
ÇOCUKLARA SÖZ VERDİ

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

YIL: 15      SAYI: 4533     25 ŞUBAT 2020 SALI www.gazetedamga.com.tr                                     FİYAT: 75 Krş

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, 31. ilçe ziyaretini 

Beykoz'a yaptı. İlk olarak Beykoz 
Belediyesi’ni ziyaret eden İmamoğlu,
saha incelemesinin ardından hem
yaşadıkları hem de eğitim gördükleri
Akbaba Köyü Parkı için fikir üreten
20 ilkokul öğrencisiyle bir araya
geldi. İmamoğlu çocuklara, “Siz 
ne istiyorsanız, biz onu yapacağız”
sözünü verdi. I SAYFA 5

ç

Siz ne istiyorsanız
biz onu yapacağız

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

Deprem uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi,
İTÜ Maden Mühendisliği Fakültesi Öğretim

Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Van’da yıkıma
ve ölüme sebep olan İran’ın Hoy kentindeki dep-
remle ilgili, “Bu büyüklükteki depremin Türkiye
Cumhuriyeti’nde öldürücü olması utanç vericidir.
Buradaki halkımızın oturdukları yapılar 3 bin 500 yıl
önceki Hitit dönemindeki yapılardan daha kötüdür”
ifadelerini kullandı. Van’daki deprem ile Akhisar
depremin büyüklüklerinin aynı olmasına karşın
yıkım şiddetinin farklı olduğunu belirten Ercan, 
“21. yüzyılın deprem ayıbı; 5,9’luk depremde 
9 kişinin ölmüş olmasıdır” ifadelerini kullandı. 

ç

YAPILAR HİTİT 
DÖNEMİNDEN DAHA KÖTÜ!

Deprem ölümlerinde dikkatleri sosyo-eko-
nomik koşullara çeken Ercan, “Doğuda, 

Van kesiminde, deprem bölgesinde yurttaşların aylık
geliri 500 TL dolayında. Halk yoksulluk içinde 
yaşıyor. Batı Anadolu’da ise betonarme yapılarda
oturanların ortalama aylık geliri 10 bin TL dola-
yında, ikisinin arasındaki fark bu. Deprem her yerde
yoksulları öldürür. Deprem ‘takdiri ilahi’ değildir.
Depremde ölmek kader de değildir. Ölümler rast-
lantı değildir. Deprem tamamen toplumun geliriyle,
ayrıca ülkenin sosyal devlet olmasıyla ilişkili bir 

olaydır. Doğuda depremin öldürücü
yıkım eşik değeri 4, Orta Anadolu’da
5,5, Batı Anadolu’da ise 6,4'tür” 
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9

ç

DEPREM HER YERDE 
YOKSULLARI ÖLDÜRÜR

SAYFA 4

Hastalık aşıları
sebzeler

Utku KIZILTAN SAYFA 5

İlmin mürşidi 
Hasan Ali Yücel

Celal BİLGEN SAYFA 8

Film mi 
seçemiyorsunuz?

Sevim GÜNEYSAYFA 7

Atakan’ı 
piyasaya sürmek!

Rukiye KARADOĞAN

CHP’YE ÇOK SERT ELEŞTİRİ

AK Parti Grup Başkanvekili
Bülent Turan, HDP Eş

Genel Başkanı Pervin Buldan'ın
CHP'ye yönelik ittifak sözlerine
ilişkin, “HDP'li Buldan, ‘çekingen-
liği üzerinizden atın. İttifakı gizle-
meyelim’ diyor. ‘Beraber iyi
salladık’ ile 
başlayan flört,
maşallah çok
yol almış.
‘Herkes için
CHP'yiz’ diyor-
lardı. Geldikleri
yer HDP'nin
CHP'si” eleştiri-
sinde bulundu.
I SAYFA 7

ç

Geldikleri yer 
HDP’nin CHP’si

Bülent Turan

SAVUNMASINI SAVUNDU

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun avukatı 

Celal Çelik hakim karşısına çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı
davalarda müvekkili Kılıçdaroğlu'nu
savunmak için sunduğu delil ve di-
lekçeler nedeniyle yargılanan Çelik,
“Dünyanın hiçbir yerinde böylesine
bir dava açılamaz” dedi. I SAYFA 7

ç

Hiçbir yerde böyle
bir dava açılamaz

ASI GELENE KADAR ÖPÜSMEYiN!

Büyükçekmece Muratçeşme
Mahallesi'nde deprem riski 

bulunan 4 katlı bina belediye ekiple-
rinin gözetiminde yıkıldı. Belediye
Başkanı Hasan Akgün, “Deprem
kapımızda bekliyor. Biz de bu bi-
linçle hareket ederek ilçemizde
kentsel dönüşüm çalışmalarına
hız verdik” dedi. I SAYFA 4

iHALE iÇiN MAKSATLI ŞARTNAME 
Orman Bakanlığı, 2020 yaz ayla-
rında çıkacak muhtemel orman

yangınlarına müdahale için uçak kira-
lama ihalesi açtı. İhale “açık” usulde
planlandı. İhalenin doğal katılımcıların-
dan biri elbette Türk Hava Kurumu'ydu.
Ancak Türkiye Cumhuriyeti Orman 

Bakanlığı, öyle bir şartname hazırladı ki,
Türk Hava Kurumu'nun CL-215'lerle
ihaleye başuvuru dahi yapamadı.
THK'nın elindeki uçakların su taşıma
kapasitesi 4 bin 900 litreydi. Teknik Şart-
name'ye konulan sınır ise sadece 100 litre
fazla, 5 bin litre olarak belirlendi. I SAYFA 6

ç

Orman Bakanlığı orman yangınlarıyla mücadele için ihale açtı. Öyle bir 
şartname hazırlandı ki THK’nın “Ateş Kuşu” adı verilen 9 uçağı ihaleye 
giremedi. THK’nın uçakları 4 bin 900 litre kapasiteliydi, ihalede 5 bin litre şartı konuldu

21. YUZYILIN 
DEPREM AYIBI
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İran'ın Hoy kentindeki 5. 9 şiddetindeki depremin Van'da
yıkıma ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmasının utanç verici olduğunu söyledi. Depremin her
zaman yoksulları öldürdüğünü ifade eden Ercan, “Yıkılan yapılar 3 bin 500 yıl önceki Hitit dönemindeki
yapılardan daha kötü. 5,9’luk depremde 9 kişinin ölmüş olması 21. yüzyılın deprem ayıbıdır” dedi

TÜRKiYE DEPREMLERLE SARSILACAK
Türkiye’de beş yıldır 2019-2022 arasının ‘deprem yılları’ olacağını sürekli yinelediğini söyleyen Ercan, 
“Bu depremler ola geliyor. Türkiye bundan sonra da ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak” dedi.

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, Corana virüsüne karşı iyileştirici aşının bulunduğunu
açıkladı. Nefroloji Uzmanı Prof. Tevfik Rıfkı Evrenkaya ise hastalık ve virüsten korunmak 
için karşılıklı konuşmalarda aradaki mesafenin 70 cm olması gerektiğini söyledi

TESTLER BAŞARILI ŞEKiLDE DEVAM EDiYOR
Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, Rus bası-
nına yaptığı açıklamada, “Çin’deki bilim adamlarımı-

zın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde
devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa
süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve şubat sonuna kadar
Çin'deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün 
yayılma merkezinde ise hayatın mart sonuna kadar 
düzelmesi planlanıyor” ifadelerini kullandı. 

ç
ARANIZDAKi MESAFE EN AZ 70 CM OLSUN!

Her geçen gün yeni bir ülkeye sıçrayan ve ölümlere
neden olan virüs ve hastalıklara karşı önlem alınması

gerektiğini belirten Nefroloji Uzmanı Prof. Tevfik Rıfkı 
Evrenkaya ise hayati uyarılar yaptı. “Konuşurken, hapşırır-
ken veya öksürürken gözle görülmeyen partiküller yayılıyor 
ağzımızdan” diyen Evrenkaya, “Dolayısıyla karşılıklı 
konuşmalarda aramızdaki mesafenin 70 cm olmasına 
özen göstermeliyiz” tavsiyesinde bulundu. I SAYFA 2

ç

AMAN NAZAR DEĞMESİN

Ünlü bazı isimlerin de arala-
rında bulunduğu grup 17 haf-

tadır her pazar günü soğuk, yağmur,
kar, kış demeden İstanbul Boğa-
zı'nda denize giriyor. Kendilerine
“Bugün günlerden Pazar aman 
değmesin nazar” adını veren grup
dün de buz gibi soğuk denizde kulaç
attı. Denize girenler arasında Şair
Ahmet Selçuk İlkan, eski futbolcu
Tanju Çolak, sinema oyuncusu
Şenol İpek ve sanatçı Oktay 
Ertuğrul da  yer aldı.   I SAYFA 9

ç

Buz gibi havada 
Boğaz’a daldılar

1942’DEKİ KATLİAM UNUTULMADI

İkinci Dünya Savaşı yıllarında
ülkelerindeki zulümden kaçan

768 Yahudi'nin bulunduğu “Struma”
adlı geminin, 24 Şubat 1942'de 
Karadeniz'de batırılmasının 78'inci
yıldönümü nedeniyle anma töreni 
düzenlendi. Törenin ardından
Struma gemisinde hayatını kaybeden-
ler anısına Türkiye Hahambaşısı Rav
İsak Haleva dua okudu. Tören denize
çelenk bırakılması ve karanfillerin 
atılmasıyla sona erdi. I SAYFA 9

ç

Struma için denize
çelenk bırakıldı

GELECEK PARTİSİ HAREKETE GEÇTİ

Şubat ayı başında Avrasya
Tüneli Geçisine yapılan yüzde

56’lık zamdan sonra; İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından da
İstanbul’daki toplu ulaşım ücretle-
rine yüzde 35’lik zam yapılmıştı.
Zamlara bir tepki de Gelecek Partisi
İstanbul İl Başkanlığından geldi ve

zamlar yargıya
taşındı. Gelecek
Partisi İstanbul
İl Başkanı 
Av. İsa Mesih
Şahin söz ko-
nusu zamlara
ilişkin yargı yo-
luna başvurduk-
larını açıkladı. 
I SAYFA 7

ç

Uçuk zamlar 
yargıya taşındı

Av. İsa M. Şahin

THK SAF DISI BIRAKILDI!THK SAF DISI BIRAKILDI!THK SAF DISI BIRAKILDI!THK SAF DISI BIRAKILDI!THK SAF DISI BIRAKILDI!THK SAF DISI BIRAKILDI!THK SAF DISI BIRAKILDI!THK SAF DISI BIRAKILDI!THK SAF DISI BIRAKILDI!

YIKILMASINI MI
BEKLiYORSUNUZ!
Gölcük Depremi sırasında 
Avcılar’da ağır hasarlı olduğu
tespit edilen ve geçen yılın ekim
ayında tahliye edilerek mühürle-
nen Avcılar'daki bina hala 
yıkılmayı bekliyor.  I SAYFA 8

FELAKET
KAPIDA 

BEKLİYOR
ç

İhaleye katılımcıların listesi kamuoyuna
açıklanmadı. Ancak Rusya'dan, 

Kanada'dan katılımcılar olduğu öğrenildi.

Ö. Ahmet
Ercan



N efroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik
Rıfkı Evrenkaya, istatistiklere göre
kış mevsiminde her 5 kişiden bi-

rinde gribal enfeksiyon görüldüğünü, geri
kalan kişilerin de buna bağlı diğer enfeksi-
yonlara yakalandığını anlatıyor. Dört bir
tarafımız hasta kişilerle çevrili olsa da ko-
runmak için yapabileceğimiz şeyler elbette
var. Evrenkaya, "Konuşurken, hapşırırken
veya öksürürken gözle görülmeyen parti-
küller yayılıyor ağzımızdan. Bunlara asılı
mikroplar da karşımızdaki kişilere ulaşıyor.
Dolayısıyla karşılıklı konuşmalarda ara-
mızdaki mesafenin 70 cm olmasına özen
göstermeliyiz" diyor.

Hata: Elleri yıkamamak

Doğrusu: Günlük yaşamda en kirlenen or-
ganlarımız ellerimiz. Özellikle toplu taşıma
araçlarında, kalabalık ortamlarda, ofis-
lerde gün boyu her yere dokunduğumuz
için bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop-
larla temasımız çok oluyor. Bu da bizi
başta solunum sistemi hastalıkları olmak
üzere birçok hastalığa karşı açık hale geti-
riyor. Tuvalete girmeden önce ve çıktıktan
sonra, yemekten önce ve sonra, toplu ta-
şıma araçlarından inip eve ya da ofise va-
rınca, para ya da gazete gibi genel
kullanıma açık nesnelere dokunduktan
sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız gere-
kiyor. Yapılan çalışmaların da iyi yıkanmış
ellerin bulaşıcı hastalıkların yayılmasını
önlemede etkili olduğunu gösterdiğini be-
lirten Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, “El
yıkamayı önemseyelim. Ayrıca kışın daha
az banyo yapmamız gerekmiyor. Eğer ko-
şullar uygunsa, üşümüyorsak her gün duş
yapmamız önemli” diyor.

Hata: Uykusuz kalmak

Doğrusu: Fiziksel olarak sağlıklı ve dinç
olmamız için uykumuzu tam almamız ge-
rekiyor. Peki, tam ve sağlıklı uyku niye
önemli? Bağışıklık sistemimizin uyku sıra-
sında kendini yenilediğini belirten Prof. Dr.
Tevfik Rıfkı Evrenkaya, “Ne kadar az uyur-
sak bağışıklık sistemimiz de o kadar zede-
leniyor. Bu nedenle düzenli uyku, erken
yatıp erken kalkmak önemli. Bağışıklık sis-
temimizin kendini onarması için her gece
en az 4-5 saat kesintisiz uyumamız şart”
diyor.

Hata: Karbonhidrata yüklenmek

Doğrusu: Bağırsağımızda bulunan dost
bakteriler diye tabir ettiğimiz probiyotikler,
prebiyotiklerle besleniyor. Prebiyotikleri de
çeşitli meyve ve sebzelerden alıyoruz. Do-
layısıyla bağırsaklarımızda yeteri kadar
probiyotik olursa bağışıklık sistemimiz de
gücünü koruyor. Kışın karbonhidrat ağır-

lıklı beslenmek bu sağlık zincirini koparı-
yor. Tüm bunları anlatırken sebzelerin bu-
harda pişirilmesinin besin değerini koruma
ve sindirimi kolaylaştırma açısından önem
taşıdığına da dikkat çeken Prof. Dr. Tevfik
Rıfkı Evrenkaya, günlük beslenme düzeni
hakkında da şunları söylüyor:
"Her gün bir elma ya da onun hacmine
yakın bir portakal ya da iki mandalina
veya bir muz tüketilebilir. Ayrıca mutlaka
sebze yemeği de olmalı. D, A, E ve B12 vi-
taminleri bağışıklık sistemimiz açısından
önemli. Günde 150 gram yoğurt tüketimi,
hem bu vitaminleri almamızı sağlar hem
de protein, kalsiyum ve probiyotik ihtiyacı-
mızı karşılar. Bir de bizim geleneksel bes-
lenme alışkanlığımıza pek uygun olmasa
da yulaf ezmesini tüketmenizi öneririm.
Yulaf çok önemli bir prebiyotik kaynağı
çünkü. Sabahları güne sıcak bir yulaf ez-
mesi ile başlamak da çok iyi olabilir.”

Hata: Sigara içmek

Doğrusu: Aslında sadece kışın değil, hiçbir
mevsimde sigara tüketilmemeli. Ancak
özellikle kış mevsiminde sigara içmek
bronşlarımızda bulunan silia adını verdiği-
miz küçük kılcıkları felç ediyor. Bronşların
havayla birlikte aldığımız mikropları, parti-
külleri dışarıya atma yeteneğini köreltiyor.
Sigara içmenin kişiyi enfeksiyona açık hale

getirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Rıfkı
Evrenkaya, “Pasif içici olmak da zararlı. O
nedenle sigara içilen ortamlarda da bulun-
mayın” uyarısını yapıyor.

Hata: Aşırı yorucu 
hareketler yapmak

Doğrusu: Hareketsiz kalmak kadar aşırı
yorucu hareketler ve yoğun sportif faaliyet-
ler de kışın sağlığımızı olumsuz etkileyebi-
liyor. Aşırı yorucu hareketler özellikle
soğuk havada spor yapmak, ağzımızdan
nefes almaya bağlı olarak ciğerlerimizi
üşütmemize yol açabiliyor. Bu nedenle
kışın sporu günde 20 dakika yürüyüş yap-
makla sınırlı tutmak gerekiyor. Prof. Dr.
Tevfik Rıfkı Evrenkaya, “Spor yapmak
adına sağlığımızı tehlikeye atmanın gereği
yok. Aşırı spordan sakınmak uygun olur”
diye konuşuyor.

Hata: Yakın temasta bulunmak

Doğrusu: Toplum olarak öpüşerek sarıla-
rak selamlaşmaktan hoşlanıyoruz. Ancak
bu durum özellikle kış mevsiminde hasta-
lıkların bulaştığı kişi sayısını artırıyor.
Çünkü konuşurken gözle görülmeyen par-
tiküller yayılıyor ağzımızdan. Bunlara asılı
mikroplar da karşımızdaki kişilere ulaşıyor.
Bu da hastalıkların kolayca bulaşmasına
neden oluyor. “Dolayısıyla iletişim halin-

deyken mesafenin 70 cm olmasına özen
göstermeliyiz. Böylece birbirimizi daha az
hasta ederiz” diyen Prof. Dr. Tevfik Rıfkı
Evrenkaya, kış mevsiminde sık sık öpüş-
mek, sarılmak ve tokalaşmaktan da kaçı-
nılması gerektiğini vurguluyor. Elbette
aksıran, öksüren kişilerle yakın temasta da
bulunmamak gerekiyor.
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ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 Tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 Tl 

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

TÜRKAN ERVAN

70 SANTIMDEN
FAZLA YAKLASMA!
Evde, iş yerinde, toplu taşıma araçlarında şu aralar en sık duyduğumuz ses; öksürük, aksırık ve hapşırık oluyor. Nefroloji
Uzmanı Prof. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, "Konuşurken, hapşırırken veya öksürürken gözle görülmeyen partiküller yayılıyor
ağzımızdan. Dolayısıyla karşılıklı konuşmalarda aramızdaki mesafenin 70 cm olmasına özen göstermeliyiz" diyor.

MESAFEYİ
AYARLAYIN

Soğuk havalarda 
kalbinizi koruyun

Kış mevsimi deyince akla 
çoğunlukla gribal enfeksiyonlar

gelse de soğuk hava kalp 
hastalıklarında da artışa neden

oluyor; hatta kalp krizi riskini
yüzde 30 oranında artırıyor

KarDiyoloji Uzmanı Dr. Fahri
Fatih Tipi, soğuk hava nedeniyle
damarların büzülmesi, vücut ısı-

sının korunmasında kalbe düşen iş yükünün
artması, kan basıncı ve kolesterol seviyele-
rindeki yükselme gibi faktörlerin kalp krizi
riskini artırdığını vurguluyor. Kardiyoloji
Uzmanı Dr. Fahri Fatih Tipi, soğuk hava-
larda kalbi koruyacak 6 önlemi anlattı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Sıkı giyinin

Soğuk havalara karşı alınabilecek en basit
önlem, mevsim şartlarına ve hava duru-
muna uygun giyinerek korunmak. Özellikle
ilerleyen yaşlarda soğuğu hissetme yetene-
ğimizde azalma olabileceğine işaret eden
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fahri Fatih Tipi,
“Bu nedenle kalın giyinme ihtiyacı duyma-
yabiliyoruz. Bazen de şık görünmek uğruna
vücudumuzu soğuğa maruz bırakabiliyo-
ruz. Ancak unutulmamalıdır ki soğuğa
bağlı kalp krizi riskini düşürmenin en kolay
yolu, soğuktan korunmak. Sıkı giyinirken
bere, atkı, eldiven gibi aksesuarları da ihmal
etmemek gerekir” diyor.

Fazla egzersiz yapmayın

Soğuk kış aylarında kalp ve damar sistemi-
mizin iş yükünün başında, vücut sıcaklığı-
mızı korumak geliyor. Yüksek tempolu ve

yoğun egzersizler de kalbin bu yükünü kat
kat artırıyor. Çok soğuk havada yük taşı-
mak, kar küremek, kara saplanan bir ara-
bayı itmeye çalışmak gibi ani ve hazırlıksız
hareketler, kalp damarlarında aşırı strese
neden oluyor. Damarlarda birikmiş olan
plakların yırtılmasına yol açarak kalp krizi
veya benzer bir durumu ortaya çıkarabili-
yor. Ayrıca açık havada spor yapacak olan-
ların, egzersiz öncesinde en az 15-20 dakika
ısınma hareketi yapması şart. Yapılan spora
uygun giyinmek, tok karnına egzersiz yap-
mamak, egzersiz sonrası soğuma dönemini
kapalı ve uygun sıcaklıktaki bir ortamda ge-
çirmek de dikkat edilmesi gereken diğer
önemli noktalar.

İlaçlarınızı düzenli kullanın!

Kışın değişen düzen ve koşullara karşın kro-
nik rahatsızlığınız için kullandığınız tedavi-
leri aksatmamanız, kontrollerinizi ihmal
etmemeniz hayati önem taşıyor. Grip ve za-
türrenin de; özellikle diyabet, hipertansiyon,
akciğer hastalığı, kalp damar hastalığı gibi
kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlılar için ha-
yati riske yol açabilmesi de, aşıyı gerekli 
kılıyor.

Beslenmenize dikkat edin

Kışın artan kalori ihtiyacımızla birlikte bes-
lenme düzenimiz de değişebiliyor. Ancak

uzun süren açlık döneminin ardından bir-
den yağ ve karbonhidrattan zengin yiyecek-
leri aşırı şekilde tüketme, kalbin iş yükünü ve
stresini belirgin düzeyde artırıyor. Bu ne-
denle uzun süreli açlıklardan kaçınmak, vi-
tamin ve sebze yönünden dengeli şekilde
beslenmek çok büyük önem taşıyor.

Sigara ve alkolden uzak durun

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fahri Fatih Tipi
"Sigara ve alkolden uzak durmak çok
önemli. Hem genel sağlık açısından zarar-
ları hem de alkolün soğuk algımızı azaltarak
ve cilt damarlarını geçici genişleterek ısınma
hissi oluşturması, kalbin iş yükünü çoğalta-
rak yorulmasına neden oluyor" diyor.

KORONAVİRÜSTEN 
KORUNMA YOLLARI

Daha çok hayvanlarda hastalık etkeni
olan “korona virüs” ailesine ait mutas-
yon geçirmiş ve “2019-nCov” olarak ad-

landırılan virüs, geçen yılın Aralık ayının son
günlerinde Çin’in Wuhan kentinde insanlarda da
hastalık oluşturmaya başladı. “Korona virüs” aile-
sinin SARS ve MERS olarak adlandırılan üyele-
rinden farklı olarak insandan insana bulaşabilen
virüs, akciğer enfeksiyonları ve tedavi edilmedi-
ğinde, ağır akut solunum yetersizliği sendromu
hastalıklarına yol açabiliyor. Korona virüsünden
korunmak için gerekli önlemleri almak yaşamsal
önem taşıyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak
Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr.
Mustafa Asım Şafak, “korona virüs” hakkında
uyarılarda bulundu.

Boyutu 3 mikron civarında

Virüsün boyutu 3 mikron civarındadır. Bu nedenle
normal ağız ve burun maskeleri hastalıktan korun-
mada yarar sağlamasa da hasta olan kişilerin bu
tip maskeleri kullanması, çevrelerine virüsün bu-
laşmasını önemli oranda azaltmaktadır. Virüsten
koruyucu özellikteki maskelerin çok daha özel filt-
releri bulunmaktadır ve bunlar, koruma gözlükle-
riyle birlikte kullanılmalıdır. Hijyen kurallarına
uyulması, el temizliğine dikkat edilmesi, eller ile
göz, ağız ve burun temasından kaçınılması çok
önemlidir. Hastalığa yakalanan kişilerin tedavi-
sinde özellikli bir yöntem henüz keşfedilmiş değil-
dir. Virüsü taşıyan ve hastalık şüphesi taşıyan
kişilerden virüs tanısı için örnek alınmalıdır. Tanı
konulan kişiler karantinaya alınmalı ve genel des-
tek tedavileriyle takip edilmelidir. Hastalıktan ko-
runabilmek için henüz bir aşı bulunmamaktadır.

Nasıl korunacaksınız?

-Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla
yıkayın.
-Küçük çocuklara hijyen kurallarını sürekli hatırla-
tın, ellerini yıkamasını sağlayın.
-Su ve sabun bulunamıyorsa, alkol bazlı bir el de-
zenfektanı kullanın.
-Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnu-
nuzu kağıt mendille kapatın, ardından mendili
mutlaka çöpe atın.
-Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize
dokunmayın.
-Hastalarla aynı tabaktan yemek yemek, aynı bar-
dağı paylaşmak veya yakın temastan kaçının.
-Kapı kolları ve oyuncaklar gibi sık dokunulan yü-
zeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
-Riskli bölgelere seyahat edilmesi gerekiyorsa hay-
vanlarla temas öncesi ve sonrası düzenli olarak el-
lerinizi yıkayın.
-Hasta hayvanlarla temastan kaçının.
-Çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünlerini 
tüketmeyin.
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OLAY, saat 14.00 sırala-
rında Avcılar Üniversite
Mahallesi Mareşal Cad-

desi üzerinde bulunan özel sürücü
kursunda meydana geldi. Kimliği be-
lirlenemeyen bir kişi, kursun içerisinde
konuştuğu sürücü kursu sahibi Ercan
Özmen'e (43) henüz bilinmeyen bir
nedenle iki el ateş etti. Saldırgan ateş

ettikten sonra olay yerinden kaçtı. İki
merminin isabet ettiği Ercan Özmen,
olay yerinde hayatını kaybetti.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Haber verilmesi üzerine olay yerine
çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş
güvenlik önlemi alırken, kaçan saldır-

ganı yakalamak için çalışma baş-
lattı. Saldırıyı haber alıp olay ye-
rine gelen Ercan Özmen'in
yakınları sinir krizi geçirdi. Saldı-
rıda hayatını kaybeden Özmen'in
cenazesi olay yerindeki inceleme-
nin ardından Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili
soruşturma devam ediyor. DHA

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

TRAKYA HALKıNıN 
GÖZDEsİ ÖZ KEŞAN

İşyerinde öldürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca
yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yeniden soruşturma
açılan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis 
memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye
olmak" suçundan tutuklandı. Savcılık Sarıcaoğlu'nun deşifre 
edilmemiş hücreye mensup ıolduğunu belirtti

DEsıFRE
EDıLMEMıs 
HuCRE!

Avcılar'da özel sürücü
kursu sahibi işyerinde

uğradığı silahlı saldırıda
hayatını kaybetti. İki 

merminin isabet ettiği
Ercan Özmen, olay

yerinde hayatını kaybetti

S avcılığın mahkemeye sevk yazısında,
şüphelinin 11 Aralık 2018 tarihinde
Rize İl Emniyet Müdürü Şehit Altuğ

Verdi'yi şehit ettiği, asıl hedefinin şehit
müdür olduğu, soğukkanlı tavrının cinnet

hali ile açıklanamayacağı belirtildi. Sevk ya-
zısında şüphelinin tüm davranışlarının so-
ğukkanlı bir biçimde olduğu ifade edildi.
Yazıda, "Şahsın ortaöğretim döneminden
itibaren örgütle bağının hiçbir şekilde kop-
madığı, başka hiçbir yapıya ideolojik ma-
nada bir yakınlığının bulunmadığı, yine
2014 yılı ve darbe girişimi sonrasında örgüt
jargon ve söylemleri doğrultusunda beyan-
larda bulunduğu tespit edildiğinden şüpheli-
nin örgüt üyesi olduğunun sabit olduğu,
işlemiş olduğu cinayeti örgütsel talimat ile
işleyip işlemediği tam olarak ispat edileme-
miş olsa da şüphelinin örgüt üyesi olduğu
halde bu eylemi gerçekleştirdiğinin ispatlan-
dığı" belirtildi.

Karlov suikastine gönderme

Şüpheli Sarıcaoğlu’nun profilinin değerlen-
dirildiği sevk yazısında, "Terör örgütleri açı-
sından 'yalnız kurt' olarak tabir edilebilecek
veya örgüte yönelik adli idari soruşturmalar
sebebiyle radikalleşmiş örgüt mensubu ol-
duğunun değerlendirildiği veya örgüt tara-
fından bu güne kadar kamufle edilen
örgütsel bilinen bağlantıları en alt düzeyde
tutulan gizlenme ve renklenme konusunda
faaliyet yürüten Karlov suikastı ve benzeri
eylemlerde intihar eylemi yapmaya dahi te-
şebbüs edebilecek, bu aşamaya kadar deşifre
edilmemiş bir hücreye mensup bir kişi olabi-
leceği değerlendirilmiştir'' ifadelerine yer 
verildi.

Ağabeyinin ifadesine yer verildi

Şüphelinin ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu'nun
da ifadesine yer verilen yazıda, şüphelinin
üniversite hazırlık ve üniversite döneminde
FETÖ’ye ait dershanelerde eğitim gördüğü,
evlerinde kaldığı, bu yapıya şüpheliyi kendi-
sinin yönlendirdiğini, 17-25 Aralık olayları
sonrasında şüpheli ile yaptığı görüşmelerde
ve örgütsel bağını devam ettirdiğini düşün-
düğünü, kardeşinin yapı olarak sakin huylu
bir şahıs olduğunu, cinayet olayında iddia
edildiği gibi cinnet haliyle veya anlık par-
lama ile eyleme girişmiş olmayacağını ifade
etti.

Eşi FETÖ ile irtibatlı

Şüphelinin eşi Semihan Sarıcaoğlu’nun sevk
yazısında yer alan ifadesinde eşinin FETÖ
ile irtibatlı olduğunu, Ardahan ve Rize’de
eşinin ısrarıyla örgüt toplantılarına katıldığı,
şüphelinin de sohbet toplantılarına katıldı-
ğını söylediğine yer verildi. Şüpheli İsmail
Hakkı Sarıcaoğlu, tutuklu bulunduğu ceza-
evinden SEGBİS ile bağlanarak İstanbul
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifade ver-
dikten sonra şüpheli Sarıcaoğlu'nun ''FETÖ
silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan
da tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ
Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit
edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma
kapsamında yapılan operasyonda gözal-

tına alınan 12 kişi de FETÖ terör 
örgütüne üye olmak suçlamasıyla 
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet 
Sarayı’na getirildi.

OLAYLA İLGİLİ 12 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEYE GETİRİLDİ

Kamyonet TIR’a 
arkadan çarptı

Üsküdar'da önündeki TIR'a çarpan kamyonetteki sürücü ve yanındaki kişi
yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, tedavi altına
alınırken, TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

Kaza saat 13.00
sıralarında Üskü-
dar, altunizade

TEM Bağlantı yolu ankara isti-
kametinde meydana geldi. İd-
diaya göre 34 DL 9405 plakalı
kamyonetin sürücüsü H.Ç
önünde giden aleg Golıçkin'in
kullandığı EM 3730 50 plakalı
TIR'a arkadan çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle geri geri sürükle-
nen kamyonet bariyerlere
çarparak durdu. Olayı gören
diğer sürücüler kamyonetteki
yaralılara yardım etmeye ça-
lıştı. Kamyonette bulunan
yolcu İ.B çevredeki vatandaş-
lar yardımıyla çıkartılırken sü-

rücü H.Ç şoför kısmında sı-
kıştı. İhbar üzerine olay yerine
itfaiye, polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Kamyonet içeri-
sinde sıkışan sürücüyü itfaiye
ekipleri kurtararak sağlık ekip-
lerine teslim edildi. Olay ye-
rinde ilk müdahalesi yapılan
yaralılar çevre hastanelere
kaldırıldı. 

Bariyerlere vurdu

Görgü tanığı, "Köprüden çıktık.
ankara istikametine giderken
tam virajı döndüğümüz sırada
kamyon TIR'a arkadan çarptı.
Çarptıktan sonra hızlı bir şe-
kilde geri geri geldi. Bariyer-

lere vura vura geldi, en so-
nunda durdu. Kamyonet çalı-
şır vaziyette hiç durmadı.
Sürücü, 'yardım edin, ölmek
istemiyorum' diye yardım is-
tedi. Biz de arkadaşlarla hep
beraber toplandık. adamı çı-
kartmaya çalıştık. Çıkartama-
dık. Kamyonet içerisinde iki
kişi vardı. Biri sağ taraftan
çıktı. Diğerini çıkartamadık.
İtfaiye yardımıyla çıkartabildik.
Şoförün durumu ağır gibiydi"
dedi. Kaza sebebiyle yolda
trafik yoğunluğu oluştu. TIR
sürücüsü aleg Golıçkin ifadesi
alınmak üzere karakola 
götürüldü. DHa

Bu nasıl
düşmanlık!
Sarıyer'de 9 yıldır site sakinlerinin
baktığı Jason isimli köpeğe çarpan
sürücü hızla kaçtı. O anlar 
güvenlik kamerasına yansıdı

SARIYER Boğaziçi Malika-
neleri Sitesi'nde, site sakinle-
rinin 9 yıldır baktığı Jason

isimli köpeğe yolda ilerleyen bir araca
havladı. Köpeği fark eden sürücü buna
rağmen hızla gaza bastı. Aracın çarp-
tığı köpek yaralandı. Site sakinlerinin
yetkililere haber vermesi üzerine kanlar
içindeki köpek tedavi altına alındı. Sol
arka patisindeki kırık olan ve vücudu-
nun çeşitli yerlerinde sıyrıklar bulunan
köpeğin sağlık durumu günden güne
iyiye gidiyor. Site sakinlerinin Jason'a
çarpıp kaçan sürücü hakkında suç du-
yurusunda bulunacağı öğrenildi.

Çarptığı gibi kaçtı gitti

Site görevlisi Erdal Ateş yaşananları şu
sözlerle anlattı: "Ağaç buduyorduk bu-
rada o sırada. Sesin gelmesi üzerine dı-
şarıya çıktık, bir aracın köpeğe çarpıp
kaçtığını gördük. Belediyenin evde hiz-
met aracıydı. O kaçtıktan sonra biz gü-
venliğe bildirdik, çıkmıştı siteden. Daha
sonra plakasını falan aldık, bildirdiler.
Veteriner çağırdık, bakıma aldılar. Vete-
rinere götürüp tedavisini yaptılar daha
sonra getirdiler” dedi. 

Sahilde kadın
cesedi bulundu

BÜYÜKÇEKMECE, Güzelce
sahilinde sabah köpeğiyle
birlikte yürüyüşe çıkan bir

kadın, sahilde hareketsiz halde yatan
bir kadın görünce durumu sağlık ve
polis ekiplerine haber verdi. Kadının
ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve
polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri 45 yaşlarındaki ka-
dının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi
çekerek incelemelerde bulundu. Polis
ekiplerinin kadının vücudunda darp iz-
lerine rastlanıldığı öğrenildi. Üzerinden
kimlik çıkmayan kadının cesedi olay
yerinde yapılan ilk incelemelerin ardın-
dan Adli Tıp Kurumu Morguna kaldı-
rıldı. Kadının kesin ölüm nedeni
yapılan otopsinin ardından ortaya 
çıkacak.

Vücüdunda morluklar vardı

İhbarda bulunan Dilek Alp , "Sabah
deniz kenarında köpekleri gezdirirken,
gördüm. Sonra yanına yaklaşınca
suyun içinde gömüldüğünü üzerinde
biraz kızarık ve çizik olduğunu gör-
düm. Hemen ekipleri aradım, geldiler
gerekeni yapmaya çalışıyorlar. Bir
kadın cesediydi. Memurların söyledi-
ğine göre yabancı uyrukluymuş. Bazı
yerlerinde morluklar çizikler vardı. 
45- 50 yaşlarında var" dedi.  DHA

Önce patlama 
sonra yangın
Güngören'de bulunan 5 katlı
binada halat üretimi yapıldığı 
belirtilen iş yerinde patlama 
meydana geldi. Şiddetli patlamanın
ardından yangın çıktı ve iş yerinin
duvarlarının bir kısmı yıkıldı

PATLAMA, saat 15.30 sırala-
rında Güngören Sanayi Ma-
hallesi Malazgirt Caddesi

üzerinde faaliyet gösteren ayakkabı so-
lisyonu üretimi yapan iş yerinde mey-
dana geldi. Havalandırma sisteminin
yetersiz olmasından kaynaklanan pat-
lama sonucu iş yerinde yangın çıktı. 5.
Katta bulunan iş yerinin dış cephe du-
varlarının bir kısmı da patlamanın etki-
siyle 5. kattan sokak üzerine düştü. Olay
yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yan-
gına müdahale ettikten sonra kontrol al-
tına alarak söndürdü. 7 kişinin tahliye
edildiği iş yerinde yaralanan olmadı.
Patlamayı duyan sokak sakinleri deprem
olduğunu düşündüklerini ve hemen bi-
nalardan sokağa çıktıklarını söyledi.

7 kişi tahliye edildi

Olayla ilgili Güngören Kaymakamlığı da
bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada,
"24.02.2020 Pazartesi günü saat 15.30
sıralarında ilçemiz Sanayi Mahallesi
Malazgirt Caddesi üzerinde faaliyet
gösteren ayakkabı solisyonu üretim tesi-
sinde; havalandırma sisteminin yetersiz
oluşu sebebiyle gaz birikmesi netice-
sinde, soğuk hava sebebiyle yakılan so-
badan çıkan kıvılcımların da etkisiyle
işyerinde patlama meydana gelmiştir.
Patlamaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri
ivedilikle müdahale de bulunmuş olup,
patlama sonucu işyerinde çalışan 7 kişi
tahliye edilmiştir. Patlama da bir can
kaybı ve yaralanma meydana gelmemiş-
tir" ifadelerine yer verildi.  DHA



K entsel dönüşüm çalışmalarında
İstanbul’un öncü ilçelerinden
olan Büyükçekmece’de riskli 

yapıların yıkım çalışmaları tüm hızıyla
devam ederken bu yapıların yerlerini
depreme dayanıklı modern binalar alıyor.
Büyükçekmece’de bugüne kadar yaklaşık
15 bin bağımsız yapı yıkılarak yenilendi.
Belediye, vatandaş ve müteahhit işbirli-
ğiyle sürdürülen Kentsel Dönüşüm çalış-
malarına her geçen gün yenileri de
ekleniyor.

Can güvenliğini korumalıyız

1999 depreminden önce yapılmış binala-
rın depremde can ve mal güvenliğini
sağlamak bakımından yenilenmesi
gerektiğine dikkat çeken Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Deprem kapımızda bekliyor. Biz de bu
bilinçle hareket ederek ilçemizde kentsel
dönüşüm çalışmalarına hız verdik. Riskli
gördüğümüz yenilenmesi gereken bina-
ları yıkıp yerine yenilerini yapıyoruz. 
Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini
korumak zorundayız. İlçemizi beklenen
depreme hazır hale getirmek için tüm 
gücümüzle çalışıyoruz” ifadesini 
kullandı.
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MEHMET ALİ ÇATAL

S evgili Okuyucular, gerek tv lerden ge-
rekse gazetelerden son zamanlarda sık
sık okuduğumuz hileli besilerden aldı-

ğımız haberler iştahımızı kaçırdı. Ülkemizin
isim yapmış köftecilerinin, sucukçuların
para alıp bize yedirdiği etlerde eşek eti,
domuz eti haberlerini okumaktan bıkkınlık
geldi. Nihayet geçen hafta ortasında kalaba-
lık bir denetleme grubu oluşturulduğunu
bunların bölge bölge gıda hilelerini araştıra-
caklarını okudum biraz rahatladım. Yazın
kutu içinde ambalajlanmış iri iri kırmızı ki-
razları görünce dayanamadım aldım. Tadı
güzel kütür kütür kirazlardı. Sonra altlar-
dan, birisi daha az gelişmiş yapışık kardeşler
gibi kirazlar çıkmaya başladı. Bu şekilde do-
mates, biber, patlıcan da görmeye başladım.
Bu konuyu takip etmeye başladım. İki yıl
önce ÇYDD Genel Merkez Çevre Birimince
yapılan 3 Prof'.un konuşmacı olduğu GDO'lu

Besinler Panelinde dinlediklerimin korkusu
da bastırınca konuyu yine gündeme aldım.
Kanser vakalarının kol gezdiği bu günlerde
okuyucularımızı uyarmak için yine bu ko-
nuyu araştırmak lüzumunu hissettim. 

Edindiğim bilgileri sunuyorum. Korkunç
Rapor: ODTÜ'nün iki yıl süren araştırmala-
rında 28 domates numunesinden 22'si sağ-
lığa zararlı bulunmuş. ODTÜ Gıda
Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans eği-
timi gören öğrenciler hocalarının gözeti-
minde GDO (Genetiği Değiştirilmiş
Organizmalar) çalışmaları yapmışlar. Çıkan
sonuçlar akademisyenleri şoke etmiş. Mar-
ketlerden toplanan Ankara, Çanakkale,
Ayaş, Isparta, Antalya, Kalkan, Afyon ve
Mersin'de üretilen, Belçika, İspanya, Çin ve
Amerika'dan ithal edilen 28 domates numu-
nesinin 22'sinde bir bakteri geni olan, antibi-
yotiğe direnç gösteren Kanamisin'e direç

geni bulmuşlar. Bakteri geni nedir? Orada ne
işi var? Derseniz, ben de merak ettim araş-
tırdım. Bitkiye gen transferi yapan üreticiler,
antibiyotik genini koymadan transferin tutup
tutmadığını kontrol edemiyorlarmış. Gen
transferi sadece domateste kalmıyor. Eskişe-
hir, İstanbul ve Ankara'dan alınan mısır ve
patateste de genetikle oynama bulunmuş. Bu
yiyeceklerle beslenmeler sonucunda vücutla-
rımız enfeksiyonlarda aldığımız antibiyotik-
lere yanıt vermeyecek. 

Tüketici Dernekleri Federasyonu; ne yer-
sen ye hepsinde zehir var demiş ve uyarı-
larda bulunmuş. Soya yağı, glikoz şurubu
içeren gıdaları almayın. Soya bitkisinden
çeşit çeşit ürün elde ediyorlar. Sucuk,

salam, sosis, köfte, pizza, hamburger, pey-
nir gibi. Glikoz şurubundan ise kola, meyve
suyu, gazoz, pasta, tatlı çeşitleri, bebek
mamaları, hazır çorbalar, büyükbaş ve kü-
çükbaş hayvan yemleri yapıyorlar demiş.
Hadi bakalım! Aldımı bizi şimdi bir dü-
şünce, peki, şimdi biz ne yiyeceğiz ? Bu
gün Günlerden 22 Şubat Cumartesi bu ya-
zıyı hazırladım bilgisayarı karıştırırken bir
yazıya rastladım. Uzun bir yazıydı. Bir kıs-
mını aldım ve yazıma yapıştırdım. Hemen
herkesin sofrasında vişne reçeli bulunmuş-
tur. Çilekli pasta, kola, gazoz, vişne suyu,
dondurma, kırmızı renkli sakızlar, çikola-
talar, vesaire... Bunlar, hemen her gün tü-
kettiğimiz gıdalar... Bu ürünlerin çoğunun;
hiç bilmediğimiz ortak bir özelliği var:
Böcek kanından üretilen bir katkı maddesi
içermeleri. Karmin; Cochineal adlı böceğin
kanı da dahil tüm vücudundan elde edilen
bir katkı maddesi. Bazı ilahiyatçıların
domuz eti kadar haram olduğunu belirttiği
bir katkı maddesi.

ETİKETİNDE "E120" YAZIYORSA BÖCEK
YİYECEĞİNİZİ BİLİN. İŞTE ALINACAK
ÖNLEMLER ÖNLEMLER:

1- Aldığınız besinlerin üzerindeki üretim ve
son tüketim tarihlerini kontrol edin.

2- Etiketlerdeki kimyasal karışımları kontrol
edin, yapay değil doğal olanı seçin.

3- Bekletilmiş konsantre besinler yerine, bildi-
ğiniz yerden mevsimlik meyve ve sebzenizi alın.

4- Hormonlu olan, normalden büyük, parlak,
memeli, normal şekli bozulmuş sebze ve meyve-
ler yerine şekli pek düzgün olmayan doğal renk-
tekileri tercih edin.

5- Meyveler, sebzeler ya da zeytin gibi ürün-
ler ilaçlanmış olabilir. Ki biz böyle bir zeytin al-
mışız, tadı ve kokusu hoş değil. Bunları bol suyla
yıkayın öyle tüketin.

6- Yol kenarında satılan egzoz gazı ile kirlen-
miş, üstü açık yiyecekleri satın almayın.tanıdığı-
nız yerlerden alış veriş yapın. İçtiğiniz suların
bile evinize gelene kadar nasıl üretildiğini hangi
işlemlerden geçtiğini araştırın. 

Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Hastalık aşıları sebzeler

Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde deprem riski
bulunan 4 katlı bina belediye ekiplerinin gözetiminde 
yıkıldı. Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Deprem 
kapımızda bekliyor. Biz de bu bilinçle hareket ederek 
ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdik” dedi

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

BEKLIYOR

2020 yılını “Tarım Yılı” ilan eden 
Büyükçekmece Belediyesi, tarımın
bilimsel yöntemlerle yapılabilmesine
yönelik olarak başlattığı eğitim prog-
ramını sürdürüyor. Hafta sonu ger-
çekleştirilen “Organik Tıbbi ve
Aromatik Bitkiler” konulu uygulamalı
eğitim yoğun bir katılımla gerçek-
leşti. 5 hafta boyunca haftada 3 gün
olarak ücretsiz verilen eğitim prog-
ramı kapsamında, Namık Kemal
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Canan Sağlam eşliğinde uygulamalı
eğitim verildi. Kursiyerlere lavanta,
kekik, adaçayı, nane, civan perçemi
vb. bitkilerin özellikleri ve yetiştiril-
mesine yönelik olarak bilgiler verildi.

UYGULAMALI
EĞİTİM VERİLDİ

Kadınlara özel
müdürlük

Küçükçekmece Belediyesi, kadın dostu kent hedefi ve kentin sunduğu ekonomik,
sosyal ve siyasi fırsatlardan herkesin eşit bir biçimde yararlanmasını sağlamak

amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü hayata geçirdi
KüçüKçeKmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “Kadın dostu kentler,
kentin sunduğu ekonomik, sosyal ve

siyasi fırsatlardan kentte yaşayan herkesin eşit bir
biçimde yararlanabileceği kentlerdir. Bu kenti
mümkün kılmanın tek yolu ise katılımcı yönetimi
sağlayacak mekanizmaların yerel düzeyde oluş-
turulmasından geçiyor. Kadınların huzurla ve
güvenle yaşayabildiği, kalkınmanın merkezinde
olduğu, sosyal hayata ve iş hayatına daha çok
katıldığı, kentte eşitliğin sağlanabildiği örnek bir
ilçe olmayı hedefliyoruz. Kadınların toplumsal ve
siyasal hayattan, ekonomiden izole edilmesi
kabul edilebilir değil. İlk olarak toplumsal cinsi-
yet eşitliği odaklı çalışmalar yürütecek olan Mü-
dürlüğümüz sonraki süreçte çalışmalarını
genişleterek, her türlü ayrımcılığa karşı projeler
geliştirerek hizmet vermeye devam edecek” diye
konuştu. 

Birçok birim görev yapacak

Cinsiyet, cinsiyet kimliği, dil, din, ırk, etnik köken,
inanç ve inançsızlık ayrımı yapılmaksızın, kentte
yaşayan tüm bireyleri kucaklama hedefiyle kuru-
lan müdürlük hizmetleri kapsamında şiddetle
mücadele, sağlık hizmetleri ve çocuk ve aile bi-
rimi görev yapacak. Bu birimler; kadınların sağ-
lık, eğitim ve sosyal hizmetlere, istihdam

olanaklarına, kentsel hizmetlere, şiddete maruz
kaldıkları takdirde haklarını güvence altına ala-
cak mekanizmalara erişimini kolaylaştırıcı çalış-
malar sürdürecek. Ayrıca aile, çocuk ve bireyin
ruhsal ve fiziksel bütünlüğünün korunması, refa-
hının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.

STK’larla işbirliği

Küçükçekmece Belediyesi, ilgili sivil toplum 
kuruluşlarını da belediyenin karar alma süreçle-
rine dahil etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, 
Belediye Başkanı Kemal Çebi işbirlikleri ve
ortak yürütülebilecek çalışmaların değerlendiril-
mesi amacıyla kadın örgütleriyle toplantıda bir
araya geldi. Toplantıya, Anne Çocuk Eğitim
Vakfı, Atakent Kadın Meclisi, Cinsel Şiddetle
Mücadele Derneği, Filmmor Kadın Koopera-
tifi, Havle Kadın Derneği, Hazar Eğitim Kültür
ve Dayanışma Derneği, İstanbul Barosu Kadın
Hakları Uygulama Merkezi, İstanbul Kadın
Kuruluşları Birliği, Kadın Cinayetlerine Dur
De Platformu, Kadınlarla Dayanışma Vakfı,
Kadının İnsan Hakları ve Yeni Çözümler 
Derneği, Kadın Meclisleri, Mor Çatı Kadın 
Sığınağı Vakfı, Sosyal Dayanışma Ağı Der-
neği, Türkiye Aile Planlaması Vakfı, Türkiye
Kadın Girişimciler Derneği temsilcileri katıldı.
UFUK ÇOBAN

Devlet ivedilikle 
harekete geçmeli

İYİ Partİ Esenyurt Belediyesi Mec-
lis Üyesi Enver Demir son zaman-
larda artan intihar olaylarına

değindi. "Ülkemizde intihar olayları hızla artı-
yor. Bizim inançlarımız, bizim kültürümüz,
devleti yöneten insanların o ülkede yaprak kı-
mıldasa ondan sorumlu olduğunu söyler"
diyen Demir, "İntihar eden insanlar için, onun
psikolojik sorunları varmış, işte geçmişte birta-
kım hataları varmış gibi onları ve yakınlarını
rencide edecek sözlerin söylenmemesi gerekir.
Bu tür söylemler, devlet yöneticilerinin sığına-
cağı gerekçeler olmamalı. Dolayısıyla, devletin
bütün organlarının ve toplumun, bu tür intihar
vakalarını ortaya çıkaran gerekçelere dikkat et-
mesi, dikkat kesilmesi  gerekir" ifadelerini 
kullandı. 

İstihdam yaratılmalı

Gelir dağılımında ciddi bir adaletsizlik oldu-
ğunu vurgulayan Enver Demir, "İntihar eylem-
leri konusunda en dikkatli olması gerekenler
ülkeyi yönetenlerdir. Çünkü ;  İntihar vakaları
hızla artıyor.Buna göz yumamaz,kulak tıkaya-
mayız.Bu siyasi bir olay değil,toplumsal bir
yara haline gelmiştir.Hükümetin acilen işsizlik
ve yoksulluğa çareler araması ve tavan yapan
gelir dağılımı adaletsizliği konusunda önlemler
alması gerekir. Bu konu, yani ; intihar eylem-
leri, yapılan sosyal yardımlar vs. geçici tedbir-
lerle geçiştirilecek bir mesele olmaktan
çıkmıştır. İnsanlar,iş istiyor,aş istiyor.Toplumun
ciddi sorunları var. Dolayısıyla, İstihdam yarat-
mak ,istihdam alanlarına öncelik vermek gerek.
Bunları sadece intihar eylemleri için değil,
genel bir sorunu çözmek adına da öncelikli ele
almak lazımdır. Ülke olarak bu sıkıntıların se-
beplerini ortadan kaldıramazsak, yarın daha
büyük olaylarla karşı karşıya kalacağımız 
aşikardır" önerisinde bulundu. 

Enver
Demir

Belediye
Başkanı
Hasan
Akgün
yine 

deprem
uyarısı
yaptı. 

ESAS MARİFET
MUTLU ETMEKTİR

Bağcılar Belediyesi, Bal-
kanlara Vefa Derneği ile
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve

İrfan Vakfı tarafından “Türkistan’dan
Balkanlar’a uzanan şehir medeniyeti-
miz ve insanımız” konulu panel düzen-
lendi. Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif
Ersoy Kültür Sanat Merkezi’nde ger-
çekleşen programa Kırklareli Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul
Karakuş konuk olarak katıldı. Semi-
nerde, Fatih Sultan Mehmet’in “Asıl
marifet bir şehir kurmak, şehir imar et-
mekle birlikte; o şehirde yaşayanların
kalbini kazanmak, onları mutlu etmek-
tir” anlamına gelen “Hüner bir şehri
bünyad etmektir; Reaya kalbin abad et-
mektir” sözünü hazırlatan Karakuş, şe-
hirlerimizin medeniyeti ve bu

medeniyet gelişiminin insanımıza etki-
sini dile getirdi. Şehir medeniyetinde
“Turkuaz” renginin önemine değinen
Karakuş, “Osmanlı’da da turkuaz rengi
bütün camilerde, kervansaraylarda, ha-
mamlar hatta evlerde de kentini gös-
terdi” dedi.

Soruları cevapladı

“Şehir medeniyeti kimliktir” diyerek,
Balkanlar’da, Anadolu’da, Türkis-
tan’da bulunan tarihi hamamlar, ker-
vansaraylar, imarethaneler, camilerin
korunması gerektiğini söyleyen Kara-
kuş, “Bu eserlerin kaybolması bizi biz
yapan kimliğimizin de yok olacağının
işaretidir” diye konuştu. Programın son
kısmında Karakuş, kendisine yöneltilen
soruları cevaplandırdı.

DEPREM KAPIDA 
Büyükçekmece’de 
bugüne kadar yaklaşık
15 bin bağımsız yapı
yıkılarak yenilendi.



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, otuz bi-
rinci ilçe belediyesi ziyaretini Beykoz’a

gerçekleştirdi. Beykoz Belediye Başkanı
Murat Aydın ile makam odasında bir araya
gelen İmamoğlu, “İnşallah Mart’ın ikinci
haftasına kadar bütün ilçelerimizi, bu ku-
rumsallıkta gezmiş olacağız. Amacımız;
her ilçeyle uyumlu, sağlam ilişki kurarak ça-
lışma dönemini yaşatmak, İstanbul’a.
Bizim en fazla iş birliği içinde olacağımız ve
en fazla hizmet bütünlüğü yakalayacağımız
kurumlarımız, ilçe belediyelerimiz ve bele-
diye başkanlarımızdır. Dolayısıyla, başkan-
larımızın bizimle arasında hiçbir kopukluk
olsun istemiyoruz. Bu manada, İstanbul’un

kıymetli, en değerli ilçelerinden birisi diye-
ceğimiz Beykoz’dayız. Yine, İstanbul’umu-
zun gerçekten deneyimli, benim de yıllardır
tanıdığım, taktir ettiğim bir belediye başka-
nımızı ziyaret ediyoruz. İnşallah Beykoz’a
hep beraber güzel işler yaparız. Anlayışla,
uzlaşıyla, birbirimizden haberdar, ilçe bele-
diyesi ve İBB’nin gerekli kuralla-
rına en iyi şekilde uyan,
nezaket içerisinde çok
güzel bir dönemi be-
raber yaşatırız.
Biz, geçmişten
bugüne neler
yapılmış, neler
yapılıyor ve
neler yapıl-
ması isteniyor

noktasında, kendi gözleriyle, kendi ekiple-
riyle bilgileri alacağız. Verimli bir Beykoz
günü olsun istiyoruz, İstanbul’umuz
adına” dedi.

Beykoz’u konuşacağız

İmamoğlu ve ekibinin ziyaretinden duy-
duğu memnuniyeti dile getiren

Aydın da, “Sayın Baş-
kan’ımız da ifade ettiler;

Beykoz’u konuşaca-
ğız. Biz, İBB ve

Beykoz Belediyesi
olarak, halkımı-
zın mutlulu-
ğunu artırmak,
yaşam kalite-
sini artırmak
için birlikte ça-
lışacağız. Zaten

yasalar da onu
öngörüyor. Ben,

Sayın Başkan’ıma
nazik ziyaretleri için

çok, çok teşekkür edi-
yorum” diye konuştu. Ko-

nuşmaların ardından, İBB ve
Beykoz Belediyesi ekipleri, ilçenin so-

runlarının ele alınacağı sunum salonuna
geçti. İmamoğlu ve Aydın, yaklaşık 2 saat
süren sunumun ardından, belediye binası-
nın karşısındaki sahil düzenleme çalışmala-
rının sürdüğü şantiye alanında
incelemelerde bulundu.

Okulu ziyaret etti

Bu incelemeyle Beykoz Belediyesi ziyare-

tini tamamlayan İmamoğlu, rotasını aynı
ilçedeki Akbaba Köyü’ne çevirdi. Köy-
deki, İsmail Özseçkin İlk ve Ortaokulu’nu
ziyaret eden İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın
100’ncü yılı anısına, “İstanbul’un çocuk-
ları parklarını tasarlıyor” başlığıyla başla-
tılan, İstanbul’u “çocukların şehri”
yapmak amacıyla geliştirilen proje kapsa-
mında fikir üreten 20 ilkokul öğrencisiyle
buluştu. Çocuklara, “Siz ne istiyorsanız,
biz o parkı yapacağız” diye seslenen İma-
moğlu, minik öğrencilerin tasarımlarını
tek tek dinledi. Çocukların ilkyardım do-
labı ve Kızılderili çadırı gibi fikirlerini il-
ginç bulan İmamoğlu, “Çocukları sürecin
içine katmak fikri çok güzel. Çok mutlu
oldum. Umarım bu hava birçok okula ya-
yılır, sadece park yapma anlamında değil,
birçok konuda. İlk belediye başkanı oldu-
ğumda kendi ilçemde, 2014 senesinde bir
okul ziyaret etmiştim. Birinci sınıftı. Hiç
unutmuyorum. ‘Çocuklar, ne istersiniz il-
çemizde. Ne yapayım ben’ diye sordum.
Böyle 20-25 tane çocuk vardı. Ne söyledi-
lerse, onu yaptım. Çocukların bana ver-
diği fikrin, Beylikdüzü’nün ihtiyaçlarını
çok iyi tanımladığını gördüm. Çok saf,
çok temiz duygularla, bireysel değil de
toplumsal çıkarı düşünen ruhları var. İn-
şallah hep öyle büyüsünler. Katılımcılığı
destekleyen bu proje için arkadaşlarıma
da teşekkür ediyorum” dedi. Köy parkı
düzenlemesinin 23 Nisan’a yetiştirilece-
ğini belirten İmamoğlu, miniklere, “Çok
mutlu oldum. Hep böyle hayal kurun olur
mu” tavsiyesinde bulundu.

BİLGENCE

Celal BİLGEN

HIDIR ULAĞ
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İlmin mürşidi 
Hasan Ali Yücel

H asan Ali 1897 yılında İstanbul Fatih'te
doğar, kendini tanıtırken "Babam Boş-
nak’mış benim bahçıvanlık edermiş ondan

önce dağda davar güdermiş. Boşnak olsa ne çıkar
oda Allah'ın kulu ama atam belli babam Trabzon ili
anamgil Tekirdağ, Dedecik köyü testereci Mehmet’ in
kızı Nehirden olma babası kaptanı derya Ali Rıza"
diye tanıtır. 

Hasan Ali Vefa Lisesi mezunu İstanbul’da Vefa de-
yince herkes bilir. Vefa Fatih Sultan döneminin bilge-
lerindendir.

Fatih Sultanın akıl danıştığı hocaları üçüncü şey-
hülislamı Molla Hüsrev dördüncüsü Molla Gürani ve
Ak Şemseddin hakkın rahmetine erince Fatih Sultan
kime akıl danışacağını sesli düşünür ve yanındakiler
hemen yanımızda Vefa baba var deyince saraya davet
edilir. Fakat Vefa baba davete icabet etmez o zaman
padişah 'o gelmezse biz gideriz' der.

Hazırlıklar yapılır gidilir fakat kapı kapalı. Vefa
babanın yanındakiler kapıda padişah var açalım ka-
pıyı, alacak dersi var der kapı açılmaz kapıya vurur-
lar kapı açılmaz. Fatih seslenir 'Vefa Baba nedir bize
yaptığın bu cefa sende hiç kalmamış Vefa' der çekip
gider. (kıssadan hisse)

Hasan Ali Cağaloğlu Darülmuallim yüksek öğret-
men okulunu bitirir. Onların rozetleri üçgen dörtgen
kare değildi oval idi nedeni yaşadığımız dünyayı ay-
dınlatan güneşi gecenin karanlığında yolumuzu bula-
lım diye güneşten aldığı ışığın bir kısmını gece
karanlığında yolumuzu bulalım diye cömertçe aydın-
latan kameri bizleri bireyden bir yere götüren teker-
leği ifade ediyordu onu ortasında bir çizgi üst ortası
açık mavi alt ortası koyu mavi üst ortada yıldızlar
vardı açılımı!

Benim ufkum semalar kadar yüksek yıldızlar
kadar parlak denizler kadar engindir. (Hasan Ali
Yücel)

Hasan Ali size tutulan ışığa arkanızı dönerseniz
kendi gölgenizin karanlığında kalırsınız der.

Hasan Ali ben Boşnak ve babam Trabzon diyor
üçüncü padişahımız birinci Murat Balkanları fethe-
dince Edirne’yi Payitaht yapar. 92 yıl Balkanları
Türkleştirmek Müslümanlaştırmak için iç Anadolu
Kırşehir Kapadokya bölgesinde Ahi ocağından yeti-
şenleri Dimetoka yöresine götürür.

Efendimizin bu şehri fetheden ne güzel asker ne
güzel komutan dediği yedinci padişahımız Fatih Sul-
tan Mehmet Trabzon ili fetih gerçekleşince Balkan-
lardan bir gemi dolusu Arnavut Boşnak aileleri
Trabzon Giresun bölgesine gönderir işte Hasan Ali ve
ailesi onlardandır.

Bir Milliyetçi görerek değil okuyarak tanıma şan-
sım oldu oda Ali Rıza kaptan. Padişahımız Abdülha-
mit kendisine hazırlığını yap Japonya ülkesine hediye
götüreceksin oda hazırlayın Ertuğrul’u talimatını ve-
rince diğer komutanlar itiraz ederler "elimizde bu
kadar saç tekne var neden ahşap tekne" derler,  Ali
Rıza Kaptan "herhalde hediyeyi bir Alman veya İngi-
liz teknesi ile götürecek değiliz, Ertuğrul bir Osmanlı
yapıtıdır" der. 

Hasan A li Yücel tek kardeştir. Ali Rıza kaptan
Japonya dönüşü şehit düşer. Hasan Ali Yücelin oğlu
Can Yücel arkadaşı Gazi Yaşargil ile liseyi bitirince
yurt dışında eğitimine devam etmek için arkadaşı ile
para biriktirirler. Bakan babaya gidilir tam kapıya
geldiklerinde arkadaşı sen gir meşeliyi anlat der. Can
girer Bakan babasına durumu anlatır Bakan "arka-
daşın gidiyor sen kalıyorsun" der. Can dışarı çıkar bi-
riktirdiği parayı arkadaşına verir sen gidiyorsun ben
kalıyorum.

Gazi Yaşargil dünyanın en önemli beyin cerrahı
olur bir gün hocası ile ameliyat sırasında hocası şu-
raya parmak bas der. Gazi hocasının beklemediği za-
manda bir pomat yapar bunu gören hocası bu iş
benim işim değil der bir daha hoca ameliyata girmez
Gazinin eşi kendisine sen benimle mi yoksa hastala-
rınla mı evlisin deyince hastalarımla der ve boşanır-
lar sonra Gazi o pomat’ı yapmakta kendine yardımcı
olan hemşire ile evlenir.

Can Yücel de şair olur Gölköy adında bir köy var-
mış Gelibolu’da Televizyonda gösterdiler geçen gün
gelenek edinmiş köy halkı. Ben kendimi bildim bileli
bu böyledir diyor muhtar. 29 Ekimde toplu sünnet
ederlermiş çocuklarını derken ekranda entarili bir
çocuk belirdi kirvesi tutmuş kolundan .yatırdılar
kamp yatağına ardından sünnetçi olacak zat boy gös-
terdi elinde bıçağı ile çocuk kaldırdı başını bağırdı
Yaşasın Cumhuriyet diye bunu üzerine ekran karardı
korkarım bu, sade Göl köylülerin değil umumuzun
sade küçüklerimizin değil Büyüklerimizin de düştüğü
tarihsel yanılgı

Çünkü sünnet değil farzdır Cumhuriyet...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31. ilçe ziyaretini Beykoz'a yaptı. İlk olarak
Beykoz Belediyesi’ni ziyaret eden İmamoğlu, saha incelemesinin ardından hem
yaşadıkları hem de eğitim gördükleri Akbaba Köyü Parkı için fikir üreten 20
ilkokul öğrencisiyle bir araya geldi. Çocuklara, “Siz ne istiyorsanız, biz o parkı
yapacağız” diyen İmamoğlu, miniklerin tasarladığı projeleri tek tek dinledi

İmamoğlu’nun Beykoz’daki son durağı, Öğümce Ma-
hallesi’ndeki, Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı

cam-sanat merkezini bünyesinde barındıran Cam Ocağı
Vakfı oldu. Cama şekil veren ustaları canlı izleme fırsatı
bulan İmamoğlu, Genel Müdür Hakan Kanca’dan va-

kıfla ve üretim süreçleriyle ilgili bilgi aldı. İma-
moğlu, kurmaylarına; İBB olarak, vakıf ile

birlikte kamusal alanda yapılabilecek 
etkinlikler üzerinde çalışılması 

talimatı verdi.

SON DURAK 
CAM OCAĞI VAKFI

SIZ NE ISTIYORSANIZ
BIZ ONU YAPACAGIZ

Ücretli tuvalet olmaz!
İstanbul'da belediyeye bağlı çalışan, ulaşım araçlarının istasyonlarında bulunan tuvaletler
ile park ve turistik yerlerde kullanılan prefabrik tuvaletlerin çoğu ücretli hizmet veriyor.
Vatandaşlar, tuvaletlerin belediyelerin sağladığı kamu hizmeti olması gerektiğini ve 
tuvalet hizmetinin ücretli olmasının yanlış bir uygulama olduğunu belirtiyor

İstanbul'dakİ umumi tuvaletlerin çoğu üc-
retli hizmet veriyor. Sağlık sorunu nedeniyle sık
sık tuvalete gidenler, ücretli tuvalet kullanacak

parası olmayanlar, gününün büyük bölümünü dışarıda
geçirmek zorunda olanlar ya da yanında bozuk parası bu-
lunmayanlar ise ücretli tuvalet hizmeti nedeniyle sıkıntı ya-
şıyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın
Ağaoğlu ücretli hizmet veren tuvaletler için, "Tuvalet ihti-
yacı kişilerin biyolojik ve medeni ihtiyacıdır. Bunu parayla
satmak düşünülemez. Engellisi var, yaşlısı var, hamilesi
var, fakiri var. O yoksul insan parası yok diye ne yapabilir?
Belediye başkanımız bir alternatif göstersin. Bazı kentlerde
ücretsiz yapmışlar. Umumi tuvalete kimse keyif için gidip
orayı kullanmaz. Üstelik kullanmaktan da çoğunlukla hij-
yen endişesiyle kaçınırlar. Sağlık nedeniyle sık sık tuvalete
gitme ihtiyacı olanlar, evi barkı olmayanlar medeni ihtiyaç-
larını nerede gideriyorlar acaba? Paralı tuvaletlere gidecek
parası yoksa o insanlar nasıl giderecekler bu ihtiyaçlarını?
Bu, netice itibariyle yapılması gereken bir ihtiyaç. İstanbul
gibi bir megakentte trafik tıkanıklığı oluyor, gelirken ge-
cikme olabiliyor. Ben tuvalet cinayeti işlendiğini biliyorum.
'Bozuk param yok' diyor, vermiyor ve orada maalesef bir
can kaybı oldu. Tuvaletler, özellikle umumi tuvaletler ge-
zinti yerleri değil. Kimse keyif için gider mi oraya? Bırakın
onu ihtiyaç için bile çok zor durumda olmayan hijyen en-
dişesiyle umumi tuvaletleri kullanmak istemiyor. O halde
niye ücretsiz değil?" ifadelerini kullandı.

Param yok ne yapacağım? 

Umumi tuvaletlerin ücretsiz olması gerektiğini söyleyen
vatandaşlardan Erdoğan Karadibek, "Yanlış anlamayın,
ben şu anda çok fena sıkışmış durumdayım. Tuvalete gire-
ceğim ama bozuk param yok. Ne yapacağım? Bir de bu-
raya turnike kurmuşlar. Turnikeye atacak param yok, ne
yapacağım o zaman? Yani 1 lira param yok diye ben yan-
dım. Mesela adam prostat, ne yapacak? Parası yok ve

adam tutamıyor. Yaşlı olabilir, çocuğu olabilir, genç olup
parası olmayabilir, bozuk parası olmayabilir. Bence yanlış,
bunu bir an önce düzeltmeleri lazım. Camilerde abdest
alacağım, mecburen ufak abdestimi yapmam gerekiyor.
Ben ona para mı ödeyeceğim? Camilere de turnike kurdu-
lar şu anda" dedi. Tuvaletlerdeki abdest alma bölümlerinin
de ücretli oluğunu belirten Gülay Yavuz ise, "Ücretli ol-
masa daha iyi olur. Halk olarak böyle şeylerin ücretsiz ol-
masını isteriz. Veren oluyor, veremeyen oluyor. 1 lira ama
onu bulamayanlar da var. Abdest alma yeri de ücretli.
Orası da ücretsiz olsa daha iyi olur. Abdest almak için
ücret ödüyorsun" diye konuştu.  DHA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sapanca’da 2 günlük
çalışma kampının ardından, Yalova'ya gitti. Yalova Belediye
Başkanı Vefa Salman ile bir araya gelen İmamoğlu, “Yalova
halkının ve Yalova Belediye Başkan’ımızın yanındayız” dedi

İstanbul Bü-
yükşehir Bele-
diye (İBB)

Başkanı Ekrem İmamoğlu,
hafta sonu mesaisini kur-
maylarıyla birlikte Sapan-
ca'da geçirdi. 2 gün
boyunca kamp yapan İma-
moğlu ve İBB üst yönetimi,
bugüne kadarki çalışmalara
ilişkin durum değerlendir-
mesi yaptı ve önümüzdeki
dönemin projeleri masaya
yatırdı. İmamoğlu, Sapan-
ca’nın ardından rotasını
Yalova’ya çevirdi. İmamoğ-
lu’nun ildeki ilk durağı Ya-
lova Belediyesi oldu.
Başkan Vefa Salman ile bir
araya gelen İmamoğlu,
“Sapanca’da İBB’nin çok
kıymetli yönetici kadrosuyla
2 günlük bir çalışmadan
sonra, değerli dostum, yıl-
lardır bir arada görev ya-

parken çok sık diyalogda
olduğumuz Vefa Salman
Başkan’ımızı ziyaret ettik.
Hem Yalova’yı hem İstan-
bul’u konuşuyoruz. Çünkü
Yalova, aynı zamanda İs-
tanbul’un gözbebeği. Nasıl
iş birlikleri yaparız, bu
kadar yakın iki parçanın ve
yıllarca İstanbul’un bir par-
çası olan Yalova’nın hangi
kısımlarına İstanbul olarak
dokunuruz; onları konuşu-
yoruz. Yalova halkının ve
Yalova Belediye Baş-
kan’ımızın yanındayız”
dedi.

Son derece mutluyum

Yalova’nın eskiden İstan-
bul’a bağlı olduğunu hatır-
latan Yalova Velediye
Başkanı Vefa Salman,
“Bugün de burada sevgili
dostum, değerli Başkan

Sayın Ekrem İmamoğlu’nu
ağırlamaktan –ki bu dünya-
nın en özel mekanında-
ağırlamaktan son derece
mutluyum. Gerek Yalo-
va’nın geleceği üzerine
gerek İstanbul’un geleceği
üzerine çok güzel bir soh-
bet edip fikir alışverişinde
bulunduk. Ekrem Baş-
kan’ın tecrübesinden, ön-
görülerinden ve bana da
tavsiye ettiği yol haritasın-
dan faydalandım” ifadele-
rini kullandı. 

Atatürk’ün 
kıymetli emaneti

Salman’ın ardından söz
alan İmamoğlu, "Benim Ya-
lova anılarım, ailem tarafın-
dan var. İstanbul’a ilk
adımımızı Yalova’dan attık
diyebilirim. Gezimizin en
önemli duraklarından birisi

elbette ki Atatürk’ün kıy-
metli emaneti. Bu güzel evin
bize çok değerli mesajları da
var Belediye Başkanı olarak.
Çevreye dair, bir ağacın da-
lının bile korunması için bir
devlet adamının verdiği o
büyük mesaj; bir evin kaydı-
rılması, doğanın korunması.
Başkanımız güzel bir ek-
leme yaptı; teknolojiyi kul-
lanma becerisiyle
yönlendirmesi, bir evin o ta-
rihte kaydırılarak taşınması
gibi çokça mesajları var.
Sayfalarca yazılabilir. Büyük
Atatürk’ü minnetle anıyo-
ruz. İnşallah hepimiz; ben
İstanbul’da, Başkan’ımız
Yalova’da, hepimiz, ülke-
mizdeki bütün belediye baş-
kanları bu Cumhuriyet’e,
Atatürk’e ve bu güzel mem-
lekete layık bireyler oluruz"
dedi. 

Salman’a 
sahip çıktı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı
Aydın Ağaoğlu ücretli hizmet veren tuva-
letler için, "Tuvalet ihtiyacı kişilerin biyolo-

jik ve medeni ihtiyacıdır. Bunu parayla
satmak düşünülemez” tepkisini gösterdi. 



E konomi bakanımızın bir kaç ay içinde
düzeleceğini söylediği ekonominin 
Suriye cephesine takıldığı şu günlerde

ülkeyi kurtarmaya çalışanların yanında
kentleri kurtarmaya da devam ediyoruz.

Her kentin kendisine has özellikleri ve
güzellikleri sorunlarının olduğu ülkede asıl
kurtuluşun nasıl olacağını da hala çözmüş 
değiliz.

Hükumet ortağı MHP'nin 'ülkücü katili' di-
yerek tepki gösterdiği hükumet ortağına sitem
ettiği şu günlerde yedi milyon oy alan bir par-
tiyi yok sayarak birlikten, beraberlikten bah-

sedip, ülkeyi kurtardığımızı sandığımız gibi
kentleri de kaz yiyerek kurtarmaya devam
ediyoruz..

Asıl kurtuluşun birlik beraberlikten 
geçtiğini söyleyip, bunu gerçek anlamda bir
tık ileriye götüremediğimiz ülkenin içine 
girdiği girdaptan nasıl kurtulacağın da 
düşünemiyoruz.

Memleketim Ardahan'ın vatan toprakla-
rına katılışının 99. Yıl dönümünün kutlandığı
bu günlerde köylerinde ki kazılarla değil Bile-
cik, afyon gibi kentlerden getirdiğimiz kaz-
larla vatanı kurtarmaya çalıştığımız anlayış

gibi bir taraftan S-400 leri alarak diğer
taraftan patriot füzelerini almakla ülkeyi 
kurtarıyoruz..

Savaştayız...

Kendisinin yanıltıldığı bu nedenle hata 
üzerine hata yaptığı ileri sürülen Başkan 
Erdoğan yine bir U dönüşü yaptı.

Dün adına barış süreci denen masaya 

oturduklarına bugün oy alamayınca terörist
diyen dün feto ile işbirliği yaptığını yiğitçe
söyleyen ama Asya Bankın önünden geçenle-
rin içeri atıldığı ülkenin başkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Suriye'de yaşananlara biz dün savaş
dediğimiz için bize kızarken, bugün Suriye'de
yaşananların savaş olduğunu kabul ediyor.

Yine aynı Erdoğan dün okyanus ötesi diye
bağırdıklarına ve 'siz olmasanız da S-400 ler
var' dediği Rusya'nın Suriye deki tutumuna
şok olup yeniden okyanusa açılıp, iki patriot
füze ısmarlarken darbe dedikodularının baş
aktörü askerleri Suriye'ye göndermeye devam
ediyor.

Yani bizim dün dediğimizi bugün kabul
edip savaş var dediği Suriye çıkmazına 

pardon bataklığına iyiden iyiye battığımız şu
günlerde bizim derneklerde kaz ve saz geceleri
ile Ardahan'ı kurtarmaya devam ediyorlar.

Hem de birlik beraberlikten bahsederken
iyiden iyiye bölünerek ve utanmadan barış ve
kardeşlikten bahsederek .

Ülkede ve dünyada olduğu gibi yerelde de
bölünüp parçalanırken.

Ülkenin içine girdiği çıkmazın her an 
yaşanabilecek büyük bir savaşa neden olacağı
korkusuyla patriotlerden ve S-400'lerden daha
hızlı bir yükselişe geçen altın fiyatları ile eko-
nominin de zaten içinde olduğu duraklamada
Ardahan gibi donduğuna da şahit olmaktayız.

Çünkü başkan Erdoğan'ın dediği gibi 
savaş var.

Ekonomik kurtuluş nasıl olur?
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Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

O rman Bakanlığı, 2020 yaz aylarında
çıkacak muhtemel orman yangınla-
rına müdahale için uçak kiralama

ihalesi açtı. Sözcü'nün haberine göre ihale
“açık” usulde planlandı. Bu hem şeffaflık
hem rekabet demekti. İsteyen tüm firma ve
kurumların ihaleye katılmasıyla en iyi fiyat
alınabilecek ve milletin parası çarçur edilme-
miş olacaktı. İhalenin doğal katılımcılarından
biri elbette Türk Hava Kurumu'ydu. 95 yıllık
geçmişiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın
en köklü havacılık kurumlarından biri olan
THK'nın elinde tüm dünyada kullanılan
Bombardier marka CL-215 yangın sön-
dürme uçaklarından 6’sı faal tam 9 tane
vardı. THK, CL-215'lerle ihalenin en güçlü
adayıydı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti
Orman Bakanlığı, öyle bir şartname hazırladı
ki, Türk Hava Kurumu'nun CL-215'lerle iha-
leye başuvuru dahi yapamadı. THK'nın elin-
deki uçakların su taşıma kapasitesi 4 bin 900
litreydi. Teknik Şartname'ye konulan sınır ise
sadece 100 litre fazla, 5 bin litre olarak belir-
lendi.

Yabancı şirketler katıldı

İhale uluslararası şirketlerin katılımıyla 

geçen hafta, Orman Yangınlarıyla Müca-
dele Dairesi Başkanlığı’nın Beştepe’deki
binasında toplandı. Katılımcıların listesi
kamuoyuna açıklanmadı. Ancak Rus-
ya'dan, Kanada'dan katılımcılar olduğu
öğrenildi. Sürpriz bir şekilde hiçbir şirket
teklif vermedi. İhale iptal edildi. İlk bilgi-
lere göre Be-200 uçaklarıyla ihaleyi alma-
larına kesin gözüyle bakılan Ruslar uçak
temin edemedi. Be-200 uçaklarını Cum-
hurbaşkanı Erdoğan Rusya'da beğenmiş,
Bakan Pakdemirli bizzat test etmiş ve
Rus uçaklarının Türkiye’de uçabilmesi
için mevzuat değiştirilmişti. İhalenin
hemen ardından Orman Genel Müdürü
Bekir Karacabey, “Firmalar geldi, teşek-
kür mektubu verdiler. Teklif veren olmadı.
Henüz detaylı görüşemedik ama uçak
temin edememiş olabilirler” dedi.

Tekrar gözden geçireceğiz!

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey,
Türk Hava Kurumu'na ait uçakların du-
rumunu da çok açık bir şekilde kabul etti.
Karacabey, “THK'nın elindeki CL-215
uçakları kapasitesi ve motor durumu ba-
kımından bu ihaledeki teknik şartnameye 

uymuyordu. THK, uçaklarının maksi-
mum kapasitesi 5 bin litrenin altında ol-
duğu için ve yakıt nedeniyle katılamadı”
dedi. Karacabey şöyle devam etti: “Bu
nedenle THK kurumu bu uçaklarla iha-
leye giremedi. Ama biz bunu gözden ge-
çireceğiz, değerlendireceğiz. Zaten
ihaleye erken çıkmamızın nedeni de bu.
Yangın mevsimi gelmeden sonuçlandır-
mak, hazırlıklarımızı tamamlamak istiyo-
ruz. Hazırlıklarımızı yapacağız, en kısa
sürede ihaleye çıkarız diye düşünüyo-
rum.” 

2019'da da THK'ya izin yok

Orman Bakanlığı ile THK arasındaki ge-
rilim geçen yıl su yüzüne çıkmıştı. Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli THK'nın uçak-
larının arızalı olduğunu iddia etmiş,
THK ise 6 uçağın uçuş için hazır olduğu
açıklamıştı. İddiaya göre Bordo Mimar-
lık'a 18 helikopter için uçuş garantisi ve-
rildiği için THK'nın uçuşuna izin
verilmedi ve 500 hektarın üzerinde orman
kül oldu. Bu gelişmelerin ardından THK
yönetimi istifa etmiş ve yerine 3 kişilik
kayyum heyeti atanmıştı. 

Orman Bakanlığı orman yangınlarıyla mücadele için ihale açtı. Öyle bir şartname
hazırlandı ki THK’nın “Ateş Kuşu” adı verilen 9 uçağı ihaleye giremedi. THK’nın
uçakları 4 bin 900 litre kapasiteliydi, ihalede 5 bin litre şartı konuldu
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18 HELİKOPTERE 5 AY 
İÇİN 113 MİLYON LİRA 
Orman Bakanlığı geçtiğimiz yıl
Nisan ayında “açık” usülle değil
“21b-Pazarlık” usülüyle kapalı
kapılar ardında yaptığı ihaleyi
mimarlık şirketine vermişti. Bordo
Mimarlık'a 5 aylık kiralama için tam
113 milyon lira ödendi. Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz
yıl orman yangınlarında uçak
kullanılmasıyla ilgili araştırmaları
sürdürdüklerini açıklamış, “Japon
ve Rus menşeili uçaklar var gele-
cekle ilgili bunları orman envanter-
ine katmayla ilgili çalışmaya da
başladık” demişti. THK CL-215
uçakları bugüne kadar binlerce
orman yangınına başarıyla müda-
hale etti. 2011'de İtalya'ya bu uçak-
larla hizmet verildi. 2016 yılının
sonunda İsrail'de Kudüs dahil, 13
noktada çıkan yangına THK ekibi 3
CL-215 yangın söndürme uçağıyla
müdahale etti. Dönemin İsrail
Cumhurbaşkanı Rivlin ve Başbakan
Netanyahu “Ateş Kuşları” ekibine
teşekkür etti.

EnErji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez, İstanbul'da
düzenlenen 3. Türkiye Enerji ve

Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı. Progra-
mın başında üçüncü sondaj gemisinin müj-
desini veren Dönmez, “Denizdeki petrol
arama faaliyetlerine hız verdik. Bu kapsamda
filomuzu da her geçen gün artırıyoruz. İlk
Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemimizle
başladık. Mili imkanlarımızla filomuza Oruç
Reis katıldı. İki tane de derin deniz arama
sondaj gemisi dahil ettik. İlki 'Fatih', ikincisi
'Yavuz', üçüncüsü de en kısa süre içerisinde
burada olacak. İngiltere'den alıyoruz gemiyi.
Çıkış işlemleri, liman işlemleri için bazı pro-
sedürleri var. Birkaç gün içerisinde seyre baş-
layacak. İki üç hafta içerisinde de Türkiye'de
olacağını söyleyebiliriz. Bu yeni gemi de di-
ğerleri gibi 6'ncı nesil olacak. Uzunca bir sü-
redir ara verdiğimiz Karadeniz'de arama
yapacak. Gemilerimizden bir tanesi Karade-
niz'de sondaja başlayabilir" dedi. Dönmez,
geminin adının ise Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan'a sunulacağını ve denizcilik
alanında önde gelen isimlerin ön planda ola-
cağını söyledi.

Hayallerini yıktık

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden
söz eden Bakan Dönmez, “Doğu Akdeniz'de
iki çeşit ruhsat alanımız var. Birisi Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri
için vermiş olduğu alan. Diğer ruhsat alanı-
mız Türkiye Devletinin Türkiye Petrolleri için
vermiş olduğu alanlar. Adanın kuzeyi ve batı-
sına doğru yer alıyor. Kendi kıta sahanlığımız
içerisinde yer alan bölgelerde araştırma ve
sondaj faaliyetlerimize hız kesmeden devam
ediyoruz. Libya ile deniz yetki mutabakat an-
laşması ile biz doğu Akdeniz'deki yetki alan-
larımızın sınırlarını belirlemiş olduk. Daha
önce bahsettiğim o alanların batısında kalan
kısımda yer alan bölümde netlik yoktu.
Uzunca süre devam eden müzakereler sonu-
cunda, sayın cumhurbaşkanımızın riyase-
tinde geçtiğimiz yılın son ayında mutabakat

zaptı imzalandı. Böylece Türkiye'yi Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Libya'yı
Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz denkle-
minin dışında tutma isteklerini de bir yerde
bozmuş olduk. Bu oyunu bozduk" dedi.

Depolama alanı artırıldı

Doğalgaz depoları hakkında da bilgi veren
Fatih Dönmez, “Silivri'de bir depomuz
vardı. Orası 'da yaklaşık 2.3 milyar metre-
küptü. Gelir gelmez 500 milyon metreküp
ilave ederek, geri gönderme kapasitesini 20
milyon küpten, 20 milyon 500 metreküpe
çıkardık. Diğeri de inşaatı başlamış, henüz
işletmeye geçmemiş olan Aksaray'da ya-
pımı devam eden depolamam projesi. Şu
anda da orada 700 milyon metreküpü de-
polar vaziyetteyiz. Oradaki çalışmalarımız
bittiği zaman 5 milyar 700 metreküp depo-
lama kapasitesine ulaşacağız. Silivri'de 4,6
milyar metreküpe çıkacak. Dolayısıyla 10
milyar metreküplük bir doğalgaz depolama
imkânımız olacak" diye konuştu. DHA

Yüzde 72’si Türkiye’de
"Türkiye, dünya bor rezervleri açısından ol-
dukça zengin bir ülke. Bilinen rezervlerin yüzde
72'si bizi topraklarımızda" diyen Bakan Dön-
mez, "Pazar payımızda yüzde 59-60 civarında.
Geçmişte ham madde ürün olarak satarken
bugün, rafine ürün, işlenmiş ürün olarak sata-
biliyoruz. 2000'li yılların başında rafine ürün
satış içerisinde yüzde 65'ken, şimdi yüzde
97'lere ulaşmış durumdayız. Tabii bu yetmez.
Bu ürünü daha katma değerli bir hale getirip,
nasıl satarız diye düşünmeliyiz. Bu kapsamda
başlattığımız Ar-Ge çalışmaları da netice verdi
Ekim ayında Bor Karbür tesisimizin temelini
attık. İki yıl içerisinde işletmeye geçecek. Yıllık
bin ton üretim kapasitesi olacak. Özellikle sa-
vunma sanayiinde yüksek mukavemet gerekti-
rilen bir o kadar da hafif ürünlerin
geliştirilmesinde, zırhlama teknolojisinde kul-
lanılacak bir madde" ifadelerini kullandı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Filomuza İki tane derin deniz arama sondaj gemisi dahil ettik.
İlki 'Fatih', ikincisi 'Yavuz', üçüncüsü de en kısa süre içerisinde burada olacak. İngiltere'den alıyoruz gemiyi" dedi
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Çin’nin Wuhan kentinde ortaya
çıkan ve 2 bin 592 kişinin haya-
tını kaybetmesine neden olan co-

rona virüs salgını, İran’a kadar gelerek
Türkiye sınırına dayandı. Yetkililer virüsün
Türkiye’ye geç-
memesi için bir
dizi önlemler
aldı. Ticaret Ba-
kanı Ruhsar
Pekcan sosyal
medya hesabı
üzerinden yap-
tığı açıklamada,
corona virüs
salgını nedeniyle
İran'a açılan
sınır kapılarında
İran tarafından
tüm araç, eşya
ve yolcu girişlerinin tedbir amacıyla geçici
olarak durdurulduğunu açıkladı. Türki-
ye'den ihracat ve transit işlemlerin kontrollü
olarak devam ettiğini belirten Pekcan, “İran
üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek
araçların güzergah geçişleri takip edilecektir.
Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen
ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymak-
tadır, gerekli önlemler alınmıştır” ifadelerini
kullandı.

İran ile ithalat ihracat

Türkiye’den İran’a ihraç edilen ürünlerin ba-
şında tütün, bebek bezleri ve hijyenik mallar,
çinko cevherleri, binek otomobilleri, kara ta-
şıtları için aksamlar, lif levha, kağıt, karton
gibi ürünler geliyor. İran’dan ithal edilen
ürünlerin başında da petrol ve petrol ürün-
leri, doğalgaz, işlenmemiş çinko ve alümin-
yum, sentetik lif ipliği geliyor. 2019 yılında
Türkiye’ye gelen İranlı turist sayısı 2,1 mil-
yon kişi oldu. Bu sayı 2017’de 2,5 milyon,
2018’de ise 2 milyon kişi olmuştu. İranlı tu-
ristler Van esnafı için önemli bir gelir kay-
nağı. Kent özellikle yılbaşı gibi özel günlerde
ziyaretçi akınına uğruyor. Çoğu hotel ve
Esnaf da İranlı turistlerin söz konusu ziya-
retlerinden oldukça memnun.

Elzem malzemeler gönderilmeli

Türk, İran Sanayicileri ve İş Adamları Der-
neği (TİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Pe-
rihan Fatih, konu hakkında açıklamalarda
bulundu. Yaşananların olumsuz olduğunu
söyleyen Perihan Fatih, “Maalesef bu durum
ticareti kötü etkileyecek. Kendi firmamızdan
örnek verebilirim. Şu anda gelmesi gereken
TIR’larımız var ancak kapılar kapalı olduğu
için gelemiyor. En azından ilaç ve gıdanın
gitmesi gerekiyor. Elzem malzemeler mut-
laka gönderilmeli” ifadelerini kullandı. 

Ticarete
virüs girdi
Çin'de ortaya çıkan ve İran'a ulaşan
corona virüsü nedeniyle sınır kapıları-
nın kapanması Türkiye'nin İran ile
olan ticaretini de olumsuz etkileyebilir

Perihan
Fatih

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez
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B ir anda sosyal medyanın birinci sırasına 
yerleşen ve günlerdir de haber konusu olan
Atakan, 5 ayda 250 kitap okuyormuş.

Günde yaklaşık 2 kitap demek. Hani şöyle çocuk 
kitabı falan olsa şaşırmayacağım da. Aristo,Kant
deyince duruyor insan bir an. 

Konuşmalarını izlerken ezberlenmiş belki de
ezberletilmiş parça parça cümleler de dikkat çeki-
yor. (Hoş yeni nesil kahir ekseriyette her bir yerden
başka bir cümle alıp sosyal medyada paylaşarak
bilge insan olduğunu sanıyor o da ayrı bir vaka.)
Belli ki çocuk okumayı seviyor, öğrenme eğilimi de
var. Ama bu doğru yönlendirmelerle başarıya ulaşa-
bilir. Aksi takdirde ciddi travmalara sebep olabilir. 

Olay, şu ana kadar öğrendiğimiz kadarı ile şöyle,
Atakan bir kitapçıda kitaplara göz gezdirirken biri-
nin dikkatini çekiyor. Kayıt yapmak suretiyle çocuk
konuşturuluyor. Atakan başlıyor Aristo, Eflatun,
Spinoza… Sonra bakıyor ki kayıt iyi gidiyor,etraf-
taki kitaplara bakarak bunu da okudum, şunu da
okudum diyor. Bu video sosyal medyada paylaşılınca
yayılmaya başlıyor. Ve Atakan”dahi çocuk” mottosu
ile gündemde. 

Planlanmış bir kurgu değilse eğer ki, kurgu olabi-
leceğine dair kanaatim Atakan konuşmaların birin
de  “Tek yol Anarşi “  demesinden dolayı oluştu. Bu
sloganvari cümlenin kimler tarafından çokça kulla-
nıldığı da malumunuzdur. Değilse eğer “çocuk sosyal
medyanın eline düştü” demekten kendimi alamadım

Çocuk kendisine gösterilen ilgiden o kadar hava-
landı ki, ekranlar önünde annesini itip kakmayı dahi
normal görüyor. Hal böyle olunca bu kez de 6- 7
yaşlarındaki hafızlar paylaşıldı, çocuk turist rehber-
leri paylaşıldı,hayata tutunmaya çalışan çocuklar
paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları bir günde 
milyonlarca çocuğun farklı hallerine şahitlik etti. 

Atakan seyirlik malzemeye dönüşürken büyükler
de tebessüm ettiler, güldüler, eğlendiler. Ailesi de ço-
cuğu kontrol edemeyecek duruma gelmiş ne yazık ki.

Peki ne oldu bu 2-3 gün içinde? Bir çocuk sosyal
medyanın eline düştü,bir yığın bir birinden kopuk
cümlelerle “dahi” diye havaya sokuldu. Saçmala-
maya başladı, bencillik duygusu tavan yaptı. O hava
onu savurdu götürdü. Bu savrulmanın içinde hiç
kimseyi görmedi. Ne olup bittiğini dahi anlayamadı.

Şimdi bu çocuğun psikolojik durumu, yaştaşları
ile yaşayacağı sorunları, aile ve toplum içindeki hal
ve hareketlerde yaşayacağı davranış bozuklukları
nasıl çözülecek? 10 yaşında bir çocuktan bir hasta
üretmenin sorumluluğunu kim üstlenecek? O aile
bundan sonra yaşayacağı zorlukları nasıl aşacak? 

Bazı şeyler kimilerine bir eğlence kaynağı 
oluştururken diğer yandan hayatları karartabiliyor.
Lütfen biraz hassasiyet hele de mevzu bahis olan 
çocuklar ise.

Ayrıca bu tarz olayları 1970’li yılların” İndigo
Kristal Çocuklar” hareketinin konuşulmasının 
zemini olarak hazırlanma çabalarını da görelim ve
dikkat edelim.                                                                                                                     

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakim karşısına çıktı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın açtığı davalarda müvekkili Kılıçdaroğlu'nu savunmak için sunduğu delil ve dilek-
çeler nedeniyle yargılanan Çelik, “Dünyanın hiçbir yerinde böylesine bir dava açılamaz” dedi

aK Parti Grup Başkanve-
kili Bülent Turan, Meclis'te
gündeme ilişkin değerlen-

dirmelerde bulundu. Turan, HDP Eş
Genel Başkanı Pervin Buldan'ın
CHP'ye yönelik ittifak sözlerine iliş-
kin, gizli ve örtülü ittifaklarla seç-
meni aldatmanın demokrasilerde
yeri olmadığını bildirdi. Defalarca
CHP ile HDP arasında; 'ittifak var'
dediklerini, ancak bunu inkar ettikle-
rini belirten Turan, "Hatta hakaret
ettiler. Milliyetçi, muhafazakâr ve
ulusalcı seçmeni kaybetmemek için
Kandil ile arasına mesafe koyama-
yan HDP'yle gizli ve örtülü ittifak
yaparsan, gün gelir 'malumun ila-
nı'nı ister senden! 'HDP ile ittifak
yok' diyenler seçmeni aldatmanın
bedelini ödemeyecek mi? 'İttifak yok'
diyenler erdemli bir şekilde hareket
ederek istifa etmeyi düşünüyorlar
mı? 'HDP ile ittifak yok' diyenler, bir
açıklama yapma sorumluluğu gös-
termeyecek mi? Kapalı kapılar ar-
dında yapılan pazarlıkları da
açıklasınlar. HDP’li Buldan, 'çekin-
genliği üzerinizden atın. İttifakı giz-
lemeyelim' diyor. 'Beraber iyi
salladık' ile başlayan flört, maşallah
çok yol almış. Biz deyince inanma-
yan zavallı CHP'liler neredeler?
'Herkes için CHP'yiz' diyorlardı.
Geldikleri yer HDP'nin CHP'si. Bu
açıklamadan sonra CHP'lilerin bıra-
kın Atatürk'ün partisi oldukları id-
dialarını, Baykal'ın bıraktığı parti
oldukları iddialarının dahi kalmadı-
ğını düşünüyoruz" dedi.

CHP'nin başına geçsin

CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıç-
daroğlu'na, 'Eş Başkanlık' çağrısı da
yapan Turan, "Madem 90 yıllık par-
tiyi adeta HDP'ye teslim ettiler, Mart
sonundaki CHP kongresinde Kılıç-
daroğlu'nun yerine Selahattin De-
mirtaş, CHP'ye genel başkan adayı
olsun. Ya da Kılıçdaroğlu 'bırak-

mam' diyorsa, her ikisi de CHP’ye eş
genel başkan olsun. Kılıçdaroğ-
lu'nun yaşı kemale ermiş. Genel Baş-
kanlığını ittifaka açık olduğu partiye
ya da Demirtaş’a bıraksın. Çok daha
açık şeffaf bir  ittifak kurulmuş olur"
diye konuştu.

Çok garip buldum

Osman Kavala'nın Gezi davasında
önce beraat kararı, ardından da FE-
TÖ'den tutuklanmasına ilişkin
Turan, "Osman Kavala, tüm toplum
kesimlerinin yakından takip ettiği
dava haline geldi. Sonuçta beğensek
de beğenmesek de mahkemelerin
verdiği kararlar var. Ben hukukçu

olarak müebbet ile yargılanan bir
dosyanın, üstelik tutuklu olan bir
dosyanın bir anda beraatla karara
bağlanmasını çok garip bulduğumu
söylemek isterim. Müebbet iddiası
olan ve tutuklu olan bir insan, bir
anda beraat ediyorsa büyük bir soru
işareti koyarım oraya. Beraat kara-
rını veren mahkeme her ne kadar
kendi prensipleri içerisinde bir değer-
lendirme yapmışsa, diğer mahkeme
de kendi prensipleri içerisinde bir in-
celeme yapmış ve karar vermiştir"
değerlendirmesini yaptı. Turan, sü-
reci takip edeceklerini, dosyayı ince-
leyen hakim ve savcıların kararlarına
saygı duyacaklarını bildirdi. DHA

CHP-HDP FLORTU
COK YOL ALMIS!

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun avukatı Celal Çelik hak-
kında Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu aleyhinde
Ankara 6. Asliye Hukuk ve İstanbul Ana-
dolu 15. Asliye Hukuk mahkemelerinde aç-
tığı tazminat davalarında sunduğu delil ve
dilekçeler gerekçe gösterilerek, “Cumhur-
başkanına hakaret” ve “görevi kötüye kul-
lanma” suçlarından toplamda 1 yıl 6 aydan
6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk
duruşmaya sanık Celal Çelik ile avukatlı-
ğını üstlenen İstanbul Barosu Başkanı
Mehmet Durakoğlu ile çok sayıda avukatı
katıldı. Duruşmayı izleyenler arasında
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem
Erkek, CHP Grup Başkan Vekilleri Engin
Özkoç, Engin Altay, CHP Milletvekilleri
Mahmut Tanal, Sera Kadıgil, Erdoğan

Toprak, Ali Şeker, Turan Aydoğan, Yüksel
Mansur Kılıç, CHP eski Milletvekili Kadir
Gökmen Öğüt de yer aldı. Kimlik tespiti-
nin ardından savunma yapan Celal Çelik,
"Benim avukat olarak iki dava dosyasında
müvekkilimi temsil ettiğim sırada verdiğim
cevap dilekçesi ile sunduğum kayıtlar ne-
deniyle hakkımda dava açıldı. Dünyanın
hiçbir yerinde böylesine bir dava açılamaz.
Cevap dilekçemde sarf ettiğim sözlerin tü-
mümün arkasındayım. Bir avukatın mü-
vekkilini savunmaması beklenemez.
‘Benim müvekkilim yalan söylüyor. Mü-
vekkilimin sözleri doğru değildir’ demek
durumunda kalacağız anlaşılan. Niye
bunu söylüyorum? İddianame ortada”
ifadelerini kullandı. Savunmasını sürdüren
Çelik “İlginç olan avukatlık görevini de kö-
tüye kullanmışım. Müvekkilimin haklılı-
ğını savunmak ne zamandan beri görevi
kötüye kullanmak?” diye konuştu.

Mesleğimiz yargılanıyor

Celal Çelik’in avukatı Çağlar Çağlayan ise
“Elinizdeki iddianame de mahkemenin
omzuna bir yüktür. Müvekkilimiz iki dilek-
çede yazdığı metinler nedeniyle karşınızda.
Sunduğu deliller ve müvekkilinin sözlerini
açıklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle
karşınızda” diyerek müvekkilinin beraatini
istedi. Çelik’in avukatlarından Doğuşcan
Aydın Aygün ise davanın Anayasa’ya aykırı
olduğunu söyleyerek, müvekkilinin beraa-
tini talep etti. Hukukun birçok ilkesinin ihlal
edildiğini söyleyen Adana Barosu Başkanı
Avukat Veli Küçük, "Meslektaşlarımız sanık
sandalyesine oturtularak, savunma ve mes-
leğimiz yargılanıyor. Vereceğiniz kat hukuk
tarihinde önemli bir yer edecektir” dedi. İs-
tanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu
da “Savunmayı savunmaya geldiğim için
üzgümüm belki de uzun süre sonra savun-
manın savunulması gibi bir davayı izliyo-

ruz. Savunmanın da savunulmasını gerek-
tiren bir dava bizim için çok önemli” ifade-
lerini kullandı.

‘Cezalandırılsın’ dedi

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı
Abdülsamet Aydın ise "Sanık burada hu-
kuki zeminde savunma yapmaktan ziyade
şov yapmıştır. FETÖ’nün siyasi ayağı ile il-
gili çıkarımda bulunmak istiyorsa sanık ve
müvekkilinin aynaya bakması gerek. Sanık
FETÖ’nün sahte şekilde oluşturduğu yargı
ve kamuoyunca ortaya konulan sahte tape-
lerle ilgili savunma yapmıştır. Halihazırda
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca
FETÖ ile ilgili bir davası mevcuttur" diye-
rek Çelik’in cezalandırılmasını istedi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ile avukatlarının
müdahil olarak davaya katılmalarına karar
veren mahkeme heyeti eksikliklerin gideril-
mesi amacıyla duruşmayı erteledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın CHP'ye
yönelik ittifak sözlerine ilişkin, "HDP'li Buldan, 'çekingenliği üzerinizden atın. İttifakı 
gizlemeyelim' diyor. 'Beraber iyi salladık' ile başlayan flört, maşallah çok yol almış" dedi.

Rukiye KARADOĞAN
rukiyekaradogan@mynet.com

İNCE İNCE

Atakan’ı piyasaya sürmek!
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Uçuk zamlar 
yargıya taşındı

ŞuBat ayı başında Avrasya Tüneli Ge-
çisine yapılan yüzde 56’lık zamdan
sonra; İstanbul Büyükşehir Belediyesi

tarafından da İstanbul’daki toplu ulaşım ücretle-
rine yüzde 35’lik zam yapılmıştı. Yapılan bu
zamlara İstanbullular büyük tepki göstermişti.
Zamlara bir tepki de Gelecek Partisi İstanbul İl
Başkanlığından geldi ve zamlar yargıya taşındı.
Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih
Şahin söz konusu zamlara ilişkin yargı yoluna
başvurduklarını açıkladı. 

İstanbullu kaldıramaz

Şahin, Çağlayan Adliyesi önünde partililerle ile
birlikte yaptığı açıklamada, "Açıklanan enflasyon
oranlarının çok üzerinde olan, fahiş ve ölçüsüz
bu zamlar İstanbulluların kaldıramayacağı bir
yüktür. Biz zamlara ilişkin olarak ilk gün de açık-
lama yaparak tepki gösterdik ve bu zamların ya
kaldırılması ya da makul bir orana çekilmesi ge-
rektiğini ifade ettik. Bir süre bekledik; ne Avrasya
Tüneli zammını yapanlar ne de İBB yetkililerin-
den hiçbir geri adım göremedik. Biz de yasal
hakkımızı kullanarak bu zamlar için yargı yoluna
başvurduk. Bu ölçüsüz ve fahiş zamlar hakkani-
yetli değildir. Bu konunun yargı tarafından dü-
zeltileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı. 

Tutarsızlık giderilmeli

Ulaştırma Bakanına seslenen Şahin, "Avrasya
Tüneli’ne yapılan zam ile karşı taraf firma söz-
leşmeyi açıkça ihlal ediyor. Buna karşı Bakanlık
olarak da yasal hakları kullanarak kamu hakkını
korumak zorundasınız. Bu vebaldir, milletin
ahını almayın. İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’na da ayrıca sesleniyorum. Sayın Başkan
seçim dönemi İstanbul’a verdiğiniz ‘zam yapma-
yacağız’ sözünü unutmayın. Zam yaparak, 
İstanbullular üzerinden kazanarak İBB yönetile-
mez. Hemen zamma sarılmak yerine alternatif
gelir kaynakları üretme yolunu tercih etmelisi-
niz” diye konuştu. 

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamuda devrim!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Tek Durak
Hizmet Noktası' uygulaması için pilot çalışmalara
başlanacağını belirterek, "Vatandaşlarımız, farklı
işleri için onlarca kuruma gitmek zorunda 
kalmayacak. Bu, Türkiye'de kamu hizmetlerinin 
vatandaşa sunumunda yeni bir devrimdir" dedi

Bu yılın ilk ‘Dijital Türkiye ve Bürokrasinin
Azaltılması Koordinasyon Toplantısı’,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın

başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında konuşan
Oktay, dün İran’da meydana gelen deprem sonucu
Van’da hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı
ailelerine başsağlığı dilerken, yaralıların da en kısa za-
manda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

53. sıraya yükseldik

Fuat Oktay, ‘Dijital Tür-
kiye ve Bürokrasinin Azal-
tılması’ kapsamında
yürütülen başarılı çalış-
malar sonucu Birleşmiş
Milletler (BM) tarafından
üye ülkelerin e-Devlet ge-
lişmişlik düzeyini belirle-
mek için yapılan
çalışmada, Türkiye’nin
2018 yılı değerlendirme-
sinde, 193 ülke arasında
68’inci sıradan 53’üncü sı-
raya yükseldiğini söyledi.
Oktay, “2019 yılsonu itibarıyla Dijital Türkiye Por-
talı’ndan sunulan hizmet sayımız ise toplam 5 bin
170’e, bunları sunan kurum sayımız 645'e; kullanıcı
sayısı 45 milyona ulaşmıştır. Dijital Türkiye Portalı’na
1 milyar giriş hedefini de aşıp, 2019 yılsonu itibarıyla
toplamda 1 milyar 180 milyon kez giriş yapılmıştır”
dedi. 

7/24 hizmet verilecek
Fuat Oktay, 2020 yılında Dijital Türkiye çalışmaların-
daki temel önceliklerden ilkinin, karar vericilerin ve-
riye dayalı olarak karar almasını sağlayacak, 7/24
verilere erişebileceği raporlama sistemini Dijital Tür-
kiye Portalı’nda hayata geçirmek olacağını kaydetti.
Bu kapsamda Dijital Türkiye hizmetlerinin ve bunları
sunan kurumların performanslarını ölçecek ve rapor-
layacak veriye dayalı performans takip sistemi geliş-
tirdiklerini vurgulayan Oktay, “Dijital Türkiye
Performans Sistemi adını verdiğimiz bu sistemin test-
leri ve pilot çalışmaları tamamlanmış olup, yaygınlaş-
tırılması çalışmaları başlatılmıştır” diye konuştu. 



G ümüşpala Mahallesi'nde, bod-
rum, zemin ile birlikte 7 katlı, 24
daireli Kübra Apartmanı, 17

Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nden et-
kilendi. 1 hafta sonra Bayındırlık ve
İskan Müdürlüğü’nce hazırlanan ra-
porda binanın bodrum katındaki 12 ko-
londa patlamalar olduğu, hasarın 'fazla
tehlikeli' durumda bulunduğu, yapının
bodrum, zemin ile birlikte 7 kat oluş-
tuğu, son iki katın projeye aykırı yapıl-
dığı, ayrıca bazı kirişlerde eğilme ve
kesme çatlaklar gözlemlendiği belirtildi. 

Önüne bariyer koydular

Ağır hasarlı olduğu için yıkılması gere-
ken binada oturanlar Yıldız Teknik Üni-
versitesi'nden uzmanların hazırladığı
güçlendirme çalışmasını tamamladı.
Geçen yılın Nisan ayında Avcılar Beledi-
yesi binayı mühürlerken, bina sakinleri
oturmayı sürdürdü. AFAD, geçen Ağus-
tos ayında 1999 depreminde 'Ağır ha-
sarlı' olduğu gerekçesiyle yıkılması
gereken binayı sorunca bina sakinlerine
tebligat yapıldı ve binayı kısa sürede tah-

liye etti. Binanın boşaltılmasından sonra
atık malzeme toplayıcıları bütün malze-
meleri söküp götürürken hemen karşıda
iş yeri bulunan Ali Şahin’in önerisi ile bi-
nanın önüne 'Kapılı bariyer' önlemi
alındı. Bu konudaki haber üzerine bele-
diye demir bariyerler yerleştirdi.

Bu cenazeyi kaldırın!

Binanın hemen karşısında kafe işleten
Ali Şahin, bu binanın bir an önce yıkıl-
ması gerektiğini belirtirken, “1999’dan
bu yana bu bina sorunlu. Herkes bu bi-
nanın yıkılması konusunda görüş birli-
ğinde. Yarın öbür gün bu bina çökerse
kaç kişinin canına mal olacağı mu-
amma. Silivri depremi Avcılar’ı vurdu.
Bu mahallede üniversitedeki fakültelerin
kapanması ile öğrenci yurtları boşaldı.
Esnaf iş yapamaz oldu. 
Mahallemizdeki bu cenazenin artık kal-
dırılmasını istiyoruz” dedi. Diğer esnaf
Umut Aydın da, boşaltılan binanın ev-
sizler ve madde bağımlılarının uğrak
yeri haline geldiğini, bundan rahatsız 
olduklarını anlattı. DHA

İ nsanı en çabuk ne büyütür? 
Acılar, savaşlar...
Küçük kız çocuğu Mişka dua ederken

dileklerini şöyle sıralıyor; ”Bir kedim, bir
tavşanım olsun, okula gidebileyim. Bir sürü
yiyeceğim olsun. Bir de tek başıma yatabile-
ceğim bir yatağım.”

İyi bir hafta sonu geçirmek istiyor ve film
mi seçemiyorsunuz? Koltuklara yaslanın, ke-
merleri bağlayın filmler benden...

***
2.Dünya savaşı yılları Brüksel’de yıl

1941. Nazi gestapolarının yakalayıp sürgün
ettikleri ailenin kızı yahudi Mashi Defonse-
ca'nın gerçek hayat hikayesinden uyarlanmış
bir film. Anne ve babası başlarına bir şey
gelmesi halinde, kızlarını saklaması ama-
cıyla para karşılığı bir aile anlaşır. Tahmin

edilen gerçekleşir ve Mişka’nın ailesi yakala-
nır. Küçük kızın teslim edildiği aile, para gel-
meyeceği korkusuyla kızı polise teslim
etmeye karar verir. Mişka ailesini aramak
üzere evden gizlice kaçar. Belçika’dan başla-
yıp Ukrayna’ya kadar bütün Avrupa’yı yürü-
yerek dolaşır. Dört yıl sürecek bu zorlu
yolculukta, ormanda kurtlar sayesinde ha-
yatta kalmayı başarır. 

Bu bahsettiğim film, 1992 yılı yapımı. Or-
jinal adı; ”Survivre Avec Les Loups”olan,
”Yaşam Savaşı” olarak türkçeye çevrilmiş
filmin yönetmeni Vera Belmont. 

Guy Bedos, Mathilde Goffart, Michele
Bernier’in oyuncu kadrosunu oluşturduğu
filmi keyifle izleyebilirsiniz.

***
Bugün  kitle psikolojisi ile ilgili iki film

önerim daha var. İzlerken çok
düşünüp, çok şaşıracaksınız.

Almanya yapımı”DIE WELLE(Tehlikeli
Oyun)filminin, 9 ödülü, 9 adaylığı var. Dram-
Gerilim türü filmin yönetmeni Dennis Gan-
sel. Morton Rhue’nin ”The Wave” (Dalga)
adlı kitabından uyarlanmış. 107 dakikalık
filmin konusu; Farklı kültürlerden gelen öğ-
renciler, öğretmenlerinin Otokrasi dersi işle-
yeceği sınıfa kayıt olurlar. Dersler o kadar
ilgi çeker ki, diğer projelere katılmış öğrenci-
ler bile bu sınıfa gelmek isterler. 

Ve ders başlar. Ancak, olayın boyutları bir
süre sonra içinden çıkılmaz bir hal alır.

Diktatörlüğün oluşmasında hangi sosyal
etkenlerin katkısı olur? Yüksek enflasyon, iş-
sizlik oranı, sosyal adaletsizlik diktatörlüğü
getirir mi?

Felsefeci, Gustov Le Bon’un şu sözünü ha-
tırlamanın tam zamanı; ”Örgütlü bir kitleyi
oluşturan bireyler son derece farklı özellikler
sergiler. Kitle içinde tüm duygu düşünceler
tek ve aynı doğruya yönelir. Bilinçli kişilikler
kaybolur. Liderin iddialarını kabul eder ve
kendi karakterine aykırı biçimde davranabi-
lir. Kitlelerin genel karakterini parlamentoda
aynen buluruz. Düşüncelerde basitlik, çabuk
hiddetlenme, telkine yeteneklilik, duygularda
aşırılık, önderlerin güçlü nüfusu.”

***
Sırada yine 1 saat 54 dakika heyecanla

izleyeceğiniz, 2002 Almanya yapımı Gerilim
hatta Sosyolojik de diyebilceğimiz ”Das Ex-
periement” filmi var. Bir deney yapmak
üzere iyi bir ücret karşılığında denekler

aranmaktadır. Bu denekler 2 haftalık sürede,
sahte cezaevine döndürülmüş bir yerde kala-
caklardır. Aralarından bazıları gardiyan, ba-
zıları da mahkum olacaktır. Başvurular
değerlendirilir ve seçimler yapılır. Ancak
deney daha 6.gününde farklı travmalara,
duygusal değişimlere sebep olur.

***
Değişimler kişilikte var olup, örtbas edilen

tarafı belirli zamanlarda mı orataya çıkar?
Üniformaların insanların üzerindeki etkisi
nedir? 

Kitle psikolojisinin insan üzerindeki etkile-
rini izleyeceksiniz bu filmde.

Yönetmen, Oliver Hirschbiegel. Bu film de
Mario Giordano’nun ”Black Box” adlı kita-
bından uyarlama. 

Oyuncular;Moritz Bleibtreu, Christian
Berkel, Oliver Stokowski

Keyifli izlemeler dilerim,
Sevgiyle kalın

Film mi seçemiyorsunuz?
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Gölcük Depremi sırasında Avcılar’da ağır hasarlı olduğu tespit edilen
ve 20 yıl sonra geçen yılın ekim ayında tahliye edilerek mühürlenen
Avcılar'daki bina geçen 4 ay içerisinde henüz yıkılmadı. "Yarın öbür
gün bu bina çökerse kaç kişinin canına mal olacağı muamma" diyen
çevre sakinleri yıkımın bir an evvel yapılmasını istedi

Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK
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MAHALLELİ ŞİKAYET EDİYOR
Boşaltılan binada yıllarca oturduktan sonra hemen
yanındaki binaya taşınan Fatma Demir, “Bazıları kabul
etmese de bu bina gerçekten tehlikeli. Saat 01.00’de
evime dönüyorum. Cadde ile iki bina arasındaki geçit-
ten geçerken bir kadın olarak çok tedirgin oluyorum.
Hemen yanımızdaki binada ateş yakıyorlar, alkol alı-

yorlar. Uyuşturucusu, bağımlısı burada kalıyor. Ben
buradan geçerken biri önüme atlasa, bıçağı bana sap-
lasa, ben bayan olarak kendimi nasıl koruyacağım?
Bunun sorumlusu kim? Bu bina ne olacaksa olsun. 
Yıkılsın artık. Geç kalındı. Birisinin canı yandıktan
sonra mı yapılacak?" diye sordu. 

26 noktada kalite ölçümü
İstanbul'un hava kalitesi İBB'nin 26 farklı noktaya yerleştirdikleri 'Hava Ölçüm İstasyonları' ile anbean ölçülüyor. Yeşil renk hava kalitesinin iyi
olduğunu, sarı hava kalitesinin orta seviyede olduğunu, turuncu hassas, kırmızı sağlıksız, pembe kötü ve bordo tehlikeli olduğunu gösteriyor

istanbul’un en büyük problemle-
rinden biri, hava kirliliği. Sanayi-
leşme, trafik ve pek çok farklı neden

soluduğumuz havanın kalitesini düşürüyor.
Özellikle geçtiğimiz günlerde İstanbul’da
puslu ve kirli bir hava hakimdi. Türkiye’yi et-
kisi altına alan yüksek basınç nedeni ile hava
kalitesi bazı bölgelerde ‘sağlıksız’ denilebile-
cek seviyeye ulaştı. İstanbul’un hava kalitesi-
nin nasıl belirlendiği ise merak uyandıran bir
konu. Hangi bölgelerde hava kalitesinin ne
durumda olduğu, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB)'nin 26 farklı noktaya yerleştirdiği
‘Hava Kalitesi Ölçüm İstasyon’larının hava-
dan aldıkları numunelerden elde edilen veriler
sayesinde ölçülüyor. Hangi bölgede hava kali-
tesinin ne durumda olduğunu ise vatandaşlar,
havakalitesi.ibb.gov.tr sitesinden öğrenebili-
yor.

26 sabit istasyon ile ölçülüyor

İstanbul’da hava kalitesi ölçümünün nasıl ya-
pıldığını İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı
bünyesinde bulunan Çevre Koruma Müdür-
lüğü Çevre Yüksek Mühendisi Bahar Tüncel,
şöyle anlattı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olarak 1995 yılından bu yana İstanbul’da
hava kalitesi ölçümleri yapılıyor. Şu anda bu-
lunduğumuz istasyon Alibeyköy istasyonu.
Toplamda 26 tane istasyon ile İstanbul’da
hava kalitesi ölçümleri gerçekleştiriliyor. Tüm
istasyonlarda otomatik analizörler mevcut.

Partikül madde, konvansiyonel kirleticilerden
gaz kirleticiler dediğimiz kükürt dioksitin,
azotoksitlerin, ozon ve karbonmonoksit
gibi  gaz kirleticilerin ölçümleri yapılıyor. Ci-
hazlar anlık olarak atmosferden hava numu-
nesi alıyor ve hava ortamındaki kirleticileri
ölçümleyebiliyorlar. Ölçüm yapan cihazlar-
dan elde edilen veriler anlık olarak her istas-
yonda bulunan bilgisayar sistemine
aktarılıyor. Tüm istasyonlarının bağlı
olduğu bir de hava izleme merkezimiz
mevcut. Tüm istasyonlardan alınan ve-
riler anlık olarak hava izleme merkezine
geliyor. Veriler her 15 dakikada bir hava
kalitesi izleme merkezindeki veri taba-
nına aktarılıyor.
https://havakalitesi.ibb.gov.tr  sitesin-
den vatandaşlar, soludukları havanın
kalitesini öğrenebiliyorlar. 26 sabit is-
tasyonun yanı sıra 2 tane de mobil hava
kalitesi ölçüm aracımız var. Kurumlar-
dan talep geldiği takdirde bölgedeki
hava kalitesini merak edenler olduğu
zaman bize talepte bulunuyorlar. Mobil
hava kalitesi ölçüm araçlarını oraya in-
tikal ettiriyoruz. Belirli bir periyod bo-
yunca bölgedeki hava kalitesinin
ölçümleri yapılıyor ve sonuçlar da ilgili
kuruma aktarılıyor"

6 farklı renkle gösteriliyor

İstasyonlarda okunan değerlerin belirli

bir indekse tabi tutulduğunu anlatan Tüncel,
“Burada bazı istasyonları yeşil olarak görü-
yorken, bazı istasyonları sarı olarak görebili-
yorsunuz. Yeşil, hava kalitesinin iyi
olduğunun göstergesi, sarı orta seviyede hava
kalitesinin olduğunu gösteriyor. Bunun yanı
sıra turuncu olan istasyonlar da görebiliyor-
sunuz, bu da  hava kalitesinin hassas seviyede
olduğu anlamına geliyor. Hava kalitesinin

kötü olduğu durumlarda renk skalası pembe,
sağlıksız olduğu durumlarda kırmızı ve de
tehlikeli olduğu durumlarda da bordo ile gös-
teriliyor. istasyonun üzerini tıkladığınızda çe-
şitli uyarılar ile de karşılaşıyorsunuz. Mesela
bugün hava kalitesi spor aktiviteleri yapmaya
uygun değil, yaşlı ve çocukların dışarıya çık-
masına uygun değil gibi bazı uyarılar var"
dedi. DHA

100 milyonluk
miras davası!
Deniz Kuvvetleri’nden emekli Tümamiral
Mehmet Kazım Ögel'in eşine kalan 100
milyonluk mirasın devlet hazinesine
aktarılması için yeğeni Mehmet Bülent
Ögel, 4 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

Deniz Kuvvetleri’nden
emekli Tümamiral Meh-
met Kazım Ögel 1991 yı-

lında vefat ettiğinde kendisinden
geriye Suadiye’de 1 köşk, 4 apartman
dairesi ve bankada yaklaşık 20 milyon
lira kaldı.Yaklaşık 100 milyon lirayı
bulan miras, eşi Aliye Sakibe Ögel'e
kalmıştı. Yeğeni Mehmet Bülent
Ögel'in iddiasına göre, 2016 yılında
vefat eden yaşlı kadının yanında çalı-
şanlar cenazesini kaldırmadan önce
baskıyla, korkutarak köşkü ve apart-
man dairelerinin sahte evrak üzerin-
den satışını yaptırdı. Söz konusu
kişiler Aliye Sakibe Ögel’in vefatının
ardından da köşkün içini tamamen
boşalttı.

Suç duyurusunda bulundu

Mehmet Bülent Ögel, 4 yıl önce yen-
gesinin vefat ettiğini kendi çabalarıyla
ve aradan 10 gün geçtikten sonra öğ-
rendi. O dönem mahkemeye başvu-
ran Ögel, yengesinden geriye kalan
eşyalar için ön inceleme istedi. 2017
yılında görevli hakim eşliğinde köşke
girildiğinde ise köşkün talan edildiği,
kullanılabilecek durumda olan hiçbir
eşyanın olmadığı tespit edildi. Tapu
kayıtlarında da köşkün ve 4 apartman
dairesinin tanımadığı kişilerin üzerine
kayıtlı olduğunu öğrenen Ögel, savcı-
lığa giderek daha önce yengesinin ya-
nında çalışan Ayşe G. ile onun evlat
edindiği Aysel K. hakkında suç duyu-
rusunda bulundu. Vefat eden yengesi-
nin geride mirasçı bırakmadığını
dolayısıyla bütün mal varlığının devlet
hazinesine aktarılması gerektiğini söy-
leyen Ögel’in hukuk mahkemesine aç-
tığı dava devam ediyor.

Çocukluğum bu köşkte geçti

Tümamiral Kazım Ögel’in öz yeğeni
Mehmet Bülent Ögel şimdilerde am-
casından kalan mirasın gerçek sahibi
olan devlet hazinesine aktarılması için
hukuki mücadele veriyor. Ögel, “Arka-
mızda gördüğünüz Pembe Köşk,
benim rahmetli amcam Tümamiral
Kazım Ögel ve eşi yengem Sakibe
Ögel’in yaşadığı köşktür. Çocuklu-
ğum, gençliğim ve daha sonraki yılla-
rım akrabam olmaları hasebiyle
burada geçmiştir. Amcam 1991 sene-
sinde rahmetli oldu. Rahmetli olduk-
tan sonra yengem tek başına köşkte
yaşamaya başladı. Yengemle yaptığı-
mız konuşmalarda, bu köşkün ve
yandaki binaların akıbetini sordu-
ğumda, devlete, hayır derneklerine ve
Mehmetçik Vakfı’na bırakacağını söy-
ledi. Ben de bu konuda çok destek
oldum" şeklinde konuştu. DHA

YIKILMASINI MI

Veriler her 15 dakikada bir
hava kalitesi izleme merkezin-
deki veri tabanına aktarılıyor. 



D eprem uzmanı Jeofizik Yüksek
Mühendisi, İTÜ Maden Mühen-
disliği Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Van’da yı-
kıma ve ölüme sebep olan İran’ın Hoy ken-
tindeki depremle ilgili, “Bu büyüklükteki
depremin Türkiye Cumhuriyeti’nde öldü-
rücü olması utanç vericidir. Buradaki halkı-
mızın oturdukları yapılar 3 bin 500 yıl
önceki Hitit dönemindeki yapılardan daha
kötüdür” ifadelerini kullandı. Türkiye’de
beş yıldır 2019-2022 arasının ‘deprem yıl-
ları’ olacağını sürekli yinelediğini söyleyen
Ercan, “Bu depremler ola geliyor. Türkiye
bundan sonra da ardı ardına deprem ha-
berleriyle sarsılacak” dedi.

Boşalma dönemine girdi

Akhisar, Manisa, Sındırgı, Bigadiç, Balıke-
sir arasında gerginliği 15 yıldır izlediklerini,
bu gerginliğin 6 ya da daha büyük bir dep-
remle boşalmasını beklendiğini ve sarsıntı-
ların süreceğini söyleyen Ercan, “Ancak bu

büyüklükte deprem olmadı. Bu aslında Ak-
hisar için çok olumlu bir olay. Türkiye dep-
remlerinde çok az rastladığımız bu
durumda, bölgedeki gerginlik daha küçük
depremlerle boşalıyor. Orta-küçük büyük-
lükteki bu depremler; Balıkesir, Manisa ile
İzmir’de korku yaratıyor.  Şükretsinler ki
M6- M6,5 Richter büyüklüğünde bir dep-
remde olmadı. Buradaki gerginlik boşalma
dönemine girdi. Depremler gün geçtikçe
düşüyor. Deprem odağı da Manisa’ya
doğru kayıyor. Bu durum ikinci olumlu bir
gelişme. Kuzeye doğru gelişmiş olsa, Sın-
dırgı, Bigadiç arasında Simav göçüntü kırı-
ğıyla kesişecekti. Bu kesişmenin yaratacağı
deprem büyüklüğü 6’dan daha büyük
olurdu” diye konuştu. 

İran'da yapılar daha kuvvetli

Hoy depremin İran yerine Başkale köyle-
rinde ölümcül olduğuna dikkat çeken
Ercan, “Bu depremin Richter büyüklüğü
5.9, Mercalli-Cancani yıkım gücü 7 oldu,

yıkımcıl, ayrıca ölümcül (9 kişi) oldu. İl-
ginç olan, aynı deprem İran’da yaklaşık 4-
5 yıkım gücünde duyuldu. Bunun ana
nedeni İran’daki Sosyo- ekonomik koşul-
ların, yapı niteliğinin köylerde bile daha iyi
olmuş olmasıdır. Van’daki deprem ile Ak-
hisar depremin büyüklükleri de aynı olma-
sına karşın yıkım şiddeti, Van’da 7,
Akhisar’da ise 3 oldu. Neden? Bütün so-
runların yanıtı burada yatıyor. Neden aynı
büyüklükteki deprem, Doğu Anadolu’da 7
şiddetinde 9 kişi öldürürken, Akhisar’daki
hiçbir yapı yıkılmıyor, ölen yok. 21. yüzyı-
lın deprem ayıbı; 5,9’luk depremde 9 kişi-
nin ölmüş olmasıdır. Bu büyüklükteki
depremin Türkiye Cumhuriyetinde öldü-
rücü olması utanç vericidir” ifadelerini
kullandı. 

Hitit döneminden kötü

Deprem ölümlerinde dikkatleri sosyo-eko-
nomik koşullara çeken Ercan, “Doğuda,
Van kesiminde, deprem bölgesinde yurt-

taşların aylık geliri 500 TL dolayında.
Oturdukları yapılar ise 3 bin 500 yıl önceki
Hitit dönemindeki yapılardan daha kötü.
Halk yoksulluk içinde yaşıyor. Batı Anado-
lu’da ise betonarme yapılarda oturanların
ortalama aylık geliri 10 bin TL dolayında,
ikisinin arasındaki fark bu. Deprem her
yerde yoksulları öldürür. Deprem ‘takdiri
ilahi’ değildir. Depremde ölmek kader de
değildir. Ölümler rastlantı değildir. Dep-
rem tamamen toplumun geliriyle, ayrıca
ülkenin sosyal devlet olmasıyla ilişkili bir
olaydır.  Amerika’da depremin yıkım eşiği
7,8, kişi başına yıllık düşen geliri ise 69 bin
dolardır. Japonya’da en yoksulun yıllık ge-
liri 39 bin dolardır. Depremin yıkım eşik
değeri 7,7’dir. Türkiye’de ise kişi başına
düşen yıllık gelir 9 bin 500 dolar (aylık
4,500 TL), yıkım eşik değeri de M5,5’tir.
Aynı ülke, aynı yönetim, Doğuda depre-
min öldürücü yıkım eşik değeri M4, Orta
Anadolu’da M5,5, Batı Anadolu’da ise
6,4'tür” açıklamasını yaptı. 
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Buz gibi havada 
Boğaz’a atladılar

Ünlü bazı isimlerin de
aralarında bulunduğu grup
17 haftadır her pazar günü

soğuk, yağmur, kar, kış deme-
den İstanbul Boğazı'nda

denize giriyor. Kendilerine
"Bugün günlerden Pazar

aman değmesin nazar" adını
veren grup dün de buz gibi

soğuk denizde kulaç attı İstanbul'da 5 ay önce yaptıkları
bir sosyal sorumluluk projesine
dikkat çekmek için İstanbul Boğa-

zı'nda denize giren ünlü isimlerin de arala-
rında bulunduğu grup, yüzme etkinliğini her
pazar günü tekrarlıyor. Kışın ortasında,
soğuk havada dün denize atlayan iş insanı
Lütfü Sapmaz, Afrikalı Ali olarak tanınan
radyocu Ali Şentürk, iş insanı Tamer Köse-
oğlu, Organizatör Mustafa Bozkurt, işlet-
meci Mert Güler, işletmeci Taner Acarkaya
ve işletmeci Lütfü Ayan denize girenler ara-
sındaydı. Mert Güler'in Ateş adındaki kurt
köpeği de denize atlayıp yüzerken renkli gö-
rüntüler oluştu. Şair Ahmet Selçuk İlkan,
Türkiye'nin tek Avrupa gol kralı altın ayak-
kabı sahibi eski futbolcu Tanju Çolak, si-
nema oyuncusu Şenol İpek ve sanatçı Oktay
Ertuğrul da denize giren grubun yanında bu-
lunarak coşkuya ortak oldular.

Hava soğuk deniz sıcak 

Afrikalı Ali olarak tanınan radyocu, Ali Şen-
türk "Biz yaz bitimi itibari ile bugün günler-
den Pazar aman değmesin nazar grubu
olarak denize giriyoruz. Hava soğuk deniz
sıcak oluyor diyorlar ama ben buna katılmı-
yorum. Deniz suyu havadan daha da soğuk,
şu an buzlu suya atlamış gibi hisse kapıldık
ama biz bunu alışkanlık haline getirdik şu an
titriyoruz ama her pazar günü İstanbul'da
denize giriyoruz. Sağlıklı olduğu söyleniyor

ve biz bu etkinliği sürdürmeye devam

ediyoruz. Aralık ve Ocak aylarında da denize
girdik ama şu an deniz daha da soğuk, su sı-
caklığı eksi derecelerde" dedi.

Mesajlar vermeye başladık

İş insanı Lütfü Sapmaz "Ekip olarak bugün
bayağı bir zorlandık, çünkü herkesin yorumu
su sıfır derece falan değil eksi 10 derece civarı
bayağı bir buz kestik. Neden giriyoruz? 5 ay
önce başladığımız bu etkinlik fenomen ha-
line geldi. Dostlarımız ve çevremiz bizi takip
etmeye başladı. Biz de bu dikkat çekme ola-
yında mesajlar vermeye başladık. Sosyal so-
rumluluk adına, zaman zaman şehit aileleri

ve gazilere yardımcı olmak adına Şenol İpek
liderliğinde ihtiyaçlarını giderme noktasında
bunu fark eden dostlarımız yardımcı oldular
ve dolayısıyla sosyal sorumluluk hareketine
dönmüş durumda" diye konuştu. Oyuncu
Şenol İpek ise "Su oldukça soğuk, Şubat
ayındayız Ocak ayında da denize girildi.
İnanılmaz soğuk ama boğazın ne kadar
temiz ne kadar güzel olduğunu  İstanbul'un
her açıdan ne kadar iyi olduğunu anlatmaya
çalışıyoruz. Tabii sosyal sorumluluk tarafları
da var bunun. En önemli tarafı da o, etkin-
liğe her yönüyle bir anlam kazandırmaya
çalışıyoruz" dedi. DHA
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Her babayiğidin
harcı değil 

Eski futbolcu Tanju Çolak da "Ben girmek
için hamle yaptım ama son anda vaz-
geçtim çünkü çok soğuktu. Bu havada
denize giren arkadaşlarımı tebrik ediyo-
rum. Bu ekibin içinde bulunmak beni
mutlu ediyor. Şubat ayında denize gir-
mek her babayiğidin harcı değil alkışlı-
yorum" dedi. Şair, Ahmet Selçuk İlkan ise
"Ben grubu haftalardır sosyal medyadan
takip ediyordum. Gerçekten hayranlık
duyuyordum. Bugün davet ettiler ve on-
ları alkışlamak adına geldim. Gerçekten
büyük bir kahramanlık buz gibi su, ben
bu halde bile üşürken onların bu cesare-
tini alkışlıyorum. Hem denizi hem de ya-
şamı sevdirmek adına yaptıklarını
yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Struma faciası
unutulmadı
İkinci Dünya Savaşı yıllarında ülkelerindeki
zulümden kaçan 768 Yahudi'nin bulunduğu
"Struma" adlı geminin, 24 Şubat 1942'de 
Karadeniz'de batırılmasının 78'inci yıldönümü
nedeniyle anma töreni düzenlendi

1942'de yaşanan Struma gemisi olayının
derin bir acı olduğunu ifade İstanbul Vali
Yardımcısı Hülya Kaya, "Türk insanı için

izleri hiçbir zaman silinmeyecek olan bu travma,
İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık günlerinde ve 70
gün süreyle ilgili devletler nezdinde sergilediğimiz
çabaların akim kalışını hatırlatan derin bir acıdır.
Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından, kimlikleri se-
bebiyle, 6 milyonu Yahudi, 11 milyondan fazla insa-
nın öldürüldüğü Holokost, insanlık tarihinde kara
bir lekedir. Bu acı tecrübenin bir daha tekrarlanma-
ması için yerine getirmemiz gereken ödev, yalnızca
hatırlamak değil, tarihten ders çıkarmak ve bunu uy-
gulamaya geçirmektir. Dünyanın her yerinde tehlikeli
bir şekilde yükselişe geçen aşırı akımlar; Antisemi-
tizm, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık,
uluslararası toplumun üzerine düşeni yeteri kadar
yerine getirmediğini gösteren uyarı işaretleridir. Kü-
resel barış ve huzura tehdit oluşturan bu aşırılıklarla
etkin şekilde ve gecikmeksizin mücadele edilmesi ve
uluslararası toplumun işbirliği içinde hareket etmesi
şarttır" diye konuştu. 

Umutlar 1942'de söndü

Törende konuşan Hahambaşılık Vakfı Danışmanı
Metin Delevi, Struma'da hayatını kaybedenlerin ya-
şadıklarını anlattı. "Gelecek günlerin daha da kötü
olacağını gören Romen Yahudileri kendilerine çıkış
yolları arıyordu" diyen Delevi şunları söyledi:
"Amaçları, İstanbul üzerinden Filistin'e ulaşabil-
mekti. 78 yaşında, hayvan taşımacılığı yapmış, en
fazla 200 kişi alabilecek Struma gemisi, bilet ücretle-
rini ödeyebilen 800 kişi için bir umut yolu oldu. 14
saatlik yol 3 günde kat edilerek İstanbul'a varıldı.
Gemi, taşıyabileceğinden çok daha fazla yolcu al-
mıştı, gereksinimler karşılanamıyordu; hava soğuk
ve motorları bozulmuştu. Ancak yolcuları burada
başka bir kötü sürpriz bekliyordu: ne İngiltere ne de
Almanya yolculuğun devamına geçit veriyordu, üste-
lik Romanya da onları geri istemiyordu. 70 günlük
bekleyiş başladı. Yardım çığlıklarına, Kızılay ve İs-
tanbul Yahudileri gıda taşıyarak bir nebze cevap ver-
meye çalıştı. Bunlara henüz 14 yaşında olan babam
da dâhildi. Hala, hissettiği çaresizliği anlatır. Umut-
lar 23 Şubat 1942'de söndü. Motorları çalışmadığı
için gemi römorkörler tarafından Şile açıklarına çeki-
lip bırakıldı. Ertesi sabah, bir Rus denizaltısının tor-
pili geminin, içindeki 768 yolcusuyla birlikte
Karadeniz'in soğuk sularına gömülmesine neden
oldu. Struma'yı batıran Rus SC 213 denizaltısı tek
bir cümleyle faciayı üstlerine duyurdu. 24.2.1942 sa-
bahı korumasız vaziyetteki düşman gemisine rastla-
dık. Gemi 1118 metreden başarıyla torpidolandı ve
batırıldı. Genç subaylar, gemi komutanı ve astsubay-
lar ve torpidoyu ateşleyen kızıl filo denizcileri cesaret
örneği sergilemişlerdir." DHA

DENİZE ÇELENK BIRAKILDI, KARANFİLLER ATILDI
Törenin ardından Struma gemisinde hayatını
kaybedenler anısına Türkiye Hahambaşısı Rav
İsak Haleva dua okudu. Tören denize çelenk 
bırakılması ve karanfillerin atılmasıyla sona erdi.

Çatalca’da temizlik
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’in
talimatları doğrultusunda başlatılan çevre te-
mizlik çalışmaları hızını kesmeden devam edi-

yor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından günlük olarak
yapılan cadde, sokak, meydan süpürme, evsel atık top-
lama ve naklinin yapılması ile geri dönüşümü mümkün
olan atıkların toplanması işlerine ilâve olarak, ilçenin
dört bir yanında çok sayıda ekiple temizlik ve bakım ça-
lışmaları yürütülüyor. Ekipler yapmış oldukları temizlik
çalışmaları kapsamında ot biçme, çöp toplama, yol yı-
kama ve yol süpürme gibi birçok farklı alanda hizmet ve-
riyor. İlçe merkezinde ve mahallelerinde çalışmalar
devam ederken yeşil alanlar yabani otlardan temizlene-
rek, görsel bakımdan daha iyi hale getiriliyor. 
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Çin’in Wuhan ken-
tinde ortaya çıkan
ve 30’u aşkın ülkeye

yayılan corona virüsü can al-
maya devam ediyor. Kum ken-
tinden Ahmed Amiriabadi adlı

bir yetkilinin sözlerini aktaran
İran İşçi Haber Ajansı (ILNA),
şehirde 250’den fazla kişinin
karantina altına alındığını ak-
tardı. İranlı yetkiliye göre; 13
Şubat’tan bu yana corona vi-

rüsü nedeniyle İran’daki ölü
sayısı ise 50. Resmi açıklama-
larda, ilk ölümlü vakanın 19
Şubat’ta görüldüğü belirtil-
mişti. Yetkililer ölü sayısını ise
12 olarak açıkladı.

G üney Kore, İtalya ve İran’da görülen
çok sayıda corona virüsü vakasının ar-
dından hastalığın Çin’de başlayıp yı-

kıcı ve ölümcül etkileri olan küresel çaplı bir
salgına dönüşeceği endişesi giderek artıyor.
Çin’de şimdiye kadar corona virüs yüzünden
hayatını kaybedenlerin geçtiğimiz 24 saat içeri-
sinde 158 kişi artarak 2,619’a yükselirken top-
lam vaka sayısı 79.360 olarak açıklandı.

Vaka sayısı 593

Covid-19 ismi verilen salgında 25 bin 44 kişi-
nin de tedavi edildiği açıklandı. Söz konusu sa-
yılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 158
kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 593 arttı.
Avrupa’da ise Fransız Sağlık Bakanı Olivier
Veran İtalya’da üç kişinin hayatını kaybetmesi
ve toplam vaka sayısının 150’ye ulaşması üze-
rine Avrupalı mevkidaşlarıyla ivedilikle bir
araya geleceğini ve Avrupa’daki olası bir sal-
gınla nasıl mücadele edileceğini görüşeceğini
söyledi. Bakan basın toplantısında “Şu an için
Fransa’da bir salgın durumu yok. Ama sınır
komşumuz İtalya’da yakından takip ettiğimiz
sıkıntılı bir süreç yaşanıyor” dedi.

Seyahat trenleri duraklatıldı

İtalya’da salgından en çok etkilenen şehirler
tecrit edilirken Avrupa’daki en büyük salgının
kontrol altında tutulabilmesi adına çoğunlukla
ülkenin kuzeyindeki başta Venedik Karnavalı
dahil olmak üzere tüm toplantı ve gösteriler
yasaklandı. Avusturya’da iki yolcunun ateşli
hastalık semptomları göstermesinin ardından
yaklaşık dört saat içerisinde Alp Dağları 
güzergahından İtalya’ya seyahat eden trenler
duraklatıldı.
İtalya'da ölü sayısı 4'e yükseldiİtalya’da corona
virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e
yükseldi. İtalyan radyosu RAI, yaşamını yitiren
kişinin ülkenin kuzeyinde yaşadığını aktardı.
Yaşamını yitiren adamın 80’li yaşlarda olduğu
ve hastanede corona virüsü sebebiyle tedavi al-
tında bulunduğu açıklandı. Avrupa Birliği Sağ-

lık Komisyoneri Kriakides, Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün İtalya’da incelemelerde bulunacağını
açıkladı. Kriakides İtalya’da yaşananların en-
dişe yarattığını dile getirdi. Çin’in Hubei bölge-
sindeki Wuhan kentinde corona virüsü tedavisi
gördükten sonra taburcu olan bir Çinli, hasta-
neden çıkarken dezenfekte edildi.

İran'da ölü sayısı 12'ye yükseldi

İki yolcunun ateşlendiği Venedik’ten Münih’e
giden tren ise yolcuların coronavirüs testinde
negatif çıkmasının ardından yola devam
etti.Öte yandan İran tarafından yapılan bir
açıklama, bölgede yaşanan paniği gözler

önüne serdi.
İran, corona vi-
rüsü dolayısıyla
yaşamını yitiren-
lerin sayısının
12’ye çıktığını açık-
ladı. Yetkililer corona
virüsü vakalarının sayı-
sının ise 47’ye çıktığını du-
yurdu.

Bir ülkeye daha yayıldı

Bahreyn bugün yaptığı açıklamada, ülkedeki
ilk corona virüsü vakasının görüldüğünü du-

yurdu.
Güney

Kore’de
ise corona

virüs nede-
niyle hayatını

kaybedenlerin sa-
yısı 7'ye yükselirken top-

lam vaka sayısı 763’e ulaştı.
Yeni vakalardan 115’inin Daegu’daki kiliseyle
ilişkilendirildiği açıklandı.

İran'ın yarı resmi haber
ajansı ILNA, Kum şehrinde

corona virüsü nedeniyle
hayatını kaybedenlerin

sayısının 50'ye yükseldiği
iddiasını gündeme taşıdı

Ölü sayısı 50’ye çıktı

BIR ULKEDE DAHA 
‘CORONA’ ALARMI
Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde çıktıktan haftalar sonra küresel bir salgın haline gelen ve binlerce insanın ölümüne sebep olan corona
virüsü bir ülkede daha tespit edildi. Bahreyn, ülkedeki ilk corona virüsü vakasının görüldüğünü açıkladı. Çin'de 2.592 kişi yaşamını yitirirken
toplam vaka sayısı 77.150'ye çıktı. İran'da ise ölü sayısının 12'ye çıktığını belirtti. İtalya'da ise corona virüsünden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Reuters’ın haberinde Güney Kore’nin en popüler markala-
rından Samsung ve Hyundai’nin çalışanlarının önlem amaçlı
olarak “evden çalışmaya” başladığı açıklandı. Yaklaşık 1500
kişinin çalıştığı Samsung Electronics’in Gumi kentindeki fabri-

kasında corona virüsü tespit edilen bir kişinin ortaya çıkmasının
ardından böyle bir karar alındığı belirtildi.Güney Kore’de salgı-

nın patlak verdiği Daegu’ya çok yakın olduğu belirtilen Gu-
mi’de Hyundai’nin de benzer bir uygulama başlattığı

aktarıldı. Vaka sayılarının artmasının üzerine Türkiye, Ku-
veyt, Irak, Suudi Arabistan ve Afganistan İran’a ve
İran’dan olan seyahatlere kısıtlama getirdi. Reuters

verilerine göre Çin dışında toplamda 29 ülkede
corona virüs vakalarına rastlanırken

20’den fazla kişi hayatını 
kaybetti.

EVDEN 
ÇALIŞIYORLAR

Teröristin babası 
psikiyatri servisinde
Geçen hafta Almanya'nın Hanau kentinde 4'ü Türk olmak üzere 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Tobias
Rathjen ile ilgili bir gelişme yaşandı. Annesini öldürdükten sonra intihar ettiği evde yakalanan
Rathjen'in 72 yaşındaki babası Hans-Gerd Rathjen Giesseen Üniversite Kliğini'ne gönderildi

HAnAu kentinde 10 kişiyi öldü-
ren Tobias Rathjen’in evinden
sağ çıkan tek kişi olan ve elleri ar-

kadan kelepçelenip gözaltına alınan babası
Hans-Gerd Rathjen (72), ağır psikiyatrik
vaka olarak Giessen Üniversite Kliniği’ne gö-
türüldü.

Cinayetle ilgisi yok

Gözaltına alındığında yüzünde donuk bir
ifade olan, boş boş bakan babanın, cinayet-
lerle ilgisi bulunmuyor. Cinayetleri teşvik ya
da azmettirdiği konusunda, konuşmadığı
için bir bulgu henüz elde edilemedi. Alman-
ya’nın çok okunan gazetelerinden Bild,
Hans-Gerd Rathjen’in kelepçelenmiş fotoğ-
rafını paylaştı.

Tanık muamelesi görüyor

Savcılık, “Şu anda tanık muamelesi görü-
yor” açıklamasını yaptı. Ancak babanın, oğ-
lunun cinayet planlarını bilip bilmediği,
evdeki sakat annesinin ölümüne yardım edip
etmediği ya da oğlu annesini öldürürken,
onu bir şekilde yardım edip etmediği bilinmi-
yor. Cinayete asli değil de, ikinci derecede fail
olarak katılmasının derecesi daha sonra an-
laşılacak. Öte yandan, katilin yüzünün tanın-

mayacak derecede dağılmış olmasıyla ilgili
iddialara da bir yanıt gelebilmiş değil. Baba-
nın Giessen’deki Vitos- Psikiyatri bölü-
münde, ağır travma nedeniyle tedavi
göreceği ve ardından yeniden Asayiş Dairesi
tarafından sorgulanacağı açıklandı.

Bu arada, Alman Yeşiller Partisi, babanın
parti üyesi olmadığını, kendi listelerinden de
belediye meclisi seçimlerine girmediğini du-
yurdu. Babanın 2011 seçimlerinde, bağımsız
olarak seçimlere girdiği ancak seçilemediği
belirtildi.

malezya Başbakanı 

mahathir
istifa etti

Malezya Başbakanı 
Mahathir Muhammed istifa
dilekçesini Kral'a sundu. 94
yaşındaki Mahattir'in istifası
ülkede şok etkisi yarattı

dünyAnın en yaşlı başba-
kanı olan Mahathir Mu-
hammed, 2018 yılında

iktidara gelmişti. Mahattir o dönemdeki
sürpriz zaferiyle multi-milyar dolarlık
yolsuzluğa karışan Necip Rezak’i koltu-
ğundan etmişti.

İstifa dilkeçesini sundu

Mahathir’in sürpriz istifası, halefi ol-
ması beklenen Enver İbrahim’i dışarıda
bırakan bir koalisyon kurabileceği söy-
lentilerinin ardından geldi. Başbakan-
lık’tan yapılan açıklamada, istifa
dilekçesini Kral’a sunduğu belirtilirken,
başka bir ayrıntıya ise yer verilmedi.

Yerine kimin geleceği belli değil

Yeni başbakanın kim olacağı ya da yeni
seçim kararı alınıp alınmayacağı henüz
netleşmiş değil. Mahathir Muhammed,
liderliğini üstlendiği siyasi parti Ber-
satu’dan da istifa etti.

Irkçı saldırılar

DevAm 
eDİyor

Heilbronn kentinde, Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği Genel Sekreteri 
Abdurrahman Atasoy’un evine kurusıkı
tabancayla saldırı düzenlendi. Olay
sonrası telefonla aranan Alman polisi,
"Tek işimiz siz değilsiniz" diyerek, olay
yerine gelmedi

AlmAnyA’dA Hanau'daki
10 kişinin öldürülmesiyle
başlayan ırkçı saldırılar

dalga dalga yayılıyor. Önceki gün Stutt-
gart'ta yine bir ‘nargile bar’ yakıldı. Türk
camilerine bomba tehditleri gelmeye
başladı. Cumartesi gecesi ise Heilbronn
kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Bir-
liği Genel Sekreteri Abdurrahman Ata-
soy'un evine kurusıkı silahla saldırı
düzenlendi. Olay sonrası telefonla ara-
nan Alman polisi, “Tek işimiz siz değil-
siniz” diyerek, olay yerine gelmedi.

Mermi çekirdekleri bulundu

Abdurrahman Atasoy, yaptığı açıkla-
mada olayı doğruladı ve polisin tüm
çağrılarına karşın olay yerine gelmedi-
ğini yazdı. Atasoy, “Cumartesiyi pazara
bağlayan gece, evimizin önünde silah
sesleri duyduk. Evin giriş kapısında 5
adet mermi çekirdeği vardı. Polisi aradı-
ğımızda bize, ‘sizin gibi bir sürü işimiz
var, ilk değilsiniz, beklemek zorundası-
nız’ dediler. Ancak pazar sabahı bir
polis ekibi geldi ve olayı incelemeye aldı.
Biz burada, Diyanet'in genel sekreteri
olarak, vatandaşla yetkili makamlar ara-
sında köprüyüz. Vatandaşımız ya da ku-
rumlarımızın endişe içinde yaşamasını
istemiyoruz” dedi. Öte yandan Alman-
ya'nın birçok bölgesinde Türk camile-
rine saldırılar düzenlendi. Bazı
camilerin camları kırıldı, bazılarına da
işaretler konuldu. Yaşanan bu saldırılar
sonrası polisin duyarsızlığı ise Türkler'i
derinden yaraladı.

ABD Kıbrıs’a 
yığınak yapıyor

ABD'nin Güney Kıbrıs'taki Baf kentin-
deki hava üssüne asker yığması böl-
gede yeni bir tartışmayı da

beraberinde getirdi. ABD'nin her gün askeri tatbi-
kat yapması kafaları karıştırırken, Rum medyası,
"Amerikan komandolarının ne işi var" sorusuna
cevap aaradı. Haberlere göre, ABD’li askerler
Acemi Kampı’nı kullanıyor. Anarida’daki Acemi
Kampı ile Andreas Papandreu arasındaki ulaşım
ise Chinook helikopterleriyle sağlanıyor. ABD’liler
bölgede gizli olarak da tatbikatlar yapıyor. An-
dreas Papandreu Hava Üssü’nde 2 adet Apache,
5 adet Black Hawk ve 5 adet Chinook tipi helikop-
ter, 2 adet C-130 tipi nakliye uçağı, 6 adet zırhlı
personel taşıyıcı araç ve Rum Milli Muhafız Ordu-
su’nun Anarida’daki Eğitim Kampı’nda ise 380
ABD askeri bulunuyor.
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Klasik Kare
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İ BB şirketi Şehir Hatları A.Ş.'nin vapur-
lardaki müzik kalitesini artırmak ama-
cıyla başlattığı yarışmanın ikinci

etabına geçildi. Şehir Hatları , vapurlarda
daha kaliteli müzik yapılması ve standart
getirilmesi amacıyla sokak müzisyenlerine
çağrıda bulunmuştu. Trompet, gitar, kanun
ve perküsyon sanatçılarının da aralarında
bulunduğu Beyaz Masa'ya kayıtlı 31 ‘vapur
müzisyeni adayı’ ilk seçmeler için geçen
hafta salı günü jüri karşısındaydı. Yarışma-
nın ikinci etabı, bugün Kadıköy’deki Emi-
nönü Vapur İskelesi'nde bulunan eğitim
salonunda yapıldı. Bu etapta halihazırda
vapur müzisyenleri havuzunda yer alan 82
müzisyen, 4 kişiden oluşan jürinin karşısına
çıktı. Jüri üyesi olarak değerlendirmeleri
Şehir Hatları A.Ş. İdari ve Sosyal İşler So-
rumlusu ve Vapur Müzisyenleri Koordina-
törü Tunç Baydar, Üsküdar Üniversitesi
öğretim görevlisi Nazım Çınar, müzisyen ve
akademisyen Yusuf Çetin ve gitarist Tümer
Uluçınar yaptı.

Vapur müzisyenleri dünyada tek

Şehir Hatları A.Ş. İdari ve Sosyal İşler So-
rumlusu ve Vapur Müzisyenleri Koordina-
törü Tunç Baydar, "Biz 2016 yılından
itibaren Şehir Hatları’nda vapur müzisyen-
liği uygulamasına başladık. O günden bu
güne çok yol kat edildi. En önemli özellik-
lerden bir tanesi iyi bir müzik yapmak. Biz
buradaki arkadaşlarımızın enstrüman çal-
maları ve okumalarına istinaden görüşme
ve mülakat neticesinde uygun gördüğümüz
müzisyenleri vapura çağırıyoruz ve çalıştır-
maya başlıyoruz. Bugünkü seçmemiz,
kendi müzisyenlerimizin içerisinde tekrar
bir güncelleme diyebiliriz. Kendi müzisyen-
lerimizden kendisini çok geliştiremeyen ve
vapurdaki yolcularımızın bize yaptığı geri
dönüşlerden kaynaklı yeni müzisyenler ol-
ması düşüncesiyle böyle bir güncelleme
yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Metrolarda müzisyenler var

"Müzisyen her zaman müzisyendir, bu ayrı
bir konu. Fakat farklı mecralarda müzikler
yapılıyor" diyen Baydar, "Sokak müzisyen-
leri var, metrolarda müzisyenler var. Vapur
müzisyenlerinin bu konudaki ufak ayrımı

şu, biz 15 dakika boyunca yolcularımıza
konser veriyoruz. Yolcularımıza konser ta-
dında yolculuk yaptırıyoruz. Bunun en
büyük farkı vapur müzisyenlerinin dünyada
tek olmaları. Şehrin içerisinden bir deniz
geçiyor ve bir ulaşım sektörü var. Bu ulaşım
sektöründe de müzik yapan tek insanlar bu
arkadaşlar. Yeni müzisyen alım mülakatla-
rımız mart ayına kadar devam edecek.
Mart ayından sonrada uzun bir süre mü-
zisyen almayı planlamıyoruz" açıklamasını
yaptı. 

Kendimi ifade etme şekli

Seçmelere gelen Hilal Nalbant, "Vapur mü-
zisyenliği benim için kendimi ifade etme
şekli diyebilirim. Vapurda olması benim için
bir ayrıcalık, çünkü denizi çok seviyorum ve
aynı zamanda İstanbul’un en değerli kıy-
metlerinden birisinin deniz ile vapur yolcu-
lukları olduğunu düşünüyorum. Bu
nedenle orada bir de şarkı söylemek, yani
sanat yapmak benim için çok ayrıcalıklı bir
şey. Biz bu işe ilk başladığımızda izinsizdik
ve biraz kural ihlalleri yapıyorduk. Fakat
sonradan yapılan düzenleme ile her şey çok
daha tatlıya bağlandı. Ben 4-5 yıldır vapur
müzisyenliği yapıyorum. Bir süredir de
izinli şekilde vapur müzisyenliği yapmaya
devam ediyorum. Bugün de bir önemli sı-
navımız var, Daha doğrusu vapur müzis-
yenleri elemesi var. İçeride şu anda
hocalarımız var, bizleri sınayacaklar. Amaç
bu işin kalitesini arttırmak. Umarım bun-
dan sonraki süreçte de devam ederim" dedi.

Deniz üstünde müzik yapıyorum

Bir senedir vapur müzisyenliği yapan Meh-
met Derya Bozkurt ise, “Hepimiz burada
toplandık. Bakalım jüri nasıl değerlendirecek.
Denizin üstünde müzik yapmak çok keyifli.
Babam ve annemin babası kaptandı. Birçok
seyahate gittik. Babama ‘baba ben de senin
gibi kaptan mı olacağım’ derdim, ‘hayır
oğlum, sen özgür bir ruhsun’ derdi. Beni mü-
zikle büyüttü. Denizin üstünde müzik yapar-
ken hep o aklıma geliyor. Ben kaptan
olmadım ama denizin üstünde müzik yapı-
yorum. İnsanlarla müziği paylaşmak çok
hoş. Hepimiz için hakkımızda hayırlısı
olsun" diye konuştu. DHA
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S evgili okurlar geçtiğimiz haftadan iti-
baren Çatalca Meydan düzenlemesi ilçe
gündemini bir hayli meşgul eder oldu.

Geçen hafta bu konuyla ilgili yazımın ardın-
dan isimleri geçen bazı kişilerden değişik tep-
kiler aldım. Yazıma muhatap olan isimlerden
Mahmut Açar ile yazımda yorumladığım ko-
nular ve Çatalca ile ilgili yaklaşık bir saat bo-
yunca sohbet ettik. Çatalca Belediyesi MHP
Meclis Üyesi Açar Çatalca adına sorumluluk-
ları olduğunu ifade ederek, ilçenin menfaati
olmayan hiç bir çalışma içerisinde olmaya-
caklarını söyledi. Eleştirilerimi bir siyasetçiye
yakışır şekilde olgunlukla karşılayan Açar,
eleştirilerimin birçoğuna da katıldığını ifade
etti. 

Ak Parti Meclis Üyesi Hasan Gökçe ile de
gelişmeleri değerlendirdik. Kendisi Çatalca
Spor'a ait oto parkın satılırken benim sessiz
kaldığımı o süreçte bu gün olduğu gibi tepki
göstermem gerektiğini söyledi. Belli ki Sayın
Gökçe yine ezbere konuşuyor. Yazıma öyle-
sine üstün körü bakmak yerine okuma zah-
metinde bulunsaydı (belli ki okumamış)
benim meydan projesine karşı olmadığımı,
yalnızca projenin doğru anlatılmadığını
açıkça yazmıştım. Sonra bahsettiği dönemler
de aktif gazetecilik yapmıyordum. Ama bah-
settiği Meclis toplantısını hatırlıyorum. O dö-
nemde Çatalca Belediyesi Meclis Üyesi olan
Hasan Gökçe bugün olduğu gibi sessiz kal-
mış, grubuyla birlikte o satışa yalnızca red
oyu kullanmakla yetinmişti. Ve CHP Meclis
Üyesi Hasan Esgar, eleştirilmeyi çok fazla
kaldıramayan bir meclis üyesi 'ben el kaldır-
dım' ifadesi, oysaki yazımda neden konuşma-
dınız sporun içinde insanlarsınız bir iki kelam
etseydiniz varlığınızdan haberdar olsaydık
dedim ve yine aynı şeyi söylüyorum. Neden el
kaldırmadın demiyorum, ben niye konuşmu-
yorsunuz diyorum. Umarım Sayın Hasan Es-
gar'da meclis üyesi olarak ne demek
istediğimi anlamıştır. Öyle Meclis Üyesiyim
demekle olmuyor. Dersinize çalışın, Çatalca
sizden hizmet bekliyor, aldığınız oyların hak-
kını verin diyorum. Eleştirilmek küsülecek bir
şey değildir aslında, farkında olmadığınız ha-
talarınızın başka bir göz tarafından değerlen-
dirilip önünüze koyulmasıdır. Eleştirilere
kulaklarınızı tıkamak ya da alınganlık göste-
rerek gönül koymak yerine kendinize dönüp
eksiklerinizi gözden geçirmeniz size fayda
sağlayacaktır. Neyse zamanla öğreneceksi-
niz... 

Şimdi asıl konuya Meydan Projesine dö-
nersek Çatalca Belediyesi geçmiş dönem baş-
kanı Sayın İ. Fırat Aykut'un sosyal medyada
bir paylaşımı dikkatimi çekti. Yıl 1995
Kasım ayı, Muratbey, İzzettin, Gökçeali'nin
1/5000'lik planları askıya çıkıyor ve uzman
kişilerle bunu halka anlatmak istediklerini
'Yurttaşlık Görevi' başlığıyla halkı bilgilendir-
mek üzere düzenledikleri toplantıya davet
ediyorlar. İşte birlikte Çatalcayız sloganı
budur. Bende diyorum ki meydan düzenleme-
sini, yayalaştırmayı destekliyorum ama bu
ciddi bir proje öyle oldu bittiye getirilmemeli
Çatalca halkıyla detayları paylaşılmalıdır.
Aklımda deli sorular var. Mesela Meydanlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, meydan
altı otopark projesi İBB'nindi. Bu konu İBB
ile görüşülüp ortak bir yol bulundu mu?
Orada Milli Eğitim Bakanlığı’na ait bir Halk
Eğitim Merkezi var. Bunun içinde yarın bir
olağanüstü meclis toplantısı yapıp burayı
almak için Milli Eğitim Bakanlığı’na da
trampa yoluyla bir veya birkaç arsa mı verile-
cek? İmar planlarında spor alanı, konut
alanı, pazar yeri diye geçen alanlar var. Bu-
ralarda imar değişikliğine gidilmeden tüm bu
işler nasıl yapılacak? Pazar yerindeki dük-
kanlar da bir sürü esnaf arkadaş var onların
durumu ne olacak?

Meydanı TOKİ yapacak diyoruz. İsmail İp
döneminde TOKİ ile Dere Sokak, Boyacı Ma

halle ve Manisa Bayır’ı diye adlandırılan böl-
gelerde kentsel dönüşüm yapmak üzere pro-
tokol imzalanmış, Cem Kara döneminde de
ev ev, kapı kapı dolaşılmış, sonra rantabl(kar
sağlayan) olmadığını ileri sürerek bu proje-
den vazgeçilmişti. Çatalca Belediyesi’nin
meclis kayıtları arşivde bulunuyor. Dönemin
Belediye Başkanı Cem Kara'nın meclis top-
lantısında TOKİ tarafından gönderildiğini
söylediği karardan okunanlar' ortaya şu çıkı-
yor TOKİ rant sağlamadığı bir projeye girmi-
yor. Peki TOKİ bu meydan projesinde nasıl
bir rant gördü de bugün bu projeyi yapmak
istiyor. Sevgili okurlar ben tamda bunu
demek istiyorum. Düşünce çok güzel, yapıl-
mak istenen proje çok kıymetli. Ama elle tu-
tulur projenin tüm adımlarının detaylı olarak
ortaya konulduğu, Çatalca Halkı’na sunulan
bir hazırlık çalışması yok. Böylesi büyük pro-
jeler hele bir başlayalım devamı gelir ya da
başlanmış iş bitmiş demektir gibi Atasözle-
riyle yapılmaz. 

Projenin tüm adımlarının üzerine tek tek
çalışılmalı, halkta doğru ve gerçekçi şekilde
bilgilendirilmelidir. Planlanan güzergahta iş
yerleri olan, oradan ekmeğini kazanan insan-
lar var. Yanlış bir adım atmak onları mağdur
etmek anlamına gelebilir ve kusura bakmayın
bunu düşünememişiz demek vatandaşın kay-
bını karşılayamaz. Beklentimiz sadece konu-
şarak değil çözüm odaklı ve planlı
çalışmalarla, gerçekçi somut belgeler ile bir
şeylerin ortaya konulmasıdır. Tekrar söylüyo-
rum, Çatalca'da yaşayan birisi olarak bu il-
çeye en güzel en şık en büyük meydanın
yapılmasını yürekten istiyorum. Şehirler mey-
danlarıyla vardır. Yayalaştırma bir şehrin ay-
nasıdır. Meydanlar bir yerde özgürlüğümüzü
sembolize eder. Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner her zaman eleştirileri dikkate
alan, önemseyen bir belediye başkanı olarak
bu yazdıklarımı mutlaka sağ duyulu tavrıyla
değerlendirip, halkı bilgilendirmek adına ge-
rekli çalışmaları yapacaktır.

Gelişmeyi hedeflemek

Son günlerde gözlemlediğim bir konuyu da
yazmadan geçemeyeceğim; Çatalca’nın geliş-
mesi için neler gerekli gibi konularda sosyal
medya üzerinden kişilerin yazdıkları ihtiyaç-
ları üzülerek okuyorum. Gelişmenin göster-
gesi AVM denilen kapitalist sistemin en etkili
sömürü düzeni olamaz. Gelişimin en önemli
adımları eğitim, kültürel, sanatsal faaliyetler
ve üretim ile olur. Eğer Çatalca AVM lerle,
üzerimize yürüyen binalarla gelişecekse bazı-
larının değişiyle köy Çatalca bırakın köy kal-
sın. İstanbul’un diğer kalabalık ilçelerinden
dönerken Çatalca Tabelasını gördüğüm an
nefes aldığımı ve kalabalığın yarattığı bo-
ğulma hissinden kurtulduğumu hissediyorum.
Çatalca pek çoğumuz için nefes aldığımız,
huzur bulduğumuz, güvende olduğumuzu his-
settiğimiz tek yer. Saydığım bu değerler ina-
nın alış veriş merkezlerindeki mağazaların
vitrinlerine bakmaktan, hamburger ve pata-
tes kızartması yiyip, karton bardaklarda
kahve içmekten çok daha kıymetlidir. Gün
gelip gelişmişliğin dibe vurmuş ilçelerde yaşa-
yanlar gibi köy kahvaltısı yapmak için to-
marla para ödeyeceğimiz doğal mekanlar
aramak istemiyorsak, çocuklarımıza inek,
koyun, keçi göstermek için özel çiftliklerde
ücret karşılığını ödemeye can atarak yaşa-
mak istemiyorsak Çatalca’nın kıymetini bile-
lim. Anlamsız isteklerimizin kölesi olup içine
düşeceğimiz kuyuyu tırnaklarımızla kazmak-
tan vazgeçip, doğal halini muhafaza ederek
gelişmeyi hedeflemek Çatalca gibi doğa hari-
kası bir ilçeye ihanetin önüne geçecektir.

Rantabl meydan
Savaş Atak
KAPSAMA ALANI

savasatak@gmail.com

BOĞAZ’IN 
ORTASINDA
MÜZİK
İki senedir vapur müzisyenliği
yapan Elanur Akbulut da, “Vapur
müzisyenliği benim için çok şey
ifade ediyor. Çünkü vapurda müzik
yaparken, gün içerisinden yanınız-
dan binlerce yolcu geçiyor. Bin-
lerce yolcu, binlerce hikaye demek
ve hepsine hitap etmek, hislerine
dokunmak çok güzel bir şey. Vapur
müzisyenliği çok ayrı bir şey. Bir
akbil karşılığında boğazın orta-
sında müzik yapıyorsunuz. Her-
hangi bir sahne baskısı yok ve
insanlar orada yolculuk yaparken
sizi dinliyorlar. Özellikle müzik din-
lemek için gelmiyorlar oraya ve bu
yüzden o ruh kaybolmuyor. İnsan-
lara iş çıkışında, yorgunluklarında,
okula giderken anlık mutluluklar
yaşatmak çok güzel bir şey. Bizim
için vapur müzisyenliği çok özel,
geri dönüşleri çok güzel oluyor.
Orada şu anda sınav gibi bir şey
var ve bizim de elenme durumumuz
var. Hayırlısı olsun" dedi.

SEÇMELER
DEVAM EDECEK
Beyaz Masa'ya yapılan başvurular
önümüzdeki ay da değerlendirilmeye
devam edecek. 20 yaşın üzerinde,
enstrümanına hakim, konservatuar
mezunu ya da öğrenci olan adaylar
tercih edilecek. Seçmeler tamamla-
nınca Şehir Hatları A.Ş.'nin müzisyen
havuzu yenilenmiş olacak. Vapur
yolcularına müziği hissederek, İstan-
bul’u seyretme fırsatı sunan müzis-
yenler, Şehir Hatları’nın
Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Eminönü,
Kadıköy-Karaköy ve Üsküdar-Emi-
nönü vapurlarında farklı enstrüman-
lar çalıyor ve söylüyor. Şehir
Hatları’nın verdiği özel kimlikleri bu-
lunan müzisyenler, her gün 09.00-
24.00 saatleri arasında müzik
yapıyor. Müzisyenlerin çalacağı hat-
lar, 3 ayda bir değişiyor. Müzisyenler
kurayla belirlenen hatlarda, günde
3’er saat çalıyor ve söylüyorlar. 

82 MUZISYEN
TER DOKTU!

MilanoFashion Week kapsa-
mında 2020/2021 Sonbahar Kış
koleksiyonları, şehrin prestijli

moda merkezi Via Manzoni'de sergilendi. Her
yıl yüzlerce moda otoritesi, sanatçı, medya
mensubu ve moda severin yoğun ilgi göster-
diği etkinliğe 2014'den bu yana Türkiye'de
üretim yapan, Rus tasarımcı Vlasta Kopylova
da sıra dışı bir defileyle katıldı. 21 Şubat
Cuma günü Asil Çağıl koreografisiyle pod-
yuma çıkan dünyaca ünlü modeller, ilgiyle iz-
lendi. Kürk ve deri modasına damga vuran
yeniliklerini sergileyen Vlasta defilesinde, Tür-
kiye’den ünlü manken Chloe Loughnan’ın
yanı sıra, The Best Model of The World'de
Runner up olan Magali Hadji, Ola Zarembe,
Esther Hofman ve Rebecca Hopman gibi ta-
nınmış 30 model yer aldı.

Özgürlük temasını işledi

Defileyle ilgili verilen bilgide koleksiyonlarında
tasarımcının farklı materyaller ve yenilikçi tek-
nolojiler kullanmasına dikkat çekildi. Yeni ko-
leksiyonunda kübist akımın öncülerinden
ünlü Fransız ressam George Braque’dan ve
kuşlardan esinlenerek oluşturduğu özgürlük
temasının işlendiğine vurgu yapıldı. Koleksi-
yonunun büyük bölümünü çift taraflı kulla-
nıma uygun tasarlayan Vlasta’nın Fransa’da
markasına renk kombinasyonuna sahip özel
dokuma kumaşları ürettiği de belirtildi. Tasa-
rımcının defiledeki koleksiyonu ile ilgili şu bil-

giler verildi: Vlasta Kopylova, üretimde kul-
landığı aksesuar ve yardımcı malzemelerin
geri dönüşüme uygunluğuna büyük önem ve-
rirken, defilesinde kullanılan materyallerin de
bu anlayış ile hazırlanmasına büyük önem
verdi. Öte yandan, kürk ve deri konfeksiyon
sektöründe 16 yıllık deneyime sahip olan
Vlasta, dünyaca ünlü birçok tasarım evine ko-
leksiyon hazırlayarak başladığı kariyerine
2014 yılında kurduğu kendi markası Vlasta
Kopylova Design ile devam ediyor”

Ressam Braque’den etkilendi

Farklı bir koleksiyona imza attıkları için defi-
leyi ancak modanın merkezi Milano’da yapa-
bileceklerini söyleyen Vlasta Kopylova,
ressam George Braque’dan esinlenmesini,
“Çok önemli bir ressam. Çok değişik bir şey
yaptı ve çok değişik bir hayat açtı insanlara.
Ondan önce kimse yapmadı, çizmedi, ama o
Picasso’nun yanında kübizmi kurdu ve çok
farklı bir bakışı var onun. Uzun zaman hep
kuşları çizdi” dedi. Küresel iklim değişikliği-
nin, tasarımlarında kullandığı materyallerde
de değişikliğe gitmesine neden olduğunu anla-
tan Kopylova, “Bu sezon hava sıcaklıkları sü-
rekli değişti ve sıcak oldu. Türkiye’de kar
olmadı, İtalya’da olmadı, hiçbir ülkede olmadı
doğru düzgün. O yüzden bu koleksiyonda
yeni bir materyal bulmak istedik ve Fransa’da
bulduk, çok değişik ve geri dönüşümlü bir
kumaş” diye konuştu.

Milano’da moda rüzgarı
Türkiye'de üretim yapan, kürk ve deri moda tasarımcısı Vlasta Kopylova'nın kübist ressam George
Baraque'un kuş figürlerinden esinlenerek hazırladığı 2020/2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu, Mi-
lano'da yoğun ilgi gördü. Defilede Chloe Loughnan başta olmak üzere tanınmış 30 model yer aldı

Klasik severlere iyi haberDünyanın en iyi
orkestralarından

The Royal 
Concertgebouw

Orkestrası üyele-
rinden oluşan 

Camerata Royal
Concertgebouw,
piyanist Behzod
Abduraimov so-
list ve şefliğinde
İş Kuleleri Salo-

nu’nda klasik
müzik dinleyici-
siyle buluşacak

Topluluk, oda müzi-
ğinde fark yaratan orkes-
traların başında geliyor.

Çalacakları repertuvarları seçme ko-
nusunda oldukça özgür bir bakış
açısına sahip olan; konserlerden ve
seyirciden aldıkları ilhamla beslenen
ekip, konserlere ek olarak pek çok al-
büme de imza attı. Birçok radyo ve
televizyon programına konuk olan
topluluk; aralarında Corelli, Mozart,
Mendelssohn ve Ravel gibi besteci-
lerin eserlerine yer verdikleri albüm-
ler çıkardı. Hollanda, ABD, Belarus,
Japonya, Güney Kore, İtalya ve İs-
panya gibi ülkelerde konserler veren
orkestra, son olarak 2014’te İspan-
yol şef Gustavo Gimeno yöneti-
minde Mahler’in 9 numaralı

senfonisinin oda müziği için uyar-
lanmış halinin yer aldığı bir albüm
kaydetti. Eleştirmenlerce perfor-
manslarının “sıcak ve coşkulu” ola-
rak tanımlandığı topluluk; Janine
Jansen, Pekka Kuusisto, Alice Sara
Ott gibi başarılı isimlerle aynı sah-
neyi paylaştı. The Independent’ın
kendi kuşağının en başarılı piyanisti
olarak gösterdiği Behzod Abdurai-
mov, aralarında Münih Filarmoni
Orkestrası, Londra Filarmoni Or-
kestrası, BBC Senfoni Orkestrası ve
Çek Filarmoni Orkestrası gibi orkes-
tralarla; Vladimir Ashkenazy, Valery
Gergiev, Vladimir Jurowsky, Vasily
Petrenko gibi birçok önemli orkestra
şefleri ile çalıştı. Behzod Abdurai-
mov şefliği ve solistliğinde Camerata

Royal Concertgebouw konseri 10
Mart Salı akşamı 20.30’da İş Kule-
leri Salonu’nda gerçekleşecek.
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Milli futbolcu Cengiz Ünder’in for-
masını giydiği Roma sahasında Lec-
ce’yi 4-0 mağlup etti. İtalya Serie
A’nın 25’inci haftasında Milli futbolcu
Cengiz Ünder’in takımı Roma, saha-
sında Lecce’yi konuk etti. Roma

Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan
mücadele ev sahibi ekibin 4-0’lık üs-
tünlüğüyle tamamlandı. Karşılaş-
mada gol perdesini 13’üncü dakikada
Milli futbolcu Cengiz Ünder açtı.
37’nci dakikada Mkhitaryan farkı 2’ye

çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla
sona erdi. Ev sahibi ekip,
69’uncu dakikada Dzeko ve
80’inci dakikada Kolarov’un at-

tığı gollerle mücadeleden 4-0’lık gali-
biyetle ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11’de
başlayan Cengiz Ünder, 1 gol attığı
karşılaşmada 61’inci dakikada yerini
Carles Perez’e bıraktı. DHA

ÜNDerlİ rOMa FarKlı KazaNDı

BiR TARiHi
YOK ETTiLER

Beşiktaş’ın Fransız futbolcusu Kevin N’Koudou, Trabzonspor
maçında puan kaybettiklerine hala inanamadığını belirterek,
“Bu kadar gol pozisyonu yakaladığımız bir maçta bitiricilik
konusunda eksik kaldık. Trabzonspor maçından 
sonra 2 gün uyuyamadım” ifadelerini kullandı
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Süper Lig’in 23. haftasında Fener-
bahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a
3-1 yenildiği karşılaşma sonrası konu-
şan Ozan Tufan, Halil Umut Meler’in
kararlarına tepki gösterdi. Maç sonrası
beIN Sports mikrofonlarına konuşan
Ozan Tufan, Halil Umut Meler’in iyi
niyetli olmadığını savundu.
Sahada futbol oynanmadığını, Halil
Umut Meler’in kararlarının maça
damga vurduğunu belirten Ozan
Tufan “Sezon başından beri Fener-
bahçe’ye çok garip şeyler yapılıyor.
Hoş değil. Futbol iyi bir yere gitmiyor.
Bir tarihi burada yok ettiler” dedi.

Böyle bir şey olabilir mi?

“Burada söylenecek bir şey yok! Ko-
nuşacak birisi varsa o da Halil Umut
Meler” diyen Tufan, “Maç başından
bu yana Serdar Aziz ile bana “Çok iti-
raz ediyorsunuz, sarı kart gösterece-
ğim” diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya,
böyle bir şey olabilir mi ya? Halil
Umut Meler çok sempatik bulduğum
hakem ama buraya başka şeyle gel-
miş! Bir tarihi burada yok ettiler! Fut-
bol yok sahada, Ömer Bayram milli
takımdan arkadaşım diyor ki; hakem
buraya gelirken iyi niyetli gelmemiş,
size de bize de. Bunu Galatasaraylı
oyuncu diyor. TFF gözlemcisi Galata-
saray maç kazandı diye videoya çeki-
yor. Böyle bir şey olabilir mi ya, böyle
bir şey olabilir mi ya? Ben ceza alabili-
rim çok umurumda değil ama konuş-
mak zorundayım. Dudağım kanıyor,
kart yok! Böyle bir şey olabilir mi ya?”
diye sordu. 

Trabzonspor maçı sonrasında Sergen Yalçın'ın
‘Oyunculara gol atmayı öğretemem' şeklin-

deki eleştirisi hakkında yorumu sorulan
Fransız yıldız, “Her oyuncunun farklı karak-
terleri, farklı özellikleri var. Bitiricilik konu-

sunda eksik kaldığımız kesin. Bu
kadar pozisyon bulduğumuz bir
maçı kazanamadıysak, burada

bize düşen bir pay var ve bu so-
rumluluğu almamız gerekiyor.
Daha çok çalışarak bu eksik-
leri kapatabiliriz ve inşallah
bunu hep beraber yaparız”

dedi. Son olarak Beşiktaş'ta,
eski günlerine döneceğini

söyleyen N'Koudou, “Marsilya
günlerinden bu zamana

kadar uzun bir dönem geçti.
Arada zor bir periyot geçirdim.

Oyun ritmini bir türlü yakalaya-
mamıştım, burada bunu yakala-

dım. Takıma yapacağım büyük
katkılar var. Çok çalışıyorum. Gol sa-

yımı ve yaptığım asistlerin sayısını artı-
rırsam, takıma katkım da otomatik olarak

yukarıya doğru çıkacaktır” diyerek sözlerini
tamamladı.

TRABZON MACINDAN TRABZON MACINDAN TRABZON MACINDAN TRABZON MACINDAN TRABZON MACINDAN TRABZON MACINDAN TRABZON MACINDAN TRABZON MACINDAN TRABZON MACINDAN 
BERI UYUMUYORUM
TRABZON MACINDAN 

BİTİRİCİ VURUŞU
YAPAMADIK

B eşiktaş'ın yıldız isimlerinden Kevin
N'Koudou, bu sabah gerçekleşen
antrenman öncesinde basın men-

suplarının sorularını yanıtladı. Hafta so-
nunda oynanan Trabzonspor maçıyla ilgili
konuşarak sözlerine başlayan N'Koudou,
“Trabzonspor'a karşı iyi bir futbol oynadık,
takım halinde çok iyi bir performans ortaya
koyduk. Oynarken de oyundan çok büyük
keyif aldık. Ancak futbol çok acımasız. Son
anlarda bir gol yedik ve 2 puan bıraktık. 2
gündür doğru düzgün uyumuyorum. Maçı
tekrar tekrar izliyorum, neleri yanlış yaptık,
neleri başaramadık bunu anlamaya çalışı-
yorum. Bu kadar üstün oynarken neden ka-
zanamadık ve neden üstünlüğümüzü skora
yansıtamadık, bunu sormamız gerekiyor.
Buradan çıkaracağımız pozitif noktalarda
devam etmemiz gerekiyor. Şimdi önü-
müzde çok önemli bir Alanyaspor maçımız
var. Bu maçı kazanarak bir şekilde yarışa
tutunmamız ve içinde kalmamız gerekiyor”
ifadelerini kullandı.

GERİYE DÜŞMEK YORUCU 

Trabzonspor maçındaki negatif durumlarla
ilgili çıkarımları sorulan Fransız oyuncu,
“Maç kazanmak için gol atmalısınız. Gol
atarken de iyi bir takım savunması yapmak
zorundasınız. İyi takım savunması yapma-
dığınız ve her maçta gol yediğiniz zaman
geriye düşen ve kovalamak zorunda kalan
takım oluyorsunuz. Bu mental olarak ve fi-
ziksel olarak yorucu olabiliyor, bu çok
önemli. Oyunun üçüncü bölgesinde de ya-
kaladığınız fırsatları gole çevirmeniz gereki-
yor. Özellikle takım savunması anlamında
daha sağlam olmalıyız ki, bu pozisyona
düşmeyelim. Maçın başında bir gol yiyor-
sunuz ve sonrasında daha çok efor sarf edi-
yorsunuz. Takım savunmasında daha
sağlam durursak, bu durumlara düşmeyiz”
dedi.

3 PUAN ALMAK ZORUNDAYIZ

Bireysel performansı hakkında da konuşa-
rak sözlerini sürdüren N'Koudou, “Geçmiş
yıllarda, geçmiş sezonlarda kaybettiğim
oyun ritmini burada yakalamaya başladım.

Fırat buldukça yüzde 100'ümü vermeye ça-
lışıyorum. Takıma katkı yapacağım birçok
nokta var. Kalan maçlarda alınacak galibi-
yetlere önemli katkılar yapabilirim. Ben
ofansif oynayan bir oyuncuyum, kanatta
oynayan bir futbolcuyum. Skora katkı
anlamında yapabileceğim daha çok şey
var” diye konuştu. Takımın zirve iddia-
sıyla ilgili de konuşan Fransız yıldız,
“Maç maç bakmamız gerekiyor, şu
anda böyle bir pozisyondayız. Acele
edip yukarıya doğru uzun hedefler
koyacak durumda değiliz. İlk olarak
Alanyaspor maçından 3 puan
almak zorundayız. Yukarıya bak-
mak ve yarışın içinde kalabilmek
için adım adım ilerlememiz gereki-
yor” açıklamasında bulundu.

SERGEN YALÇIN BU 
SEVİYEYİ İYİ BİLİYOR

Teknik direktör değişiminin takıma
neler kattığıyla ilgili soruyu yanıtlayarak
sözlerine devam eden N'Koudou, “Birlikte
oynama anlamında, saha içinde birlikteliği
gösterme anlamında takım olarak daha
doğru işler yapıyoruz. Sergen hoca ile Ab-
dullah hocanın oyun vizyonu daha farklı.
Sergen hoca, Beşiktaş için yaşayan bir ef-
sane. Bunu hepimiz biliyoruz. Farklı bir
oyun aklı ve zekası var. Bu seviyede oyna-
manın ne olduğunu, bu seviyedeki oyuncu
grubundan nelerin beklendiğini çok iyi bili-
yor ve bize de bu doğrultuda tavsiye-
ler veriyor. Onunla çalışmak
çok keyifli. Bu fırsatı kul-
lanıp onun tavsiyele-
rine kulak vererek
sonuçları pozi-
tif noktalara
taşımamız
gereki-
yor”
dedi.

Beşiktaş’ın Fransız futbolcusu Kevin N’Koudou, Trabzonspor
maçında puan kaybettiklerine hala inanamadığını belirterek,
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konusunda eksik kaldık. Trabzonspor maçından 
sonra 2 gün uyuyamadım” ifadelerini kullandı

3 BUÇUK MiLYON 
EUROLUK FiYASKO
3 BUÇUK MiLYON 
EUROLUK FiYASKO
3 BUÇUK MiLYON 
EUROLUK FiYASKO
3 BUÇUK MiLYON 
EUROLUK FiYASKO
3 BUÇUK MiLYON 
EUROLUK FiYASKO
3 BUÇUK MiLYON 
EUROLUK FiYASKO
3 BUÇUK MiLYON 
EUROLUK FiYASKO
3 BUÇUK MiLYON 
EUROLUK FiYASKO
Trabzonspor büyük
umutlarla transfer

ettiği Daniel 
Sturridge'den

beklediği verimi
alamadı. 

Yönetimin ve
teknik heyetlerinin
transferi için büyük

çaba harcadığı
İngiliz oyuncunun
performansı hayal

kırıklığı yaşattı

Süper Lig’in 23. haftasında bordo-mavililerin
deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı
maçta ilk on birde sahaya çıkan Sturridge’nin
isteksiz görüntüsü ve performansı oyuncuya
karşı olan sabırları taşırdı. Büyük umutlarla
transfer edilen ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle
ligde 11 maçta forma giyen İngiliz yıldız, 7
maçta ilk on birde sahaya çıkmasına rağmen
90 dakikayı çıkaramadı ve oyuncu 4 gol, 4 
asistle 526 dakika sahada kaldı.

55 dakika sahada kaldı

Bordo-mavililerin hücum hattına büyük umut-
larla transfer ettiği Daniel Sturridge, Beşiktaş
ve Fenerbahçe ile oynanan maçlarda görev
almasına rağmen etkili olamadı. Fenerbahçe
maçında 24 dakika, Beşiktaş maçında ise 55
dakika sahada kalan oyuncu etkisiz görün-
tüsüyle dikkat çekti. Yıllık 3 milyon 500 bin
Euro garanti ücret ile transfer edilen 30
yaşındaki futbolcunun sağlık problemleri ve
uyum sürecini atlatamamasına, bordo-mavili
taraftarlar da sosyal medya üzerinden
eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe kaptanlarından Ozan
Tufan, kaybettikleri Galatasaray
maçı sonrası hakem Halil Umut
Meler'i sert bir dille eleştirdi
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Ligde 11 maçta
forma giyen İngiliz
yıldız, 7 maçta ilk
on birde sahaya çık-
masına rağmen 90
dakikayı çıkaramadı
ve oyuncu 4 gol, 4 
asistle 526 dakika
sahada kaldı.
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Süper Lig’in 23’üncü haftasındaki derbi mücade-
lesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1
mağlup ederek 20 yıl 2 ay 1 gün sonra Kadıköy
deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar,
Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 22
Aralık 1999'da almıştı. 1999’da da galibiyeti Fatih
Terim elde etmişti, 20 yıl sonra yine o başardı

G alatasaray ayrıca bu galibiyet ile
ligde üst üstte 7’nci galibiyetini
alarak puanını 45’e çıkardı ve lig

sıralamasında 2’nci sıraya yükseldi. Ga-
latasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-
1 mağlup ederek 7369 gün sonra
Kadıköy’de galibiyete uzandı. Sarı-kırmı-
zılılar Kadıköy’deki son galibiyetini 2-
1’lik skor ile 22 Aralık 1999 tarihinde
almıştı. Galatasaray’a söz konusu karşı-
laşmada galibiyeti getiren golleri Hasan
Şaş ve Marcio kaydetmişti.

20 yıl sonra yine o başardı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih
Terim, takımı ile 20 yıl sonra yeniden Ka-
dıköy’de galibiyet sevinci yaşadı. Terim,
Galatasaray’ın 22 Aralık 1999 tarihin-
deki son Fenerbahçe deplasman galibi-
yetini yaşayan hocaydı. 66 yaşındaki
teknik adam, dün akşamki Fenerbahçe
galibiyeti ile Kadıköy deplasmanında
Galatasaray’ın başında çıktığı 12’nci lig
müsabakasında 3’üncü kez kazanmayı
başardı. Fatih Terim’in öğrencileri, söz
konusu 12 karşılaşmada 3 kez galip gel-
meyi başarırken, 5 defa sahadan yenik
ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup
eden Galatasaray, bu sonuçla Kadı-
köy’de 29 lig maçı sonrası 2’den fazla gol
atmayı başardı. Sarı-kırmızılılar Kadı-
köy’de en son 11 Nisan 1993 tarihinde 4-
1 kazandığı mücadelede 4 gollü bir
galibiyet almayı başarmıştı. Galatasaray
söz konusu 29 yılda Kadıköy’de 14 karşı-
laşmada gol atma başarısı gösteremez-
ken, 10 müsabakada 1 gol ve 5
mücadelede ise 2 gol atabilmişti.

11 kez eşitlik bozulmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih
Terim, Fenerbahçe derbisinde aldığı gali-
biyet ile takımı ile birlikte 23'üncü derbi
zaferini elde etti. Tecrübeli teknik adam,
bugüne dek sarı-kırmızılılar ile çıktığı 61
derbi müsabakasında 22 galibiyet yaşar-
ken, 23 kez sahadan beraberlikle ayrıl-
mıştı. Terim'in takımları, 16 defa ise
sahadan mağlup ayrıldı. Terim ayrıca
Galatasaray’ın başında çıktığı 31’inci Fe-
nerbahçe derbisinden zaferle ayrılmayı
başardı. Tecrübeli teknik adam takımı ile
söz konusu 31 müsabakada, 10 galibiyet
elde ederken, 9 mağlubiyet yaşadı, 11 kez
ise sahadan beraberlikle ayrıldı. DHA
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Galatasaray'ın 9 sezon-
dur kalesini koruyan
Uruguaylı kalecisi Fer-
nando Muslera, sarı-
kırmızılı forma ile çıktığı
23'üncü Fenerbahçe der-
bisinde galibiyetle
tanıştı. 33 yaşındaki
file bekçisi, bu gali-
biyetten önce sarı-
lacivertlilere karşı
deplasmanda çıktığı
9 karşılaşmada 
galibiyet sevinci
yaşayamamıştı.
Muslera, söz konusu 

9 karşılaşmada takımı
ile birlikte sahadan 4

kez mağlup ayrılırken, 5
kez de berabere kalmıştı.

KABUS DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de

Süper Lig’in 23’üncü haftasında kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray’a 3-1 mağlup olan ve şampiyonluk yarışında
yara alan Fenerbahçe’de ligin son 3 haftasında oynanan futbol ve alınan sonuçlar, taraftarın da sabrını taşırdı.
Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe,
hem Kadıköy’de rakibine karşı yenilmezlik
serisini devam ettiremedi hem de bir maç
eksiği bulunan lider Trabzonspor’un ve aynı
puandaki Galatasaray'ın 7 puan gerisine
düştü.

2’inci devre iyi başlamıştı

Süper Lig’in ilk yarısını 31 puanla lider
Demir Grup Sivasspor’un 6 puan gerisinde
başlayan Fenerbahçe’de, 2’nci devre iyi baş-
lamıştı. 18’inci haftada Gaziantep FK dep-
lasmanında gelen 2-0 galibiyetin hemen
ardından kendi sahasında şampiyonluk
adaylarından Medipol Başakşehir’i konuk
eden Fenerbahçe, bu mücadeleyi de sezo-
nun en iyi oyunlarından birini oynayarak 2-
0 kazandı. 19’uncu hafta sonunda lider ile
arasındaki puan farkını 4’e indiren sarı-laci-
vertli ekip, 20’nci haftada kritik Trabzons-
por deplasmanına çıktı. Maçın başında
Kruse’nin golüyle öne geçen sarı-lacivertli
ekip, sahadan 2-1 mağlup ayrılsa da oyna-
nan futbol, taraftarı memnun etmiş ve iler-
leyen haftalara daha da umutlu
bakmalarını sağlamıştı.

Son 3 hafta 1 puan

Ligin 21’inci haftasında kendi sahasında Ay-
temiz Alanyaspor’u konuk eden Fenerbahçe,
Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında oy-
nadığı iyi futbolu sahaya yansıtmakta zor-
lanmış ve sahadan 1-1’lik beraberlikle
ayrılmıştı. 22’nci hafta da ise Fenerbahçe,
derbi öncesinde MKE Ankaragücü deplas-
manına mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Bu 

maçta alınacak galibiyetle hem derbi önce-
sinde moral bulmak hem de ligde tekrardan
üst sıralara tırmanmak isteyen sarı-lacivertli
ekipte evdeki hesap çarşıya uymadı. Saha-
dan 2-1 mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe’de
derbi mücadelesi artık daha büyük önem ka-
zandı. Derbiye kritik eksiklerle çıkan Fener-
bahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, sakat
olan Emre Belözoğlu, sarı kart cezası bulu-
nan Luiz Gustavo’nun yerine orta sahada
Tolgay Arslan’a şans verdi. Derbiye oyun
olarak istediği gibi başlayamasa da Fener-
bahçe, 21’inci dakikada Kruse’den bulduğu

penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise
ilk yarım saatte yakaladığı net pozisyonları
değerlendiremedikten sonra 40’ıncı dakikada
Donk’tan bulduğu golle devreye 1-1 eşitlikle
girmeyi başardı. 2’nci yarıda da beklenilen ve
istenilen oyunu sahaya yansıtamayan Fener-
bahçe, pozisyon bulmakta ciddi zorluk çekti.
Bunun aksine ise Galatasaray, sahaya daha
iyi yayılan ve bloklar arasında daha da kom-
pakt bir oyun ortaya koyan taraf görüntü-
sündeydi. Nitekim, sarı-kırmızılı ekip, 80’inci
dakikada Falcao’nun ayağından bulduğu
penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Kalan sürede 

Fenerbahçe, bütün riskleri alsa da 90+7’nci
dakikada Onyekuru’dan gelen gole engel
olamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Hücumda sıkıntı büyük

Son 3 haftada alınan kötü skorların yanında
Fenerbahçe, hem ofansif hem de defansif
anlamda sahaya yansıttığı görüntü ile de ta-
raftarlarının ciddi tepkisini çekmiş durumda.
Üst üste oynanan Aytemiz Alanyaspor,
MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçla-
rında rakip kaleye sadece 3 gol atabilen sarı-
lacivertli ekipte bu gollerin 2’si penaltıdan
gelirken, diğerini ise 90+6’da Ankara dep-
lasmanında Serdar Aziz’den bulmuştu. Öte
yandan Fenerbahçe’de sezona en iyi giren
futbolculardan biri olan Vedat Muriç, son
dört haftada gole hasret kalmış durumda.
Bu dört maçta kaleye 16 şut çeken Kosovalı
oyuncu, skora etki etmeyi başaramadı.

Orta sahada alarm veriyor

Fenerbahçe’de son 3 haftada oynanan kötü
oyunun en önemli sebeplerinden biri ise orta
sahadaki sayısal anlamda eksiklik ve oyun-
cuların formsuzluğu. Aytemiz Alanyaspor
mücadelesinde forma giymeyen Emre Belö-
zoğlu, MKE Ankaragücü karşısında da 2’nci
yarı oyuna girmiş ve sakatlanarak oyundan
çıkmak durumunda kalmıştı. Sezona iyi giriş
yapan ve A Milli Takımı’nda vazgeçilmez
oyuncularından biri olan Ozan Tufan’ın da
yaşadığı form düşüklüğü, Fenerbahçe’nin
oynadığı futbolu etkileyen önemli nedenler-
den bir diğeri. 
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Geçtiğimiz sezon taraftarın büyük desteği ile
göreve gelen ve beklentilerin büyük olduğu
Ersun Yanal, her fırsatta bu sezon şampiyon
olacaklarını dile getirirken taraftara da büyük
umut aşıladı. Sarı-lacivertli taraftarların da
sevgisini ve desteğini arkasına alan Yanal,
2’nci Fenerbahçe döneminde ilk kez tepkiler-
den nasibini aldı. Galatasaray’a karşı oyna-
nan derbi mücadelesinde son düdüğün
çalmasının ardından bir grup Fenerbahçe ta-
raftarı, Ersun Yanal’ı istifaya davet etti. Kadı-
köy’de ezeli rakibi Galatasaray’a karşı 23
maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesinin
ardından kötü futbolunda beraberinde gel-
mesi sonucunda taraftarlar, “Ersun Yanal is-
tifa” tezahüratları ile tecrübeli teknik adama
tepkilerini belli etti.

Trabzon zorlu 
fikstüre giriyor

Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında
Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan 
Trabzonspor, bu maçla birlikte zorlu bir 
fikstüre girecek ve 16 günde 5 maça çıkacak
Süper Lig’de bir maçı eksik olmasına rağmen
zirvede yer alan ve şampiyonluğun en güçlü
adaylarından biri olan, ayrıca Ziraat Türkiye
Kupası’nda da yarı finalde yoluna devam eden
Trabzonspor, Şubat ayının sonu ile Mart’ın 15’i
arası zorlu bir fikstüre girecek. Bordo-mavililer
bu 16 günlük süreçte ikisi deplasmanda top-
lamda 5 maç oynayacak.

Rizespor maçıyla başlıyor

Trabzonspor’un 16 günlük zorlu fikstürü bu
hafta sonu Çaykur Rizespor ile oynayacağı
maçla başlayacak. 29 Şubat Cumartesi günü
sahasında Rizespor’u ağırlayacak olan bordo-
mavililer, 3 Mart’ta Ziraat Türkiye Kupası yarı
final ilk karşılaşmasında sahasında Fener-
bahçe’yi konuk edecek. Daha sonra 7 Mart’ta
deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile kar-
şılaşacak olan bordo-mavililer, deprem nede-
niyle ileri tarihe ertelenen deplasmandaki BTC
Türk Yeni Malatyaspor maçını ise 11 Mart’ta
oynayacak. Trabzonspor, 15 Mart’ta ise  Medi-
pol Başakşehir’i sahasında konuk edecek ve bu
maç ile zorlu fikstürünü tamamlayacak. 

Ömür de sahalara dönüyor

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir,
bu zorlu fikstürde elindeki tüm oyunculardan
faydalanarak yoğun maç döneminde hem sa-
katlık riskini azaltmayı hem de bu süreci alabi-
leceği en yüksek puanlarla tamamlamayı
hedefliyor. Genç teknik adam, sakatlıktan
dönen ve dönecek olan oyunculardan da tam
verim almayı planlarken, özellikle uzun süren
sakatlığının ardından takımla çalışmalara baş-
layan takımın önemli isimlerinden Abdülkadir
Ömür’den de bu süreçte faydalanabilecek. Bu
arada Trabzonspor’un forvet oyuncusu Alexan-
der Sörloth gol yollarında takımını sırtlamaya
devam ediyor. Süper Lig’de 19 gol atan ve ligde
gol krallığı yarışında zirvede yer alan Norveçli
oyuncu, ligde son 7 maçın tamamında ise gol
ve asist üreterek toplamda 12 gole direkt katkı
sağladı.
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

e senyurt Belediyesi Dış İlişkiler
Müdürlüğü ve Birleşmiş Millet-
ler Mülteciler Yüksek Komiser-

liği İstanbul Saha Ofisi Temsilciliği iş
birliğiyle Esenyurt Belediyesi’nde mü-
dürlüklerin göç karşısında yaşadığı
sorunlara çözüm yolları ve mültecile-
rin geçim kaynaklarına erişimi konulu
çalıştay gerçekleşti. Esenyurt Beledi-
yesi’nde düzenlenen çalıştaya Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Birleşmiş Milletler Mülteci-
ler Yüksek Komiserliği İstanbul saha
ofisi temsilcisi Selçuk Şatana, BM

Kıdemli Mülteci Koruma Sorumlusu
Avukat İpek Bengüsu ve belediye
birim müdürleri katıldı. Uyum strate-
jileri ve müdürlüklerin en çok karşı-
laştıkları sorunların ele alındığı
programda, Esenyurt Belediyesi’nin
mülteci, göçmen ve yabancılara yö-
nelik hizmet ve faaliyetlerde atacağı
adımlar üzerine görüşüldü. 

Ben de bir göçmenim

Dünyadaki gelir dağılımı bozukluk-
ları ve adaletsizliğin göçü doğurdu-
ğunu söyleyen Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Göç
çok bileşenli bir iş. Göçün psikoloji-

sini, ekonomisini, sosyolojisini çok iyi
bilmek lazım. Göçün altında plansız-
lık yatmaktadır. Tabii Atatürk bu ko-
nuyu yıllar önce çok güzel analiz
etmiş ve “Yurtta Sulh Cihanda Sulh”
demiştir. Dünyadaki gelir dağılımı
bozuklukları ve adaletsizlik göçü do-
ğurur. Ben de göçmenim, Ardahan
Göle doğumluyum. Buraya gelme-
min altında okumak, daha iyi koşul-
larda yaşamak gibi birçok neden var.
Göç ettikten sonra kendimize yeni bir
yaşam kurmak üzere bir ev yaptık ve
kentin yapısını bozduk. Bunu yapar-
ken sürekli bu bölgedeki yoğunluğu
arttırdık" diye konuştu.

İstanbul Büyük
Şehir Belediyesi Tiyat-

roları, çocukların daha
aktif katılımcı olmalarını sağ-

lamak amacıyla “Çocuk İletişim
Kutularını” hayata geçiriyor. Ço-
cuklara özel olarak tasarlanan ve
Şehir Tiyatroları’nın her sahne-
sinde yer alacak çocuk iletişim
kutusuyla birlikte çocuklar tiyat-
roya dair fikir, öneri ve taleplerini
ifade edebilecekler. Şehir Tiyat-

rolarındaki marangoz atölyele-
rinde kullanılmayan ahşap mal-
zemelerden yapılan iletişim
kutuları ile kent yönetiminin aktif
katılımcısı olarak çocukların fi-
kirlerini duymak, çocuğun sesini
tiyatroda yükseltmek hedefleni-
yor. Şehir Tiyatroları,çocuk ileti-
şim kutularında belirlenen
ihtiyaçlarla çocuk bakış açısını,
çocuk tiyatrolarına ve tiyatro
sahnelerine taşıyacak.

YAKUP TEZCAN
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BeleDiyeDen
ÖZel BakıM

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe sınır-
ları içerisinde ikamet eden ve
temel ihtiyaçlarını karşılamakta
zorlanan vatandaşlara ulaşmaya
devam ediyor. Beylikdüzü Bele-
diyesi Kadın ve Aile Müdür-
lüğü’nün ara vermeden devam
ettirdiği evde öz bakım ve kuaför
uygulamaları ile yüzlerce vatan-
daşın hayatına dokunurken
Şubat ayı içerisinde toplamda
475 kişi kuaför, 149 kişi ise öz
bakım hizmetinden faydalandı.
Gelen başvuruların ardından
sosyal inceleme ile belirlenen va-
tandaşlara belediyenin sunduğu
hizmetlerden faydalanmak iste-
yen vatandaşların ise Kadın Aile
Müdürlüğü’ne müracaat yap-
ması gerekiyor. Yardımlaşma ve
dayanışma ruhunu ilk günden
bu yana sundukları hizmetlerle

pekiştirdiklerini belirten Kadın ve
Aile Hizmetleri Müdürü Muaz-
zez Akbaba, “Şubat ayı içeri-
sinde de her ay olduğu gibi
gerekli incelemeler sonucu belir-
lediğimiz ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza evde öz bakım
hizmetlerimizi ulaştırmaya
devam ettik” ifadelerini
kullandı.  

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Şubat
ayı içerisinde sosyal destek hizmetleri kapsamında; 475
kişiye kuaför, 149 kişiye ise öz bakım hizmeti götürdü

Esenyurt’ta göç karşısında yaşanılan sorunlar ve bu sorunlara çözüm yollarıyla ilgili düzenlenen
çalıştayda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Anadolu coğrafyası iyi bir ev
sahibidir. Ama onların kendi ülkelerin de yaşamlarına devam etmelerine destek olmalıyız" dedi

ANADOLU ÇOK İYİ BİR EV SAHİBİDİR
EsEnyurt’un türkiye’nin en kalabalık
ilçesi olduğunu belirten Başkan Bele-
diye Başkanı Bozkurt, “Meselenin ev
sahipliği yapmak meselesinden farklı
olduğunu bilmemiz lazım. Göçle ilgili
buraya gelen her türlü insanın başımı-
zın üstünde yeri var. Anadolu coğrafyası
iyi bir ev sahibidir. Ama biz ev sahibi
olmak istiyoruz. Ben bireysel olarak sı-
nırların olmaması gerektiğini düşünü-
yorum. Fakat nasıl Avrupa’ya giderken
kurallar varsa bu ülkeye gelen vatan-

daşlarında belirli kurallara uyuması
gerektiğine inanıyorum. Bu ülkedeki in-
sanların çocukların haklarını koruma-
mız lazım. Biz buradaki göçmenlere zor
anlarında yardım eli uzatmalıyız ama
ana hedefte, kendi ülkelerin de yaşam-
larına devam etmelerine destek olmalı-
yız. Onların kendi bölgelerine
gittiklerinde hayatlarından kopmaya-
cak şekilde yaşamalarını sağlamak
boynumuzun borcudur. İlçemizde dev-
letten hiçbir katkı almadan 200 bin

göçmenimize hizmet veriyoruz. Ben
böyle bir çalıştayı düzenleyen ve göçle
ilgili çalışan arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum" şeklinde konuştu.
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