
SAYFA 4Bahattin DEMİR

Ya yeni bir hâl 
ya da izmihlal!

6.9’luk İzmir depremini 
14 gün önceden haber veren

ünlü Jeofizik Yüksek Mühendisi
Prof. Ercan İstanbul depremi için
tarih verdi. Ercan, “2045’ten önce
olursa şaşırtıcı olur, büyüklüğü de
7.3’ü geçmez”
dedi. Ercan,
“Her an deprem
olabilir diyerek
Marmara'da
oturanların 
ruhsal durumu
22 yıldır 
bozuldu” 
açıklamasını
yaptı. I SAYFA 4
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2045’ten önce 
deprem olmaz

YİNE SUSACAKLAR!

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

HDP demek 
PKK demektir

İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, HDP Esenyurt İlçe

Başkanlığı binasına düzenlenen ope-
rasyonun görüntüsünü sosyal medya
hesabından paylaşarak, “Bir kere
daha görüyoruz ki HDP demek, PKK
demektir” dedi. Altun, “Diyarbakır
Anneleri'nin HDP binalarının önünde

neden beklediğini
hala anlamayan
kaldı mı? HDP
ile ittifak kuranlar
bu görüntüler
karşısında ne di-
yecek? Maalesef
yine susacak, cü-
rümlerine devam
edecekler” ifade-
lerini kullandı. 

ç

SAYFA 2’DE

YÜREKLERE SU SERPTİ

YIL: 16      SAYI: 4865     25 OCAK 2021  PAZARTESİ www.gazetedamga.com.tr                 FİYAT: 75 Krş

SAYFA 3Mehmet MERT

Uğur Mumcu
yaşıyor...

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 
ölümünün 28'inci yılında, bombalı

suikaste uğradığı evinin önünde anıldı.
Anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ve CHP'li bazı milletvekilleri 
katıldı. Kılıçdaroğlu, “Karanlıklara ışık 
tutmayı ondan öğrendik. Ona bir borcumuz
var. O ölmeden önce 'vurulduk ey halkım
unutma bizi' diyordu. Biz onu unutmayaca-
ğız. O bizim yüreğimizde, kalbimizde. Onu
unutmak mümkün değil. Ülkesini seven,
bayrağını seven herkes Uğur Mumcu'yu 
hiç unutmayacaktır” dedi. I SAYFA 7

Fahrettin Altun

MİLLET AFFETMEYECEK

İlçe binası değil
sanki hücre evi

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Mahir Ünal, 

baskın yapılan HDP Esenyurt İlçe
Başkanlığı hakkında açıklamada 
bulundu. “Burası “hücre evi” haline
gelmiş HDP Esenyurt ilçe binası. 
Bir kez daha görüyoruz ki HDP,
terör örgütü PKK’nın siyasi uzantı-
sıdır” diyen Ünal, “HDP ile gizli
veya dolaylı ittifak içerisinde bulu-
nanlar, birlikte anayasa çalışması 
yapanlar, bu günaha açıkça ve bile

isteye ortak 
olmaktadır” ifa-
delerini kullandı.
AK Parti İl Baş-
kanı Bayram Şe-
nocak da “HDP
ile  ittifak yapan-
ları, bu millet de
tarih de asla af-
fetmeyecek” tep-
kisini gösterdi. 
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Mahir Ünal

Ahmet Ercan

Sivas İmranlı Belediye Başkanı
Murat Açıl, Hasret Gültekin

Parkı'ndaki aydınlatma sistemini
çalan hırsızlara ilginç bir çağrıda 
bulundu. Astığı tabela üzerinden hır-
sıza seslenen Açıl, “Seni fark etmeyip
mağduriyetini gidermediğimiz için
senden özür diliyorum. Lütfen 
kendini belli  et-
meden bize uğra
sana yardımcı
olmaya hazırız.
Aydınlatma 
sistemini de 
belediyeye ait bir
yere bırakırsan
sevinirim. Gözle-
rinden öperim”
diye yazdı. 
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Sana yardımcı 
olmaya hazırız!

HIRSIZDAN ÖZÜR DİLEDİ

Murat Açıl

Sultangazi'de 3 gün önce 
hayvanlarına bakmaya giden

çoban Abdullah Gökerçin, köpekle-
rin saldırısına uğrayarak yaralandı.
Gökerçin, “Sahipsiz köpekler vardı.
Benden önce de 5-6 kişiye saldırmış-
lar. Yoldan geçerken bu köpekler
bana da saldırdı. Kolumu bacakla-
rımı tuttular. Sağ olsun buradaki
ağabeyler yardım ederek kurtardılar
beni. Daha yeni aşıdan geliyorum.
Kuduz aşısı yaptırdım” dedi. Köy 
sakinleri ise benzer olayların sıklıkla
yaşandığını dile getirerek yetkililer-
den yardım istedi. I SAYFA 4
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Çocuk hastalıkları alanında verilen mücadele-
lere dikkat çekmek ve bu alanlarda farkındalık

yaratmak adına aralarında Ahmet Selçuk İlkan,

Zekai Tunca ve Ege'nin de içinde bulunduğu bir grup
sanatçı, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden
yapılacak canlı yayında şarkılarını seslendirdi. 9’DA
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Köpekler saldırdı;
canını zor kurtardı

ÖLÜM KALIM SAVAŞI

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına operasyon
yapıldı. Basına yansıyan görüntülerde binanın
bütün duvarlarına PKK elebaşı Abdullah Öcalan
ve diğer teröristlerin fotoğraflarının asıldığı görüldü

Esenyurt Belediyesi ekip-
lerinin HDP İlçe Bina-

sı'nda yaptıkları dezenfekte
çalışmasında çekilen görüntüle-
rin sosyal medyada yayımlan-
masının ardından emniyet
harekete geçti. Görüntülerde,
PKK elebaşı Abdullah Öcalan
ve diğer teröristlerin fotoğrafla-
rının duvarlara asıldığı görüldü.
Binaya operasyon yapıldı ve
ekipler 6 saat boyunca arama
faaliyeti yürüttü. Aramalarda,
30 adet Abdullah Öcalan pos-

teri ve çok sayıda dökümana 
el konuldu. HDP İlçe Başkanı
Ercan S. ve Dilan K. “Terör 
örgütü propagandası yapmak”
suçundan ifadesi alınmak üzere
Esenyurt Güvenlik Büro Amirli-
ği'ne götürüldü. Ercan S. ve
Dilan K. polisteki işlemlerinin
ardından serbest bırakıldı.
Arama çalışmaları sırasında, bi-
nada kaçak elektrik kullanıldığı
da tespit edildi. Bunun üzerine
BEDAŞ tarafından binanın
elektriği kesildi. I SAYFA 5
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UĞUR MUMCU’YA 
BORCUMUZ VAR!
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AK Parti Büyükçekmece İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Meclis 
Üyesi Yıldız Akbalık Polat'ın ağabeyi Nusret Akbalık, kardeşinin
vatandaşlara dağıtılmak üzere verilen yardım fişlerini kendisinin
harcadığını iddia etti. Akbalık, bildikleri halde bu duruma
sessiz kalanların da aynı günaha ortak olduğunu söyledi
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EŞ iLÇE BAŞKANLARININ iFADESi ALINDI

Büyükçekmece Belediye Mec-
lisi'nin AK Partili üyesi Yıldız

Akbalık Polat hakkında skandal bir
iddia ortaya atıldı. Polat'ın öz ağabeyi
olan Nusret Akbalık, kardeşinin ihtiyaç
sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere
verilen yardım fişlerini kendisinin 
harcadığını savundu. Aynı zamanda

AK Parti Büyükçekmece Kadın Kolları
Başkanı olan Polat'ın, parti tarafından
ihtiyaç sahiplerine verilmesi için kendi-
sine teslim edilen yardım kolilerini de
gerekli yerlere ulaştırmadığını iddia
eden Nusret Akbalık, “Bu konular
araştırıldığında büyük bir miktar
tuttuğu görülecektir” dedi.

FiŞLERi HARCADI KOLiLERi ULAŞTIRMADI

Kardeşinin yaptıklarını defa-
larca il ve ilçe başkanlığına ilet-

tiğini dile getiren Nusret Akbalık,
“Fakat ilgilenen olmadı” açıklamasını
yaptı. Rakam ne olursa olsun, ihtiyaç
sahiplerinin haklarına göz dikile-
meyeceğini ifade eden Akbalık,
“Kardeşim de olsa bu haksızlığa

göz yumamazdım. Yardımsever insan-
ların yaptığı iyilik bu şekilde suistimal
edilemez. Yazıktır, günahtır. Bütün uya-
rılarıma rağmen harekete geçmeyenler
de bu günaha ortaktır. Vebal altında-

dır” diye konuştu. Akbalık yardım
fişlerinin Datça ve Büyükçekme-
ce'de harcandığını iddia etti.  

ç
DEFALARCA iLETTiM iLGiLENEN OLMADI

ç

KARNE pSiKOLOjiSiNDE 
NEYE DiKKAT EDiLMELi?

BİRİNCİ ŞANLiURFA
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İSTANBUL
3. SIRADA ÖZİL, RESMEN 

FENERBAHÇE’DE
Fenerbahçe Kulübü, Mesut
Özil ile 3,5 yıllık sözleşme im-

zalandığını açıkladı. Sarı lacivertli
kulübün resmi internet sitesinden

“Rüya gerçek oldu” başlı-
ğıyla yapılan açıklamada,

“Fenerbahçemiz, dün-
yaca ünlü yıldız fut-
bolcu Mesut Özil’i
resmen kadrosuna
kattı. Arsenal’dan

bonservissiz şekilde
kulübümüze transfer

olan Mesut Özil ile
3,5 yıllık söz-

leşme im-
zalandı”
denildi. 

ç
Türkiye'de insanlar
doğduğu kentte yaşa-

saydı, 2 milyon 839 bin 823
kişi ile Şanlıurfa en kalabalık
kent olurken, Konya 2 milyon
603 bin 448 kişi ile ikinci, 
İstanbul ise 2 milyon 558 bin
75 kişi ile üçüncü olacaktı.
Anadolu'nun kadim kentlerinin
son 60 yılda çok fazla göç 
verdiğini söyleyen Sosyolog
Prof. Dr. Hacı Duran, “Bu 
göçler daha çok sanayileşmiş,
turizm bakımından gelişmiş
ve eğitim kalitesinin yüksek
olduğu bölgelere doğru ger-
çekleşti” dedi. I SAYFA 8
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Avcılar'da sokağa çıkma
kısıtlamasında 12 daireli

binanın suları kesildi. Gölcük 
depreminde orta hasarlı olduğu
belirlenen binaları için kentsel
dönüşüm için başvurdukları
halde tahliye için kendilerine 
verilen sürenin beklenmediğini,
bu nedenle de sularının kesildi-
ğini belirten aileler, İSKİ Avcılar
Şube Müdürlüğü önüne giderek
tepki gösterdi. I SAYFA 5
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ÇOCUKLARA CANLI DESTEK

Süper Lig'in 21. haftasında Galata-
saray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile
karşı karşıya geldi.Yeni Malatya Stadı'nda
oynanan ve hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği
mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da takımlar
buldukları pozisyonları değerlendirmekte
zorlandı. Bozuk zeminin eleştirildiği maçta
Galatasaray 88. dakikada Ryan Babel'in
uzaktan attığı golle 1-0 kazandı. 

GALATASARAY
TEK ŞEKER 1-0

UĞUR MUMCU’YA 
BORCUMUZ VAR!

Mesut 
Özil

Ağabeyi tarafından suçlanan Yıldız Akbalık Polat, 
geçtiğimiz günlerde yapılan ilçe kongresinde 11 kişilik 

AK Parti il delegesi listesinin 2. sırasında yer aldı.

Esenyurt ilçesi HDP binasında dezenfekte 
çalışmaları yapan belediye ekipleri çektikleri
fotoğraflarla adeta PKK'nın hücre evini andıran
o görüntüleri ortaya çıkardı. HDP Esenyurt İlçe
binasında çok sayıda teröristbaşı Abdullah
Öcalan'ın posterleri görüntülendi.

KISITLAMADA SULARI KESiLDi

HDP BiNASINA
TERÖR BASKINI

oZ AgABEYDEN
SKANDAL iDDiA!

ÖZEL HABER

DEZENFEKTE ORTAYA ÇIKARDI

TERÖR KAMPI GİBİTERÖR KAMPI GİBİTERÖR KAMPI GİBİTERÖR KAMPI GİBİTERÖR KAMPI GİBİTERÖR KAMPI GİBİTERÖR KAMPI GİBİTERÖR KAMPI GİBİTERÖR KAMPI GİBİ

HABER MERKEZİ

TERÖR KAMPI GİBİ



K arneyi değerlendirirken çocuğun
güçlü yönlerine odaklanmak gerek-
tiğini belirten Tarhan, çocukla

duvar örmek yerine köprü kurulmasının
önemine işaret etti. Tarhan, “Şunu hiç bir
zaman unutmamalıyız, hayat başarısı aka-
demik başarı ile ahlaki başarının toplamıdır.
Karneyi dahi aile değerlerinin en önemlileri
şefkat ve nezaketi koruyarak ele almalıyız.
Şu anda gençlerin anladığı dil ikna ve inan-
dırma yöntemidir. Takdir ve övgü yöntemle-
ridir. O da olumlu yönleri üzerine olmalı.
Kişiliği değil, davranış ve çabaları övülmeli-
dir” tavsiyesinde bulundu. Pandemi süreci-
nin çocuk ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin
mutlaka dikkate alınması gerek-
tiğini vurgulayan Prof. Dr. Nev-
zat Tarhan, çocuğa huzurlu bir
ev ortamı sunmanın önemini
vurguladı. Üsküdar Üniversitesi
Kurucu Rektörü, Psikiyatrist
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, karne
psikolojisi ve üç hafta sürecek
ara tatilin nasıl geçirilmesi gerek-
tiğine ilişkin tavsiyelerde 
bulundu.

Pandemide risk hala
devam ediyor

Bu sene yarıyıl tatilinin pandemi
şartlarında geçirildiğini belirten
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu sü-
recin biraz daha devam etmesi-
nin öngörüldüğünü belirterek
şunları söyledi: “Tatil denildiği
zaman hepimizin bir algısı var.
Bir yere gitmek, eğlenmek, kafa-
mıza göre yaşamak gibi bir algı
var. Özellikle çocuklarda da
aynı şekilde. Pandemi nede-
niyle şartlar değiştiği için ve
tehlike hala geçmediği için şu
anda biz geçen sene Hazi-
ran’daki rakamlardayız. Şu
anda biz vaka sayısı olarak 5
binlerdeyiz henüz binin altına
düşmedik. Böyle bir durumda
toplumun en az %50’si de aşılan-
madan, geçen yaz yapılan hataları
yaparsak tekrar üçüncü, dördüncü zir-
veleri yaşarız. İşin ciddiyeti aynen devam
ediyor. 10 ay içerisinde 340 sağlık çalışanı
vefat etti. Terörle mücadelede bile bu kadar
asker, polis kaybı yok. Bu nedenle işin ciddi-
yetinin çok önemli olduğunu bilmemiz ge-
rekiyor. Büyük ihtimal bu süreç uzun
sürecek. Bunu bilelim, bu konuda 15
Şubat’ta okullar açılacak her şey normale
dönecek gibi bir beklenti yanılgıya sebep
olur. Böyle bir beklenti oluşturmak, yüksek
beklenti oluşturmak hatalı olur ve insanlar
hata yapmaya başlar. Geçen yazı tekrarla-
rız. Aynı hatayı tekrarlamamak için gerçekçi
beklentilerle ilerlememiz gerekiyor. Şu an-
daki gerçekçi beklentiler ve bilimsel veriler
de gösteriyor ki şu anda tehlike azaldı. İyiye
gidiyoruz, azalmalar başladı. Ümitsizliğe
kararsızlığa hiç yer yok fakat biraz daha ta-

hammül etmemiz ve dayanmamız 
gerekiyor.”

Akademik başarı telafi edilir

Ailelerin bu dönemde en çok çocuklarının
eğitimlerine ilişkin kaygı yaşadığını ifade
eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Ailelerimizin
bize sordukları şu: Çocuklarımız bu dönemi
nasıl telafi edecekler? Aileler akademik ba-
şarıyı hiç düşünmesinler. Onu eğitim siste-
mimizdeki şu andaki bu sene sınava
gireceklerde bu seneki ders notunun sınava
etkisi düşürülerek adil çözümler üretilebilir.
Çünkü burada internete erişim eşitliği tam
olmadı. Özel okullar daha avantajlı du-
rumda. O bakımdan daha sıkıntılı du-
rumda. Böyle durumlarda eğitim
sistemimizin sınavdaki puan yükünü daha

düşük tut-
mak gibi önlemler muhakkak alınır. Ölçme
ve değerlendirme sistemimizde bununla il-
gili ayarlar yapılır. O yönden eğitim konu-
sunda endişelenmesinler” diye konuştu.

Çocukların ruh sağlığı daha önemli

Ailelerin çocukların ruh sağlığı konusunda
endişelenmesi gerektiğini kaydeden Prof.
Dr. Nevzat Tarhan, “Ama şundan endişele-
nebilirler; çocukların ruh sağlığı açısından.
Çocuklarımız böyle bir durumda çok etki-
lendiler. Her yaşta çocuk için bu geçerli.
Özellikle 0-12 yaş grubu için ayrı düşünmek
lazım. 12-19 yaş grubu için yani ergenlik

dönemi için
ayrı düşün-
mek lazım.
0-12 yaş
grubu içeri-
sinde ço-
cuklar
anne ve ba-
baya bakar-
lar. Onları
gözlemlerler.
Baba panik
değil, rahatsa evde
huzurlu bir ortam
varsa o çocuklar için so-
kakta ya da şurada burada
olmak önemli değildir. Online dersin devam

edip etmemesi hiç önemli değildir.
Çocuk evde çok mutlu olur hatta
bazen anne ve baba çok evde olup
müdahale edip karışıyorlar diye ‘Anne
baba siz gezin, biz iyiyiz’ diyen çocuk-
lara da rastlayabiliyoruz. Bu nedenle
çocuklarda çok ciddi bir adaptasyon
yeteneği vardır, bu yaş gruplarında.
Hızla uyum sağlarlar. Evde huzurlu
bir iklim oluşturmaya odaklanalım şu
anda. Evin sıcak ve keyifli bir alan ol-
ması haline gelecektir” diye konuştu.

Aile sigorta sistemimiz 
ailemizi koruyor

Bu dönemde aile içindeki iletişimin
önemli olduğunu belirten Prof. Dr.
Nevzat Tarhan, “Ailede negatif ileti-
şim yerine pozitif iletişim öne çıkmalı-
dır. Herkes birbirini düzeltmeye

çalışmasın, ego savaşlarına gerek
yok. Herkesin birbirini tamamla-
maya çalışan, pozitif taraflar
güçlendiren bir tutum içerisinde
olması önemli. Bizim kültürü-
müz zaten aile içerisinde reka-
betçi değil, özellikle
tamamlayıcılığı yükselten bir
kültür. Bu büyük bir fırsat. Dün-

yada pandemi sonrası ciddi bir
boşanma ve intihar salgınları var.

Bizde bu olmadı. Bunu sağlayan aile
sigorta sistemimiz. Halen sarsıntılara

rağmen dağılmıyor, devam ediyor. Ama
risk de tabii. Biz elimizdeki bu aile değerle-
rini güçlendirelim ve bunu devam ettirelim.
Bu krizi kazanıma dönüştürmüş oluruz”
dedi.

Bilgisayarı elinden almak 
yerine akıllıca kullanmayı 
öğretmek önemli

Çocuklarda bilinçli teknoloji kullanımına
dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “12
yaşından büyük çocuklar da ergenlik döne-
mine giriş yapıyor. Özellikle %80’inin
hemen hemen ellerinde bilgisayar var. Bu
durumda bilgisayarları çocukların elinden
almak yerine bilgisayarı akıllıca kullanmayı
öğretmek yani onları medya okuryazarı
yapmak önemli. Onlarla birlikte onların ilgi
alanlarına girip onlara nasihat ve konferans
vermek yerine yanlış bir şey yapıyorlarsa

yanlışı konuşmak yöntemi
kullanılmalı. Yani genci ya da ço-

cuğu karşımıza almak yerine onu yanı-
mıza alıp birlikte konuşabilmek önemli”
diye konuştu.

Çocuk ve ebeveynler arasında
köprü kurulmalı

Karnenin değerlendirilmesi konusunda da
ailelerin yapıcı bir yaklaşıma sahip olması
gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tar-
han, şunları söyledi: “Çocuklar karnelerini
aldılar. Klasik ebeveyn tutumu nedir? Kar-
neye bakıyor. İyi notları görmüyor. Hemen
zayıf notlarla ilgili eleştiri yapıyor. ‘Yediğin
önünde yemediğin arkanda. Ne bu karne-
nin hali?’ dediğimiz an çocuk anne ve baba-
sıyla arasında duvar örmeye başlar. Hâlbuki
bizim anne ve baba olarak çocukla ara-
mızda köprü kurmaya ihtiyacımız var. Anne
çocuk ilişkisi, baba - çocuk ilişkisi karneden
daha önemlidir. Bunu bozmadan bu işi
çözmek gerekiyor. Akıllı anne ve babalar
böyle durumlarda ‘Çocuğumun ders duru-
munu nasıl düzeltirim? 7-8 dersi iyi ama 2-
3 tanesi kötü, nasıl düzeltiriz?’ deyip çocuğa
düşüncesi de sorulduğu zaman kendini de-
ğerli hissetmesi sağlanmış olur.  Bu şekilde
konuşarak çocuğun bir şeyler öğrenmesini
sağlamamız gerekir.”

Davranış ve çabaları övülmeli

Baskı, tehdit ve korkutma yöntemleri ile ço-
cuğa tabiri caizse ayar çekmeye çalışmanın
bu çağın yöntemi olmadığını dile getiren
Tarhan, “Bu zamanki çocukların, gençlerin
anlayacağı dil değil. Anne ve babalar bunu
unutmamalı. Şu anda gençlerin anladığı dil
ikna ve inandırma yöntemidir. Takdir ve
övgü yöntemleridir. O da olumlu yönleri
üzerine olmalı. Hak etmediği sözleri söyle-
yerek kişiliğini değil, davranış ve çabaları
övülmelidir. Kişiliği övülürse çocuğun ego-
ları şişer. Evde, bazı alışverişlerde sorumlu-
luk verilebilir. Böyle durumlarda özellikle
gençler özgürlük ve sorumluluk dengesini
öğrenmeli” diye konuştu. Pandemide zo-
runlu birlikte zaman geçirme durumunun
oluştuğuna işaret eden Tarhan, sözlerine
şöyle devam etti: “Birlikte zaman geçirmek
gençler için bir fırsattır. 12-13 yaşından iti-
baren gençler anne – babayı artık uzaktan
sevmeye başlıyor. Biyolojik doğamız ve ge-
netik kodlarımız bunu gerektiriyor. Çocuk
özgürleşmek ve bireyselleşmek istiyor.”
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Pandemi koşullarında uzaktan
eğitim gören ilk ve orta dereceli
okullarda eğitim gören çocuklar,
üç haftalık ara tatile başladı.
Karne psikolojisinin önemine
işaret eden Psikiyatrist Prof. Dr.
Nevzat Tarhan, karnede sadece
notların değerlendirilmemesi
gerektiğine dikkat çekiyor

Karne psiKolojisinde
neye diKKat 
edilmeli?

FATİH POLAT

Bu çağa “Distrust Age” yani 21 yüzyıla
güvensizlik çağı denildiğini belirten Tar-
han, “Bizim kültürümüz, inanç sistemi-
miz, değerler sistemimiz güvene çok
önem veriyor. Hazreti Peygamberin en
büyük vasfı, bu. Peygamberlikten önce
de eminlik vasfıydı, eminlik vasfımızı
tekrar canlandırmaya ihtiyacımız var.
Güven budur. Onun için bunları ailede
oluşturalım. Bunlara önem verelim ve
mesela karne burada nasıl bir fırsat?
Karnenin psikolojik etkisiyle çocuk,
annem babam kızacak diye yalan söyle-
meye başlar. Eğer aile eline geldiği
zaman bak çocuğum sen çalışmışsın şu
kadar dersini yapmışsın, şu kadar der-
sini yapamamışsın deyip değerlen-
dirme yapmalı. Böyle durumda kabullen
yönet metoduyla, kabullen birlikte yürü
metoduyla gitmek önemli. Bu yapılırsa
çocuk, ‘Annem ve babam beni seviyor
ama hatalarımı düzeltmek için benimle
iş birliği istiyor’ diyecek çocuğun aidi-

yeti artacak. Kendine güveni ze-
delenmeyecek. Onun için

çocuklarımızı azarla-
yarak, korkutarak

yönetme döne-
minde değiliz
bu çağda. Bu
zamanın ço-
cukları da
bilinçli.
Onun için
biz, hiç bir
şekilde böyle

korkutarak
çocuklarımızı

yönetemeyiz”
diye konuştu.

Karne bir 
fırsat olarak
değerlendirilmeli

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, son olarak şu tavsiyelerde bulundu: “Bu-
rada anne ve babalar, annelik ve babalık pratiklerini değiştirecek-

ler. Kendi annelerinden babalarından öğrendikleri senaryolar
bugün geçerli değil. Çünkü aktörler değişti, yeni aktörler var.

Buna göre annelik babalık senaryolarınızı değiştirmemiz
lazım. Çocuklarımızla iyi işbirliği kurarız ve çocuklarımızı

hem de pandemi döneminin verdiği yakın ilişkiyi fır-
sata dönüştürürüz” dedi. Şunu hiç bir zaman

unutmamalıyız hayat başarısı akademik
başarı ile ahlaki başarının top-

lamıdır."

Annelik ve 
babalık pratikleri

değiştirilmeli

Aralıklı oruç diyeti!
Aralıklı oruç diyeti son zamanlarda bir sağlık trendi
haline geldi. Kilo kaybına neden olduğu, metabolik
sağlığı iyileştirdiği ve hatta ömrünü uzattığı iddia
ediliyor. Peki, Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır? İşte
Aralıklı oruç diyet listesi örnek menü ve yorumları

SON zamanların popüler kilo verme yöntemi
aralıklı oruç diyeti yaz aylarının da gelmesi ile
fazla kilolarından kurtularak fit bir vücuda

sahip olma hayali kuran kişiler tarafından araştırılıyor.
Bir bakıma bu tip yöntemler yalnızca kilo vermeye değil
kişinin dengeli ve düzenli beslenmesine neden olduğun-
dan sağlığa katkıda bulunuyor. Şimdilerde birçok vatan-
daş "Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır?" sorusuna yanıt
arıyor. İşte Aralıklı oruç diyet listesi örnek menü ve tüm
detaylar…
Aralıklı oruç, aşırı kilo kaybı, tip 2 diyabet tedavisi ve
daha birçok şey dahil olmak üzere doğru yapılırsa önemli
sağlık yararları sağlayabilir.

Nasıl yapılır?

16: 8 aralıklı oruç, zaman kısıtlamalı bir oruçtur. Bu, 8 sa-
atlik bir pencerede yiyecek tüketmeyi ve her gün kalan 16
saat boyunca yiyeceklerden kaçınmayı içerir.
Bazı insanlar bu yöntemin vücudun iç saati olan sirkadi-
yen ritmini destekleyerek çalıştığına inanır.
Bir kişinin 8 saatlik pencerede yiyebileceği yiyecek türleri
veya miktarları ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu
esneklik planı takip etmeyi nispeten kolaylaştırır.
16: 8 diyetini takip etmenin en kolay yolu, bir kişinin uy-
kuya harcadığı zamanı içeren 16 saatlik oruç penceresini
seçmektir. Bazı uzmanlar, bu saatten sonra metabolizma
yavaşladıkça, akşam tüketiminin bitirilmesini tavsiye edi-
yor. Ancak, bu herkes için uygun değildir.
Bazı insanlar akşam yemeğini 19: 00'a kadar tüketemeye-
bilir. Yine de, yatmadan 2-3 saat önce yiyeceklerden ka-
çınmak en iyisidir. AYNUR CİHAN



Allah cezasını 
verdi! 
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İ stanbul İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçı-
lığı ile mücadeleye yönelik yaptığı is-

tihbarı çalışmalar neticesinde; S.Ö.'nün 
yasadışı yollarla Çin'den temin ettiği 
uyuşturucu maddeyi hava ve deniz yolu 
ile ülkeye soktuğu, örgüt üyeleri M.T., 
Ü.B. ve kurye olarak kullanılan A.M.A. 
isimli kadın aracılığıyla da İstanbul ili ge-
nelinde piyasaya sürme hazırlığında ol-
duğunu öğrendi. Örgüt lideri olduğu 
öğrenilen S.Ö. öncelikle Avcılar ve Bü-
yükçekmece'de depo kiraladı. Ardından 

Ataşehir'de ikamet eden ve uyuşturucu 
maddelerin dağıtımını yapabilecek 
A.M.A. ile irtibat kurdu. Jandarma, 
uyuşturucu maddelerin yakalanmasının 
önüne geçmek amacıyla, örgüt mensup-
larını birbiri ile irtibatı olmayan birbirin-
den çok uzak mesafedeki bölgelerden 
seçen S.Ö.'nün kurye olarak kullanacağı 
A.M.A'yı yakın takibe aldı. A.M.A. Bü-
yükçekmece'de irtibatlı bulunduğu M.T. 
isimli şüpheliden Bonzai isimli uyuştu-
rucu maddeleri teslim aldığının tespit 
edilmesi üzerine operasyon için düğmeye 

basıldı. 

Buzdolabında dolar zulası  

Jandarma ekipleri, A.M.A.'nın evinde 
yaptığı aramada, evin çeşitli yerlerine giz-
lenmiş hassas teraziler ve suç örgütünün 
faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen 
4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 
A.M.A.'nın uyuşturucu madde satışından 
elde ettiği değerlendirilen paraları, buz-
dolabının içerisinde sakladığı görüldü. 
Tüm bu aramalar neticesinde yüklü mik-
tarda Türk Lirası ve dolar ele geçirildi. 

Örgütün kullandığı araçta yapılan ara-
malarda da çok miktarda uyuşturucu 
madde ele geçirildi. Aracın bagaj kısmın-
daki torbalarda bulunan, 100 kilogram 
bonzai, 2 kilogram mariuhana, 1 kilo-
gram metamfetamin ekipler tarafından el 
konuldu. A.M.A ve M.T gözaltındaki iş-
lemlerinin ardından çıkarıldığı adli ma-
kamlarca tutuklanarak cezaevine 
gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu 
değerlendirilen şüphelilerin yakalanma-
sına yönelik çalışmaların sürdüğü öğre-
nildi. DHA 

Mehmet MERT
MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1

T ürkiye'de karanlık işlerle uğraşanlar, yolsuzluk 
yapanlar, ülkeyi karıştırmaya çalışanlar, kaostan 
ve kargaşadan beslenerek kendilerine yol yapan-

lar her zaman iş başında bulunmuşlardır. Alçakça dü-
zenledikleri suiksatlarla, kimi zaman bir devlet adamını 
(Eşref Bitlis Paşa, Vali Recep Yazıcıoğlu, Emniyet Mü-
dürü Gaffar Okkan gibi) kimi zaman bir iş adamını (Öz-
demir Sabancı gibi), kimi zaman siyaset adamını 
(Adnan Kahveci, Muhsin Yazıcıoğlu gibi) çoğu zaman 
ise gazetecileri, bilim adamlarını kurban seçmişlerdir. 
Abdi İpekçi. Çetin Emeç. Hrant Dink. Necip Hablemi-
toğlu. Bahriye Üçok. Muammer Aksoy. Onat Kutlar 
Metin Göktepe. Ahmet Taner Kışlalı. Uğur Mumcu bun-
ların başında gelenlerdir. 

*** 
Bu isimlere baktığınızda en belirgin ortak özellikleri; 

cumhuriyet sevdalısı, özgürlük sevdalısı, bağımsızlık 
sevdalısı, karşılıksız yurtseverlik, Atatürk ilke ve inki-
laplarına bağımlılık, haktan, hukuktan ve adaletten 
yana oluşları yer almaktadır. Ve bu isimleri katledenler 
her ne kadar faili meçhul diye adlandırılmaya çalışsalar 
da aslına failleri bellidir. Kimi zaman derin devlet bağ-
lantıları ve iş birlikleri ile ortaya çıkan karanlık çeteler. 
Kimi zaman radikal İslamcı örgütler. Kimi zaman ge-
rici, faşist, terörist grupların bu suikastları işledikleri bi-
linmektedir. Biz bilinmektedir desek de ne yazık ki 
şimdiye kadar bu cinayetlerin hiç birisi tam anlamıyla 
aydınlanmamıştır. Asıl suçlular bulunup ortaya çıkarıl-
mamıştır. 

*** 
İşte o alçakça suikastlardan birisine maruz kalan, ül-

kemizin ve Türk basının kaybettiği en büyük değerlerden 
biri olan Uğur Mumcu, 25 yıl önce bugün (24 Ocak 
1993 Pazar) katledilmiştir. Uğur Mumcu’yu anlamak 
ve anlatmak için Türkiye gerçeğini de doğru anlamak ve 
doğru kavramak gerekiyor. Zira Uğur Mumcu'nun 30 
yıl boyunca (ki öldürülmeseydi ömür boyunca devam 
edecekti) yazdığı yazılar ve konuşmaları bugünleri daha 
30 yıl önceden olduğu gibi anlatan ifadelerden oluşmak-
tadır. Mumcu o yazılarında, kendisinden önce suikast-
lara maruz kalanların tam da dosyalarını aydınlatmak 
üzereyken saldırıya uğradı. 

*** 
Tetikçilerin arkasındaki gerçek failler kimlerdi. Bu iş-

lerden kazanç sağlayanlar kimlerdi. Uğur Mumcu, ken-
dinden önce katledilenlerin can hakkını en çok 
sorgulayan, araştıran kişi olduğundan başka bir Uğur 
Mumcu'muz olmadığı için ne yazı ki kendisine düzenle-
nen saldırı açığa çıkarılmadı henüz. 

*** 
Uğur Mumcu daha yirmili yaşlarda bir delikanlıyken 

askerlik hikayesinden esinlenerek yazdığı 'sakıncalı pi-
yade' kitabı ile Aziz Nesin'in dikkatini çekmiş ve Nesin 
'Ben kendi yazdıklarıma gülemem ama senin yazdıkla-
rına dakikalarca gülmekten kendimi alamıyorum' de-
miştir. Daha sonra 1975 yılında Cumhuriyet 
Gazetesi'nde başladığı yazılarına 1993 yılındaki ölü-
müne kadar devam etmiştir. Cumhuriyet'teki ilk yazı-
sında 'Sesleniş' başlığı altında yazdığı yazı ile tüm 
dikkatleri üzerine çekmiş ve nasıl bu kadar duygulu yaz-
maya başladın diye soranlara ise, 'Zülfi Livaneli'nin tür-
külerini dinleyerek' demiştir.  

*** 
Uğur Mumcu'nun ilk açtığı yolsuzluk dosyası döne-

min başbakanı Süleyman Demirel'in kardeşi Yahya De-
mirel'e ait 'Mobilya Yolsuzluğu'dur. Ve ne yazık ki 
Mumcu suikasta uğradığı tarihte yine Başbakan olan 
Demirel, suikastın ardından; 'bu saldırıyı aydınlatmak 
devletin namus borcudur' demesine rağmen o borç daha 
kapanmamıştır. Yine dönemin İçişleri Bakanı Hüsamet-
tin Cindoruk suikasttan sonra; 'Zaten bekliyorduk' şek-
lindeki açıklaması ile şaşkınlık yaratmıştır.  

*** 
Uğur Mumcu'nun çok önceden tahmin ettiği ve yaz-

dığı, araştırdığı o kadar yolsuzluk olayı oldu ki bu ül-
kede. O 20 yıl önce yazıyordu; "devlet, siyaset, mafya" 
üçgeni ilişkilerini ve 3 Kasım 1996'da yaşanan Susurluk 
kazası bu üçgeni ortaya çıkardı. İlk defa O'nun kalemin-
den öğrendik 'Yeşil Sermaye'yi. İlk defa O'nun kalemin-
den öğrendik 'Cemaatçilerin tehlike oluşturduklarını, 
devlete sızdıklarını'. İlk defa O'nun kaleminden öğrendik 
'Naylon fatura dosyaları'nı. İlk defa O'nun kaleminden 
öğrendik 'Merdivenaltı tüccarları'nı. İlk defa O'nun kale-
minden öğrendik 'Din tücarları'nı. "Cemaatlere, tarikat-
lara giren çocuklar 30 sene sonra general olacaklar 
Cumhuriyet’e karşı ayaklanacaklar" demesinin ardından 
30 yıl geçmişti ki; 15 Temmuz 2016'da olanları gördük!  

*** 
Uğur Mumcu'nun en sevdiği kelime 'Umut' du. Ve her 

konuşmasında; Çin'li yazar Pablo Neruda'nın o çok bilin-
dik 'Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde' sözünü haykı-
rırdı. Mumcu'nun ölümünden sonra bir yazı kaleme alan 
Zülfü Livaneli ise 'Onun her parçası Türkiye'nin üzerine 
bir cemre gibi dağıldı' diyerek artık bir değil milyon-
larca Uğur Mumcu var demek istemiştir.  

*** 
Uğur Mumcu'nun artık neden ve kimler tarafından 

öldürüldüğünü çok net bilmekteyiz. Yine Uğur Mum-
cu'nun ölümünden sonra Altay Sporlu futbolcuların aç-
tığı pankartta yazan 'Uğur Mumcu Yaşıyor' sözünün, 
Mumcu'ya ait 24 tane kitabında, binlerce köşe yazısında 
yazan her kelimenin öneminden ve anlamından dolayı 
geçerli olduğunu da biliyoruz.  

*** 
Bize düşen; ''Vurulduk ey halkım unutma bizi... Tür-

kiye'de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar var.... 
Ben Atatürkçüyüm.... Ben, cumhuriyetçiyim... Ben lâi-
kim... Ben antiemperyalistim... Ben tam bağımsız Tür-
kiye'den yanayım... Ben insan hakları savunucuyum... 
Ben, terörün karşısındayım... Ben, yobazların, hırsızla-
rın, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Öyleyse 
vurun, parçalayın, her parçamdan benim gibiler beni 
aşacaklar doğacaktır" diye haykıran Uğur Mumcuların 
yolundan gitmektir.  

*** 
Bizlere düşen; hiç hak etmedikleri bir şekilde, ara-

mızdan ayrılan, demokrasi adına, cumhuriyet adına, 
barış adına, Tam Bağımsız Büyük Türkiye adına, hayat-
larını hiçe sayan, kaybettiğimiz tüm değerlerimizin hatı-
ralarına sahip çıkmaktır. Bütün bu değerlerimizi, 
aydınlarımızı, rahmet, minnet, şükran ve özlemle anıyor, 
anıları önünde saygıyla eğiliyorum.... Uğur ağabey sen 
rahat uyu, senin de dediğin gibi; 'Biz halkız, yeniden 
doğarız ölümlerde'...              *ARŞİV/2017 

 
 

Uğur Mumcu yaşıyor...

OTELLER bölgesindeki olay dün sabah saat 
09.00 sıralarında yaşandı. Sabah saat 
07.00 sıralarında erkek arkadaşı ile birlikte 
otele yerleşen Fas uyruklu kadın, kısa 
zaman sonra arkadaşı ile tartışmaya baş-
ladı. Giderek büyüyen tartışmada kadın tu-
rist, otel odasındaki tüm eşyaları kırıp 
döktü. Otel çalışanları olaya müdahale etse 
de kadının saldırgan durumundan dolayı 

başarılı olamadı. Diğer müşteriler ve otel 
yönetimin şikayeti üzerine olay yerine polis 
ekibi sevk edildi. Şikayet üzerine gelen 
polis, kadını ifadesi için polis merkezine 
götürmek istedi. Bir polisi itip tekme atan 
kadın, bir türlü sakinleştirilemeyince polis 
ekibi zor anlar yaşadı. Güçlükle araca bin-
dirilen kadın polis merkezine götürüldü. 
Otel sahibinin arkadaşı Razzok Kıyı, "Otele 

bu sabah yerleştiler 1-2 saat sonra olay çı-
kardılar. Kadın, arkadaşıyla problem yaşa-
mış, odadaki televizyon masa ve yatak 
odasını dahi kırmış. Polis geldi, kadın po-
lise vurdu ve itti. Hap mı içmiş ne yapmış 
bilmiyoruz. Bütün oteli ayağa kaldırdı. Müş-
teriler rahatsız oldu, aileler var burada. 
Polis onları alıp karakola götürdü" diye ko-
nuştu. DHA 

Beyoğlu'nda kaldığı otelde erkek arkadaşı ile kavga eden turist kadın taşkınlık çıkardı. Otel odasındaki  
eşyaları kırıp döken kadını otel yönetimi ve müşteriler polise şikayet etti. Olay yerine gelen polisi itip tekme 

atan kadın bir türlü sakinleştirilemedi. Güçlükle araca bindirilen kadın polis merkezine götürüldü 

Turist kadın ortalığı birbirine kattı

ZEHIR TACIRLERINE 
OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri Avcılar ve Büyükçekmece'deki 
düzenledikleri eş zamanlı operasyon-
larda 103 kilogram uyuşturucu madde 
ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 
Aranması olan suç örgütün lideri 
S.Ö.'nün yurt dışından örgütü yönettiği 
belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu 
maddenin dağıtımının yapılması için 
kuryelik yapan A.M.A. isimli kadın ile 
irtibatlı olduğu M.T. yakalandı

ESENYURT Bağlarçeşme Mahallesi'nde 
bulunan ve içinde bir internet kafenin de 
yer aldığı iş merkezine giren çocukların 
uzun süre dışarı çıkmamasından şüphele-
nen polis ekipleri, işletmeyi kontrol etmek 
istedi. İnternet kafenin kapısını çalan 
polis ekipleri, içeri girmek istedi fakat iş-
letmenin sahibi kapıyı açmak istemedi. 
Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kapı-
nın açılmaması üzerine savcılıktan izin 
alınarak, olay yerine çilingir çağrıldı. Çi-
lingirin geldiğini duyan işletme sahibi 
daha fazla dayanamayarak kapıyı açmak 
zorunda kaldı. İçeri giren polis ekipleri, 
internet kafede yaşları 14 ile 19 arasında 
değişen yaklaşık 50 kişiyi oyun oynarken 
buldu. Yapılan baskında oyun oynayan 
bazı çocuklar ise saklanmaya başladı. 2 
çocuk, dolabın arkasına saklandı. Polis 

ekiplerinin yaptıkları aramalarda bulunan 
çocuklar tekrar yerlerine oturdu. Polis 
ekipleri, işyerinin belgeleri kontrol edilir-
ken, internet kafenin ruhsatsız olduğu or-
taya çıktı. Durumu fark eden polisler, olay 
yerine zabıta ekiplerini çağırarak dükkanı 

mühürletti. Tedbirlere uymayan kişilere 3 
bin 470 lira para cezası kesilirken, yaşı 15 
yaşının altında olan çocuklar polis ekip-
leri tarafından ailelerine teslim edildi. İn-
ternet kafe sahibine ise idari para cezası 
kesildi. DHA

İnternet kafeye baskın
Esenyurt'ta polis ekiplerinin bir internet kafeye yaptığı baskında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği ortaya çıktı.  
Yaklaşık 2 saat boyunca kapıyı açmamak için direnen internet kafe sahibinin işletmesinde, yaşları 14 ile 19 arasında  

değişen 50 kişi oyun oynarken yakalandı. Tedbirlere uymayan kişilere 3 bin 470 lira para cezası kesilirken, yaşı 15 yaşının 
altında olan çocuklar polis ekipleri tarafından ailelerine teslim edildi. İşyeri de mühürlendi

BAŞAKŞEHİR ve Bey-
koz’da, koronavirüs has-
tası olmasına rağmen 

hırsızlık yapan şüphelilerden biri 
olaydan sonra hayatını kaybetti, 
diğer üç şüpheli ise yakalandı. Hır-
sızlık anları kameralara yansıdı. 17 
Temmuz 2020 tarihinde Başakşehir 
ve Beykoz'da üç ayrı evin soyulması 
üzerine, polis ekipleri çalışma baş-
lattı. Güvenlik kameralarından yola 
çıkan ekipler, ilk önce şüphelilerin 
eşkalini sonrasında kimliklerini tes-
pit etti. 18 Ocak’ta ikamet ettikleri 
adreste kıskıvrak yakalanan Kemal 
K.(24)'nın 47, Emre D.(22)'nin 8, 
Ahmet M.(22)'nin ise 5 suç kaydı 
olduğu öğrenildi. İddiaya göre şüp-
helilerden İsmail Ç.(25) koronavi-
rüse yakalandı. İsmail Ç., polis 
ekiplerinin onu yakalamak için ça-
lışma başlattığı sırada koronavirüs 
nedeniyle hayatını kaybettiği öğre-
nildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edil-
dikten sonra çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Hırsızlık anları ise evde 
bulunan güvenlik kameralarına sa-
niye saniye yansıdı. DHA 



OLAY Cebeci Mahallesi
Cebeci Köyü'nde yaşandı.
Cebeci Köyü'nde bulunan

hayvanlarına bakmak için yaya olarak
giden çoban Abdullah Gökerçin(22),
köyün girişinde çevredeki başıboş kö-
peklerin saldırısına uğradı. Göker-
çin'in elbiselerini parçalayan köpekler,
vücudunu çeşitli yerlerinden ısırdı. Ya-
şanan dehşet anlarını gören çevredeki
vatandaşlar Gökerçin'in yardımına
koştu. Vatandaşların müdahalesiyle
kurtarılan Abdullah Gökerçin, haber
verilmesi üzerine olay yerine gelen
sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin
ardından ambulansla hastaneye kal-
dırıldı. Gökerçin, hastanedeki tedavi-
sinin ardından taburcu edildi.
Köpeklerin aynı yerde başka kişilere

de saldırdıkları iddia edildi.

Bacaklarımı tuttular

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Abdul-
lah Gökerçin, "Cebeci Köyü'nde hay-
vanlarım vardı. Onlara bakmak için
geldim. Burada sahipsiz köpekler vardı.
Benden önce de 5-6 kişiye saldırmış-
lardı. Yoldan geçerken bu köpekler
bana da saldırdı. Kolumu bacaklarımı
tuttular. Sağ olsun buradaki ağabeyler
yardım ederek kurtardılar beni. Daha
yeni aşıdan geliyorum. Kuduz aşısı
yaptırdım" dedi. Aynı yerde saldırıdan
birkaç gün sonra bir başka vatandaş
aynı köpeklerin saldırısına uğradı. Yola
yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına
uğrayan Serhat Gedik isimli vatandaş
köpekler her iki ayağından ısırdı. Yol-

dan geçen sürücülerin yardımıyla kur-
tarılan Gedik, kaldırıldığı hastanede ya-
pılan tedavisinin ardından taburcu
edildi. Aynı köpeklerin kendi yakınla-
rına da saldırdığını söyleyen köy sakin-
leri ise, köpeklerin çok saldırgan
olduğunu, bu olayların sık sık yaşandı-
ğını dile getirilerek, yetkililerden yardım
istedi.

J eofizik Yüksek Mühendisi
Prof. Övgün Ahmet Ercan yeni
çıkan Korkma isimli kitabıyla

deprem gerçeğini ve korunma kılavu-
zunu yazdı. "Korkma- Depremden
Korunma Kılavuzu" isimli kitapta
birçok yeni bilimsel veriye yer veren
Prof. Ercan Sözcü'ye yaptığı açıkla-
mada, insanların korkutularak eğiti-
lemeyeceğini belirterek, "O insanı
sadece ürkütmeden bilgilendirerek
eğitirsiniz. İstanbul'da her an deprem
olabilir derseniz o insanı korkutursu-
nuz. İnsanlara korkma diyerek
olumlu yaklaşmak gerekiyor" dedi.
Ercan "Deprem her an olamaz mı?"
sorusuna da "Olamaz. Bunu ancak
deprem bilimci olmayanlar söyleye-
bilir. Televizyonda açıklama yapanla-
rın kimileri bir saat bile deprem dersi
almamış insanlar. Deprem bilimci
olanlar ki bunların jeofizik mühen-
disi olması gerek. Bunlar hiçbir
zaman “her an deprem olabilir” diye
açıklama yapmazlar" eleştirisinde
bulundu. 

Yıkıcı bir deprem olacak

Sisam depremini bilen Ercan, "Ben
de sadece yeri ile büyüklüğünü söyle-
miştim. Deprem olmadan 14 gün
önce söyledim. Tam gün vermemiş-
tim. Ancak oldu. Midilli (İzmir) dep-
remini 10 yıldır, ayrıca son 1 yıldır
uyarmıştım. Kitabımda şu anda dep-
rem olabilecek öncelikli 33 yeri say-
dım. Adana, Sakarya Çukuru, Göller
Bölgesi, Amasya-Merzifon, Varto,
Denizli, Bingöl ile Hatay'ı vurguluyo-
rum. Erzincan'ı yeniden vurguluyo-
rum. 2030 yılından önce herkes
İstanbul veya Tekirdağ'da deprem
beklerken şu anda Sakarya çukuru
dediğimiz çukurda ki bu çukurun bir
tarafı İzmit bir tarafı Bolu Tüneli'nin
bulunduğu yerdir. Buradan 2030 yı-
lından önce yıkıcı bir deprem bekliyo-
rum ve bunu ilk kez söylüyorum"

ifadelerini kullandı. Ercan bu yıkıcı
depremin nereleri etkileyeceğini de
"Marmara'da olan depremler 150 ki-
lometreyi etkiler. Adapazarı, Düzce,
Akyazı, Gölcük ve İzmit ile Bolu'yu
da etkiler. İstanbul'da sarsılır ama
güçlü etkilenmez. Türkiye'de hiçbir
yerde deprem olmasa iki yerde olur.
Bir tanesi Bingöl, biri Sakarya çu-
kuru" şeklinde açıkladı. 

2045'ten önce olmaz

Ercan, "Hangi kırık daha tehlikeli?"
sorusuna da "Kuzey Anadolu kırığı
Türkiye'nin en genç kırığıdır. 3,5 mil-
yon yıl yaşındadır. Doğu Anadolu kı-
rığı ise 15 milyon yıl yaşında yorgun
bir kırıktır. Marmara'daki depremleri
bütün ele almak zorundayız. Son
2000 yılda Batı Marmara'da olan yı-
kıcı depremlerin sayısı 16 tanedir.
Deprem oluş sırası ile depremin ola-
cağı yıl arasında doğrusal bir ilişki
var. Buna göre 2045'ten önce Kuzey
Marmara'da büyük deprem olması
beklenmiyor" cevabını verdi. 

Ruhsal durum bozuldu

"Kuzey Marmara'da beklenen en
olası deprem hangisidir?" sorusunu
da cevaplayan Ercan, "Kuzey Mar-
mara'nın yapabileceği en büyük dep-
rem 7.3 tür. Hangi koşullarda yapar?
1999 depremi Yassıada hizasına
kadar kırdı. Bu kez oradan başlaya-
cak, Şarköy'e, Saroz'a kadar kıracak.
Yassıada'nın bulunduğu kesimden
başlayıp Şarköy'e kadar tek bir dep-
remle kıracak olursa bu depremin
büyüklüğü 7,3 olur. Bu deprem hem
İstanbul'u hem Tekirdağ, hem Yalo-
va'yı hem Karamürsel ve Gölcük'ü
Bandırma, Mudanya ve Erdek, Lap-
seki ve Gelibolu'nun tozunu attırır.
Ben bu kırılmayı yakın bir zamanda
beklemiyorum. Deprem açıklamaları
hava durumu verir gibi vırt zırt
olmaz. Deprem kestirimlerinde deği-
şim haftalık yıllık ya da beş yıllık değil
50 yüz yıllıktır. Her an deprem olabi-
lir diyerek Marmara'da oturanların
ruhsal durumu 22 yıldır bozuldu.
Beklenen deprem bir türlü olmuyor?
Neden? Oysa, beklenen Kuzey Mar-
mara depremi için büyüklüğü, İstan-
bul kolu için M6,3 ile M6,7 arası,
Tekirdağ kolu için M7,0-7,2 arasıdır.
Bu depremler 2045'ten önce olursa
şaşırtıcı olur" ifadelerini kullandı. 
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Y eni bir hâl yeni bir dizgedir yeni bir
hâl yeni bir başlangıçtır.
Biz ya yeniden başlayacağız ya da

soyu tükenmeye doğru seyreden varlıklar
gibi yok olup gideceğiz.

Yeni bir dizge ile yeni bir sistemin temel-
lerini kısa, orta ve uzun vadeli olacak şe-
kilde  atamazsak bu gidişatın sonunun adı
da  izmihlaldır.

Meşhur bir söz vardır herkesin bildiği;
"Sonunu düşünen kahraman olamaz!"

Bence olay bunun tam tersi, sonunu
hesap etmeyen, bedelini öder.

“Özel eğitim günceldir.” der özel 
eğitimciler. İşte bu yüzden hep sahne de 
olmalıyız.

Artık ustalık dönemine geçmeliyiz diye

düşünüyorum. 2006-2011 çıraklık, 2011-
2020 kalfalık. Yıl oldu 2021 sizce de pro-
fesyonel olmanın zamanı gelmedi mi?
Hedef belirlemeli, farkındalık oluşturmalı,
fark atmalı  ve bu hedeflerimizi uygula-
maya koyulmalıyız.

Özel eğitimin hayal peşinde koşabilecek
bir dirhem gücü-zamanı kalmamıştır.

Özel özel eğitimi hiçbir devlet kademe-
sine net bir şekilde anlatamadık.

Evet, bir çok kez devlet kapılarını aşın-
dırdık, ağladık, sızladık çoğu zaman. So-
runlarımıza üretilen çözümler sadece
günümüzü kurtarmaya yetti. Oysa ki yeni
ve kalıcı bir eğitim vizyonuyla bu yaranın
kapanması mümkün.

Biz uçsuz bucaksız özel eğitim deryasın-

dayız. Bu deryada birkaç
kulaçtan fazla öteye gidemedik. Peki bunu
hak ettik mi?

yüzde 50 evet
yüzde 50 hayır!
Ne öldük ölülere karıştık ne dirildik diri-

lere karıştık. Hep Arafta kaldık ne İsa’ya
ne Musa’ya yaranabildik!

Özel eğitim alan binlerce özel gereksi-
nimli birey ve ailelerinin durumu hakkında
empati kuramaz mıyız?

Kurumlar, bürokratlar, yerel yönetimler
ve siyasiler hep birlikte kişisel hesap, ego,
hırs ve bencilliklerimizi bir kenara koyup

elimizi taşın altına koysak ne olur? 
Söyleyin!

Bir otizmli evlada sahip olan anne baba-
nın 24 saatine şahit oldunuz mu hiç?

İşitme engelli bir çocuğun bir kelime ses
duyabilmek ya da konuşabilmek için neler
çektiğini, nasıl uğraş verdiğini 
düşündünüz  mü?

Siz bir babanın evladı iyileşmesi için
hastanelerde, orda burda bir adım yürüte-
bilmek için dünyaları verebileceğine şahit
oldunuz mu?

Dezavantajlı, savunmasız bir bireyin an-
nesinin “ben ölünce evladıma ne olacak?”
diye düşündüğü için bir çok gece gözlerine
uyku girmediğine tanık oldunuz mu?

Peki siz hiç özel çocuklara sahip olduk-
ları için evi yuvası yıkılan, psikolojik ve
trajedik duruma yenilen anne ve babaların
yaşadıklarına tanıklık ettiniz mi? Hadi et-

tiniz diyelim. Peki bundan kendinize bir
pay biçtiniz mi? Bende yerinde olabilirdim
ya da bende olabilirim diye hiç 
düşündünüz mü?

Hadi biz düşünemedik ya siyasetçiler,
bürokratlar, kurumlar ya da yerel yönetim-
ler? Bu kadro düşünmezse kim düşünecek
bu çocukları esnaflar mı çiftçiler mi?

Tabiki onlar değil biz düşüneceğiz, tüm
çocukları olduğu gibi özel çocukları da
bekleyen acımasız bir hayat gerçeği var.

Uzun vadeli bir eylem sistemi için yeni
bir hâl almalıyız.

Biz, bu çaresiz çocukların umudu olma-
lıyız. Bu bir vebaldir! Bunun hesabını vere-
meyiz. Çünkü özel çocuklar sadece anne
babasının değil hepimizin evlatlarıdır.

Tohum toprağa, özel çocuklar da top-
luma emanettir.

Kalın selametle.

Ya yeni bir hâl ya da izmihlal!

KURU AKÜ SATIN ALINACAKTIR
İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1299023)

8 KALEM KURU AKÜ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/472
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 

Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 414 20 00 - 0212 414 21 38 - 0212 414 20 25 - 0212 635 11 93
c) Elektronik Posta Adresi : itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM KURU AKÜAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı \ Hastane Müdürlüğü \ 

Teknik Hizmetler Amirliği Deposuna
c) Teslim tarihi : Tüm malzemeler sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 

30 takvim günü içerisinde tek seferde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 
Dekanlığı Teknik Hizmetler Amirliği Deposuna teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi 

Binası 1. Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 10.02.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda\borsa tarafından
düzenlenen Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
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 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat
İhale Salonu Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vası-
tasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

6.9’luk İzmir depremini 14 gün önceden
haber veren ünlü Jeofizik Yüksek 
Mühendisi Prof. Ercan İstanbul depremi
için tarih verdi. Ercan, "2045’ten önce
olursa şaşırtıcı olur, büyüklüğü de 7.3’ü
geçmez" dedi. Ercan, "Her an deprem
olabilir diyerek Marmara'da oturanların
ruhsal durumu 22 yıldır bozuldu"
açıklamasını yaptı
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Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

1970 Gediz depreminde asistan oldu-
ğunu ifade eden Jeofizik Yüksek Mü-
hendisi Prof. Ercan, "Başbakan
demirel geldi. “deprem takdiri ilahidir.
Kimse allah'ın dediğinin dışına çıka-
maz. devletimiz böyüktür, yaralarınız
sarılacaktır” dedi, herkes elini öptü.
1999 depremi oldu bu kez aynı demi-
rel, Cumhurbaşkanı olarak düzce'ye
geldi. Bu kez profesör olarak oraday-
dım. aynı cümleleri 20 yıl sonra yine-
ledi. Kötü yönetimlerin olduğu
ülkelerde depremin adı felaket, ölüm
olur. Bir ülkede yoksulluk ve yolsuzluk
çözülmedikçe deprem sorunu çözül-
mez. anadolu'nun yazgısı 3 bin yıldır
değişmedi. depremden korkma bilgi-
sizlikten, yoksulluktan kork. demokrasi
yoksa kork. Eğer bu ülkede “deprem
vergilerimiz nerede” diye sormak
suçsa, hukuk hiçe sayılıyorsa, yurttaş-
ların haklarını savunacak yasalar ça-
lıştırılmıyorsa o ülkede depremlerin
adı afet, ölüm olur" dedi. Ercan, "dep-
remin siyaseti olmaz. Yolsuzluğun si-
yaseti olur… depremden korunmak
için her şeyden önce sağlam yerde ya-
pıda oturmak gerek. Bunun için de
para gerek. Yoksul olmayacaksın. Yaz-
gıcılık Türkiye'yi bitirmekte, aydınlan-
manın önüne set çekmektedir. Bir kişi
göçük altında kalmış, ölmüşse bu yaz-
gısı diye söylenir. Oysa suçlu siyasetçi-
lerin ta kendisidir" açıklamasını yaptı.

DEPREMİN
SİYASETİ OLMAZ

Sultangazi'de 3 gün önce hayvanlarına bakmaya giden çoban Abdullah
Gökerçin, köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Köy sakinleri benzer
olayların sıklıkla yaşandığını dile getirerek yetkililerden yardım istedi

Dehşeti yaşadı!

İranlı Farshid
Fathi, 10 yıldır

göremediği 
17 yaşındaki

kızı Rosanna'ya 
İstanbul

Havalimanı'nda
kavuştu. Duygusal
anların yaşandığı
buluşmada baba

ve kızı gözyaşlarını
tutamadı

Farshid Fathi (42)  ile
ailesini birbirinden ayı-
ran süreç 2010 yılında

iran'da cezaevine girmesiyle baş-
ladı. Fathi, hakkındaki suçlamalar
nedeniyle Tahran'daki bir ceza-
evinde 5 yıl hapis yatarken, kendi-
sinden boşanan eşi ise 2 çocuğu ile
birlikte Kanada'ya yerleşti. 2016 yı-
lında serbest kaldıktan sonra Türki-
ye'ye gelerek, antalya'ya yerleşen
iranlı pastör (hristiyan din adamı)
Fathi kızı rosanna ve oğlu Bar-
dia'dan yıllarca uzak kaldı. Çocukla-
rıyla ancak internet ve telefon ile

iletişim kurabilen iranlı baba, on yıl
aradan sonra  hasretini çektiği ev-
latlarından kızına istanbul'da 
kavuştu. 

Gözyaşlarına hakim
olamadı

Kanada'dan gelen kızını karşılamak
için saatler öncesinden istanbul ha-
valimanı'na gelen baba Fathi, ol-
dukça heyecanlıydı. iranlı
baba,  adının baş harfi ile kalp şek-
linde olan bir balon ile karşılayarak
kızına sürpriz yaptı. Baba ve kızının
yıllar sonraki ilk karşılaşmasında

duygusal anlar yaşandı. Birbirlerine
uzun süre sarılan iranlı baba ve kızı
gözyaşlarına hakim olamadı. Yıllar
sonra kızı rosanna'ya kavuşmanın
mutluluğunu yaşayan Farshid Fat-
hi'nin ilk sözü, "inanılmaz" oldu. ro-
sanna'yı en son 3 bin 670 gün önce
gördüğünü belirten Fathi, "En son
gördüğümde 7 yaşındaydı” dedi.

Ağlatan buluşma

İnsanları sürekli olarak “her an deprem olabilir”
diyerek korkutmanın gereksiz olduğunu anlatan 

Ercan, “Kimse ruhsal açıdan sıkıntıya düşmesin” dedi.



M erkez Mahallesi'nde orta
hasarlı binanın suyu dün
kesildi. Tebligat yapılma-

dan sularının kesildiğini belirten
bina sakinleri,  İSKİ binası önüne
giderek yetkililere ulaşmak istedi.
Hafta sonu olması dolayısıyla yet-
kili olmadığını söyleyen güvenlik
görevlileri,  adresi alarak aradıkları
bölümden gelen ve kesintinin
'resmi bir yazıya" dayalı olduğunu
içeren yazıyı bina sakinlerine da-
ğıttı. Daha sonra gelen polisler
de  ailelere  burada beklemelerinin
sonuç vermeyeceğini,  sokağa
çıkma kısıtlamasının sona ereceği
pazartesi günü ilgili yerlere giderek
haklarını aramalarını önererek,
ikna etti.

Hiç kimseye ulaşamıyoruz

Bina sakinleri kısa süre önce kent-
sel dönüşüm konusunda Avcılar
Belediyesi’ne başvuru yaptıklarını
belirterek, buna rağmen sularının
İSKİ tarafından kesildiğini söyledi-
ler. Bina sakinleri, Gölcük depremi-
nin ardından binaların
güçlendirilmesine rağmen bunun o
tarihte belediyeye bildirilmediğini,
kentsel dönüşüme karar verdikle-
rini, alınan karot örneğinde 4 katlı
binanın 3 katının sağlam çıktığını,
yine de kentsel dönüşüm başvu-
rusu yaptıkları halde sularının ke-
silmesine anlam veremediklerini
söyledi Bina sakinlerinden Meh-

met Budak, “Bize tebligat yapılma-
dan suyu kestiler. Hiç kimseye ula-
şamıyoruz. Bina yenileme sürecine
girdi. Binayı boşaltmamız için
yasal süremiz var” iddiasında bu-
lundu. Aynı binada oturanlardan
Şükran Solmaz da, marketten ala-
rak evinin balkonuna doldurduğu
su şişelerini göstererek, “Bizi peri-
şan ettiler” diye yakındı.

Süre geçen yıl tamamlandı
Gölcük Depremi ardından orta ha-
sarlı olduğu belirlenen binalarda
oturanların bir bölümü o yıllarda
kendi imkanları ile topladıkları
para ile güçlendirme yaptı ancak,
bunu ilgili kurumlara bildirerek, 

dosyalarına ekletmedi. Silivri'de
2019 yılı Eylül ayında meydana
gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem-
den sonra 3 Mart 2020 tarihinde
İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü 1999 depre-
minde orta hasarlı olduğu belirle-
nen binalara ait güçlendirme
ruhsatı, proje gibi belgelerinin ince-
lenmesini, güçlendirilmiş ve yapı
kullanma izni olanların tespit edil-
mesini istedi. Yazıda, tanınan 3
aylık süre sonunda bu binalarda
güçlendirme yapıldığının belgelen-
dirilmesini, aksi halde insan ve eşya
tahliyesinin sağlanarak yıkım iş-
lemlerinin başlatılması istendi. Ko-
ronavirüs nedeniyle uzatılan süre

geçen yılın sonunda tamamlandı.
Avcılar Belediyesi kentsel dönüşüm
için bina yöneticilerini ikna etmeye
çalışırken, anlaşma sağlanamayan
veya güçlendirme belgeleri ibraz
edilemeyen 245 bina yöneticilerine
tek tek tebligat iletti. Orta hasarlı
olan birçok binada oturanlar 1999
depreminden sonra borçlanarak
güçlendirme yaptıklarını ancak,
bunu o dönem belediyeye bildir-
mediklerini kabul ederken, kış mev-
siminde gidecek yerleri olmadığını,
evlerini terk etmek istemediklerini
bildirdi. Bazı bina sakinleri de kent-
sel dönüşüm için ekonomik güçle-
rinin bulunmadığını belirtti veya bu
konuda anlaşamadı. DHA
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KISITLAMADA
SULARI KESİLDİ

Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasında 12 daireli binanın suları kesildi. Gölcük depreminde orta hasarlı olduğu 
belirlenen binaları için kentsel dönüşüm için başvurdukları halde tahliye için kendilerine verilen sürenin beklenmediğini,
bu nedenle de sularının kesildiğini belirten aileler, İSKİ Avcılar Şube Müdürlüğü önüne giderek tepki gösterdi

İstanbul Valiliği, orta hasarlı görünen halen 150'den
fazla olan binanın en kısa sürede nüfus ve eşyadan
tahliye işlemine ağırlık verilmesi istemiyle Avcı-
lar’daki yerel yöneticilere ve altyapı hizmetleri
veren kuruluşlara bir yazı daha gönderildi. Yazıda,
“Orta hasar durumu devam etmekte olan yapı ile il-
gili altyapısı kesilmeyen yapılarda oluşabilecek tüm
can ve mal kayıplarından hizmeti veren altyapı ku-
rumları sorumlu olacaktır” uyarısı yapıldı. Bu uyarı-
lar üzerine bu binaların İGDAŞ doğalgazı, BEDAŞ
elektriği, İSKİ ise sularını kesme çalışması sokağa
çıkma kısıtlamaları dahil hızlandırmıştı.

VALİLİK YAZI GÖNDERDİ

Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü

ekipleri HDP 
Esenyurt İlçe

Başkanlığı binasına
yönelik operasyon

yaptı. Ekipler 
binada bulunan çok
sayıda doküman ve

belgeye el koydu.
İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu,
operasyona ilişkin,

"Dünyanın hiçbir
demokratik

ülkesinde buna
müsaade edilmez"
ifadelerini kullandı

ESENYURT Beledi-
yesi ekiplerinin
HDP İlçe 

Binası'nda yaptıkları dezen-
fekte çalışmasında çekilen gö-
rüntülerde, PKK elebaşı
Abdullah Öcalan ve terör ör-
gütünü öven dökümanlar dik-
kat çekti. Görüntülerin sosyal
medyada yayınlanması üzerine
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP
Esenyurt İlçe Başkanlığı'na operasyon dü-
zenledi. Operasyona, Güvenlik Şube Mü-
dürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
ve Özel Harekat Polisi de destek verdi.

6 saat arama yapıldı

Saat 00.00 sıralarında ilçe binasına gelen
ekipler, binada arama yaptı. 3 katlı bina-
nın tamamı didik didik aranırken, arama-
larda çok sayıda dokümana el konuldu.
Ekiplerin HDP İlçe Başkanlığı'ndaki ara-
maları saat 06.00 sıralarında sona erdi.
Binada yapılan arama çalışmaları sıra-
sında, binada bulunan elektrik tesisatı da
BEDAŞ'a bağlı ekipler tarafından ince-
lendi. Polis ekiplerinin arama çalışmaları

sırasında, mahalle sakinlerinden bir kadın
polis ekiplerine çay servisi yaptı. HDP
Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaklaşık 6
saat süren arama çalışmalarının ardından
elde edilen çok sayıda belge ve dokümana
el konuldu. Saat 06.00'a kadar süren ope-
rasyonda elde edilen belgeler polis ekipleri
tarafından iki zırhlı personel taşıyıcıya ta-
şındı. El konulan belgeler incelenmek
üzere emniyete götürüldü.

İstismar her daim mümkündür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twit-

ter'daki sosyal medya hesabından önceki
gece gerçekleştirilen Esenyurt HDP ilçe
binasındaki operasyona ilişkin terör ör-
gütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterle-
rinin bulunduğu görüntüleri paylaştı.
Soylu paylaşımına ilişkin "23 Ocak 2021
Gece 23.30 Esenyurt HDP binası. De-
mokrasinin istismarı her daim mümkün-
dür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs.
Batı istismara müsaade etmiyor, ancak
bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokra-
tik ülkesinde buna müsaade edilmez" ifa-
delerini kullandı. DHA

Hiçbir yerde buna
müsaade edilemez

Uğur Mumcu’nun 
anısını yaşatacağız
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, gazeteci Uğur Mumcu’yu
28'inci ölüm yıl dönümünde anlamlı bir yazı kaleme alarak andı.
Başkan Akpolat yaptığı açıklamada Beşiktaş Belediyesi olarak her
zaman Uğur Mumcu’nun anısını yaşatacaklarını söyledi

ANKARA'DA 24 Ocak
1993 tarihinde evinin
önünde otomobiline konu-

lan bombanın infilak ettirilmesi so-
nucu öldürülen Uğur Mumcu, ölüm
yıl dönümünde anıldı. Beşiktaş Bele-
diye Başkan Rıza Akpolat ve meslek-
taşları Fikret Bila, Murat Yetkin,
Murat Ağırel, Deniz Zeyrek ve kızı
Özge Mumcu da bir yazı kaleme ala-
rak Uğur Mumcu’yu andı.

Hepimizin boynunun borcu

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek,
"Uğur Mumcu biz gazetecilere büyük
bir miras bıraktı. O mirasa sahip çık-
mak, mesleğimizin onurunu, namu-
sunu korumak hepimizin boynunun
borcu" derken, Yeniçağ yazarı Murat
Ağırel de "Uğur Mumcu’nun sütun-
ları gazeteciliğin özünü, halkın mutlu
yaşadığı bir demokrasi için mücadele
etme enerjisini, emperyalizme karşı
durmanın bilincini, yurtseverliğin he-
yecanını, Atatürkçülüğün ruhunu
ayakta tutmaya devam ediyor" ifade-
lerini kullandı. Gazeteci Murat Yetkin
ise Mumcu’nun katil ya da katilleri-
nin bulunamadığına dikkat çekerek,
"Açtığı yolsuzluk dosyalarıyla gün-
demi sarsan gazeteci büyüğümüz
Uğur Mumcu’nun katillerini buluna-
madı. Bulmadı mı, bulunamadı mı
orası ayrı bir konu. Katil ya da katil-

leri hala bilmiyoruz. Tıpkı öncesinde
ve sonrasındaki çoğu cinayet gibi" ifa-
delerini kullandı. 

Özlem ve hasretle anıyoruz

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpo-
lat da sosyal medya hesaplarından
fotoğraf sanatçısı Gürsel Gökçe’nin
çektiği karelerden oluşan bir video ya-
yınlayarak Uğur Mumcu’yu andı ve
şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkede Ata-
türkçü olmak, yurtsever olmak, ger-
çek anlamda gazeteci ve aydın olmak
zordur; bedeli ağırdır. Cumhuriyetin
aydın ve yurtsever kalemleri bunun
için hep bedel ödedi. Kalemiyle kirli
ilişkilere meydan okuyan bu ödünsüz
Kuvayi Milliyeci, asla geri adım at-
mayan büyük bir Atatürkçü olan
Uğur Mumcu’yu saygı, özlem ve has-
retle anıyoruz. Beşiktaş Belediyesi
olarak Uğur Mumcu’nun anısını ya-
şatmak adına her türlü çabaya destek
vermekten onur duymaktayız. Halkın
sevgisi ve saygısıyla sonsuza kadar
yaşayacak olan Uğur Mumcu’nun
bize gösterdiği yoldan ayrılmayaca-
ğız. Hak, hukuk, adalet, özgürlük,
eşitlik ve demokrasi, yolunda onun
kalemi bize yol göstermeye devam
edecektir. Büyük ustanın anısı
önünde saygı ile eğiliyor, Uğur Mum-
cu’yu özlem, şükran ve minnetle
anıyorum." DHA

İzole yaşamı 
seviyorlar!
Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişi, izole yaşamı tercih
ediyor. Bu süreçte karavanlarında yaşayanlar da var, yalnızca
sosyalleşmek için karavanına gelip giden de. Maltepe'deki 
karavanlarla dolu bir parkta kalan vatandaşlar, burada doğayla
iç içe ve daha güvende hissettiklerini ifade ediyor

KARAVAN kimi için bir
yaşam tarzı, kimi içinse
pandemi günlerinde

evde kapalı kalmak istemeyen,
ancak güvende olmak isteyenler
için kaçış adresi. Koronavirüs sal-
gını nedeniyle, izole yaşamı tercih
eden pek çok kişi, karavanlarında
yaşıyor. Maltepe’de bulunan kara-
van parkındaki bazı vatandaşlar
ise, geceyi burada geçirmeseler bile
evin içinde tüm gün hareketsiz kal-
mak yerine, her gün karavanlarına
gelip, sokağa çıkma kısıtlamasının
başladığı saatten önce evlerine dö-
nüyor. Öte yandan, her hafta sonu
uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma
yasağını, karavanlarında geçirmeyi
tercih edenler de var.

Çok özgürsünüz

Ailesiyle birlikte karavanda vakit
geçirmeyi çok sevdiklerini anlatan
43 Yaşındaki Yasemin Çevik, cu-
martesi ve pazar günleri karavanda
kalmaya başlamayı düşündüklerini
ifade ederek, şunları söyledi: "Çok
güzel, doğayla baş başasınız. Çok
özgürsünüz. Adımınızı attığınız
anda doğanın içindesiniz. Özellikle
çocuklar için çok kurtarıcı. Özellikle
doğayı ve minimal yaşamaya se-
venler için çok keyifli. Her cumar-
tesi-pazar burada değiliz ama
karavan parkta gelip kalan çok
fazla aileler var. Biz henüz cumar-
tesi-pazar kalma sistemine geçme-
dik ama düşünüyoruz. Kışın
karavan zor denir ama evinizin

konforunda. Her türlü imkanınız
mevcut. Çok küçük bir alanda ken-
dinize harika bir hayat
kurabilirsiniz"

Evin stresinden uzak

Maltepe'nin İdealtepe Mahalle-
si’nde yaşadığını ve pandemi gün-
lerinde evde kapanmak yerine,
öğleden sonraları karavanına geldi-
ğini dile getiren 68 yaşındaki Tun-
cer Şakar, “Pandemi yasaklarından
beri, ev yakın, karavan burada. Öğ-
leden sonraları buraya geliyoruz.
Evin stresinden uzak, rahat rahat
yaşıyoruz. Pandemi günlerini bu-
rada rahat rahat geçiriyoruz.
Cuma akşamı geliyor bazı arka-
daşlar, çocukları olanlar evde hafta
sonu sıkılmamak için geliyorlar. Ev
sayıldığı için de kimse bir şey demi-
yor. Polis de müdahale etmiyor
çünkü burası bizim evimiz, yaşam
alanımız" diye konuştu. DHA

Bina sakinleri kısa süre önce kentsel dönüşüm konusunda Avcılar Belediyesi’ne başvuru yaptıklarını belirterek, buna rağmen sularının İSKİ 
tarafından kesildiğini söylediler. Bina sakinleri, Gölcük depreminin ardından binaların güçlendirilmesine rağmen bunun o tarihte 
belediyeye bildirilmediğini, kentsel dönüşüme karar verdiklerini, alınan karot örneğinde 4 katlı binanın 3 katının sağla.m çıktığını, 

yine de kentsel dönüşüm başvurusu yaptıkları halde sularının kesilmesine anlam veremediklerini söyledi.
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E-Ticaret  
büyüyor 

P eugeot Türkiye Genel Müdürü İb-
rahim Anaç, geçen yıl olduğu gibi 
salgının gidişatına bağlı olarak te-

darik sorunuyla karşılaşılması durumunda 
başka ülkelerdeki modelleri bu yıl da Tür-
kiye'ye getirebileceklerini belirterek, "Bu-
rada tabii ideal olan kendi isteklerimize 
göre araç ürettirmek, kendi sipariş planları-
mıza göre araçların üretilmesidir. Umuyo-
ruz böyle bir zorunluluk ortaya çıkmaz." 
dedi. Anaç, yaptığı açıklamada, tanıtımı 
yapılan yeni Peugeot 208 için 1-2 ay teda-
rik noktasında sorun yaşanabileceğini 
ifade ederek, ilk birkaç günlük izlenimleri-
nin talebin beklediklerinin çok daha üze-
rinde olacağına işaret ettiğini söyledi. 
Peugeot Türkiye'nin 2020 yılında toplam 
Peugeot pazarları arasında 6'ncı sırada yer 
aldığını aktaran Anaç, "Dolayısıyla gerçek-
ten çok önemli bir ülkeyiz. Bu anlamda, bu 
önem de bize yansıtılıyor global anlamda, 
bunu hissediyoruz. Kendi bölgemizde yani 
Orta Doğu ve Afrika bölgesinde birinci pa-
zarız. Bu tabii bizi çok önemli bir yere ko-

yuyor." diye konuştu. Geçen yıl olduğu gibi 
salgının gidişatına göre başka ülkelerdeki 
modelleri, bu yıl da Türkiye'ye getirme 
planları olup olmadığına ilişkin Anaç, "Bu-
rada tabii ideal olan kendi isteklerimize 
göre araç ürettirmek, kendi sipariş planları-
mıza göre araçların üretilmesidir. Umuyo-
ruz böyle bir zorunluluk ortaya çıkmaz. 
Ama geçen sene de gördük; PSA Gru-
bu'nun, Peugeot'nun üretim ve tedarik 
planlaması oldukça esnek. Yani diğer 
gruplara göre en büyük avantajlarımızdan 
biri pazara hızlıca tepki verebiliyor olma-
mız. İhtiyaç doğarsa yine benzeri şeyi tek-
rar yapabiliriz." ifadelerini kullandı. 

Pazarın temposu 2020'nin üzerinde olacak 

İbrahim Anaç, bu yıl için Türkiye otomotiv 
pazarını 700 bin adet seviyesinde öngördük-
lerini ancak pazarın bu rakamın da üzerine 
çıkabileceğini bildirdi. Peugeot'nun bağlı ol-
duğu PSA Grubu'nun, genelde temkinli ve 
iyimser bir grup olduğuna işaret eden Anaç, 
şunları kaydetti: "İyimserliği bırakmıyoruz 

ama temkinli olmayı da bırakmıyoruz. Bu 
şekilde baktığımız zaman şu andaki pazarın 
temposu sanki 2020'nin üzerinde olacakmış 
gibi bir his uyandırıyor bizde. Ama tabii bu 
birçok parametreye bağlı. 2018 yılından beri 
ertelenen ve tamamen karşılanmayan bir 
talep mevcut. Kısmen bunun devamından 
da kaynaklanıyor diyebiliriz. Ama yine sal-
gın nedeniyle aslında insanlar çok fazla ka-
pandı ve salgının bitmesiyle beraber 
insanların tekrar hareketleneceğini düşünü-
yoruz. Hem iç hem de dış turizm açısından 
hareketlenme olacak. Bunun da otomotiv 
sektörüne talep anlamında bir yansıması 
olacağını düşünüyoruz." 

Alım gücü olduğu sürece büyüme olacaktır 

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Anaç, 
Türkiye otomobil pazarının Avrupa'ya kı-
yasla güçlü kalmasına ilişkin de "Türki-
ye'de araç sahiplik oranı oldukça düşük. 
Dolayısıyla bu her zaman için bir potansi-
yele işaret ediyor. Burada en önemli olan 
şey alım gücü. Alım gücü olduğu sürece 

otomobil pazarındaki büyüme diğer bölge-
lere göre daha hızlı olacaktır." ifadelerini 
kullandı. Anaç, kusursuz müşteri deneyi-
minin, müşteri temas noktasındaki dijital 
süreçlerde teknolojik atılımların, bayi teşki-
latının gelişiminin ve stratejik ürün planla-
manın yeni yılda en çok önem verdikleri 
konulardan olacağını sözlerine ekledi. 
Son 16 yılın en yüksek satış adedine ulaştı 
Bu arada, Peugeot Türkiye, 2020’de 772 
bin 788 adetle tamamlanan Türkiye top-
lam pazarında satışlarını artırma başarısı 
gösterdi. Peugeot Türkiye, geçen yıl 36 bin 
589'u binek, 7 bin 85'i hafif ticari olmak 
üzere toplam 43 bin 674 adet araç satışı 
gerçekleştirerek yüzde 5,7 pazar payı elde 
etti ve marka tarihinde son 16 yılın en yük-
sek satış adedine ulaştı. Binek araç pazarı 
satış sıralamasında yüzde 6 pazar payıyla 
5'inci sırada yer alan Peugeot Türkiye, 
SUV 2008, 3008 ve 5008 modellerinden 
oluşan Peugeot SUV ailesi ile 25 bin 960 
adetlik rekor satış sonucu 2020 yılında top-
lam SUV segmentinin lideri oldu.

TEDARIK SORUNUNA 
KARSI PLAN HAZIR 

DIŞ Ekonomik İlişkiler Ku-
rulu (DEİK) Türkiye-Lüb-
nan İş Konseyi 

Başkanı Abdülkadir Akkuş, yaptığı 
açıklamada, uzun süredir siyasi istik-
rarsızlık ve biriken kamu borcu nede-
niyle derin ekonomik krizle boğuşan 
Lübnan'da başkent Beyrut'ta gerçekle-
şen büyük patlama sonrası sıkıntıların 
devam ettiğini söyledi. Lübnan'a aci-
len Birleşmiş Milletler ve Dünya Ban-
kası gibi uluslararası kuruluşlar 
tarafından destek verilmesi gerektiğini 
dile getiren Akkuş, bunun yanı sıra 
Türkiye'nin de Lübnan'ı yalnız bırak-
mamasının önemini anlattı. Akkuş, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın yaklaşık iki hafta önce 
Lübnan'da hükümeti 

kurmakla görevlen-
dirilen Saad Hari-
ri'yi kabul ettiğini 

anımsatarak, gö-
rüşmede, siyasi, 
ekonomik, ti-
cari ve kültü-
rel alanlarda 

Türkiye-
Lübnan 

ilişkilerini 
geliştire-
cek hu-

susların ele alındığını ve bölgesel me-
selelerde iş birliği imkanlarının değer-
lendirildiğini hatırlattı. Görüşmede, iki 
ülke arasındaki köklü ilişkileri her 
alanda derinleştirme ve güçlendirme 
konusunda kararlı olunduğu mesajı-
nın verildiğini dile getiren Akkuş, Lüb-
nan'a verilen önemin bu görüşmeyle 
çok net anlaşılabileceğini vurguladı. 

Lübnan'a üretim tesisleri kurabilir 

Abdülkadir Akkuş, Lübnan'da hükü-
metin kurulması halinde ekonomik ve 
siyasi anlamda ülkenin yavaş yavaş 
normale dönmeye başlayacağını belir-
terek, şu açıklamalarda bulundu: "Şu 
anda ülkede tabi ekonomik sıkıntılar 
var. Herkes hükümetin kurulmasını 
bekliyor. Biz de Türkiye'deki yatırımcı-
ları oraya yönlendirmek istiyoruz. Şu 
anda iş gücü maliyeti ve sigorta öde-
meleri gibi giderler çok düşük.  
Özellikle ihracatçılarımız burada kura-
cakları üretim tesisleriyle başta Orta 
Doğu ve Körfez ülkeleri olmak üzere 
Afrika gibi çok önemli pazarlara ko-
layca ulaşabilir. Lübnan'da üretim yap-
mak şu anda birçok Asya ülkesinden 
çok daha ucuz."Akkuş, üretim tesisleri 
dışında ülkenin elektrik ihtiyacı için 
enerji yatırımı yapılmasının çok önemli 
olduğuna vurgu yaparak, "Ayrıca gıda 
ve sağlık yatırımlarına ciddi ihtiyaç var. 
Ancak tüm alanlarda yatırım ihtiyacı 
bulunuyor." diye konuştu.

YAPI Denetim ve Deprem Mühen-
disliği Derneği Başkanı Nazmi 
Şahin, basın mensupları ile ger-

çekleştirdiği sohbet toplantısında, yapı dene-
tim sistemine yönelik değerlendirmelerde 
bulundu. Türkiye'de söz konusu sistemin, 17 
Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin ar-
dından çıkarılan Yapı Denetimi Hakkında 
Kanun'la düzenlendiğini aktaran Şahin, 
bunun olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. 
Şahin, standartlara uygun kaliteli yapıların 
inşasını sağlamayı ve doğal afetlerde olabile-
cek zararları en aza indirmeyi amaçladıkla-
rına işaret ederek, "Şu anda ülke genelinde 
aktif 2 bin 257 yapı denetim firması, 30 bin 
923 denetçi mimar-mühendis, 70 bin 82 yar-
dımcı kontrol mühendisi görev yapıyor. Bu 
alanda 356 laboratuvar çalışıyor. Yapı dene-
tim firmalarınca bugüne kadar 403 bin inşa-
atta 1 milyar 967 milyon 302 bin 220 
metrekarelik alan denetlendi." diye konuştu. 
Van, Malatya-Elazığ ve son olarak İzmir 
depremine değinen Şahin, "Depremlerde 
Türkiye genelinde bugüne kadar yapı dene-
tim hizmeti almış yapıların hiçbirinde yapısal 

hasar oluşmadı." ifadesini kullandı. 

En güzel miras güvenli yapı 

Şahin, Türkiye'de uygulanan yapı denetim sis-
temini bugüne kadar 6 ülkenin resmi olarak 
talep ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 
"Macaristan, Arnavutluk, Kazakistan, KKTC, 
Özbekistan ve Azerbaycan, bizim sistemimizi 
tüm yönleriyle kullanmak istiyor. Biz, yapıları 
denetleyen mühendisleri yazılımla takip ediyo-
ruz, bu, Avrupa'da olmayan bir sistem. Dene-
tim firmaları, bu denetimi tamamen bağımsız 
olarak yapıyor. Bir mühendis hangi şantiyeye 
ne zaman gidiyor biliyoruz. Evlatlarımıza bıra-
kacağımız en güzel miras, denetimli ve güvenli 
yapılardır. Bu sistem, can ve mal güvenliğini ar-
tırırken, yapıların taşıyıcı sistemlerinde yüzde 97 
başarı sağladı. Yapı denetimli binanın yıkılması 
halinde firmalar çok ağır cezalarla yargılanıyor. 
Müteahhit ve şantiye şefinden önce biz sorum-
luyuz. TSE'siz, CE belgesiz ve inşaat sektö-
ründe kullanılan G belgesi olmayan hiçbir 
malzemeyi inşaatlarda kullandırtmıyoruz." 
Şahin, kamu binalarının da yapı denetimi kap-
samına alınmasını talep ettiklerini de aktardı.

KORONAVİRÜS salgını bazı sek-
törleri olumsuz etkilerken, bazıla-
rının ise öne çıkmasına neden 

oldu. Özellikle dijitalleşmenin artmasıyla ku-
rulan e-ticaret platformları, salgın sürecinde 
hem büyüdü hem de yeni ürün ve hizmetler 
geliştirdi. GittiGidiyor Genel Müdürü ve 
eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kan-
tarcı, yaptığı açıklamada, yaşanan salgın sü-
recinin, gündelik yaşamdaki birçok 
alışkanlığı değiştirdiğini, ihtiyaçlarını karşıla-
mak için tüketicilerin evde kalınan dönemde 
e-ticarete yöneldiğini, salgının alışveriş alış-
kanlıklarında yarattığı bu etkiyle e-ticaret 
sektöründeki büyümenin 2020 yılı içinde 
daha da arttığını kaydetti. Sektörün hacmi-
nin salgının da etkisiyle Ticaret Bakanlığının 
açıkladığı verilere göre, 2020'nin ilk 6 ayında 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64 
artarak 91,7 milyar liraya ulaştığını aktaran 
Kantarcı, “2020 sonu itibarıyla ise e-ticaret 
hacminin 200 milyar TL’yi aşmasını öngörü-
yoruz. GittiGidiyor olarak 2020 yılını, salgı-
nın da etkisiyle yüzde 50 büyümeyle geride 
bıraktık.” dedi. 

Dijitalleşme bir başka  

Kantarcı, salgının getirdiği zorlukların orta-
sında kilidi açacak unsurun yine dijitalleşme 
olacağını belirterek, şunları kaydetti: “Dijital-
leşme çalışmalarını daha ağırdan almış bir-
çok işletme, bu dönemde biz ve bizim gibi 
online pazar yerleri aracılığıyla hızlı bir şe-
kilde e-ticarete adım attı. İşlerini e-ticarete 
taşıyan ve e-ticarete yatırım yapan firma sa-
yısının önümüzdeki yıllarda da artmaya 
devam edeceğini öngörüyoruz. Salgın döne-
minde birkaç yıllık gelişim sürecini hızlı çe-
kimle ileri sardık diyebiliriz. Dijitalleşme 
alanında başarabileceklerimizi fark edip 
hızla yol aldık. Bununla birlikte Türkiye eko-
nomisini canlandıracak son derece önemli 
bir atılım alanı olan e-ihracat, salgın süre-
cinde sıkışan ekonomiler için kritik bir 
öneme sahip oldu. Türkiye’de e-ihracatın 
toplam ihracat içindeki payı şu an için yüzde 
1 bile değil. 2023 yılına kadar bu oranın 
yüzde 5’e çıkabileceği öngörülüyor. Sağladığı 
istihdam, dijitalleşmeye katkısı, teknolojik 
altyapı yatırımları ve e-ihracatın yarattığı fır-
satla dünyaya açılan bir kapı olarak konum-
lanan e-ticaretin, 2021 yılında da ülke 
ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ede-
ceğini düşünüyoruz.” Teknolojik gereksinim-
leri yerine getirerek, hatta teknoloji üreterek 
ve değişen koşullara uygun çözümler yarata-
rak potansiyelin en iyi şekilde değerlendiril-
mesi gerektiğini ifade eden Kantarcı, 
“Bundan sonrası için kaldığımız yerden 
devam etmek gibi bir durum söz konusu ol-
mayacak. Bu yeni bakış açısıyla hedeflerimizi 
daha da üst noktalara taşıdıkça yeni fırsatla-
rın doğacağına inancımız tam.” dedi.

PEUGEOT 
TÜRKİYE

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Anaç, “Diğer gruplara göre en büyük avantajlarımızdan biri pazara hızlıca tepki  
verebiliyor olmamız. İhtiyaç doğarsa yine benzeri şeyi (başka ülkeden araç getirme) tekrar yapabiliriz.” dedi

Lübnan’a yatırım yapın 

İbrahim Anaç, bu yıl için Türkiye 
otomotiv pazarını 700 bin adet 
seviyesinde öngördüklerini 
ancak pazarın bu rakamın da 
üzerine çıkabileceğini bildirdi. 

DEİK Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Akkuş, Türkiye'deki yatırımcıları Lübnan'a yönlendirmek iste-
diklerini belirterek, "Şu anda iş gücü maliyeti ve sigorta ödemeleri gibi giderler çok düşük." dedi

Yapı denetim  
bizim işimiz

Yapı Denetim ve  
Deprem Mühendisliği Derneği 

Başkanı Şahin, "Macaristan,  
Arnavutluk, Kazakistan, KKTC, 

Özbekistan ve Azerbaycan, 
bizim sistemimizi tüm yönleriyle 

kullanmak istiyor." dedi
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A nkara'da 24 Ocak 1993'te, evinin
önünde otomobiline yerleştirilen
bombanın infilak etmesiyle ha-

yatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur
Mumcu için anma töreni düzenlendi.
Mumcu'nun adının verildiği sokaktaki
evinin önünde düzenlenen törene, CHP
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li
bazı milletvekilleri katıldı. Kılıçdaroğlu,
tören öncesi Uğur Mumcu'nun evini zi-
yaret ederek, eşi Güldal, kızı Özge ve
oğlu Özgür Mumcu ile bir süre görüştü.
Daha sonra Mumcu ailesi ve Kılıçda-
roğlu, önce evin önündeki parkta bulu-
nan Faili Meçhuller Anıtı'na sonra da
Uğur Mumcu'nun
hayatını kaybettiği
alana karanfil bı-
raktı.

Onu
unutmayacağız

Kılıçdaroğlu, anma
etkinliğinden ayrılır-
ken gazetecilere yap-
tığı açıklamada,
Mumcu'yu 28 yıl
önce binlerce kişinin
sonsuzluğa uğurla-
dığını anımsattı. Kı-
lıdaroğlu, "O
halktan birisiydi, bir
Kuvayı Milliyeciydi.
Araştırmacı gazete-
ciliği ondan öğrendik. Karanlıklara ışık
tutmayı ondan öğrendik. O karanlıklara
ışık tutan birisiydi. Öldüğünde arkasın-

dan çok şey söylendi. Bütün karanlıkla-
rın aydınlanacağını,faillerin yakalanaca-
ğını, asil failllerin üzerine gidileceğini

ısrarla söylediler. 28 yıl geçti asıl failler
hala karanlıkta. Ona bir borcumuz var.
O ölmeden önce 'vurulduk ey halkım
unutma bizi' diyordu. Biz onu unutma-
yacağız. O bizim yüreğimizde, kalbi-
mizde. Onu unutmak mümkün değil.

Ülkesini seven, bayrağını seven herkes
Uğur Mumcu'yu hiç unutmayacaktır.
Uğur Mumcu medyanın bir lideridir, ön-
deridir, bir Cumhuriyet değeridir. Onu
unutmak zaten mümkün değildir" dedi.
DHA
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KAZANÇLI 
ALIŞVEREŞİN ADRESİ 

AK Parti’yle ittifak olabilir
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk ve Nedim Urhan'ı ziyaretleri
sonrası gündeme gelen 'ittifak iddialarıyla' ilgili konuştu. Karamollaoğlu, "AK Parti'yle ittifak yapılabilir" dedi

Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, Erdo-
ğan'ın Saadet Partisi Yüksek

İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil-
türk'ü evinde ziyaret etmesinin ardından
Habertürk'te yayınlanan programda gaze-
tecilerin sorularını yanıtladı. Saadet Partisi

lideri, Erdoğan'ın ziyaretlerini olumlu bul-
duğunu belirtti. Kendisine görüşme teklif
edilmesi halinde kabul edeceğini söyledi.
Partisinin Cumhur İttifakı'na katılacağı yö-
nündeki iddiaları da değerlendirdi Kara-
mollaoğlu, Cumhur İttifakı'na kapıları
kapatmadı. "Doğru bulmadığımız politika-

larını değiştirirse AK Parti'yle ittifak yapıla-
bilir" dedi. Temel Karamollaoğlu, HDP'nin
kapatılmasına ilişkin tartışmalara da de-
ğindi. Yargının kapatma kararı alması ha-
linde saygı duyacaklarını belirten
Karamollaoğlu, "İşin içinde terör varsa ka-
patma kararı doğru olur" ifadesini kullandı.

KALİTE GÜVEN 
HİZMET 

%100 YERLİ 
SERMAYE

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında, bombalı suikaste uğradığı evinin önünde anıldı. Anma törenine
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li bazı milletvekilleri katıldı. Kılıçdaroğlu, "Karanlıklara ışık tutmayı ondan
öğrendik. Ona bir borcumuz var. O ölmeden önce 'vurulduk ey halkım unutma bizi' diyordu. Biz onu unutmayacağız" dedi

KAPI KAPI
DOLAŞTI
Korona virüsü salgını nedeniyle bu yıl karneler 
dijital olarak dağıtıldı. Ancak AK Parti Tekirdağ İl
Başkanı Mestan Özcan bir skandala imza attı. 
Yüzlerce öğrencinin ev adresi bilgilerine ulaşıp
kapı kapı gezip karne dağıttı. Çektiği videoları
sosyal medyada paylaşan Mestan, "2002’den bu
günlere biz birlikte geldik. Yeminliyiz biz hizmet
etmeye" şarkısıyla propaganda yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı corona virüsü-
nün yayılması için ilk kez basılı karne ye-
rine dijital karne dağıtılması kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bile öğrencilere
karne dağıtmazken, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı
Mestan Özcan kapı kapı dolaşarak karne dağıttı.
Öğrencilerin karne, takdir, teşekkür gibi belgeleri ile
ev adresi bilgilerinin Tekirdağ’daki Süleymanpaşa
İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Şenel tarafın-
dan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'a
verildiği iddia edildi. 

Öğretmenlere de yollanmış

AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan karne dağıtı-
mıyla ilgili bir de video çekerek, sosyal medya hesa-
bından paylaştı. Aynı videoyu Okul Müdürü
Abdullah Şenel de okulun özel yazışma grubundan
paylaşarak, öğretmenlere iletti. Öğretmenler, kendi-
leri dağıtamadığı karnelerin AK Parti İl Başkanı ta-
rafından dağıtıldığını görünce şaşırdı. Özcan'ın
kapısını çalıp ilk karneyi verdiği öğrenci H.N'ye vi-
deoda, “Bu karneyi Türkiye'de on-line değil de belki
de elden alan ilk öğrencisin sen” dediği görülüyor.
Karne dağıtımına bir de fon müziği ekleyen Öz-
can'ın, “2002'den bu günlere biz birlikte geldik. Ye-
minliyiz biz hizmet etmeye” diye şarkı çaldığı da yer
alıyor. 

Peşini bırakmayacağız

Eğitim İş Tekirdağ Şube Başkanı Barış Özer, "Öğ-
renci bilgilerinin bir siyasi partiye sızdırılması suçtur.
Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" diyerek,
"Öğrenci bilgilerini, karnelerini Süleymanpaşa İHL
Müdürü Abdullah Şenol'un AKP İl Başkanı Mes-
tan Özcan'a sızdırdığını öğrendik. Bir siyasi parti il
başkanına öğrencilere ait adres, telefon hatta karne
notu gibi kişisel verilerin verilmesi ve alınması suç-
tur. AKP İl Başkanı Özcan, öğrenci karnesi/takdir
teşekkür dağıtıyor. Üste karne hediyesi de veriyor.
Çektiği video okul grubunda paylaşılıyor. Kendisi de
sosyal medyasında yayınladı. Bakan ve bir tek öğret-
men bile salgın riski nedeniyle karne dağıtmaz iken
bu yapılan anlaşılamaz. AKP İl Başkanı Mestan
Özcan ve Okul Müdürü Abdullah Şenel yasa ve yö-
netmeliklere aykırı hareket ettiler. Haklarında, Tekir-
dağ Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda
bulunup, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğüne de şi-
kayet dilekçesi vereceğiz. Karneleri siyasete alet etti-
ler. Peşini bırakmayacağız" açıklamasını yaptı. 

Sizlerden çok 
şey bekliyoruz

MelteM-3 Projesi kapsamında Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alı-
nan TCB-751 kuyruk numaralı P-72

deniz karakol uçağı, ilk görev uçuşunu gerçekleş-
tirdi. Görev uçuşunun ardından Bakan Akar bera-
berindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar
Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Ümit Dündar ile uçakta incelemelerde bulundu.
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğ-
lu'dan uçağa ilişkin bilgi alan Bakan Akar, perso-
nelle de sohbet etti. Uçakta görevli personelin
önemli bir görevi yerine getireceğini belirten Akar,
"Geçtiğimiz ay envantere giren P-72 deniz karakol
uçağımız, Deniz Kuvvetlerimizin gözü, kulağı ola-
rak mavi vatanımızda göreve başlamıştır. 
Yapacağınız görevler memleketimizin, milletimizin
geleceği, güvenliği için çok önemli. Bizler elimizden
geldiğince en modern teçhizatla silahlı kuvvetleri-
mizi donatmaya çalışıyoruz. Bunun ötesinde bizim
en önemli gücümüz nedir? Personelin bilgi, eğitim
ve tecrübesi yani sizlersiniz. Sizlere güveniyor, 
sizlerden çok şey bekliyoruz" dedi. P-72 deniz 
karakol uçaklarının hizmete girmesiyle Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığının özellikle denizaltı 
savunma harbinde etkinliği daha da artacak. 
DHA



T ürkiye İstatistik Kurumu'nun
(TÜİK) Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt sistemine göre,

Türkiye'de yaşayanlar eğer doğduk-
ları kentte kalmış olsaydı ülkenin de-
mografisi bugünkünden çok daha
farklı olacaktı. TÜİK verilerine göre,
2 milyon 839 bin 823 nüfusu ile
Şanlıurfa ülkenin en kalabalık kenti
olurken, onu 2 milyon 603 bin 448
kişi ile Konya, 2 milyon 558 bin 75
nüfusu ile İstanbul izleyecekti. Di-
yarbakır 2 milyon 294 bin 58 kişi ile
dördüncü kalabalık şehir olurken,
Ankara 2 milyon 16 bin 454 kişi ile
beşinci, İzmir 1 milyon 976 bin 581
nüfusla altıncı kalabalık kent duru-
munda bulunacaktı. 1 milyon 976
bin 178 kişi ile yedinci sırada Sam-
sun, 1 milyon 950 bin 281 kişiyle se-
kizinci sırada Sivas bulunurken, 1
milyon 893 bin 946 nüfusla Erzu-
rum dokuzuncu şehir, Bursa ise 1
milyon 826 bin 285 kişi ile onuncu
sırada olacaktı.

Son 60 yılda fazla göç verdi

Anadolu'nun kadim kentlerinin son
60 yılda çok fazla göç verdiğini söy-
leyen İstanbul Aydın Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bö-
lümü Başkanı Prof. Dr. Hacı Duran,
bu göçlerin daha çok Türkiye'nin sa-
nayileşmiş, turizm bakımından geliş-
miş ve eğitim kalitesinin yüksek
olduğu bölgelere doğru gerçekleşti-
ğini söyledi. Osmanlı dönemi ve

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin
en önemli kentlerinin Erzurum, Şan-
lıurfa, Diyarbakır, Kastamonu,
Sivas, Kayseri ve Konya olduğunu
dile getiren Prof. Dr. Duran, “Ancak
1960'lardan bu yana batı kentlerine
yapılan yatırımlar ile eğitim ve tu-
rizm politikaları bu kadim şehirleri
cazip olmaktan çıkardı” dedi.

Kan davaları bıktırdı

Daha çok sanayileşmenin, istihda-
mın, turizmin ve eğitimin olduğu
bölgelere doğru yoğun bir göç dal-
gasının yaşandığını kaydeden Prof.
Dr. Duran, şöyle devam etti:
"1960'lardan 1990'lara kadar Türki-
ye'deki göstergelere baktığımız
zaman Anadolu kentlerinde şiddetin,
cinayetlerin ve kan davalarının fazla
olduğunu görüyoruz. Bu durum
göçün gerçekleşmesine neden olu-
yor. Osmanlı Devleti döneminde
Türkiye'de insanlar istediği yere göç
edemezlerdi. Bütün kentlerin kendi-
lerine özgü göçmen kabul etme ya
da etmeme politikaları vardı. Cum-
huriyet hükümetleri dönemiyle bir-
likte özgür politikalar insanların
istedikleri yere göç edebilmesini 
sağladı."

Yeni polkitilar geliştirilmeli

Günümüzde İstanbul, Ankara, İzmir
ve Bursa gibi büyükşehirlerin yaşa-
nan yoğunluğu daha fazla kaldıra-
cak durumda olmadığını vurgulayan

Prof. Dr. Hacı Duran, şu şekilde ko-
nuştu: "Günümüz teknolojileri, çok
kolay ve cazip yatırım imkanları da
sunmaktadır. Şu anki teknolojilerle
insanlar bulundukları her yerde eği-
tim alabilir, üretim yapabilir ve çok
etkili bir şekilde dünya piyasalarına
açılabilir. Anadolu'nun klasik mana-
daki büyük kentlerine geri dönüşü
sağlamak için eğitim, turizm, sosyal
tesis ve istihdam alanında yatırım
politikalarının geliştirilmesi gereki-
yor. Göç alan bölgelerimize baktığı-
mız zaman buraların sahil
bölgelerinde yer aldıkları ve uluslar-
arası pazarlara açık yerler oldukları
görülüyor. Göçü teşvik eden faktör-
ler yatırım, turizm, eğitim ve istih-
dam ile dinlenme ve sosyal tesislerin
varlığına bağlıdır. Çünkü insanlar
bulundukları bölgelerde iş bulamı-
yor. Çağdaş toplumlarda insanların
çoğunluğu mutlaka ücretli bir işte
çalışmak istiyor. Yasalara göre uz-
manlık gerektiren beceriler edilmeleri
gerekiyor. Bunların hepsini gerçek-
leştirebilmek için de eğitim almak
gerekiyor. Bu durumda, eğitim ola-
naklarının daha fazla olduğu büyük
kentlere göçü artırıyor. Önemli bilim
kuruluşlarının hemen hemen hepsi
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük
kentlerde yer alıyor. Anadolu'daki
bilim kuruluşları bu manada zayıf
kalıyor. Bu yetersizlikten dolayı Ana-
dolu’daki bilim insanları da büyük
kentlere göç ediyor." DHA
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BİLGİ İŞLEM YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ-BAŞAKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Hastanemiz Bilgi İşlem Biriminin İhtiyacı Olan Yedek Parça Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer al-
maktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/30491
1-İdarenin
a) Adresi : 4.ETAP 1.KISIM YUNUS EMRE CAD. 34200 

BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124880170 - 2124880177
c) Elektronik Posta Adresi : basaksehirsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 37 kalem yedek parçaAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Başakşehir Devlet Hastanesi (Deposu)
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren mallar, hastanenin yazılı talebi 

doğrultusunda peyderpey ve/veya toplu olarak vereceği siparişlere 
istinaden, sipariş tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde depoya 
teslim edilecektir. En geç 15/12/2021 tarihine kadar malların 
tamamı teslim edilmiş olacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Başakşehir Devlet Hastanesi (Toplantı Salonu) Yunus Emre 

Cad. 4. Etap 1. Kısım Başakşehir / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.02.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1)İstekli firmalar,teklif ettikleri ürünler için yetkili satıcı olduklarına dair üretici/ithalatcı firmadan aldıkları
yetki belgesi veya baayi/hizmet yeterlilik belgelerinden bir tanesini  ihale dosyasında sunmalıdır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1)İstekli firmalar,teklif ettikleri ürünler için yetkili satıcı olduklarına dair üretici/ithalatcı firmadan aldıkları
yetki belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
1)İstekliler, teklif edecekleri malzeme/malzemelere ait en az birer adet kataloğu (üzerlerine firma adlarını,
malzeme adını, ihale kayıt numarasını ve ihale sıra numarasını yazarak) teklif dosyaları ile birlikte 
sunacaklardır. 
2)İdare tarafından isteklilerden gerekli görülen hallerde malzeme kalemleri için numuneler istenebilir. in-
celemek üzere numuneler ücretsiz olarak verilecektir. Numune vermeyen  veya inceleme sonucunda
uygun bulunmayan malzeme kalemleri red edilecektir. Numune inceleme sırasında test, kontrol ve mua-
yenelerde kullanılacak tüm malzemeler ücretsiz olarak verilecektir. Numune Değerlendirmesi yapılan
veya denemesi yapılmayan numune ürünler tüm malların teslimi ile birlikte yüklenici firmaya iade 
edilecektir.
3)Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile  teknik özelliklerinin belir-
tildiği "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi"  düzenleyerek ihale dosyası içinde sunacaklardır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
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 Başakşehir Devlet Hastanesi (Satınalma Birimi) Yunus Emre Cad. 4.
Etap 1. Kısım Başakşehir / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

SIRAYA DUSTU
Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı, 2 milyon 839 bin 823 kişi ile Şanlıurfa en
kalabalık kent olurken, Konya 2 milyon 603 bin 448 kişi ile ikinci, İstanbul ise 2 milyon 558 bin
75 kişi ile üçüncü olacaktı. Anadolu'nun kadim kentlerinin son 60 yılda çok fazla göç verdiğini
söyleyen Sosyolog Prof. Dr. Hacı Duran, "Bu göçler daha çok sanayileşmiş, turizm bakımından
gelişmiş ve eğitim kalitesinin yüksek olduğu bölgelere doğru gerçekleşti" dedi

İstanbul Şanlıurfa Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı
Ali Rıza Küçükler ise İstanbul’da yaklaşık 350 bin Şanlıurfalı-
nın olduğu kaydetti. İnsanların bir yere göç ettikten sonra
orayı vatan olarak benimsediğini ve geri dönüşün çok fazla
olmadığını aktaran Küçükler, “İnsanlar bulundukları yerde
bir yaşam biçimi benimsiyor. Sosyal çevresi oluyor. İnsanlar
aile düzenini kurduktan sonra kişinin bireysel karar vermesi
çok zor oluyor. Çocuklar okuyor, arkadaşları oluyor. İstan-
bul’da iş imkanı var. İş insanları da burada, iş arayanlarda
burada, büyük markalar kendilerini İstanbul’a gelmek zo-
runda hissediyor. Buradan piyasaya daha kolay ulaşacağını
biliyor. İstanbul herkes gibi Şanlıurfalılar için de bir hayal ka-

pısı” dedi. 46 yıldır İstanbul’da yaşayan
kebap ustası Osman Saraçoğlu da "Şu anda
memlekete dönmek istemem çünkü çocuk-
larım istemiyor ama insan memleket özlemi
de çekiyor. Esas Urfalıların hepsi İstan-
bul’da Şanlıurfa’da kimse kalmadı" diye ko-
nuştu. 45 yıl önce ailesiyle birlikte
Şanlıurfa’daki iş imkanlarının kısıtlı olması
ve kuraklıktan dolayı İstanbul’a geldiklerini
dile getiren Ahmet Aksan ise "İstanbul’da
yedek parça işleri yaptım. Şu an Şanlıurfa’ya
gidelim desek memlekette kimse kalmadı.
Belki bir 10 yıl sonra memlekete gitmeyi dü-
şünebiliriz. Çocuklarım ve arkadaşlarım hep
İstanbul’da, 70-80 yaşlarına gelince gidip
orada ölmek isterim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşayanlar eğer doğdukları
kentte kalmış olsaydı ülkenin 
demografisi bugünkünden çok
daha farklı olacaktı. TÜİK 
verilerine göre, 2 milyon
839 bin 823 nüfusu ile
Şanlıurfa ülkenin en
kalabalık kenti
durumuna
gelecekti.

iSTANBUL BiR 
HAYAL KAPISI
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Doluluk yüzde 32’yi geçti

İstanbul'da
kuraklık nede-
niyle barajlar-

daki doluluk oranı 9 Ocak
2021 tarihinde yüzde
19.16'ya kadar düşmüştü.
Önce yağmur ardından
gelen kar yağışlarıyla bir-
likte barajların su seviyele-
rindeki artış sürüyor.
Karların da erimesiyle 20
Ocak'ta yüzde 30.77, 21
Ocak'ta yüzde 31.04'e ula-
şan doluluk oranlı dün
yüzde 31.89 bugün ise
yüzde 32.38 olarak ölçüldü.
Barajlarda 15 gün içinde
meydana gelen artış yüzde
13.22 olarak kayıtlara geçti.

Yeniden suyla doluyor

İstanbul'un önemli ve
büyük barajlarından
Ömerli barajında daha ön-
ceden kuruyan alanlar yeni-
den suyla dolmaya başladı,
buradaki yüzde 33.73'e
ulaştı. İstanbul'da önümüz-
deki hafta beklenen soğuk

ve kar yağışlı sistemin İs-
tanbul Barajlarına önemli
ölçüde fayda sağlaması
bekleniyor. İstanbul'da şu
anda en fazla doluluk ora-
nına sahip barajı Istranca-
lar oldu. Istrancalar
Barajında doluluk oranı
yüzde 55.13 olarak kayıt-
lara geçti. En düşük dolu-
luk oranına sahip baraj ise
yüzde 12.74 ile Sazlıdere
Barajı oldu. DHA

İstanbul barajlarının bugün itibariyle 
doluluk oranları şöyle:
lÖmerli Barajı doluluk oranı yüzde 33.73
lPapuçdere barajı doluluk oranı yüzde 12.34
lSazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 12.74
lBüyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 31.78
lAlibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 42.95
lTerkos barajı doluluk oranı yüzde 32.67
lKazandere barajı doluluk oranı yüzde 35.53
lElmalı barajı doluluk oranı yüzde 35.99
lDarlık barajı doluluk oranı yüzde 51.62
lIstrancalar barajı doluluk oranı yüzde 55.13

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk
oranı yüzde 32.38'e ulaştı. İstanbul'un en büyük barajlarından Ömerli Barajı'nda da daha önceden kuruyan
alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. Ömerli Barajının son durumu havadan fotoğraflandı



M elda Kuyucu Kı-
lıç'ın @meldaku-
yucukilic adresli

Instagram hesabından yapı-
lan canlı yayında sanatçılar,
Kanser Savaşçıları Derneği
Başkanı Aslı Ortakmaç,
KİFDER Başkanı İlknur
Görgün, Alerji ile Yaşam
Derneği Kurucu Başkanı
Özlem Ceylan, PKU Aile
Derneği Başkanı Deniz Ata-
kay ve Sistinozis Hastaları
Derneği Başkanı Gülnur

Gökmen ile yayında buluştu.
İki saat süren canlı yayın
programında dernek temsil-
cileri kendi alanlarında yap-
tıkları çalışmaları ve
ihtiyaçlarını aktarırken prog-
rama katılan sanatçılar da
kendilerinden istenilen şarkı-
ları seslendirdi. 

Ünlü sanatçılar yer aldı

Türk Sanat Müziği, Türk
Halk Müziği ve Türk Pop
Müziği’nin önce gelen sa-

natçılarından oluşan grupta
Ahmet Selçuk İlkan, Ayşe
Tunalı, Mehsem Özşimşir,
Mine Geçili, İsmail Özkan,
Emel Taşçıoğlu, Zekai
Tunca, Hasan Genç, Canan
Geylan, Yahya Geylan, Ay-
şegül Geylan, Ege ve Melda
Kuyucu Kılıç yer aldı. 9 ya-
şındaki Ayşegül Geylan da
annesi Canan Geylan ve
babası Yahya Geylan’la bir-
likte şifa arayan yaşıtları
için şarkı söyledi.  DHA
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Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

N ereden başlamalı.
Ne denilmişti. “Dert bir değil elvan elvan” ya
da, “Bir dokunup bin ah işittik”.

Bunlar kalıplaşmış laflar ama, maalesef günümüzde
gerçeğin taa kendisini yansıtıyorlar.

Üretici, köylü ve çiftçi den başlayalım.
Atamız Atatürk’ün deyimi ile Türk milletinin efendisi

köylü toprağı ile küsmüş.
Neden?
Tohum yok ve yöneticilerimizin sözde sevmediği İsra-

il'e bağımlı olduğu içinde pahalı.
Çiftçi için olmazsa olmazlardan olan gübrenin ya-

nına varılmıyor. Hayvancılık ülkemizde bittiği bitirildiği
için doğal gübre zaten yok.

Traktörünü çalıştırmak için alacağı mazot her şeyde
olduğu gibi ateş pahasında. Traktörü ve tarlası icra ile
elinden alınmış çitçi ne yapabilir ki?

Bu şartlarda tarlasını, toprağını bostanını ekebilen
çiftçi elde ettiği ürününü satamıyor. Satsa da amaçları
çok kazanmak olan aracılar sayesinde tüketici de 
alamıyor.

Bu nedenle de son zamanlarda pazarların bittiği
akşam saatlerinde pazarcıların artan mallarını götür-
meyip döktükleri Pazar artıklarını toplayanların sayısı
her geçen gün artıyor.

Bu manzara karşısında ülkemizi yönetenler ve yönet-
meye talip olanlar ne yapıyor? Birisi ortaya bir şey atıp
anlatıyor. Diğeri, “Hayır öyle değil” diyerek karşı çıkı-
yor. Yani anlaşıldığı kadarıyla çare olmayı düşünmek
yerine polemik politikasını sürdürüyorlar.

Tüm bu meselelerin çözümü mümkünken. Bir araya
gelip, “Biz bu halkın vekiliyiz. Onların durumu hakika-
ten her geçen gün kötüye gidiyor. Bunu halledelim”
diyip çare arayan ve çözen yok.

Esnaf, kendini unuttu

Bir dokununca bin ah işitilen meslek grubunun bir
diğeri ülkenin betonu sayılan esnaf kuruluşları, pan-
demi sürecinin de etkisiyle bir çoğu yok oldu ve olmaya
da devam ediyor.

Kahvehane, lokanta, çay bahçeleri, düğün salonları,
eğlence mekanları kapalı, kuaförler kısıtlı.

Bu sektörde çalışanların tümü işinden ayrıldı ve
onlar alabilirlerse devletin verdiği cep harçlığı niteliğin-
deki para ile geçinmeye çalışıyorlar. Bu ödeneğin ne za-
mana kadar ödeneceği de belli değil.

Ayrıca Emeklilikte yaşa takılanlar, öğrenci iken
Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs almış olup mezun
olduğu halde iş bulamayan gençlerin borçlarından do-
layı yapılan icra işlemleri, Genel Sağlık Sigortası primi
ödenmediği için sağlık hizmetlerinden yararlanamayan-
lar, atanmayı bekleyen öğretmenler, pandemi dönemi
olmasına karşın görev verilmeyen sağlıkçılar, ordumuz
içerisinde canları pahasına vatanımızı savunan ve bizle-
rin güvenliğini sağlayan uzmanların durumu, 3 bin 600
ek gösterge sözü verildiği halde bu haktan yararlana-
mayan memur ve emeklilerinin durumu, servisçilerin ve
saymakla bitmeyen sorunlar yumağı.

En önemlisi devletimizin adeta haraç verdiği ve tüm
çağrılara rağmen sonuca bağlanamayan, köprü, yol,
tünel, havaalanları yapan müteahhitlere verilen Deli
Dumrul haracı ve daha neler neler.

Şu müteahhitlere ödenen haraç, sabit kurdan anlaşı-
lıp borç sözleşmeleri yenilenmiş olsa bile yukarıdaki
meselelerden birçoğunun halli için kaynak bulunmuş
olur.

“Sözde” lafı ABD’de

Ülkemizde yönetimden sorumlu bakanlarımız birbir-
leri ile aynı kabinede olmalarına rağmen sosyal medya
üzerinden birbirlerine laf yetiştiriyor. Bu durum elbette
hoş değil. Kabinede geçimsizlik veya bir arada olmayı-
şının emareleri gibi algılanıyor.

Öte yandan parti liderleri birbirlerine “Sözde” diye
hitap etmeleri ne ülkemizde ne de dış dünyada hoş 
karşılanmadı.

Hatırlatmak gerekirse ey büyüklerimiz, halk sizi bir-
birinizle polemik yaratarak bizleri idare edin diye seç-
medi. Maden hep vatan millet aşkı diyorsunuz o zaman
bir araya gelin ve birlik olun ki, ülkeye huzur ve çözüm
gelsin, dış dünyaya da birlik ve güçlülük mesajı verin.

Yoksa el oğlu yani ABD’nin kurulacak hükümetinde
Dışişleri Bakanı olması beklenen Antony Blinken, sizle-
rin birbirinize hitap ettiğiniz “Sözde” sözünü alır ve ül-
kemiz için, “Sözde müttefik olarak” kullanır.

Uğurlar ola

“Ben Atatürkçüyüm. Ben Cumhuriyetçiyim. Ben
Laikim. Ben anti-emperyalistim. Ben bağımsız Tür-
kiye’den yanayım. Ben özgürlükçüyüm. Ben insan hak-
ları savunucusu ve her türlü terörün karşısındayım. Ben
yobazların, hırsızların, çıkarcıların düşmanıyım” diyen,
cesur yürek kırılmaz kalem Uğur Mumcu meslektaşı-
mızın katledilişinin 28. Yılında hüzünle, saygı ve min-
netle andık. Yukarıda bahsettiği düşmanları onu
maalesef katlettiler ve hala belki aramızda belki de
dünyanın bir başka yerinde hala yaşıyorlar. Hak hukuk
adalet tam olarak yerini bulmuş değil.

Uğur Mumcu, Atatürk ve silah arkadaşları olan de-
delerimizin bir araya gelerek yokluk yoksulluk içinde
verdikleri ve zaferle sonuçlandırdıkları Ulusal Kurtuluş
Savaşı sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ku-
ruluş felsefesine bağlı, emperyalizme, sömürüye, vur-
guna, soyguna, gericiliğe, bölücülüğe ve emperyalizme
karşı verdiği mücadelesinde gücünü Kuvva-yi Milliye
anlayışından almış mücadeleci bir meslek 
büyüğümüzdür.

Onun bu ilkeleri ve çabalarını beğenmeyin onu bir
Ankara sabahında katleden güçleri ve teşvik edenleri
lanetliyorum.

Uğurlar ola Uğur Mumcu.

Çocuk hastalıkları alanında verilen mücadelelere dikkat 
çekmek ve bu alanlarda farkındalık yaratmak adına aralarında
Ahmet Selçuk İlkan, Zekai Tunca ve Ege'nin de içinde
bulunduğu bir grup sanatçı, sosyal medya hesabı Instagram 
üzerinden yapılacak canlı yayında şarkılarını seslendirdi

Ne yapıyorsunuz?
“Sözde” lafını ABD’de öğrendi
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Büyükçekmece’de
kumar Baskını

Büyükçekmece'de kumar oynatıldığı iddia edilen iş yerine düzenlenen baskında bir miktar uyuşturucu
ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. İş yeri mühürlenirken 31 bin 221 lira para cezası uygulandı

kumar oynatılarak, uyuşturucu bu-
lundurulduğu ihbarı üzerine polis,
Büyükçekmece Atatürk Mahallesi

Kordon Boyu Caddesi'nde bulunan iş yerine
önceki gün saat 20.30 sıralarında baskın dü-
zenledi. İş yeri sahibi H.U ve müşteri olduğu
belirtilen Z.G. gözaltına alındı. İki kişiye toplam
31 bin 221 lira para cezası kesilirken, ruhsatsız
olarak faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi.
H.U ve Z.G.'nin üzerlerinde 2,36 gram skunk
adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. İş yerinde
yapılan kontrolde çok sayıda poker oynandığı
değerlendirilen pullar, değişik renklerde kartlar,
üzerinde iş yeri adının yazılı olduğu siyah kart,
adisyon kağıdı ve üzerinde poker oynandığı dü-
şünülen özel olarak tasarlanmış masa ele geçi-
rildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

Kağıthane'de kumar oynatıldığı
iddia edilen iş yerine polis baskın
düzenledi. Daha önce mühürlen-
diği belirlenen iş yerinde oyun oy-
nayan 16 kişiye 55 bin 504 lira
para cezası kesildi.
Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir
adreste kumar oynatıldığı yönün-
deki bilgi üzerine önceki gün saat
20.00'de polis harekete geçti. Ya-
pılan ani baskında oyun oynadık-
ları tespit edilen 16 kişiye Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 282 mad-
desi gereğince toplam 55 bin 504

lira para cezası uygulandı. İş yeri-
nin, 07 Ocak günü mühürlendiği
ve mührün bozularak ruhsatsız
olarak faaliyete devam ettiği tespit
edildi. İş yeri sahibi S.D. hakkında
“Mühür Bozma" suçundan işlem
yapıldı. İş yeri tekrar mühürlendi.

16 kişiye 55 bin lira ceza kesildi

ERTEPE’YE  51. YAŞ GÜNÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'manevi oğlum' dediği Down
sendromlu İbrahim Ertepe'nin 51. yaş günü Zeytinburnu Belediyesi'nde kutlandı

ZeYtinburnu’nun neşe kaynağı İbra-
him Ertepe 51 yaşına bastı, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da

manevi oğlu olan down sendromlu İbrahim Er-
tepe, her sene olduğu gibi bu yıl da geleneği boz-
mayarak yaş günü pastasını Zeytinburnu
Belediyesi çalışanları ile birlikte kesti. Zeytinburnu
Belediyesi’nde yapılan yaş günü kutlamasında,
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Ak
Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta
da İbo’yu yalnız bırakmadı. İbo’nun doğum günü
kutlamalarının artık Zeytinburnu için olmazsa
olmaz olduğunu dile getiren Başkan Arısoy,
“İbo’nun 51’nci yaş günü kutlaması için burada-
yız. Biz her yıl düzenli olarak İbomuzun doğum
gününü kutluyoruz. İyi ki varsın İbo, Zeytinburnu
seninle daha renkli ve güzel. Katılan herkese çok
teşekkür ediyoruz. İbomuza nice sağlıklı yıllar dili-
yoruz” ifadelerini kullandı.  DHA

COCUKLARA 
CANLI DESTEK

Ceza üstüne
ceza yedi
Polis denetimine takılan yabancı uyruklu motosiklet
sürücüsüne maske ve kask takmadığı ve aracı
muayenesiz olduğu için ceza kesildi. Muayenesi 
olmayan motosiklet bağlandı

Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri
kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtla-
masının sekizinci haftasında da emniyet güçle-

rinin denetimleri devam etti. Kent genelinde pek çok farklı
yerde kurulan uygulama noktalarında trafiğe çıkan araç-
lar denetlendi. Mecidiyeköy'deki uygulama noktasında da
araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların çalışma
izni ve kimlik kontrolleri yapıldı.

Ceza üstüne ceza yedi

Mecidiyeköy'deki denetimde polis ekipleri bir motosikletli-
nin kask ve cerrahi maske takmadığını gördü. Motosikletli
durdurularak kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıldı. Poli-
sin kontrolünde, bir süre önce ülkeye geldiği ve kuryelik
yapmaya başladığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu Fur-
kat M.'nin kask ve maske takmamasının yanı sıra moto-
sikletinin de muayenesinin olmadığı ortaya çıktı. Furkat
M.'ye seyir halindeyken kask kullanmadığı, korona virüs
tedbirleri kapsamında kullanımı zorunlu tutulan cerrahi
maskeyi takmadığı ve daha önce ceza kesilmiş olmasına
rağmen motosikletin muayenesini yaptırmadığı için ayrı
ayrı para cezası kesildi. Furkat M.'nin kullandığı muaye-
nesiz motosiklet kesilen cezaların ardından bağlanarak
emniyet otoparkında götürüldü. Polis ekiplerinin kent ge-
nelinde sürdürdüğü korona virüs denetimlerine aralıksız
devam edeceği öğrenildi.

Kağıt oynamak
pahalıya patladı

Pendik'te kısıtlamaya uymayarak kıraatha-
nede kumar oynayanlara polis baskı yaptı.
Kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye idari para

cezası uygulanırken zabıta ekipleri kıraathaneyi mühür-
ledi. Kavakpınar Mahallesi'nde 56 saatlik hafta sonu kısıt-
lamasına uymayarak kıraathanede kumar oynadıkları
ihbarı alan Pendik ilçe emniyet Müdürlüğü ekipleri hare-
kete geçti. Bahse konu adrese baskın düzenleyen polis
ekipleri kıraathane kapısının kitli olduğunu fark etti. İçe-
ride kişilerin olduğunu tespit eden polis ekipleri kapıyı içe-

riden açtırdı.
Kıraathanede
yasağa uymaya-
rak kumar oy-
nadığı tespit
edilen 8 kişiye
1593 sayılı
Umumi Hıfzıs-
sıhha Kanunu-
nun 282.
Maddesi gereği
toplamda 8 bin
TL idari para
cezası kesilirken
Pendik Beledi-
yesi Zabıta
ekipleri de kıra-
athaneyi de mü-
hürledi.

Mecidiyeköy'de 
polis denetimi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında
hafta sonu uygulanan sokağa
çıkma kısıtlaması nedeniyle polis
ekiplerinin İstanbul genelindeki

denetimleri sürüyor. Mecidiyeköy
Meydanı'nda yapılan denetimlerde
durdurulan araçlardaki kişilerin
izin belgeleri kontrol edildi. Şişli

Mecidiyeköy Meydanı'nda oluştu-
rulan polis noktasında durdurulan
araçlardaki kişilerin izin belgeleri
kontrol edildi. DHA

Çocuklar için her zaman şarkı söylemekten mutluluk duyduğunu anlatan
şarkıcı Ege, “Yaptığımız yayınla birçok çocuğumuzun yüzünü güldürdük. Her 
biri bizim için çok değerli. İnşallah hastalıklarını da yenecekler” diye konuştu.
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MASKESİZ DOLAŞMA
VİRÜSE BULAŞMA
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RİSK
%70
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COVİD19
TAŞIYICI

BASIN İLAN KURUMU



M eksikalı uyuşturucu baronu "El 
Chapo" lakapı Joaquin Guz-
man ve Pablo Escobar'la kıyas-

lanan ve yılda 519 milyar TL getirisi 
bulunan Asya-Pasifik arasındaki yasadışı 
uyuşturucu satışı ağını yönetmekle suçla-
nan Çinli Tse Chi Lop, Hollanda'da ya-
kayı ele verdi. Dünyanın en çok arananlar 
listesinin başında olan ve Çinli "El Chapo, 
Avusturya Federal Polisi'nin operasyo-
nuyla, Tayvan'dan Çin'e giden uçak sefe-
rinde Hollanda'nın başkenti 
Amsterdam'daki Schiphol Havalima-
nı'nda aktarma sırasında yakalandı. 

Çay paketinden zehir çıktı 

Lop'un Avusturya’ya giren uyuşturucula-
rın yüzde 70'inden sorumlu olduğu tah-
min edilirken, şebeke için çalışanların 
uyuşturucuları çay paketlerine gizleyerek 
ülkeye soktuğu ifade edildi.  Birleşmiş Mil-
letler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, uyuşturucu 
şebekesinin yıllık gelirinin 2018'de 8 milyar 
dolar (yaklaşık 59,5 milyar TL) olarak be-
lirlendiğini, ancak bu rakamın 17.7 milyar 
dolara (yaklaşık 131,2 milyar TL) kadar 
çıkabileceğini açıkladı. DHA 
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ÇİN'DE altın madeninde 
meydana gelen patlama so-
nucu mahsur kalan 22 ma-

denciden 11'i bugün kurtarıldı. Çin’in 
doğusundaki Shandong eyaletine 
bağlı Qixia'da bulunan Wucailong-
hushan altın madeninde patlama 

meydana gelmişti. Patlama nedeniyle 
mahsur kalan 22 madenciden 11’inin 
patlamadan 14 günün ardından kur-
tarıldığı belirtildi. Kurtarılan maden-
cilerden birinin durumunun ağır 
olduğu ve tedavi için hastaneye kaldı-
rıldığı bildirildi. Çin Ulusal Maden 

Güvenlik İdaresi, 19 Ocak’ta yaptığı 
açıklamada, kazaları önlemek için ül-
kenin kömür haricindeki 32 bin ma-
deninin kapsamlı şekilde 
denetlenmesi kararı almıştı. Açıkla-
mada, denetimlerin mart ayına kadar 
süreceği, kurallara uymayanların 

ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı akta-
rılmıştı. Çin'in doğusundaki Shan-
dong eyaletine bağlı Qixia’da bulunan 
Wucailonghushan altın madeninde 
10 Ocak'ta patlama meydana gel-
mişti. Patlama sebebi ile 22 madenci 
madende mahsur kalmıştı. DHA 

Gürcistan’a  
 tam destek

GÜRCİSTAN Savunma Bakanlığın-
dan yapılan yazılı açıklamada, baş-
kent Tiflis'te Savunma Bakanlığında 

düzenlenen teslim törenine Gürcistan Sa-
vunma Kuvvetleri Genelkurmay Stratejik 
Planlama Dairesi Başkanı Albay İoseb Nikole-
işvili ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri 
Ataşesi Albay Burak Altıner'in katıldığı belir-
tildi. Açıklamada, daha önce Türkiye ve Gür-
cistan hükümetleri arasında imzalanan 
Askeri-Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde 
Gürcü tarafa teslim edilen lazer telemetreleri 
ve mühendislik ekipman takımlarının teslim 
tutanağının Nikoleişvili ile Altıner tarafından 
imzalandığı bilgisi paylaşıldı. Teknik ekipman-
larının, Gürcistan Savunma Kuvvetlerinin mu-
harebe ve mühendislik bölümlerine 
dağıtılacağı ve kendilerine verilen görevlerin 
etkili şekilde yerine getirilmesini kolaylaştıra-
cağına dikkat çekilen açıklamada, "Gürcistan 
ile Türkiye, savunma konularındaki çeşitli 
alanlarda uzun yıllardır yakın ve başarılı iş bir-
liği yürütmektedir." ifadesi yer aldı. Milli Sa-
vunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma 
Bakanlığına 35 BMC Neocity 8,5 metrelik 
dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli 
aparatlar 27 Kasım 2020'de de hibe etmişti. 
 

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma 
Bakanlığına lazer telemetreleri ve bir dizi 

mühendislik ekipmanları hibe etti

Faslılar umutlu 
FAS Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 
Libya Devlet Yüksek Konseyi ile 
Tobruk Temsilciler Meclisini temsi-

len Fas'ın Buznika kentinde bir araya gelen 
13+13 Komitesinin oturumunun sona erme-
sinin ardından basın toplantısı düzenledi. Di-
yaloga katılan Libyalı tarafların ülkedeki üst 
düzey kurumların yöneticilerinin atanması ko-
nusunda anlaşmaya varmasının önemli bir 
adım olduğunu ifade eden Burita, diyalog sü-
recinde çeşitli düzeylerde olumlu gelişmeler 
yaşandığını ve bu durumun umut vadettiğini 
aktardı Burita, ülkesinin iki halk arasındaki 
bağ nedeniyle Libya krizine çözüm bulmaya 
çalıştığını vurguladı. Öte yandan oturumun 
sonuç bildirgesinde, Libya Devlet Yüksek 
Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisinin ülke-
deki üst düzey kurumlara atanacak olan yöne-
ticiler için adaylık başvurularının 26 Ocak-2 
Şubat arasında olması konusunda da anlaş-
maya vardığı aktarıldı. Libya Devlet Yüksek 
Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisini tem-
silen bir araya gelen 13+13 Komite, 22 
Ocak'ta (dün) ülkedeki bazı üst düzey kurum-
ların yöneticilerini seçme konusunu görüşmek 
üzere Fas'ın Buznika kentinde bir araya gel-
mişti. Komite bugün ülkedeki bazı üst düzey 
kurumların yöneticilerinin coğrafi olarak dağı-
tılması konusunda anlaşmaya vardı.

Gençler söz sahibi 
olmayı istiyor

AVRUPA Birliği , Afrika Birliği 
ve UNICEF’in katkılarıyla dört 
ayrı U-Report (UNICEF veri 

toplama sistemi) verisinin bir araya geti-
rildiği #YourVoiceYourFuture (Senin 
Sesin Senin Geleceğin) raporunun so-
nuçları açıklandı. Afrika ve Avrupa’dan 
14-35 yaş arasındaki toplam 450 bin 
genç, geleceklerini etkileyen konulardaki 
görüşlerini belirtti. Anket verilerine göre 
siyasette karar alma, kaliteli eğitim, inter-
net erişimi ve iklim değişimi Afrika ve Av-
rupa'daki gençlerin başlıca kaygıları 
arasında yer alıyor. Ankete katılan gençle-
rin yüzde 91’i hayatlarını şekillendiren si-
yasi kararlarda daha fazla söz sahibi 
olmak isterken, yüzde 48'i tamamen karar 
alma sürecinin dışında kalmış hissediyor. 
Yüzde 59’u buna neden olan engelin po-
litika yapıcılara olan erişim eksikliği oldu-
ğunu savunuyor. 

İklim mücadelesi 

Gençlerin yüzde 88’i iklim değişikliğiyle 
mücadelede kendilerini sorumlu hissettik-
lerini söylerken, yüzde 71'i yeşil geçişte rol 
oynamak istiyor. Ankete katılanların yak-
laşık yüzde 65'i de kendi ülkelerinde iklim 
için bir genç ağı veya örgütü içinde aktif 
rol aldıklarını söyledi. UNICEF Genel 
Sekreter Yardımcısı Charlotte Petri Gor-
nitzka, "Çocuklar ve gençler konuştu-
ğunda, dünya dinlemeli" dedi. Gornitzka 
gençlerin beklentileri hakkında şu ifade-
leri kullandı: "Ülkeleri ister zengin ister 
fakir olsun, ister savaşta ister barış içinde 
olsun, gençlerin talepleri aynıdır: Onları 
etkileyen kararlarda söz hakkına, daha 
parlak bir dünyaya ve daha iyi fırsatlara 
sahip olmak. Covid-19 ve artan yoksulluk 
yüzünden bu kadar çok umudun suya 
döküldüğü bir dönemde, bu istekler çok 
fazla bir şey değil."

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu’nun (UNICEF) açıkladığı rapora 
 göre gençlerin yüzde 91’i hayatlarını  
şekillendiren siyaset alanında daha 

 fazla söz sahibi olmak istiyor 

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 
(KKTC) Beşparmak Dağları'nın Güney 
Kıbrıs'a bakan yamacında, Taşkent 
köyü yakınında bulunan dev KKTC  
bayrağına yapılan bakım Rumları  
kızdırdı. Beşparmaklar Dağları'ndaki 
bayrakları daha önceki Rum liderler  
de gündeme getirmişti. Eski Rum lider 
Glafkos Klerides, dönemin KKTC Cum-
hurbaşkanı Rauf Denktaş'la müzakere-
lerde, bayrağın kaldırılmasını 
istemişti. Denktaş'ın bu isteği reddet-
mesi üzerine, bayrağı görmemek için 
Rum başkanlık sarayının çevresine 
selvi ağaçları dikilmişti.  
Beşparmaklar'daki KKTC bayrağını 
daha önce "hilkat garibesi" olarak ni-
teleyen eski Kıbrıs Rum yönetimi lideri 
Dimtris Hristofyas, bayraklar yüzünden 
"hem üzgün, hem öfkeli" olduğunu  
söylemişti. 

Rum tarafından görünüyor 

Demirören Haber Ajansı (DHA), Beş-
parmak Dağları Bayrağı Işıklandırma 
Derneği öncülüğünde başlatılan KKTC 
bayrağının yeniden boyanması çalış-
malarını yerinde görüntülendi. 12 fut-
bol sahası büyüklüğünde olan ve gece 

de aydınlatılan KKTC bayrağı Rum ke-
simindeki birçok bölgeden görülüyor. 
KKTC bayrağının boyanması için özel 
ekip kurulurken, boyama süresi 25 
günün süreceği ifade edildi.Yaklaşık 
101 Bin metre kare alana işlenen de-
vasa bayrak ilk olarak  Kutlu Barış  
Harekatı sonrasında komando taburu 
tarafından yapıldı. Yapılışı sırasında 
Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı olarak ta-
sarlanan alan daha sonra Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti bayrağına dönüştü-
rüldü. Kıbrıslı Türk ressam Emin Çize-
nel tarafından tasarlanan KKTC 
bayrağında,  beyaz fon üzerine üstte 
ve altta olmak üzere iki, kırmızı,  
boydan boya şerit ile, ortada kırmızı 
renkli ay yıldızdan oluşuyor.Dev KKTC 
bayrağının Beş Parmak Dağları'na  
çizilmesine ilişkin karar, 7 Mart 1984 
tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti Meclisi tarafından onaylandı. 

101 bin metrekare 

DHA'ya konuşan Beşparmak Dağları 
Bayrağı Işıklandırma Derneği Tanju 
Müezzinoğlu bayrağın çok büyük bir 
mücadele sonrasında Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne kazandırıldığını 

belirtti. Müezzinoğlu konuşmasına 
şöyle devam etti; Esas bayrağı ko-
mando taburu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti kurulduktan sonra da 
KKTC bayrağına çevrildi. O bayrağın 
yapılması öyle basit bir hadise değildir. 
Burada büyük bir mühendislik harikası 
vardır. Arkamızda rahmetli Rauf Raif 
Denktaş, Türk askeri, Türkiye Büyükel-
çiliği yani Anavatanımız olmasaydı 
bunu yapmamız hayal bile değildi. 
Esas bayrağı boyu 500 metreye 280 
metredir. Ama bayrağın esası 450 met-
reye 275 metredir. Bayrağı 10 futbol 
sahası olarak hesaplamayacaksınız. 
Bayrağın kendi alanı 101 Bin metre 
karedir. Biri yazsın bir yere ve ona göre 
hesabını kitabını yapsın. Bakın nasıl 
bir devasa hadisedir. Gelmeyen bilmi-
yor. Uzaktan davulun sesi hoş gelir" 

Rum medyası kudurdu 

Beşparmak dağlarındaki KKTC bayra-
ğının boyanmasını konusunda ağır ifa-
deler kullanan Rum Kesimi'nde 
yayınlanan Simerini gazetesi,  
''Boyunduruk altındaki Beşparmak-
lar'daki bayrak Atilla'nın çalışmalarıyla 
boyanıyor" diye yazdı.

Çin’de mahsur kalan madenciler kurtarıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Beşparmak Dağları'nın Güney Kıbrıs'a bakan yamacında, 
Taşkent köyü yakınında bulunan dev KKTC bayrağının boyanması Kıbrıs Rum Yönetimi'ni kızdırdı

Rumlar çıldırdı!

Dünyanın en çok arananlar listesinin 
başında olan ve Çinli “El Chapo” olarak 
da bilinen Tse Chi Lop, Hollanda'daki 

Schiphol Havalimanı’nda polisler  
tarafından yakalandı 

CAKMA EL CHAPO 
YAKALANDI

Müezzinoğlu; “Esas bayrağı komando  
taburu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti kurulduktan sonra da KKTC bayrağına 
çevrildi. O bayrağın yapılması öyle basit  
bir hadise değildir” şeklinde konuştu.
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Sanat yaşamında starlığın zirve-
sini yaşayan Cahide Sonku’nun, 
1981 yılında harabe bir pansi-

yonda tek başına bir şekilde vefat etmiş ola-
rak bulunmasına kadar geçen tüm hayatı, 
yaşadıkları sanat dünyasına bir ibret hika-
yesi olmuştur.  
Türk Sinemasının ve Türk Tiyatrosu’nun 
efsane bir ismi olan Cahide Sonku’yu can-
landıran Çiğdem Tunç; “tüm sanat hayatım 
boyunca gerçekleştirmeyi istediğim bir şeydi 
Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku. 
Böyle bir efsane kadını, bu mesleğe gönül 
vermiş olan genç oyuncu arkadaşlarıma da 

ibret teşkil edebilmek üzere tüm dürüstlüğü 
ile canlandırmak, hatırasına zarar vermeden 
sahneye taşıyabilmek, hem oynamak hem 
de sahneye koyabilmek benim için adeta bir 
yaşam projesi idi. Cahide hanım ile benim 
aramda biraz benzerlik, çokça da zıtlıklar 
var. Şöyle ki; ben de bu efsane kadın gibi 
gerçek aşkı bulabilmek için ömrüm boyu 
büyük şanssızlıklar yaşadım. Ancak en zayıf 
ve en çaresiz anlarımda dahi alkol ve ben-
zeri herhangi bir kötü alışkanlıklardan des-
tek almamayı tercih ettim. Onun bahtsızlığı, 
Muhsin Ertuğrul beyefendi dışında çevre-
sinde kendisi çekemeyen ve onu bu tür kötü 

alışkanlıklara sürükleyen insanlara rast gel-
miş olmasıdır. Ben de tüm bunlarla yüzleş-
tim. Onca kıskançlık, ihanet ve sırtından 
bıçaklanmayla…  
Ama yeteneğim ile daha da önemlisi sevdi-
ğim işi sürdürebilme azmim ile tüm bu kö-
tülüğe en sert cevabı vermesini bildim ve 
hala da böyle davranmaktayım” dedi ve bu 
projeyi çok değerli oyuncularıyla birlikte 
sahneleyerek, büyük bir hayalini gerçekleş-
tirmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile 
getirdi. 
Yazar : Eray Yasin Işık 
Yöneten : Çiğdem Tunç 

Yönetmen Yardımcısı: Alper Çorumluoğlu 
KARAKTERLER : 
ÇİĞDEM TUNÇ:Cahide Sonku 
DENİZ DEĞİRMENCİ:Genç Cahide 
ALPER ÇORUMLUOĞLU:Anlatıcı 
BERTAN DİRİKOLU:Talat Artemel – 
İhsan Doruk – Cahit Irgat – Atilla Dorsay 
DENİZ SALMAN:Muhsin Ertuğrul 
SEMA ARAS:Semiha Berksoy 
ALP BALKAN:Zeki Müren 
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SAVAŞ ÖZKARTAL:Feridun 
ARİF BOZTEPE:Nejdet 
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Mona Lisa 
Senegal’de
İTALYA'NIN Dakar Büyükelçiliği ve 
İtalyan Kültür Merkezi organizasyo-
nuyla hazırlanan "Opera Omnia 

Leonardo" sergisi, başkent Dakar'daki Siyahi 
Medeniyetler Müzesi'nde (MCN), ziyaretçile-
rini bekliyor. Da Vinci'nin ölümünün 500'üncü 
yılı dolayısıyla Ocak 2019'da başlayan ve 
Çin'den Etiyopya'ya 15 ülke gezen serginin son 
durağı Dakar oldu. Aralarında Paris'teki Lo-
uvre Müzesi'nde sergilenen "Mona Lisa" ve 
Milano'daki Santa Mariadelle Grazie Manas-
tırı'nda sergilenen "Son akşam yemeği"nin de 
bulunduğu 17 eser, özel bir ışıklandırma ve di-
jital boyama tekniğiyle bire bir ölçü ve renk-
lerde yeniden hayat buldu. Serginin Dakar'daki 
küratörü Ousseynou Wade, yaptığı açıkla-
mada, Da Vinci'nin dünyanın farklı şehirle-
rinde bulunan eserlerini dijital de olsa ilk kez 
yan yana sergileyebilmekten büyük mutluluk 
duyduklarını söyledi. Wade, kullanılan dijital 
tekniğin ziyaretçilere farklı bir deneyim sundu-
ğunu belirterek "Bu dijital boyama ve ışıklan-
dırma sayesinde ziyaretçiler Son akşam 
yemeği tablosuna bakınca kendilerini Mila-
no'da eserin orijinaline bakıyor gibi hissede-
cekler." dedi. 

Sanki gerçek gibi 

Sergiyi gezenlerden emekli finans uzmanı  
Mamadou Gueye, Paris'te öğrenciyken Louvre 
Müzesi'nde gördüğü Mona Lisa'yı yıllar sonra 
Dakar'da ziyaret edebildiği için şanslı oldu-
ğunu dile getirdi. Gueye, "Louvre'da gördü-
ğümden farklı değil. Mona Lisa'nın orijinaline 
bakıyor hissi yaşıyorum. Tüm detaylar bire bir 
yansıtılmış." ifadesini kullandı. Opera Omnia 
Leonardo sergisi 28 Şubat'a kadar ziyaret  
edilebilecek.

Ankara’da  
festival başlıyor 

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığının 
desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi 
Araştırma Vakfınca 32.'si düzenlene-

cek Ankara Film Festivali, 4-12 Kasım 2021 
tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sine-
ması'nda yapılacak. Vakıf tarafından yapılan 
açıklamaya göre, festivalde, klasik filmlerin 
yanı sıra Türkiye ve dünya sinemasından en 
yeni örnekler sinemaseverlerle buluşacak. Fes-
tivalin afişi, tasarım öğrencileri ve sanatçıla-
rına açık çağrıyla yapılacak yarışma sonucu 
seçilecek. Festivalin "Ulusal Yarışmalar" bö-
lümü, uzun, belgesel ve kısa film dallarında ya-
rışacak 2020-2021 yapımı filmlerin Ankara 
galalarına ev sahipliği yapacak, Türk sineması-
nın yenilikçi projelerini keşfeden "Proje Geliş-
tirme Desteği" ise ilk ya da ikinci filmini 
çekecek sinemacılara maddi destek sağlayacak. 
Festivalin özel seçkilerle yeni ve klasik filmleri 
buluşturan "Dünya Sineması" bölümü, yılın 
önemli festivallerinden ödüllerle dönmüş film-
lerin gösterildiği "Festivallerden" bölümü ve 
usta yönetmenleri filmleriyle hatırlayan "Anı-
sına" bölümleri de bu yıl film tutkunlarının 
karşısına çıkacak.

Cahide Sonku yeniden hayat buldu
Cahide Serap adıyla bilinen Türk Sinemasının ilk kadın yönetmeni, Türk Tiyatrosunun ilk kadın starı Cahide Sonku’nun hayatı, yeni sezonda  

Çiğdem Tunç ve Çiğdem Tunç Tiyatrosu oyuncuları ile “Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku” adıyla seyircisiyle buluşuyor

A fganistan'ın ilk kadın animasyon 
sanatçısı ve illüstratörü unva-
nına sahip Sara Barackzay, zor 

koşullarda başlattığı "dijital sanat" müca-
delesine Türkiye'de devam ederken bir 
yandan da ülkesinde yüzlerce kadının ani-
masyon, illüstrasyon ve grafik tasarımı 
öğrenmesine öncülük ediyor. Afganis-
tan'ın batısında yer alan sanatsal mimari-
siyle bilinen tarihi şehir Herat'ta doğan 27 
yaşındaki Barackzay, 7 yaşındayken ülke-
sinde çıkan savaşın yıkıcı sonuçları al-
tında bir çocukluk ve gençlik geçirdi. Lise 
yıllarında bir yandan izlediği çizgi filmler-
deki karakterleri, bir yandan da ülkesin-
deki atmosferi çizimleriyle dijital ortama 
yansıtmaya başlayan Barackzay, lise eği-
timinin ardından Türkiye Bursları'na baş-
vurarak Başkent Üniversitesi Güzel 
Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
Çizgi Film ve Animasyon programına 
girmeye hak kazandı. Barackzay, ülke-
sinde zor şartlarda öğrenmeye çalıştığı 
dijital sanatları eğitimiyle üst noktalara 
taşımayı başardı, aynı zamanda eğitimi 
devam ederken Afganistan'a gittiği za-
manlarda 30'dan fazla animasyon ve il-
lüstrasyon kursu düzenledi. Barackzay 
zaman zaman çevrim içi eğitimlerle bu 
kursları sürdürüyor. Açtığı kurslarda yüz-
lerce kadının dijital sanatla tanışmasını 
sağlayan Barackzay, karşılaştığı tüm zor-
luklara rağmen elde ettiği başarılarla Af-
ganistan'ın ilk kadın animasyon sanatçısı 
unvanını kazandı. Üniversite eğitiminin 
ardından UNICEF ve UNESCO'yla bir-
likte başladığı çocuk kitapları projelerine 
Ankara ve İstanbul'da devam eden Ba-
rackzay, Pixar ve Disney gibi dünyaca bi-
linen animasyon stüdyoları için içerik 
üretmek ve Afganistan'da Dijital Tasarım 
ve Animasyon Bölümü açmak istiyor. 

Hala bekliyorum 

Barackzay, kendisini Afganistan'ın ilk 
kadın animasyon sanatçısı olmaya götü-
ren süreci ve hayallerini, anlattı. Herat 
şehrinde doğduğunu ve ülkesindeki gü-
vensizlik ortamından dolayı sıkıntılı bir 
çocukluk dönemi geçirdiğini belirten Ba-
rackzay, "Kızların okula gitmesinde sıkın-
tılar oluyor. Halen okulları patlatıyorlar. 
Hala aynı şeyleri yaşıyoruz. Kızların da 
hayalleri, hedefleri var. Her şeye rağmen 
bunlara ulaşmaya çalışıyorlar. Bunlardan 
biri de benim. Tüm bu sorunlara rağmen 
hayallerime ulaşmak istiyorum. Ailem de 
çok yardım etti. Başta sanata devam et-
memi istemiyorlardı ama onları ikna 
ettim." diye konuştu. Özellikle kadınların 
hayallerine ulaşmasında birçok engelin 
olduğunu söyleyen Barackzay, savaş or-

tamının bu durumu daha da zorlaştırdı-
ğının altını çizdi. Barackzay, sanat ve ta-
sarıma olan ilgisinin 4-5 yaşında 
başladığını anlatarak, şöyle devam etti: 
"Afganistan'da güvensizlik olduğu için in-
sanlar hedeflerine kolaylıkla ulaşamıyor. 
Ben çocukluğumdan beri sanatı ve tasa-
rımı çok seviyordum. Kendim çizim yap-
maya başladım. Bu tarz sanatlara 
maalesef fazla değer verilmiyor. Tıp ve 
mühendisliğe daha fazla değer veriliyor. 
Çocukken sanat bölümünde okumak isti-
yordum. Çok fazla engelle karşılaştım 
ama vazgeçmedim. Resim kursuna git-
tim. Hayalim animasyon ve çizgi filmdi. 
Afganistan'da bu alan zayıf, medya da. 
'Kızlar bu tarz işleri yapmamalı' diyorlar. 
Bu kötü bir iş olarak adlandırılıyor. Ani-
masyon ve çizgi film benim en büyük ha-
yalim. Çizerken onların hareket etmesini, 
konuşmasını istiyordum. Bunun için ça-
lıştım ve Türkiye Bursları programını ka-
zandım." 

İlk animasyon takımını kurduk 

Türkiye'de aldığı eğitimlerle hayallerine 
bir adım daha yaklaştığını belirten Ba-
rackzay, şunları söyledi: "Afganistan'da 
yaşadığım yıllarda resim, animasyon ve 
illüstrasyonu özellikle kadınlara tanıt-
maya ve öğretmeye çalıştım. Türkiye'ye 
geldikten sonra bu alanı iyice öğrendim. 
Afganistan'da bir sürü kurs açtım ve eği-
tim verdim. 30 defa yüz yüze ve online 
kurs programı düzenledim. Ülkem için 
çizgi filmler ve çocuk kitapları için tasa-
rımlar yaptım. UNESCO ve UNICEF'le 
birlikte çizimler yaptım, bu kitaplar okul-
lara dağıtıldı. Animasyona başladıktan 
sonra eserlerimle alay ediyorlardı. Çünkü 
çok bilinmiyordu ülkemde. Çok zor du-
rumdaydım. Ders vermek istiyordum 
ama öğrenciler gelmiyordu. Bazen elek-
trik kesiliyordu, ders verecek yer yoktu. 
Kızların gelmesine izin vermiyorlardı. 
Yavaş yavaş bu engelleri aşmaya çalışıyo-
ruz. Hatta elektrik olmadan karanlıkta 
çalışmayı başardık. Afganistan'ın ilk ani-
masyon takımını kurduk.  
Bu grupta şimdi 400 öğrenci var.  
Çok mutluyum çünkü birlikte animasyon 
ve kitap tasarımları yapıyoruz." UNICEF 
için hazırladığı çocuk kitapları çizimleri-
nin özellikle köylü, okula gidemeyen ço-
cuklara ulaştığını aktaran Barackzay, 
koronavirüs salgınıyla mücadele için 
özellikle çocukların anlayabileceği basit 
çizimler yaptığını belirtti.

Afganistan'ın ilk kadın animasyon sanatçısı ve illüstratörü unvanına sahip Sara Barackzay, 
Türkiye'den aldığı eğitimle de ülkesindeki yüzlerce kadına bu alanda öncülük ediyor

HAYALLERININ PESINDE

AFGANİSTAN'DA ilk kadın animasyon 
ve dijital tasarım sanatçısı olarak ta-
nımlanmasındaki rolü için Türkiye'ye 
teşekkür eden Barackzay, hayallerine 
ilişkin şunları söyledi: "Türkiye saye-
sinde bu bölümü okuyabildim, haya-
lime kavuştum. Şimdi Afganistan'da 
animasyon ve çizgi film alanını geniş-
letmek ve stüdyo kurmak istiyorum. 
Pixar ve Disney ile birlikte diğer ülke-
lerle de çalışmak istiyorum. Ülkemiz 
için özellikle kızlara bu alanı tanıtmak 
ve öğretmek istiyorum. Afganistan'da 
Dijital Tasarım ve Animasyon Bölümü 
açmayı hedefliyorum." Barackzay, İs-
tanbul'un da sanat çalışmalarında 
önemli esin kaynağı olduğunu belirte-
rek, "Benim sanatıma en çok ilham 
olan şehir İstanbul. Burası hem tarihi 
mekanlarıyla deniziyle doğasıyla güzel. 

Bunları görünce insan sanatçı olmak 
istiyor çünkü İstanbul'un kendisi bir 
sanat eseri gibi. Türkiye'de yaşamak-
tan çok mutluyum." ifadelerini kul-
landı. DHA 

YOLA DEVAM EDECEK 

"GENÇ Salı" Çevrimiçi 
Eğitim Programı ocak 
ayında mimar, sanatçı ve 

akademisyen Alper Derinboğaz’ı 
ağırlıyor. Söyleşi, Derinboğaz’ın mi-
mari tasarım ve sanat eksenindeki 
üretimlerine odaklanıyor. Sanatçı, 
yakın dönemde gerçekleştirdiği müze 
projelerinden, yurtiçi ve yurtdışında 
sergilenen yapıtlarından örnekler eşli-
ğinde, deneysel yaklaşıma verdiği 
önemi ve yeni araştırmaları teşvik 
eden bakış açısını paylaşıyor. Profes-
yonel gelişim için gençlere önerilerini 
aktarıyor ve sorularını yanıtlıyor. 

Deneyimlerini gençlerle paylaşıyor 

Genç Salı Eğitim Programı, resim, 

heykel, yerleştirme, sinema ve fotoğ-
raf gibi farklı alanlarda sanatçıların, 
eğitim yaşantılarından kişisel ve pro-
fesyonel gelişim hikâyelerine uzanan 
deneyimlerini gençlerle paylaşmala-
rını amaçlıyor.  
Program. katılımcılara yaratıcı  
üretimlerde bulunmanın engelleri ve 
sorunlarını tanımak, bunları aşmanın 
olasılıklarını tartışmak için sanatçı-
larla tanışmak, tecrübelerini dinlemek 
ve yeni bakış açılarını keşfetmek için 
fırsatlar sunuyor. 
Tarih: 26 Ocak 2021, Salı 
Saat: 16.00-17.00 
Etkinlik Mekânı: Çevrimiçi  
canlı yayın 
Katılımcı Sayısı: 50

Gençler bu program kaçmaz
İstanbul Modern, Borsa İstanbul Grubu sponsorluğunda gerçekleştirilen 
Genç Salı Eğitim Programı’nı çevrimiçine taşıyarak sanatçılarla gençleri 

bir araya getirmeyi sürdürüyor. 18-25 yaş arası gençlerin katıldığı  
program, 26 Ocak’ta Alper Derinboğaz’ı konuk ediyor

“Genç Salı” 

 Çevrimiçi Eğitim 

Programı ocak 

ayında mimar,  

sanatçı ve akade-

misyen Alper  

Derinboğaz’ı  
ağırlıyor.



L igdeki 5 maçlık galibiyet se-
risinin ardından son karşı-
laşmasında Demir Grup 

Sivasspor ile deplasmanda 1-1 be-
rabere kalan Fenerbahçe, ilk dev-
renin son müsabakasını kayıpsız 
geçmek istiyor. Teknik direktör 
Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 
lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında 
39 puanla ikinci sırada girdi. Fe-
nerbahçe, Hes Kablo Kayserispor 
karşılaşmasında 3 futbolcusundan 
yararlanamayacak. Sarı-lacivertli-
lerde sakatlıkları bulunan Ferdi 
Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve 
Sinan Gümüş, yarınki karşılaş-
mada forma giyemeyecek. Bu 
oyuncuların yanı sıra hafif sakat-
lığı devam eden Gökhan Gönül'ün 
de oynaması beklenmiyor. Sarı-la-
civertlilerde bu karşılaşma öncesi 
cezalı futbolcu bulunmuyor. 

Szalai sahne alacak 

Fenerbahçe'nin yeni transferi At-
tila Szalai, Hes Kablo Kayserispor 
maçının kadrosunda yer alacak. 
Takımla bir süredir idmanlara 
çıkan genç stoper, teknik direktör 

Erol Bulut'un şans vermesi duru-
munda forma giyebilecek. İki 
takım arasında geride kalan 48 
maçta Fenerbahçe 29, Kayserispor 
9 galibiyet aldı, 10 maç da bera-
bere sonuçlandı. Sarı-lacivertlile-
rin 105 golüne, sarı-kırmızılılar 50 
golle karşılık verdi. 
Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper 
Lig'de yaptığı son 8 maçtan sa-
dece ikisini kazanabildi. Taraflar 
arasında 2016-2017 sezonunda İs-
tanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, 
Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik 
skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-
2018 sezonunun ilk yarısında Ka-
dıköy'deki müsabaka da 3-3 
tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci 
yarıda deplasmanda 5-0 galip 
geldi. 2018-2019 sezonunda ise 
Kayserispor deplasmanda 3-2, 
evinde de 1-0 kazandı. İki ekip 
arasında geçen sezon Kayseri'deki 
maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanır-
ken, Kadıköy'deki son maç sarı-la-
civertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona 
erdi. Öte yandan iki takım ara-
sında ligdeki son 8 müsabakada 
32 gol atıldı. 

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstan-
bul'da 23. kez karşı karşıya gele-
cek. İki takım arasında bugüne 
dek İstanbul'da oynanan 22 maçta 
Fenerbahçe 17, sarı-kırmızılılar ise 
3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere 
sonuçlandı. Fenerbahçe'nin seyir-
cisi önündeki 60 golüne, Kayseris-
por 28 golle yanıt verdi. Bu arada, 
iki takım arasında 20 Kasım 1994 
tarihinde İstanbul'da yapılması ge-
reken maç, sarı-lacivertli takımın 
cezası nedeniyle İzmir'de oynan-
mış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 
galip ayrılmıştı. 

Tarihe geçen sonuçlar 

Fenerbahçe, lig tarihindeki en 
farklı skorlu galibiyetlerinden iki-
sini Kayserispor karşısında elde 
etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-
1995 sezonunda, 20 Kasım 
1994'te cezası nedeniyle İzmir'de 
yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 se-
zonunda 20 Şubat 2005'te İstan-
bul'da yapılan maçta da 7-0 galip 
gelerek, lig tarihindeki en farklı 
skorlu galibiyetlerinden ikisine 
imza attı.
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İTALYA Birinci Futbol Ligi (Serie 
A) takımlarından Milan'da 
forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 
yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
yakalanmasının ardından ilk 
günleri biraz zor geçirdiğini 

ancak şu anda daha iyi oldu-
ğunu bildirdi.  Çalhanoğlu me-
sajında, "Öncelikle herkese iyi 
dilekleri için teşekkür ederim. İlk 
günleri biraz zor geçirdim ama 
şu anda daha iyiyim ve evimde 

izolasyonumu tamamlamayı 
bekliyorum. Bugün yine takı-
mımı evimden destekleyeceğim 
ve umuyorum ki en kısa za-
manda sahalara geri dönece-
ğim." ifadelerini kullandı. SP   R

HAKAN ÇALHANOĞLU TURP GİBİ 

AMELİYATHANE KIYAFET TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2021/473 
1-İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı  

  Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa FATİH/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 0212 414 20 00 - 0212 414 21 38 - 0212 414 20 25 -  

  0212 635 11 93 
c) Elektronik Posta Adresi : itfsatinalma@istanbul.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
internet adresi (varsa) 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 KALEM AMELİYATHANE KIYAFETİ 

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

b) Teslim yeri : İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı / Taşınır Kayıt Kontrol  
  Birimi / Ayniyat Deposu / Sarf Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Tüm malzemeler taraflarca sözleşmenin imzalanmasından  
  itibaren partiler halinde sözleşmeye ve teknik şartnameye  
  uygun olarak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı / Taşınır  
  Kayıt Kontrol Birimi/ Ayniyat Deposu / Sarf Malzeme  
  Ambarına teslim edilecektir. Malzemelerin tamamı  
  31.12.2021 tarihine kadar teslim edilecektir. Yüklenici, ayrıca  
  ek bir süre verilmemişse son teslim günü kalan malların  
  tamamını ilgili birimin yazılı talebini beklemeksizin teslim 
  etmek zorundadır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi  

  Binası 1. Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 17.02.2021 - 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda\borsa 
tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 
ve açıklamaları içeren doküman: 
İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere ; 
1,2,3,4,5,6,7,8 nolu kalemler için, ürünün en az 1 (Bir) adet, 9 nolu kalem için ürünün en az 2 (İki)   
adet numunesini teknik şartnameye ugunluk açısından değerlendirilmek üzere ihale esnasında 
komisyona teslim  etmelidirler. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında  
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
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 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 
1. Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır. 

AMELİYATHANE KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR 
İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın: (1299007)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u 
ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak  

karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek 

FENERBAHCE  
ZAFER PESINDE

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, İrfan Can Kahveci transfer 
haberleri hakkında "Şu anda ortada net bir şey yok." dedi

SÜPER Lig'in 21. haftasında 
sahasında Çaykur Rizespor 
ile 1-1 berabere kalan Medi-
pol Başakşehir'in teknik di-
rektörü Okan Buruk, 
hücumda üretken olamadık-
larını ve sahadan 1 puanla 
ayrıldıklarını söyledi. Okan 
Buruk, karşılaşmanın ardın-
dan düzenlenen basın top-
lantısında yaptığı 
açıklamada, "Beklediğimiz 
gibi rakip topu bize bıraktı, 
çok fazla kendi sahasından 
çıkmadı, iyi savunma yaptı-
lar. Buraya fazla eksikle gel-
diler, 1 puan almak için 
oynadılar. Bunu da bekliyor-
duk. Oyun çok kötü oldu, 
kötü bir maç oldu. Rakip 
ceza sahası çevresinde iyi 
işler yapamadık. Çok fazla 
üretken değildik, sezon 
içinde de bunu genel olarak 
yaşıyoruz. Edin Visca, 
Chadli gibi iki etkili kenar 
oyuncusunun olmaması 
bizim için kötüydü. Sa-
vunma hattında sezon başın-
dan beri sakatlık yaşadık. 
Rafael de bugün devam ede-
medi. Sol bekte Hasan Ali 
zaman zaman iyi niyetli şey-
ler yaptı ama gerektiği kadar 
net pozisyona giremedik. İs-
temediğimiz bir oyun vardı." 
ifadelerini kullandı. Maçın 
hakemi Ümit Öztürk'e sert 
tepki gösteren Okan Buruk, 
şöyle konuştu: "Rakip de 
oyunu yavaşlatan takımdı, 
çok fazla vakit geçirme oldu. 
Rakibimizi suçlamıyorum. 
Oyuncular buraya puan al-
maya geliyor ama bu maçı 
yönetecek bir hakem var. Ha-
kemler maçları yönetemediği 
sürece futbol zevkinden 
uzaklaşacağız. Hakemler bu-
rada maçların yavaş oynan-
masını istiyor. Ne kadar az 
pozisyon olursa lehine ola-
cağını düşünüyor bazı ha-
kemler. Ümit Öztürk bu 

anlamda sınıfta kaldı. Bana 
ilk itirazımda sarı kart gös-
terdiyse, oyun içinde vakit 
geçiren oyunculara da kartını 
çıkartabilirdi. Hakemlik yete-
nek işi, her hakemin maçları 
yönetme yeteneği olmuyor. 
Maçı yavaşlatan kimdi der-
seniz, birinci sıraya Ümit 
Öztürk'ü koyuyorum. 
Hakem atamalarını da çok 
anlamıyorum. Bizim şampi-
yonluk yarışı içinde olan ta-
kımlarla oynadığımız 
maçlara da çok kötü hakem 
atamaları yapıldı. 'Hangi ha-
kemle maça çıkmak istemez-
siniz?' derseniz Ümit Öztürk 
ile maça çıkmak istemem. 
Bugün de aynı şeyi yaşadım. 
Artık kişisel olarak algılıyo-
rum. Kişisel olarak böyle bir 

şey yapan hakemi neden 
benim maçlarıma veriyor-
lar?" Ortaya koydukları fut-
bolla da galibiyeti hak 
etmediklerini aktaran Buruk, 
"Performansımızın düşük ol-
duğunu düşünüyorum. 
Önemli eksiklerimiz var, 
bugün rotasyon da yapmaya 
çalıştık. Dört gün sonra 
bizim için çok önemli bir 
Süper Kupa var. Önümüzde 
bir final, bir kupa var, bu ku-
payı kazanıp moralimizi yük-
seltmek istiyoruz. Ligin ilk 
yarısı istediğimiz gibi git-
medi."değerlendirmesinde 
bulundu. 

İrfan Can Kahveci 
transfer haberleri 

Okan Buruk, Galatasaray'ın 
transfer gündemindeki İrfan 
Can Kahveci'yle ilgili olarak 
da şunları söyledi: "İrfan çok 
kaliteli, karakterli, iyi bir pro-
fesyonel. Bütün maçlarda en 
ciddi şekilde oynamaya çalı-
şıyor. Burası onun evi, ku-
lübü. Bu kulübe başkana da 
çok büyük sevgi ve saygısı 
var. Teklifler var, kulübümüz 
son kararı verecektir. İstediği 
rakam olursa kulübümüz bu 
anlamda gelen teklifleri de-
ğerlendirecektir. İrfan tüm 
maçları yüzde yüz oynuyor. 
İrfan'da düşüş var diyemem, 
kafası karıştı diyemem. Bu-
nunla ilgili en doğru kaynak 
başkanımız ve Sayın Galata-
saray Kulübü Başkanı. İkisi-
nin görüşmeleri... Ortada 
olan yüzde söyleyemeyiz 
ama şu an İrfan, Başakşe-
hir'in oyuncusu, Başakşe-
hir'in düşündüğü bir rakam 
var. Hangi oyuncuyu isterse-
niz bir rakamı vardır. Bu an-
lamda transferin durumuyla 
ilgili yüzde vermek yanlış 
olur ama şu anda İrfan, Ba-
şakşehir'in oyuncusu ve 
bizim için çok değerli."

İrfan için netlik yok
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MAÇIN ardından basın mensupla-
rına açıklamalarda bulunan Kartal, 
"Karşılaşmanın 1-0'dan 1-1'e gel-

mesi iyi olmadı. Kalecinin yakalayabileceği bir 
top bizim çocuğa çarptı ve gol oldu, neticede 
şansızlık. Tabii 1 puan da iyi. Başakşehir'de in-
şallah daha iyi yerlerde olur, onlar da güzide 
bir kulübümüz ama 1-0 biz alsaydık daha iyi 
olurdu." ifadelerini kullandı. Oyuncuların elle-
rinden geleni yaptığını belirten Kartal, 10-12 
eksiğimiz olmasına rağmen bu şartlar altında 
takımımız çok iyi bir başarı gösterdi. Çocuklar 
ana kadronun yokluğunu hiç aratmadılar. 
İnandılar, savaştılar, başardılar ama galibiyet 
olsa daha iyi olurdu." şeklinde konuştu.  
Yeni teknik direktörleri Marius Sumudica'nın 
takımın başında olmamasına rağmen maç 
taktiklerini vermesinin sorulması üzerine ko-
nuşan Kartal, şunları kaydetti: 
"Sumudica, iyi bir teknik direktör. İnşallah  
Rize'de daha iyi olduğunu gösterir. Takıma 
müdahale ediyor, zannediyorum ki soyunma 
odasında da bazı şeyler söylüyor ama bizim 
Ersin hocamız da iyi. Maşallah gayet güzel 
yönetiyor. İnşallah o da ileri aşamada iyi bir 
hoca olur." Hasan Kartal, transfer dönemi  
sonuna kadar 2-3 oyuncu daha transfer  
edeceklerini sözlerine ekledi. 

Kartal, Rize  
için umutlu

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, 
Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Me-
dipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları 
maçta, eksiklere rağmen oyuncuların iyi bir 

performans sergilediğini söyledi

T ürkiye Görme Engelliler Spor Fe-
derasyonu bünyesinde bulunan ve 
daha önce 2016 Rio Paralimpik 

Oyunları ile 2019 Avrupa Şampiyona-
sı'nda altın, 2018 Dünya Şampiyonası'nda 
ise gümüş madalya kazanma başarısı gös-
teren Golbol Kadın Milli Takımı, Kara-
man'da gerçekleştirilen hazırlık kampında 
çalışmalarını sürdürüyor. Golbol Kadın 
Milli Takımı antrenörlerinden Gültekin 
Karasu, Tokyo Paralimpik Oyunları hazır-
lıkları kapsamındaki kampın başarılı geçti-
ğini söyledi. Tokyo'dan Türkiye'ye 
şampiyon olarak dönmek istediklerini ak-
taran Karasu, "Son paralimpik oyunları 

şampiyonu olarak Tokyo'ya unvanımızı 
korumaya gideceğiz. Önceki takımdan sa-
dece iki sporcumuz var. Şimdi yenilemiş 
bir kadroya sahibiz. Hepsi şampiyon ola-
caklarına inanıyor. Şampiyon olmak için 
çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini 
kullandı. Takımın 2016'daki olimpiyat 
şampiyonluğunun ardından yapılandırıldı-
ğını ve yine önemli derecelere ulaşıldığını 
anımsatan Karasu, şöyle devam etti: "Bu 
yeni yapı 2018'de dünya ikincisi, 2019'da 
da Avrupa şampiyonu oldu. Dünya ikin-
cisi olduklarında kota elde edip, tekrar 
olimpiyatlara gitmeye hak kazandılar. 
Türk spor tarihinde takım sporlarında ilk 

defa Golbol Kadın Milli Takımı'mız olim-
piyat şampiyonu olmuştur. Takım sporla-
rında üçüncülüğümüz vardı, o da erkek 
milli takımımızdı. Bireysel olarak olimpi-
yat şampiyonluğumuz çok ama takım ola-
rak şu ana kadar yapılamayanı yaptılar. 
Bunu da inşallah tekrar edeceğiz" 

Çok çalışıyoruz 

Golbol Kadın Milli Takımı Kaptanı 
Sevda Altunoluk, olimpiyatlara çok iyi 
hazırlandıklarını dile getirdi. Tokyo'da 
şampiyon olmak istediklerinin altını çizen 
Altunoluk, "Çok çalışıyoruz, daha da ça-
lışacağız. Çünkü rakiplerimiz çok iyi. İn-

şallah 2016'da yaşattığımız o büyük gu-
ruru Tokyo'da da yaşatmak istiyoruz.  
En büyük hedefimiz bu." diye konuştu. 
Milli sporcu Gülşah Aktürk ise 2008'den 
bu yana milli takımda oynadığını belirte-
rek, "2016 yılında çıtayı en yükseğe çıkart-
tık. Bunu da korumak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019'da 
yapılan Avrupa Şampiyonası'nda namağ-
lup şampiyon olduk. Bu, 2021 yılında ge-
lecek olan başarının ayak sesleri diye 
düşünüyorum. Bunun için de çalışmala-
rımızı aralıksız sürdürüyoruz. Antren-
manlarımız verimli geçiyor. Her şey 
yolunda." şeklinde konuştu. 

YAPTINIZ YINE 
YAPABILIRSINIZ
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında ertelenen ve ağustos ayında düzenlenmesi planlanan Tokyo Paralimpik 

Oyunları için hazırlıklarını sürdüren Golbol Kadın Milli Takımı, olimpiyat şampiyonu unvanını korumayı amaçlıyor

Son 7 lig maçında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alabilen Kasımpaşa, sahasındaki son 3 müsabakadan puan çıkaramadı
KASIMPAŞA, Süper Lig'in 
21. haftasında bugün 
Demir Grup Sivasspor'u 

konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan 
Stadı'nda oynanacak maç, saat 
16.00'da başlayacak. Müsabakada 
hakem Mert Güzenge düdük çalacak. 
Ligin geride kalan 20 haftasında 19 
maça çıkan lacivert-beyazlı ekip, 6 ga-
libiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. 
Kasımpaşa, topladığı 22 puanla 21. 
haftaya 16. sırada girdi. Sivas temsil-
cisi ise, 19 müsabakada 5 galibiyet, 9 
beraberlik ve 5 yenilgiyle 24 puan top-
ladı. Kırmızı-beyazlılar, 21. hafta ön-
cesinde 12. sırada yer buldu. 

Ev sahibi ekipte 2 eksik 

Lacivert-beyazlılarda 2 futbolcu, sa-
katlığı nedeniyle yarınki müsabakada 
forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da 
Demir Grup Sivasspor mücadelesi ön-
cesi Julian Jeanvier ve Tarkan Ser-
best'in sakatlıkları bulunuyor. Tedavisi 
süren Fode Koita'nın durumu ise 
bugün yapılacak antrenmanın ardın-
dan belli olacak. İstanbul temsilcisinde 

5 futbolcu da sarı kart ceza sınırında 
bulunuyor. Oussama Haddadi, Yusuf 
Erdoğan, Loret Sadiku, Tomas Brecka 
ve Ramazan Köse, yarınki karşılaş-
mada kart görmeleri durumunda 22. 
haftadaki Hes Kablo Kayserispor mü-
cadelesinde oynayamayacak. 

Son 7 lig maçında 4 puan alabildi 

Kasımpaşa, Süper Lig'deki son 7 ma-
çında sadece 4 puan toplayabildi. 
Ligin 13. haftasındaki Yeni Malatyas-
por maçıyla başlayan süreçte lacivert-
beyazlı ekip, birer galibiyet ve 
beraberlik alabildi. Kasımpaşa, 5 lig 
maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ka-
sımpaşa, sahasında oynadığı son 3 
maçtan puansız ayrıldı. Ligde saha-
sında oynadığı ilk 6 maçta 4 galibiyet, 
2 beraberlik elde ederek başarılı bir 
başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, 
son 3 karşılaşmada ise istediği sonuç-
ları alamadı. İstanbul temsilcisi, Recep 
Tayyip Erdoğan Stadı'nda arka arkaya 
Gaziantep FK'ye 4-0, Fenerbahçe'ye 3-
0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 
ise 2-1 yenildi.

Paşa’nın rakibi Yiğido

MKE Ankaragücü, Süper 
Lig'in 21. haftasında 
bugün Aytemiz Alanyas-

por'a konuk olacak. Bahçeşehir Okul-
ları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 
karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yö-
netecek. Ligde 3 maçlık yenilgi serisine 
sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek 
son veren MKE Ankaragücü, haftaya 
18 puanla 19. sırada girdi. Sarı-laci-
vertli takımda sarı kart cezalısı Atakan 
Çankaya, Alanya deplasmanında 
forma giyemeyecek. 

MİLLİ tenisçi Çağla Büyükakçay, 
Birleşik Arap Emirlikleri'nde dü-
zenlenen Fujairah Açık'ta İsviçreli 

partneri Viktorija Golubic ile çiftlerde şampi-
yonluğa ulaştı. Türkiye Tenis Federasyonun-
dan yapılan açıklamaya göre Çağla 
Büyükakçay, toplam 25 bin dolar para ödüllü 
ITF turnuvasında partneri Viktorija Golubic 
ile ilk turu maç yapmadan geçti. Fujairah ken-
tindeki sert zemin turnuvasında Çağla ile Go-
lubic, çeyrek finalde Cristina Bucsa 
(İspanya)-Reka-Luca Jani (Macaristan) ikili-
sini 6-4 ve 6-2, yarı finalde ise 2 numaralı seri-
başı Naiktha Bains (Büyük Britanya)-Rutuja 
Bhosale (Hindistan) çiftini 7-6, 5-7, 11-9'luk 
setlerle yenerek finale yükseldi. Çağla-Golubic 
çifti, 1 saat 42 dakika süren final mücadele-
sinde 3 numaralı seribaşı En Shuo Liang 
(Tayvan)-Xiaodi You (Çin) ikilisini 5-7, 6-4, 
10-4 ile saf dışı bırakarak şampiyon oldu. Bu 
zaferle profesyonel kariyerinin 15. çiftler şam-
piyonluğunu elde eden milli tenisçi Çağla Bü-
yükakçay, turnuvayı teklerde ise çeyrek finalde 
tamamladı. Çağla, çiftlerdeki partneri Golu-
bic'e çeyrek finalde yenildi.

Aferin Çağla  

LİGDE 4. haftayı bay geçen 
Sivas temsilcisi, geride kalan 
haftalarda Yukatel Denizlispor 

ve Yeni Malatyaspor'la 2-2, Atakaş Hatays-
por, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Me-
dipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yle 1-1, 
MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antal-
yaspor'la da golsüz berabere kaldı. Sivas 
temsilcisi 20. haftası geride kalan ligde 5 
galibiyet, 5 mağlubiyet ve 9 beraberlikle 24 
puan toplayıp, 12. sırada yer aldı. Bu peri-
yotta 21 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-be-
yazlılar, kalesinde ise 23 gole engel 
olamadı. 

Ligin en çok beraberlik alan takımı 

Ligin en çok beraberlik alan takımı konu-
mundaki Sivasspor'u, 7'şer eşitlikle Gazi-
antep FK, Göztepe ve Fraport TAV 

Antalyaspor takip etti. Trabzonspor, Fatih 
Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Çaykur 
Rizespor'un 6'şar beraberlik yaşadığı ligde, 
Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor 
ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 
5'er kez rakipleriyle yenişemedi. Sahadan 2 
kez eşitlikle ayrılan lider Beşiktaş ise ligin 

en az berabere kalan takımı olarak dikkati 
çekti. Süper Lig'de mücadele etmeye başla-
dığı 2005-2006 sezonunun 19. haftasında 
da 9 kez sahadan eşitlikle ayrılan Demir 
Grup Sivasspor, 19. haftalar baz alındı-
ğında tarihinde en çok beraberlik elde ettiği 
ikinci sezonunu yaşadı

Sivasspor beraberliğe abone oldu

Golbol Kadın Milli Takımı Kaptanı 
Sevda Altunoluk, olimpiyatlara çok 
iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

19 maça çıkan  
lacivert-beyazlı 
ekip, 6 galibiyet,  
4 beraberlik ve  
9 yenilgi yaşadı

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta rakipleriyle 9 kez yenişemeyen Demir Grup Sivasspor, adeta beraberliğe “abone” oldu

Ankaragücü için zor sınav



S ultanbeyli'de yaşayan Ravzanur Ak-
doğan isimli 5 yaşındaki kız çocu-
ğunun Sultanbeyli Belediyesi çöp 

toplama ekibi ile arasında yaşanan diyalog 
yürekleri ısıttı. Minik Ravzanur, yaklaşık 3 
yıldır belediyeye ait çöp toplama ekibi ve 
aracının kendi evinin önünden geçtiği es-
nada onlara selam verip, sohbet ediyor. 
Son olarak ise Ravzanur Akdoğan'ın o an-
ları cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, 

sosyal medyada paylaşılınca Sultanbeyli 
Belediye Başkanı Hüseyin Keskin duru-
muna kayıtsız kalamadı. 

Ekipler ziyaret etti 

Sultanbeyli Belediyesi Temizlik İşleri per-
sonelleri yıllardır selamlaştıkları minik 
Ravzanur'u evinde ziyaret edip oyuncak 
çöp toplama arabası hediye ederken, Sul-
tanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı 

Gülten Terzi ise oyuncak bebek hediye etti. 
Minik Ravzanur aldığı hediyeler sonrası, 
"Çöp arabasını çok seviyorum onlara her 
zaman el sallıyorum.Belediye başkanımız 
Hüseyin amcamıza teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. 
Annesi Songül Akdoğan ise, ”Ravzanur 5 
yaşında 3 senedir çöp arabasına bay bay 
yapıyor. Onları çok seviyor, oradaki amca 
ile tanışmayı çok istiyordu. Nasip oldu te-

şekkür ederiz” dedi. Çöp toplama görevlisi 
Musa Efil,” Her gün saatimizde geliyoruz 
2.5 3 senedir balkona çıkıyor. Bize el sallı-
yor, çok seviniyor bize çöpçü abi diye bağı-
rıyor, biz de el sallıyoruz. Bizim de onu 
görünce içimizde bir ferahlık oluyor. Daha 
rahat ve güzel çalışıyoruz bizim içinde gü-
zellik oluyor bize hediye verdi bizde ona 
hediyemizi verdik. Teşekkür ediyorum bize 
hediye verdiği için“ dedi. DHA
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Uyanığa bak!
ŞİLE'DE kucağında taşıdığı bez bebek ile di-
lencilik yapan kadının oyununu vatandaşlar 
ortaya çıkardı. Yaşanan o anlar ise cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. Şile yolu üzerinde 
uzun süredir kucağında bebek battaniyesine 
sarılı vaziyette yüzünü gizleyerek dilencilik 
yapan kadın çevredeki vatandaşların dikka-
tini çekti. Kadının yanına giden iki şahıs,  
dilenci kadından kucağındaki kundağı açma-
sını isteyince tepkiyle karşılaştı. Durumdan 
şüphelenen vatandaşlar dilenci kadının kuca-
ğındaki battaniyeyi, kadının tüm müdahalele-
rine rağmen açmayı başardı. Açılan 
battaniyenin altından ise bez bebek çıktı.  
Dilencilik yapan kadın, durumun yetkililere 
bildirilmesi sonrası, hakkında cezai işlem  
yapılmak üzere zabıta ekiplerine teslim 
edildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu  
kamerasına yansıdı.

Poyrazköy yenileniyor
İSTANBUL’UN balıkçı barınakları, manzarası 
ve plajıyla uğrak noktası Poyrazköy turizm 
potansiyeli, tarihi unsurları ve kent estetiği 
gözetilerek hazırlanan kapsamlı bir projeyle 
tatil yöresi standartlarında bir sahile, seyir te-
raslarına, modern yeme-içme mekânları ile 
sosyal alanlara kavuşuyor. 
Beykoz Belediyesi’nin ilçedeki turizm yatırım-
ları kapsamında kimlikli yaşam alanları kur-
mak, yerli ve yabancı turistlere ilçenin 
güzelliklerine yaraşır hizmet sağlamak ama-
cıyla hazırladığı “Poyrazköy Sağlıklaştırma 
Projesi”yle yeni yüzüne kavuşacak olan Poy-
razköy şehrin çekim merkezi olacak. Toplam 
37 bin 860 m² alanda uygulanacak projeyle 
Poyrazköy’de ziyaretçilerin ilk uğrak noktası 
olan, sahil ve balıkçı lokantalarına ev sahip-
liği yapan Mendirek Yolu cephe iyileştirme-
leri, çevre ve trafik düzenlemeleriyle yepyeni 
bir çehreye bürünecek.  400 metre uzunlu-
ğundaki Mendirek Yolu trafik düzenlemele-
riyle yayalaştırılacak.  Poyrazköy’e sosyal ve 
ekonomik hareketlilik getirecek çalışmayla 
140 metre uzunluğunda pergolalı yarı açık 
yeme-içme mekânları, yürüyüş yolları, estetik 
kent mobilyalarının yer aldığı dinlenme ve 
gezinti alanları yapılacak. Ziyaretçilerin ke-
yifle vakit geçirebilmesi için bin 432 m²’lik 
gemi temalı çocuk oyun alanı ile 737 m²’lik 
spor alanı kurulacak. Sahildeki balıkçı lokan-
taları ve mevcut binaların cepheleri gelenek-
sel İstanbul Boğazı sivil mimari 
detaylarından ilham alınarak iyileştirilecek. 
Yenilenecek cephelerin renk seçimlerinde 
Türk Bayrağı renkleri olan kırmızı ve beyaz 
tonları kullanılacak.  

Tarihi kahve hayat bulacak 

Beykoz ve Poyrazköy’e prestij katacak proje 
kapsamında Boğaz ve Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü manzarasına hakim Tarihi Poyraz-
köy Kahvesi ve çevresindeki binalarda da kır-
mızı-beyaz renklerin hakim olduğu cephe 
yenilemesi yapılacak. Ayrıca, proje genelin-
deki yollarda tek yönlü trafik akışı düzenle-
mesi yapılarak tarihi kahvenin çevresi yaya 
güvenliğine uygun hale getirilecek. Cami 
alanı önünde yükselen istinat duvarları dikey 
bahçe uygulamalarıyla güzel bir görünüme 
kavuşacak.  

Vay başıma  
gelenler!

FATİH'TE esnaf olarak çalışan Doğan 
Perçin, e-devlet sorgulamasında trafik 
cezası olduğunu gördü. Aracı olmayan 
Perçin, kendisi adına yazılan trafik ce-
zalarını görünce şok yaşadı. Polise 
başvuran adam, cezaların hayatında 
hiç gitmediği Ankara ve Ordu'dan ya-
zıldığını öğrenince ise duruma daha da 
şaşırdı. Adli makamlara başvurarak iti-
razını yapan Doğan Perçin, cezaları 
ödeme durumu olmadığını söyledi. 

Buralara hiç gitmedim 

Doğan Perçin, 2011 yılından beri aracı-
nın olmadığını söyleyerek, “Aşağı yu-
karı 8-9 sene oldu arabam yok. 
Üzerime kayıtlı bir araç yok. Ben e-
Devlet'ten kontrol yaptım şans eseri 
gördüm. 2 tane ceza var birisi Anka-
ra'dan, diğeri ise Ordu'dan. Ben bu şe-
hirlere hayatım boyunca gitmedim. 
Benim üzerime kayıtlı olmayan araca 
gelmiş cezalar. Aracı da bilmiyorum. 
Adliyeye giderek cezalara itiraz dilek-
çesi yazdım. Cezaları ödeme duru-
mum yok şu anda, itirazımı yaptım 
bekliyorum. Ben en son 2011 yılında 
araç sahibiydim, o aracın da satışını 
verdim” şeklinde konuştu.

Başakşehir sunum yaptı

Almeda ikinci kez anne oluyor

Sultanbeyli'de Ravzanur 
Akdoğan isimli  

5 yaşındaki minik kız ile 
belediyenin çöp toplama 
ekibi arasında yaşanan  

diyalog cep telefonu  
kamerasına yansıdı.  

Sosyal medyada görüntü-
leri izleyen Sultanbeyli  

Belediye Başkanı Hüseyin 
Keskin ise o sıcak anlara 
anlara kayıtsız kalmadı 

TEKNOLOJİNİN şehri Başakşehir’de ha-
yata geçirdiği birbirinden başarılı uygula-
malarıyla örnek olan Başakşehir 
Belediyesi, bu alanda marka olma yo-
lunda emin adımlarla ilerliyor. Başakşehir 
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, 
Bilgi İşlem Müdürü Bekir Selçuk Temel, 
Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Mer-
kezi LivingLab yetkilileri ve Bilgi Teknolo-
jileri ve İletişim Kurumu Üyesi Orhan 
Öge, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 
davet üzerine Şanlıurfa’ya gitti. 

Teknoloji ve bilim yatırımları konuşuldu 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sa-
hipliğinde düzenlenen programda, Şan-
lıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeynel Abidin Beyazgül ve beraberindeki 
heyete Başakşehir Living Lab ve Dijital-
leşen Toplumumuzda Yapay Zeka Bele-
diyeciliği hakkında sunum yapıldı. 
Başakşehir Belediyesi’nin teknoloji ve 
inovasyon alanında yaptığı yatırımlar 
hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ha-
yata geçireceği Bilim Merkezi projesi 
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 

Aralık ayında üçüncüsü düzenlenen Böl-
gesel Living Lab Zirvesi 2020’ye ev sahip 
sahipliği yapan Başakşehir Beldiyesi’nin 
çalışmalarını Türkiye Belediyeler Birliği 

ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin de yerinde incelemiş, 
yeni dünyanın kodlarının Başakşehir’de 
kurulduğuna dikkat çekmişti.

GAZİOSMANPAŞA Belediyesi tarafın-
dan yaptırılan Kazım Karabekir Ma-
hallesi Semt Konağı’nda hizmete 
girecek olan PTT şubesi açılışa hazırla-
nıyor. İç dekorasyon çalışmaları ta-
mamlanan şube, çok yakında 
vatandaşlara hizmet vermeye başlaya-
cak. Gaziosmanpaşalılar, PTT’ye ait 
tüm işlemleri yeni ve modern şubeden 
kolayca gerçekleştirme imkanına kavu-
şacak. 510 metrekare alanda inşa edi-
len Kazım Karabekir Semt Konağı’nda 
tüm fonksiyonlar tamamlandığında 
Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık, PTT 
Hizmet Noktası, Gaziosmanpaşa Bele-
diyesi İletişim Bürosu ve 112 Acil Yar-
dım İstasyonu hizmet verecek.  
Türk mahalle kültürü ile modern mi-
mari anlayışını buluşturan semt ko-
nağı, hizmetlere nitelik, mahalleye ise 
önemli prestij kazandıracak. Birçok 
servisi bünyesinde bulunduracak olan 
semt konağı, vatandaşların hizmetlere 
ulaşımını kolaylaştıracak.

Başakşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyon alanındaki tecrübelerini yerel yönetimlerle paylaşmaya 
devam ediyor. Davet üzerine Şanlıurfa’ya giden Başakşehir Belediyesi heyeti, Şanlıurfa Büyükşehir  

Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı

Fatih'te arabası olmayan 
Doğan Perçin, hiç gitmediği 
iki şehirden trafik cezası yedi

2017'DE Los Angeles'ta evlenen Al-
meda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 
2019 yılında ise oğulları Efehan'ı 
kucaklarına almıştı. Şu sıralar 
ikinci kez bebek heyecanı yaşayan 
çiftten Abazi, hamileliğinde 22. 
haftaya girdi. Doğacak kızına 
'Alina' ismini vereceğini açıklayan 
Almeda Abazi, ayna karşısında ver-

diği bu pozu sosyal medya hesa-
bından yayınladı. Anne olmak için 
gün sayan 28 yaşındaki Abazi'nin 
karnı burnunda pozu takipçileri ta-
rafından beğenildi. Tolgahan Sa-
yışman, geçtiğimiz günlerde ikinci 
kez baba olacağını, "En muazzam 
hediye, en mutlu an... Daha mutlu 
olamam" sözleriyle duyurmuştu.

MERHABA COPCU ABI

Gaziosmanpaşa’ya PTT müjdesi 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 

Hasan Tahsin Usta, Kazım  
Karabekir Mahallesi Semt Kona-
ğı’nda hizmet verecek olan PTT  
şubesinde incelemelerde bulundu

KORONA virüs önlemleri kapsamında 
hafta sonları tüm Türkiye'de sokağa 
çıkma kısıtlaması uygulanırken Bağcı-
lar'da kısıtlama hiçe sayıldı. Bazı vatan-
daşlar top oynarken kimileri de piknik 
yaptı o anlar kameraya yansıdı. Yeni tip 
korona virüs önlemleri kapsamında tüm 

Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma kısıt-
laması uygulanıyor. Vatandaşların sa-
dece temel ihtiyaçları kapsamında en 
yakın bakkal, kasap ve manav gibi yer-
lere yürüyerek gitmesine izin veriliyor. 
Ancak Bağcılar'da vatandaşların kısıtla-
mayı hiçe saydığı görüldü. 

Koronavirüs önlemlerine rağmen sokaktalar

Minik Ravzanur, yaklaşık 3 yıldır 
belediyeye ait çöp toplama ekibi 
ve aracının kendi evinin önün-
den geçtiği esnada onlara selam 
verip, sohbet ediyor. 

“Ben bu 
şehirlere  
hayatım  
boyunca  

gitmedim”


