
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

KİLİSE, 2 APARTMAN, 4 İŞ YERİ
Beyoğlu İstiklal Caddesi üze-
rinde İstanbul’da bulunan en

büyük Katolik Kilisesi ve en büyük
cemaati olan Sent Antuan Kilisesi,
avlusu ve avlunun önündeki altışar
katlı, birbirlerine bir geçitle bağla-
nan 2 adet apartmanla ile 4 adet iş

yeri, dönemin İtalyan Kraliyet 
ailesine mensupları üzerine kayıt
edildi. Papa Francesco ve kraliyet
ailesi mirasçıları, 29 Ocak 1971
tarihinde Beyoğlu 1. Noterliği’nce
söz konusu bölgedeki haklarından
feragat etti.
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BAŞRAHiP TEDBiR KARARI KOYDuRDu
Durum kiliseye bildirilince Kilise Başrahibi İulian Pişta, kilise ve 
müştemilatına tedbir kararı koydurdu. 2016 yılından bu yana devam
eden hukuk mücadelesi önümüzdeki günlerde neticelenecek. 
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İçişleri Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamada, “Yalova

Belediye Başkanı Vefa Salman ve
şu an tutuklu olan Belediye Başkan
Yardımcısı Halit Güleç Anayasanın
127'nci maddesinin dördüncü 
fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Ka-
nununun 47'nci maddesi gereğince
geçici bir tedbir olarak İçişleri 
Bakanlığınca görevden uzaklaştırıl-
mıştır” ifadelerine yer verildi.
CHP'li Yalova Belediyesi'nde 
zimmet soruşturması kapsamında

gözaltına alınan
Belediye Başkan
Yardımcısı Halit
Güleç tutuklan-
mıştı. Önceki
gün de başlatı-
lan soruşturma
kapsamında 
3 şüpheli daha
gözaltına 
alınmıştı. 
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CHP’li Vefa Salman
görevden alındı

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. 

Bülent Arınç yine çok tartışı-
lacak açıklamalarda bulundu.

KHK ile atılan ancak takipsizlik ve
beraat kararı alan insanların görevle-
rine dönmesi gerektiğini söyleyen
Arınç, “Yurt dışına çıkamıyor, pasa-
portuna el konulmuş. Kimse de iş
vermiyor, ben isyan ediyorum, bu
adam dağa mı çıksın yani” tepkisini
gösterdi. Ahmet Davutoğlu ve Ali

Babacan'a, ‘hain’ diye yaklaşılması-
nın da istenmeyen tartışmaları gün-
deme getireceği uyarısında bulunan
Arınç, “Birlikte olduğumuz dönem-
lere ait suçlamalar yapılırsa onlar da
meşru müdafaa haklarını kullanırlar.
Mahrem kalması gereken konuları
konuşabilirler. Bu da testiyi çatlatır.
İki tarafa da zararı olur” ifadelerini
kullandı. 
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TESTi ÇATLARSA iKi TARAFA DA ZARARI OLuR

Türkiye'de çok tartışılan
Henry Barkey ve George

Soros hakkında önemli açıklama-
larda bulunan Arınç, Osman Kava-
la'nın yeniden tutuklanmasının
gerekçesi olarak sunulan ABD'li 
akademisyen Henri Barkey'i Refah
Partisi döneminden beri tanıdığını
söyledi. Arınç, Barkey ile AK Par-
ti'nin kuruluş döneminde de yakın

ilişkide olduklarını ifade etti. Barkey
için “Bizim için çok muteber bir
adamdı” diyen Arınç, “Soros da bir
ara Türkiye’de muteber biriydi. 
Vakfının temsilcilerinden Can Peker,
Etyen Mahcupyanla birlikte belki
bana 5 defa gelmişlerdir. O zaman
baş tacı ettiğimiz insanları şimdi 'vay
Soroscu' diye suçlamak kabul edile-
mez” açıklamasını yaptı. I SAYFA 7
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BARKEY’i REFAH PARTiSi’NDEN BERi TANIRIM

SAYFA 7

Harp 
zamanı

İlke DuYAN SAYFA 9

Annem Türkçe 
konuşunca...

İlhami IŞIK

İRAN’DAKİ TÜRKLERİ UYARDI

İran'daki Türk vatandaşlarına
uyarılarda bulunan Sağlık Ba-

kanı Fahrettin Koca, “Sınırları zorla-
mayın. Bulunduğunuz ortamdan
mümkün mertebe dışarı çıkmayın.
Maske takın. Hijyene dikkat edin”
diye konuştu. Bakan Koca, İran'ın
Kum ve Meşhed şehrinde yaşamış
olan 10 kişinin ayrı bir ünitede 
tutulduğunu belirterek, “Onları daha
yakın takip etmek istiyoruz”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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Mümkün mertebe
dışarı çıkmayın!BARKEY VE SOROS

MUTEBER ADAMDI!
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, 
Henry Barkey ve Soros hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Osman
Kavala’nın yeniden tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen Barkey
için, “Bizim için çok muteber bir adamdı” diyen Arınç, George Soros’u
da “Soros bir ara muteberdi Türkiye’de” diye tanımladı

Sebahattin Gök isimli bir kişi İtalya, Amerika ve 
Fransa başta olmak üzere birçok ülkeyi ziyaret ederek
mirasçılarını bulduğu İstiklal Caddesi’nde bulunan 
Sent Antuan Kilisesi ve müştemilatını satışa çıkardı

ADALETiN OLMADIĞI
YERDE YAŞANMAZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Siyaset Aka-
demisi'nin açılış dersinde konuştu. Teşkilatına

yönelik tavsiyelerde bulunan Erdoğan, "Kibir, tepeden
bakma, insanları küçümseme, kendini üstün görme en

tehlikeli bataklıktır. Bizim medeniyetimizde ve 
dinimizde böyle bir şey yoktur. Buraya saplandı-

ğınızda, artık iflah olmanız mümkün değildir.
Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibi-

dir, orada yaşanmaz" dedi. İdlib konusuna
da değinen Erdoğan, “İdlib'de üç tane

şehidimiz var, rejimin kaybı çok
büyük. İdlib'de olan gelişmeler 

lehimize döndü” diye konuştu.
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GÖNÜLLÜLERE SERTİFİKA

Küçükçekmece Belediyesi, olası
deprem ve afetlere karşı vatan-

daşları bilinçlendirmek için önemli bir
eğitim programına imza attı. Küçük-
çekmece’de Mahalle Afet Gönüllüleri
Derneği (MAG-DER) ile birlikte dü-
zenlenen eğitimlere katılan 127 Kü-
çükçekmeceli vatandaş ve 37 belediye
personeli sertifikalarını aldı. Belediye
Başkanı Kemal Çebi, “Mahalle gö-
nüllülerimizi yetiştirdik. Hedefimiz
gönüllülerimizin sayısını bine çıkar-
mak” dedi. I SAYFA 4
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Gönüllü sayısı
bine çıkacak!

23 YIL SONRA BİLE HAFIZALARDA

28 Şubat Postmodern Darbe-
si’nin 23. yıldönümü sebebiyle

Bağcılar Belediyesi ve BAGİMDER
tarafından bir panel düzenlendi. 
Panelde 28 Şubat döneminde 
yaşananların Türkiye'ye verdiği
zarar anlatıldı. AK Parti Milletvekili
Fatma Benli, “Başkaları bizim 
çocuklarımızın
geleceğini çal-
masın diye biz
bugün burada-
yız. Hala bu 
konuyu konuşu-
yor olmamız da
başaramaya-
caklarını 
gösteriyor”
dedi. I SAYFA 9
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28 Şubat darbesi
masaya yatırıldı

RADYO
AŞKINIZ 
HİÇ BİTMESİN!

Bağcılar Belediyesi tarafından 
düzenlenen ve 1 milyon 286 bin 

kişinin oyuyla belirlenen “Engelsiz Mikro-
fon Radyo Ödülleri” sahiplerini buldu. 
İş, sanat, siyaset ve medya dünyasından
önemli isimlerin katıldığı gecede coşkulu

dakikalar yaşandı. Radyoculara imrendi-
ğini belirten Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “İnsan sahnede olduğu zaman
mimikleriyle kendini sevdirebiliyor ama
radyocular ekran arkasında ve görünme-
den kendilerini sevdiriyor” dedi. I SAYFA 13
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2. ENGELSİZ MİKROFON
RADYO ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

Konut için kanal
yapmak gerekmez

İmamoğlu, gaze-
tecilerin, “Sayın

Cumhurbaşkanı, grup
toplantısında, ‘Kanal 
İstanbul aynı zamanda
kentsel dönüşümdür’
dedi. Siz, Kanal İstan-
bul’u bir kentsel dönü-
şüm projesi olarak
değerlendiriyor 

musunuz?” sorusuna,
“Böyle güçlü bir yapı
stoku varken, ‘Bu şehre
ben, 1 milyon nüfusluk
daha konut yapıyorum’
demek, çözüm aramak
anlamına gelmez. Konut
yapmak için, kanal 
yapmayı da gerektirmez”
dedi. I SAYFA 5
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YOLCULARA KESİNTİSİZ HİZMET

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İs-

tanbul'da uygulanması kararı alınan
gece vapuru seferlerinin bugün başla-
yacağını duyurdu. İmamoğlu, kişisel
Twitter hesabından yaptığı payla-
şımda “Yolculara kesintisiz ulaşım
hizmeti vermeyi amaçladığımız yeni
uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy,
Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden
cuma ve cumartesi geceleri seferler
yapılacak. İlk sefer bu cuma” 
bilgisini verdi. 
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Gece seferleri
bugün başlıyor

ÇALIK, SEMPOZYUMDA KONUŞTU

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık,

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ta-
rafından düzenlenen 2. Kentsel Tasa-
rım Sempozyumu’na katıldı. ‘İstanbul’

temalı sempoz-
yumda konuşan
Çalık, “Kentleri-
mizde kent belle-
ğini yaşatacağı-
mız alanlara da
ihtiyaç duyuyo-
ruz. Yerel yöneti-
cilere çok sorum-
luluk düşüyor”
dedi. I SAYFA 9
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Kent belleğini 
yaşatmak lazım

Mehmet M. Çalık

Fatma Benli

VARİSLERDEN VEKALATNAME ALDI
Aradan yıllar geçtikten
sonra Sebahattin Gök isimli

bir kişi, İtalya, Amerika, Fransa ve
başka ülkelere giderek söz konusu
taşınmazın kayıtlı olduğu isimle-
rin varislerine ulaştı. Varislere, söz
konusu kilise taşınmazları

üstünde hakları olduğunu belirte-
rek, şahıslara Çerkezköy Sulh
Hukuk Mahkemesi’nce mirasçılık
belgesi aldırdı. Vekâletnamelerini
de alan Gök, Beyoğlu Tapu 
Müdürlüğü’ne başvurarak taşın-
mazları satmak istedi.
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ŞiŞLi iÇiN HAPiS iSTEMi
HABERİN DEVAMI SAYFA 8’DE

Recep 
Tayyip 
Erdoğan

İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu

Vefa Salman

SENT ANTUAN’I
SATISA CIKARDI!SATISA CIKARDI!SATISA CIKARDI!SATISA CIKARDI!SATISA CIKARDI!SATISA CIKARDI!SATISA CIKARDI!SATISA CIKARDI!

iSTiHBARATI BiZiMLE PAYLAŞTI
Bülent Arınç, Barkey’ni o dönemde Refah Partisi’nin 

kapatılacağına dair istihbarat aldığını ve bunun için tedbir
almaları gerektiğini konusunda kendilerini uyardığını 

söyledi. Arınç, “Barkey’in bizim toplantımıza gelmesi nasıl
suç değilse, Osman Kavala ile görüşmesi de suç olarak

gösterilmemesi lazım” açıklamasında bulundu. 

SATISA CIKARDI!

BÜLENT ARINÇ, OSMAN KAVALA’NIN HENRY BARKEY İLE GÖRÜŞMESİNİN SUÇ OLMADIĞINI SÖYLEDİ



Son single çalışması “Öyle Sev” ve akustik
versiyonuyla büyük beğeni toplayan Güliz
Ayla, 2. kez Amerika yolcusu. Geçtiğimiz

aylarda Amerika’da bir dizi konser veren başarılı sa-
natçı; gelen talepler üzerine dört konserlik ikinci bir turne

için yeniden Amerika’ya gidiyor. Çalışmalar, 28 Şubat San
Francisco, 29-30 Şubat Sunnyvale konserleriyle son bulacak.

Sahnede kendi şarkılarının yanı sıra, yabancı ve Türkçe şarkılar
da seslendirerek müzikseverlere keyifli anlar yaşatan Güliz Ayla,
Amerika turnesi için çok özel bir repertuvar hazırladı.

Y utma güçlüğü ve boğazda takılma
pek çok insanın belirli nedenlerle
yaşadığı basit şikayetler gibi algıla-

nabiliyor ancak kimi zaman yemek bo-
rusu kanseri gibi ciddi hastalıkların ön
habercisi olabiliyor. Bu belirtilerin önem-
senmemesi ve doktora başvurmakta geç
kalınması, erken tanı şansına engel olu-
yor. Dünyada ve ülkemizde kanser ölüm-
lerinin nedenleri arasında ilk sıralarda
yer alan yemek borusu kanserin-
den korunmak için; aşırı sıcak,
asitli ve alkollü içecekler tü-
ketmemek, sigaradan uzak
durmak ve sağlıklı bes-
lenmek önemli yer tu-
tuyor. 

Yediklerinizin
kıvamına 
dikkat edin

Yemek borusu
kanserinden ko-
runmak için tü-
ketilen gıdaların
kıvamı ve sıcak-
lığı önemli yer
tutmaktadır.
Aşırı sıcak çayın
veya gıdaların
çok sık içilmesi -
yenilmesi yemek
borusunu döşe-
yen yassı hücre-
leri yakarak
kansere zemin
hazırlayabilir.
Sıcak içecekle-
rin yanı sıra sık
alkol tüketimi
ve yanmış gıda-
lar da aynı et-
kiyi
oluşturmakta-
dır. Sigara, iç-
eriğinde
bulunan ze-
hirle maddeler
nedeniyle
yemek borusu

kanserine yol açabilmektedir.

Doğudaki şehirlerde
çok görülüyor

Türkiye’de özellikle beslenme alışkanlık-
larından dolayı yassı hücreli yemek bo-
rusu kanseri denilen skuamoz tipi yemek

borusu

kanserleri Erzurum, Ağrı, Kars, Van, Bit-
lis, Muş gibi Doğu illerinde daha sık gö-
rülmektedir. Bahsedilen illerin hava
sıcaklıklarının daha düşük olması sıcak
içeceklerin daha fazla tüketilmesine
zemin hazırlamaktadır. Ayrıca bu bölge-
lerde sebzeden fakir daha çok kırmızı et
ağırlıklı beslenme de yemek borusu kan-
seri görülmesindeki nedenler arasındadır.

Yutma zorluğunu önemseyin

Yemek borusu kanserinin en önemli
belirtisi yutma güçlüğü veya bo-

ğazda takılma hissi şeklindedir.
Bu sorunu yaşayan hastalar

kısa sürede kilo kaybetmek-
tedir. Yaşlı hastalarda aşırı
salya üretimi de ilk belirti
olabilmektedir. Hastalı-
ğın ilerlediği durum-
larda ise ses kısıklığı
ve akciğerlere, karaci-
ğere, kemiğe sıçrama
görülebilmektedir.
Genellikle 60 yaşın-
dan sonra görülen
yemek borusu kan-
serlerinde teşhis ko-
nulabilmesi için
endoskopi veya en-
doskopik ultrason ile
parça alınarak değer-

lendirmesi gerekmek-
tedir.Yemek borusu
kanseri ameliyatı

Yemek borusu kan-
serinin tedavi-

sinde cerrahi
ilk

planda düşünülmektedir. 75 yaşın üze-
rinde ve ciddi hastalıkları nedeniyle ame-
liyat riskleri bulunan kişilerde kemoterapi
ve radyoterapi uygulanabilmektedir.
Yemek borusu duvarını aşmamış ve az
sayıda lef bezine sıçramış yemek borusu
tümörlerinde ameliyat etkili bir tedavi
yöntemidir. Ameliyatta tümörün yanı sıra
en az 16 lenf bezinin de çıkarılması gere-
kir. Evre 3 yemek borusu kanserlerinde
önce kemoterapi ve radyoterapi ardından
ameliyat yapılmaktadır. En erken aşa-
mada yakalanan tümörlerde endoskopik
olarak tümörün çıkarılması mümkün ola-
bildiği için ameliyata gerek kalmamakta-
dır. Boyunda, gırtlak bölgesinin arkasında
yerleşmiş yemek borusu kanserlerinde,
ameliyat sırasında gırtlağın çıkarılması ve
hastanın kalıcı olarak boynundaki delik-
ten nefes alması gerekliliği nedeniyle ön-
celikle ameliyat yerine kemoterapi ve
radyoterapi uygulanmaktadır. Hastaların
birçoğunda (%70-80) kapalı yemek bo-
rusu kanseri ameliyatı yapılabilmektedir.
Kapalı ameliyatlar büyük kesiler yerine
batında 1-2 cm’lik 3-4 delikten, göğüs
bölgesinde ise 1 veya 2 adet 2-4 cm’lik de-
likten kamera görüntüsü aracılığıyla yapı-
labilmektedir. Az sayıda kesi yapılması,
vücudun aldığı travmayı azaltarak iyileş-
meyi hızlandırmakta ve ağrı problemini
ortadan kaldırabilmektedir. Normalde 6-
7 saat süren yemek borusu kanseri ameli-
yatı kapalı ameliyat yöntemleri ile 3 saatte
bitirilebilmektedir. DHA
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ
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Yutma guClugu
neden oluSur?
Memorial Ataşehir ve Şişli Hastaneleri Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Hasan Fevzi
Batırel, yutma güçlüğü, yemek borusu kanseri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi

Yemek borusu kanserinin bitkisel bir tedavisi bulun-
mamaktadır. Ancak hem kanserle mücadele evresinde
hem de ameliyat sonrası tedavi sürecinde anti-inflama-

tuar etkisi olan soğan, sarımsak, zerdeçal gibi besinleri tü-
ketmek vücut direncini artırarak kanserle mücadelede
destek sağlayabilmektedir. Bu süreçte hastaların şeker

ağırlıklı; pekmez, bal, şekerli hoşaf, şerbetli tatlılar gibi yi-
yeceklerden uzak durmaları önemlidir. Yemek borusu

kanseri ameliyatı olan hastaların tükettiği besinlerin ya-
nında uyku düzenlerine, günlük egzersizlerine de
dikkat etmeleri ve sağlık kontrollerini aksatmama-

ları gerekmektedir. Ameliyat sonrası ömür
boyu mide koruyucu ilaç kullanmaları ge-

reken hastaların, az bir kısmında kilo
kaybı veya ishal gibi sorunlar

yaşanabilmektedir.

Zerdeçal 

tüketin 

Tek böbrekle 

spor yapılmaz
Memorial Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Gülcan Uslu Karataş, tek böbrekli kişilerin dikkat
etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Karataş, tek böbrekli kişilerin özellikle ağır spor yapmaması gerektiğini söyledi

BöBrekler insan vücudunda
bulunan zararlı maddeleri ve
atıkları idrar aracılığıyla vücut-

tan arındırır. Vücutta bulunan su ve tuz
dengesini sağlar, kanda bulunan mineral-
leri de belli bir sabit seviyede tutar. Yakla-
şık 750 kişiden biri tek böbrekli doğar.
Doğuştan tek böbreklilerin görülme oranı,
erkeklerde daha fazladır ve genellikle sol
böbrek yoktur. Ayrıca bazı kişilerin böb-
reklerinden biri; tıkanma, tümör veya kaza
nedeni ile alınmak zorunda kalınabilir ya
da böbreklerden bir tanesi nakil nedeni ile

bağışlanmış olabilir. Bunun için endişelen-
meyi gerektiren bir durum yoktur. Çünkü
iki böbrek yerine tek böbrek de vücudun
ihtiyacı yeterlidir.

Su tüketimini ihmal etmeyin

Böbrek tek başına iki böbreğin görevini ra-
hatlıkla karşılar.Dolayısıyla tek böbrekli ki-
şilerde beslenme kuralları da normal
insanlar ile aynıdır. Özel bir diyet uygula-
malarına gerek yoktur. Sağlıklı bir birey
gibi yeterli su tüketimi ve tuz kullanımına
dikkat etmelidir. Günde en az 2,5- 3 litre

su tüketilmesi gerekmektedir.

Darbelere dikkat edin

Tek olan sağlıklı böbrek, hızlı bir şekilde
büyür ve çift halindeki böbrek boyutlarına
göre daha büyük olur. Bundan dolayı tek
böbrekler normal böbrekten daha büyük
olduğu için travmaya daha yatkındır. Bu
nedenle özellikle travma, darbe gibi du-
rumlardan özenle kaçınmak son derece
önemlidir. Ağır spor ve darbe alınabilecek
egzersiz ve hobilerden uzak durulmalıdır.
Boks, halter, kayak, paten, futbol, binicilik
ve buna benzer spor dallarında ani düşme
ve darbe olasılıkları son derece yüksektir.

Yılda bir doktor kontrolü şart!

Tek böbrekli olarak dünyaya gelen ya da
farklı hastalıklar sonucunda böbreğinin bi-
rini kaybeden kişilerin 20 - 25 yıl sonra id-
rarlarında yüksek düzeyde protein kaçağı
gözlemlenebilir. Böbrek fonksiyonlarında
da değişimler oluşabilir. Tek böbrekli kişi-
lerin yüksek tansiyon riski daha yüksektir
bu nedenle tansiyonlarını ara ara kontrol
ettirmeleri önemlidir. Ayrıca yılda bir defa
mutlaka iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı
tarafından kontrolden geçirilmeleri gerekir.
İdrar tetkiki, böbrek fonksiyonları ve böb-
rek ultrasonografisi görülmelidir. Hatta bir
sıkıntı olduğu gözlemlenirse bu kontrol
aralıkları daha da sıklaştırılabilir.

Düzensiz benlere
dİkkat edİn

Vücudunuzdaki masum gibi görünen benler
bazı tehlikelerin habercisi olabiliyor. Aniden asi-
metrik yönde şekil ve renk değiştiren ya da 30’lu

yaşlardan sonra birden bire oluşan benlerin kanserleşme
riski daha yüksek olabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Der-
matoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Füsun Bilgin Karahallı, yüz
bölgesi ve vücuttaki benler konusunda dikkat edilmesi ge-
rekenler hakkında bilgi verdi.

İncelenmesi gerekiyor

Doğuştan olan benler konjenital nevüs olarak adlandırıl-
maktadır. Konjenital benlerin 20 cm’den büyüklerine dev
konjenital nevus adı verilmektedir ve doğumsal benler ara-
sında sadece dev konjenital nevuslar tehlikelidir. Zamanla
kanserleşme riski yüksektir. Edinsel olarak adlandırılan
sonradan çıkan benler ise hormonal tetiklenme ile genelde
ergenlik döneminde başlamaktadır. Yaklaşık 30’lu yaşlara
kadar hızla çıkarlar ve 30 yaşından sonra ben çıkışı nadir-
dir. Bunların çoğu riskli değildir. Benlerden risk taşıyanlar
ise displastik nevüs adı verilmektedir. Benlerin birçok çeşidi
bulunmaktadır, bu nedenle riskli olup olmadığının anlaşıl-
ması için dermatoloji uzmanı tarafından dermatoskop adı
verilen cihaz ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

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

trakYa HalkıNıN 
gÖZdesİ ÖZ keŞaN

Ataşehir'de iki kadın sürücü arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Diğer sürücü ve arkadaşları
tarafından çocuğunun gözü önünde darp edilen kadın, karakola giderek şikayetçi oldu

O lay, geçtiğimiz gün sabah saat
09.00 sıralarında Ataşehir'de ya-
şandı. İddiaya göre anaokuluna

çocuğunu bıraktıktan sonra evine doğru
yola çıkan Mehtap S. kimliği belirleneme-
yen bir kadının aracı ile burun buruna
geldi. Mehtap S.'nin iddiasına göre araçlar
burun buruna gelince trafikte sözlü tar-
tışma oldu. Deliye dönen kadın sürücü,
150 metre koştuktan sonra hakaretler ede-
rek yanına gittiği Mehtap S'nin aracının
camından elini uzatarak baş örtüsünü çe-
kiştirerek yerlere attı. Mehtap S., araçta
bulunan 3 yaşındaki çocuğunun gözü
önünde kadın sürücü ve arkadaşları tara-
fından darp edildi. Arabasının camı açık
olan Mehtap S'ye saldıran ve aracının
anahtarını alan kadın çevredeki vatandaş-
lar tarafından anahtar geri alınarak uzak-
laştırıldı. Olayın ardından darp raporu
alan Mehtap S. polis karakoluna giderek
şikayetçi oldu.

150 metreden koşarak geldi

Kavga ile ilgili konuşan bayan sürücü
Mehtap S., “Sabahleyin çocuğumu okula
bıraktım. Anaokuluna bıraktıktan sonra
aracıma binerek 3 yaşındaki oğlumla yola
koyuldum. Bir bayan sürücü ile araçları-
mızla burun buruna geldik. İşte trafik kav-
gası biraz ileri çek, biraz geri çek derken
biraz da kadınların aralarındaki münakaşa
gibi oldu. Ben önemsemeyerek evime
doğru yolda ilerledim. Bayan aracından
inmiş yaklaşık 100, 150 metre mesafeden
koşarak geliyor. Bana dur dur diyerek, ne-
reye gidiyorsun? Ne yapıyorsun sen ? diye
bağırarak koşarak geldi. Çocuğum ara-
bada yan camım açık korktum arabasına
mı çarptım diye. Tutanak tutulması gereki-
yor herhalde, panik oldum. Kadıncağıza
zarar mı verdim diye düşündüm“ dedi.

Gözüm karardı, beynim döndü

Konuşmasının devamında bayan sürücü
Mehtap S. “Arabanın şoför bölümündeki
camdan elini sokarak yakama yapıştı. Ar-
kadaki 3 yaşındaki çocuğum bağırmaya
başladı. Ne yapıyorsun sen dedim. Neye
uğradığımı şaşırdım. Dışarıya çıktım, ne
oluyor demeden hakaretler yağdırmaya
başladı. Hepsi buradaki kameralarda gö-

rünüyor. Nefsi müdafaa bende tepki gös-
terdim. Bu arada sol taraftan biri beni çe-
kiştiriyor, sağ taraftan biri beni çekiştiriyor.
Ne olduğunu hatırlamıyorum orada 3
bayan arkadaşlar ne olduğunu göremiyo-
rum gözüm karardı. Beynim döndü hiçbir
şey bilmiyorum” diye konuştu.

Başörtümü çekerek 
anahtarımı aldılar

Kavga esnasında aracının anahtarının
alındığını belirten Mehtap S. “Arkadan bi-
risi ne yaptığını zannediyorsun diyerek baş
örtümü çekti. Baş örtüm yerlerde burada
ki şoför beyler Allah hepsinden razı olsun
birisi baş örtümü kaldırdı. Başımı örtmeye
çalışıyor birisi bonemi veriyor. Ablacığım
başını ört diyor. Allah razı olsun onlardan.
Şoför kadın o hengamede yere düşen araç
anahtarımı aldı kaçarak bu tarafa doğru
gitti. Arabamın anahtarını alıyor. Araba-
mın anahtarından ne istiyorsun. Arabada
3 yaşındaki çocuğum avazı çıktığı kadar
bağırıyor. Benden ne istiyorsunuz eşarbım
yok anahtarım yok . Benim bağırdıktan
sonra trafikte olan insanlar anahtarımı
alıp geri verdiler” şeklinde konuştu.

Pedagog ve darp raporu aldım

3 yaşındaki çocuğunun psikolojisinin bo-
zulduğunu ifade eden Mehtap S. “Çocu-
ğumun psikolojisi alt üst oldu. Elim
ayağım, kolum tartaklandı. Kanama var
kendimden geçmiş vaziyetteyim. Çocuğunu
pedagoga götürdüm saatlerce pedagogda
kaldı. Hepsinin raporları elimde, darp ra-
poru elimde hepsinden davacıyım şikayet-
çiyim. Bana bunları kim yaptıysa dini
inancıma kim saygısızlık göstererek eşar-
bımı yere attıysa bir şekilde adalette onun
cezasını verecek ben adalete inanıyorum.
Ben bana bunu yapanlardan şikayetçiyim.
Yetkililerden bana ve çocuğuma bunu ya-
panların cezasını almasını istiyorum.
Kimse baş örtüme hakaret edemez. Kimse
benim çocuğumun hayatını riske atamaz.
Benim çocuğum haftalarca aylarca pedo-
gojik bir tedavi alacak bana ve çocuğuma
kimse bunu yaşatamaz. Karşı taraftakiler 3
kişilerdi karakolda tutanaklarımızı tuttuk.
İfadelerimizi verdik. Ben şikayetçiyim “ diye
sözlerini tamamladı. DHA

Yol verme kavgası
karakolda bıttı

kaza dün Göztepe Mahallesi'nde
meydana geldi. İddiaya göre, Pendik-
Kadıköy hattında çalışan Alican V.

kullandığı minibüsle güzergah dışındaki ara
yola girdi. Sürücü ara yoldan çıkarken, yolun
karşısına geçmeye çalışan Nigar Arkeş'e (87)
çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın minibü-
sün altında kaldı. Kadına çevredekiler koşarak
yardım etmeye çalışırken, durum polis ve sağlık
ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi olay ye-
rinde yapılan Nigar Arkeş, ambulansla İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve
Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın
burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kur-
tarılamayarak, hayatını kaybetti. Olay yerine
gelen trafik polisi kaza yerinde incelemelerde
bulunurken minibüs sürücüsü Alican V. kaza il-
gili ifadesi alınması için Göztepe Polis Merkezi
Amirliğine götürüldü. Olay yerindeki minibüs

çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi.

Ters yönden gelen çok

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar minibüsçü-
leri hem güzergah dışında, hem de ters yönden
gittiklerini belirterek yaşananlara tepki gösterdi.
Kazayı gören Burak Engin, "Minibüs kendi yo-
lunda değil. Bir de ters yönden geliyorlar. Kadının
bağırmasıyla çıktık baktık. Minibüs kadını ezmiş.
Minibüs güzergahı olmamasına rağmen uyarıla-
rımızı yapmamıza rağmen ısrarla minibüs sürü-
cüleri bize tepki gösteriyor. Burada ne polisinin
bir önlemi var ne de belediyenin hiç kimsenin bir
önlemi yok" dedi. Olayı gören Yüksel Şahlan,
"Trafikten kaçmak için bu yolları kullanıyorlar.
Güzergah dışına çıkıyorlar. Başka sokaklarda
aynı şekilde. İnsanlara davranışları farklı. Uyarı-
ları dikkate almıyorlar. Belediyeyi ve polisi arıyo-
ruz ama bu çözüm bulunamıyor" diye konuştu

Felaketten kıl
payı döndüler

Başakşehir'de servis
minibüsü sürücüsü fena-
laşarak direksiyon hakimi-

yetini kaybetti. Minibüs park
halindeki kamyonet ve üç otomobile
çarparak durabildi. Kazada 4 öğ-
renci hafif şekilde yaralandı. Kaza
anı ise güvenlik kameralarına yan-
sıdı. Kaza dün saat 17.15 sıralarında
Başakşehir'de meydana geldi. Okul
servis minibüsü sürücüsü Sadi Gül,
henüz bilinmeyen nedenle seyir ha-
lindeyken fenalaşarak direksiyon ha-
kimiyetini kaybetti. Servis minibüsü
park halinde bulunan biri kamyonet
4 araca çarparak durabildi. Kaza sı-
rasında sürücü ve 4 ortaokul öğren-
cisi hafif şekilde yaralandı. Olay
yerinden geçen diğer sürücüler yara-
lıları çevre hastanelere kaldırdı. Ka-
zayı gören bir kadın, "Şoförün eli
ayağı titriyordu, su getirdim. Aracın
içinde 4 tane öğrenci vardı"
dedi.  Kazaya karışan araçlar çekici
ile yoldan kaldırıldı. DHA

Minibüs can aldı!Minibüs can aldı!Minibüs can aldı!Minibüs can aldı!Minibüs can aldı!Minibüs can aldı!

Göz göre
göre hırsızlık

asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık
Büro Amirliğine bağlı ekipler Arna-
vutköy Yavuz Selim Mahallesi ve Ba-

şakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana
gelen otomobilden hırsızlık olaylarıyla ilgili ça-
lışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının meydana
geldiği bölgede güvenlik kameralarını inceleyerek
şüphelinin eşkal ve kimliğini tespit etti. Ekipler, fi-
ziki takibe aldığı şüpheliyi 24 Şubat Pazartesi
günü Maltepe'de yakaladı.

Cezaevine gönderildi

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Emrah
G.(30)'nin 7 adet suç kaydı ve 5 adet aranması-
nın olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 2 ayrı otomo-
bilden 7 adet tapu, kimlik, ehliyet, 15 adet kredi
kartı ve ziynet eşyası çaldığı belirtildi.  Şubede iş-
lemleri tamamlanan Emrah G. çıkarıldığı mahke-
mece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

Kadın meğerse kapalıymış çok şaşırdım
Sürücü kadınların kavgasını gören görgü
tanığı Sevgi E., “Sabah ben fatura yatırmış
geliyordum. Buradaki kavgayı gördüm. Bal-
kondan bakayım derken ama şimdi bayan
kapalı sabah açıktı saç baş dağılmıştı onu
gördüm erkeler tutuyordu. Bu tarafa 3

bayan gidiyordu. Kavga ettiklerini gördüm
ama ne için ettiklerini bilmiyorum. Araba
kavgasıydı herhalde bir tek bunu gördüm
ama bayanın başını kapalı görünce oradan
müdahale etmek istedim. Kapalı görünce
çok şaşırdım” diye konuştu.

Kadıköy'de ters yönden gelen ve
güzergah dışına çıktığı belirtilen

minibüs sürücüsü yolun karşısına
geçmeye çalışan yaşlı kadına

çarparak, ağır yaralanmasına
neden oldu. Yaşlı kadın

kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybederken, çevredekiler

minibüslerin yoğun trafiği atlat-
mak için güzergah dışına çıktığını

söyleyerek tepki gösterdi Vatandaşlar
isyan etti
Daha öncede benzer kazalar mey-
dana geldiği belirten çevrede sakin-
leri duruma  tepki gösterdi.
Kazadan kısa bir süre sonra güzer-
gah dışına çıkan ve ters yönden
gelen başka bir yolcu minibüsünü
fark eden vatandaşlar polis ekiple-
rine haber verdi. Kaza yerinde ince-
leme yapan ekipler minibüsü
durdurarak cezai işlem uyguladı. Bir
mahalle sakini minibüs sürücüsüne
"Daha yeni kaza oldu, kadın öldü
hastanede. Daha kimi ezeceksiniz.
Senin arkadaşın öldürdü. Senin ne
işin var burada" diyerek isyan etti.

Arnavutköy'de otomobilinden inen 
kişiyi gözleyen hırsız, araç sahibi uzak-
laştıktan sonra ön koltuktaki çantayı
saniyeler içinde çaldı. Hırsızlık anları
araç kamerasına yansırken, 5 suçtan
aranması olan şüpheli yakalandı

Kaçak nargileye
geçit vermediler

Alacak verecek kavgası!

istanBul Kaçakçılık Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
Sultangazi'deki bir çadırın içerisinde

kaçak nargile tütünü  yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bu bilgi üzerine dün harekete geçen kaçakçılık
polisi teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmalarını
tamamlayan ekipler, öğlen saatlerinde çadıra
operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü Suriye
uyruklu 5 kişi suçüstü yakalandı. Çadırda yapı-
lan aramalarda 1 ton 250 kilo kaçak nargile tü-
tünü, 2 elektronik tütün yoğurma makinesi,
elektronik kıyma makinesi, 2 elektronik terazi,
kantar, elektronik poşet vakumlama makinesi,
150 litre aroma maddesi, 800 litre gliserin mad-
desi, 250 kilo toz şeker, 5 kilo renklendirici toz,
61 bin farklı markalarda tütün paketi, 8 bin
plastik kutu, 250 kilo kalın kıyılmış ham tütün, 2
kazan, 6 tüp ve 2 ocak ele geçirildi. Yakalanan 5
şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suç-
larıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlem-
lerinin devam ettiği öğrenildi.

Sultangazi'de bir çadırın içerisinde kaçak
nargile tütünü yapanlara yönelik 
operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 
Operasyon anı polis kamerasına yansıdı

Beşiktaş'ta alacak verecek mese-
lesi yüzünden çıktığı öne sürülen
kavgada iki grup birbirlerine silah

çekti. Kavgaya denk gelen ekipler silahlar ateş-
lenmeden olaya müdahale ederek tarafları göz-
altına aldı. Beşiktaş, Bayıldım Caddesi'nde
geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen
olayda iddiaya göre, iki grup arasında alacak
verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tar-
tışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar si-
lahlarını birbirlerine doğrulttu. Bu sırada
devriye görevi yapan polis ekipleri kavgayı gö-
rerek olaya müdahale etti. Kavgayı ayırmakta
yetersiz kalan ekipler olay yerine takviye istedi.
Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar etkisiz hale
getirilerek kavgaya karışanlar ayrıldı. Şüpheli-
lere ait silahlara ise el konuldu.
DHA



A takent Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen sertifika tö-
renine, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Ma-
halle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Hüseyin Karadayı,

Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, belediye çalışanları ve afet gö-
nüllüleri katıldı. Program, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı
Hüseyin Karadayı’nın projeyi tanıtımı ile başladı. Ardından eğitime
katılan 127 Küçükçekmeceli vatandaş ile 37 belediye personeli Ma-
halle Afet Gönüllüleri (MAG) yemini etti. Yeminini tamamlayanlara
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi sertifikalarını takdim
ederek, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gönüllülerimizi yetiştirdik

Programda afet eğitiminin önemine değinen Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi, "Doğal afetlerden en çok depremden etkileniyo-
ruz. Dolayısıyla biz iş başına gelir gelmez hemen bununla ilgili çalış-
malarımıza başladık. Herhangi bir afetle karşı karşıya kalırsak
Küçükçekmece’de neler yapabiliriz diye bunun için çalışmalar yaptık.
Mahalle gönüllülerimizi yetiştirdik. Bu gönüllüler bir eğitimden geçti.
25 bin metrekare alanda bunların çalışmalarını yaptık. Arama kur-
tarma ekipmanları, jeneratöründen halatına kadar aklınıza gelebile-
cek her türlü aletlerimiz var. Bu akşam gönüllülerimiz MAG
(Mahalle Afet Gönüllüleri) yeminlerini edecekler. Daha sonra onlara
sertifikalarını vereceğiz. Hedefimiz gönüllülerimizin sayısını bine çı-
karmak. Katılım gösteren tüm gönüllülere teşekkür ediyorum. İnşal-
lah kimsenin ihtiyacı olmaz” diye konuştu.

Eğitimler devam edecek

Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Hüseyin Karadayı ise ko-
nuşmasında, “Belediye ve dernek bir araçtır. Asıl olan toplumun ken-
disidir. Siz dört elle sarılarak bu çalışmanın sürdürülmesini
sağlayacaksınız. Önemli olan sizlerin bu projenin içerisinde yer alma-
nızdır. Biz sizin gayretiniz olduğu sürece her zaman sizin yanınızda
olacağız. Bütün olanaklarımızı bütün bilgilerimizi size aktarmaya
devam edeceğiz” dedi. Sertifika ve yemin töreninin ardından ise Se-
simi Duyan Var mı başlıklı tiyatro oyunu sergilendi. Depremin anla-
tıldığı oyun ilgiyle izlendi. Ayrıca programda, afet anında kullanılan
arama-kurtarma ekipmanları da sergilenerek vatandaşlar bilgilendi-
rildi. Mahalle Afet Gönüllüleri projesi kapsamında Mart ayı itibariyle
eğitimlerin devam etmesi planlanıyor. Mahalle gönüllüsü olmak iste-
yenler muhtarlıklara ve Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma
Amirliği’ne 444 4 360/ 7890-91-92 başvurabilir. 

E lazığ'da yaşanan depremin hemen
akabinde, aynı gün Erzurum'a gidip,
kayak tesislerinde fotoğraflanarak

reytingini düşüren İstanbul Büyüşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düşen
reytingini yeniden toparlamak için yaptığı
çalışmaların sonuncusunda benimde arala-
rında bulunduğum ve 2 bine yakın konfede-
rasyon, federasyon ve dernek başkanının
katıldığı "Hemşehri Dernekleri Çalıştayı' adlı
toplantı ardından yaşananlara geçmeden
önce attığım bir twit ardından yaşadıklarımı
ve basın özgürlüğünü anlatmak isterim.

Çünkü İmamoğlu'nun bağlı olduğu par-
tide, iktidarda bulunan partide basını temsil
edenleri çok sevmediklerini ve o basın temsil-
cileri sayelerinde aldıkları reytingleri koltu-

ğun verdiği sıcaklıkla oluşan güç egosuyla
kısa sürede unutup, kızdıklarında ve ellerine
geçirdikleri imkanlarla baskı altına aldıkları
kesime veremedikleri fotoğraflar dolayısıyla
inişe geçtiklerini de iyi bilirim ..

Evet, Erdoğan'ın başında bulunduğu parti-
nin 20 yıla yakındır iktidarda olmasına katkı
sunan CHP'nin son yerel seçimler öncesi yeni
yeni, HDP, MHP, İYİ Parti ve diğer siyasile-
rin hala güçlerini kavrayamadıkları hem-
şehri stk'ları ile bir araya gelen İBB'nin
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantısı sı-
rasında aldığım bir haberi, yani dünyayı sal-
lamaya devam eden virüsü tespit edecek olan
cihazlarla hala donatılmayan Türkiye'nin
kuzey sınırına, yani Gürcistan'a açılan Çıldır
Aktaş Gümrük Kapısına dayandığını twitler-

ken başıma iş açacağımı da hesaba 
katmadım..

Çünkü ülkede yaşanan onca gerçeğin ya-
zılmaması, söylenmemesi için özel daireler
kuran ve elinde bulundurduğu Adalet sitemi
ile aba altından sopa gösteren bir iktidarın
ve emrindeki valilerin, kaymakamların, poli-
sin olduğunu unutmuştum.

Bugün tüm basında 'Virüs Türkiye sınırla-
rına dayandı' haberlerinin çarşaf çarşaf ya-
yıldığı bir esnada aldığım ilk haberi sadece
twitlememin hemen ardından başlayan hare-
ketliliği gazeteci olarak İBB'ye anlatmaya

çalıştığım Ardahan'a kilometrelerce uzaklık-
taki İstanbul'da gururla izlerken aldığım bir
telefonla attığım twittin kaldırılması isteni-
yor aksine hakkımda işlem başlatılacağı an-
latılıyordu.

Gerçeklerin bilinmemesi çabası olarak al-
gıladığım bu telefonu kapatıp, sahaya gelen
İmamoğlu'na yaklaşıp, kendisiyle merhaba
ederken bugün yapılan toplantının önemini
kendisine anlatıp, bu geciken toplantıyı toplu
bir fotoğrafla taçlandırmasını önerirken ya-
şadığım tempo ve doğru olduğu gün geçtikçe
ortaya çıkan twitimi de unutuyordum.

Biz hayli kilo kaybı da yaşadığını gördü-
ğüm ve benim gibi bir hayli koşturduğunu,
düşündüğünü anladığım İmamoğlu'nun oraya
toplananların kendisinin misafirleri olduğunu
unutup, konuşmasını yaptıktan sonra benim
dediklerimi de unutup, geldiği toplantıda
hemen ayrılmak istemesi ve hemde o çok

önemli fotoğrafı çektirmeden etrafını saran
selficilerin kendisini haşat etmesi ardından
oradan ayrılması ardından ikinci telefon Ar-
dahan Polisinden geldi ve acil savcılığa gidip,
ifade vermem gerektiğini öğreniyordum.

Yani kısacası; İBB'nin, İmamoğlu'nun ko-
nuşup, hemen ayrıldığı toplantı ardından ne
o İmamoğlu'nun reytingini yeniden arttıra-
cak fotoğrafı çektirebilmiş, ne de gazetecilik
yapabilmiştim.

Buna nedense gelecek hesapları unutup,
reytinglerini arttıran basının değerini unu-
tup, sınır askerinden aldığı haberim gibi ger-
çekleri gizlemeye çalışanların yönettiği bir
anlayışla tam demokrasi özlemi ile bekleyen
ülkede gazeteci, stk başkanı olduğumu unu-
tuyordum, ifademin de aralarında olduğu iş-
lerimi çözmek, özlediğim sevdiklerime
ulaşmak için yeniden Ardahan yollarına
düşerken.

İmamoğlu'nun veremediği fotoğraf...
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İstanbul Anadolu Yakası  Elektrik Dağıtım A.Ş.
İHALE İLANI 

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin (KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim tarihinde geçerli olan KDV
oranı uygulanacaktır.) alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 26/02/2020

1.İhale Tarihi : 12/05/2020 günü, saat 14:50 - 14:55 arası.
2.İhale Tarihi : 11/06/2020 günü, saat 14:50 - 14:55 arası.
İhale Yeri : Sultançiftliği Mah. ordu Cad. 165 /1 Sok. no: 3 

Sultangazi / İstanbul - Yılmaz Yediemin Otoparkı.
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 49.000,00 1   %1 

Not:Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri, taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden ödenir.
(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra
gelir.) Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV tutarı ile teslim ve tescil masrafları alıcıya aittir.
(İİK m.114/1, 114/3)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1140604)

T.C.
GAZİOSMANPAŞA
6. İCRA DAİRESİ

2019/21800 TLMT.

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Küçükçekmece Belediyesi, olası deprem ve afetlere
karşı vatandaşları bilinçlendirmek için önemli bir
eğitim programına imza attı. Küçükçekmece’de 
Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) ile
birlikte düzenlenen eğitimlere katılan 127
Küçükçekmeceli vatandaş ve 37 belediye personeli
sertifikalarını aldı. Belediye Başkanı Kemal Çebi,
"Mahalle gönüllülerimizi yetiştirdik. Hedefimiz
gönüllülerimizin sayısını bine çıkarmak" dedi

GONULLU SAYISI
BINE CIKACAK!

Örnek No: 25*

34JN5838 Plakalı , 2009 Model , OPEL Marka , NEW
ASTRA 1.3 NB COSMO Tipli ,
W0L0AHL699G004344 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel ,
Vites Tipi Manuel , Rengi Siyah , Satışa konu araç 34
JN 5838 plakalı Opel Astra marka, New Astra 1,3 NB
Cosmo tipinde 2009 model, siyah renkli, dizel, meka-
nik vitesli, alaşım jantlı, sis farlı, sunrooflu, kumaş dö-
şeme koltuklu, 4+1 kişilik otomobildir.  önde ve arkada
kötü kondisyonda 4 mevsim lastiklerin inik olduğu,
sağ ön çamurlukta sağ ön kapı hariç tavan dahil kom-
ple boya onarım işlemi gördüğü, ön tamponda sağ ve
sol tarafta sürtme, arka tamponda vuruk, tavanda
macun çatlağı, sağ ön çamurluk, sağ ön kapı, sağ
arka kapıda sivri bir cisimle yapılmış çizilmeler ve sol
arka çamurlukta 40 cm derin çizik, sağ arka çamurluk
köşesinde çökme mevcuttur. aracın şasi no;
W0L0AHL699G004344,  aracın kullanım aşama-
sında anlaşılabilecek gizli kusurları bilinmemektedir.
İİK'nun 114. maddesi gereğince aracın belirleyici özel-
likleri bilirkişi raporundan  ilana derc edilmiş olup daha
fazla bilgi dosyasında mevcuttur.

FATMA.GUZEL@baskentedas.com.tr

İhale Adı CHATBOT LİSANS, KURULUM, 

BAKIM HİZMET ALIMI 

İhale Sahibi Şirket İstanbul Anadolu Yakası  

Elektrik Dağıtım A.Ş.

İletişim 

Telefon 0312 573 50 00

Fax 0 312 573 50 30

Web www.baskentedas.com.tr

İhale Türü Açık İhale

İşin Süresi 3 Yıldır.

Geçici Teminat Oranı 0%

Teklif Geçerlilik Süresi En az 60 iş günü

İhalenin Yeri BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM 

A.Ş. KIZILIRMAK MAH. UFUK 

ÜNV. CAD. NO:1 BAŞKENT 

KULE ÇUKURAMBAR/ANKARA

İhalenin Bitiş Tarihi    10.3.2020 14:00

KÜÇÜKÇEKMECE’DE MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ SERTİFİKALARINI ALDI

Mahalle Afet 
Gönüllüleri (MAG) kimdir?
Mahalle Afet Gönüllüleri
(MAG), yerel örgütlenme-
nin gerekliliği inancıyla, sa-
yısız can kaybı ve ekonomik
kayıplara neden olan 1999
Marmara Depremi’nin ar-
dından, 2000 yılında ku-
ruldu. Afetlere
hazırlanmanın ve bir afet
durumunda afetlere ilk
müdahalenin mahalle dü-
zeyinde gerçekleştiği bilinci
ve deneyiminden yolan
çıkan MAG yapılanması

Türkiye’de afet bilincini ar-
tırmayı ve bireylerin afet
durumunda “hayatta
kalma ve sevdiklerini kur-
tarmaya çalışma” refleksi-
nin doğru biçimde hayata
geçirilmesi için eğitim al-
malarını hedefledi. MAG
yapılanması, mahalle düze-
yinde örgütlenen gönüllü-
lere hem eğitim hem de
malzeme temin ederek,
mahalle düzeyinde afete
hazırlık birimleri yarattı.

KÖPEKLERİ
BESLEDİLER
Başakşehir’de sokak
hayvanlarına yönelik çalışmalara
ortaokul öğrencileri de katıldı. 
20 öğrenci, Şamlar Mahallesi’nde
bulunan besleme noktasındaki
sokak köpeklerini besledi

OrtaOkul öğrencisi Zey-
nep Nur Arslan, sokak hay-
vanlarını beslerken aklına

bunu okul arkadaşlarıyla birlikte
yapma fikri geldi.Konuyu öğretmenleri
ve arkadaşlarına anlatınca hep birlikte
harekete geçtiler. Okul yönetimi ve Ba-
şakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü’nün düzenlediği program
kapsamında 20 öğrenci, Şamlar Ma-
hallesi’ne doğru yola çıktı.

Proje başarıya ulaştı

Başakşehir’deki diğer 29 noktasında
olduğu gibi Şamlar Mahallesi’ndeki
besleme alanında da Başakşehir Bele-
diyesi ekipleri belirli periyotlarla hay-
vanları besliyordu. Bu kez talep
üzerine öğrencilerle birlikte besleme
noktasına geldiler. Ekipler, öğrencilere
eldiven dağıttıktan sonra hayvanların
nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı.
Öğrenciler, daha sonra mama dolu
kapları köpeklerin önüne bırakarak
beslenmelerini izledi. Arkadaşı Zey-
nep’in projeyi kendilerine anlatmasının
ardından gönüllü olduğunu söyleyen
Kayhan Özaydın, “Ben zaten evimin
yakınındaki besleme noktasında hay-
vanları besliyorum. Bu etkinliği du-
yunca da hemen mama alıp katılmak
istedim” dedi. Türk dili ve edebiyatı
öğretmeni Feride Taşkan da, projenin
amacının öğrencilere hayvan sevgisi
aşılamak olduğunu belirterek, “Çocuk-
lar bu etkinlikle sokak hayvanlarına
karşı duyarlılık kazandı. Başakşehir
Belediyesi’nin katkısıyla proje başarıya
ulaştı” diye konuştu.

Kroje başarıya ulaştı

Sokak hayvanlarının gelişigüzel bes-
lenmesinin çeşitli sağlık sorunlarına
yol açtığına işaret eden Başakşehir Be-
lediyesi Hayvan Rehabilitasyon Mer-
kezi Koordinatörü Yunus Kanlı,
“Çeşitli yiyecekler ve et parçalarıyla
beslenen sokak hayvanlarında deri
hastalıkları görülüyor. Bu nedenle bes-
leme noktalarında kontrollü besleme
önemli. Sokak hayvanlarını beslemek
isteyenlerin besleme noktalarına git-
meleri ya da bizimle temas kurmaları
yeterli” şeklinde konuştu.  DHA

Kentsel dönüşüm projesi tanıtıldı
Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin yapacağı Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nin kentsel dönüşüm projesi hak sahiplerine tanıtıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan projenin başlangıcı için hak sahiplerinin 3’te 2 çoğunluğu aranacak

Zeytinburnu Tel-
siz Mahallesi’nin bir
bölümünde ‘6306

sayılı Afet Riski Altındaki Alan-
ların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun’ kapsamında ‘riski alan’
ilan edilerek yıkılan konutların
yerine yenileri inşa ediliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından onaylanan 218’i konut,
88’i iş yeri olmak üzere top-
lamda 369 bağımsız birimi kapsa-
yan projenin yürütücüsü Toplu
Konut İdaresi (TOKİ) olacak.

3’te 2 çoğunluğu aranacak

Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri
Telsiz Mahallesi’nin kentsel dönü-

şüm projesini hak sahibi vatandaş-
lara detaylı bir şekilde tanıttı. Ye-
rinde dönüşüm sürecinin bundan
sonraki aşamasında hak sahipleri-
nin 3’te 2 çoğunluğu aranacak.
Proje kapsamında; TOKİ, hak sa-
hiplerinden yalnızca inşaat yapım
maliyetini alacak ve bunun için

uygun ödeme şartlarında taksit
imkânı sunacak. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nın kararıyla
mülk sahiplerinin aylık kira
ödemesi 18 ay daha uzatılarak
36 aya çıkarıldı. Projenin sunu-
mundan sonra Zeytinburnu
Belediyesi’nden yapılan açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi;
"Vatandaşlarımızla sürekli
temas halinde olduğumuz için

gereken 3’te 2 çoğunluğun sağlana-
cağına inanıyoruz. İnşallah en kısa
sürede projenin başladığını hep bir-
likte göreceğiz. Hedefimiz hiçbir va-
tandaşımızı mağdur etmemek,
onları hızla daha güvenli ve modern
binalara kavuşturmaktır."



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 33’üncü
ilçe belediyesi ziyaretini Bahçelievler’e

yaptı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan
Bahadır ile makam odasında bir araya
gelen İmamoğlu, gazetecilere yaptığı değer-
lendirmede, “Değerli Başkan’ımızla Bahçe-
lievler’i konuşacağız. Bahçelievler’de neler
yapmamız gerektiğini, nasıl ortak çalışmalar
yürütmemiz gerektiğini hem Büyükşehir
ekibimizle hem Bahçelievler ekibiyle bir
arada bir çalışma günü tasarladık. Baş-
kan’ımıza başarılar diliyoruz. İnşallah kalan
ilçeleri de tamamladık mı, çok güzel bir de-
neyim olacak bizim açımızdan. Bunun ya-
pılmasının ne kadar faydasını
gördüğümüzü, tarif bile edemem. Biz bu
ilişkiye, hem kurumsal anlamda hem birey-
sel anlamda devam edeceğiz bütün ilçeleri-
mizde. Bir sorun varsa, yerinde tespit
edeceğiz, muhatabıyla konuşacağız. Çö-
zümü beraber oluşturmanın keyfini yaşaya-
cağız. Güzel şeyler, paylaştıkça büyür.
Başarıyı paylaştıkça, herkesi sahibi yaptıkça
hiç kimse bundan kaybetmez; herkes kaza-
nır” ifadelerini kullandı.

Önce sunum sonra inceleme 

İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı
teşekkür eden Bahadır ise, “Bahçelievler,
tüm kesimleri içeren, İstanbul’un küçük bir
örneği hem sosyoekonomik olarak hem si-
yasal olarak, kültür açısında da. İnşallah
birlikte, karşılıklı, tüm belediyeler olarak da
Büyükşehir olarak da güzel şeyler yapaca-
ğız. İnşallah toplantılarımız verimli olur
Bahçelievler adına Büyükşehir adına. Biz
tabi Büyükşehir’e katkı sunacağız, Büyükşe-
hir bize katkı sunacak. Güzel şeyler olacak
diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Ko-
nuşmaların ardından, İBB ve Bahçelievler
Belediyesi ekipleri, ilçenin sorunlarının ele
alınacağı sunum salonuna geçti. İmamoğlu
ve Bahadır, yaklaşık 1 saat süren sunumun
ardından, İBB’ye ait Kocasinan Spor Tesisi
ve Zeminaltı Otopark inşaatında inceleme-
lerde bulundu.

Deprem olursa fabrika da kalmaz

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da
şantiye alanında yanıtlayan İmamoğlu, “Zi-
yaretinizde kentsel dönüşüme ilişkin neler
konuşuldu? Çok yakın zamanda Bahçeliev-
ler’de bir tecrübeyle karşı karşıya gelmiştik”
sorusuna şu yanıtı verdi: “Kentsel dönü-
şümde zaten bir yol haritası çizildi. Hatta
bugün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstan-
bul’da bir toplantı yaptı. İlçelerden başkan
yardımcıları, bizden de daire başkanları ve
bir genel sekreter yardımcısı orada. Yani, bu
işin bütüncül çözüleceği ortada, net. Bahçe-
lievler’de yaşadığımız olay… Zamanında
müdahale etmenin önemini de yaşadık. Bir
binanın sağlam olmadığı tespit edildi, boş-
altıldı. Sonradan ama kendiliğinden ama
bazı müdahalelerle yıkıldı. Tespit edilmemiş
olsaydı, Allah korusun o binada onlarca can
da kaybedilebilirdi. O bakımdan burada
tam da olumlu bir örneği yaşandı aslında.
Sadece yıkımdan bir gün önce kendi yıkıldı.
O ayrı bir şey. Dolayısıyla bu iş bütüncül bir
iş. Bugün, elbette kendi aramızdaki sohbette
konulardan birisiydi. Daha güncel konuları
da konuştuk. Ama bu bizim her günümü-

zün konusu. Kentsel dönüşümün birinci
ayağı; beraber hareket etmek. İkinci ayağı;
bu şehrin iyi durumda olmayan yapı sto-
kunu tespit edebilmek. Tespit ettikten sonra
bu işte her türlü imkanı kullanmak. Nedir
bu? Bazen güçlendirmektir, bazen kentsel
dönüşümdür, bazen bir plan bütünlüğü ya-
ratıp ortak çözümler bulmaktır ilçe beledi-
yesi ve Büyükşehir Belediyesi ile. Bazen işin
içine Bakanlığı katarsınız. Daha büyük bir
kapsamda çözüm üretirsiniz. Milli bir me-
seledir. Ortak komisyon ya da konsey…
Önerimizin karşılık bulması değerliydi.
Sayın Bakan bununla ilgili adım attı. Geniş-
lemeli. Tekrar söylüyorum; deprem soru-
nunu çözebilmek, bu şehrin yapı stokunu
güçlendirebilmek ne tek başına bir hüküme-
tin işi, ne de tek başına bir belediyenin işidir.
Tüm alanlarıyla; bankacılık sektörü de işin
içinde olacak, ucuz para bulacak, bazen sıfır
faiz bulacak. İş dünyası da işin içinde ola-
cak. Sanayi dünyası da işin içinde olacak.
Çünkü, Allah korusun deprem olduğunda
bu şehirde, bu ülkede banka da kalmaz fab-
rika da kalmaz, iş de kalmaz. Bütün bunla-
rın çözümü, hepimizin elinde. Bu bütünlük
sağlandığı takdirde; çözüm yakındır. Onun
kol kola yürüyüşünü yapıyoruz. Umarım
başarıya ulaşır.”

Kentsel dönüşüm denemez

İmamoğlu, “Takvimin bir an önce kısaltıl-
masını talep ediyor İstanbullu. Depreme de
gerek yok bazı binaların yıkılması için.
Çünkü çok kötü şartlardaki binalarda yaşa-
yanlar var, hala. Dün da Sayın Cumhurbaş-
kanı, grup toplantısında, ‘Kanal İstanbul
aynı zamanda kentsel dönüşümdür’ dedi.
Siz, Kanal İstanbul’u bir kentsel dönüşüm
projesi olarak değerlendiriyor musunuz?”
sorusuna, “Ben, değerlendirmediğimi söyle-

dim zaten. Değerlendirmiyorum. Bir kentsel
dönüşüm değildir. Şehrin, çok acil çözüm-
lere ihtiyacı var; anlık, günlük, haftalık, aylık,
1 yıllık, 2 yıllık. Bizim ne zaman depremle
karşılaşacağımız belli değil. Farklı çözümleri
konuşmamız lazım” yanıtını verdi.

Ortak masa sorunları çözecek

İmamoğlu, “Peki nasıl bir çözüm var? Yapı
stokunu dile getirmiştiniz…” sorusunu da
“Şehrin çözümü şu: Şu an 750 bine yakın,
1999 öncesi bina var İstanbul’da. Can gü-
venliğini önceleyip, -5 katın yerine 10 kat
yapmak asla çözüm değil- güçlendirmeli.
En başta güçlendirmeyi bir haneye yazmak
zorundayız. Güçlendirilir ve insanların can
ve mal varlığı korunabilir. Bazı binalar var-
dır ki, güçlendirmek imkanı yoktur. Yıkılıp,
yapılacak. ‘İmkanım var; yıkıp, yapmak isti-
yorum’ diyen olabilir. Ona bütün kolaylık-
ları sağlayacağız. Hep beraber; ilçe
belediyesi, Büyükşehir Belediyesi. ‘İmkanım
yok; ama şöyle bir plan revizyonuyla yap-
mak istiyorum’ diyene de makul, bir artış ya
da nüfus yoğunluğu yaratmadan bir plan
oluşturulabilir; onu yapacağız. Yine hep be-
raber, hızlı kararlar alarak yapacağız. Dola-
yısıyla, bu ve bunun gibi yöntemlerle, o
ortak masa göreceksiniz birçok sorunu çöz-
müş olacak. Geçen gün, konut sektörünün
temsilcileriyle beraberdik. Ben söylemiyo-
rum, onlar söylüyorlar. Şu anda anahtar
teslimi bekleyen, iskanı alınmış yeni konut
sayısı, 700 bin. Şu an adresi boş, ama ikinci
el ama sıfır ama iskanı alınmamış, -biz de-
miyoruz, Nüfus İşleri Müdürlüğü’ndeki
rapor söylüyor- 1 milyon 300 bin konut stok
fazlası var. Dolayısıyla bizim yeni bir alan
üretmeye, 1 milyon daha nüfus yaratmaya
değil, şu an mevcut olanı koordine etmeye
ihtiyacımız var” şeklinde yanıtladı.
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İmamoğlu, gazetecilerin, “Sayın Cumhurbaşkanı, grup toplantısında, ‘Kanal İstanbul aynı zamanda kentsel
dönüşümdür’ dedi. Siz, Kanal İstanbul’u bir kentsel dönüşüm projesi olarak değerlendiriyor musunuz?”
sorusuna, “Böyle güçlü bir yapı stoku varken, ‘Bu şehre ben, 1 milyon nüfusluk daha konut yapıyorum’
demek, çözüm aramak anlamına gelmez. Konut yapmak için, kanal yapmayı da gerektirmez” dedi

KONUT ICIN KANAL
YAPMAK GEREKMEZ

EğİtİmlEr genel Müdürlük bi-
nasında, işaret dili eğitmeni Ne-
veda Öner tarafından veriliyor.

Mart ayında da devam edecek eğitim-
lerde, toplam 64 iskele amiri, gişe-hareket
görevlisi ve çımacı işaret dilini öğrenecek.
Toplam 16 saat süren işaret dili eğitimin-
den geçenler, belirlenen tarihlerde sınava
girecek ve başarılı olmaları halinde İşitme
Engelliler Federasyonu ve Şehir Hatları
AŞ imzalı sertifikalarını alabilecekler. İşa-
ret dili uygulama ağırlıklı bir dil olduğu
için iki yılda bir yenileme eğitimi yapıla-
cak.

Şehir Hatları AŞ'de ilk

Şehir Hatları AŞ’de ilk kez işaret dili eği-

timi verildiğini belirten İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Şehir Hatları AŞ. Genel
Müdürü Sinem Dedetaş, konuyla ilgili şu
açıklamada bulundu: “İstanbul halkına
sunduğumuz hizmetin daha kapsayıcı ol-
ması için eğitimleri planladık. Yolcuları-
mızla aramızdaki iletişim engellerini
ortadan kaldırmak hedefiyle, iskeleleri-
mizde görevli personelimize işaret dilini
öğretmek istedik. İşitme Engelliler Fede-
rasyonu ile protokol yaptık. İşaret dilini
konuşan personelimiz, ihtiyaç duyan yol-
cularımızla daha kolay iletişim kurabile-
cek.”

Aynı dili konuşacağız

İşaret dili eğitiminin, görme engelli vatan-

daşlarla daha rahat iletişim kurmalarına
yardımcı olacağını belirten Şehir Hatları
personelinin duyguları ise şöyle: Abdül-
kadir Sarıtaş (Karaköy İskele Amiri, 15
yıllık personel): “Engelli yolcularla rahat-
lıkla iletişim kurabilmek, dertlerini anla-
yabilmek için buradayım. Şimdiye kadar
işitme engellilerle el, kol işaretleriyle an-
laşmaya çalışırdık. Artık onların anlayabi-
leceği bir dil konuşmaya başlayacağız.
Özellikle yolcularla ilk karşılaştığımız
noktalardaki personelin işaret dilini bil-
mesi gerektiğini düşünüyorum.” Mehmet
Yılmaz (Eminönü İskele Amiri, 15 yıllık
personel): “İşaret dilini hiç bilmiyordum.
Öğrendiklerimle birilerine yardımcı ola-
bilmek güzel bir duygu.” Mehmet Civelek

(Eminönü İskelesi gişe ve hareket görev-
lisi, 15 yıllık personel): “Eminönü yolcusu
çok olur. Yolcular arasında da engelliler
oluyor tabii. Vapurun kaçta geleceği ve
kalkacağı, nereye gideceği, yolcunun ne
kadar bekleyeceği gibi temel sorulara bu-
rada öğrendiklerimizle, işaret dilinde kar-
şılık verebileceğiz. Yolcularımız bize
kaybettikleri, unuttukları eşyalarını da so-
rabiliyor. Bu sorularını da cevaplayabile-
ceğiz.” Dursun Ali Kurban (Rumeli ve
Anadolu Kavakları İskeleleri gişe-hareket
görevlisi, 13 yıllık personel): “Bu eğitimle-
rin kesinlikle faydası olacak. Hem işimizi
yaparken hem de sosyal hayatımızda ge-
rektiğinde işaret dilini kullanacağız.”
MEHMET ALİ ÇATAL

1 milyon 300
bin konut
müşteri bekliyor

Bu sırada araya giren Bahadır, “Belki
kuzeye kaydırmak bir şeydir. Deprem
hattından uzaklaştırıp, -Cumhurbaşka-
nı’mızın kastettiği o- güneyde deprem
hattımız biliyorsunuz, kuzeye kaydır-
mak… Orada, Kanal İstanbul’un kena-
rında değil ama uzağında bir şehrin
faydalı olacağını düşünüyorum” görü-
şünü ortaya koydu. Sözü tekrar alan
İmamoğlu ise “Bu, başka bir tartışma
konusu. Başkan’ımla bunu uzun uzun
konuşuruz. Ama bu alana girersek, çı-
kamayız işin içinden. Çünkü, bu şehrin,
tekrar söylüyorum, yapılmış 1 milyon
300 bin konutu, anahtarı üzerinde
müşteri bekliyor. Böyle güçlü bir yapı
stoku varken, ‘Bu şehre ben, 1 milyon
nüfusluk daha ya da 1,5 milyonluk nü-
fusluk daha konut yapıyorum’ demek,
çözüm aramak anlamına gelmez.
Konut yapmak için, kanal yapmayı da
gerektirmez” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ, iskelelerinde çalışan personele işaret dili eğitimi 
vermeye başladı. Eğitim, İşitme Engelliler Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Eğitimi tamam-
layan personel, bugünden itibaren işitme engelli yolculara işaret diliyle yardımcı olmaya başlayacak

İstanbul tarım için hazır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarımın geleceğine yön
verecek projeleri için 211 kırsal mahallede yaptırdığı
analiz çalışmasını tamamladı. İstanbul’da, tarımsal üre-
tim ve hayvancılık faaliyetlerinin mevcut durum ile potan-
siyelini ortaya koyan veri tabanı oluşturuldu. Elde edilen
sonuçlar yeni projeler için kaynak özelliği taşıyacak

Ataköy'ün eski çarşısı için Bakırköy Belediyesi
yıkım kararı verdi. Duruma tepki gösteren
çarşı esnafı durumu mahkemeye taşıdı

İstanBul Büyükşehir Belediyesi, Muhtar-
lıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Tarım ve Su
Ürünleri Müdürlüğü ile Veteriner Hizmet-

leri Müdürlüğü, İstanbul’da tarım ve hayvancılık faa-
liyetlerinin mevcut durumunu net olarak ortaya
koymak amacıyla başlattığı tespit çalışması sonlandı.
Üç ay süren araştırma, Pendik Göçbeyli Mahalle-
si’nden başladı, 14 ilçe 211 mahallede gerçekleştirilen
saha çalışmalarıyla tamamlandı.

Paydaşlarla yerinde görüşme 

Çalışma kapsamında araştırmacılar, mahalle muhtar-
ları, ziraat odaları, tarım kooperatifleri, çiftçiler ve
paydaş kamu kurumları ile birebir görüştü. Tarımsal
nitelikli alanlar ile hayvancılık faaliyetlerini yerlerinde
incelediler. Oluşturulan veri tabanı içinde, mevcut
tarım alanları; ürün desenleri; üretim türü; seracılık ve
hayvancılık faaliyetlerinin halihazırdaki durumu, kap-
asitesi, pazarlama imkânları; sulama kaynakları;
uydu görüntüleri ve saha fotoğrafları gibi bilgiler bu-
lunuyor. İBB yetkilileri yapılan araştırma sonucunda,
İstanbul’un tarım ve hayvancılık potansiyeli ortaya çı-
kartıldı. Üreticilerle doğrudan temas sağlanarak, pay-
daşlar ile işbirliği güçlendirildi. Araştırmada elde
edilen verilerin, mahallelerde yapılacak yeni proje-
lerde kaynak olarak kullanılması planlanıyor.

Ataköy'de çarşı krizi

Bakırköy Belediyesi Ataköy 1. Kısım çar-
şısı için "depreme dayanıklı değildir" diyerek
yıkım kararı aldı. Alınan karar çarşı esnafına

bildirildi ancak esnaf duruma tepki göstererek konuyu
yargıya taşıdı. Tek katlı olan iş yerlerini güçlendirebile-
ceklerini belirten esnaflar defalarca belediye yetkilile-
riyle görüşse de herhangi bir sonuç elde edemediler.
Öte yandan çarşı esnafı çevrede bulunan bir otel sahi-
binin burada bulunan 12 dükkanı satın aldığını ve bu-
raya inşaat yapmak istediğini iddia etti. En son
geçtiğimiz gün sabah saatlerinde çarşıya gelen bele-
diye ekipleri çarşının elektrik, su, doğalgaz gibi bütün
alt yapı hizmetlerini kapattırdı. Kış günü soğuk ha-
vada elektrik ve doğalgazı kesilen çarşı esnafı ise so-
ğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Yaşanan duruma isyan ettiler

Yaşanan duruma isyan eden çarşının eski esnafların-
dan Ender Bazat “Bu çarşı 60 yıllık bir çarşı biz bura-
nın esnafıyız burada bir otel yapıldı ve bu otel sahibi
buradan 12 dükkan satın aldı. Burası tek katlı dükkan-
lar aldığı dükkanların bir tanesinden karot örneği 
aldırıp buraya riskli kararı aldı” diye konuştu.

Bakırköy Belediyesi Ataköy 1. Kısım
çarşısı için "depreme dayanıklı 
değildir" diyerek yıkım kararı aldı. 
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Bahçelievler’de devam eden çalışmaları inceleyen İBB Başkanı İmamoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır da eşlik etti.
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S anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
geçen yıl nisan ayında çağrıya çıkılan Reka-
betçi Sektörler Programı'ndan, toplam bedeli

62,5 milyon avro olan 11 projenin destekleneceğini
bildirdi. Varank, Kütahya'da bir otelde düzenlenen
Bölgesel Destek Programları Açılış ve İmza Töre-
ni'nde, Kütahya'nın ve bölgenin kalkınmasına katkıda
bulunacak 10 farklı projenin imzası ve 4 destek prog-
ramının ilanı için bir araya geldiklerini, yerel potansi-
yeli daha da güçlendirecek 46 milyon liralık kaynağı
bölgeye kazandıracaklarını söyledi. Seramiğin sadece
Kütahya'nın değil Türkiye'nin göz bebeği sektörlerin-
den olduğunu belirten Varank, sektörün yurt içi
katma değerinin yüzde 82 seviyesinde olduğunu,
enerji dışında dışarıdan hiçbir kaynağa ihtiyaç duyul-
madığını aktardı. Sektörün, ülke genelinde 200 bin
kişilik istihdam oluşturduğuna değinen Varank, sera-
mik dışında madencilik, makine ve mobilya gibi alan-
larda da Kütahya'nın kapasitesinin gittikçe
güçlendiğini vurguladı. Varank, bu kapasite artışında
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sunduğu desteklerin
önemli katkılarının olduğuna işaret ederek, "Son 7
senede 6,5 milyar liranın üzerinde sabit yatırımı teş-
vik ederek, 13 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları ara-
ladık. Kalkınma Ajansımız bugüne kadar 324
projenin hayata geçmesini sağladı. Üretim altyapıla-
rını da ihmal etmiyoruz." dedi.

Turist sayısı yükselecek

Bakan Varank, 11. Kalkınma Planı'nda 2023 yılına
kadar turizm gelirlerini 65 milyar dolara, turist sayı-
sını da 75 milyona çıkarma hedefinin olduğunu ha-
tırlattı. Bu hedeflere ulaşmada Kütahya,
Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'ın sağlayabileceği
katkılar için termal sağlık turizmi, zanaat, halk sanat-
ları ve gastronomi alanları öncelikli olmak üzere ca-
zibe merkezleri oluşturmayı hedeflediklerini aktaran
Varank, şöyle devam etti: "Yine burada da program
bütçemiz 15 milyon lira. Proje başına 1,5 milyon li-
raya kadar ve yüzde 75'e varan oranlarda hibe des-
teği vereceğiz. Sosyal Geliştirmeyi Destekleme
Programına (SOGEP) kabul edilen projeleri il ba-
zında puan ortalamasına göre sıraladık. Türkiye'de
birincilik Manisa’nın, ikincilik de Kütahya’nın oldu.
Manisa'da SOGEP kapsamında 3 proje hayata geçe-
cek. Valilikle yürüteceğimiz Otomotiv Öncelikli Nite-
likli Eleman Hamlesi ile il genelinde 5 farklı eğitim
atölyesi kuracağız. Buralarda tekstil, tasarım ve bilgi-
sayar işletmenliği alanında 500 kişiye eğitim verecek,
bunların da en az yüzde 40'ının sürekli istihdamını
sağlayacağız."

Desteklenecek projeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Avrupa Birliği
(AB) ile Türkiye arasında mali iş birliği çerçevesinde
yürütülen İPA Rekabetçi Sektörler Programı'nın de-
ğerlendirme sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Çağrımızı geçen sene nisan ayında 'Yaratıcı Endüs-
triler' ve 'Ar-Ge' başlıkları altında açmıştık. Oldukça
titiz bir değerlendirme süreci yürüttük. Buna göre
toplam 62,5 milyon avro proje bedeli olan 11 proje
bizim tarafımızdan desteklenmeye hak kazandı. Bu
projelerle KOBİ'ler başta olmak üzere girişimcilerin
ve araştırmacıların teknolojik birikimini artırmayı, ta-
sarım ve markalaşmada ülkemizi bir üst seviyeye çı-
karmayı hedefliyoruz. Desteğe hak kazanan
projelerden biri de Kütahya'da Dijitalleşme ve Yaratı-
cılık Ekosisteminin Geliştirilmesi oldu. Bu proje, Kü-
tahya'nın UNESCO yaratıcı şehirler ağı içinde kalma
ve bu etiketi şehir ve sektör için bir katma değere
dönüştürme anlamında kritik bir rol üstlenecek. Yine
proje sayesinde ülkemizin en önemli kültürel ürünle-
rinden biri olan çininin, küresel olarak tanınmasına
ve endüstriyel kullanım alanının genişlemesine de
büyük katkı sağlayacağız. Kütahya'nın dışında 'Yara-
tıcı Endüstriler' başlığı altında İstanbul Sanayi Oda-
sı'nın 'İSTANBUL Endüstriyel Tasarım Ekosistem
Ekseni', Kadir Has Üniversitesinin 'Yaratıcı Endüstri
Platformu', İzmir Ekonomi Üniversitesinin 'Kültürel
ve Yaratıcı Endüstrilerin Kurulması Girişimci Mer-
kezi ve Ekosisteminin Geliştirilmesi' ve Orta Doğu
Teknik Üniversitesinin 'Yaratıcı Endüstrilerin Ortaya
Çıkışı ve Ekonominin Yenilikçi Teknolojilerle Dönüş-
türülmesi: Oyunlar, Giyilebilir Tekstil Ürünleri ve
Yeni Nesil Film Yapımı' proje başvuruları destek al-
maya hak kazandı. Tüm bu projelerin toplam bütçesi
19,2 milyon avro olacak."

Rekabet gücüne katkı verecek

Programın "Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)" başlı-
ğında 43,4 milyon avro bütçeyle 6 projenin destekle-
neceğini ifade eden Varank, bunların otomotivden
yazılıma, katmanlı imalattan ilaç ve tıbbi cihazlara,
KOBİ'lerin dijital dönüşümünden stratejik ürünlerin
geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede Türkiye'nin
rekabet gücüne büyük katkı sağlayacağına dikkati
çekti. Varank, "Ar-Ge" başlığı altında, TOSB Otomo-
tiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin
"Bağlantılı, Otonom ve Elektrikli Araç Teknolojileri ve
Hizmetleri İnovasyon Merkezi", Ankara Üniversitesi-
nin "Ankara Yenilikçi Kanser Teranostik Geliştirme
Merkezi", Ege Teknopark'ın "Girişimciler İçin Derin
Teknoloji İnkübatörü", Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesinin "Alüminyum Sanayinin Dijital Dönü-
şümü İçin Ortak Araştırma Merkezi", Orta Doğu
Teknik Üniversitesinin "ODTÜ Dijital İnovasyon
Merkezi" ve Sabancı Üniversitesinin "Doğrudan Diji-
tal Üretim Platformu" projeleri destek almaya hak
kazandığını dile getirdi. DHA

VAZIYET COK GUZEL 
BIR VAZIYET OLUYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz. Yatırım teşvik
verilerimiz de bu söylediğimizi destekler vaziyette, çok güzel bir vaziyette gelmeye başladı" dedi

teşvik uygulamalarına da değinen Va-
rank, sözlerini şöyle tamamladı: "2020
yılını yatırım yılı olarak görüyoruz. Yatı-
rım teşvik verilerimiz de bu söylediği-
mizi destekler vaziyette çok güzel bir
vaziyette gelmeye başladı. Hem 2019
yılının aralık ayında hem de 2020
Ocak ayında verdiğimiz belge sayıla-
rıyla teşvik tarihimizin rekorunu kır-
dık. Son açıklanan sanayi üretimi
verisi de oldukça yüksek geldi.
Şubat ayında hem kapasite kulla-
nım oranları hem de reel kesim gü-
veni arttı. Geçtiğimiz senenin
üçüncü çeyreğinde başlayan eko-
nomik canlanma, son çeyrekte
daha güçlü bir zemine oturacak.
İnşallah 2020 yılında hem bü-
yüme hem de istihdam açısın-
dan son 2 yılın performansını
oldukça geride bırakacağız.
Bunun için Bakanlık olarak
üretimi destekleyici adımları-
mızı devam ettireceğiz. Böl-
gesel kalkınma alanında da
birbirinden vizyoner proje-
lerimiz şehirlerimizde hayat
bulacak. İnşallah hep bir-
likte ülkemizi daha ileriye,
hak ettiği yerlere taşıyaca-
ğız." Program, bölgesel
destek projelerinin imza-
lanmasıyla sona erdi.

Üretim verisi çok yükseldi

Ruslar Türkiye
domatesini sevdi

rus tüketicilerin kalite ve fiyattan dolayı Türk ürün-
lerini tercih ettiğini belirten Başkan Nejdat Sin, Türk-
Rus ilişkilerinin zaman zaman sıkıntılı dönemlerden

geçtiğini; ancak her seferinde iki dost ve komşu ülkenin sorunla-
rın üstesinden gelmeyi bildiğini belirterek, iki ülke arasında artan
ticaretin tarafların menfaatine olduğunu vurguladı. Rusya Fede-
rasyonu tarafından Türkiye menşeli domates ithalatında 2017 ta-
rihinden itibaren kümülatif olarak uygulanan 100 bin tonluk kota
miktarının Rus Tarım Bakanlığı'nca 2019 yılı Nisan ayı sonunda
150 bin ton seviyesine yükseltildiğini hatırlatan Başkan Sin, ihra-
catçı olmamasına rağmen bazı kesimlerce domates kotası konu-
sunda bilgilendirme yapılmadığı yönündeki söylemlerin doğru
olmadığını söyledi. Sin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak doma-
tes kotasını sıkı şekilde takip ettiklerini, kota dolmadan önce üye-
lere kotanın dolmak üzere olduğuna dair duyuru yaptıklarını
hatta birebir görüşmelerle üyelerin bilgilendirildiğini söyledi.

Haftada 3 bin ton ihracat 

Bugün gelinen noktada, yapmış oldukları görüşmeler ve göster-
miş oldukları çabaların bir sonucu olarak kotanın 200 bin ton
olarak açıklandığını belirten Başkan Sin, şunları kaydetti: "Son
zamanlarda Rusya'ya haftalık ortalama 3 bin ton domates ihra-
catı yapmaktayız. Uygulamanın başladığı tarihten itibaren Rusya
Federasyonu’na ihraç edilen domates miktarına bakıldığında 150
bin tonluk kota ocak ayında doldu. Kota dolduğundan Rusya’ya
sevkiyatı yapılacak domateslerimiz ülkemiz gümrüklerinden çıka-

mama ya da Rusya gümrüklerinden giriş yapamama gibi sorun-
larla karşı karşıya kaldı. Kotanın dolmuş olması nedeni ile üretici-
lerimiz ve ihracatçılarımız mağdur olacak, Rus tüketiciler de
uygun fiyata kaliteli ürün tüketiminden mahrum kalacaktı. Türki-
ye’nin yaş meyve sebze ihracatında koordinatör Birlik olan Akde-
niz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak bu konuda
yoğun bir görüşme trafiği yürüttük. Üreticilerimizin ve ihracatçı-
larımızın mağduriyetini giderebilmek adına hem Rus makamları
ile hem de Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm ke-
simlerle yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz görüşmeler sonucu

kota 200 bin tona çıkartıldı."

Pekcan'a teşekkür etti 

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları
Birliği olarak konuyu yakından takip ettik-
lerini açıklayan Başkan Sin, kota artışının
geçici çözüm olduğunu, esas çözümün,
kotanın tamamen ortadan kaldırılması ol-
duğunu belirterek, "Geldiğimiz noktada
sorun geçici olsa dahi çözülmüş oldu ve
ihracatçılarımızın önü açıldı. Bu konudaki
çalışmalarımızda bizleri hiçbir zaman yal-
nız bırakmayan ve desteklerini esirgeme-
yen Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan
başta olmak üzere tüm yetkilere teşekkür
ediyorum" dedi. DHA

Nejdet
Sin

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları
Birliği Başkanı Nejdat Sin, Rusya'nın
Türk domatesi için koyduğu kotanın
yaptıkları girişimler sonucu
150 bin tondan 200 bin 
tona çıkarıldığını söyledi

Fiyatlar mantara
BAGLADI!
Türkiye'nin mantar ihtiyacının yüzde 55'ini
karşılayan Korkutelili üretici, ürünün 
kilogram fiyatına zam gelmesi gerektiğini
söylüyor. Üretici, mantarın kilosunu 
5.5 TL'den 7 TL'ye çıkarılırsa para 
kazanabileceklerini ifade ederken, satıcı ve
tüketiciler ise alım gücünün düşük olduğunu
ve zammın gereksiz olduğunu dile getirdi

türkiye'nin mantar üretimi, 10
yılda yüzde 74 artışla, yıllık 26
bin 526 tondan 46 bin 144 tona

ulaştı. Ülkedeki mantar ihtiyacının yüzde
55'i, Antalya'nın Korkuteli ilçesinden sağla-
nıyor. Binlerce aileye geçim kaynağı olan
kültür mantarı, ilçede büyük tesislerin yanı
sıra küçük ölçekli tesislerde de üretiliyor.
Korkuteli ilçesinden Katar, Dubai, Lübnan,
Irak, KKTC ve Suriye'ye mantar ihracatı
da yapılıyor. 17 yıldır ilçe merkezindeki bir
tesiste üretim sorumlusu olarak çalışan zi-
raat mühendisi Ayşe Yapıcı, kompost üze-
rinde oluşturulan kuluçkadan sonra
mantarın yaklaşık 38 günlük evrede yetişti-
ğini söyledi. 1 yılda 6 kez hasat yapabildik-
lerini kaydeden Yapıcı, günlük 3 ile 7 ton
arasında üretim yaptıklarını anlattı. Üreti-
min, iklime bağlı olarak değişkenlik göster-
diğini aktaran Yapıcı, "Bu yıl üretim geçen
yıla göre yüzde 35 oranında verimli. Girdi
maliyetleri yüksek olduğu için kazanç du-
rumu iyi değil. Masrafını karşılamıyor di-
yebilirim. Biz kilosunu 5.5 TL'den
veriyoruz. Kilogram fiyatı 7 TL'nin üze-
rinde olmalı ki para kazandırsın" dedi.

Satıcı ve tüketici aksini düşünüyor 

Üretici zam yapılması fikrini desteklerken,
işin pazar ve son tüketici kısmı aksi yönde
düşünüyor. Kentteki semt pazarlarında
kültür mantarının kilogramı 8 ile 10 TL
arasında alıcı bulurken, tezgahların birço-
ğunda ilgi çekmesi için 'yarım kilosu 5 TL'
etiketleri asıyor. Kültür mantarının yanında
istiridye mantarı da satan pazar esnafı, sa-
tışların genel anlamda alım gücü düşük-
lüğü nedeniyle iyi olmadığını söyledi. 15
yıldır pazarlarda mantar satışı yapan
Cemal Acar, kış aylarında genelde mantar
sattığını söyledi. Tüketicinin fiyattan mem-
nun olduğunu da kaydeden Acar, "Manta-
rın fiyatı pek değişmez. 8- 10 TL arasında
satılır. Pazarına göre değişse de günde or-
talama 100- 150 kilo satılıyor. İstiridye
mantarı bu yıl az üretildi, o yüzden
fiyatı biraz arttı. İnsanların alım
gücü var. Mantarın kilo fiyatını
arttırdığın zaman siftah bile
yapamazsın"
dedi. DHA

Latinler 
THY ile uçtu

LatinLerin Türkiye'ye yoğun ilgisi
Türk Hava Yolları'na(THY)
olumlu yansıdı.THY, geçtiğimiz

yılın Ağustos ayında başladığı Meksika seferle-
rini gelen yoğun yolcu talepleri nedeniyle ar-
tırma kararı aldı. THY, haftada 3 frekans
olarak yapılan İstanbul-Mexico City-Cancun-
İstanbul seferlerini 8 Haziran 2020 tarihi itiba-
rıyla haftada 4 frekans olarak
uygulayacak.THY, Meksika hattında yılda 100
bin yolcu taşımayı hedefliyor. Latin Amerika
ülkelerinden Türkiye’ye son dönemlerde geliş-
ler rekor düzeyde artarken, Türk Hava Yolları
da bu pazarda 2019 yılında yüzde 85,8 doluluk
oranları ile uçtu. THY, Latin ülkelerine uçuş-
larda bir önceki yıla göre yüzde 18,4 artışla 477
bin 275 yolcu taşıdı. Geçtiğimiz ay ise 1,8 puan
artışı ile doluluk oranları yüzde 88,8’e yükseldi.
Bu pazarda geçtiğimiz ay THY, yüzde 25,7
artış ile 48 bin yolcu taşırken, gelen yoğun
yolcu talepleri sonrası Meksika seferlerini de
artırma kararı aldı.

Yoğun taleple sefer sayısı arttı 

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Meksika seferle-
rine başlayan ve 15 saat 15
dakikalık Meksika seferiyle de ‘en uzun uçu-
şuna’ imza atan THY özellikle bu hatta yoğun
transfer yolcu talebi aldı.Dıştan dışa uçan yol-
cuların sayısının artması üzerine THY, haftada
3 frekans olarak yapan İstanbul- Mexico City-
Cancun-İstanbul seferlerini, 8 Haziran 2020
tarihi itibarıyla haftada 4 frekans olarak 
uygulayacak.

Varank,
Türkiye’nin
ekonomik

anlamda gün
geçtikçe
güçlenen
bir ülke
haline

geldiğini
söyledi.



D aha önce maaşının bir bölümünü
KHK’lılara verdiğini söyleyen Bü-
lent Arınç, KHK ile atılan ancak

takipsizlik ve beraat kararı alan insanların
görevlerine dönmesi gerektiğini söyledi.
Arınç, “Yurt dışına çıkamıyor, pasaportuna
el konulmuş. Kimse de iş vermiyor, ben
isyan ediyorum, bu adam dağa mı çıksın
yani” dedi. Saadet Partisi’nin yayın organı
TV 5’e konuşan Bülent Arınç, Ahmet Da-
vutoğlu ve Ali Babacan'a, ‘hain’ diye yakla-
şılmasının da istenmeyen tartışmaları
gündeme getireceği uyarısında bulundu.

Ben de isyan ediyorum!

Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç,
KHK konusunda, “150 bin kamu görevlisi
ihraç edildi. Haksızlığa uğradığını iddia
edenler oldu. OHAL kalktı ve bu kişilerden
aç kalanlar var. Yüzde 10 nispetinde işe

iade edildi. Bu da yeterli değil. Hakkında
takipsizlik kararı verilmiş, beraat etmiş in-
sanlar sadece ihraç edilmekle kalmadı. Yurt
dışı çıkış yasağı var, pasaportlarına el ko-
nuldu. Kimse iş vermiyor. Ben de isyan edi-
yorum, bu adam dağa mı çıksın yani.
Bunlar da inançlı insanlar. Bir yargı kara-
rına itibar etmeyecekse neye itibar edeceğiz.
Bu insanlar eziliyor, yarına dönük güvenleri
kalmıyor” açıklamasını yaptı. 

Adaletin zıddı zulümdür

“Allah adaleti emreder. Adaletin zıddı zu-
lümdür” diyen Arınç, “Bir ayet var; Sizin
bir topluluğa, kavme olan nefretiniz sizi
adaletten ayırmasın. Biz bu adamları sev-
miyoruz. Topluca bakamazsınız. Babanın
suçundan evladı suçlayamazsınız. Yargıtay
bazı kararları bozmaya başladı, onları se-
lamlıyorum. Filanın damadı çıktı. Bir kesim

rövanş hazırlığı içinde. Bize zamanında
şöyle yapmışlardı. Biz de onlara bunu ya-
pacağız” ifadelerini kullandı. 

Arenada gladyatör gibi

Tutuklu bulunan İBB eski Başkanı Kadir
Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurma-
cı'yı şahsen  tanıdığını dile getiren Arınç,
“Dört sene içeride yattı. Bir internet sitesi
‘Onun damadı da tahliye edildi' yazdı.Ne
vicdansız insansın, ahlaktan nasipsiz insan-
sın. Adam dört sene içeride yattı. Bu vic-
dansızlığı yapanlar, beraat edince çıldırıyor.
Arenada gladyatör gibi. Yukarıdan gelecek
harekete bakıyor. Bağırıyorlar, ‘öldür, öldür'
diye” tepkisini gösterdi. 

Gülerce'nin her şeyi yalan

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a AK
Parti kanadından yapılan eleştirileri de de-

ğerlendireb Bülent Arınç, “Şahıslarla ilgili
eleştiriye girmemek lazım. Trollerin, troliçe-
lerin ağzı ile hain denecek kadar bu insan-
lara hakaret edilmesi çok yanlış olur.
Birlikte olduğumuz dönemlere ait suçlama-
lar yapılırsa onlar da meşru müdafaa hak-
larını kullanırlar. Mahrem kalması gereken
konuları kendilerini savunmak adına konu-
şabilirler. Bu da testiyi çatlatır. İki tarafa da
zararı olur. Davutoğlu ve Babacan'ın şah-
sına bir şey söylemek bize yakışmaz. Cama
taş atınca karşılığı olur” ifadelerini kullandı.
Arınç, Hüseyin Gülerce ile ilgili de “Hüse-
yin Gülerce ile bir program yapıyorlardı,
oraya mecburen bağlandım. Hüseyin Gü-
lerce'nin her şeyi yalan. Herkes kendi kade-
rini yaşar. Müslüman’ın tek farkı, hesap
gününe inanmasıdır. Hesap gününe inanan
insan yalan söylemez, kul hakkı yemez”
dedi. 
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C orana Virüsü için en çok önerilenlerin ba-
şında sağlıklı beslenme geliyor.  Son yapılan
araştırmalara göre tabi ki hepsi zararlı ama

hangisi daha zararlıdır diye sorarsanız; Şekerin
alkol ve sigaradan çok daha fazla zararlı olduğu or-
taya çıktı. Öyleki ‘şekersiz yapamam’ diyenlerin ve
en çok şeker tüketen çocuklarımızın birer uyuşturucu
bağımlısı olduğunu söylüyor uzmanlar. 

Şeker tüketenler arasında yapılan bir başka araş-
tırmaya göre şekerin beynimizin şeklini sadece 12
günde değiştirdiği gözlemlendi. Durum bu kadar
vahim. Kalp krizi riskinden hiç söz etmiyoruz bile. 

Hani felç ve ölümle sonuçlanan yüksek tansiyon
ya da tansiyonun yükselmesine sebep hep tuz bilinir
ya; Oysa yine yapılan son araştırmalar gösteriyor ki
kan basıncını esas yükselten tuz değil ŞEKER'. 

Virüs vakaları artmaya devam ediyor. Sonuçta aşı
çok yakında icat edilecek, dünya normale dönecek
belki ama virüsün biri gidip diğerinin geleceğini dü-
şünürsek bizler ne kadar sağlıklı olacağız da bu vi-
rüslere karşı dimdik ayakta durabileceğiz? 

Can boğazdan geldiği gibi bilindiği üzere ordan da
gidiyor. 

En ispat edilen, en yaygın ve en bağımlılık yapıp
da vücudu tahrip eden maddelerin başında ise
‘Şeker’ geliyor. Şeker ve şekerli gıdaları hayatımız-
dan çıkarmaya çalışırken yapılan bilimsel araştırma-
larla ispat edildiği üzere kan şekerini dengelediği
gözlemlenen tarçınlı süt ve süt ürünlerini tüketebilir-
siniz. Hazır gıdalardan bile daha tehlikeli olduğu bi-
limsel verilerle ortaya konulan bu illetten kurtulmak
kolay değil ama elinizde.

Bu arada bizler sağlıklı beslenerek, ellerimizi yı-
kayarak ve bir takım kişisel önlemlerle virüsten 
korunmaya çalışırken unutulmaması gereken bir ko-
nuya daha dikkat çekerek huzurlarınızdan bu hafta
da ayrılıyorum.

Bir virüs Çin'i ne hale getirdi!Diğer ülkeler ise
hızla yayılan bu virüsle çaresizlik içinde karşı 
karşıya.

Yeni küresel düzende topun, tüfeğin öneminin 
kalmayacağı artık gün gibi ortada.

Milyar dolarlar harcanarak yapılacak savaşlar 
yerine; 

biyolojik ve tektonik silahlarla ülkeler dize 
getirilmeye başlandı bile. 

S400’ler, F35’ler, Patriotlar derken sizce de 
ordumuz içerisinde Biyolojik ve Tektonik savaş 
biriminin kurulmasının zamanı gelmedi mi?

İlkeli Söz; Bir insandan ‘Dua’ istemek ‘Sana gü-
veniyorum’ demenin en samimi duygusudur. O sebep-
ten sizden dua isteyen insanlara sımsıkı sarılın.

Harp zamanı

Aşırı fiyat artışını Alo 175’e bildirin
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan maske fiyatlarındaki artışla ilgili, “Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Vatandaşlarımız
maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir” dedi. 

kAtıldığı bir TV kanalında maske
fiyatlarının artışı hakkında çaıklamalarda bu-
lunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Fiyat

artışı yönünde şikayetler var. İnternet üzerinden satışlar
olmak üzere toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi” dedi.
“Ama vatandaşlarımız bize bu şikayetlerini ulaştırabilir.

Mobil uygulamamız da var” diyen Pekcan, “Haksız fiyat
artışı (HFA) bildirimi var. Şikayet başvuruya bastıkları
anda da bilgi paylaşımı var. Ürün ve firmayla ilgili ister-
lerse fotoğraf da ekleyebiliyorlar. Gönderdikleri anda
bakanlığımızın merkezine ve il müdürüne düşüyor.
Hemen il müdürümüz gerekli önlemleri alıyor ve takib-

ine başlıyoruz. Biz ticaret bakanlığı olarak burada hemen
ceza kesmiyoruz. Önce savunma istiyoruz. Savunmasını
alıp gerçekten sebeplerine bakıyoruz değerlendirdikten
sonra reklam kurulu tarafından ceza kesilebiliyor.
Reklam Kurulu toplantısı 10 marttaydı onu 3’üne çektik.
104 bin liraya kadar cezası var” ifadelerini kullandı. 

SAKIN TESTIYI 
CATLATMAYIN!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi 
Bülent Arınç, AK Parti kanadından Ahmet Davutoğlu
ve Ali Babacan'a yönelik eleştirilere ilişkin, “Birlikte
olduğumuz dönemlere ait suçlamalar yapılırsa,
onlar da meşru müdafaa haklarını kullanır. Belki de
mahrem kalması gereken konuları kendilerini sa-
vunmak adına konuşabilirler. Bu da testiyi çatlatır.
İki tarafa da zararı olur” değerlendirmesini yaptı

Mümkün mertebe
dışarı çıkmayın!
İran'daki Türk vatandaşlarına uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, “Sınırları zorlamayın. Bulunduğunuz ortamdan mümkün 
mertebe dışarı çıkmayın. Maske takın. Hijyene dikkat edin” dedi

SAğlık Bakan Yardımcısı
Halil Eldemir ve Ağrı Va-
lisi Süleyman Elban ile

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki
Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki korona-
virüs(corona virüs) tedbirlerini incele-
yen Bakan Koca, daha sonra burada
kurulan sahra hastanesini ziyaret
ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Bakan Koca, burada gazetecilere
yaptığı açıklamada, Türkiye'ye
İran'dan hava ve kara yoluyla gelmek
isteyen vatandaşların olduğunu söy-
ledi. 

3 kişi hastaneye yatırıldı

Sağlık taramasından geçirilen kişileri
sınır kapısında kurulan sahra hasta-
nesinde gözetim ve izolasyon altında
tutacaklarını ifade eden Koca, “Sı-
nırda bugün oluşturduğumuz sahra
hastanesi ve ünitelerini yerinde gör-

mek, var olan bir eksiklik varsa bunu
gidermek amacıyla bugün gelmiş
olduk. Demin sahra hastanesini ve
ünitelerini ziyaret ettim. Vatandaşları-
mızla belli bir mesafede iletişim
içinde olduk. Bu süreçte Gürbulak
Sınır Kapısı'nda aldığımız ve takip et-
tiğimiz 60 kişi var ve bu kişiler içinde
sağlık belirtisi bu anlamda soğuk al-
gınlığı belirtisi olduğunu bildiğimiz 3
kişiyi hastane ortamına aldık. Bunun
dışındaki hastalıkları olan Kum ve
Meşhed geçmişi olan 10 kişi ayrı bir
ünitede barındırıyoruz. Onları daha
yakın takip etmek istiyoruz” ifadele-
rini kullandı. 

14 gün zorunlu gözetim

Koca, sınır kapılarında tüm tedbirle-
rin alındığını vurgulayarak, “İran'da
olan vatandaşlarımızın, sınırları
zorlamamalarını, bulunduk-

ları ortamda, evde veya otelde müm-
kün mertebe dışarı çıkmadan bulun-
dukları ortamı havalandırmalarını,
maskeli olmaları gerektiğini, özellikle
kişisel hijyen ve el yıkama dahil olmak
üzere yakın temasın olmaması gerek-
tiğini, bu dönemde bizim imkanlar
ölçüsünde sınırdan belli şartlarla alıp
14 gün zorunlu olarak gözetim altına
alacağımızı bilmelerini, buna göre
gelme noktasında bir irade içinde ol-
malarını özellikle söylemek istiyorum.
Doğubayazıt Hastanesi var, riskli
gördüğümüz ve bu anlamda sağlık
sorunu şüphesi olarak tespit ettiğimiz
kişileri Doğubayazıt'a almış oluyoruz.
Şu an orada da bugün ilave ettiğimiz
3 kişiyle 18 vatandaşımız bulunuyor.
Bu vatandaşlarımızın hiçbirinin 38'i
gecen bir ateş bulgusu yok. Solunum
sıkıntısı yok. Öksürük ve boğaz ağrısı
gibi yakınmaları var. Biz hassasiyet
gösterip daha yakın takip etmek isti-
yoruz” uyarısını yaptı. 

Şu an bölgede 37 personelin 27 ambulansla
görev yaptığını aktaran Koca, yatak kapasi-
telerini de akşama kadar 220'ye çıkaracak-
larını dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü ile
sürekli iletişim halinde olduklarına değinen
Koca, "Alınan tedbirleri Dünya Sağlık Örgü-
tünün bize önerdiklerinden daha ötesinde

yaptığımızı belirtmek istiyorum. Sadece
nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye söy-
lüyorum. Amerika halen Güney Kore'den
gelen yolculara termal kamera uygulanıp
uygulanmayacağını tartışıyor. Biz neredeyse
bir ay oldu, bütün yolculara uyguluyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.

37 personel 27 ambulans

DÜŞMANLIĞI KÖRÜKLEMEYİN

MHP Genel Se-
kreteri Büyükata-
man, yaptığı

yazılı açıklamada, Avrupa'da
her yıl onlarca camiye saldırı
düzenlendiğini, binlerce ırkçı
eylem tertip edildiğini bil-
dirdi. Batı'da ırkçı terörün
son 5 yılda yüzde 320 ora-
nında arttığını kaydeden Bü-
yükataman, buna rağmen
Batılı siyaset ve din adamla-
rının bu meseleye gereken
hassasiyeti göstermediğini belirtti. Özellikle Türklerin
yoğun olarak bulunduğu Batı ülkelerinde Türklerin
öncelikli hedef seçildiğini belirten Büyükataman, "20
Şubat 2020 günü 5'i Türk, 9 Müslüman'ın hayatını
kaybettiği Almanya'daki saldırının acısı dinmemişken,
25 Şubat günü yine Almanya'da bir Türk spor kulü-
bünün binasına saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırıya
cüret edenlerin cesaretlerini Avrupa'nın Türk ve İslam
düşmanlığına sessiz kalmasından aldığı şüphesizdir"
dedi.

Özünden çıkarmaya çalışıyor

Büyükataman, ABD'nin İslam'ı şekillendirme gayreti-
nin 2005 tarihinde Manhattan'daki St. John Katedra-
li'nin Sinod binasında kadın imama cuma namazı
kıldırılmasıyla bambaşka bir boyuta taşındığını belir-
terek, "Devam eden süreçte ABD, FETÖ marifetiyle
'dinler arası diyalog' saçmalığı üzerinden ve 'ılımlı
İslam' parolasıyla dünyada Müslümanlığı özünden çı-
karmaya çalışmıştır. Fransa Cumhurbaşkanı'nın
'Fransız İslamı' planı çerçevesinde himayesine aldığı
bir kadın imamın geçtiğimiz cuma günü kadın erkek
karışık bir cemaate cuma namazı kıldırması İslam'a
müdahale ve İslam'ın Hristiyanlar tarafından şekillen-
dirilmesi gayretlerinden başka bir şey değildir. Müslü-
manlık; Amerikalıların, Almanların, Fransızların ya da
diğer Hristiyanların oturup yeni kurallar belirleyebile-
ceği, beğenmediği kısımları değiştirebileceği, kendi
bakış açısıyla çağ dışı ilan edebileceği bir kabile inanışı
değildir. 'Almanya İslam'ı', 'Fransız İslam'ı' gibi ucube-
likleri kabul etmez" açıklamasını yaptı.  Sözlerini,
"Müslümanlığı kendi dinleriyle, yahut ilahi olmayan
dinlerle karıştırmamaları lazım” diyerek noktaladı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Avrupa'ya ve
ABD'ye tavsiyemiz, Türk ve İslam düşmanlığının yaygınlaş-
ması için verdikleri mücadeleyi sonlandırmasıdır. Sorumlu-
luklarını yerine getirmekten uzak tavır takınan Avrupa
ülkelerini ve ABD'yi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi

Ruhsar
Pekcan

Bülent
Arınç

Fahrettin
Koca

İsmet Büyükataman

Avcılarlılar cemevi istiyor
AvcılAr’dAvatandaşların cemevi ihtiyacı
talebini dile getiren imza kampanyası Avcı-
lar Bülent Ecevit Parkı’nda kurulan masada

imza toplamaya devam ediyor. Konuya ilişkin konuşan
Şair Ali Çağlar, “Yaklaşık 436 bin kişinin yaşadığı Avcı-
lar'da 200 bine yakın yurttaşının cemevine ihtiyacı oldu-
ğunu biliyoruz” dedi.  Masayı birçok siyasi partinin,
dernek ve sanat çevrelerinin de ziyaret ettiğini belirten
Ali Çağlar sözlerine şöyle devam etti “Bildiğiniz gibi
bizler bir aile sayılırız. Bizim İslam anlayışımızda Alevi
Sünni diye bir ayrım yok. Şurası bir gerçek ki; her Alevi
yurttaşın evinde ya bir Sünni damat ya da bir gelin var.
Öyleyse cami de bizim cemevi de bizim. Bu kardeşliği-
miz sonsuza kadar devam edecek. Yöneticilerimizin
cemevi isteğimizi bir an önce kanunlaştırarak bizlere
teslim etmelerini diliyoruz.İmza masamızı ziyaret ede-
rek konuya hassasiyetle sıcak yaklaşan değerli Belediye
başkanımız Av. Turan Hançerli’nin pozitif tutumu biz-
leri cesaretlendirmektedir. “
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18KALEM 6 AYLIK TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/108572
1-İdarenin
a) Adresi :Talat Paşa Mahallesi Pazar Yolu Caddesi No:4 Kat:4 34510 

FATİH MAHALLESİ ESENYURT/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2125964025-5969649 - 2125963162
c) Elektronik Posta Adresi :eedhsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :18 KALEM 6 AYLIK TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

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

b) Teslim yeri :Tıbbi Sarf Depo
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup işin süresi 6 aydır. 

Malzemeler, ilgili deponun yazılı siparişi ( FAKS, E-POSTA) doğrultusunda 
peyder pey olmak üzere tebliğ tarihi itibariyle 7 (YEDİ) İş Günü içerisinde mesai 
saatleri dahilinde (09:00-16:00 )teslim edilecektir .

3- İhalenin
a)Yapılacağı yer :TALATPAŞA MAHALLESİ PAZARYOLU CADDESİ NO:4KAT:4 TOPLANTI SALONU 

ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ EK HİZMET BİNASI
b) Tarihi ve saati :09.03.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet
belgesi veya belgeler:
UBB: 1) Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) ve/veya
Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik
Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine
ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB ve/veya Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlarını (T.C. Sağ-
lık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB ve/veya Ürün Takip Sis-
temi kayıtları ile birlikte sunacaklardır. Teklif verilen kalem size’li ya da fr.’li ise UBB barkod numaralarını liste halinde
sunmaları gerekmektedir.Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) ve/veya Ürün
Takip Sistemi'ne kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Ci-
hazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler
için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını
verecektir.
3) İstekliler, teklif edeceği ürünlerin UBB belgelerinin üzerine ürün sıra numaralarını yazacaklardır.
4) İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale
teklif dosyalarında sunacaktır.
UBB: 1) Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) ve/veya
Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik
Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine
ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB ve/veya Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlarını (T.C. Sağ-
lık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB ve/veya Ürün Takip Sis-
temi kayıtları ile birlikte sunacaklardır. Teklif verilen kalem size’li ya da fr.’li ise UBB barkod numaralarını liste halinde
sunmaları gerekmektedir.Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) ve/veya Ürün
Takip Sistemi'ne kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Ci-
hazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler
için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını
verecektir.
3) İstekliler, teklif edeceği ürünlerin UBB belgelerinin üzerine ürün sıra numaralarını yazacaklardır.
4) İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale
teklif dosyalarında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belir-
ten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tü-
münü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. 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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı ol-
duğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli
aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge
faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci ol-
duğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala
ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca
düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren
doküman:
a-)Teknik Şartname Uygunluk Belgesi: İstekliler cihazlara/kitlere/malzemelere hangi ........marka, ........model ve tip oldu-
ğunu belirterek şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen şartnameye uygunluk belgele-
sini teklifle birlikte mutlaka verecektir. Bu uygunluk belgesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin
imzası ve firma kaşesi belgenin her sayfasında bulunacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" "okundu-anlaşıldı"
ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.
b-) NUMUNE: İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için numunelerini (marka, model v.b. belirte-
rek ) son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında tutanakla teslim edeceklerdir. Son teklif
verme saatine kadar numune teslim etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakıla-
caktır. Numune değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas alınacaktır. Numuneler denenerek de değerlendirme
yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kont-
rolünden geçmiş olması gerekmektedir. Numuneler yükleniciye Muayene ve kabul işlemleri tamamlandıktan sonra istekli-
lere ise sözleşme imzalanmasından sonra talepleri doğrultusunda iade edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat
avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TALATPAŞA MAHALLESİ PAZARYOLU CADDESİ NO:4KAT:4 SATIN ALMA BİRİMİ ESEN-
YURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ EK HİZMET BİNASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli ta-
ahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
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İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara
hakaret ettiği iddia edilen İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim

Meltem Şişli hakkındaki iddi-
aname kabul edildi. "İnanç,

düşünce ve kanaat hürriyetinin
kullanılmasını engelleme" suçun-

dan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi
istenen Şişli, 17 Haziran'da

hakim karşısına çıkacak.

İ stanbul Büyükşehir Belediye-
si’nden 27 Ocak’ta işten çıkarılan
İSMEK bölge sorumlusu 19

kadın, 31 Ocak’ta savcılığa gelerek suç
duyurusunda bulunmuştu. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan di-
lekçede, sanık Yeşim Meltem Şişli’nin
19 Ağustos 2019’da İBB Saraçhane bi-
nasında bölge sorumlularıyla bir top-
lantı gerçekleştirdiği belirtilerek,
toplantıda müştekileri ilk defa görme-
sine ve haklarında hiçbir şey bilmeme-
sine rağmen çok ağır ve rencide edici
hakaretlerde bulunarak aşağıladığı
iddia edilmişti. Şikayet üzerine Yeşim
Meltem Şişli hakkında İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığı’ca soruşturma baş-
latılmıştı. Soruşturma kapsamında
ifadesi alınan Şişli, “Kesinlikle sözle-
rimle ve davranışlarımla tahkir edici
herhangi bir eylemde bulunmadım” di-
yerek suçlamaları reddetmişti.

Hakkındaki iddialar

İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı
Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK yöneti-

cisi kadınlara yönelik 'Bu yaz sıcağında
başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz?
Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak.
Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İster-
seniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir
araya getirelim tanışırsınız' dediği iddia
ediliyor. Soruşturmayı tamamlayan
savcılık, sanık Yeşim Meltem Şişli hak-
kında “İnanç, düşünce ve kanaat hürri-
yetinin kullanılmasını engelleme”
suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis is-
temiyle iddianame düzenledi. Yeşim
Meltem Şişli’nin “şüpheli” sıfatıyla; 19
kadının “müşteki”, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ise “ka-
tılan” sıfatıyla yer aldığı iddianameyi,
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi
kabul etti. Sanık ve müştekilere davetiye
çıkarılmasına karar veren mahkeme, ilk
duruşmanın 17 Haziran’da yapılma-
sına hükmetti. Öte yandan Yeşim Mel-
tem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme
Merkezi Genel Müdürü Erkan Duyar
hakkında “Görevi kötüye kullanmak”
suçundan dosyası ayrılmış ve valilikten
soruşturma izni talep edilmişti. 

'BENİM YANIMDA YERİ OLAMAZ' DEMİŞTİ
Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddilarla ilgili
açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, “Olay
hakkındaki inceleme ve yargı sürecinin
devam ettiğini hatırlararak, 'Benim olduğum
hiçbir yerde, hiçbir çalışma arkadaşım, hiç

kimseye inancından, etnik kökeninden,
yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından
dolayı hakaret edemez, incitemez. Öyle bir
insanın da benim yanımda yeri olamaz. Bu
kadar net” ifadelerini kullanmıştı

DÖNÜŞÜMDE 
ORTAK PROJEDE
Büyükçekmece Belediyesi, İstanbul Arel Üniversitesi Mühendis-
lik-Mimarlık Fakültesi ile kentsel dönüşümde önemli role sahip
olacak ortak bir sosyal sorumluluk projesine imza attı

İstAnbul Arel Üniversitesi
Kemal Gözükara Yerleşke-
si’nde yapılan “Mimarlık Eğiti-

minde Gelecek Vizyonu” programında
Büyükçekmece Belediyesi ile ortak yapılan
projenin tanıtımı yapıldı. Ülkemizde son
günlerde yaşanan deprem, doğal afet gibi
sorunlar neticesinde kentsel dönüşüm
projelerinin önemi bir kez daha öne çıktı.
Bu doğrultuda hazırlanan, “Kentsel Kim-
lik Kodlarının Sayısallaştırılması ve Sanal
Gerçeklikte İfade Edilmesi” projesi ile
planlanan kentsel dönüşüm projeleri ta-
mamlanmadan, sanal gerçeklik sayesinde
proje tamamlanmış olarak karşımıza çıka-
cak. Böylece zamandan ve maliyetten ta-
sarruf edilirken, eksikliklerin ya da olası
hataların da önüne geçilmiş olacak. Bü-
yükçekmece Belediyesi’nin kentsel dönü-

şüm projelerine akademik olarak katkıda
bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Mü-
hendislik-Mimarlık Fakültesi’nin düzenle-
diği toplantıya, İstanbul Arel Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözü-
kara, Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı
Kemal Gözükara ve Rektör Prof. Dr.
Argun Karacabey ile Büyükçekmece Bele-
diyesi’nden Etüt Proje Müdürü Derya
Bozkurt, İmar ve Şehircilik ve Müdürü
Erdem Sunaçoğlu, Plan Proje Müdürü
Sefa Bingüler, Şehir Plancısı Fikriye Pehli-
van ile Nazlı Kaya ve Büyükçekmece Bele-
diyesi Meclis Üyesi Tarık Erdoğan katıldı.
Tanıtım toplantısı sonrası projeye katkıda
bulunan öğrencilere sertifikaları verilirken
konuklar canlı VR (sanal gerçeklik) dene-
yiminde bulundular.  
MEHMET ALİ ÇATAL

Çocuk parkları bahara hazırlanıyor
AvcılAr Belediyesi ekipleri,
ilkbaharın gelmesiyle birlikte
kent sakinlerinin dinlenmek,

eğlenmek ve güzel vakit geçirmek için
ziyaret ettiği park ve yeşil alanlara yö-
nelik hizmet çalışmalarına ağırlık verdi.
Bu çalışmalar kapsamında ekipler,
oyun grupları ve spor ekipmanlarında
tadilat ve boyama çalışması yapıyor.
Periyodik olarak gerçekleştirilen çalış-
malarda aksaklıklar giderilirken kırık
ekipmanlar tamir edilerek yeni görünü-

müne kavuşturuluyor. Çalışmalarla il-
gili açıklamada bulunan Avcılar Bele-
diye Başkanı Av. Turan Hançerli,
"Çocuklarımızın rahat ve güvenilir bir
ortamda huzur içinde eğlenebilmelerini
sağlamak bizim öncelikli görevlerimiz-
den biridir" dedi. Hançerli, “Parklarda
oyun oynamanın, çocuğun fiziksel ve
psikolojik gelişiminde, sosyalleşme-
sinde önemli bir rolü olduğunun bilin-
cinde olan belediyeyiz,  bakımını
önemsiyoruz” diye konuştu.

Yeşim
Meltem

Şişli 
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A nnemin yüzüne baktım.
Gözleri ile isyan ediyordu.
Başını hiç öne eğmeden "Yürü oğlum”

dedi. “Biz utanılacak bir şey yapmadık. Onlar utan-
sınlar ve sakın üzüldüğünü belli etme" dedi bana ve
yavaşça beni ileriye doğru itekleyerek yürümeye
başladı. Cesaret bulaşıcıdır derler, o andan itibaren
annemin cesaretine teslim oldum ve en az onun
kadar kendinden emin ve kararlı adımlarla 
yürümeye başladım.

İkimiz de kelepçeliydik, hem de benim sağ ko-
lumu annemin sol koluna kelepçelemişlerdi. Artık
kelepçeler bir küçük düşme, ezilme ve aşağılanma
duygusuna neden olmuyordu; tam tersine, sanki
göğsüme asılmış bir onur madalyasıymış gibi,
gururla yürüyordum.

Mardin/Savur’da jandarma karakolu ile adliye
arasındaki mesafe yaklaşık bir buçuk kilometre idi.
O mesafeyi nasıl gururla yürüdüğümü dün gibi 
hatırlıyorum. Annemi ve onun destansı cesaretini 
ruhumda hissetmek beni bambaşka biri yapmıştı.

Jandarma komutanı “Adliyeye kadar yürütün
bunları” demişti. Kimin umurunda? Sanki güneş
bizim için doğmuştu ve biz ilk kez bu muhteşem 
ışıltının altında yürüyorduk.

Etrafımızı bir grup jandarma sarmıştı. Yaklaşık
10 jandarma arasında yürüyorduk. Annemle 
kelepçelenmiş bir şekilde.

Babam üç beş metre ilerimizde köylülerin
önünde yürüyordu. Zavallı babam; bir zamanlar
bana şöyle demişti: ‘’Ben sadece iki şeyden 
korkarım, Biri, yukarıda Allah. İkincisi, aşağıda 
hükümet’’. Galiba babam o gün hükümet korkusunu
biraz yenmişti.

Babamın bakışları da çok cesaret vericiydi, her
iki adımda bir dönüp anneme bakıyordu ama 
yüzündeki ifadeler sürekli değişiyordu.

Kimi zaman kızgınlıkla…
Kimi zaman saygıyla…
Kimi zaman yılların emeği ile ilmik ilmik 

örülmüş sevgi ile anneme ve bana bakıyordu.
Annem de ara sıra ona göz ucuyla gülümseyerek
selam veriyordu.

Savur o zamanlar nüfus olarak küçük bir yerdi.
O gün neredeyse herkes, Savur'un taşlı yollarında ve
dik yokuşlarında yolun iki yanına dizilmiş gibi, bizi
izlemek için kendilerine uygun bir yer arıyorlardı.

Evinin balkonundan bizi seyredenler de az de-
ğildi, ya da dükkanının önüne çıkan kalabalıklara
baka baka. Onların arasından geçerek yürüyorduk.

Beyaz tülbentli bir kadın ve genç bir çocuk, 
birbirine kelepçelenmiş bir şekilde savur sokakla-
rında jandarma eşliğinde yürütülüyordu. Bu hem
çok tanıdık bir görüntüydü hem de içinde ciddi 
korkular barındıran tuhaf bir seyirlik tabloydu.

Aslında her zaman karşılaştıkları bir manzaraydı
bu; ama içlerine sindirdikleri bir manzara değildi
asla.

Birbirlerine Kürtçe ve Arapça soruyorlardı:
Kim bunlar?
Suçları ne?
Ve niye katiller gibi teşhir edile edile 

yürütülüyorlardı?
Bir anlam veremiyorlardı.
“Bir talebe yakalamışlar galiba” diye konuşuyor-

lardı birbirleriyle, fısıltıları kulaklarıma ulaşıyordu.
1980’lerde şimdiki gibi "terörist, bölücü" gibi

tanımlar yoktu.
Siyasi suçlulara "Talebeler" diyorlardı.
Ve Talebeler saygı görüyordu.
Hırsız ve katil değillerdi.
Utanılacak işler yapmazlardı.
Ve kudretli devlete kafa tutma cesaretinin 

sembolleriydi onlar.
Böyle bir dönemdi 1980’ler.
Darbe dönemi.
Sıkıyönetim dönemi.
Askeri yönetimin, bir sağdan bir soldan deyip

idam ettiği dönem işte.
1983 Ağustosunda Mardin’deki köyümüzü 

asker bastı ve beni gözaltına aldılar .
Annem askerlere direndiği için onu da benimle

beraber gözaltına alıp Savur ilçesine getirdiler.
Ve ibretlik olsun diye bizi birbirimize

kelepçeleyip sokaklarda dolaştırdılar.
Çok zalim bir dönemdi.
Ve böylesine zalim bir dönemde annem ile 

beraber mahkemeye çıkarıldık.
Ben mahkemede derdimi anlattıktan sonra, 

sıra anneme geldi.
Mahkeme hakimi mübaşire dönerek ‘’Bir

tercüman çağır’’ dedi
Annem "Ben Türkçe konuşacağım hakim 

bey" dedi.
Annem, Türkçenin ağzını yüzünü dağıtan kırık

dökük Türkçesiyle bunu söyler söylemez, mahkeme
hakiminin yüz ifadesi öylesine değişti ki tarif etmem
mümkün değil.

Karşısında beyaz tülbentli bir Kürt kadını. Ve
ona ‘Türkçe konuşacağım, tercümana gerek yok’
diyor! Bu sahneye tanık olmanızı çok isterdim;
çünkü bugün bile bu sahneyi kemaliyle anlatacak
kelimelere hala sahip olmadığımı biliyorum.
Efendi/Uşak ilişkisinin adeta bir deprem ile eşit-
lenme haliydi. Uşağın ortaya saygı duyulacak bir
irade koyarak efendisiyle eşitlenmiş olmasının 
dehşet duygusuydu.

Annem, sanki hakimin bütün iradesini elinden
almış gibiydi. Hükmetmek isterken, hükmedilen
olmak, o kısa anlarda bile, çok şaşırtıcı bir etki 
yaratmıştı.

Nasıl olur da bu kadın benim dilimle bana 
hükmeder! Hakimin böyle düşündüğü konusunda
şimdi bile size yemin edebilirim.

“Hayır, tercümanla ifade vereceksin” diye 
bağırdı anneme.

Annem Türkçe konuşmaya devam etti.
Yani tercümana Türkçe konuştu ve tercüman da

Türkçeyi Türkçeye cevirdi!
İnanılmaz bir manzara idi bu.
(Bu yazı ankaraekspresi.com'dan alınmıştır.)

Annem Türkçe 
konuşmaya başlayınca

Bağcılar Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen 28 Şubat Post-
modern Darbesi konulu

seminerde dönemin mağdurları, “Biz
hala niye 28 Şubat’ı konuşuyoruz?” so-
rusuna cevap verdi. Geçmişten ders alır-
sak bize zarar verilemeyeceğini dile
getiren AK Parti Milletvekili Fatma Benli
“Başkaları bizim çocuklarımızın gelece-
ğini çalmasın diye biz bugün buradayız.
Hala bu konuyu konuşuyor olmamız da
başaramayacaklarını gösteriyor” dedi. 28
Şubat Postmodern Darbesi’nin 23. Yıl-
dönümü sebebiyle Bağcılar Belediyesi ve
BAGİMDER tarafından bir panel dü-
zenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür ve
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ve
moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Ekrem
Kızıltaş’ın yaptığı programa AK Parti
milletvekili Av. Fatma Benli, emekli öğ-
retmen Hatice Buladı ve dönemin mağ-
durlarından Ömer Alcep konuk oldu.
Kızıltaş’ın “Biz hala niye 28 Şubat’ı ko-
nuşuyoruz?” sorusuna konuşmacılar, ya-
şadıkları örneklerle ve karşılaşılabilecek
tehlikelere karşı uyarı niteliğinde açıkla-
malarla cevap verdi.

Geçmişten ders alalım

Aliya İzzetbegoviç’in “Unutmayın unu-
tursanız tekrarlanır” sözlerini hatırlata-
rak konuşmasına başlayan Av. Benli,
“Biz unutursak tekrarlanma ihtimali var
mı? Normalde olmaz ama jeopolitik ko-
numu ve tarihsel konumu nedeniyle Tür-
kiye dünyanın en kritik ülkelerinden bir
tanesi. Türkiye’yi hesaba katmadan dün-
yayı değiştirebilme imkanı yok. O yüzden
Türkiye’yi bize bırakmadılar. Çok partili
hayata geçer geçmez 1960 darbesini yap-
tılar. Başbakanı astılar bu ülkede. Yet-
medi 70-80 darbeleri, sonra 28 Şubat
oldu. AK Parti geldi işler rayına girdi de-
diğimizde Genelkurmay Başkanlığı e-bil-
diri yayınladı. E-muhtırayı verdiler. Ak
parti hakkında kapatma davası açtılar.
Buna rağmen ayakta durduğumuz için
2010 da askeri vesayeti ortadan kaldırdı-
ğımızda ‘Durun artık’ dedik. ‘Darbe ol-
mayacak ve kararı sadece bizim
seçtiğimiz insanlar verecek’ diye düşünü-

yorduk ki 15 Temmuz oldu. Bizim her
daim düşmanımız olacak bu düşmanlar
bizim içimizdeki insanları kullanarak
bize zarar vermeye çalışacak. Geçmişten
ders alırsak bize zarar veremezler. Başka-
ları bizim çocuklarımızın geleceğini çal-
masın diye biz bugün buradayız. Hala
bu konuyu konuşuyor olmamız da başa-
ramayacaklarını gösteriyor” dedi.

Dirayetli olmamız lazım

Başörtülü olduğu için öğretmenlikten
atıldığını ve bütün kapıların kendisine ka-
pandığını söyleyen Hatice Buladı ise
“Zorlu şartlarda okuyorsunuz birisi geli-
yor size çelme atıyor sizi düşürüyor.
Hepsinden de ötesi hiç sebebi yokken acı
yaşıyorsunuz. Çocuklarınızın yanında
bile zorda kalıyorsunuz. Gittiğiniz her
yerde kapılar yüzünüze kapanıyor. Devlet
kurumlarına girdiğimde hep geri
adım atarak girdim. Öğrencilik yıl-
larında da çalışırken de hep geri
adım attım. Kendimi hiçbir yerde
göremedim. Bunları zihnen yaşar-
ken bile üzülüyorum. Hayatı acı-
sıyla tatlısıyla beraber yaşıyoruz.
Dirayetli olmamız lazım. Haksızın

karşısında becerebilmek lazım. Savaşma-
yalım ama donanımlı olalım. Bunların
bir daha yaşanmamasını temenni ediyo-
rum” diye konuştu. 28 Şubat sürecinde
yaşananları o zaman dilimine göre de-
ğerlendirmemek gerektiğini belirten
Ömer Alcep ise şunları söyledi: “Olay bu
kadar basit değil. Çünkü Türkiye üzerin-
den içeriden ve dışarıdan oynanan oyun-
lara baktığımız zaman meseleyi birbiriyle
ilintili biçimde devam ettirmenin zorun-
luluk olduğunu düşünüyorum. Hüzünlü
hayat hikayelerin burada aktarmak sure-
tiyle maksadımız daha sorunsuz sıkıntı-
sız darbeler dönemini geride bıraktığımız
bir ülkeye kavuşma arzumuzdur. Geç-
mişe yönelik anılarımızı bu anlam çerçe-
vesinde değerlendirmeye çalışalım.”
Program sonunda katılımcılara çiçek tak-
dim edildi. MURAT PALAVAR

ZAYİ İLANI 
Büyükçekmece Vergi Dairesinde kayıtlı 715 019 86 31 sicil
numaralı mükellefim. A-4251-- 4500 seri numaralar arası

Gider Pusulalarım zayidir. Hükümsüzdür. Sinan Karaca Öztürk.

23 sene önce bugün
olanları tartıstılar
28 Şubat Postmodern Darbesi’nin 23. yıldönümü sebebiyle Bağcılar Belediyesi ve BAGİMDER tarafından
bir panel düzenlendi. Panelde 28 Şubat döneminde yaşananların Türkiye'ye verdiği zarar anlatıldı

www.superhaber.tv
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, TMMOB Peyzaj Mimarları
Odası tarafından düzenlenen 2.Kentsel Tasarım Sempozyumu’na katıldı. Teması
‘İstanbul’ olan sempozyumda açılış konuşması yapan Çalık, “Kentlerimizde kent
belleğini yaşatacağımız alanlara da ihtiyaç duyuyoruz. Bu bağlamda özellikle
yerel yöneticiler olarak bizlere çok sorumluluk düşüyor” diye konuştu

KENT BELLEGINI 
YASATMAK LAZIM

T MMOB Peyzaj Mimar-
ları Odası tarafından dü-
zenlenen 2. Kentsel

Tasarım Sempozyumu Beşiktaş
Mustafa Kemal Merkezi’nde
başladı. İki gün boyunca devam
edecek sempozyumda Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık açılış konuşması
gerçekleştirdi. Sempozyuma aynı
zamanda Peyzaj Mimarları
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşegül Oruçkaptan, TMMOB
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Cevahir Efe Akçelik ve
TMMOB Peyzaj Mimarları
Odası İstanbul Şube Başkanı
Murat Çelik’in yanı sıra alanında
uzman akademisyenler ve öğren-
ciler de katılım sağladı. İki günü

kapsayan sempozyumda İstan-
bul'un kültürel kimlik ve ekolojik
bütünlük bağlamında; geçmiş,
bugün ve gelecek arasındaki bağ-
lantıları, değişimi, dönüşümü
kentsel tasarım paydaşlarıyla tar-
tışmaya açılacak.

Bellek giderse 
karakter de gider

Kolektif belleğin İstanbul öze-
linde konuşulacağı sempoz-
yumda gerçekleştirdiği açılış
konuşmasına İstanbul’un ilk
Şehir Plancısı Belediye Başkanı
olarak katılmanın onurunu yaşa-
dığını belirterek başlayan Beylik-
düzü Belediye Başkanı Çalık,
“Kentlerimiz büyüyor ve kentleri-
mizin çehresi de çok hızlı bir şe-
kilde değişiyor. Bu hızlı değişimin
en hızlı yaşandığı yer İstanbul

tabii ki. İstanbul’un bu hızlı ve
kesintisiz, kontrol edilemeyen de-
ğişimi aslında insan ve kent ba-
ğını kuran ve vazgeçilmezi olan
kent belleğinin önemini bir kez
daha ortaya çıkarıyor. Ne yazık ki
kent belleğimiz kayba uğruyor.
Kentlerimizde yeşil alana, oto-
parka ve sosyal donatı alanlarına
ne kadar ihtiyaç duyuyorsak kent
belleğini yaşatacağımız alanlara
da ihtiyaç duyuyoruz. Maalesef
kentlerimiz kimliksiz, belleğini ve
ruhunu kaybetmiş beton yığınla-
rına dönüşüyor. Unutmamak ge-
rekir ki kent belleğini yitiren
kentler karakterlerini de yitirir.
Bu bağlamda özellikle yerel yö-
neticiler olarak bizlere çok so-
rumluluk düşüyor. Her yeni güne
bu duygunun sorumluluğunu
hissederek başlıyorum” dedi. 

BARIŞ KIŞ

İstanbul’u hak ettiği değere kavuştur-
mak için her zaman mücadele edecek-
lerini belirten Çalık konuşmasının
devamında ise, “Bu toprakların çok
zengin olduğunu unutmamak gerekir.
Edebiyatta kentte gelişir, siyasette

kentte derinleşir. Kimlik meselesi bu
noktada önemli hale geliyor. İstanbul
adına yakışır, kimlikli bir kent haline
getirmek ve İstanbul kentini geleceğe
taşımak kentsel tasarımın asıl konusu
olmalıdır. İçinde düş kurulan ve hafıza-

sını koruyan kentlerimizi hep birlikte
geleceğe taşımak zorundayız. İstanbul
gibi paha biçilmez bir kente gözümüz
gibi bakmamız gerektiği ortadadır. Bağ-
rına hançer vurulmasına hiçbir suretle
rıza göstermememiz gerekir diye düşü-

nüyorum. Aksi takdirde tarih ve gelece-
ğimiz olan evlatlarımız bunun hesabını
her birimizden soracaktır. İstanbul bu-
güne değil geleceğe de ışık tutacaktır.
İstanbul demek Türkiye’ye ışık tutmak
demektir” ifadelerine yer verdi.  

İstanbul’a gözümüz gibi bakmalıyız

Otogarda öncelik
kiracının
Mülkiyeti İBB'ye ait Büyük İstan-
bul Otogarı'ndaki dükkan ve ticari
alanlar kiraya verilirken, öncelik
mevcut kiracıların olacak. Sadece
kâr ve kazanç amacı gütmeyen
İBB, bu anlayışla daha güvenilir
bir hizmet sunulmasını hedefliyor

Yap- işlet- devret modeline
göre inşa edilen ve 25 yıllık
işletme dönemi 5 Mayıs

2019 tarihinde sona eren İstanbul Oto-
garı'nın yönetimi 9 Eylül'den bu yana
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde
(İBB) bulunuyor. Teslim alır almaz,
Otogar'ın içinde kapsamlı bir bakım,
onarım ve temizlik çalışması yürüten
İBB, ticari işletmelerin kiraya verilmesi
için ihale açtı. İhaleyi, İBB İştiraki Bo-
ğaziçi Yönetim AŞ üstlendi.
İBB ve Boğaziçi Yönetim AŞ, Oto-
gar'da bulunan ticari alanların işletilme-
sinde önceliği, fiilen faaliyet yürüten
işletmecilere verme kararı aldı. İBB, iş-
yerinde çalışarak hizmet veren, değer
üreten ve Otogar yönetimine karşı yü-
kümlülüklerini yerine getiren işletmeci-
lerin kiralamada tercih edilmesine özen
gösterdi. Otogar'ın geçmiş dönem söz-
leşmesi 25 yıllık olduğundan tahsis bel-
geleri eski sözleşme süresi bitiminde
sona erdi. 

Birçok alan yenileniyor

Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi ve işletmeci Boğaziçi Yönetim
AŞ,tüm İstanbulluların huzur içinde
kullanabileceği bir Otogar için hassasi-
yetle çalışmalarına devam ediyor.İBB,
Otogarı devraldıktan sonra kapsamlı bir
onarım çalışması yaptı. Merkezi ödeme
sistemini hayata geçirip, giriş-çıkışlarda
oluşan trafiği rahatlattı. Geçmiş dö-
nemde çokça şikayet alan halka açık
alanlar yenilenmeye başlandı. 

Mehmet
Murat
Çalık
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Suriye'nin Serakib kentinde
rejim güçleri ile çatışan muhalif-
ler, sabah saatlerinde kontrolü ele

geçirdi. Rejim uçakları, zaman zaman böl-
geyi bombardıman altına alıyor. İdlib merke-
zine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan
Serakib kentinde dün muhalifler ile rejim

güçleri arasında başlayan çatışmalar sabaha
kadar sürdü. Şiddetli çatışmalar sonunda
kenti dört bir yandan saran muhalifler, kont-
rolü ele geçirdi. M4 ve M5 Otoyolu'nun ke-
siştiği noktada bulunması nedeniyle stratejik
öneme sahip olan Serakib'in muhaliflerin ele
geçmesi, Şam-Halep lojistik bağlantısını da

koparmış oldu. Serakib’deki birçok rejim as-
kerinin geri çekildiği öğrenildi. Rejim askerle-
rinin geri çekilirken kentin birçok noktasına
mayın tuzakladığı tespit edildi. Muhaliflerin,
kentte kontrolü sağlamasının ardından rejim
uçakları zaman zaman bölgeyi bombalıyor.
Keşif uçakları da bölgeden görüntü alıyor. 

R us haber ajansı
TASS’ta yer alan
habere göre, Ceza-

yir, Danimarka, Estonya,
Gürcistan, Norveç, Pakistan
ve Romanya’da da ilk koro-
navirüs vakaları doğrulandı.
7 ülke ile birlikte virüsün ya-
yıldığı ülke sayısı 46 oldu.
Ayrıca, Çin özel idari böl-
gesi olan Hong Kong ve
Makao’da da virüs vakaları
görülmüştü. Çin dışında en
çok virüs vakaları Güney
Kore’de görülürken, Avru-
pa’da ise bu ülke İtalya.

Güney Kore’de 13 kişi virüs
nedeniyle hayatını kaybetti
ve 1595 kişi de hasta.
İtalya’da ise 12 kişi hayatını
kaybetti ve 453 kişi de hasta.

Rusya uyarılarda 
bulundu

Rusya, Güney Kore’ye ve
Güney Kore’den olan uçuş-
ları virüsün yayılmasına
önlem olarak kısıtladı ve
Rusya Dışişleri Bakanlığı da
vatandaşlara Güney Kore
ve İtalya’ya seyahat etmek-
ten kaçınmaları konusunda

uyarıda bulundu. Öte yan-
dan, Çin'in Vuhan kentinde
ortaya çıkan koronavirüs se-
bebiyle hayatını kaybeden
kişi sayısı 2 bin 801’e, virüs
bulaşmış hasta sayısı ise 82
bin 164’e yükselirken; Çin
Ulusal Sağlık Komisyo-
nu’nun yaptığı açıklamada,
ülkedeki virüs ölüm oranı-
nın şu anda yüzde 3.40 ol-
duğu ve bununla birlikte
uzmanların enfeksiyon bü-
yüme hızı oranında bir
düşüş olduğunu belirttiği
bildirildi. DHA

Muhalifler Şam-Halep bağlantısını kesti

Çin’in Vuhan
kentinde 

ortaya çıkan
Covid-19

(koronavirüs)
dünyada

yayılmaya
devam ediyor.

Son olarak 
7 ülkede 

daha virüs
vakası görüldü.

Virüsün tespit
edildiği ülke
sayısı 46'ya

ulaştı

7 Ulkede daha
virüs görüldü

Çin'in dışında daha önce virüs tespit edilen 39 ülke
şunlar: İtalya, Japonya, İran, Singapur, ABD, Tay-
land, Bahreyn, Tayvan, Almanya, Kuveyt, Avustralya,
Malezya, Fransa, Vietnam, İspanya, Birleşik Arap
Emirlikleri, İngiltere, Kanada, Irak, Umman, Filipin-
ler, Hırvatistan, Hindistan, İsrail, Lübnan, Finlan-
diya, İsveç, Rusya, Avusturya, Afganistan, Nepal,
Kamboçya, Belçika, Kuzey Makedonya, İsviçre, Bre-
zilya, Mısır, Yunanistan, Sri Lanka

Hangi ülkelerde

GÖRÜLDÜ?

ABD’nin ilk Türk
belediye başkanı
ABD'de belediye başkanlığı görevine gelen ilk Türk olan Selen,
şimdi de New Jersey eyaleti Morris Bölge İdari Kurul üyeliğine seçildi

ABD'nin New Jersey eya-
leti Morris Bölge İdari
Kurul üyeliği Tayfun Selen

için Morris Bölge İdari binasında
yemin töreni düzenlendi. Ailesi, arka-
daşları, Türk ve Amerikan toplumun-
dan temsilcilerin katıldığı törende
Selen, eşi Tülin Selen’in evden getir-
diği Kur'an-ı Kerim’e el basarak yemin
etti. Selen, törende yaptığı konuş-
mada, İngilizce bilmeden cebinde 400
dolar ile ABD’ye geldiğini anlatarak,
“Benzin istasyonlarında çalıştım,
sonra belediye başkanı oldum, şimdi
de Morris bölgesi idari kurul üyesi se-
çilmem, gerçekten bu ülkenin sağla-
dığı muhteşem imkanların
göstergesi.” dedi. Selen, görevinde 
çok çalışıp herkesi gururlandıracağını
söyledi.

Gençlere ilham kaynağı olacak

Yemin töreninden sonra değerlendir-
melerde bulunan Selen, çok mutlu ol-
duğunu belirterek, “Bir Türk olarak
böyle bir göreve geldiğim için ayrıca
gururluyum. Umuyorum, Türk genç-
lerine, politikaya girmek isteyen arka-

daşlara da ilham kaynağı olurum.”
diye konuştu. Türkçe tam karşılığı ol-
madığı için şu anki pozisyonu hak-
kında kendisine çok sık sorular
geldiğini aktaran Selen, New Jersey
eyaletinde “Free-
holder” diye ta-
nımlanan 7
görevliden birisi
olarak Morris
bölgesindeki tüm
belediyeleri kap-
sayan bütçe, alt-
yapı yatırımları,
güvenlik gibi
alanlarda karar
alıcı yönetim me-
kanizmasında yer
alacağını anlattı.

Çok mutluyum

Daha önce küçük
bir ilçede belediye
başkanıyken
şimdi 39 ilçenin
bağlı olduğu idari
kurul içinde görev
yapacağını anla-

tan Selen, “Morris bölgesinde yaşa-
yan 500 binden fazla kişiye yardım
edebilme, onların hayatlarını daha da
iyileştirebilme fırsatı bulduğum için
çok mutluyum” dedi.

Selen, Morris bölge-
sinde idari kurulu
daha önce diğer
etnik kesimlerden hiç
kimsenin seçilmedi-
ğini de vurguladı. İs-
tanbul Teknik
Üniversitesi Mimar-
lık Bölümünden
1992 yılında mezun
olan 48 yaşındaki
Selen, 1996'da
ABD'ye yerleşerek
2017'de yaşadığı 12
bin nüfuslu Chat-
ham'da önce bele-
diye meclisine
ardından da belediye
başkanlığına seçil-
miş, ABD'de bu gö-
reve gelen ilk Türk
olarak tarihe
geçmişti.

Sınırda Amerikan
askeri olmayacak
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley,
ülkesinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye
sınırına yakın bölgelere bir daha asker
konuşlandırma planının olmadığını söyledi

aBd Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Mark Milley, aBd savunma Bakanı
Mark Esper ile temsilciler Meclisi si-

lahlı Hizmetler Komitesinde 2021 savunma bütçe-
sine ilişkin soruları yanıtladı. "aBd'nin suriye'deki
askeri varlığına" ilişkin sorulara yanıt veren Milley,
Barış Pınarı Harekatı öncesinde, harekat bölgesin-
deki Özel Kuvvetler askerlerinin çekildiğini ve türk
silahlı Kuvvetlerinin (tsK) harekatıyla da sınır böl-
gelerindeki askerlerin doğuya kaydırıldığını hatır-
lattı. Milley, "suriye'deki misyonumuz değişmedi.
Misyonumuz, suriye'nin doğusunda dEaŞ ile yapı-
lan mücadeledir. türkiye-suriye sınırına bir daha
asker konuşlandırma konusunda ne niyetimiz ne
de planımız var." diye konuştu.

Bir tartışma yok

Bakan Esper de aBd'nin misyonunun, şu anda sa-
dece ülkenin doğusundaki petrol bölgelerinde,
terör örgütü dEaŞ'ın tekrar ortaya çıkmasını engel-
lemek olduğunu vurgulayarak, "sınır bölgesine
asker göndermemiz şu aşamada olası görünmü-
yor." dedi. Bir kongre üyesinin, "aBd'nin bir daha
suriye iç savaşına karışıp karışmayacağı" soru-
suna Esper, "Bu yönde bir tartışmanın olmadığı"
yanıtını verdi. aBd, suriye'nin doğusunda sdG is-
mini kullanan YPG/PKK terör örgütüne destek ver-
mek üzere 600 asker bulunduruyor.

Yunanistan
ayaklandı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, hükümetin
"kapalı mülteci kampı" kararına karşı
Midilli Adası'nda 2 gündür eylem yapan
gruba, destek gösterisi düzenlendi

YUnanistan'ın başkenti atina'da yaşa-
yan Midillililerin çağrısıyla parlamento
binasının da bulunduğu sintagma Mey-

danı'nda toplanan göstericiler, hükümetin Midilli'de
kapalı mülteci kampı inşa etme kararını ve polis şid-
detini protesto etti. Yaklaşık 500 kişilik grup, ''ada-
mızda daha fazla kamp istemiyoruz'', ''Çevik kuvvet
ekipleri adadan ayrılsın'' şeklinde sloganlar attı. Yak-
laşık iki saat süren gösteri olaysız şekilde sona erdi.
söz konusu karara karşı Midilli ve sakız adalarında
iki gün önce başlatılan protesto gösterilerinde polis
ile göstericiler arasında zaman zaman sert çatışma-
lar yaşanmıştı.

10 kişi yaralandı

Yunan medyasına göre çıkan olaylarda şu ana kadar
52 polis ve 10 kişi yaralandı. Hükümet, yeni mülteci
kanunu kapsamında, Midilli'deki Moria kampıyla
sakız ve sisam adalarındaki kampların kapatılarak
bunların yerine her biri 5 bin kişilik 3 yeni kamp inşa
etmeyi planlıyor. ada sakinleri ise dışında dolaşıma
izin verilemeyecek "kapalı kamplara", kalıcı olacağı
endişesiyle karşı çıkıyor.

Hindistan karıştı
Hindistan'da, Pakistan, afganistan ve Ban-
gladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yo-
lunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman

göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen
"Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda başkent Yeni
delhi'de 23 Şubat Pazar gününden bu yana 35 sivil haya-
tını kaybetti. Hint basınındaki haberlere göre, dün Ulusal
Güvenlik danışmanı ajit doval'in Yeni delhi'nin kuzeydoğu
bölgelerinde pazar gününden beri süren gösterilerde şid-
det olaylarının yaşandığı bölgeleri ziyaret ettikten sonra
"her şey yolunda" açıklaması yapmasının ardından göste-
riler devam etti. Olaylarda, bir emniyet amiri ve istihbarat
görevlisinin de aralarında bulunduğu 35 kişi yaşamını yiti-
rirken, 130'un üzerinde kişi gözaltına alındı. sosyal med-
yaya yansıyan bir görüntüde, sırtı dönük şekilde yerde
yatan bir Müslüman'a onlarca kişi tarafından "Jai shri
Ram (tanrı Ram'a selam olsun)" sloganları eşliğinde so-
palarla vurulduğu görüldü. 

85 yaşındaki kadın yanarak can verdi

Şiddet olaylarının devam ettiği sırada, 25 Şubat salı günü,
85 yaşındaki bir kadının, radikal milliyetçi Hindu çeteler
tarafından ateşe verilen evinde can verdiği bildirildi. Kun-
daklama sırasında dışarıda bulunan yaşlı kadının oğlu
Muhammed said salmani, annesinin, çıkan yangında öl-
düğünü, diğer aile üyelerinin de çatıya çıkarak hayatta kal-
dığını belirtti. salmani, evde bulunan tüm takılarının
yağmalandığını dile getirdi. Tayfun

Selen
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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
kültür ve sanatı ilçenin uzak mahallele-
rinde yaşayan vatandaşlara ulaştırıyor.

Bu kapsamda Silivri Belediyesi Türk Halk Müziği Ko-
rosu Kadıköy Mahallesi’nde konser verdi. Kültür

Merkezi kursiyerlerinden oluşan halk müziği korosu
Kadıköylülerin keyifli bir akşam geçirmesini sağladı.
Düğün Salonu’nda gerçekleşen dinletide Şef Ruken
Ozan Akanaraz yönetimindeki belediye korosu, Kadı-
köy mahalle sakinlerine birbirinden güzel türküleri

ve neşeli müzikleri seslendirdi. Köylerinde gerçekle-
şen konserden dolayı memnuniyetini ifade eden ma-
halleliler, türkü dolu keyifli bir kış akşamı
geçirdiklerini ifade ederek, Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz'a teşekkür etti.

Silivri Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini köylere taşımaya devam ediyor. Şubat ayı
takviminde yer alan Türk Halk Müziği Konseri, Kadıköy Mahallesi’nde gerçekleştirildi

KADIKöY’DE KONSER gECESi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 1 milyon 286 bin kişinin oyuyla belirlenen “Engelsiz Mikrofon Radyo 
Ödülleri” sahiplerini buldu. İş, sanat, siyaset ve medya dünyasından önemli isimlerin katıldığı gecede coşkulu dakikalar
yaşandı. Radyoculara imrendiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İnsan sahnede olduğu zaman 
mimikleriyle kendini sevdirebiliyor ama radyocular ekran arkasındalar ve görünmeden kendilerini sevdiriyorlar” dedi

B ağcılar Belediyesi’nin Türkiye’nin önde
gelen radyocularını ödüllendirildiği “En-
gelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri’nin bu

yıl ikincisi düzenlendi. 1 milyon 286 bin kişinin
‘www.engelsizmikrofon.org’ internet sitesi üzerin-
den kullandığı oyla başarılı bulunan radyocuların
ödüllendirilmesi için Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı’nda gerçekleştirilen programa iş, sanat, si-
yaset ve medya dünyasından tanınmış isimler işti-
rak etti. Radyocu Onur Sakar ile haber sunucusu
Hilal Ergenekon’un sunduğu gecede hayatını
kaybeden radyocular için vefa videosu yayınlandı.
Yarışmaya gösterilen ilgiden memnun kaldığını
belirten Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldi-
van, “Geçen yıl 568 bin oy kullanılırken bu yıl bu
sayı 1 milyonu aştı. Bu kadar oy kullanılacağını
düşünmüyordum. Bu projenin katlanarak artaca-
ğına ve Türkiye’nin en önemli törenlerden biri
olacağına inanıyorum” dedi. AK Part İlçe Baş-
kanı İsmet Öztürk ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürü Dr. Orhan Koç da radyocuları
tebrik etti.

Radyoculara imreniyorum

Bağcılar’da herkese ve her kesime hizmet etmenin
mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “Bugün
engelli kardeşlerimizle beraber çok güzel ve farklı
bir programda birlikteyiz. Bu programı çalışmala-
rın taçlandığı bir etkinlik olarak görüyoruz. İlk üçe
giren radyocu dostlarımızı bizim engelli radyo

dinleyicilerimizin oylarıyla beraber enlerini seçmiş
olduk. 1 milyon 300 bine yakın oy kullanıldı. Bu
da şunu gösteriyor ki program amacına ulaşmış-
tır. Güzel bir sonuç ve güzel bir katılım oldu. Ben
ödül alan ve programa katılan herkese teşekkür
ediyorum. Radyo aşkınız hiç bitmesin" diye ko-
nuştu. Radyoculara imrendiğini de sözlerine ekle-
yen Çağırıcı, “İnsan sahnede olduğu zaman
mimikleriyle kendini sevdirebiliyor veya farklı şe-
kilde programlarını birçok insana aksedebiliyor
ama radyocular ekran arkasındalar ve görünme-
den kendilerini sevdiriyorlar” dedi.

Halk Müziği’ne önem verin

Heyecan dolu coşkulu dakikaların yaşandığı et-
kinlikte Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş ve Metin
Şentürk söyledikleri şarkılarla geceye renk kattı.
Radyoculara sitemi olduğunu dile getiren Muaz-
zez Ersoy, “Burada bulunmak büyük bir mutlu-
luk. Allah, kardeşlerimizin sesiyle yüreğimizin
ısındığı büyük bir zevkle dinlediğimiz radyoları-
mızın eksikliğini göstermesin.  Ama bizim öz mü-
ziğimiz olan Türk sanat müziği ve Türk halk
müziğine sanki üvey evlat muamelesi yapılıyor.
Biraz daha önem verirseniz sevinirim” dedi. Sa-
natçı Mustafa Topaloğlu, İbrahim Sadri, Ahmet
Selçuk İlkan ve oyuncu Turgay Tanülkü de engel-
lilerle birlikte bol bol fotoğraf çekildi. Gecenin
ilerleyen dakikalarında engellilerden oluşan jüri-
nin seçtiği radyo ve radyoculara ödülleri takdim
edildi.

2. ENGELSİZ MİKROFON RADYO ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

RADYO ASKINIZ RADYO ASKINIZ RADYO ASKINIZ RADYO ASKINIZ RADYO ASKINIZ RADYO ASKINIZ RADYO ASKINIZ RADYO ASKINIZ 
HIC BITMESIN!

1- ENGELSİZ MİKROFON 
ONUR ÖDÜLÜ
TRT İSTANBUL RADYOSU 
2- ENGELSİZ MİKROFON
SAYGI ÖDÜLÜ
İBRAHİM ERKAL – (Eşi Filiz
Erkal aldı)
3- YILIN EN İYİ YABANCI 
MÜZİK RADYOSU
POWER FM
4- YILIN EN İYİ HABER RADYOSU
HABERTÜRK 
5- ENGELSİZ MİKROFON 
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ
ÖMÜR SABUNCUOĞLU
SALİH KEÇECİ
ASİYE ACAR
TURGAY TANÜLKÜ
CENK SARIKAYA – 
RADYO TRAFİK
HİLAL ÖZGANİ – RADYO D
UMUT ÖZTÜRK - RADYO
KARADENİZ FM - 
EMRULLAH GÜL
POLİS RADYOSU - 
MURAT KAZANASMAZ
6- ENGELSİZ MİKROFON 
MESLEK ÖZEL ÖDÜLLERİ
AFRİKALI ALİ – KRAL FM
CEM ARSLAN – BEST FM
HOPDEDİK AYHAN – RADYO
TURKUVAZ
KADİR ÇETİN – NUMBER 1
FM
7- YILIN EN İYİ ULUSAL RADYOSU
BEST FM – CEM ARSLAN
8- YILIN EN İYİ RADYO 
KONUK PROGRAMI
BANU KARAKUŞ – TRT FM
9- ENGELSİZ MİKROFON RADYOYA
DEĞER KATANLAR ÖDÜLLERİ
ALİ BABA – İSTANBULUN 
SESİ RADYOSU
SARI ŞEKER SEMA – 
RADYO D
YALÇIN ALACA – CRI TÜRK
KANKİ CANBAZ – KRAL FM
GÖNÜL DOSTU ŞENER –
KRAL FM
ADA VAPURU ŞAKİR
İBRAHİM SADRİ -ATV
HABİL CEYHAN

MEHMET ERCAN – TRT FM
AYHAN METİN – 
YILDIRAY ÇINAR – 
METEOROLOJİNİN SESİ
RADYOSU
10- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ 
YAPAN RADYOSU
ALEM FM 
11- YILIN EN İYİ ERKEK RADYO
PROGRAMCISI
POLAT LABAR – RADYO D
12- YILIN EN İYİ POP 
MÜZİK RADYOSU
SÜPER FM – 
DUYGU ATAKAN
13- YILIN EN İYİ ŞİİR EDEBİYAT
PROGRAMI
TALHA BORA ÖGE – 
RADYO 7
14- YILIN EN İYİ KONUŞAN RADYOSU
SHOW RADYO 
HAKAN DEMİR
15- YILIN EN İYİ TEMATİK RADYOSU
RADYO ALATURKA – 
KEREM ALBAYRAK
16- YILIN EN İYİ RADYO 
SHOW PROGRAMI
SERDAR GÖKALP – ALEM FM
17- YILIN EN İYİ ARABESK RADYOSU
KRAL FM
18- YILIN EN İYİ RADYO 
HABER PROGRAMI
MEHMET CAN – RADYO 7
19- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ
YAPAN RADYO PROGRAMCISI
BAY DAMAR ERSİN – 
RADYO 2000
20- YILIN EN İYİ HALK 
MÜZİĞİ RADYOSU
MEDYA FM
21- YILIN EN İYİ KADIN 
RADYO PROGRAMCISI
EFTALYA – RADYO D
22- YILIN EN İYİ RADYO
SPOR PROGRAMI
MEHMET AYAN – LİG
RADYO – HALUK KESİM
23- YILIN EN İYİ SPOR RADYOSU
RADYO SPOR
24- ENGELSİZ MİKROFON RADYO
DOSTU ÖDÜLÜ
CAN BATMAZ – ANT MEDYA

RADYOCU VE RADYO PROGRAMLARI:
İŞTE ÖDÜL ALAN RADYO

13 konser ve 
13 çocuk oyunu
İBB Kültür Daire Başkanlığı “Hafta Sonu Etkinlikleri”
kapsamında bu hafta Özdemir Erdoğan, Yeni Türkü ve Orhan
Ölmez'in de aralarında yer aldığı 13 konser ve 13 çocuk
oyununu ücretsiz olarak İstanbulluların beğenisine sunuyor

"İkİncİ Bahar",
"Bana Ellerini Ver",
"Sevdim Seni Bir

Kere” gibi Türk Müziği’nin
unutulmaz eserleri sahibinin
sesinden müzikseverlerle bulu-
şacak. Müziğin efsanesi Özde-
mir Erdoğan “Özdemir
Erdoğan Özel Müziği” temalı
konseriyle, unutulmaz şarkıla-
rını 29 Şubat akşamı İBB Ye-
nibosna Dr. Enver Ören
Kültür Merkezi’nde
seslendirecek.

Yeni Türkü

40 yıldan fazladır birlikteliğini
sürdüren, Türkiye'nin en de-

ğerli gruplarından biri olan
Yeni Türkü, ‘Fırtına’, ‘Yağmu-
run Elleri’, ‘Olmasa Mektu-
bun’ ‘Telli Telli’, ‘Maskeli
Balo’gibi unutulmaz şarkıla-
rını İBB Güngören Erdem Ba-
yazıt Kültür Merkezinde sizler
için seslendirecek.

Aysun&Ali Kocatepe

Dilimize pelesenk olmuş
ölümsüz şarkıların bestecisi
Ali Kocatepe, muhteşem sesi
ve yorumuyla Aysun Kocatepe
ile birlikte “Türk Popüler Mü-
ziği” konseriyle Bakırköy Cem
Karaca Kültür Merkezinde
sahne alacak.

Büyükçekmece’de

VARGiT ZAMANI
Birçok belgesele imza atan yönetmen Orhan Tekeoğlu’nun
Trabzon Eğrisu yaylasında çektiği “Vargit Zamanı” belgesel 
gösterimi Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi

UzUn yıllar 
Almanya’da çalış-
tıktan sonra Trab-

zon’daki köyüne dönen Hasan
dedenin yaşadığı zorlu hayatı
anlatan “Vargit Zamanı” belge-
seli Yunanistan’daki Uluslar-
arası Belgesel Festivali’nde
mansiyon ödülü aldı. 
Vatandaşlar tarafından yoğun
ilgi gören belgesel gösterimine
Büyükçekmece Belediye Baş-
kan Vekili Ahmet Şahin, Bele-
diye Başkan Yardımcısı Başak
Sancar ve Kültür İşleri Mü-
dürü Nazan Karagözoğlu
katıldı. 

Metafor olarak
kullanılmış

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün’ü tem-
silen gösterime katılan
Belediye Başkan Vekili Ahmet
Şahin, “Yönetmenimiz
Orhan Tekeoğlu ve eşi Nur-
dan Tümbek Tekeoğlu’na çok
teşekkür ediyorum. Belgeseli
izlerken duygulanmamak, et-
kilenmemek mümkün değil.
Belgeselde Karadeniz’in do-
ğası, insanı ve kültürü çok
net bir şekilde sergilenmiş.
Vargit çiçeği belgeselde meta-
for olarak kullanılmış. Çiçek
açtığı zaman Karadeniz in-
sanı kar yağacağını anlıyor.
İzlenmesi gereken bir bel-
gesel. Emeği geçen her-
kese teşekkür ederim”
ifadesini kullandı. Yö-
netmen Orhan Teke-
oğlu ve belgesel
yapımcısı Nurdan
Tümbek Teke-
oğlu, Büyükçek-
mece’de
gördükleri il-
giden ötürü
mutluluk
duydukla-
rını söy-
ledi.

TESAK’ta buluşmalar
Kadıköy’ün yaşayan kütüphanesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’nin (TESAK) Çarşamba
Akşamüstü Söyleşileri “Buluşmalar” başlığıyla her Çarşamba saat 18.00’de TESAK’ta

TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşile-
ri’nin Mart – Nisan ayı programı “Buluş-
malar” başlığı altında her hafta Çarşamba

saat 18.00’de TESAK’ta. İnsani bilimler, felsefe, edebi-
yat, sanat, alanlar arası karşılaştırma gibi konularda
gerçekleşecek söy-
leşi dizisi ücretsiz
katılıma açık.
“Buluşmalar” felse-
feci, çevirmen Murat
Erşen ve yazar, edi-
tör Mustafa Çevikdo-

ğan’ın “Sondan Önce, Sondan Sonra:
Edebiyatta ve Felsefede Dünyanın Sonu”
konulu söyleşisiyle 4 Mart Çarşamba
günü açılışını yapacak.

MART PROGRAMI
Her hafta Çarşamba günü iki konuşmacı-
nın katılacağı söyleşi dizisinin Mart prog-
ramı Beliz Güçbilmez ve Onur Saylak’ın,
“Tiyatro ve Sinema İlişkisine Bugünden Bak-
mak”; Tuğçe Isıyel ve Mustafa Avcı’nın, “Sessiz-
likten Gürültüye” başlıklarıyla sürecek.

RADYO ASKINIZ 



Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ta-
rafından, 1-8 Mart tarihleri arasında An-
kara'da düzenlenecek olan "2020 Arzum
Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyo-
nası"na ülkenin dört bir yanından 60'ın
üzerinde kadın satranç sporcusu katıla-
cak. Arzum Küçük Ev Aletleri A.Ş.'nin
sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan
şampiyonada, 2018 Türkiye Kadınlar
Şampiyonu Uluslararası Usta (IM) Eka-
terina Atalik, 2018 Türkiye Kadınlar
Şampiyonası üçüncüsü Handenur Şahin
gibi tecrübeli isimlerin yanında, 2020 kü-
çükler yaş grubunda Türkiye Birincisi
Kadın Usta Adayı (WCM) Gülenay
Aydın, Defne Sade gibi genç yetenekler
de yer alacak.

Marka değeri her 
geçen yıl artıyor

Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampi-
yonası'nın marka değerinin her geçen yıl
daha da arttığının altını çizen TSF Baş-
kanı Gülkız Tulay, “Satranç Federasyo-
nu'nun ilk kadın başkanıyım. Kadınların
satrançta, sporda daha çok yer alması
için ilk görev aldığım günden beri müca-
dele ediyorum. Satrancın hayatları nasıl
şekillendirdiğine, güzelleştirdiğine şahit
oluyorum. Dünyada, Avrupa'da yüzü-
müzü güldüren, ülkemize madalyalar,
kupalar kazandıran başarılı kadın spor-
cularımız var. Arzum Türkiye Kadınlar
Satranç Şampiyonası'nda altyapıdan ye-
tişen, geleceğin yıldız kadın sporcuları-
mızı da ağırlayacağız. Onların
mücadelesi beni ayrı bir heyecanlandırı-
yor diyebilirim. Kadınların yaptığı her iş,
hep farklı ve heyecan dolu gerçekten.
Kadın sporcu sayısını artırmak için sayı-
sız güzel çalışmaya imza atıyoruz. Ka-
dınlarda 2012 yılında 47 bin 340 lisanslı
sporcu sayısını, 2020 yılı itibari ile 320
bin 865'e ulaştırdık. 12 yıldır iş birliğimizi
yürüttüğümüz Arzum markasının da bu
başarıya katkısı elbette ki çok büyük.
Kendilerine spora ve satranca verdiği
destekten ötürü bir kez daha teşekkür
ediyorum" şeklinde konuştu.
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Beylikdüzü amatör spor kulüplerini ağırladı

Akıl oyunu 
kadınlardan
sorulur

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından düzenlenen birimler arası
bowling turnuvası sona erdi. Sporda far-
kındalık oluşturmak, yoğun çalışma tem-
posundan biraz uzaklaşarak, birimler
arasında kardeşliğin ve dostluğun güç-
lenmesini sağlamak amacı ile düzenle-
nen turnuva; yurt, gençlik merkezi, ilçe
müdürlüğü, tesis ve idari birimlerin oluş-
turduğu takımların katılımı ile gerçek-
leşti. Turnuvanın açılış konuşmasını
yapan il müdürü Mustafa Çelik, “Böyle
bir ailenin ferdi olmaktan mutluluk du-
yuyorum. Turnuvanın gerçekleşmesinde
emeği geçen, turnuvaya katılım gösteren
personel arkadaşlarıma teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.

Bowling 
oynayıp 
stres attılar

s üper Lig’in 24’üncü haftasında saha-
sında oynayacağı Çaykur Rizespor ma-
çıyla birlikte zorlu bir fikstüre girecek ve

16 günde 5 maça çıkacak olan Trabzons-
por’da sakat oyuncu sayısının artması moral-
leri bozdu. Bordo-mavililerde uzun süreli
sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz’ın yanı sıra
Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi Pereira,
Yusuf Sarı, Hosseini, Sturridge ile Manuel da
Costa da sakatlıkları nedeniyle antrenman-
larda yer almıyor. Ayrıca tedavisi devam eden
Nwakaeme takımdan ayrı çalışmalarını sürdü-

rüyor. Sakatların yavaş yavaş takıma dönmesi
beklenirken Beşiktaş maçının ardından Pe-
reira, Yusuf, Sturridge ile Costa’nın sakatlık
yaşaması yoğun fikstür öncesi tüm hesapları
bozarken, bordo-mavililerde savunma oyun-
cusu Campi de kart cezası nedeniyle Çaykur
Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Uzun süreli sakatlığının ardından takımla ça-
lışmalara başlayan Abdülkadir Ömür de
henüz tam olarak hazır duruma gelmedi.
Trabzonspor’da alternatif anlamında sıkıntı
yaşayan teknik heyet bu süreci en iyi şekilde at-

latarak hem lig hem de kupada kayıpsız yo-
luna devam etmeyi hedefliyor.

Şampiyon olamazsak 
hayal kırıklığı olur

Trabzonspor’un Çek sol bek oyuncusu Filip
Novak, ülkesinin basınına şampiyonluk ve
sözleşme uzatma konusunda açıklamalarda
bulundu. Şehirden ve taraftarlardan inanılmaz
destek aldıklarını kaydeden Novak, “Daha
önce hiç böyle bir şey görmedim. Türkiye’nin
her yerinde Trabzonspor var, bu çok hoş.

Ancak önümüzde hâlâ çok fazla karşılaşma
olduğunu biliyoruz. Kesinlikle normalden
daha fazla baskı altında olduğumuzu biliyo-
ruz. Burada birçok harika oyuncu var. Sanırım
şu anda en güçlü ekibe sahibiz. Bunu kullan-
malıyız. Şampiyon olamazsak herkes için
hayal kırıklığı olacaktır. Rakiplerimiz Galatasa-
ray ve Fenerbahçe ve muhtemelen Başakşehir.
Alanyaspor ve Sivasspor da var. Ancak yarış-
manın son aşamasında geniş bir kadronun za-
feri olacağını düşünüyorum. Ona sahibiz”
ifadelerini kullandı.

Beylikdüzüspor kendi ev sahipliğinde
İlçe Amatör Spor Kulüpleri İstişare
Toplantısı düzenledi. Toplantıya Beylik-
düzü Belediye Başkanvekili Serdal
Mumcu, Belediye Başkan Yardımcısı
Emel Turan, Belediye Spor Müdürü

Fidan Gül ve çok sayıda isim katıldı.
Toplantıda konuşan Mumcu, amatör
spora ilçe olarak her zaman destek ve-
receklerini belirtti. Mumcu, “Spor her-
kes için önemli ve değerli bir şey.
Özellikle gençlerimizin doğru yönlendi-

rilmesi adına bunu önemsiyoruz” dedi.
Mumcu'nun ardından konuşan Beylik-
düzüspor Kulübü Başkanı Metin Aydın
da, belediye personeline teşekkür ede-
rek, Beylikdüzü'nde her zaman sporu
yaşatacaklarının sözünü verdi.SP  R

Trabzonspor’da
Çaykur Rizespor

maçı öncesi
sakat oyuncu

sayısının
artması keyifleri

kaçırdı.

Trabzonspor'da
kalacağım

Sözleşmesinin sezon sonunda bitece-
ğini ve Trabzonspor ile devam etmeyi
istediğini belirten Novak, “Maalesef
müzakereler hiçbir yere taşınmadı.
Trabzonspor’da yeni bir sözleşme im-
zalamak istiyorum, ancak yine de
anlaşamıyoruz. Üç aydır müzakere
ediyoruz, bazı noktalarda anlaşmıyo-
ruz. Sözleşmenin uzunluğu konu-
sunda anlaştık; ancak fikirlerimiz
farklılık gösteriyor. Yine benim için
öncelik Trabzonspor. Anlaşamazsak,
geleceğimi sezon sonuna doğru ele
alacağım. Sonuçta, bazı teklifler
vardı. Üç ay geçti, hâlâ imzaladığım
bir şey yok. Ne olacağını göreceğiz.
Getafe seçeneklerden biri. Doğrudan
imzaya geçeceğimiz aşamada değil.
Bana daha çok bağlı. Hâlâ Trabzons-
por’un istediğim koşulları karşılama-
sını bekliyorum. Çekya’ya geri
dönmeyeceğim. Hâlâ Trabzons-
por’da kalacağıma ve Türkiye li-
ginde oynamaya devam edeceğime
inanıyorum” diye konuştu. 
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Büyükçekmece
potada mağlup
ING Basketbol Süper Ligi 20'nci hafta maçında TEKSÜT
Bandırma BK, Bandırma’da konuk ettiği Arel Üniversitesi
Büyükçekmece Basketbol’u baştan sona üstün oynadığı
mücadelede 34 sayı fark ile 99-65 mağlup etti
TEKSÜT Bandırma BK karşılaş-
maya Jaime Smith, Şehmus Hazer,
Tyler Kalinoski, Ian Hummer ve
Emanuel Terry beşi ile başladı. Mü-
cadeleye hızlı başlayan taraf ev sa-
hibi TEKSÜT Bandırma BK oldu.
Mücadelenin ilk bölümünde Jaime
Smith ve Emanuel Terry ile sayılar
bulan Yeşil-Beyazlılar ilk çeyreğin 5.
dakikasını da 16-2 önde geçti.
Kalan bölümde Rıdvan Öncel’in sa-
yıları ile hücumda etkili olan TEK-
SÜT Bandırma BK, ilk çeyreği de
21 sayı fark ile 31-10 önde geçti.
İkinci çeyreğe her iki takım da karşı-
lıklı sayılarla başladı. Hücumlarda
Andrew Delano Andrews ve Ken-
neth Hayes ile sayılar üreten konuk
ekibe Rıdvan Öncel ve Alperen Şen-
gün ile cevap veren TEKSÜT Ban-
dırma BK 15. dakikayı 43-13 önde
geçti. Bandırma ekibi kalan bö-
lümde Jaime Smith ve Emanuel
Terry ile hücumda etkili bir perfor-
mans gösterince soyunma odasına
da 55-25 önde girdi.

Son çeyreğe önde girdi

İkinci yarıya iyi başlayan taraf bu
kez konuk ekip Arel Üniversitesi Bü-
yükçekmece Basketbol oldu. Ban-
dırma ekibi hücumlarda sayı
üretmekte zorlanmazken, Emanuel
Terry ve Ian Hummer ile sayılar
üretince 25. dakikayı 63-40 önde
geçti. Kalan bölümde Arel Üniversi-
tesi Büyükçekmece Basketbol hü-
cumda ve savunmada biraz daha
aktif oynasa da Yeşil-Beyazlılar son
çeyreğe 73-49 önde girdi.

Karşılıklı sayılar geldi

Final çeyreğine her iki takım da kar-
şılıklı sayılarla başladı. TEKSÜT
Bandırma BK hücumlarda Rıdvan
Öncel ve Alperen Şengün’ün sayı-
ları ile oynarken 35. dakikayı da 92-
59 önde geçti. Kalan bölümde
hücumlarda sayı üretmekte zorlan-
mayan TEKSÜT Bandırma BK,
karşılaşmadan da 34 sayı fark ile
99-65 galibiyetle ayrıldı. DHA
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Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, 
"Antalyaspor'a tatile değil, başarı kazandırmak için geldim" dedi
Fraport TAV Antalyaspor'un
devre arasında kadrosuna dahil
ettiği yıldız futbolcu Lukas Po-
dolski, Antalya Stadyu-
mu'ndaki akrep heykeli önünde
düzenlenen imza gününde ta-
raftarlarla bir araya geldi. Ta-
raftarın yoğun ilgi gösterdiği,
tezahüratla sevgi gösterisinde
bulunduğu Podolski forma im-
zaladı. Etkinlikte konuşan Fra-
port TAV Antalyaspor Başkanı
Ali Şafak Öztürk, devre ara-
sında en iyi transferi yapan ta-
kımlardan biri olduklarını
belirtti. Kazanmak için görev
yaptıklarını vurgulayan Öztürk,
"Antalyaspor tarihinde Dünya
Kupası'nı kazanan futbolcu ilk
kez Antalyaspor forması giyi-
yor. Biz kazanmaya geldik, Po-
dolski de kazanmaya geldi.
Attığı gollerle de bunu gösteri-
yor. 3 gol attı, ikisi sayılmadı.
Fenerbahçe maçına saklıyor
gollerini. Antalya'yı çok seviyor.

Antalyaspor'a sadece para ka-
zanmak, futbol oynamak için
değil, kente destek, turizme
katkı sağlamak için geldi. Biz
hem kupayı, hem de ligde iyi
yerlere gelmeyi hak eden Antal-
yaspor'u yaratmak için geldik"
dedi.

Taraftarlara teşekkür etti

Podolski ise taraftarın kendi-
sine gösterdiği ilgi ve maçlar-
daki desteğinden dolayı
teşekkür etti. Fenerbahçe ma-
çında da taraftarın desteğine
ihtiyacı olduklarını belirten Po-
dolski, "Beni  Antalyaspor'a ge-
tiren herkese teşekkür
ediyorum. Onlara borcum var.
Podolski olarak bütün gücümle
Antalyaspor yararına olacağı-
mın sözünü veririm. Buraya ta-
tile gelmedim, Antalyaspor'u iyi
yere getirmek için geldim. Takı-
mımız çok iyi. Şehirde ve ta-
kımda çok büyük potansiyel

var. Bu potansiyelin hakkını
vermeye çalışacağız. Antalyas-
por'a tatile değil, başarı kazan-
dırmak için geldim. Kulüp ve
şehir olarak başarılı olacağı-
mıza inanıyorum. Ailemle bir-
likte buradayız. Her maçı
kazanacağız diye durum yok
ama her maçı kazanmak için
sahaya çıkacağız. Tüm imka-
nımla Antalyaspor’un başarısı
için sahada olacağının sözünü
veriyorum" diye konuştu.

Çay içmeyi ihmal etmedi

Podolski konuşması sırasında
kendisine ikram edilen çayı içti.
Taraftar, Podolski'ye tezahüra-
tında Antalyaspor'un kupa ka-
zanmasını istedi. Taraftarla
üçlü çeken Podolski, daha
sonra onlarla fotoğraf çektirip,
forma imzaladı. Etkinlikte ta-
raftara, üzerinde Podolski'nin
fotoğrafının yer aldığı bardakta
çay ikram edildi.

Satrancın usta kadınlarının mücadele
edeceği "Arzum Türkiye Kadınlar Satranç
Şampiyonası" için geri sayım başladı

Göztepe ilki başarmak istiyor
Süper Lig'de pazartesi günü kü-
mede kalma mücadelesi veren Hes
Kablo Kayserispor'a konuk olacak
Göztepe, rakibinden puan aldığı
takdirde yenilmezlik serisini 6
maça çıkarıp, son 3 yıldaki en iyi
serisini gerçekleştirecek. Devler are-
nasına 2017-2018 sezonunda tam

14 yıl sonra dönen Göztepe, bu sü-
rede en fazla 5 maç üst üste kay-
betmedi. İlk sezonunda 2 defa 5
maç üst üste yenilgi yüzü görme-
yen sarı-kırmızılılar, 2018-2019 se-
zonunda ise 29'uncu haftadan
sonra oynadığı 5 maçta mağlup ol-
madı ve kümede kalmayı başardı.



Valencia kentindeki La Fonteta Spor
Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşı-
laşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Avrupa
basketbolunun kulüpler düzeyindeki en
prestijli organizasyonunda bu sezon iste-
diği performansı sergileyemeyen sarı-laci-
vertli ekip, 26. haftaya 11 galibiyet, 14
mağlubiyetle 10. sırada girdi. Valencia ise
12 galibiyet, 13 yenilgiyle 7. sırada yer alı-
yor. THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk ya-
rısında İstanbul'da oynanan maçı
İspanyol ekibi 100-98 kazanmıştı.

Avrupa'da 535. maç

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaş-

mayla Avrupa kupalarında 535. mü-
cadelesine çıkacak. Sarı-lacivertli
takım, Avrupa'da oynadığı 534
karşılaşmada 306 galibiyet elde
etti, 228 yenilgi yaşadı. Fener-
bahçe Beko, THY Avrupa Li-
gi'nde ise yaptığı 332 maçın
195'ini kazandı, 137'sinde sa-
hadan mağlup ayrıldı. Fener-
bahçe, THY Avrupa Ligi'nde
Valencia ile 7 kez karşı kar-
şıya geldi. Söz konusu mü-
sabakaların 4'ünü Valencia,
3'ünü sarı-lacivertliler 
kazandı.
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B eşiktaş, Süper Lig'in 24. hafta-
sında bugün Aytemiz Alanyas-
por'a konuk olacak. Alanya'da

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat
20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem
Halis Özkahya yönetecek. Beşiktaş, ligin
son 2 haftasında 1 puan alabildi. Sergen
Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'u 2-
1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden
siyah-beyazlı ekip, ligin son iki maçında
22. haftada Medipol Başakşehir'e 1-0
mağlup oldu, 23. haftada ise Trabzons-
por ile 2-2 berabere kaldı. Ligde 11 gali-
biyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan
Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada bulunuyor.
Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, altı-
şar beraberlik ve yenilgiyle 39 puan top-

layarak 5. sırada yer aldı.

4 deplasman maçında 
bir galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son 4
maçta sadece bir kez kazanabildi. Çaykur
Rizespor'a üstünlük kuran Beşiktaş, Fe-
nerbahçe'ye 3-1, Göztepe'ye 2-1 ve Medi-
pol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Kritik haftalara giren Beşiktaş'ta 6
oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunu-
yor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson,
Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou,
Umut Nayir ve Tyler Boyd, Alanyaspor
maçında sarı kart gördükleri takdirde, ge-

lecek haftaki MKE Ankaragücü
karşılaşmasında cezalı olacak.

Ljajic hazır

Trabzonspor maçı öncesindeki
antrenmanlara hastalığı nede-
niyle çıkamayan ve bu maçta
görev alamayan Adem Ljajic,
Aytemiz Alanyaspor karşısında
oynayabilecek duruma geldi. Sa-
katlıkları nedeniyle hafta başındaki
antrenmana çıkamayan Caner
Erkin, Kevin-Prince Boateng ve Geor-
ges-Kevin N'Koudou'da sıkıntı bulun-
muyor. Henüz hazır olmayan Dorukhan
Toköz'ün ise yarınki karşılaşmada görev
alması beklenmiyor.
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Süper Lig'de son 2 maçta 1 puan 
alabilen siyah-beyazlı takım, 
24. haftada Aytemiz Alanyaspor 
ile karşı karşıya gelecek

Beşiktaş'ın süper Lig'de rakibine karşı büyük üstünlüğü
bulunuyor. İki takım ligde 8. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan maçların 6'sını siyah-beyazlı ekip kazandı, 1
maç ise berabere bitti. Beşiktaş ile aytemiz alanyaspor ligde
ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-
beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017-2018
sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük

kurdu. 2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0
berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-

beyazlı ekip 2-1 kazandı. Beşiktaş, bu sezonun ilk
yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 2-0 mağ-

lup etti. siyah-beyazlı ekip, 7 maçta raki-
bine 15 gol atarken kalesinde 4

gol gördü.

Beşiktaş, 
Alanyaspor'a yenilmedi

Kartal alanya’da

Fenerbahçe Avrupa

sınAvındA
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 
26. haftasında bugün İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk olacak

Sonuna kadar
yarışta olacağız
süper Lig ekiplerinden Demir Grup sivasspor'un
başarılı orta saha oyuncusu Mert hakan Yandaş,
şampiyonluk yarışının içinde sonuna kadar olmak
istediklerini söyledi. Mert hakan, yaptığı açıkla-
mada, ligin 23. haftasında aytemiz alanyas-
por'u sahalarında mağlup ederek, önemli bir
galibiyet elde ettiklerini belirtti. Şampiyonluk
yarışında diğer maçların da sivasspor le-
hine sonuçlandığını aktaran Mert hakan,

ligin 5. sırasındaki aytemiz alanyaspor
ile kırmızı-beyazlı ekibin arasındaki

puan farkının 6'ya çıktığını ifade etti.
Ligde mücadelelerine devam ede-

ceklerini vurgulayan başarılı
oyuncu, "sonuna kadar bu ya-

rışı zorlayacağız. Önemli
olan sivasspor'u avru-

pa'ya taşımak. Şam-

piyon olursak zaten inanılmaz bir şeyi başarırız.
Bunun için son güne kadar mücadele edip savaşa-
cağız. elimizden gelen her şeyi yapacağız. takdir
allah'ın." diye konuştu.

Kazanmak istiyoruz

Yaşadıkları puan kayıplarına değinen Mert hakan,
şunları kaydetti: "talihsizlikler oldu, 2-3 sakatlık ya-
şadık. ardından bu arkadaşlarımız tam iyileşirken,
2-3 oyuncumuz daha sakatlandı. 30-35 gün içeri-
sinde 10 maç oynadık. Yük 10-15 kişilik oyuncu
grubuna bindi. O yüzden de problem yaşadık. Bun-
lar normal şeyler ama bizim orada bir tercih yap-
mamız gerekirdi. hem kupada hem de ligde gitmek
istedik. Bu hata olabilir. Bizi de maç takviminden
dolayı sıkıştırdılar. Önemli değil, şimdi kupa bitti.
Ligde elimizden gelen her şeyi yapacağız. sakat ar-
kadaşlarımız iyileşti, tam kadroyuz. İnşallah bun-

dan sonra sakatlık, kaza bela yaşamayız, ligi istedi-
ğimiz yerde bitiririz."

Adil yönetim istiyoruz

Mert hakan, kırmızı-beyazlı ekibin ligde haftalar
sonra penaltı kazandığını anımsatarak, "alanyaspor
maçında topun başına geçtim. stres yapmadım
değil. sürekli verilmeyen penaltılarımız vardı, ver-
yansın ediyorduk. sonunda penaltı çalındı, ben de
vurdum ve gol oldu. O golle de 1-0 kazandık." şek-
linde konuştu. Kazandıkları penaltının haklı oldu-
ğunu söyleyen Mert hakan, "haklı olmadığı sürece
bir şey çalınsın istemiyoruz, öyle bir isteğimiz yok.
Biz adil yönetim istiyoruz. Onun için de sahada iyi
niyetli olmaya çalışıyoruz ama bazen sinirlerimiz
bozuluyor. Ben bu açıdan da kendimi geliştirece-
ğimi söyleyebilirim." değerlendirmesinde 
bulundu.

Sivasspor forması giyen Mert
Hakan Yandaş, "Sonuna kadar
bu yarışı zorlayacağız. Önemli

olan Sivasspor'u Avrupa'ya
taşımak. Şampiyon olursak zaten
inanılmaz bir şeyi başarırız" dedi

Manchester 
City avantajlı
Manchester city, deplasmanda real
Madrid'i 2-1 mağlup ederek tur için önemli
bir avantaj yakaladı. UeFa Şampiyonlar
Ligi son 16 turu ilk ayağı, iki karşılaşmayla
sona erdi. avrupa futbolunun kulüp düze-
yindeki bir numaralı turnuvasını 13 kezle
en fazla kazanan kulüp rekorunu elinde
tutan İspanya temsilcisi real Madrid, san-
tiago Bernabeu stadı'nda İngiltere ekibi
Manchester city'yi ağırladı. İlk yarısı golsüz
geçen mücadelenin ikinci devresine iyi
başlayan real Madrid, 60. dakikada Is-
co'nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti.
ataklarını sıklaştıran Manchester city, 78.
dakikada Gabriel Jesus ve 83. dakikada
penaltıdan Kevin de Bruyne'ün golleriyle
maçı 2-1 kazanarak rövanş öncesi önemli
skor avantajı elde etti. real Madrid'in kap-
tanı sergio ramos, rakibine yaptığı faulün
ardından 86. dakikada doğrudan kırmızı
kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Manc-
hester city'de türk asıllı alman oyuncu
İlkay Gündoğan, 90 dakika boyunca sa-
hada kaldı.
Olympique Lyon deplasmana avantajlı gi-
decek Gecenin diğer mücadelesinde, tur-
nuvanın tecrübeli takımlarından Juventus,
Fransa'da Olympique Lyon'un konuğu oldu.
Karşılaşmaya atak başlayan ev sahibi
Olympique Lyon, 31. dakikada Lucas tou-
sart'ın fileleri sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0
önde kapattı. Juventus'un ikinci devredeki
gol çabaları sonuç vermedi ve müsabakayı
1-0 kazanan Olympique Lyon, rövanş ön-
cesi avantajlı bir skor elde etti. Karşılaşma-
ların rövanşları, 17 Mart salı günü
oynanacak.

TEK
HEDEF
ZAFER
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Turabibaba Kütüphanesi’nde düzenlenen Kırmızı Sedir Söyleşisi’ne katılan Başkan Yıldız, “İstiyoruz ki gençler
ayakları üzerine basan, vatanını, bayrağını, milletini seven ve onu benimseyen bireyler olarak yetişsin” dedi

GENCLER MILLETINI
SEVEREK YETISSIN

Çatalca Subaşı İlköğretim Okulu’nda
Merhum Süleyman Toptani anısına
yapılan Yaşam ve Beceri Atölyesi’nin
açılışı gerçekleştirildi. Görsel sanat-
lar, akıl ve zeka oyunlarının bulun-
duğu atölyenin açılışına; Çatalca
Kaymakamı İnci Sezer Becel ve
Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner adına Belediye Başkan

Yardımcısı Hüseyin Aydın katıldı. Ça-
talca Belediye Başkan Yardımcısı Hüse-
yin Aydın, Yaşam ve Beceri Atölyesi’nin
çocukların görsel sanatlar, akıl ve zekâ
gelişimine olanak sağlayacağını belirtti.
Aydın, "Çocuklarımız geleceğimizdir" 
diyerek Yaşam ve Beceri Atölyesi’nin ço-
cuklara her alanında fayda sağlayacağını
ve hayırlı olması dileklerini iletti.

Okulda beceri atölyesi

B eyoğlu Belediyesi tarafın-
dan, çocuklara kitap
okuma sevgisi ve kütüp-

hane kullanma alışkanlığı kazan-
dırmak amacıyla düzenlenen
Kırmızı Sedir Söyleşileri yeni
yılda da devam ediyor. Turabi-
baba Kütüphanesinde düzenle-
nen 2020 yılının ilk Kırmızı Sedir
söyleşisinin konukları Tersane-i
Amire Anadolu Lisesi öğrencileri
oldu. ‘Daha Neler’ kitabının ya-
zarı Cemal Kapan ile hoş bir
sohbet gerçekleştiren öğrenciler,
yazarlıkla ilgili akıllarında kalan
soruları da sorma fırsatı buldu-
lar. Öğrencilerin yoğun ilgi gös-

terdiği söyleşiye, Beyoğlu Bele-
diye Başkanı Haydar Ali Yıldız
da katıldı.

Amacımız güçlü Türkiye

Öğrencilerle sohbet ederek oku-
manın önemini anlatan Başkan
Yıldız, “İstiyoruz ki gençler ayak-
ları üzerine basan, vatanını, bay-
rağını, milletini seven ve onu
benimseyen bireyler olarak yetiş-
sin. Bizler bin yıldır bu toprak-
larda yaşıyoruz. Bugün Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan da dünyanın dört
bir yanında bir mücadelenin içe-
risinde, gayret ediyor. Amacımız
sizlere daha güçlü bir Türkiye bı-
rakmak, emanet etmek” dedi.

ZEYNEP VURAL

Beyoğlu Belediyesi tarafından tarihi ve kültü-
rel mirasına duyarlı gençler yetiştirmek ama-
cıyla hayata geçirilen 'Seyyah Beyoğlu' Kültür
Gezileri de devam ediyor. Hafta içi hergün
farklı öğrenci gruplarının katılımı ile gerçek-
leştirile gezinin bugünkü konukları Beyoğlu
Ortaokulu öğrencileri oldu. Rehberler eşli-
ğinde Beyoğlu'nun tarihi, kültürel ve dini me-
kanlar ile müzelerini gezen öğrenciler daha
sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız'ı ziyaret etti. Başkan Yıldız ile maka-
mında bir araya gelen öğrenciler kendilerine
bu imkanı sunduğu için Başkan Yıldız’a te-
şekkür ettiler. Misafirleriyle yakından ilgilenen
Başkan Yıldız, öğrencilerle sohbet ederek eği-

tim hayatlarında başarılar diledi. ‘Seyyah Be-
yoğlu' Kültür Gezileri'ne katılan öğrenciler, bir
yandan Beyoğlu ruhunu kavrarken bir taraf-
tan da bir kenti gezme, anlama ve tanıma be-
cerisini kazanıyor. Öğrencileri tarihte kısa bir
yolculuğa çıkaran gezinin durakları arasında
"Dolmabahçe Camii, Miniatürk, Galata Ku-
lesi, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Koç Mü-
zesi, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi,
Osmanlı Arşivleri Müzesi, Turabibaba Kü-
tüphanesi, Aynalıkavak Kasrı, Neva Şalom
Sinagogu, Saint Antuan Katolik Kilisesi,
Türker İnanoğlu Sinema Tiyatro Müzesi, İs-
tiklal Caddesi, Beyoğlu Belediyesi Gençlik
Merkezi ve Beyoğlu Belediyesi bulunuyor.

Küçük seyyahları ağırladı

AvcılAr çevre İçİn
eğİtİm verİyor
Avcılar Belediyesi’nin “Çevre ve Geri Dönüşüm
Eğitimi” kapsamında okullarda başlattığı 
bilgilendirme eğitimleri devam ediyor
Avcılar Belediyesi tarafından ilçe-
deki okullarda başlatılan bilgilen-
dirme eğitimleri devam ediyor.
Eğitimlerde öğrencilere geri dö-
nüşümün önemi, geri dönüşüme
kazandırılması gereken atıklar ve
ham maddeler hakkında bilgiler
veriliyor. Ayrıca eğitim progra-
mında, geri dönüşümün çevre ve
toplum açısından önemi ifade
edilerek, teknik bilgiler çerçeve-
sinde geri dönüşümün doğal ha-
yata ve ekonomiye katkıları da
aktarılıyor. Eğitimlerde, öğrenci-
lere iklim değişikliği ile mücadele
konusunda kişisel olarak alınabi-
lecek önlemlerin yanı sıra beledi-
yenin iklim değişikliği ile ilgili
mücadele faaliyetleri hakkında da
bilgi veriliyor. Çevre duyarlılığı
konusunda bilinçlendirme faali-

yetlerini uzun yıllardır sürdüren
Avcılar Belediyesi Çevre Koruma
Müdürlüğü yetkililerince konu ile
ilgili yapılan açıklamada şu ifade-
lere yer verildi : “Bugün karşı kar-
şıya olduğumuz Dünya’daki
çevre problemlerinin kaynağının,
insanların yanlış tüketim alışkan-
lıklarının bir sonucu olduğunu
artık hepimiz biliyoruz.  Hatta bu
yanlış öyle boyutlara ulaşıyor ki,
Türkiye’nin yüzölçümünün nere-
deyse beş katı büyüklüğünde atık-
lardan oluşan bir kıta var oluyor:
Yedinci Kıta. Bizler, daha yaşana-
bilir, sağlıklı bir geleceğin doğa ve
iklim dostu başka bir dünyanın
düşüyle hareket ediyoruz. Gele-
cek nesillere bu düşünceyi aşı-
lama gayretindeyiz.” 
YAKUP TEZCAN

Avcılar’daki okullarda verilen
eğitimlere ilkokul ve orta okul
öğrencilerinin ilgisi de bir 
hayli fazla oluyor.

Haydar
Ali Yıldız


