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Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İdlib meselesinin kendileri

için son derece önemli olduğunu
belirterek, “İdlib meselesi Afrin
kadar, Barış Pınarı Harekat bölgesi
kadar önemlidir. Putin'e açıkça

ifade ettim.
Sayın Merkel 
ve Macron'a da
ifade ettim. 
5 Mart'ta 
tekrar bir araya
geleceğiz ve 
bu konuları 
konuşacağız”
açıklamasını
yaptı. I SAYFA 7
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İdlib, Afrin kadar
önemli bir mesele 

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. 

İran'ın Hoy şehrinde meydana gelen 5.9
büyüklüğündeki deprem Van’da yıkıma

neden oldu.  Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Gü-
vendik, Özpınar ve Gelenler köyünde çok sayıda
bina yıkıldı. Dört köyde yaklaşık 2 bin 200 kişinin
yaşadığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, “Dördü çocuk olmak üzere dokuz vatan-
daşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenler Özpı-
nar ve Güvendik köylerinden. Enkaz altında
kalan yok. Deprem bölgesine bin 250 çadır 
sevk edildi” dedi.
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4 KÖYDE ÇOK 
SAYIDA BiNA YIKILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise “50
vatandaşımız yaralandı. 25 ambulans,

bir helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi
anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik
iki kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü 
çabayı gösteriyoruz” açıklamasını yaptı. Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da “Başkale, Saray,
Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda
ufak çaplı hasar meydana geldi” dedi. Van
Valisi Mehmet Emin Bilmez ise “Enkaz altında
kalan kimse yok” bilgisini verdi. 

ç Milli Savunma Bakanlığı, depremin
ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin böl-

geye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını
yaptığını açıklarken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay,  “Arama kurtarma çalışmalarının 
tamamlandığı bilgisini aldık, inşallah sayı artma-
yacak diye ümit ediyoruz” dedi. 5.9 büyüklü-
ğündeki depremin ardından büyüklükleri 2.3-4
arasında değişen 24 artçı sarsıntı meydana geldi.
AFAD artçıların iki tanesinin 4 büyüklüğünde 
olduğunu açıkladı.
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24 ARTÇI SARSINTI 
MEYDANA GELDi

SAYFA 4

Bir koltukta iki
karpuz taşınmaz 

Hüseyin ŞENGÜL SAYFA 7

Köylü tarlası ve
toprağı ile küs

Mustafa DOLU

Recep T. Erdoğan

TORUNUNU KUCAĞINA ALDI

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, ikinci kez 

babaanne olma sevincini yaşadı.
İlk torunu Pars'ı 2015 yılında 
kucağına alan Akşener'in dün 
doğan kız torununa Ayda ismi ve-
rildi. İstanbul’da özel bir hastanede
gerçekleşen doğumun, beklenenden

bir hafta önce 
gerçekleştiği 
öğrenildi.
Doğum sıra-
sında oğlu Fatih
ve gelini Işıl’ı
yalnız bırakma-
yan Meral Akşe-
ner, Ayda adı
verilen torununu
kucağına aldı.
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Akşener ikinci kez
babaanne oldu

Meral Akşener

RUS BÜYÜKELÇİYE SERT TEPKİ

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi
Aleksey Yerhov'un 13 Şubat'ta

bir yayın kuruluşunda yaptığı açıkla-
maya Çerkesler tepki gösterdi. 
Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel
Başkanı Faruk Arslandok, “Soykı-

rımı inkâr eden
bir devlet, gele-
cekte de böyle
bir trajediye yol
açacağı kaygısı
vermektedir.
Çerkes Soykırı-
mını tanıyın, iş-
lediğiniz bu suç
için özür dileyin”
dedi. I SAYFA 9
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Soykırım için
özür dileyin!

Faruk Arslandok

DRAMATİK DEPREM ÇAĞRISI

Prof. Dr. Naci Görür depre-
min ardından önemli bir çağ-

rıda bulundu. Görür, “Başta sayın
Cumhurbaşkanımız olmak üzere
tüm hükümet yetkililerine, tüm mu-
halefete, tüm aydınlarımıza, tüm
halkımıza, kısaca tüm yurtseverlere
şunu haykıralım; lütfen ama lütfen
bugünden sonra en büyük ulusal
projemiz 'Deprem kuşaklarımızda
kentsel dönü-
şüm' olsun.
Ülke olarak 
bazı eksiklikleri
sineye çekeriz,
yeterki artık 
insanlarımız 
ölmesin. Birbiri-
mize yazalım,
duyuralım
bunu” dedi. 
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Görür: Yeter artık 
insanlar ölmesin

Dr. Naci Görür

DERME ÇATMA EVLER YIKILDI

Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz
Gündoğdu, İran'da meydana

gelen ve Van’ın Başkale İlçesi’nde
9 kişinin ölümüne neden olan 
depremle ilgili konuştu. Gündoğdu,
can kaybının derme-çatma malze-
melerle yapılan
konutlardan
kaynaklandığını
belirterek, 
bu depremin
Kuzey veya
Doğu Anadolu
Fayı hattı ile 
ilgisi olmadığını
söyledi.
I SAYFA 9
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İran depreminin
şifrelerini verdi

Dr. Oğuz Gündoğdu

4. OLAĞAN KONGRE YAPILDI

Halkların Demokratik Parti-
si’nin (HDP) 4. Olağan Kon-

gresi’nde İstanbul Milletvekili Pervin
Buldan ile Mardin Milletvekili Mithat
Sancar partinin eş başkanları seçildi.
Partinin bir önceki eş başkanı Sezai
Temelli adaylıktan çekilmişti. Ankara
Spor Salonu'nda yapılan kongrede
kayıtlı 1018 delegeden 838'i oy kul-
landı. Tek liste halinde gidilen seçim-
lerde Pervin Buldan ve Mithat Sancar
836 oyla eş genel başkanlığa seçildi, 
2 oy geçersiz sayıldı. Yeni Eş Genel
Başkan Mithat Sancar, HDP'nin
umudun partisi olduğunu söyledi.
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HDP’de eş genel 
başkan değişti

HERKES şÖHRET
oLMAK iSTiYoR!

Türkiye'de popü-
lasyon kültürünün

çok geliştiğini ifade eden
ünlü tiyarocu Nami esatgil, 
“Herkes fenomen olmak pe-
şinde. Herhangi bir etkinliğe
katılan birey o gece tiyatro

seyretmeye değil
ünlü görmeye, 
fotoğraf çekilip
paylaşmaya

geliyor. Bana gelen onlarca
mesajı irdelediğimde
oyuncu değil şöhret olmak
istediklerini görüyorum”
dedi. damga'ya konuşan
esatgil gençlere, “Öncelikle
konservatuar öneriyorum.
Sonrasında da  amatör ve
çocuk oyunu yapan tiyatro-
larda muhakkak var olsun-
lar” tavsiyesinde bulundu. 
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Dilek Bozkurt söyleşi sayfa 16'Da 

İran'da saat 08.53'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası saat 19.00’da merkez üssü 
İranın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 6.01 kilometre derinli-
ğinde olan deprem, merkez üssüne 8.97 kilometre mesafedeki, Van’ın Başkale ilçesinde de yoğun şekilde
hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Şu an itibarıyla can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz
durum ihbarı olmadığı öğrenilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada
yer alan bazı paylaşımlarda ise yeni yıkımların olduğu ve enkaz altında kalanlar bulunduğu belirtildi. 

BiZLER iÇiN ALARM ANLAMINA GELiYOR
Türkiye'ye komşu olan
İran’da corona virüsü 

nedeniyle 8 kişinin hayatını 
kaybetmesi üzerine sınır kapıları
kapatıldı. Bir açıklama yapan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
“32 ülkede toplam corona virüs
vakası sayısı 80 bine yaklaştı. 
Salgını ülkemizden uzak tutmayı
başardık. Hastalığın İran’da 

görülmesi bizler için alarm anla-
mına geliyor. Bilim Kurulu’nun
önerisiyle, taviye kararları 
kapsamında sınır hareketliliğinin 
azaltılması noktasında, ilave
tedbirlere ihtiyaç duyuldu. 
İran’la üç sınır kapımız bulunu-
yor. Tedbir amaçlı olarak tüm
sınır kapıları geçici olarak kapa-
tıldı” açıklamasını yaptı. 
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ENKAZ ALTINDA 
KALAN KiMSE YOK

Türkiye, İran'da corona virüs
nedeniyle ölü sayısının 

sekize yükselmesinin
ardından sınırını kapattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin

Koca, “Salgını ülkemizden
uzak tutmayı başardık” dedi

SInIR KAPILARI KAPATILDI

Bitsin artık 
BU FASIL!

Rap müziğin iki duayen ismi
Naci Berktaş ve Lewo, Bitti

Artık Bu Fasıl (BBF) isimli şarkıla-
rıyla müzik dünyasında protest bir

ses oluyor. Her ikisi de evli ve iki
çocuk babası olan isimler, kendile-
rine 'baba rapçiler' yakıştırmasında
bulunuyor. I SAYFA 13
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İBB Türkiye 
ile buluşuyor

HABERİN 
DEVAMI SAYFA 5

Nami
Esatgil

Türkiye-İran sınırında saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olarak
İran'ın Hoy şehri açıklandı. Van'da da şiddetli hissedilen deprem sonrası kerpiç evler ve ahırlar çöktü. İlk belirlemelere
göre dördü çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti. 50 yaralıdan ikisinin durumunun kritik olduğu öğrenildi

DEPREM BU KEZ
VAN’I VURDU

10 SAAT SONRA AYNI BÜYÜKLÜKTE iKiNCi DEPREM

4’ü çocuK
9 Kişi

HAYATInI 
KAYBETTi

21 YILLIK TARiHi SERi BiTTi
Süper Lig'de zirve yarışındaki 7 takı-
mın 6'sının birbiriyle karşılaştığı kritik

23. haftanın merakla beklenen maçında 
Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Nefes
kesen dev derbide gülen taraf 
3-1’le Galatasaray oldu ve
Aslan 22 maç sonra Kadı-
köy'de galip geldi. En son
1999'da Kadıköy'de galip
gelen Aslan, adeta bir mite
dönüşen Kadıköy şanssızlı-
ğını kırdı. Galatasaray 45 puana
yükseldi ve zirve ortağı oldu. Fener-
bahçe ise 38 puanda kaldı. Galatasa-
ray'ın golleri 40'ta Donk, 80'de

penaltıdan Falcao ve 90+7'de Onyeku-
ru'dan geldi. Fenerbahçe ise tek golünü 
18'de penaltıdan Kruse ile buldu. Maçın 
84. dakikasında Deniz Türüç ve Younes Bel-

handa kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Ersun Yanal'ın da kırmızı kart gördüğü
karşılaşmada 11 de sarı kart gösterildi. 

çKadıköy’deki dev 
derbide Galatasaray, 
21 yıllık hasrete son
verdi ve Kadıköy’de

22 maç sonra kazandı.
1-0 geri düştüğü 

maçı 3-1 kazanan
Galatasaray, 45 puanla

zirve ortağı oldu
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E n basit tanımıyla “hareket halüsinas-
yonu” olarak nitelendirilen vertigo, bir
hareket olmaksızın kişinin bir hareket

varmış hissine kapılması veya vücudun nor-
mal bir hareketine karşılık kişinin bu hareketi
oldukça abartılı olarak algılaması demek.
Baş dönmesi ifadesi tüm vertigo durumlarını
kapsamasına karşın, tüm baş dönmeleri ver-
tigo olarak sınıflanamıyor. “Vertigo başlı ba-
şına bir hastalık değil vücudun denge
sisteminin bozukluklarında ortaya çıkan bir
semptom” diyen Acıbadem Üniversitesi Ata-
kent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hasta-
lıkları Uzmanı Doç. Dr. Suat Bilici, vertigoya
yol açan pek çok neden olduğunu belirtirken,
bazı psikolojik rahatsızlıklar veya kişinin
içinde bulunduğu çevresel şartlar sonucunda
da ortaya çıktığına dikkat çekiyor. “Özellikle
depresyon, anksiyete ve panik atak vertigo
ataklarını tetikleyebilir” diyen Acıbadem Ata-
kent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hasta-
lıkları Uzmanı Doç. Dr. Suat Bilici, ayrıca
yoğun iş şartlarında çalışan ve kronik yor-
gunlukla stresten muzdarip olanlarda verti-
gonun kronik ve tekrarlayıcı hale
gelebileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir du-
rumda stresin giderilmesine yönelik destek
alınması gerekiyor.

Baş ağrısından sonra ikinci sırada

Yapılan araştırmalarla nüfusun yüzde 20 ila
30’unu etkilediği belirlenen vertigo, baş ağrı-
sından sonra hekime en çok başvurulan
ikinci yakınma. Her 10 kişiden 4’ü hayatında
en az bir kez baş dönmesi sorunu yaşıyor ve
kulak burun boğaz kliniklerine yapılan baş-
vuruların toplam yüzde 5’ini de doğrudan
vertigo oluşturuyor. Hareket kabiliyetini ve
hayat kalitesini doğrudan etkileyen bu sorun
insan hayatının uzaması ile artık daha sık or-
taya çıkıyor.

İç kulak kristalleri önemli

Hastaneye vertigo şikayetiyle başvuran has-
taların büyük bir çoğunluğunu halk arasında
iç kulak kristallerinin oynaması olarak bilinen
pozisyonel vertigo (BPPV) oluşturuyor. Ge-
nellikle kısa süren BBPV, kişiden kişiye farklı-
lıklar göstermekle birlikte yatağa uzanma,
yatakta dönme, yataktan kalkma, öne doğru
eğilme ve yukarı bakma gibi yer çekimine
karşı yapılan baş hareketleri sonucu ortaya
çıkıyor. “Yaşla birlikte görülme sıklığı artan
bu yakınmanın çözümü, iç kulakta yer değiş-
tiren kristallerin (otokonia) çeşitli repozisyon
manevraları yerlerine gönderilmesi” diyen
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. Suat Bilici, böyle bir durumda teda-

viyi KBB uzmanlarının yaptığını
ve baş dönmesini baskılayıcı
herhangi bir ilacın kulla-
nılmasına gerek olma-
dığını belirtiyor.

Kafa içi bozuk-
luklar da ver-
tigo nedeni

Vertigoya neden
olan santral ne-
denler BBPV gibi
çevresel (periferik)
ve sistemik neden-
lere göre daha sey-
rek. Fakat santral
nedenlerin bazıları,
özellikle kafa içi tümör-
leri, vasküler bozukluklar ve
dejeneratif hastalıklar hayatı teh-
dit edebiliyor. Hızlı gelişen vertigo va-
kalarının çoğunlukla çevresel
sorunlardan, yavaş yavaş ortaya çıkanla-
rın ise santral hastalıklardan kaynaklan-
dığı düşünülüyor. Bu hastalıklarla ilgili
araştırma ve değerlendirmenin ise
başta nöroloji olmak üzere geniş bir
uzman grubunda yapılması 
gerekiyor.

Denge kaybının yanı sıra
bulantı ve kusma varsa

Genellikle kısa süreli de olsa hare-
ket kabiliyetini azaltan vertigoya
çoğunlukla denge kaybı, bulantı
ve kusma da eşlik ediyor. Bun-
ların yanı sıra kulak çınlaması,
işitme kaybı, kulakta dolgun-
luk hissi, ateş, görme bozuk-
luğu, konuşma bozukluğu, el
ve bacaklarda güç kaybı ve
hissizlik de görülebilecek
belirtiler arasında yer alı-
yor. Bilinç kaybı gibi bir
durumun vertigoda gö-
rülmediğine dikkat çeken
Doç. Dr. Suat Bilici “Ani
gelişen bir vertigo ata-
ğında eğer bulantı ve
kusma da mevcutsa
kişi panik sonucu
tansiyon yükselmesi
ve aşırı terleme gibi
başka semptomlar
da gösterebilir.
Bunların da 
dikkate alınma-
sında yarar var”
uyarısında 
bulunuyor.

Dengesizlik ve baş dönmesi yakınması ile hastaneye
başvuran hastaları genellikle acil servis ve birinci basa-

mak uzman hekimler değerlendiriyor. Bu değerlendirmede
iyi bir öykü alınması ve doğru bir klinik muayene hastanın
yakınmasının gerçekten vertigo mu yoksa bir dengesizlik
mi olduğunu ortaya koymaya kritik önem taşıyor. Bu tür

şikayetleri olan hastalara kolayca uygulanabilen
‘yatak başı muayene testleri’ hastanın sorununu
netleştirerek gereksiz görüntüleme ve tetkikle-

rin önüne geçiyor. Herhangi bir kafa içi
tümörün atlanmaması için siste-

mik araştırma da şart.

tanida hastanin 
öyKÜsÜ önemlİ
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Baş dönmesi ifadesi tüm vertigo durumlarını kapsamasına karşın, tüm baş dönmeleri 
vertigo olarak sınıflanamıyor. “Vertigo başlı başına bir hastalık değil vücudun denge 
sisteminin bozukluklarında ortaya çıkan bir semptom” diyen Acıbadem Üniversitesi 

Atakent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Suat Bilici,
vertigoya yol açan pek çok neden olduğunu belirterek uyarılarda bulundu
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Beyler bu haberi

dikkatli okuyun
Acıbadem International Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Alagöl sperm

sayısını ve kalitesini düşüren etkenleri anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu
Hiç kuşku-
suz çocuk
sahibi

olmak hemen her çiftin
hayali. Ancak bu her

zaman kolay olmayabili-
yor, zira ülkemizde her

100 çiftten 10-15’inde
infertilite (kı-

sırlık) sorunu yaşanıyor. Nedeni kimi
zaman kadından, kimi zaman erkekten
kaynaklanan infertilite probleminde sperm
sayısının ve kalitesinin düşmesi önemli bir
yer tutuyor. Öyle ki yapılan araştırmalar

son 50 yılda sperm sayısının
yüzde 50 oranında azal-

dığını gösteriyor. Acı-
badem

International
Hastanesi Üro-
loji Uzmanı
Prof. Dr. Bülent
Alagöl günü-

müzde sperm sa-
yısı ile kalitesinin

düşmesinde hatalı
alışkanlıkların da
önemli bir yer edindi-
ğine dikkat çekerek,
“Üstelik üreme sağlı-
ğını tehdit eden alış-
kanlıklar günümüzde

gittikçe yaygınlaşıyor.
Bu nedenle infertilite

sorunu yaşayan erkek-
lerde öncelikle yaşam alış-

kanlıklarının gözden

geçirilmesi gerekiyor” diyor. Peki erkeklerin
baba olmalarını önleyen faktörler neler? 

Sigara ve alkol zarar veriyor

Sigarada bulunan karbonmonoksit gibi
zararlı maddeler testise ulaşan oksijen
miktarını azaltarak sperm yapımını olum-
suz etkiliyorlar. Ayrıca benzopiren, kadmi-
yum, karbonmonoksit gibi metabolitler de
spermde DNA kırıklarına neden oluyor,
bunun sonucunda spermin sayı ve kalite-
sini düşürüyorlar. Uzun süreli ve aşırı
alkol tüketimi de karaciğer ile hormon
dengesini bozarak sperm sayısını düşür-
mesinin yanı sıra anormal sperm üreti-
mine yol açıyor.

Aşırı kilolu olmak tehlikeli

Aşırı kilo, özellikle de göbek çevresindeki
yağlanma, testis ısısının artmasına ve ös-
trojen miktarında artışa sebep oluyor. Er-
keklerde beden kitle indeksinin artması
aynı zamanda androjen hormon seviye-
sini de düşürüyor. Tüm bu faktörler sonu-
cunda sperm sayısı azalırken, kalitesi de
düşüyor. 30-37 yaş aralığındaki erkekler
üzerinde yapılan bir çalışmada; kilolu er-
keklerde (BKİ: 25.1–30.0 kg/m²) sperm

konsantrasyonu ve total sperm sayısı nor-
mal kiloda (BKİ: 20.0–25.0 kg/m²) olan
erkeklere oranla daha düşük bulunmuş.
Aynı çalışma; obezite sorunu olan erkekle-
rin testosteron hormonlarının da yüzde
25-32 oranında daha az olduğunu 
belirlemiş.

Isıyı artıran faktörler

Testis skrotumda (torba) yer aldığı için
vücut sıcaklığının 2-4 derece altında olu-
yor ve bu sıcaklık sperm yapımı için ideal
sıcaklığı sağlıyor. Ancak saunanın sık kul-
lanılması, uzun süreli oturmak, araba kul-
lanmak, sıkı ve dar kıyafetler giymek
skrotal ısıyı arttırarak sperm yapım meka-
nizmasında sorun oluşturabiliyor. Üroloji
Uzmanı Prof. Dr. Bülent Alagöl, “Bu ne-
denle sauna ve jakuzi gibi ortamlarda 30
dakikadan fazla kalınmamasına dikkat
edilmeli. Araba kullanırken 3-4 saatte bir
mola verilmeli” diyor. Yapılan araştırma-
lar; düzenli egzersizin stres hormonu ola-
rak da bilinen kortizol ve testosteron
seviyelerini yükselttiğini, bunun sonu-
cunda da sperm kalitesinin arttığını göste-
riyor. Egzersiz sayesinde aynı zamanda
spermlerin hareketleri de hızlanıyor. 

Kanseri
yenebilirsiniz

KanSer dünyada ve
ülkemizde ölüme en sık
yol açan nedenlerin ba-

şında geliyor. Dünya çapında 172
ülkenin 91’inde, 70 yaş altı ölümle-
rin en sık veya 2. sık görülen nedeni
olarak karşımıza çıkıyor. 2018 yı-
lında tüm dünyada toplam 18.1
milyon kişiye kanser tanısı kondu
ve 9.6 milyonu kansere bağlı ne-
denlerle hayatını kaybetti. Güzel
haber ise özellikle son 2 yılda kan-
ser tedavisinde çok önemli geliş-
meler yaşanması. Bunlardan ilki,
her kanser dokusunun genetik şif-
resinin analiz edildiği ve alınan so-
nuçlara göre hedefli tedavi
protokolünün uygulandığı “kişisel-
leştirilmiş tedavinin” kanserli has-
taların önemli bir bölümüne

uygulanır hale gelebilmesi oldu.
Daha da önemlisi, 2018 yılı “im-
münoterapinin” altın yılı olarak ta-
rihe damgasını vurdu. Acıbadem
Maslak Hastanesi Tıbbi Onkoloji
Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp kişi-
selleştirilmiş tedavi ve immünote-
rapi yöntemindeki gelişmeler
sayesinde, çok değil bundan birkaç
yıl öncesine dek tedavi edilemez
gözüyle bakılan kanser türlerinde
bile şifaya yakın yaşam süreleri
sağlanabildiğine dikkat çekerek,
“İmmünoterapi ilaçları kemoterapi
ilaçlarına bazen alternatif bazen de
yardımcı yöntem olarak yeni tedavi
seçenekleri oluşturdu. Üstelik bunu
hastanın yaşam konforunu 
bozmadan, yaşam kalitesini 
koruyarak sağlıyor.” diyor.

UMUTUSZ
OLMAYIN

Sigara sağlığınızı
tehdİt edİyor

Sigara geçmişten bugüne insan sağlığını teh-
dit eden unsurların başında geliyor. İçerisinde
bulundurduğu envaiçeşit zararlı maddeyi nefes

yolu ile vücuda bırakarak ciddi hastalıkların oluşmasına
sebep oluyor. Bunun yanı sıra bırakması epey uğraş veren
bir bağımlılığa da sebep oluyor.Başta psikoterapi, aku-
punktur ve medikal yöntemler olmak üzere; bağımlılıktan
kurtulmanın pek çok yolu mevcut. Dünyadaki kamu kuru-
luşları ve özel sağlık örgütleri sigara ile mücadelede büyük
çaba sarf ederken günümüzde pek çok ülkede yasal dü-
zenlemelerle toplu alanlarda sigara kullanımına kısıtlama-
lar getiriliyor. 

Hayattaki en kötü arkadaşınız

Sigaranın vücuda olan zararlarının saymakla bitmeyeceği-
nin altını çizen Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar
Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Sigaranın ha-
yattaki en tehlikeli ve kötü arkadaşınız olduğunu söyleyebi-
lirim. Beraber geçirdiğiniz her 5 dakika için hayatınızdan
12 dakika çalıyor. Erkekseniz hayatınızın ortalama 14,5 yıl,
kadınsanız 13,2 yıl kısalmasına yol açıyor. Dünya’da her
yıl 5 milyon insanın ölümünden sorumlu tutuluyor. Sinirli-
lik, konsantrasyon bozukluğu, depresyon (çökmüş duygu
durum ve hiçbir şeyden zevk alamama), çevreye ve hayata
karşı ilgi ve istek azalması, yorgunluk, enerji azalması, bit-
kinlik gibi ruhsal belirtilere sebep oluyor.
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S ultangazi'de yaşayan Hüseyin Özer, 
yaklaşık 6 ay önce K.S. ile nişan-
landı. Kısa bir nişanlılık süresinin 

ardından yaklaşık 3 ay önce gençlerin 
resmi nikâhı kıyıldı. Aile üyelerinin katıldığı 
nikâh sonrası, gençler düğün tarihini belir-
leyerek davetiye bastırdı. Cebeci Mahalle-
si'nde bir ev düzen genç çift ve ailesi düğün 
hazırlıklarını tamamlayıp 22 Şubat Cu-
martesi günü yapılacak olan düğün saatini 
beklemeye başladı. Düğüne iki gün kala kız 
tarafı düğünü iptal etti. K.S.'de Özer'den 
ayrılma kararı aldı. Bunun üzerine Hüse-
yin Özer, nişan töreninde takılan takıları 
kız tarafından istedi. Kız tarafı iddialara 
göre, yaklaşık 57 bin TL'yi bulan 8 adet bi-
leziği vermeyeceğini söyleyince, Özer Ailesi 
soluğu karakolda aldı. Kız tarafının kendi-
lerini dolandırdığını öne süren Özer Ailesi, 
K.S, ve ailesinden şikayetçi oldu. 

150 bin lira masraf yaptı  

Kız tarafı ile aralarında hiçbir tartışma ya-
şanmadığını belirten Hüseyin Özer, "3 sene 
önce kızı istemeye gittik. Ailesi 'kız ufak' 
diye vermedi. O süre zarfında kız başka 
biri ile nişanlanmış. Öbür tarafın istekleri 
karşılamadığından dolayı nişanı atmışlar. 
Kızın babası benim yanıma geldi. 'Kızımı 
gel sana vereceğim' dedi. Ben de anneme, 
babama danıştım. Annem de gitti istedi, 
verdiler. Evlenme teklifim oldu. Söz oldu, 
nişan oldu. Resmi nikâh kıydık. Evimizin 
eşyaları geldi. Evimiz hazır. Düğüne hazır-
lık yaptık. Düğün davetiyelerimiz basıldı. 
Davetiyeleri dağıttık. Memleketten düğün 
için akrabalarımız geldi. Düğünümüz bu 
Cumartesi günüydü. Düğüne üç gün kala 

evlerine gittim. Kız tarafı düğün olmayaca-
ğını söyledi.  Yaklaşık 57 bin TL'yi bulan 8 
tane nişanda takılan bilezikleri vermediler. 
Kendi hakları olduğunu, altınların kıza 
düştüğünü söylediler. Aramızda hiçbir 
ilişki geçmediği için onlara düştüğünü san-
mıyorum. Düğün hazırlıkları için toplam 
150 bin TL harcadım. Karakola giderek 
kendilerinden şikâyetçi oldum. Onlar da 
kendilerini tehdit ettiğimi söyleyerek ben-
den şikâyetçi oldu. Ben kimseyi tehdit et-
medim. Altınlarımın üzerine yatmak 
istiyorlar. Neden olduğunu bilmiyorum. 
Aramızda hiçbir tartışma geçmedi. Dü-
ğüne iki gün kala iptal edilmesi zoruma 
gitti. Ben mağdurum, dolandırıldım. Bana 
yapılan şeyin başka kimsenin başına gel-
mesini istemiyorum. Ben artık onu istemi-
yorum. Benim için bitti" dedi.  

Bilezikleri vermiyorlar 

Oğlunun yaşadıklarıyla ilgili konuşan Hü-
seyin Özer'in annesi Nejla Özer ise, “Biz 
bu kızı 3 sene önce ailesinden istedik. Yaşı 
küçük diye o zaman vermediler. Bu kız 
daha sonra bir çocukla sözleniyor, sözü 

atıyor. Ailesi bir gün kapı-
mızı çaldı. Oğlumun kız-
larını görmesini 
istediler. Ben de oğ-
lumu aldım gittim. 
Yaklaşık 6 aydır ta-
nışıyorlar. Söz yap-
tık, nişan yaptık. 
Düğüne 3 ay kala 
resmi nikâhlarını kıy-
dık. Düğün salonunu 
tuttuk. Düğün daveti-
yelerimizi dağıttık. Şimdi 
de istemiyorlar. Biz mağdu-
ruz, dolandırıldık. Çocuğumun 
bileziklerini vermiyorlar. Yaklaşık 150 
bin TL zararımız var. Benim çocuğum 
mağdur. Biz düştük bu tuzağa başkaları 
düşmesin. En ufacık bir şeyi onlar kusur 
sayıyorlar. Ama çocuğumun yaptığı kusur 
sayılacak bir hata değil. Gittik ailenin ya-
nına 'çocuğumuzun ne kusuru varsa affe-
din' dedik. Özür diledik. 'Gerekirse 
ayağınızın altını öperiz' dedik. Ama 'istemi-
yoruz' dediler. Niçin böyle yaptılar bilmi-
yoruz” diye konuştu. 
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FATİH'TE 4 şüpheli park ha-
lindeki 9 otomobil kundak-
landı. Şüphelilerin araçları 

yaktıkları anlara kameralara saniye sa-
niye yansıdı. Fatih, Ayvansaray Ma-
hallesinde saat 03.15 sıralarında 4 
şüpheli Mumhane Caddesinde park 
halindeki 9 araca yanıcı madde döke-
rek ateşe verdi. Araçlar kısa sürede 
alev topuna dönerken, şüpheliler olay 
yerinden yaya olarak kaçtı. Mahalle 
sakinlerinin ihbarıyla olay yerine it-
faiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri-
nin müdahalesiyle araçlardaki yangın 
söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede 
güvenlik önlemi alarak incelemede bu-
lundu. Araçlarda oluşan hasar gündüz 
ortaya çıktı.  Araçlar yandığı sırada 
oluşan patlamalarla çevredeki bazı 
dairelerin camlarının kırıldığı görüldü. 

O anlar kamerada  

Öte yandan şüphelilerin araçları yak-
tıkları anlar kameralara yansıdı. Gö-
rüntülerde, 4 şüpheli sokağa geliyor. 
Şüphelilerden 2'sinin elindeki bidon 
dikkat çekiyor. Şüphelilerden biri kö-
şeye bidonu bırakıyor. Görüntülerin 
devamında sokağa giren şüpheliler 
araçların üzerine yanıcı maddeyi dö-
küyor. Şüpheliler daha sonra koşarak 
kaçıyor.

Otomobil kundaklayan 
şüpheliler kameralarda

ESENYURT, Doğan Araslı 
Bulvarı altgeçidinde iki oto-
mobilin karıştığı kazada 3 

kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle bir 
otomobil devrilirken trafik yoğunluğu 
oluştu. Kaza saat 11.30 sıralarında 
Doğan Araslı Bulvarı altgeçitte mey-
dana geldi. Avcılar istikametinde giden 
34 CMC 836 plakalı hafif ticari oto-
mobille, 34 HCG 21 plakalı otomobil 
çarpıştı. Hasan Dakmak'ın kullandığı 
34 CMC 836 plakalı hafif ticari oto-
mobil kazanın şiddetiyle devrildi. 
Olayı görenler durumu sağlık ekiple-
rine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 
polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Kazada sürücü Hasan Dak-
mak, Annas Etrin ve henüz ismi öğre-
nilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar 
ambulanslarla yakın hastanelere sevk 
edildi. Kaza nedeniyle altgeçit Avcılar 
istikameti kısa süreliğine trafiğe ka-
pandı. Kazaya karışan otomobillerin 
yoldan kaldırılmasıyla trafik normale 
döndü.  

Kaza yapan  
otomobil devrildi

BEYOĞLU İstiklal Cad-
desinde iş yerindeki 
yangın itfaiye ekipleri 

tarafından söndürüldü. İstiklal 
Caddesi üzerinde 5 katlı bir bina-
nın 3. katında saat 09.00 sırala-
rında henüz bilinmeyen bir 
nedenle yangın çıktı. Binadan du-
manların yükseldiğini gören çev-
redeki esnaf durumu itfaiye 
ekiplerine bildirdi. Kısa sürede 
olay yerine gelen itfaiye ekipleri 
yangına müdahale ederek, sön-
dürdü. Yangında ölen ya da yara-
lanan olmazken iş yeri olarak 
kullanılan binanın 3. katında 
hasar medyana geldi. Öte yandan 
caddeden geçenlerin söndürme 
çalışmalarını cep telefonu kame-
rasıyla kaydettikleri görüldü.

İstiklal Caddesi  
alev alev

SEFAKÖY D-100 Karayolu'nda sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 
takla attı. Otomobildeki iki kişi hafif şekilde 
yaralanırken, kaza nedeniyle Edirne istika-
metinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza saat 
13.30 sıralarında D-100 Karayolu Çoban-
çeşme Kavşağı ile Sefaköy arasında mey-
dana geldi. Edinilen bilgilere göre Edirne 
istikametinde giden 34 VK 051 plakalı oto-

mobil sürücüsünün  direksiyon hakimiyeti 
kaybetmesiyle D-100 Karayolu ile yan yolu 
ayıran beton refüje çarptı. Çarpmanın etki-
siyle savrulan araç, takla attı. 

Yanyol trafiğe kapandı 

Kazada otomobilde bulunan iki kişi hafif şe-
kilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulan-
sla 2 yaralı tedbir amacıyla çevrede bulunan 

hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle böl-
gede trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan oto-
mobil olay yerinde bulunan kişiler tarafından 
itilerek düzeltildi. Otomobilden yola akan 
yakıt ve yağ için kumlama çalışması yapıldı. 
Otomobilin çekiciye yüklenmesi sırasında 
ise yan yol trafiğe bir süre kapatıldı. Yan yol, 
temizlik çalışmalarının ardından trafiğe tek-
rar açıldı.

AVCILAR'DA bir sitenin altında bulunan 
züccaciye dükkanının önünde bir kişi 
ile tartışan dükkan sahibi silahlı saldı-
rıya uğradı. Ayağından yaralanan dük-
kan sahibi Hamza A., olay yerine gelen 
ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay 
saat 15.30 sıralarında Avcılar Tahta-
kale Mahallesi Faruk Nafiz Çamlıbel 
Caddesi'nde bulunan züccaciye dük-
kanı önünde meydana geldi. Dükkan 
sahibi Hamza A. ile bir kişi, henüz bilin-
meyen nedenle tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile si-
lahını çeken kişi, Hamza A. 'yı bacağın-
dan vurdu ve ardından olay yerinden 
kaçarak uzaklaştı.  
Çevredekilerin haber vermesi üzerine 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Sağlık ekipleri yaralı Hamza 
A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 
hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay 
yerinde güvenlik tedbirleri alırken, 
kaçan saldırganı yakalamak için ça-
lışma başlatıldı. Olay yeri inceleme 
ekipleri olay yerinde incelemelerde bu-
lunarak bulunan delilleri muhafaza al-
tına aldı. Olayla ilgili soruşturma 
devam ediyor.

Otomobil takla attı güçlükle durdu!

İSTANBUL İl Emniyet Mü-
dürlüğü ile iletişime geçen 
ABD merkezli NCMEC 

(Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış 
Çocuklar Merkezi) , WhatsApp uygula-
ması üzerinden cinsel içerikli çocuk fo-
toğrafları paylaşan bir numara 
hakkında İstanbul Siber Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü'ne belge gön-
derdi. Emniyet ekipleri, gelen belge 
üzerine çalışma başlattı. Numarayı tek-
nik takibe alan siber polisi, şüphelinin 
kimliğine belirledi. İsminin Mücahit K. 
(29) olduğu tespit edilen şüpheli , Pen-
dik'teki evine düzenlenen operasyonla 
yakalanarak gözaltına alındı.  

Savaş oyunlarını kullanıyordu 

Mücahit K.'nın cep telefonu ve bilgisa-
yarında yapılan incelemelerde popüler 
bir savaş oyunu üzerinden küçük yaş-
taki çocuklarla yaptığı cinsel içerikli ko-
nuşmalar bulundu. Şüphelinin 
çocuklardan cinsel içerikli fotoğraf ve 
görüntüler istediği ve bu görüntüler 
çekmeleri için yönlendirdiği tespit 
edildi. Mücahit K.'nın savaş oyunu 

üzerinden konuştuğu küçük yaştaki ço-
cuklara, oyunda kullandıkları profille-
rini güçlendirecek oyun malzemeleri 
gönderdiği ve bunun karşılığında cinsel 
içerikli görüntüler istediği öğrenildi. 
Şüphelinin bilgisayar, cep telefonu ve 
hafıza kartı gibi dijital ortamla-
rında yapılan incelemelerde 
beş yaşından küçük ço-
cuklarında aralarında 
bulunduğu çeşitli cin-
sel içerikli çocuk fo-
toğrafı ve videosu ele 
geçirildi. Mücahit 
K.'nın dijital ortamda 
bulundurduğu bu gö-
rüntüleri farklı kişiler-
den topladığı ve farklı 
kişilere gönderdiği belir-
lendi.  

Whatsapp üzerinden medyumluk 

Öte yandan emniyet ekiplerince Müca-
hit K.'nın evinde yapılan aramalarda 
çok sayıda 'muska' ele geçirilirken, şüp-
helinin WhatsApp üzerinden 'med-
yumluk' yaparak insanları dolandırdığı 

ortaya çıktı. Mücahit K.'nın cep telefo-
nunda yapılan incelemelerde What-
sApp üzerinden bir çok kişiyle büyü ve 
medyumluk hakkında görüşmeler yap-
tığı belirlendi. Mücahit K.'nın yaptığı 
WhatsApp görüşmelerinde 'aşk bağ-

lama' büyüleri yaptığı ve görüş-
tüğü kişilere kargo yolu ile 

muska ve tüy gönderdiği 
bunun karşılığına 200 
lira aldığı tespit edildi. 
Mücahit K. emni-
yette verdiği ifade-
sinde, büyü ve 
medyumluk üzerin-
den para kazandığını 

bildirdi. Şüphelinin 13 
yaşından beri evden sa-

dece askerlik için çıktığı 
bunun dışında evinden hiç çık-

madığını ve ihtiyacı olan malzemeleri 
internet üzerinden temin ettiği öğre-
nildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edilen Mücahit K. , 
çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. DHA 

ABD'den gelen bilgi üzerine harekete geçen polis, savaş oyunu üzerinden ulaştığı çocukları taciz ettiği öne  
sürülen kişiyi yakaladı. Şüphelinin WhatsApp üzerinden 'medyumluk' yaparak insanları dolandırdığı da ortaya 

çıktı. 29 yaşındaki şüphelinin 13 yaşından beri evden sadece askerlik için çıktığı belirlendi

Sultangazi'de resmi nikâhı 
kıyılmasına rağmen düğüne 
2 gün kala düğünden  
vazgeçince geline verdiği  
bilezikleri geri alamayan 
damat dolandırıldığını iddia 
ederek şikayetçi oldu

Çocuk tacizcisi yakalandı

HANI EVLILIKTE 
KERAMET VARDI?

KIZ EVİ 
DOLANDIRDI

AİLEYİ tanımalarına rağ-
men bunların başlarına 

geldiklerini anlatan 
Özer, “Bir de tanıdı-
ğımız, bildiğimiz 
bir aile. Abimin 
kiracılarıydılar. 
Komşuyduk. Dü-
ğünü iptal ettik-
leri için kardeşimi 
nişanda takılan ta-

kıları almaları için 
gönderdim. Ufak 

tefek yüzüğüydü, küpe-
siydi, saatiydi, bilekliğiydi 

onları vermişler. Baktık bile-
zikleri göremedik. Aradık önce 'bile-
zikler biz de değil' dediler. Sonra resmi 
nikâh olduğu için güya onların hakkıy-
mış. Bizde karakola gittik şikâyetçi 
olduk. Boşanma davası açılacak. Ara-
larında hiçbir şey geçmedi. Biz boşan-
malarını istiyoruz. Evlenmeden 
boşanılıyormuş demek ki. Çok üzgü-
nüz. Biz yandık başkaları yanmasın” 
ifadelerini kullandı. DHA 

Biz yandık  
başkaları yanmasın 

Avcılar’da soygun 



C umartesi günü nöbetçi
olan Avcılar’daki 28’inci
Noter’in önündeki kalaba-

lığı görenler, bunun ne kuyruğu
olduğunu merak ederek öğren-
meye çalışırken, kuyruklarda bek-
leyenler de sıranın kendilerine çok
geç gelmesinden yakındı. Uzun
süre beklediğini belirtenlerden oto

galerici Erdinç Erşen, “Nöbetçi
noter sayısı arttırılabilir. Sayı az.
Avrupa yakasında 4-5 nöbetçi
noter var. Bu sayı çok yetersiz”
dedi. Bağcılar’dan Avcılar’daki
nöbetçi notere geldiğini anlatan
Hüseyin Korur da, her ilçede bir
nöbetçi noter olmasını istedi. Sı-
rada bekleyen Berna Kahvecioğlu,

”Çok kalabalık, ancak, noterin
hafta sonu açık olmasına şükredi-
yorum. Daha yakın yerde de ola-
bilir” diye konuştu. Hicran Keskin
ise, “Koskoca İstanbul’da bu
kadar az nöbetçi noter olması sa-
kıncalı. Her ilçede 1 nöbetçi noter
olmalı. İki saat bekledik, daha ne
kadar bekleyeceğimiz belli değil.

Sırada şu an 184’üncü kişinin iş-
lemleri yapılıyor. Bizim sıra 254”
dedi.

Ümitsizce bekliyoruz

Hafta içinde çalıştıkları için noter-
deki işlemlerini ancak hafta sonu
yaptıklarını anlatan sıradakilerden
Ali Eren, “Çok kalabalık böyle ol-

muyor. Cumartesi Pazar bu işleri
yapıyoruz. Bu yetmiyor. Bur-
sa’dan geldim. Şu an önümüzde
200 kişi var. Ümitsizce bekliyo-
ruz” dedi. Hatay Barosu’na kayıtlı
Avukat Yılmaz Şen ise, “Kalaba-
lık. İçeri girip noter ile görüşmeme
bile izin vermediler” diye yakındı.
DHA
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A tasözleri ve deyimler yüzlerce yılın
tecrübelerinden çıkarılmış veciz söz-
lerdir. Her biri bir gerçeği veya gerçe-

ğin bir yanını ifade eder. 
***

Bir koltukta iki karpuzun taşınmayacağı
açık bir gerçek olmasına rağmen insanlar
kimi zaman bu hataya düşerler. Benzemez iki
durumu kapsayan ilişkiler kurarak bir çıkar
elde etmek, bir koltuğa sığmayacak iki büyük
işi yapma tamahkârlığına düşmek, birbirini
dışlayan iki durumu birbirine çarpıştırarak
buradan çıkar sağlamak vb. anlamlara gelen
bu karpuz hikâyesi tam da bizim dış politikayı
ifade ediyor.

***
Son 5 yıldır Erdoğan hükümeti bir koltu-

ğunda iki karpuz taşımaya çalışıyor.
Karpuzun biri ABD, diğeri Rusya. 

***
Suriye olayları sırasında Rus uçağını dü-

şürdük. Türkiye hükümeti önce yağdı, gürledi
ama alttan alta Rusya ile ilişkileri düzeltme-
nin telaşına düştü. Putin, benden bir takım
S400 hava savunma füzesi al, gerisi kolay
dedi. 

3 milyar dolara füzeleri aldık. NATO ve
ABD, Erdoğan’a yapma, etme, bu füze sis-
temleri ile NATO’nun sistemleri uyuşmaz, bu
tür silahlar birbirini yok etmeye programlıdır
vs. dediyse de Erdoğan dinlemedi. Üstelik
dünya âleme S400’lerin getirilişi alayıvalayla

gösterildi. Ancak kuruluşu gösterilmedi,
çünkü kurulmadı!

Bütün bunlar bize havuz medyası tarafın-
dan hiç utanıp sıkılmadan emperyalizme
karşı bağımsızlık mücadelesi diye yutturul-
maya çalışıldı! Sanki Rusya emperyalist
değil. 

***
Gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklemesi

gibi, dış politikadaki yanlışlar sonucu Suri-
ye’de Rusya ile takışıldı. “Eeeeyy ABD, sen
kimsin ya!” efelenmeleri yerini, ABD’ye
selam üzerine selam göndermeye bıraktı.

***
ABD fırsatı kaçırır mı? 
Rusya ile Suriye’de takışan Türkiye’ye

hemen kucak açtı. Fırsat düşkünü Trump,
Esad rejimine ve destekçisi Rusya’ya
‘hımmm, Türkiye’nin yanındayız’ diyerek par-
mak sallamaya başladı. Ve
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeff-
rey’i Türkiye’ye gönderdi. Jeffrey ise, İdlip’de
öldürülen 5 askerimiz için “Şehidimiz var,
başınız sağ olsun.” dedi. Dikkat ederseniz acı-
nızı paylaşıyoruz, başınız sağ olsun, olayı pro-
testo ediyoruz şeklinde bir açıklama yerine
“şehidimiz var” diyor! 

***
Şehidimiz diyerek kendisini Türk kimliği

öznesi yerine koyan ABD’nin resmi görevlisi
olan bu şahıs, kraldan fazla kralcı rolüne so-
yunarak Türkiye’yi alaya almıyor mu? Yani

bu açıklama ‘ey Türkiye, şehi-
dimiz diyerek seninle et ile tırnak gibi
olduğumuzu anlatmak istiyorum’ anlamına
gelmiyor mu? Diğer bir yanıyla da Türkiye
hükümetini amiyane tabirle kafaya almaya
çalışmıyor mu?

Bu açıklama utanç verici değil mi? 
Örneğin ABD’nin Suriye’de 5 askeri ölse,

Türkiye’nin yetkili bir görevlisi ABD’ye “Şehi-
dimiz var, başınız sağ olsun” der mi?

***
İki karpuzu bir koltukta taşımaya çalışan

Erdoğan, bunun çok zor olduğunu gördü ve
karpuzun birini yere bırakacak. Bu da Rus
karpuzu olacak. Ancak kendini sağlama
almak için ABD desteğini sağlama almaya
çalışıyor. 

Erdoğan NATO’yu hatırladı, ABD’yi hatır-
ladı ve sizden Patriot hava savunma sistem-
leri de alırız demeye başladı. F35 uçakları
programına devam edelim deniyor. 

Ne pahasına?
Tabi ki ABD’den çok miktarda silah alma

pahasına!
Bu bir teslimiyet değil midir?
Peki, NATO savaş ve silah programlarıyla,

F35 uçaklarıyla S400 füzeleri bir arada ola-
bilir mi? Olamaz!

Olmayacağı zaten belliydi!

Bu ülkenin 3 milyar dolarını ne hakla Rus-
ya’ya verdiniz?

Tutarsız dış politikanın sefaleti

Türkiye devletinin refleks halini almış Kürt
düşmanlığının Suriye’deki ayağı PYD/YPG ile
ABD ittifak halinde. NATO ve ABD’den yar-
dım talep eden Erdoğan, YPG’yi eğiten ve si-
lahlandıran ABD ile hangi platformda bir
araya gelebilecek?

Ne oluyoruz? 
***

Farklı birçok kaynakta İdlip’de 40 bin ci-
varında radikal İslamcı olduğu söyleniyor.
Bunların yarısı Suriye dışından gelen terörist-
ler. Cihatçıların nüfusu, aileleriyle birlikte
200 bin kişiyi buluyor. İdlip düşerse bunlar
nereye gidecek? 

***
İdlip’de 3 milyon civarındaki sivillerin bir

kısmının oradaki konuşlanmış cihatçı çeteleri
desteklediğini varsayalım. Ancak buradaki
nüfusun önemli bir kısmı da cihatçı çeteler ta-
rafından rehin olarak tutuluyor. 

Bu gerçeklik, Türkiye’nin İdlip’deki sivilleri
savunma gerekçisinin pek de yerinde olmadı-
ğını göstermiyor mu?

***
İdlip sorunu Esad ile savaşarak değil, Esad

ile görüşülerek çözülür! 
Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar sorunu

Esad ile savaşarak değil, Esad ile görüşerek
çözülür!

Herhalde Erdoğan’ın hesabı başka!
***

Türkiye Astana, Soçi antlaşmalarında Su-
riye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması doğ-
rultusunda imza attı. Şimdi ise Erdoğan
Suriye’nin BM tarafından tanınan Esad ikti-
darının İdlip’i alma harekâtına karşı çıkıyor. 

Tek kelimeyle tutarsızlık!
***

Türkiye’nin Suriye’de bulunması gerekçesi
ile Libya’da bulunmasının gerekçesi üzerine
yapılan açıklama, birbirinin tersi ve son de-
rece tutarsız. 

Libya’da iki farklı hükümet var. Fayiz el
Sarac liderliğindeki Trablus merkezli Ulusal
Mutabakat Hükümeti ile General Halife Haf-
ter’e bağlı Tobruk merkezli bir meclis var.
BM Libya’nın temsilcisi olarak Sarac hükü-
metini tanıyor.

Erdoğan, Libya’ya asker göndermenin
meşruiyetini ya da uluslararası hukuki gerek-
çesini Sarac hükümetiyle yapılan anlaşmaya
bağlıyor. Ve Hafter’e karşı resmi hükümetten
yana tavır alıyor. 

***
Peki, Erdoğan’ın Suriye’de BM’nin tanı-

dığı Esad iktidarına karşı muhalifleri destek-
lemesinin uluslararası bir hukuki ve meşru
gerekçesi var mı?

Libya’da öyle, Suriye’de böyle!
Erdoğan iktidarı kendini allame-i cihan,

başkalarını kör mü sanıyor?
Çelişkiler, tutarsızlıklar, ideolojik saplantı-

lar…    
Dış politikanın temelini sorun üreten değil,

sorun çözen paradigmalar oluşturur.     
Türkiye’nin dış politikası çökmüştür!

Bir koltukta iki karpuz taşınmaz 
Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com
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İstanbul'da 2'si Anadolu, 2'si Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul'da 4 nöbetçi noter belirlenmişti. Yoğun ilgi 
nedeniyle bu sayı arttırıldı. Halen Avrupa yakasında 5, Anadolu yakasında da 4 olmak üzere İstanbul’da cumartesi
ve pazar günleri 9’ar noter nöbetçi olarak görev yaparken, bunların önünde uzun kuyruklar görülüyor
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Başakşehir’de gençler
birincilik için yarıştı

Gaz lambası, demlik ve cezve
model oldu, öğrenciler en güzel
karakalem natürmort tabloyu ya-

pabilmek için yarıştı. 3. Başakşehir Gençlik
Oyunları'nda onlarca öğrencinin katıldığı
resim yarışmasının finaline, Başakşehir
Güzel Sanatlar Lisesi’nden 12 öğrenci kaldı.
Öğrenciler, Kayaşehir Kültür ve Yaşam
Parkı’ndaki Necdet Yıldırım Bilgievi’ndeki fi-
nalde birinci olabilmek için çaba gösterdi.
Bilgievindeki resim sınıfında çember halini
alan genç ressamlar, sınıfın ortasına bir örtü
üzerine yerleştirilen gaz lambası, demlik ve
cezvenin karakalem natürmort resmini yap-
maya çalıştı. Kendilerine verilen 90 dakikalık
süre içerisinde karşılarında duran nesneleri
tuvale dökmeye gayret ettiler. Yarışmanın ta-
mamlanmasının ardından öğrencilerin or-
taya çıkardığı birbirinden güzel 12 eser
değerlendirmeye alındı. Jüri üyeleri, sıralama
konusunda oldukça zorlandı. Yarışmanın so-
nucunda; Esma Zeynep Nur birinci, Ulaş
Özcan ikinci, Gülistan Demirtaş ise üçüncü
oldu.

Yarışmaya sıfır atık damgası

Liseler arası resim yarışması, “sıfır atık” te-
masıyla başladı. Öğrenciler yarışmanın ilk tu-
runda geri dönüşümle ilgili resimler yaptı.
Finale kalan öğrencilerden Nesligül Yıldız ilk
turda bir kadını çiçek formunda çizdiğini, et-
rafına konumlandırdığı atıkların resimde
çiçek olan kadını canlandırdığını söyledi. Ya-
rışmacılardan Azat Akdeniz ise Dünya’yı bir
bilardo masasına benzeterek isteka yardı-

mıyla metallerin, plastiklerin ve kağıtların her
birinin bir deliğe atıldığını anlatan bir resim
yaptığını ifade etti. 

Alın teri döktüler

Proje sorumlusu Onur Kesepara, bu yıl dü-
zenlenen resim yarışmasında çevre bilincinin
artırılması için “sıfır atık” temasını seçtiklerini
söyledi.Yarışmaya ilçe genelindeki liselerden

yaklaşık 100 öğrencinin katıldığını belirten
Kesepara, “Çok zor olsa da 12 arkadaşımızı
finale taşıdık ve dereceye girenleri belirledik.
Arkadaşlarımız alın terini kağıtlara döktüler.
Duygularını yansıttıkları birbirinden güzel
eserler ortaya çıktı. Jüri üyeleri de seçmekte
zorlandı. Önümüzdeki yıl yine bu yarışmayı
düzenlemek istiyoruz.” dedi.
MEHMET ALİ ÇATAL

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Oyunları kapsamındaki resim
yarışmasında finale kalan 12 öğrenci arasından Esma Zeynep Nur birinci oldu

Ümraniye
yara sardı
Ümraniye Belediyesi Hayvan
Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi’ne yeni kurulan kedi
ameliyathanesi hizmet 
vermeye başladı. Veterinerler,
yeni kurulan ameliyathanede
ilk ameliyatı fıtık olan bir
sokak kedisine yaptı

Ümraniye Belediyesi Hay-
van Bakım ve Rehabilitas-
yon Merkezi’nde yer alan

mevcut ameliyathanesine ek olarak,
sadece kediler için ayrı bir ameliyat-
hane kurdu. Röntgen cihazı ve diğer
tüm teçhizatları ile hazır hale getirilen
kedi ameliyathanesi, ilk ameliyatını
gerçekleştirdi. Abdominal bölgesinde
fıtık olan bir sokak kedisi, veterinerler
tarafından ameliyat edildi. Ameliyatı
gerçekleştiren Veteriner Hekim Ece
Arınır, “Burası Ümraniye Belediyesi ta-
rafından kurulan yeni bir ameliyat-
hane. Her türlü ihtiyaçları
tamamlanarak hazır hale getirildi.
Kemik, yumuşak doku gibi bütün ope-
rasyonlar yapılabiliyor. Röntgen cihazı
da mevcut, buraya gelen hastaların
röntgenleri de çekilerek ondan sonra
gereken operasyonlar neyse gerçekleş-
tiriyoruz” dedi. Kediye yapılan operas-
yonla ilgili bilgi de veren Ece Arınır,
“Şu an ki ameliyat edeceğimiz kedinin
abdominal bölgesinde bir fıtığı var.
Bugün onun tedavisini yapacağız. Ön-
cesinde normal tedavisi yapıldı. Genel
durumu kontrol altına alındıktan sonra
bugün de fıtık operasyonunu yapaca-
ğız” diye konuştu.

Gerekli teçhizatları temin ettik

Yeni kurulan ameliyathane ile ilgili
bilgi veren Ümraniye Belediyesi Veteri-
ner Hekimi Serdar Kurt ise, “Kedilere
operasyonlarımızı yapmak için ayrı bir
bölüm tahsis ettik. Burada kedilerimi-
zin operasyonlarını yapacağız. Gerekli
teçhizatlar sağlandı. Ayrıca osteosen-
tez operasyonları için de gerekli teçhi-
zat ve röntgen cihazımızı da temin
ettik. Röntgen cihazımızla da burada
kırık olan ya da kırık şüphesi bulunan
hayvanlara röntgen çektikten sonra ge-
rekli müdahaleleri yapacağız” şeklinde
konuştu. 
TACETTİN CEM SANCAR

Kemal Karpat
unutulmadı

Tarihçi-Yazar Kemal Karpat,
vefatının birinci yıldönümünde
Beyoğlu’nda düzenlenen 'Dağı

Delen Irmak' paneli ile anıldı. Beyoğlu Be-
lediyesi tarafından Grand Pera Emek Sah-
nesi'nde gerçekleştirilen panel Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İs-
tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Haluk Alkan’ın açılış konuşmala-
rıyla başladı. Selman Kayabaş'ın modera-
törlüğünü yaptığı panelde Kemal Karpat'ın
iki öğrencisi Wisconsin Üniversitesi Türk
Etüdleri Merkezi Başkanı Deniz Balgamış
ve Tarihçi Yazar Kaan Durukan ‘Dağı Delen
Irmak'ın hikayesini katılımcılarla paylaştı.
Programda, belgesel gösteriminin ardın-
dan Prof. Dr. Karpat'ın kişisel eşyalarından
oluşturulan sergi de katılımcıların beğeni-
sine sunuldu.

Her zaman anımsayacağız
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,
“Biz Beyoğlu Belediyesi olarak Kemal Kar-
pat Hocamızın gençler tarafından daha iyi
tanınması, eserlerinin, yazmış olduğu ki-
tapların toplum tarafından iyi bilinmesi her
şeyden önce kişiliğinin, mücadelesinin, bu
toprağın insanı olma konusundaki hassasi-
yetini ve bu uğurda verdiği mücadeleyi an-
latmak için bu etkinliği düzelmedik.
Hocamız Nehir Söyleşi kitabında, dağı
delen ırmak olarak bu mücadeleyi ifade
ediyor” şeklinde konuştu.



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tür-
kiye’nin 81 ili kapsayacak bir etkinliğe ev
sahipliği yapacak. Türkiye’nin bütün ille-

rinden hemşeri dernekleri konfederasyonları, fe-
derasyonları, il ve ilçe derneklerinin katılımıyla
gerçekleşecek “Hemşehri Dernekleri Çalışta-
yı’nda”, kapanış konuşmasını İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu yapacak. İBB Yenikapı Av-
rasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak
etkinlikte sürdürülebilir kent ve demokrasi için
çözüm önerileri ele alınacak. Katılımcılarıın
yerel gündemle ilgili düşünce alışverişinde bu-
lunmasını sağlayacak çalıştayda, sorun ve öne-
riler ortak düzlemde tartışılacak.

Şeker moderatör olacak

İki bini aşkın hemşeri dernek temsilcisinin katıl-
ması beklenen etkinlikte, İBB’den 200 raportör
görev alacak. Moderatörlüğü ise İstanbul Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker
yapacak. 20 moderatör yardımcısının da bulu-
nacağı çalıştay, kapanış yemeği ile sona erecek.
Program, yeni nesil katılımcı yönetim anlayışı
gereği, hemşeri derneklerini kentin yönetim sü-
reçlerinde etkin kılmayı amaçlıyor. Çalıştayda,
İBB’nin kültürel etkinliklerde hemşeri dernekle-
riyle işbirliği yapması konusu da ele alınacak.
İBB Başkanı İmamoğlu’nun kapanış konuş-
ması ile sona edecek çalıştayla hedeflenen bir
diğer amaç,toplumun ihtiyaç ve taleplerine
daha etkin ulaşmak.

UFUK ÇOBAN
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 81 ilin hemşeri derneklerinin temsilcileriyle buluşacak. 25 Şubat’ta
gerçekleşecek “Hemşehri Dernekleri Çalıştayı’nın kapanış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

İBB Başkanı İmamoğlu,
yarın hemşehri 

derneklerine seslenecek.

Sancaktepe
hamsiye doydu
Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen, hamsi festivali renkli
görüntülere sahne olurken, festivalde 5 ton hamsi tüketildi. Vatandaşlar
hamsiye doyarken Başkan Şeyma Döğücü, “Bugün akşama kadar burada
hamsi yiyeceğiz, kemençe dinleyeceğiz, aşıkların atışmalarına şahit
olacağız. Sancaktepe’de bugün Trabzon var” dedi

SANCAKTEPE Belediyesi
ve Sancaktepe Trabzon-
lular Derneği’nin ortak-

laşa düzenlediği hamsi festivaline
vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken,
festival renkli görüntülere sahne
oldu. Samandıra Saat Kulesi etra-
fında gerçekleşen festivale Belediye
Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı.
Geçen yıl da hamsi festivaline katıl-
dığını söyleyen Asuman Bulut, bu
yılda festivalin çok güzel geçtiğini
dile getirerek ilçe halkının burada
kaynaştığını ve bu tür sosyal etkinlik-
leri çok beğendiklerini söyledi.Balık
yemeye gelen ilçe vatandaşlarından
Mercan Yıldırım, eşi ve çocuklarıyla
katıldıkları festivalde çok güzel duy-
gular yaşadıklarını ifade etti.

Trabzon bugün 
Sancaktepe'de

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma
Döğücü, “Evet bugün Trabzonumu-
zun güzel dernekleri bir araya geldi-
ler ve onlarla birlikte şu anda hamsi
festivali yapıyoruz. Mis gibi hamsi
kızartması kokuyor. Vatandaşları-
mızdan ilgi çok yoğun. Bugün ak-
şama kadar burada hamsi yiyeceğiz,
kemençe dinleyeceğiz, aşıkların atış-
malarına şahit olacağız. Hava güzel.
Sancaktepe’de bugün Trabzon var”
diye konuştu. Sancaktepe sakinleri-
nin festivalden memnun olduğu
gözlenirken, hamsiye doyan vatan-
daşlar kemençe eşliğinde horon
tepip, halaylar çektiler. 

SOKAK hayvanları-
nın yaşam koşulla-
rını iyileştirmek için

çalışan Beşiktaş Belediyesi Ve-
teriner İşleri Müdürlüğü hem
kaybolan can dostlarını ailele-
riyle kavuşturuyor hem de on-

lara yeni yuva buluyor. Duyarlı
Beşiktaşlıların yardımıyla hay-
vansever Beşiktaşlı basketbolcu
Samet Geyik de kaybolan Ege
adlı köpeğine kavuştu. Beşik-
taş’ta yaşayan sokak hayvan-
ları ve canlıları için birçok

uygulamaya imza atarak yeni
bir çalışma anlayışı başlatan
Beşiktaş Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşa-
yan sokak hayvanlarının tedavi
ve bakımlarının yanı sıra onla-
rın yuva sahibi olmalarına ve

kaybolan hayvanların sahiple-
rinin bulunmasına da öncülük
ediyor.

Samet Geyik de 
dostuna kavuştu 

Kaybolan can dostu ile buluş-

turulan isimlerden biri de Be-
şiktaşlı basketbolcu Samet
Geyik oldu. Geyik'in Ağustos
ayında kaybolan köpeği Ege,
Beşiktaş Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürlüğü ekipleri ta-
rafından bulunarak rehabili-
tasyon merkezinde tedavi
altına alındı. Gerekli tedavile-
rinin ardından sahipli olduğu
anlaşılan Ege, sahibi bulu-

nana kadar merkezde koruma
altına alındı. Hayvansever Be-
şiktaşlı vatandaşların da yar-
dımıyla sahibinin Samet
Geyik olduğu tespit edilen
Ege, basketbolcuya teslim
edildi. Geyik, merkezde
Ege'nin en yakın arkadaşı sa-
hipsiz 'Ufaklık’ adlı yavru kö-
peğin sahiplenilmesine de
öncülük etti. DHA

Can dostlar emİn ellerde

İMAMOĞLU
KONUŞMA
YAPACAK
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Park Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye iliş-
kin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/95558
1-İdarenin
a) Adresi : GÜVEN MAHALLESİ MARMARA CADDESİ NO:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124495500 - 2126100895
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@gungoren.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 42 Adet İnşaat,70 Adet Fitness Onarım, 14 Adet Oyun Grubu Temin İş Kalemi ile Park 

Onarım Yapılması İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İSTANBUL İLİ GÜNGÖREN İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDE
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 240 (iki yüz kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GÜVEN MAHALLESİ MARMARA CADDESİ NO:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 13.03.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gös-
termek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği
İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması ha-
linde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korun-
duğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞİN A GRUBU XVIII. GRUP İŞLER BEN-
ZER İŞ OLARAK KABUL EDİLİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
PEYZAJ MİMARI VEYA İNŞAAT MÜHENDİSİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması

“Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fi-
yatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,          
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,           
TF: İsteklinin teklif fiyatı,         
ifade eder.” Şeklinde,

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer
nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Fiyat Cetvel Sıra No İş Kalemi No(Poz No) Puan
4 GB-PB004 2
7 GB-PB007 2
10 GB-PB010 1
11 GB-PB011 3
12 GB-PB012 3
13 GB-PB013 3
19 GB-PB019 2
21 GB-PB021 1
22 GB-PB022 1
23 GB-PB023 1
24 GB-PB024 3
25 GB-PB025 3
29 GB-PB029 4
35 GB-PB035 3
38 GB-PB038 3
39 GB-PB039 3
40 GB-PB040 2

TOPLAM 40
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş ka-
lemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80  - %110 aralığında (%80 ve %110 dahil) kalması duru-
munda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80  - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş
kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puanToplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde; 
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,       
ifade eder."
Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif
bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
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 GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYON ODASI adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerin-
den teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 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:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci mad-
desinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

PARK ONARIM YAPIM İŞİ
GÜNGÖREN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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E nerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez, Kayseri'de
düzenlenen 'Anadolu Güneşi

Elektrik Üretim Konferansı'na katıldı.
Burada konuşan Bakan Dönmez, 'enerji'
denince insanların aklına yüksek bütçeli
yatırımlar, tesislerin geldiğini belirterek,
"Yenilenebilir kaynaklardan lisanssız
elektrik üretimiyle artık bu anlayış yavaş
yavaş değişime uğruyor. Lisanssız enerji
üretimiyle birlikte enerji gibi dev bütçeli
yatırımları tabana yaymaya başladık.
Meskenlerin, küçük ya da orta ölçekli iş-
letmelerin, çiftçilerimizin yani kendi elek-
triğini üretmek isteyen her kişi ve
kurumun önünü açtık. Böylece yatırım
kültürü ve yatırımcı profilinde de büyük
bir değişim yaşanmaya
başladı. Köyünde, bel-
desinde ya da kasaba-
sında ürettiği elektrikle
ihtiyacını karşılayan
hatta bütün bir ilçenin
elektrik talebine cevap
veren yeni yatırımcı ör-
nekleri ortaya çıkmaya
başladı. Bir nevi 'Enerji
KOBİ’leri' de diyebili-
riz aslında. Artık sa-
dece elektriği tüketen
değil aynı zamanda da
üreten yeni bir ekosis-
tem ülke geneline hızla
yayılıyor. Bundan
büyük bir memnuniyet
duyuyoruz. Kayseri bu
anlamda başı çeken
şehirlerimiz arasında
geliyor" dedi.

Yenilebilir 
enerjide altıncıyız

Bakan Dönmez, milli
enerji ve maden politi-
kasında yerli ve yenile-
nebilir kaynakların
payının artırılmasını
temel hedef olarak be-
lirlediklerini ifade ede-
rek, "2019 sonu
itibarıyla elektrik üretimimizin yüzde
62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan
karşıladık. Yenilenebilir kurulu gücümüz
44.767 megawatta ulaştı. Kurulu gücü-
müzün yüzde 49’unu yani neredeyse ya-
rısını yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor.
Türkiye, bugün yenilenebilir enerji ku-
rulu gücünde Avrupa’da 6'ncı, dünyada
13'üncü sıraya yerleşti. Güneş enerji-
sinde ise Türkiye çok büyük bir mesafe
kat etti. 10 yıl öncesine kadar güneş ener-
jisi kurulu gücümüz sıfır iken bugün 6
bin 32 megawatt seviyesine geldik. Dev-
letin verdiği teşvik, hibe ve krediler yerli
ve yabancı yatırımcının yüzünü güneşe
çevirdi. Ve bu inanılmaz başarı hikâyesi
kamu ve özel sektörün sinerjisi olarak or-
taya çıktı. 2020 Ocak sonu itibarıyla

güneş enerjisinin payı, toplam kurulu
gücümüz içerisinde yüzde 6,6’ya, yenile-
nebilir enerji kurulu gücümüz içerisinde
ise yüzde 13,5’e yükseldi. Güneş kurulu
gücünde bugün Avrupa’da 6'ncı, dün-
yada 12'nci sıradayız."

Elektrik tüketildiği yerde üretilsin

Lisanssız üretimle ilgili geçen yıl Mayıs
ayında Cumhurbaşkanlığı Kararı yayım-
landığını ve yenilenebilir enerjide lisans-
sız üretime dayalı kurulu güç üst
sınırının 1 megawatt'tan 5 megawatta
yükseltildiğini vurgulayan Bakan Dön-
mez, şöyle devam etti: "Böylece atıl hal-
deki çatı, cephe gibi alanlarda güneş
enerjisine dayalı elektrik üretimi yapılma-
sının önü açıldı. Tarımsal sulama abone-

leri, içme suyu tesisleri,
atık arıtma tesisleri ile
kamu kurum ve kuru-
luşları da bu uygula-
maya dâhil edildi.
Mesken abonelerine 10
kilowatt, tüm işletmeler
ve kamu kurumlarına
da elektrik bağlantı gü-
cüne göre kurulacak
enerjinin öz tüketim
fazlasını satabilme im-
kânı tanındı. Amacımız
elektriğin tüketildiği
yerde üretilmesidir.  Biz
bu sürece 'Kendi elek-
triğini kendin üret' diyo-
ruz. Çünkü
işletmelerimiz ya da va-
tandaşlarımız lisans
alma ya da şirket
kurma zorunluluğu ol-
madan elektriklerini
üretebiliyorlar. Hatta
elektriği ticari bir ürün
haline getirerek öz tüke-
tim fazlasını da satarak
buradan gelir de elde
edebiliyorlar.  Elektrik
kurulu gücümüzü
mümkün olduğunca
çeşitlendirmeye gayret

ediyoruz. Bunun yanı sıra kendi elektri-
ğini üretme potansiyeline sahip kişi ve
kurumları da teşvik ederek hem ana yük
üzerindeki baskıyı azaltıyor hem de gere-
ken zamanlarda buralardan sistemi bes-
leyebiliyoruz.
"Bakan Dönmez, kararın yürürlüğe gir-
diği 10 Mayıs’tan itibaren sanayi abone-
leri tarafından 862 megawatt kurulu
güce sahip 1.207 GES başvurusu aldık-
larını belirterek, "Mesken aboneleri tara-
fından da 12 megawatt kurulu güce
sahip 1.218 başvuru aldık. Toplamda
1.544 megawatt kurulu güce sahip 5 bin
944 çatı başvurusu bulunuyor. 2019
sonu itibarıyla 252 megawattlık çatı
GES kurulu gücümüzü devreye aldık"
ifadelerini kullandı. DHA

Tuz ocağında üretim başladıNevşehir'in Gülşehir
ilçesinde Hacı Bektaş Veli

Tuzlası Havzası içinde
yeni bulunan 2,5 milyar

ton rezerve sahip tuz
ocağında kaya tuzu 
üretimine başlandı

nevşehİr'e 27 kilo-
metre uzaklıktaki 
Gülşehir ilçesinde

2019 yılı sonunda hacı Bektaş
veli Tuzlası havzası içinde
bulunan ve '2023 Türkiye' adı 
verilen tuz ocağında çalışmalar
başladı. Maden ocağı işletmecisi
Suat Bilgin, Anadolu'da Selçuklu-

lar döneminden bu yana işletilen
hacıbektaş veli Tuzlası havza-
sı'nda bir süre önce sona eren
çalışmalarda görünür rezervi 
2,5 milyar ton olarak belirlenen
yeni bir ocağın bulunduğunu
söyledi. Bilgin, toplam 340 
hektarlık bir alanı kapsayan
ocakta kaya tuzu üretimine baş-

ladıklarını ifade etti. 
Oyum çalışmaları 'köstebek' 
olarak isimlendirilen tünel kazıcı
ile devam eden '2023 Türkiye'
ocağındaki çalışmalarda günde
600 ton kaya tuzu üretiliyor. 
Bilgin, "Maden alanının iç bö-
lümü 2 kilometre uzunluğunda ve
7 metre genişliğindedir. 

Yüksekliği de 7 metre olacak.
Maden Teknik Arama yetkilerince
alanda yaklaşık 2 yıl süre ile
etüt, sondaj ve karot sondaj ça-
lışması yapıldı. Ocakta üretilen
kaya tuzu madeni, dünya stan-
dartlarının da üzerinde bir saflığa
sahip" diye konuştu. 
dhA

YERLI VE MILLI

ENERJI
YOLDA

AnkArA’dA Türkiye’nin ilk en-
tegre güneş fabrikasının yapıldı-
ğını, İzmir'de de Türkiye’nin ilk
entegre rüzgar fabrikasını dev-
reye alacaklarını söyleyen Bakan
dönmez, "Yenilenebilir enerjide
üretim kadar önem verdiğimiz bir
diğer konu ise yerlileştirme. dün-
yada yenilenebilir enerji maliyet-
leri düşerken bizlerin teknik
aksamı halen ithal etmemiz dü-
şünülemez. Bu konuda ilk adım-
larımızı attık. Ankara'da
Türkiye'nin ilk entegre güneş fab-
rikası yükseliyor. İzmir'de de in-
şallah Türkiye’nin ilk entegre
rüzgar fabrikasını devreye alaca-
ğız. Yenilenebilir enerjide bilgi ve
birikimi değere dönüştüreceğiz.
nasıl ki enerji üretiminde 'daha
fazla yerli, daha fazla yenilenebi-
lir' diyorsak, teknoloji üretiminde
de 'önce yerli teknoloji, önce yerli
üretim' diyoruz" diye konuştu. 

Üretim kadar
yerlililikte önemli

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez,
"Enerjide üretim kadar

yerlileştirmeye de önem
veriyoruz. Bu konuda ilk

adımlarımızı attık.
Ankara'da Türkiye'nin ilk

entegre güneş fabrikası
yükseliyor. İzmir'de de

inşallah Türkiye’nin ilk
entegre rüzgar

fabrikasını devreye
alacağız" dediFatih 

Dönmez
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Köylü tarlası ve  
toprağı ile küs

Ülkemiz kurulduğundan bu yana elbet güllük 
gülistanlık değildi ama vatandaşlar huzur ve 
anlayış içinde yaşayıp gidiyordu. 

Çiftçi toprağı ile küs değil barışıktı. Dünya da kendi 
ürettiği ile beslenen ülkeler arasındaydı. 

Köye ve kırsal kesime ışık götüren Köy Enstitüsü 
mezunu öğretmenler vardı. Bunlar köye gittiklerinde 
muhtar ve imamı mutlaka yanlarına alıp köyün sorun-
larını tespit ettikten sonra kollar sıvanır, ve onarım 
başlardı.  Onlar köyünde başta ışık yayan eğitimcilikle-
rinden başka ziraatçı, arıcı, marangoz, nalbant, boya 
ve badanacı, sağlıkçı tamirci idiler. 

Ekilen tohumlar yeşerince köylü refaha, huzura ka-
vuşur mutluluklarını beraber yaşarlardı. Düğünde, der-
nekte birlik ve dayanışma hasat ve diğer işlerde imece 
usulü vardı. 

Şimdilerde yevmiye ile bu tür işlerde çalışacak 
insan bulunamıyor. 

Köy Enstitüleri bir takım toprak ağalarının ve za-
manın iktidarının işine gelmeyince kapatıldı. Bunların 
yerine Öğretmen Okulu mezunu öğretmenler tayin edil-
meye başlandı. Bunların yanında Ziraat Teknisyeni, 
Sağlık Memuru, Ebe, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve 
dinin gereklerini öğreten ve köylü ile kaynaşan imam-
ların köylere girmesi ile köylü daha da huzurlu ve 
refah içinde olmaya başlandı. 

Kooperatif komündür 

Bunlar kooperatifler kurup ürünlerini değerinde 
satmaya, ihtiyaçlarını başka kooperatiflerden almaya 
başladılar. Böylece kimseye ihtiyaçları kalmadı. Tekno-
lojinin artması ve köylere Baraj, Kanal. Gölet ve yollar 
yapılması, tarım aletlerinin girmesi ve tekniğine uygun 
tarımın ziraatçılar kanalı ile işlenmesi ile verim artı. 
Kooperatifler aracıları kaldırıp birilerinin rant’ını yok 
edip, birilerinin işine gelmeyince, “Kooperatifçilik, ko-
mündür. Kominizmi getirir teraneleri ile Köyenstitüle-
rinin kapatıldığı gibi, bölgelere ve üretime göre proje 
uygulayan fabrikalar kuran kooperatifler ve birlikleri 
zamanın iktidarları tarafından yok edilip kadük hale 
getirildiler. Böylece üreticinin pazarlama ayağı yok 
edildi. 

Her zaman köylü nün üreticinin ve sanayicinin ya-
nında olan ve oralara teknik eleman yetiştiren tüm 
meslek liseleri de kapatılınca büyük bir boşlum başladı 
ve ondan sonra işsizlik çığ gibi artmaya başladı. 

O dönemde köylü ve çiftçinin ürettiğini destekleyen 
ve değerlendiren, Et Balık Kurumu, Süt Endüstrisi 
Kurumu, Şeker Fabrikaları, Sümerbank, Yem Fabri-
kaları ve benzeri kurumlar da  özelleştirme adı ile yok 
edildi. Böylece köylü sahipsiz kaldı. Üretimde kullan-
dığı girdiler alabildiğine artınca üretemez hale geldi ve 
toprağı ile küstü. 

Bu gün, “Milletin Efendisi Köylüdür” denilen köy-
lüde ne efendilik, ne de huzur kaldı. Ektiğini yükselen 
girdiler sayesinde ederine satamayan, Tarım Kıredi 
Kooperatiflerinden ve Ziraat Bankası başta olmak 
üzere diğer bankalardan aldığı krediyi ödeyemeyen, 
tarlasına, traktörüne haciz konulan, bunlarda yetme-
yince hapse atılan köylü toprağı ile barışık değil. 

Toprağını pahalı girdilerden oluşan, tohum, gübre 
mazot fiyatı nedeniyle ekemeyen ekse bile masrafını çı-
karamayacak fiyatlarla karşılaştığı için ürününü dahi 
hasat edemeyin köylümüz ve çiftçimiz var. Bu nedenle 
de köylüm ve üretici toprağı ve tarlası ile küs. 

Nasıl küs olmasın ki? 
Ülkemiz önceki yıllarda olduğu gibi kendi üretimi 

ile kendini besleyecek durumda iken, bu gün neredeyse 
tüm tarım ürünlerini ithal eder duruma geldik. 

Ülkemiz bir buçuk milyar nüfusu besleyecek kadar 
buğday üretim potansiyeline sahipken, biz 10-15 mil-
yon ton buğday ithal ediyoruz, hem de Rusya’dan 
Amerika’dan ve Kanada’dan  Hadi gel bu işe şaşma, 
son yıllarda ülkemizde 3 milyon 380 bin hektarlık ala-
nın ekilmesinden vaz geçen ülkemiz ne hikmetse, Su-
dan’dan 99 yıllığına 7 milyon 805 bin dönüm arazi 
kiralayıp orada üretim yapmaya başlıyor. 

Acı tablo 

Dünyada ektiği ile beslenen ve artanı da satan ülke-
miz şimdilerde o kadar acı bir tablo yaşıyor ki insanın 
aklı duruyor. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda sadece 
tarım ürünleri satabilen ülkemiz bunlardan elde ettiği 
gelirle ülkemiz ekonomisine uygun fabrikalar yaptı. 
Zamanın iktidarı bu fabrikaların çoğun satarak elde 
ettiği para ile acı bir gerçek ki, ülkemizin her karış 
toprağında yetişen ürünleri ithal etmeye başladı. 

Kimden ne alıyoruz 
En başta sözde kırgınız. Dargınız sandığımız İs-

rail’den ülkemizde yetişen tüm ürünlerin tohumlarını 
alıyoruz. Bunlardan yetişen üründen de tohumluk bıra-
kamıyoruz. Yani tohum yönü ile tümüyle İsrail’e ba-
ğımlıyız. 

Pamuk ve Tütün’ün Anavatanı olan ülkemiz, ne 
yazık ki, Yunanistan’dan pamuk, tütün ve buğday 
alıyor. 

Bulgaristan, Romanya ve İsviçre’den saman
alıyoruz. 

Savaşın sürdüğü Suriye’den patates ve zeytinyağı, 
Mısır’dan soğan,  ülkemizin her yerinde en alası yetiş-
tirilirken, biz Güney Amerika ülkelerinden mercimek, 
nohut kuru fasülye alan ülke haline geldik. 

Taşköprü’nün dünyaca meşhur sarımsağı varken biz 
Çin’den alıyoruz. 

Dağlarımız ovalarımız hayvancılığa çok müsaitken, 
adını sanını bilmediğimiz ülkelerden canlı hayvan ve et 
ithal ediyoruz. 

İlginçtir, Sudan’dan Büyükbaş hayvan, buğday, 
kavun, karpuz, bal, lahana, sarımsak, yumurta ve 
yulaf alıyoruz. 

Ülkemizin her karış toprağında yetişmesi mümkün 
olan Ceviz’i Ukrayna, Rusya ve ABD’den alıyoruz. 

Hadi buyurun bakalım. Bu durumda köylü ve çiftçi 
toprağı ile küs olmasında ne yapsın?

Stratejik göç mühendisliği yapılıyor!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib meselesinin kendileri için son  
derece önemli olduğunu belirterek, "İdlib meselesi Afrin kadar, 

Barış Pınarı Harekat bölgesi kadar önemlidir. Putin'e açıkça ifade 
ettim. Öğlen Sayın Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta 

tekrar bir araya geleceğiz ve bu konuları konuşacağız" dedi

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

31  Mart seçimlerinde yüzde 49 ile 
AK Parti'yi seçtikleri için teşek-
kür eden Cumhurbaşkanı Er-

doğan, "Böylece Bergama AK Parti'nin 
gönül belediyeciliği ile tanışmış oldu. 
Bergama'nın önünde çok daha aydınlık 
günlerin kapıları aralandı. Bu başarıda 
milletvekillerimizi, il ve ilçe teşkilatları-
mızı, hanım ve gençlik kollarımızı tebrik 
ediyorum. Özellikle de Hakan Koştu kar-
deşimin başkanlığında Bergama inşallah 
kısa sürede belediye hizmetlerinde de hak 
ettiği konuma gelecektir. Hakan kardeşi-
miz bir taraftan ilçemizi güzelleştirirken 
diğer taraftan da yılların ihmalini gidere-
cek adımlar atacaktır. Bu görevde şahsım 
ve tüm milletvekili arkadaşlarım onun ya-
nında olacağız" diye konuştu. 

Tank fabrikası satılmadı 

"Bundan 20- 30- 40 yıl önce nasıl bir 
Türkiye vardı şimdi nasıl bir Türkiye var" 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Artık el etek öpen değil, 
batılı liderlerin karşısında el pençe divan 
duran değil, masaya oturan onlarla bera-
ber ülkemizin menfaatlerini konuşan bir 
lideriniz var. Sözü dinlenen, pasaportu 
itibar gören, her adımı dikkatle takip edi-
len bir ülke konumuna geldik. Savunma 
sanayiimizde yerlilik oranı biz göreve gel-
diğimizde yüzde 20 idi, şimdi 70'lerin 
üzerine çıktı. İnsansız hava aracı için 
ABD'ye bize İHA verin dediğimiz zaman 
'biz kongreden geçiremedik' dediler. 
Şimdi ne oldu, şimdi bunu biz kendimiz 
yapıyoruz. Biz, silahlı İHA'larımızı da ya-
pıyoruz. Şimdi onun bir daha üzerine git-
tik, yakında inşallah AKINCI devreye 
giriyor. Bütün bunlarla beraber Cudi Da-
ğı'nda, Gabar'da, Bester Deresi'nde bu 
teröristleri inlerine tıkıyoruz. Eğer içeride 

bugün teröristler kaçacak delik arıyor-
larsa bundan dolayı, eğer bu imkanları-
mız olmasaydı bunu başaramazdık. 
Şimdi ne oldu, yerli ve milli olarak güçlü-
yüz ve daha sağlamız, her geçen gün de 
daha ileri gidiyoruz. Biz savunma sanayi-
inde yılda 3- 4 milyar dolar ihracat yapı-
yoruz. Artık tankımızı da, zırhlı 
taşıyıcılarımızı da üretiyoruz. Bay Kemal 
kafayı Sakarya'ya takmış. Sakarya'nın ev-
ladı Arifiye'deki tank fabrikasının ne işe 
yaradığını çok iyi biliyor. Biz Arifiye'deki 
tank fabrikasını satmadık, tam aksine sü-
rekli olarak yenilenmeyen, eski teknolo-
jiye mahkum kalan oradaki tank 
fabrikası, BMC tarafından yine Sakar-
ya'da, Katar ve Türk şirketleri ortaklaşa 
olarak yenisini kuruyorlar. Burayı 50 mil-
yon dolar yatırım yapmak suretiyle yenili-
yorlar. Böylece inşallah elimizdeki 
tankların yenilenmesi, bakımı, üretimi, 
zırhlı taşıyıcıların üretimi de Sakarya Ka-
rasu'da yapılacak. Ancak yalan Bay Ke-
mal'de bol, akşam yalan sabah yalan. 
Bizim yalan konusunda onunla baş et-
memiz mümkün değil." 

Atatürk söylediklerinizi duyuyor 

Ekonomiyle ilgili kararları alırken de te-
rörle mücadeleyi yürütürken de kimseden 
icazet almadıklarını belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütlerine 
tarihlerini en ağır darbelerini indirdik. Te-
röristleri açtıkları çukurlara gömmekle 
kalmadık, aynı zamanda Barış Pınarı, 
Zeytin Dalı ve Pençe harekatları ile Su-
riye ve Irak'ta örgütü hezimete uğrattık. 
PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde 
şimdi huzur var, barış ve istikrar var. İn-
şallah aynı sükunet ortamını 4 milyon in-
sanın yaşadığı İdlib'de de tesis edeceğiz. 
Bay Kemal, 'orada ne işiniz var' diyor. 

Şu anda, Atatürk senin bu söylediklerini 
duyuyor. Biliyorsunuz Misak-ı Milli deni-
len bizim bir tarihimiz var. Sağ olsaydı, 
Misak-ı Milli ile bunun ne işiniz var 
orada dediği yerlerde kim olacaktı, biz 
olacaktık. Bizim açımızdan İdlib meselesi 
en az Afrin kadar, Barış Pınarı harekatı 
bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki ka-
rarlığımızı dün akşam Sayın Putin'e de 
açıkça ifade ettim. Öğlen de Sayın Mac-
ron ve Merkel'e ifade ettim. Bundan son-
raki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya 
gelip bu konuları konuşacağız.  
Bu meselede de ülkemizin ve Suriyeli kar-
deşlerimizin çıkarlarına en uygun neticeyi 
elde edeceğiz. Bizim sevdamız millettir, 
gayemiz hizmettir. Milletimize olan sev-
gimizi sadece lafta bırakmıyoruz, eserle-
rimizle, hizmetlerimizle de ortaya 
koyuyoruz" dedi. 

2023'le buluşmadan durmak yok 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir vatan-
daşın kendisini dışlanmış, ötelenmiş his-
setmesin diye gayret gösterdiklerini 
vurgulayarak, "81 vilayetimizin her biri-
sinde hizmetlerimiz var. Bugün de İz-
mir'de tarihi bir yatırımı sizlerin 
istifadesine sunduk Menemen-Aliağa-
Çandarlı Otoyolu'nun açılışını gerçekleş-
tirdik. İzmir ile Çandarlı arasındaki 
ulaşım süresini 1 buçuk saatten 40 daki-
kaya düşürmüş olduk. Bugün İzmir'de 
inşallah bir özel sektör firmamızın 550 
kardeşimize ekmek kapısı olacak yeni se-
ramik fabrikasının açılışını yapacağız. Bi-
liyorsunuz Perşembe günü de Ankara'da 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyo-
yev'in katılımıyla ülkemizin en büyük kü-
tüphanesi olan 5 milyon ciltlik 
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphane-
si'nin açılışını yaptık. Ankara'ya geldiği-
nizde gelin ve bizim özel keklerimizden, 
simitlerimizden de yiyin. Geçen hafta Pa-
kistan'a resmi bir ziyarette bulunduk. Ti-
caretten savunma sanayiye kadar işbirliği 
imkanlarını ele aldık. İnşallah Salı günü 
de Azerbaycan'a gidecek ve Bakü'de yük-
sek düzeyli işbirliği konseyimizin 8'inci 
toplantısını icra edeceğiz.  
Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturma-
dan 2053 ve 2071 vizyonumuzun temel-
lerini sağlam bir şekilde atmadan bize 
durmak ve dinlenmek yok. Biz sizlere 
efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya 
geldik" diye konuştu. 

CHP yıllardır yerinde sayıyor 

Kendileri hizmet yaparken CHP'nin ye-
rinde saydığını dile getiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Teknoloji ilerliyor, ülke 
ilerliyor, Türkiye gelişiyor ancak CHP ye-
rinde sayıyor. Yıllarca CHP'li belediyeler 
çöple, çamurla ve çukurla anılırdı, bugün 
de aynı şekilde. Yasaklarla, yolsuzluklarla 
ve işçi kıyımlarıyla gündeme gelirdi, 
bugün de yine bunlarla gündeme geliyor. 
Aradan geçen onlarca yıllara rağmen, 
CHP'li belediyeler hizmet ve eserleriyle 
değil, Yalova'daki gibi rüşvet ve yolsuz-
lukla haber konusu oldu. CHP'nin başın-
daki zat grup kürsüsünden yaptığımız 
davete rağmen buraya gelemedi, yüzü 
yok da ondan" dedi. DHA 

İYİ PARTİ İstanbul Millet-
vekili Ümit Özdağ, Kah-
ramanmaraş'ta partisinin 

il teşkilatınca düzenlenen 'Türki-
ye'nin ve bölgemizin gerçek beka so-
runu Suriyeliler' konulu konferansa 
katıldı. Bir düğün salonunda gerçek-
leşen, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
programın açılış konuşmasını İYİ 
Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel 
yaptı. Daha sonra konuşan Ümit 
Özdağ, Suriyelilerin ülkelerine git-
mesi gerektiğini söyleyerek, bunun 
da İYİ Parti iktidarında olacağını 
söyledi. Türkiye'de kayıtlı 3.6 milyon, 
kayıtsızlarla birlikte 5.3 milyon Suri-
yelinin yaşadığını öne süren Özdağ, 
iç savaşın bir milletin başına gelebi-
lecek en kötü şey olduğunu kaydetti: 

Suriyelilere vatandaşlık verilmesi yanlış 

Suriyelilerin vatanlarına dönmeleri 
için mücadele ettiklerini belirten 
Ümit Özdağ, şöyle devam etti: "Suri-
yeliler, bombalandıkları için Türki-
ye'ye gelmiyorlar, Türkiye'ye 
gelmeleri için bombalanıyorlar. 5.3 

milyon Suriyelinin dışında Afganis-
tan, Irak, İran başta olmak üzere 1 
milyon 400 bin de başka ülkelerden 
sığınmacı var. Yani 6.7 milyon sığın-
macı var. Ortadoğu'nun ve Batı As-
ya'nın kavimleri, Türk milli kimliğini 
tehdit altında bırakırcasına akın akın 
Anadolu'ya geliyorlar. Bu bir strate-
jik göç mühendisliğidir. Ne demek 
stratejik göç mühendisliği? Stratejik 
göç mühendisliği tabiri, devletler ya 
da devlet dışı aktörler tarafından 
belli bir bölgede yaşayan nüfusun 
güçlendirilmesi, zayıflatılması ya da 
muhtevasının değiştirilmesini sağla-
yan yollarla askeri ve siyasi amaçlar 
dahilinde kasti bir şekilde yaratılmış 
iç ve dış göçlerdir. Mühendislik eseri 
göçleri yaratan araçlar, tehditten as-
keri güç kullanımına kazanç vadin-
den finansal değişikliklere, hatta 
normalde kapalı olan sınırların açı-
lıp, basitçe geçişin kolaylaştırılma-
sına uzanan geniş bir skalayı 
kapsıyor. Bu 3.8- 4 milyon Suriyeli 
Türkiye'de kalırsa, bunlara vatandaş-
lık verilirse ne olur? Bir Suriyeli 
kadın, Cumhurbaşkanlığının finanse 

ettiği Hacettepe Üniversitesi'nde ger-
çekleştirdiği araştırmanın sonuçları 
birkaç ay önce çıktı. Bir Suriyeli 
kadın, ortalama 5,3 çocuk doğuru-
yor. Eğer ilkokul ve altıysa eğitim se-
viyesi 5,8'e çıkıyor, üniversite ise 4.1'e 
düşüyor. Türk kadınlarında bu oran 
2 yani Suriyelinin nüfus artış hızı 

yüzde 100'den daha fazla. Çok değil 
20 sen sonra sadece kayıtlı olanlara 
vatandaşlık verilirse 11.5 milyon Su-
riyeli olacak. Eğer 5.3 milyona veri-
lirse o zaman 15.3 milyon Suriyeli 
olacak. İçinde 15.3 milyon Suriye-
li'nin olduğu Türkiye birliğini sağla-
yabilir mi?" DHA 

mustafadolu49@gmail.com 

IDLIB AFRIN KADAR 
ONEMLI BIR MESELE  

Milletle 
bağları 
kopmuş 
gitmiş

"BOĞAZIN altında Marmara'yı ve Avras-
ya'yı yaptık, 3'üncü köprüyü, Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü yaptık" diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söy-
ledi: "Bilezik, 3 tane bilezik. Demirel, 
Özal ve biz. İstanbul-İzmir arası yakla-
şık 8, 8.5 saatte gidiliyorken şimdi 3 
buçuk saate indi. Şimdi 18 Mart Çanak-
kale Köprüsü'nü yapıyoruz. O da İzmir'e 
yeni bir yol, direkler yükseliyor şu anda. 
Dünyada parmakla gösterilecek eserler-
den bir tanesi. Biz buyuz. Eşek ölür kalır 
semeri, insan ölür kalır eseri. Türki-
ye'nin sevincine sevinemeyen, tasasına 
üzülemeyen, ülke ve milletle bağı ta-
mamen kopmuş bir muhalefet partisine 
sahibiz. Kendi insanının hakkı yerine, 
başka ülkelerin, darbecilerin ve Gezici 

vandalların haklarını savunan bir mu-
halefet anlayışı var. Taksim Meyda-
nı'nda devletin malını mülkünü talan 
eden, esnafın malını cam çerçeve indi-
renleri savunan ve onları aydınlık genç-
lik olarak savunan bir muhalefet 
anlayışı var. Aydınlık değil, aldatılmış 
gençlik bu. Bunların Türkiye'yi güçlen-
dirmek, ülkemizin çıkarlarını gözetmek 
gibi bir hassasiyetleri yok. Bunlar sa-
dece hesap cüzdanlarını büyütmenin, 
rantı sürdürmenin peşindeler. Ziya Paşa 
ne diyor, Ayinesi iştir kişinin lafa bakıl-
maz, şahsın görünür rütbe-i aklı ese-
rinde. Lafla peynir gemisi yürümez. 
Bizim eserlerimiz apaçık ortada. Laf üs-
tüne laf koymanın değil, taş üstüne taş 
koymanın mücadelesindeyiz." 

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Suriyelilerin belirli bir proje kapsamında 
Türkiye'ye göç ettirildiğini öne sürerek, "Bu bir stratejik göç mühendisliğidir" dedi

Özdağ; 
“Bir Suriyeli  

kadın, ortalama  
5,3 çocuk  

doğuruyor. ”



S ağlık Bakanlığı tarafından hastaneye
gidemeyecek durumdaki engelli,
yaşlı ya da yatağa bağımlı hastala-

rın rutin tıbbi ihtiyaçlarını hastaneye gitme-
lerine gerek kalmadan evlerinde karşılamak
üzere yaklaşık 10 yıl önce uygulanmaya
başlanan 'evde sağlık hizmetleri' sayesinde
yüzbinlerce hasta ve yakınının hayatı kolay-
laştı. Bu kapsamda 2012 yılında yayınla-
nan bir genelge ile yürürlüğe giren evde
ağız diş sağlığı hizmetleriyle ise diş prob-
lemlerinin sık görüldüğü bu hastaların,
doktora gitmesine gerek kalmadan tedavi-
leri gerçekleştiriliyor. Hastaların genel anes-
tezi gerektirmeyen neredeyse tüm diş
tedavileri evde, kendi ortamlarında yapılı-
yor. İçinde her türlü cihazın yer aldığı
mobil diş üniteleri ile hasta muayene ve te-
davilerine giden diş ekipleri, röntgen çeki-
minden protez yapımına her türlü işlemi ev
ortamında yapabiliyor.

86 bin diş tedavisi yapıldı

Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre
evde sağlık hizmetlerinden 2019 Aralık
ayına kadar toplam 1 milyon 523 bin 546
kişi yararlandı. Bu hastalardan 86 bin
23’ünü evde diş tedavisi alan hastalar oluş-
turdu. Türkiye genelinde toplamda 1178
birimde evde sağlık hizmeti veriliyor. Bu bi-
rimlerden 722’si hastane, 147’si ağız ve diş
sağlığı merkezi veya hastanesi, 309’u ise bi-
rinci basamak sağlık birimlerinden oluşu-
yor. Doktorundan diş hekimine,
hemşiresinden fizik tedavi uzmanına, hiz-
met veren ekip sayısı ise 2 bin 259 olarak
bildirildi. İstanbul’da sadece 2019 yılı
içinde 76 bin 239 evde sağlık hastasından
yaklaşık 5 binine diş tedavisi yapıldı. Bu
kapsamda toplamda 654 protez, 424 diş
çekimi işlemi gerçekleştirildi. İstanbul’da 6
koordinasyon merkezi üzerinden bu hizmet
veriliyor.

259 mobil diş ünitesi var

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) bilgi
veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.
Kemal Memişoğlu, “Hastaneye gelemeye-
cek hastalarımızın evinde tedavisinin yapıl-
ması demek, sadece hastanın değil, onu
hastaneye götürmekle uğraşacak yakınları-
nın da rahatlaması anlamına geliyor. Bu
konuda bütün çalışma arkadaşlarıma çok
teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı ve
Türkiye'deki sağlık sistemi, bugün dünya-
nın gıpta ile seyrettiği bir sağlık sistemine
sahip aslında. Evde sağlıkta sadece diş has-
talıkları değil, psikiyatri veya fizik tedavi ih-
tiyacında da hastalarımıza evlerinde
hizmet verebiliyoruz. İstanbul’da 259 tane
mobil diş ünitemizle beraber diş hekimi,
protez teknisyeni ve hemşire arkadaşları-
mızdan oluşan ekiplerimizi evde sağlık bi-
rimlerimizle koordine ederek talepleri
karşılıyoruz. Hasta yakını evde sağlığı ara-

yıp hastasının diş tedavisi olması gerekti-
ğine dair başvuru yaptığında, yatağa ba-
ğımlı, yaşlı, spastik engelli farketmiyor;
hastaneye gidemeyecek durumdaki her
hastamız için bir program dahilinde ilgili
ağız diş sağlığı merkezleri ekipleri göndere-
rek tedavilerini evlerinde gerçekleştiriyor.
Sadece muayene edip ağrı kesici vermek
değil, gerektiği zaman protez dahil, diş çe-
kimi, kanal tedavisi, diş temizliği uygulaya-
biliyorlar” diye konuştu.

Babamı hastaneye 
götürünce öğrendim

Büyükçekmece Ağız Diş Sağlığı Merke-
zi’nden Diş Hekimi Emel Taşhan, Malat-
ya’da yaşayan ve kızı Nilüfer Doğan’ın
yanına misafir olarak gelen Hasan Av-
cu’nun (82) kendilerine 2019 Kasım ayında
başvurduğunu anlatarak “Kısmi felçli, yü-
rüme ve konuşma güçlüğü olan bir hasta-
mızdı. Çekilmesi gereken dişleri vardı.
Evinde diş çekimlerini yaptık, akabinde bir
dinlenme süreci oldu doku iyileşmesi için.
Ocak ayı gibi protez provalarına başladık
ve bugün de (19 Şubat) protezlerin taktık.
Bu işlemlerin hepsini ev ortamında hasta-
mızın konforunu bozmadan gerçekleştir-
dik” diye konuştu. DHA
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EVDE’YI 
TUSLADI

ÜMRANİYE GENELİ MUHTELİF YERLERDE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZLARI VE ÇOK AMAÇLI MİNİ BASKETBOL SAHALARI
YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bil-
giler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/93875
1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:3 34761 ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164435600 - 2163280107
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@umraniye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 ADET YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU VE 20 ADET ÇOK AMAÇLI MİNİ BASKETBOL 

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

b) Yapılacağı yer : Ümraniye ilçe sınırları içi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:9 34761
b) Tarihi ve saati : 16.03.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gös-
termek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması ha-
linde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korun-
duğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri-
nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandı-
ğını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağ-
landığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ta-
rafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört
ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağla-
yamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tu-
tarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kri-
terleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı
yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihale-
nin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin
yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılla-
rın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
ANA EKİPMAN LİSTESİ
Sıra Ekipman cinsi ve özellikleri ÇEŞİDİ Gereken minimum adet AÇIKLAMA
1 EKSKAVATÖR KAZICI-YÜKLEYİCİ (EN AZ 20 TON)                1

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu iş için; 27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli RESMİ GAZETE`de yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer
İşlere Dair Tebliğde yer alan "B Üstyapı (Bina) İşleri", III. Grup: Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
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 Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye / İSTANBUL adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel
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 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ÜMRANİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1136846)

Evde sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen evde ağız diş sağlığı
uygulaması sayesinde diş temizliğinden dolguya, protezden evde diş 
röntgeni çekimine dek pekçok tedavi, hastanın hastaneye gitmesine gerek
kalmadan yapılabiliyor. 82 yaşındaki Hasan Avcu, bu hizmet sayesinde tam
12 kez hastaneye gitmekten kurtuldu ve yeni dişlerine evinde kavuştu

Kendi malı olmalıdır. İstekliler kendi malı
olan tesisi, makine,teçhizat ve diğer ekip-
manı:ruhsat,demirbaş veya amortisan
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tes-
pit tutanağı  ya da yeminli mali müşavir
(YMM) raporu veya serbest muhasebeci
mali müşavir (SMMM) raporu ile, ihale
teklif zarfı içerisinde tevsik edeceklerdir.

Yok artık Mustafa Akgül abarttın!Bağcılar Belediyesi’nce
düzenlenen “Mutlu Yuva”

konferansında konuşan 
İstanbul Emekli Başvaiz

Mustafa Akgül, boşanmalar
yüzünden aile kurumunun

zarar gördüğünü belirterek,
“Ailelerdeki boşanma oranı

bu hızla devam ederse
tsunamiden de depremden
de daha tehlikeli olur” dedi

İstanbul Emekli Başvaiz
Mustafa Akgül, Bağcılar Bele-
diyesi tarafından Halk Sara-

yı’nda gerçekleşen konferansa katıldı.
“Mutlu Yuva” konusuna değinen Akgül,
anlattığı kıssalarla hem güldürdü hem
dersler verdi. Bütün dünyada aile husu-
sunda büyük bir tehlike başladığını söyle-
yen Akgül, “Bu tehlike iyi fark edilmezse
gereken tedbirler alamazsa ülkeler buna
dayanamayacak, devletler ve milletler
ayakta kalamayacak. 

Şu anda süper güç gibi gösterilen Ameri-
ka’da boşanma oranı yüzde 50’yi geçer-
ken Portekiz’de yüzde 54’e ulaştı. 25 sene
evvel ülkemizde boşanma oranı binde 7-8
iken bu rakam zaman içinde öyle bir arttı
ki önce yüzdelere girdi şimdi yüzde 22’yi
buldu. En büyük tehlike ne diye sorsam.
Tsunami, deprem, yangın derler. 
Bunlar da tehlike ama bunların verdiği
zarar bir süre sonra telafi edilip yerine
konur. Ailelerdeki boşanma oranı, çocuk-
ların annesiz büyüme mecburiyeti, bu

hızla devam ederse tsunamiden de dep-
remden de yangından da daha tehlikeli
olur” dedi.

Mutlu bir yuva nasıl kurulabilir?

Evlilik öncesi ve sonrası yapılabilecek ha-
zırlıkları slayt eşliğinde anlatan Akgül,
“Mutlu bir yuva nasıl kurulabilir?” soru-
suna da geniş bir şekilde cevap verdi.
Programa Bağcılar İlçe Müftüsü Celal
Büyük de katıldı.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Diş Hekimi Emel Taşhan hastaların bu hiz-
metten faydalanabilmesi için kısmen ya
da yarı bağımlı durumda olması gerekti-
ğini anlatarak şu bilgileri verdi: “Felçli,
ağır KOAH’lı, ileri evre kanser hastası, ya
da yatağa bağımlı, engelli bireyleri her-
hangi bir kuruma gitmesine gerek kalma-
dan evlerinde takip edip tedavilerini
yapabiliyoruz. '444 38 33' yani '444
EVDE' numarasını arayıp hastayı kayıt et-
tirmeleri gerekiyor. Ondan sonra evde
sağlık ekipleriyle koordineli bir şekilde diş
tedavisine ihtiyaç duyan hastaları belirle-
yip randevularını ona göre ayarlıyor ve ev-
lerine gidiyoruz. Diş çekimi, hareketli ve
bölümlü protezler, diş taşı temizliği, dolgu
işlemi yapabiliyoruz. Hatta ev ortamında
diş röntgeni bile çekebileceğimiz portatif
ünitlerimiz var. Bizim bu hastalarda en sık
gördüğümüz ağız diş sağlığı sorunlarının
başında diş çekimi gerekliliği geliyor. Bir
de diş eksikliğine bağlı protez ihtiyacı öne
çıkıyor. Ekibimizde diş hekimi, bir hemşire,
bir diş protez teknikeri ve şoför bulunuyor.
Mobil diş ünitemizde de bir diş hekimi kol-
tuğunda bulunan bütün cihazlar yer alıyor.
Diş taşlarını temizlemek için kavitronu-
muz, ışın cihazımız, çürük temizlemek için
kullandığımız başlıklar, hepsi mevcut. Ay-
rıca protezlerin ev ortamında temizlik ve
son rotuşlerini yapabileceğimiz mikromo-
tor cihazımız da var.”

Diş hekimi koltuğu
donanımlı
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TARAFSIZ

Mustafa BEKAROĞLU

İSTANBUL Üniversitesi Jeofizik Bö-
lümü’nden emekli Dr. Oğuz Gündoğdu, 
Beylikdüzü’nde DHA muhabirinin soru-
larını yanıtlarken şunları söyledi: 
“Benim dikkatimi çeken buradaki hepsi 
birbirine benzeyen, hayvancılığa dayalı 
evler. 5 köyde hasar var. Bunların çok 
yakınından Başkale fayının geçtiğini an-
lıyoruz. Fayın geçtiği köylerdeki kerpiç – 
taş binaların hepsi birbirine geçmiş. Taş 
yapılardan da bina yapılıyor. Bunların 
hiç birinde mühendislik kurallarına 
uyulmayan taş yapılar. Başkale fayı yüz-
yıllardır bilinen bir fay. Buralara gidip 
eğitimler verilmeli. AFAD, köylerde nasıl 
yapılar yapılacağına dair eğitimler ver-
meli. Elazığ’daki Sivrice depreminde 
birçok bina yıkılmadı ama harabe du-
rumda. Onlar betonarme yapılardı. Bu 
deprem; Doğu Anadolu veya Kuzey 
Anadolu Fayı üzerinde değil. Bazı yo-

rumcuların söylediğinin aksine ne Doğu 
ne de Kuzey Anadolu Fayı ile ilgisi yok. 
O faylar, Karlıova’da kesişir, biter. Van’a 
yakın bir fay sistem. 'Van’ı etkiler mi 
gibi 'bir can alıcı soru var. Ancak, etkile-
mez farklı sistem." 

Boşu boşuna öldüler 

Mühendislik kurallarının ihlal edilmesi-
nin ölüme yol açtığını da anlatan Gün-
doğdu, "Van 1911’de depreme uğradı. 
Başkale depremi ana bileşimlere göre 
doğru atımlı bir deprem. Artçıların fazla 
devam etmemesi gerek. 3-4 büyüklü-
ğündeki artçılar görülebilir. 1-2 ay artçı-
lar sürer. Bu fay sistemi tarih boyunca 
büyük depremler üretmiş. Başkale’de 
başlıyor, Van’ın içine uzanıyor. Artçıların 
büyüme ihtimali de var. Oradaki binalar 
taş üstüne taş konularak yapılmış. Bun-
lara bina demeye bin şahit ister. Bu ya-

pılardan vazgeçilmesini devletin zo-
runlu hale getirmesi gerek. Fay sistem-
lerinin yanında da ev yapabilirsiniz. 

Ama bunun belli mühendislik kuralları 
var. Burada ölen 9 kişi için boşu boşuna 
öldüklerini söyleyebilirim" dedi. DHA 

İran depreminin şifrelerini verdi

İhtiyarlaşmaya  
karşı çıkmak lazım

Savaştan da tehlikeli

İran'ın Kum Kenti'nde malüm virüsten ölümlerin 
olması; koronavirüs'ün Anadolu'yu doğrudan teh-
dit etmesi demektir. Biz ve diğer dünya için savaş 

tehlikesinden daha vahim bir durum. 
** 

İkincisi, Suriye'ye giren, çıkan belli değil. Sağlık-
sız yaşam şartlarının kol gezdiği Suriye'ye virüsün 
bulaşması; Türkiye için hayat memat meselesi olur. 

** 
Çin'de, virüsten günde ortalama 100 ila 150 kişi 

ölüyor. Savaşta bir günde hayatını kaybedeceklerden 
daha fazla. 

** 
Bu durumda İran, Suriye ve Irak'tan bize bulaş-

ması muhtemel virüs salgınına öncelikli, çok acil, 
kesin önlemler alınmak mecburiyeti var. 

** 
(Allah korusun) mikrobun yurt dışındaki Mehmet-

çik'e bulaşabileceğini düşünmek bile istemiyoruz ! 
** 

Şimdiden İran'da virüs kaynaklı ölümlerin on'larla 
ifade edildiği bilinmesine rağmen, İran, kendi içinde 
virüs kaynaklı ölümlere elle tutulur, gözle görülür bir 
önlem almadı, almıyor. Önlem alsa bile, Çin'in sahip 
olduğu tıbbi, teknolojik ve ekonomik imkanlara zaten 
sahip değil. Virüs nedeniyle Çin'de hayat felç olmuş, 
durmuşsa, İran'da ve yakın coğrafyamızda neler ola-
bileceğini artık siz düşününüz. 

** 

Türkiye ne yapmalı ? 

İran'la sınırlar ivedilikle ya kapatılmalı veya İran'a 
virüs çalışmalarında direkt katkı verilmeli. Ülkemiz 
adına bir "beka" sorunu olarak görülmeli ve savunma 
dışarıda yapılmalı. 

** 
Sınırımızda misafir edilen göçmenlerin sağlık ve 

barınma ihtiyaçları normalin çok üzerinde dikkate 
alınmalı. 

Varsa bulaşması muhtemel mikroplara karşı in-
sanlar aşılanmalı. İnsan ve çevre temizliği titizlikle  

takip edilmeli. 
** 

Virüs'ün İran'da görülmesinin Çin merkezli veya 
bir şekilde Çinlilerle temastan kaynaklanmadığı açık-
landığına göre; 

Türkiye, virüsün bir 'silah olarak kullanılması' ihti-
mal/ini/lerini çok daha ciddi olarak değerlendirmeli, 
içirde ve dışarda tüm önlemleri almalı. 

** 
Bu hastalığın henüz ilacı bulunmuş değil, ihmale 

gelir tarafı yok. 
Şakası ise hiç yok. 
Selam ve sevgi ile.  

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un 13 Şubat'ta bir yayın kuruluşunda yaptığı açıklamaya Çerkesler tepki 
gösterdi.  Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Faruk Arslandok, "Soykırımı inkâr eden bir devlet, gelecekte de 
böyle bir trajediye yol açacağı kaygısı vermektedir. Çerkes Soykırımını tanıyın, işlediğiniz bu suç için özür dileyin" dedi

R usya'nın Ankara Büyükelçisi 
Aleksey Yerhov'un Çerkes soykı-
rımı hakkında yaptığı  açıklama-

larının gerçeği yansıtmadığını ifade eden 
Çerkesler basın açıklaması yaptı. İstiklal 
Caddesi yakınında Çoğulcu Demokrasi 
Partisi çağrısıyla toplanan Çerkesler Yer-
hov'u protesto etti. Çerkesya ve Abhazya 
bayraklarının açıldığı protestoda Büyük-
elçi Yerhov aleyhine sloganlar atıldı. 

Düzmece tarih uydurdular 

Basın açıklamasını Çoğulcu Demokrasi 
Partisi Genel Başkanı Faruk Arslandok 
yaptı. "Çerkesler, Rusların tarih sahne-
sine çıkmasından binlerce yıl öncesinden 
beri Kuzey Kafkasya'da yaşamaktadır" 
diyen Arslandok, "Rusya Federasyo-
nu'nun Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yer-
hov, 13 Şubat 2020 tarihinde verdiği 
demeçte, 19. yüzyılda Rus Çarlığı'nın 
yurtlarını işgal ettiği Çerkes halkına uy-
guladığı "Soykırım ve Sürgünü" yok 
sayan ifadeler kullanmış; söylediği yalan-
larla tarihi tersyüz etmeye yeltenerek 
Çerkes halkını Rus şovenistlerce uyduru-
lan düzmece bir tarihin öznesi yapmaya 
çalışmıştır. Yerhov, sanki Çarlık Rusyası 
"Soykırım ve Sürgün" suçunu işlememiş 
gibi davranarak, Çerkeslerin Rusya'ya 
yönelik tepkilerinin önyargılardan kay-
naklandığı iddiasıyla, Türkiye'de birileri-
nin soykırım ve sürgün konusundaki bu 

güzel efsaneye inanmak istediğini söyle-
yebilmiştir. Çerkesler, Rusların tarih sah-
nesine çıkmasından binlerce yıl 
öncesinden beri Kuzey Kafkasya'da ya-
şamaktadır. Bölgede, çağına göre insani 
standartları çok yüksek barışçı bir kültür 
yaratmış ve kendilerine saldırılmadığı sü-
rece de komşularıyla çok iyi geçinmişler-
dir. Ayrıca Çerkeslerin bu karakteri 
dünyaca bilinmektedir" ifadelerini kul-
landı.  

Gerekli adımları atın 

Açıklamanın devamında "Rusya Fede-
rasyonu yöneticilerine sesleniyoruz" 
diyen Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel 
Başkanı Faruk Arslandok, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Büyük trajediye duyar-
sız kalmak, sanki hiçbir şey olmamış 
gibi davranmak ve inkâr etmek modern 
bir devletin yapacağı iş değildir. Soykı-
rımı inkâr eden bir devlet, gelecekte de 
böyle bir trajediye yol açacağı kaygısı 
vermektedir. Rusya Federasyonu yöneti-
cilerine sesleniyoruz. Çerkes Soykırımını 
tanıyın, işlediğinizbu suç için özür dile-
yin, Kafkasya ve Çerkes yurdunun yeni-
den ihyası için üzerinize düşen 
sorumluluğu yüklenin, soykırımın yarat-
tığı tahribatın giderilmesi için gerekli 
adımları atın, bu adımları atın ki, insan-
lığa dair içimizde yaşattığımız son kırın-
tıları da yitirmeyelim." DHA 

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Endüstri Mühendis-
liği’nden mezun olan üniversiteye girdiği 
günden itibaren dağcılığa yönelen, bugüne 

kadar büyük bölümü dağcılık ve 1’i bilim kurgu içerikli 
10 kitap, 270’ten fazla makale yazan Haldun Aydın-
gün, bugüne kadar tırmanma tutkusundan vazgeç-
medi. İlk tırmanışını 1978’de Erciyes’te yaptığını, geçen 
42 yılda dağcılıktan vazgeçemediğini ifade eden Aydın-
gün, “Türkiye’de genç nesilden çok iyi dağcılarımız var. 
Fiziksel olarak onlarla yarışmam mümkün değil ve 
böyle bir iddiam yok. Bu işi 42 yıldır sürdüren ve daha 
epey sürdürmeye niyetli biri olarak, özellikle yaşlanan 
insanlara anlatacak bir sürü hikayem olduğunu düşü-
nüyorum” dedi. 

Dağ hikayeleri beni etkiledi  

Halen Avcılar'da bulunan Haldun Aydıngün, nesil ola-
rak araştırma- macera tutkusu ile insanların bir yerlere 
gittiği Julian’ın hikayelerini okuyarak büyüdüğünü, 
bunun yanı sıra emekli komando tümgeneral amcası 
Reşit Aydıngün’ün anlattığı dağ hikayelerinden etkilen-
diğini belirterek, şöyle dedi: “Babam da dağa çıkmış-
tırmanmış, kayak yapmış, bir insandı. Onların 
hikayeleri sizi de etkiliyor. Belli bir yaşa gelince kamp 
yapmak, dağlara gitmek, o maceraları yaşamak istiyor-
sunuz. O gündür başladı, bitmedi bu heyecan. Çok 
yoğun çalıştığım dönemlerde de dağcılık yaptım. Me-
sela yurt dışına bir seyahat yaptığımda sona bir iki gün 
ekleyip tırmanışa gidiyorum. Bunu yapıyor olmak için 
yoğun çalışıyor olmanın sakıncası yok. Yeter ki siz 
kendi kafanızdan ‘Bu işe vakit ayıracağım, sürdürece-
ğim’ diye bir plan yapın. İnsan vücudu hareket etmek 
üzere yaratılmış. Eğer hareket ettiremezseniz çok mut-
suz oluyorsunuz. Dağa 
çıkarken oksijen azalıyor, 
kalbiniz hızla atmaya baş-
lıyor. Aslında bunlar kötü 
şeyler değil. Özellikle do-
ğuştan gelen bir kalp has-
talığınız yoksa bu 
kalbimizin sağlığını çok 
arttırıyor. Vücudunuzdaki 
kemik yoğunluğundan 
tutun, kan dolaşımına 
kadar her şey düzeliyor.”

SOYKIRIM ICIN 
OZUR DILEYIN!

RUSYA'NIN Ankara Büyükelçisi Alek-
sey Yerhov ise, konuyla ilgili olarak 
şunları söylemişti: 
"Rusya’da olduğu gibi Türkiye’de de 
ortak tarihimizdeki olaylar etrafında 
çok sayıda önyargı, mit ve efsane mev-
cut. Bunlar da geçmişe ilişkin vizyona 
bağlı olarak sıklıkla günümüz gerçekle-
riyle ilgili algılıyı doğrudan etkiliyor. 
Örneğin, 19. yüzyıl Kafkasya Savaşı 
sonucu Çerkeslerin Kuzey Kafkas-
ya’dan Türkiye’ye “göçü”. İstanbul 
Başkonsolosu olduğum sırada, bir 
dönem, Kafkasya Savaşı’nın bitiş yıl-
dönümü ile ilgili neredeyse her gün bi-
namız önünde Rusya karşıtı 
protestolar düzenlenirdi. Sloganlar 
açıkçası rahatsız ediciydi, “Rusya katil, 
Kafkasya’dan defol” türünden. Ayrıca 
Rusya yönetimine yönelik doğrudan 
hakaretler vardıBu gösterilerin organi-
zatörleri ve katılım-
cıları ile çok 
konuştuk, 
tartıştık. 

Bunun neticesinde de tüm bunların, ta-
rihi süreçte yerleşmiş önyargılardan 
kaynaklandığını görmüş olduk. Bu 
oturmuş ön yargılara göre Rusya, top-
raklarını genişletmeyi ve ‘etnik temizlik’ 
gerçekleştirmeyi takıntı haline getirmiş; 
barışçıl komşuları olan Çerkesler ve 
Şapsığlar gibi halklara saldırıp onları 
yurtlarından eden kötü ve saldırgan bir 
ülke. Şimdi de Türkiye’de birileri bu 
güzel efsaneye inanmak istiyor, özel-
likle de (zamanında) gerçekten acı çek-
miş olan ve anılarını yeni nesillere 
aktaranların torunları. Bu bir yandan 
‘düzgün çizilmiş’ bir tablo, ancak farklı 
bir açıdan bakıldığında her şeyin bu 
kadar basit olmadığı görülüyor. Ne-
dense bu tabloya uymayan diğer tarih-
sel gerçekleri aklına getiriyorsun ve 
aniden her şey siyah beyaz değil renkli 
çıkıyor ve artık hiçbir şey basit değil. 
Misal, tüm refahı; akınlar, cinayetler, 

yağmacılıklar ve köle ticareti üzerine 
kurulan komşularla yan yana ya-

şamanın Rus köyleri için ne 
demek olduğunu düşünen 

oldu mu? Her ay, her 
hafta ve her gün bu “ba-
rışçıl” dağlıların gelerek 
erkekleri öldürüp kadın 
ve çocukları esir aldığını 
hatırlayan var mı?" 

ERKHOV NE DEMİŞTİ? 

Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, İran'da meydana gelen ve Van’ın Başkale İlçesi’nde 9 kişinin ölümüne neden olan depremle ilgili konuştu. Dr. Gündoğdu, can 
kaybının derme-çatma malzemelerle yapılan konutlardan kaynaklandığını belirterek, bu depremin Kuzey veya Doğu Anadolu Fayı ile ilgisi olmadığını söyledi

 
Gündoğdu; 

“5 köyde hasar var.  
Bunların çok  

yakınından Başkale 
 fayının geçtiğini  

anlıyoruz”

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesindeki 
dağlarda 42 yıldan bu lara tırmanışlar 

gerçekleştiren, bu konuda 10 kitap yazan 
Haldun Aydıngün (62), “Matematiksel olarak 

herkes bir şekilde yaşlanıyor. Ancak, ihti-
yarlaşmaya bir şekilde karşı çıkmak lazım. 

Ben ihtiyarlamayacağım” dedi
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İran hükümeti, yeni tip 
koronavirüsün yayılma-
sını önlemek amacıyla 
birçok eyalette eğitime 
ara verdi, sınavları  
erteledi, türbeleri ve  
müzeleri ziyarete kapattı 

İ ran hükümeti, ülkede 43 kişiye bulaşan 
ve 8 kişinin ölümüne neden olan yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayıl-

masını önlemek amacıyla birçok eyalette eği-
time ara verdi, sanatsal faaliyetleri erteledi, 
türbeleri ve müzeleri ziyarete kapattı. Sağlık 
Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya 
göre, 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilme-
siyle ülkede vaka sayısı 43, ölü sayısı da 8'e 
çıktı. Cihanpur, yeni vakaların yedisinin Kum, 
dördünün Tahran, ikisinin Gilan, birinin 
Merkezi ve birinin de Mazenderan eyaletinde 
tespit edildiğini söyledi. Ülke genelinde mü-
zeler ziyarete kapatıldı, sınavlar ertelendi. 
Merkezi, Hemedan, Zencan, Elburz, Kürdis-
tan, Mazenderan, Gülistan, Kazvin, Gilan, 
Erdebil, Tahran, Kirman, Kum, Simnan, 
Doğu Azerbaycan, Loristan ve Batı Azerbay-
can gibi eyaletlerde okullar ve üniversiteler 
tatil edildi. Eyaletlerin bazılarında eğitime 2 
gün ara verilirken, bazılarında da okullar 
hafta sonuna kadar kapalı olacak. Başkent 
Tahran’da dışarı çıkanlar, Kovid-19'dan ko-
runmak için maske ve eldiven kullanmaya 
başladı. Kentin en kalabalık yerlerinden biri 
olan Veli Asr Meydanı’ndaki yoğunluğun az 
olması dikkati çekiyor. Metrolardaki yoğun-
luğun da normal zamanlara göre azaldığı ve 
daha önce yer bulunamayan vagonların boş 
olduğu göze çarpıyor. Eczanelerde dezen-
fekte edici jel, maske ve benzer ürünler ise  
bulunamıyor. 

Ücretsiz maske dağıtılıyor 

Sağlık Bakanlığı, halka ücretsiz maske dağıtı-
lacağını ve bunun için maske üreten fabrika-
ların 24 saat tam kapasiteyle çalışacağını 
açıkladı. Virüsün bu ülkedeki ana merkezi 
olan Kum kentinin karantinaya alınmasıyla 
ilgili herhangi bir karar alınmazken, buradaki 
türbeler ziyarete kapatıldı. Kentteki din 
adamlarının bazıları bu karara itiraz etti. 

Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve 
test sonuçları negatif çıkan Tahran İl Meclisi 
Başkanı Muhsin Haşimi de vaka sayısının 
artması halinde başkent Tahran’ın karanti-
naya alınabileceğini söyledi. Tahran Beledi-
yesi, aralıksız olarak toplu taşıma araçları ve 
metro vagonlarını dezenfekte etmeye devam 
ediyor. Sağlık Bakanı Sait Nemeki, Kum ken-
tinde hayatını kaybedenlerden birinin iş 
adamı olduğunu ve ticaret amacıyla Çin'e 
gidip geldiğini söyledi. Nemeki ayrıca Kovid-
19'u, ulusal seferberlikle yeneceklerini ve 
halktan kendilerine destek vermesini istedi. 
Hamaney dış güçleri işaret etti 
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisin-
den yapılan açıklamaya göre, İran lideri, bu 
sabah bir grup din adamı ile görüşmeler 
yaptı. Görüşmede seçimler ve yeni tip koro-
navirüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Ha-
maney, düşman olarak nitelendirdiği ABD ve 
İsrail'in, "İran'ın muhtelif temellerine darbe 
vurmak amacıyla komplo hazırladığını" ileri 
sürdü. Hamaney, "Düşmana karşı darbeyi 
vurmak için hazır olmalıyız." ifadesini kul-
landı. Yabancı basının İran'daki parlamento 
seçimlerine yönelik kara propagandayı aylar 
öncesinden başlattığını belirten Hamaney, se-
çimlerin yaklaşmasıyla bu propagandanın da 
arttığını savundu. Hamaney, "Yabancı basın, 
virüsü bahane ederek halkı seçimlere katıl-

maktan vazgeçirmeye çalıştı. Bunu fırsata 
dönüştürmekten geri kalmadılar. İran, seçim-
lerde düşmanın propagandasını ve fırsatçılı-
ğını boşa çıkardı." görüşlerini paylaştı. 
Düşmanların İran'da seçimlere karşı oldu-
ğunu belirten Hamaney, buna rağmen halkın 
seçimlere yoğun katılım gösterdiğini ifade 
etti. 

İranlılara ülkeye giriş yasağı geldi 

Bu arada, Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) nedeniyle İran vatandaşlarının Irak'a giri-
şini engelleyen kararın süresini uzattı. 
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya 
göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, komşu 
ülke İran'da ölüme sebebiyet veren koronavi-
rüsün ülkeye sıçramasının önüne geçilmesi 
için ilgili bakanlarla bir toplantı gerçekleştirdi. 
Abdulmehdi'nin, "İran vatandaşlarının hiçbir 
sınır kapısından Irak'a girişine izin verilme-
mesi" yönünde aldığı kararın süresini uzattığı 
kaydedilen açıklamada, giriş yasağının ne 
kadar uzatıldığına ilişkin bilgi verilmedi. 
İran'dan dönen 911 kişi karantinada 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık 
Bakanı Saman Berzenci, yaptığı açıklamada, 
son 3 gün içinde İran'dan dönen toplamda 
911 kişinin karantina altına alındığını söyledi. 
İran ve Irak arasındaki 8 gümrük kapısından 
biri olan Süleymaniye vilayetindeki Başmak 

Sınır Kapısı Basın Sorumlusu Muhtar Hacı 
Ali de İran'dan dönen Irak vatandaşlarına, 
IKBY İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlıkla-
rının talimatları doğrultusunda sınırda gerekli 
tıbbi işlemlerin uygulandığını ifade etti. Ali, 
Irak vatandaşlarının ayakta muayene edildik-
ten sonra her ihtimale karşı Süleymaniye kent 
merkezindeki hastaneye nakledildiklerini kay-
detti. Şubatın 20'sinden sonra ise Başmak 
Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkeye dönen 380 
Iraklının karantina altına alındığını aktaran 
Ali, koronavirüsün sıçramaması için söz ko-
nusu vatandaşların gözetim altında tutuldu-
ğunu belirtti.

PAZARTESİ 24 ŞUBAT 2020 11DIŞ HABERLER

BULGARİSTAN’IN eski sa-
vunma bakanlarından Ge-
neral Hristo Lukov’un 

ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenle-
nen meşaleli etkinlik bu yıl savcılık ve 
belediyenin müdahalesi sonucu sınır-
landırıldı. Sofya’da geniş güvenlik ön-
lemleri alan polis, ırkçı milliyetçilerin 
kent merkezindeki Ulusal Kültür Sa-
rayı (NDK) meydanında toplanmala-
rını engelledi. Yüzlerce polis, BNS 
üyelerinin meydana girişlerini yasak-
ladı. Meşaleli etkinliğin yasaklanması 
nedeniyle göstericiler, General 
Lukov’un öldürüldüğü Sofya’daki 
evin önünde toplanarak askeri marş-
lar eşliğinde çelenk ve çiçek bıraktı. 
Avrupa’nın birçok ülkelerinden gelen 
dazlak ve aşırı milliyetçi örgüt temsil-
cileri general Lukov’un evinin önünde 
kurulan kürsüde konuşma yaptı. Ko-
nuşmacılar Avrupa’daki tüm milliyet-
çilerin artık birlik içinde olduklarını 
öne sürdü. Bu arada “Lukovmarş” 
karşıtlarının da Sofya’da düzenlediği 
diğer bir gösterinin katılımcıları, Bul-
garistan’ın ırkçıların meydan okuya-
bileceği bir ülke olmadığını belirtti. 

Nefret dilini destekliyor 

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da 17 
yıllık bir aradan sonra “Lukovmarş” 
gibi antisemitizm, tahammülsüzlük 
ve nefret dilinin ifade bulduğu bir et-
kinliğin engellendiğini bildirdi. Ba-
kanlığını yazılı açıklamasında 
“Neonazi ve aşırı milliyetçilerin faali-
yetinin nefret dolu etkinliği engel-
lendi” diyerek “kin ve nefret kusan 
ayrımcılık taraftarların emellerine ula-
şamadıklarını” bildirdi. Açıklamada, 
şu ifadelere yer verildi: “Umarız, Lu-
kovmarş taraftarları, eylemlerinin sa-
dece Holocaust’un masum 
kurbanların anısına zarar vermekle 
kalmadığını, Almanya’daki Ha-
nau’daki yabancı düşmanı sosyopat 
katiline benzer, radikalleşmiş taraftar-
lara destek vereceklerini anlamışlar-
dır.” Bulgaristan Cumhuriyet 
Başsavcılığı da BNS örgütünün siyasi 
örgüt olarak sahip olduğu kaydının 
kütükten silinmesi için girişimlerde 
bulunuldu. 

General Lukov kimdir? 

Bulgaristan'da, neofaşizmin en büyük 
ilham kaynağı olarak gösterilen Ge-
neral Hristo Lukov, 1935-1938 yılla-
rında Savaş (Savunma) Bakanlığı 
yapmıştı. Lukov, daha sonra ülkedeki 
aşırı sağcı gençleri seferber edip Bul-
garistan Ulusal Lejyonlar Örgütünü 
kurarak ülkede faşist ideolojinin yayıl-
masında rol oynamıştı. Lukov, Bulga-
ristan Komünist Partisi'nin 
görevlendirdiği iki kişi tarafından 13 
Şubat 1943'te kızının gözü önünde 
evinde kurşunlanarak öldürülmüştü.

FRANSA’DA bir adam, 
1980-1990 yılları arasında 
sınırlı sayıda üretilen Fer-

rari F40 modeli spor aracın motoru 
alev alınca, balkondan bahçe hortu-
muyla söndürmeye çalıştı. O anlar 
sosyal medyada yoğun ilgi gördü. 
Olay, Fransa’nın Monaco’nun ünlü 
semti Monte Carlo’da meydana 
geldi. 1980-1990 yılları arasında sa-
dece 1311 adet üretilen Ferrari F40 
modeli spor arabanın motorunda 
çıkan yangın sonucu araç alev aldı.

Bulgarlar şaşırdı!

Ferrari alev  
alev yandı 

ROMA’DAKİ Yabancı Basın Derneği’nde ga-
zetecilerin sorularını yanıtlayan aşırı sağ-
daki parti Lig’in lideri Matteo Salvini, 
eylülden beri görevde olan, Giuseppe Conte 
liderliğindeki popülist-merkez sol koalisyon 

hükümetini hedef aldı. Libya’da ülkesinin 
artık nüfuzu olmadığına ilişkin açıklamaları 
hatırlatılan Salvini, “Libya meselesinde 
İtalyan girişimciler ve İtalyan kurumları bir 
kez daha hükümetimizin seçiminin bedelini 

ödüyor. Serrac’la buluşuyorlar, ‘Serrac’la-
yız’ diyorlar, Hafter’le buluşuyorlar ‘Haf-
ter’le birlikteyiz’ diyorlar. Fransızlar, Türkler, 
Almanlar, İngilizler ise seçimini yaptı, ama 
(Giuseppe) Conte liderliğindeki (Luigi) Di 
Maio, (Matteo) Renzi, (Nicola) Zingaretti 
hükümeti halen eski kafadalar; bir orada, 
bir buradalar. Bir öyle bir böyle yaparak 
herkesin gözünde güvenilirliğinizi kaybedi-
yorsunuz,” diye konuştu. Kendisinin şu an 
hükümette olması halinde Libya konusunda 
nasıl bir tutum izleyeceğine ilişkin bir so-
ruya da Salvini, Başbakanlığını Fayiz es-
Serrac’ın yaptığı Libya Ulusal Mutabakat 
Hükümeti’ni (UMH) işaret ederek, “Orada 
meşru bir hükümet var mı? Ben yasal ola-
rak tanınan hükümetin temsilcisiyle; İçişleri 
Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Başbakanı ile 
görüşüyordum hükümetteyken,” diye yanıt 
verdi. 

Türk ordusu oradaysa hata bizim 

Ocak ayı başında Başbakan Giuseppe Con-

te’nin, Roma’da Serrac’dan önce Libya'nın 
doğusunu kontrol altında tutan General Ha-
life Hafter ile görüşmesini de eleştiren Sal-
vini, “İtalya Başbakanının, Chigi’de 
(Roma’daki başbakanlık sarayı) Libya Baş-
bakanı’ndan önce Libya havaalanını bom-
balayan kişi ile görüşmesi gerçekten çok 
sürrealdi. Doğal olarak sonrasında Libya 
Başbakanı Serraj da aynı gün planlanan gö-
rüşmeyi iptal etti,” dedi. Başbakan Conte ve 
Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun, Türkler 
de dâhil Libya meselesinde pek çok muha-
tabıyla son haftalarda görüşmeler gerçek-
leştirdiği anımsatılan Matteo Salvini, 
“Onlarca uluslararası toplantı da yapsan ne 
yazık ki uluslararası alanda güvenilirliğinizi 
kaybettiğinizde işler daha da karışır ve 
bunun tamiri için zaman gerekir. Bugün, 
Libya’da ne yazık ki kimse için güvenilir bir 
muhatap değiliz. Türk ordusu çok daha 
uzaktan buraya, İtalya’nın önüne kadar geli-
yorsa, İtalya kendi işini yapmamış demek-
tir,” ifadelerini kullandı. DHA

İtalya eski Başbakan Yardımcısı ve hâlihazırda ana muhalefet lideri Matteo Salvini, İtalya’nın Libya’da, hem Serrac hem 
de Hafter’in yanında yer alıp güvenilirliğini yitirdiğini öne sürerek, "Fransızlar, Türkler, Almanlar, İngilizler ise seçimini 

yaptı" dedi ve sadece oradaki meşru hükümetle görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi
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Üyelerinin çoğunluğunu ırkçı 
ve aşırı milliyetçilerin oluştur-
duğu Bulgaristan Ulusal Birli-

ğinin (BNS) üyeleri 13. kez 
başkent Sofya’da “Lukov-

marş” olarak adlandırdıkları 
meşaleli gösterisini düzenledi

İSRAİL askerlerinin, abluka altın-
daki Gazze Şeridi'nin güney sını-
rında açtığı ateş sonucu bir 

Filistinli şehit oldu, üç Filistinli yaralandı.  
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İs-
rail askerleri Abasan beldesinin doğusun-
daki sınır telleri yakınında bulunan iki 

Filistinliye ateş açtı. Söz konusu Filistinliler-
den biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. 
Askerler daha sonra, şehit olan ve yarala-
nan kişileri almak isteyen Filistinli gençlere 
de ateş açtı. Olayda iki Filistinli daha ayak-
larından vurularak yaralandı. Filistin Sağlık 
Bakanlığı yaralıların durumuna ilişkin açık-

lama yapmadı. Öte yandan, İsrail ordusun-
dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeri-
di'nin güney sınırında iki Filistinliye ateş 
açıldığı ve bu kişilerin vurulduklarının göz-
lendiği ifade edildi. Hedef alınan Filistinlile-
rin sınırda patlayıcı yerleştirdikleri iddia 
edilen açıklamada, detay bilgi paylaşılmadı.

İsrail zalimliğe devam ediyor

IRAN KIRMIZI 
ALARM VERDI

Irak'ın koronavirüse 
karşı tedbirleri 

Irak, 20 Şubat'ta, yeni tip koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapatmış, gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu. Aynı za-manda, Bağdat yönetimi, Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilme-yeceğini belirtmişti. IKBY İçişleri Ba-kanı Rebivar Ahmed de dün yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı va-tandaşların 14 gün boyunca tıbbi gö-zetimde tutulacağını bildirmişti. DHA 

İtalyanlar Libya nedeniyle öfkeli



 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

K A M P F A
L A L E T L T
C R A L

K E N T L E M E K
K V

C E N N E T K U U
E T Y E N
L S E K A N S L
E L A A H U
P A P A A N L K
N L O D

B E R A B E R L K
A T M A V
H K L B A Z P
T A A M L A L E

7 5 4 2 9 8 6 3 1
9 2 3 7 1 6 8 5 4
8 1 6 4 3 5 9 7 2
1 3 7 8 4 9 2 6 5
4 8 5 1 6 2 7 9 3
2 6 9 5 7 3 1 4 8
3 7 1 6 8 4 5 2 9
5 4 8 9 2 7 3 1 6
6 9 2 3 5 1 4 8 7

8 2 9 3 6 1 5 4 7
1 5 6 9 4 7 8 3 2
7 3 4 5 2 8 6 1 9
2 8 1 6 9 5 3 7 4
9 4 3 7 8 2 1 5 6
5 6 7 1 3 4 9 2 8
6 9 5 4 7 3 2 8 1
3 7 2 8 1 6 4 9 5
4 1 8 2 5 9 7 6 3

4 9 6 7 5 2 8 3 1
3 1 2 8 9 6 5 7 4
8 5 7 4 1 3 2 9 6
2 6 3 9 4 8 1 5 7
5 4 8 3 7 1 9 6 2
9 7 1 2 6 5 3 4 8
1 3 5 6 2 4 7 8 9
6 8 9 1 3 7 4 2 5
7 2 4 5 8 9 6 1 3

A K M M A P A
R A D K A L Y
A R A Z M E A L
K A R A K A V Z A
K E N E F N

T U H S L A H
L A V E H A V A

P N A L M U M
L E R E R

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

H Z T E H takat K Dah D D B K V
J U D O E K S E R Rahat A S U D E E S E M E A
R R A B K R O P V A H Y A Z

H A C "... S A M S E N E V S A H Z
F U L Y A Ö Z C A N S E R H A T Ö Z C A N

Y E N Feza Ö S E K T E U Ab S U
D U N E T R S A P T E S

V A A Z N C E O N
F A Y A T O M A L S A Y

S M Y A A L K L H
U H O T O K A R L P O M

M E K Â N P A Süt A U A M A T H A
A H A R T E R R A H N E K A L T A K
B Lahza O Y U M C S M S S L L

T R A D H A N M L A K A P R A D E
B A L N A Z O K Y E N C M S E L

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

 

  

BULMACA

takat

Dah

Rahat

"...

Feza
Ab

Süt

Lahza

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

P Y N U K O Z A
A A E L L A H R
T Y Ç Ç M A U L Ç U R O
A E A A Y B Z A R T M
K M N R A R T R M A K
U Y A O S A A
R D E A R J T Ü P Ü S
A C P E Y A L E
N Y E V E B E K Ü Y Ü B
D E P O Z T B E L F
E N S R A H T O P U Z
R R E Ç T L D N E M

 AHIR
 ALGI

 ARAÇLI

 AYRI

 EPEY

 GAGA

 GREV

 HURMA

 MORG

 ORUÇLU
 PAÇA

 YAYIM

L

A T

 AHU
 ELA

 LALE
 LAZA

 UYSAL

5 9
8

8 6 4
3 9 5

4 1 7
5 1 8

1 6 8 4 5
6

9 2 5 7

2 3 1 7

7 4 5 8 6
9 3

7 2
7 1 8

6 7 2
8 9

1 6

4 7 5 1
2 9 5
4 9

2 3 4
5 1

6 8
3 7 9
8 1 2
4 6

 

Klasik Kare

Sudoku | Kolay

Sudoku |

Sudoku | Zor

12 PAZARTESİ 24 ŞUBAT 2020

ÇÖZÜMLER



KÜLTÜR-SANAT 13PAZARTESİ 24 ŞUBAT 2020

90 'lı yılların ortalarından itibaren rap
müzikle haşır neşir olan ve yaptıkları
şarkılarla isimlerinden sıkça söz etti-

ren Naci berktaş ve Lewo, damga'ya konuştu.
bitti artık bu Fasıl isimli şarkılarına klip çeken ve
rap müziğin isyankar tarafını ortaya koyan ikili,
müzikle birlikte gündemdeki sıkıntıları dile getir-
mek ve halkın yaşadığı sorunlara tercüman olmak
istediğini söyledi. 20 yıldır dostu olan Lewo ile bir-
likte bu yolda çıkmaktan mutluluk duyduğunu an-
latan berktaş, “ben biraz daha deneysel
çalışıyorum. ben de biraz caz, blues gibi vokal-
lerde var. Mesela 2002 yılında bir grup kurduk
son zamanlarda da 4-5 yıldır da Levo ile çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. rap'in farklı tarzlarını beğe-
niye sunuyoruz. bitti bu Fasıl şarkısında rap
müziğin gerçek tarafını protest tarafını ortaya koy-
duk. rap bana göre politiktir, protest bir tarzdır.
rap size bir sayfa değil kitap sunar. 3 dakikalık bir
şarkıda pop ise 4 mısrayı tekrarlarsınız ama rap
de satırlarca şeyi anlatabilirsiniz” dedi.

Baba rapçiler

rap müzikle kendini ifade ettiğini anlatan berktaş,
“Kendi adıma benim hayatımdaki boşluğu rap
dolduruyor. Kendimi ifade etme yöntemini rap
sağladı. evliyim, iki çocuğum var, özel sektörde

yöneticilik yapıyorum. rap  müziği seviyorum”
diye konuştu. Kendisinin de evli ve iki çocuk ba-
bası olduğunu anlatan Lewo ise “bize baba rapçi-
ler diyebiliriz. düzgün bir aile hayatımız var.
Çoğunun aksine o yaşantıyı duruşu kırmak adına
da örnek teşkil edecek adamlar arasındayız. rap
daha marjinal bir kitlenin elinde görünse de biz
bildiğiniz Türk aile yapısına uygun insanlar olarak
rap yapanlarız. Yani insanların bildiği popüler rap
müziğin dışında bir çizgideyiz. Günlük hayatın
içinde ailesiyle ilgilenen insanlarız. Vaktimizin
müziğe gitmesi hoşuma gidiyor” ifadelerini kul-
landı. 

Rap protest olmalıdır

rap müziğin protest olması gerektiğini anlatan
berktaş, “Ülkemizde ifade edilmesi gereken bir-
çok sorun var. bunun rap ile müzikle hissedilmesi
bizim için çok değerli ve önemli bir nokta. artık
Türkçe rap farklı bir yere evrildi ama bu hoşu-
muza gitmiyor. Çünkü hep uyuşturucudan, kadın-
lardan, sokağın özenti yanlarından bahseden bir
müzik olmaya evrildi. biz bundan çok memnun
değiliz. biz bu müzikle ülkedeki birçok problemi
eleştirmek taraftarıyız. Müzikte çeşitliliğe varız
ama her rapçi protest ruhu yaşatmalı” dedi.
TaYLaN daŞdÖĞeN

Rap müziğin iki duayen
ismi Naci Berktaş ve

Lewo, Bitti Artık Bu Fasıl
(BBF) isimli şarkılarıyla

müzik dünyasında 
protest bir ses oluyor.
Her ikisi de evli ve iki

çocuk babası olan isimler,
kendilerine 'baba

rapçiler' derken; “Biz rap
müzikle beraber 
söylenmeyenleri 

söylemek, sıkıntıları 
anlatmak istiyoruz”

diyor

Bitsin artık
Bu fasıl!

Yaptıkları son şarkıyı geniş mecralara duyuramamak-
tan yakınan berktaş ve Lewo, “bizim son yaptığımız
şarkı bitti bu Fasıl. biz ona bbF diyoruz. bu şarkımız
gerekli yerlerden gerekli desteği alamadı. insanlar bu
şarkıyı radyolarında çalmakta korkuyorlar. ama uyuş-

turucu içerikli kadını aşağılayan şarkıları çalıp, ülke
problemlerini irdeleyen bir şarkıyı çalmamalarını
benim aklım almıyor bunu kabul edemiyorum.  en
son bitti bu Fasıl diye bir şarkı yazdık. Sözleri kendi-
miz yazıyoruz. benim olayım gözleme dayalı. Zeytin-

burnu'ndan acıbadem'e gidiyorum her gün. halkın
içindeyim. insanların suratlarını görünce bir şeyler
yazasın geliyor. Üstüne akşam eve gidip haber izledi-
ğinizde her şeyi görüyorsunuz. Kimse mutlu değil ve
biz de bunu dile getiyoruz” şeklinde konuştu.

insanlar şarkılardan korkuyor

Tarihi kilise
resTore edİldİ

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 19'uncu yüzyılda inşa edilen Muzadere Kilisesi restore
edildi. Karadeniz'de turistlerin doğa içerisinde ulaşım sağlaması hedeflenen Yeşil Yol

Projesi’nin de güzergahında yer alan asırlık kilise, turizme kazandırıldı
MeSudiYe ilçesindeki Muzadere
Yaylasında 19'uncu yüzyılda inşa
edilen dirtdörtgen planlı,tek nefli

olan kilise geçen sürede tahrip oldu. Kültür ve
Turizm bakanlığı tarihi kilisenin restorasyonu için
çalışma başlattı. hazırlanan proje Kültür Varlıkla-
rını Koruma bölge Kurulu'nun onayının ardından
uygulanarak kilise restore
edildi. doğu Karadeniz Pro-
jesi (dOKaP) bölge Kal-
kınma idaresi
başkanlığınca sürdü-
rülen ve Karadeniz'de
9 ilin yaylalarını birbi-
rine bağlayacak 2 bin

600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi
güzergahında yer alan kilise turizme kazandırıldı.

Çok fazla tahrip edilmişti

Ordu Kültür ve Turizm Müdürü uğur Toparlak, ta-
rihi Muzadere Kilisesi'nin dikdörtgen planlı, tek
neftli olduğunu belirterek "Kilisenin doğu cephe-

sinde geniş bir apsis yer alıyor. bu
kilisenin

19'uncu yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Oldukça
tahrip edilmiş bir durumdaydı. Ordu Valimiz Sed-
dar Yavuz’un desteleriyle kültür katkı payı ödene-
ğinden kilisenin restorasyon projesi yapıldı.
Proje, Kültür Varlıkları bölge Kurulu’ndan onay-
landıktan sonra aslına ve projesine uygun olarak
tamamlandı. Tarihi kilise aynı zamanda yaylaları
birbirine bağlayan Yeşil Yol Projesi’nin güzerga-
hında yer alıyor. bu nedenle kilisenin, turizme ka-

zandırmış olması çok önemliydi, yerli ve
yabancı turistler tarafından ki-

lise ziyaret edilebile-
cek” dedi. dha

Kitap festivali
kapılarını açtı
Çanakkale'nin Biga Belediyesi ve Biga İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen
'Biga Kitap Festivali'nin açılışı yapıldı. 1 Mart
tarihine kadar açık kalacak festivalde birçok
ulusal ve yerel yazar okurlarıyla buluşacak

bigA Kitap Festivali’nin açılışı Ata-
türk Kültür Merkezi’nde protokol
konuşmalarının ardından kitap

okuma etkinliğiyle başladı. Açılışa Çanakkale
Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa
Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan,
Meclis üyeleri, yazarlar ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından
konuşan Belediye Başkanı Bülent Erdoğan,
"Biga'daki kitabevleri ile birlikte, İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğümüz iş birliğiyle hazırladığımız
Biga Kitap Festivali’miz bugün kapılarını açı-
yor. 9 gün sürecek olan festivalimize 28 yazarı-
mız katılacak, 24 yayınevi stant açtı, 14
söyleşimiz ve 23 imza programımız olacak.
Bugün 3 yazarımız kitapseverlerle buluşacak.
Daha sonra Gönen ilçemizden öğretmen ve
yazarımız Salim Nizam, oyuncu ve yazar Ba-
hadır Yenişehirlioğlu ve ‘yaşamın kaynağı sev-
gidir’ diyen Bircan Yıldırım kitapseverlerle
buluşacak. Elbette ki kitaplar hayatımızın ol-
mazsa olmazlarıdır. Kitap aklın ilacı ve ruhun
gıdasıdır. Kitapseverlerin buluşma noktası ola-
rak ifade ettiğimiz Kitap Festivalimizin hayırlı
olmasını diliyorum. Çocuklarımızın, öğrenci-
lerimizin, gençlerimizin ve halkımızın yoğun
katılımıyla dopdolu güzel bir kültürel etkinlik
olacağına inanıyorum. Sözlerimi Türk Edebi-
yatı’nın önemli temsilcilerinden, büyük düşü-
nür Cemil Meriç’in, kitabı bir hazine olarak
gördüğü tanımlamasıyla bitirmek istiyorum.
'Oku! Medeniyetimiz bir kitap ve kalem mede-
niyetidir. Kitap; istikbale yollanan mektup,
smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkür”
dedi.

Millet Kütüphanesi sözü verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde hizmet
vermeye başlayan Millet Kütüphanesi’ni ziya-
ret ettiklerini belirten Başkan Erdoğan,
"Biga’mız için birtakım temaslarda bulunmak
üzere olduğumuz Ankara’da açılışını Cum-
hurbaşkanımızın yaptığı Millet Kütüphane-
si’ni ziyaret ettik. Biz tüm kitapseverlere ve
gençlerimize mutlaka Millet Kütüphanesi’ne
gitmelerini tavsiye ediyorum. Biz de Milli Eği-
tim Müdürümüzle görüşerek Biga Belediyesi
ve İlçe Milli Eğitim iş birliğinde okullarımızda
ilk üç başarılı öğrencimizi Biga Belediyesi ola-
rak hem Anıtkabir hem de Millet Kütüphane-
si’ne götürmenin sözünü veriyoruz. Hayırlı
uğurlu olsun. Tüm kitapseverlerin, çocukları-
mızın ve gençlerimizin Kitap Festivalimizden
fayda sağlamalarını temenni ediyorum” diye
konuştu. DHA

Mutfağın yıldızı
Şef Mehmet

nişAntAşı’nın buluşma noktası
haline gelen, eşsiz lezzet durağı
St. Regis İstanbul’un Executive

Şefi Mehmet Faruk Yardımcı oldu. Nişanta-
şı’nın kalbinde yer alan St. Regis Brasserie,
mutfağını şef Mehmet Faruk Yardımcı’ya
emanet etti. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Mutfak Sanatlar Akademisi’nden mezun
olan Mehmet Faruk Yardımcı, 2010-2019 yıl-
ları arasında yurt içi ve dışında Marriott In-
ternational bünyesindeki birçok lüks otelde
geniş bir deneyim elde etti. Dünyaca ünlü
Chaîne des Rôtisseurs 15. Genç Şefler Yarış-
ması’nda Merit madalyası ve Marriott Inter-
national sevis mükemmelliyeti sertifikası
kazanan Yardımcı, aynı zamanda Marriott
International içerisinde “5 Yıldız Bölge Yö-
neticisi” ve “Yılın Lider Chefi” ödüllerine de
layık görüldü. Faruk Yardımcı, kariyeri bo-
yunca İngiltere, Almanya, Dubai, Abu Dhabi
ve Kazakistan gibi farklı coğrafyalardan
edindiği gastronomik tecrübelerini, Nişanta-
şı’nın buluşma noktası olan St. Regis Brasse-
rie’de, Türk ve Dünya mutfağının
sentezlendiği zengin bir menü ile misafirlerini
gastronomik bir yolculuğa çıkarmaya hazır.

Asil yalan olmayacak
Tahribad-ı isyan
grubunun kurucula-
rından asil, arabesk

melodileri trap altyapısıyla bir-
leştiği yeni şarkısı "Yalan Ola-
maz" ile dinleyicilerin karşısına
çıkıyor. Sulukule’nin parlayan
yıldızlarından asil’in ‘’Yalan
Olamaz’’ şarkısında, yaşanmış
bir ilişkinin çözümlemesi ile
ilişkiyi devam ettirmek isteyen
tarafın çabaları işleniyor. Sözü

ve müziği asil'e ait olan şarkı-
nın müziği asil & Can Vatanse-
ver imzası taşırken,
düzenlemesi Can Vatansever
tarafından yapıldı. Yalan Ola-
maz’ın klibinin yönetmen koltu-
ğunda ise Cem Kılıç oturuyor.
asil – Yalan Olamaz bugün ba-
semode records etiketiyle tüm
dijital platformlarda yayında!
Video klibi ise basemode re-
cords YouTube kanalında.

Arabesk dünyasında yeni klip
ArAbeskin güçlü
sesi Cansever ve
Niyam Selami'nin

''Röllerdesin Sadece'' adlı düet
şarkısının klibi müzikseverlerle
buluştu. Cansever ve Niyam Se-
lami'nin ''Röllerdesin Sa-
dece'' adlı düet
şarkılarının klip çeki-
minde 40 Kişilik büyük
bir ekip çalıştı. Erkan
Nas ile birlikte Rufat
Shabanov, Enco Rasi-

mov ve Şevket Yalçın'ın yönet-
men koltuğuna oturmuş olduğu
klibin çekimlerinin bir bölümü
İstanbul, Taksim'de tamamlandı.
Diğer bölümleri ise Azerbaycan
ile birlikte çekim platosunda çe-

kildi. Yeni şarkının söz ve
müziği Cansever imzası ta-
şırken, aranjesini ise Enco
Rasimov yaptı. Şarkı video
klibiyle Cansever Official
youtube kanalında müzik
severlerle buluştu.
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Etnospor için  
işbirliği sözü

SÜPER Lig'in 23. haftasında Medipol 
Başakşehir bugün deplasmanda Çaykur 
Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çay-
kur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başla-
yacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt 
Çakır yönetecek. Turuncu-lacivertli 
takım, bu mücadeleyi kazanması ha-
linde haftayı 46 puanla lider kapatacak. 
Son iki maçını kaybeden Çaykur Rizes-
por'un ise 24 puanı bulunuyor. İki takım 
arasında ligin ilk yarısında oynanan 
mücadeleyi Medipol Başakşehir,  
5-0 kazanmıştı. Medipol Başakşehir'de 
kart cezalısı Enzo Crivelli, Çaykur Rizes-
por karşısında forma giyemeyecek. Tu-
runcu-lacivertli ekipte, tedavisi süren 
Robinho'nun da forma giymesi  
beklenmiyor.

Başakşehir  
zirve yarışında

EDİRNE'DE butik işleten Murat Şirmen, al-
dığı kilolardan kurtulmak için spor salo-
nuna yazıldı. Bu süreçte haltere olan ilgisini 
keşfeden Şirmen, 104 kilolayla başladığı sa-
londa 28 kilo verdi. Hocalarının da teşvi-
kiyle haltere yönelen Şirmen, 2018 yılında 
Ankara'da yapılan halter şampiyonasında 
rekor kırdı. Daha sonra davet edildiği Uk-
rayna'nın Kiev şehrinde kendi sıkletinde 
Dünya Şampiyonu olarak dikkatleri üzerine 
çeken Şirmen, son olarak İstanbul'da Ulus-
lararası Ağırlık Kaldırma Federasyonu 
(IPF) tarafından 16 Şubat'ta düzenlenen 
Powerlifting Türkiye Şampiyonası'nda da 
yine kendi sikletinde birinci oldu. 

Harçlardan yapılan halteri kaldırırdım 

Spora 12 yaşında babasının teşvikiyle başla-
dığını söyleyen Şirmen, üniversite yıllarına 
kadar çeşitli branşlarla ilgilendiğini belirtti. 
Şirmen, "Üniversite de 2 yıl güreş yaptım. 
Ondan sonra amcam sağ olsun bize harç-
tan 30 kiloluk halter yapmıştı evde. Her gün 
bin kere onu kaldırıyordum. Hemen hemen 
her gün onunla çalıştım. Sonrasında asker-
lik geldi, bıraktım. Askerden sonra antren-
man yapmadım" dedi. 
Askerden geldikten sonra aldığı kiloları ver-
mek üzere spor salonuna yazıldığını ve bu 

süreçte yeniden haltere ilgi duyduğunu kay-
deden Şirmen, "104 kiloya gelmiştim ve za-
yıflamaya karar verdim. Spor salonuna 
başladım. 1 ay çalıştım, koştuk, kardiyo 

yaptım, 28 kilo verdim. Ondan sonra halter 
daha fazla ilgimi çekmeye başladı ve haltere 
başladım. 1 yıl yaptım. Hocam beraber ça-
lışmamız gerektiğini söyledi. Bir süre daha 
devam ettim ve bıraktım. Sonra 2017 yı-
lında Çerkezköy'de müsabaka vardı. Onu 
seyretmeye gittim. Kaldırılan kiloları kaldı-
rabilirim diye düşündüm ve 2017 Ocak 
ayında yeniden çalışmaya başladım" dedi. 

Türkiye ve dünya şampiyonu oldu 

Son 3 yılda zayıflamak için yeniden başla-
dığı halter sporunda çeşitli yarışmalarda 
şampiyonluk aldığını söyleyen Şirmen, 
"2018'in 19 Mayıs'ında Ankara'da yarışma 
yapıldı. Orada Türkiye rekoru kırarak bi-
rinci oldum. O hırsla arkadaşların da teşvi-
kiyle çalışmaya devam ettim. 2019'un Ekim 
ayında Ukrayna'nın Kiev şehrindeki uluslar-
arası müsabakaya davet edildim. Orada da 
dünya şampiyonu oldum. En son geçen 
hafta 16 Şubat'ta dünyanın en büyük fede-
rasyonlarından IPF'in Türkiye şampiyona-
sında da birinci oldum. Şu anda çalışmaya 
devam ediyorum. Antrenmanlarda 175 kilo 
kaldırabiliyorum ama yıl sonuna kadar he-
defim 200 kilo. İnşallah o da olacak ve ba-
şaracağım. Allah sağlık verdikçe çalışıp 
başaracağım" dedi. DHA

SÜPER Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, bu 
akşam Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. 
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Sta-
dı'nda oynanacak karşılaşma, saat 
20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem 
Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde oynadığı 

son 7 maçta galibiyet elde edemeyen Ka-
sımpaşa, kötü gidişe Denizlispor karşısında 
son vermek istiyor. 
Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı 
son 12 maçta sadece 4 puan toplayabildi. 
Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı 

Kasımpaşa, ligde 16 puanla 17. sırada yer 
alıyor.Kasımpaşa'da Mame Thiam, sarı kart 
cezası nedeniyle karşılaşmada forma giye-
meyecek. İki takım arasında ligin ilk yarı-
sında Denizli'de oynanan müsabakayı 
Kasımpaşa, 1-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa’nın rakibi Denizlispor

KARETE HAKEMINE 
OLIMPIYAT DAVETI

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnos-
por Konfederasyonu tarafından An-
talya’da düzenlenen 3’üncü 
Uluslararası Etnospor Forumu’nda 
Pakistan ve Özbekistanlı mevkidaşları 
ile gençlik ve spor alanında işbirliği 
protokolü imzaladı. Gençlik ve Spor 
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, Dünya Etnospor Konfederas-
yonunca Antalya’da düzenlenen 
3’üncü Uluslararası Etnospor Foru-
mu’nda Pakistan ve Özbekistanlı 
mevkidaşları ile bir araya geldi. Bakan 
Kasapoğlu, ilk olarak Pakistan İslam 
Cumhuriyeti Eyaletler arası Koordi-
nasyondan Sorumlu Federal Bakanı 
Fehmida Mirza ile heyetler arası top-
lantı yaptı. Görüşme sonunda “Tür-
kiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuri-
yeti Eyaletlerarası Koordinasyon Ba-
kanlığı Arasında Gençlik ve Spor 
Alanlarında 2020-2023 Yılları İçin İş-
birliği Programı” imzalandı. 

Mutabakat imzalandı 

Bakan Kasapoğlu daha sonra Özbe-
kistan Cumhuriyeti Beden Eğitimi ve 
Spor Bakanı Nabiev Dilmurod ile he-
yetler arası görüşme gerçekleştirdi. 
Görüşmenin ardından “Türkiye 
Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakan-
lığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Beden 
Eğitimi ve Spor Bakanlığı Arasında 
Spor Alanında İşbirliği Mutabakat 
Zaptı” imzalandı.

Antalyaspor  
Malatya’da kazandı
SÜPER Lig'in 23. haftasında Fraport 
TAV Antalyaspor, deplasmanda 
BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 
yendi. 
4. dakikada Bifouma'nın pasında 
Walter'in ceza yayının solundan yap-
tığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yu-
varlağı kornere çeldi. 
8. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 
öne geçti. Jahovic'in şık pasında topla 
buluşan Sinan Gümüş, sağdan son 
çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı 
içeriye çevirdi. Fredy'nin altıpasın için-
den uygun durumda yaptığı vuruşta 
top filelerle buluştu: 0-1 
11. dakikada gelişen BtcTurk Yeni 
Malatyaspor atağında, soldan ceza 
sahasına giren Bifouma, pasını Gök-
han Töre'ye verdi. Bu oyuncunun vu-
ruşunda, kaleci Boffin meşin 
yuvarlağı kontrol etti. 
15. dakikada Fredy'nin sağdan orta-
sında arka direkte topla buluşan Ja-
hovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak 
kalecinin solundan auta çıktı. 
29. dakikada BtcTurk Yeni Malatyas-
por beraberliği yakaladı. Sol kanattan 
Karim Hafez'in ceza sahasına gön-
derdiği topa, Umut Bulut gelişine 
vurdu. Meşin yuvarlak, kalecinin so-
lundan ağlara gitti: 1-1 

İlk yarısı, 1-1 sona erdi 

67. dakikada Chebake'nin sağdan or-
tasında Donald'ın arka direkte yaptığı 
vuruşta meşin yuvarlak üst direkten 
oyun alanına döndü. 
89. dakikada Fraport TAV Antalyas-
por yeniden öne geçti. Ceza yayının 
sağından Charles'in ortasında arka di-
rekte Podolski'nin gelişine vuruşunda 
meşin yuvarlak, kaleci Farnolle'nin 
müdahalesine rağmen ağlarla bu-
luştu: 1-2 
90+6. dakikada Fraport TAV Antal-
yaspor ceza alanına doğru gönderilen 
topu, Umut Bulut kafayla indirdi. Sa-
vunmadan seken meşin yuvarlağa 
Kjartansson sert vurdu. Kaleci Boffin, 
topu kornere çeldi. 
Karşılaşma Fraport TAV Antalyas-
por'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

S akarya’da yaşayan ve bir devlet kuru-
munda memur olarak görev yapan 
Uğur Kobaş, 13 yaşında babaannesi-

nin ısrarı üzerine, amcasının işlettiği spor sa-
lonunda karate sporuyla tanıştı. İlerleyen 
dönemlerde sporcu olarak müsabakalarda 
yarışan Kobaş, 1989 ve 1991 yıllarında ka-
rate sporunda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 
Jübilesini yaptıktan sonra antrenör ve hakem 
olarak görev yapmaya devam eden Kobaş, 
2016 yılında Dünya Karate Federasyonu ta-
rafından hakem kurulu üyeliğine atandı. 
Dünya çapında birçok organizasyonda 
hakem olarak görev yapan Kobaş, Tokyo 
2020 Olimpiyat Oyunları’nda karate bran-
şında ilk Türk hakem olarak görev yapacak. 
Dünya Karate Federasyonu tarafından Ja-
ponya’da görev yapacak 16 kişilik hakem lis-
tesinin açıklanmasının ardından heyecanının 
da arttığını belirten Kobaş, Türkiye’yi olimpi-
yatlarda temsil edecek olmanın gururunu ya-
şadığını söyledi. 

Karateyi çok seviyorum 

Karateyi çok sevdiğini belirten Uğur Kobaş, 
“13 yaşında babaannemin ‘Oğlum amcan 
bir karate salonu açtı. Gel seni oraya götüre-
yim, spora başlatayım’ diye ısrar etmesi üze-
rine karate ile tanıştım. Karateye ilk 
başladığım dönemlerde hiçbir zaman bu ko-
numa, olimpiyat hakemi olabileceğimi hayal 
edemezdim. Sporculuk yaptım, antrenörlük 
yaptım, farklı kategorilerde farklı dereceler 
elde ettim. Hakemlik hayatımız sporculuk 
yönümün en ağır basan kısmı oldu. Avrupa 
ve Dünya Karate Federasyonları Hakem 
Kurul Üyesi olarak 2016 yılından itibaren 
uluslararası görevlere atandım. Buraya atan-
dıktan sonra olimpiyat sürecimiz de başla-
mış oldu” dedi. 

Gurur kadar stres de var 

Olimpiyatlarda görev yapacak olmasından 
dolayı hem gururlu hem de stresli olduğunu 
ifade eden Kobaş şöyle konuştu: “Dünya 
Karate Federasyonu’na bağlı 199 tane ülke 

var. 199 ülkenin de 689 tane lisanslı hakemi 
var. Olimpiyatlarda görev alacak 1 şef ve 15 
saha hakemi var. Allah bana da nasip etti ve 
saha içinde görev alacak 15 hakemin ara-
sında olduk. Tabii bu benim için herkese 
nasip olmayacak bir rüya. Biliyorsunuz ka-
rate branşı olimpiyatlarda ilk defa yarışacak 
hatta karate Tokyo’nun ana sporu. Şu anda 
orada düzenlenecek olimpiyatlarda 10 bin 
kişilik spor salonunda biletler tamamen tü-
kenmiş. Dolayısıyla kamuoyunun çok büyük 
bir ilgisiyle karşılaşacağız. 

Dünyada milyonlarca insanın seyretmesi 
bekleniyor oradaki karate müsabakalarını. 
Bu bizim için ne kadar gurur da olsa stresli 
bir olay da. Çünkü dünyanın her tarafındaki 
karateciler ve branşımızı merak edenler tara-
fından seyredilecek. Amacımız olimpiyat-
larsa sporcularımızla birlikte başarı en 
başarılı bir şekilde ülkemize madalya sağla-
mak. Bende yapacağım hakemlikle an adil, 
en güzel bir şekilde ülkemizi temsil etmeyi 
hedefliyorum. Bu amaç doğrultusunda  
inşallah hedeflerimize ulaşırız.”

Zayıflamak istedi 
şampiyon oldu!

Edirne'de, 104 kilo iken zayıflamak için spora başlayan Murat Şirmen (41), halterin bir 
dalı olan Bench Press'de kendini geliştirerek, dünya şampiyonu oldu

Karate hakemi Uğur Kobaş (42), Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda hakem olarak görev alacak. Olimpiyat Komitesi’nden davet aldığı 
anda sevinçten havalara uçtuğunu ifade eden Kobaş, olimpiyatlarda hakem olarak Türkiye’yi temsil edeceği için gururlu olduğunu söyledi

OLİMPİYATLARDA görev yapmanın her 
sporcunun hayali olduğunu söyleyen 
Uğur Kobaş, şöyle devam etti: “Bana 
bu görevin verildiğini öğrendiğim anda 
Diyarbakır’da düzenlenen Türkiye şam-
piyonalarında görev yapıyordum. İna-
nılmaz bir duygu yaşadım, inanılmaz bir 
sevinç hissettim. Tabiri caizse ayakla-
rım yerden kesildi, havalara uçtum. 
Hatta resmi bir yemekteydik bu haberi 
yanımdakilerle paylaştım. Beni anlama-
nız için bu duyguyu hissetmeniz lazım. 
Ben o gururu, o sevinci hissettim. Allah 
sporun içinde bulunan herkese bu duy-
guyu nasip etsin. Orada başarılı olabil-
mek için çalışmalara devam ediyorum. 
Türkiye’yi en iyi şekilde temsil 
edeceğime inanıyorum.” DHA 

Haberi aldım  
havalara uçtum 



S üper Lig'in 23. haftasında konuk et-
tiği Trabzonspor ile 2-2 berabere 
kalan Beşiktaş, Vodafone Park'taki en 

başarısız dönemini yaşıyor. Siyah-beyazlı 
takım, 2015-2016 sezonunun son haftala-
rında hizmete giren Vodafone Park'ta bu 
sezon taraftarlarını daha az sevindirdi. Bu 
sezon Dolmabahçe'de 17 resmi karşılaş-
maya çıkan Beşiktaş, bunların 9'unu galibi-
yetle tamamladı. Üç maçtan beraberlikle 
ayrılan siyah-beyazlılar, evinde 5 defa mağ-
lup oldu. Beşiktaş, bu sezon galibiyet ora-
nında yüzde 52,9'da kaldı. 

Yüzde yüzle başlamıştı 

Yeni stadındaki ilk maçlarını 2015-2016 se-
zonunda oynayan siyah-beyazlı takım, açı-
lışı yüzde 100 galibiyet oranıyla 
gerçekleştirdi. Ligdeki iç saha maçlarının 
son 3'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşik-
taş, bunları galibiyetle tamamladı. Bir son-
raki sezon lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye 
Kupası olmak üzere rakiplerini 27 kez 
konuk eden siyah-beyazlı takım, 19 galibiyet 
elde ederek yüzde 70,3'lük galibiyet oranı 
yakaladı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 7 
beraberlik ve bir yenilgi aldı. Beşiktaş, 2017-
2018 sezonunda ise Vodafone Park'ta 25 
maça çıktı. Bunların 18'ini kazanan siyah-
beyazlı takımın galibiyet oranı yüzde 72'ye 
çıktı. Söz konusu maçların 6'sını beraber-
likle tamamlayan Beşiktaş, bir defa mağlup 
oldu. Geçen sezon cezasından dolayı Ziraat 
Türkiye Kupası maçları oynayamayan Be-
şiktaş, lig ve Avrupa'da olmak üzere evinde 
23 karşılaşmaya çıktı. 16 galibiyet elde eden 
siyah-beyazlılar, yüzde 69,5'lik galibiyet ora-
nına ulaştı. Beşiktaş, geçen sezon ayrıca iç 
sahada 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. 

Gol oranı da düştü 

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 
hücumdaki etkili oyunuyla dikkati çeken Be-
şiktaş'ın bu sezon Vodafone Park'taki gol 
oranı da düştü. 2015-2016'da evindeki 3 
maçta 10 gol atan siyah-beyazlı ekip, 3,3 
oranına ulaştı. Bir sonraki sezon 27 resmi 
maçta 64 gol kaydeden Beşiktaş'ın oranı 2,3 
oldu. 2017-2018'deki 25 maçta 67 gol atan 
siyah-beyazlı ekip, bu oranını 2,6'ya çıkardı. 
Beşiktaş, geçen sezon ise 23 maçta 53 gol 
atarak 2,3 oran tutturdu. Siyah-beyazlı 
takım, Vodafone Park'ta bu sezonki 17 
maçta ise 31 kez fileleri havalandırarak 1,8 
gol oranı yakalayabildi. 

Son 6 maçta 2 galibiyet alabildi 

Beşiktaş, evinde bu sezonki son 6 maçta sa-
dece 2 kez kazanabildi. Vodafone Park'ta 
söz konusu 6 karşılaşmanın 3'ünden mağ-
lup ayrılan siyah-beyazlı ekip, bir maçı ise 
berabere tamamladı. Evindeki lig karşılaş-
malarında Gençlerbirliği'ni 4-1 ve Gazian-
tep FK'yi 3-0 yenen Beşiktaş, Trabzonspor 
ile 2-2 berabere kalarak 7 puan elde ede-
bildi. Söz konusu dönemde Vodafone 

Park'taki lig mücadelesinde Demir Grup Si-
vasspor'a 2-1 ve BtcTurk Yeni Malatyas-
por'a 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, 
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenildi. 

Sergen Yalçın üzgün 

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 
maçın ardından düzenlenen basın toplantı-
sında "Kazanamadığımız için çok üzgünüz." 
dedi. Rakipleri karşısında 2-1 öne geçtikten 
sonra çok pozisyon bulduklarını vurgulayan 
Yalçın, "Maçı bitirebilecek pozisyonları bul-
duk, bitirmemiz lazımdı. Böyle büyük maç-
larda bitiremezsen doğal olarak son 
dakikada yediğin golle bir puana razı olu-
yorsun. 90+1. dakikada gol yememiz bizi 
daha çok üzdü." diye konuştu. Oyuncuların 
performansından memnun olduğunu kay-
deden Yalçın, "Küçük ayrıntıları halledemi-
yoruz. Geçen hafta da iyi oynadığımız 
maçtan puansız ayrıldık. Bu haftada da iyi 
oynadık. Takımın istek ve arzusu, kazanma 
arzusu çok iyiydi ama kazanmayı becereme-
dik." ifadelerini kullandı. Takımda pozitif bir 
hava olduğunu vurgulayan Yalçın, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Farklılıklar yaratmaya çalı-
şıyoruz. Beşiktaş her zaman ofansif oyna-
malı. Bütün camia ofansif oynayan, 
kazanma arzusuyla dolu oyuncu grubu gör-
mek istiyor. Biz de yapmaya çalışıyoruz 
ama bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor." 
Kalan bölümdeki planlamayla ilgili soruyu 
yanıtlayan Yalçın, "Kafamızda gelecek se-
zonla ilgili bazı planlar var. Ligin bitimine 
11 haftalık süreç var, biraz daha bekleyece-
ğiz. Nisan, mayıs gibi tabii ki bir planlama 

yapacağız." değerlendirmesinde bulundu. 
Maçta çok erken gol yediklerini hatırlatan 
Yalçın, şunları söyledi: "Neredeyse 1-0 mağ-
lup başladık. Atiba'nın pozisyonu faul 
müydü bilmiyorum. Hakemin maçın 1. da-
kikasında Sosa'ya verdiği faul kararı var. 
Rakibi kontra yakalamışız, bizim oyunu-
muzu kesiyorsun. Atiba'ya yapılan pozisyon 
ondan daha ağırdı, çalabilirdi ama çalmadı. 
Sezon başından beri camia olarak büyük sı-
kıntı yaşıyoruz. Hakemleri yargılamak iste-
miyorum ama hep aynı yere mi oluyor?" 

Gol atmayı öğretemem 

Oyuncuların pozisyonları değerlendireme-
mesi ile ilgili soruya Yalçın, şu yanıtı verdi: 
"İnanılmaz pozisyonlarımız var. Benim ya-
pabileceğim bir şey yok, oyunculara gol at-
masını öğretemem. Öyle yeteneğim de yok. 
2-1'den sonra en az 10 pozisyon var. Oyun 
her gün gelişiyor, takımımız daha fazla mü-
cadele ediyor, daha fazla koşuyor; bunlar 
net. Bunu skora çevirmede, üretmede sorun 
yaşıyoruz. Bunu da oyuncuların bireysel ka-
liteleriyle çözmeleri lazım. Oyuncuya, kale-
ciyle karşı karşıya kaldığında nasıl gol 
atacağını öğretemeyiz. Biraz daha sabırlı 
olmak lazım. Oyuncularımız çok iyi niyetli, 
koşuyor ve mücadele ediyor. Taraftarın iste-
diği oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bugün de 
fazlasıyla oynadılar. Eleştirilecek durum ol-
duğunu düşünmüyorum. Savunmada 
küçük hatalar maalesef buradan bir puanla 
ayrılmamıza neden oldu." Oyuncuların ye-
teneği konusuda bir sıkıntı olup olmadığı 
konusundaki soru üzerine Yalçın, "Oyuncu-
lar yetenekli, daha yeteneklisini bulabilir 

miyiz diye bakalım. Camianın, ülkenin 
içinde olduğu durumu biliyorsunuz. Büyük 
paralar verip üst düzey oyuncu alacak 
durum yok. Yapılan transferler benden önce 
yapıldı. Önümüzdeki dönemde tabii ki alı-
nan oyuncular benimle alakalı olacak. Gel-
mesini istediğim oyuncular olacak, 
sorumluluk da bana ait olacak." ifadelerini 
kullandı. Yalçın, takımın tecrübeli oyuncu-
lardan kurulu olduğunu ama son 4 dakikayı 
eritmeyi beceremediklerini dile getirdi. DHA 
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SEZON başında İngilte-
re'nin Crystal Palace Ku-
lübünden satın alma 

opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 
bin avroya kiralanan 24 yaşındaki 
Norveçli futbolcu Alexander Sör-
loth, ligde bir maçı eksik olan Trab-
zonspor'un 22 karşılaşmasının 
tamamında forma giyerek bin 961 
dakika görev yaptı. Sörloth, takımı-
nın en fazla süre alan oyuncusu 
olurken çıktığı karşılaşmaların 
15'inde rakip fileleri havalandırmayı 
başardı. Kaydettiği 19 golle takımı-
nın en skoreri olan Sörloth, ligde gol 
krallığı yarışında ilk sırada yer aldı. 
Sörloth; sezonun ilk yarısındaki Ka-
sımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, 
Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, 
Medipol Başakşehir, MKE Ankara-
gücü, Galatasaray, Antalyaspor ve 
İttifak Holding Konyaspor maçla-
rında birer, Hes Kablo Kayserispor 
karşlaşmasında ise 2 gol kaydetti. 
Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise şu 
ana kadar Kasımpaşa maçında 3, 
Fenerbahçe ve Demir Grup Sivass-
por karşılaşmalarında birer, Beşiktaş 
müsabakasında 2 gol attı. Trabzons-
por, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 
5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü 
görmedi. Ligde 45 puanı bulunan 
Karadeniz ekibi, bu puanların 35'ini 
Norveçli futbolcunun gol attığı kar-
şılaşmalarda elde etti. 
Kariyerinin en golcü dönemi 
Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin 
de en golcü dönemini yaşadı. Nor-
veç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 
13 gol kaydeden Sörloth, bordo-
mavili takımda 19 golle kariyerinin 
en golcü dönemini geçiriyor. Bu 
sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, 
UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol 
olmak üzere tüm resmi maçlarda 24 
gol atan Sörloth, 2017-2018 sezo-
nunda Crystal Palace ve Midtjyl-
land formalarıyla resmi maçlarda en 
fazla 15 gole ulaşabilmişti. 

Cardozo'yu geçti 

Sörloth, Beşiktaş maçında attığı 2 
golle Oscar Cardozo'yu geçerek 
Trabzonspor kulüp tarihinin en 
golcü ikinci yabancı oyuncusu oldu.  
Norveçli futbolcu, 2014-2015 sezo-
nunu 17 golle tamamlayan Oscar 
Cardozo'yu geçmesinin ardından 
gözünü 1995-1996 sezonunda 25 
golle Karadeniz ekibinin tek yabancı 
gol kralı olan Şota Arveladze'nin ba-
şarısına çevirdi.  Sörloth, daha önce 
de 2018-2019 sezonunu 15 golle ta-
mamlayan Hugo Rodallega, 2013-
2014 sezonunda 13 gol atan Paulo 
Henrique, 12 gol kaydeden Brezil-
yalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec 
gibi oyuncuları geçmişti.

VODAFONE Park'ta oyna-
nan maçın ardından dü-
zenlenen basın 

toplantısında açıklamalarda bulunan 
Trabzonspor'un teknik direktörü 
Hüseyin Çimşir, maçın 5. 
dakikasında buldukları 
golden sonra Trab-
zonspor'un geriye 
yaslandığı şeklin-
deki yorum üze-
rine, "Beşiktaş bu 
zamana kadar 
Süper Lig'de topa 
en fazla sahip olan 2. 
takım. Bu bizim planı-
mız dahilinde değildi. 

Çok kolay top kayıpları yaptık. Daha 
çok topa sahip olmamız ve topu iyi 
kullanmamız gerekiyordu. Beşiktaş'ın 
baskısını bekliyorduk. Topu kazandık-

tan sonra ileri taşımakla ilgili 
problemler yaşadık. Özel-

likle 45 ile 65. dakikalar 
arasında ciddi baskı 

yedik. Orada da zaten 
golleri yedik. Değişik-
liklerle oyuna ortak 
olduk. Pozisyon da 
verdik ama son daki-
kaya kadar maçı bı-

rakmadan attığımız 
golle 1 puanı kurtardık." 

diye konuştu.

Sörloth  
durdurulamıyor

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet alırken, rakipleriyle 3 kez berabere kalıp, 5 karşılaş-
madan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın bu sezon Vodafone Park'taki galibiyet oranı yüzde 52,9'a düştü 

 BESIKTAS  
KABUS YASIYOR

"SİHİRBAZ değiliz, tavşan çıkarmayacağız" 
diyen Yalçın, şunları kaydetti: "Elimizdeki 
oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Camia-
mızın istediği oyunu oynatmaya çalışıyo-
ruz. Seneye de aynı oyunu oynayacağız. 
İçeride, dışarıda ofansif oyunu oynayaca-
ğız. Büyük takımlar ofansif oynamak zo-
runda. Arkalarında büyük kitle var, onları 
memnun etmek zorunda. Başarılı olmak da 
var başarısız olmak da var. Biz bu durumu 
bilerek geldik. Şu an yapabileceğimizin en 

iyisi bu, camiamızı mutlu etmeye çalışıyo-
ruz." Loris Karius'un performansına deği-
nen Yalçın, "Bu konuda çok değişiklik 
yapmayı düşünmüyoruz. Zaten kiralık 
geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. 
Benim bildiğim ağır bir maddesi var. Kale-
ciler de bazen şansız oluyor. İyi kaleciler 
kötü gol yer. Oyuncuları şu an yargılama-
nın doğru olduğunu düşünmüyorum. Eli-
mizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya 
çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı. 

Yalçın: Sihirbaz değiliz  

Fırtına şampiyonluğa inanıyor
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41 yıldır tiyatroya gönül 
vermiş; sanatçı kimli-
ğinin yanı sıra top-

lumsal olaylara duyarsız 
kalmayan ender insanlardan 
diyebileceğimiz biri Nami Esat-
gil. Bugüne kadar başarılı ve 
güzel işlere imza atan Esatgil, 
günümüzde tiyatro yapmanın 
zorluklarını anlattı. Tiyatro ve 

yetenek ilişkisini gözler önüne seren Esatgil, 
eğitimin de çok önemli olduğunu vurguladı. 
Özellikle son yıllarda tavan yapan popüler 
kültürün sakıncalarını da tek tek sıralayan 
ünlü Oyuncu, gençlere önemli tavsiyelerde 
bulundu.   
 

Sizi bilen biliyor Nami hocam ama  
bilmeyenler için Nami Esatgil kimdir?  
Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 
1966 İstanbul doğumluyum. Tiyatro, si-
nema ve seslendirme sanatçısıyım. 1969 yı-
lında çocuk oyuncu olarak başladığım 
(tiyatro) meslek hayatımın bu yıl 41.'sini ya-
şıyoyrum. Onlarca oyun, onlarca dizi, si-
nema, binlerce seslendirme derken 
bugünlere geldik. 
 

Kızınızın adını verdiğiniz Tiyatro 
Name'yi ne zaman kurdunuz? 
Tam adı "Tiyatroname Esatgil Oyuncuları" 
olan grubu 6 sezon önce kurdum. Ben o dö-
nemlerde yaklaşık 35 yıllık tiyatro oyuncuy-
dum. Kızım Name de 10-11 yaşındaydı. Ben 
kızımı tiyatrolara götüremiyordum. Çocuk 
oyunları için yaşı büyük kalıyordu çünkü ge-
nelde çocuk oyunlarında 3-8 yaş hedef alını-
yor. Kurum tiyatrolarının oyunları ya çok 
büyük prodüksiyonlar oluyordu yada bilet 
bulmanız imkansızdı. Satışa çıktığı gün tü-
keniyordu. Özel tiyatrolarda ise oyunlarda 
ya küfür oluyordu yada siyasi veya dini 
mesaj. O yaştaki bir çocuğa bunları açıkla-
manız çok zor. Arkadaşlarımla bir araya ge-
lerek bir karar aldık.  
Bir tiyatro kuralım sahneye koyacağımız 
oyunlarda asla küfür, siyasi ve dini mesaj ol-
masın ebeveynler çocukları ile birlikte gelip 
rahatlıkla izlesinler. 'Aile komedi'si ibaresi bu 
düşünceden geldi. Ve 6 sezondur bunu ra-
hatlıkla başardık. İnsanlar çocukları ile gelip 

2 saat kahkahalarla gülüp gidiyorlar. Ortada 
soru işareti yok. 
 

Peki tiyatronuzda oyuncu yetiştiriyor musu-
nuz? Ya da böyle bir düşünceniz var mı? 
Söylediğiniz ücret karşılığı kurs, ders, atölye 
anlamına geliyorsa hayır. Zaten ben bunla-
rın biraz para tuzağı olduğu düşüncesinde-
yim bazı köklü kurumları tenzih ederek 
söylüyorum. Siz de varsa zaten oluyorsu-
nuz. Ama sahnede yetişdirdiğim ( beraber 
oynarken) kişiler oluyor. Mesela 6 sezondur 
tiyaromuz da olan Efsane Geçen, Kalust 
Şalcıoğlu bunlara örnek. 
 

Israrla tiyatro yaptığınıza göre  
tiyatrodan para kazanılmaz tezini  
çürütüyor olabilir misiniz? 
Ya da şöyle sorayım tiyatrodan para 
kazanabiliyor musunuz? 
Siz gerçekten aşık olduğunuz birinden para 
beklentisine girer miydiniz? Örneğin eşiniz 
para getirmese aşkınız biter mi? Ama net bir 
cevap bekliyorsanız Hayır kazanmıyorum. 
Seslendirme dizi sinema reklam sunuculuk 
gibi ek işlerle evimi geçindiriyorum. Tiyatro 
kendini döndürüyor o da bana yetiyor. 
 

Nami hocam bu sorunun cevabını biliyorum 
aslında ama tiyatro para ile ilişkili bir aşk değil 
bu noktaya okuyucularımızın dikkatini çekmek 
istiyorum. Ve tiyatro aşkınızı tekrar ayakta 
alkışlıyorum... 
Biliyorum, farkındayım diyor sen pas attın 
ben de doksana vurdum. 
 

Peki hocam bir tiyatro sanatçısının sevim-
siz bulduğu bir soru derler onu sormak istiyo-
rum size; Televizyon mu? Tiyatro mu?  
Neden tiyatro, neden televizyon? 
Aslında ben çok sevimsiz bulmuyorum sa-
dece garip geliyor bu soru. Her ikisinde de 
oyunculuk yapıyorsunuz. Ama hangisinin 
enerjisini seviyorsunuz derseniz tabii ki ti-
yatro. Orada seyirci ile anında buluşma var. 
O enerji çok güzel geliyor bana. TV'de ise 
seyirci tepkileri sizin oynadığınız andan en 
az bir-iki hafta sonra geliyor. Tiyatro da se-
yirci oyun bitiminde anında beğeni veya 
eleştrisini size iletebiliyor.  
TV'de ise bazen bir durakta, metrobüste bir 

lokantada yaşabiliyorsunuz bunu. Sizce 
de garip değil mi? 
 

Hocam tiyatro eğitimi almış kişiler ge-
nellikle mankenlikten oyunculuğa geçiş 
yapanlara biraz sitemliler. Bu konuda 
sizin fikrinizi öğrenebilir miyiz?  
Mankenden oyuncu olur mu?  
Bu klişe için ne söylemek istersiniz? 
Bakın tiyatro eğitimden çok yetenek işi-
dir. Tabii ki belli bir altyapı olmalı. Sen 
istediğin kadar eğitim al ama yetenek 
olmasın sonra da vay efendim manken 
oyuncu olur muymuş, bunların yüzün-
den boşta kalınıyormuş.  
Sen serzenişte bulunacağına kendini 
geliştir bence. Ben size şu an manken-
likten, şarkıcılıktan, doktorluktan, 
oyunculuğa geçmiş onlarca çok iyi isim 
sayabilirim.  
Fotomodel güzeli olarak birinci seçil-
miş gerçekte doktor olan Cüneyt Ar-
kın'ın oyunculuğuna serzenişte 
bulunmak kimin haddine... Bir düşü-
nün böyle onlarca isim gelir aklınıza. 
 

Peki hocam kişinin popüler olması oyuncu 
olmasına yeterli midir? Tiyatroda popülerlik ne 
oranda önem arz ediyor? 
Az önceki sorunuzla eşdeğer bir soru benim 
için ama değişik bir bakış açısı ile anlataca-
ğım. Bu tiyatronun değil toplumun suçu 
bence. Çünkü Türkiye'de popülasyon kül-
türü çok gelişti son senelerde. Bakın herkes 
fenomen olmak peşinde. Popülasyon kültü-
rünün bu kadar çok pompalandığı ülke-
mizde bunlar normal sonuçlar. Çünkü her 
hangi bir etkinliğe katılan birey o gece ti-
yatro seyretmeye değil bir ünlü görmeye gi-
diyor, bir de foto çekip yayınlayabilirse 
likeları düşünün!  
Oyuncu olmak isteyenlere gelelim birde. 
İnanın onlarca mesaj geliyor bana ama irde-
lediğimde istedikleri oyuncu olmak değil 
şöhret olmak. Çünkü televizyondaki maga-
zin programlarıyla şöhret eşittir znginlik 
denklemini yazdırdı kafalarımıza. Siz son 
zamanlarda bir magazin programında (Oy-
nayanlar popüler TV yıldızları değilse) ti-
yatro ile ilgili bir haber seyredebildiniz mi? 
İlk sıralarda futbolcu, şarkıcı ve TV yıldızları 

var hep. Yani sorunuza gelirsek seyirci 
popüler kişi görmek istiyor tiyatro sahibi de 
bu talebe göre davranıyor. Yoksa batar bu 
kadar basit. 
 

TV demişken en son sizi Arka Sokaklar  
dizisinde Rüştü karakteri ile gördük.  
Karakter çok sevildi, bu konu hakkında  
ne söylemek istersiniz? Bir de Arka Sokaklar 
dizisinde bazı karakterlerin dublajını  
üstlendiğiniz doğru mu? 
Evet Rüştü karakteri benim içinde çok ke-
yifli bir karakterdi. Oyunculukta bazı den-
geler çok önemlidir, komik olmaya 
çalışırken bir tık daha fazlasını yapmaya ça-
lışırsanız bazen geri teper ve bir anda sizden 
nefret edilebilir. Bunun tam tersi de mevcut 
kötü bir karakteri o kadar abartısız oynarsı-
nız ki sizin kötü olduğunuzu bile bile seyirci 
sizi çok sevebilir. Rüştü öyle bir karakter 
oldu ve seyirci çok sevdi bende onur duy-
dum. Evet yaklaşık 15 yıldır Arka Sokaklar 
dizinde bölüm oyuncularını veya yan rolleri 
konuşuyorum. 

Usta bir tiyatrocu, mesleğe yıllarını  
vermiş Nami Esatgil; tiyatroya gönül  
vermiş gençlere ne söylemek ister? 
Öncelikle konservatuar öneriyorum sonra-
sında da öncelikle amatör tiyatrolarda ve 
çocuk oyunu yapan tiyatrolarda muhakkak 
var olsunlar. Buralarda eğer yeteneği varsa 
kesinlikle keşfedilirler. 
 

Hocam sizinle sohbette doyum yok,  
konuştukça konuşasım geldi. Vaktinizi  
ayırdığınız için çok teşekkür ederim.  
Sizi yolcu etmeden, son olarak oyunlarınızın 
tarihlerinden haberdar olmak  
isteyenler size nerden ulaşabilirler?  
Öncelikle bana vakit ayırdığınız için asıl ben 
size teşekkür ediyor ve bir otizmli annesi ola-
rak neler yaptığınızı bildiğimden, mücadele-
nizi takip ettiğimden inanın bunu tüm 
gönlümle söylüyorum, takdir ediyorum. 
Oyunlarımızdan haberdar olmak isteyenler 
Instagramdan @tiyatroname ve @namiesat-
gil profillerini ve Facebook'ta Tiyatroname 
Esatgil Oyuncuları sayfasını takip edebilirler.

HERKES SOHRET 
OLMAK ISTIYOR!

DİLEK 
BOZKURT

SÖYLEŞİ

Türkiye’de popülasyon kültürünün çok geliştiğini ifade eden ünlü tiyarocu Nami Esatgil,  
“Herkes fenomen olmak peşinde. Herhangi bir etkinliğe katılan birey o gece tiyatro  

seyretmeye değil ünlü görmeye, fotoğraf çekilip yayınlamaya geliyor. Bana gelen onlarca 
mesajı irdelediğimde oyuncu değil şöhret olmak istediklerini görüyorum” dedi

Hocam bugüne kadar birçok 
yerli yabancı yapımda seslen-
dirme yaptınız, tam sayısını 
bilmiyorum ama... Seslendirme-
sini yaptığınız ve en çok unuta-
madığım dediğiniz  
yabancı aktör kimdir?  
 
Ben seslendirme sektöründe yak-
laşık 10 binin üstünde yabancı 
film ve 3 bin bölüm üzeri yerli 
dizi ve filmde konuştum. Ama 3 
tanesinin yeri bende ayrı. Birin-
cisi Hitler'in son zamanlarının 
anlatıldığı Çöküş filminde Hitleri 
canlandıran büyük aktör Bruno 
Ganz. İkincisi Türkiye'de Sezai 
Aydın'ın sesi ile tanınan (ki bence 
hala en iyi Sezai ağabey konuşu-
yor) Sylvester Stolones'un bir 
İtalyan mafya babasını canladır-
dığı, hafif aksanlı konuştuğu 
Oscar filminde Sylvester. Sonun-
cusu da benim yaşıtlarımın ve 
büyüklerimin rahatlıkla hatırla-
yacağı Charles Brunson.  

ESATGİL: 3 FİLMİN  
BENDE YERİ AYRI 

Şu an bu söyleşiyi sizinle gerçekleştirdiğim 
için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum.  
Tiyatro oyunlarınızdan bahsedecek olursak; 
şu an aktif iki tiyatro oyununuz var. İki oyunu 
da izledim bütün oyunculuklar harikuladeydi. 
“Can Erik ve Olgun Portakal" iki oyununu-
zun da bildiğim kadarıyla iki ödülü var. İki-
sinden de biraz bahseder misiniz? 
 
Öncelikle teşekkür ederim. Her iki oyunu-
muzla da ödüller aldık bu tabii onur verici. 
Çünkü bu ödüller halk jürisinin oylaması ile 
geldi. Ahbap çavuş ilişkisinin geçerli olma-
dığı ödüllerdi. 
13. Uluslarası Tiyatro Festivali'nde Kristal 
Çınar Ödülü, 2018 Altın Portal Yılın En İyi 
Tiyatro Ödülü, 2019 Altın Taç Yılın En 
Komik Ödülünü aldık.  "Olgun Portakal" 8 
Mart Avcılar Barış Manço Kültür Merke-
zi'nde saat 19.00'da sahnelenecek. 28 
Mart'ta saat 20:00'de Çekmeköy Turgut 
Özal Kültür Merkezi'nde, 29 Mart'ta Bakır-
köy Yasemin Yalçın Sahnesi'nde gösterile-

cek. 13 Mart'ta Pendik'te olacağız. Olgun 
Portakal'da ben, Murat Parasayar, İpek Tan-
rıyar, Sibel Gökçe, Deniz Salman, Efsane 
Geçen ve Cemal Gönen rolleri paylaşıyoruz. 
Konusundan biraz söz edeyim. Çok çirkin 
bir erkek olduğu için iş bulamayan bu yüz-
den de bir ilanda gördüğü "Bayan Elaman 
aranıyor" yazısı üzerine kadın kılığına girerek 
bir otelde oda görevlisi olan Özden'in man-
yak iki ailenin düğün organizasyonuna dahil 
olmasıyla olaylar içinden çıkılamayacak şe-
kilde komikleşiyor. Diğer oyunumuz "Can 
Erik" de bu yıl 3. sezonunu yaşıyor. Can 
Erik'te de rolleri ben, Murat Tavlı, İpek Tan-
rıyar ve Efsane Geçen paylaşıyoruz. Kayse-
rili sucuk tüccarı Mülayim Sert iş gezisinden 
bir gün önce döner ve evde yüzsüzlükte bir 
dünya markası olan Can Erik ile karşılaşır. 
Yanlışlıkla herkes tarafından içilen uyku ila-
cının verdiği karışıklık düzeltilmeye çalışılır-
ken yan komşu Sabriye'nin sahneye 
anlamsız girişleri ile oyun bir kahkaha  
tufanına dönüşür. 

BU ÖDÜLLERİ HALK VERDİ

Nami Esatgil  
1969 yılında çocuk oyuncu 
olarak başladığı tiyatroda 

41. yılı geride bıraktı.  
Esatgil, pek çok projede 
seslendirme sanatçısı  

olarak ve sinema  
filmlerinde oyuncu olarak 

da görev yaptı. 

Nami Esatgil

Hocam şu an Beylikdüzü Komşuları Platfor-
mu'nun yöneticisi Osman Bey'in kafesindeyken 
Platformu'dan bahsetmemek olmaz. Platform 
sıkı takipçiniz, siz de gördüğüm kadarıyla her et-
kinliklerinde onlarla olmaya gayret gösteriyorsu-
nuz. Platform hakkında düşüncelerinizi bizimle 
paylaşabilir misiniz? 
 
Evet "Beylikdüzü Komşuları Platformu" nu 

ben öncelikle yürekten kutluyorum. Sosyal 
medya klavyeşörlüğünün inanılmaz yaygın 
olduğu bugünlerde inalmaz faydalı sosyal 
sorumluluk projeleri yapan bunun içinde el-
lerini gerçekten taşın altına sokan iyi insan-
lardan oluşmuş bir platform. Facebook'ta 
oluşturdukları bu grupla önceleri insanları 
kaynaştırdılar, sonrasında da etkinlikler ger-
çekleştirdiler. Bu tip oluşumlarda güven çok 

önemli bir duygu. Bunu çok güzel başardı-
lar kahvaltılar, yemekler, geziler ki buna ti-
yato gezileride dahil oldu düzenlediler. 
Sonrasında sosyal sorumluluk projeleri gel-
meye başladı. Doğuda ki yavrularımıza 
oyuncak, kitap, kırtasiye vs ile başladı, 
sonra sokaktaki canlarımıza yanlış hatırla-
mıyorsam 60 adet kedi evi yapıldı şu anda 
da yine doğudaki yavrularımız kışın üşüme-
sinler diye mont ve bot kampanyası yapılı-
yor. Başta yönetim olmak üzere hepsini 
gönülden kutluyorum bende naçizane elim-
den geldiğince iştirak etmeye çalışıyorum.

60 ADET KEDİ EVİ YAPILDI 
Nami Esatgil; 
“Sosyal medya 
klavyeşörlüğü-
nün inanılmaz 
yaygın olduğu 
bugünlerde inal-
maz faydalı sos-
yal sorumluluk 
projeleri yapan 
bunun içinde el-
lerini gerçekten 
taşın altına 
sokan iyi insan-
lardan oluşmuş 
bir platform”


