse farenjit
kaynağı olabilmektedir.

Evde kendi kendinize 
iyileşmeyi beklemeyin

Akut farenjitin teşhisi fizik muayene,
boğaz kültürü ve kan testi sonucunda
konmaktadır. Fizik muayenede yutak böl-
gesinde şişme, kızarıklık, beyazlık ya da
grilik oluşumu kontrol edilmektedir. Ge-
rektiği durumlarda boğazdan örnek alı-
nıp incelemeye gönderilebilir. Kan
tahlillerinde ise enfeksiyon değerlerinde
yükselme olup olmadığı araştırılmaktadır.

Sağlığına kavuşup ülkesine döndü
Ukrayna’da yaşayan 49 yaşındaki ressam
Olena Yarmoliuk, eşinin sağlık sorunu için
başvurduğu hastanede, yine onun ısrarı
ile tahlil yaptırdı ve karın bölgesinde
tümör olduğunu öğrendi. Ancak kanserin
kaynağı bir türlü belirlenemedi ve so-
nunda karaciğerde başlayan bir tümör ol-
duğu söylenerek ameliyat önerildi.
Ülkesinden, bir arkadaşının
tavsiyesiyle Memorial Antalya Hasta-
nesi’ne sonuçlarını gönderen Yarmoliuk,
buradaki değerlendirmenin ardından, tü-
mörün pankreasta olabileceği bilgisini
aldı. Tedavi için Antalya’ya gelen Yarmo-
liuk; Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Özdoğan, Girişimsel Radyoloji
Bölümü’nden Doç. Dr. Aykut Aktaş ve
Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Alihan Gürkan’ın birlikte gerçekleştirdiği
multidisipliner tedavi yaklaşımıyla sağlı-
ğına kavuştu ve ülkesine döndü. Ukraynalı

Olena Yarmoliuk, 2018 yılının Aralık
ayında eşiyle birlikte check up yaptırmak
için hastaneye başvurdu. Eşinin ısrarı ile
genel kan tahlili ve ultrason yaptıran Yar-
moliuk’a, karın bölgesinde bir tümör bu-
lunduğu fakat tümörün hangi organdan

tutulum yaptığının bilinmediği söylendi.
Ukrayna’da, onkoloji merkezi de dahil
olmak üzere 3 merkeze başvuran Yarmoli-
uk’un, karaciğerinde görülen metastaz
primer olarak değerlendirilerek, ameliyat
olması gerektiği söylendi.



O lay, saat 16.30 sıralarında Sancaktepe
Abdurrahmangazi Mahallesi Santral
Sokak üzerinde meydana geldi. Plakası

anons edilen A.R yönetimindeki 41 YG 468 pla-
kalı otomobil Sancaktepe'de görülünce polis ekip-
leri, peşine düştü. Polisin, 'dur' ihtarına uymayan
sürücü, kaçmaya başladı. Bir süre kovalanan şüp-
heli araç, polis otosuna çarptı. Şüpheliler buna
rağmen kaçmaya devam etti. Sürücüsünün direk-
siyon hakimiyetini kaybettiği şüpheli otomobil,
boş bir arsaya girerek kaza yaptı. Otomobilden
inen 2'si çocuk, 4 kişi yaya olarak kaçmaya çalıştı.
Polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüp-
heliler, Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne götü-
rüldü. Emniyette yapılan kimlik sorgulamalarında
2 şüphelinin çok sayıda suç kaydının olduğu öğ-
renildi. Şüpheli otomobilde bulunan Ü.M adlı ka-
dının 50' den fazla sayıda suç kaydı ve polis
tarafından aranması olduğu bilgisine ulaşıldı.

Polise mukavemet vardı

Mahalle sakini Erkut Çamcı, “Zaten dışarı çıktı-
ğımızda polis arkadaşlar yatırmıştı. Polise muka-
vemet vardı. Bağırıp çağırıyorlardı, polise karşı
geliyorlardı. Çocuğu itiştiriyorlardı. Kaçmaya ça-
lışıyordu zaten kadın. Diğer arkadaşlar yakalayıp
almışlar. Hırsız olduklarını söylediler. Hırsızlık
yapmışlar polis aracına çarpmışlar herhalde.
Kaçmaya çalışırken polis arkadaşlar önünü kes-
mişler almışlar." dedi.  DHA
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BAhçeLieVLeR'de
yanan tekstil atöl-
yesinin alt katın-

daki okulda eğitime ara
verildi. Yenibosna Merkez
Mahallesi Çınar Caddesi
Kavak Sokak'taki 6 katlı bi-
nanın 6'ıncı katında bulunan
tekstil atölyesinde gece saat-

lerinde henüz bilinmeyen bir
sebeple yangın çıktı. İçeride
bulunan kimyasal maddele-
rin alev alması sonucu yan-
gın kısa sürede büyüdü.
Çevrede bulunanların ihbarı
üzerine olay yerine çok sa-
yıda itfaiye, polis ve sağlık
ekibi sevk edildi. Çevrede

yangın nedeniyle yoğun bir
duman oluşurken, İtfaiye
ekiplerinin yaklaşık bir saat
süren çalışmalarının ardın-
dan yangın kontrol altına ala-
rak söndürdü. Tekstil
atölyesindeki yangın nede-
niyle aynı binada bulunan
özel bir okul eğitime ara ver-

mek zorunda kaldı. Sön-
dürme çalışmaları sırasında
itfaiyenin suyundan etkilenen
okuldaki temizlik çalışmaları
nedeniyle bugün öğrenciler
okula gitmedi. Okul yönetimi
ise eğitime ne zaman devam
edecekleri konusunda bir
açıklama yapmadı.

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

Trakya Halkının 
GÖZdesİ ÖZ keŞan

Bahçelievler'de korku dolu anlar

Sancaktepe'de polisten kaçan içinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobil, polis otosuna
çarptıktan sonra kaza yaptı. Ekipler, otomobil içindeki şüphelileri yakalayarak gözaltına alındı

polısTen kaCarken
Canından olaCakTı

Hırsız gözaltına alındı
Esenyurt'ta bir mağazada elbise deneyen müşterinin cüzdanındaki 3 bin lira ve kredi kartlarını çaldığı
ileri sürülen kişi gözaltına alındı. Mağazadaki hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı

OLAy, 15 Şubat Cu-
martesi günü Esen-
yurt'ta bulunan

AVM'deki bir mağazada mey-
dana geldi. Mağazadan alışve-
riş yapan Mehmet Selvi Said,
kıyafet denerken üzerindeki
montu çıkardı. Bu sırada Sa-
id'in montunun cebindeki, 3
bin lira para, kredi kartları ve
kimliklerin bulunduğu cüzdan
çalındı. Görevliler, mağazanın
güvenlik kamerası görüntülerini
izleyince hırsızlık yapıldığını be-
lirleyerek, Esenyurt İlçe Emni-
yet Müdürlüğü'ne bilgi verdi.
Görüntüleri incelen ekipler,
şüphelinin kimliğini tespit etti.
Ardından 1 saat sonra bir
başka mağazada dolaşan şüp-
heli İlkay Ö., gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen İlkay 
Ö., tutuklanarak cezaevine
gönderildi.

Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık anı mağazanın güven-
lik kameralarına saniye saniye
yansıdı. Görüntülerde, şüpheli-
nin müşteri gibi mağazada do-
laştıktan sonra, askıdaki
elbiselerin üzerinde bırakılan
montun cebinden cüzdanı ça-
larak ayrıldığı görülüyor. DHA

aTM dolandırıcıları

yakalandı
İstanbul'da ATM'lerden banka müşterilerinin
kartlarını kopyalayarak ulaştıkları bilgilerle,

vatandaşların paralarını çeken 5 kişi
yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık 172 kişinin

hesabından para çektikleri tespit edildi

SiBeR Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri, çok sayıda kişinin kredi ve
banka kartlarından bilgileri dışında para

çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Emniyet ekip-
leri, vatandaşların hesaplarından para çekilen banka
ATM'lerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde
bazı şüphelilerin bankaların ATM'lerine kopyalama
aparatı ve kamera düzeneği yerleştirdikleri belirlendi.
Şüpheliler, kopyalama aparatıyla ATM'ye para çek-
mek için gelen vatandaşların kart bilgilerini erişiyor,
ardından yerleştirdikleri kamerayla işlem yapan va-
tandaşların şifrelerini öğreniyorlardı. Şüphelilerin bu
düzenek sayesinde yaklaşık 172 kişinin hesabından
para çektikleri tespit edildi. İncelemelerini tamamla-
yan siber polisi, 10-21 Ocak tarihleri arasında gerçek-
leştirdikleri operasyonlarla 5 şüpheliyi yakalayarak
gözaltına aldı. 

1 kişi serbest bırakıldı

Yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, pos
cihazları, banka kartları ve kopyalama cihazları ele ge-
çirildi.Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Siber
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edilirken, 1 kişi adli kontrol
şartıyla serbest kaldı. 4 şüpheli ise çıkartıldıkları mah-
kemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelile-
rin ATM'lere aparat yerleştirmeleri ve para çekmeleri
ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

BAhçeLieVLeR'de, Silivri açıklarında
meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki dep-
remde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3

bina daha yıkıldı. İstanbul Bahçelievler'de 26 Eylül ta-
rihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik dep-
remde hasar gördüğü için boşaltılan 7 katlı bina
çökmüştü. Aynı depremde zarar gördüğü için boşaltı-
lan 3 binanın daha yıkımına başlandı. Bahçelievler'de
bu hafta başında ağır hasarlı olan 2 bina yıkıldı.
Bugün de Fevzi Çakmak Mahallesi Emre Sokak'ta
bulunan 33 yıllık 5 katlı bina, Hürriyet Mahallesi
Yonca Sokak'taki 45 yıllık 4 katlı bina ve Cumhuriyet
Mahallesi Atmaca Sokak'taki 50 yıllık apartmanın da
aralarında olduğu üç binanın daha yıkımına
başlandı.  Bu ay sonuna kadar Bahçelievler'de bulu-
nan ağır hasarlı 24 binanın yıkılması bekleniyor.

Zehir tacirlerine

operasyon 
Büyükçekmece'de uyuşturucu üretimi
yapılan eve operasyon düzenleyen
polis, 2 şüpheliyi gözaltına alırken,
evde uyuşturucu üretimi için 
düzenekler bulundu. Eve yapılan
operasyon ise kameralara yansıdı

Büyükçekmece İlçe em-
niyet müdürlüğü ekipleri,
Aydınlar caddesindeki bir

evde uyuşturucu madde üretimi ya-
pıldığı bilgisine ulaştı. evi teknik ve fi-
ziki takibe alan ekipler, 18 Şubatta
adrese operasyon düzenledi. Gerçek-
leştirilen operasyonda Halit Özgür
k.(37) ve Tacikistan uyruklu Safiya
S.(43) yakalanarak gözaltına alındı.
evde uyuşturucu üretimi için düze-
nekler oluşturulduğu belirlenirken,
yapılan aramalarda 908 gram mari-
huana, 93.5 gram marihuana bitkisi
tohumu, uyuşturucu üretiminde kulla-
nılan çadır, file raf ve sistemi, elek-
trikli havalandırma, 2 özel
ışıklandırma, nem ve ısı ölçüm aleti,
2 pervane, nemlendirme cihazı, 2
uyuşturucu madde öğütme aparatı ve
4 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
yakalanan şüpheliler emniyetteki iş-
lemlerinin ardından adliyeye sevk
edilirken, Safiya S. adli makamlarca
serbest bırakıldı. Şüpheli Halit Özgür
k. ise tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi. eve yapılan operasyon ise polis
kamerasına yansıdı DHA

Kumarbazlara baskın
AVCILAR'da yapılan dene-
timde tabelasız bir işye-
rinde iki kumar makinesi

ele geçirildi. Avcılar Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, bölgede faaliyet gös-
teren kafe ve kahvehanelerde dene-
timlerde bulundu. Denetimlerde
sırasında Yeşilkent Mahallesi Balık
Yolu Caddesi'nde bulunan tabelasız
iş yerine de girildi. Ekipler, içeride 2

kumar makinesi bulurken, burada
aynı zamanda sahte alkol tüketimi
yapıldığını belirledi. İş yeri sahibi
A.G. görevlilere bu işyerine ait belge
ibraz edemedi. 2 kumar makinesine
tutanakla el konulurken, Avcılar Bele-
diyesi zabıta ekipleri de işyerini mü-
hürledi. Kumar makinelerinin
üzerine, "yasal mevzuata uygundur"
yazısı astıkları tespit edildi. DHA

Sarıyer'de can pazarı
Sarıyer'de, devrilen beton
mikserinin içinde sıkışan
sürücü, itfaiye ekipleri ta-

rafından kurtarıldı. Sürücü, sağlık
ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Kaza, saat 20.30 sıralarında, İstinye
Mahallesi Tepe Üstü Sokak üzerin-
deki inşaat alanında meydana geldi.
Bahri Keskin'in kullandığı beton mik-
seri, inşaat alanında geri manevra ya-

parken henüz bilinmeyen nedenle yan
yattı. Sürücü Keskin, bulunduğu
şoför koltuğunda sıkıştı. İşçiler, du-
rumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bil-
dirdi. Olay yerine gelen itfaiye
ekipleri, Keskini bulunduğu yerden çı-
kartıp kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk
müdahalesinin ardından yaralı sü-
rücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA

Olayı anlatan
mahalle sakinleri,
“Bağırıp çağırıp,
polise saldırmaya
çalıştılar, 1 kadın

da kaçmaya
çalıştı” dedi.

3 ağır hasarlı 
bİna yıkıldı



B üyükçekmece Belediyesi, Büyük-
çekmece Rotary Kulübü, Isparta-
kule Rotary Kulübü, Medicana ve

Durin Ajans işbirliğiyle hayata geçirilen “3
Kitap 3 İnsan” isimli projenin ilk konukları
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Tarihçi – Yazar Sinan Mey-
dan ve Sanatçı – Yazar Suat Suna oldu.
Büyükçekmece Rotary Kulübü Dönem
Başkanı Erkan Akyollu ve Eğitimci – İleri
Öğrenme Uzmanı Abdulkadir Özbek’in
moderatörlüğünü üstlendiği “3 Kitap 3
İnsan” etkinliğinin ilk konuşmacısı Suat
Suna, Türkiye’deki okuma alışkanlığını
kendi çocukluğuyla mukayese edince bu
alışkanlığımızı hızlı bir şekilde kaybettiği-
mize dikkat çekti. Suna; “Bu çok üzücü bir
durum. Eğitim konusunda maalesef ileriye
değil geriye gidiyoruz. Gençlere ve çocuk-
lara okuma nasıl aşılanmalı? Bana okuma
zevkini rahmetli annem aşıladı. Kendini bu
anlamda geliştirmek isteyenler için güzel
bir formül var. Dünya edebiyatının teme-
lini oluşturan ülkeler var. Fransız edebiyatı,
Rus edebiyatı, İngiliz edebiyatı gibi. Bu
ekollerden seçilmiş en bilinen 10’ar yaza-
rın, en bilinen 2’şer kitabıyla okumaya baş-
lamak. İlk okuduğum kitaplar arasında
Alexandre Dumas’ın Monte Cristo Kontu
ve Demir Maskeli Adam vardı. Çocukken
en sevdiğim yazarlardan biriydi Alexandre
Dumas. Mesela Don Kişot bir çocuğun il-
gisini çekebilecek bir kitaptır. Annem bun-
ları seçmesini çok iyi biliyordu. Daha
sonra bana Sinekli Bakkal’ı okumamı da
söyledi. Çocuklarımıza okumayı nasıl sev-
direceğimiz konusunda bir formül bulma-
mız lazım. Örneğin Dostoyevski
okuyacaksam Suç ve Ceza’yı, Budala’yı

okumam lazım. Victor Hugo’y5u okuya-
caksam mutlaka Sefilleri okumam lazım.
Mesela Kafka’nın Dönüşüm romanını
okuduğumda çok etkilenmiştim. Edebiyat
çevresinden en çok sevilen, kabul gören ya-
zarların başında Dostoyevski gelir. Bu yüz-
den mutlaka okunmalıdır. Jean Valiean’ın
maceraları var mesela” ifadesini kıllandı.

Eğitim sistemi okumaya 
yönlendirmeli 

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, kendisine okumayı sevdiren
ilk kişinin Florya Şenlikköy Ortaoku-
lu’ndaki Türkçe öğretmeni Şadiye Yılmaz-
gil olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Kitap okumayı, sınıfta kitap okuyarak,
okuduğu çeşitli kitapları yorumlayarak
bize okumanın ne demek olduğunu öğ-
retti. Kitabın en iyi arkadaş olduğunu anla-
tarak kitapları sevdirdi. İlk okuduğum
kitap Halide Edip Adıvar’ın Sinekli Bakkal
romanıydı. Yeşilköy 50. Yıl Lisesi’ndeki

edebiyat öğretmenim rahmetli Bedia
hocam muhteşem bir edebiyatçıydı. Bana
ilk tavsiye ettiği kitap Stendhal’ın Kırmızı
ve Siyah romanıydı. Zorlanmıştım ama
hocam önermişse bir bildiği vardır diye o
kitabı dikkatle okumuştum. 
Gustave Flaubert, Stendhal ve Balzac se-
verek okuduğum yazarlardı. Hocalarımız
sayesinde bizler o dönemi yaşadık. Bugün
maalesef liseden mezun olan çocukları-
mıza sorun önemli bir bölümü bizim orta-
okulda öğrenmiş olduğumuz yazarları ve
onların tek bir eserlerini söyleyemezler.
Çünkü bunu test ettim. Yaşar Kemal’in,
Sait Faik Abasıyanık’ın, Kemal Tahir’in
veya bizim o değerli yazarlarımızın eserle-
rinden bir tanesinin ismini bile söyleyeme-
yenler var. Bana göre bu saatten sonra
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin öncelikli
meselesi eğitim meselesidir. Bunun için de
eğitim sisteminin insanları okumaya, araş-
tırmaya, ilme ve bilime yönlendirmesi 
gerekir.”

ZEYNEP VURAL
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B iz Türkiye Cumhuriyetiyiz, bizim
geçmişimizle kavgamız tarihle yaşıt.
Ülkemizi yurdumuzu bölmeye çalı-

şanlar bilsinler ki bu çok büyük bir kumar. 
Biz cepheden kaçmış bir millet değiliz!

Biz kan dökmeye meraklı bir millet değiliz!
Cephede bile yaralı bir düşman askerini öl-
dürmeyiz. Tarih buna şahit!  Ama bazı ülke-
ler sanırım bizim Osmanlı tokatımızı
unutmuş olacak ki sürekli ülkemiz üzerinde
yeni oyunlar peşindeler. Suriye de olsun Lib-
ya’da olsun ülkemiz için farklı stratejiler dö-

nüyor. Ben inanıyorum ki coğrafya ne olursa
olsun, tarih bizi çağırıyor. Bazen geçmişten
gelen o büyük imparatorluğumuzun gölge-
sinde şahlanıyoruz bazen sorumluluğunda
eziliyoruz.

Kimi zamanda kabımıza sığamıyoruz. Bu
kadar görkemli bir tarihimiz var demek, bir
hikâyeden ibaret değildir. Bunun bir de so-
rumluluğu var. Biz Kafkaslara, Balkanlara,
Orta Doğuya, İran’a, Libya’ya ve Suriye’ye
sırtımızı dönemeyiz. Çünkü tarih bizi zorlu-
yor. Türkiye artık pek çok olaya müdahale

edecek, pek çok olayı engelle-
yecek veya başlatacak konuma gelmiştir. 

Aksini düşünenler bilsin ki kazdığınız kör
kuyulara tuzaklara kendiniz gireceksiniz.
Bizi tarih sahnesinden silmeye kimsenin
gücü yetmez. Mevzu toprak bayrak devlet
olunca bizim erkeklerimiz yiğit, kadınlarımız
cevvaldir.

Bunu unutan dış ve iç mihraklar bir ke-

nara yazın tarih sizi asla unutmayacak.
Gerçi artık savaşlar sadece cephede değil,
içten içe çökertmeye çalışıyorlar hepimizi.
Belli bir kesimi kandırarak satmış olduğu-
nuz zehirli tohumları bir gün siz bile yemek
için bulamayacaksınız. Ülkemiz ve birçok
ülke yaptığınız kalleşliği görecek ve size diz
çöktürecek. Soğuk sıcak savaşı bitirdiniz
sıra dünyada GDO savaşlarına geldi. Sinsice
haince kurmuş olduğunuz gıda terörü sizin
başınıza bela olacaktır. Tabi biliyoruz ki der-
diniz sadece tohum satıp para kazanmak
değil genlerle oynamak toplumsal ahlaka ha-
fızaya zarar vermek. Bunu avazım çıktığı
kadar söylemeye devam edeceğim. Ama ba-

zılarının işe gelmediği için yine beni çoğu
kişi duyamayacak biliyorum. 

Konuyla ilgili araştırma yaparken geçmiş
yıllardaki bir açıklamaya denk geldim. Tür-
kiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Savaş Akcan, Türkiye’de hiç
GDO’lu tohum yok diye bir açıklama yapmış
2018 yılında. Soruyorum kendisine bu veriyi
kendisini nereden almış, hiç mi açıp bir satır
okumamış. Bu nasıl bir görmezliktir ve yan-
lış yönlendirmedir. Kendisi kimlere hizmet
ediyor merak etmiyor değilim açıkçası.

2 yıl bile geçmiş olsa zihniyet yanlış uma-
rım kendisinin mantıklı bir açıklaması
vardır?

Türkiye’ye kimler ayar vermeye çalışıyor?
Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

3 ISIM 3 KITAP
Alanlarında önemli 

başarılara imza atmış 
3 isim kitap okuma 
alışkanlığını nasıl 

kazandıklarını, 
okudukları kitapların 

yaşamlarındaki 
etkilerini ve Türkiye’de

okuma alışkanlığı 
hakkındaki deneyim ve

düşüncelerini 
anlattılar

Dünya için okumak önemli 
Tarihçi – Yazar Sinan Meydan, araştırmalarında dünyayı
değiştiren liderler ve fikir insanlarının çok okuyan insanla-
rın arasından çıktığını gördüğünü söyledi. Meydan şunları
söyledi: “Dünya okuyan toplumların üzerinde dönüyor. Bu
Sümerlerden beri böyledir. Dünyanın kaderini belirleyenler
okuyan liderler ve okuyan insanlardır. Mesela Fatih Sultan
Mehmet, çok iyi bir okurdu. Fatih’in kütüphanesindeki ki-
taplara baktığınız zaman Latince kitaplardan tutun, Yu-
nanca eserlere kadar Batı dillerinde yazılmış, Fars dilinde
yazılmış çok sayıda eser görürsünüz. Bu kitapları orijinal
dillerinden okumuştur. Fatih, çağ açtı ve bir çağı kapattı.
Sadece Türkiye’nin değil dünya tarihini de dönüştürdü.
Atatürk’ün de büyük bir okuma tutkusu olduğunu biliyoruz.
20 yıldır Atatürk üzerinde çalışıyorum. Atatürk üzerinde ça-
lışan tarihçileri Atatürk’ün okuma tutkusu derinden etkile-
miştir. Atatürk’ü Atatürk yapan doğuştan gelen dehasıdır.
Ancak dehasını nasıl keskinleştirdiğinin cevabı ise kitap
okumasıdır. Çanakkale Savaşı sırasında cepheden yazdığı
mektuplar elimizde. Cepheden yazdığı mektupların içeri-
sinde kitap istediği mektupların sayısı az değildir. Arkadaş-
larından, dostlarından ve yakınlarından kitap istiyor. Büyük
Taarruz öncesinde o kadar rahattır ki Çalıkuşu’nu okuyor.
Yazmanın sırrı da okumaktan geçiyor. İyi yazar olmak iste-
yenlerin mutlaka çok iyi bir okur olması gerekir.”

Üreticiden tüketiciye aracısız sağlıklı gıda
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ‘Üreticiden Tüketiciye Aracısız Sağlıklı Gıda’ projesini hayata geçirdi. Yerli üretimin
destekleneceği bu projede ilk olarak, Eskişehir bölgesinden getirilen sağlıklı ve organik süt uygun fiyata vatandaşa ulaştırılacak

EsEnyurT Belediye
Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, çalışmaları

arasında yer alan “Üreticiden Tü-
keticiye Aracısız Sağlıklı Gıda”
projesini hayata geçirdi. Vatanda-
şın sağlığı ve yerli üretimin des-
teklenmesi amacıyla Başkan
Bozkurt tarafından başlatılan ça-
lışma kapsamında, ilk olarak Es-
kişehir’den getirilen organik sütler
uygun fiyata Esenyurtlulara ulaş-
tırılacak. Proje çerçevesinde, Eski-
şehir’de üretim yapan
Mahmudiye Çifteler Han Süt
Üreticileri Birliği (Bir Süt) ile an-
laşma yapıldı. Bu anlaşmayla, o
bölgede üretilen sütler sağlıklı bir
şekilde el değmeden paketlenerek,
Esenyurt’a getirilecek. Litre fiyatı
4 liradan satışa sunulacak sütler,
mobil araçlar, satış noktaları ve
esnaflar aracılığıyla hiçbir kar
amacı güdülmeden vatandaşa
ulaştırılacak. Esenyurt Belediyesi
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
ise, projeyi duyurmak ve vatan-
daşı bilgilendirmek için ‘Sağlıklı
Gıda’ seminerleri vermeye baş-
ladı. Esenyurt Belediyesi eski hiz-
met binasında düzenlenen
programa Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt, Baş-
kan Yardımcısı Halis Şimşek,
Göle Kadınlar Meclisi üyeleri ve

çok sayıda vatandaş katıldı. Se-
minerde uzman veteriner hekim-
ler tarafından, sağlıklı gıda ve
gıdaların hangi koşullarda sakla-
narak tüketilmesi gerektiği konu-
sunda bilgilendirilmeler yapıldı.

Vatandaşın sağlığını
koruyacağız

Bu projeyle vatandaşın sağlıklı gı-
dayı uygun fiyata tüketmesini
amaçladıklarını söyleyen Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, “İçtiğimiz sütün
içerisinde ne kadar antibiyotik ve
koruyucu olduğunu bilmiyoruz.
Ya da ne kadar sağlıklı olup ol-
madığını bilmiyoruz. Sokak sütle-
rinde en riskli şey antibiyotik
oranı, bunlar vücut direncini dü-
şürüyor. Özellikle çocuklarımız
için çok önemli. Süt bu projenin
başlangıcı olacak. Bizim buradaki
ana hedefimiz sağlıklı gıda tüket-
meniz. Aynı şey et ve patates
içinde geçerli. Tek tek manavla
kasapla gıdayı kontrol etmemiz
mümkün değil. Ama vatandaşın
sağlığını korumak bizim sorum-
luluğumuz. Üretimden başlaya-
rak bunu denetim altına alabiliriz.
Hem Esenyurtlular sağlıklı gıdayı
ucuza alacaklar hem de Tür-
kiye’nin bazı bölgelerinde tarımı
ve hayvancılığı desteklemiş olaca-

ğız.” dedi.

Kendi üretim tesisimizi
kuracağız

İşe Eskişehir’den sağlıklı süt getir-
mekle başladıklarını belirten Baş-
kan Bozkurt, “Bu çalışmalar
devam edince kendi üretim tesis-
lerimizi kuracağız. Mesela hay-
vancılıkla ilgili
Kars-Ardahan-Iğdır’da porta-
kalla ilgili Antalya’da, Karade-
niz’in belirli bölgelerinde fındık ve
patatesle ilgili hem üreticiyi des-
teklemek hem de vatandaşımızın
sağlıklı gıda tüketmesini sağla-
mak için çalışmalarımız devam
edecek. Şu anda Tarım Hizmet-
leri Müdürlüğümüzün kadrosu
tamamlandı, geri kalan eksiklikler
de tamamlandıktan sonra başla-
yacağız. Burada vatandaşımızın
cebinden ne kadar az para çık-
masını sağlıyorsak bizim için iyi.
Esenyurtlular daha doğrusu in-
sanlar her şeyin en iyisini hak edi-
yor. Kötü sistem yok kötü, tembel
siyasetçiler, kendi çıkarlarını top-
lum çıkarlarının önünde tutan
yöneticiler var. Bunları ortadan
kaldırdığımız zaman bizler de
sağlıklı huzurlu mutlu yaşayabili-
riz. Bu da bunun ilk adımıdır”
diye konuştu.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Vatandaş bilinçlenecek
Yetkililer, üreticiden tüketiciye aracısız
sağlıklı gıda, gıdanın korunması ve sak-
lanmasıyla ilgili eğitimlerin belirli ara-

lıklarla devam edeceğini belirterek, va-
tandaşların sağlıklı gıda konusunda bi-
linçlendirileceğini aktardı.

Başkan anlattı
öğrenciler dinledi
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç
Tarabya Pierre Loti Fransız Okulu ve
Eyüpoğlu Eğitim Kurumları Kemerburgaz
Kampüsü öğrencilerini misafir etti.
Sarıyer’i çocuklarla yönettiğini her fırsatta
dile getiren Başkan Genç, onlardan 
öneriler almayı ihmal etmedi

EğiTimE tam destek anlayışıyla
ilçedeki tüm okullara geniş kap-
samlı hizmet veren Sarıyer Bele-

diye Başkanı Şükrü Genç sık sık ilçedeki
okulları ziyaret ederek öğrencilerle yakından
ilgileniyor. Bu seferki ziyaret ise çocuklardan
geldi. Tarabya Pierre Loti Fransız Okulu ve
Eyüpoğlu Eğitim Kurumları Kemerburgaz
Kampüsü öğrencileri Başkan Genç’i Sarıyer
Belediyesi Hizmet Binasında ziyaret ederek
“Yerel Yönetimler” hakkında sohbet
etti. Çocukların sorularını yanıtlayan Genç,
yerel yönetimler hakkında ayrıntılı bilgiler
verdi. Bunun yanı sıra çocuklara sorular
soran Genç, belediyeyi çocuklarla yönetiyor
olmaktan mutluluk duyduğunu dile getire-
rek, öğrencilerin yönetim hakkında fikirlerini
almayı da ihmal etmedi.

Sorular bu sefer çocuklardan geldi

Yerel yönetimlerde aday olmak için yaş sı-
nırı, Başkan Genç’in kaç defa seçildiğini, ge-
lecekle alakalı planlarını, belediye başkanı
olmasaydı hangi mesleği tercih edeceğini
merak eden öğrenciler renkli sorularıyla gö-
rüşmeyi hareketli hale getirdi. Sarıyer’de ne
olursa olsun yaşam şartlarını yükseltmeyi
hedeflediklerini dile getiren Genç, çocuklar-
dan bu konuda öneriler aldı. Bu önerilerin
arasında akıllarda kalanlar ise öğrencilerin
hayvanlara, doğaya ve insana olan duyarlı-
lıkları oldu. Her soruyu ayrıntılı olarak ce-
vaplayan Başkan Genç, öğrencilere
hediyeler vererek onları uğurladı.

Farkınız ortaya
koyun gençler

Türk müziğinin özgün yo-
rumcularından şarkı yazarı ve
müzisyen Hüsnü Arkan, Kü-

çükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür
ve Sanat Merkezi’nde sevenleriyle bu-
luştu. Müzikseverlerin büyük ilgisiyle
gerçekleşen konser öncesi açıklamalarda
bulunan Arkan, popüler kültürün içinde
özgün kalabilmenin mümkün olduğunu
ifade ederek, müzikle ilgilenen gençlere
‘farkınızı ortaya koyun’ tavsiyesinde
bulundu.

Müzikseverlerden büyük ilgi

Küçükçekmece Belediyesi tarafından
gerçekleştirilen konserde, Hüsnü Arkan
sevilen şarkılarıyla sevenlerine keyifli
anlar yaşattı. Türkiye'nin en başarılı bes-
tecileri arasında gösterilen Arkan’ın ses-
lendirdiği “Öyle Bir Rüya”, “Hoş
Geldin”, “Gönül Yarası”, “Fikrim Yok”,
“Kırık Hava” gibi eski ve yeni tüm şarkı-
larına müzikseverler de hep bir ağızdan
eşlik etti. 1980’li yıllardan bugüne müzi-
kal renginin değiştiğini ifade eden
Hüsnü Arkan, şiire yakın durduğunu
söyleyerek, popüler kültür içerisinde
farklılığını vurgulamaya çalıştığını dile
getirdi. Arkan, kültürün ve sanatın yerel
yönetimler tarafından desteklenmesini
değerli bulduğunu belirterek, “ Yerel yö-
netimlerin sanata katkısı yönünde bir
değişim var. Bu tür konserlerin daha art-
masını diliyorum çünkü müzik grupları
olarak genelde mekanlarda çalıyoruz ve
ulaşamadığımız bir kesim kalıyor. Bu
konserler onlara ulaşmamızı sağlıyor”
diye konuştu.

Kemal
Deniz
Bozkurt



S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, ekibi ile birlikte Akören, Bekirli
ve Kurfallı mahallelerine çıkarma

yaptı. Mahallelerin sorunları ile tek tek ilgi-
lenen, ziyaretleri sırasında vatandaşlarında
isteklerini dileyen Başkan Yılmaz, birçok
hizmet için çözüm yollarını sıraladı. Yer tes-
pitleri yaparak talimatlar veren Başkan Yıl-
maz’a yardımcısı Hasan Solak, belediye
meclis üyesi Sefer Ölçer, Muhtarlar Der-
neği Başkanı Muharrem Eren ve birim mü-
dürleri eşlik etti. Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, ilk olarak Akören Mahalle-
si’ne gelerek muhtar Hüseyin Ergin’den bil-
giler aldı. Köy girişindeki kantar önünde
incelemeler başlayan Yılmaz, talepler doğ-
rultusunda buğday ve arpa dökümü için
harman yeri yapılması talimatını verdi.
Mevcut futbol sahasını da inceleyen Baş-
kan Yılmaz, yaz mevsiminde kadınların
sıkça kullandığı spor aletlerinin yanına bir
çocuk parkı sözü verdi.

Sağlık Evi yükselmeye 
devam ediyor

Başkan Yılmaz, ziyareti sırasında yapımına
Ocak ayında başlanan Akören sağlık evi in-
şaatını inceledi. Zemin, kolonlar ve çatının
tamamlandığı sağlık evinde çalışmaların
hızla sürdüğünü aktaran Başkan Yılmaz,
modern ve kullanışlı, vatandaşların ihti-
yacını karşılayacak sağlık evi için gün
saydıklarını ifade etti.

Bilgisayar Odası yenilecek

İlçedeki ilk ve ortaokullara kütüphane,
tiyatro salonu ve bilgisayar odası kazan-
dırmak amacı ile proje başlatan Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Akören
Mahallesi Ümit Aksun ilk ve Ortaoku-
lu’nda da incelemeler yaptı. Okulun mev-
cuttaki küçük ve kullanışsız kütüphane,
konferans salonu ve bilgisayar odasını
gezen Başkan Yılmaz, teknik ekibine hızlıca
tespitte bulunmalarını söyledi. Mevcut kul-
lanım alanları yeni baştan düzenlenerek,
kullanışlı ve modern hale getirilecek. Yine
okul bahçesinde görüntü kirliliği oluşturan
ve tehlike arz eden yapılar da kontrolden
geçirilecek.

Tarihi yapılara inceleme 

Cedid Ali Paşa Camii bahçesinde incele-
meler yapan Başkan Yılmaz, tarihi mezar
taşları ile ilgili belediye birimlerinin hızlıca
tespitte bulunmasını not aldırdı. Arka bah-
çedeki taşlar Silivri Belediyesi Tarihi Yapılar
Birimi tarafından kontrol edilerek yerinde
incelenecek. Yine tescilli tarihi çeşme mey-
danında da ilgili kurumlar ile iletişim kuru-
larak aydınlatma çalışmaları yapılacak.

Akörenli kadınlara mahalle evi

Her mahalleye bir mahalle evi kazandırmak
amacıyla özenli çalışma gösteren Başkan
Yılmaz, Akören ziyareti sırasında da ma-
halle evi için yer tespiti yaptı. Uygun yerin

belir-
lenmesi-
nin ardından
gerekli koordinas-
yonlar sağlanarak ma-
halle evi en kısa zaman diliminde
hizmete açılacak. Akören Mahalle Muhtar-
lığı hizmet binası alt katındaki dükkanlarla
ilgili de düzenlemeler yapılacak.

Çay Evleri kuruluyor

Aile çay evi ve düğünlerde kullanılmak
üzere yer tespiti yapan Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, eski futbol sahasının
olduğu bölgede yaşayan ev sahipleri ile
sohbet etti. Özellikle kadınların sosyalleş-
mek, keyifli vakit geçirmek amacı ile yoğun
talepte bulunduğu, içinde çay evi ve çocuk
oyun alanı olan bir park mahalleye kazan-
dırılacak. Yine mevcut Akören Düğün Sa-
lonu’nun da eksikleri kısa sürede
tamamlanacak. Başkan Yılmaz’ın ikinci du-

rağı Be-
kirli Mahal-

lesi oldu. Burada
muhtar Siyami Or-

ta’dan bilgiler alan Başkan
Yılmaz, kahvehane ve muhtarlık bina-

sında incelemeler yaptı. İki binada da rutu-
bete neden olan sorunları teknik ekibi ile
tespit eden Başkan Yılmaz, dış cephede sıva,
izolasyon ve mantolama talimatı verdi. Yine
temel sorunların başında gelen durakların
tamiri ve anons sistemi de elden geçirilecek.
Bekirli muhtarlığı bitişiğindeki iki dairede in-
celeme yapan Başkan Yılmaz, sağlık evini
kontrol etti. 15 günde bir doktorun geldiği
sağlık evinin madikal malzeme ihtiyaçlarının
yanı sıra temel paravan, sedye ve perde gibi
eksikleri belediye tarafından giderilecek. Yine
sağlık evi yanında bulunan ve şuan da boş
durumdaki bir dairede düzenlemeler yapıla-
rak Bekirli Mahalle Evi olarak hizmete su-
nulacak. Bir süre önce açılışı gerçekleştirilen

Atatürk Çocuk Parkı’nda da ışıklandırma
çalışmaları ivedilikle yerine getirilecek.

Kurfallı'da bakım sürüyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın
son durağı Kurfallı Mahallesi oldu. Başkan
Yılmaz, muhtar Yılmaz Sütçü ile birlikte ka-
palı pazar yerini inceledi. Başkan Yılmaz,
düğünlerin yapıldığı pazar alanına mini
sahne, tuvalet, gelin odası, aydınlatma ve bir
tarafın kapatılması sözü verdi. Eski ilkoku-
lun bulunduğu alanda tespitler yapan Baş-
kan Yılmaz, alanın mahalleli kadınlara
kazandırılması konusunda talimat verdi.
Ağaçlık alanların ve yeşilliklerin korunduğu,
içinde ahşap çay evi, çocuk oyun grupları,
çim futbol sahası ve spor aletlilerinin bulu-
nacağı modern düzenleme kısa sürede baş-
layacak. Kurfallı Mahallesi gibi birçok
mahallede özellikle kadınların keyifli vakit
geçirdiği kır bahçesi ve mesire alanları yapı-
lacak. Kurfallı Camii’nin bahçesinde cena-
zelerde yetersiz kalan alanlar, bazı
bölümlerin kullanım dışı kalması ve bahçe-
nin bakımsız halde olması nedeni ile yenile-
meler yapılacak. Caminin deposunun
tamiri, eski bankların kaldırılması, bahçede
çevre düzenlemesi yapılması gibi işlemler
hızlıca başlatılacak. Yine mahalle genelin-
deki tüm çocuk parklarında bakım, oyun
gruplarının boyanması ve temizlenmesi gibi
işlemler de ivedilikle tamamlanacak. Muh-
tarlık binasında ise rutubete neden olan tes-
pitlerin yapılmasının ardından yine
mantoloma ve izolasyon çalışmaları başlatı-
lacak. Başkan Yılmaz son olarak Kurfallı
Mahallesi’ne de bir sağlık evi ve mahalle evi
yapılması için fikir alışverişinde bulundu.
Ekibi ile birlikte birkaç alternatifi değerlendi-
ren Başkan Yılmaz, iki önemli hizmet binası
için yer tespiti yaptı. Uygun mekân ve fiziki
koşulların sağlanmasının ardından Kur-
fallı’ya da sağlık evi ve mahalle evi 
kazandırılmış olacak.

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com
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Zararlı toplum örgütü

“ El alem ne der?” bildik bir soru..
Cevabını bilen var mı diye sorsanız? işte orasını
kimse bilmiyor..

Bu cümlenin arkasına sığınarak yapılanları hata 
olmasa da hata olarak görmeyi ve bunu bize aktarmayı
kendileri için çok büyük bir görevmiş gibi streslerini az
yaşatmadı bize büyüklerimiz…

“El alem ne der?
Sizce bu cümle çoğu yerde ufkunuzu daraltmadı mı?
Bu soruyu soranlar, karşılarında duran şahısların

düşüncelerinin başa bela olan el alem ne der sorusu
Akılları bulandıran, farklı fikirlerle gelişen insanların
boşluklara itildiğine şahit olmamak, belki de yeniliklere
olan düşmanlıktan yada korkudan söylendiğine 
inanırım bu cümlenin..

Farkında olmadan üzerimizde hiçbir vesayet hakkı
olmayan insanlara bu hakkı tanımıyor mu bu cümle.

Kendi irademizin yok olmasının en önemli sebebi ve
toplum baskısının yanlışlığının temelini oluşturuyor 
aslında.

Peki sizce aştık mı bunları?
Hislerimize kilit vurulmasına ön ayak olarak 

duygularımızı, düşüncelerimizi birkaç kelimeden oluşan
soruya teslim eden, belki de hayatımızda büyük 
kayıpların oluşmasına neden olan toplum baskısının
esiri büyüklerimizi affetmek bize düşmese de uyarmak
yada doğruya yönlendirmek görevimiz olsa gerek diye
düşünüyorum..

Hayatı içerisine sığdırmaya çalıştığınız birkaç 
kelime sizi ve yaşadığınız hayatı içerisine 
sığdıramayacak kadar küçük olduğunu biliyorum..

Onun için de bırakın şu el alem ne der tanısını, haya-
tınızı perişan etmeyi de. Mantıklı hareket etme yolunda
yürümeyi seçin..

Kendi düşüncelerinizle hayatın yaşamaya değer 
olduğu kanaatinde olun. Unutmayın ki yapmış olduğu-
nuz hatalarınızın sorumluluğu bir tek size aittir. Sizin 
yaşamakta olduğunuz hayat hiçbir zaman el alemi
ilgilendirmez. Ahlaki ve vicdani tutum içinde olduğunuz
sürece bilin ki sizin hayatınız iyisi ile kötüsü ile size 
aittir.

El alem’i dinlemek yerine yüreğinin sesini ve sevdi-
ğin insanların sevgisini hissederek hayatına yön verebi-
lirsen İşte o Zaman mutluluk güneş gibi yükselir seni
aydınlatır, karanlıkta kalmazsın Cavit ÇAĞ’ın dediği
gibi ”EL ALEM NE DER” denilen zararlı toplum 
örgütünün Saldırılarından korunmak için ”Kim ne
derse desin, umurumda değil” Felsefesine sahip 
olmalısın. Aksi durumda huzur ve mutluluk Kaf 
dağının ardında kalır.

Bu günün hikayesine gelelim şimdi.
Gece denizde fırtına çıkınca, deniz yıldızları sahile

vurmuşlar. 
Bir genç, deniz yıldızlarını teker teker alıp tekrar 

denize atıyormuş. Yanına bir ihtiyar yaklaşmış. 
Yüzlerce metre uzunluğundaki sahili göstererek :

— Evladım, sahil çok uzun ve deniz yıldızları da 
sayılamayacak kadar çok. Sen, bu kadar deniz yıldızın-
dan kaç tanesini denize atabileceksin ve ne değişecek?
demiş.

Genç adam önce sahili sonra ihtiyarı süzmüş.
— Haklısın, demiş ve eline aldığı bir deniz yıldızını

ihtiyara göstererek eklemiş :
— Ama bunun için çok şey değişecek…
Vesselam

Akören, Bekirli ve Kurfallı mahallelerinde sorunların tespiti ve çözümü için inceleme yapan Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Tüm mahallelerimizde eş zamanlı çalışmalara başladık. Hizmet
alanlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz. İhtiyaçları en kısa sürede tamamlayacağız” dedi

IHTIYACLARI KISA 
SUREDE GIDERECEGIZ

SAVAŞ ATAK

ÇATALCA Belediye Başkanı Mesut
Üner Çatalca Muhtarlar Derneğini
ziyaret etti. Ziyarette ilçe muhtarla-

rıyla görüş alışverişinde bulunan Başkan Mesut
Üner çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde
bulundu. Konuşmasında Muhtarlar ve beledi-
yenin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu
söyleyen Başkan Mesut Üner, ”Muhtarlarımı-
zın da bizimde amacımız Çatalca’mız için ça-
lışmaktır” dedi. Başkan Mesut Üner sözlerinde,
“Muhtarlarımızın ve Çatalca’nın eksiklerinin
olduğunu her platformda dile getiriyoruz ama
artık bu eksiklerin tamamlanması, bu konunun
realiteye geçmesi gerekiyor. Bu nedenle hayata
geçirmemiz gereken projelerimiz olduğunu her
zaman söylüyoruz. Geçişler bazen sancılı olabi-
liyor. Bu sancılı geçişleri yaşarken önemli olan
paydaşlarla bunu paylaşmak ve en az zararla
nasıl bu dönemi geçebiliriz ona bakmamız ge-
rekiyor. Çatalca’nın hizmet noktasında artık
kaybedecek hiç zamanı yok” ifadelerini kaydetti.

Çalışmalar hakkında bilgi verdi

Yapılan çalışmalar ve projeler hakkında da bilgi
veren Başkan Mesut Üner, Millet Bahçesi pro-
jesinde son aşamaya gelindiğini vurguladı. Va-

tandaşların en çok talep ettiği havuz için de
projenin ihalesinin yapıldığını belirten Başkan
Mesut Üner, bu sene vatandaşların hizmetine
sunulacağının müjdesini verdi. Başkan Mesut
Üner ilçenin en önemli sorunlarından biri olan
yol, peyzaj düzenleme ve ışıklandırmaları ile il-
gili açıklamasında, “3 milyon 200 bin liralık bir
ihale yaparak Çatalca’mızın hemen hemen tüm
kaldırımlarını, peyzajlarını ve aydınlatmalarını
yenileyen bir çalışma yapıyoruz” sözlerine yer
verdi. Belediyenin kullandığı araçları kiralamak
yerine satın almanın önemine değinen Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner konuya dair,
“Önümüzdeki 10 gün içinde 2 etapta olmak
üzere araç alacağız. Kısa sürede 22 tanesi gele-
cek, Sağlık Bakanlığından da 2 tane ambulans
gelecek, bunlarla beraber toplamda 56 aracımız
olacak. Bu araçlar artık Çatalca'nın malı ola-
cak. Şu anda aylık 1 milyon 100 bin lira para
veriyoruz ihaledeki firmalara. Biz bunları kre-
diyle satın aldığımızda belediyenin cebinden çı-
kacak rakam 600-650 bin lira. Yani aylık 500
bin liraya yakın bir artı sağlayacağız, buda yılda
6 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Eğer
bu rakamların üzerinden gidersek 5 yıl sonrada
30 milyon gibi bir rakam belediyemiz kâr etmiş

olacak. Aynı zamanda bu 56 tane araçta Çatal-
ca’mızın öz malı olacak” açıklamalarında bu-
lundu.

Üniversite için artık gün sayıyoruz

İlçenin 30-40 yıllık beklentisi olan üniversite ha-
yali içinde açıklamada bulunan Başkan Mesut
Üner, ”Geçtiğimiz hafta üniversitemiz son ha-
line geldi. İzzettin Mahallemizde  futbol sahası-
nın yan tarafında bulunan yerin imar planları,
%30’du, %40’a çıkarılmasını sağladık. Aynı za-
manda devlet üniversitesi notu vardı, vakıf ve
özel üniversite olarak da lejantlarına eklettik.
Çatalca artık bu saatten sonra yatırımcısını
bekliyor. Bizim kimseye ipoteğimiz yok, yatı-
rımcı olarak kim gelirse hep beraber değerlendi-
ririz. İstanbul Üniversitesinin Teknopark,
Ziraat, Veterinerlik fakülteleri gibi devlet üniver-
sitesinin gelmesini tabii ki arzu ediyoruz, çünkü
bunun katkısı da ilçemize farklı olacaktır. Biz
arayış içerisindeyiz açık söyleyeyim. Bu konuda
bilinçli gitmek istiyoruz, burayı kim olursa
olsun verelim de ne yaparsa yapsın diyemeyiz.
Bitene kadar, son noktaya kadar, arkasında du-
racağımız bir proje olması lazım. Aynı za-
manda Çatalca’ya katma değerinin de olması

lazım. O çocukların gelip buralarda yaşaması,
buralardan alışveriş yapması, buranın ulaşımını
kullanması bunlar önemli konular” şeklinde ko-
nuştu.

100’ün üzerinde çocuğumuza kurs
veriyoruz

Sürekli Eğitim Merkezini kurarak ücretsiz veri-
len kurslarla öğrencilere ve ailelerine destek ol-
duklarını dile getiren Başkan Mesut Üner, “
Çatalca’da eğitim noktasında da önemli adım-
lar attık ve iyi bir noktaya gidiyoruz. 100’ün
üzerindeki 12. sınıftaki çocuğumuza kurs veri-
yoruz şu anda. Bugün bir dershaneye gidecek
çocuğun ailesinin cebinden 10 bin liraya yakın
para çıkıyor.  Biz başarılı olan ama maddi du-

rumu iyi olmayan çocuklarımızın isimlerini
okullarından alarak, Sürekli Eğitim Merkezi-
mizde her gün akşam saat 16.00 ile 20.00 ara-
sında Çatalca'nın görevlerinde olan en iyi
öğretmenlerinden oluşan 11 öğretmenimiz ile
beraber üniversiteye hazırlanmalarını sağlıyo-
ruz. Bu sistem biz görevde olduğumuz sürece
devam edecek. Olanaklarımız elverirse daha
sonraki yıllarda bu projemizi geliştireceğiz.
Onlar için servis ayarlayacağız. Bu çocukları-
mıza hizmet etmek bizim boynumuzun borcu.
Bizler çocuklarımıza bu şekilde sahip çıkacağız
ve onların geleceğini en güzel şekilde hazırlar-
ken onların vatanına, milletine hayırlı birer evlat
olarak yetişmelerini sağlayacağız” dedi.
BAHADIR SÜGÜR

Vatandaşlarla her zaman bir arada olduğunu söyleyen Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, talepleri bizzat dinlediğini ifade ederek çözüme kavuşturmak için gayret

gösterdiklerini belirtti. Sadece merkez bölgeler değil ilçenin uzak mahallelerini de ziya-
ret ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Silivri’yi bütüncül bir anlayışla yöneteceğimizi

her fırsatta dile getirdik. Bu sebeple mahalle ziyaretlerimizi çok önem-
siyoruz. Eylül ayından itibaren başladığımız bu ziyaretlerde ihti-

yaçların giderilmesi veya sorunların çözümü için gerekli
adımları atıyoruz. Tüm mahallelerimizde eş

zamanlı çalışmalara başladık. Hizmet
alanlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz.

Her mahallemizin kendine göre ihti-
yaçları söz konusu. Muhtarlarımız ile
birlikte koordineli hareket ediyoruz.
Biz hizmet için varız ve elimizden
gelenin fazlasını yaparak bek-
lenen, özlenen hizmetleri
hayata geçirmeye ka-
rarlıyız.” diye ko-

nuştu.

Yılmaz: Biz 
hizmet için varız

Muhtarlar ile bir araya gelen Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner karşılıklı istişarelerde
bulunarak Çatalca’nın artık hizmet için kaybedecek vaktinin olmadığını söyledi

Çatalca’nın kaybedecek vakti yok

Akgün Fransa yolcusu
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, 25 Şubat Salı günü Fransa’nın
Strazburg’da kentinde düzenlenecek tö-

rende 8. kez “12 Yıldız Şehir” ödülünü alacak. Başkan
Akgün, Büyükçekmece Belediyesi’nin 8 defa üst üste
bu ödülü alan tek belediye olduğunu hatırlatarak;
“Başarının gerçek sahibi Büyükçekmece ailemdir”
dedi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi’nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsa-
mında düzenlediği “Yerel Demokrasi : Güven İnşa
Etmek” temalı etkinliklere 47 üye ül-
keden yerel ve bölgesel yönetimler
katıldı. 

SİLİVRİ
HALKINA

SÖZ VERDİ

Volkan
Yılmaz
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Ü lkede kaç darbenin olduğunu ve yeni bir
darbe daha olabileceğini yeniden konuş-
maya başladığımız şu günlerde  Ameri-

ka'da yayınlanan bir rapor birilerinin beklenti ve
istem duygularını yeniden kabartığını, birilerini de
'Acaba' diyerek korkuttuğunu da gözlemliyoruz.

Başkan Erdoğan'ın siyasi düşüncesinden ve yöne-
tim anlayışından rahatsız olanların umutlandığı,
Erdoğan'ı destekleyenlerin ise tedirgin olduğunu
gözlemlediğim bir sırada Çalar Saat adlı sabah
haber programının sürpriz konuğu olan Cem Küçük
ile Akşam Gazetesi havuza düşmeden önceki eski
Haber Müdürü, benim de bir dönem şefim olan İs-
mail Küçükkaya'nın Fox TV'deki tartışmasını izler-
ken bir taraftan, 'iktidar karşıtı' diye lanse edilen
Fox'un Erdoğan'ın kalemşörü olduğu iddia edilen
birini hemde canlı yayına çağırması ve o kişinin de
basın özgürlüğünü en çok kendisinin savunduğunu
iddia eden ama CNN Türk Tv'yi protesto eden
CHP'nin yanlış yaptığını ve aynı iddiada bulunan
hatta o kadar gazetecinin hapiste olduğunu, basın
kartlarının iptal edildiğini unutup, asıl kendi 
dönemlerinde basınının özgürleştiğini ileri süren
ama yandaşlarına ve siyasilerine 'Haber Türk'e 
çıkmayın!' diyen AK Partilileri eleştirmesi darbe 
iddialari kadar şaşırtıcıydı.. 

Çünkü, 'Hayatta bir araya gelemez' denilenler 
bir araya gelebilmiş ve söz konusu olan darbeyi ve
basın özgürlüğünu tartışabiliyorlardı..

Darbe demişken darbelerin sadece asker 
tarafından olmadığınıda unutmayalım...

Ve darbecilerce gerçek için önce darbe istekli
olanları tespit edip, kullandığınıda bilmek gerekir. 

Ve darbe teşebbüscülerini ve düşünenleri  
destekleyenlerin dünyada İngiliz, Yahudi destekli
Amerika'nın, yerel de ise siyasilerin olduğunu da
bilmek lazım.

Ardahan doğumlu Bayburt'lu hemşerimiz, 
Genelkurmay Başkanı'nın bu yönde yani yeni bir
darbe girişimi iddiası ve söylemleri ardından yap-
tığı açıklamanın satır aralarında bir şey arayanları
düşünceleri ile baş, başa bırakıp kendi darbecileri-
miz ve destekçilerine baktığımızda ise karşımıza
yerel siyasiler  ve onların kullanıcıları çıkar..

Bunun en bariz ve belirgin örneğini bir çok kez
yaşayan bir gazeteci, bir stk başkanı olarak bu dar-
becileri ve bunları destekleyenlerin, kullananların
kimler olduğunu da iyi bilenlerdenim..

Ancak gerek ulusal anlamda gerekse yerel an-
lamda darbe iddialarıyla indirilmeye çalışılanların
yani  darbe teşebüsüne uğrayan en son örneği olan
Başkan Erdoğan'ın feto alçağının darbe girişimine,
benim ise dört buçuk yıldır kazcılara, sazcılara,
çantacı siyasilere, tabelacı dernekçilere ve sözde
aydın küçük beyinli, elli kuruşluk piğaslara karşı
mücadelemizi ve direncimizi hesaba katmazlar..

Ve onların 'bizim' gözüyle baktıkları 'Muhtar 
olamaz' diye yazılan çöplüklerinde ise hala bizim
düdüğümüzün ötmeye devam etiğini, toplumun,
halkın, kamuoyunun da benim gibi bunlara hemde
açıkça yüzlerine tükürürcesine 'sizi ihbarcı, alçak
namussuzlar' dendiğini de duymazdan gelirler bu
leş yiyici, sarhoş, yalancı hacı, ulusalcı, çok çok
namuslular (!)...

Darbe girişimi sevicileri...

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtla-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib konusunda sert
mesajlar verdi. Erdoğan, “Rejim İdlib halkına zulmü
durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu
değil. Oradan çıkmamız söz konusu değil” dedi

CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay, TBMM'de
basın toplantısı düzenledi.

Altay, Suriye konusunda CHP olarak
her defasında hükümete yaptıkları
çağrıyı hatırlatarak, "Mart 2011'de
başlayan Suriye krizinde Türkiye'nin
geldiği nokta ortada. Milletçe endi-
şeli günler yaşadığımız bir süreç geçi-
riyoruz. Türkiye ile Suriye arasında,
Türkiye'yi sıkıntıya sokacak sorunlar
yumağı başladı. Türkiye işin içinden
çıkılmaz bir sürecin içinde. 4 milyon
Suriyeli Türkiye sokaklarını dol-
durdu. 40 milyar dolar harcadık, 1
milyonluk göç dalgası da kapıda.
Hükümetin yaptığı iş ve işlemlerle il-
gili başından beri 9 yıllık tutumuna
baktığımızda, kimseyi dinlemeyen bir
yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız"
dedi.

Türkiye yeni tezler 
ortaya koymalı

Türkiye'nin güvenliği açısından, terö-
ristlerin sızmasını önlemek için yeni
önlemlerin alınmasına dikkat çeken
Altay, "Birleşmiş Milletlerin bir ateş-
kes kararı alamamış olması, Rus-
ya'nın rezerviyle ateşkes kararı
alınmamış olması yeni büyük sorun-
ların habercisi olarak düşünülmeli.
Türkiye diplomatik olarak yeni
hamle tezlerini masaya koyabilmeli.
Türkiye'nin bir Suriye meselesi yok-
tur, Erdoğan’ın ürettiği bir sorun var-
dır. 'Bu sınırın bir kısmını ABD ile bir

kısmını Rusya ile korurum' derseniz,
dünyada pirince giderken evdeki bul-
gurdan olursunuz" diye konuştu.

Önce Rusya şimdi ABD

Altay, dış politikaya ilişkin, "Rusya'dan
S-400 alıyorsun, şimdi ABD'ye diyo-
ruz ki 'Hatay'a konuşlandırmak için 2
tane Patriot ver.' Bu Türk dış politika-
sının geldiği nokta bakımından garip-
tir, izaha muhtaçtır. Bu, dış
politikadaki tutarsızlığın vahim bir ör-
neğidir. Endişe ediyorum. ABD'nin
Türkiye'nin sırtını sıvazlayıp, Türkiye
ile Rusya'yı karşı karşıya getirme arzu

ve projesine Türkiye'nin teslim olma-
sından ve teslim olmasından endişe
ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Meclis bilgilendirilmeli

Altay, Suriye'de yaşanan gelişmeler
konusunda hükümete TBMM'yi bilgi-
lendirme çağrısında bulunarak,
"Mümkünse bu akşam, mümkün de-
ğilse yarın sabah hükümet en üst yet-
kilisi tarafından Meclis'i bir kapalı
oturumda bilgilendirmelidir. Erdo-
ğan'ın liderlerle görüş alışverişi yap-
masını tavsiye ederim" diye konuştu.
DHA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Suriye'de yaşanan gelişmeler
konusunda hükümete TBMM'yi bilgilendirme çağrısında bulundu.
Altay, hükümetin dış politikasında tutarsızlık olduğunu söyledi

Dış politikada 
tutarsızlık var

İ dlib meselesi nedeniyle Türkiye ile
Rusya arasında ciddi kriz yaşanır-
ken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-

ğan'dan çok önemli bir açıklama geldi.
Cuma namazı çıkışında gazetecilerin
sorularını yanıtlayan Erdoğan, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tele-
fon görüşmesi gerçekleştireceğini du-
yurdu. Erdoğan Türkiye'nin İdlib'e
yönelik tavrının bu görüşmenin ardın-
dan netleşeceğini belirtti. Erdoğan,
“İdlib’de çok kararlı bir ateşkesin yapıl-
ması için daveti yaptılar. Bu davet kar-
şısında beklenen cevap vardır
diyemem. 4’lü zirve için 5 Mart’ta İs-
tanbul’u teklif ettiler. Şu an itibarıyla
İdlib’deki tüm gelişmeleri ele alacağız.
İdlib’de yoğun bir ben buna savaş di-
yebilirim şu anda orada devam edi-
yor” diye konuştu.

Çalışmalarımız devam ediyor

İdlib'teki son duruma ilişkin de bilgi
veren Erdoğan, “Son rakamlar, 150 ci-
varında rejim mensubu etkisiz hale ge-

tirildi. 12 tank 3 zırhlı araç 14 obüs ve
2 doçkalı pikap bunlar imha edildi.
Rejim İdlib halkına zulmü durdurma-
dığı sürece bize oradan çekilmek söz
konusu değil. Ateşkesi ancak bu şe-
kilde yapabiliriz. Güvenli bölgede yeni
adım attık briket barakalar yapalım 25-
30 metrekare dedik. Bu çalışmalarımız
devam ediyor” dedi.

Hafter meşru birisi değil

Libya'daki Hafter hükümetine karşı da
sert mesajlar veren Erdoğan, “Hafter
meşru birisi değil. Hafter, bizim için bir
muhatap değil. Hafter orada bir ma-
aşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal,
gayrimeşru. Orada meşru olan lider
Sarrac’dır. Biz hep Sarrac ile görüştük.
Batı Sarrac’ı davet ettiği yere Hafter’i
de davet etti. Biz Suriye halkının daveti
üzerine oradaysak Libya’da da 500
yıla dayalı kardeşliğimiz var onların
daveti üzerine askeri eğitim güvenlik
anlaşmamızı yaptık onun üzerine de
oraya gittik” diye konuştu.  DHA

Zulum durmaZsa
IdlIb’den CIkmayIZ

ABD
olumlu
cevap

vermedi 
Patriota dair
de konuşan
Erdoğan, 
“S-400 ko-
nusu gün-
demdeyken
ben o zaman
Sayın Trump'a
Rusya'dan
nasıl S-400
aldıysak siz-
den de Patriot
alalım demiş-
tim. Ama
onlar bize
olumlu bir
cevap 
vermediler, 
veremediler”
şeklinde 
konuştu.

İstenmeyen adam
İlan edİldİm
İYİ Parti’den istifa eden Balıkesir Bağımsız 
Milletvekili İsmail Ok, "Genel merkez tarafından
istenmeyen adam olarak ilan edildiğimi anla-
dım. Sürecin uzaması hem partiyi hem de şah-
sımı daha fazla yıpratacağı için son derece üzücü
olan istifa kararını almak zorunda kaldım" dedi

iyi ParTi’den istifa eden Balıkesir Ba-
ğımsız Milletvekili İsmail Ok, TBMM'de
düzenlediği basın toplantısında, istifası-

nın gerekçelerini anlattı. İsmail Ok, dönemin İYİ
Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in
çözüm sürecinde 'Denge Denetle Ağı' denilen sivil
toplum örgütünde görev aldığını, Türkiye'yi asimi-
lasyon ile suçladığını, ABD Başkan Yardımcısı Joe
Biden ile yaptıkları toplantıların resimlerinin ulusal
basında yer aldığını savunarak bu duruma kendisi-
nin de aralarında bulunduğu İYİ Parti milletvekil-
lerinin tepki gösterdiğini kaydetti. İsmail Ok,
Hasan Seymen’in görevden alınma sürecinin uza-
masının kendisinde kırılma noktası olduğunu belir-
teretk bu olayı genel başkanlarına ilettiklerini
söyledi.

Arkadaşlarından özür diledi

Ok, bu süreçte seçmenlerin CHP ve HDP yakın-
laşmasından rahatsızlık duyduğunu kaydederek
"Gelinen süreçte, parti içerisinde savunduğum bu
fikirler 'uç fikir' olarak tarif edilmeye başlanmıştır.

6 ay boyunca süren tüm
bu yaşananların sonunda
genel merkez tarafından
istenmeyen adam olarak
ilan edildiğimi anladım.
Sürecin uzaması hem
partiyi hem de şahsımı
daha fazla yıpratacağı
için son derece üzücü
olan istifa kararını almak
zorunda kaldım.  İYİ
Parti'den istifa etme ge-
rekçemde Hasan Sey-
men'in ismini beyan
etmememin yol arkadaş-

larımı üzdüğünü fark ettim. Bu nedenle töhmet al-
tında kalan tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum"
diye konuştu. 

CHP tabanını kırmak istemem

Ayrıca CHP seçmeninin girdiği tüm seçimlerde
kendisini desteklediğini vurgulayan Ok, "Bunu
inkar eden haramzadedir. Ancak CHP yönetiminin
HDP ile yakınlaşması, kendileri için ne kadar de-
mokratik bir hak ise bu yakınlaşmadan duyduğum
rahatsızlığı ifade etmem de şahsım için en demo-
kratik haktır. CHP tabanını istemeyerek kırdıysam
kendilerinden özür diliyorum. Ömrümün son
anına kadar CHP seçmeninin değerli bir yerinin
olacağını da ifade ediyorum. Hiçbir siyasi partiye
katılmadan, dönemimi tamamlayarak aktif siyasi
hayatımı noktalayacağımı tekraren kamuoyuna
saygıyla ilan ediyorum" diye konuştu.  İsmail Ok,
Soros vakıflarını herkesin bildiğini belirterek şöyle
devam etti: "Bu vakıfların ortaya çıkması sonra-
sında emperyalistler 'Denge Denetleme Ağı' adı al-
tında bir sivil toplum örgütünü kurdular. Bu örgüt,
ne için kurulmuştur? Bu örgüt ne zaman, nerede,
ne toplantıları yapmıştır, bunların aydınlatılması
gerekiyor. Hasan Seymen, nasıl istifa ettirilmek 
zorunda kalmıştır?” diye sordu.

İnsanlar işsizlikten ölüyor!
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te
düzenlediği basın toplantısında, ekonomik
sorunlar nedeniyle intihar eden insanlardan

söz etti.  Erkan Baş, "İnsanlar Türkiye'deki işsizlik ne-
deniyle bu doğru olmayan yolu seçiyor. Umudu kal-
mayan insanlarımız hayatlarına son veriyor. En
azından bundan sonra benzer cinayetlerin yaşanma-
ması için bu kardeşlerimizin attığı bu çığlığı duymak,
insanların en azından nefes alabilecekleri koşulların
yaratılması gerekir." değerlen-
dirmesinde bulundu.  İktida-
rın halktan kopuk olduğunu,
milletin yaşadığı zorlukları
göremediğini savunan Baş,
artan psikolojik sorunların
nedenlerinin araştırılmadığını
iddia etti. İnsanların psikolo-
jisinin bozulmasına sebep
olan koşulların müsebbibinin
siyasal iktidar olduğunu ileri
süren Baş, "İntihar olaylarıyla
gündem olan vatandaşların
aç kaldığını göremiyorlar. İn-
sanlar artık hayatlarını idame ettiremiyor. Kim şov
için kendi hayatına son verir? Bir an önce buna ilişkin
önlemlerin alınması gerekiyor. Bir memlekette insan-
lar işsizlikten, yoksulluktan kendilerini yakma nokta-
sına geldiyse, iktidarın düşünmesi lazım” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne
(TBMM) HDP'li 5 milletvekilinin doku-
nulmazlığının kaldırılması için 10 yeni

fezleke gönderildi. Gazete Duvar'ın aktardığına
göre, Meclis Başkanlığının Anayasa ve Adalet Ko-
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis-
yon'a sevk ettiği 10 fezlekeden 4'ü HDP Eş Genel
Başkanı Sezai Temelli, 1'i de HDP Eş Genel Baş-
kanı Pervin Buldan hakkında düzenlendi. HDP
Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit hakkında
2, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP
Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve HDP Mardin
Milletvekili Pero Dundar hakkında da birer doku-
nulmazlık dosyası Meclis'e gönderildi.

HDP’liler için fezleke TBMM’de

Recep
Tayyip
Erdoğan

Engin
Altay

Erkan Baş
İsmail
Ok



CUMARTESİ 22 ŞUBAT 20206

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-

madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-

tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan

alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini

geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna

kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı

takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden

önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-

tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği

takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya

numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 18/02/2020

1.İhale Tarihi : 23/03/2020 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.
2.İhale Tarihi : 07/04/2020 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.
İhale Yeri : KURNAKÖY MAH. DEDEPAŞA CAD. AŞİNA SK. NO:16  PENDİK/İSTANBUL  - 

VİP YEDİEMİN OTOPARKI -
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 45.000,00 1   %1 06fe8581 Plakalı , 2013 Model , RENAULT Marka , 

VF14SRCL450217881 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , 

Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , sol arka stop kırık, 

kupa bölümünde ezik,çizik kısmi vuruklar mevcut. 

Kullanımdan kaynaklı muhtelif ezik çizikler mevcut. 

Lastikler %60 iyi .

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
İSTAnBUL AnADoLU

12. İCrA DAİreSİ 2019/945 TLMT.

Örnek no: 25*

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1136550)

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı
açıklamada; mazot ve gübre, hu-
bubat, süt, kırsal kalkınma ve li-

sanslı depoculuk desteklerinin ödeme
tarihlerini duyurdu. Pakdemirli, 2 milyar 674
milyon liralık destek ödemelerinin bugünden
itibaren hesaplara geçeceğini kaydetti. Mazot
ve gübre desteklerinin, 58 il için 21 Şubat'tan
itibaren TC kimlik numarasının son hane-

sine göre ödeneceğini, desteklerden 1 milyon
401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirten
Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Mazot
ve gübre desteği için 2 milyar 334 milyon 27
bin 194 TL ödenecek. Ödemeler, Elazığ ve
Malatya hariç 56 ilde TC kimlik numarası-
nın son hanesine göre yapılacak. Buna göre;
kimlik numarasının son hanesi '0' ve '2' olan-
lar 21 Şubat, '4' ve '6' olanlar 28 Şubat, '8'

olanlar ise 6 Mart saat 18.00'den sonra öde-
melerini alabilecek. 21 Şubat saat 18.00'den
sonra tek seferde ödenecek destekler ise
şöyle: "Hububat Desteği: 4 il, 14 bin 356 kişi,
138 milyon 224 bin 945 TL. Süt Desteği: 74
il, 259 bin 426 kişi, 184 milyon 759 bin 417
TL. Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5 milyon
275 bin 406 TL. Lisanslı Depoculuk Desteği:
19 il, 12 milyon 396 bin 941 TL."

2 milyar 674 milyon TL destekTarım ve Orman
Bakanı Bekir

Pakdemirli, çiftçilere
yapılacak 2 milyar
674 milyon liralık

destek ödemelerinin
bugünden itibaren

hesaplara
geçeceğini duyurdu

EKONOMİ

CARREFOURSA
BUYUYOR
2020 yılında 100 yeni market ile büyümeye devam etmeyi planlayan CarrefourSA, 2019 yılında mar-
ketleri ve e-ticaret faaliyetleriyle günde ortalama 500 bin müşteriye ulaştıklarını açıkladı. CarrefourSA
Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, 2019 yılında 6,4 milyar TL ciro ile yüzde 23 büyüdüklerini söyledi

YENi

HEDEF

2020

S abancı Holding ve Carrefour Grup
iştiraki CarrefourSA’nın Genel Mü-
dürü Kutay Kartallıoğlu, 2019 yı-

lında gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve 2020
yılına dair hedefleri değerlendirdi. Carrefo-
urSA’nın “Yeni Nesil Market” anlayışı ile
2019 yılında marketleri ve e-ticaret faaliyet-
leriyle günde ortalama 500 bin müşteriye
ulaştıklarını dile getiren CarrefourSA
Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları
söyledi: “CarrefourSA olarak “Yeni Nesil
Market” anlayışımızı, yenilenen reyon ta-
sarımından alışveriş için sağladığımız
ferah ortama, müşteri deneyimleri çerçeve-
sinde oluşturduğumuz geniş ürün yelpaze-
sinden müşteri odaklı hizmet kalitesine,
dijital süreçlerin marketlerimize entegras-
yonundan alışverişi keyifli kılan etkenlere
kadar bir bütün olarak görüyor, hizmet an-
layışımızı bu eksende sunuyoruz. Müşteri
deneyimlerini önemsiyoruz. Geçen sene
biri İstanbul’daki Metropol İstanbul ve di-
ğeri de İzmir’de Hilltown Karşıyaka olmak
üzere iki yeni hipermarket açılışı gerçekleş-
tirerek hiper market sayımızı 30’a çıkardık.
Süper ve Mini marketlerimizi yenilemeye
devam ettik; yılsonu itibarıyla 371 Süper
ve 208 Mini market sayısına ulaştık.
Gurme marketlerimizi önemsiyoruz, bu
çerçevede Maslak, Büyükçekmece, Ömerli
gibi yerleşim yerlerinde, açılışlar gerçekleş-
tirerek Gurme ağımızı 25’e çıkardık. Tüm
bu yatırımlarla 2019 yılını yüzde 35’i kadın
olan 10.456 çalışanımızla hizmet verdiği-
miz 508 bin metrekare toplam satış ala-
nına sahip 634 market ile bitirdik.”

Lezzet arasında balık et farkı

“Çağdaş Türk mutfağını tanımlayan ve bu
alanda başarılı projelerle adından söz etti-
ren şef Vedat Başaran’ın danışmanlığında
2017 yılında çıktığımız bu yolda Forum İs-
tanbul, Marmara Forum, MarmaraPark,
Fulya, Naitulus, MaltepePark, Bursa Nilü-
fer, Adana M1, İzmir Balçova, Mersin
Palm City, Metropol İstanbul ve Hilltown
Karşıyaka olmak üzere toplam 12 adet
Lezzet Arası’nı müşterilerimizle buluştur-
duk” diyen Kutay Kartallıoğlu, şöyle ko-
nuştu: “Kasap ve balık reyonlarından
alınan herhangi bir ürünün hemen pişirti-
lebilmesi veya paket servis hizmeti alınabil-

mesinin yanı sıra sulu yemek, salata, tatlı
vb. alternatifleriyle gastronomik bir özgür-
lük sunan Lezzet Arası, market alışverişin-
den bağımsız bir şekilde, bulunduğu
lokasyonlarda büyük ilgi görür hale geldi.
Rakamlara baktığımız zaman hafta içi
günlük ortalama 6.000, hafta sonu da
günlük ortalama 9 bin kişiye hizmet veren
Lezzet Arası restoranlarında geçen sene
358 ton balık, 526 ton kasap ürünü tüke-
tildi. Günlük kullanımın haricinde Maltepe
Park AVM’deki Lezzet Arası Atölyesi’nde
misafirler aşçılar eşliğinde hafta sonları
gerçekleşen yemek ve tadım etkinliklerimiz,
ilk günden itibaren büyük bir ilgi görür
hale geldi.”

Deniz mahsüllerine değer veriyoruz

CarrefourSA’nın son birkaç yıldır yaş
sebze – meyve, kırmızı et ve deniz mah-
sullerinde sürdürülebilirliği odağına ala-
rak gerçekleştirdiği faaliyetlere, 2019
yılında da devam edildiğini aktaran Kar-
tallıoğlu şunları söyledi; “Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifi ile üç yıldır devam
eden iş birliğimiz çerçevesinde yıl bo-
yunca müşterilerimize kaliteli, güvenilir
ve en uygun fiyatla taze yaş sebze-meyve
ulaştırdık. Kooperatife üye yerli üreticile-
rin iş birliğiyle üretilen yaş sebze – meyve
ve bakliyat ürünlerini, reyonlarımıza taşı-
yarak ülkemizin en büyük ihtiyacı olan
tarımın gelişmesi adına katkı sağlıyo-
ruz.Benzer şekilde sürdürülebilir balıkçı-
lığa olan desteğimiz kapsamında yıl
boyunca müşterilerimize 70 – 80 çeşit
balık sunarken bir ilke daha imza atarak
2020 yılı başı itibarıyla balık reyonlarımı-
zın bulunduğu marketlerde kara midye
satışına başladık. Balık ve deniz mahsul-
leri konusunda 2019 yılında toplam 8
bin ton balık satışıyla sahip olduğumuz
Türkiye’nin 1 numaralı balık perakende-
cisi unvanını bu sene de devam ettiriyo-
ruz" Kutay Kartallıoğlu, "Yıl boyunca
kaynağı belli, Tarım ve Orman Bakanlığı
onaylı, veteriner kontrollü, hijyenik şart-
larda yetiştirilerek İslami usullere uygun
olarak kesilen, yüzde 100 yerli besi hay-
vanlardan elde edilen kırmızı etleri müş-
terilerimizle buluşturduk” dedi ve ekledi:
“Yaş sebze – meyve, kırmızı et, balık ve

deniz mahsullerindeki yerli ürün ve
uygun fiyat politikamızla müşterilerin
tercihi haline gelmiş olmaktan mutluluk
duyuyoruz.” “Yeni Nesil Market” viz-
yonu doğrultusunda CarrefourSA mar-
ketlerinin “Ünlü Mamuller” reyonu ile
hem Türkiye’den hem de dünya mutfak-
larından ekmek çeşitlerinden yaş ve kuru
pasta çeşitlerine, organik ve glütensiz
özel unlu mamullere kadar onlarca ürü-
nüyle müşterilerine hizmet verdiğini ha-
tırlatan Kutay Kartallıoğlu, şarküteri
reyonuna da değinerek; “Gastronomik
lezzetlerin durağı olan şarküteri reyo-
numu, 30’a yakın ilden 551 adet peynir
çeşidi, ithal peynirler, 335 adet et ürünü
ve şarküteri çeşitleri ile göz dolduruyor”
dedi.

Özmarkalı ürünlere eğitim

Carrefour markalı ürünlerin hep hesaplı,
hep kaliteli olduğunun altını çizen Kar-
tallıoğlu, sektörde özmarkalı ürünleri ge-
liştiren ve ilk organik öz markalı ürünler
çıkaran perakendeci olduklarını belirte-
rek; “CarrefourSA olarak müşterileri-
mize özmarkalı toplam 500 farklı ürün
sunuyoruz. Bu ürünleri reyonlarımıza
getirmeden önce tedarikçilerimizi ulus-
lararası geçerli kriterler çerçevesinde se-
çiyoruz. Bu tedarikçilerin ürünlerini,
akredite laboratuvarlarda analiz ettiriyor,
ardından müşterilerin gerçekleştirdiği
tadım testlerine tabi tutuyoruz. Bu adım-
lara etiketlerde yer vererek müşterilerimi-
zin bilgilenmesine katkıda bulunuyoruz.
Bu süreçlerin sonrasında ürünler, merkez
depolarımızda fiziksel, kimyasal ve du-
yusal testlere tabi tutuluyor. Soğuk zincir
doğrultusunda öz markalı ürünlerimizi
reyonlarımıza getiriyoruz, burada da
gıda mühendisleri ve veteriner hekimler
tarafından kontrol ediliyorlar. Tüm bu
süreç, periyodik olarak sürdürülebilir bir
şekilde devam ediyor. Öz markalı ürünler
çerçevesinde müşterilerimizin sepet ha-
reketlerine baktığımız zaman 2019 yı-
lında en çok Carrefour marka yumurta,
süt, su ve kuruyemiş gibi ürünlerin tercih
edildiğini gördük. Geçen seneye göre bu
yıl satış hacmimizde yüzde 55’lik bir artış
yaşandı” şeklinde konuştu. DHA

2020'de çıtayı
yükselteceğiz
2020 yılının CarrefourSA adına bü-
yüme yılı olacağını vurgulayan Car-
refourSA Genel Müdürü Kutay
Kartallıoğlu, şunları söyledi: “2020
yılına 100 yeni market yatırımı he-
defiyle başladık. Lezzet Arası’nı yay-
gınlaştırmaya devam edeceğiz.
İnsan kaynaklarından market süreç-
lerine kadar geniş bir alanda dijital-
leşme sürecimizi artırarak devam
ettireceğiz. E – ticarete odaklanıp
farklı platformlardaki erişilebilirliği-
mizi artıracağız. Yaş sebze – meyve,
balık ve deniz mahsulleri ile kırmızı
et alanlarında yerel üreticiyi destek-
lemeye, yerli ürünleri reyonlarımıza
getirmeye devam edeceğiz. Unlu
mamullere odaklanarak çeşidimizi
artıracağız. Outlet alanlarımızı yay-
gınlaştıracağız. Özmarkalı ürün yel-
pazemizi genişleteceğiz, yılın hemen
başında müşterilerimizle buluşturdu-
ğumuz Türkiye’nin özmarkalı ilk or-
ganik sütü Carrefour Bio Organik
Süt gibi yeniliklere imza atmaya
devam edeceğiz.”

En çok spor
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En çok spor
ürünleri
satılıyor

Tasarruflu alışveriş yap-
mak isteyenlerin ilk ter-
cihinin outletler

olduğunu belirten Venezia Mega
Outlet Yönetim Direktörü Oğuz
Isıgöllü, indirimlerde en çok spor
giyim kategorisinde satışların oldu-
ğuna dikkat çekti. Aile ekonomisini
düşünen insanların ilk tercihlerinin
outlet mağazalar olduğunu ve ziya-
retçilerin geçen sezon en çok spor
giyim, çocuk ve kadın giyim ürünle-
rinin tercih edildiğini belirten Vene-
zia Mega Outlet Yönetim
Direktörü Oğuz Isıgöllü, “Yüzde
70’e varan indirimlerle tasarruflu
alışveriş yapmak isteyenlerin eko-

nomisine katkıda bulunmayı amaç-
lıyoruz” dedi. 2020 yılında yüzde
40’ın üzerinde büyüme hedefledik-
lerini belirten Oğuz Isıgöllü, “İndi-
rimler, ziyaretçi sayılarını her geçen
gün artırıyor. Tüketiciler, alışveriş
kararlarını öncelikli olarak ihtiyaç-
ları doğrultusunda veriyor. Ziyaret-
çilerimiz outlet olma özelliğimiz
sayesinde sezon sonunu bekleme-
den alışveriş yapabiliyorlar. Geçti-
ğimiz sezon en çok spor giyim,
çocuk ve kadın giyim ürünleri tercih
edildi.  Bu kategorilerdeki satışları
göz önüne aldığımızda toplam ma-
ğaza cirolarındaki artışımız yüzde
44 seviyelerine ulaştı. Bu sezonu

incelediğimizde ise indirimler ile en
çok spor giyim kategorisinde satış
yapıldı. Yaklaşan bahar ayları ile
değişecek olan alışveriş kararları
sonrasında da aynı oranda artış
bekliyoruz” diye konuştu.

Ülke ekonomisine katkı 

Geleneksel hale getirdikleri indirim
panayırları ile AVM’deki markalara
ve Çarşı Pazar katındaki küçük es-
nafa desteği sürdürdüklerini belir-
ten Isıgöllü, “Hem esnaf hem de
tüketicilerimizin avantajları doğrul-
tusunda stratejimizi belirliyoruz.
Dünya çapında mağzalarla ülke
ekonomisine katkı veriyoruz” dedi.

Ulaşım
projesİnde
sona doğrU

Türkiye'nin en tehlikeli yolları
arasında gösterilen, Çorum- Os-
mancık karayolu üzerindeki 40

keskin virajı bulunduğu Kırkdilim Geçi-
di’nde 2 yıl önce yapımına başlanan 3 tünel
ve bağlantı yollarının yapımı devam ediyor.
Proje tamamlandığında, İç Anadolu Böl-
gesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yol-
dan bağlanmış olacak. Çorum- Osmancık
karayolu üzerindeki 40 keskin virajın bulun-
duğu Kırkdilim Geçidi’nde meydana gelen
kazalar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle
1979'da tünel projesi gündeme getirildi.
Kentte 41 yıllık hayal olan proje için 2 yıl
önce harekete geçildi. Kırkdilim Geçidi'nde
toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünel
projesi için çalışma başlatıldı. 570 milyon li-
raya mal olacak proje, bağlantı yollarıyla
birlikte 2021 yılında tamamlanacak. Pro-
jeyle İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha
kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

Özenli bir çalışma sürüyor

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kırkdilim yol
ve tünel projesi alanında incelemelerde bu-
lundu. Projenin 2021 yılı sonuna kadar ta-
mamlanacağını ve trafiğe açılacağını
anlatan Vali Çiftçi, "Can ve mal güvenliğini
artırmak, ulaşımda daha konforlu seyahat
imkanı sağlamak amacıyla proje hazırlandı.
Kırkdilim’de 2 yıldır özenli bir çalışma yü-
rütülüyor. Proje kapsamında şu anda T1,
T2 ve T3 olarak isimlendirilen üç tüp geçit
var. Tüneldeki çalışmalar 2021 yılının so-
nunda tamamlanacak. Allah devletimize
zeval vermesin. Bunlar ancak devlet gücüyle
olabilecek büyük pahalı yatırımlar. Çalış-
malar tamamlandığında, tüneller işletmeye
alındığında, ulaşımda büyük bir rahatlama
olacak. Güzergahta da 2 kilometrelik bir kı-
salma olacak” dedi. 

Bekir
Pakdemirli

Kutay
Kartallıoğlu

Oğuz
Isıgöllü



Ç evre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından düzenlenen İs-
tanbul Kentsel Dönüşüm

İstişare Toplantısı, Haliç Kongre
Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum,  İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOKİ
Başkanı Ömer Bulut ve ilçe belediye
başkanları katıldı. Toplantı sonra-
sında basın mensuplarına açık-
lama yapan Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum, "Yaşadı-
ğımız depremler, kentsel dönü-
şüm sürecini bir kez daha
gözler önüne sermiştir. Bugün
valiliğimizle birlikte, İstanbul
Büyükşehir Belediye başkanı-
mız, 39 ilçe belediye başkanı-
mızla yapmış olduğumuz
istişarelerde İstanbul'umuzda
kentsel dönüşümde 2012 yı-
lında sayın Cumhurbaşkanımı-
zın liderliğinde başlatmış
olduğumuz çalışmaları, geldi-
ğimiz noktayı ve önümüzdeki
süreçte İstanbul'da yapacağı-
mız kentsel dönüşüm çalışma-
larını istişare etme,
değerlendirme fırsatı bulduk.
Bu toplantı neticesinde
bugün ağır hasarlı diyeceği-
miz hem Silivri depreminde
hem de riskli alanlarda,
riskli binaların olduğu bina-
ların yıkım sürecini 39 bele-
diyemiz, büyükşehir
belediyemiz, valiliğimiz, bakan-
lığımız hep birlikte tek bir duruş
sergilemek suretiyle hızlı bir şekilde
riskli, ağır hasarlı binaların yıkım sü-
recini başlatmış oluyoruz" dedi.

Bakanlık komisyon kuracak

Bakanlık bünyesinde bir komisyon
kurulacağını belirten Bakan Murat
Kurum, "Başkanlarımızla öncelikli
olarak Elazığ ve Malatya'da yapmış
olduğumuz çalışmaları hepimize yol
göstermesi açısından paylaştık. Ora-
daki çalışmaların enkaz kaldırma,
hasar tespit ve yeni konutların
yapım çalışmalarını, oradaki tecrü-
belerimizi belediye başkanlarımızla
paylaşma fırsatı bulduk. İstanbul'da
da daha iyisini, daha güzelini, daha
hızlısını yapacak irade ve kararlılığı
ortaya koymuş olduk. Hatırlarsınız
Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın
yıkılması sürecinde o gün 81 il valili-
ğimize bir genelge göndermiştik ve
genelge kapsamında şehir ve ilçeleri-
mizdeki acil öncelikli dönüştürül-
mesi gereken alanların tespitlerini
yaparak bakanlığımıza iletmelerini
ifade etmiştik. Belediyelerimizin
strateji belgeleri çalışmalarının bir
kısmı tamamlandı. Bir kısmı da
devam ediyor. 12 ilçemizden strateji
belgesi geldi. Diğer belediye başkan-

larımız da süratli bir şekilde bu bel-
geleri tamamlayarak İstanbul'un bü-
tününde kentsel dönüşüm sürecini
yürütecek adımları ve hamleleri
atmış olacağız. Yapmış olduğumuz
toplantı neticesinde bakanlığımız
bünyesinde bir komisyon kuracağız.
Bu komisyonun içinde sivil toplum
örgütlerimiz, odalarımız İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tem-
silcimiz, ilçe belediye başkanlıkların-

dan
temsilcileri-

miz, İstanbul Valiliğimiz hep birlikte
koordinasyon içerisinde duruş sergi-
leyerek İstanbul'un dönüşümü va-
tandaşlarımızın riskli binalardan
çıkarılarak sağlam güvenli konutlara
oturulma sürecini yönetecek bir ko-
misyon, irade oluşturmak suretiyle
ve o komisyonun alacağı kararlara
da hep birlikte uymak suretiyle, dö-
nüşüm sürecini daha da hızlı hale
getirecek adımı atmış oluyoruz. Bu
komisyon dönüşüm sürecini yürüte-
cek. Dönüşüm sürecinde kira yar-
dımı, taşınma yardımı, arsa,
kamulaştırma gibi tüm düzenleme-
leri yapacak" diye konuştu.

Tarihi çeşme için talimat verdi 

Çevre Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Fatih'te çeşme üzerine yapı-
lan otellerle ilgili, "En son Fatih'te ta-
rihi bir çeşmenin üzerine otellerin
yapıldığını gördük ve sayın Cum-
hurbaşkanımızın talimatlarıyla
orada hemen yıkım sürecine girmek
ve o tarihi ve kültürel değeri gün yü-
züne çıkaracak süreci adımı attık.

Fatih belediyemiz surların restoras-
yonunu yapacak ve üstünü millet
bahçesine çevireceğiz. Bu parkta,
bahçede vatandaşlarımız huzurlu
bir şekilde vakit geçirebilecekler. Bir
taraftan tarihsel dönüşümü yapmak
durumundayız" ifadelerini kullandı.

Siyaset üstü bakış açısı

Siyaset üstü bir bakış açısıyla dönü-
şüm sürecinin devam edeceğini

ifade eden Bakan Murat Kurum
sözlerini şöyle sürdürdü: "2012
yılında sayın Cumhurbaşkanı-
mız 'bedeli ne olursa olsun biz
kentsel dönüşüm sürecini ta-
mamlayacağız, yapacağız'  diye
ifade etmişti. Gelinen süreçte bir-
çok projeyi gerçekleştirdik. 1 mil-
yon 350 bin konutun
dönüşümünü sağladık. Toplu
Konut Dairesi Başkanlığı ile 1
milyon sosyal konut yapımını
sağladık. Dönüştürülmesi gere-
ken birçok alanda projeler baş-
lattık. Bakanlığımız bünyesinde
2019 yılında 65 bin kentsel dönü-
şüm projesi başlattık. Bunun 25
bini İstanbul'da. İstanbul'da bir-
çok ilçemizde projelerimizi baş-
lattık. Kararlı bir şekilde bu
projelerin üstüne gideceğiz.
Esenler'de 60 bin konutluk
örnek bir proje başlattık. Bu
proje çerçevesinde 2021 yılına
kadar 15 bin konutun yapımını
tamamlıyoruz. 5 bin konutu

Esenler ilçesinde, belediye başka-
nımız 2021 yılına kadar yıkıp bu

sağlam güvenli konutlara taşıyacak.
10 bin konutu da yine diğer ilçelere
dağıtacağız. Burada siyasi bir kaygı
gözetmeksizin ben Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı olarak dahi ne kadar ba-
kanlık yaptığım, ne kadar uzun süre
bu koltukta oturduğum önemli
değil. Ben bu koltukta otururken İs-
tanbulumuz için, ülkemiz için, kent-
sel dönüşüm için, vatandaşımızın
sağlığı için doğru bir adım atıp at-
madığım önemlidir. Eğer ben bu iş-
leri yapabiliyorsam Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı'na devam ede-
yim. Belediye başkanlarımız bu işleri
yapabiliyorlarsa başkanlıklarına
devam etsinler ama biz bu işleri ya-
pamıyorsak eğer bu görevlerde ol-
mayalım istiyoruz. Siyaset üstü bir
bakış açısıyla bunu başaracağız. Bir
kez daha analarımız ağlamasın,
ocaklarımıza ateş düşsün istemiyo-
ruz. Bir kez daha Yeşilyurt Apart-
manı gibi binaların altında çocuklar,
anneler, babalar kalsın istemiyoruz.
Vatandaşımızdan da riskli binaları-
mız için risk tespiti talebinde bulun-
malarını rica ediyorum. Enkaz
altında hayat aramak yerine hayatı
yapacağımız kentsel dönüşümle bir-
likte sağlam, güvenli konutlarımızda
arayalım." DHA
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ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2020/86940
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇATALCA DİĞER ÖZEL

BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Vezir Ferhatpasa Mah. Öğretmen Nevzat TEKİN Caddesi 

No:9 ÇATALCA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2127891005 - 2127891252
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası  : 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : ÇATALCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, BİNKILIÇ 

ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 01 KOD NOLU ORMAN YOLU 
SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı : 01 Kod Nolu Orman Yolunda 34 Adet Sanat Yapıları Yapım İşi. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Binkılıç Orman İşletme Şefliği, 01 Kod Nolu Orman Yolu Fatih 
Mah. Çatalca/İSTANBUL 

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 06.03.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  : 

Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, II Nolu İdare binası İhale salonu .
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırıla-
maz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 55 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11/06/2011 Tarih 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer
alan  A) Alt yapı işleri grubundan V. grup:Karayolu İşleri(Alt Yapı +Üst Yapı) Benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için İnşaat Mühendisliği veya Orman Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işlere denk
sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kul-
lanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan is-
tekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır 
değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama isten-
meksizin reddedilecektir. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1136526)
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HASARLI BINALAR 
YIKILACAK!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
"İstanbul'da hızlı bir şekilde riskli, ağır
hasarlı binaların yıkım sürecini 
başlatmış oluyoruz" şeklinde konuştu

iBB Başkanı imamoğlu da gazetecilere yaptığı
kısa değerlendirmede, “Çok verimli, yerinde bir

toplantı. Böyle önemli bir meselede bütünleşildiği
için değerli Bakan’ımıza teşekkür ediyorum” ifade-

lerini kullandı. imamoğlu, “iş birliği konusunda
karar alındı mı” sorusuna, “Öyle bir karar alındı

bir komisyon, bir konsey huzurunda. Depre-
min olduğu her yerde, hepimizin bir
arada hareket etmesi konusunda iş

birliği kararı verdik” yanıtını
verdi. 

VERiMLi BiR 
TOPLANTI OLDU

Bağcılar’a müjde verdi

AlAAttin – nilüfer Kada-
yıfçıoğlu Mesleki ve teknik
Anadolu lisesi’nde düzen-

lenen “Öğrenci Buluşmaları” ekinli-
ğinde Bağcılar Belediye Başkanı
lokman Çağırıcı öğrencilerle bir
araya geldi. Sohbet havasında geçen
programda Çağırıcı hem gençlere ile-
riye dönük tavsiyelerde bulundu hem
de onların görüş ve düşüncelerini din-
ledi. Görüşmede çözüm için öğrenci-
lerin istek, sıkıntı ve sorunları da not
alındı.

Yakında hizmete açacağız

Söz alan Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bö-
lümü öğretmenlerinden Şenay Arı-
man, “Bağcılar’da yaşıyorum iki tane

çocuğum var. ilçemizde 0-3 ile 3-6
yaş grubuna uygun bebek ve çocuk
kütüphaneleri istiyoruz” dedi. Bu
yönde bir çalışmaları olduğunu söyle-
yen Başkan Çağırıcı, “Sizi tebrik edi-
yorum bunu mutlaka yapacağız.
Kültür Merkezimizde bulunan Mehmet

Akif Ersoy salonunu çocuk kütüphane-
sine dönüştürüyoruz. Yakında hizmete
açacağız” diye konuştu. Çocuk kütüp-
hanesinin yapılacağı Bağcılar Beledi-
yesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
Halk Kütüphanesi istanbul’da üye sa-
yısı bakımından 3. sırada yer alıyor.  

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğrencilerle bir araya geldiği 
programda Bağcılar’da yakında çocuk kütüphanesi yapılacağı müjdesini verdi

Silivri’de sarjınız bitmeyecek
Silivri Bele-
diye Başkanı
Volkan Yıl-

maz, akülü sandalye kul-
lanan vatandaşların
talepleri doğrultusunda il-
çenin 2 yeni noktasına
akülü sandalye şarj istas-
yonu kuruldu. Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan
Yılmaz, akülü sandalye
kullanan vatandaşların
şarj sorununu çözmek ve
‘Engelsiz Silivri’ çalışma-
ları kapsamında iki yeni
akülü şarj istasyonu
kurdu. Engelli vatandaşla-
rın kullandığı akülü araç-
ların yolda kalmasına
engel olmak ve şarj ihti-
yaçlarını gidermek amacı
ile Alibey Mahallesi De-
ğirmen Durağı ve Çorlu
Durağı mevkilerine iki

yeni şarj istasyonu 
yerleştirildi. Akülü araç
kullanan engelli vatandaş-
lar, Silivri Sahili Atatürk
Meydanı, Yaşar Kemal
Fuaye Salonu yanı, Silivri
Belediyesi Engelli ve Yaşlı
Koordinasyon Merkezi
önü, Selimpaşa Mahallesi
merkez, Değirmen Durağı
ve Çorlu Durağında bulu-
nan şarj ünitelerinden 
faydalanabilir.



S üleyman Soylu, 'Trafikte Küçük
Hata Yoktur' sosyal sorumluluk pro-
jesi kapsamında İstanbul Ticaret

Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa ka-
tıldı. Burada konuşan Soylu, " 2018-2019
yıllarında trafik kazalarında olay yerinde
can kaybı sayısında yüzde 25 azalış elde
ettik. Bu, hastane ölümleri dahil olmak
üzere bir yılda bin 250 kişi daha az can
kaybı yaşanmış demektir. 2020 yılını 5 bin
seviyesi ile kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

Yaya ölümleri daha seyrek

Konuşmasında yaşanan trafik kazalarına
yönelik bazı rakamlar veren Soylu, şunları
söyledi: "2018-2019 yıllarında  trafik kaza-
larında olay yerinde can kaybı sayısında
yüzde 25 azalış elde ettik. Bu, hastane
ölümleri dahil olmak üzere bir
yılda bin 250 kişi daha az
can kaybı yaşanmış de-
mektir. 7 bin 427,
bizim 2017'deki can
kaybımızdır. 6 bin
675, bizim
2018'deki can
kaybımızdır. İn-
şallah bu yıl 5
bin 500 ile ka-
patacağız.
2020 yılını 5
bin seviyesi ile
kapatmayı he-
defliyoruz. Daha
az olursa bundan
memnuniyet duya-
rız. Tartışma konusu
olan maket trafik araçları
konusunda, en çok kaza
yapan bölgelere konuldu ve yüzde
23'ün üzerinde o bölgedeki kazaları azalttı.
Türkiye'ye ortalama hız koridordu  kavra-
mını kazandırdık. Bu konuda en çok Ulaş-
tırma Bakanlığı bize itiraz etti. 'Biz bu
otoyollardan para kazanıyoruz, hız sınırı
koyarsanız biz kaybederiz' dedi. Hız kori-
doru ile beraber, o otoyollarda kaza oranı
yüzde 23 azaldı. Özellikle otoyollarda kaza
oranını azaltmak dünya literatüründe kolay
kazanılabilecek bir iş değildir. Maket trafik

araçla-
rının
bulun-
duğu 3
km yarı

çapında
kazalarda

ölüm sa-
yısı yüzde

26.40, ölümlü
kaza sayısı yüzde

17.52 azaldı. Özellikle
yaya öncelikli trafik anlayışı

adımı ile yaya ölümlerinde ciddi bir azalış
elde ettik"

4 adet TIR var

Mobil trafik eğitim tırlarından da bahseden
Bakan Soylu, "Sadece okullardaki eğitim
değil, yaklaşık şu anda 4 TIR'ımız var, Milli
Eğitim Bakanlığımız, polis, jandarma ile
koordineli, tüm Türkiye ve öğrencelerimizi
bu tırların içindeki simülasyonla eğitmeye

çalışıyoruz. Sağ olsunlar, Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile, TRT ile protokol yaptık. 2 adet
özel  yapım mobil trafik tırımızı ilk önce
emniyetle yola çıkarttık, sonra ona bir tane
daha ilave ettik, şimdi bir de jandarmamıza
ilave ettik. 2019 yılında 244 okulda 17 bine
yakın öğrenciye eğitim verdik. Tırlarımızı
nereden aldığımızı merak ediyor musunuz?
Para vermiyoruz, hani bu TIR'lar uyuştu-
rucu taşıyorlar ya, onlara el koyuyoruz,
uyuşturucu taşımıyorlar artık, çocukları-
mıza eğitim veriyorlar" şeklinde konuştu. 

Kurallara uymak zorundalar

Türkiye'deki otobüs şirketi sahiplerine
seslenen soylu, en güvensiz yolculuğun
Türkiye'de otobüs yolculuğu olduğunu
vurgulayarak, "Dünyanın en güvenli yol-
culuğu otobüs yolculuğudur. Kusura bak-
mayın, Türkiye'de şuan en güvensiz
yolculuk otobüs yolculuğudur. Otobüs
firmalarına sesleniyorum, kurallara siz
uyun. İki şoför kullanacağınız yerde bir

şoför kullanıyorsunuz. Ne yaptığınızı da
çok iyi biliyorum. iki ehliyeti alıyorlar,
uyumak dinlenmek yok. Ehliyetin bir ta-
kometreden çıkıyor diğeri giriyor. Bu bir
cinayettir. Taksilerde trafik kazası toplam
0.9, kamyonlarda 1.1 otobüste 1.5. 
Böyle bir şeyi kabul etmememiz mümkün
değil. Otobüslerde sıkı yönetim ilan edi-
yoruz. Ya doğru kurala uyarlar ya da her
3 ayda bir en güvensiz otobüs şirketlerini
açıklarız" dedi.  

35 bin trafik personeli olacak

Mevcut durumda 31 bin 500 trafik perso-
nel sayısına 35 bine çıkaracaklarını da dile
getiren Soylu, "14 bin fahri trafik müfettişi
daha tespit ettik. Eğitimlerini yapıyoruz.
19 bin trafik polisi sayımızı son 3 yılda 27
bine çıkarttık. Aynı zamanda bin 500 jan-
darma trafik personeli sayımızı 4 bin
500'e çıkarttık. Toplam 31 bin 500 sayı-
sına ulaştık. 35 bine geleceğiz ve duraca-
ğız" ifadelerini kullandı. DHA
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GÜNDEM

ZAYİ İLANI 
İBB İSFALT A.Ş'ye ait personel kartımı kaybettim hükümsüzdür.

MEHMET AKİF KAYA 

N erede ve hangi ülkede olduğu pek önemli değil
önemli olan yöneticilerin yönettikleri topluluğa
karşı sorumlulukları vardır. Seçilen ya da ata-

nan, sivil ya da asker kim olursa olsun sorumluluklarını
ve görevini bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerekir.
Barış ya da savaş durumunda öncelik toplumun huzur
ve mutlu bir şekilde yaşamlarını devam ettirmesidir. 

Yöneticiler toplumun gündelik yaşamlarını düzenli
olmasını sağlarken geleceğine de yön vermesi gerek.
Gelecek için umut ve huzuru bugünden planlamalı. So-
rumlu olduğu topluluğa yön vermek ve geleceğini hazır-
lamak için bugünden başlamalı. Sun Tzu “Savaş
Sanatı” kitabında “Komutanlar(ya da yöneticiler) ulu-
sun yardımcılarıdır. Yardımları tam olursa ülkede güçlü
olur. Yardımları eksik olursa ülke acze düşer” der.

Yöneticilerimizin iyi ilişkiler kurduğu Kuzeydeki
geniş topraklara sahip olan ülkenin 1980’lerde ki yöne-
ticisini bilmeyen yoktur. Ülkesindeki olumsuz gidişatın
bardağı dolduran son damlasını da kendisi koydu, inşa
halindeki toplumsal yapı yıkıldı. Oysa Ekim 1917 de
tüm olumsuzluklara rağmen ülkede ki kötü gidişe bir
son verilir, hedef “güzel insan”dır. Her yönetici gibi
gündelik maişet derdine düşen yöneticiler kendi çıkarla-
rını toplumun çıkar ve menfaatlerinin üzerine çıkarıp
bencilliğe başladı. Başta toplumun belirlenen hedefle-
rinden ayrı düştüler, bencil, menfaatçi, kendi çıkarlarını
düşünen ve toplumsal değerleri ayaklar altına alanlarla
iş birliği içine girdiler, onların dümen suyunda gittiler.

İçinde bulunduğumuz devlet kadar eski olan bir parti
ile 1960’lar da kurulan partinin 1980’lerdeki yönetici-
leri birleşme kararı aldılar. Birleşme kararı almayla
birlikte Kuzeydeki ülkenin eski yöneticileri gibi bireyin
çıkarları ve zenginleşmesini düşünen ve bu temelde ser-
mayenin yanında yer alanlarla iyi ilişkiler kurdular.
Geçmişlerindeki onurlu duruşu unuttular gündelik mai-
şet derdine düştüler. Toplumun üzerine serpilmiş ölü
toprağını silkelemediler. Bugün bunlar geçmişlerinde
yaptıklarını unutup kendilerini kurtarıcı yol gösterici
olarak görmekte.

Bir ülke ki savaşçılığı ve askerliliği ile yedi, düvele
nam salmış ama son komutanlarından biri astları tara-
fından saatlerce etkisiz hale getirilip her türlü iletişimi
yasaklanmıştı. Astları tarafından esir alınan komutan
saatler sonra yine astları tarafından serbest bırakılır.
Bugünlerde sanki savaş kazanmış gibi rütbesi taltif edi-
lir. Oysa onu esir alan astları neden bunu yaptığını top-
luma söylemediği gibi kendisi de bunu açıklamamakta.

“Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan” bu toprak-
larda 12 Eylül 1980 de askeri faşist darbesinin ektik-
leri günümüzde tek tek çıkmakta. O günlerde toplumsal
muhalefetin özellikle emek ve öğrenci gençlik temelinde
yoğunlaşması nedeniyle devletin baskısı ve şiddeti gö-
rülmeye değerdi. Muhalefet partileri, basın, yayın, sen-
dika, dernek ve meslek odalarının kimi kapatıldı kimine
“kayyum” atandı. Gözaltına alınan, tutuklananlar ve
arananlara yargısız infaz, işkence ve baskı şiddet ala-
bildiğine arttı. Kimileride yurtdışına kapağı attı. Gözal-
tına alınanlar fişlendi, tutuklananlar ağır işkence
gördü, adı sanı çıkmayanlarda işsizlik ve açlıkla boğuş-
maya başladı. Yakınları kaybolan, gözaltına alınan ve
tutuklanan ailelerde bu baskı ve şiddetten nasibini aldı.
Cezaevinde olan muhalefet güçlerinin yöneticileri örnek
tavır sergilemesi gerekirdi. Bazıları sayfalar dolusu
ifade verdi, kimileri cezaevlerindeki uygulamalara karşı
çıkarken kimileride uygulamalara boyun eğdi 
kabullendi. 

12 Eylül 1980 askeri faşist darbesi kendine uygun
yasa yaptı, eğitim sistemini buna göre belirledi ve uzun
yargılama tutukluluk başladı. Uzun tutukluluk süre-
cinde baskı ve şiddet devam etti. İşte bugünlerde yurt
dışında olan birileri birleşti ve yasal olarak ülkeye dön-
meye karar verirken yönetici üyelerinin görüşünü bile
almamıştı. 

Gözaltında sayfalar dolusu ifade veren kimi yönetici
kendi arkadaşları tarafından koğuşunda etkisiz ve ileti-
şimsiz bırakıldı. Mahkeme duruşmalarında söz alıp ko-
nuşan dilekçeler veren kimi yönetici birlikte kaldığı
arkadaşlarının koğuşundan uzaklaştırıldı; kimileri de
ötelendi bunların nedeni ve niçini sormadan günümüzde
bunların kimine “bir bilen”, “efsane genel sekreter”,
“ölümsüz lider”,  kimine “efsane başkan”  kimine de
“tarihi liderimiz” denilmekte. 

Bunları kim demekte? 
Tabii ki bunların sırtından politik olarak nemalan-

mak isteyen bencil, ukala, kişisel çıkar ve menfaatlerini
düşünenler “küçük adamlar” var. Geçmişte yaptıkları-
nın ifadesini vermeyen ve yıllardır sessizce köşelerinde
bekleyenler bugünlerde hiçbir şey olmamış gibi köşele-
rinden çıkmaya çalışmakta. 

Günümüzde emek sermaye çelişkisi alabildiğine uz-
laşmaz boyutta devam etmekte. İktidara gelen her kim
olursa olsun sermaye güçlerine yaranmakta. Oysa top-
lumsal muhalefet “emek, ekmek ve özgürlük” çemberi
içersinde olanlar hiçbir zaman kenarda köşede kalma-
mış, yaşamın herhangi bir alanında mutlak sorumluluk-
larını yerine getirmiştir. Bu nedenle bir komutan ya da
yönetici kendi askeri ve astları tarafından esir alınmış,
etkisiz hale getirilmiş ve iletişimi engellenmiş ise o kişi
rütbesi sökülmüş koltuğu alınmış devrik kişidir. Toplum-
sal yaşamın her hangi bir yerinde görülmeyen ve itibarı
olmayan bu kişilere itibar etmek onların yaptıklarına
ortak olmaktır. 

Bugünlerde toplumsal yaşam da yöneticiler yönete-
memekte, yönetilenlerde memnun olmayıp yönetilmek
istememekte fakat havada hala sis ve karabulutlar var.
Yönetilmek istemeyen çoğunluğun kendi aralarında bile
iletişimi yok. Rütbeleri sökülmüş koltuğu devrilmiş iti-
barsız yöneticiler bu belirsizlik ortamından çıkar men-
faat peşinde koşmakta. Wilhelm Reich’in küçük
adamları da bundan nemalanmak istemekte, itibarsız-
lara itibar etmekte. Onlarla bataklıkta debelenmemek
için “güzel insan” değerini, onurunu, itibarını korumak
ve kollamak toplumsal sorumluluğumuzdur.
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İtibar
TrafIk kazasI
oranI azaldI

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, "Türkiye'ye ortalama

hız koridordu kavramını
kazandırdık. Bu konuda en

çok Ulaştırma Bakanlığı
bize itiraz etti. 'Biz bu 

otoyollardan para
kazanıyoruz, hız sınırı

koyarsanız biz kaybederiz'
dedi. Hız koridoru ile

beraber, o otoyollarda kaza
oranı yüzde 23 azaldı" dedi

Konuşmasında İdlib konusuna da değinen Soylu şun-
ları söyledi: “Gelişiyoruz, büyüyoruz, etrafımızdaki dün-
yaya da yardım ediyoruz. Biz burada şu anda oturuyoruz

ama bilesiniz ki şu anda arkadaşlarımız hem Hatay sınırının
ötesindeler, hem İdlib çevresindeler. Ellerindeki tüm imkan-
lar ile orada yerinden edilmiş insanlara yardım ediyor. Yüz-

lerce TIR. Biz asil bir milletin evladıyız. Suriye'den
Libya'ya, Lübnan'dan Fas'a kadar Ortadoğu'dan Orta As-
ya'ya kadar, Balkanlar'a kadar, Afrika'nın ta en uç nok-

talarına kadar elde ettiğimiz gelişmeyi
yansıtacağımız bilgimizi birikimimizi nakle-

debileceğimiz ve bizden beklenti
içinde olan bir dünya var.”

Hayat 
sınırı vurgusu

Kazazade pilota
ikinci şok
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kazasında
yaralanan ikinci pilot Ferdinant Pondaag'ın tedavisi
sırasında beyninde tümör olduğu tespit edildi

sabİha Gökçen Havalima-
nı'na 5 Şubat'ta inişinden
sonra duramayarak pis dı-

şındaki alana düşen uçakta 3 kişi ölür-
ken 180 kişi de yaralandı.
Yaralananlardan biri de uçağın 29 ya-
şındaki Hollandalı ikinci pilotu Ferdi-
nant Pondaag'di. Ferdinant
Pondaag'in tedavisi Nişantaşı'ndaki
özel hastanede sürüyor. Pondaag'ın te-
davisi sırasında beyninde tümör ol-
duğu tespit edildi. Genç pilotun bu
durumdan daha önce haberdar olma-
dığı ve bir hafta içerisinde ameliyat
edileceği öğrenildi. Hollandalı pilotun
arkadaşlarına hitaben tümörden bah-
sederek mesaj attığı ortaya çıktı.

Bir daha asla uçamayabilirim

Ferdinant Pondaag'ın arkadaşlarına
attığı mesaj şu şekilde: "1 hafta 4 gün-
dür hastanedeyim. Kalçam çok kötü

kırıldı. Kemik dolgusu ve 3 vida kul-
landılar. 3 günlük ağrıdan sonra daha
iyiyim. Daha iyi uyuyorum. Doktorlar
ayrıca kafamda bir şey buldular. Bir
tümör. Bir hafta içinde ameliyat ola-
cağım. Bu ameliyattan önce ilk olarak
ailemi görmek istiyorum. Şansım
yüksek ama yüzde yüz temizleyeme-
yeceklerini söylediler. Alındıktan
sonra yeniden büyüyebilir ve epilepsi
ilaçları kullanmam gerekiyor. Sanırım
bir daha asla uçamayacağım. Çok
üzülüyorum. Ayrıca polis ile de uğraş-
tım. En kötü senaryo Hollanda'da
hapse girebilirim çünkü Hollanda pa-
saportum var. Ama düşük bir ihtimal
olduğunu söylediler. Fiziksel olarak
daha iyiyim ama duygusal olarak
çökmüş durumdayım. En kısa za-
manda cevaplayacağım ama şu anda
çok meşgulüm ve ayrıca hastalığım
sebebiyle zayıf düştüm. Pegasus be-

nimle yakından ilgileniyor"

Şüpheli olarak ifade vermişti

Öte yandan İstanbul Anadolu Cum-
huriyet Başsavcılığı tarafından, "Tak-
sirle birden fazla kişinin ölümü ve
yaralanmasına neden olmak" suçun-
dan başlatılan soruşturma
sürüyor.  Soruşturma kapsamında
Pondaag'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi
alınmıştı. Pondaag'ın bir çok soruya
"hatırlamıyorum" şeklinde yanıt ver-
diği öğrenildi. Kaptan pilot Mahmut
Aslan'ın ifadesinin de sağlık duru-
muna göre önümüzdeki günlerde alı-
nacağı kaydedildi.

Trafik kazalarının azaldığını anlatan Süleyman Soylu, bu 
anlamdaki önlemlerin de her geçen gün artacağını söyledi.
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Tamirhaneye gitti
kuzuyu kurtardı 
İstanbul'da otomobilinin bozulması nedeniyle gittiği
tamirhanede gördüğü kuzunun Kurban bayramında
kesilecek olmasına üzülen bir hayvansever, 
kesilmekten kurtardığı kuzunun İzmir'de Haluk 
Levent'in sahip çıktığı Boğa Ferdinand ile aynı
çiftlilkte yaşamasına imkan sağladı

İstanbul'da oto tamirciliği yapan
Recep Süzen, yeni doğan bir kuzuyu
annesinin bakmaması nedeniyle bir çift-

likten 3 günlükken aldı. "Ezel" adını verdiği kuzuyu
tamirhanesinde soda şişesine koyduğu sütle besle-
yen Recep Süzen, kuzuyu Kurban Bayramı'nda
kesmeyi planlıyordu. Otomobili bozulan Batı
Gider, otomobilini tamir için Recep Süzen'e ait ta-
mirhaneye getirdiğinde küçük kuzuyu fark etti. Ku-
zunun durumunu öğrenen Batı Gider,
tamirhanenin maskotu haline gelen ve kesilmeyi
bekleyen kuzu için kollarını sıvadı. Önce kuzunun
rahatça yaşayabileceği bir çiftlik arayışına giren
Gider, geçtiğimiz yıl Rize'de kesilmek üzere iken
Karadenize atlayarak sahibinin elinden kaçan
Boğa Ferdinand'ın da kaldığı sanatçı Haluk Le-
vent'in desteklediği İzmir'deki  Kurtarılmış Hay-
vanlar Çiftliği'nde kuzu Ezel'e yer ayarladı.
Sonrasında Tamirci Recep Süzen'i ikna eden Batı
Gider, küçük kuzuyu kurtardı. 

İnsanlardan daha sadık

Olayla ilgili konuşan kuzunun sahibi Recep Süzeni
"Annesi bakmamış. Annesi bakmadığı için aldım.
İnsanlardan daha sadık. 3 günlükken aldım. 1
aydır benimle. Annesi istemediği zaman sahipleri
bakıyor. Aldığım kişilerin de hayvanı çok olduğu
için ben aldım. Günde 4-5 defa besliyorum.  Ben
bunu kesersem evdekiler de beni keserdi. Nasıl bir
çocuk anneye babaya alışıyorsa kendine bakan bir
insana hayvanlar da alışıyor" dedi.  DHA

Mucİzevİ yürüyüş
İstanbul’da yaşayan 35
yaşındaki Hayrettin Yılmaz,
iki kamyonun arasında sıkış-

ması sonucu ağır yaralandı. İki bacağı
da kırılan Yılmaz’ın sağ bacağındaki
tüm doku ve damarlar zarar gördü.
Doktorlar tarafından bacağının kesilme-
sine karar verilen genç adam, tahrip
olan 9 santimetrelik kemiğin uzatılarak
yerine konması sonucu yeniden yürüdü.
Yeniden yürümekten dolayı büyük mut-

luluk duyan Yılmaz, “Koltuk değnekle-
riyle bile olsa çocuğumu gezdirebilece-
ğim” dedi. İstanbul’da yaşayan
Hayrettin Yılmaz, özel bir şirkette taşı-
macılık yapıyordu. Bundan tam 8 ay
önce kullandığı araçtan mal indiren
Hayrettin Yılmaz, arkasından kamyon
çarpması sonucu ağır yaralandı. İki ara-
cın arasında sıkışan Yılmaz’ın bacakları
ezildi. Sol bacağı kırılan, sağ bacağı ise
hem kırılan hem de ezilen genç adam,

apar topar hastaneye kaldırıldı. Sağ ba-
cağında oluşan doku ve damar kaybı
sonrası bacağını kaybetme tehlikesiyle
karşı karşıya kalan Yılmaz, 3 ameliyat
geçirdi. DHA

Trafik kazalarının azaldığını anlatan Süleyman Soylu, bu 
anlamdaki önlemlerin de her geçen gün artacağını söyledi.
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londrA Merkez Cami’nde
gerçekleşen olayda 29 yaşın-
daki saldırganın camiye daha

önce gelen birisi olduğu ve ikindi namazı
sırasında önünde oturan müezzin Rafat
Maglad’a arkadan bıçakla saldırdığı belir-
lendi. İkindi namazı sırasında meydana
gelen saldırıda yaralanan 69 yaşındaki mü-
ezzin Maglad’ın durumunun iyi olduğu,

ensesinden hafif yaralandığı cami yetkilileri
tarafından açıklandı. Namaz sırasında ca-
mide birçok kişi olması sebebiyle saldırga-
nın hemen durdurulduğu ifade edildi. Polis,
saldırganın amacının terör saldırısı olmadı-
ğını duyurdu.

Başbakan Johnson açıklama yaptı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ya-

yınladığı mesajda saldırıdan dolayı derin
üzüntü duyduğunu belirterek, "Londra
Merkez Camii'ndeki saldırı nedeniyle
derin üzüntü duydum. Bunun özellikle
bir ibadethanede gerçekleşmesi çok kor-
kunç" ifadelerini kullandı. Londra Bele-
diye Başkanı Sadiq Khan ise cami
çevresine ilave güvenlik yerleştirildiğini
açıkladı.  DHA

K uzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti (KKTC) Başbakanı Ersin
Tatar, yerli otomobil "GÜN-

SEL"in tanıtımında, "KKTC adına se-
vindirici bir olaya tanıklık ediyoruz ve
bu güzelliği ortaya koyanları tebrik
etmek istiyorum." dedi. Yakın Doğu
Üniversitesi (YDÜ) Ar-Ge ekipleri ile
Otomotiv Mühendisliği Bölümü tara-
fından uzun yıllar süren çalışmalar
sonucu ortaya çıkan, 2016'de prototip
üretimi tamamlanan KKTC'nin yerli
ve elektrikli otomobili "GÜNSEL"in
ilk modeli "B9" ile ikinci modeli SUV
tipi "J9"un tanıtımı yapıldı. Girne'de
bir otelde düzenlenen programa, Baş-
bakan Tatar'ın yanı sıra, Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret
Özersay, bakanlar, milletvekilleri, Tür-
kiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali
Murat Başçeri, KKTC'nin 3'ncü
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, YDÜ
Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel,
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr.
İrfan Günsel ve ailesi, yerli ve yabancı
iş insanı ile çok sayıda davetli katıldı.

Güzelliği ortaya koyacağız

Tanıtım programı, "GÜNSEL"in tanı-
tım videosu ve İrfan Günsel'in aracın
teknik özelliklerini anlattığı sunumla
başladı. Başbakan Tatar, burada yap-
tığı konuşmada "KKTC adına sevin-
dirici bir olaya tanıklık ediyoruz ve bu
güzelliği ortaya koyanları tebrik etmek
istiyorum." dedi.
YDÜ ailesinin başarılı, çalışkan ve ye-
tenekli olduğunu belirten Tatar, hep
birlikte KKTC'nin başarılarına imza
attıklarını söyledi. Başbakan Tatar,
"Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da

KKTC ile çok olumsuzluklar konuşul-
maktadır. Bu başarı öyküsü, bütün
konuşanları mahcup etmektedir.
Çünkü biz başarılıyız, devletimize
sahip çıkan ve devletimizi yücelten,
başarılı bir milletin evlatlarıyız." diye
konuştu.

Çabayı görüp mutlu oluyoruz

Büyükelçi Başçeri, YDÜ ve Günsel ai-
lesinin KKTC'ye kazandırdığı başarı
hikayesinde emeği geçen herkesi kut-
ladı. Dünya otomotiv sanayisinin
büyük bir yol ayrımında olduğuna
dikkati çeken Başçeri, "Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 27
Aralık 2019'da Türkiye'nin Otomobili
Girişim Grubu'nun üzerinde çalıştığı,
yerli otomobilin (TOGG) tanıtımında
da yaptığı konuşmada ifade ettiği gibi,
şu an bu yarışta herkes eşit şartlarda."
dedi. Elektrikli otonom ve ağ bağlan-
tılı teknolojilerin liderliğinde yeni üreti-
len modellerin yavaş yavaş ortaya
çıktığını aktaran Başçeri, "Bu anlamda
aynı çabanın GÜNSEL markası çer-
çevesinde ortaya konulduğunu gör-
mekten mutluluk duyuyoruz." diye
konuştu. Söz konusu marka için gös-
terilen kararlılığının KKTC'de Ar-Ge
ekosisteminin nitelik ve nicelik olarak
geliştirilmesinde bir fırsat olacağına
işaret eden Başçeri, bunun çoğu fir-
maya da ilham vereceğini söyledi.
Başçeri, teknoparklarda Ar-Ge ve ino-
vasyon alanında yapılacak çalışma-
larla üretimin, KKTC'nin geleceğinin
temel taşlarını oluşturacağını ifade
ederek, bu çabanın her türlü politik
engellere rağmen tüm kısıtlamaraları
ortadan kaldıracağını vurguladı.

Londra’da Regent’s Park yakınında bulunan Londra Merkez Cami’nde 29 yaşındaki bir kişi 
tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. 69 yaşındaki müezzin Rafat Maglad boynundan yaralandı

Londra’da müezzine bıçaklı saldırı 

YAVRU VATAN’IN
YERLISI GUNSEL

KKTC Başbakanı Tatar,
yerli otomobilleri
Günsel'i tanıttı. 
Tatar, “KKTC adına
sevindirici bir olaya
tanıklık ediyoruz ve
bu güzelliği ortaya
koyanları tebrik 
etmek istiyorum” dedi

Bu gurur, bu
araba bizim
YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı
Günsel, yerli otomobilin ülke için
büyük bir dönüm noktası olaca-
ğını belirterek, söz konusu mar-
kanın heyecanını hep birlikte
yaşadıklarını söyledi.
"GÜNSEL"in KKTC'nin her bir bi-
reyinin gurur duyması gereken
bir proje olduğuna belirten İrfan
Günsel, "Bu gurur, bu araba
bizim. Bu gurur, bu araba sizin."
dedi. Konuşmaların ardından gö-
rücüye çıkan "GÜNSEL"in seri
üretimi ise 2021'de başlayacak.

Morales’e seçim engeli
Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi, seçimlerden önce en az iki yıl aday olacağı bölgede ikamet
zorunluluğu kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Morales'in adaylığının geçersiz olduğunu açıkladı

BolivyA Yüksek Seçim
Mahkemesi (TSE), ülkede
muhalefetin ve ordunun

baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı
Evo Morales’in, mayıs ayında düzenle-
necek genel seçimlere senatör adayı
olarak katılamayacağını duyurdu. TSE
Başkanı Salvador Romero, düzenlediği
basın toplantısında gerekli şartları ye-
rine getirmediği gerekçesiyle Morales’in
3 Mayıs’taki genel seçimlere ülkenin
Cochabamba eyaletinden senatör
adayı olarak katılamayacağını açıkladı.
Romero, seçimlerde aday olabilmek
için gereken, anayasanın 149'uncu
maddesindeki Bolivya Çokuluslu Ya-
sama Meclisi (ALP) için aday olacak
kişilerin seçimlerden önce en az iki yıl
aday olacağı bölgede ikamet zorunlu-
luğu kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle
Morales'in adaylığının geçersiz oldu-
ğunu belirtti. TSE Başkanı Romero,
Morales’in daha önce liderliğini yaptığı
Sosyalizm Hareketi Partisi’nden
(MAS) Morales ile
Arjantin’e sığınan
olan eski Dışişleri
Bakanı Diego
Pary’nin de aynı
gerekçeyle se-
natör adaylığı-
nın geçerli
olmadığını söy-
ledi.

Karar
demokrasiye
bir darbedir

Bolivya’nın eski
Devlet Başkanı
Morales, adaylığı-

nın kabul edilmemesine ilişkin Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, “Yük-
sek Seçim Mahkemesi’nin kararı de-
mokrasiye bir darbedir. TSE üyeleri,
(aday olmak için) bütün şartları yerine
getirdiğimi biliyorlar. Asıl amaç MAS’a
engel olmaktır.” ifadelerini kullandı.
MAS'ın genel seçimlerdeki Devlet Baş-
kanı Adayı Luis Arce de Morales'in
adaylığının kabul edilmemesine ilişkin,
Twitter hesabından, "TSE'nin, Morales
ve Pary'nin adaylığını kabul etmediği

politik kararı, Boliv-
ya'da özgür de-

mokratik ve
adil seçim-

ler için bir
garanti
olmadı-
ğının ka-
nıtıdır.
Bu ey-

lemi kınıyoruz." açıklamasında bu-
lundu. Bolivya'da 20 Ekim'de düzenle-
nen ve Morales'in istifa etmesiyle iptal
edilen seçimlerin ardından, yeni genel
seçimler 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Morales’in adaylığı Bolivya’da tartış-
malara neden olmuş, şubat ayının ba-
şında Morales’in adaylık işlemlerini
yapması için vekalet verdiği avukatı Pat-
ricia Hermosa gözaltına alınmıştı. Ül-
kedeki sağ görüşlü siyasetçiler ise
Morales’in adaylığının kabul edilme-
mesi için TSE’ye şikayette bulunmuştu.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı se-
çimleri ilk turda kazanan Evo Morales,
hile iddialarıyla sokaklara çıkan muha-
liflerin şiddet eylemlerine dönüşen pro-
testoları, polisin isyanı ve ordunun
çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa
etmiş ve siyasi sığınma sağlayan Meksi-
ka'ya gitmişti. Bolivya Çok Uluslu Ya-
sama Meclisinin üst kanadı Senatörler

Meclisi Başkan Yardımcısı
muhalif Jeanine Anez'in
devlet başkanlığı görevine
getirildiği ülkede, çoğun-
luğu yerlilerden oluşan
Anez karşıtları, günler
süren protestolar dü-
zenlemişti.Güvenlik
güçlerinin protesto-
culara müdahalesi sı-
rasında 30'dan fazla
kişi hayatını kaybet-
mişti. Morales, siyasi
sığınma amacıyla 12
Aralık 2019'da Mek-
sika'dan Arjantin'e
geçmişti. DHA

ABD Esed'i kınadı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Morgan Ortagus, İdlib'deki
saldırılarına devam eden Beşşar Esed
rejiminin Halep Havalimanı'ndaki
uçuşları yeniden başlatmasını
"utanmazlık" şeklinde nitelendirdi

ABd Dışişleri Bakanlığı Söz-
cüsü Ortagus, Twitter hesa-
bından Suriye'ye ilişkin bir

değerlendirme yaptı. Kısa süre önce
Halep Havalimanı'nı yeniden uçuşlara
açtığını açıklayan Esed rejimine tepki
gösteren Ortagus, "Gece gündüz İdlib
halkının üzerine varil bombalarını yağdı-
ran Esed, utanmaz bir şekilde Şam'dan
'Halep Katliam Havalimanı'na' kanlı
uçuşlara yeniden başladığını duyuruyor.
Bu, Suriye halkının hayal ettiği şey değil,
onlar ölüm ve yıkımın kabusu içinde yaşı-
yorlar." ifadelerini kullandı.

Binlerce kişi ölmüştü

2013’te Suriyeli muhaliflerin Halep’i ele
geçirmesinin ardından kapatılan havali-
manı, Esed rejiminin 2017’de kenti yeni-
den ele geçirmesinin ardından deneme
uçuşlarına açılmıştı. Esed rejimi, ülkenin
en büyük ikinci kenti olan Halep'te Rusya
ve İran'ın desteklediği saldırılarda on bin-
lerce kişinin ölümüne neden olmuştu.
Esed rejimi güçleri, Aralık 2016'dan bu
yana Halep kent merkezinin tamamını
kontrol ediyor.

Suudi Arabistan'da
çekirge istilası

Suudi Arabistan, çekirge is-
tilasına uğradı. Yetkililer, çe-
kirgelerin Doğu Afrika’dan

geldiğini ve düzenli ilaçlamaların yapıla-
cağını açıkladı. Etiyopya, Somali, Yemen,
Umman ve Hindistan gibi komşu ülkeler-
den geldiği belirtilen çekirgeler için Suudi
Arabistan Çevre ve Su Bakanlığı yetkilile-
rince uyarılar yapıldı. Çekirgelerin genel-
likle zararsız oldukları, ancak kırmızı
renkte olanlarına dikkat edilmesi gerektiği
belirtildi. Öte yandan, düzenli ilaçlamala-
rın yapılacağı bildirildi. DHA

AlmAnyA'nın Hessen eyale-
tine bağlı Hanau kentinde 9
kişinin öldüğü silahlı saldırıyı

kınamak ve hayatını kaybedenleri anmak
için protesto gösterisi düzenlendi. Irkçılı-
ğın lanetlendiği gösteriye binlerce kişi ka-
tıldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı
kınamak için Almanya'da birçok kentte
gösteri düzenlenirken, en büyük protesto
gösterisi ise saldırının yaşandığı Hanau
şehir meydanında düzenlendi. Yapılan
anma ve gösterilere çoğunluğu Alman
binlerce kişi katıldı. Hanaudaki anma
programı öncesi saygı duruşu yapıldı.
Programa; Almanya Cumhurbaşkanı ve
çok sayıda isim katıldı. DHA

AB: Çatışmayı
DURDURUN

AvrupA Birliği
(AB), Esed rejimi
ve destekçilerinin

İdlib'deki askeri saldırılarının
kabul edilemez olduğunu
belirterek, tüm taraflara si-
lahlı çatışmaları derhal dur-
durması çağrısında
bulundu. AB Konseyi, Suri-
ye'nin İdlib kentindeki son
duruma ilişkin deklarasyon
yayımladı. Tüm taraflara si-
lahlı çatışmaları derhal dur-
durma çağrısı yapılan
deklarasyonda, "Suriye re-
jimi ve destekçileri tarafın-
dan İdlib'deki yeni askeri
saldırı büyük insani acılara
neden oluyor ve bu kabul
edilemez." ifadeleri kulla-

nıldı. Deklarasyonda, tüm
tarafların uluslararası hukuk
kurallarına uymaları, ihtiyaç
duyanlara insani yardımları
engelsiz ve doğrudan ulaş-
tırmaları talebi yer aldı.
AB'nin Birleşmiş Milletler
(BM) nezdinde yürütülen
siyasi sürece verdiği desteğin
yinelendiği deklarasyonda,
tüm taraflar sürdürülebilir
ateşkes sağlamaya, sivilleri
korumaya ve Soçi mutaba-
katı kapsamındaki taahhüt-
lere tam olarak uymaya
çağrıldı. Deklarasyonda, ay-
rıca Suriye'deki durumun
Uluslararası Ceza Mahke-
mesi'ne sevk edilmesi is-
tendi.

Almanya ırkçılığı
protesto etti

Ersin
Tatar

Evo 
Morales

Morgan
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BULMACA
Sarmal

biçiminde
olan

Dokuzdan Nem on

ve çinkodan

Çekicilik

Silindir
biçiminde bir

Bölmede bir

Hayvan

Umut

yöntem

kadar çirkin

Doktor
Pamukçuk

Limited

Rahatlama

belirtir
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Aktinyum durumdaki

"Kara ..."

"Kara ..."

Arapçada bir

Çubuk veya

ve bahçe güçlük bir
hidrokarbon

yönetmen yitme

Sanal
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"... Hançer"
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Brunei ülke
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nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi Fen Edebi-
yat Fakültesi Arkeoloji

Bölüm Başkanı Sümerolog-Tarihçi
Prof. Dr. Lütfi Gürkan Gökçek, Kül-
tepe Ören Yeri'ndeki kazılarda bugüne
kadar 25 bin civarında çivi yazılı kil tab-
letin ortaya çıkarıldığını belirtti. Prof.
Dr. Gökçek, halen de Türk ve yabancı
bilim adamları tarafından bunların
okunmasına devam ettiğine işaret etti.
Prof. Dr. Gökçek, bulunan Asur Ticaret
Kolonileri dönemine ait yazılı tabletle-
rin, Anadolu’nun yazılı tarihine yönelik
en erken yazılı kaynaklar olduğunu söy-

ledi. Prof. Dr. Gökçek, tabletlerde o dö-
nemdeki Anadolu’nun sosyal, iktisadi
ve siyasi gelişmelerine yönelik ilginç bil-
gilerin yer aldığını vurgularken, ünü-
müzde ticari yaşamda kullanılan birçok
kavramın 4 bin yıl öncesine kadar inen
bir değer olduğunun tabletlerde anlaşıl-
dığını bildirdi. Prof. Dr. Gökçek, şöyle
konuştu:

Ekonomik gücü 
ortaya koyuyor

"Günümüzde ticaret ile ilgili birçok kav-
ramın kökeni genellikle Asur Ticaret
Kolonileri dönemine ait olduğunu da

gözlemliyoruz. Kayseri Kültepe'den çı-
kartılan tabletler, 4 bin yıllık bir derinliğe
gidiyor ve günümüzle ilgili bağlantıları
rahatlıkla kurabiliyoruz. Prof. Dr. Salih
Çeçen'in arşivinden elde ettiğimiz bir
belgeye göre Uṣur-sa-İstar isimli kişi,
bölgede önemli bir ekonomik güce
sahip olan tüccarın bir çalışanı olan
Usanum isimli kişiye yazdığı mektupta,
bir kaçakçılık olayına değiniyor. Kendi
firması adına çalışan bu kişi, bir başka
kişinin kaçakçılık yaptığını Uṣur-sa-İs-
tar'a ihbar ediyor ve bunu da sürekli
hale getirmesinden yakınıyor. Okudu-
ğum metinde, 'gizli' ve 'saklamak' keli-

mesi anlamında olan 'puzrum'kelimesi-
nin aynı zamanda 'rüşvet' anlamında
da olabileceğine inanıyorum. Çünkü
Asur Ticaret Kolonileri Çağında bir
vergi sistemi var. O dönemde yerel kral-
lıklar, Mezopotamya'dan kumaş ve
kalay getiren tüccarlardan vergiler alı-
yor. O dönemde verginin olduğu yerde
kaçakçılık ve rüşvet kaçınılmaz, bugüne
kadar rüşvet kelimesi pek değerlendiril-
medi; ama ben bunu iddia ediyorum.
Tüccarlar ticaretini yaptığı malı hem
kaçak yollarla ülkeye sokup, kaçakçılık
yapıyorlar hem de kolluk görevlilerine
rüşvet veriyorlar." DHA

4 bin yıl öncesine ışık tutan tabletler

Ü mraniye’de Müzehhibe-i Münev-
veran Tezhip Sergisi sanatseverle-
rin beğenisine sunuldu.

Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde yer
alan sergide Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk
Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı ve
Tezhip Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr.
Münevver Üçer'in yaptığı elliye yakın eser
ziyaretçileri bekliyor. Serginin açılışına
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldı-
rım, Hattat Hasan Çelebi, Doç. Dr. Mü-
nevver Üçer ve çok sayıda davetli katıldı.
Serginin kapıları 15 Mart’a kadar ziyaretçi-
lere açık olacak.

Medeniyetimizi görüyoruz

Hat sanatçısı Hasan Çelebi ve Doç. Dr.
Münevver Üçer ile sergiyi gezen Başkan
İsmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında belediye
başkanı olarak göreve geldikten sonra gele-
neksel sanatlara çok büyük destekler verdi-
ğini hatırlatarak o desteklerin ardından
bugünlere gelindiğini söyledi. Bu tür sanat
dallarına ilgisinin olduğunu belirten Baş-
kan Yıldırım, “Bu eserler bizim hangi me-
deniyetten geldiğimizi gösteriyor. Onun
için çok önemli. Nasıl bir St. Petersburg’u
görmeden Rusya’yı anlayamazsanız, İs-
tanbul’u da, bu sanatları görmeden mede-
niyetimizi anlayamazsınız” dedi.

Gençlere sanatı sevdiriyoruz

Sergideki eserleriyle davetlilerin büyük be-
ğenisini toplayan Doç. Dr. Münevver Üçer
ise, “Ben bir akademisyenim. Öğrenci ye-
tiştiriyorum ve bu sanatı gençlere sevdir-

meye çalışıyorum. O yüzden de değişik
tarz da yaptığım çalışmalar var. Yenilik
arayışındayım ama bunu yaparken de o
dönemin ustalarının yaptığı inceliği boz-
madan bu eserleri ortaya koymaya çalışı-
yorum. Bu işle uğraşan o kadar kişinin
emeği var ki, yaparken çok daha dikkat et-
memiz lazım” şeklinde konuştu. DHA

TEZHIP SERGISI
GORUCUYE CIKTI
Ümraniye'de Müzehhibe-i Münevveran tezhip sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 
Tablo ve heykellerin yer aldığı serginin açılışını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptı Heykel 

ambargosu

Basına sızan Avrupa Birliğinin (AB)
müzakere taslağında, tarafların "yasa
dışı olarak ülkeden çıkarılmış kültürel

eserlerle ilgili sorunları ele alması" öngörülüyor.
İngiliz basını, söz konusu ifadenin Parthenon
heykelleri başta olmak üzere birçok tarihi eseri-
nin çalındığını belirten Yunanistan tarafından
gündeme getirildiğini ve Güney Kıbrıs Rum ke-
simi ile İspanya'nın da Atina'ya destek verdiğini
yazdı. Ancak Başbakanlık Sözcüsü, konuya iliş-
kin açıklamasında, British Museum'da sergile-
nen Parthenon heykellerinin iadesini reddetti.
Sözcü, "İngiltere'nin Parthenon heykellerine iliş-
kin tutumu değişmedi. Bunlar, British Muse-
um'un yasal sorumluluğu altında, ticaret
anlaşması müzakerelerimiz kapsamında tar-
tışma konusu edilemez." dedi.

5'inci yüzyılda inşa edildi

Atina, uzun yıllardır heykellerin iadesini istese de
İngiltere buna yanaşmıyor. British Museum'da
Yunanistan'ın yanı sıra aralarında Türkiye'nin de
olduğu çok sayıda ülkeden çalıntı eserler sergile-
niyor. Milattan önce 5. yüzyılda inşa edilen Part-
henon Tapınağı'nı süsleyen heykellerin yaklaşık
yarısı 1801-1803 döneminde İngiliz diplomat
Lord Elgin tarafından İngiltere'ye götürülmüştü.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Sümerolog-Tarihçi Prof. Dr. Lütfi Gürkan
Gökçek, Kayseri Kültepe Ören Yeri'nde yapılan kazılarda bulunan kil tabletlerin 4 bin yıl öncesine ışık tuttuğunu söyledi

Sergiler sokakta kalmadı
Hatta Hasan Çelebi ise sergiye ev sahipliği yaptığı için Ümraniye
Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Belediyeler olmasaydı sanatçılar sergi
açacak yer bulamazdı. Belediyelerin salonları olmasa sergiler hep
sokakta kalırdı. Onun için bu hizmeti tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşayan insan hazinesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen ebru sanatçısı Ahmet
Hikmet Barutçugil, en büyük hayalinin dünyanın ilk ebru müzesini İstanbul'da kurmak olduğunu söyledi
Yüksek öğrenimi döneminde ebru sanatıyla
tanışan Barutçugil, üniversiteden tekstil desi-
natörü olarak mezun olduktan sonra çalış-
malarını bu sanat üzerine yoğunlaştırdı.
Literatüre "Barut Ebrusu" olarak geçen ebru
türünü bulan Barutçugil, sanatını tanıtmak ve
yaymak amacıyla yurt içi ve yurt dışında 120
kişisel ve 125 karma sergi ile çok sayıda kurs,
seminer, konferans ve uygulamalı ebru göste-
rimi ile sanat terapileri gerçekleştirdi. Hikmet
Barutçugil’in "Renklerin Sonsuzluğu", "Suyun
Renklerle Dansı" ve "Suyun Rüyası Ebru"
başta olmak üzere 42 kitabı bulunuyor. Ba-
rutçugil, kağıt, kumaş, seramik, cam, ahşap
gibi malzemeler üzerine ebru çalışmalarına
devam ederken, hat, tezhip, minyatür, cilt gibi
diğer geleneksel sanatlarla ilgili çalışmalarını
da sürdürüyor. Osmanlı döneminde yaptırı-
lan tarihi konağındaki "Ebru evi"nde AA mu-
habirine açıklama yapan Barutçugil, ebru
sanatını, aldığı ödülü ve projelerini
anlattı."Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazı-
nın eski şaheserlerine bakarken büyüleyici bir
güzellik gördüm, o anda ebrunun güzelliği
gönlüme düştü." diyen Barutçugil, o günden
bu yana ebru sanatından hiç kopmadığını
söyledi. Ebrunun "su yüzü resmi" olduğunu
belirten Barutçugil, "Boyalar su üstünde yü-
züyor, suyun akışkanlığıyla birtakım şekiller
alıyor ve daha sonra kağıda aktarılıyor. Ebru

yapımıyla ilgili bir fikrim olmadığı için de-
neme yanılma yoluyla yıllarca araştırdım.
Elime geçen boyaları suyun üstünde yüzdü-
rüp onları kağıda aktarmaya çalıştım. Ebruyu
ilk gördüğüm anda onun içinde bir dinamiz-
min olduğunu hissettim. Deneme ve yanılma
sonunda daha önce hiç yapılmamış, bam-
başka ebrular ortaya çıktı." ifadelerini kul-
landı.

İlahi güzellik anlayışı var

Ebrunun iki yüzü bulunduğunu; görünen ta-
rafında boyalı kağıt, görünmeyen tarafında
ise gizli güzellikler olduğunu ifade eden Ba-
rutçugil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ebrunun
görünmeyen tarafında, bir ilahi güzellik ara-
yışı var. Eski ebru ustalarında, bu ilahi güzel-
lik arayışının daha ağır bastığını görüyorum.
Burada insan bir sanatla uğraşırken, aklına
kötü bir şey gelmiyor. Sanatla uğraştığı veya
seyrettiği anda, kendi iç ve dış dünyasıyla ilgili
hiçbir sıkıntı, üzüntü aklına gelmiyor. Bu da
günümüz tabiriyle bir 'reset atmak' oluyor.
Aristo bunu "Dimağın arınması" olarak açık-
lamış. İstanbul gibi bir metropolde yaşayan
insanlar, bu kadar olumsuz etki altında yoru-
luyor. Bu stresten bir arınmaları lazım. Ebru
derslerimizin kurallarından biri de sürekli
olumlu düşünmek. Su hakikaten mucizevi bir
şey. Olumlu düşünmeyen biri ebru yapmaya

başladığında o su bunu anlıyor ve ebru olmu-
yor." Çağdaş eserlerinde İstanbul'u resmetti-
ğini ve şu anda Azerbaycan'la ilgili bir
projenin hazırlığı içinde olduğunu dile getiren
Barutçugil, ilhama ve gelen taleplere göre
eserler ürettiklerini aktardı.

30 sene evvel bilmezdim

"Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü almaktan
mutluluk duyduğunu belirten Barutçugil,
"Ebru eski dönemlerde kaybolmak üzere olan
bir sanat dalıydı. Ebru sanatının böyle bir
ödül alacağını, bundan 25-30 sene evvel
hayal bile edemezdim." diye konuştu. Os-
manlı sultanlarının hepsinin mutlaka bir
sanat eğitiminden geçtiğine, hat ve ebru sa-
natlarıyla ilgilendiklerine değinen ve 1475 ta-
rihli, en eski ebrunun Topkapı Sarayı'nda
sergilendiğini hatırlatan Barutçugil, Tanzimat
Dönemi'nden itibaren Batı'ya özenildiğine ve
geleneksel kültürden uzaklaşıldığına dikkati
çekti.

Temel prensip ulusal olmak

Barutçugil, şöyle devam etti: "Türkiye uluslar-
arası olmak isteyen bir ülke. Sanatta ve kül-
türde uluslararası olmanın ilk ve temel
prensibi, önce ulusal olmaktan geçer. Güneş
balçıkla sıvanmaz. Ebru sanatı bir dönem
ihmal edildiyse de şimdi gün yüzüne çıktı. 500

yılda 5 kişi saydığımız bir geçmişte, bugüne
baktığımızda ebruyla uğraşanların sayısının
15 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Bunların
içinde çok iyi birkaç yüz usta yetişti ve onlar
da öğrencilerini yetiştiriyor. Ebru 'Türk kağıdı'
adıyla Avrupa'ya gitti. Geçen 40 sene içinde
60 ülkeye gittim ve onların sanat okullarında
dersler, konferanslar ve seminerler verdim.
Ebru kelimesi, çok şükür, dünyanın her ye-
rinde kullanılır hale geldi. Bu, ülkemiz ve sa-
natımız adına sevindirici bir durum."
Geleceğe dair en büyük hayalinin bir ebru
müzesi kurmak olduğunu ifade eden Barut-
çugil, "Dünyada bir ebru müzesi yok. İstiyo-
ruz ki, ebru sanatının merkezi İstanbul'da bu
müze olsun. Gelecekte en büyük planım
budur. Ebru; evinde anılan, bilinen ve tanınan
bir hale, çok şükür geliyor." şeklinde konuştu. 

İngiliz hükümeti, tarihi eserlerin
menşe ülkelere iadesinin Brexit
sonrası Avrupa Birliği ile yapılacak
ticaret anlaşmasının bir parçası
olamayacağını açıkladı

Lütfi
Gürkan

İsmet
Yıldırım
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THy Avrupa Ligi'nin 25'inci haftasında
Fenerbahçe Beko sahasında İspanya
temsilcisi Real Madrid'e 94-65 mağlup
oldu. Bu sonuçla sarı lacivertliler lig-
deki 14'üncü yenilgisini alırken, Real

Madrid 19'uncu galibiyetini elde etti.
THY Avrupa Ligi'nin 26'ncı haftasında
Fenerbahçe Beko, 28 Şubat Cuma
günü TSİ 23.00'te Valencia Basket dep-
lasmanına konuk olacak.

FenerBAhçe BASKeTBoLdA MAğLup oLdu
İsmail Kartal 

istifa edecek mi?

B eşiktaş ile Trabzonspor,
Süper Lig'de bu akşam İstanbul'da yapa-
cakları maçla 130. kez karşı karşıya gele-

cek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim
1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan
129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trab-
zonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine
üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 177
golüne, bordo-mavililer 143 golle karşılık verdi.
Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı
son 16 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İki
takım arasındaki son 16 randevuda siyah-be-
yazlılar 7, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 6 mü-
sabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor,
söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağus-
tos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da
Trabzon'da 2-1, bu sezonun ilk yarısında evinde
4-1'lik skorlarla aldı. Bordo-mavili ekip, raki-
biyle yaptığı son 13 lig maçında da kalesini gole
kapatamadı.

Ligde de Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan
maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-be-
yazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 93
lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibi-
yet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Ligde Beşiktaş'ın attığı 132 gole, Trabzonspor
105 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında
Trabzon'da oynanan lig maçını ev sahibi ekip 4-
1 kazandı. Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki
en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstan-
bul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.
Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve
2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-
0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki
en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Anka-
ra'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık so-
nuçla elde etti.

Beşiktaş daha üstün 

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine
büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da
resmi ve özel 63 kez karşı karşıya geldi. Siyah-
beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan
galip ayrıldı, taraflar 18 maçta ise eşitliği boza-
madı. İstanbul'da Beşiktaş 101, Trabzonspor ise
47 gol attı. Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-
2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında
Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0
kazandı.

İstanbul'daki lig maçları

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlü-
ğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım
arasında İstanbul'da toplam 45 maç oynandı.
Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor
kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Siyah-beyazlıların 71 golüne karşılık, bordo-
mavililer 37 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki
lig maçı 2-2 tamamlandı. Beşiktaş, ev sahibi
ekip sıfatıyla yaptığı son 15 lig maçında Trab-
zonspor'u sadece 4 kez yenebildi. Bordo-mavili-
ler, deplasmanda son 15 lig maçından 5'inde
Beşiktaş'ı yendi, 6'sında berabere kaldı, 4 kez sa-
hadan puansız ayrıldı.

Bordo-mavililer engeli aşmak istiyor

Geçen hafta sahasında Demir Grup Sivass-
por'u 2-1 mağlup ederek 298 hafta sonra lider-

liğe yükselen bordo-mavililer, zir-
veden kopmak istemeyen rakibini

mağlup ederek şampiyonluk yolunda
önemli bir engeli aşmak istiyor. Vo-

dafone Park'ta saat 20.00'de baş-
layacak karşılaşmayı hakem

Fırat Aydınus yönetecek.

Büyük maçlarda 
bileği bükülmedi

Trabzonspor, bu sezon "üç
büyük" rakibi karşısında 5.
maçına çıkacak. Karadeniz

ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, 2
beraberlik alarak mağlup ol-

madı. Bordo-mavililer, ligin ilk
yarısında Fenerbahçe ile deplas-

manda, Galatasaray ile sahasında 1-1
berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik

skorla geçti. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oyna-
dığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım kar-
şısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon
söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sür-
dürdü.

377 gün önce son yenilgi

Trabzonspor; Galatasa-
ray, Fenerbahçe ve
Beşiktaş'a karşı
sahadan 1 yıl-
dır yenik ay-
rılmıyor.
En son
geçen
sezon
ligin 21.
hafta-
sında, 10
Şubat'ta
İstanbul'da
Galatasa-
ray'a karşı 3-1
kaybeden bordo-
mavililer, rakipleri
karşısında son yenilgisini
377 gün önce aldı. Trabzonspor,
dış saha yenilgisini ise 151 gün önce Demir
Grup Sivasspor karşısında yaşadı. 23 Eylül
2019 tarihinde oynanan karşılaşmadan 2-1'lik

yenilgiyle ayrılan bordo-mavili-
ler, bu sezon sadece Sivas
deplasmanında 3
puan bıraktı.
Trabzonspor,
bu karşılaşma-
nın ardından
oynadığı 6 dış
saha maçında 5
galibiyet, 1 bera-
berlik aldı.

Galibiyet serisi 7'ye çıkacak

Trabzonspor, Beşiktaş maçından gali-
biyetle ayrılması halinde galibiyet se-
risi 7 maça çıkacak. Bordo-mavililer,
İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo
Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe,
Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor
maçlarından galibiyetle ayrılmayı başardı.
Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ay-
rılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11
maçlık galibiyet serisinin ardından 15 sezon
sonra en uzun serisini yakalayacak. Trabzons-
por'da zorlu karşılaşma öncesi kart cezalısı Obi

Mikel forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde,
Nwakaeme, Hosseini, Campi, Pereira

ve Guilherme kart sınırında bulu-
nuyor.

Trabzonspor yenilmedi

Teknik direktör Sergen
Yalçın yönetiminde Çay-
kur Rizespor ve Gazian-
tep FK'yi yenen
siyah-beyazlı takım,
geçen hafta Medipol Ba-
şakşehir'e deplasmanda

1-0 mağlup oldu. Ligde
11 galibiyet, 3 beraberlik ve

8 yenilgiyle 36 puan topla-
yan Beşiktaş, bir maç eksiğiyle

8 puan önünde bulunan Trab-
zonspor’u yenerek zirve umutlarını

gelecek haftalara taşımaya çalışacak.
Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor, Fener-
bahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park'ta yap-
tığı maçlarda yenilmedi. Bu 3 takımla yeni
stadında 10 kez karşı karşıya gelen siyah-be-

yazlı ekip,
beşer galibiyet

ve beraberlik aldı.
Rakiplerine söz konusu maçlarda 20 gol atan
Beşiktaş, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor
ve Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta üçer kez
konuk eden siyah-beyazlılar, birer galibiyet ve
ikişer beraberlik aldı. Galatasaray ile evinde 4
kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 3 defa
üstünlük sağlarken, bir karşılaşmayı beraber-
likle tamamladı.

Zorlu periyodun ikinci maçı

Beşiktaş, zorlu periyodun ikinci maçını Trab-
zonspor ile yapacak. Geçen hafta zirvenin id-
dialı takımlarından Medipol Başakşehir'e 1-0
mağlup olan siyah-beyazlı ekip, yarınki karşı-
laşmanın ardından gelecek hafta ligin bir başka
iddialı ekibi Aytemiz Alanyaspor'a konuk ola-
cak. Ligin 25. haftasında MKE Ankaragücü ile
evinde karşılaşacak Beşiktaş, sonraki hafta Ga-
latasaray deplasmanına çıkacak.

Gökhan Gönül oynayabilecek

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası biten
Gökhan Gönül, yarınki zorlu karşılaşmada
görev alabilecek. Tecrübeli oyuncu, cezası ne-
deniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında
görev alamamıştı. DHA

FIRTINA MI
KARTAL MI?

Beşiktaş ile Trabzonspor,
Süper Lig'de bu akşam
İstanbul'da yapacakları 

maçla 130. kez karşı 
karşıya gelecek

Beşiktaş'ta zorlu maç takvimi döneminde 6
oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak

yılmaz, atiba Hutchinson, Caner Erkin, Geor-
ges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve tyler

Boyd, trabzonspor maçında kart gördükleri
takdirde, gelecek haftaki aytemiz alan-

yaspor karşılaşmasında cezalı
duruma düşecekler.

6 oyuncu sarı 
kart ceza sınırında

trabzonspor'un gol bakımından gü-
vencesi alexander sörloth olacak.

ligde 17 golle gol krallığı yarışında ilk
sırada yer alan Norveçli oyuncu, 

Fenerbahçe, Beşiktaş ve 
Galatasaray maçlarında da 

gol atmayı başardı.

Kozu Sörloth

siyah-beyazlılarda adem ljajic hastalığı
nedeniyle tedavi altına alınırken, Doruk-

han toköz de bireysel çalışmalarını
sürdürüyor. Bu iki oyuncunun ya-

rınki mücadelede forma giy-
mesi beklenmiyor.

Ljajic hasta 
Dorukhan sakat
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Cengiz eden bulur dedi!
Galatasaray

Başkanı Mustafa
Cengiz, 

Fenerbahçe
Başkanı Ali Koç'un

yaptığı basın
toplantısında

yaptığı açıklamalar
hakkında, 

“Geçen sene 
Kasım ayında

‘Ligimizde 
hakemler hata

yapacaktır, hatalar
hep olacaktır da

çünkü hakemlerde
insandır’ söylemi

var. Bu söyleme
sonuna kadar

katılıyorum ama
bunları yazdıktan
sonra hakemlere
saldıramazsınız”

dedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,
türk telekom stadyumu’nda düzenlenen
imza töreni sonrasında basın mensupla-
rına gündeme dair açıklamalarda bu-
lundu. Fenerbahçe Başkanı ali Koç’un dün
yaptığı basın toplantısının tamamını izledi-
ğini söyleyen Mustafa Cengiz, “ali Koç’u
iki saat aralıksız izledim. Başında yapı-
lan 7 dakikalık videoyu da izledim, il-
gili kulübün sitesinde o videoyu
bulamadım. İki saati dinlediğimde
aklımda şu kaldı: ‘Pazar günü türki-
ye’de önemli bir derbi var. Ne yapa-
rım, ederim bu hakemi nasıl etkilerim,
topluma mağdur olduğumu gösterip
nasıl o ortamı, hakemi türkiye Futbol
Federasyonu’nu (tFF) etkileyerek o
maçı alırım’ şeklinde bir algı
hissettim.  Bir maçı
kazanmak için
değerli bir ku-
rumu, onun
içindeki yöne-
tim kurulu
üyelerini
zan al-
tında
bırak-

mak, tüm bir hakem camiasını zan altında
bırakarak maçı kazanıp ne elde edebilirsi-
niz. Ben, o hakemin bizim lehimize ufacık
bir hata bile yapılmasını asla istemem.
Böyle bir zafer bizden uzak dursun. Bir
maçın gidişatını etkilemek için saatlerce

konuşmak hiç doğru değil.
Bir maçı kazanabilirsi-

niz. ama geçmişte bir
yan hakemin başına
gelen maddeden do-
layı maç ertelen-
medi, 1 saat

beklendi ve maç
sonra başladı. O maçı
ertelemeyen hakem,

türk
fut-

boluna ne kadar kötülük kattı bilemiyoruz.
O maçı ertelemeyerek türk futbolunda ey-
yamcılığı, korkaklığı ortaya çıkardılar”
diye konuştu.

Kulüpler Birliği'nin açıklamasını
anımsattı

Hakemlerin adil ve cesaretli olması gerek-
tiğini ifade eden Cengiz, “Ben hakemler-
den cesaret istiyorum. Geçen sene Kasım
ayında yapılan ve Galatasaray’a karşı ya-
zılan o Kulüpler Birliği açıklamasında, 17
kulübün, bunun editörü de
bugün hakemlerden şi-
kayet eden arkada-
şımız. ‘ligimizde
hakemler hata
yapacak-

tır, hatalar
hep ola-

caktır da
çünkü hakem-

lerde insandır’ söy-
lemi var. Bu söyleme

sonuna kadar katılıyorum ama
bunları yazdıktan sonra hakemlere saldı-
ramazsınız. yıpranmış, tartışılan hale gel-
miş hakemlerin sahneden çekilmesini
istedik, hala istiyoruz. son Kulüpler Birliği
toplantısında da bunu dile getirdik. Genç

hakemler istiyorum, hata yapacaklar ise
onlar yapsın. Gördüğünü çalsın, adalet
dağıtmasın, adil olsun. Eyyamcılık yapma-
sın, onun da bir yaşamı, ailesi var. Biz
onun genel kabullenebilir olmasını istiyo-
ruz. Collina gibi olmasını istiyoruz. tabii
bir hayal ama ben genç hakemlerimizin
bu seviyeye geleceğine inanıyorum. Cesa-
retli ve adil olun. Herhangi bir takım tuta-
bilirsiniz ama adalet dağıtma. takımlara
adil, eşit ol. Hakemler bizim kardeşimiz,
rakiplerimizin olduğu gibi” şeklinde ko-
nuştu.

Fenerbahçe taraftarı ve camiası
centilmendir

Fenerbahçe tarafından derbi öncesi bir
karşılanma beklemediğini söyleyen Cen-
giz, “Ben iki yıldır oraya gidiyorum, hiç
karşılandığımı hatırlamıyorum. Bir olum-
suzluk yaşamadım Fenerbahçe taraftarı
ve camiası centilmendir. Biz herhangi bir
takım bize karışırsa cevabını veririz, yoksa
durup dururken kimseye karışmayız. Biz
herhangi bir karşılanma beklemiyoruz. İki
yıl önce onları yemeğe davet ettik, katıl-
madılar. loca istediler onu da verdik.
Onlar verirler mi, vermezler mi bilmiyo-
rum. ama ben her karara saygı duyarım”
diye konuştu.

ÇAyKurRizespor Teknik Direktörü İsmail
Kartal, istifa çağrılarına yanıt verdi. Tecrü-
beli teknik adam, “Sürekli birileri 'Kim oy-
nuyor? Hoca ne zaman gidiyor? Yönetim
ne zaman istifa ede-
cek?’ diye konuşuyor.
Ama burada asil olan
Rizespor ise sesimizi
hep birlikte yükseltmeli
ve el ele tutuşmalıyız”
dedi. Çaykur Rizespor,
Süper Lig'in 23'üncü
haftasında pazartesi
günü evinde oynaya-
cağı Medipol Başakşe-
hir maçı hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavililerde antrenman öncesi basın
mensuplarının sorunların yanıtlayan tek-
nik direktör İsmail Kartal, Gaziantep maçı
sonrası sosyal medya üzerinden taraftarın
istifa çağrılarına tepki gösterdi. Kartal,
kimsenin aleyhlerinde verilen hatalı 
kararları konuşmadığını belirtti.

İki teker üstünde
hedef başarı 

AK PArTi Sakarya Milletvekili ve Dünya
Supersport Şampiyonu eski milli motosik-
letçi Kenan Sofuoğlu, İstanbul Motobike
2020 açılışında basın mensuplarına açıkla-
malarda bulundu. 2020 sezonunun bere-
ketli olması
temennisinde
bulunan 
Sofuoğlu,
“Her yıl mo-
tosiklet fua-
rıyla birlikte
motosiklet
federasyonu-
nun açılışı olur. Bugün burada yine sezonu
açıyoruz. Bugün yanımda Toprak var. Az
sonra Avustralya’ya ilk yarışı için gidecek.
Öteki tarafımda motosiklet şovu alanında
bizi teslim eden Birkan var. Bir çok sporcu-
muz daha var. Umut ediyorum ki 2020 yılı
bereketli ve hayırlı olur. Geçen sene ÖTV
indiriminden sonra güzel bir sene geçirdik.
Motosiklet satışının otomobil satışını geç-
tiği dönemler oldu yıl içerisinde” dedi.

Dört dörtlük 
Kaf Kaf

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta art arda
4'üncü galibiyetini Kemerspor 2003 dep-
lasmanında 2-1'lik skorla alan Karşıyaka,
40 puana ulaşarak 4'üncü sıradaki yerini
korudu. Teknik direktör Soner Tolungüç
yönetiminde bu sezon ikinci kez 4'te 4
yapan yeşil-
kırmızılı ekip,
Play-Off hat-
tına iyice yer-
leşirken son
10 maç ön-
cesi zirve ya-
rışından
kopmadı. Kocaelispor'un 23 maçta 52 pu-
anla liderliğini koruduğu grupta rakibini 1
maç eksiğiyle 12 puan geriden takip eden
Kaf-Kaf, kalan haftalarda Play-Off'u ga-
rantileyip üstündeki takımların takılmasını
beklemeyi hedefliyor. Grupta 4 gün arayla
oynadığı ikinci sınavda Kemerspor'un kili-
dini ilk yarıda açan İzmir temsilcisi ileri-
deki maçlara odaklandı.

Mustafa
Cengiz
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu

BASAKSEHIR UZDU!
Igor ile 
yollar ayrıldı

K arşılaşmada Portekiz eki-
bine galibiyeti getiren golleri
3'üncü dakikada Coates,

44'üncü dakikada Sporar ve 51'inci
dakikada Vietto atarken, İstanbul
Başakşehir'in tek golünü ise 77'nci
dakikada penaltıdan Edin Visca
kaydetti. Turun rövanş maçı 27
Şubat Perşembe günü saat 20.55'te
oynanacak. 3'üncü dakikada Spor-
ting öne geçti. Sağ kanattan Acuna
tarafından kullanılan korner atı-
şında altıpas içinde Coates topa
dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla
buluştu: 1-0. 6'ncı dakikada gelişen
Sporting atağında Cabral'ın sa-
vunma arkasına gönderdiği topla
buluşan Sporar'ın vuruşu yan ağ-
larda kaldı. 14'üncü dakikada ev
sahibi ekip tehlikeli geldi. Bola-
sie'nin savunma arkasına gönder-
diği ara pasta topla buluşan
Cabral'ın vuruşunda kaleci Mert
Günok meşin yuvarlağı kornere
çeldi.

1 gol ofsayt sayıldı

15'inci dakikada Sporting, sol ka-
nattan Vietto ile korner kullandı.
Oluşan karambolde top son olarak
Sporar'ın önünde kaldı. Sloven
forvetin vuruşunda kaleci Mert
topu çeldi ardından Başakşehir sa-
vunması meşin yuvarlağı uzaklaş-
tırdı. 21'inci dakikada ev sahibi
ekipte Ristovski'nin sağ kanattan
ortasında savunma topu karşıladı.
Uzaklaşan top ceza sahası dışın-
daki Vietto'nun önünde kaldı.Ar-
jantinli oyuncunun yaptığı sert
vuruşta kaleci Mert meşin yuvar-
lağı kornere çeldi. 26'ncı dakikada
Sporting, Cabral ile golü buldu.
Savunma arkasına gönderilen
topta kaleci Mert Günok ile karşı
karşıya kalan Sporar'ın vuruşu di-
rekten döndü. Sporar'ın direkten
dönen topunu Cabral tamamladı
ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi
ancak pozisyon ofsayt gerekçesi ile
sayılmadı. 30'uncu dakikada İstan-

bul Başakşehir'in sağ kanattan ge-
liştirdiği atakta Edin Visca ortasını
yaptı son anda Demba Ba gelme-
den araya giren Ristovski meşin
yuvarlağı kornere gönderdi. 31'inci
dakikada gelişen Sporting ata-
ğında Jovane Cabral'ın savunma
arkasına pasını gönderdi. Topla
buluşan Vietto'nun ceza sahası sol
çaprazından yaptığı vuruşta kaleci
Mert Günok gole izin vermedi.
44'üncü dakikada Sporting farkı
ikiye çıkardı. Vietto pasını sağ ka-
nattaki Ristosvki'ye gönderdi. Ris-
tovski'nin ortasında ceza sahası
içinde topla buluşan Sporar'ın
yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Spor-
ting'in üstünlüğüyle tamamlandı:

Müsabaka 3-1 bitti

51'inci dakikada Sporting farkı 3'e
çıkardı. Yannick Bolasie'nin pasıyla
savunma arkasına sarkan Luciano
Vietto, kalelci Mert Günok'un üze-
rinden topu ağlarla buluşturdu: 3-
0. 60'ıncı dakikada İstanbul
Başakşehir tehlikeli geldi. Sol ka-
nattan gelişen atakta İrfan Can
yerden ceza sahasına pasını gön-
derdi. Topla buluşan Visca'nın sert
vuruşunu kaleci Maximiano kor-
nere çeldi. 76'ncı dakikada İstan-
bul Başakşehir penaltı kazandı.
Demba Ba, Luis Neto'nun müda-
halesi ile ceza sahası içinde yerde
kaldı ve hakem Anthony Taylor,
beyaz noktayı gösterdi. 77'nci da-
kikada penaltıda topun başına
geçen Edin Visca meşin yuvarlağı
ağlara gönderdi: 3-1. 83'üncü da-
kikada hızlı gelişen Sporting ata-
ğında Bolasie'nin ceza sahasına
girmeden yaptığı sert vuruş üst
kale direğinden oyun alanına geri
döndü. 90+3'üncü dakikada geli-
şen Sporting atağında Plata'nın
ceza sahası dışından yaptığı vu-
ruşta kaleci Mert gole izin ver-
medi. Müsabaka 3-1'lik skorla
sona erdi. DHA

Crivelli cezalı duruma düştü
İstanbul Başakşehir'in Fransız
forvet oyuncusu Enzo Crivelli,
Sporting ile oynanan UEFA Av-
rupa Ligi son 32 turu ilk karşılaş-
masının 57'nci dakikasında
gördüğü sarı kartla cezalı du-
ruma düştü. Crivelli, İstanbul Ba-
şakşehir'in 27 Şubat Perşembe

günü Sporting'i konuk edeceği
rövanş müsabakasında forma gi-
yemeyecek. Öte yandan Portekiz
temsilcisinde sarı kart gören Luis
Neto da cezalı duruma düştü ve
önümüzdeki hafta oynanacak rö-
vanş karşılaşmasında forma
giyme hakkını kaybetti.

Bakan goalball oynadı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM)
sporcularını ziyaret ederek, Tokyo 2020 hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, Tokyo Paralimpik
Oyunları'na takım halinde ilk kota alma hakkı elde eden Kadın Goalball Milli Takımı ile de goalball oynadı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, 2020
Tokyo Olimpiyat Oyunları’na ha-
zırlanan Ankara Türkiye Olimpiyat
Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcu-
larını ziyaret etti. Kasapoğlu, An-
kara Eryaman’da bulunan Türkiye
Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ni ziya-
retinde ilk olarak Goalball Kadın
Milli Takımı sporcularının antren-
manını takip etti. Tokyo 2020 Para-
limpik Oyunları'na takım halinde
ilk kota alma hakkı elde eden
Kadın Goalball Milli Takımı,
Bakan Kasapoğlu'nu tezahüratlar
eşliğinde goalball oynamaya davet
etti. Sporcuların davetini geri çevir-
meyen Bakan Kasapoğlu, sahaya
çıkarak milli sporcularla goalball
oynadı. Maçın ardından sporcu-
larla sohbet eden Bakan Kasa-
poğlu, millilerle hatıra fotoğrafı
çektirdi. Milliler, Bakan Kasa-
poğlu’na 2019 yılında ulaştıkları
Avrupa şampiyonluğunun hikaye-
sini anlattı.

Yüzücülerin 
antrenmanına ziyaret 

Bakan Kasapoğlu daha sonra milli
yüzücülerin antrenman yaptığı
olimpik havuza geçerek, Tokyo
2020 Olimpiyatları’na kota alan
sporculardan Merve Tunçel ve

Beril Böcekler ile sohbet etti. Milli-
lerin çalışmaları hakkında bilgi
alan Bakan Kasapoğlu, bir süre an-
trenmanı izledikten sonra havuz-
dan ayrıldı. Bakan Kasapoğlu’nun
Ankara TOHM ziyaretinde sonraki
durağı, Tokyo 2020 hazırlıklarına

devam eden Atıcılık Milli Takımı
sporcuları oldu. Millilerle tek tek il-
gilenerek sohbet eden Bakan Kasa-
poğlu, sporcularla hatıra fotoğrafı
çektirdi. Halter Milli Takımı’nı da
ziyaret eden Kasapoğlu, milli spor-
culardan çalışmaları hakkında bilgi

aldı. Ankara Türkiye Olimpiyat
Hazırlık Merkezi ziyaretinde son
olarak milli eskrimcilerin antren-
manını izleyen ve antrenman son-
rası sporcularla sohbet eden Bakan
Kasapoğlu, daha sonra merkezden
ayrıldı.  DHA

Milliler galibiyet istiyor
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Hollanda kağıt üzerinde
bilindik bir ekip değil, bir basketbol ekolu değil. Bundan dolayı tabii tanınmıyor.
Ama biz üzerinde çalışıyoruz. Aslında bizi çok zor bir maç bekliyor. Belki isim olarak
değil ama sahada enerji olarak, atletizm olarak çok ciddi bir rakibimiz olacak” dedi

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampi-
yonası Elemeleri'nde bugün Hollan-
da’yı konuk edecek A Milli
Basketbol Takımı’nda Ufuk Sarıca
basın mensuplarına açıklamalarda
bulundu. Hollanda’nın çok bilindik
bir ekip olmadığını belirten Ufuk
Sarıca, “Hollanda kağıt üzerinde bi-
lindik bir ekip değil, bir basketbol
ekolu değil. Bundan dolayı tabii ta-
nınmıyor. Ama biz üzerinde çalışı-
yoruz. Aslında bizi çok zor bir maç
bekliyor. Belki isim olarak değil ama
sahada enerji olarak, atletizm olarak
çok ciddi bir rakibimiz olacak. Özel-
likle uzun zamandır beraber oynu-
yorlar. Geçen sene gösterdikleri
performans iyi. Özellikle Litvanya
ile oynadıkları iki maç ve Polonya ile
oynadıkları maçlar çok enteresan. O
yüzden sahada çok çalışkan olmalı-
yız. Asla kontaktan kaçmamamız
gerekiyor. Arka arkaya üç tane an-
trenman yaptık. Elimizden geleni
yapıp bu Avrupa Şampiyonası ele-
melerine kazanarak başlamak en
büyük isteğimiz. İnşallah istediğimiz
gibi her şey yolunda gider” diye ko-
nuştu. NBA ve Euroleague’de görev
alan isimlerin eleme maçlarında oy-
nayamayacak olmalarının genç
oyuncular için bir şans olduğunu
ifade eden Sarıca, “Genç oyuncula-
rın şans bulmaları ve kendilerini
göstermeleri açısından onlar için bu
büyük bir şans, büyük bir avantaj.
Bizler hep diyoruz ki, oyuncu havu-
zumuzu büyütmemiz gerekiyor.
Oyuncu sayımızı ilerletmemiz gere-
kiyor. Euroleague oyuncularımızı ve
NBA oyuncularımızı zaten dahil
edemiyoruz. Oyuncularımızın geçen

sene bazıları geliyordu, bazıları gele-
miyordu. Buğrahan'a da, Sertaç’a
da izin verdik, daha doğrusu yöneti-
mimizin, federasyonumuzun kara-
rıyla Anadolu Efes’in maçı için
takımlarına döndüler. Burada me-
sela Muhsin ve Burakcan ilk kez A
Milli Takım forması giyecek. Tabii
takımlarında daha az oynayan daha
tecrübesiz oyuncularımız var ama
bu bir takım oyunu sonuçta. O bir-
liği ve beraberliği sahaya koyarsak
istediğimiz oyunu ortaya koyup 
sonucu alacağız hep beraber” diye 
konuştu. DHA

Şölen şeklinde bir galibiyet alırız
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli guardı Doğuş Balbay, "Umarım şölen şeklinde güzel bir galibiyet alırız hep beraber kutlarız" dedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA
2021 Avrupa Şampiyonası Elemele-
ri'nde bugün Ankara'da Hollanda ile
mücadele edecek. Milli takımın tecrü-
beli isimlerinden Doğuş Balbay, Demi-
rören Haber Ajansı'na (DHA)
açıklamalarda bulundu. Tecrübeli
guard, Hollanda'nın basketbol ekolü
olan bir ülke olmadığını belirterek, "Biz
onları iyi analiz ettik. Hiç hafife alına-
cak bir takımda değil. O yüzden ciddi-
yetle işimizi yapmamız lazım. Kendi
seyircimiz önünde hazır bir şekilde
çıkıp galip gelmemiz gerekiyor. Uma-
rım antrenmanda uyguladıklarımızı
maça yansıtırız diye düşünüyorum.
Sert bir maç olacak. Bizim de sert baş-
lamamız lazım. Söylediğim gibi hafife
alırsak sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.

Tribünler bize ekstra güç veriyor 

Ankara seyircisinin tribünlerdeki yerini

alacağını vurgulayan Balbay, "Ankara
seyircisi bizi hiç yalnız bırakmıyor, her
zaman yanımızdalar. Hiç şüphem yok
ki bütün tribünler dolu dolu olacak,
coşkuyla bizi destekleyecekler. Bize eks-
tra güç kuvvet veriyorlar. Umarım şölen
şeklinde güzel bir galibiyet alırız hep
beraber kutlarız" diye konuştu.

Larkin basketbola 
değer katacak 

Anadolu Efes'te beraber mücadele et-
tiği Shane Larkin'in milli takıma girme-
sine ilişkin tecrübeli oyuncu şöyle
konuştu: "Shane'in kuşkusuz hepimiz
biliyoruz ne kadar iyi bir basketbolcu
ne kadar iyi bir kişilik olduğunu. Türk
basketboluna değer katacağına şüphe-
miz yok. O da iyileştiğinde aramızda
olacak inşallah. Bence ilerisi için çok
parlak çok iyi oldu. Umarım başarıları-
mızda çok çok katkısı olur."

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursas-
por, orta saha oyuncusu Igor Wan-
derson da Silva ile yolların ayrıldığını
duyurdu. Bursaspor Kulübü'nden ya-
pılan açıklamada, "Profesyonel Fut-
bolcumuz Igor Wanderson da Silva
ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı
ayırmış bulunmaktayız. Igor Wan-
derson da Silva'ya bundan sonraki
spor yaşantısında başarılar diliyoruz"
ifadelerine yer verildi. Sezon başında
takıma katılan Brezilyalı oyuncu, lig
ve kupa dahil 11 maçta forma giyer-
ken, birer gol ve asist kaydetti. 
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Vapur yolcularına müziği hissederek, İstanbul’u sey-
retme fırsatı sunan müzisyenler, Şehir Hatları’nın Kadı-
köy-Beşiktaş, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy ve
Üsküdar-Eminönü vapurlarında, performanslarını ser-

giliyorlar. Şehir Hatları’nın verdiği özel kimlikleri
bulunan müzisyenler, her gün 09.00-24.00 saat-
leri arasında, üç ayda bir değişen ve kurayla

belirlenen hatlarda, günde 3’er saat
çalıp söylüyorlar.

hatlar kurayla 
belirleniyor

corbacıaden corbacıaden

0212 856 0 112 ADRESTEL:
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur
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i lk seçmeler 18 Şubat 2020 Salı
günü yapılmış, Beyaz Masa’ya
kayıt yaptıran 31 müzisyenden,

13 grup ve solist hem enstrüman
çalma hem de şarkı söyleme yete-
neklerini jüri karşısında sergilemişti.
Daha kaliteli müzik hedefiyle açılan
yarışmanın ikinci etabı 24 Şubat

2020 Salı
günü saat
10.00’da, 
Yeni Kadıköy
Vapur İskelesi’ndeki
(Karaköy-Eminönü İske-
lesi) eğitim salonunda yapılacak 
Bu etapta, halen müzisyen havu-
zunda yer alan 82 müzisyen, jüri
karşısına çıkacak. Beyaz Masa’ya

yapılan baş-
vurular önü-

müzdeki ay da
değerlendirilmeye

devam edecek. 20
yaşın üzerinde, sazına

hâkim, konservatuar mezunu ya da
öğrenci olan adaylar tercih edile-
cek.Seçmeler tamamlanınca Şehir
Hatları AŞ’nin müzisyen havuzu ye-

nilenmiş olacak.

3 kişilik juri değerlendiriyor

Değerlendirmelerde bulunan üç kişilik
jüri, Şehir Hatları AŞ İdari ve Sosyal
İşler Sorumlusu ve Vapur Müzisyenleri
Koordinatörü Tunç Baydar, Üsküdar
Üniversitesi öğretim görevlisi Nazım
Çınar ve keman sanatçısı Batuğhan
Çakmak’tan oluşuyor.

Talihsiz
Köpeğin 
talihi döndü

Sahibi tarafından aracın ar-
kasına zincirle bağlanarak sü-
rüklenen sevimli köpek
“Güçlü” hayvansever bir va-
tandaş tarafından sahiplenildi.
Geçtiğimiz günlerde arabanın
arkasına zincirle bağlanmış bir
köpeğin dakikalarca yerlerde
sürüklendiğini gören vatan-
daşlar aracı durdurarak polise
haber vermişlerdi. Büyükçek-

mece Belediyesi Sahipsiz Hay-
vanlar Bakım, Tedavi ve Reha-
bilitasyon Merkezi’nde tedavi
altına alınan talihsiz köpek pa-
tilerinden ve göğsünden yara-
lanmıştı. Büyükçekmece
Belediyesi Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü Veterinerlik Şefliği ta-
rafından tedavisi yapılan
sevimli köpeğe “Güçlü” adı
verilmişti.

AYNUR CİHAN

VapUra
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lazIm
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Kadıköy’de beste
yarışması başladı

KadıKöy Beledi-
yesi tarafından
Türk Sanat Müzi-
ği’ne yeni eserler
kazandırmak, bes-
tecileri özendirmek
ve motive etmek
amacı ile düzenle-
nen “Türk Sanat
Müziği Beste Yarış-
ması 2020” başvu-
ruları başladı. 19
yıldır düzenlenen
yarışma, Kadıköy
Belediyesi Gönüllü
Eğitim ve Danışma
Merkezi işbirliği ile
gerçekleştiriliyor. Başvurularda
eserlerin daha önce hiçbir yarış-
maya katılmamış, hiçbir yerde
icra edilmemiş, internet orta-
mında paylaşılmamış, basılı ola-
rak yayımlanmamış ve tek sesli,
şarkı formunda bestelenmiş ol-
ması, yeni ve orijinal olması öl-
çütleri aranıyor. Her bestecinin
en fazla 3 eserle katılabileceği, 3 –
6 dakikalık sürelerle sınırlı olacak
eserler için son başvuru tarihi 15
Nisan Çarşamba.

Eser sahipleri ödül alacak

Yarışmanın ödül töreni 15 Mayıs
Cuma saat 20.00’de Kadıköy Be-
lediyesi Evlendirme Salonu’nda
gerçekleşecek. Törende ön seçici

kurul tarafından belirlenen eser-
lerin bestecileri, yorumcularıyla
birlikte sahnede performanslarını
sergileyecek. Jürinin aynı gece
değerlendirme yaparak sonuçları
açıklayacağı törende, halkın da
yapacağı oylamayla İzleyici Özel
Ödülü verilecek. İlk 3’e giren eser
sahiplerine çeşitli para ödülü ve-
rilecekken, finale hak kazanan 10
eser sahibi plaketle onurlandırıla-
cak. Katılımcılar, yarışma şartna-
mesini Osmanağa Mahallesi,
Hasırcıbaşı Caddesi No: 2 Kadı-
köy’de bulunan Kadıköy Beledi-
yesi Gönüllü Eğitim ve Danışma
Merkezi’nden veya Kadıköy Be-
lediyesi web sayfasından temin
edebilir. CENGİZ ALÇAYIR

Kadıköy Belediyesi’nin 19.'sunu düzenlediği Türk Sanat Müziği Beste
yarışması başvuruları başladı. Türk Sanat Müziği’ne yeni eserler
kazandırmayı amaçlayan yarışmaya son katılım tarihi 15 Nisan 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, vapur müzisyenlerine 
yenilerini eklemeye devam ediyor. Vapurlardaki müzik kalitesini artırmak amacıyla

düzenlenen yarışmada, Beyaz Masa üzerinden yapılan başvuruların ardından,
müzisyen havuzundaki müzisyenlerin performansları değerlendirilecek


