
DEMOKRASİ VURGUSU YAPTI

UNESCO’nun ödülleri sahte çıktı. 
Oysa uyduruk çok ödüller dağıtılmıştı
defalarca.
Tam 44 kelli felli belediye başkanı
“UNESCO’’ tarafından ödül alacağız
diye Fransa’nın başkenti Paris’e gitti.
Ödül dağıtan şirkete yüz binlerce
lira para ödedi.
Törende ödül alan belediye başkan-

ları arasında çoğunlu-
ğuk AK Parti'de. Fakat
Edirne ve Büyükçek-
mece gibi CHP’li 
belediyeler de ödül 
almaya gidenlerden...

Sahte ödüllerine 
UNESCO'yu alet ettiler...

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 3’te

YARIN ÇIKmAYACAĞI ANLAmINA GELmEZ
İran'dan Türkiye'ye getirilen
142 kişi hakkında açıklama

yapan Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, “İran'dan gelen vatandaşla-
rımızı iki merkezde gözlem altına
aldık. Şu anda hastalık ya da ateş
anlamında farklılık bulunmuyor,
herhangi yolcumuzda bir ateş 
durumu yok. Öksürük ve boğaz
ağrısı olan hastalarımız vardı ama
klinik olarak da virüse rastlama-
dık, kötüleşmeye rastlamadık.

Şu ana kadar testlerin pozitif 
çıktığı hiçbir ilimiz olmadı, Co-
rona virüsüne şu ana kadar rast-
lanmadı. Ama yarın olmayacağı
anlamına gelmez” dedi. Bakan
Koca, “Birçok hastanemizde ka-
rantina odalarımızı, yoğun bakım
odalarımızı aktif hale getirdik.
Pozitif çıktığında nerede, nasıl bu
tedavinin sürdürülmesi gerektiğini
bilim kurulunda tartışacağız”
ifadelerini kullandı. 
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Ünlü şarkıcı Yeşim
Salkım, yeni şarkısı

'Katil Uşak'ı hayranlarının
beğenisine sundu. Şarkının
özellikle sözleri oldukça
dikkat çekti. I SAYFA 2
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Galata 
Kulesi’nin işletmesinin İBB'den alınmasıyla

ilgili Ekrem İmamoğlu’yla görüşmeye hazır oldu-
ğunu söyledi. “Bizim başkanla herhangi bir ileti-
şim sıkıntımız yok” diyen Bakan Ersoy, “Kendisi
istediği zaman arayabiliyor. Her
seferinde de kendisine en kısa 
sürede dönüyorum. Sayın Ekrem
İmamoğlu da ne zaman isterse
benden randevu alabilir. Her 
türlü desteği ve fikri de vermeye 
hazırım. Ama basın üzerinden 
konuşmayı doğru bulmuyorum”
ifadelerini kullandı.  I SAYFA 8
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihi 
Kapalıçarşı’da incelemelerde bulundu.

İmamoğlu’nun Kapalıçarşı gezisine, bir vatan-
daşla yaşadığı ulaşım zammı diyaloğu damga
vurdu. Ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zammı 
protesto eden vatandaş, İmamoğlu’na, “3 yıldır
yapılamayan zammı neden yaptınız” diyerek 
bağırdı. İmamoğlu, yurttaşa, “Döviz artıyor,
mazot artıyor, yakıt artıyor, doğalgaz artıyor.
Bunlar bizim elimizde değil. Onlara da tepki 
göster senden istirhamım” yanıtını verdi. I SAYFA 5
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CHP 24’üncü dönem Mersin
Milletvekilli Aytuğ Atıcı, 28-29

Mart’ta yapılacak 37. Olağan Genel
Kurultay’da ‘genel başkan aday adayı’
olduğunu partisinin il binasında 
gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla
duyurdu. Aday adaylığı sürecinde
partililerden destek beklediğini kayde-
den Aytuğ Atıcı, “Türkiye’ye demok-
rasi getirebilmesi için öncelikle
CHP'nin kendi içerisindeki demokrasi
anlayışını daha da üst düzeylere taşı-

malı ve diğer
partilere örnek
olmalı” dedi.
Aday adaylığını
açıklayan Aytuğ
Atıcı’nın CHP
genel başkan
adayı olmak için
64 delegenin 
imzasını alması
gerekiyor. 
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Aytuğ Atıcı aday 
adaylığını açıkladı

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. 

Türkiye’de'de yaşayan Suri-
yeli sayısı 14 Şubat 2020  iti-

barıyla bir önceki aya göre 14 bin 34
kişi artarak, toplam 3 milyon 585 bin
209 kişi oldu. Suriyelilerden 959 bin
413'ü İstanbul'da yaşıyor. 39 ilçede
yaşayan Suriyelilerin sayısı ise her
bölgeye göre ayrılıyor. En fazla Suri-

yeli Esenyurt İlçesi'nde yaşarken, en
az Suriyeli ise Adalar'da bulunuyor.
127 bin 210 Suriyeli'nin yaşadığı
Esenyurt'u Fatih, Bağcılar, Başakşe-
hir ve Sultangazi takip ediyor. En az
Suriyeli'nin yaşadığı ilçeler ise 145 ki-
şiyle Adalar başta olmak üzere, Ça-
talca, Beşiktaş, Bakırköy ve Kadıköy. 
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EN FAZLA SURiYELi 
ESENYURT’TA YAŞIYOR

İstanbul'da yaşayan Suriyeli-
lerin nüfusu, Tunceli, Bayburt,

Ardahan, Kilis, Gümüşhane, Artvin
ve Çankırı'nın toplam nüfusunu ge-
ride bıraktı. Türkiye genelinde yaşa-
yan 3 buçuk milyonu aşkın Suriyeli
ise 18 ilin toplam nüfusundan fazla.
Ayrıca Türkiye'deki Suriyeliler, birçok

devletin nüfusunu da geçmiş du-
rumda. 2011 yılından beri devam
eden iç savaş nedeniyle milyonlarca
Suriyeli, ülke dışına göç etti. Bu Suri-
yelilerden 1 milyonu Avrupa'ya göç
ederken çoğunluğu Orta Doğu'da
kalmayı tercih etti. En fazla Suriyeli
göçmen Türkiye'de bulunuyor.
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miLYONLARCA SURiYELi GÖÇ 
ETmEK ZORUNDA KALDI

SAYFA 4

Atakan’ı medya
maymunu ettiniz

Dilek BOZKURT SAYFA 5

Kıdemli muhbirler
görev başında

Ayhan ONGUN

BU ÖDÜL BÜYÜKÇEKMECELİLERİN

Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün,

Fransa’nın Strazburg’da kentinde 
düzenlenen törende 8. kez “12 Yıldız
Şehir” ödülünü aldı. Akgün, “Avrupa
Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi tarafından sekizinci kez “12
Yıldız Şehri” ödülüne layık görüldük.
Başarının gerçek sahibi Büyükçek-
mece ailemdir” dedi.  I SAYFA 4
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Büyükçekmece’ye
8. kez ödül verildiSuRıYElılER

7 ılE BEdEl!

Resmi 
rakamlara göre

Türkiye'de 
bulunan

3 buçuk milyon
Suriyelinin 

959 bin 413'ü 
İstanbul'da 
yaşıyor. Bu

rakam, Tunceli,
Bayburt, 

Ardahan, Kilis, 
Gümüşhane,

Artvin ve 
Çankırı'nın 

toplam 
nüfusunu geride

bıraktı. 
Türkiye'deki

toplam Suriyeli 
nüfusu ise 

18 ilin 
nüfusundan

daha fazla

Aytuğ Atıcı

MERAL AKŞENER BALIKESİR’DE

İYİ Parti Lideri Meral Akşener,
il, ilçe ve esnaf ziyaretlerinin al-

tıncısını Balıkesir'de gerçekleştirdi. İlk
ziyaretine Sındırgı İlçesinden başla-
yan Akşener, kendisini karşılayan ka-
labalığa yaptığı konuşmada, “Geliri
yüksek denilen illeri gezdim, çocuklu-
ğumdaki fukaralığı gördüm. Sadece
dertlerinizi dinleyip, duyurmaktır
bizim derdimiz. Esnaf Türkiye'nin 
bel kemiğidir. Esnaf en fazla istihdam
yaratandır” dedi.
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Çocukluğumdaki 
fukaralığı gördüm

HiCBiR ViRUS
BELiRTiSi YOK

O YAVRULARIN 
AHI SANA YETER!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler 
yönelten Erdoğan, “Suriye meselesinin ne olduğunu
zerre kadar anlamamış bir kişinin bu konuda söyle-
diği söz ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır” dedi.
“Kendi ülkesi yerine rejimin yanında yer alan, kahra-
man askerlerimizin mücadelesine laf eden bir 
kişi asla bu milletin evladı olamaz” diyen Erdoğan,
“İnsan da vicdan önemli bir sestir. İdlib’deki o
yavruları sen televizyonlarda izlemiyor musun? O 
yavruların ahı sana yeter” tepkisini gösterdi. I SAYFA 7

ç

mazot fiyatı
artıyor ulaşım
zamlanıyor!

iMAMOĞLU iSTERSE
RANDEVU ALABiLiR!

BİR GRUP ESNAF AÇIKLAMA YAPTI

Esenler Otogarı olarak bilinen,
'15 Temmuz Şehitler Otoga-

rı'nda iş yeri bulunan bir grup esnaf,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
(İBB) yanlış uygulamalar gerçekleştir-
diği iddiasıyla basın açıklaması yaptı.
Otogar Esnafları Derneği Başkanı
Şahap Önal, “Bugüne kadar Büyük-
şehir Belediyesi'nin yapmış olduğu
haksız ve yanlış uygulamalar sonucu
burada çifte standart uygulanmakta-
dır” dedi. I SAYFA 9
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İBB otogarda çifte 
standart ıyguluyor

ÖZYURTLAR HOLDİNG’E ÖDÜL

Özyurtlar Holding, Ekonomist
& Capital dergilerinin düzenle-

diği Real Estate Stars/ Gayrimenkul
Liderleri Zirvesi’nde, 2019 yılında
“En çok konut projesi üreten şirket”
kategorisinde 1’incilik ödülüne layık
görüldü. “En çok konut projesi yürü-
ten şirket” kategorisinde 1’incilik
ödülü alan Özyurtlar Holding'de 
Yönetim Kurulu Başkanı Tamer 
Özyurt’un oğlu Alper Özyurt;
NLogo İstanbul,
Ödül İstanbul, N
Cadde Otto-
man, N Cadde
Ateş Corner ve
Meydan Ardıçlı
projelerinin Satış
ve Organizasyo-
nundan sorumlu
olarak görev ya-
pacak. I SAYFA 7
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En çok proje 
üreten şirket

Alper Özyurt

KATiL
USAK

Tamir etmek yerine
hırsızlık yaptılar
HABERİN DEVAMI SAYFA 3

Hocali katliamı
unutulmadı

Azerbaycan’ın
Hocalı kentinde

1992 yılında Ermeniler
tarafından gerçekleştiri-
len katliamda öldürülen
613 kişi Bağcılar’da dü-
zenlenen törenle anıldı.
Program kapsamında
Azerbaycan Dostluk Par-
kı’nda bulunan Hocalı

Katliamı Anıtı'na çelenk
bırakıldı. Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “İnsanlık tarihi-
nin en karanlık sayfala-
rından biri olan bu vahşi
saldırıyı her zaman kalbi-
mizin en derinlerinde his-
sediyoruz” açıklamasını
yaptı. I SAYFA 8
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Ambulansa
ambulans

yetişti
Sultangazi'de
sürücüsünün 
hatalı şerit değiş-
tirdiği öne sürü-
len otomobil
nedeniyle hasta
taşıyan ambulans
kaza yaptı. Direk-
siyon hakimiye-
tini kaybeden
ambulanstaki
hasta olay yerine
çağrılan başka bir
ambulansla has-
taneye kaldırıldı. 
I SAYFA 3

Az daha öleceklerdi!
HABERİN DEVAMI SAYFA 3

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 
Erdoğan

Ekrem 
İmamoğlu
Ekrem 
İmamoğlu
Ekrem 
İmamoğlu
Ekrem 
İmamoğlu
Ekrem 
İmamoğlu
Ekrem 
İmamoğlu
Ekrem 
İmamoğlu
Ekrem 
İmamoğlu
Ekrem 
İmamoğlu

Mehmet N. Ersoy

İSTANBUL’DA YAŞAYAN SURİYELİ NÜFUSU 7 İLİN TOPLAM NÜFUSUNU GERİDE BIRAKTI

En fazla Suriyeli 
göçmen Türkiye'ye
gelirken, 1 milyonu
Lübnan’a, 660 bini
Ürdün’e, 250 bini de
Irak’a göç etti. Suri-
yelilerin 500 binden
fazlası Almanya’ya,
110 binden fazlası 
İsviçre’ye, yaklaşık
50 bini de Avus-
turya’ya göç etti. Su-
riyelilerin en çok göç
ettiği bir başka bölge
de Kuzey Amerika.
Kuzey Amerika’ya
yaklaşık 100 bin 
Suriyeli yerleşti. 

BİRİNCİ TÜRKİYE 
İKİNCİ LÜBNAN

BİRİNCİ TÜRKİYE 
İKİNCİ LÜBNAN

BİRİNCİ TÜRKİYE 
İKİNCİ LÜBNAN

BİRİNCİ TÜRKİYE 
İKİNCİ LÜBNAN

BİRİNCİ TÜRKİYE 
İKİNCİ LÜBNAN

BİRİNCİ TÜRKİYE 
İKİNCİ LÜBNAN

BİRİNCİ TÜRKİYE 
İKİNCİ LÜBNAN

BİRİNCİ TÜRKİYE 
İKİNCİ LÜBNAN

BİRİNCİ TÜRKİYE 
İKİNCİ LÜBNAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Ankara'da Corona virüsü şüphesi

nedeniyle karantinaya alınan
kişilerde hiçbir hastalık

belirtisinin olmadığını söyledi.
Koca, testlerin negatif

çıktığını belirtti

Yeşim
Salkım
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Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Magazin

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL 

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

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

Tel: 0212  886 17 94

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

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

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

2018 yılında usta müzik 

adamı Ercüment Vural'la yaptığı 

'Rüyalar ve Senden Vazgeçemem'

düetleriyle adından sıkça söz 

ettiren Yeşim Salkım, yeni şarkısı

'Katil Uşak'ı hayranlarının

beğenisine sundu

B ol göndermeli şarkının söz-
leri, bitmeye yakın bir ilişkide
son demlerini yaşayan adamı

uyarıyor. Son dönemin parlayan müzik ya-
zarlarından Sadettin Dayıoğlu'na ait şarkı söz-
leri, daha çıkmadan gündem olmuştu. Müziğini
Ah Canım Ahmet'in üstlendiği 'Katil Uşak' bizi farklı
bir Yeşim Salkım'la tanıştırıyor. Düzenlemesi Ödül Er-
doğan'ın ellerinden video klibi ise Gökhan Özdemir'in ob-
jektifinden çıktı. Görüntü yönetmenliğini Ferit Çetinkaya
yaparken, sanat yönetmenliğinde Pelin Kakırman'ın emeği bu-
lunuyor.

Styling'ini kendisi yaptı

Klipteki tarzı çok beğenilen Salkım, kendi styling'ini kendisi yaptı.
Makyajını Merve Keşçi'ye, saçlarını Taner Özdemir'e emanet eden
ünlü şarkıcı, oldukça dinamik gözüküyor.

Klipte küçük kızını oynattı

Popüler şarkıcı klipte, kedi kız kostümüyle gördüğümüz küçük kızı
Meryem Ada Eratik'i oynattı. Meryem Ada
ilk defa annesiyle birlikte kamera karşısına
geçmiş oldu. Ayrıca Kerem Güzel'in yaptığı
kareografi ve dansçıların kostümleri şarkıcı-
nın takipçileri tarafından tam not aldı.

Eğlenceli oldu

Yeni şarkısıyla ilgili düşüncelerini dile getiren
Salkım, “Katil Uşak sözleriyle, bestesiyle
hem yeni jenerasyona hem de benim jeneras-
yonuma hitap eden hareketli, eğlenceli bir
şarkı oldu” dedi. Single'ın imaj fotoğraflarını
ise Mehmet Erzincanlı çekti. 

Görücem daha ben onu 

Atmadım son golü
Doğalına bırakıcan

Salıcan bu türü
Konuşsan insan değil

Sevişsen olay değil

Elinde patlar adamın

Yok ki bir numarası
Bir zeka pırıltısı

Sonunu çeker halayın
Sana ne bundan
Hadi be ordan

Bak sonun kötü olacak
İzledik oğlum

Bu filmi kaç kez

Sonunda katil uşak çıkacak!

Şuursuzun mesaja bak

Soruyor: “Nerdesin?”

Büyük oturmuş içine

Ekliyor: “Kimlesin?”

İşte günlerce magazin 

programlarında tartışılan

şarkının sözleri: 

KATiL

UsAKSEDA’DAN 
YENİ KLİP

O SES Türkiye çekim-
leri bittikten sonra Ye-
mekteyiz'i sunmaya
devam eden başarılı
şarkıcı ve televizyoncu
Seda Sayan, yeni klibini
yayınladı. Geçtiğimiz
günlerde Sezen Ak-
su'dan aldığı 'Düşerim'
adlı şarkıyı dinleyicile-
riyle buluşturan Sayan,
klibini şarkıdan sonra
piyasaya sürdü. Dü-
zenlemesini Erman
Arda ve şarkıcı Okay
Barış'ın yaptığı, 'Düşe-
rim' Erkan Nas yönet-
menliğinde
kliplendirildi. DMC eti-
ketiyle çıkmış olan
şarkı, Netd adlı You-
tube müzik kanalında
yayınlandı. Video klip-
teki kahküllü saçları çok
beğenilen şarkıcı, klibe
gösterilen yoğun ilgiden
oldukça memnun. 

TÜRK sineması metafizik korku-geri-
lim filmlerinden farklı bir konuya ka-
vuşuyor. 1500 yıllık mistik bir kitabın
peşine düşen 6 arkadaşın yaşadıkları-
nın anlatıldığı "Kitap 1820" filmi, hi-
kayesiyle herkesi etkileyecek.
Başrollerini Serkan Güler, Naira Sey-
dova, Aslı Kökçe, Sinan İçsel ve
Ekrem Emir Kaltar'ın üstlendiği
filmde, 1820 yılında Yahya ismiyle ya-
şadığını iddia eden Soner'in peşine

düştüğü gizemli kitabı ararken karşı-
laştığı maceralar anlatılıyor. İzmir'den
İstanbul'a uzanan yolculuk sırasında
gizemle güçler tarafından korunan ki-
tabı bulmaya çalışan Soner'in gerilim
ve korku dolu hikayesi, hiç beklenme-
dik bir yerde sona eriyor. Yapımcılı-
ğını Serkan Güler'in, yönetmenliğini
ve senaryosunu Deniz Deniz'in yaz-
dığı "Kitap 1820" filminin çekimleri,
Çatalca Orman Köyleri'nde başladı. 

FiLM GELiYOR
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ECE’NİN FOYASI 

ORTAYA 
ÇIKINCA!
Beyaz TV'deki Söylemezsem
Olmaz adlı magazin
programında Bircan Bali ile
magazin yorumculuğuna 
soyunan sunucu Ece Erken,
15 yıllık evli ve 2 çocuk babası
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla
ilişkisi ortaya çıkınca şok yaşadı

Programında sürekli Selin Ci-
ğerci, Kerimcan durmaz, demet
akalın, reynmen, danla Bilic ve
daha birçok isme magazin adı al-
tında yargı dağıtan ünlü sunucu, ıns-
tagram'dan hesabından son derece
pişkin bir savunma yaptı. Bir tarafta
ortalık kaynarken diğer yandan ilişki-
lerinin ortaya çıkmasıyla Şafak mah-
mutyazıcıoğlu, eşine açtığı boşanma
davasına yayın yasağı getirilmesini
talep etti. Şafak Bey'in Beşiktaş Kulü-
bü'nün eski yöneticisi olduğu öğre-
nildi. Kerimcan durmaz, reynmen
gibi isimler Ece Erken'i ti'ye alan vi-
deolar çekti. Canlı yayında bu ko-
nuya değinen ünlü sunucu, "gizli ve
yasak bir aşk değil. Biz zaten birlik-
teliğimizi ortada yaşıyoruz." diyerek
savunmasını yaptı. Kendisini eleşti-
ren düşmanlarına ateş püsküren po-
püler sunucu şu satırları kaydetti:
"Bir tarafta cinsiyetini bilmediğim; ne
gay ne erkek biri, bir tarafta tapeleri
olan bir kadın, bir tarafta sürekli ana
avrat düz giden ve dinle dalga geçen
geçmişi kabarık biri. Bana laf söyle-
yenlere bak... allah düşmanın na-
muslusunu, şereflisini versin.” 

Yeşim 
Salkım

Seda 
Sayan

Ece Erken
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U NESCO’nun ödülleri sahte çıktı. 
Oysa uyduruk çok ödüller dağıtılmıştı
defalarca.

Tam 44 kelli felli belediye başkanı “UNESCO’’
tarafından ödül alacağız diye Fransa’nın başkenti
Paris’e gittiler.

Ödül dağıtan şirkete yüz binlerce lira para 
ödediler.

Günlerce sosyal medya hesaplarından 
anonslar yaptılar.

Bülten geçtiler.
Fotoğraflar paylaştılar.
Bu ödül ile gurur duyuyoruz paylaşımları yaptı-

lar. Veeee çok uzun zaman geçmeden bu ödüllerin
sahte olduğu, UNESCO'nun böyle bir ödül dağıtma-
dığı, Balgat'taki bir enstitünün verdiği ortaya çıktı. 

*
Buyrun bu Aziz Nesin’lik hikaye nasıl

yaşanmış aktaralım.
*

Anadolu Ajansı 17 Ocak 2020 tarihinde ‘1 
Uluslararası İdealkent Ödülleri sahiplerini buldu’
başlığı ile şu ifadelerin olduğu bir bülten geçti:  

Kente ve kent halkına pozitif katkı sağlayan pro-
jelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, Birleş-
miş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nda
(UNESCO) düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Kent Araştırmalar Enstitüsünce UNESCO'nun
Paris'teki genel merkez binasında düzenlenen ödül
törenine Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim 
Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü 
Karatepe’de katıldı.

*
Törende ödül alan belediye başkanları arasında,

41 Ak Partili belediye başkanının olduğu, Edirne,
Büyükçekmece gibi CHP’li belediyelerin de olduğu
açıklandı. 

Ne yazık ki bu ödüllerin sahte olduğu, "UNESCO
Uluslararası İdeal Kent Ödülü"nü UNESCO'nun
dağıtmadığı, Balgat'taki bir enstitünün verdiği 
ortaya çıktı. 

Sahte ödülleri alan belediyelerin ise, ödülleri
veren enstitüyle aynı adreste faaliyet gösteren 
organizasyon şirketine binlerce lira ödediği de 
ortaya çıktı.

*
Konuyu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş ve Bursa'nın Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar’ın da aralarında bulun-
duğu 41 tane AK Parti’li belediye başkanı ile 
birlikte ödül alan CHP’li Edirne Belediye Başkanı
Recep Gürkan, Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün’e sordum.

Sizin de bu törende olduğunuz videodan 
anlaşılıyor. Bu ödülleri aldınız mı ve herhangi bir
ücret ödediniz mi?

Diye.
Akgün bu soruma ‘O kadar enayi değilim. Ge-

nelde AK Partili sakallı tayfa vardı. Kendi içlerinde
bir kavga, tartışma olabilir..? Bilmiyorum..’dedi.

Recep Gürkan cevap vermedi ama Edirne 
gazeteleri konuyu irdelemiş ve bu konuda Gürkan'ı
çok ağır eleştirenler olmuş.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı
Ömer Kazancı bu konuda belediye kasalarından her
hangi bir ödeme yapmadıklarını üstelik 500 bin 
liralık ödül kazandıklarını da fakat henüz ödülün
hesaplarına geçmediğini belirtti.

*
Aslında ben de Birgün'den İsmail Arı'nın 

haberinden öğrendim konuyu.
Ve biraz daha detay vererek sizlerle paylaşmak

istedim.
Haberde şu bilgilere de yer verilmiş:
Tören 16 Ocak tarihinde Paris'te, UNESCO'ya

ait olduğu bildirilen bir binada düzenlendi. Törenden

sonra bazı belediye başkanları
UNESCO’dan ödül aldıklarını açıkladı. Ancak bu
ödülleri belediyelere merkezi Ankara'nın Balgat
semtinde bulunan Kent Araştırmaları Enstitüsü'nün
layık gördüğü öğrenildi. Ödül töreninin ardından
çok sayıda gazete ve haber sitesi ile bazı televizyon-
larda "UNESCO'dan ödül" başlıklarıyla haberler 
yapıldı. BirGün’ün ulaştığı UNESCO Türkiye Ofisi
yetkilisi, UNESCO’nun belediyelere bu nitelikte bir
ödül vermediğini bildirdi. UNESCO, ödül aldıklarını
açıklayan belediyelere bir uyarı yazısı gönderdi.
UNESCO, kendisinin vermediği ödüller için 
belediyelerin ismini kullanmamasını istedi.

"UNESCO ödülü" denilen ödüllerin Paris'te 
dağıtıldığı törenin organizasyonunu da Kent Araştır-
maları Enstitüsü ile aynı adreste yer alan “Adamor
Araştırma ve Danışmanlık Şirketi" yaptı. Ödül tö-
reni için Paris'e giden başkanların şirkete çeşitli tu-
tarlarda para ödediği ortaya çıktı. Şirket yetkilileri
BirGün’e yaptığı açıklamada “Paranın organizas-
yon, katılım, reklam gibi birden fazla iş kalemi için
sadece törene katılan başkanlardan alındığını,
Paris’e gitmeyenlerden para alınmadığını” belirtti.
Şirket yetkilisi, “Organizasyonun uluslararası 
partnerleri sayesinde UNESCO’nun binasında 
düzenlendiğini” de söyledi. Ödül alan belediyeler
arasında yer alan Osmangazi Belediyesi'nin şirkete
106 bin liralık ödeme yapıldığı öğrenildi.

*
Aslında bu olayda ilginç olan çok daha önemli

şeylerden birisi de, Cumhurbaşkanlığı Yerel 
Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili 
Şükrü Karatepe’nin de ödül törenine katılarak 
törendeki konuşmasında ödül alanlardan övgü ile
bahsetmesidir.

*
Arkadaşlar bırakın şu ödülü bu ödülü.
Söyler misiniz lütfen saygınlığı olan bir ödül

kaldı mı dünyada.
Nobel Edebiyat Ödülü’nün Srebrenitsa 

Soykırımı’nı inkar eden Avusturyalı yazar Hand-
ke’ye verilmesi bir çok kesimin tepkisini almıştı.

Oscar ödülleri eski prestijini kaybettti.
Bu yıl 91’incisi düzenlenecek Oscar Ödül Töre-

ni’nde ödül kazananları kimlerin takdim edeceği
açıklandıktan sonra Akademi’ye itirazlar yükseldi.
24 Şubat gecesi düzenlenen törende ödülleri tak-
dim edecekler arasında geçen yıl ödül kazananla-
rın olmaması Akademi’ye yönelik tepkilerin 
oluşmasına yol açmış ve birçok ödül sahibi
ödülünü almaya gitmemişti.

Dünyanın en saygın gazetecilik ve edebiyat
ödülü olan Pulitzer Ödüllü gazeteci Alex Jones’un
ABD Başkanı Trump’a küfür ettiği ve ödül
verenlerin de bu yönde pişmanlıkları günlerce
Amerika'da tartışıldı.

*
Bu saygın ödülleri bile tartışılıyorken, sırf 

senede bir kaç defa uyduruk ödül törenleri düzen-
leyerek yolunu bulmaya çalışanlara büyük itimat
gösterip, üstüne ciddi miktarda ödemeler yaparak
bu ödülleri abartlı bir şekilde gözümüze sokan
siyasilere ne diyebiliriz?

Yetmedi UNESCO gibi saygın kurumları da
sahte ödüllerine alet eden kurum ve kişilerin para
karşısında gözleri kara.

Onu anladık.
Ya yüzbinlerce insanın oyunu alarak belediye

başkanlığı gibi görevlere gelen siyasilerimiz neden
böyle sahte sahnelerin aleti olurlar...

Neden danışmanları bunları uyarmazlar.
Neden hata olduğunu gördüklerinde 'afedersin'

demezler...
Neden, neden...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Sahte ödüllerine 
UNESCO'yu alet ettiler...

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 HAlKInIn 
GÖZDesi ÖZ KeşAn

Sultangazi'de sürücüsünün hatalı şerit değiştirdiği öne sürülen otomobil nedeniyle hasta taşıyan ambulans
kaza yaptı. Önündeki otomobile çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulans şoförü 
refüje çıkarken, ambulansta bulunan hasta olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı

K aza, dün akşam
saat 20.30 sırala-
rında Sultangazi

Uğur Mumcu Mahalle-
si'nde meydana geldi.
İçinde hasta bulunan am-
bulans Sultangazi Haseki
Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi'ne giderken, Atatürk
Bulvarı'nda iddiaya göre bir
otomobil sürücüsü sağ şe-
ritten aniden sol şeride
girdi. O sırada ambulans
sürücüsü şerit değiştiren
araca çarpmamak için fren
yaptı. Direksiyon hakimiye-
tini kaybeden ambulans şo-
förü refüje çıktı. Haber
verilmesi üzerine ambu-

lansta bulunan hasta olay
yerine çağrılan başka bir
ambulansla hastaneye kal-
dırıldı. Mesai arkadaşlarının
kaza yaptığını duyan sağlık
personelleri de olay yerine
gelerek, arkadaşlarına yar-
dım ettiler.

Refüje çıkmak
zorunda kaldı

Kaza anını anlatan Tolga
Geneş, "Normalde araca
yol vermek için araçlar sağa
çekilir. Fakat aracın bir yan-
lış yöne girdiği için ambu-
lans orta refüje çıkmak
zorunda kaldı. Öndeki ara-
cın hatasıydı. Dolayısıyla

ambulans kendini kurtara-
bilmek için refüje çıkmak
zorunda kaldı. Ve içerisinde
hasta olduğundan dolayı
diğer ambulans geldi.
Hasta çok daha acil bir du-
rumda olabilirdi.  Hasta,
gelen ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. Arkasından
üç tane daha ambulans
gelip, ambulansı kurtar-
maya çalıştılar. Epey bir
süreç aldı bu. Bu da bizim
halkımızın bilinçsizliğinden
kaynaklanıyor diye düşünü-
yorum. Çünkü ambulansa
yol vermek nasıl olmalıdır
bilmiyoruz." dedi. 
DHA

uyuya kalan genci polis ve itfaiye uyandırdı
avcılar'da bir
üniversite öğrencisi,
arkadaşı ile birlikte

kaldıkları evin kapısını içeriden
sürgüledikten sonra telefon-
lara yanıt vermeyince itfaiye,
polis ve 112 ekipleri seferber
oldu. İtfaiye erlerinin merdi-
venli araç ile girdikleri dairede
uyur halde bulduğu genç ışık-
lar yanınca uyandı. Deniz-
köşkler Mahallesi Oya
Sokak'taki bir apartmanın
4'üncü katında kalan iki arka-
daştan biri, eve girmek istedi.

İçeriden sürgülenen kapının
bir türlü açılmaması ve tele-
fona yanıt alınaması üzerine
arkadaşı, içerideki Fatih Ka-
ya'nın yaşamından endişe edil-
meye başlandı. Arkadaşı, uzun
süren çabalarına rağmen evde
kalan Kaya'ya ulaşamayınca
itfaiye, polis ve 112 Acil Ser-
vis'ten yardım istedi. İtfaiye er-
leri, Avcılar Emniyet
Müdürlüğü'nden gelen bir eki-
bin gözetiminde eve ulaşmak
için merdivenli araç kullandı.
112 ekibi de binanın hemen

yanında bekledi.

Komşular şaşkına döndü

Komşuların meraklı bakışları
arasında merdvienli araçla eve
ulaşarak içeri giren itfaiye eri,
kapıyı polislere açtı. İçeri giren
görevliler, ışığı yakınca Fatih
Kaya uyandı. Yatağında derin
uykuda olduğu anlaşılan Fatih
Kaya, tüm görevlilerin kendisi
için seferber olduğunu öğre-
nince gülmekten kendisini ala-
madı. Tutanak tutan görevliler
binadan ayrıldı.
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Kağıthane'de otomobilinin lastiği patlayan sürücü, kendi lastiğini
tamir ettirmek yerine çareyi bir başka otomobilin lastiğini çalmakta
buldu. Yaşanan ilginç hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, Kağıthane, Gültepe'de
geçtiğimiz Pazar günü saat
08.00 sıralarında meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üze-
rinde park halinde olan bir otomobilin ya-
nına gelen iki kişi, arka sol lastiği sökerek
kayıplara karıştı. Aile ziyaretine gitmek
için evden çıkarak aracına yönelen Hüsrev
Yağlıdere sol arka lastiğinin yerinde olma-
dığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen
Yağlıdere, iki  kişinin sabah erken saat-
lerde gelip lastiği söktükten sonra kayıp-
lara karıştığını gördü. 

Kendi araçlarına taktılar

Otomobilinden çaldıkları lastiği şüphelile-
rin kendi aracına taktığını belirten Hüsrev

Yağlıdere," Pazar sabahı saat 08.00 gi-
biydi. Ellerinde buji anahtarı ve krikoyla
olan iki kişi sokak üzerinde park halindeki
arabalara bakıyorlar. Yukarıda başka bir
otomobil vardı, onu es geçiyorlar. Sonra
buraya dönüp iki dakika içerisinde sol
arka lastiği söküyorlar. Gelen kişiler sanki
kendi araçlarıymış gibi rahatlar. Bu es-
nada araba kayıyor ve öndeki araca vura-
rak duruyor. Ancak buna aldırış etmeden
söktükleri lastiği götürüp kendi arabasına
takıyor. Benim aracımı adeta yedek parça
olarak görmüşler" ifadelerini kullandı.

Görenler şaşkına döndü

Yaşanan ilginç hırsızlık anı güvenlik ka-
meraları tarafından da kaydedildi. Gü-
venlik kamerasına yansıyan görüntülerde

iki şüphelinin ilk olarak keşif için sokağa
geldiği ve kimsenin olmadığından emin
oldukları anda harekete geçtikleri görülü-
yor. Şüphelilerin yanlarında getirdikleri
buji anahtarı ve krikoyla otomobilin lasti-
ğini kısa bir sürede sökerek kayıplara ka-
rıştığı anlar kameralara yansıyor. Ayrıca
bu sırada lastiği sökülen otomobilin kaya-
rak öndeki otomobile de çarpıyor. Tüm
bunlar yaşanırken şüphelilerin sergilediği
tavırlarda görenleri şaşkına çevirdi.

Az daha 
öleceklerdi!
Silivri D-100 Karayolu'nda
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği otomobil, yol kenarındaki
iki kız öğrenciye çarptı

Kaza, sabah saatlerinde
D-100 Karayolu Edirne
istikametinde meydana

geldi. Sürücüsü Erdem K.'nın direk-
siyon hakimiyetini kaybettiği 16 AR
799 plakalı otomobil, o sırada fırın-
dan çıkan ve yolun karşısına geç-
meye çalışan Duygu K. ve İpek P.
isimli 2 öğrenciye çarptı. Otomobil
yol kenarında park halindeki otomo-
billere çarparak durabildi. Haber ve-
rilmesi üzerine olay yerine sağlık,
polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin
ardından yaralılar çevredeki 
hastanelere kaldırıldı. 

İstanbul'da PKK'ya
OPERASYON 

istanbul'da PKK terör
örgütüne yönelik düzenle-
nen operasyonda toplam

10 kişi, 10 kilogram patlayıcıyla ya-
kalandı. İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğü'nden yapılan açıklamada,
PKK/KCK terör örgütünün sözde
'özel kuvvetler' örgüt üyelerine verilen
eğitimi aldığı belirlenen ve Suriye uy-
ruklu kişiler adına düzen-
lenmiş kimlikler taşıdığı
belirlenen 2 kişi tespit
edildi  Eylem hazırlığında
olduğu tespit edilen şüp-
heliler, takibe alındı.
A.S.L. adlı kadın ile M.K.
adlı erkek teröristin bağ-
lantılarını belirleyen polis
operasyon düzenledi. Başakşehir ve
Gaziosmanpaşa'da 5 farklı adrese
yapılan operasyonda takipteki A.S.L
ve M.K ile birlikte A.H. , H.H. ,
M.H. , S.H. , G.H. , F.H. , B.C. ,
M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerle
birlikte toplam 10 kilogram patlayıcı
madde, tabanca, tabancalara ait sus-
turucular ele geçirildiği kaydedildi.

Tamir etmek yerine
hırsızlık yapTılar

Sen misin
kadını döven!

Fatih'te eli sopalı bir kişi yolda yürü-
yen kadının önce üzerine yürüdü
sonra tekmeler savurdu. Durumu

farkeden çevredekiler saldırganı feci şekilde
dövdü. Fatih'te güvenlik kamerasına yansıyan
olay geçtiği cumartesi akşam saatlerinde mey-
dana geldi. Çevreye tehdikler savuran yarı çıplak
bir kişi elinde so-
payla yolda yürü-
yen bir kadına
saldırdı. Kadının
önce üzerine yü-
rüyen saldırgan
daha sonra tek-
meler savurdu,
sopayla kadına
vurmaya çalıştı.
Ne olduğunu an-
lamayan kadın
kaçmaya başladı. Olayı gören çevredekiler sal-
dırgana müdahale etti. Önce bir taksi şoförü
geldi, ardından bir kaç kişi daha geldi. Saldır-
gana feci şekilde dövüldü. Saldırganı araya gi-
renler kurtardı. Dayak yiyen saldırgan kaçarak
olay yerinden uzaklaştı.



A vrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi’ne üye 47 ülkeden 250 partnerin ara-
sından “12 Yıldız Şehir” unvanına layık görülen

19 belediyeden biri olan Büyükçekmece Belediyesi, 8 kez
üst üste bu unvanı alan Türkiye’deki tek belediye oldu.

Türkiye’deki tek belediye

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kon-
gresi’nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında
düzenlediği, “Yerel Demokrasi : Güven İnşa Etmek” te-
malı etkinliklere 47 üye ülkeden 205’den fazla yerel ve
bölgesel yönetim katıldı. Bu süreçte yerel demokrasi, ka-
tılımcılık, vatandaş ile diyalog, insan haklarına saygıyı
arttırmak amacıyla kamuya açık etkinlikler düzenledi.
Yerel Demokrasi Haftası kapsamında fark yaratan pro-
jeler ortaya koyan Büyükçekmece Belediyesi, 8. kez “12
Yıldız Şehir” unvanını alarak büyük bir başarıya imza
atmış oldu. 

Başarı Büyükçekmecelilerin

Fransa’nın Strazburg’da kentinde düzenlenen törende
“12 Yıldız Şehir” ödülünü alan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün; Türkiye’de 8 kez üst üste
“Avrupa 12 Yıldız Şehir” unvanı almaya hak kazanan
tek belediyenin Büyükçekmece Belediyesi olduğunu be-
lirterek "2012 yılından bu yana yerel demokrasinin geliş-
mesi, katılımcılık kültürünün yaygınlaşması için 'Avrupa
Yerel Demokrasi Haftası'na destek veriyoruz. 2019 yılı-
nın teması olan "Yerel Demokrasi : Güven İnşa Etmek"
konusunda düzenlendiğimiz etkinlikler ve tüm faaliyet-
lerde edindiğimiz misyon ile destek verdik. Avrupa Kon-
seyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından
sekizinci kez “12 Yıldız Şehri” ödülüne layık görüldük.
Başarının gerçek sahibi Büyükçekmece ailemdir" dedi.
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BUYUKCEKMECE’YE
8. KEZ ODUL VERILDI
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Fransa’nın Strazburg’da kentinde düzenlenen törende 8.
kez “12 Yıldız Şehir” ödülünü aldı. Akgün, “Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından
sekizinci kez “12 Yıldız Şehri” ödülüne layık görüldük. Başarının gerçek sahibi Büyükçekmece ailemdir” dedi

Yaşlılar sağlık kontrolünden geçti
Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi sağlık ekibi, Değirmenköy 
Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı hastaları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrolü yaptı

Silivri Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü
Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezine
bağlı sağlık ekipleri, düzenli olarak devam

eden sağlık kontrolü çalışması kapsamında Değir-
menköy Mahallesi’ni ziyaret etti. Fevzipaşa Mahalle
Muhtarı Şenol Köroğlu ve İsmetpaşa Mahalle Muh-
tarı Erkan Varol’dan mahallede ikamet eden yaşlı ve
hasta vatandaşların bilgi ve adreslerini alan ekipler,
mahalle sakinlerini evlerinde ziyaret ederek şeker ve
tansiyon kontrolü yaptı. Hastalara ve hasta yakınla-
rına sağlık durumu hakkında bilgiler verilirken, kul-
landıkları ilaçlar da ayrıca incelenerek gerekli uyarılar
yapıldı.

6 ayda bir yapılacak

Değirmenköy Mahallesi’nde kontrolden geçirilen has-
taların kan değerlerini ve muayene tarihlerini Silivri
Belediyesine ait özel takip kartına işleyerek hastalara
teslim eden EYKOM ekipleri, değerleri yüksek ya da
düşük çıkan hastaları ilgili uzman doktorlara yönlen-
dirdi. Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon
Merkezi’nin Hasta Nakil Hizmeti ve diğer sağlık hiz-
metleri hakkında vatandaşları bilgilendiren ekipler, altı
ayda bir rutin kontrollerin süreceğini ifade etti. Sağlık
ekipleri ile sahadaki çalışmalara eşlik eden Değirmen-
köy İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Erkan Varol ve sağ-
lık kontrolünden geçirilen hastalar, Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz’a ve EYKOM ekiplerine sağ-
lık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek
teşekkür etti. TAYLAN DAŞDÖĞEN

Zabıtalar trafiğe çıktı

BeylikDüzü Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü’ne bağlı zabıtalar, özellikle
sabah saatlerinde Beylikdüzü’nün ana

arterlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna bağlı
oluşan trafik sıkışıklığını gidererek vatandaşların
Beylikdüzü’ne giriş ve çıkışlarını rahat ve sakin
bir şekilde yapmalarına yardımcı oluyor. Altı se-
nedir sürdürülen uygulama, sürücüler tarafın-
dan da beğeni ile karşılanıyor. 

Anında müdahale ediyoruz

Ana arterlerde oluşan trafik yoğunluğunu gider-
mek için görev yapan zabıta ekiplerinin ilçedeki
trafik sorununu en aza indirmek için yoğun bir
mesai harcadıklarını söyleyen Beylikdüzü Bele-
diyesi Zabıta Müdürü Atila Uysal “Hafta içi
Anadolu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nın kesiştiği
Park Teras’ın önünde, hafta sonu da trafiğin
yoğun olduğu yerlerde ve Beylik Pazarı’nın
içinde ve çıkışlarda, dört motorize, beş trafik, bir
komiser, bir amir arkadaşımızla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” dedi. 

P sikososyal gelişim hayat boyu sür-
mektedir. Erik H. Erikson tarafın-
dan geliştirilen kuram; gelişimde

cinsiyetin yerine toplumun etkisi üzerinde
durmuş ve gelişimi yaşam boyu incelemiş-
tir. Gelişim için, bireyin içinde yaşadığı top-
lum ve kültürden ciddi derecede
etkilendiğini ileri sürmüştür. Ayrıca insan
hayatının her birine özel bir psikolojik bu-
nalımın eşlik ettiği sekiz dönemden bahset-
miştir. Psikososyal gelişim dönemleri:–
Temel güvene karşı güvensizlik ( 0-1 yaş)–
Özerkliğe karşı kuşku ve utanç ( 1–3 yaş)–
Girişkenliğe karşı suçluluk ( 3-6 yaş)– Ça-
lışkanlığa karşı suçluluk ( 6-12 yaş) – Kim-
liğe karşı rol karışıklığı ( 12-17 yaş)

Bu beş evrenin üzerinde neden durdu-
ğum okundukça anlaşılacaktır.

Erikson'a göre kişilik, bu sekiz da döne-
min tümünde de gelişimi sürdürmektedir.
Ve bir dönemde olumsuz yaşanan denge,
uygun çevresel şartlar sağlandığı takdirde,
bir sonraki dönemde olumlu yöne eğilimli-

dir. Peki ya uygun çevresel şartlar olmadığı
takdirde ne olacak, diye sormadan edemi-
yor insan. İşte bu sebeple psikososyal geli-
şim dönemlerinin önemi var.

Bir çocuğun "temel güven duygusu' nun
olması gerekmektedir. Bireyin psikolojik
olarak sağlıklı olması için olan ön koşuldur.
Temel güven duygusu, doğumdan sonraki
ilk bir yıl içerisinde ya kazanılır ya da gü-
vensizlik gelişir. Temel güven duygusu,
olumlu duygu ve düşüncelerin temelini oluş-
turur, güvensizlik ise olumlu duygu ve dü-
şüncelerin gelişimini engelleyebilir ya da
sınırlayabilir. Özerkliğe karşı utanç ve
şüphe döneminde ise çocuk; anne- babanın
ya da çevrenin yoğun baskısı ve kısıtlama-
ları ile kendini sürekli suçlu hisseder. Açık-
çası sürekli olarak " yapma- etme-
dokunma" kısıtlamalarının yapılması ço-
cukta "iyi şey yapmıyorum" algısını pekişti-
recektir. Kırılacak bir sürahiyi çocuğun
kırabileceği bir yere koymayarak, daha ba-
ğımsız özerk davranabilmesine, önlem
almak yerinde bir davranış olacaktır. Bu
söylediğim her istediğini yerine getirmek
değildir. Unutmamalı sınırsız özgürlük ver-
mekte özerklik duygusunun gelişimini en-

gellemektedir. Denge kurul-
madığı zaman; kural tanımayan, bencilliği
artan, her ne pahasına olursa olsun istedi-
ğini elde etmeye çalışan bir çocuk yetiş-
tirme ile sonuçlanır durum...

Girişkenliğe karşı suçluluk ise; daha
özgür şekilde çevrede hareket etmeyi öğre-
nir çocuklar ve bu sebeple daha geniş- li-
mitsiz olarak amaçlarını geliştirebilecekleri
alan kurarlar. Bu dönemde çocuğun ruh
sağlığının göstergesi oyundur. Oyunla pay-
laşma, işbirliği gibi sosyal iletişim beceri-
leri gelişir. Düşünce ve hayal gücünde artış
gözlemlenir. Anlamadıkları konular hak-
kında sınırsız sayıda soru sordukları bir dö-
nemdir. Ayrıca cinsiyetlerini de artık
keşfetmişlerdir. Merak duygusu ve cinsiyet
keşfi ile cinsiyetle ilgili sorularla karşılaşa-
bilirsiniz, hazırlıklı olun. Doğru cevaplar
yerine " Ayıp, sus bakayım konuşma böyle

şeyler!" gibi engelleyici tavır, çocuğun bu
konuları merak etmesinin suç olduğu his-
sine kaptıracaktır.

Çalışkanlığa karşı aşağılık döneminde
de; çocuk okula başlamıştır. Anne - baba-
nın etkisi azalırken arkadaşların ve öğret-
menin etkisi artmıştır. Bir şeyler üretme,
başarma hissi yoğundur. Çalışkanlık duygu-
sunun edinildiği dönemdir. Çocuğun öğren-
meye aşırı isteği hiçbir zaman olmadığı
kadar hızlıdır ve hazırdır. Aynı zamanda
akranlarıyla kıyas içindedir. Bu kıyaslama
sonucunda kendisinin çalışkan olup olmadı-
ğına kara verir. Bu dönemde doğru ileti-
şimle desteklenen çocuk öz saygısını
kazanacaktır. Başkalarıyla değil kendi ba-
şarılarının değerlendirmesi yapılmalıdır, bu
şekilde bir yaklaşım aşağılık duygusu geliş-
tirmesine engel olacaktır. Aşağılık duygusu
olumsuz benlik kavramı geliştirir ve sosyal
gelişimi de büyük oranda zedeler.

Ergenlik ile birlikte, kimlik oluşum sü-
reci, bilişsel gelişimin hızlanması, dürtüsel
gereksinimlerde ve duygu yoğunluğunda
artma, karşı cinsle kurulan ilişkiler, meslek
seçimi, anne babadan ayrılma vb. çatışma-
lar yaşamaktadır. Kimlik duygusunun geliş-

tirilmesi yetişkin kararlarını alabilmek için
önemlidir. Bu psikososyal gelişim dönemle-
rine niye uzun bir giriş mi yaptım? 

Sebep; Atakan dostlar.Birbiri ardına
post yarışına döndü olay. Herkes bir şeyler
söyledi. Kimisi işin uzmanıydı kimisi de-
ğildi! Medya maymunu edildi çocuk. Öncesi
düşünülmemiş belli ama sonrasını da kimse
düşünmedi, düşünmüyor. Uzman olmayan-
lar da uzmanlık tasladı üstelik. İşin politik
molitik kısmını umursamıyorum. Onun bir
çocuk olduğunu unutmayın diyorum. Çocuk
gelişimci tarafım Psikososyal Gelişim Dö-
nemleri' ni hatırlatmak istedi. Sosyolog
yanım ise okuduklarının henüz tam bilin-
cinde olmayan bir çocuğa yaşından öte
anlam yükleyip zarar vermeyin, diyor. Ro-
usseau, Spinoza, Platon okumuşta ne.. 

Özel bir birey olabilir bunu gerekli otori-
teler değerlendirecektir, fakat daha o yaş-
larda bir çocuk neyi okursa okusun doğru
kullanmaya yeterli değildir. Diyeceğim şu
ki; Çocuğu rahat bırakın. O bir çocuk sa-
dece çocuk! Son olarak ne demiş Rousseau
hatırlayalım "Politika ve ahlâkı farklı ele
alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar."
Özümseyerek okuyan herkese sevgilerimle.

Atakan’ı medya
maymunu ettiniz Dilek BOZKURT

Aldıkları ödül sebebiyle oldukça mutlu olduklarını kaydeden Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, “2012’den
bu yana Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’na destek veriyoruz. Bugün de sekizinci kez ödülümüz aldık” diye konuştu.

İlçedeki yaşlı vatandaşların sağlık kontrollerini gerçekleştiren Silivri Belediyesi’ne ekipler, benzer çalışmaların 
6 ay da bir yapılacağını açıkladı. Evde sağlık hizmetinin ilçenin tüm mahallerinde verilmesi de bekleniyor.

Beylikdüzü’nde, sabah saatlerinde ana
erterlerde yaşanan trafik yoğunluğuna
Beylikdüzü Belediyesi zabıta trafik
ekipleri çözüm oluyor. Ekipler trafiğin
en yoğun olduğu saatlerde, Anadolu
Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nda oluşan
trafik sıkışıklığına müdahale ediyor

Danimarka’Da öğrencileri üniversi-
teye hazırlayan bir yüksekokul olma
özelliği taşıyan Lrogerup Hojskole

okulundan öğretmenleriyle birlikte gelen yakla-
şık 20 kişilik öğrenci grubu, Maltepe Belediye-
si’ni ziyaret ederek, ilçedeki kentsel dönüşüm
çalışmaları hakkında bilgi aldı. Maltepe Beledi-
yesi Meclis Salonu’nda öğrencilere Kentsel Dö-
nüşüm çalışmaları hakkında bilgi verildi. Başkan
Yardımcısı Haydar Battal tarafından yapılan su-
numda, 40 yıl sonra çözüme kavuşan Gülsuyu
ve Gülensu mahallelerinin imar ve tapu sorunu
hakkında bugüne kadar olan süreç ve bundan
sonra hayata geçirmeyi planladıkları yerinde dö-
nüşüm modeli hakkında bilgi verildi. Sunumun
ardından tüm öğrenciler sırayla söz alarak, so-
rular sordu. Yerinde dönüşüm modelinin nasıl
hayata geçeceği, imar planlarının hazırlanması
sürecine halkın katılımı gibi pek soru yönelten
öğreciler, tüm bilgileri not aldı. Maltepe’de uy-
gulanan modelin çalışmalara da örnek olması
gerektiğini ifade eden öğrenciler, üniversite 
çalışmalarında bu konuyu işleyeceklerini belirtti.

Yerinde dönüşümü
öğrenmeye geldiler



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çarşamba
mesaisine kentin sembol mekanların-

dan Kapalıçarşı’da başladı. İmamoğlu, ta-
rihi çarşının Beyazıt Kapısı’ndan giriş
yapmadan önce, İBB’nin gerçekleştirdiği
meydan çalışmasında incelemelerde bu-
lundu. Görevlilerden çalışmaların gece bo-
yunca devam ettirildiği bilgisini alan
İmamoğlu, bölgedeki esnafın da sorunla-
rını dinledi. İmamoğlu’na Kapalıçarşı gezi-
sinde İBB üst yönetimi de eşlik etti.
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih
Kurtulmuş ve ekibi ile kahvaltıda bir araya
gelen İmamoğlu, daha sonra çarşı turuna
çıktı. Vatandaşların ve esnafın yoğun ilgi-
siyle karşılaşan İmamoğlu, fotoğraf çek-
tirme isteklerini yerine getirdi. Bazı
vatandaşlar, yakınlarını, cep telefonlarından
yaptıkları canlı yayınlarla İmamoğlu ile bu-
luşturdu.

Zam yapmak zorunda kaldık

İmamoğlu’nun Kapalıçarşı gezisine, bir va-
tandaşla yaşadığı “ulaşım zammı diya-
logu” damga vurdu. Ulaşıma yapılan
yüzde 35’lik zammı protesto eden vatan-
daş, İmamoğlu’na, “3 yıldır yapılamayan
zammı neden yaptınız” diyerek bağırdı.
Sese doğru yönelen İmamoğlu ile vatandaş
arasında şu ilginç diyalog yaşandı:
İmamoğlu : Bağırmadan konuşalım.
Vatandaş: Yüzde 35 neden?
İmamoğlu: Zammı sordun, cevap verelim.
Zam yapmak zorunda kaldık.
Vatandaş: Eyvallah, eyvallah. 3 lira yapın.
İmamoğlu: Biz keyif almıyoruz. Şimdi zam
yapmasam, 1 sene sonra daha kötü du-
rumda. Ulaşımla ilgili, hizmetle alakalı hem
standart sorunu var hem başka problemler
var. Bir başka konu; biz öğrenciye katkı
sunduk. Öğrenciyi geldik…
Vatandaş: Doğru, doğru.
İmamoğlu: Öğrenciyi 85 liradan 50 liraya
düşürdük.
Vatandaş: Doğru; yaptınız, haklısınız.
Onda hemfikiriz.
İmamoğlu: Şimdi 3 senedir, 4 senedir 3
katrilyon 600 milyara (eski parayla) çıktı
ulaşımı sübvansiyonumuz. Niye? Son 1
yılda yüzde 40’ın üstünde sadece yakıt
zammı var. Ulaşımla ilgili bakım hizmetle-
rimiz yüzde 50’nin üzerinde arttı. Ben, hiz-
met vermek zorundayım.
Vatandaş: Seçimden önce ulaşımla ilgili de-
diniz ki; ‘Ulaşımı indireceğim’.
İmamoğlu: İndirdik. Bak, geçen sene Şu-
bat’tan Mart’tan bahsediyorsun. 1 sene
geçti aradan.
Vatandaş: “Her şey çok güzel olacak” de-
miştiniz, olmadı.
İmamoğlu: Olacak, olacak… Olmuyor!
Niye olmuyor? Döviz artıyor, mazot artı-

yor, yakıt artıyor, doğalgaz artıyor.Bunlar
bizim elimizde değil. Onlara da tepki göster
senden istirhamım. Onlara da tepki gös-
ter…
Vatandaş: Başkanım, yüzde 35’i kabul et-
miyoruz.
İkinci vatandaş: Başkanım, doğru yoldası-
nız; devam edin…

Görevimizi yerine getireceğiz

İmamoğlu, vatandaşla diyalogunun ardın-
dan Kapalıçarşı’nın restore edilen çatısında
incelemelerde bulundu. Kapalıçarşı Yöne-
tim Kurulu ile yaptığı toplantıyla turunu ta-
mamlayan İmamoğlu, gazetecilerin
gündeme ilişkin sorularını Beyazıt Kapısı
önünde yanıtladı.  “Bu çarşı ekonomi tab-
losuyla ön planda. Burada bazı kuyumcu-
ların kapanıp, lokumcu olduğu iddia edildi.
Son dönemde nasıl bir manzara var çar-
şıda?” sorusuna cevap veren İmamoğlu,
“Ben de Kapalı Çarşı’nın neredeyse 34 yıl-
lık gelen, gideniyim. Ticaret yaptığım insan-
lar vardı. Moral bulmak için de içinden
geçerdim. Burası gerçekten dar zamanda
bile cıvıl cıvıl olur. Bugün, bir nebze eski ke-
sitleri aratır noktada olduğunu düşünüyo-
rum. Ama hızlıca aşacağımızı da
düşünüyorum. Dünyaya anlatabilmek, tu-
rist ilgisini daha yüksek seviyede buraya
çekmeyi sağlamamız lazım. Bugün hem bu
yönüyle tespitlerimizi yapacağız hem de
Kapalıçarşı’nın bu değerli esnafıyla yöneti-
miyle eksikliklerini, varsa çözmemiz gere-

ken problemleri çözüme kavuşturacağız.
Dönem olarak bize emanet edilen İstan-
bul’un en kıymetlisi noktalarından Kapalı
çarşıda görevimizi yerine getirmek için bu-
radayız” dedi.

Turistler bölgeyi yaşamalı

Turistlerin bölgeyi yaşaması gerektiğini de
kaydeden İmamoğlu, “Burada turistin ge-
lişi, gidişi ile ilgili süreçleri de arkadaşlarla
çalışıyoruz. Nisan ayında kruvaziyer gemi-
lerin yaklaşması başlıyor Galataport’ta. Bu-
nunla ilgili, bir anda binlerce insanın
İstanbul’un özellikle tarihi yarımadaya ge-
lişi ile ilgili süreçleri çalışıyoruz. Bunu hem
otobüs hem deniz yoluyla turistlerin en
hızlı şekilde Kapalıçarşı’yı, Sultanahmet’i
Ayasofya’yı bu bölgeyi yaşaması ile ilgili de
çalışmalarımız var. Özellikle Kapalıçar-
şı’nın Beyazıt tarafındaki çıkıştaki meydan
düzenlememizi hemen ele aldık. Oradaki
yıllar öncesinden hazırlanmış bir projeyi
harekete geçirdik. Beyazıt Meydanı’nı dü-
zenliyoruz. Dolayısıyla turistlerin hiçbir şe-
kilde bu bölgede nahoş görüntüyle karşı
karşıya kalmamalarını istiyoruz. Bu çalış-
malarımız, Kapalıçarşı’nın yakın çevresi,
sarnıçtaki çalışmalarımız çok hızlı devam
ediyor. Bunun gibi hiçbir turisti rahatsız et-
meyecek bir görüntüyü bu bölgeye kazan-
dırmış olacağız” diye konuştu.

Melen süreci zarara uğratıldı

“Melen Barajı ile ilgili Cuma günü önemli

bir ihale var. Çiğdem Toker’in kaleme aldığı
yazıda barajla ilgili iki önemli teknik rapo-
run gizlendiğine ilişkin. Melen barajındaki
çatlaklarla ilgili iki rapor sümenaltı ediliyor
iddiası var. Sizin bu konuya ilişkin bilginiz
var mı?” sorusunu yanıtlayan İmamoğlu,
“Melen Barajı’nın ihalesi Devlet Su İşleri
tarafından yapılıyor. Sürece teknik olarak
tümüyle onlar hakim. Ama İSKİ Genel
Müdürlüğü’müz bu konuda sıkı bir takipte.
Şu an bahsettiğiniz noktada bizim bir tespi-
timiz yok ama bu yazı ya da uyarılar üze-
rinden arkadaşlarım gerekli tetkiki yaparlar
diye düşünüyoruz. Bu önemli bir konu. Ne
yazık ki süreç sekteye uğramış, zarara uğra-
tılmış bir durumda. Neticede kamu bütçesi
hepimizin bütçesi. Takipçisiyiz. İSKİ Genel
Müdürlüğü bu konuda gerekli incelemeyi
yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 
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Kıdemli muhbirler 
görev başında

D ün akşam CNN de yayınlanan Ahmet Ha-
kan’ın Tarafsız Bölge programına katılan
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

yine her zamanki görevini yaptı.
Son günlerde iktidarın izni ve icazetiyle TV kanalla-

rında boy gösteren Perinçek 25 yıllık kamu görevlisini
terörist ilan ederek hedef gösterdi.

Doğrusu ben pek yadırgamadım, çünkü o bir an-
lamda diyet ödüyor, görevini yapıyor.

Asıl sorun bu konuyu birilerinin sürekli olarak CHP
içerisinden servis ediyor olması.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras daha yeni
göreve başladığı günlerde;  aynı konuyu gündeme geti-
rip, ayrımcılık, bölücülük yapmak isteyenler yine 
sahneye çıktı.

Adı geçen Başkan Yardımcısının hukukçu kimliği ve
Baro yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla o yıllarda kendi-
sine verilen görevi, üstelik de çok kısa bir süre yapma-
sını” Apo!nun avukatı” diye manşet yaparak
kullanmaya kalkanlar, kamuoyunda dikkate alınma-
yınca şimdi Doğu Perinçek üzerinden saldırıya geçtiler.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın başından
itibaren kararlı biçimde sahip çıkmasıyla umduklarını
bulamayanların, şimdi de farklı kanallardan yıpratma,
itibarsızlaştırma politikası yürüttüklerini görüyoruz.

İşin bir diğer önemli yanı da; iktidarın artık kurtu-
luşu Perinçek gibi toplumda karşılığı olmayan, ipliği
pazara çıkmış siyaset eskilerinde arıyor olması.

Öyle ki, başka zaman olsa yerel kanallara bile çıka-
mayan Doğu Perinçek her gün iktidar yanlısı medyanın
nöbetçi konuğu haline geldi.

Bu konuda şimdi CHP önemli bir sınavın eşiğinde.
HDP ile olan ilişkilerinde hep bir mahcup, utangaç

bir yaklaşım sergileyen CHP “İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesinde HDP liler nasıl çalışır?” diyen Perinçek’e ve
bu tür ırkçılara karşı nasıl bir tavır alacak?

Selahattin Demirtaş’a da, Ahmet Altan’a da, Osman
Kavala’ya da ve hatta kendi partililerine bile sahip çık-
makta ikircimli davranan CHP yönetimi bundan sonra
nasıl bir politika izleyecek.

Üstelik de tüm engellemelere karşın Ankara’da yı-
ğınsal bir katılımla coşkulu bir kongre gerçekleştiren
HDP nin de artık yeni bir yol ayrımına geldiği, bir Tür-
kiye partisi olma yolunda kararlılık gösterdiği bir 
dönemde.

Hızla değişen ve yenilenen dünyada ülkemizin de bu
değişime, yeniliklere ayak uydurması zorunlu. İktidarı,
muhalefetiyle politikalarını güncellemeyenlerin tarihin
sayfalarında yok olup gideceği bir döneme giriyoruz.

İktidar partisi genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Er-
doğan içerde kamuoyunu etkilemek adına “mahallenin
kabadayısı” gibi davransa da dışarda şehrin kabadayı-
larının dediklerini uygulamak zorunda kalıyor.

İşin kötü yanı bu şehir kabadayıları çok acımasız.
Onların ne dini, ne imanı ne de vicdanı vardır.
Geçmişte pamuğuna el koyduğu Hindistan’a kendi

ülkesinde ürettiği kumaşları satamayınca tezgahlarda
el dokuması üretim yapan yoksullardan 100 bin kişinin
parmaklarını kesen İngilizler, Afrikada köle ticareti
dahil, her türlü ahlaksız ticareti yapan Fransız ve İtal-
yanlar, en büyük şehir kabadayısı ABD ve diğer emper-
yalist ülkelerin yanında, onlara racon kesen Ruslar’la
aşık atmaya kalkarsan, bu durumdan en çok senin hal-
kın zarar görür.

İsrail’in korkunç baskı ve saldırıları atında yaşam
mücadelesi veren Filistin halkına yönelik göstermediğin
merhameti Suriye’de, Libya’da rejim karşıtı gruplara
gösterirsen her gün bir yerlerden şehit haberleri gel-
meye devam eder.

“Mazlum halkların yanında olmak, onların ulusal
kurtuluş mücadelesine destek vermek” elbette insani
bir duruştur. 

Ancak şu an Suriye de ve Libya da yaşananları böyle
değerlendirmek ne kadar mümkün.

Güvenlik ve beka gerekçesiyle başkalarının toprakla-
rında operasyon yapacaksan uluslararası kurum ve ku-
ruluşları yanına alman gerekir.

Hele de dış politikada ilkeli olmak, çifte standart uy-
gulamamak gerekir.

Suriye’de tüm dünyanın tanıdığı meşru hükümete
karşı dururken, Libya’da aksini uygularsan giderek yal-
nızlaşırsın, dost bildiğin ülkelerin bile güvenini 
yitirirsin.

Kaldı ki; küresel dünyada tüm ilişkiler karşılıklı
çıkar üzerine kurulmuşken.

Bir yandan ABD ye rest çekip Rusya’dan füze satın
alacaksın, sıkışınca da “Haydi biraz da ABD den Pat-
riot alalım” diyeceksin; böyle bir dış politikayla başarılı
olmak ne mümkün!

İktidar tüm bunları yaparken, muhalefet ne yapıyor?
İl, ilçe kongrelerini tamamlayan siyasi partiler genel

kurullarını yapmaya hazırlanıyor.
Hepsinde de amaç, parti içi iktidar olmak.
Öyle olunca da” kurtlar bulanık havayı sever” misali

statüko yanlısı, askeri vesayet kalıntısı ve de ruh hastası
kimi provakatörler ortaya çıkıveriyor.

Kimini PKK lı, kimini Fetöcü, kimini hain ve de en
son yapıldığı gibi terörist avukatı diye hedef göster-
meye, toplumsal linç uygulamaya kalkıyorlar.

Kimi sözde muhalif siyasiler de çıkıp “haydi PKK ya
terörist de, haydi Apo’ya küfret” gibi basit, kışkırtıcı,
ucuz söylemlerle HDP ye oy veren ya da destekleyen-
lere saldırıyorlar.

Biz bu filmi çok gördük.
Artık ne bu filmleri izlemeye tahammülümüz, ne de

bu tür tescilli muhbirlere ayıracak zamanımız var. Tür-
kiye’nin geleceği, barıştan yana tüm demokratik güçle-
rin güç ve eylem birliğinden geçiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihi Kapalıçarşı’da incelemelerde bulundu. İmamoğlu’nun Kapalıçarşı gezisine, bir vatandaşla
yaşadığı ulaşım zammı diyaloğu damga vurdu. Ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zammı protesto eden vatandaş, İmamoğlu’na, 
“3 yıldır yapılamayan zammı neden yaptınız” diyerek bağırdı. İmamoğlu, yurttaşa, “Döviz artıyor, mazot artıyor, yakıt artıyor,
doğalgaz artıyor. Bunlar bizim elimizde değil. Onlara da tepki göster senden istirhamım” yanıtını verdi

MAZOT FIYATI ARTIYOR
ULASIM ZAMLANIYOR

İmamoğlu, gazetecilerin sorula-
rını yanıtladıktan sonra rotasını,
yine İstanbul’un sembol mekan-
larından tarihi Sahaflar Çarşı-
sı’na çevirdi. Üniversite
yıllarında müşterisi olduğu, çar-
şının en eski sahaflarından
Sinan Gözen’in dükkanına uğra-
yan İmamoğlu, burada anılarını
tazeledi. Sahaflar Çarşısı’ndan
Beyazıt Meydanı’na çıkan İma-
moğlu, burada meydan düzenle-
mesini gerçekleştiren firmanın
yetkilisinden çalışmalarla ilgili
bilgi aldı. Meydandaki çalışmala-
rın bitirilmesi için can attığını
vurgulayan İmamoğlu, tepkisini,
“Utanıyorum burayı böyle gö-
rünce” sözleriyle dile getirdi.

Meydanı görünce
utanıyorum

Ben yaptım oldu demeyeceğiz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık bin 600 kişinin katılımıyla gerçekleşen Hemşehri Dernekleri Çalıştayı'nın kapanış konuşmasını
yaptı. İstanbul’u şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yönetmeye talip olduklarını vurgulayan İmamoğlu, "Hep birlikte yöneteceğiz. ‘Ben
yaptım, oldu’ demeyeceğiz. Hep birlikte başarıp, hep birlikte karar verme mekanizmasını hayata sokacağı" ifadelerini kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Yenikapı Gösteri ve Sanat
Merkezi’nde “Hemşehri Dernek-

leri Çalıştayı” düzenledi. Prof. Dr. Murat Şe-
ker’in moderatörlüğünü yaptığı çalıştaya,
farklı hemşehri derneklerine üye yaklaşık bin
600 kişiyi bir araya getirdi. Çalıştayın kapanış
konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
gerçekleştirdi. İmamoğlu, özetle şunları söy-
ledi:“Hepinizi öncelikle İstanbul’un hemşeh-
risi olarak sizleri selamlamak istiyorum.
İstanbul, hepimizi kucakladı ve bir araya ge-
tirdi. Biliyorum ki hepimiz, doğduğumuz ya
da geldiğimiz yörelerine düşkün bireyleriz. İs-
tanbul’da yaşasak da doğduğumuz yere olan
ilgimizi hiçbir zaman kaybetmiyoruz. İstan-
bul’da yaşayan bireyler olarak, tanıştığımızda
ilk sorduğumuz soru; ‘Hemşehrim memleket
nere?’ Bunu cevaplama bazen zor. Bu, bize
özgü bir şey. Yoğun bir göç yaşayan ülkemi-
zin, göç etmesine rağmen, yaşadığı yer kadar,
doğduğu yeri de unutmamanın, onun üze-
rinde hassas olmanın, kültürünü yaşamanın
ve yaşatmanın tutkusu. Bunu anlıyorum. Ke-
sinlikle size saygı duyuyorum. Ben de sizler-
den biriyim çünkü. Ama bir bakıma da
ülkemizde böyle bir konuyu iyi yönetmek ge-
rektiğini de bir sorumluluk kabul ediyorum.”

Önce İstanbul'un hemşehrisi olalım

Herkesin İstanbul'u benimsemesi gerektiğini

de anlatan İmamoğlu, “Memleketimizin en
büyük, hepimize ekmek kapısı açan, dünya-
nın kadim şehri, bize göre dünyanın en güzel
şehri İstanbul’umuzu, bence birinci sınıf
hemşehrisi olmayı bir kere başarmak zorun-
dayız. Yani hepimiz, önce ‘İstanbul’un hem-
şehrisi’ olmalıyız. İki duyguyu birbirinden
ayırmak lazım: Geleneklerimizi, görenekleri-
mizi, adetlerimizi, bizim doğduğumuz şehir-
deki kültürün yaşatılmasını ayrı bir şeyde
değerlendirmek lazım. Ama bir de yaşadığı-
nız şehrin hemşehrisi olmayı da mutlaka
önemsemek ve o anlamda hassas olduğu-
muzu ve bu şehrin daha iyi noktalara gelmesi
konusunda da duyarlı olduğumuzu her or-
tamda ortaya koymak zorundayız. Kökleri-
miz ne olursa olsun ya da nereden buraya
geliyor olursak olalım, artık aynı zamanda İs-
tanbullu olduğumuzun, bu şehrin de sahibi
olduğumuzun, İstanbul’un sizin olduğunun,
hepimizin olduğunun farkına varmanın za-
manı gelmiştir" dedi.

Sizler söz sahibi olmalısınız

Vatandaşın her daim söz sahibi olması gerek-
tiğini de kaydeden İmamoğlu, “Bir şehrin sa-
hibi olduğunu hissedebilmenin de en etkili
yolu, herkesin farklı kurumlar ve birimler üze-
rinden şehrin yönetimine katılabilmesini sağ-
lamak ve bu yöndeki kanalları açık tutmayı
başarabilmekten geçiyor. Yani sizler, söz sa-

hibi olmalısınız. İstanbul’u ortak akılla, katı-
lımcılıkla yönetme konusunda çok iddialı bir
süreci arkadaşlarımla ortaya koymaya çalışı-
yoruz. Ve yüzde 100 şeffaflık içerisinde bir sü-
reci yönetme çabası içerisindeyiz. Çünkü, bu
şehrin ya da bu ülkenin kucaklaşmasının, en
doğru kararları verebilmesinin başka bir yol
ve yöntemi yoktur. İstanbul gibi bir metro-
polü, bu şehrin zengin insan kaynağından
faydalanarak yönetmenin en akılcı yol oldu-
ğunu anlamak için, inanın çok da ileri sevi-
yede bir düşünceye sahip olmaya gerek
yoktur. Sivil toplum kuruluşlarından en de-
ğerli bölümü teşkil eden hemşehri dernekle-
rinden de en uygun biçimde
faydalanabilmenin yolunu ve yöntemini bul-
mak ve bu anlamda sizleri değerli bir yol ar-
kadaşı olarak görmekten derin bir mutluluk
duyarım.” ifadelerini kullandı.
MUSTAFA DOLU

İmamoğlu konuşmasının devamında şu ifadelere yer
verdi; “Hep birlikte yöneteceğiz. ‘Ben yaptım, oldu’ de-
meyeceğiz. Hep birlikte başarıp, hep birlikte karar
verme mekanizmasını hayata sokacağız. Şunu söyleye-
yim: ‘Biz yaptık. Biz söylemiştik. Doğru bir şekilde yön-
tem ortaya koyuldu. Hep beraber başardık’
diyebilmeliyiz. Hemşehri derneklerinin, bütün İstan-

bul’da siyaset üstü birer kurum olduklarını mutlaka
ispat etmeliyiz. Yani hemşehri dernekleri; bir döneme,
bir iktidara ya da bir siyasi partiye ya da bir belediye
başkanına tabiyse, benim o dernekle işim yok. ‘Ben,
sana tabiyim. Sen ne dersen, onu yaparım’ diyenle hiç
işim yok. Ama ben, şunun önünde saygıyla eğiliyorum:
‘Ben, yöremin kültürünü temsil ediyorum. Yörem için,
İstanbul’da yaşayan, o yörede doğmuş eşimizin, dostu-
muzun, komşularımızın o yöreyle daha iyi bağ kurması

için, İstanbul’un benim yöremi tanıması ve o yöreyle
ilişki kurup, oranın turizmine daha fazla katkı sunmak
için ya da yöremin eğitimine, oradaki yoksulluklara
katkı sunabilmek için işler yapmak istiyorum, aktiviteler
yapmak istiyorum, İstanbul’da yöremi tanıtmak istiyo-
rum, bununla ilgili aksiyon alma konusunda Sayın Baş-
kan senden destek istiyorum’ diyenin başımın üstünde
yeri var. Biz bunu yaparsak, başarırsak, daha sıkı sıkıya
kucaklaşırız, güçleniriz.”

Başarırsak sıkı kucaklaşırız

Kapalıçarşı’da
alışveriş yapan
vatandaşlarla da
bir araya gelen
İmamoğlu, halkın
taleplerine her
zaman kulak
vereceklerini 
söyledi.
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TicareT Bakanı Ruh-
sar Pekcan, bakanlık
olarak tütün ve tütün

mamülleri ile elektronik sigarayla
mücadeleye devam ettiklerini belir-
terek, elektronik sigara ve elektro-
nik nargileyle bunların tüketiminde
kullanılan elektronik cihaz, aksam,
yedek parça ve solüsyonlarının it-
halatına yasak getirildiğini bildirdi.

Pekcan, bugün Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan imzasıyla yayımlanan elek-
tronik sigaranın ithalatına yasak
getiren karara ilişkin Twitter hesa-
bından paylaşımda bulundu.

Sigara kaçakçılığına geçit yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülü-
ğünde bakanlık olarak tütün ve

tütün mamülleri ile elektronik siga-
rayla mücadeleye her alanda
devam ettiklerine dikkati çeken Pek-
can, "Halk sağlığını tehdit eden
elektronik sigara ve elektronik nar-
gileyle bu mamullerin tüketiminde
kullanılan elektronik cihaz, aksam,
yedek parça ve solüsyonlarının it-
halatına yasak getirdik." ifadelerini
kullandı. Pekcan, öte yandan kaçak-

çılıkla mücadele kapsamında
2019'da 17,6 milyon paket kaçak si-
gara ve 140 bin adet de elektronik
sigara yakalandığını belirterek,
"2020 yılında da sigara ve elektronik
sigara kaçakçılığına geçit vermeye-
ceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için
alınan bu önemli tedbirin ülkemize
hayırlı olmasını diliyorum." değer-
lendirmesinde bulundu.

Tütün mamülleriyle mücadele sürüyorTicaret Bakanı Pekcan,
elektronik sigara ve

elektronik nargileyle
bunların tüketiminde

kullanılan cihaz, yedek
parça ve solüsyonlarının

ithalatına yasak 
getirdiklerini kaydetti

EKONOMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,
"2019 Aralık ve 2020 Ocak’ta 783
yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst
üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik
tarihimizin rekorunu kırdık" dedi

TESVIK BELGESINDE
REKOR KIRDIK
S anayi ve Teknoloji Bakanı

Mustafa Varank, Ankara Sa-
nayi Odası (ASO) şubat ayı

Meclis Toplantısı'nda, 2019'da yeni-
likçi pek çok projeyi hayata geçirdik-
lerini söyledi. Geçen sene katma
değeri yüksek ürünlerin yerlileşmesi
için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programı'nı başlattıklarını hatırlatan
Varank, "Programı tasarlarken sana-
yideki mevcut kabiliyetlerimizi ölçtük
ve nerelerde sıçrama yapabileceğimizi
belirledik. Alıcı ve satıcıyı aynı anda
destekleyen bir mekanizma geliştir-
dik." ifadesini kullandı. Makine sektö-
ründe çıkılan ilk çağrıya yoğun talep
aldıklarını dile getiren Varank, "Ma-
kine sektörü için 5,3 milyar liralık ya-
tırım başvurusu geldi. Bu başvuruları
değerlendiriyoruz. Sonuçlarını ni-
sanda açıklayacağız. Bundan sonraki
süreçte kimya, ilaç, tıbbi cihaz, oto-
motiv, elektronik ve raylı sistem araç-
ları gibi alanlarda yeni çağrıları ilan
edeceğiz. Bu çağrıları yakından takip
ederek, programların bir parçası ol-
manızı istiyoruz." diye konuştu. Va-
rank, 2019'da yatırım teşvikleriyle
KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma
Ajansı destekleriyle sanayicilerin ve
girişimcilerin yanında olduklarının al-
tını çizerek, bölgesel kalkınmayı des-
teklemek için yüzlerce projeye 1
milyar liraya yakın kaynak aktardıkla-
rını belirti. Varank, "7 organize sanayi
bölgesi ve 4 sanayi sitesini tamamla-
dık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan 12 yeni endüstri bölgesi ilan
etti. Yalın üretimi ve dijital dönü-
şümü, uygulamalı olarak öğretmek
için Ankara ve Bursa'da model fabri-
kalar kurduk." dedi. Ankara'daki fab-

rikada yapılanlara değinen Varank,
buradaki tecrübe birikiminin diğer il-
lerde ve Katar'da kurulacak model
fabrikalara da aktarılacağını anlattı.
Ar-Ge temelli inovatif faaliyetleri de
desteklemeye devam ettiklerine dik-
kati çeken Varank, şöyle devam etti:
"Ar-Ge teşviklerimizi geliştirdik. Yük-
sek teknolojili ürünlerin reel sektör ve
akademi iş birliğiyle geliştirilmesi için
programlar hayata geçirdik. 264 Ar-
Ge ve tasarım merkezi ile 4 yeni tek-
noparkın kurulmasını sağladık.
Türkiye Açık Kaynak Platformunu,
Yapay Zeka Enstitüsünü, Kutup
Araştırmaları Enstitüsünü ve Raylı
Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünü
kurduk. Buralarda kıymetli işler
yapan girişimcilerimiz ve büyük bir
potansiyel var. Bu noktada sizler, ya-
tırım yaparak onların işlerine ölçek
kazandırabilir, ticarileştirebilir ve ihra-
catını gerçekleştirebilirsiniz." Varank,
finansman konusunda sanayicinin
elini rahatlattıklarının altını çizerek,
faiz oranlarının düşüş eğiliminde ol-
ması nedeniyle yatırım yapmanın
maliyetinin azalacağını ifade etti.

Maliyet düşüşü olumlu

Maliyetlerdeki düşüşün ticaret hac-
mine olumlu etkisi olacağını vurgula-
yan Varank, "Bankacılık sektörü
dışındaki finansman imkanlarını da
genişlettik. Biri bölgesel kalkınma, di-
ğeri de teknoloji ve inovasyon ala-
nında olmak üzere iki yeni fon
kurduk. Böylece 750 milyon liralık bir
kaynağı teknolojiyi, sanayiyi ve yeni-
liği odağına alan işletmelere aktara-
cağız. Bu fonlar, sizi bankalarla faiz
kavgası yapmaktan kurtaracak, yatırı-

mınıza ortak olacak." değerlendirme-
sinde bulundu.

2020 yatırım yılı olacak

Küresel ekonominin içinden geçtiği
durumu yakından takip ettiklerinin
altını çizen Varank, şunları kaydetti:
"Hem gelişmiş hem de gelişmekte
olan ülkeler, yapısal problemlerle
karşı karşıya. Gündemde koronavi-
rüsü salgını ve bunun oluşturduğu
belirsizlikler var. Çin önemli bir eko-
nomik oyuncu ve tedarik zincirle-
rinde stratejik bir pozisyonu var.
Tedarikte yaşanabilecek herhangi bir
darboğaz, küresel dengeleri de ciddi
bir biçimde sarsma gücüne sahip.
Çin'den yapılan ara malı tedarikleri-
nin bir kısmının ülkemize kayma du-
rumu var. Talep artışlarını zamanla
tekstil gibi diğer sektörlerde de göre-
biliriz." Varank, sanayicilerin iç pi-
yasa kadar, global piyasa
dinamiklerini de takip etmesi gerekti-
ğini vurgulayarak, 2020'yi yatırım yılı
olarak gördüklerini söyledi. Yatırım
teşvik verilerinin 2020 beklentisini
desteklediğini vurgulayan Varank,
"Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783
yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst
üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik
tarihimizin rekorunu kırdık. Firmala-
rımızın yatırım iştahındaki artış
memnuniyet verici. Hedefimiz bu ar-
tışı kalıcı hale getirmek." ifadelerini
kullandı. Varank, geçen yılın üçüncü
çeyreğinde başlayan ekonomik can-
lanmanın, son çeyrekte güçlü bir ze-
mine oturacağını belirterek, 2020'de
hem büyüme hem de istihdam açı-
sından son 2 yılın performansını ge-
ride bırakacaklarını dile getirdi.

Hizmet Binalarındaki Asansörlerin Yenilenmesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2020/100312
1-İdarenin
a) Adresi :FEYZULLAH MAH. BAGDAT CAD. 292 MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2163521304 - 2163997531
c) Elektronik Posta Adresi :lale.guven@maltepe.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :18 adet asansörün yenilenmesi işi

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

b) Yapılacağı yer :Maltepe İlçesi
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292 Maltepe / İST.
b) Tarihi ve saati :12.03.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırıla-
maz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan  CIII grubu  veya
CIII grubu işin onarım işi  Benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makina Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği diplomaları benzer
iş olarak değerlendirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı ad-
rese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

ASANSÖR İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
MALTEPE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1137773)

Küresel piyasaları
korona virüsü vurdu
Dünya borsaları, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle sert bir şekilde değer kaybederken,
güvenli liman olarak görülen ABD'nin uzun vadeli tahvil faizleri tarihinin en düşük seviyelerine geriledi

Çin'de yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgı-
nında hayatını

kaybedenlerin sayısı 2 bin 717’ye çı-
karken, Güney Kore, İran ve İtal-
ya'da ölü ve vaka sayılarındaki artış,
salgının ekonomiye etkilerinin tah-
minlerden daha güçlü ve uzun süreli
olabileceğine ilişkin endişeleri ar-
tırdı. Ulusal Sağlık Komisyo-
nu’ndan yapılan açıklamaya göre,
Çin'de son 24 saatte 52 kişi yaşa-
mını yitirdi, 406 yeni Kovid-19 va-
kası tespit edildi. İtalya'da ise
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybe-
denlerin sayısı 11'e yükseldi. Analist-
ler, salgına ilişkin endişelerin, tarihi
zirvelerinden bir düzeltme isteği
içindeki New York borsasında kar
satışlarını tetiklediğini ifade etti.
Dün yatırımcılardaki endişelerin,
salgının ABD'ye yayılma olasılığının
yüksek olduğuna dair sağlık örgüt-
leri tarafından yapılan açıklamalar
nedeniyle arttığını kaydeden analist-
ler, aşı ve tedavi konusundaki geliş-
melerin takip edildiğini söyledi.

Kısıtlamalar hesap ediliyor

ABD'de, dün Birinci Faz Ekonomi
ve Ticaret Anlaşması kapsamında,
kümes hayvanları, patates ve hay-
van yemi gibi ürünlerin de arala-
rında olduğu ABD'nin tarımsal
ürünlerine yönelik ithalat kısıtlama-
larının Çin tarafından kaldırılmaya

başlandığı haberine karşın pay piya-
salarında sert düşüşler görüldü.
Dow Jones endeksi yüzde 3,15,
S&P 500 endeksi yüzde 3,03 ve
Nasdaq endeksi yüzde 2,77 değer
kaybederek yaklaşık 4 ayın en düşük
seviyesine geriledi. Yatırımcıların gü-
venli liman arayışlarının bir sonucu
olarak yöneldikleri ABD'nin uzun
vadeli tahvilleri ise tarihi düşük sevi-
yelerine indi.

Avrupa da alarm verdi

Avrupa tarafında, İtalya'da Kovid-
19 nedeniyle ölü sayısının dün itiba-
rıyla çift haneli rakamlara ulaşması
ve Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya
ile Baden Württemberg eyaletlerinde
tespit edilen vakalarla ülkede virüs

bulaşan kişi sayısının 17'ye yüksel-
mesi, borsalarda kayıpların devam
etmesine neden oldu. Almanya'da
DAX endeksi yüzde 1,88, İtalya'da
MIB 30 endeksi yüzde 1,44, İngilte-
re'de FTSE 100 ve Fransa'da CAC
40 endeksi de yüzde 1,94 değer kay-
betti. ABD ve Avrupa piyasaların-
daki satıcılı seyir Asya borsaları ile
bugüne de taşındı. Çin'de ekonomi
yönetiminin destekleri ile borsada
düşüş eğilimi sınırlanarak tepki
alımlarıyla hafif artışlar görülse de
kapanışa yakın Japonya'da Nikkei
225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de
Kospi endeksi yüzde 1,1 ve Hong
Kong'da Hang Seng endeksi yüzde
0,7 düşüş kaydetti ve piyasalarda
ciddi bir endişeye sebep oldu.
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G rup toplantısında konuşan Recep Tayyip
Erdoğan, deprem konusuna değinerek,
“Deprem felaketi kendini bize sürekli ha-

tırlatıyor. Son olarak Van’da bir deprem daha ya-
şadık. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet
diliyorum. Bilim insanları yeni depremlerin bek-
lendiğinin haberlerini veriyor. Bu ikazlara hak
vermemek mümkün değildir. Ülkemizin mevcut
yapı stokunun bilhassa bizim dönemimizden
önce yapılanların büyük bölümü depreme daya-
nıksız. Yapılan değerlendirmelere göre ilk etapta

dönüştürülmesi gereken yapı stoku 6 milyon 700
bin tanedir. Devlet ile millet el ele vererek bu sü-
reci adım adım yürütmek mecburiyetinde” dedi. 

27 bin liraya kadar destek

“Öncelikle durumları aciliyet arz eden binaların
yıkılıp yeniden yapılması için seferberlik başlat-
tık” diyen Erdoğan, “Van, Kütahya, Bingöl,
Dinar depremlerinin ardından da 38 bine yakın
konut inşa edip vatandaşlarımızın hizmetine
sunduk. Kanal

İstanbul tek başına diğer işlevlerinin yanı sıra 500
bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir. Ela-
zığ’da yıkık 263 bina ağır hasarlı, 7 bin 698 bina
orta hasarlı, bin 540 bina tespit edildi. Deprem
sonrası Elazığ’da 19 bin 180, Malatya’da 4 bin
432 yeni konut yapılması gerektiği ortaya çıktı.
Güçlendirme yapılacak yerler için de vatandaşla-
rımıza konut başına 27 bin liraya kadar destek
veriyoruz. Devlet elbette felakete uğrayan vatan-
daşlarının yanında olacaktır ancak çalışmaları
devlet ile milletin birlikte yürütmesi gerekiyor. Bu-
güne kadar 22 milyon vatandaşımızın oturduğu
konutların depreme dayanıklı olduğu tespit

edildi. Amacımız bu rakamı ilk etapta 35 mil-
yona çıkarmak. Yaklaşık bugüne kadar 1

milyon 600 bin lira toplandı. Grup yö-
netimimiz bu parayı AFAD hesabına

aktaracak” ifadelerini kullandı. 

O yavruların ahı sana yeter

Konuşmasının devamında
CHP'ye yüklenen Erdoğan,
“Türkiye’nin pek çok sıkıntısı
var ancak CHP yönetimi hala
en önemli sıkıntımız olarak sü-
rüyor. Milletimize olan saygı-
mız gereği kendimizi bazı
gerçekleri ifade etmek mecburi-

yetinde hissediyoruz. Önce ada-
letten bahsedip ardından adalet

kurumlarına her türlü hakaretleri
yapan bir zihniyet. Bu ülkede kölelik

yoktur ama zihnini ve elindeki imkan-
ları emperyalistlere satmış olan kişiyi bi-

liyoruz. Türkiye tarihinin en önemli
mücadelelerini verirken tüm kamu görevlile-

rine saldıran bir kişi ülkesine değil düşmanlarına

hizmet ediyor demektir. Suriye meselesinin ne ol-
duğunu zerre kadar anlamamış bir kişinin bu ko-
nuda söylediği söz ancak sinek vızıltısı kadar
değer taşır. İdlib’de adam kendi toprağını savu-
nuyor diyerek kendi ülkesi yerine rejimin yanında
yer alan kahraman askerlerimizin mücadelesine
laf eden bir kişi asla bu milletin evladı olamaz.
İnsan da vicdan önemli bir sestir. Bu İdlib’deki
sen o yavruları sen televizyonlarda izlemiyor
musun? O yavruların nasıl sığınacak yer aradık-
larını görmüyor musun ya? O yavruların ahı
sana yeter. O anneler o babalar o çamur deryası
içinde başlarını sokacak bir çadır dahi bulamı-
yorlar” dedi. 

Bunlar cibilliyet fukarası

Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan,
“Bana yaptığı teklife bak ya! Sen daha Esed’i
görmediğin zaman biz onunla görüşüyorduk
zaten. Ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapa-
lım adam olmadığını gördük. Bay Kemal sen si-
yaseti bilmiyorsun sen siyasetin cahilisin bunları
tanımıyorsun. Bunlar cibilliyet fukarası bunlar
hiçbir zaman kalkıp da kendi vatandaşına dahi
insanca muamele edebilecek durumda değiller ve

bunu yapmadılar. Şu anda Apo’nun ortaklarıyla
ortaklığı var bununla kalmadılar AP’de de bera-
ber oturdular. Libya’da ülkemizin ne yapmaya
çalıştığını anlamamış bir kişinin bu konuda söy-
ledikleri deryada damla hükmünde dahi değildir.
Gazi Mustafa Kemal’in Trablus’ta ne işi vardı?
Bizim bir tarihimiz var, biz tarihimize sahip çıkan
tarihimizle beraber yürüyen bir partiyiz” diye ko-
nuştu. 

Geri adım atmayacağız

Konuşmasında İdlib sorununa da değinen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İdlib’te ortaya çıkan
insani krizi önlemek için sahada aktif müdahale
dahil her yolu deniyoruz. Rusya insani hassasi-
yeti kabul etmek istemiyor. Gözlem kulelerimizi
kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor.
Talebimiz rejimin Soçi muhtırası sınırlarına yani
gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesidir. Tale-
bimiz rejimin saldırılarını sonlandırmasıdır. Şu
anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullana-
mıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da
bir hal çaresi bulacağız. İdlib’te en küçük bir geri
adım atmayacak rejimi mutlaka belirlediğimiz sı-
nırların dışına çıkaracağız” dedi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan
konuşmasında, "İdlib’te ortaya çıkan insani krizi önlemek için sahada aktif müdahale dahil her 
yolu deniyoruz. Gözlem kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor. İdlib’te en
küçük bir geri adım atmayacak rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkaracağız" dedi

PEK ÇOK CHP belediyesi-
nin yönetiminde bölücü
terör örgütünün güdümün-
deki parti tarafından tayin
edilmiş kişilerin görev yap-
tığını dile getiren Erdoğan,
“Bize düşen görev CHP’li

belediyelerdeki bu ihanet-
leri yolsuzlukları takip edip
milletimizin huzuruna 
çıkarmaktır. CHP gibi bir
partiyi bölücü terör örgütü-
nün kadrolarına teslim
eden zihniyetin diğer alan-

lardaki hezeyanlarına şaşır-
mamak gerekiyor. Bölücü
terör örgütünün güdümün-
deki partinin elindeki bele-
diyeleri yakından takip
ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Belediyeleri takip ediyoruz

CHP Eleştirilerini, “Bugün Libya’da Türk aşiretleri var. Ama sorun bilmez inanın
CHP’nin şurada 20 yıllık geçmişini bile bilmez bu adam. Bu adamın bu konuda söyle-

dikleri hezeyandan ibarettir” şeklinde sürdüren Erdoğan, “Türk milleti Çanakkale’de 7 dü-
vele karşı mücadele ederken de emperyalistlerin borazanlığını yapanlar vardı. Gavurun kılıcını
çalarak bu milletin canını acıtabilirsiniz ama asla mücadele azmini kıramazsınız. O yüzden

CHP’yi milletimize başındaki zatı da işinin ehli hekimlere havale ediyorum. Saman konusunu
tekrar izah edelim de mesele onu dinleyenlerin aklında yanlış kalmasın. Bu zatın sürekli saman

konusunu açması zihin dünyası hakkında bilgi veriyor bize. 2019’da yaklaşık 24 milyon ton
saman ürettik. Bu samanın yaklaşık 85 bin tonunu ihraç ederek 14 milyon dolar gelir elde
ettik. Yine geçen yıl yapılan saman ve benzeri ürün ithalatının bedeli ise 1953 ton karşılığı

olarak 428 bin dolardır. Yılda 20 milyon ton buğday üretiyor,18,5 milyon ton da tüke-
tiyoruz. Peki buna rağmen niye buğday ithal ediyoruz. Çünkü Türkiye dünyanın en

önemli gıda üretici ve ihracatçılarından biridir. Söylenenin aksine Türkiye
tarım ürünlerinde ithalatçı bir ülke değil net ihracatçıdır.  Tarım ürün-

leri ihracatımız 2019’da 18 milyar dolara yükseldi. Yani
yaklaşık 5 katına çıktı” açıklamasını

yaptı.

İHRACAT 
5 KATINA ÇIKTI
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YAKUP TEZCAN

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR ihalesi, 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre
iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası :2020/80816
1- İdarenin
a) Adresi :Ümraniye Belediye 

Başkanlığı Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü 
Atatürk Mah. Fatih Sultan 
Mehmed Cad. No:63 K:-1 
ÜMRANİYE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks 
numarası : 2164435600 - 

2163355118
c) Elektronik posta 
adresi :sosyalyardim@umraniye.bel.tr
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale 
Bülteninin tarih 
ve sayısı :18.02.2020 - 4051
b) Gazetenin adı 
ve tarihi 
(yayımlanmış ise) :GAZETE DAMGA – 18.02.2020
3- İhale İptal Tarihi    : 24.02.2020
4- İptal nedeni veya nedenleri
2020/80816 "MUHTELİF CİNS VE NİTELİKTE 
MEDİKAL MALZEME ALIM İŞİ" niteliğinin ve
miktarının değişmesi sebebiyle ihale yetkilisi 
tarafından iptal edilmiştir. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1138760)

İHALE İPTAL İLANI
TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ÜMRANİYE BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK 
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 5927 sayılı

parselin "Konut Alanın'nda" kalan kısmının "Park

Alanı" lejantına alınmasına ilişkin "UİP-5229,32"

Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar

planı değişikliği teklifinin  12.12.2019 tarih ve

2019/1044 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunarak,

18.12.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanı'nca onandığı: İlan olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1139783)

İ L A N
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI’NDAN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi ile ilgili "Sayın Ekrem İmamoğlu ne
zaman isterse benden randevu alabilir. Basın üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum" dedi

ISTERSE BENDEN 
RANDEVU ALABILIR
K ültür ve Turizm Bakanı Ersoy Ga-

lata Kulesi’nin işletmesinin İstan-
bul Büyükşehir Belediyesinden

alınması ile ilgili İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla gö-
rüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Konuyla ilgili sorulan soruya cevap veren
Bakan Ersoy, “Söz konusu İstanbul ol-
duğunda siyasi bakış açısıyla İstanbul
adına bir karar almayı ben doğru bulmu-
yorum. Siyasi bakış açısıyla ‘Karşıyız’
demek veya ‘Hukuki yollara başvurup
haklarımızı koruyacağız’ demek İstanbul
açısından doğru bir uygulama değil” de-
ğerlendirmesini yaptı. 

Destek vermeye hazırım

“Bizim başkanla herhangi bir iletişim sı-
kıntımız yok” diyen Bakan Ersoy, “Ken-
disi istediği zaman arayabiliyor. Her
seferinde de kendisine en kısa sürede dö-
nüyorum. İsteyen belediye başkanları da
turizm bölgesinde olsun, diğer bölge-
lerde olsun benden çok rahat randevu
alabiliyorlar. Buna CHP ve Büyükşehir
belediyeleri de dahil. Defalarca görüş-
tüm. Sayın Ekrem İmamoğlu da ne
zaman isterse benden randevu alabilir.
Her türlü desteği ve fikri de vermeye ha-
zırım. Ama basın üzerinden konuşmayı
doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı. 

Durup dururken çıkmadı

Söz konusunun İstanbul olması halinde
siyasi bakış açısıyla bir karar almayı
doğru bulmadığını ifade eden Ersoy,
"Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin bir par-
çası bu. Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nde
yer alan binaların tamamı bakanlığımız
ve bakanlığımıza bağlı kurumlara ait bi-
nalar ve onlarla yaptığımız yatırımları
içeriyor. Bu bağlamda Galata Kulesi de
mülkiyeti bakanlığımıza bağlı olan Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü'ne ait olan bir
bina. Biz herhangi bir yanlış anlaşılmaya
mahal vermemesi için özellikle İstanbul

Büyükşehir Belediyesi'nin vakıflarla olan
sözleşme bitim tarihi 31 Aralık 2019 tari-
hine kadar bekledik ve aylar önce kendi-
lerine bir bildirimde bulunduk,
işletmesinin devralınmasıyla ilgili. Ocak
ayında tekrar bir bildirimde bulunduk.
Sürpriz bir bildirim, durup dururken çık-
mış bir şey değil" diye konuştu.

Bu bir işletme projesi değil

Bakan Ersoy, Galata Kulesi Projesi'nin
işletme projesi olmadığını belirterek,
"Basit bir işletme projesi gibi algılanıyor.
Ben sık sık geziyorum orayı ve işletmesini
de pek beğenmiyorum. Kafeterya ve bi-
nanın işletmesi, İstanbul'a, çağımıza ve
turizme uygun bir işletme mantığı değil.
Ama tekrar söylüyorum, bizim projemiz
orada Galata Kulesi işletme projesi değil.

Galata Kulesi bir Ceneviz Kulesi. Orası
da İstanbul'un ilk meydanlarından Cen-
eviz Meydanı. Bizim
amacımız, işletmeyi dev-
ralırken esas meydanı
eski canlı ortamına ka-
vuşturmak. Meydanda
doğal setler oluşturaca-
ğız, oturma alanları
meydanı bozmayacak
şekilde. Doğal bir amfi
gibi, bakanlığımıza bağlı
genel müdürlüklerin,
opera, bale, güzel sanat-
lar gibi düzenli aktivite-
lerini gerçekleştireceğiz.
Orayı kültür meydanı
haline getirmek istiyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

ErmEnistan bir-
liklerince, 1992'nin
25 Şubat'ını 26 Şu-

bat'a bağlayan gecesinde Yu-
karı Karabağ'ın Hocalı
kasabasında 613 masumun
öldürüldüğü katliamın 28. yıl-
dönümünde Bağcılar’da anma
töreni düzenlendi. Azerbaycan
Dostluk Parkı’nda bulunan
Hocalı Katliamı Anıtı önünde
gerçekleşen programda Azer-
baycan Cumhuriyeti İstanbul
Muavin Konsolosu Ramiz
Hacızade, Bağcılar Kayma-
kamı Mustafa Eldivan, Bağcı-

lar Belediye Başkanı Yardım-
cısı Ali Erdoğan, kamu ku-
rumu temsilcileri, muhtarlar ve
ilçe sakinleri bir araya geldi.
Katılımcılar, hunharca katledi-
len 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve
70'i yaşlı olmak üzere, 613
masum Azerbaycan vatandaşı
için saygı duruşunda bulundu.

Bu acıyı paylaşıyoruz

Sivil halka yöneltilen bu acı-
masız, insanlık dışı saldırganlı-
ğın tarihi bir olay değil,
günümüzün acı bir gerçeği ol-
duğunun vurgulandığı etkin-

likte Kuran-ı Kerim okunduk-
tan sonra hayatını kaybedenler
için dua edildi. Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı
da yayınladığı mesajda katliamı
kınadığını ve ölenleri rahmetle
andığını belirterek, “Azerbay-
canlı kardeşlerimizin 28 yıl
önce Hocalı'da karşı karşıya
kaldıkları insanlık tarihinin en
karanlık sayalarından biri olan
bu vahşi saldırıyı her zaman
kalbimizin en derinlerinde his-
sediyor, bu acıyı en içten duy-
gularımızla paylaşıyoruz” dedi.
MEHMET ALİ ÇATAL

Biz bir telefon 
mesafesindeyiz
Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi’nin işletme-
sinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden
alınmasıyla ilgili, “Bir önceki İBB yönetimi ile
yapılan yazışmalar sonucu, Büyükşehir Bele-
diyesi bir girişimde bulunmamış o zaman di-
liminde. Ama o süreçte, Kültür ve Turizm
Bakanlığı da bir eylemde bulunmamış. Fakat
birkaç aydır biz bunu basın yoluyla duyuyo-
ruz. Biz de bu süreçle ilgili hukuki hakkımızı
konusunda davamızı açtık. Bu dava ile ilgili
savunma verildi. Şimdi o savunmaya istina-
den, karşı dava ile ilgili süreci arkadaşlarım
hukuki olarak takip ediyorlar. Tabi üzücü olan
şu: Sayın Bakan’ın İstanbul ile ilgili sanırım
yedinci, sekizinci açıklaması. Farklı alanlarda
veya farklı mekanlarla ilgili de açıklamaları
oldu. Benim tavsiyem şu: İstanbul önemli bir
kent, kadim bir şehir. İstanbul'un turizmini,
kültürünü büyütmek istiyorsak, dünyaya en
iyi şeklide servis etmek istiyorsak, geçenlerde
takdir ettiğimiz gibi, çok mutlu olduğumuz
gibi, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın bizi
çağırıp, ‘Hep bir arada biz deprem sorununu,
kentsel dönüşüm sorununu nasıl çözebiliriz’

toplantısını yaptığımızda, kendisini yü-
rekten alkışladığımı, teşekkür ettiğimi,
bir konsey kurulup bu konseyin çalış-
masının iyi bir model olacağını ifade
ettiğim gibi, Sayın Turizm Bakanı’na
da tavsiyede bulunuyorum. İstanbul ile
ilgili bir karar almak istiyorlarsa, ala-
caklarsa, turizme katkı sunacaklarsa,
en büyük paydaşları, en doğru yol ar-
kadaşları İBB'dir. Yani bizimle görüş-
mekten, konuşmaktan kaygı
duymasınlar, çekinmesinler. Bizim der-
dimiz; İstanbul turizmi. İstanbul Turizm
Platformu’nu kurarken, nasıl turizme
katkı sunacağımızı, geliştirme ortamını
dahi düşündüğümüz anda bile kendi-
lerini arayıp, davet ettim. Yazılı olarak
da davet ettim. Her toplantımıza davet

ettik. Katılmamayı tercih edebilirler ama İs-
tanbul'da bir konu ile ilgili karar alacaklar-
ken, biz bir telefon mesafesindeyiz.
İstanbul'da turizm ve kültür ile ilgili hedefler
koyacaklarsa da biz İstanbul’dayız”
açıklamasını yapmıştı. 
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Köksal için son görev

Ekonomi için
üretim önemli

Riskli 4 bina yıkıldı
BüyükçEkmEcE’dE dep-
rem riski bulunan 4 bina
daha Kentsel Dönüşüm

kapsamında yıkıldı. Büyükçekmece
Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, vatandaş ve müteahhit dörtge-
ninde riskli yapıların dönüştürülmesi
için tüm imkanların seferber edildiğini
belirten Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, “Yaklaşan
deprem öncesi can ve mal emniyeti
açısından binaların teknik çalışmaları
mutlaka yaptırılmalıdır. Deprem değil
binalar öldürür gerçeğinden yola çıka-
rak bizde halkımızın güvenli ve gönül
rahatlığı içinde yaşayabilecekleri yapı-
lara kavuşmaları için her türlü kolaylık
ve desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda
son 5 yıl içerisinde 15 bin konut yıkıla-
rak yenilendi ” ifadesini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
ilçede yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren İhlas Ev 
Aletleri fabrikasını ziyaret etti. Üretimin bir ülkenin
ekonomisi için oldukça önemli olduğunu belirten
Çalık, fabrikanın tüm birimlerini ziyaret ederek firma
ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı

BEylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, ilçenin kalkınmasına katkı
sunan ve istihdam oluşturan sanayi kuruluş-

larını ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda ger-
çekleşen ziyaretlerde Mermerciler Sanayi Sitesi
içerisinde yer alan ve yaklaşık 30 yıldır bölgede faaliyet
gösteren İhlas Ev Aletleri fabrikasını ziyaret eden
Mehmet Murat Çalık firma ve çalışmalar hakkında
yetkililerden bilgi aldı. İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü
Dr. Ömer Kamber ve Belediye Meclis Üyesi Ufuk Le-
vent Timurkaynak ile birlikte fabrikada incelemelerde
bulunan Başkan Çalık çalışanlarla da bir araya geldi.

Plaket ve hediye verildi

Üretimin bir ülkenin ekonomisi için oldukça önemli ol-
duğunu belirten Çalık, fabrikanın tüm birimlerini ziya-
ret ederek çalışanlarla sohbet etti. Belediye ile birlikte
gerçekleştirilebilecek her türlü iş birliği içerisinde ol-
maktan mutluluk duyacaklarını belirten Ömer Kam-
ber günün anlam ve önemine ilişkin Çalık’a plaket ve
hediye; Başkan Çalık ise Kamber’e çalışmalarında ba-
şarılar dileyerek Atatürk takvimi ve hediye takdim etti.
Ziyaret sonrasında fabrika yöneticileri ve çalışanlar
Başkan Çalık’a teşekkür ederek duydukları memnuni-
yeti dile getirdi. AYNUR CİHAN

EskiKara Kuvvetleri Komutanı Emekli Or-
general Hikmet Köksal için Büyük Selimiye
Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. 28

Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve rütbeleri
sökülen eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgene-
ral Hikmet Köksal hayatını kaybetti. Köksal için Büyük
Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Kök-
sal'ın cenaze törenine Savunma Bakanı Hulusi Akar ve
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da katıldı. 

Mehmet
Nuri
Ersoy
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İnsanlık tarihinin
en karanlık sayfası
Azerbaycan’ın Hocalı kentinde 1992 yılında Ermeniler tarafından gerçekleştirilen katliamda
öldürülen 613 kişi Bağcılar’da düzenlenen törenle anıldı. Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, katliamı insanlık tarihinin en karanlık sayfası olarak değerlendirdi
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D ünyanın şimdilik 1. sorunu ve gündemi
olan, bizim bildiğimiz sayıdan daha
fazla ölümün olduğu söylenen korona 

virüsü, Türkiye’nin etrafını sardı!
Çin’in Wuhan kentinde başlayan daha sonra

ülkenin büyük kısmına yayılan, şehirleri 
karantinaya aldıran, hastalık, sınır kapımızda.

Son olarak İran’a gelen, 16 insanın ölümüne
sebep olan ve kamera karşısında açıklama yapan
İran Sağlık Bakan’ı Yardımcısı İreç Herirçi’nin
de yakalandığı korona virüsü hakkında, doktorla-
rın bile kendilerine çare bulamazken bunca 
insanın ne yapacağı, nasıl korunacağı hala 
bilinmezlik içinde.

Topun, tüfeğin tarihe karıştığı dünyada, ülkele-
rin belirleyici gücü nükleer silahlar olmuşken, bu
hastalığın nasıl çıktığı merak edilen bir konu!

Avrupa’ya da sıçrayan virüs,bana göre o kı-
sımda çok ses getirmedi. Fakat Çin’in ekonomik
güç olarak dünya devi haline gelmek üzere ol-
ması ve İran’ın daha yeni Amerika’ya savaş ilan
etmesi, bu hastalığın bir proje olma olasılığını
arttırıyor benim gözümde...

Ekonomisini yıkamadığın, iç işlerine karışa-
madığın, dövizi çekince afallatamadığın ülkeleri
bitirmek için başka çözümler bulman gerekmez
mi?

Gerekebilir! Çünkü bu oyun öyle kurallar 
içerisinde oynan bir oyun değil. Bu herkesi ken-
dine bağlama, en iyi olma oyunudur.

Türkiye’nin de büyük tehdidi altında olduğu
virüse ne olur bilmem. Ama geldi ve kapıyı 
çalıyor diyebilirim.

Uğraştığı bir sürü sorunla, verilen onca şe-
hitle, ekonominin kötüleşmesi ile, durdurulama-
yan mültecilerle, Suriye’yle ve devlet büyüklerinin
“gelmez, bize bişey olmaz” söylemleriyle birlikte,
korona geldi! Çok yakında!!

Virüs kapıya dayandı!

ÜnlÜ mimar Vedat
Tek tarafından
1907'de Eminönü'nde

yapılan ve yıkılma tehlikesi bu-
lunan Tarihi Liman Han'ın res-
torasyon çalışmaları sürüyor.
Binanın döneminin tüm özellik-
lerini barındıran ön cephesi çelik
konstrüksiyon ile askıya alınır-
ken, arka cephesi ise yıkılarak
aslına uygun şekilde yeniden
inşa edilecek.  Binanın içinde ise
uzmanlar eşliğinde sökülen çini,
mermer, ahşap doğramalar ve
demir ferforjeler restorasyon ça-
lışmaları kapsamında tekrar
kullanılacak. 2006 yılından bu
yana İstanbul Ticaret
Odası(İTO)'nın mülkiyetine

sahip olduğu Liman Han ile il-
gili olarak İTO Başkanı Şekib
Avdagiç, "Bu proje çok iyi çalı-
şılmış, uzun zamandır restoras-
yon anlamında hazırlıkları
yapılarak başlanılan bir proje.
Şu anda burada çok iddialı bir
yenileme projesi yapıyoruz. Ta-
biri caizse bir ihya projesi yapı-
yoruz. Ön tarafta yaklaşık 900
metrekarelik bir cepheyi askıya
aldık. Bu cephe askıya alındık-
tan sonra arka tarafta binanın
içindeki tüm önemli objeler fa-
yans, karolar, radyatörler ve
diğer tüm koruma kurulu ve
bizim önem verdiğimiz unsurlar
söküldü. Koruma altına alındı.
Bunlar bilahare çalışma ta-

mamlandıktan sonra yerlerine
konulacak. Daha sonra binada
gerekli yıkım çalışmaları yapıla-
cak ve tekrar inşa edilecek. Böy-
lece burada 4 bin metrekareyi
aşkın bir bina tekrar kullanıma
kazandırılmış olacak. İTO bu
eseri, tamamen kültür ve sanat
ağırlıklı kullanacak" ifadelerini
kullandı. 

2021'de kullanıma
açılacak

11 uzman grup ile birlikte proje-
nin yürütüldüğünü vurgulayan
Avdagiç, "Hedefimiz 2021'in
ikinci yarısında bu projeyi ta-
mamlamak ve inşallah kulla-
nıma açmak. Burada 11 farklı

konuda uzman grubun bir
arada çalışmasıyla bir süreç yü-
rütüyoruz. Bundan sonraki uy-
gulamalara da öncü olacak bir
proje olacak. Projenin tüm saf-
haları da kayda alınıyor ve daha
sonra burada yaşanan süreçleri
kitap haline getirip kamuoyu-
nun dikkatine sunma imkanı
bulacağız. İstanbul'un daha
etkin ve çok gezilen bir coğrafya
olmasını sağlamak anlamında
da bu yapılan iş büyük bir önem
arz ediyor. Galataport gibi yeni
destinasyonların da devreye gir-
mesinden dolayı burası çok
daha önem kazanacak. Görsel
anlamda da çok önemli bir
yerde" şeklinde konuştu. 

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda
168 yazıhane ile peron, birçok
restoran ve büfe, akaryakıt is-

tasyonu ve irili ufaklı iş yeri bulunuyor. Oto-
gardaki işletmelerden bazıları, İBB'nin 15
Temmuz Şehitler Otogarı'nda yanlış uygu-
lamalar gerçekleştirdiğini iddia ederek basın
açıklaması yaptı. Otogardaki meydanda
toplanan işletme sahiplerini temsilen açık-
lama yapan Otogar Esnafları Derneği Baş-
kanı Şahap Önal, “Bizler İstanbul Büyük
Otogarı'nda yaklaşık 25 yıldır buranın yapı-
mına emek veren, finans sağlayan ve otoga-
rın bugünkü haline gelmesine vesile olan
yaklaşık 2 bin 24 iş yeri sahibi ve 168 yazı-
hanenin işletmecisiyiz. Bugünkü yönetim ve
Büyükşehir Belediyesi'ndeki yeni başkanı-
mız sayın Ekrem İmamoğlu, otogarı ziyare-
tinde 'Bizler, sizleri mağdur etmeyeceğiz.
Buradaki sorunları biliyoruz. Sorunları hep
birlikte ortaklaşa çözeceğiz' sözüne rağmen,
Büyükşehir Belediye Başkanımız seçimden
sonra burada yaşanan sorunları adeta
unuttu ve buradaki sorunlara yeni bir sorun
daha ekleyerek binlerce iş yeri sahibini ve
hak sahiplerini mağdur etmiştir. Bu konu-
daki yazılı dilekçelerimize rağmen, dilekçe-
lerimizin cevabını alamadık. Bugüne kadar
Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu
haksız ve yanlış uygulamalar sonucu bu-
rada çifte standart uygulanmaktadır. 168
tane yazıhanenin hak sahipleriyle yeni bir
sözleşme yaparak, diğer hak sahipleri olan
iş yeri sahiplerine de bu hakkı tanımıyor. Ta-
nımadığı gibi de bu hak sahiplerinin alt ki-
racısı olanlarla yeni bir sözleşme yapmak
istiyor. Bu sözleşmelerin tamamı da çok
ağır şartlar altında yapılıyor. Bu kiraların al-
tından hiçkimse kalkamaz" dedi.

25 yıllık sözleşme bitti

Önal sözlerine şöyle devam etti: "Bunları
yetkililerle görüşüyoruz. Maalesef bizleri ta-
nımıyor, 'sizlerin buradaki 25 yıllık sözleş-
meniz bitmiştir, burası artık Büyükşehir
Belediyesi'nindir' diyerek bizim sesimize
kulak vermiyorlar. Biz buradan kendilerine
sesleniyoruz. Bir an önce Büyükşehir Bele-

diye yetkilileri ve belediye başkanımız bu-
radaki insanların haklarını korusunlar ve
çözüm noktası bulsunlar. 25 yıldır Büyük-
şehir Belediyesi haksız bir şekilde buranın
işletmesine göz yumdu. Alttaki iş yerlerini
kimseye tebligat vermeden yerle bir etti. O
yerlere yeni iş alanları yaratarak, dışarıdan
gelecek bir takım insanlara yeni rant alanı
yaratılıyor. Bunlara buradaki herkes isyan
ediyor. Belediye başkanımızdan rica ediyo-
ruz, buradaki hak sahiplerine öncelik veril-
sin. Öncelikle kiralama hakkını onlara
versin, yıkılacak olan iş yeri sahiplerinin
mağduriyetini gidersin"

Emekçileri yok sayamazsınız

Otogarda iş yeri bulunan Mümtaz Kural
ise, “Sayın İmamoğlu şu anda ulaşılamaz
bir vaziyette. Buradaki emekçilerin hiçbiri
ulaşamıyor. Bazı rantçılara yerlerini 
verirken, buradaki emekçileri yok 
sayamazsınız" dedi. DHA

OtOgarda CIfte
standart var!
Esenler Otogarı olarak bilinen, '15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda iş yeri bulunan bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
(İBB) yanlış uygulamalar gerçekleştirdiği iddiasıyla basın açıklaması yaptı. Otogar Esnafları Derneği Başkanı Şahap Önal, “Bugüne
kadar Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu haksız ve yanlış uygulamalar sonucu burada çifte standart uygulanmaktadır” dedi

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

İnsanlar o kirayı ödeyemez 
Önal basın açıklamasının ardın-
dan yaptığı konuşmada, “Diyor-
lar ki, 'Dükkan sahiplerini
tanımıyoruz, içinizdeki kiracılara
biz burayı vereceğiz' ve korkunç
bir para. Buradaki insanlar o ki-
rayı ödeyemezler ki, yazıhane iş-
letmecileri de ödeyemez.
Yazıhane sahiplerine hak tanıdı,
bizlere tanımıyor. Buradan doğan
hak sahibi ile kiracısı arasında
ciddi bir kavga var. Burada her-

kes kirasını ödemek ve işletmek
istiyor. Belediyenin de kiracısı
olmak istiyor ama böyle olmaz.
İlk önce hak sahipleri var, sonra
alt kiracılar var. Yıkılan iş yeri sa-
hiplerinin de hakları var" dedi.
Otogarda dönerci dükkanı işleten
bir kiracı ise, “Bizim kirada 2 bin
liraya durduğumuz yere şu anda
7 bin lira istiyorlar. 300 lira da
aidat parası var. Biz bunun nasıl
altından çıkacağız?" dedi.

Liman Han 
sil baştan

Kötü zemini sebebiyle denize doğru kayan ve bölgede ciddi tehlike oluşturan Eminönü'ndeki 113 yıllık Liman Han'ın restorasyonunda önemli
bir aşamaya gelindi. İstanbul Ticaret Odası(İTO)'nın mülkiyetine sahip olduğu Liman Han ile ilgili olarak İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Burada 4
bin metrekareyi aşkın bir bina tekrar kullanıma kazandırılmış olacak. İTO bu eseri, tamamen kültür ve sanat ağırlıklı kullanacak" dedi

Kalem
işlemleri
ortaya çıktı
Avdagiç binayı gezdiği sı-
rada, burada daha evvel gö-
rülmemiş olmasına rağmen
restorasyon çalışmaları sıra-
sında ortaya çıkan kalem iş-
lerinin bulunduğunu ve
restorasyonun ruhuna uygun
olarak görünür hale getirile-
ceğini de sözlerine ekledi. 

Metro 60 milyon
yolcu taşıdı
İBB, METRO İSTANBUL AŞ’nin İşletme Performans
Karnesi’ni her ay İstanbullularla paylaşmaya
başladı. İstanbul’da Ocak ayında raylı sistemlerle
60 milyona yakın yolcu taşındı. Yolcu memnuniyet
oranı yüzde 96,1 olarak gerçekleşti

İstanBul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işti-
raklerinden Türkiye’nin en büyük kent içi raylı
sistem işletmecisi METRO İSTANBUL AŞ,

verilerini İstanbullulara açtı. Şeffaf ve hesap verilebilir
yeni nesil belediyecilik anlayışıyla hareket eden şirket, her
ay düzenli olarak hazırlanan İşletme Performans Karne-
si’ni web sitesi üzerinden tüm İstanbullularla paylaş-
maya başladı. Karnede, METRO İSTANBUL’un bir
önceki aya ait verileri, hedefleri ile 5 kıtada 38 metronun
üyesi olduğu uluslararası benchmarking (bilgi karşılaş-
tırması) organizasyonu Nova-Comet’in öngördüğü or-
talama seviye, karşılaştırmalı olarak veriliyor.

149 bin 778 sefer düzenledi 

www.metro.istanbul adresinde yayınlanan Ocak 2020
İşletme Performans Karnesi’ne göre, İstanbul’un metro-
larında 2020’nin yılın ilk ayında 158 istasyonda 844
araçla 153 bin 240 sefer gerçekleştirildi. 2019’un Ocak
ayında araçlar 149 bin 778 sefer düzenlemişti. Geçen
yılın Ocak ayında 8.4 milyon kilometre yol kat eden
metro araçları, bu yıl aynı ayda 8.7 milyon kilometreye
ulaştı. Ocak ayında İBB’ye ait raylı sistemlerle 60 mil-
yona yakın yolcu taşındı.

Yolcular memnun 

İstanbul’un raylı sistemlerinde yolcu memnuniyeti;
düzen ve dakiklik, konfor, karşılama, yürüyen merdiven
ve asansör çalışma durumu, temizlik, bilgilendirme gibi
17 ayrı kriter üzerinden değerlendiriliyor. Gizli Müşteri
Araştırması olarak ifade edilen memnuniyet oranı, Ocak
ayında yüzde 96,1 olarak gerçekleşti. METRO İSTAN-
BUL’da Ocak ayı sefer gerçekleştirme oranı da 99,74
oldu. Oranın Nova-Comet’ın yüzde 98,7’lik ortalaması-
nın üzerinde çıkması, İstanbul’daki metro sisteminin
servis kalitesinin yüksek olduğunu gösterdi. Raylı sis-
temlerin geçen ayki kapasite kullanım yoğunluğu ise
yüzde 56,9 çıkarak, yüzde 69,9 olan Nova-Comet orta-
lamasının altında kaldı. Kapasite kullanım yoğunluğun
ortalamanın altında olması yolcu konforunu olumlu et-
kiledi. Yoğun saatlerde kullanılan araç oranı da Nova-
Comet ortalamasıyla aynı oranda yüzde 82 olarak
gerçekleşti. Bu da filodaki araçların yoğun saatlerde ve-
rimli kullanıldığını gösterdi.

Yürüyen merdiven verimliliği artacak

METRO İSTANBUL’un İşletme Performans Karne-
si’ne göre, Ocak ayında istasyonlardaki asansörlerin
kullanıma hazır olma oranı yüzde 96,64, Nova-Comet
ortalaması ise yüzde 98,2 düzeyinde. Hatlarda yaşanan
asansör problemlerinin hidrolik asansörlerde daha
yoğun elektrikli asansörlerde daha az düzeyde oldu-
ğunu tespit eden ekipler, tamir ve bakım çalışmalarını ay
boyunca aralıksız sürdürdü. Yürüyen merdivenlerin kul-
lanıma hazır olma oranı da yüzde 98,2 olan Nova-
Comet ortalamasının hemen altında 98,01 gerçekleşti.
Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı’nda (T4) ekipman
sayısının diğer hatalara göre az olmasından dolayı daha
sık arıza meydana geldiği, bunun da yürüyen merdiven
verimliliği ortalamasını etkilediği tespit edildi.

Kadınlar ücretsiz ulaşım istedi
İBB'nİn Saraçhane'deki binası
önünde toplanan bir grup kadın
8 Mart Dünya Kadınlar gü-

nünde ücretsiz ulaşım talebinde bulundu.
Burada basın açıklaması yapan gruptaki-
ler daha önceden dilekçe verdiklerini
ancak dilekçelerine yanıt verilmediğini
söyledi. Geçtiğimiz hafta İBB önünde top-
lanan kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar
gününde kadınlara ulaşımın ücretsiz ol-

masıyla ilgili basın açıklaması yapmıştı.
Açıklamanın ardından kadınlar hazırladık-
ları dilekçeyi İBB'ye teslim etmişti. Taleple-
rine cevap gelmediğini belirten kadınlar
yeniden İBB önünde toplandı. Grup adına
yapılan basın açıklamasında, 8 Mart'ta ka-
dınlara ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili
dilekçe verdikleri ancak dilekçelerine yanıt
gelmediği belirtildi. Açıklamada şöyle de-
nildi: "Bunun talebimizin reddedildiği an-

lamına mı geldiğini İBB başkanı Ekrem
İmamoğlu'na soruyoruz. Diyoruz ki sahte
sözlerle 8 Mart'ı mı kutlayacaksınız yoksa
kadınların talebini yerine mi getireceksi-
niz? Biz kadınların talebi net. Özgür ve
cinsiyetsiz yaşam alanları istiyoruz. Bunun
için bir kez daha İBB'ye sesleniyoruz. Üc-
retsiz ulaşım ve kadınlardan yana şehir is-
tiyoruz. Tüm taleplerimiz karşılanana
kadar mücadeleye devam edeceğiz"
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F ransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves LeD-
rian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko
Maas, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di

Maio, Hollanda Dışişleri Bakanı Stephanus
Blok, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gon-
zalez Laya, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto
Ernesto Santos Silva, Belçika Dışişleri Bakanı
Philippe Goffin, Estonya Dışişleri Bakanı
Urmas Reinsalu, Polonya Dışişleri Bakanı
Jacek Czaputowicz, Litvanya Dışişleri Bakanı
Linas Linkevicius, İsveç Dışişleri Bakanı Ann
Lindei, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe
Kofod, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haa-
visto ve İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Cove-
ney, Alman t-online haber portalı için ortak bir
makale kaleme aldı. Makalede, ''Suriye rejimini
ve destekçilerini, bu saldırıyı sona erdirmeye ve
2018 sonbaharında kabul edilen ateşkese uy-
maya çağırıyoruz. Onları, savaşı derhal dur-
durmaya, uluslararası insani hak ve hukuk
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getir-

meye davet ediyoruz." çağrısında bulunuldu.

Siyasi süreci baltalamaya çalışıyorlar

"Rusya'yı, Türkiye ile İdlib'deki korkunç du-
rumu hafifletmek ve siyasi bir çözüme katkıda
bulunmak için müzakereleri sürdürmeye çağı-
rıyoruz." ifadesine yer verilen makalede, Rus-
ya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin
acilen ihtiyaç duyulan insani yardımın Suri-
ye'nin kuzeybatısına taşınması talebini bloke
etmemesi istendi. Suriye'de krizin ancak siyasi
bir süreçle atlatılabileceği ifade edilen maka-
lede, rejimin sadece askeri stratejiye odaklan-
dığı bildirildi. Makalede, "Rejim, Cenevre'deki
BM Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen tarafın-
dan yürütülen anayasal görüşmeleri engelleye-
rek kapsayıcı siyasi süreçleri baltalamaya
çalışıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

İşlenen suçlar cezası kalmayacak

Suriye'de işlenen suçların cezasız kalmaması

konusunda kararlı olunduğu vurgulanan ma-
kalede, neredeyse 10 yıllık bir çatışmayla de-
rinden bölünmüş Suriye'de kalıcı barış için
bunun gerekli bir koşul olduğuna dikkati çe-
kildi. Makalede, BM tarafından cezasızlığa
karşı mücadele için oluşturulan Suriye Arap
Cumhuriyeti Soruşturma Komisyonu ile
Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Mekaniz-
masının gelecekte ağır suçlardan suçlu bulu-
nanlara karşı dava açabilmeleri için önemli
kanıtlar toplandığına işaret edilerek şunlar
kaydedildi: "Bu kanıtları, Uluslararası Ceza
Mahkemesine sunmaya devam edeceğiz. Su-
riye'de işlenen suçların cezasız kalmaması
için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu suçlar,
temel uluslararası hukukun ciddi bir ihlali
olan kimyasal silahların kullanımını da içeri-
yor. Sorumluları, isim olarak tespit etmeli ve
adalete teslim etmeliyiz. Birçok tutuklunun ve
kayıpların nerede olduğunu ve kaderini açık-
lığa kavuşturmak zorundayız."

KKTC’de önlemler artıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle bir hastanın Lefkoşa Burhan Nal-
bantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılması sonrasında önlemler artırıldı. KKTC Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimler
koronavirüs ile ilgili alarma geçti. KKTC'ye giriş yapılan tüm sınır kapılarında virüsle ilgili önlemler alındı
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastane-
si'nde karantina odaları kuruldu. Hastalıkla ilgili
tahlillerin ülkede yapılabileceği bir birim oluştu-
ruldu. Çalışmalarla ilgili Demirören Haber
Ajansı'na konuşan KKTC Sağlık Bakanı Ali
Pilli, koronavirüsün ortaya çıktığı tarihten itiba-
ren alarmda olduklarını söyledi. Ülkede korona-
virüsün bulunmadığını açıklayan
Pilli,  "Bizler Aralık ayından itibaren tüm önlem-
leri aldık. Türkiye ile de sürekli iletişim halinde-
yiz. Türkiye'den, Kıbrıs'a ekipler de geldi" dedi.

22 kişilik karantina odası

Halkın Partisi Milletvekili Dr. Jale Refik Ro-

gers da, ülkede koronavirüsü vakasının olma-
dığını, bunun için tüm önlemlerin alındığını
ifade etti.  Devlet Hastanesi'nde 22 kişilik bir
karantina odası oluşturulduğunu anlatan Ro-
gers,  "Virüsle ilgili bütün hazırlığımızı yaptık"
dedi. Güney Kıbrıs'taki ve Kuzey'deki durumu
da istişare etmek amacıyla iki toplumlu sağlık
komitesinin toplantılar yaptığını kaydeden
Rogers şöyle devam etti;

Sınır kapılarında önlem

"İki tarafla ilgili çalışmaları yaptık. Güney
Kıbrıs'a tüm ülkelerden, Çin'den
aktarmalı uçuşlar var. Kuzey Kıbrıs'a ise uçuş-

lar Türkiye üzerinden oluyor. Türkiye de
zaten önlemlerini almış durumda. Bu açıdan
ülkemizin çok büyük risk altında olduğunu
düşünmüyorum. Yolcular belli taramalardan
sonra ülkemize geliyor. Büyük risk altında ol-
duğumuzu düşünmüyorum. Ama hazırlıklı
olmamız ve tedbir almamız önemlidir." Lef-
koşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastane-
si'nde Başhekimi Dr. Adil Özyılkan
da, "Koronavirüsüne dönük eylem planı ha-
zırladık. Korkulacak bir durum yok. Her şey
kontrol altındadır. Herkese özel odalar hazır-
landı. Yoğun bakım bölümünde de hazırlıklar
var" dedi.

Avrupa Birliği üyesi 14 ülkenin Dışişleri Bakanları, Suriye rejimini ve destekçilerini İdlib'deki
saldırıları sona erdirmeye ve 2018 sonbaharında kabul edilen ateşkese uymaya çağırdı
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İran devlet televizyonuna göre, Ruhani, başkent Tah-
ran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı
açıklamada, ülkede birçok kentte görülen Kovid-19
salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halka,
yetkililerin tavsiyelerine uyma ve söylentilere kulak as-
mama çağrısında bulunan İran Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani, "Hiçbir şehir veya bölge için karantina
kararı gündemde değil. Bir yerin kapatılması kararı
valiliğin ve bakanlıkların değil, Koronayla Mücadele
Merkezi'nin sorumluluğundadır." diye konuştu. Ül-
kede salgınla ilgili tüm önlemlerin alındığını aktaran
Ruhani, "Koronavirüs, ülkedeki üretim ve işlerin dur-
durulması için düşmanların silahına dönüşmemeli-
dir." ifadesini kullandı. Birkaç hafta içinde salgının

üstesinden geleceklerini ve Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan konuyla ilgili sunulan raporların "ümit verici" ol-
duğunu dile getiren Ruhani, halka zorunlu olmadıkça
kalabalık yerlerde bulunmamalarını tavsiye etti.

Ne azalıyor ne artıyor

Ruhani, Kovid-19 tespit kitlerinin Dünya Sağlık Ör-
gütü yoluyla ülkeye getirildiğini aktararak, İran içinde
de tespit kitlerinin üretimine başladığını kaydetti. Ül-
kedeki vaka ve ölüm sayılarının gizlendiğine ilişkin id-
dialara da değinen Ruhani, "Hiçbir şekilde mevcut
rakamları ne azaltıyor ne de artırıyoruz." diyerek, hü-
kümetin istatistikler üzerinde herhangi bir oynama
yapmadığını vurguladı.

Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar 
Kurulu toplantısı sırasında açıklamalarda bulundu

İran’da karantina yok

İngilizler alarm verdi

Ülkenin önde gelen gazetelerinin
manşetten verdiği haberlere göre, Av-
rupa'da koronavirüs taşıyan kişilerin
sayısının beklenmedik şekilde artma-
sının ardından İngiltere'de bilinenden
çok daha fazla vaka olabileceği endi-
şesiyle binlerce İngiliz'in test edilme-
sine karar verildi. Halk Sağlığı
Kurumu, haftada 600 kişinin test edi-
leceği bir "takip" programına başla-
yacaklarını açıkladı. 100 sağlık kliniği
ile 11 hastaneyi kapsayan prog-
ramda, çok az semptom gösterenler
ve "yüksek riskli" ülkelere hiç gitme-
miş hastalar bile teste tabi tutulacak.

Okullar kapatılabilir

Testlere ek olarak, İngiltere Halk
Sağlığı Kurumu Başkanı Chris

Whitty, virüsün yayılmasıyla müca-
dele için "tüm seçenekleri araştırdık-
larını" belirtti. Bu kapsamda
okulların kapatılabileceğini ancak şu
aşamada böyle bir toplu karar al-
maya gerek olmadığını ifade eden
Whitty, ayrıca toplu taşıma kullanı-
mında kısıtlamalara gidilebileceğini
söyledi. Whitty, tehdidin artması ha-
linde enfekte olan kişinin tüm ailesi-
nin karantinaya alınabileceğini de
söyledi.

Oldukça endişeliyim

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Han-
cock, salgın konusunda "oldukça en-
dişeli" olduğunu belirtirken, hükümet
İngiliz vatandaşlarına zorunlu olma-
dıkça İtalya'da karantina altına alı-

nan 11 kasabaya seyahat etmemeleri
tavsiyesinde bulundu. İtalya'daki
kayak tatilinden dönen öğrencilerin
gittiği en az 12 okulda ise önlem
alındı. En az 2 okulda eğitime ara ve-
rilirken, diğerlerinde ise bazı öğrenci-
ler ve görevliler evlerine gönderildi.
İskoçya'da yetkililer, virüsün yayıl-
ması durumunda büyük toplantıların
yasaklanabileceği uyarısında bu-
lundu. İrlandalı yetkililer ise, İrlanda
ve İtalya arasında bu hafta sonu
Dublin'de oynanacak ragbi maçının
iptal edilmesi için çağrıda bulunacak-
larını, aksi halde "önemli bir riskin"
ortaya çıkabileceğini duyurdu. Şim-
diye kadar sadece 9 kişinin testlerinin
pozitif çıktığı İngiltere, koranavirüsü
"ciddi ve yakın tehdit' ilan etmişti.
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Avrupa Birliği, Suriye’de rejim güçlerinin ve Rusya’nın ateşkese uymasını talep etti.
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KÜLTÜR-SANAT 13PERŞEMBE 27 ŞUBAT 2020

KUÇUKÇEKMECELILER
KULTUR SANATA doYAcAK

Küçükçekmece 
Belediyesi’nin

Mart ayı 
kültür-sanat 

etkinlik takvimi
sanatseverlere

dopdolu 
bir içerik

sunuyor. Mart
ayında 7’den 

70’e hitap 
eden ücretsiz 

seminerlerden
söyleşilere, çocuk

ve yetişkin
tiyatrolarından

birbirinden özel 
sergilere 50’den

fazla etkinlik 
Küçükçekmece’de

sanatseverlerle 
buluşacak

Yetişkin
ALYOŞA
8+/ Tek Perde/ 1 Saat 30 Dakika
Hiçbir ‘izm’ ile sınırlanamayacak sanatı ile bu ül-
kede kendisi olma, kendi gibi yaşama cesaretini
göstermiş meraklı, öncü, düş dolu Aliye Berger’in
fırtınalı yaşamına bir tanıklık, yaratıcı ve efsanevi ki-
şiliğine saygı duruşu niteliğinde bir oyun Alyoşa.
Yazan: Hayati Çitaklar
Yöneten :Ahmet Mark Somers
Oyuncular: Seray Gözler, Erhan Tuna, Asuman Çakır,
Coşkun Ülgen
12 Mart 2020 Perşembe, Saat:20.00, Cennet Kültür
ve Sanat Merkezi
13 Mart 2020 Cuma, Saat: 20.00, Cennet Kültür ve
Sanat Merkezi
14 Mart 2020 Cumartesi, Saat: 20.00, Cennet Kültür
ve Sanat Merkezi
15 Mart 2020 Pazar, Saat:15.00, Cennet Kültür ve
Sanat Merkezi

CYRANO DE BERGERAC

Rock kabare. Aşk, erdem ve gurur üstüne acıklı ko-
medi. Cyrano de Bergerac kılıcının gücü kadar etkili
ve güzel konuşması ile tanınmış, ünü tüm ülkeye ya-
yılmış bir silahşördür. Kendinden oldukça genç olan
Roxane`a aşkını burnunun iriliğinden duyduğu kom-
pleks yüzünden dile getirememiştir. Roxane,
Cyrano`nun emrindeki genç, yakışıklı silahşör
Christian’a aşık olur ve bir ağabey gibi bildiği
Cyrano`dan Christian’la iletişimini sağlama-
sını ister.
Yazan: Hakkı Ergök
Yöneten: Kemal Başar
Oyuncular: Orhan Kılıç
Dilhan Aras
Demircan Kaçel
20 Mart 2020 Cuma, Saat:
20.00, Atakent Kültür ve
Sanat Merkezi

DÖNME DOLAP

Fransız Senarist Eric
Assous'un 1998 yı-
lında yazıp, Gencay
Gürün'ün Türkçe'ye
çevirdiği  "Dönme
Dolap" evli ve bir
çocuk sahibi Pier-
re'nin öyküsünü konu
alıyor; Karısı ve oğlu
bir haftalığına tatil için
şehir dışına çıkan Pi-
erre, çalışmak için Pa-
ris'te kalmak zorundadır.
Bir haftalığına bekâr bir
hayat yaşayacak olan Pierre;
güzel, neşeli bir kişiliği olan ve
tek başına yaşayan Juliette ile bir
akşamüstü barda tanışır. Fakat gece
hiç de ikilinin düşündüğü gibi devam
etmeyecektir. 
Yazan: Eric Assous

Çeviren: Gencay Gürün
Yöneten: Özgür Yetkinoğlu
Oyuncular: Sinan Albayrak, Sedef Şahin
13 Mart 2020 Cuma, saat 20.00, Sefaköy Kültür ve
Sanat Merkezi

HAYAT KİME GÜZEL?

Annemize göre hayat babamıza güzel, “Yediği
önünde yemediği arkasında.”Babamıza göre hayat
bize güzel, “Ver yiyeyim, ser yatayım.”Bize göre,
hayat dostlara güzel “Ekmek elden su gölden.”Sahi,
hayat kime güzel? 
Yazan – Yöneten: Faruk Sofuoğlu
Oyuncular: Faruk Sofuoğlu – Deniz Oral – Hacı Ali
Konuk – Tuba Erdem – Burçak Kabadayı
20 Mart 2020 Cuma, Saat:20.00, Sefaköy Kültür ve
Sanat Merkezi

SİZ NE DERSİNİZ?

7+
En güçlü olmak istedin. Güçlüyü aradın… Beğen-
medin kendini, Aslan olup zincire vuruldun… Kartal
dedin, kanadından oldun… Güneş oldun buluta bo-
zuldun… Bulut oldun
rüzgara

savruldun… Dağ oldun… Ama olman gerekeni bir
türlü olamadın… Siz ne dersiniz çocuklar? Nedir
sizce o en güçlü olan yeryüzünde?
Yazan & Yöneten :Faik Ertener  
Oyuncular : Can Yılmaz, Cansın Bezircilioğlu, Çiçek
Üstün, Engin Ünal, Evrim Kırıcı, Gökhan Eroğlu, Gül-
çin Arslan, Görkem Koyuncu, Kürşat Kurnaz, Koray-
can Yanaşık, Melis Aslan, Tuğrul Kızıldemir
26 Mart 2020 Perşembe, Saat:14.00, Cennet Kültür
ve Sanat Merkezi
27 Mart 2020 Cuma, Saat: 14.00, Cennet Kültür ve
Sanat Merkezi
28 Mart 2020 Cumartesi, Saat:11.00-14.00, Cennet
Kültür ve Sanat Merkezi
29 Mart 2020 Pazar, Saat:14.00, Cennet Kültür ve
Sanat Merkezi

HÜZZAM 

90 Dk/ Tek Perde
Yükselip alçalan bir ömrün bütün resimleri akıyor
sanki çalan telefonların, dönüşüme giren eski ko-
nakların, değişen çalışma hayatındaki yeni ilişkiler,
insan yaşamında kayan, kaybolan değerler, kendi-
sini ve toplumdaki değişimi bugüne dek hiç sorgula-
mamış bir kadının geç de olsa uyanışının trajikomik
hikayesidir bu.

Yazan: Güner Sümer Yöneten:Ayla Algan
Oyuncu:Ayşenur Özturanlı

6 Mart 2020 Cuma, Saat 20.00, Sefa-
köy Kültür ve Sanat Merkezi

KARANLIKTA KOMEDİ

Bohem bir heykeltraş olan
Brindsley hayatını de-

ğiştirecek bir fırsat ya-
kalar. Ülkenin en
zengin koleksiyon-
cusu George Bum-
berger, eserlerini
görmek için
akşam evine ge-
lecektir.Başın-
dan sonuna
kadar yaşanan
sakarlıklar, yan-
lış anlaşılmalar
ve korkuların
doruğa çıktığı
karanlığın kome-

disi, Karanlıkta
Komedi oyununda,

aydınlıkta saklanan
kişilikler karanlıkta

açığa çıkıyor.
Yazan: Peter Shaffer  Yö-

neten: Ebru Kara 
Oyuncular : Burcu Kara,

Gökçe Özyol, Ahu Yağtu, Atilla
Olgaç, Akasya Asıltürkmen, Bülent

Alkış, Barış Kıralioğlu

27 Mart 2020 Cuma, Saat:20.00, Sefaköy Kültür Ve
Sanat Merkezi

KOSOVALI PEER GYNT

8+
2 Perde / 2 saat 15 dakika
1990-2014 yılları arasında ülkesindeki olumsuzluk-
lardan kaçıp diğer Avrupa ülkelerinde yaşamını sür-
dürmeye çalışan genç bir insanın dramatik
serüvenini gerçekçi-şiirsel bir dille anlatıyor. 
Yazan: Yeton Neziray, Yöneten: Saydam Yeniay
19 Mart 2020 Perşembe, Saat: 20.00, Cennet Kültür
ve Sanat Merkezi
20 Mart 2020 Cuma, Saat: 20.00, Cennet Kültür ve
Sanat Merkezi
21 Mart 2020 Cumartesi, Saat: 15.00-20.00, Cennet
Kültür ve Sanat Merkezi
22 Mart 2020 Pazar, Saat: 20.00, Cennet Kültür ve
Sanat Merkezi

ORMANTİK KOMEDİ

Ercan ve Kamuran sudan bir sebep yüzünden bo-
şanmanın eşiğine gelince Nuri ve Yasemin hemen
devreye girerek onları barıştırma planı yaparlar.
Ama olaylar öyle bir gelişir ki Yasemin ve Nuri’nin
de arası bozulur. Bu süreçte gelişen durum komiklik-
leri ve eğlenceli didişmelerle birlikte karakterler
kendileriyle de yüzleşip, ortamın da etkisiyle hatala-
rını ve isteklerini keşfederler.
Yazan: Necmi Yapıcı, Nihan Yapıcı Yöneten: Necmi
Yapıcı, Umut Oğuz
Oyuncular: Necmi Yapıcı, Umut Oğuz, Nihan Yapıcı,
Birgen Engin
13 Mart 2020 Cuma, Atakent Kültür ve Sanat Mer-
kezi, saat 20.00

SHİRLEY

Çekilmez hayatını mizah yoluyla eğlenceli hale getir-
meye çalışan 42 yaşındaki Shirley bir zamanlar ha-
yalleri, tutkuları, umutları olan bir kadındır.
Toplumun ona yüklediği rollerin hepsini yerine getir-
miş; çocuklarını büyütmüş, hayatını, kocası ve ço-
cuklarına adamış ancak kimseyi memnun
edememiştir. Bir seyahat onun kim olduğunu hatırla-
dığı macera dolu bir yolculuğa dönüşecektir.
Yöneten/Oynayan: Sumru Yavrucuk
Yazarı: Willy Russell
27 Mart 2020 Cuma, Saat:20.00, Atakent Kültür ve
Sanat Merkezi

SIFIR NOKTASINDAKİ KADIN

90 Dk
İnsan iki kez doğabilir mi? 
Ömrünü, bedenini, benliğini avucuna alan tüm güç-
leri aşıp kendine bir beden, bir benlik yaratabilir mi?
Bu bedenin, bu benliğin de ötesine geçebilir mi? Fir-
devs, gökyüzünden ansızın düştüğü ya da yerin yedi
kat altından çıktığı bir çölde yolunu arıyor. 
Bu çöl bize uzak yakınlıkta...
Yazan: Neval El Seddavi Çeviren: Selma Demiröz

Uyarlayan – Tasarlayan - Oynayan: İpek Taşdan
6 Mart 2020 Cuma, Atakent Kültür ve Sanat Mer-
kezi, saat 20.00
Konser/Özel Etkinlik

ATAKENT TÜRK HALK
MÜZİĞİ KONSERİ

Türkiye’nin dört bir yanından ezgileri sanatseverle
buluşturacak olan Atakent Türk Müziği korosu, çok
değerli saz sanatçıları eşliğinde Türk Halk Müzi-
ği’nin en seçkin örneklerini dinleyicilere sunacak.
7 Mart 2020 Cumartesi, Saat:20.00, Sefaköy Kültür
ve Sanat Merkezi

AYNUR DOĞAN KONSERİ

Etkileyici sesi ve olağanüstü yorumu ile sadece Tür-
kiye basınında değil, dünya basınında da övgüyle
bahsedilen Aynur Doğan, yıllar içerisinde dünya mü-
ziğin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Son
yıllarda albümleriyle Kürtçe müzik alanında, en çok
satan albümler arasına girmeyi başaran sanatçı Kü-
çükçekmeceliler ile buluşuyor.
8 Mart 2020 Pazar, Saat:20.00, Sefaköy Kültür ve
Sanat Merkezi

ARİF ŞENTÜRK SAYGI GECESİ

Rumeli türküleri deyince ilk akla gelen halk müziği
sanatçısı Arif Şentürk, son sahnesini Küçükçekme-
celilerle paylaşıyor. Rumeli Ekrem, Rüstem Avcı,
Faruk Yılmaz, Rumeli Orhan- Kemal ve daha birçok
sanatçının aynı sahneyi paylaşacağı geceye davetli-
siniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel konserinde, dünya müziğinin önemli isimle-
rinden biri haline gelen Aynur Doğan sahne alacak. Müziğine geleneksel sesle-
rin yanına umudun, barışın, vicdanın seslerini de ekleyen Doğan, Türkçe ve

Kürtçe şarkılarını Küçükçekmeceli kadınlar için seslendirecek.  Cennet Kültür ve Sanat
Merkezi 8 Mart anısına şair, yazar ve ressam Muzaffer Oruçoğlu’nun dünya eşitlik
mücadelesinde öne çıkan kadın temalarının da içinde yer aldığı resim sergisine ev sa-
hipliği yapacak. Küçükçekmece’de Kadınlar Günü’ne özel gerçekleştirilecek seramik ve
resim atölyelerinde yüzlerce kadın bir araya gelerek günlerini sanatla taçlandıracak.

Ustalar, Küçükçekmece Sahnesi’nde

Küçükçekmece sahnesi bu ay da usta oyuncuları ağırlayacak. Çekilmez
hayatını mizah yoluyla eğlenceli hale getirmeye çalışan 42 yaşındaki
bir kadını anlatan ‘Shirley’ oyunuyla ödüllü usta oyuncu Sumru
Yavrucuk Atakent Kültür ve Sanat Merkezi sahnesinde olacak.
Ünlü oyuncu Burcu Kara ve Ahu Yağtu’nun oynadığı Karan-
lıkta Komedi, usta oyuncu Deniz Oral’ın oynadığı Hayat
Kime Güzel? Hüzzam, Alyoşa’da Mart ayının öne çıkan
diğer yetişkin oyunları… Yarının sanatseverlerini yetiştir-
meyi hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi, birbirinden
faydalı tiyatroları çocuklarla buluşturacak. Sakar Zeze,
Mavi Şehir, Kelebekler Özgür Olmalı, Bir Zebra Müzi-
kali, Martıya Uçmayı Öğreten Kedi isimli çocuk oyun-
ları, bu ay minik tiyatro dostları için sahnelenecek. 

Geniş konser seçeneği Küçükçekmece’de

Küçükçekmece Belediyesi, Mart ayında
müzikseverlere keyifli bir müzik deneyimi 
sunacak. Aynur Doğan’ın yanı sıra 
Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu 
bakır nefesliler beşlisi Golden Horn
Brass, Atakent Türk müziği korosu,
sanatçı Ayşe Sağyaşar eşliğinde 
Türk sanat müziğinin en güzel 
ezgileri Kadın Besteciler konseri de
bu ay Küçükçekmece sahnesinde.
Sanatseverler, Mart ayı etkinlik
takvimine http://www.kucukcek-
mecekultursanat.com/adresin-
den ulaşılabilecek. Etkinliklerle
ilgili detaylı bilgi almak isteyen-
ler de, Atakent Kültür ve 
Sanat Merkezi için 444 4 360 /
8070, Sefaköy Kültür ve 
Sanat Merkezi için 444 4 360 /
8090, Cennet Kültür ve 
Sanat Merkezi için ise 
444 4 360 / 8030 nolu 
telefonları arayabilir.

2020 MART AYI KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ



Şampiyonada bugün piste çıkan
Sevim Demircan 400 metrede dünya
3’üncüsü olurken, Edanur Akın ise üç
adım atlamada dünya üçüncüsü ola-
rak bronz madalya kazandı. 400
metre erkeklerde Alper Kılınç 5’inci,
1500 metre kadınlarda Muhsine
Gezer 5’inci, 1500 metre erkeklerde
Oğuz Türker 6’ncı ve Emrah Öztürk
ise 8’inci oldu. Virtüs Dünya Salon
Atletizm Şampiyonası'nı yakından
takip eden Özel Sporcular Spor Fe-
derasyonu Başkanı Birol Aydın yap-
tığı açıklamada, "Özel sporcumuz
Fatma Damla Altın, soyadı gibi altın
madalya kazanarak ülkemize büyük
bir gurur ve sevinç yaşatmıştır. Fatma
Damla Altın, Özel Sporcular Pentat-
lon dalında ülkemize ilk altın madal-
yayı kazandırmış oldu. Kendisi ile
gurur duyuyoruz. Özel Sporcular
Spor Federasyonu olarak, göreve gel-
diğimiz 2012 yılından bu yana para-
limpik branşlar için yaptığımız
yatırımların meyvesini aldığımız için
şükrediyoruz. Antrenörlerimize inan-
dık, sporcularımıza inandık ve so-
nunda madalyaları toplamaya
başladık. Avrupa ve dünyanın en
genç atletizm takımına sahibiz, gele-
cek özel sporcularımızın olacak, bize
bu destekleri sunan başta Cumhur-

başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’a ve Spor Bakanımız Sayın
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na
teşekkür ediyoruz” dedi.

Şehitlerimize armağan olsun

Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampi-
yonası'nda altın madalya kazanarak
dünya şampiyonu olan özel sporcu
Fatma Damla Altın, "Şampiyonaya
çok iyi hazırlandık, federasyon başka-
nımız Birol Aydın bize tüm imkanları

sağladı. Antrenörüm Aytunç Göz ise
7/24 yanımızda oldu ve bizi en mü-
kemmel şekilde hazırladı. Çok mutlu-
yum altın madalyamı ülkemizin
huzur ve güvenliği için gece gündüz
demeden mücadele eden kahraman
mehmetçiklerimize ve şehitlerimize
armağan ediyorum” dedi.Virtüs
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası,
27 Şubat Perşembe günü sona erecek
ve milliler 28 Şubat Cuma günü
yurda dönecek.

Süper Lig'de geçen hafta evinde Gazi-
antep Futbol Kulübü ile son dakikada
yediği golle 1-1 berabere kalan Gözte-
pe'de, 2 haftadır yedek kulübesinde otu-
ran golcü Cameron Jerome'un bu hafta
Hes Kablo Kayserispor deplasmanında
11'de sahada olacağı öğrenildi. Gazian-
tep FK maçında mevkidaşı Kamil Wilc-
zek'in yerine 65'te oyuna girip 71'de
fileleri sarsan İngiliz forvetin performansı
da geçer not aldı. Devre arasında Dani-
marka'nın Brondby takımından transfer
edilen Polonyalı Wilczek'in ise henüz ta-
kıma uyum sağlayamadığı ve hazır ol-
madığı ifade edildi.

Palut karar verecek

Jerome'u Kayserispor sınavında 11'de
sahaya sürmeyi planlayan teknik direktör
İlhan Palut'un, Wilczek'i ise maçın gidi-
şatına göre değerlendireceği vurgu-
landı.Sezon başında yaşadığı sakatlıklar
yüzünden forma giyemeyen Jerome, 17
lig maçında görev alıp 1337 dakika sa-
hada kaldı. Jerome, 1-0 kazanılan Trab-
zonspor, 2-1 galip gelinen Galatasaray
ve son Gaziantep FK maçlarında fileleri
sarstı. Göz-Göz'ün yine devre arası
transferlerinden olan sol kanat Zlatko
Tripic ise sadece 1 dakika şans buldu.
Norveç'in Viking ekibinden kadroya dahil
edilen 27 yaşındaki futbolcu, gelir gelmez
sakatlandı. Fraport TAV Antalyaspor
maçında yalnızca 1 dakika oynayabilen
Tripic'in de Wilczek gibi tam anlamıyla
hazır olmadığı vurgulandı.
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Fenerbahçe'de antalyaspor mesaisi

JEROME
formayı kaptı

SP  R

Süper Lig'in 24'üncü haftasında oyna-
nacak karşılaşmalarda görev yapacak
hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan
yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de
24'üncü hafta maçlarında düdük çalacak
hakemler şöyle:
28 Şubat Cuma: 
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş:
Halis Özkahya
29 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasım-
paşa: Ali Palabıyık
17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor:
Abdulkadir Bitigen
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fener-
bahçe: Ali Şansalan
1 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni
Malatyaspor: Koray Gençerler
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup
Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda
Kardeşler2 Mart Pazartesi:
20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe:
Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep
FK: Zorbay Küçük

Bu haftanın
hakemleri kim?

S üper Lig'in 24'üncü haftasının
açılış maçında, cuma günü saha-
sında Beşiktaş ile karşılaşacak

olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıkla-
rına bugün Alanyaspor Cengiz Aydo-
ğan Tesisleri'nde yapılan tek idmanla
devam etti. Teknik direktör Erol Bulut
gözetiminde yapılan antrenmana tüm
oyuncular katıldı. Isınma hareketleriyle
başlayan idmanda oyuncular topsuz
alanda koşu ve parkur çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı kısmında
ise futbolcular iki takıma ayrılarak tak-
tik çalışmayla idmanı tamamladı.

söylentilere kulak asmıyorum

Antrenman öncesi gazetecilerin soru-
larını yanıtlayan Alanyaspor Teknik
Direktörü Erol Bulut, bir gazetecinin
Fenerbahçe ile isminin anılmasını sor-
ması üzerine, "Bu konuyla ilgili bir şey
söylemeyeceğim. Halihazırda Aytemiz
Alanyaspor'un teknik direktörüyüm. O
yüzden ben buradaki işime konsantre
oluyorum. Yazılan çizilenlere kulak as-
mıyorum. Önemli olan burada benim

şu anki takımımla neler başarabilece-
ğim" dedi.

galibiyetle devam 
etmek istiyoruz

Beşiktaş maçı hazırlıkları hakkında da
bilgi veren Erol Bulut, "En iyi şekilde
hazırlanıyoruz ve çalışmalarımız da iyi
geçiyor. Sadece futbolcularıma bu gü-
veni aktarmaya çalışıyorum. Son 3
maçımızda 1 puan almış olsak da hem
kupa hem lig maçları, zor bir yarıştan
çıktık. İyi oynadığımız maçları maale-
sef kaybettik, penaltıyla kaybettik.
Hem Sivas maçı, hem Gençlerbirliği
maçı olsun iki maçı alabilecek kapasi-
teye sahip bir takımız. Yeterince gol
pozisyonlarına girdik, maalesef değer-
lendiremedik. İnşallah bu hafta itiba-
rıyla yeni bir çıkışa girmek istiyoruz.
Beşiktaş karşısında alacağımız galibi-
yetle inşallah başlangıcını yaparız"
diye konuştu.

konsantrasyon eksikliği vardı

Son maçlarda aldıkları sonuçlarla ilgili

de değerlendirmede bulunan Bulut, şu
ifadeleri kullandı:
"Düşüş demeyeyim. İlk yarıda da bir
dönem böyle geçti. Konsantrasyon ek-
sikliği diyebiliriz. Çünkü takım gerçek-
ten iyi oynuyor. Zaten istatistiklere
baktığınızda da üstün olan taraf bizdik
ama istatistikler size galibiyet getirmi-
yor. Ne kadar istatistikler sizin lehinize
olsa da önemli olan gol atmak. Onu
atamadığınız zaman maç kazanamı-
yorsunuz veya puan alamıyorsunuz.
Konsantrasyon eksikliği oldu. Onu in-
şallah bu hafta yapmayız ve istediği-
miz 3 puanı alıp galibiyetle devam
ederiz." dHa

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar
devam ediyor. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen teknik 
direktör Erol Bulut, hakkındaki Fenerbahçe söylentileri için de, "Yazılanlara çizilenlere kulak
asmıyorum. Önemli olan burada benim şu anki takımımla neler başarabileceğim" dedi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24'üncü
haftasında 29 Şubat Cumartesi
günü Fraport TAV Antalyaspor ile
deplasmanda oynayacağı maçın ha-
zırlıklarını bugün Can Bartu Tesisle-
ri'nde yaptığı antrenmanla

sürdürdü.Teknik direktör Ersun
Yanal yönetimindeki antrenman saat
18.00’de koşu, ısınma ve koordinas-
yon çalışmasıyla başladı. Ardından
2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top
kapma ve pas çalışması yaptı. Dar

alanda çift kale maçla devam eden
idman, bireysel ve taktiksel çalışma-
larla sona erdi. Sarı lacivertliler, Fra-
port TAV Antalyaspor maçı
hazırlıklarını yarın yapacağı çalış-
mayla sürdürecek.

gideCek mi?
Bulut FenerBahCe’ye

Takımdaki sakat ve eksiklik durumu ve Beşiktaş maçına
nasıl hazırlandıkları ile ilgili ise Bulut, "Sakatlık durumu-
muz; şu an iyiyiz. Ufak tefek ağrıları var futbolcuların; Djal-
ma'nın, Salih'in, Ceyhun'un vardı. Siopis aramızda
yoktu; orta sahayı son 3 haftada değişken oynamak zorunda

kaldık. Yine söylüyorum; ben hiçbir bahanenin arkasına
saklanmıyorum. Elimde 25 tane futbolcu var. Bunların 3'ü
kaleci, 22 futbolcu var. Elimizdeki futbolcularla sezon so-
nuna kadar bu savaşın içinde olmak istiyoruz. inşallah bunu
istediğimiz şekilde gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Bahanelere sığınmıyorum

Sultangazi'de
Spor şenlİğİ
Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü bölgedeki öğrencileri 11. Spor
Şenliği'nde buluşturdu. Şenlik, eski hakem ve
spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın yönettiği 
gösteri maçıyla başladı
Birçok sportif faaliyeti ilçe sa-
kinleriyle buluşturan Sultangazi
Belediyesi ve ilçe Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 11.
Spor Şenliği başladı. 14 Hazi-
ran’a kadar sürecek olan spor
şenliğine öğrencilerin yanı sıra
ilçede bulunan resmi kurum-
larda görev alan çalışanlar da
birbirleriyle yarıştı. Sultanga-
zi'de öğrenim gören ilkokul, or-
taokul ve lise öğrencileri
futboldan voleybola, koşudan
basketbola, satrançtan masa te-
nisine, halk oyunlarından gele-
neksel çocuk oyunlarına toplam
8 branşta kıyasıya mücadele
ediyor.

Önemli olan skor
değil saygı

Dostluk maçından sonra ko-
nuşma yapan Sultangazi Bele-
diye Başkanı Av. Abdurrahman
Dursun, “Bugün Sultangazi’de
gerçekleştirdiğimiz spor festivali
diyebileceğimiz okullar arasında
düzenlediğimiz spor gününde-
yiz. Sultangazi Belediyesi ve ilçe
Milli Eğitim Müdürlüğümüzle
beraber düzenliyoruz.  9 branşta
ve 60 kategoride okullarımız ya-
rışacaklar. Bunu sadece okullar
arasında bırakmadık, Sultanga-
zi’de bulunan 1200 tane kurum
çalışanının da katıldığı basket-
bol, futbol, satranç, geleneksel

halk oyunları, folklor gibi yakla-
şık 3 ay sürecek olan bir organi-
zasyonun başlangıcındayız.
Sultangazi’yi sultan şehir
yapma adına sporla, kültürle,
sosyal faaliyetlerle buluştur-
maya gayret ediyoruz. Bu gay-
reti yaparken de eğitim alanında
çok daha öteye gitmemiz bilin-
ciyle hareket ediyoruz. Dostça
bir mücadele oldu, bu dostluğun
turnuva boyunca sürmesini dili-
yoruz. Bugün 4-4 bitirdik maçı
ama skorlar önemli değil,
önemli olan birbirimize olan
saygımız. kıymetli Ahmet çakar
hocama, Sultangazi ilçe Milli
Eğitim Müdürümüze, ilçe Emni-
yet Müdürümüze katılımların-
dan dolayı teşekkür ediyorum”
dedi.

gurur vericiydi

Turnuvanın gösteri maçını yöne-
ten eski hakem ve spor yorum-
cusu Ahmet çakar,
“Öğrencilerimizin içerisinde çok
yetenekli kızlarımız var. Bir iki
tanesi var ki desteklenirse Avru-
pa’ya bile gidebilir” dedi. Turnu-
vaya katılan kız öğrencilerden
Melisa, “Böyle bir ortamda top
oynamak çok gurur vericiydi,
karşımızdakiler de çok güçlüydü
pek bir şey yapamadık. Herkese
çok teşekkür ediyorum” diye
konuştu.

Özel madalya Özel madalya Özel madalya Özel madalya Özel madalya Özel madalya Özel madalya Özel madalya 
Polonya’nın Torun şehrinde bugün
başlayan Virtüs Dünya Salon Atletizm
Şampiyonası’nda özel sporcu Fatma
Damla Altın, pentatlonda dünya
şampiyonu olarak Türkiye’ye ilk altın
madalyayı kazandırmış oldu

Özel madalya 
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1 960'lı yıllarda Sezer Sezin, Belgin Doruk
ve Fatma Girik gibi ünlülerin senaryo ge-
reği canlandırdığı şoförlük artık birçok

kadının mesleği haline geldi. Türkiye'nin çeşitli
kentlerinde toplu taşıma araçları, öğrenci serv-
isleri ve ticari taksilerde bile dikkati çeken
kadın şoförler artık İETT otobüsü ile İstanbul
trafiğinde. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüslerde
kadın şoförlerin görev yapması yönündeki ka-
rarının ardından İETT İşletmeleri Genel Mü-
dürlüğü harekete geçti. Sınavları geçen,
eğitimlerde başarılı olan kadın şoförlerden 9'u,
tamamladıkları hat eğitimlerinin ardından ön-
ceki hafta göreve başladı. İETT İşletmeleri

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınav-
dan başarı ile geçen Feraye Belge aldığı hat

eğitimi sonrası İstanbul trafiğinde göreve baş-
ladı. 54B hat numarası ile Kağıthane Garajı -
Beşiktaş arasında İETT otobüs şoförlüğü
yapan Feraye Belge, “İnsanlar bizi görünce İs-
tanbul'un trafik stresinden bile kurtuluyor”
dedi.

Çok olumlu bir etki oluştu 

Belge, “Trafiğe çıktığımız günden itibaren oto-
büste bizi gören diğer sürücüler de dahil
olmak üzere çok olumlu etki oluşturdu bu İs-
tanbul trafiğinde. Sürücülerin de bize karşı
yardımcı olmaları diğer meslektaşlarımızın da
aynı şekilde insanın stresli iken bile bir anda
neşelenmesine sebep olduk. Bizi gören sürücü-
ler inanamayıp tekrar kafasını çevirip bakıyor-
lar. O an sinirli olan sürücülere bile dikkat
ettiğimde yüzünde gülümseme görebiliyorum.
Olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum. Yol-

cular bu durumdan çok memnun. Hem kendi-
lerini daha güvende hissettiklerini söylüyorlar
hem de değişik bir duygu hissettiklerini belirti-
yorlar bize karşı. Sayımızın artması yönünde
talepleri var” şeklinde konuştu.

Çocuklarım gurur duyuyor 

Bu konuda en büyük destekçisinin eşi olduğunu

ifade eden Belge, “Ailem gururlu tabi ki. Özellikle
çocuklarım bu durumdan gurur duyuyorlar.
Başta en büyük destekçim eşim. Öncelikle bize
bu fırsatı tanıdığı için Belediye Başkanımız
Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Eğitim-
lerimizi sağlayan hocalarımız ve diğer şoför arka-
daşlarımızın bize desteklerinden dolayı hepsine
teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Murat palavar

Rap müziğinin en hızlı çıkış yapan isim-
lerinden olan Eypio, milyonlar tarafın-
dan en çok dinlenilen şarkılarını,
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde gerçekleşen konserde, 7’den
70’e her yaştan katılımcılarla birlikte
seslendirdi. Şarkılarıyla gençlerin
sesi olan Eypio’nun gençlerin ru-
hunu yansıtan şarkıları, Üskü-

dar’dan çocuklar, gençler ve erişkinlerin
sesiyle tüm İstanbul’da yankılandı. Her
yaştan ve her kesimden yoğun bir katılı-
mın gerçekleştiği konserde; çocuklar,
gençler ve erişkinler birlikte “Umudum
Kalmadı”, “Gömün Beni Çukura”, 
“Yoksun Başımda”, “Günah Benim”,
“Ay Kızım” gibi sevilen şarkılarını coşkulu
kalabalıkla hep bir ağızdan seslendirdi.

Üsküdar rap müzikle coştu

İETT İşletmeleri
Genel Müdürlü-
ğünün eğitimle-

rinde başarı
gösterip sınavları

geçen kadın 
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göreve başladı
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Soför Nebahatlar
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Soför Nebahatlar
göreve basladı
Soför Nebahatlar
göreve basladı
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Trabzon’da doğru
pozisyon uyarısı
Trabzonspor teknik heyeti, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi
yapılan antrenmanlarda futbolculara maç içerisinde doğru pozisyon
alarak problem çözmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulundu
Süper Lig’de 6 maçlık galibiyet
serisini 2-2’lik Beşiktaş beraber-
liği ile noktalayan Trabzonspor,
24’üncü hafta mücadelesinde sa-
hasında ağırlayacağı Çaykur Ri-
zespor karşılaşmasıyla yeniden
çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bu
maçın hazırlıklarını sürdüren
bordo-mavililerde teknik heyet,
özellikle Beşiktaş maçında oyun-
cuların pozisyonlarını kaybetme-
leri noktasında yaşadıkları
sıkıntılara dikkat çekiyor. Yapılan
antrenmanlarda futbolculardan
doğru pozisyon almalarını ve
bunu muhafaza etmelerini iste-
yen Trabzonspor teknik heyeti,
“Müsabaka içerisinde her zaman
problem çözen olmalıyız. Deği-
şimlerini, gir-çıkları doğru yapa-
mazsak problemi çözemeyiz.

Maçlarda da bunu yapıyoruz.
Buna dikkat edelim. Doğru po-
zisyon problemi çözüyor” şek-
linde uyarılarda bulunuyor.183
günlük hasret bitecekTrabzons-
por’da başarılı bir performans
sergilediği dönemde 29 Ağus-
tos’ta UEFA Avrupa Ligi play-off
mücadelesinde AEK ile oynanan
maçta sakatlık yaşayan ve uzun
süre sahalardan uzak kalan Ab-
dülkadir Ömür’ün, Çaykur Ri-
zespor karşılaşmasında kulübede
olması planlanıyor. Antrenman-
larda da oldukça hırslı ve heye-
canlı görünen genç futbolcu,
cumartesi günü oynanacak karşı-
laşmada kadroda yer alması du-
rumunda 183 günlük aranın
ardından bordo-mavili forma ile
taraftarının önüne çıkacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

BASAKSEHIR’I
YENECEGIZ!
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme ilişkin açıklamalarda
bulundu. Bu hafta karşılaşacakları Başakşehir'i mağlup edeceklerini anlatan
Büyükekşi, “Taraftarımız önünde kazanıp, yola devam edeceğiz” diye konuştu

G öztepe karşısında son dakikalarda
bulunan gol ile kazanılan beraber-
liğin kendileri için bir puandan çok

daha fazlası olduğunu ifade eden Meh-
met Büyükekşi, Gaziantep Futbol Kulü-
bü'nün alkışı hak ettiğine inandığını
söyledi. Başkan Mehmet Büyükekşi,
Göztepe maçında alınan puanın bir pu-
andan daha fazlası olduğunu ifade ede-
rek, "Göztepe deplasmanı, Türkiye'deki
futbol atmosferi açısından ligin en zor
karşılaşmalarından biri. Gerçekten muh-
teşem bir stadyuma kavuştular ve alkış-
lanacak bir taraftar potansiyeline
sahipler. Karşılaşma öncesi Göztepe kar-
şılaşmasına takımımızın puan veya pu-
anlar almak için gideceğini dile
getirmiştim ve güvenimiz bir kez daha
boşa çıkmadı. Futbolcularımız, teknik
heyetimiz gerçekten ortaya karakter koy-
dular. Maçın ilk dakikasından son daki-
kasına kadar, futbolu asla
çirkinleştirmeden büyük bir mücadele
örneği sergilediler. Son dakikalarda bul-
duğumuz gol ile bir puanı almış olabili-
riz ancak maçın geneline baktığımız
zaman iki puan kaybeden takım olduk
diyebiliriz. Takımımızın artık uyum soru-
nunu tamamen bıraktığını, üstelik sa-
hada futbol oynarken zevk alan ve veren
bir takım olduğunu görebiliyoruz. Bu
performanstan dolayı takımımızla görü-
şerek, hepsini tek tek tebrik ettim. Aldığı-
mız sonuçlar kadar gösterdiğimiz bu
mücadele taraftarlarımızı da mutlu edi-
yor. İyi gidişatımızın süreceğinden en
ufak şüphemiz bulunmuyor" dedi.

Herkesin yüzü gülüyor

Süper Lig'de ilk kez mücadele etmelerine
rağmen toplanılan 31 puanın alkışlana-
cak bir başarı olduğunu ifade eden Bü-
yükekşi, "Gerçekten zorlu durumlardan
bu seviyelere gelebilmek, aile ortamının

sağlanmasının sonucudur. Kulübü-
müzde görev yapan herkes elinden gele-
nin en iyisini sunmaya çalışıyor ve bu
bizi farklı kılıyor. Bir süredir sağlık sorun-
larımdan ötürü takımımızın yanında ola-
mıyorum ancak bu süreçte yönetim
kurulundaki tüm arkadaşlarımız büyük
özveri gösteriyor ve kendilerine de bir kez
daha teşekkür etmek istiyorum. Futbol-
cularımızla bir araya geldiğimizde, on-
larla yaptığımız görüşmelerde en ufak
şikayet almıyoruz aksine hepsini her
zaman güler yüzleriyle görüyoruz. Fut-
boldaki en önemli şeylerden birisinin
manevi açıdan futbolcunun güçlü olma-
sını sağlayabilmektir. Hocamız Sumu-
dica ile de bu konuda sürekli iletişim
halindeyiz ve gidişattan oldukça mem-
nunuz. Tarihimizde ilk kez Süper Lig'de
mücadele ediyoruz ancak puan duru-
mundan da anlaşılacağı üzere alkışı hak
edecek bir performans sergiliyoruz.
Ancak tüm bunlar işimizin bittiğini ifade
etmiyor, önemli olan bu başarıyı istikrarlı
hale getirebilmek. Takımımızın alacağı
sonuçların, milyonlarca hemşerimizin
sabah uyandığındaki ruh halini dahi et-
kilediğinin bilincindeyiz. Bizim görevimiz
Gaziantep şehrine yakışır hareket edip,
onları mutlu etmek. Çok daha güzel
günlerin bizi beklediğini tüm içtenliğimle
söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. 

Lig şu an başlasa her şey
değişirdi

Takımın son haftalarda göstermiş ol-
duğu mücadelenin gelecek açısından
büyük önem arz ettiğini dile getiren Bü-
yükekşi, "Sezona 17 transferler başladık,
devre arasında üç arkadaşımızı daha
aramıza kattık. Genel tabloya baktığımız
zaman yaklaşık yirmi yeni futbolcuyla bu
şehre hizmet etmeye çalışıyoruz. Ancak
23. Hafta sonunda takımımızın geldiği

seviyeyi görünce, lig eğer şuan başlamış
olsaydı diye de düşünmeden geçemiyo-
rum. Artık Gaziantep Futbol Kulübü
oturmuş bir kadroya sahip ve sahada ne
yapmaya çalıştığını bilen bir takım.
Süper Lig'de mücadele eden diğer on
beş rakibimiz gibi bizlerde burada otur-
muş bir kadroyla mücadele edebilsek ve
lig şuan başlamış olsaydı hedefimizi çok
daha farklı belirlerdik. Gelecek sezonlar
adına Türk futbolunda söz sahibi olabi-
lecek bir takım olma yolunda ilerlemek
istiyoruz ve geldiğimiz noktanın her Ga-
ziantepli için sevindirici olduğunu düşü-
nüyorum" şeklinde konuştu.

Marka şehir olacağız

Göztepe karşılaşması öncesinde futbol-
cuların ve teknik heyetin tribünlere bak-
lava dağıtmasının ardından gelen
dostluk mesajlarının kendilerini çok
mutlu ettiğini ifade eden Büyükekşi,
"Misafirperverlik denince akla gelen ilk
şehirlerden birisi Gaziantep'tir. Ancak
bu hassas davranışlarımızı sadece Ga-
ziantep'te değil, nereye gidersek gidelim
aynı şekilde sürdürmemiz gerekiyor.
Şuan da Gaziantep şehrinin en önemli
markasıyız ve şehrimizi temsil ediyo-
ruz. Göztepe yeni stadyumundaki
ikinci maçını bizle oynadı ve dost kulü-
bümüzün heyecanını en az onlar kadar
biz de yaşadık. Kendilerine de karşı-
laşma öncesinde baklava ikram ederek,
onlara tatlı bir hayırlı olsun dileğinde
bulunduk diyebiliriz. Gerçekten taraflı
tarafsız herkesten bu konuda inanılmaz
güzel ve dostluk içeren mesajlar aldık.
Türk futbolunda sorunların değil dost-
luğun hakim olmasını istiyoruz. Bu tarz
güzel tabloları da tekrarlayacağız ve
Gaziantep markasına yakışır şekilde
davranmaya devam edeceğiz" dedi.
DHA

Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda
Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla da ilgili
değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi, "Fiks-
türe baktığımız zaman gerçekten zorlu bir dö-
nemeçten geçiyoruz. Üst üste zorlu rakiplerle
mücadele ediyoruz ve iyi skorlar aldıkça takı-
mımızın özgüveni daha da yükseliyor. Bu haf-
tada lig lideri olan Medipol Başakşehir
kulübümüze misafir olacağız. Süper Lig'de yıl-
lardır istikrarlı olarak başarılar kazanan ve ül-

kemizi Avrupa'da da temsil eden bir kulüple
karşılaşacağız. Ancak kimseden çekinmiyoruz
ve sahada da bunu rakiplerimize hissettiriyo-
ruz. Umut ediyorum ki takımımız bu karşılaş-
mada da elinden gelenin en iyisini sahaya
koyarak, taraftarlarımızı ve şehrimizi mutlu et-
meyi sürdürecektir. Kimseden en ufak bir çe-
kinmemiz söz konusu değil, bunu da
futbolseverlere oynayacağımız futbolla bir kez
daha göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Demir Grup Sivasspor Teknik Direk-
törü Rıza Çalımbay, ligde geride kalan
haftaların zor geçeceğini belirterek,
''Telafisi olmayan maçlar oynayacağız.
Her maça final havasında hazırlanı-
yoruz'' dedi. Süper Lig'in 24'üncü haf-
tasında deplasmanda MKE
Ankaragücü ile karşılaşacak olan
Demir Grup Sivasspor, 3 günlük iznin
ardından karşılaşmanın hazırlıklarına
başladı. Kulüp tesislerinde teknik di-
rektör Rıza Çalımbay yönetiminde

gerçekleştirilen antrenman düz koşu
ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve
top kapma çalışmasının ardından an-
trenman çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlığı devam eden Barış Yardımcı
antrenmana katılmadı. Antrenmanda
açıklamalarda bulunan teknik direktör
Rıza Çalımbay, "Kalan 11 tane maçı-
mız var. Bu maçların hepsi de zor. Bir
tek bizim değil, yukarıdaki bütün ta-
kımların maçları zor. Çok zor maçlar
oynanacak. Biz bunun farkındayız.

Bundan sonraki maçların nasıl geçe-
ceğinin de farkındayız. Beni mutlu
eden de sakat arkadaşların aramıza
tek tek katılması. Geçen hafta hem
Kone'nin, hem de Emre'nin olması
bizim için avantaj oldu. Ligin ikinci
yarısından beri sıkıntı yaşadık” dedi.

Sivas için her maç final

Konyaspor, Kasımpaşa maçının
hazırlıklarını sürdürdü. Süper
Lig'in 24'üncü haftasında cu-
martesi günü Kasımpaşa'yı
konuk edecek olan İttifak Hol-
ding Konyaspor, karşılaşmanın
hazırlıklarına devam etti. Teknik
direktör Bülent Korkmaz yöne-
timinde Kayacık Tesisleri'nde
yapılan antrenman koşu ve

ısınma hareketleri ile
başladı. 7'ye 3 oyun ve topla
oyun ile devam eden antren-
man, dönüşümlü olarak iki
grupta gerçekleştirilen taktik ça-
lışma ve şut çalışması ile sona
erdi. Antrenmana tedavisine
devam edilen Faruku Miya ka-
tılmazken, Marin Anicic 
takımdan ayrı olarak çalıştı.

Kasımpaşa için özel hazırlık

Taraftarımızı mutlu edeceğiz

Mehmet
Büyükekşi


