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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle
İstanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle
11 bin baskı 
yaparak, geniş
kitlelere ulaş-
mayı başardı. 

SAYFA 4

Beklenen deprem
ve gerçekler

Oktay APAYDIN SAYFA 5

Şapkadan 
tavşan çıkmıyor

Özgür TOPUZ SAYFA 9

Savaş öyle ya da
böyle bitecek!

Ali TARAKCI
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Çin’in Wuhan kentinde ilk
olarak görülen yeni tip Co-

rona virüsünün görüldüğü ülke sa-
yısı 30’a yaklaştı. Virüse maruz
kalan 76 bin 775 kişinden 2 bin
361’inin hayatını kaybettiği belir-
tildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
virüsün Türkiye’de görülmediğini
açıkladı. Ancak, sınır komuşusu
olduğumuz İran’da şu an itibariyle

18 kişide tespit edilen Covid-19’un
5 can aldığı açıklandı. Yaşanan bu
ölümlerin ardından İranlı mevki-
daşıyla görüşen Sağlık Bakanı
Koca, sınır kapılarında tedbir al-
dıklarını duyurdu. Bu arada Ri-
ze'de bir kişide Corana virüsü
tespit edildiği ve Trabzon'daki
araştırma hastanesinde karantiya
alındığı iddia edildi. 

ç
RİZE’DE BİR KİŞİDE VİRÜS OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İran, Mısır, İsrail. BAE, Al-
manya ve Fillandiya'da baş-

gösteren virüs, Sağlık Bakanlığını
harekete geçirirken sınır kapılarına
ateş ölçer ve termal kamera yerleş-
tirildi. Türkiye'ye İran üzerinden
giren göçmenler için de sıkı bir
takip başlatıldı. Özellikle Afganis-
tan ve Pakistan'dan gelen göçmen-
lerin İran üzerinden Türkiye'ye

giriş yaptıkları vurgulandı. Bu se-
beple, İran’da görülen yeni tip Co-
rona virüsünün kaçak göçmenler
yoluyla ülkemize sıçrama ihtima-
lini artırması endişeye sebep oldu.
Göç İdaresi verilerine göre, geçtiği-
miz yıl tüm illerde yapılan çalışma-
larda 201 bin 437 Afgan, 71 bin
645 Pakistanlı, 8 bin 753 kaçak
İranlı yakalandı. I SAYFA 9
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ATEŞ ÖLÇER VE TERMAL KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

SANS ESERI YASIYORUZ!
Bağdat Caddesi'nde alkollü olduğu belirlenen sürücü kaldırıma çıkarak bankta oturan nişanlı
çifte çarptı. Berkehan Bulgurcu ve Cansu Safi yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor

Bağdat Caddesi'nde yine bir tarfik
magandası dehçet saçtı. Alkollü

olan sürücü direksiyon hakimiyetini kay-
bederek kaldırıma çıktı. O sırada hiçbir
şeyden habersiz bankta oturan çift araba-
nın altınada kaldı. Berkehan Bulgurcu ile
ağır yaralanan Cansu Safi'nin nişanlı ol-
duğu öğrenildi. Safi'nin hastanede yoğun
bakımda tedavisinin devam ediyor.  Al-
kollü olduğu belirlenen sürücü Muham-
med Enes Altun'un sevk edildiği adliyede
işlemleri sürüyor. Kazanın ardından araç-
lar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza son-
rası otomobilin çarptığı bankın
parçalandığı, kaldırımın zarar gördüğü ve
bariyerlerin yıkıldığı görüldü. I SAYFA 3
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mene-
men – Aliağa – Çandarlı Otoyolu’nun açılışında

konuştu. yeni darbe söylentilerine sert tepki gösteren
Erdoğan, "Karşımızda çok güçlü bir ittifak var. Gezi
olayları sonrasında olan her şeyin gerisinde bir tuzak
var, bugün de benzer bir durum var. Oyunlara gel-
meyeceğiz, kendi işimize bakacağız" dedi. Erdoğan,
önceki gün Putin, Macron ve Merkel ile yaptığı görüş-
meler için de "yol haritamızı belirledik. Masada oldu-
ğumuzu her tarafa duyuracağız" ifadelerini kullandı.
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Bu akşam Fenerbahçe -
Galatasaray derbisi,

Süper Lig'in 23'üncü haftasında
ve Şubat ayının 23'üncü gü-
nünde oynanacak. Süper Lig'de
22 şampiyonluğu bulunan Ga-
latasaray, bu sene sonunda

mutlu sona ulaşması halinde
kulüp tarihinin 23'üncü şampi-
yonluğunu yaşamış olacak. Sarı-
kırmızılılarda hedef bu seneyi de
şampiyon tamamlayarak ligde
üst üstte 3'üncü kez şampiyon-
luk yaşamak. I SAYFA 15
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OLUMCUL VIRUS
KAPIYA DAYANDI

Derbinin şifresi 23!

ABDULLAH GÜL’E SERT TEPKİ

YOL HARITAMIZI 
BELIRLEDIK

Tilki: Kendini
korumalısın
minik!

TüRKiyE’NiN konuştuğu çocuk
Atakan Kayalar’ın Aleyna Til-

ki’ye verdiği cevabı çok konuşulmuştu.
Şarkıcı Aleyna Tilki'den Türkiye’nin ko-
nuştuğu çocuk Atakan Kayalar'a cevap
geldi. Tilki,  "Aleyna Tilki
dinlemiyorum" diyen Ata-
kan'a "Dün yazdığım yazıda
korktuğum konunun başına
geldiğini anlamış olduk.
Kendini korumalısın minik"
karşılığını verdi.
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Çin'de başlayan ve dünyanın birçok ülkesine sıçrayan yeni tip Corona
virüsü nedeniyle İran'da 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından
Sağlık Bakanlığı, sınır kapılarındaki güvenlik önlemlerini artırdı. 
Rize’de bir kişide Corana virüsü görüldüğü ve Trabzon Kanuni Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde karantinaya alındığı iddia edildi

İçime hançer 
gibi saplandı!

Abdullah Gül'ün Gezi Parkı
protestoları ve Cumhurbaş-

kanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili
yakın zamanda sarf ettiği tartışma
yaratan sözlerne İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu tepki gösterdi. Bakan
Soylu, Gül'ün gündeme bomba gibi
düşen sözleri için “O günkü Cum-
hurbaşkanımı-
zın sanki o
olayların yaşan-
dığı bir ülkede
yaşamıyormuş
gibi bugün söz
söylemesi Sü-
leyman Soylu
olarak içime
hançer gibi sap-
lanmıştır. Yazık-
lar olsun" dedi.
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MÜŞTERİYE YENİ SEÇENEKLER

ANKARA İL BAŞKANLIĞI’NI AÇTI

Davutoğlu’ndan 
Patriot tepkisi!

Eski Başbakan Ahmet Davu-
toğlu’nun kurduğu Gelecek

Partisi, İstanbul’un ardından Anka-
ra’da da İl Başkanlığı binasını açtı.
Kızılay Meşrutiyet Caddesi’nde 
bulunan İl Başkanlığı’nın açılış töre-
nine Davutoğlu’nun eşi Sare Davu-
toğlu da katıldı. Açılışta konuşan
Davutoğlu,
“S-400 aldık-
tan sonra Pat-
riotlara
başvurmak
çelişkilerin en
büyüğüdür”
diyerek hükü-
metin ABD'ye
yaptığı Patriot
talebine tepki
gösterdi.
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ÇATALCA TERCİHİNİ YAPTI

Uyar, yeniden 
İlçe Başkanı

Çatalca İYİ Parti İlçe Başkan-
lığı, kongresini gerçekleştirdi.

İki adayın yarıştığı kongrede Niyazi
Uyar yeniden İlçe Başkanlığına se-
çildi. Uyar, 231 delegenin desteğini
alırken rakibi
Fuat Koçer
54 oyda kaldı.
Yapılan
sayım sonu-
cunda 10 oy
ise geçersiz
sayıldı. Kon-
grenin Divan
Başkanlığını
İYİ Parti Te-
kirdağ Millet-
vekili Enez
Kaplan yaptı. 
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30. İLÇE ZİYARETİ FATİH’E

Tavuk döner gitti
balık döner geldi

Et döner ve tavuk döner seçe-
neklerinin yanına yeni bir lez-

zet daha eklendi. Balıkseverler için
‘balık döner’ satışları başladı. Av za-
manında toplanan uskumrulardan
yapılan 'balık döner' yurt dışına da
ihraç edilmeye hazırlanıyor. 'Balık
döner' fabrikasının sahibi Eyüp Kuru,
“Bizler için oldukça riskli bir işti. Ama
artık et ve tavuk dönerin yanına ‘balık
döner’ de eklendi” dedi. I SAYFA 8
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MEB ESKİ SİSTEME DÖNÜYOR

Yeniden sınıf 
tekrarı gelecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, sınıfta kalma olmadığı

için eğitimde önemli ölçüde seviye
düşüklüğü olduğunu söyledi. Sel-
çuk, "Sınıfta kalmanın olmaması
eğitimde önemli ölçüde seviye dü-
şüklüğüne yol açtı. Dört işlemi bil-
meden lise bitiriliyor. Eğitimde
kalitenin daha
da düşmemesi
için bu sisteme
son veriyoruz.
2020-2021 öğ-
retim yılından
itibaren orta-
okul ve liselere
yeniden sınıf
tekrarı 
gelecek" dedi. 
I SAYFA 7
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İstanbul’da uyum 
içinde çalışacağız

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, 30’ncu ilçe belediyesi

ziyaretini Fatih’e yaptı. Başkan
Ergün Turan ile bir araya gelen
İmamoğlu, “Bölge masalarının da
çalışmasıyla beraber, uyumlu bir
Büyükşehir ve 39 belediye sürecini
İstanbul’a yaşatmak istiyoruz,
uyum içinde birlik içinde çalışaca-
ğımızı söylüyoruz. Her belediye
başkanımızla güzel işler yapmak
dileğimizdir” dedi. I SAYFA 5
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BARİYERLERİ YIKTI BANKI PARÇALADIBU TÜNELİN 
ÇIKIŞI YOK!

Yıllık 25 milyon
125 bin araç ga-

rantisi verilen Avrasya
Tüneli’nde yaklaşık 8 mil-
yon aracın parasını Ha-
zine ödeyecek. 2019 yılı
için 177 milyon lira olan
faturanın bu yıl yaklaşık
300 milyon liraya çıkması
bekleniyor. Yap-işlet-dev-
ret projeleri olarak hayata
geçirilen Osmangazi ve
Yavuz Sultan Selim köp-
rülerinde 2019 yılında
araç geçişlerinde büyük
düşüş yaşanmış ve Ha-
zine işletmeci firmalara
daha büyük tutarlar 
ödemek durumunda 
kalmıştı. I SAYFA 6
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Gökdelenlerin 
arasında bir cennet

Gökdelenlerin 
arasında bir cennet

Gökdelenlerin 
arasında bir cennet

Gökdelenlerin 
arasında bir cennet

Gökdelenlerin 
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Gökdelenlerin 
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Gökdelenlerin 
arasında bir cennet

Gökdelenlerin 
arasında bir cennet

Gökdelenlerin 
arasında bir cennet

Gökdelenlerin 
arasında bir cennet

Sayfa 4

Çocukların sağlığı
için yedi altın öneri

Bağışıklık sisteminin zayıf olması
hastalıklara davetiye çıkarabiliyor.

Özellikle okul çağındaki çocuklar sınıf or-
tamında zaman geçirdiği için enfeksiyon
hastalıklarına çok daha kolay yakalana-
biliyor. Bağışıklık sistemini güçlendir-
menin en önemli yolu ise doğru ve
dengeli beslenmeden geçiyor. I SAYFA 2
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Atakan Kayalar

Aleyna
Tilki

Aleyna
Tilki

Aleyna
Tilki

Aleyna
Tilki

Aleyna
Tilki

Aleyna
Tilki

Aleyna
Tilki

Aleyna
Tilki

Aleyna
Tilki

Süleyman SoyluAhmet Davutoğlu

Niyazi Uyar

Ziya SelçukBankta otururken araba çarpan
çift yaşam mücadelesi veriyor.

Recep Tayyip
Erdoğan
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beyin
ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ögretim
Üyesi Murat Hamit Aytar toplumda
bel fıtığı hakkında kulaktan kulağa
yayılan 7 hatalı bilgiyi anlattı, önemli
öneriler ve uyarılarda bulundu

H areketsiz yaşam tarzı, masa başında
geçirilen uzun saatler, spor yapmaya
başlayınca bedenimizi dinlemeden

kendimizi zorlamamamız ya da geçirdiği-
miz kazalar... Tüm bunlar ve ekleyebileceği-
miz daha birçok sebep nedeniyle bel ağrısı
yaşıyoruz. Hatta genel olarak toplumun
yüzde 80’i hayatının bir döneminde bel ağ-
rılarından yakınıyor. Bel ile ilgili sorunların
en bilineni de fıtık olduğu için her ağrıyı fıtık
zannediyoruz. Oysa hiç de öyle değil. Bel
ağrılarının; kas spazmı, omurgadaki deje-
neratif (dokuların bozularak normal işlevini
yerine getirememesi hali) hastalıklar ve
eklem sorunları gibi nedenleri de olabiliyor.
Bel fıtığının yüzde 90’ı ilaçla, dinlenerek ya
da fizyoterapi gibi yöntemlerle tedavi edile-
biliyor, çok az bir bölümünde ise ameliyat
gerekiyor. Ancak ameliyat olmak da çözüm
değil. Omurga sağlığını koruyucu yaşam
tarzından uzak durmak, kontrolsüz kilo ar-
tışı gibi nedenlerin yanı sıra bel fıtığı hak-
kında doğru sanılan yanlışlar; bu
rahatsızlığın yinelemesine, kişinin yaşam
kalitesinin düşmesine hatta koruyucu yön-
temlerle önlenebilecek durumların daha
ciddi tedavi gerektirmesine yol açıyor. Peki
nedir bu hatalı bilgiler? 

Yanlış: Her bel ağrısı fıtıktır

Doğrusu: Toplumdaki yaygın inanışın ak-
sine bel ağrılarının çok küçük bir kısmı bel
fıtığı kaynaklı oluyor. Bel ağrılarının nere-
deyse yüzde 90’ı dinlenmeyle, ilaç tedavi-
siyle gideriliyor. Ancak yüzde 5-10’unun
nedeni daha ciddi sorunlar oluyor. Bunların
da sadece üçte birinin bel fıtığından kay-
naklanan ağrılar olduğunu anlatan Beyin
ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim
Üyesi Murat Hamit Aytar, “Bel ağrıları ge-

nellikle kas eklem tutulmaları, spazm, disk
dejenerasyonu gibi nedenlerden oluşuyor.
Kısacası beldeki tüm ağrıların nedeni fıtık
değildir” diyor.

Yanlış: Soğuk uygulama 
omurgaya iyi gelir

Doğrusu: Omuz, kalça ve diz akut ağrıla-
rında soğuk uygulama iyi geliyor, ancak bu
durum omurga için geçerli değil. “Fıtığım
var, soğuk duş alınca geçer düşüncesi
doğru değil” diyen Dr. Öğretim Üyesi
Murat Hamit Aytar sözlerine şöyle devam
ediyor: “Omurga sıcağı sever, soğuğu değil.
Soğuk uygulama yapmak omurgadaki
spazmı artırıyor. Bu nedenle omurgayı
sıcak tutmak, ısıtıcı özellikli termo kremler
kullanmak, sıcak havlu koymak, hatta sıcak
bir duş almak bile omurganın kas spazmı-
nın, tutulmaların derecesini azaltabiliyor.”

Yanlış: Spor bel 
ağrısında fayda sağlar

Doğrusu: Spor, ağrılı dönem için
değil omurgadaki sorunun te-
davisinin ardından yapılmalı.
Akut, ağrılı dönemde omur-
ganın spora değil, dinlen-
meye ihtiyacı olduğunu
vurgulayan Dr. Öğretim
Üyesi Murat Hamit Aytar,
“Bel ağrısı yaşarken ‘Biraz
koşayım, belim açılsın’
demek yanlış. Çünkü spor,
akut ağrılı omurga spazmını,
tutulmayı ve kas ağrılarını artı-
rıyor; sorunun daha kötüye git-
mesine yol açabiliyor” diyor. Dr.
Öğretim Üyesi Aytar’ın spor konu-
sundaki tavsiyesi ise şöyle: “Spor ancak
ilk tedavi planı uygulandıktan ve şikayetler
azaldıktan sonra yapılabilir. Omurga sağlığı

için en iyi spor dalları ise; yüzmek, yürüyüş
ve pilates.”

Yanlış: Tahta zeminde yatmak 

Doğrusu: Tahta veya tahta kadar sert ze-
minde yatmak 10 - 15 dakika gibi kısa sü-
reyle beli rahatlatabiliyor, ancak daha sonra
kişiyi yerden kalkamaz hale getirebiliyor.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğre-
tim Üyesi Murat Hamit Aytar, bu nedenle
tahta ya da sert zeminde yatmanın doğru
olmadığını belirterek omurga sağlığı için
ideal yatağın özelliklerini “Yatağın çok yu-
muşak ya da çok sert olmaması gerekiyor.
Ortopedik sertlik, vücudun hafif şeklini alan
ama çökmeyen sertliktir. Omurga sağlığı
için uygun yatakta da kural budur” diye an-

latıyor.

Yanlış: Bel fıtığının tek 
tedavisi ameliyattır

Doğrusu: Toplumdaki yaygın inanışın ak-
sine, her bel fıtığı ameliyat gerektirmez.
Hatta bel fıtığı sorunlarının yüzde 90’ına
yakını koruyucu konservatif tedaviyle gi-
derilebiliyor. Dr. Öğretim Üyesi Murat
Hamit Aytar, “Tabii ki sorunlu disk kon-
servatif tedavi yöntemleriyle tamamen
eski sağlıklı haline dönmez ama kişi bu te-
davilerle ömür boyu ağrısız bir yaşam sü-
rebilir” diyerek bu tedavi seçeneklerini
şöyle sıralıyor: “İstirahat ve ilaç tedavile-
rine ilave olarak fizik tedavi rehabilitasyon
programları, fizyoterapi egzersizlerinin
yanı sıra ağrı uzmanları tarafından yapı-
lan omurgaya yönelik ozon terapi, rad-
yofrekans, lazer müdahaleleri
uygulanıyor. Ayrıca sorunlu omurga seg-
mentine yönelik kortizol ya da anestezik
ilaç enjeksiyonları ile kayropraktik,manuel

terapi ve akupunktur gibi ağrı ile müca-
dele yöntemlerini konservatif tedaviler

arasında sayabiliriz.”

Yanlış: Stres bel fıtığı yapar

Doğrusu: Stresli olduğumuzda
huzursuzluğumuz artıyor ve
beden gerginliğimizi de daha
kuvvetli hissediyoruz. Ancak
stres bel fıtığına yol açmıyor.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit
Aytar, “Psikolojik stres, huzursuz-

luk, endişe, kaygı, depresyon gibi
sorunlar asla omurgada fıtık oluş-

turmaz, fıtığın da ilerlemesine neden
olmaz. Sadece mevcut olan gerginliği

ve huzursuzluğu daha fazla hissetmeye
ya da gerginliğin derecesinin arttığı gibi
bir hisse yol açabiliyor” açıklamasında
bulunuyor.

Çocukların sağlığı
için yedi altın öneri
Bağışıklık sisteminin zayıf olması hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Özellikle okul çağındaki çocuklar
sınıf ortamında zaman geçirdiği için enfeksiyon hastalıklarına çok daha kolay yakalanabiliyor.
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en önemli yolu ise doğru ve dengeli beslenmeden geçiyor
MeMorialAtaşehir Hastanesi Beslenme ve
Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Dilara İsmai-
loğlu, çocuklarda bağışıklık sistemini güçlen-
dirmek için tüketilmesi gereken besinler
hakkında bilgi verdi.
Çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlen-
mesi ve kışı daha rahat geçirebilmesi için
doğal karışımlar:

1-Zencefili, ev yapımı yoğurtla tüketin

Hem Zencefil hem de zerdeçalın sayısız fay-
dası yoğurdun probiyotik
etkisi ile birleşince çocuk-
lar için hem doğal hem de
antioksidan bağışıklık
güçlendirici bir karışım
ortaya çıkmaktadır. Her
gün 1 kase yoğurdun içe-
risine 1 çay kaşığı zencefil
ve 1 çay kaşığı zerdeçal
ilavesi ile çocukların kış
aylarından etkilenmesinin
önüne geçilebilmektedir.
Yoğurdun probiyotik

maya ile evde mayalanması önemlidir.

2-Bağırsak dostu kefiri meyve ile
tatlandırın

Günde 1 çay bardağı doğal kefir tüketimi ba-
ğışıklık sisteminin desteklenmesine büyük
yarar sağlamaktadır. Mayalanırken oluşan
prebiyotik ve probiyotik bakteriler bağırsaklar-
daki yararlı mikroorganizmaları artırarak ba-
ğışıklık sistemini güçlendirir. Çocukların sade
kefirin tadını sevmediği durumlarda içerisine

bir miktar meyve püresi ilave
edilerek tadı cazip hale getirile-
bilir.

3-Çocuğunuza kiviyi,
pekmezle yedirin

Diğer meyvelere oranla çok
yüksek C vitamini kaynağı olan
kivi bu sayede bağışıklığı güç-
lendirip vücudun mikroplara
karşı savunma sistemini güç-
lendirmektedir. C vitamini aynı
zamanda vücutta demir mine-

ralinin emilimini de artırıcı etkiye sahiptir.
Demir eksikliği problemi yaşayan çocuklarda
kivi üzerine pekmez sürülerek tüketmeleri,
pekmezde bulunan demir emilimini artırarak
çocuklara iki kat bağışıklık kazandırmaktadır.
Çünkü pekmezin içeriğindeki demirin emilimi
için de C vitamini gerekmektedir.

4-Balın etkisini, arı sütü ile artırın

Besleyici özelliği oldukça yüksek olan arı sütü,
1 haftalık arıların salgıladıkları jel yapıda bir
maddedir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği
bilinen arı sütünün her sabah 1 çay kaşığı bal
ile tüketilmesi yarattığı etkiyi artırmaktadır.
Ancak arı sütünü 3 yaşından küçük çocuk-
larda tüketilmemesi olumsuz sonuçlar doğu-
rabilmektedir.

5-Balıkla bağışıklığı destekleyin

Balık, çok güçlü bir antioksidan olan selen-
yum içerir. Haftada 2-3 gün balık tüketmek
çocuğun okuldaki konsantrasyonunu artıra-
rak derslerdeki başarısına yansırken bağışıklık
sistemini de üst seviyede tutacaktır. 

Lenf bezine
dikkat edin

Tıpkı gribal bir enfeksiyonmuş gibi yor-
gunluk, halsizlik ve ateşle kendini gös-
terebilen lenfoma, çocukluk çağında en
sık karşılaşılan kanser türleri arasında
yer alıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi
Çocuk Onkoloji Uzmanı prof. Dr. Funda
Çorapcıoğlu, birçok hastalığı taklit ede-
bilen bu sinsi hastalığın, karaciğer ve
dalak büyümesinin yanı sıra, halk ara-
sında beze olarak adlandırılan lenf no-
düllerinin, vücudun herhangi bir
bölgesinde nedensiz büyümesi ile de
ortaya çıkabildiğini söylüyor. Çocuk On-
koloji Uzmanı prof. Dr. Funda Çorapcı-
oğlu, Dünya Çocukluk Çağı kanser
Günü kapsamında yaptığı açıklamada,
çocuklarda her lenf bezi büyümesinde
kaygılanmanın gereksiz olduğunu
ancak lenf bezi büyümesinin lenfoma-
nın (lenf kanseri) habercisi de olabildiği
için çok dikkatli olunması gerektiğini
belirterek, önemli uyarılar ve önerilerde
bulundu.

Doktordan önemli uyarılar

Çocukluk çağında en sık karşılaşılan
kanser türleri arasında yer alan len-
foma (lenf kanseri), yorgunluk, halsizlik,
ateş ve iştahsızlık gibi belirtiler nede-
niyle grip başta olmak üzere birçok has-
talığı taklit edebildiğinden sinsice
ilerleyerek zaman kaybedilmesine
neden olabiliyor. Çocuklarda özellikle
üst solunum yolu enfeksiyonları sıra-
sında ve sonrasında en sık boyunda,
kasıkta, koltuk altı ve köprücük kemi-
ğinde görülen lenf bezi büyümelerinin
çoğunlukla gribal enfeksiyonlardan
kaynaklanmakla birlikte, lenfomanın da
önemli bir bulgusu olduğunu
belirten Acıbadem Maslak Hastanesi
Çocuk Onkoloji Uzmanı prof. Dr. Funda
Çorapcıoğlu, bu nedenle anne-babala-
rın çok dikkatli olmaları gerektiği uyarı-
sında bulunuyor. Hastalığın tedavisinde
erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu
belirten prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu
“Lenf nodları her sağlıklı insanda bulu-
nan, özellikle küçük çocuklarda fark
edilir hale gelebilen normal yapılardır.
Çocuklarda her lenf bezi büyümesinde
kaygılanmanız gereksiz. Ancak büyü-
müş bir lenf nodu, lenfomanın da ha-
bercisi olabildiğinden; çocuğun tanısal
yaklaşımında gereksiz tetkik isteyerek
zaman kaybına yol açmamak için ayrın-
tılı öykü ve fizik muayene eşliğinde her
vaka ayrı değerlendirilmeli ve buna
göre testlerin istenilmesi 
gerekmektedir” dedi.

Bel fıtıGı
hakkında
BıldıGınız
yanlıSlar

Bel fıtıGı
hakkında
BıldıGınız
yanlıSlar

Bel fıtıGı
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yanlıSlar

Bel fıtıGı
hakkında
BıldıGınız
yanlıSlar

Bel fıtıGı
hakkında
BıldıGınız
yanlıSlar

Bel fıtıGı
hakkında
BıldıGınız
yanlıSlar

Doğrusu: Bel fıtığı genetik geçişi olan bir hastalık değil.
Ancak omurgamızın yapısı genetik özellikler taşıyor. Disk ya-

pısı sorunlu ve kanal çapı dar olan omurgaya sahip aile birey-
leri olan kişilerin de kendi omurgalarında benzer özellikler

olabileceğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğ-
retim Üyesi Murat Hamit Aytar, “Kişinin omurgasında bu
gibi sorunlar olması ve kaslarının zayıflığı ailesel özellik-

ten kaynaklanabiliyor. Ama önemli olan kişinin
omurgasını nasıl kullandığı. Yani, omurgadaki

bazı sorunlar bel fıtığı riskini artırabiliyor
ama fıtık genetik değildir” diye

konuşuyor.

Fıtık genetik geçişi
olan bir hastalık

AYNUR CİHAN

YAŞAM



B akırköy 11. Ağır Ceza Mahkeme-
si'nde “Kasten öldürme" suçun-
dan yargılanan bir sanığın 

avukatlığını yapan Aybars Adıgüzel, du-
ruşma salonu önünde yaklaşık 15 kişi tara-
fından darp edildi. Darp olayına ilişkin 
Ç.Y., T.Y. ve D.Y. isimli üç kişi gözaltına 
alındı. Ç.Y. ve T.Y. “Kamu görevlisini gör-
evi nedeniyle kasten yaralama", “Tehdit" ve 
“Hakaret" suçlarından tutuklanırken D.Y. 
serbest bırakıldı. Savcılığın D.Y.'nin ser-
best bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi. 

15 kişi tarafından darp edildi 

Darp anına ilişkin görüntüleri paylaşan 
Avukat Adıgüzel, yaşadıklarını DHA'ya 
anlattı. Adıgüzel, “Duruşma salonu 
önünde, dosyaya taraf olup olmadığı belli 

olmayan bazı kişiler tarafından önümüz 
kesildi. Bize duruşmada savunma yapma-
mamız gerektiğini, eğer savunma yaparsak 
başımıza kötü şeyler geleceği ve bize farklı 
muameleler yapabilecekleri şeklinde teh-
ditler savruldu. Tehditlerin ardından biz 
karşımızdakileri sakinleştirmeye çalıştık. 
Avukat olduğumuzu ve bizim görevimizin 
savunma yapmak olduğunu karşı tarafa 
anlattık, fakat tansiyon yükselmeye devam 
etti. Bizim bu kişilerle konuştuğumuzu fark 

eden başka bir grup üzerimize doğru gel-
meye başladı. Durumu fark edince 
'Memur beyler' diye bağırdık, fakat der 
demez yaklaşık 15 kişi tarafından darp 
edilmeye başladık" dedi. 

Darp ve cebir izi tespit edildi 

Darp sebebiyle duruşmaya giremediğini 
ifade eden Aybars Adıgüzel, “Darp olayı 
müvekkilimin savunma hakkının engellen-
mesine sebep oldu. İstanbul Barosu  

Başkanı'yla iletişime geçtim ve diğer 
avukatlar yanıma geldi.  
Hızlı bir şekilde Adli Tıp Kurumu'ndan 
darp raporu aldık. Söz konusu raporu al-
dıktan sonra vücudumun birçok yerinde 
darp ve cebir izi tespit edildi. Benden daha 
az darp edilen meslektaşım duruşmaya gi-
rerek savunma yaptı. Saldırıya uğradığı-
mızı söyleyerek duruşmanın kapalı 
yapılmasını talep etti fakat mahkeme bu 
talebi reddetti" dedi. DHA 
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YANGIN saat 11.30 sırala-
rında Yayla Mahallesi, Seda 
Sokak'ta bulunan 4 katlı bi-

nada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bina 
girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle 
yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyü-
yerek, tüm binanın ön cephesini sardı. 
O sırada içeride olan bina sakinleri 
kendi imkanlarıyla arka taraftan kaçar-
ken, üst katlarda bulunan 2 kişi itfaiye 
ekiplerinin kendilerini kurtarmasını 
bekledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı 
üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 
sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada 
bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla bina-
nın arkasından dışarı kaçarken, üst kat-
larda bulunan 2 kişi ise olay yerine 
gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Du-
mandan etkilenen kişiler kontrol 
amaçlı, ambulanslara alındı. 

Kahvaltı bile etmemiştik 

Büyük korku yaşadığını ve binayı arka 
taraftan kaçarak terk ettiğini söyleyen 
bina sahibi Cemile Kalaycı, "Uyuyor-
duk, çocuklarım da yatıyordu. Daha 
kahvaltı bile etmemiştik. Alt kattakiler 
eve daha yeni taşınıyordu. Kapının 
önünde eşyalar vardı, birden tutuşma 
oldu. Camdan bir baktım ki evin 
önünde ateş, hemen gittim elektrikleri 
falan kestim. Arka camdan atladım, 
kendim çıktım. Binamı çok fakirliklerle 
yaptım. Bir sürü param vardı, onlar da 
yandı. Çok fakirlikle yaptım evimi" diye 
konuştu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol 
altına alarak söndürürken, binada 
maddi hasar meydana geldi. Yangının 
çıkış nedeni araştırılıyor. DHA

Yangında  
mahsur kaldılar 

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden İstanbul gel-
mek üzere 11 Mart 2018 tarihinde havala-
nan Kaptan Pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot 
Melike Kuvvet’in kokpitinde yer aldığı Bom-
bardier Challenger 604 tipi iş jeti İran'da 
düşmüş, kazada Mina Başaran ile 7 arkada-
şının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını 
yitirmişti. Kaza sonrası Mina Başaran, 
Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı, Jasmin 
Baruh Siloni, Liana Hananel, Aslı İzmirli, 
Ayşe And, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'nun 

cenazeleri ailelerine teslim edilip, son yolcu-
luklarına uğurlanmıştı.Kazanın üzerinden 19 
gün sonra 2 yıl geçecek. Kaptan Pilot Beril 
Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı. 

Uçak irtifa kaybı yaşamıştı 

İran Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili el-
deki verilere göre hazırladığı ön raporu daha 
önce kamuoyu ile paylaşırken, nihai raporda 
hala açıklanmadı. Kazanın ön raporuna göre 
iki pilot, hız göstergeleri bilgilerini farklı gö-

rüyor. Bu sırada oto pilottan çıkılıyor. Havada 
tutunamayan uçak büyük bir hızla irtifa kay-
bederek facia meydana geliyor. Uçakta gös-
terge arızası meydana geldiği, bu arızanın 
kaynağı ise henüz belirlenemediğine de ön 
raporda yer verilmişti.  
Ön rapordaki kokpit kayıtlarında, yolcuların 
uçaktaki endişesinin pilotlar tarafından gide-
rilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan 
dolayı kaygılarına kadar ayrıntılar yer 
 almıştı. DHA 

BEYOĞLU'NDA 2 kişi sokak ortasında 
silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1'İ ağır, 
2 kişi yaralandı.  Olay Bostan Mahallesi 
Kurdele Sokak üzerinde 01:00 sırala-
rında meydana geldi. İsmi öğrenileme-
yen 2 kişi sokakta silahlı saldırıya 
uğradı. Saldırganlar olay yerinden ka-
çarken 2 kişi vücutlarına isabet eden 
kurşunların etkisiyle yaralandı. 

1 kişi ağır yaralandı 

Vatandaşların ihbarlar olay yerine çok 
sayıda Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ya-
ralılar ambulansa alınarak hastaneye 
kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu-
nun ağır olduğu 1 kişinin ise hafif yaralı 
olduğu öğrenildi. Polis olay yerini gü-
venlik şeridi içine alarak delil araştır-
ması yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması 
devam ediyor. DHA 

Beyoğlu'nda sokak ortasında 
meydana gelen silahlı  
saldırıda 1'i ağır 2 kişi  
yaralandı. Polis kaçan  

saldırganların yakalanması 
için çalışma başlattı

Sokak ortasında  
silahlı saldırı!

Beril Gebeş hala bulunamadı

KAZA, saat 02.45 sırala-
rında Erenköy Mahallesi 
Bağdat Caddesi Kadıköy 

istikametinde meydana geldi. İddiaya 
göre, Kadıköy istikametine ilerleyen 
34 JK 2165 plakalı otomobilin sürü-
cüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. 
Kontrolden çıkan otomobil önce kal-
dırıma çıkarken o sırada her şeyden 
habersiz bankta oturan Cansu Safi ve 
arkadaşı otomobilin altında kaldı. Hı-
zını alamayan ve bir süre çifti sürük-
leyen araç, başka bir otomobile 
çarparak durabildi. Durumun bildiril-
mesi üzerine olay yerine çok sayıda 
polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk 
edildi. Sağlık ekipleri yaralı çifti ve 
otomobilin çarptığı araçtaki bir kişiyi 
ilk müdahalenin ardından ambulans-
larla İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine kaldırdı. 

Çekici yardımıyla kaldırıldı 

Kazanın ardından araçlar çekici yar-
dımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası oto-
mobilin çarptığı bankın parçalandığı, 
kaldırımın zarar gördüğü ve bariyer-
lerin yıkıldığı görüldü. Çevredeki va-
tandaşlar, Bağdat Caddesi'nde bu tür 
kazaların engellenmesi için yetkililerin 
önlem almasını istedi. Bağdat Cadde-
si'ndeki bir iş yerini sahibi Seval Bü-
yüktepe, “Kaza hemen bizim 
dükkanın önünde olmuş. Şoktayım, 
feci bir kaza. Banktakilere vurmuş ve 
çok hızlıymış. Caddede devamlı kaza-
lar oluyor. Gündüz buralarda polis 

oluyor, fakat gece polis görmüyorum. 
Yapılan setlerin bile faydası olmamış" 
diye konuştu. 

Bankı ikiye parçalamış 

Kazanın sesini duyan bir vatandaş, 
"Ben arabanın, kazanın sesini duy-
dum. Evdeydim o sırada, dışarı çık-
madım. Apartman görevlisiyim ben, 
gürültüyü duydum" dedi. Kazanın ol-
duğu bölgede yaşayan diğer vatandaş 
ise, "Araba şuradan son sürat girmiş. 
Buradaki bankı ikiye parçalamış. 
Bankın yarısını oraya atmış ve duva-
rın orada durmuş. Zaten izler belli, 

ağacın buradan geçmiş. Bankta otu-
ran ve yaralananlar var diyorlar" dedi. 
Kazada, bankta oturan Cansu Safi ve 
sevgilisi otomobilin altında kaldı. 
Ambulansla İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırılan Cansu Safi'nin 
ameliyata alındığı öğrenildi. Kazada 
kaza sonrası kaçan sürücü Muham-
med Enes Altun, daha sonra babası 
ile birlikte polis merkezine giderek 
teslim oldu. Polisin yaptığı çalışmada 
sürücünün 1.53 promil alkollü ol-
duğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili 
soruşturması devam ediyor. DHA 

Bağdat Caddesi'ndeki kaza dehşetinin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kaza sonrası kaçan  
sürücü teslim olurken çevre sakinleri kazalarla gündeme gelen caddede önlem alınmasını istedi

Avukat Aybars Adıgüzel, 
Bakırköy Adliyesi'ndeki  
duruşma salonu önünde 
saldırıya uğradı. Olaya  
ilişkin 2 şüpheli “Kamu 
görevi nedeniyle kasten 
yaralama" suçundan  
tutuklandı. Adıgüzel,  
“Bize duruşmada savunma 
yapmamamız gerektiğini, 
eğer savunma yaparsak 
başımıza kötü şeyler  
geleceğini söylediler” dedi

O sürücü alkollü çıktı

SAVUNMAYA SALDIRISAVUNMAYA SALDIRISAVUNMAYA SALDIRI

İran'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti kazasının üzerinden 19 gün sonra 2 yıl 
geçecek. Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı

SAVUNMAYA SALDIRI

AVUKAT SAVUNDUĞU KİŞİ DEĞİLDİR 

Avukat Adıgüzel, "Avukat savunduğu kişi değildir, 
onun yerine konulamaz. Bu şekilde ona yönelik  
hareketler yapılması çok yanlış bir iştir" diye konuştu. 

Sultangazi’de bir binada çıkan 
yangında mahsur kalanlar itfaiye 
ekiplerince kurtarıldı. Büyük korku 
yaşayan bina sahibi kadın, alevleri 

görünce giriş kat dairesindeki 
pencereden atlayıp kaçtığını 
gözyaşları içinde anlatarak,  

“Binayı çok fakirlikle yaptım, içeride  
paralarım vardı” dedi 

ÜMRANİYE'DE polis ekipleri, 
şüphelendikleri 3 kişinin yük-
leme yaptıkları araçta yaptık-

ları aramada 314 av tüfeği ele geçirdi. 
Ümraniye, Esenşehir Mahallesi'nde çar-
şamba günü devriye gezen polis ekipleri, 
bir kamyondan başka bir panelvan araca 
malzeme yüklendiğin görerek sevkiyat 
yapan 3 kişinin yanına gitti.  

Çelişkili ifade verdiler 

Şüphelilerin yüklediği malzemeyi soran 
polis, 3 kişinin çelişkili ifadeler vermesi ve 
tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine 
sevkiyat irsaliyesini görmek istedi. İrsali-
yede 20 karton koli ve 320 pompalı yivsiz 
av tüfeğinin özel bir şirket tarafından 
Mehmet Ali M. adına Sabiha Gökçen 
Havalimanı'na taşınacağını belirlendi. 
Bunun üzerine araçlarda arama yapan 
emniyet ekiplerince 314 yivsiz av tüfeği 
ve 80 plastik kabza ile tüfeklerin birleşti-
rilmesinde kullanılan alyan ve vida ta-
kımı ele geçirildi. Soruşturmayı 
derinleştiren emniyet ekiplerince silahla-
rın yurtdışında satılmak için alındığı tes-
pit edildi. Şüphelilerden Ali Ö.'nün av 
tüfekleri kanununa muhalefet ve resmi 
belgede sahtecilikten suç kaydı olduğu 
öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemle-
rinin ardından adliyeye sevk edilirken, av 
tüfekleri kanuna muhalefet suçundan 
işlem yapılmasının ardından serbest 
bırakıldı. DHA 

Kaçakçılara 
operasyon

Beri 
Gebeş



S ultan II. Abdülhamid'in şehzadelik yılla-
rını geçirdiği Maslak Kasırları,  sadece
mimari ve tarihi niteliğiyle değil botanik

çeşitliliğiyle de görenleri büyülüyor. Kasrın en
dikkat çeken noktası, bir kış bahçesini andıran
'Limonluk'. Limonlukta Türkiye'deki en yaşlı ve
orijinal kamelyaların yanı sıra farklı pek çok
bitki bulunuyor. Kırmızı, Pembe ve yeşilin her
tonunun birbirine karıştığı sera, sadece Türki-
ye'de değil, yakın coğrafyada da benzeri olma-
yan bir örnek. İstanbul'da kışın ziyaret
edilebilecek en özel yerlerden biri olan Limon-
luk, içindeki bitkilerin zarar görmemesi için sü-

rekli belli bir ısı ve nem seviyesinde tutuluyor.

Kamelyaların görsel şovu

Büyük bir sera olan Limonluk,  Sultan II. Ab-
dulhamid'in botanik merakını gösteren en
önemli unsur. Bu limonlukta yılın her ayında
farklı bir bitki, görüntüsüyle öne çıkıyor.  Sultan
II. Abdülhamid'in Uzak Doğu ve Avrupa'dan
getirttiği kamelyalar ise özellikle Şubat ayında
görsel bir şov sunuyor. 

Her bitkinin öyküsü bir başka

Sultan II. Abdulhamid'in seranın yapılmasında

her ayrıntıyı dikkate aldığı ve farklı ağaç türleri-
nin aynı ortamda yetişmesi için böyle bir sera
oluşturduğu biliniyor. Osmanlı arşiv belgelerine
göre serada bulunan her ağacın Türkiye'ye geti-
riliş öyküsü başka. 1876 yılında tamamlanan ve
'limonluk' diye adlandırılan sera, Osmanlı döne-
minden günümüze ulaşan ender bitkilere ev sa-
hipliği yapıyor. Kamelyalar bu bitkilerin
başlıcaları. Çaygiller familyasından olan kamel-
yaların fitokimyasal (bitkilerde bulunan iyileşti-
rici bileşenler) özelliği olduğu biliniyor. Seradaki
ağaçların da görsel niteliklerinin yanı sıra iyileş-
tirici yönleri itibariyle Maslak Kasırları'na getiril-

diği düşünülüyor. Kamelyalardan başka serada
Grolto ve Cycos gibi endemik ağaç örnekleri de
yer alıyor. Alternatif tıp alanında büyük önem
taşıdığı bilinen bu bitkiler ve sera, yurtiçi ve yurt-
dışındaki birçok bilim adamının, araştırma ve
tezine de konu olmuş durumda. 144 yıldır Mas-
lak Kasırları'nın bahçesinde varlığını devam etti-
ren Limonluk'ta yer alan bitkilerden bazıları
şunlar: Limon ağaçları, Kamelyalar (Camelia
sp), Ejder Kanı (Draceana), Dev filkulağı (Alo-
casia), Latanya Hurması (Latania sp), sikas
(Cycas revulata), Ormangülü (Rhododendron
sp), Devetabanı (Philodendron sp). DHA
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Ü lkemiz devasa sorunlarla, sınırı-
mızda ortadoğu bataklığında boğu-
şurken en temel hakkımız olan

"Yaşam Hakkımızın" daha güvenli hale geti-
rilmesi konusunda maalesef iktidar İstan-
bul'da "Kanal İstanbul" dışında bir şeyi
görmüyor.  Pardon birde 805 bin oy farkla
kaybettiği İstanbul seçimlerinin bir şekilde
"Rövanş" değil" İntikam"ını almak için elin-
den geleni ardına koymuyor. İktidar partisi-
nin lideri İstanbul seçimleri ardından "Topal
ördek" benzetmesini yapmamışmıydı zaten.
Ancak geçtiğimiz hafta UKOME (Ulaşım
Koordinasyon Merkezi) yönetmeliğinde ku-
rulda sayıyı AKP iktidarı lehine değiştirmek
gibi bir ucuz siyaseti de gündeme taşıyınca
ülkemizde onca sorun varken ben yine şu
deprem kabusuna değinmek istedim. Çünkü
deprem konusunda da iktidar İstanbul hal-
kının sorunlarını çözmek yerine İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ki sayısal
üstünlüğünü kullanarak kentin acilen yeni-
den yapılandırılmasının önüne engel koy-
maya devam ediyor. Halbuki AKP İBB
meclis grubu 23 Haziran seçimlerinde eğer
tümüyle ilçeler yenilenseydi o mecliste ciddi
biçimde azınlığa düşecekleri gerçeğini unu-
tuveriyor. Hafıza onlarda da balık hafızası
anlaşılan. O zaman bu gidişle ilk seçimde
yer ile yeksan olmayı göze alarak engelle-
melerini sürdüreceği anlaşılan AKP'lilerden
bu yaptıklarının hesabını sormak için önce-

likle yargı yoluna gidilmesi ardından da san-
dığın gelmesinin beklenmesi gerekiyor. Eli
kolu bağlı bir belediye yaratmak için herşeyi
yapan iktidara karşı da ezici bir çoğunlukla
İstanbul seçimlerinde görevi CHP ve Ekrem
İmamoğlu'na veren  İstanbullulara da yöne-
time sahip çıkmaları gerektiğini bir kez
daha vurgulamak isterim.İstanbul'un en
önemli sorunu "Deprem"dir. Günlük sorun-
lara göre de bu değişmiyor. Kentin ulaşım ve
yoksullukla mücadele gibi devasa iki sorunu
daha var ki bunları çözmekte ciddi projele-
rin hızla yaşama geçirilmesi gerekiyor.

On milyon insan güvende değil

Unutarak çözüm bulacağımızı sandığımız
tek gerçek olan İstanbul depremi ile ilgili
birkaç küçük anımsatma yapmak isterim.
Rakamlar ise ürkütücü; TMMOB verilerine
göre İstanbul’daki yaklaşık bir milyon 700
bin binadan 600 bini ‘riskli’ statüsünde.
TMMOB verilerine göre 10 milyona yakın
İstanbullu deprem güvenliği olmayan konut-
larda yaşıyor. İstanbul'da belirlenen 493
toplanma alanı sayısı bugün 77'ye düştü.Ra-
kamlara göre İstanbul olası bir depreme ha-
zırlıklı değil. Son yıllarda hız verilen kentsel
dönüşüm çalışmaları depreme karşı devletin
aldığı en büyük ve önemli adım olarak dik-
kat çekiyor. Ancak uzmanlara göre bu ye-
terli değil. Deprem toplanma alanlarından,
depremle ilgili afet eğitimi ve farkındalığına

kadar atılması alınması gere-
ken çok yol var. Bu gerçekler ortada durur-
ken  deprem gerçeğini sulandırmaya
savsaklamaya güya kendi siyasi ikballeri
için engelemeye kimsenin ama hiç kismenin
hakkı yoktur. Aklın yolu birdir buda devletin
tüm kurumlarını harekete geçirerek eşgü-
düm içinde gelmesi an meselesi olan bu
büyük İstanbul Depremi felaketine karşı ge-
rekli önlemlerin alınmasıdır. Bugün Avcı-
lar'da Bakırköy'de İBB  Meclisinde imar
planları ve kentsel dönüşüm uygulamaları
AKP engeline takılan yüzbinlerce İstanbul-
lunun kimse katili olmak istememelidir. Bu
çocuk oyuncağı değil ciddi bir sorundur.
Mutlaka çözümlenmelidir.

İstanbul'un yarısı kaçak

"Deprem öldürmez. Bina öldürür" derken
vurguladığımız Tüm yer bilimcilerin ortak
görüşü Marmara'da büyük depremin olacağı
yönünde.Yaşanan son 5.8'lik deprem de ha-
sarlar yaşadık, olası muhtemel deprem ise
bunun 30-40 katı o yüzden İstanbul'da dep-
rem olmayan her anı depreme hazırlık ko-
nusunda iyi geçirmeliyiz. Zaman yok!
Birinin çıkıp söylemesini beklemek bir
hayal, bu deprem eninde sonunda belki 50
yıl sonra da meydana gelebilir, hemen yarın

da olabilir, bunun için gerekli önlemlerin
alınması gerekiyor, öncelikle bina güvenliği,
çünkü depremde en güvenilir yer, evlerin içi
olması gerekiyor.Eski Çevre ve Şehircilik
Bakanı Mehmet Özhaseki, 2018 yılında İs-
tanbul’da 600 bin hasarlı binanın yer aldı-
ğını açıklamıştı. 2018 yılındaki imar
barışından sonra da yeni Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum, Türkiye’de 7 milyon-
dan fazla yapının deprem güvenliği olmadı-
ğını, kaçak olduğunu belirtmişti. 2 milyon
yapı stoğu varsa İstanbul’da bunun da yarı-
sının kaçak, iskansız olduğu anlaşılıyor de-
mişti.

Envanter yok

Depremle ilgili uzmanlar, bilim insanları ,İs-
tanbul’un acilen yapı stoğunun envanteri çı-
kartılmasını söylüyor. Bu envanter
çıkarıldığı zaman yapınızın risk durumu be-
lirlenecek, öncelik sıraları belirlenecek. Biz
de diyoruz ki ilk aşamada 48 bin binanın
acilen tespit edilmesi ve yıkılması lazım.
İkinci sırada da hasar alacak binaların güç-
lendirilmesi geliyor, deprem böyle
beklenir.Kanal İstanbul projesinin maliye-
tinden daha düşük rakama İstanbul’u afete
karşı hazırlamak mümkündür. Ancak siyasi
iktidar bugün Kanal İstanbul projesi yapıp
etrafına yeni nüfus çekmeyi önerebiliyor
Bilim insanları hem Doğu Anadolu fay hattı,
hem Kuzey Anadolu fay hattında risklerin
nerelerde olduğunu açıklıkla dile getirmiş-
lerdi. O bölgelerde eski binaları, sağlam ol-
mayan binaların yıkılması ya da

güçlendirilmesi için uyarılarda bulunmuştu
ancak bunların hiçbiri dinlenmiyor. Bunun
üstüne üstlük 2018’de Türkiye genelinde
imar affı düzenlemesi yapıldı. Acı ama bir
gerçek olan şudur ki yöneticiler afeti bir risk
olarak görmüyor, gereken önemi ve özeni
göstermiyor.İstanbul 1999’dan bugüne bek-
lenen büyük depreme hazır hale getirilebi-
lirdi. uzmanlar bu konularda uyardı ama
gelinen nokta ise şöyle:"*Bilim insanları or-
talama 10 yılda tüm hazırlıkların tamamla-
nabileceğini söylemişlerdi. Kentin içindeki
bütün boş alanları yapılaşmaya açılması;
böyle bir niyetin olmadığının
göstergesi.*Yeni nüfusları çekecek bir sürü
uygulama yapıldı. Park alanları, yeşil alan-
lar, deprem sonrası toplanma alanları ve as-
keri alanların da yapılaşmaya açılmasıyla
kentin içinde boşluk bırakılmadı.*Ken-
tleşme politikalarına sağlıklı bakış açısı ge-
liştirmek gerekiyor. Bu düzenlemelerin
hiçbiri yapılmadı ve vatandaş kendi kade-
rine terk edildi.*İnsanların gittikçe yoksul-
laştığı bir ortamda bireylerin kendi
olanakları ile çözüm üretmesi de mümkün
değil. Devletin ve yerel yönetimlerin bu işin
bir parçası olması gerekirken insanlar ka-
derlerine terk edilmiş oldu."Sözün özü ise
şudur: Ekonomik krizin yaşandığı ortamda
vatandaşın kendi olanaklarıyla güçlendirme
yapması yada sorunu çözmesini beklemek
olayı hafife almak anlamına gelir. Devlet de-
diğimiz vatandaşın can güvenliğinden so-
rumludur. Bu sorumluluktan kaçması
mümkün değildir. 

Beklenen deprem ve gerçekler
Oktay APAYDIN

apaydinoktay@gmail.com

İstanbul'daki Maslak Kasırları, mimari ve tarihi niteliğinin yanı sıra, botanik çeşitliliği ile de görenleri
büyülüyor. Kasrın bahçesinde bulunan 'Limonluk' ise ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor

Tarihi alana vefa gösterildi!
Beyoğlu Galata'da

Ceneviz öncesi Antik
dönemden kalma su

kuyusu, Osmanlı
Dönemi'nden kalma

su sarnıcı ile 19.
yüzyıldan kalma 

Kamondo Konağı'nın
kalıntılarının

bulunduğu otopark
olarak kullanılan alan,

içindeki araçlar
çıkartılarak boşaltıldı

Antik dönemin, Osmanlı Dönemi'nin
ve 19. yüzyılın izlerini taşıyan tarihi ya-
pıların kalıntılarının bulunduğu alan,

kaderine terk edilmiş ve çevredeki araç sahipleri
tarafından otopark olarak kullanılmaya başlan-
mıştı. Geceleri evsizler tarafından kullanılan ala-
nın içi çöple, yıkılmış duvarlarıysa yazılarla
dolmuş durumdaydı. Antik su kuyusunun, 17. ve
18. yüzyılda kullanılan Osmanlı sarnıcının ve 19.
yüzyıldan kalma tarihi Kamondo Konağı'nın ka-
lıntılarının olduğu alan, araçlar çıkartılarak boş-
altıldı. Alanın etrafı da sac bariyerlerle çevrildi.
Ayrıca konağın bahçe bölümünde bulunan yak-
laşık 1500 yıllık olduğu tahmin edilen 6 metre
derinliğindeki her an tehlike yaratabilecek kuyu-
nun ağzı da kapatıldı.

2011 yılına ait karar

Öte yandan Galata’daki tarihi kalıntıların bulun-
duğu alan için İstanbul İli 2 Nolu Bölge Koruma
Kurulu’nun ‘Camondo Konağı Rekonstrüksi-
yonu’ isimli projesi kapsamında 22.03.2011 tari-
hinde alınan 680 nolu koruma kararı bulunuyor.

İstanbul 
denetimden geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın
başlattığı “Ürün Bazlı Gıda
Denetim Seferberliği"
kapsamında İstanbul'un 39
ilçesindeki binin üzerindeki
toplu tüketim yerlerinde
denetim yapıldı

TARIM ve Orman Bakanlı-
ğı'nın Türkiye genelinde eş
zamanlı olarak başlattığı de-

netim seferberliğinin altıncı gününde
İstanbul'un 39 ilçesinde İstanbul İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev
yapan kontrol görevlileri toplu tüketim
alanında faaliyet gösteren işletmelerde
denetim yaptı. “Ürün Bazlı Gıda Dene-
tim Seferberliği" kapsamında gerçekleş-
tirilen ve gıda güvenilirliğini sağlamak
amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmet-
leri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
çerçevesinde İstanbul genelinde binden
fazla işletmede resmi kontrol yapıldı.
Bakırköy ilçesinde yapılan denetimlere
katılan İstanbul İl Tarım ve Orman
Müdür Vekili Nazif Koca, Ürün Bazlı
Gıda Denetim Seferberliği ve denetim-
lerle ilgili bilgiler verdi. Denetim süreci
hakkına konuşan Koca, “Sayın bakanı-
mızın denetim seferberliğinden itibaren
Pazartesi başladık. Pazartesi süt ve süt
ürünleri, Salı günü et ve et ürünleri,
Çarşamba günü ekmek çeşitleri ve unlu
mamulleri denetledikten sonra dün eği-
tim kurumlarının yemekhanelerini ve
kantinlerini denetledik.  Bugün sefer-
berliğin son günü ama bizim denetim-
lerimiz yıl boyunca devam etmektedir.
Bugün de tüketim yerlerinin denetimini
yapıyoruz. Burada evrak kayıtlarını
kontrol ettikten sonra genel hijyen ku-
rallarına uygunluğunu denetçilerimiz
kontrol ediyor. İstanbul'da günde binin
üzerinde denetim yapılıyor" dedi.

Esas denetçi tüketici 

Nazif Koca ayrıca 2019 yılında da
toplu tüketim yapılan yerlerde top-
lamda 113 bin defa denetim yapıldığını
söyledi. Tüketicilere 'ALO 174' hak-
kında çağrıda bulunan Koca, “45 bin
civarında toplu tüketim yerimiz var ve
2019'da yaklaşık 113 bin civarında de-
netim yapmışız. İşletmeler özellikle
kendi üretim yaptıkları yerin genel hij-
yen kurallarına dikkat etmek zorunda-
lar. Esas denetçi tüketici. Bizi ALO 174
ile uyaracaklar. 7/24 her zaman açık,
bir telefon yeter. Aradığı zaman Anka-
ra'ya düşüyor ve Ankara bizi kesin tali-
matlandırıyor. Herhangi bir şikayet
konusunda biz tüm Türkiye'de gıda
kontrollerini yapıyoruz" diye konuştu.

ARASINDA BIR CENNET
GOKDELENLER 
İdaresi devlet kurumunda
Maslak Kasırları'nın Limonluğunun bakımı, muhafazası ve ge-
liştirmesi sorumluluğunu ise, Milli Saraylar İdaresi üstleniyor.
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30’ncu 
ilçe belediyesi ziyaretini Fatih’e yaptı. 

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, tara-
fından bina girişinde karşılanan İma-
moğlu, belediye ziyaretleri yapmanın 
keyfini yaşadığını belirterek, “Çünkü, her 
belediyede bir şeyler öğreniyorum. Uyarı-
lar, öneriler alıyoruz; bu çok kıymetli. Bele-
diye Başkan’ımızın Fatih’le ilgili sürece 
dair beklentilerini, geçmişten bugüne olan 
birtakım tespitlerini, hatta daha geniş ma-
nada kendi tecrübelerine dayalı olarak da 
ne varsa, hem kendini hem heyetini dinle-
yeceğiz. Bir 15 gün içinde de kalan beledi-
yelerimizi ziyaret edip süreci bitireceğiz. 
Bölge masalarının da çalışmasıyla beraber, 
uyumlu bir Büyükşehir ve 39 belediye sü-
recini İstanbul’a yaşatmak istiyoruz. Her 
belediye başkanımızla güzel işler yapmak 
dileğimizdir” dedi. 

Turan'dan teşekkür 

İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden do-
layı teşekkür eden Turan da “Fatih Beledi-
ye’miz, merkez belediye. ‘İstanbul’ olarak 
addedilen yer burası. Tarihsel süreçte ‘Su-
riçi’ olarak addedilen Fatih bölgesi. Büyük-
şehir Belediye’mizi de mekan olarak 
misafir eden yer burası. Bu çerçevede tu-
rizmin, ticaretin, buradaki yaşamın birçok 
aktarma noktasının merkezi. Büyükşehir 
Belediye’mizle, geçmişte olduğu gibi, ilçe 
belediyemizin gayet iyi ilişkileri vardı. Tabi 
siyasal farklılıklar var; ama hizmetin de-
vamlılığı açısından inanıyorum ki, bu dö-
nemde de Sayın İBB Başkanı’mızla aynı 
çerçevede, iyi niyetli, millete hizmet ekse-
ninde hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Transfer anısını paylaştı 

Konuşmaların ardından, İBB ve Fatih Be-
lediyesi ekipleri, ilçenin sorunlarının ele alı-
nacağı sunum salonuna geçti. İmamoğlu 
ve Turan, yaklaşık 2 saat süren sunumun 
ardından İBB tarafından Fatih ilçesi sınır-
larında bulunan Yenikapı Etkinlik Ala-
nı’nda bulunan 2 futbol sahasında 

incelemelerde bulundu. İmamoğlu, incele-
meler sırasında bir anısını da kameralar 
önünde paylaştı. İmamoğlu, “İstanbul 
Üniversitesi’nde öğrenciyken, Yedikule’nin 
sahasında idman yapıyorduk. ‘Yedikule, 
seni çok istiyor’ diye Hoca geldi, bir teklif 
yaptı. Sonra Vefa oldu, vesaire; ama ben 
zaten korkarak top oynuyordum, baba-
mızdan habersiz. Onun için vazgeçtik” ifa-
delerini kullandı.

BAĞCILARDA bir AVM’’de sö-
mestr tatili boyunca “Eğlen, 
öğren, yardım et” sloganıyla 

mutfakta yemek yapımı ve pratik tarifleri 
öğrenen çocukların 10’ar liradan satarak 
elde ettiği gelirle sokak hayvanları için 
mama alındı. AVM yönetimi ve çalışanlar, 
içinde 250 kilogram mama bulunan 15 adet 
torba, Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma 
ve Müşahade Merkezi’ne teslim edildi 
Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde bulunan 
Nurol GYO’nun bir projesi olan Oasis 
Cadde Alışveriş Merkezi çok anlamlı bir et-
kinliğe imza attı. Bu amaçla AVM yönetimi 
tarafından 18 Ocak – 2 Şubat 2020 tarihleri 
arasında “Oasis Cadde Mutfak” etkinliği 
düzenlendi. “Eğlen, öğren, yardım et” slo-
ganıyla gerçekleşen programda sömestr ta-
tilindeki çocuklara mutfakta yemek yapımı 
ve pratik tarifleri öğretildi. Bunun karşılı-
ğında ise hayır işinde kullanılacağı söylene-
rek 10’ar TL ücret alındı.  

Çağırıcı’ya teşekkür ettiler 

İki hafta süren program sonunda toplanan 
parayla 250 kilogram köpek ve kedi maması 
satın alındı. Bağcılar Belediyesi Hayvan Ba-
rınma ve Müşahade Merkezi’ni ziyaret eden 
Oasis Cadde yönetimi ve çalışanları yanla-
rında getirdikleri 15 torba mamayı da yetki-
lilere teslim etti.  Bu tarz sosyal sorumluluk 
projelerinin devam edeceğini belirten ziya-
retçiler, “Böyle anlamlı bir projede yer al-
maktan mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte 
bize katkılarından dolayı Bağcılar Belediye 
Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya, etkinliğe 
katılarak veya etkinliğe katılmadan yar-
dımda bulunarak bize destek verenlere çok 
teşekkür ederiz” açılamasını yaptı Ziyaret 
sonunda katılımcılar, hayvan barınağı 
önünde hatıra fotoğrafı çekildi. 
 

Çocuklardan  
anlamlı etkinlik   

İSTANBUL Araştırmaları 
Enstitüsü, Bizans, Osmanlı, 
Atatürk ve Cumhuriyet Araş-

tırmaları bölümleri ve “İstanbul ve 
Müzik” Araştırma Programı’na yönelik 
akademik çalışmaları desteklemek ama-
cıyla, geçtiğimiz yıl dört farklı burs kate-
gorisinde açık çağrıda bulundu. Yeni 
yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle 
İstanbul çalışmalarına katkıda buluna-
cak araştırmaların değerlendirmeye 
alındığı programa çok sayıda araştır-
macı başvurdu. Katılan adaylar arasın-
dan 11 araştırmacı, Doktora Sonrası 
Araştırma ve Yazma Bursu, Doktora 
Adayları için Araştırma ve Yazma 
Bursu, Seyahat Bursları, Akademik Et-
kinlik Bursları kategorilerinde destek al-
maya hak kazandı. Halen projelerine 
devam eden bu bursiyerler, Enstitü’nün 
düzenlediği konuşma dizisiyle çalışma-

larını daha geniş bir kitle ile paylaşma 
fırsatı bulacak. 

İstanbul üzerine iki çalışma var 

Konuşma dizisinin ilk etkinliği, Ceren 
Abi ve Sezen Kayhan’ın katılımıyla 20 
Şubat Perşembe günü gerçekleştirildi. 
Tarih doktorasını Kaliforniya Üniver-
sitesi’nde tamamlayan Ceren 
Abi, “Levantinia? İşgal İstanbul’unda 
Eğlence ve Kültürel Mekânlar (1918-
1923)” başlıklı çalışmasında, işgal 
eden ve edilenler arasındaki ilişkiler 
üzerinden kamusal alan ve eğlence 
mekânlarına ilişkin yerleşik literatürü 
sorguluyor. Birinci Dünya Savaşı’nın 
ve ardından gelen işgalin çeşitli kültü-
rel aktivitelerle meşgul olmak için ben-
zersiz fırsatlar yarattığı tespitinde 
bulunan araştırmacı, bu sosyal ve po-
litik değişim döneminde toplulukların 

kültürel etkinliklere girişmek için keş-
fettikleri yeni motivasyonları mercek 
altına alıyor. İletişim alanındaki çalış-
malarını Koç ve Antwerp Üniversitele-
rinin ortak doktora programında 
yürüten Sezen Kayhan ise “Büyük Per-
deden Küçük Salona: İstanbul'un Al-
ternatif Film Gösterim 
Mekânları” başlıklı araştırmasında al-
ternatif film gösterim mekânları üze-
rinden, sinema izleyicisi ve şehir 
arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Son 
yıllarda İstanbul’da, alternatif film 
gösterim mekânlarının hızla artmasını 
kentsel dönüşüm nedeniyle şehirde 
kendine yer bulamayan sinema salon-
larının kapatılmasına bağlayan ça-
lışma, otoriter kültür politikalarının ve 
sermayenin İstanbul'daki seyir kültü-
rünü nasıl değiştirdiğini keşfetmeyi 
amaçlıyor. CENGİZ ALÇAYIR 

bilinmeyenleri!

Özgür TOPUZISTANBUL’DA UYUM  
ICINDE CALISACAGIZ 

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün yeni etkinlik dizisi “Bursiyer Konuşmaları,” kentin  
bilinmeyen yönlerini konu edinen bilimsel çalışmaları meraklılarıyla buluşturuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30’ncu ilçe belediyesi ziyaretini Fatih’e yaptı. Başkan Ergün Turan ile bir araya gelen İmamoğlu, 
“Bölge masalarının da çalışmasıyla beraber, uyumlu bir Büyükşehir ve 39 belediye sürecini İstanbul’a yaşatmak istiyoruz, uyum 

içinde birlik içinde çalışacağımızı söylüyoruz. Her belediye başkanımızla güzel işler yapmak dileğimizdir” dedi
UFUK ÇOBAN

İLÇEDEKİ amatör futbol kulüplerine ve 
amatör lig maçlarına hizmet verecek 
olan tesiste, 68×105 metre ve 45×90 
metre olmak üzere iki adet futbol sa-
hası yer alıyor. Suni çimle kaplanan ve 
etrafları çelik konstrüksiyon ile çevrilen 

sahalarda 1000 kişilik ve 400 kişilik tri-
bünler bulunuyor. İçinde takım ve 
hakem soyunma odalarının, idari bö-
lümlerin ve kafeterya ile otopark alan-
larının bulunduğu tesiste, inşaat 
çalışmaları tamamlandı. 

İnşaat çalışmaları tamamlandı

Şapkadan tavşan çıkmıyor

Elazığ’da 
yaralar sarılıyor
ELAZIĞ'IN Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 
büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 
ulaşan Kardeş Eli İnsanı Yardım Derneği, de-
premzedelerin öncelikli ihtiyaçlarını giderecek 
faaliyetlerini gerçekleştirdi. Acil yardım 
faaliyetinin ardından deprem bölgesine ikinci kez 
giden dernek görevlileri, yardım bekleyen insan-
lara destek olmayı sürdürdü.  
Deprem nedeniyle evleri yıkılan ve çadırlarda 
yaşamaya başlayan insanların ısınma ve gıda 
ihtiyaçlarına odaklanan Dernek, erzak ve soba 
dağıtımı gerçekleştirdi. 

484 adet soba dağıtımı yapıldı 
Bölgede deprem olur olmaz harekete geçerek 
battaniye, gıda paketi ve sıcak yemek dağıtımı 
yaptıklarını belirten Kardeş Eli İnsani Yardım 
Derneği Genel Sekreteri Abdullah Zincirlioğlu, 
Elazığ’a tekrar giderek yardımlarını sürdürmeleri 
hakkında şu ifadeleri paylaştı: “Elazığ depremini 
öğrendiğimiz anda ekibimizle birlikte bölgeye 
doğru yola çıktık. Elimizdeki tüm imkânlarla 
bölge halkının yaralarını sarmak için ilk etapta 
ihtiyaç duyulabilecek temel gereksinimleri gider-
meye çalıştık. Elazığ’a ikinci kez gidişimizde ise 
484 adet soba dağıtımı ve erzak dağıtımı yaptık.”

G eçen yazıda ( https://www.gazetedamga 
.com.tr/profil/1006/ozgur-topuz )  
Türkiye'nin yeni bir iktidara ve akabinde 

sistem değişikliğine doğru gitmekte olduğuna dair 
bir tablodan bahsetmiştim. Cumhurbaşkanlığı hü-
kümet sistemine geçilmesiyle kendini dayatan 'blok 
siyaseti'nde yüzde 50+1 oya ulaşmanın zorunlu-
luğu ve iktidar açısından ise bunun zorluğunu 
özetle anlatmaya çalışmıştım.  Anketçilerin güve-
nilmez sicili ve partilere ilişkin farklı farklı rakam-
sal sonuçlar vermelerine karşın, AK Parti'nin ortağı 
MHP'yle birlikte yüzde 50+1'i bulabileceğine dair 
bir veri ortaya konulamaması, ekonomik vaziyet, 
dış politikadaki açmaz ve toplumsal/siyasal baskı 
düzenini iktidar değişiminin göstergeleri olarak öne 
sürdüm. 

*** 
Peki iktidar bu tabloyu değiştirebilir mi? 

Değiştirmek için yaptıklarından sonuç alabilir mi? 
Bu yazıda da bu konuda akıl yürütmeye çalışalım. 

Öncelikle, tablodaki göstergelere ayrı ayrı 
göz atalım. 

Ekonomi: Durumu idare etme gayreti dışında, 
olumlu bir yöne gidiş işareti yok. Her gün yeni bir 
intihar haberi duyuluyor. İktidarın eteklerine tutuş-
muş bazı ekonomiciler dışında bu alanda umut 
veren bir yorum, görüş yok ortada. Belki de tek 
ekonomik hamle, enflasyonun da ineceği inancıyla 
Merkez Bankası'na faizlerde indirim politikası 
uygulatmak. 

Dış politika: Konunun merkezi genelde Suriye ve 
özelde İdlib. Esad güçleri ilerleyişini sürdürüyor. 
Soçi mutabakatı çerçevesinde Türkiye'nin kurduğu 
31 askeri gözlem noktasından 13'ü Suriye ordusu-
nun denetimindeki bölgelerin içinde kaldı. Türkiye 
ısrarla askeri sevkıyatı sürdürüyor. Rusya ile ittifak 
görüntüsü bozuldu ve Kremlin'in İdlib'in Suriye or-
dusunun denetimine geçmesinden vazgeçmek gibi 
bir işareti yok, aksine kararlılık gösterisi var. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan da AK Parti'nin son Meclis 
grubu toplantısında “İdlib'i bırakmayız” diyerek 
kararlılık (gözü karalık da denebilir) gösterisi yaptı 
ve ABD'yle birlikte hareket etme yönünde işaret 
verdi. Ancak ABD'nin SDG ile işbirliğinden vaz-
geçme ve Türkiye ile birlikte bir cephe alma ihti-
mali rasyonel görünmediğine göre, Türkiye-ABD 
işbirliğinin dış politikayı ve buna bağlı olarak içe-
ride iktidarın elini rahatlatması da ihtimal dahi-
linde görünmüyor. Bu durumda, karşıda Rusya 
varken Suriye sahnesinde gözükaralık bir kazanım 
getirir mi? Tabii ki o da imkansız... İç politikada 
iktidarın beslendiği 'beka' söylemi, Suriye'de yalnız-
laştıkça geçerli akçe olmaktan çıkıyor. Hatta 'dış 
politikadan beslenen iç politika' konsepti bu nokta-
dan sonra, yani Suriye'deki tükenmeyle birlikte 
destek kaybı manasına gelecektir. 

Toplumsal/siyasal baskı: Bu alanda bahsedebile-
ceğimiz son gelişme Gezi davasıydı. Beraat ve 
Osman Kavala'ya tahliye kararı, acaba bu konuda 
bir iklim değişikliği mi olacak düşüncesi yaratsa da 
şüpheci bakış haklı çıktı. AK Parti sözcüleri  yargı 
kararına saygıdan bahsetti ancak Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın işaretiyle beraat kararı veren hakimler 
hakkında inceleme başlatıldı ve Kavala yeniden ce-
zaevine konuldu. İktidar toplumsal baskıdan vaz-
geçmenin veya bunu esnetmenin kesinlikle kendi 
aleyhine olacağına inanıyor anlaşılan ancak lehine 
bir sonuç verdiğine dair de emare yok. 

*** 
Şimdi, sorularımıza geri dönelim. İktidar bu 

tabloyu değiştirebilir mi? Yanıt: Hiçbir alanda bir 
çıkış yolu görünmüyor, bulunamıyor. Şapkadan 
tavşan da çıkmıyor. Değiştirmek için yaptıklarından 
sonuç alabilir mi? Yanıt: Değiştirmek için yaptık-
ları her şey aslında yanlışlarda ısrar etmekten  
ibaret. 

*** 
Peki bunlardan bağımsız olarak siyasal alanda 

yapılabilecek hamlelerle bir yangın çıkışı bulunabi-
lir mi? Bunu da sonraki yazıya bırakalım. 

ISTANBUl’un 



Akaryakıt sektörü yetkililerin-
den aldığı bilgiye göre; 24
Şubat Pazartesi’yi Salı’ya

bağlayan gece geçerli olmak üzere ben-

zine 16 kuruş zam yapılması planlanı-
yor. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
Motorinde henüz zam beklentisi yok.
Zamla birlikte İstanbul’da bir litre kur-

şunsuz benzinin fiyatı 6,67’den 6,83
TL’ye yükselecek. Dolar kurunun bu
hafta 6,04’ten 6,12’ye kadar yükselmesi,
benzine zam kararında etkili oldu.

Benzine zam mı geliyor?Dolar kurundaki artışın ardından
benzinde zam beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektörü yetkilileri,
pazartesi gecesi benzine

16 kuruşluk zam yapılmasının
planlandığını söyledi

Yıllık 25 milyon 125 bin araç garantisi verilen Avrasya Tüneli’nde yaklaşık 8 milyon aracın parasını Hazine
ödeyecek. 2019 yılı için 177 milyon lira olan faturanın bu yıl yaklaşık 300 milyon liraya çıkması bekleniyor

Y ıllık 25 milyon 125 bin araç garantisi
verilen Avrasya Tüneli'nde yaklaşık 8
milyon aracın parasını ödemek yine

vatandaşa kaldı. Avrasya Tüneli için verilen
araç garantisi nedeniyle 2018 yılında işlet-
meci firmaya 155 milyon lira ödenirken,
2019 yılı için bu tutar 177 milyon lira olacak.
2020'de ise yaklaşık 300 milyon liralık bir fa-
turanın çıkması bekleniyor. Sözcü'den Başak
Kaya'nın haberine göre yap-işlet-devret pro-
jeleri olarak hayata geçirilen Osmangazi ve
Yavuz Sultan Selim köprülerinde 2019 yı-

lında araç geçişlerinde büyük düşüş yaşan-
mış ve Hazine işletmeci firmalara daha
büyük tutarlar ödemek durumunda kalmıştı.

Kura göre belirleniyor

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Söz-
cü'ye yaptığı açıklamada, 2019'da Osman-
gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki
araç sayılarının düşmesi ile Hazine'nin 2
milyar 735 milyon lira ödemek durumunda
kaldığını belirtti. Akar, "2019'da 17 milyon
271 bin araç geçişi sağlandı ve 2018 yılında

geçiş yapan araç sayısı ile aynı düzeyde
kaldı. Yıllık 25 milyon 125 bin araç garantisi
verilen Avrasya Tüneli'nde 8 milyon aracın
ödemesi yine Hazine'ye yüklendi" dedi.
Dolar kuruna göre belirlenen köprü ve tünel
geçiş ücretlerine bu yıl yüzde 50'nin üzerinde
zam geldiğini belirten Haydar Akar, Hazi-
ne'nin ödemesi gereken tutarların katlanaca-
ğına dikkat çekti. 

Yüzde 56 zam yapıldı

Avrasya Tüneli'nde geçen yıl 23 lira olan

geçiş ücretinin yüzde 56 zam ile 36 lira oldu-
ğunu belirten Akar, "Yıl sonundaki fatura
yaklaşık 300 milyon lira olacak ve Hazine'ye
kesilecek fatura da 2 kat artacak. ‘Milletin
cebinden bir kuruş çıkmayacak diyenlerin,
sadece 3 proje için 1 yılda ödeyecekleri 3
milyar lirayı açıklaması gerekir. 2019 yılında
Osmangazi Köprüsü için 6 milyon, Yavuz
Sultan Selim Köprüsü için 36 milyon ve Av-
rasya Tüneli'nden de 8 milyon aracın bede-
lini Hazine ödemek durumunda kaldı"
değerlendirmesi yaptı. 

20 günde 9.2 
milyar dolar gitti

31 ocak 2020’de 5,98 sevi-
yesinde olan dolar/TL kuru
20 Şubat 2020’de 6,09’a yük-

selirken, bu süreçte Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası’nın (TCMB) net re-
zervi 9,2 milyar dolar azaldı.
Sozcu.com.tr’nin TCMB Analitik Bi-
lanço verilerinden yaptığı hesaplamaya
göre, 31 Ocak 2020’de 33 milyar 917
milyon dolar olan TCMB’nin altın
dahil net rezervi, 20 Şubat’ta 24 milyar
733 milyon dolara geriledi. 20 gündeki
düşüş yüzde 27’ye ulaştı. İdlib kaynaklı
jeopolitik gerilimle birlikte dolar/TL
kuru, dün 6,12 seviyelerine kadar yükse-
lirken, son dönemde kamu bankalarının
yoğun döviz satışı yaparak kura müda-
hale ettiği Bloomberg tarafından iddia
edilmişti. Nitekim, Bankacılık Düzen-
leme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
verilerine göre 31 Ocak 2020’de 2 mil-
yar 15 milyon dolar olan kamu banka-
larının döviz pozisyon açığı, 14
Şubat’ta 4 milyar 630 milyon dolara
yükseldi.

Rezerv rakamına ulaşılıyor

TCMB’nin dış varlıklarından toplam
döviz yükümlülükleri çıkarıldığında net
rezerv rakamına ulaşılıyor. TCMB’nin
brüt rezervlerinin tamamı kendisine ait
döviz ve altınlardan oluşmuyor. Yurt
içindeki bankaların TCMB’de “zorunlu
karşılık” olarak tuttukları döviz ve altın-
lar ile kamunun dövizleri çıkarıldığında
net rezerv rakamına ulaşılıyor. 31 Aralık
2019 itibarıyla net rezerv içinde
TCMB’nin bankalardan ve Çin ile Ka-
tar’dan döviz alıp TL verdiği swap işlem-
leriyle net rezervine dahil ettiği yaklaşık
18,5 milyar dolar da bulunuyor.

BloomBeRg, 2020 yılı dünyanın
en zengin mahalleleri listesini ya-
yımladı. California’da Silikon Va-

disi’ yakınındaki Atherton mahallesinde kişi
başı yıllık 525 bin 324 dolarlık (3 milyon 204
bin TL) gelirle, üst üste dördüncü yılda da
ABD’nin en zengin mahallesi oldu. 2017’den
bu yana yayımlanan endekse, ilk kez bir ma-
hallede kişi başı yıllık gelir 500 bin doları (3
milyon 50 bin TL) geçmiş oldu. Silikon Va-
disi’ndeki şirketlerde üst yönetici ya da patron
olanların yaşadığı bu mahallede yıllık geliri
500 bin dolar olanlar bile ortalamanın altında
kaldı.

En ucuz ev 2,5 milyon dolar

Milyarderlerin yaşadığı, lüks spor arabaları,
havuzlu villalar ve tenis kortlarıyla dikkat çeken
Atherton’da, en ucuz ev 2,5 milyon dolar
(15,25 milyon TL) değerinde. Atherton’de evi
olanlar arasında NBA takımlarından Golden
State Warriors’ın süper starı Stephen Curry,
Google’ın eski CEO’su Eric Schmit, Facebo-
ok’un Operasyon Direktörü Sheryl Sandberg
ve Microsoft’un kurucularından Paul Allen de
bulunuyor. Curry, Atherton’daki evini 31 mil-
yon dolara satın almıştı. ABD’de teknoloji
devlerinin kalbi Silikon Vadisi’ne yakın diğer
mahalleler Hillsborough ve Los Altos Hills de
sırasıyla 430 bin 681 dolar ve 405 bin 73 do-
larlık yıllık gelirleriyle lisenin üçüncü ve beşinci
sıralarında yer aldı.

KağıthaNe Belediyesi, Sarıka-
mış’ta şehit olan askerleri anmak
için bir program düzenledi. Bele-

diye Başkanı Mevlüt Öztekin, her yıl geleneksel
hale getirdikleri anma töreninin yine her yıl
aynı duygularla hatırlanacağını söyledi. Gül-
tepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sarıkamış
Şehitleri’ni anma programı saygı duruşu, Ku-
ran’ı Kerim tilaveti, Sarıkamış Şehitleri için ya-
pılan özel video gösterim, türküler ve ardından
ise kum sanatçısının şehitler için yaptığı özel
gösterimle son buldu. Kağıthane Belediye Baş-
kanı Mevlüt Öztekin’in de katıldığı anma töre-
nine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İdlib’te
şehit olan askerlerimiz için ilk olarak saygı du-
ruşu yapıldı. Ardından Sarıkamış Şehitleri’ni
anma töreninde gazeller ve türküler söylendi.
Sarıkamış Şehitleri için hazırladığı özel sahne
programı ve türkülerle bilinen sanatçı Recep
Ergül birçok eseri seslendirdi. Türkiye’nin en
önemli bestekarlarından Amir Ateş’te söylediği
gazellerle seyircilere duygu dolu anlar yaşattı.
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Piyasada Suriye ve corona virüse ilişkin gelişmeler yakından izlenirken Merkez Bankası'nın net 
rezervi Şubat'ın ilk 20 gününde 9,2 milyar dolar azalarak 24,7 milyar dolara geriledi. Kamu
bankalarının 31 Ocak-14 Şubat döneminde döviz açığı 2 milyar dolardan 4,6 milyar dolara yükseldi

MERKEZ BANKASI’NIN 
NEDEN REZERVİ OLUR?
Merkez Bankası'nın elinde yüklü mik-
tarda döviz ve altın bulunuyor. Mer-
kez'in elindeki dövizlere ‘brüt döviz
rezervi' ismi veriliyor. Brüt döviz rezervi-
nin içinde bankaların tuttukları mev-
duata karşılık yatırdığı zorunlu
karşılıklar ve bankalar ile yaptığı ta-
kaslardan (swap) elde ettiği döviz de
bulunuyor. Bu zorunlu karşılıkları çıkar-

dığımızda (bankaların parası) ne rezerv
ortaya çıkıyor. Merkez Bankası finansal
ve reel sektörün döviz ihtiyacını karşı-
lamak aynı zamanda gerektiği hallerde
kura müdahale etmek için döviz rezer-
vini kullanabiliyor. Yani Merkez Bankası
kur dalgalandığında döviz rezervini kul-
lanarak (yani piyasaya dolar satarak)
kuru dengelemeye çalıştığı oluyor.

ABD'nin en zengin mahallesi
olan Atherton'da ortalama yıllık
gelir 500 bin doları aşarak 525
bin dolara ulaştı. Silikon Vadi-
si'nin milyarderlerini ağırlayan
mahallede, yıllık geliri 3 milyon
50 bin TL olanlar, ortalamanın
altına kalıyor. Mahallede en ucuz
ev, 2,5 milyon dolar seviyesinde

Dünyanın 
en zengİn 
mahalleSİ

Boat Show başladı
İstanbul'da kapılarını açan 15. CNR Boat
Show deniz tutkunlarını büyülemeye hazır.
Aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair
de bir çok ürünün görücüye çıktığı fuarda,
deniz tutkunları hayallerine bin liradan
başlayan fiyatlarla kavuşabilecek

CNR Holding kuruluşlarından
Pozitif Fuarcılık tarafından
Deniz Endüstrisini ve Denizci-

liği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş bir-
liği ve KOSGEB desteğiyle organize
edilen 15. Uluslararası Deniz Araçları
Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı-CNR
Avrasya Boat Show, CNR Expo İstanbul
Fuar Merkezi’nde denizle bütünleşmek is-
teyen ziyaretçilerine kapılarını açtı. 85 bin
metrekarelik alanda dünya devi 250’nin
üzerinde firmaya ev sahipliği yapan fu-
arda aralarında mega yat, tekne, motor ve
yelkenlilerinin de yer aldığı 10 bini aşkın
markanın 3 bin 500’den fazla deniz aracı
sergileniyor.

35 milyon lira

Fuarda ziyaretçilerin en çok dikkatini
çeken ve fuarın en pahalı yatı 24 metre
uzunluğunda 6 buçuk metre genişliğinde
bir İtalyan markasına ait yatın fiyatı 35
milyon lira. Yatla ilgili bilgi veren firmadan
sorumlu mühendis Kaan Sayman, “Dört
tane kamelyası var. 8 kişi ağırlayabiliyor. 3
kattan oluşuyor. Alt katta misafir kabinleri,
orta katta salon, mutfak ve yemek odası,
üst katta ise kontrol istasyonu ve şezlong-
lar var" diye konuştu. Fuarda her keseye
uygun tekneler de mevcut. 6 binden başla-
yan fiyatlarla küçük bir tekneye de sahip
olabilirsiniz. Deniz ve tekne malzemeleri
satan firma sahiplerinden Ahmet Öztürk,
“Körfez Savaşı’ndan sonra imalata son
verip tekne ekipmanlarıyla yola devam
ediyoruz” diye konuştu.

Sarıkamış
şehitleri
unutulmadı
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“ Sanattan mahrum bir milletin hayat damarla-
rından biri kopmuş demektir.”  
Mustafa Kemal Atatürk

Sevgili Atam’ın her sözü mü haklı çıkar. İşte yine
haklı çıktı.

Büyükçekmece belediyesinin Başkanı Hasan
Akgün sanatın her yönüne önem veren örnek bir baş-
kan.

Sayın başkan; halkın içinden biri, samimiyeti, sev-
gisi, bilgisi ve kurduğu ekibi işinin ehli insanlar…

Başkan Hasan Akgün, Nazan Karagözoğlu'na ve
tüm ekibine başarılara imza attıkları için teşekkür
ve tebrik ederim.

Her mevsim sanat ile iç içe olan belediyemiz hak-
kında 22-11-2017 tarihli Gazetem İstanbul’daki
“Büyükçekmece Sanat sevenler Cenneti” başlıklı
yazımı okuyanlar hatırlayacaktır.

***
Büyükçekmece halkının, sanata duyarlılığını 

burada da görmek her zaman mümkündür. Oyunlar 
kapalı gişe oynuyor. Yoğun bir ilgi söz konusu müte-
madiyen. Sanatsever başkan ve sanatsever 
halkın birleştiği nadide güzel ilçelerden biridir 
Büyükçekmece. Büyükçekmece’yi sanat cennetine
çevirdiğiniz için teşekkürler Hasan Akgün.

Demiştim yine diyorum…
***

Yine aynı düşüncedeyim ve Hasan başkan olduğu
sürece de bu fikrim değişmeyecek.

Kışın her yaşa hitap eden ayrı güzel etniklikler
düzenleyen Büyükçekmece’yi yazın ayrı görmelisi-
niz.

Görselliği ile muhteşem manzarayı efsunlayan,
deniz ve gölün birleşen noktasında tüm sorunları bir
kenara bırakıp saatlerce gün batımını keyifle izleye-
bileceğiniz nadide bir ilçe.

Ve Büyükçekmece’nin güzelliğine güzellik katan
sanata doyuracak etniklerin başında Uluslarası Kül-
tür ve Sanat Festivali geliyor. 60 tan fazla ülkenin
katılım sağladığı, folklor gösterileri, konserler ile
halkın beğenisini sağlıyor.

Kitap fuarından, tiyatroya, konsere, söyleşi, sergi
ve bilimum etniklikler ile ilçeyi sanat sever bir
cennet haline getirdiğini bir kez daha söylemekten
gurur duyuyorum.

Teşekkür ederim başkanım…
***

Tiyatro demişken bahsini geçirmeden geçemeye-
ceğim. Ama öncelikle Sevgili müdürümüz zarif
Nazan Hanım size ve ekibinize teşekkür ederim.

***
Tiyatro sevgim küçüklüğümde canım babamın

aşıladığı bir aşktır benim için ve halen devam
eden…

Çünkü tiyatro gönüller arasında bağ kuran, top-
lum kültürünün aynasıdır. Çünkü tiyatro kültürü kül-
tür ile aşılayan, eğitirken güldüren, düşündüren canlı
performans ile büyüleyici bir gösteridir.

Sanatın gücü vardır ve güce bağlı sanat olamaz,
düşünülemez, yaşayamaz, üretemez. Sadece tiyatro
değil tüm sanat şubeleri, bağımsız olmalıdır.

Genco Erkal’ın da dediği gibi “Tiyatro insandan
insana bir iletişimdir. Araya elektronik ya da 
mekanik bir aygıt girmeden yapılan bir iletişim.”

***
Ali Poyrazoğlu yılların eskitemediği duayeni 

seyretmek öylesine keyifliydi ki anlatamam. Güldü-
rürken düşündürdü, düşünürken andan kopmadan
kendine tekrar dikkati toplamayı sağlayan büyük
usta harikaydın, saygı ile elinizden öperim…

” Tamamla bizi ey aşk” gösterisini keyifle izler-
ken; Büyükçekmece’nin aşkı, Hasan AKGÜN ile ta-
mamladığına şahit oldum…

Tüm belediyelerin böylesine güzel başarılara imza
atmasını ve sanattan uzaklaşmadan yeni nesillere
aşılamak için biz yetişkinlere büyük görevler 
düştüğünü hatırlatmak isterim.

Çocuklarınıza örnek olmak için sinemaya, dondu-
rulmuş gıdalara yönelmeyin, sanatın her türlüsüne
elinizden geldiğince katılım sağlayın. Siz yapınca
onlarda yapacaklardır, söyleyince değil.

Atatürk’ün de dediği gibi ;
“Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile

olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa
ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile
olursa mimarlık… olur.”

Sanattan uzak kalmayan güzel geleceğimiz için
çalışan, emek harcayan tüm sanat severler iyi ki
varsınız…

Yolu sevgiden geçen herkese ve tamamlanmayı
bekleyen tüm aşklara selam olsun…

Sanat cenneti Büyükçekmece
ve Hasan Akgün...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İran'da koronavirüsle ilgili şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada pozitif
sonuç çıktığını ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Buna ilişkin sınır kapılarında tedbirleri artırdıklarını 
belirten Bakan Koca, "İran'dan ateşi olan, hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeriye almamaya başladık" dedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, "Sınıfta kalmanın ol-
maması eğitimde önemli öl-

çüde seviye düşüklüğüne yol açtı. Dört
işlemi bilmeden lise bitiriliyor. Eği-
timde kalitenin daha da düşmemesi
için bu sisteme son veriyoruz" diye ko-
nuştu. Sözcü Gazetesi Ankara Temsil-
cisi Saygı Öztürk’e konuşan Selçuk,
liselerde ders sayısının azaltılması yö-
nünde çalışmalar yapıldığını söyleyen
Selçuk, “Öğrenciler fazla ders nede-
niyle konularda yüzeysel kalıyor. Bunu
önce pilot okullarda uygulayacağız ve
sistemde köklü düzenleme yapacağız”
ifadelerini kullandı. 

Çocuklar mağdur olmayacak

Geçen yıl liselere sınavla 120 bin öğ-
rencinin alındığını hatırlatan Bakan
Selçuk, bu yıl sınava katılacak öğrenci
sayısının daha da yüksek olacağını
söyledi. Veliler ve öğrencilerin rahat ol-
ması gerektiğini belirten Selçuk, "Biz
120 bin öğrenci olarak değil, yüzde 10
öğrenci yerleştireceğiz diye bakıyoruz.
Yüzdelik dilim önemli. Çocukları asla
mağdur etmeyeceğiz" dedi. Liseye
geçiş sisteminde bir değişiklik olmaya-
cağını, ancak soru şeklinde bazı dü-
zenlemelere gidileceğini ifade eden
Selçuk, “Liseye giriş sınavında o soru-
ları yapmak isteyenlerin kitap okuması
ve okuduğunu anlaması gerekiyor”
dedi. Bakan, kitap okuma oranında da
artış yaşadıklarını belirtti. Her ilde

ölçme ve değerlendirme merkezleri ku-
rulduğuna değinen Bakan sözlerini
şöyle sürdürdü: “Her öğrencinin ilgi-
sini, becerisine göre ekranını kişiselleş-
tireceğiz. Kişiye özel müfredat ve sınav
gelecek. Türkiye'nin deneyimli hocala-
rını davet edip bir yıl stüdyo çekimi
yaptırdık. Öğrenci, hangi hocayı, hangi
dersi internetten, cep telefonundan
dinlemek istiyorsa, soru yöneltmek isti-
yorsa cevabı gelecek. Burada amaç,
eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır. İs-
tanbul'daki öğrenci ile Şırnak'taki öğ-
renci arasında hiçbir fark olmayacak.”
Selçuk, ilkokul ve ortaokullarda Türkçe
dersine daha da önem verileceğinin al-
tını çizdi.

Eğitimde fırsat eşitliği olacak

Bakan Selçuk,  dijital eğitim platformu
olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile eği-
timde fırsat adaleti sağlanacağını söy-
ledi. Bakan açıklamasını şöyle
sürdürdü: “EBA, yaklaşık 18 milyon
öğrenci, 1 milyon öğretmen ile velilerin
kullanımına açıldı. Okul öncesinden
12. sınıfa kadar öğrenci ve öğretmenin
öğrenme yolculuğuna eşlik eden
1.600'den fazla ders ve 20.000'in üze-
rinde zengin, güvenilir ve etkileşimli
içerik sunuyor. EBA, doğru kullanıldı-
ğında öğretmenin en büyük yardımcısı,
öğrencinin okul dışında da elinden
tutan bir öğretmen gibi. Türkiye'nin
her yerinden öğrenci ve öğretmenleri-
miz EBA'ya giriş yapacak.”

Yeniden sınıf 
tekrarı gelecek

K oronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca başkanlı-
ğında toplandı. Toplantı sonrasında

basın açıklaması yapan Bakan Koca, İs-
rail dahil olmak üzere 31 ülkede koronavi-
rüsün görüldüğünü, toplam vaka
sayısının 796 bin 775’e ulaştığını söyledi.
Bakan Koca, 2 bin 249 kişinin hayatını
kaybettiğini, bunların yüzde 99,6’sının
Çin’de olduğunu, hastalığa yakalanıp iyi-
leşenlerin sayısının 19 bine yaklaştığını
bildirdi.

5 kişi hayatını kaybetti

Bakan Koca, erken dönemde alınan etkili
tedbirler ile bugüne kadar hastalığı Türki-
ye’den uzak tutmayı başardıklarını; ancak
İran’da görülmesinin önemli bir gelişme
olduğunu anımsattı. Bakan Koca "Bu
haber üzerine Koronavirüs Bilim Kurulu-
muz İran gündemiyle dün ve bugün iki
toplantı yaptık. Durumu yakından takip
ediyoruz. İran makamlarıyla ilgili tüm
kurum kuruluşlarımızla görüşmeleri ger-
çekleştirdik. İran Sağlık Bakanı Said Na-
meki ile bir saat telefonda görüştük.
Türkiye'nin tüm imkânlarıyla İran halkı-
nın yanında olduğunu ifade ettim. Bakan
İran'da bugüne kadar görülen şüpheli
vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada
pozitif sonuç çıktığını ve 5 kişinin hayatını
kaybettiğini söyledi. Bu süreci şeffaf gö-
türmek istediklerini ifade ettiler. Türkiye
olarak tanı kiti dahil olmak üzere yardım
etmeye hazır olduğumuzu ve bilim kuru-
lumuzun varlığını bu çerçevede bir bilim
heyeti ile de istenirse destek vermeye hazır
olduğumuzu ifade ettim" dedi.

İçeriye almamaya başladık

Bakan Koca, İran Sağlık Bakanı ile görüş-
mesinde virüsün Kum kenti ve çevresinde
görüldüğünü ifade ettiğini aktararak şöyle
konuştu: "Diğer bölgelerde özellikle sınırı-
mıza yakın Tebriz ve batı bölgesinde gö-
rülmediğini Tahran ve bir iki eyalette daha
benzer vakanın olduğunu; ama bunların
da Kum kenti temaslı olduğunu ifade etti-
ler. Burada görülen vakaların da kaynak
olarak Çin olduğunu, Çin'e gidip gelen-
lerle temas sonrası bu enfeksiyonun bu-
laştığını ifade ettiler. İran ile bu dönemde
kara hudut kapılarımız Ağrı- Gürbulak,
Van- Kapıköy, Hakkari- Esendere ve
buna ilave olarak Iğdır’dan Nahçıvan

bölgesine açılan Dilucu sınır kapısında
da tedbirlerimizi daha da genişleterek al-
dığımızı ifade ettim. Özellikle sınır kapı-
larımızda valilikler ve sınır teşkilatımız
bilgilendirilmiş, eğitimleri tamamlanmış-
tır. 24 saat bu hudut kapılarında sağlık
personeli bulunduruyoruz. Dün geceden
itibaren İran'dan gelen bütün yolcuları
pasaport kontrolünden önce sağlık per-
sonelimiz sağlık kontrolünden geçirmeye
başladı. Dünden bu yana ateşi olan, has-
talık belirtisi olan yolcuları sınırdan içe-
riye almamaya başladık. Ağrı sınır
kapısında benzer bir vakayı dün içeriye
almamış olduk."

Bilgilendirme broşürü

Bakan Koca, pazar gününden itibaren
sağlık raporu olmayan ve virüsün görül-
düğü Kum kentine 14 gün içinde uğra-
yanların sınır kapılarından
geçemeyeceğini bildirerek "Bu süreçte
ülke içinde de adres bilgileri ve iletişim

bilgileri olmayan kişiyi de almamayı,
yani her birine bir kart doldurulup hem
iletişim bilgilerini hem de adres bilgilerini
almayı, Kum kentinde veya son 14 günde
buraya uğramış kişileri de bu süreçte al-
mayı düşünmediğimizi ifade ettik. Pazar
akşamında devreye girecek. 24 saat sağ-
lık ekibimiz herkesi yine sağlık kontro-
lünden geçirerek uygulamamıza devam
etmiş olacağız. Sınır kapılarında yolcu-
lara İngilizce ve Türkçe bilgilendirme
broşürleri veriliyordu. Bugünden itibaren
Farsça olarak da dağıtım yapılacak. İran
Sağlık Bakanı ile görüşmemizde özellikle
bu süreçte yakın bir işbirliği içinde Kum
kentinde gelenlerin daha hassasiyetle
veya ülkeye girişinin yapılmamasının al-
tını çizerek bu işbirliğimizi sürdüreceği-
mizi ifade ettik. Ancak hasta olup
sınırdan gelen Türk vatandaşımız olursa
hangi tedbirlerle nasıl almamız gerektiği-
nin gayretinde oluruz. Yalnız bırakma-
yız" diye konuştu. DHA

ATESLI HASTAYI 
ICERI ALMIYORUZ

Erken seçim olabilir!

Bakan Koca, talep üzerine
Çin’e tekrar tıbbi yardım mal-
zemesi ve ekipman göndere-
ceklerini kaydederek
"COVİD-19 ülkemizde rastlan-
madı, bulunmadı. Vaka tespiti
olursa uygulanacak tüm ön-
lemler önceden belirlendi. Ye-
teri kadar antiviral ilaç, medikal
malzeme gibi ihtiyaçlar depo-
landı. Tedarik zincirimizin sağ-
lam olduğunu söylemek
istiyorum. Bu noktada endişe
edilecek bir durumun olmadı-
ğını ifade etmek istiyorum. En
son Rize’de şüpheli bir vaka
vardı. Negatif çıktı sonuç. Şu an
sonuç bekleyen karantinaya
alınmış hiçbir vakamız olmadı-
ğını söyleyebilirim" dedi. Bakan
Koca, sınır kapılarına termal
kameraları da yerleştirdiklerini
belirterek, "İran’daki durum
yeni ortaya çıktı. Bu salgının
nasıl bir seyir alacağını bilim
kurulu yakın takip ediyor. Bura-
daki seyir farklılaşır ve diğer
bölgelere yayılım içinde olur,
bu anlamda sayı giderek ar-
tarsa başka tedbirler almamız
gerekebilir. Bu noktada da tem-
kinliyiz, hazırlıklıyız. Şu anda
uçuşları iptal etmeyi gerektire-
cek bir durum yok. Uçuşlarla il-
gili de benzer sağlık taramaları
başladı" diye konuştu.

VAKA TESPİTİ
OLURSA 
ALINACAK
ÖNLEMLER

Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, sınıfta kalma

olmadığı için eğitimde
önemli ölçüde seviye
düşüklüğü olduğunu

söyledi. Selçuk, "2020-2021
öğretim yılından itibaren

 ortaokul ve liselere yeniden
sınıf tekrarı gelecek" dedi

OKUL 
YAPMALARINI
İSTEYECEĞİM
Bakan Selçuk, gelecek
öğretim yılında, liselere
başlayacak öğrenci sayı-
sında yaklaşık 500 bin ci-
varında artış beklendiğini
söyledi. Bu öğrencilerin
yerleştirilmesiyle ilgili
mevcut kapasitenin daha
iyi yönetilmesi için çaba
gösterdiklerini belirten
Selçuk şöyle konuştu: “İl
müdürleriyle yapılan top-
lantılarda her ilin analizi
gerçekleştirildi. Yarım
kalan okulların yeni öğre-
tim yılı başına kadar ta-
mamlanması hedeflendi.
Meslek liselerindeki dö-
nüşümle bazı okulların
bölümlerinin kaldırılması
yeniden gözden geçirile-
cek. İllerde hayırsever-
lerle toplantılar
düzenleyip okul yapma-
larını isteyeceğim.”

Bakan Koca,
koronavirüse

karşı çok ciddi
önlemler

aldıklarını ve
teyakkuzda
olduklarını

ifade etti.

pinargunes4@hotmail.com

ZAMAN AKIYOR

Pınar ÇETİNKAYA 

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazete-
cilerin sorularını cevaplandırdı. Karamollaoğlu,
FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına, erken

seçim üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
TV5 canlı yayınında konuşan Temel Karamollaoğlu,
“Erken seçim bekliyor musunuz?” sorusuna, “Ben bekle-
miyordum ama son zamanlarda iktidarın bazı adımlarına
bakınca erken seçim olabilir diyorum. Kararı bir kişi vere-
cek. Erken seçim temmuz ayında yapılacaksa kararının ra-
mazana kadar yok eğer
sonbaharda erken seçim olacaksa
haziran ayında bu kararın verilmesi
lazım. Yoksa önümüzdeki seneye
kalır. Şunu görüyorlar; Ak Parti’ye,
Erdoğan’a giderek kamu desteği
azalıyor. Bunu gördükleri içinde ge-
cikme kendilerine daha pahalıya
mal olur diye düşünüyorlar. Şu-
anda seçime gidersek kazanma
şansı her geçen gün zayıflıyor” 
şeklinde cevap verdi.

Ziya
Selçuk

Temel Karamollaoğlu



U skumru ve somon balıkla-
rıyla hazırlanan ve  lavaş
ekmekte ya da dürüm ola-

rak servis edilen balık dönere ilgi
yoğun oldu. Cheddar peynir ve ha-
zırlanan özel bir sosla balıkseverle-
rin beğenisine sunulan 'balık döner',
lezzetiyle yiyenleri şaşırtıyor. İzmir’in
Torbalı ilçesine bağlı Yazıbaşı Ma-
hallesi'nde hizmet veren bir gıda şir-
keti, resmi av zamanında toplanan
uskumrulardan 'balık döner' yapı-
yor. Soğuk hava deposunda -18 de-
recede bekletilen balıklar, 8 saat +4
derecede bekletildikten sonra iç or-
ganlarından, başlarından ve kuyruk-
larından arındırılıyor. Kılçıklar ise,
özel pensetler yardımıyla teker teker
alınıyor.  Ardından, yıkama ve
süzme işleminden geçirilen balıklar,
marinasyona hazır hale geliyor.
Özel baharatlarla marine edilen ba-
lıklar, döner şişine geçiriliyor. Dö-
nerler hazır hale getirildikten sonra
önce -40 derecede şoklanıyor, ardın-
dan da kutulanıyor. Kutulanan balık
dönerler, -18 derecede muhafaza
ediliyor.

İnsanlar sever mi diye
çok düşündük 

'Balık döner' firmasının işletmecisi
olan Eyüp Kuru, balık döner fikrinin
başlarda çok riskli olduğunu söy-
ledi.Profesyonel üretici olarak çok
titiz çalıştıklarını dile getiren Kuru,
"Firma ve fabrika olarak balık döner
alanında dünyada ve Türkiye’de ilk
ve tekiz. Profesyonel üretici olarak
bu işi yapıyoruz. Bu anlamda çok ti-
tizlikle çalışıyoruz.Katkı maddesi ol-
madan, tamamen doğal bir ürün
çıkarmaya çalışıyoruz. Zaten balık
kendi özünde bunları kabul etmiyor.
Biz de bunu geliştirdik, ürettik ve in-
sanlara sunduk. Aslında bizim için

çok riskli bir işti. Bununla ilgili

birkaç yerde şube çalışması yaptık,
geri çekildik. Sonra tekrar başladık.
İnsanlar sever mi, yer mi yemez mi
diye çok düşündük. Çünkü insanlar
et ve tavuğa alışkın. Ve bunun ya-
nında balık yeme oranı Türkiye’de
çok zayıf. Acaba kabullenirler mi
diye çok tereddütte kaldık. Bir yan-
dan bunları düşünürken bir yandan
şubemizi açtık. Ve insanlardan çok
olumlu dönüşler almaya başladık.
Bu kadar talep asla beklemiyorduk.
İnsanların balığı ve balık döneri bu
kadar çabuk kabulleneceğini bekle-
miyorduk. Gördük ki önyargılar yı-
kılabiliyor. Çok riskliydi bizim için.
Ama artık et ve tavuk dönerin ya-
nına ‘balık döner’ de eklendi diyebi-
liriz” diye konuştu.

365 gün balık 365 gün sağlık 

İnsanların balık döneri çok sevdiğini
ve satışların iyi olduğuna dikkat
çeken Kuru, “Satışlar şu an bekledi-
ğimizden çok çok iyi durumda. Ta-
lepler doğrultusunda farklı ilçelerde
şube açmayı da düşünüyoruz. Şu
anda uskumruyu insanların beğeni-
sine sunduk. Geri dönüşler çok
olumlu oldu. Somonu da denedik.
Ve yine güzel tepkiler aldık. İnsanlar
çok sevdi ve lezzetli buldu. Kendi-
mizi geliştirmeye ve denemeye
devam edeceğiz. Balık 365 gün,
günün her saati yenilebilecek bir şey.
Bizler de onu düşünerek bu yola
çıktık. 365 gün balık, 365 gün sağlık
diyoruz” diye konuştu.

Herkes denemeli

Her gün 150-200 sipariş hazırladı-
ğını söyleyen döner ustası Furkan
Şanlı, “Çok yoğun bir talep var.
Müşterilerimiz çok beğendi. Gerçek-
ten bir gelen bir daha geliyor. Sağlık
yönünden olsun lezzet yönünden
olsun herkesin bu lezzeti tatması ge-

rekiyor. Üzerine daha güzel bir lez-
zet versin diye peynir de koyuyoruz.
Bir de özel sosumuz var. O sosla
peynir birleştiğinde çok güzel bir
lezzet ortaya çıkıyor” şeklinde ko-
nuştu.

Somon ile denemeler başladı

Gıda Mühendisi Merve Altunsoy
da, "Yaptığımız dönerlerden aldığı-
mız geri dönüşlerden oldukça
memnunuz. Biz, döneri şu anda us-
kumru ile yapıyoruz. Ancak, somon
ve orkinos ile denemelere başladık
ve bu denemelerde de başarı elde
ettik. Kısa zamanda bu dönerleri
yurt dışına da ihraç edeceğiz. Talep
oldukça yüksek" dedi. Ayrıca, balık
burger de yaptıklarını dile getiren
Altunsoy, "Özellikle balık sevmeyen
çocuklar, balıkla burger şeklinde
karşılaştıklarında tereddüt etmeden
yiyorlar. Bu konuda da velilerden
oldukça güzel tepkiler alıyoruz" ifa-
delerini kullandı. DHA
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ÇÖP KONTEYNERİ VE ÇÖP KUTUSU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/83528
1-İdarenin
a) Adresi :EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 

TUZLA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :4440906 - 2165814778
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@tuzla.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :900 ADET 770 LT PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ, 30 ADET 3M³ GERİ 

DÖNÜŞÜM KUMBARASI, 10 ADET 5M³ YER ALTI ÇÖP KONTEYNERİ,
10 ADET 3000LT YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ, 300 ADET ÇÖP 
KUTUSU VE 150 ADET ÇÖP KUTUSU AYAĞI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :TUZLA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ ATÖLYESİ
c) Teslim tarihi :100 takvim günü içerisinde malzemeler, idarenin ihtiyaçları 

doğrultusunda peyderpey teslim edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :EVLİYA ÇELEBİ MH. HATBOYU CD. NO:17 TUZLA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :17.03.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 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 alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler birim fiyat cetvelinde yer alan her kalem için bir numune getireceklerdir. Numuneler Tuzla Bele-
diyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Atölyesine teslim edilecektir. Getirilecek numuneler Teknik Şartnameye
uygun olmalıdır. Numunelerin uygun olmaması halinde teklifler değerlendirme dışı kalacaktır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ VE / VEYA YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ VE/VEYA YERÜSTÜ ÇÖP
KONTEYNERİ SATIŞI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SATI-
NALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1136313)

ÇÖP KONTEYNERİ VE ÇÖP KUTUSU ALIMI
TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TAVUK DONER GITTI
BALIK DONER GELDI
Et döner ve tavuk döner seçeneklerinin yanına yeni bir lezzet daha eklendi. Balıkseverler için ‘balık döner’ satışları başladı. Av
zamanında toplanan uskumrulardan yapılan 'balık döner' yurt dışına da ihraç edilmeye hazırlanıyor. 'Balık döner' fabrikasının 
sahibi Eyüp Kuru, “Bizler için oldukça riskli bir işti. Ama artık et ve tavuk dönerin yanına ‘balık döner’ de eklendi” diye konuştu

İlk defa yedim son olmayacak
İlk kez balık döner denediğini söyleyen Gökhan
Öztürk ise şunları söyledi: “Balıkçı görünce balık
çorbası vardır diye geldim ama balık döneri ön-
erdiler. Gayet lezzetli çok yoğun balık tadı

almıyorsunuz zaten. Ve gerçekten çok lezzetli.
Kılçıkları yok. Ve ilk defa deniyorum ama son ol-
mayacak. Genelde diğer çeşitlerini yiyordum. Farklı
bir deneyim. Güzel bir lezzet artık gelip yerim” 

Elektrik arızasını
köpekler bulacak
Özel eğitimli dedektör köpekler Lady ve Carlos, koklayarak 2 dakika gibi kısa bir sürede yer
altında meydana gelen elektrik arızasını buluyor. Hassas burunlarıyla, elektrik arızalarını yüzde
90 oranında doğru tespit eden yetenekli köpekler, yanık kablo koklatılarak 6 ayda eğitildi

istanBul Avrupa Yaka-
sı’nda elektrik dağıtımını
üstlenen Boğaziçi Elektrik

Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) vatandaş-
lara kesintisiz enerji hizmeti sunmak
ve elektrik arızlarına hızlı müdahale
edilmesini sağlamak amacıyla arı-
zayı noktasal olarak tespit etmek
için özel eğitimli dedektör köpekleri
kullanmaya başladı. Dedektör kö-
peklerin yeteneklerini elektrik arıza-
larında kullanma düşüncesiyle yola
çıktıklarını anlatan BEDAŞ Genel
Müdürü Murat Yiğit, Uzaktan
Kontrol ve Kumanda Merkezi
(SCADA) başta olmak üzere ileri
teknolojiye sahip pek çok yöntemi
aktif bir şekilde kullandıklarını bu-
nunla birlikte müdahale sürelerini
kısaltmak için yardımcı yöntemlere
yöneldiklerini aktardı. Arızaların
daha hızlı tespit edildiğini ve za-
mandan tasarruf ettiklerini belirten
Yiğit, “Köpekler yer altı kablola-
rında meydana gelen arızanın koku-
sunu alıyor. Hedefimiz, zamandan
tasarruf etmek ve müşteri memnu-
niyetini en üstte noktada tutmak”
dedi.

Birçok ilçede var

2019 yılında EPDK’ya Ar-Ge pro-
jesi olarak projeyi teklif ettiklerini be-
lirten Yiğit, “Onlar projeyi destekledi
ve başladık. Şu anda Büyükçek-
mece, Avcılar, Bakırköy, Esenyurt ve

Silivri bölgesindeki arızalarda de-
dektör köpekler destek veriyor. Elek-
trik arızlarında hızlı bir şekilde
enerjinin tekrar verilebilmesi için bu
projeyi başlattık. Bazı yer altı kablo
arızalarında teknolojiden istediğimiz
gibi sonuç alamıyoruz. Köpekler bu
noktada devreye girerek arızanın
bulunmasında sürenin kısalmasına
fayda sağlıyor” diye konuştu.

Yüzde 90 tespit ediyor

Dedektör köpeklerin elektrik arıza-
sını yüzde 90 oranında doğru tespit
ettiğini aktaran Murat Yiğit, “6
aydır eğitim alıyorlar son 3 ayda
inanılmaz geliştiler. 3 köpekle çalışı-
yoruz, biri Jack Russel Terrier, ikisi

Alman Çoban Köpeği, ilerleyen dö-
nemde köpeklerin sayısını artırmayı
düşünüyoruz. 3 köpekten de aynı
oranda verim alıyoruz. Dedektör
köpeklere yer altı kablo arızalarının
yoğun olduğu bölgelerde ihtiyacımız
oluyor. Yer altı kablolarında mey-
dana gelen arızaları noktasal olarak
tespit ediyorlar” ifadelerini kullandı.
Cadde ve sokaklardaki alçak gerilim
seviyesinde meydana gelen elektrik
arızalarında köpeklerden yardım al-
dıklarını söyleyen Yiğit, “Bir cadde
ve sokakta kesinti olduğu zaman
bize ihbarı düşüyor. İhbardan sonra
ekipler bölgeye gidiyor. götürdükleri
cihazlarla arıza noktasını tespit 
etmeye çalışıyorlar” dedi.

Başakşehir'de hem
oyun hem eğitim 
Başakşehir Living Lab’de düzenlenen
“oyunlaştırma” eğitimi, renkli görüntülere
sahne oldu. Eğitime katılan Başakşehirliler,
oyun oynayarak motivasyonlarını artırmanın
ve problemleri çözmenin yöntemlerini öğrendi

Başakşehir Belediyesi Teknoloji ve
İnovasyon Merkezi’nde, birbirinden
farklı birçok alana adapte edilebilen

“oyunlaştırma” eğitimi düzenlendi. Türkiye’de
oyunlaştırma (gamification) eğitiminde söz sahibi
olan ve bu alanda yazdığı kitapla öne çıkan Ercan
Altun Yılmaz, katılımcılara, oyunlaştırma yöntemi
ile motivasyon yükseltme ve problemlerin çözümü
gibi sorunlara nasıl katkı sağlayacaklarını anlattı.
Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Oyunlaştırma her alanda tercih ediliyor 

Oyunlaştırmanın hayatın her alanında tercih edil-
diğine işaret eden Yılmaz, “İş hayatı ve eğitim ku-
rumlarında sıkça kullanılan bu yöntem ile oyun
felsefesi ve oyun mekanikleri, oyun-dışı alanlarda
motivasyonu artırıyor” dedi.
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Ç in’in Hubei eyaletinin yönetim 
merkezi olan Wuhan kentinde ilk 
olarak görülen yeni tip Corona  

            (Covid-19) virüsünün görüldüğü 
ülke sayısı 30’a yaklaştı. Virüse maruz 
kalan 76 bin 775 kişinden 2 bin 361’inin 
hayatını kaybettiği belirtildi. Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, virüsün Türkiye’de görül-
mediğini açıkladı. Ancak, sınır komuşusu 
olduğumuz İran’da şu an itibariyle 18 ki-
şide tespit edilen Covid-19’un 5 can aldığı 
açıklandı. Yaşanan bu ölümlerin ardından 
İranlı mevkidaşıyla görüşen Sağlık Bakanı 
Koca, sınır kapılarında tedbir aldıklarını 
duyurmuştu. 

Kaçak göçmen tehdidi 

Sağlık Bakanlığının sınır kapılarına ateş 
ölçer ve termal kamera yerleştirmesi, sağlık 
personeli bulundurmasına karşın yaşanan 
durum, akıllara kaçak göçmen sorununu 
getirdi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veri-
lerine göre 2019 yılında Türkiye’de yakala-
nan kaçak göçmenlerin başında ilk iki 
sırada Afganistan ve Pakistanlılar bulunu-
yor. Her iki ülkeden gelenlerin de daha çok 

İran üzerinden ülkemize giriş yaptığı bilini-
yor. Bu sebeple, İran’da görülen yeni tip 
Corona virüsünün kaçak göçmenler yo-
luyla ülkemize sıçrama ihtimalini artırması 
endişeye sebep olmuş durumda. Göç İda-
resi verilerine göre, geçtiğimiz yıl tüm il-
lerde yapılan çalışmalarda 12 ayda 201 bin 
437 Afgan, 71 bin 645 Pakistanlı yakalanır-
ken, kaçak durumdayken yakalanan İranlı-
ların sayısının da 8 bin 753 olarak tespit 
edildi. 

Kaçak giriş yapabilirler 

Uzmanlar, doğu illerinde çetin kış şartları-
nın yaşandığını belirtirken, bu dönem yasa 
dışı kaçak göçmenlerin sınır kapılarını kul-
lanmadan girişi yapmasının zor olduğunu 
belirtiyor. Ancak, farklı yollarla kamyon ya 
da TIR’larla sınır kapılarına kadar gelen 
kaçak göçmenlerin, burada bir yolunu bu-
larak ülkemize girebildiğini ya da sınır kapı-
larına yakın bölgelerden giriş yaptıklarını 
belirtiyor. 
Van ve Ağrı’ya giriş yapan Pakistan, Afga-
nistan, Bangladeşli kaçak göçmenler gü-
venlik güçlerine bu illerde 

yakalandıklarında, Göç İdaresi Genel Mü-
dürlüğüne bağlı “Geri Gönderme Merkez-
lerine” götürülüyorlar. Kaçak göçmenlerin 
virüs taşıma ihtimaline karşı bu merkez-
lerde de önlem alındığı öğrenildi. “Geri 
Gönderme Merkezleri”nde alınan tedbirler 
kapsamında çalışanlara eldiven ve maske 
dağıtılarak bilgilendirme yapıldığı belirtildi. 

Yalan beyanda bulunuyorlar 

Uzmanlar, virüslerin taşınmasında etkisi 
olabilecek kaçak göçmenlerin, geri gönde-
rilmesinde de problemler yaşandığını dile 
getiriyor. Geri gönderme merkezlerinde tu-
tulan özellikle Afgan ve Bangladeşli kaçak-
ların, kimliklerinin beyana göre öğrenildiği 
belirtiliyor. Birçok kaçak göçmen doğru 
bilgi vermiyor. Kaçakların ülkeleri ile yapı-
lan yazışmaların uzun sürdüğünü belirten 
uzmanlar, yalan beyanların bu süreci daha 
da uzattığına dikkat çekiyor. Birleşmiş Mil-
letler anlaşmaları yükümlülükleri ve “Geri 
Kabul Anlaşmaları” sebebiyle sınır dışı iş-
lemleri uzayan kaçaklar, Van ve Ağrı’daki 
merkezlerin kapasitesini açmaları sebebiyle 
batı illerine gönderiliyor. 

B ir başka ülkenin topraklarına giren 
hiçbir ülke dikiş tutmadı... Amacına 
da ulaşmadı... Kaybetti... İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan genel mu-
tabakat, sınırların değişmesine izin vermi-
yor. Sadece öyle ya da böyle vekalet 
savaşları yürütülüyor. ABD; Vietnam 1955-
1975, SSCB; Afganistan 1979-1989... Her 
ikisi de yenilerek çekildi. SSCB 1989'da 
çöktü... Hem de dünyanın iki büyük süper 
gücü olmasına rağmen.. Tarih tekerrürden 
ibaret değildir, bir derstir... Ya ders çıkarır-
sınız ya da kaybedersiniz. Hem de ülkenize 
çok büyük bedeller ödeterek... 

14 Nisan 2011'de ABD Suriye'yi vurdu. 
Ve o gün bugündür Suriye iç savaşı devam 
ediyor. Suriye savaşının iki kaybeden ülkesi 
var. Biri Suriye, diğeri Türkiye. Kazanan ise 
Rusya ve İran. Rusya'nın savaşa müdahale 
olmasından beri sahada her şey Esad lehine 
gelişiyor. Ve görülen o ki, Esad lehine de 
gelişmeye devam edecek. 

Emevi Camisi’ne Putin ziyaretinin anlamı... 

Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, 
2012'de yaptığı konuşmada, "İnşallah Sela-
haddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha oku-
yacak, Emevi Camisi'nde namazımızı da 
kılacağız. Bilali Habeşi'nin, İbn-i Arabi'nin 
türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz 
Demiryolu İstasyonu'nda kardeşliğimiz için 
özgürce dua edeceğiz" demişti. 

Ve işte o gün Suriye'nin yaklaşık yüzde 
60'ını Esad rejimine muhalif olanlar kontrol 
ediyordu. 

Bugün yüzde 60, İblid'e ve Türkiye'nin 
kontrol ettiği bölgeye sıkışmış durumda. 
Ve işin ilginci de bu bölgenin etrafı Suriye-
Rusya silahlı güçleri ve PYD - YPG tarafın-
dan kuşatılmış durumda. 

*** 
Putin, ocak ayında Ankara'ya gelmeden 

bir gün önce 7 Ocak tarihinde Esad'la bera-
ber Emevi Camisi’ni ziyaret etmiş ve İblib'de 
terör guruplarının yok edilmesi, Suriyeli 
vatandaşların güvenliği ile ilgili konuları  
tartışmışlar ve kararlar almışlardı. 
Bir gün sonrasında Ankara ziyaretini 

gerçekleştirmişti. 
Mesaj Erdoğan'a verilmişti. 8 yıl önce 

Emevi Cami’nde namaz kılacaklarını iddia 
eden Erdoğan'a, Putin ve Esad, Emevi Ca-
mi’nden hem de Ankara ziyaretinden bir gün 
önce, 10 yılın politikalarının yanlışlığına yö-
nelik anlamla bir mesaj gönderiyordu. 

İblip bir bataklık... 

Türkiye, Rusya ve İran'ın yaptığı tüm an-
laşmalarda İdlib'deki terör guruplarının tas-
fiye edilmesi karar altına alınmış ve 
Suriye'nin siyasal toprak bütünlüğüne 
gönderme yapılmıştı. 

İdlib'de iki kez üst üste TSK unsurlarına 
yapılan saldırı Rusya'nın izni olmadan, Su-
riye güçlerinin yapabileceği bir şey değildi. 

*** 
Ve yaklaşık altı ay içerisinde bölgede çok 

önemli gelişmeler olacak. PYD-YPG Suriye 
yönetimi ile özerk bölge anlaşmasını garanti 
altına alarak, Suriye güçleri ile beraber 
saldırıya geçebilirler. 

Kürt unsurlar, ABD'nin desteğini alır ve 
eski statükosunu garanti altına almaya yö-
nelik stratejik bir plan devreye sokulursa da, 
Türkiye'nin son 10 yıllık politikası kökten 
değişecek adımlar atılabilir. Ki, bugün için 
bu imkansız gibi gözükmektedir. Ama bir 
olasılıktır. 

*** 
Bu politikanın önündeki en büyük engel 

de Erdoğan'ın desteğini aldığı MHP'dir. 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 
Şam'a girilerek kuzeydoğu Suriye ardından 
da Musul ile Kerkük alınmalı diyebiliyorsa, 
Erdoğan'da bunu destekleyen açıklamalar 
yapıyorsa bilin ki yukarıdaki olasılık da 
bugün için imkansız gibi gözükmektedir. 
Ama sıkışıldığında, çözümsüz kalındığında 
uygulanabilecek bir politika olarak masada 
seçeneklerden biri olarak devreye sokulursa, 

şaşırmayacağımı belirtmek isterim. 
*** 

Suriye hava sahasını kontrol eden Rus-
ya'nın, TSK'nın kara birliklerine destek ola-
cak savaş uçaklarına izin vermeyecekse, 
eninde sonunda bir bataklığa mahkum ola-
cağımızın da tarihteki örneklere bakarak 
görmek gerekir. 

Rusya ve İran hedefe yürüyor 

Rusya, İran ve Suriye masada ve sahada 
başından itibaren adım adım uyguladıkları 
politikayı hayata geçiriyorlar. Bununla ilgili 
bazen bir adım ileri bazen iki adım geri gidi-
yorlar gibi gözükse de bugüne kadar sürekli 
adımlar atarak, gelişme kaydederek 
politikalarını uyguluyorlar. 

Özellik, TSK'nın konvoyunun saldırıya uğ-
ramasının ardından Erdoğan'ın, Rusya ile 
ilişkilerinin bozulmayacağının ve ciddi eko-
nomik ilişkilerinin olduğunu açıklaması şunu 
gösteriyor. Rusya ile ilişkiler bozulamayacak 
kadar ileri. Böyle bir açıklama yaptıktan 
sonra Rusya'ya ne yapılırsa yapılsın ilişkimiz 
bozulmayacak mesajını verince, rejim güçle-
rini koruyan ülkeye nasıl ikna edilebilir? 
Benim yanıtım devreye ABD ve batı sokulur 
ki, onlar da tüm cihatçı guruplarla Türki-
ye'nin ilişkisinin kesilmeyeceğini isteyecek-
lerdir. Nereden bakarsanız bakın bugünkü 
politikaların sahada uygulanabilirliği yoktur. 

*** 
Şayet Suriye ile bulunan tüm sınır bo-

yunca, Türkiye yüzlerce kilometre duvar ör-
düyse ve güvenlik güçleri sınırların 
güvenliğini sağlıyorsa, iki harekatla birlikte 
Suriye içerisinde yüzlerce kilometreyi kont-
rol altında tutuyorsa, Rusya ile birlikte dene-
timlerle yapıyorsa, İdlib'de neden bu kadar 
risk alıyor? Neden sorusunun yanıtı çok 
açık. İdlib kontrol altında tutulamadığı sü-
rece, iki harekatla kontrol edilen bölgelerin 
denetimi sürdürülebilir değildir. 

Ayrıca İdlib düşerse, Suriye muhalifleri 
ve milyonlar nereye gidecek? İdlib düştü-
ğünde Türkiye'nin kontrol ettiği topraklar-
dan da çekilmesi istenildiğinde ne denilecek? 

Esad ile masaya oturmanın zamanı gelmiştir 

Sonuçta İdlib ve Türkiye'nin kontrol ettiği 
topraklarda yaşayanlar Suriye vatandaşı; 
o topraklar da Suriye'nin toprağı değil mi? 
Bugünkü, Esad rejiminin kendi topraklarını 
kontrol etmek istemesi onun yasal ve meşru 
hakkı değil mi? Yanıtlarımız evetse, Türkiye 
yumuşak bir geçişle sığınmacıların da geriye 
dönüşünü sağlayabilecek yeni bir plan üze-
rinde çalışması gerekmektedir. Bunun yolu 
Esad ile masaya oturmaktır. Zaten çok uzun 
süredir Rusya ve İran ile masaya oturan 
Türkiye, bir anlamda Esad ile masaya otur-
muş durumdadır. Daha önce yapılması gere-
ken görüşmenin, bugün gecikilmiş olsa da 
direkt yapmasının zamanı gelmiştir. 

*** 
Türkiye'nin Suriye savaşını sürdürebilecek 

ne ekonomik güce ne de içerde halkın deste-
ğine sahiptir. Bu savaş sürdürülmeye devam 
ettikçe Türkiye'nin ekonomisi daha kötü ol-
maya ve içerde halkın üzerinde artan vergi-
ler ve enflasyon daha artacaktır. Bu ise 
halkın Erdoğan iktidarına olan desteğini 
azaltacaktır. 

Son söz: Soçi ve Astana mutabakatlarına 
uygun olan İdlib'de bulunan terör gurupla-
rını Türkiye'nin temizlemesi gerekiyordu. Te-
mizleseydi kimin işine gelirdi? Ki, Esad 
rejiminin işine gelen o maddeye Türkiye 
neden imza koydu? Bugün o maddelere da-
yanılarak Türkiye'nin mutabakata uygun 
davranmadığı iddia edilerek operasyon yapı-
lıyor. Ve yazın bir kenara, İblip'de ki terör 
gurupları olarak kabul edilenler eninde so-
nunda Türkiye'nin kontrol ettiği diğer bölge-
lere geldiğinde aynı operasyon ve hava 
bombardımanları yine devam edecek. 

Ne zaman kadar? Esad rejimi toprakları-
nın tamamında denetim kuruncaya kadar... 

Bu yazı https://aawsat.com.tr sitesinden 
alınmıştır.

Suriye savaşı  
öyle ya da böyle  

bitecek! Ya sonra... 

CORANA VIRUS  
KAPIYA DAYANDI
Çin'de başlayan ve dünyanın birçok ülkesine sıçrayan yeni tip Corona (Covid-19) virüsünün İran'da 

görülmesinin ve 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Sağlık Bakanlığı, sınır kapısındaki  
güvenlik önlemlerini artırdı. Ancak, İran üzerinden kaçak yollarla gelen Afgan ve Pakistanlı  

göçmenlerin virüs getirme riski, endişeleri bir kat daha artırmış durumda

TÜRKİYE İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Ga-
latasaray Üniversitesi iş birliği ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İstanbul Kalkınma 
Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle kurulan Giri-
şimci Kadın Merkezi'nin (GİKAMER) tanıtım 
toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla ya-
pıldı. Toplantıda konuşan Emine Erdoğan, 
"Hepinizin bildiği gibi, kadınların, girişimcilik 
ekosistemine katılması, ekonomik büyümeyi 
son derece olumlu etkiliyor. Dünya Ekonomik 
Forumu verilerine göre, kadınların iş gücüne 
katılım oranındaki yüzde 1'lik artış, küresel 
gayri safi hasılayı 80 milyar dolar artırabilir. 
Tabi bu ekosisteme dahil olmak kadar, orada 
tutunmak da bir o kadar önemli" dedi. 

Ekonomik büyümeye olumlu etki 

Kadınların iş gücüne katılım oranının 2004'te 
yüzde 23 iken, 2018 yılında yüzde 34'e yük-
seldiğini söyleyen Emine Erdoğan, "Yaşanan 
sosyal değişimler, teknolojinin her an geliş-
mesi ve farklı endüstri kollarının ortaya çık-
ması, kadınların iş yaşamına katılmasını 
kolaylaştırıyor. Fakat artık istediğimiz, kadın-
ların sadece çalışan olmaları değil, girişimci-
ler haline gelmeleridir. Çünkü girişimcilik 
sayıca olduğu kadar nitelik olarak da arttı-

ğında, ekonomik büyümeye olumlu etkiler ya-
pıyor" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, 
"Her ne kadar kadın girişimciler diye bir ay-
rıma gidiyor olsak da, girişimcilik bir ruh ve 
bakış açısı meselesidir. Ne yazık ki kadınlar 
bugüne kadar bu yönlerini ifade edecek alan-
dan çoğunlukla mahrum kaldılar. O nedenle 
GİKAMER projesinin, kadın girişimciliğini 
arttıracak deneyim aktarımı sürecinin çok 
önemli olduğunu inanıyorum" dedi. 

KADINLAR TEKNOLOJİYE KATILMALI 

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 
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İETT'NİN 15 Ocak 2020 tari-
hinde, “23 Adet Dizel Yakıtlı 
Solo Tip Ve 107 Adet Doğal-

gaz Yakıtlı (CNG) Solo Tep Otobüs" 
adı altında açtığı otobüs alım ihalesi 
sonuçlandı. İhaleye tek teklif veren, 
İBB'nin şirketlerinden İstanbul Otobüs 
İşletmeleri Tic. A.Ş., 15 milyon 922 bin 
510 TL'ye ihaleyi aldı. İETT, Otobüs 
A.Ş. ile 12 Şubat 2020 tarihinde söz-

leşme imzaladı. İhale şartnamesine 
göre, Otobüs A.Ş. toplam 130 otobüsü 
60 gün içinde İETT'ye teslim edecek. 
Sözleşme imzalandıktan sonra Otobüs 
A.Ş.'nin adı, İstanbul Ulaşım Hizmet-
leri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş. 
olarak değiştirildi. İstanbul Ulaşım 
Hizmetleri ve Araç Kiralama A.Ş.'nin 
yönetim kurulu başkanlığını, İBB Baş-
kan Danışmanı Murat Ongun yapıyor. 

İBB yetkilileri,  Otobüs A.Ş.'de otobüs-
lerin bulunduğunu kaydetti. 

İkinci el ve eski model otobüsler 

İETT, tanesi bir milyon liraya yaklaşan 
yeni otobüs almak yerine, eski model ve 
kullanılmış otobüs almayı tercih etti. 
Alım ihalesi yaptığı ikinci el otobüslerin 
tanesinin fiyatı İETT'ye, yaklaşık 122 
bin 480 TL'ye gelecek. İhalenin teknik 
şartnamesine göre alınacak otobüsler 
solo tip ve en az 80 yolcu taşıma kap-
asiteli olacak. Dizel otobüslerin üretim 
tarihi 2012 ve üzeri, CNG araçlar için 
ise 2014 ve üzeri olacak. Otobüslerin 
kilometresinin 450 bin kilometrenin 
üzerinde olmaması da aranacak özel-
liklerden biri. Otobüsler ayrıca alçak ta-
banlı ve basamaksız olacak. Araçlar 
bulunduğu döneme ait motorlu taşıtlar 
vergisi ödenmiş ve resmi plaka işlemleri 
tamamlanmış halde İETT teslim edile-
cek. Otobüslerde ayrıca bulunması ge-
reken standart teknik donanımlar içinde 
otomatik yangın algılama ve söndürme 
sistemi de olacak. Otobüslerde hasar 
darbe ezik, çürük, paslanma, boyala-
rında dökülme ve sökülme olmayacak, 
araçların orijinalinde bulunan tüm do-
nanım aktif ve orijinaline uygun çalışır 
olacak. Otobüsler kamera kayıt siste-
miyle donatılmış olacak. Piyasaya ikinci 
el aynı özelliklerdeki otobüslerin orta-
lama değerinin 400-500 bin lira ara-
sında olduğu kaydediliyor. DHA 

İETT eski otobüs alacak
İETT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İstanbul Otobüs İşletmeleri Tic. A.Ş.'den, 
eski model ve kullanılmış 130 otobüs alacak. İETT'nin açtığı ihaleyi, Otobüs A.Ş. 15 milyon 922 bin  

510 TL'ye üstlendi. Otobüs A.Ş., söz konusu otobüsleri 2 ay içinde İETT'ye teslim edecek 
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Türkiye'nin Kiev  
Büyükelçisi Yağmur 
Güldere, Ukrayna  
basınına yaptığı  
açıklamada, “Suriye 
ile ilgili Türkiye’nin  
ulusal güvenlik  
konusu var. Doğru  
bildiğimiz yolda  
yürümeye devam 
edeceğiz” dedi

B üyükelçi Güldere, Ukrayna’da yayın 
yapan Liviy Bereg adlı internet ga-
zetesi ile mülakatında gündemdeki 

konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tür-
kiye’nin Suriye ile ilgili ulusal güvenlik sorunu 
olduğunun altını çizen Güldere, “4 milyon 
Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. 
Bunun daha fazla artmaması, Suriye’nin ku-
zeyinde insanların kendi ülkelerinde güven 
içinde yaşayabilecekleri alanlar yaratılması 
için bir gayret içerisindeyiz. Bu konuda saha-
daki ülkelerle bazı iş birliği ve diyalog süreç-
leri yürütmeye çalışıyoruz. Maalesef her şey 
istediğimiz gibi gitmiyor. Hem oradaki insan-
ların hem Türkiye’nin güvenliği anlamında 
doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam ede-
ceğiz” dedi. 

Libya'da barışı hedefliyoruz 

Türkiye’nin Libya’daki duruşuyla ilgili soruyu 
yanıtlayan Büyükelçi, “En başta Libyalıların 
güvenliği ve menfaati için hedeflediğimiz şey, 
barış ve istikrar sağlamış bir Libya. Türkiye 
olarak bunu gözeten bir yaklaşım içindeyiz. 
Birleşmiş Milletler’in (BM) meşru kabul et-
tiği hükümetin ülkede istikrarı sağlamasına 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buna mukabil 
bazı başka ülkeler meşruiyeti tartışmalı olan 
bir kanada olağanüstü destekler sağlıyorlar. 
Berlin zirvesiyle devam etmekte olan diyalog 
süreci umalım ki Libya’ya huzur ve barış ge-
tirsin. Bunun sayesinde hem Ukrayna’nın 
enerji sevkiyatı hem Libya’daki insanların can 
güvenliği sağlanmış olsun” diye konuştu. 

Serbest ticaret konusunda umutluyuz 

Türkiye ile Ukrayna arasında yürütülen ser-
best ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinin 
olumlu ilerlediğini belirten Güldere, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Türkiye ve Ukrayna iki 
büyük ekonomi. Türkiye’de ‘Ukrayna ile ser-

best ticaret’ deyince endişelenen sektörler var. 
Aynı zamanda Ukrayna’da da ‘Türkiye ile 
serbest ticaret’ deyince endişelenenler var. 
Burada büyük resme bakmamız lazım. Mak-
sat pastayı büyütmek. Türkiye 1995’te Av-
rupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği’ni 
kurduğunda, çok sayıda kâbus senaryosu 
seslendirildi. Türkiye bugün Amerika’ya, Av-
rupa’ya otomotiv ve beyaz eşya ihraç ediyor. 
Gümrük Birliği’nin getirdiği rekabetçi ortam 
bunda büyük rol sahibi. Bu sene 20 Ocakta 
iki ülkenin STA heyetleri arasında bir müza-
kere yapıldı. Belli bazı ilerlemeler kaydettik. 
Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın ziya-
retinde bu konuda bir mutabakat muhtırası 
imzalandı. Dolayısıyla umutlu olmamız için 
sebepler var. Pek çok defa ‘STA bu yıl imzala-
nacak’ denmişti. Umalım ki bu yıl, o yıl 
olsun.” 

Ticaret hacmi 10 milyar dolar 

Türkiye ile Ukrayna’nın ticaret hacminin 4,8 
milyar dolara ulaştığını ve hedeflenen raka-
mın 10 milyar dolar olduğunu belirten Gül-
dere, şunları söyledi: “STA tabii bu konuda 
bizim için bir sıçrama tahtası olacak. An-
laşma sadece içerdiği hükümlerle değil, oluş-
turduğu güven ortamıyla da iki ülke iş 
dünyasını daha da yakınlaştıracak. Türki-
ye’nin Ukrayna’da 3 milyar dolar yatırımı var. 
Tarım alanında Ukrayna’nın önümüzdeki 
dönemde atacağı adımlar, Ukrayna’nın ilan 
ettiği büyük altyapı projeleri, savunma sanayi 
alanında gelişmekte olan iş birliğimiz var. 
Belki 1-2 günde 10 milyar dolara ulaşılama-
yacak, ama bizim hedefimiz 2023’te ilişkileri-
mizi ve ticaretimizi farklı bir noktaya 
taşımak." 

Kırım Tatarları için konut inşa edilecek 

Türkiye’nin Kırım’ın ilhakını tanımadığını yi-

neleyen Güldere, açıklamalarını şöyle sür-
dürdü: “Sayın Cumhurbaşkanımız da 3 Şu-
bat’ta Kiev’deki temaslarında bunu açıkça 
ifade etti. İlhak sonrasında Kırım Tatarlarının 
düştüğü zor durum karşısında Ukrayna yö-
netimi ile birlikte bazı adımlar atıyoruz. Kırım 
Tatarlarının ev, okul, sağlık gibi ihtiyaçlarının 
karşılanması hususunda Ukrayna makamları 
ve Tatar liderliğiyle görüşerek, TİKA üzerin-
den bazı projeler yapıyoruz. Cumhurbaşkanı-
mızın ziyaretinde bunlara bir yenisi eklendi. 
Herson’da Kırım’dan göç etmek zorunda 
kalan aileler için 500 konut inşa edilmesi ko-
nusunda mutabakat sağlandı. Bu konuda 
önümüzdeki haftalarda bazı ön ziyaretlerle 
süreci başlatmayı düşünüyoruz. 

FETÖ okullarında beyinler yıkanıyor 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna Dev-
let Başkanı Volodimir Zelenski’den ülkedeki 
FETÖ okullarının kapatılması yönünde ta-
lepte bulunmasının sebebi sorulan Güldere 
şunları söyledi: “Türkiye’de bir silahlı darbe 
teşebbüsü oldu. Burada karşımızda kendi-
sini ılımlı, barışçıl bir hareket olarak göste-
ren, fakat aslında kendine göre gizli 
gündeme sahip karanlık bir terör şebekesi 
var. Bu şebekenin dünya genelinde açmış 
olduğu okullar, kurduğu bazı dernekler var. 
Bu kanalları kullanarak hem gelir elde edi-
yorlar hem de bulundukları ülke makamla-
rıyla bazı ilişkiler içine giriyorlar. Türkiye’deki 
darbe teşebbüsü sonrası biz öncelikle bu ya-
pıyı devlet sisteminden temizledik. Kendisini 
çok masum, dostane bir hareketmiş gibi her 
yerde takdim ediyor. Ama aslında hep başka 
bir ajandası var. Bizim yaşadığımız sıkıntıyı 
başkaları da yaşamasın istiyoruz. Bu konuda 
ikazlarımızı paylaşıyoruz. Bizim talebimiz 
okulların kapatılması değil, Maarif Vakfı’na 
devredilmesi. Bu okullarda seçilmiş öğrenci-

ler, özel bir beyin yıkama programına tabi tu-
tuluyor. Sadakati, ulusal makamlara değil 
başka mercilere olan birtakım mezunlar yetiş-
tiriliyor. Biz maalesef bu konuda acı bir tec-
rübe yaşadık. Silahlı kuvvetlerimize mensup 
asker görünümlü insanlar, bize ait uçaklarla, 
helikopterlerle emniyet güçlerimize, Meclisi-
mize saldırdılar. Bu uluslararası güvenlik me-
selesidir, çünkü FETÖ uluslararası bir terör 
şebekesidir."
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DEMİRÖREN Haber Ajan-
sı’na (DHA) konuşan 
Türkler, Almanya’da son 

yıllarda ırkçı saldırıların arttığını belir-
tirken; bu konuda yetkililerden yar-
dım talep etti. Almanya’nın Hessen 
eyaletine bağlı Hanau kentinde önce 
gün yerel saatle 22.00 sıralarında dü-
zenlenen silahlı saldırıda 4’ü Türk, 10 
kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı 
düzenleyen aşırı sağcı ve ırkçı Tobias 
Rathjen, saldırının ardından evinde 
annesini de öldürüp intihar etti. 

Yardım talebinde bulundular 

Demirören Haber Ajansı, silahlı sal-
dırıya ilişkin Türk vatandaşlarına 
mikrofon uzattı. Çocuklarının Al-
manya’da okula gittiğini, iş ya da 
başka nedenlerle dışarıya da çıktıkla-
rını söyleyen Türkler, Hanau’da ger-
çekleşen saldırının bir başka kentte 
gerçekleşmeyeceğinin garantisi olma-
dığını belirtti. Bu konuda, korku, en-
dişe ve tedirginlik içerisinde 
yaşadıklarını belirten vatandaşlar, 
Alman yetkililerden son yıllara artan 
ırkçı saldırılara karşı yardım talebinde 
bulundu. Vatandaşlardan bazıları ise 
Alman devletinin bu tarz olayları ört-
bas etmeye çalıştığını ve bu ırkçı sal-
dırılara göz yumduğunu ifade etti.

SURİYE’NİN İdlib kentine 
bağlı Sarmin kasabası gün 
boyu rejim uçakları tarafın-

dan bombalandı. Daha önce sivillerin 
boşalttığı köylerde zaman zaman 
ılımlı muhaliflerle, rejim askerleri ara-
sında da çatışmalar yaşanıyor. İdlib’e 
bağlı Sarmin kasabası gün boyu rejim 
uçakları tarafından bombalandı. Reji-
min saldırıları nedeniyle daha önce 
sivillerin boşalttığı köylerde, Ilımlı 
muhalif grupları ile rejim askerleri 
arasında da sıcak çatışmalar yaşanı-
yor. Rejim güçleri ile birbirleriyle yak-
laşan muhalif gruplar tank ve ağır 
silahlarla rejim güçleriyle çatışıyor. 
Rejimin elinde bulundurduğu Qme-
nas kasabasından, İdlib kent merkezi 
yakınlarına da top atışları yapılıyor. 
Bölgede bulunan siviller bombardı-
manları tedirginlikle izliyor.

Türkler endişe 
içinde yaşıyor 

Rejim güçleri  
dehşet saçıyor

AYNI hastalık nedeniyle 2017 yılında 11 ya-
şındaki kızları İrem'i kaybettiklerini söyle-
yen Alkurt çifti, “İlk çocuğumuz olan İrem'i 
yaşatamadık, oğlumuz Alparslan'ı yaşata-
bilmemiz için gerekli olan iğne(ilaç) henüz 
Almanya'da kullanımda değil ve 2,1 milyon 
euro karşılığında Amerika'dan getirilmesi 
gerekiyor. Durum böyle olunca oğlumuzu 
hastaneler tedavi etmiyor, sağlık sigortası 
da gerekli olan iğne (ilaç) için ücreti karşı-
lamıyor” diye konuştu. 
Anne Fatma Alkurt, “Oğlumuz Alparslan 5,5 

aylık iken hareketsiz ve durgun olduğunu 
fark edince, doktorumuza başvurduk ve ya-
pılan testlerden sonra SMA 1 kas hastası 
olduğunu öğrendik. Ardından oğlumuzun te-
davi olabilmesi için gerekli olan iğne, henüz 
Almanya'da kullanımda değil ve 2,1 milyon 
euro karşılığında Amerika'dan temin edile-
bileceği bize söylendi. Sağlık sigortamıza 
pahalı olan iğnenin ücretini karşılaması için 
başvuruda bulunduk, sigorta itiraz etti, 
mahkemelik olduk ve henüz gerekli olan iğ-
nenin masrafını karşılamış değil. Oğlumu-

zun tedavi olabilmesi için gerekli olan iğ-
neyi, iki yaşına kadar alması gerektiği söy-
leniyor. Oğlumuz 14 aylık oldu, çok az bir 
vaktimiz kaldı. Aynı hastalık sebebiyle 11 
yaşındaki kızını kaybetmiş bir anne olarak, 
kucağımdaki bebeğimin elimden gitmesine 
dayanamam. Duyarlı insanların yardım et-
mesini bekliyoruz” diye konuştu. 

Erdoğan'a çağrıda bulundular 

Baba Yalçın Alkurt da, “Oğlumuzun tedavi 
olabilmesi için 2,1 milyon euro değerindeki 

iğneyi temin etmemiz gerekiyor. Bir tek 
benim işçi maaşımla olacak iş değil. Yar-
dım kampanyası başlattık ancak bu para 
öyle toplanacak gibi değil.  

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve dev-
let büyüklerimizin sesimizi duymasını isti-
yoruz. Duyarlı ve hayırsever iş insanların 
desteğine ihtiyacımız var” dedi. DHA 

Almanya’daki bu sese kulak verin
Almanya’nın Duisburg şehrinde yaşayan Fatma ve Yalçın Alkurt çifti, 14 aylık ve  

tip-1 SMA hastası olan oğulları Alparslan’ın tedavi olabilmesi için destek bekliyor

DOGRU BILDIGIMIZ 
YOLDA YURUYECEGIZ

Nükleer  
işbirliğine açığız
TÜRKİYE’NİN Ukrayna’dan nükleer yakıt alma ihtimaliyle ilgili soruyu ya-nıtlayan Büyükelçi, “Bu konuda bi-zimle diyaloğa, iş birliğine açık, imkânlara sahip her ülkeyle iş birliğine açığız, Ukrayna da pekâlâ bunlardan biri olabilir” dedi. Türkiye ile Ukrayna arasında enerji alanında çalışma gru-bunun faaliyet yürüttüğünü belirten Büyükelçi, “TANAP gazının Uk-rayna’ya bir şekilde iletilmesi olanağı-nın ve diğer tüm hususların masaya yatırılabileceği bir platform bu. Ukray-na’nın enerji güvenliğine Türkiye’nin nasıl katkı sağlayabileceği de bu plat-formda ele alınabilir” diye konuştu. TürkAkım boru hattı ile Türkiye üze-rinden Ukrayna’ya doğal gaz sevkiyatı yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise Güldere, “Bunu değerlen-dirmeye açığız. TANAP’ın kapasitesi-nin 31 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Eğer Ukrayna da gaz alma talebinde bulunursa satmamak için bir sebep olmaz” dedi. DHA 

Almanya’da yaşayan Türk  
vatandaşları, geçtiğimiz gün 

Hessen eyaletine bağlı Hanau 
kentinde gerçekleştirilen ve 
4’ü Türk, 10 kişinin hayatını 
kaybettiği silahlı saldırının 
 ardından endişelerini dile 
getirdi. Türkler, "Korku ve  

endişe içinde yaşıyoruz" dedi

COVİD-19'UN (koronavirüs) 
hızla yayıldığı İran'da, 10 ki-
şinin daha virüse yakalan-

dığı, virüs kapan bir kişinin daha 
hayatını kaybettiği bildirildi.İran Sağ-
lık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi 
Başkanı Kiyanuş Cihanpur, tespit edi-

len yeni vakalarla birlikte ülkedeki ko-
ronavirüs teşhisi konulan kişi sayısının 
28'e yükseldiğini duyurdu.  
Yetkili, virüs nedeniyle ölen kişi sayısı-
nın son vakayla birlikte 5 olduğunu 
aktardı. Hastalığı kapanlarının çoğu-
nun ya Kum kenti yerlisi olduğu ya da 

son zamanlara bu şehre uğradıkları 
kaydedildi. Bugün itibari ile İran'da 5; 
dünya genelinde ise 2 bin 360 kişinin 
hayatına mal olan koronavirüs salgını 
nedeniyle halk da panik içinde. 
Başkent Tahran'da da insanların  
maskelerle dolaştığı görülüyor.

İran halkı büyük panik içinde 
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TURIZM KONUSUNDA 
ALTINCI SIRADAYIZ 
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İSTANBUL'DA biri endüs-
triyel tasarımcı iki genç gi-
rişimci tarafından 

geliştirilen, her nesneyi oyuncağa 
dönüştürme imkanı sağlayarak ço-
cuklara açık uçlu oyun imkanı veren 
tasarım, Almanya'daki Oyuncak Fua-
rı'ndan "Yılın Sürdürülebilir Oyun-
cağı" ödülüyle döndü. Bilim 
Kahramanları Derneğinin 2017'de 
düzenlediği lego turnuvasında tanı-
şan 29 yaşındaki Elif Atmaca ve 25 
yaşındaki Ögeday Uçurum, çocukla-
rın yaratıcılıkları ve hayal güçlerini 
destekleyecek bir oyuncak tasarladı. 
Atmaca'nın tasarımını yaptığı, Uçu-
rum'un ise proje koordinatörlüğünü 
üstlendiği oyuncak, dünyadaki her 
nesneyi oyuncağa dönüştürebiliyor. 
Kitinin içinde hiçbir yönerge ve kural 
bulunmayan oyuncakta tüm süreç 
çocukların hayal gücüne bırakılıyor. 
Açık uçlu oyun deneyimi sağlayan, 
eklemler, çubuklar, bağlantıyı sağlaya-
cak plastik bantlardan oluşan tasarım 
ile çocuklar yaratıcılıklarını kullanarak 
sonsuz sayıda oyuncak yapabiliyor. 

Ortamla etkileşime giren oyuncak 

Elif Atmaca, asker çocuğu olduğunu 
ve çocukluğunun büyük bölümünün 
Anadolu'nun çeşitli illerinde geçtiğini 
söyledi. Bu süreçte kısıtlı imkanlar al-
tında çocuk olma ve oyuncağa erişim 
konularını deneyimlediğini belirten 
Atmaca, şöyle konuştu: "Çocuklar 
için öyle bir oyuncak tasarlayayım ki 
hem yaratıcılıklarını desteklesin hem 
de zor şartlar altında o oyuncağa eri-
şimleri olsun istedim. Ayı, bebek, 
araba gibi tek seferlik kullanıp atacak-
ları bir şey olmasın, hem onlarla bü-
yüsün hem de bulundukları ortamla 
etkileşime geçmelerini sağlasın iste-
dim. Çadır kentteyse o ortamda bulu-
nan bir şeyle, köydeyse ağaç dalından 
oyuncak yapabilsin diye konsepti ta-
nımladım." Üç boyutlu yazıcıdan çı-
kardıkları parçaları, fırın eldiveninden 
kestikleri parçalarla birleştirerek ürü-
nün prototipini oluşturduklarını anla-
tan Atmaca, bu dönemde sosyal 
girişimcilik kavramıyla tanıştıklarını 
ve kar amacı gütmeden projelerini ha-
yata geçirecek yollar aramaya 
başladıklarını dile getirdi. 

GIRGIR’IN önde gelen çizerlerin-
den Uğur Durak’ın, ilk kişisel 
resim sergisi 20 Şubat, 18 Mart 

arasında Ma Sanat Kadıköy’de sanatsever-
ler ile buluşuyor. Atölyesinde uzun yıllardır 
resim çalışmalarını sürdüren Uğur Durak 
karikatürden çok daha önce resme başladı. 
Akademik resim eğitimini yurt dışında ta-

mamlayan Uğur Durak, kendine has doğa 
ve insan temalı soyut resimler yapıyor. Çağ-
daş dışavurumcu resimlerinin bir felsefe ba-
rındırdığını söyleyen Uğur Durak, 
resimlerini tamamlayanşiirler de yazıyor. Re-
simleri ile birlikte bu kısaşiirleri felsefi bir an-
latım zemininde tamamlayan Uğur Durak, 
amacını şöyle açıklıyor: Bütün'ün muhteşem 

tezahürünün su üzerindeki devinimli yansı-
malarının aşığıyım. Bana göre, su üzerindeki 
devinimli yansımalar gerçekliğin yalın bir 
özeti. Onlar bu yüzden güzel, estetik ve bü-
yüleyici. Bütün' devinimli birşekilde varlıkta 
da sürekli yansır. Fakat varlıktaki yani insan-
daki, ağaçtaki, dağdaki, birşehirdeki, bu yan-
sıma, sudakine göre çok yavaşlatılmış bir 

devingenliğe sahip olduğu için bize durağan 
ve olağan gelir. Böylece 'Bütün'den yansıyanı 
fark edemeyebiliriz. Oysa katı varlıktaki ve 
varlığımızdaki devingen yansımaları tıpkı su 
üzerindeki yansımalar gibi hızlandırarak iz-
leyebilecek olsak, gerçekliğin yansımalarının 
muhteşemliği karşısında dehşete kapılabilir-
dik. Aslında tüm evren, herşey hareketli bir 
yansımadır. Sudaki devingen yansımalar 
bunu bize çok net ve hızlandırılmış olarak 
özetlerler , bunları gözlemlemek bir insanı 
büyüleyip, mest edebilir.”

Yılın tasarımı  
oyuncağa dönüştü

Uğur Durak’ın sergisi görücüye çıktı

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital 
Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali 
Taha Koç, Millet Kütüphane-

si'ne yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart-
ları ve nüfus cüzdanlarıyla giriş 
yapılabileceğini belirterek, "Dijital Dönü-
şüm Ofisimizin çalışmalarıyla e-Devlet Ka-
pısı üzerinden de hızlı geçiş imkanı 
sağladık. Bunun için Hızlı Giriş Siste-
mi'nde oluşturulacak geçiş kartının kare-
kodu vatandaşımızın cep telefonuna 
gönderiliyor. Bu karekodla Millet Kütüp-
hanesi'ne giriş yapılabiliyor." dedi. Koç, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzi-
yoyev'in katılımıyla açılışını gerçekleştirdiği 
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphane-
si'nden vatandaşların yararlanma işlemle-
rine ilişkin değerlendirmede bulundu. 
Kütüphaneye giriş için bürokratik işlemler 
olmayacağını belirten Koç, Dijital Dönü-
şüm Ofisi'nin koordinasyonunda yapılan 
çalışmalarla buradan yararlanmanın ko-
laylaştırıldığını söyledi. Koç, "Vatandaşları-
mız Millet Kütüphanesi'ne günübirlik 
ziyaretlerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
kartlarını sisteme doğrudan okutarak hız-
lıca giriş yapabiliyor. Nüfus cüzdanlarını 

henüz değiştirmemiş vatandaşlarımız da 
görevlilerin yardımıyla edindikleri 24 saat 
geçerli hızlı geçiş kartıyla hizmetlerden ya-
rarlanabiliyor." diye konuştu. 

e-Devlet'ten üyelik kolaylığı 

Vatandaşların hızlı şekilde kütüphaneye gi-
rebilmelerine imkan sağlamak için teknolo-
jik imkanlardan yararlanıldığını vurgulayan 
Koç, şöyle konuştu: "Dijital Dönüşüm Ofi-
simizin çalışmalarıyla e-Devlet Kapısı üze-
rinden de hızlı geçiş imkanı sağladık. 
Bunun için Hızlı Giriş Sistemi'nde oluştu-
rulacak geçiş kartının karekodu vatandaşı-

mızın cep telefonuna gönderiliyor. Bu kare-
kodla Millet Kütüphanesi'ne giriş yapılabi-
liyor. Böylece vatandaşlarımız kolaylıkla 
buradaki eserlere erişim imkanı yakalıyor. 
Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak 
isteyenler, e-Devlet üzerinden üyelik başvu-
rularını da yapabiliyor. Böylece ödünç 
kitap alma, internet kullanımı, fotokopi, yi-
yecek-içecek ve kitap rezervasyonu gibi hiz-
metlerden faydalanma imkanı oluyor." 
Arabalarıyla gelenlere park imkanı 
Koç, özel araçlarıyla kütüphaneye gelen 
vatandaşlara park kolaylığının da sağlandı-
ğını kaydetti. Buradaki görevlilere ait tablet 

cihazlarda bulunan uygulama sayesinde 
gelenlerin araç ve kimlik bilgilerini vererek 
Millet Kütüphanesi'ne girebildiğini vurgu-
layan Koç, böylece kütüphanede bulunan 
4 milyon basılı, 120 milyon elektronik 
yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eserlere 
ulaşımın mümkün olduğunu kaydetti.

K ültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Nadir Alpaslan, yaptığı açıklamada, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 

ile turizmin stratejik sektör ilan edildiğini ve 
devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla tu-
rizmin gelişmesi için yoğun bir çalışma sü-
recine girdiğini söyledi. Turizmde 50 milyon 
olan ziyaretçi sayısı beklentisinin 75 mil-
yon, 50 milyar dolar gelir beklentisinin de 
65 milyar dolar olarak revize edildiğini ha-
tırlatan Alpaslan, 2019'da 51,7 milyon ziya-
retçi ağırlandığını, 34,5 milyar dolar gelir 
elde edildiğini bildirdi. Alpaslan, geçen 
sene turizmde tüm zamanların rekorunun 
kırıldığını vurgulayarak, "Türkiye'yi 45,1 
milyon yabancı, 6,7 milyon yurt dışında ika-
met eden vatandaşımız ziyaret etti. Ziya-
retçi sayısındaki artış 2018'e oranla 
geçtiğimiz yıl yüzde 12,2 olarak gerçek-
leşti." diye konuştu. Dünya Turizm Örgütü 
verilerinin de 2018'de Türkiye'yi en çok zi-
yaretçi alan ülkeler sıralamasında dünya 
6'ncısı, Avrupa 4'üncüsü olarak gösterdiğini 
belirten Alpaslan, "Turizm gelirlerinde ise 

dünyada 15'inci, Avrupa'da da 6'ncı sırada-
yız." bilgisini verdi. 

Golf turizmine önem veriliyor 

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, 
turizmi tüm yıla yayacak politikalar üretti-
ğini, golf ve kruvaziyer gibi yüksek gelir 
sağlayan turizm türlerinin geliştirilmesine 
büyük önem verdiğini vurgulayan Alpaslan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: "Planlama çalış-
malarımızı da bu doğrultuda büyük bir titiz-
likle sürdürüyoruz. Antalya-Manavgat 
bölgesinde ve 2019'da Kültür ve Turizm Ko-
ruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen Çeşme 
bölgesinde yeni golf sahaları, nitelikli spor 
tesisleri, sağlık, kültür, sanat merkezleri ve 
Ege bölgesinin en büyük müzesi gibi pek 
çok turizm türünü barındıran projelerimiz 
bulunuyor. Planlama ve turizm yatırımlarına 
kamu taşınmazlarının tahsisi çalışmalarımız 
kapsamında ise İzmir Çeşme Kültür ve Tu-
rizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Antalya ve 
Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi de yer alıyor."

ALPASLAN, İzmir bölgesinin bisiklet 
turizmi kapsamında geçen yıl EuroVelo 
8 Akdeniz Rotası'na dahil olduğunu 
bildirerek, "EuroVelo kapsamında bulu-
nan bisiklet ağlarının uzatılarak gelişti-
rilmesi ile Türkiye genelindeki bisiklet 
yollarının yaygınlaştırılması için ilgili 
kurumlar ve diğer paydaşlarla da eş 
güdüm içerisinde çalışıyoruz. Bisiklet 
dostu otel sayısının artırılması için ge-
rekli mevzuat çalışmalarını da yürütü-
yoruz." ifadesini kullandı. Bu yılın 
"Türk Mutfağı Tematik Yılı" olarak de-
ğerlendirildiğine de işaret eden Alpas-

lan, hazırlanacak Gastronomi Eylem 
Planı ile Türk mutfağının tanıtımının 
ulusal ve uluslararası tüm platform-
larda yoğunlaştırılacağına işaret etti. 
Türkiye'nin yalnızca Türk mutfağı ile 
değil kaliteli uluslararası mutfakların da 
sunulduğu bir gastronomi ülkesi olarak 
tanıtılacağına dikkati çeken Alpaslan, 
"Ayrıca Michelin gibi uluslararası stan-
dart belirleyen rehberler ve yıldızlı şef-
lerle iş birliğine gidilerek, Türk 
yemeklerinin tanıtımının yapılacağı 
yurt dışı ve yurt içi etkinlikler de düzen-
leyeceğiz." dedi. HABER MERKEZİ 

İzmir EuroVelo 8’e dahil oldu 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmde tüm zamanların rekorunun kırıldığını, Türkiye'yi ziyaret edenlerin 
sayısında yüzde 12,2 artış yaşandığını belirterek turizm gelirlerinde Türkiye'nin Avrupa 6'ncısı olduğunu bildirdi

Kütüphaneye e-devletle girin 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, “Vatandaşlarımız Millet Kütüphanesi'ne günübirlik  
ziyaretlerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını sisteme doğrudan okutarak hızlıca giriş yapabiliyor.” dedi

Çocuklara dünyadaki bütün nes-
neleri oyuncağa dönüştürme imkanı 
sağlayan çeşitli parçalardan oluşan 

tasarım, Almanya'daki Oyuncak 
Fuarı'nda "Yılın Sürdürülebilir 

Oyuncağı" ödülünü aldı
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Rahmi Koç’a  
özel mazbata 

B.ÇEKMECE Atatürk Stadyumu’nda oyna-
nan maçta konuk takım henüz 3. Daki-
kada Doğan Kızılboğa ile 1-0 öne geçti. 
Ev sahibi ekip bu gole 20. Dakikada 
Oğuz’la yanıt verince skor 1-1’e geldi. Bu 
gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. 
İkinci yarıya iyi başlayan konuk takım 50. 
Dakikada Oğuzhan’la yeniden öne geçti: 
1-2. 69. Dakikada Fırat skoru 3-1 yaptı. 
70’de Doğan Kızılboğa Akören’i rahatla-
tan golü attı: 1-4. Maçın 75. Dakikasında 
ev sahibi ekipten Halil İbrahim konuk 
ekipten de Murat Gündoğdu kırmızı kartla 
oyun dışı kaldı. Maçta son sözü 90. Daki-
kada ev sahibi ekip adına Uğur Demirbaş 
söyledi: 2-4.

Akören  
doludizgin

ULU “Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Sezo-
nun ortasına doğru kötüye gittik. Hoca deği-
şikliğiyle birlikte Ahmet Bayraklı’nın göreve 
gelmesiyle çıkışa geçtik. Yeni transferler de ta-
kıma katkı yaptı. Bizim için buralara kadar 
gelmek de büyük başarı. Kendimizi başarılı 
buluyorum. Ara transferler çok iyi oldu. 
Ahmet Hocanın takımın başına gelmesiyle  
takımın kendini bulmasını sağladı.” Diye ko-
nuştu. Önümüzdeki sezon altyapıya önem 
vermeye devam edeceklerini dile getiren Ulu 
“Seneye her zaman olduğu gibi önce altya-
pıya önem vereceğiz. İhtiyacımız olan bölge-

lere transfer yaparak altyapıya verdiğimiz 
önemi sürdüreceğiz. Çünkü Yeşilesenyurt 
artık altyapıda bir marka haline gelmiştir. Eli-
mizdeki potansiyeli en iyi şekilde değerlendir-
meye çalışacağız.” Dedi. 

Başkanlık koltuğu zor 

Kulüp Başkanı Hasan Demir’in de çok 
önemli bir spor adamı olduğunu ifade eden 
Ulu “Başkanlık koltuğu gerçekten zor bir za-
naat. Hasan Başkan bunu başarıyor. Zor bir 
yer orası. İyi bir psikolojiye ihtiyaç var. Dışarı-
dan görüldüğü gibi değil.” İfadesini kullandı. 

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Ele-
meleri’nde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hol-
landa’ya 72-65 mağlup oldu. Birinci periyot 
karşılıklı sayılarla başladı. Hollanda adına kaza-

nılan 12 sayının 10’u Charlon Kloff’tan geldi: 
12-10. Milli takımda ise 3 sayı çizgisinin geri-
sinde Melih Mahmutoğlu ve pota altında Semih 
Erden sayı üreten isimler oldu. Periyot 18-17 

Hollanda üstünlüğü ile geçildi. Maçın bitimine 2 
dakika 45 saniye kala Hollanda 66-60 öne geçti. 
Hücumda Kloof’un sayılarına engel olamayan 
milliler, sahadan 72-65 mağlup ayrıldı.

12 Dev Adam mağlup oldu: 72-65

TFF 3. Lig 2. Grup’ta lider Kocaelispor ilk yarıda deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Büyükçekmece Tepecikspor karşısında sahadan 2-0  
galibiyetle ayrılarak rövanşta kazandı. Yeşil beyazlı temsilcimiz zorlu deplasmandan puansız ayrılarak evine eli boş dönmez zorunda kaldı

TEPECIK LIDERE 
DIS GECIREMEDI 

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, 
kulüp üyeliğinde 60’ıncı yılını doldu-
ran Rahmi Koç’a 60’ıncı yıl üyelik 
mazbatasını takdim etti. Beşiktaş 
Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Ku-
rulu Üyesi ve Koç Holding Şeref Baş-
kanı Rahmi Koç ile bir araya geldi. 
Ziyarette, Divan Kurulu Başkanı Tev-
fik Yamantürk de yer aldı. Ahmet Nur 
Çebi ve Tevfik Yamantürk, kulüp üye-
liğinde 60’ıncı yılını dolduran Rahmi 
Koç’a mazbatasını takdim ederken 
futbolcuların imzaladığı Beşiktaş for-
ması da hediye etti. Çebi ve Yaman-
türk, görüşmede Koç ile siyah-beyazlı 
takımın gündemine dair görüş 
alışverişinde bulundu.

Çalımbay'ın gözdesi 
İstanbul Siirtspor'da
SÜPER Amatör Küme ekiplerinden 
İstanbul Siirtgücü, transferde yılın 
bombasını patlattı. Esenyurt temsil-
cisi son olarak Süper Lig ekiplerin-
den Sivasspor’un da yakından takip 
ettiği Furkan Şentürk’ü kadrosuna 
kattı. Play Off’da İstanbul Siirtgücü 
forması giyecek olan 1999 doğumlu 
stoperin daha önce İstanbulspor alt-
yapısında da forma giydiği belirtildi. 
Son olarak Şafakspor’da forma 
giyen genç oyuncunun resmi imzayı 
attığı kaydedildi. Sivas Teknik Direk-
törü Rıza Çalımbay’ın da genç 
oyuncunun Play Off maçlarını takip 
edeceği, bir maçı için de İstanbul’da 
bizzat hazır bulunacağı ifade edildi. 
Furkan Şentürk’ün önümüzdeki 
sezon da büyük bir olasılıkla  
Süper Lig temsilcisinin yolunu 
tutacağı belirtildi.  

Tekvandoda  
37 madalya geldi

TÜRKİYE Tekvando Federasyonun-
dan yapılan açıklamaya göre, 
Avrupa Tekvando Birliği tarafından 
İsveç'in Helsingborg kentinde dü-
zenlenen organizasyonun 4. ve son 
gününde gençler kategorilerinde 
müsabakalar gerçekleştirildi.  
Ay-yıldızlı tekvandocular, organi-
zasyonun son gününde 8 altın,  
6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere  
19 madalya elde etti. 
Erkekler 51 kiloda Serdar İlhan, 55 
kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 59 ki-
loda Mahmut Küskü, +78 kiloda 
Ali Kirazlı, kızlar 46 kiloda Aleyna 
Şenyurt, 49 kiloda Elif Ilgın Özta-
bak, 52 kiloda Özge Özbey ve +68 
kiloda Sude Yaren Uzunçavdar altın 
madalyanın sahibi oldu. 

K ocaelispor ile Büyükçekmece Tepe-
cikspor maçının ilk dakikalarında iki 
takımda kontrollü bir oyun sergiledi. 

Maçın 9. dakikasında Kocaelispor atağında 
Sefa’nın pasında ceza sahası içinde buluşan 
Burak arka kale direğinde müsait durumdaki 
Yakup’u gördü. Golcü futbolcu Yakup topu 
boş filelere göndererek Kocaelispor’u 1-0 
öne geçirdi. 23. dakikada Kocaelispor ata-
ğında Burak Süleyman’ın ceza sahasına girer 
girmez vurduğu şut direkten dördü. Ceza sa-
hasında boşta kalan topu B. Tepecikspor de-
fansı uzaklaştırdı. 42. dakikada Kocaelispor 
atağında sağ kanattan Semih’in ortasına 
ceza sahası içinde topla bulaşan Ali Han’ın 
kafa vuruşunda top kaleci Ramazan Ev-
ren’de kaldı. Maçın ilk yarısı Kocaelispor’un 
1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

Kazanan Kocaeli oldu 

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşma-
nın ikinci yarısında iki takım da tutuk bir futbol 
sergilerken 63. dakikada Kocaelispor atağında 
sağ kanattan Ali Han’ın pasında ceza saha-
sında buluşan Yakup Alkan çok müsait du-
rumda topu kaleci Ramazan Evren’e kaptırdı. 
82. dakikada Kocaelispor atağında Büyükçek-
mece Tepecikspor kalesi önünde oluşan ka-
rambolde topa son dokunan Gökdeniz 
Kocaelispor’u 2-0 öne geçiren golü filelere 
gönderdi. Maçın geri kalan dakikalarında 
başka gol olmayınca yeşil siyahlı temsilcimiz 
hafta içi mesaisini 3 puanla geçirdi.

Yeşilesenyurt umutlu
Yeşilesenyurtspor 2. Başkanı Ramazan Ulu’dan samimi açıklamalar geldi.  
Ulu, lige iyi başladıklarını, kötü gittiklerini belirterek, teknik direktör Ahmet  
Bayraklı’nın göreve gelmesiyle birlikte gerçek kimliklerine döndüklerini söyledi

KAZA, bugün saat 09.15 sıralarında 
Aşkale ilçesi Tepebaşı geçidinde 
meydana geldi. TFF 1'nci Lig Bü-
yükşehir Belediye Erzurumspor  -
Bursaspor maçını izlemek için 

Erzurum’a gelen Bursaspor 
taraftarını taşıyan 16 

AHL 409 plakalı oto-
büs, önündeki TIR'a 
çarpmamak için ma-
nevra yaptı. Yollardaki 
aşırı buzlanma nede-
niyle otobüs, kontrol-
den çıkarak devrildi. 
Kaza yerine çok sayıda 

ambulans sevk edildi. Ka-
zada yaralanan 2 kişi, Aş-
kale İlçe Devlet 

Hastanesi’ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Devrilen 

otobüsteki taraftarlar ise 

diğer otobüslere sevk edildi. Kaza-
dan dolayı uzun araç kuyrukları 
oluşurken, Tepebaşı Geçidi yaklaşık 
yarım saat trafiğe kapatıldı. 

Geçmiş olsun mesajı 

Bursaspor Kulübü, Erzurum’un Aş-
kale ilçesinde kaza geçiren taraftar-
ları için geçmiş olsun mesajı 
yayımladı. Yeşil beyazlı kulübü sos-
yal medya hesabından yaptığı açık-
lamada şu ifadeler yer aldı:  
“Takımımızın Erzurum deplasma-
nında oynayacağı maç için Bur-
sa’dan Erzurum’a hareket eden 
taraftarlarımızın bulunduğu otobü-
sün Aşkale’de yoldan çıkarak devril-
diğini büyük bir üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız.  
Kazada yaralanan taraftarlarımıza 
acil şifalar diliyoruz.”

Bursaspor kaza geçirdi
Erzurum'un Aşkale ilçesinde deplasman maçına gelen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı

Amatör 2. Küme 3.Grup'ta zirve 
yarışını yakından ilgilendiren maçta 
İlhan Tekin yönetimindeki Akören, 

deplasmanda Karaağaç’ı 4-2 
mağlup ederek haftanın maçından 

zaferle ayrılan taraf oldu



P azar günkü Fenerbahçe 
- Galatasaray derbisi, Süper Lig'in 
23'üncü haftasında ve Şubat ayının 

23'üncü gününde oynanacak. Süper Lig'de 
22 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, bu 
sene sonunda mutlu sona ulaşması halinde 
kulüp tarihinin 23'üncü şampiyonluğunu 
yaşamış olacak. Sarı-kırmızılılarda hedef bu 
seneyi de şampiyon tamamlayarak ligde üst 
üstte 3'üncü kez şampiyonluk yaşamak. 

22 lig maçı geride kaldı 

Galatasaray, 1999 yılından bu yana Fener-
bahçe'ye karşı Kadıköy'de kazanamıyor. 
Sarı-kırmızılılar, son olarak 22 Aralık 1999 
tarihinde oynanan lig maçında Fenerbah-
çe'yi 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Galata-
saray, 1999 yılından bugüne dek Fenerbahçe 
deplasmanında oynadığı 22 lig karşılaşma-
sından galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılı-
lar, pazar günü oynanacak derbide 
Kadıköy'deki 23'üncü lig müsabakasından 
galibiyetle ayrılan taraf olmaya çalışacak. 
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ligdeki 
son 22 karşılaşmada, sarı-lacivertliler 14 ga-
libiyet elde ederken, 8 müsabakada beraber-
likle sonuçlandı. 

Muslera 23'üncü kez sahada 

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando 
Muslera, pazar günkü derbi karşılaşma-
sında sarı-kırmızılı forma ile 23'üncü kez Fe-
nerbahçe karşısına çıkacak. 33 yaşındaki file 
bekçisi, sarı-lacivertlilere karşı 18'i Süper 
Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper 
Kupa maçı olmak üzere toplam 22 karşılaş-
mada oynadı. Muslera, Galatasaray for-
ması ile çıktığı söz konusu 22 müsabakada, 
7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet 
yaşadı. Uruguaylı eldiven, Fenerbahçe der-

bilerinde kalesinde 19 gol görürken, 
9 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı 
başardı.  

Ersun Yanal 23'e yakın 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 
pazar günü oynanacak Galatasaray derbi-
sini sarı-lacivertlilerin kaybetmesi halinde 
Fenerbahçe kariyerindeki 23'üncü yenilgisini 
yaşamış olacak. Sarı-lacivertlilerin başında 
olduğu iki dönemde (2013-2014 / 2018- ) 
bugüne kadar toplam 92 karşılaşmaya çıkan 
Yanal, söz konusu müsabakalarda 51 galibi-
yet elde ederken, 22 mağlubiyet yaşadı, 19 
mücadelede ise Yanal'ın öğrencileri sahadan 
beraberlikle ayrıldı. 58 yaşındaki teknik 
adam, Fenerbahçe ile ilk geldiği 2013-2014 
döneminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Ersun 
Yanal, 2018 yılının Aralık ayında iş başı 
yaptığı sarı-lacivertlilerdeki ikinci döne-
minde ise görevine devam ediyor. 

Terim 23'üncü galibiyeti istiyor 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 
pazar günkü Fenerbahçe derbisinde takımı 
ile birlikte 23'üncü derbi zaferini hedefliyor. 
Tecrübeli teknik adam, bugüne dek sarı-kır-
mızılılar ile çıktığı 61 derbi müsabakasında 
22 galibiyet yaşarken, 23 kez sahadan bera-
berlikle ayrıldı. Terim'in takımları, 16 defa 
ise sahadan mağlup ayrıldı. 

Fener sahasında 23 puan topladı 

Süper Lig'de 38 puan ile 6'ncı sırada yer 
alan Fenerbahçe, bu haftaya dek sahasında 
oynadığı 10 karşılaşmada toplam 23 puan 

topladı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 10 kar-
şılaşmada 7 kez galip ayrılan taraf olurken, 
1 defa yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 2 karşı-
laşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. 

Attı yediği toplam 23 

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 3'üncü 
sırada yer alan Galatasaray'ın deplasmanda 
attığı ve yediği gollerin toplamında da '23' 
rakamı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, 
23'üncü hafta itibariyle deplasmandaki 10 
karşılaşmada rakip kalelere 14 gol gönderir-
ken, kalesinde ise 9 gol gördü.  

Ligde 126'ıncı maç 
Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oy-
nanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı. Genel 
toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da 
yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayı-
sında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç 
da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında 
sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 
gol kaydetti. İki takım arasında oynanan 
son 10 resmi maçın 7'si berabere tamam-
landı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fe-
nerbahçe 2, Galatasaray 1 kez galip geldi, 
taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük sağla-
mayı başaramadı. İki takım arasında oyna-
nan son 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı 

Kadıköy dolup taşacak 

Passolig verilerine göre Fenerbahçe, bu 
sezon ev sahibi olduğu maçlarda 38 bin 777 
kişiyle, ligin seyirci ortalaması en yüksek ku-
lübü konumunda. Sarı-lacivertli takımın 

evinde oynadığı 10 maçta, toplam 387 bin 
774 kişi tribünlerde yer aldı. Galatasaray ise 
34 bin 558 seyirci ortalamasıyla ezeli rakibi-
nin yüzde 12 gerisinde kalarak, geçtiğimiz 
sezon bu alanda sahip olduğu liderliği Fe-
nerbahçe'ye kaptırdı. Sarı kırmızılılar, iç sa-
hadaki 12 karşılaşmada toplam 414 bin 704 
futbolsevere ev sahipliği yaptı. 

Derbi maçlara ilgi büyük 
Bu sezon futbolseverler en çok ilgiyi derbi 
maçlara gösterdi. Fenerbahçe'nin 16. haf-
tada Beşiktaş ile Kadıköy'de oynadığı derbi 
maçı 44 bin 591 taraftar tribünden izledi. 
Galatasaray'ın ise en fazla seyircili maçı 6. 
haftadaki Fenerbahçe derbisi oldu. Türk Te-
lekom Stadı'ndaki mücadeleyi 51 bin 62 ta-
raftar takip etti. 

Fenerbahçe 1 milyona ulaştı 

Derbi öncesi Fenerbahçe, Passolig Kart Li-
gi'nde 1 milyon sayısına ulaştı. Galatasaray, 
1 milyon 77 binle bu alanda zirvede yer alır-
ken, sarı-lacivertli kulüp de 1 milyon bara-
jını aşan ikinci kulüp oldu. Beşiktaş'ın 809 
bin, Trabzonspor'un ise 307 bin Passolig 
Kart sahibi taraftarı bulunuyor. Bu arada, 
Fenerbahçe'nin 1 milyonuncu Passolig Kart 
sahibi, Mardin'den İstanbul'a üniversite eği-
timi için gelen 19 yaşındaki Şerzan Heybe-
toğlu olmuştu.  
Heybetoğlu'nun, Passolig'in özel davetlisi 
olarak derbi mücadelesini locada izleyeceği 
duyurulmuştu. 
Fenerbahçe ile Galatasaray'da golcü futbol-

cuların ortak bir özelliği dikkati çe-
kiyor. Fenerbahçe'de Vedat Muric, Galata-
saray'da ise Adem Büyük ve Radamel 
Falcao'nun gol attığı maçlarda takımları 
puan kaybı yaşamıyor.  
Sarı-lacivertlilerde Muric, bu sezon 10 
maçta rakip fileleri havalandırdı. Fener-
bahçe, bu 10 maçın hepsini kazandı ve 30 
puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray ise 
Adem Büyük'ün fileleri havalandırdığı 5 ve 
Falcao'nun gol sevinci yaşadığı 4 karşılaş-
mayı da galip bitirdi. 

Vedat Muric en suskun döneminde 

Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü 
Muric, bu sezon ilk kez 3 maç üst üste gol 
atamadı. 
Son golünü 19. haftadaki Medipol Başakşe-
hir maçında kaydeden Kosovalı santrfor, 
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE 
Ankaragücü maçlarını boş geçerek sarı-laci-
vertli formayla en suskun dönemini geçirdi. 
Sarı-lacivertli takıma sezon başında transfer 
olan Muric, görev aldığı 21 lig maçında 12 
kez fileleri havalandırken, ligin de en golcü 5 
futbolcusundan biri konumunda bulunuyor. 

Son haftaların golcüsü Adem Büyük 

Galatasaray'ın son haftalardaki çıkışında 
başrolü oynayan isim Adem Büyük oldu. 
Radamel Falcao'nun sakatlığında yakaladığı 
oynama şansını iyi değerlendiren Adem, son 
4 lig maçında 5 gol kaydetti. Toplam 19 lig 
maçında attığı 6 golle sarı-kırmızılıların en 
golcü ismi olan Adem, derbide de formunu 
sürdürmek için formasını terletecek. Galata-
saray'ın bir diğer santrforu Falcao ise bu 
sezon 10 maçta forma giyebildi. Bu karşılaş-
malarda 5 gol atan yıldız futbolcu, sakatlı-
ğından kurtularak BtcTurk Yeni 
Malatyaspor maçında sonradan oyuna 
dahil oldu. 

Hasan Ali ilk 11'de olacak 

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı sona eren 
Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray maçı ile 
11'de yer alacak. Süper Lig'de en son 6 Ara-
lık'ta Gençlerbirliği maçında forma giyen ve 
uzun bir sakatlık geçiren Hasan Ali, ZTK'da 
GMG Kırklarelispor ile oynanan karşılaş-
mada 45 dakika sahada yer alabildi. Teknik 
direktör Ersun Yanal'ın bir an önce sahaya 
sürüp riske etmek istemediği Hasan Ali, 
geçtiğimiz hafta oynanan MKE Ankara-
gücü maçında ise dinlendirildi. Yanal, Gala-
tasaray maçına kadar hazır olmasını istediği 
başarılı futbolcuya 11'de görev verecek. Fe-
nerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın 
Galatasaray derbisine şu 11'le çıkması bek-
leniyor: "Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, 
Jailson, Hasan Ali, Dirar, Ozan, Tolga Ci-
ğerci, Deniz Türüç, Max Kruse, Vedat 
Muriç" 

Emre takımı yalnız bırakmadı 

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, 
hafta boyunca yapılan idmanlarda takımı 
yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz hafta MKE 
Ankaragücü ile oynana maçta sakatlık yaşa-
yan ve yapılan tetkikler sonrası sol bacağı-
nın iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit 
edilen tecrübeli futbolcu, derbi maçta görev 
alamayacak. Samandıra'da takımın sürekli 
yanında olan ve Galatasaray maçı ile ilgili 
uyarılarda bulunan Emre Belözoğlu, yaşa-
nacak herhangi olumsuz bir olayda sakin 
olunmasını istedi. 
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ÜLKER Stadı'nda yapılacak karşı-
laşmada kaleyi korumaları bekle-
nen Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki 
file bekçisi Altay Bayındır ile Gala-
tasaray'ın 33 yaşındaki Uruguaylı 
kalecisi Fernando Muslera'nın ser-
gileyeceği performans, derbinin so-
nucuna doğrudan etki edecek. 
Fenerbahçe'nin bu sezon kadro-
suna kattığı Altay Bayındır ve Ga-
latasaray'da 9. sezonunu geçiren 
Muslera'nın derbide ortaya koya-
cağı mücadele, takımları adına 
büyük önem taşıyacak. Fenerbah-

çe'nin MKE Ankaragücü'nden 
transfer ettiği Altay Bayındır, ligde 
geride kalan 22 müsabakada da ka-
leyi korudu. Sarı-lacivertli ekip, Al-
tay'ın kalede olduğu söz konusu 
müsabakalarda 11 galibiyet, 5 be-
raberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Fener-
bahçe, bu maçlarda kalesinde 26 
gol gördü. Altay Bayındır, forma 
giydiği lig maçlarının 5'inde kalesini 
gole kapatırken, 17'sinde ise en az 
bir kez topu filelerinden çıkardı. 
Sarı-lacivertli ekibin genç file bek-
çisi, ikinci kez bir Galatasaray'a 
karşı forma giyecek. Altay'ın da sa-
hada olduğu sezonun ilk yarısın-
daki maç 0-0 beraberlikle sona 
ermişti. 

Volkan'dan tam destek 

Fenerbahçe'ye 2003 yılında 
transfer olan ve 29 Şubat 2004 
tarihinde ilk kez Galatasa-
ray'a karşı kaleyi koruyan 
Volkan Demirel, 16 yıl sonra 
sahada yer almayacak. Fut-
bolcular kariyerini noktalayan 

ve sarı-lacivertli ekibin teknik 
heyetine geçiş yapan Volkan De-

mirel, geride kalan süre zarfında 
ilk kez kalede yer almayacak. Sezon 
başında kadroya dahil olan ve Fe-

nerbahçe kalesini teslim alan Altay 
Bayındır'a destek veren Demirel, 
derbi atmosferi ile ilgili genç file 
bekçisini hafta boyu yapılan id-
manlarda uyardı. Sarı-kırmızılı ta-
kıma karşı evinde ilk kez kaleyi 
koruyacak olan Altay, ilk maçta ka-
lesinde gol görmezken, geride kalan 
22 haftada 11 galibiyet, 5 beraber-
lik ve 6 mağlubiyet yaşadı. 5 müca-
delede kalesini gole kapatan genç 
file bekçisi, Volkan Demirel'den al-
dığı uyarılar ve taktikler ile kale-
sinde bu maçta gol görmek 
istemiyor.

REKABETTEKİ son 52 maçta iki takım 
oyuncuları da 20'şer kez kırmızı kartla ceza-
landırıldı. 
Bu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık 
(3), Hasan Şaş (2), Younes Belhanda, 
Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarı-
oğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan 
Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, 
Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, 
Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent 
Korkmaz kırmızı kart gördü. Fenerbah-
çe'den ise Diego Lugano (3), Volkan Demi-
rel (2), Bruno Alves (2), Jailson, Roberto 
Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul 
Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih 
Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, 
Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Hasan Ali 
Kaldırım, bu süredeki maçlarda kırmızı 
kart gören isimler oldu. İki takım arasında 
oynanan son maç, rekabetteki diğer karşı-
laşmalara göre sakinliğiyle ön plana çıktı. 
Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Türk Te-
lekom Stadı'nda yapılan müsabakada 
oyunculara sadece 3 sarı kart gösterildi. 
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yö-
nettiği ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan der-
bide Galatasaray'dan Mariano Filho ve 
Marcao, Fenerbahçe'den ise Emre Belö-
zoğlu sarı kart gördü. DHA 

Derbide kartlar  
çok çıkıyor 

DERBININ 
SIFRESI 23!

Bu akşam Fenerbahçe - Galatasaray 
derbisi, Süper Lig'in 23'üncü  

haftasında ve Şubat ayının 23'üncü  
gününde oynanacak. Süper Lig'de 

22 şampiyonluğu bulunan  
Galatasaray, bu sene sonunda mutlu 
sona ulaşması halinde kulüp tarihi-

nin 23'üncü şampiyonluğunu  
yaşamış olacak. Sarı-kırmızılılarda 

hedef bu seneyi de şampiyon  
tamamlayarak ligde üst üstte  

3'üncü kez şampiyonluk yaşamak

Gözler kalecilerde olacak 
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a zerbaycan’ın Dağlık Karabağ
bölgesindeki Hocalı Kasa-
bası’nda 1992 yılında Azerbay-

can Türklerine yönelik gerçekleştirilen
Hocalı Katliamı 28. yılında unutul-
madı. Beyoğlu Belediyesi, Hocalı’da
yaşanan acıların ve vahşetlerin tekrar-
lanmaması, uluslararası toplumun bu
katliama hak ettiği önemi vermesi
amacıyla fotoğraf sergisi ve konferans
düzenledi. Okçular Tekkesinde ger-
çekleştirilen etkinliğe, Beyoğlu Bele-
diye Başkanı Haydar Ali Yıldız,

Beyoğlu Kaymakamımız Mustafa
Demirelli, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim
Müdürü Hüseyin Bağcı, Azerbaycan
İlahiyat Enstitüsü Rektör Yardımcısı
Prof. Akil Şirinov, Ermeni Katliamını
Tanıtma Heyeti Başkanı Seriye Cafer-
kızı ve katliamın tanığı Leyla Alizade
katıldı.

Her zaman hatırlatacağız

Etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız, amaçları-
nın dünyanın unutturmaya çalıştığı
Hocalı katliamındaki acıyı, trajediyi
unutmamak ve unutturmamak oldu-

ğunu belirterek, “Kardeş Azerbay-
can’da yaşanan bu acı aradan 28 yıl
geçse de içimizi kanatan bir yara ol-
maya devam edecektir. Bir daha soy-
kırımın yaşanmaması için de bu
fotoğraf sergilerini ve konferansları
önemsiyoruz. Aliye İzzetbegoviç’in
meşhur bir sözüdür, ‘Soykırımı unut-
mayın, unutulan soykırım tekrarlanır.’
Bu yüzden hatırlamaya ve hatırlat-
maya devam edeceğiz” dedi.

63 çocuk bir gecede katledildi

Sergi açılışının ardından düzenlenen
konferansa katılan Azerbaycan İla-

hiyat Enstitüsü Rektör Yardımcısı
Prof. Akil Şirinov, Ermeni Katlia-
mını Tanıtma Heyeti Başkanı Seriye
Caferkızı ve katliamın tanığı Leyla
Alizade Hocalı katliamını anlattı.
Ermeni Katliamını Tanıtma Heyeti
Başkanı Seriye Caferkızı, Ermenile-
rin 63 çocuğu bir gecede katlettikle-
rini söyleyerek, “Onların arasında 1
yaşından 18 yaşına kadar çocuklar
bulunmaktadır. O çocuklardan Si-
muzer Himmetova ve ailesini katlet-
tiler. Büyük bir soykırımdı bu ve
Ermeniler çocuk katilidir” ifadelerini
kullandı.

TACETTİN CEM SANCAR

Beykoz Belediyesi 312 km2’ lik
yüz ölçümüyle şehrin en geniş
alanlarından birine ev sahipliği
yapan ilçeye daha iyi hizmet
için 505 kişilik personelin görev
yaptığı 132 araçlık filosunu ta-
mamen yeniledi. İlçeye yaraşır
temizlik hizmet için atılan
adımla eski araçlar arazi koşul-
ları ve hizmet türleri göz önüne
alınarak modern araç ve ekip-
manlarla değiştirildi. Temizlik
ekipleri ve ilçeye hizmet kolay-
lığı sağlamak amacıyla daha
önce olmayan bazı araçlar da
filoya katıldı. Beykoz Belediyesi-
nin yenilediği kamyonlar, iş ma-
kineleri, küçük ve büyük
süpürge araçları, tankerler, vin-
çli ve vinçsiz çöp kamyonları,
yer altı konteyner yıkama araç-
ları temiz ve mutlu bir ilçe için

sahada çalışmaya başladı.

Akıllı atık yönetim sistemi 

Beykoz’un 45 mahallesi, 3 bin
100 sokağı, meydanları, park-
ları, pazarları, okulları, camileri
mevsime göre mesire ve plajla-
rında verilen temizlik hizmeti-
nin başarılı şekilde
yürütülmesinde sahadaki ekip-
man ve araçların niteliği kadar
yönetimi de büyük önem taşı-
yor.   İlçedeki temizlik hizmetle-
rini Coğrafi Bilgi Sistemi
(CBS)’ye entegre “Beykoz İlçe-
sinde Yasam Kalitesinin Yük-
seltilmesi İçin Sürdürülebilir ve
Akıllı Atık Yönetim Sistemiyle”
yürüten Beykoz Belediyesi araç-
ların etkin ve verimli yönetimi
amacıyla aktif optimizasyon ça-
lışmaları da yapıyor.

Beykoz’un temizlik filosu daha etkin ve aktif
hizmet için günün ihtiyaçlarına uygun modern
araç ve ekipmanlarla yenilendi

KaTlıamı’nı unuTmadı
BeyoGlu Hocalı

Azerbaycan’ın
Dağlık Karabağ
bölgesindeki
Hocalı
kasabasında
1992 yılında 
Ermeni güçleri
tarafından 
katledilen 
Azerbaycan
Türkleri,
Beyoğlu’nda
düzenlenen
Fotoğraf Sergisi
ve Konferans
ile anıldı

Şebnem Ferah rüzgar gibi esti
1996’da yayınladığı ilk albümü Kadın’dan bu yana söz yazarı, besteci ve
yorumcu kimliği ile Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinen Şebnem
Ferah, Perfomance Hall’de 2500 hayranın kalbine şarkıları ile dokundu.
Biletleri günler öncesinden tükenen konserde üç saate yakın sahnede
kalan Ferah, enerjisi ve şarkılarıyla müzikseverlere unutamayacakları
bir gece yaşattı. Kadın’dan son albümü Parmak İzi’ne uzanan kariyeri-
nin en vurucu şarkılarıyla konserine başlayan Ferah, ‘Çakıl Taşları’ ile
açılışı yaptıktan sonra, seyircisine ‘Hoşgeldiniz, nasılsınız. Bizi güzel

karşıladığınız için te-
şekkür ederiz’ dedi.
Ferah, her şarkısına
eşlik eden seyirci-
siyle ‘Başka Bir Yol
Var’, ‘Küllerinden’
ve ‘Koridor’u peş
peşe söyleyerek ge-
cenin coşkusunu bü-
yüttü. ‘Bu Aşk Fazla
Sana’ şarkısında ge-
lenek haline gelen
konfeti yağmuru
sonrası Ferah, finali
‘Hoşçakal’ şarkısıyla
yaparak veda etti.

Temizlik filosu
yenilendi
Temizlik filosu
yenilendi
Temizlik filosu
yenilendi
Temizlik filosu
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Temizlik filosu
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Temizlik filosu
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