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Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, Libya Tezkeresi ile

bölgede oynanan oyunları bozmaya,
Türkiye'nin hak ve menfaatlerini 
korumaya devam edeceklerini bildirdi.
Hükümetin, Doğu Akdeniz'deki her
adımını detaylı çalışılmış belirli bir
strateji ve plan 
dahilinde attığını
vurgulayan Oktay,
“Umuyorum ki
tezkerenin kabulü
ile Libya'da 
saldırgan tutum-
larını sürdürenler
gerekli mesajı 
alırlar” açıklama-
sını yaptı. 

çCHP lideri Kılıçdaroğlu, 
Twitter hesabından, 'Hükü-

mete açık ve net çağrımızdır' başlı-
ğıyla Libya konusunda paylaşımda
bulundu. Libya Ulusal Mutabakat
Hükümeti'nin BM'nin 2259 sayılı ka-
rarı uyarınca uluslararası meşruiyeti
olan bir hükümet olduğunu ifade
eden Kılıçdaroğlu, “Bu nedenle iç sa-
vaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan
kanın durdurulması amacıyla BM
Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin

bölgeye gönde-
rilmesi sağlan-
malıdır. Türkiye,
bölgede istikra-
rın sağlanmasına
önayak olmalı,
tüm diplomatik
çabasını bu
yönde ortaya
koymalıdır” ifa-
delerini kullandı.
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Kemal Kılıçdaroğlu

Umuyorum gerekli
mesajı almış olurlar

SAYFA 4Mehmet Remzi TANIŞ

Rüşvetin 
yansımaları...

SAYFA 5Mustafa DOLU

Kanal manal 
hepsi martaval

SAYFA 8Fakir YILMAZ

Suriye hükumeti de 
resmi hükumettir

SAYFA 9Münir AKTOLGA

Vahap Coşkun’un 
Makalesi üzerine

SAYFA 13Mehmet Ali ÇATAL

Bedelli günlük: 
10. Gün

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

Fuat Oktay

CHP ve İYİ Parti'nin Ümraniye
Belediye Başkan adayı olan

ancak seçilemeyen Cafer Aktürk, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
(İBB) şirketlerinden Şehir Hatları
A.Ş.’nin yönetim
kurulu başkanve-
killiğine getirildi.
31 Mart seçimle-
rinde AK Parti
adayı İsmet 
Yıldırım yüzde
54,57 oy alırken,
Aktürk’ün oyu
37,51’de kalmıştı.
I SAYFA 5
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CHP’nin başkan adayı
Şehir Hatları’na atandı

Cafer Aktürk

Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Libya Ulusal 

Mutabakat Hükümeti (UMH) 
Dışişleri Bakanı Muhammed 
et-Tahir Seyyale ile telefon görüş-
mesi gerçekleştirdi. Seyyale, görüş-
mede Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin
desteği ve TBMM Genel Kuru-
lu’nda kabul edilen Libya'ya 
asker gönderilmesine ilişkin Cum-
hurbaşkanlığı tezkeresi için teşek-
kürlerini iletti.
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Libyalı bakandan 
tezkere teşekkürü

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya
asker gönderilmesine ilişkin Cum-

hurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere
Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlı-
ğında olağanüstü toplandı. Tezkere hak-
kında ilk aleyhte konuşmayı yapan İYİ
Parti Grubu adına İzmir Milletvekili Aytun
Çıray, “Mehmetçiğimizi milli güvenliği-

mizle hiçbir ilgisi olmayan bir iç savaşın be-
lirsiz ateşi hattına bırakamayız” dedi. CHP
Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ise
“Askerlerimizi yabancı bir ülkenin toprakla-
rında can güvenliği tehdidinin tam ortasına
atıyorsunuz” şeklinde konuştu. AK Partili
İsmet Yılmaz ve MHP'li Erkan Akçay 
tezkere lehinde birer konuşma yaptı. 

ASKERLERiMiZi ATEŞ HATTINA BIRAKAMAYIZ
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HDP'li Tülay Hatımoğulları tezke-
reye net bir şekilde hayır dediklerini

belirtti. Saadet Partisi tezkereye 'evet' oyu
vereceklerini duyurmuştu ancak Meclis'teki
iki Saadet Partili milletvekilinden biri tezkere
için oy kullanmayacağını açıklarken diğeri
tezkereye destek vermeyeceğini söyledi.
SP'nin iki milletvekilinden biri olan İstanbul

Milletvekili Cihangir İslam, Libya'ya asker
göndermek için düzenlenen oturuma katıl-
mayacağını ve oy kullanmayacağını du-
yurdu. Konya Milletvekili Abdülkadir
Karaduman ise tezkereye 'hayır' diyecekle-
rini açıkladı. Konuşmaların ardından yapı-
lan oylamada 325 oyla, tezkere kabul edildi.
Tezkereye 184 de ret oyu verildi.  I SAYFA 9

SP’Li VEKiLLER PARTi KARARINA AYKIRI DAVRANDI
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BM Barış Gücü
bölgeye gitmeli

Kanlı bir darbe sonucu 
Mısır'ın başına geçen 

Abdülfettah Sisi dışişleri bakanlığı
aracılığıyla teskereyi eleştirdi. Mısır
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapı-
lan açıklamada, “Böyle bir hamle

Akdeniz bölge-
sindeki istikrarı
olumsuz etkile-
yecektir” ifadesi
kullanıldı. 
Yapılan 
açıklamada
uluslararası 
kamuoyuna da
çağrıda 
bulunuldu.
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Abdülfettah Sisi 

Türkiye’nin hamlesi
istikrarı kötü etkiler

Büyükçekmece Tüketiciyi 
Koruma ve Bilinçlendirme

Derneği Başkanı Sevgi Emanet,
2020 yılı için belirlenen yeni avukat-
lık ücret tarifesinin çok yüksek 
olduğunu belirterek, “Büroda avu-
katların bir saatlik sözlü danışma

ücreti 450 TL.
Çağrı üzerine 
gidilen yerlerde
sözlü danışma
ücreti 935 TL,
tüketici mahke-
melerinde takip
edilen davalar
ise bin 700 TL
oldu” bilgisini
verdi. I SAYFA 8
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Sevgi Emanet

Bir saatlik sözlü 
danışma 450 TL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılının 
ilk, ilçe belediyelerini ziyaretinin 17’ncisini 

Büyükçekmece Belediyesi’ne gerçekleştirdi. Büyükçek-
mece'de de Kanal İstanbul'u eleştiren İmamoğlu, 
“Burası, İstanbul. Dünyanın göz bebeği. 1453’ten beri
de Fatih Sultan Mehmet bu şehri fethettiği günden
beri de bize emanet. Biz, emanete ihanet etmek iste-
miyoruz” dedi. Hasan Akgün ise “Ekrem başkanım
bilir sizler de bilin; çeyrek asırdan sonra bu belediyeye
bir Büyükşehir Belediye Başkanı derdiniz ve sorunu-
nuz nedir diye soruyor” açıklamasını yaptı. I SAYFA 5
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25 YILDIR iLK DEFA 
DERDiMiZ SORULDU

Tuzla'da 
kaçak döküm

yapan hafriyat
kamyonlarının önüne
geçilemiyor. Zabıtanın

takip ettiği bir
hafriyat kamyonunun

yolun ortasına
molozları dökdükten

sonra damperi açık
şekilde kaçtı

TEZKERE GECTI
SP GITTI GELDI!

TBMM Genel Kurulu, Libya’ya asker 
gönderilmesine ilişkin tezkereyi görüşmek

üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop
başkanlığında toplandı. Konuşmaların
ardından yapılan oylamada 325 oyla,

tezkere kabul edildi. Tezkereye 184 ret oyu
verildi. Saadet Partisi tezkereye 'evet' oyu

vereceklerini duyurmuştu ancak Meclis’teki
iki SP’li milletvekilinden biri tezkere için oy

kullanmayacağını diğeri tezkereye destek
vermeyeceğini açıkladı

BAŞKANLARDAN 
BİR RİCAM VAR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehir ve Güvenlik
Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

“Belediye başkanlarından bir ricam var” diyen 
Erdoğan, “Şehirleşmede inşaatların inşasında ve 
ihyasında bütün mesele sizin kaleminizin ucunda. 
Buradan taviz verilmemeli. Dikey mimariyle şehirleri-
mize ihanet etmiş oluruz” ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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DAMPERi AÇIK ŞEKiLDE KAÇTI
Tuzla'ya bağlı Tepeören Mahalle-
si'nde kaçak dökümler çevre 

sakinlerinin tepkisine neden oldu. 
Bir kamyonla zabıta ekiplerinin yoluna
hafriyat dökülmesi kameraya yansıdı.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda
hafriyat kamyonunun ara yola girdiğini
gören Anadolu Yakası zabıta ekipleri

aracı takibe aldı. Takip sırasında kamyo-
nun yola molozları dökmesi üzerine 
harekete geçen zabıta, kamyonun önüne
geçmeye çalıştı. Ancak durumun farkına
varan kamyon sürücüsü damperi açık
şekilde kaçmaya başladı. Yaşanan 
kovalamacanın ardından kamyon 
sürücüsü izini kaybettirdi. I SAYFA 4

ç

YOLUN ORTASINA

KACAK DOKUM!
Esenyurt’ta işçi 
servisi devrildi

Esenyurt'ta, kayganlaşan
yolda sürücüsünün di-

reksiyon hakimiyetini kaybettiği
servis minibüsü, kontrolden 
çıkarak devrildi. Kazada, 6 işçi
hafifi yaralandı. Yaralılar sağlık
ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza,Saadetdere Mahallesi 
68. Sokak üzerinde meydana
geldi. Bildirilmesi üzerine olay
yerine polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Polis kazaya ilişkin 
çalışma başlattı.
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Yeniden
yargılanacak!

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 
İstanbul 13. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nin futbolda şike davasına
dair kararlarını usulden bozdu. Aziz
Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu
sanıklar İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak.
Futbolda şike davasına bakan İstanbul 
13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 
yılında aralarında Fenerbahçe Spor
Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da
bulunduğu 36 sanığın “şike” ve “örgüt”
suçundan beraatine karar vermişti.
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Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı
Erdoğan, ABD 

Başkanı Donald Trump 
ile telefonda görüştü. 
Erdoğan-Trump görüşme-
sinde ikili meselelerin
yanı sıra Libya ve 
Suriye'deki son durum
başta olmak üzere
bölgesel gelişmeler
ele alındı. Erdoğan,
görüşmede Irak'ta
ABD Büyükelçili-
ği'ne yönelik 
eylemlerin sona
ermesinden
duyduğu 
memnuniyeti
ifade etti.

çTRUMP’LA
TELEFONDA
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Bölge sakinleri kaçak dökümden
bıktıklarını belirterek, yetkilerden

önlem almasını istedi. 
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Tezkerenin Meclis’te kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı
ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya’ya gidecek unsurları belirleyecek.



Bengü, İrem Derici, Rafet El Roman, Tuğba
Özerk, Manga, Işıl Yücesoy, Cem Yenel, Buray,
Soner Arıca, Nalan, Fatma Turgut, gibi isimler
Fikret Şenes için yapılan proje albümünde onun
şarkılarını seslendirmişti. Albümdeki şarkıları
seslendirmek için bir araya gelen ünlüler, yılbaşı
gecesinde NTV'de buluştu. 

Kimler geldi kimler geçti

Sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu'nun yaptığı
gece Darülaceze için de sms'le bağış toplandı.
#eN-

güzelhediye etiketiyle gerçekleşen gece, ekran
başındakilere unutamayacakları bir konser ziya-
feti sundu. "Kimler geldi kimler geçti Fikret
Şeneş Şarkıları Anma Konseri" NTV ve Star ek-
ranlarında eş zamanlı olarak yayınlandı. Kon-
serle ilgili düşüncelerini dile getiren Nalan,
"Hem Fikret Şenes'i anacağız hem de kimsesiz-
lerimize yardımda bulunacağız. Yardımcı olmak
tüm sanatçı arkadaşlarımızın vazifesi." derken
Işıl Yücesoy ise "Onunla aynı çağı paylaşmış
şarkılar söylemiş bir kadın olarak daha da onur
duyuyorum." dedi. İrem Derici de "Hem çok

büyük bir amaca hizmet ediyor bu akşam
hem de çok büyük bir ismi bir

kez daha anacağız"
sözleriyle dü-

şüncelerini
ifade

etti.
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Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 Tl
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 Tl 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 Tl 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 Tl
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 Tl 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

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

Çatalca 
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ
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SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Başarılı şarkıcı Cenk Eren, ustaların

şarkılarını yorumlamaya devam ediyor. Eren,

yeni proje albümü 'Selda Bağcan Şarkıları'nı

geçtiğimiz günlerde dinleyicileriyle buluşturdu.

Eren, “Bu albümün bendeki yeri çok ayrı” dedi
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YERi COK AYRI
D aha önce çıkardığı 'Tanju Okan Şarkıları, Ferdi Öz-

beğen Şarkıları' adlı proje albümleriyle tüm dik-
katleri üzerine çeken Cenk Eren, yeni proje

albümü 'Selda Bağcan Şarkıları'nı geçtiğimiz günlerde
dinleyicileriyle buluşturdu. 'Repertuvar' adını verdiği proje
albümlerine hız kesmeden devam eden Cenk Eren, şarkı-
ları usta sanatçı Selda Bağcan'la birlikte seçtiklerini dile
getirdi. Yapımcılığını ve prodüktörlüğünü Selda Bağcan'ın
üstlendiği albüm Majör Müzik'ten çıktı. Usta sanatçının en
sevilen 10 parçasına yer verilen albümde Bağcan ve Eren
'Gesi Bağları' şarkısında düet yaptı. Albümde yer alan şar-
kılar ise şöyle: Adaletin Bu Mu Dünya?, Gesi Bağları,
Çemberimde Gül Oya, Sivas Ellerinde Sazım Çalınır, Öyle
Bir Yerdeyim Ki, Tatlı Dillim Neredesin Sen?, Düşen Hep
Yerde Mi Kalır?, Mağusa Limanı, Beni Unutma, Ziller ve

İpler. Albümdeki şarkıların aranjerlerini Sarp Özdemiroğlu
ve Berk Eyüpoğulları yaptı. Mix'ler de Sarp Özdemiroğ-
lu'nun ellerinden çıkarken mastering'ler ise Çağlar Türk-
men'e ait.

Bağcan ile düet yapabildim

Yeni albümüyle ilgili düşüncelerini dile getiren Eren: “Ön-
ceki iki proje albümde hit şarkılarını seslendirdiğim iki
büyük sanatçı hayatta olmadıkları için düet yapmaktan
mahrum kalmıştım. Ama bu albümde Allah ömür ve sağ-
lık sıhhat versin sevgili Selda Bağcan ile düet yapabildim.
Bu albümün de bendeki yeri çok ayrı" dedi. İlk klibi 'Adale-
tin Bu Mu Dünya?' şarkısında karar kılan Eren, yönetmen
koltuğunu Kubilay Kasap'a emanet etti. Cem Bayoğlu'nun
çektiği albüm fotoğrafları oldukça beğenildi.

Hem göze 
hem kulaklara

hitap etti! 

Başarılı şarkıcı Nadide Sultan, yılbaşını
Afyon'da karşıladı. Yılbaşına sahnede giren
ünlü şarkıcı, May Thermal Resort & SPA
Hotel'de sevenleriyle bir araya geldi. Canlı
performansı dillere destan olan şarkıcının
sahnesi çok beğenildi. Aydan Aydın imzalı
gri elbisesiyle gözlere de hitap eden Nadide
Sultan, sahne öncesi basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. Şarkıcı, yeni yıl için
"Tüm dünyaya Allah kalbindeki güzel gün-
leri versin, geçen seneden çok daha güzel
bir yıl olsun, evlat isteyenlere evlat, sağlık
isteyenlere sağlık, para isteyenlere para,
harika bir ekonomi, harika bir Türkiye
olsun. Bol bereketli bir yıl olsun birbirimizi
çok sevelim" dedi.

Pop müziğin güçlü sesi Soner Arıca, yeni şarkısı 'Bambaşka'yı
çıkardı. Yılbaşı gecesi saatler 00.00'ı gösterdiğinde şarkısını

piyasaya süren Arıca, yeni şarkısının bestesini kendisi yaptı.
Düzenlemesini Miraç Kutlu'ya emanet eden Arıca, video

klibini ise Gökhan Özdemir'e bıraktı. Mix ve mastering'ini
Özgür Yurtoğlu'nun yaptığı 'Bambaşka'nın görüntü

yönetmenliğini Ferit Çetinkaya üstlendi. Saçlarını
Murat Bulut'a, makyajını ise Utku Agagil'e yaptıran

başarılı şarkıcının klibi oldukça beğenildi. Tanıtım
fotoğraflarını ise Metin Bakırkaya çekti.

'Bambaşka' şarkısı Arıca Müzik etiketiyle
yayınlandı.

‘BAMBAŞKA’
BİR SONER!

‘BAMBAŞKA’
BİR SONER!

‘BAMBAŞKA’
BİR SONER!

‘BAMBAŞKA’
BİR SONER!

‘BAMBAŞKA’
BİR SONER!

‘BAMBAŞKA’
BİR SONER!

‘BAMBAŞKA’
BİR SONER!

‘BAMBAŞKA’
BİR SONER!

‘BAMBAŞKA’
BİR SONER!

Darülaceze
için bağış

toplandı
Yılbaşı gecesi NTV'de yayınlanan özel 

programda ünlüler Darülaceze için bir araya 
geldi. Sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu'nun yaptığı 

gece Darülaceze için de sms'le bağış toplandı

Levent ve Mosso 

YIKTI GEÇTİ!Levent ve Mosso 

YIKTI GEÇTİ!Levent ve Mosso 

YIKTI GEÇTİ!Levent ve Mosso 

YIKTI GEÇTİ!Levent ve Mosso 

YIKTI GEÇTİ!Levent ve Mosso 

YIKTI GEÇTİ!Levent ve Mosso 

YIKTI GEÇTİ!Levent ve Mosso 

YIKTI GEÇTİ!
AhbAp platformunun kurucusu ve
vicdanıyla tanınan başarılı şarkıcı
haluk Levent, duru sesli Melek 
Mosso'yla beraber Kartal'daki İst
Marina AVM'de yer alan Jolly Joker
adlı mekanda sahne aldı. birlikte
şarkılar söyleyen ikiliye tüm mekan
hep bir ağızdan eşlik etti. Saat
21.00'da başlayan eğlence, gecenin
geç saatlerine kadar devam etti. 
Gecenin fotoğraflarını ise başarılı 
fotoğrafçı Nergis Dünya çekti. İkili
yılbaşını sahnede karşılamış oldu.

Levent ve Mosso 

YIKTI GEÇTİ!

Cenk 
Eren

Selda
Bağcan
Selda
Bağcan
Selda
Bağcan
Selda
Bağcan
Selda
Bağcan
Selda
Bağcan
Selda
Bağcan
Selda
Bağcan

Nadide
Sultan
Nadide
Sultan
Nadide
Sultan
Nadide
Sultan
Nadide
Sultan
Nadide
Sultan
Nadide
Sultan
Nadide
Sultan

Simge
Fıstıkoğlu

Soner
Arıca

Haluk 
Levent

Melek 
Mosso

Selda
Bağcan

Nadide
Sultan



I stanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki
duruşmaya, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4

aydan 4 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Ber-
rak Karaoğlu getirildi. Müşteki Şüheda Nur Eriş ile
Aile Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.
Müştekiyi 28 avukat temsil etti.

Olay anını hatırlamıyorum

Sanık Berrak Karaoğlu yazılı savunma sunarak
"Olay günü resim sergisinden keyifli ve alkollü ola-
rak çıkmıştım. Hatta bağıra bağıra gidiyordum.
Olay anını hatırlamıyorum. Hiç kimsenin yaşayışına
karşı şiddet göstermem mümkün değil. Mağdurun
başörtülü olması tesadüftür. 'Basit yaralama' suçun-
dan beraatime, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' 
suçundan ise davanın düşürülmesini talep ederim"
dedi.

Böyle bir şey ilk kez yaşadım

Müşteki Şüheda Nur Eriş ise olay günü evine gitti-
ğini, sanığın kendisini eliyle işaret ettiğini belirterek
"Sonra geldi, beni darp etti. Kulaklığım olduğu için
ne dediğini duyamadım. Ne yapıyorsun dediğimde
bana 'Bir şey yapmıyorum' dedi. Arkamdan gelen
beyefendi sanığa müdahale etti. O beyefendiyi de
darp etti. Hatta 'Kadına şiddet var, üzerime yürüyor-
lar' diyerek olayı provoke etti. Bu yüzden beyefendi
gitti. Görüntü itibariyle sokakta yürürken gerek ima-
lar, gerekse sözlü tacizlere çok maruz kalıyorum.
Ancak bu tarz ilk defa başıma geldi. Şikayetçiyim"
dedi.

5 kez yatarak tedavi gördü

Müşteki avukatları, sanığa ait akıl sağlığı raporu
varsa okunmasını buna göre beyanda bulunacakla-
rını belirttiler. Bunun üzerine hakim, Bakırköy Prof.
Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi'nden 25 Aralık tarihli
rapor geldiğini söyleyerek sanığın hastanede yapılan
gözlemi ve eski kayıtlarının incelendiği ifade edildi.
30 Ocak 2015'ten itibaren sanığın 5 kez yatarak te-
davi gördüğü, sosyal ve mesleki anlamda gerilediği,
bipolar bozukluk ve şizoafektif bozukluk görüldüğü-
nün saptandığını belirtti. Raporda sanığın olay günü
cezai sorumluluğunun olmadığı ve akıl hastalığına
özgü tedbirlerin uygulanması gerektiği belirtildi.
Müşteki avukatı Mustafa Doğan İnal, "Sanık sa-
vunmalarına bakıldığında, olay anında gayet siyasi,
politik öngörüleri olan ve gayet bilinçli yapmıştır.
Hastanenin raporunu kabul etmiyoruz, adli tıp ku-
rumundan rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Bir şey söylemeden saldırdı

Duruşmada, dinlenen görgü tanığı Bahri Biçer ise
sanığın, hiçbir şey söylemeden başörtülü müştekiye
saldırdığını, daha sonra da müdahale eden bir bey-
efendiye de saldırdığını belirtti. Sanık avukatı ise
müvekkilinin, sanığa karşı hiçbir söz söylemediğini
belirterek "Bu eylem başı açık bir kişiye karşı gerçek-
leşmiş olsaydı aynı şekilde mi yargılama olacaktı.
Halkı kin ve aşağılama suçunun oluşmadığını düşü-
nüyoruz. Olayda basit yaralama vardır. Rapora sı-
ğınmıyoruz. Ancak müvekkilin cezai ehliyeti
olmadığı açıktır” savunmasını yaptı. DHA
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(Devlet Hastanesi Arkası)

Emin Sinan Ma-
hallesi Yeniçeriler
Caddesi üzerin-

deki bir apartmanın dış ka-
pısına çıkan merdivenlerde
hareketsiz bir şekilde yatan
kişiyi görenler hemen polis
ve sağlık ekiplerine haber
verdi. Olay yerine gelen
sağlık ekipleri merdivende

battaniyeye sarılı şekilde
duran adamın hayatını kay-
bettiğini belirledi. Polislerin
olay yeri inceleme çalışma-
larının ardından cenaze Adli
Tıp Kurumu morguna kaldı-
rıldı. Üzerinden kimlik çık-
mayan kişinin kesin ölüm
nedeni otopsiden sonra
belli olacak. DHA

Başörtülü Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla 
gözaltına alınarak tutuklanan Berrak Karaoğlu hakim
karşısına çıktı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi'nde gözlem altında tutulan sanık Berrak 
Karaoğlu'nun daha önce beş kez yatarak tedavi gördüğü
ve olay anında akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi

Fatih’te kimliği tam 
olarak tespit edilemeyen

ancak adının İbrahim
olduğu öğrenilen bir kişi

kaldırımda donarak öldü.
Merdivenlerde battaniyeye

sarılı şekildeki bulunan
ceset Adli Tıp Kurumu

morguna kaldırıldı

KALDIRIMDA DONARAK ÖLDÜ

Birinden kurtuldu ama!
Beşiktaş'ta trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye
çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda yola
fırlayan kadın aynı istikametteki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Olay, Beşiktaş, Deniz
Müzesi önünde mey-
dana geldi. Edinilen

bilgiye göre, sabah saat 07.00 sı-
ralarında Rabia Çukur, cadde
üzerinde bulunan trafik ışıkların-
dan karşıdan karşıya geçmek is-
tedi. Otomobiller için trafik
ışıklarının yeşil yandığı sırada yola
atladığı iddia edilen kadına önce
otomobil çarptı. Çarpmanın şid-
detiyle yola fırlayan kadın aynı is-
tikamette seyir halinde olan bir
minibüsün altında kalarak yakla-
şık 50 metre sürüklendi. Bir kadı-
nın minibüsün altında kaldığını
gören vatandaşlar durumu itfaiye
ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen
sağlık ekipleri yaptıkları kontrol-
lerde 57 yaşındaki Rabia Çu-
kur'un hayatını kaybettiğini tespit
etti. Bunun üzerine trafik ekipleri
olay yerine güvenlik şeridi çekerek
incelemelerde bulundu.

Sürücüler karakola
götürüldü

Trafik kazasına karışan otomobil
ve minibüs sürücüsü ise ifadeleri
alınmak üzere karakola götü-
rüldü. Sürücülerden birinin kaza
sonrasında yaşadığı şok nedeniyle
gözyaşlarını tutamayarak ağladığı
görüldü. Kazada hayatını kaybe-
den Rabia Çukur'un Milli Saray-
lar İdaresi Başkanlığında çalıştığı
öğrenildi. DHA

Metruk bina 
alev alev yandı
Fatih'te 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

Yangın hemen yanındaki metruk eve de 
sirayet etti. Yan binanın üst katında 
bulunan ve dumandan etkilenen bir 
kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

yangın, saat 14.00 Fatih'te, Hırka-i
Şerif Mahallesi Yenibahçe sokakta bulu-
nan 2 katlı metruk binada çıktı. Alevlerin

yükseldiği yangın, bitişikteki tek katlı eve de sirayet
etti. Yangını gören çevredekilerin durumu bildirme-
siyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Bayrampaşa ve Fatih itfaiye ekipleri, yangın
sırasında yan binanın en üst katında yaşayan ve du-
mandan etkilenen Halime Mangaoğlu'nu itfaiye
merdiveni yardımıyla sepetle aşağıya indirdi. Tedavi
altına alınan Mangaoğlu'nun sağlık durumu iyi ol-
duğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, birbirine bitişik ve 3
ay önce belediye tarafından mühürlenerek boşaltıl-
dığı öğrenilen biri iki katlı diğeri ise tek katlı olan
metruk evlerdeki yangını söndürdü. Yanan evlerde
kimsenin olmadığı ve bir süredir depo olarak kulla-
nıldığı öğrenildi.

Elektriğini biz kesmiştik

İtfaiye ekiplerince kurtarılan Halime Mangaoğ-
lu'nun oğlu Halil İbrahim Mangaoğlu "Burayı 
belediye bir kaç ay önce mühürlemişti, içerisinde
yaşayanlar çıkmıştı. Ön tarafı kullanılıyordu, mal-
ları vardı ne oldu bilmiyorum. Elektriğini biz kes-
miştik 1 ay önce. Rant için çıkartıldığından
şüpheleniyoruz" diye konuştu. DHA

Kampüse 
girmelerine 
izin verilmedi

beyazıt Meydanı'nda
eylem yapan grup, İs-
tanbul Üniversitesi

kampüsüne girmek isteyince
polis müdahale etti. İstanbul
Üniversitesi'nde yemekhaneler-
den kahvaltıların kaldırılmasına
ve indirimli öğün sayısının bire
düşürülmesine karşı protestolar
bir süredir devam ediyor. Bugün
de fakültelerde toplanan öğrenci-
ler yürüyüş yaptı. Eylemlere dışa-
rıdan geldiği öne sürülen grup da
destek vermek istedi. Kampüsün
Beyazıt'taki ana giriş kapısı
önünde toplanan gruba özel gü-
venlikçiler kapıyı açmadı. Rektör-
lüğü dilekçe vermek istediğini
belirten grup kapıyı salladı. Poli-
sin dağılın uyarısına rağmen
grup eylemlerine devam etti.
Polis, müdahale etti. Müdahale
edilen öğrencilerden gözaltına
alınan olmadığı öğrenildi. DHA

Yürekleri 
ağza getirdi

Sultanbeyli'De iki
aracın arasında kalan
kişinin yaralandığı kaza

güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün öğle saatlerinde Sultan-
beyli, Abdurahmangazi Mahallesi
Fatih Bulvarı'nda meydana geldi.
Oto çekicisi bir otomobile çarptı.
Otomobil çarpmanın etkisiyle
savruldu. Savrulan araç yolun
karşısına geçmeye çalışan bir ki-
şiyle park halindeki otomobile
çarptı. İki otomobilin arasına sıkı-
şan kişi yaralandı. Kaza anı bir iş-
yerinin güvenlik kamerasına
yansıdı. İki aracın arasında sıkışı-
rak yaralanan kişinin durumunun
iyi olduğu öğrenildi. DHA

Kamyoncular TEM’i kapattı
Dijital takograf uygulamasını
protesto eden bir grup nakliyeci
TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkii

Ankara istikametini trafiğe kapattı. TEM 
Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkiinde kamyonla-
rıyla toplanan bir grup nakliyeci, Ankara 
istikametinde yolu kapattı. Ankara istikame-
tinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar 
üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler korna çalan nakliyecileri ikna ederek
kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Otoyolda
oluşan uzun araç kuyruğu, yolun açılmasın-
dan sonra normale döndü. Yeterli park 
alanlarının bulunmaması ve dijital takograf
zorunluluğunu protesto ettiklerini belirten
nakliyeciler yetkililerden çözüm yolu bulun-
masını istedi. DHA

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

TRAKyA HALKININ 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

AKLI DENGESI yoK!

Otoyolda oluşan
uzun araç kuyruğu,
yolun açılmasından

sonra normale
döndü.
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H elâlmiş, harammış, yasadışıymış, ah-
lâkdışıymış, vicdan yoksunluğuymuş,
kul hakkıymış, alçaklıkmış, namus-

suzlukmuş…
Onlara göre bütün moral ve manevî değer-

ler önemini o denli yitirmiş olabilir ki bunların
hiç birini de önemsememiş, umursamamış,
kafaya takmamış olabilirler. Yeter ki para
gelsin düşüncesiyle sınırsız derecede pişkin,
yüzsüz, arsız olabilirler. Rezil olmak, sefil
olmak, şerefi, namusu iki paralık olmak,
utandırıcı bakışlara maruz kalmak, hatta yü-
züne tükürülmek de umurlarında olmayabilir.
Dahası;
“Selâm verdim, rüşvet değildur deyu almadılar,”
Bastım küfrü ana avrat, 

dikkate bile almadılar,
Nevrim döndü, beynim zonkladı, 
attı tepemin tası
Tükürdüm yüzlerine, ,
gökten yağmur sandılar. 

dedirtecek kadar da ileri gitmiş olabilirler
ve bunun bir açıklaması da olabilir. O da her-
halde karakterle ilgilidir.

Erdem sahibi bir kişi nasıl olur da aldığı
veya verdiği rüşvetin, oluşturduğu yolsuzlu-
ğun, devleti soymasının veya yüz kızartıcı
diğer işlerinin bir gün ortaya çıkması hâlinde
eşinin, çocuklarının ve torunlarının toplum
içinde ne denli güç durumda kalabileceklerini
düşünmez?

Tamam; internetin, daha sonra da sosyal

medyanın ortaya çıktığı gün-
lere dek yapılanlar sadece gazete arşivlerinde
kalıyordu, dolayısıyla da oradan cesaret ala-
rak belki rahat hareket edebilirlerdi. Ama
artık her şey fotoğrafıyla, videosuyla, yazısıyla
ve hem de ebediyen her çocuğun, her eşin, her
torunun, her torunun torununun bir tık
önünde olmayacak mı?  

Kaldı ki daha şimdiden ne bilmeyen kalı-
yor, ne duymayan. Bu sefilliği maddeye tutsak
olmak, paranın kölesi olmakla açıklamak ne
kadar yeterli olur, bilemiyorum.

Kendisi aldığı rüşveti de, yaptığı yolsuzluğu

da, vurgunu da, soygunu da doğal karşılayan
bir ahlâk yapısına sahip olabilir. Ama toplum
için böyle olmadığını bilmemesi düşünülemez.
Bunu da kafaya takmayabilir  ya diğer 
yakınları?  

En azından çocuğun ya da torunun okul ar-
kadaşlarından göreceği tepki? “Senin baban
(ya da deden) hırsızmış” demelerini?

Aile bireyleri sokağa çıktıklarında, insan
içine karıştıklarında ayıplayıcı, utandırıcı,
kahredici bakışlara maruz kalmayacaklar
mı? En azından böyle bir olasılık hem de her
zaman yok mu?

Özellikle son yıllarda bu işler öylesine azıya
almış durumda ki sıradanlaşmış, kanıksanır
olmuştur. Nitekim “Çalıyorlar ama çalışıyor-
lar,” yaklaşımının ortaya koyduğu hakikat
budur.

"Eğer rüşvet ve yolsuzluk baba, oğul, eş,

damat işbirliği hâline dahi dönüşebilmişse
başka ne beklersiniz?" diye soracağım ama
sormuyorum. Yara o denli derin ki ancak sos-
yal bilimciler yanıtlayabilir diyeceğim ama
onu da demiyorum. Çünkü onların da yanıtla-
yabileceğini sanmıyorum. 

Bütün bunları konuşurken rüşvet verenin
de, kendi çıkarları uğruna kamu’nun menfa-
atlerini çiğneyenlerin de bu kepazilikte ki pa-
yını ve onursuzluğunu da tıpkı cinayeti
azmettiren ve işleyenin oluşturduğu bir orga-
nizasyon olduğunu  unutmamak gerekir. 

Abdurrahim Karakoç
“Bu kirli düzenin düzenbazları Azrail’e

bile rüşvet vermeyi denerler.
Ölünce de bu kez cennete rüşvetle girmeyi

denerler.” Derken ne de haklıymış….
VESSELAMA

Rüşvetin yansımaları…

D enetim ve uyarılara rağmen
kaçak hafriyat ve moloz dö-
kümleri devam ediyor. Tuz-

la'ya bağlı Tepeören Mahallesi'nde
kaçak dökümler çevre sakinlerinin
tepkisine neden oldu. Zabıta da kaçak
döküm yapan hafriyat kamyonları ne-
deniyle zor anlar yaşıyor. Bir kam-
yonla zabıta ekiplerinin yoluna
hafriyat dökülmesi kameraya yansıdı.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda
hafriyat kamyonunun ara yola girdi-
ğini gören Anadolu Yakası zabıta
ekipleri aracı takibe aldı. Takip sıra-
sında kamyonun yola molozları dök-
mesi üzerine harekete geçen zabıta,
kamyonun önüne geçmeye çalıştı.
Ancak durumun farkına varan kam-
yon sürücüsü damperi açık şekilde
kaçmaya başladı. Yaşanan kovalama-

canın ardından kamyon sürücüsü
izini kaybettirdi. Kamyon sürücüsü-
nün yakalanması için durum polis
ekiplerine bildirildi. Sürücünün hafri-
yatı yola döküp kaçması zabıta tara-
fından görüntülendi.

Ormana döküyorlar

Tuzla'ya bağlı Tepeören Mahalle-
si'nde yaşayan Yahya Coşkun, "Res-
men yola dökmüş. Ama ormanın
içine daha çok döküyorlar. Bunu gece
yapıyorlar. Genelde inşaat atığı çok
dökülüyor. Bir ihbar bulunmuyoruz,
ne yapacaksın ki? Ama gözümle or-
manda döküldüğünü çok gördüm.
Ben avcıyım. Ormanda gezdiğim için
birkaç sefer rastladım. Bence denetim
yeterli değil. Mesela gündüz ava gidi-
yorum. Gittiğim bölgede cumartesi

bir şey yokken pazar günü gittiğimde
inşaat atığı dolu oluyor" şeklinde 
konuştu.

Denetim çok yetersiz

Tepeören'de yaşayan Abdullah Çam,
"Kaçak döküyorlar. Ekip gelince dam-
peri kaldırıp kaçıyorlar. Sağa sola, her
tarafa döküm var. Denetim çok yeter-
siz. Yetersiz olduğu için bunlar olu-
yor. Denetim sıkı olsa dökemez"
ifadelerini kullandı. İstanbul'da 14
resmi hafriyat döküm sahası bulunu-
yor. Ayrıca hafriyat toprağı taşıyan

kamyonlarda GPS sistemi bulunuyor.
GPS sistemi bulunan kamyon sayısı 8
bin 900. Döküm için para vermek is-
temeyenler, tüm uyarılara rağmen
kaçak döküm yapmaya devam ediyor.
Tuzla'da Orhanlı Gişeleri'ne yakın bir
yerde yol kenarına kaçak şekilde dö-
külen hafriyat ve moloz da dikkat çe-
kiyor. Sadece hafriyat ve moloz değil
yol kenarlarında plastik atıkları gör-
mek de mümkün. Çevre sakinleri
kaçak dökümlerin özellikle gece saat-
lerinde yapıldığını ve denetimlerin ar-
tırılması gerektiğini söylediler. DHA

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Tuzla’da kaçak 
döküm dehşeti!
Tuzla'da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının
önüne geçilemiyor. Zabıtanın takip ettiği bir hafriyat
kamyonunun yolun ortasına molozları dökerek 
kaçması da kameraya yansıdı. Damperi açık şekilde
kaçan plakasız kamyonun sürücüsü izini kaybettirirken,
çevre sakinleri denetimlerin artırılmasını istedi

Bahartürk yayına başlıyor
Türkiye'yi oynatan kanal olarak bilinen Bahatürk yeni yılın ilk haftası Ankara stüdyolarıyla canlı yayınlarına başlıyor

bahartürK'ün DJ'lerinden Gönül Dostu
Gökhan yeni yayınla alakalı olarak, "Uzun yıl-
lar boyu medya ve medyacılık anlayışı içinde

yer alan emellerimiz, her şeyden önce inanmakla başladı
ve hemen arkasına her gün daha fazla büyüyen bir aşkla
devam etti. Ülkemiz genelinde, İç Anadolu müziğinin,
tarzının; gelişimi ve büyümesi aşamasında içinde olmak-
tan onur duydum ve her zaman onur duyacağım. Son
günlerde tatlı bir telâşımız, güzel bir heyecanımız var.
Türkiye'de müzik, eğlence alanında, televizyonculuk sek-
töründe ciddi bir boşluk olduğunu biliyoruz. Bu yüzden
tecrübelerimize dayanarak önümüzdeki günlerde yeni-
den ekranlarda olacağımızın müjdesini siz değerli dostla-
rıma şimdiden duyurmak istedim" açıkalmasını yaptı. 

Kimseye borcumuz yok

"Sevgili dostlar, başta medyacılığın anlamını, önemini ve
kıymetini bilerek istikrarlı bir şekilde yürüdüğümüz bu
yolda hamdolsun Rabbim bizlere önemli bir oluşum
nasip etti" diyen Gönül Dostu Gökhan, "Yaklaşık 8 aydır
çok ciddi anlamda mücadele verdiğimiz nam-ı değer
Seymen Tv, Bahar Türk adıyla, önümüzdeki ayın 2 haf-
tası itibariyle yayın hayatına yepyeni bir solukla başlıyor.
Fakat üzülerek belirtmek isterim ki en başta bizim bu

mücadelemizi görmeyen insanlarımızın maalesef hakkı-
mızda ortaya attığı asılsız iddialar, haksız söylemler var.
Seymen Tv battı, milyonlarca borcu var gibi dedikodular
geliyor kulağımıza. Sevgili dostlar, bu asılsız iddialara,
haksız söylemlere itibar etmemenizi önemle temenni
ederim. Çünkü sizlere açıkça itiraf edebilirim ki Seymen
TV, Bahartürk televizyon kanalının pıyasaya hiçbir borcu
yok; Hiç kimseyle alacak verecek davası yoktur" ifadele-
rini kullandı. 

Şu anda kadromuz yok

Şuan çalışan kadrolarının olmadığını dile getiren Gönül
Dostu Gökhan, "Ülkemizin bazı şehirlerinde kendilerini
Seymen TV’nin Bahar Türk’ün menajeriyim diye tanıtıp;
sanatçılara, 'Sizi Seymen TV’de, Bahar Türk’te televiz-
yon programlarına çıkarırım' deyip yine sanatçılardan
para talebinde bulunan şahıslara itibar etmeyiniz. Tekrar
belirtmek isterim sevgili dostlar; şu anda kanalımızda
herhangi bir kadromuz veya herhangi bir kadro ile çalış-
malarımız yoktur. Fakat değerlendirmede olduğumuz
teklifler var. Önümüzdeki hafta itibariyle kanalımızda ça-
lışacak kadromuzu, menajerlerimizi, sanatçılarımızı ala-
nında uzman kişilerce en iyi şekilde seçip sizlerleleyiz"
diye konuştu. 

Süreyya’ya 
özel bir sergi

Küçükçekmece Belediyesi, Cemal Süreyya’nın aramızdan
ayrılışının 30’uncu yılında, kendi çizimlerinin ve çağdaş
sanatçıların yorumlarının bulunduğu özel bir sergi ile
anacak. Cemal Süreya’ nın kız kardeşi ve yeğenleri de 
ilk kez bir anma etkinliğine katılacak 

KüçüKçeKmece Be-
lediyesi, Türk şiirinin
önemli isimlerinden

Cemal Süreya’yı aramızdan ayrı-
lışının otuzuncu yılında özel bir
etkinlikle anacak. Cemal Süreya’
nın, ilk kez sanatseverlerle bulu-
şacak el çizimlerinin yer aldığı
sergi, Atakent Kültür ve Sanat
Merkezi’nde, Küçükçekmeceliler
ile buluşacak. Günümüz sanatçı-
larından 40 önemli ismin, Cemal
Süreya’yı, yaşamı ve eserleri üze-
rinden ele aldığı sergi, 8 Ocak’ta
kapılarını açacak. Ayrıca, açılış
akşamı Babazula’nın kurucusu
Murat Ertel, Esma Ertel ve
şair,yazar,oyuncu Orhan Alkaya
da ortak performansları ile 
Süreya’nın şiirlerini müzikle
buluşturacak.

9 Şubat'a kadar açık

40 sanatçının, fotoğraf, resim,
video, enstalasyon ve seramik
çalışmaları ile Cemal Süreya'nın
el çizimlerinin yer aldığı ‘Hayat
Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Sü-
reya’yı Anlamak’ isimli sergi,
Atakent Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde 9 Şubat tarihine kadar zi-
yaret edilebilecek. Sergide,
alanlarında uzman 40 sanatçı,
Ara Güler, Bahar Oganer, Cemil
Ergün, Çağdaş Erçelik, Deniz
Gökduman, Devabil Kara, Dev-
rim Erbil, Fırat Bingöl,  Fırat Ne-

ziroğlu, Görkem Dikel, Güneş
Acur, Halime Türkyılmaz, Hülya
Sözer, Hüseyin Işık, Hüseyin
Rüstemoğlu, İpek Şenel, Meh-
met Kavukçu, Nazan Azeri, Ne-
zihe Bilen Ateş, Reşat Başar,
Selahattin Yıldırım, Zafer Erkan,
Ragıp Basmazölmez, Balkan
Naci İslimyeli, Turgay Kantürk,
Serdal Kesgin, Raziye Kubat,
Şevket Sönmez, Nevhiz Tanyeli,
İpek Tekil, Metin Üstündağ,
eserleriyle yer alacak.

Bakımın boyutu genişledi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), kültür varlıklarının temiz-
lik ve bakım işlerinde yeni uygu-

lama başlattı. Daha önce 39 tarihi ve
turistik caminin temizlik ve bakım işleri ya-
pılırken, 1 Ocak’tan itibaren tarihi önemdeki
türbe, hazire, çeşme, anıt ve heykeller de bu
kapsama alındı. Kültür Varlıkları Daire Baş-
kanlığı, çalışmalarla ilgili 257 personel alımı
yaptı.

257 personel alındı

İBB, teknik ve yardımcı personellerden olu-
şacak mobil ekiplerle kent genelinde kültür
varlıklarına yönelik şikâyet, talep ve ihtiyaç-
ları giderecek. Bu kapsamda 195 cami te-

mizlik personeli ile birlikte 25 restorasyon
işçisi ve usta, 12 restoratör ile 25 mimar ve
mühendis teknik personel istihdamına gi-
dildi. Personel alımlarının İBB’nin iştiraki
olan Boğaziçi Yönetim A.Ş. ile 696 sayılı
KHK kapsamında personel temini doğru-
dan hizmet alımı sözleşmesi kapsamında
kariyer.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılan
başvurularla karşılandığı belirtildi.

İddialar doğru değil

Yeni uygulama hakkında açıklama yapan
İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB’nin bazı
camilerin bakım ve temizliğinden çekildiği
iddiaları doğru değildir. Geçtiğimiz yıllarda
yürütülen; Tarihi ve Turistik Öneme Haiz

Camilerin (39 adet) temizliğiyle sınırlı uygu-
lama Kültür Varlıkları Daire Başkanlığınca
farklı bir anlayışla yeniden ele alınmıştır. Ta-
rihi öneme haiz camiler, tarihi türbe, hazire,
çeşmeler önleyici koruma kapsamında genel
temizliği, basit bakım ve onarımları bütün-
cül şekilde yürütülecektir. Tarihi ve turistik
öneme haiz camilerin temizliği de restoras-
yon sürecinin bir parçası olarak değerlendi-
rilmektedir. Bu yeni çalışmayla eserlerimizin
sürdürülebilir bir şekilde korunması ve yaşa-
tılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 195
cami temizlik personeli ile birlikte 25 resto-
rasyon işçisi ve usta, 12 restoratör ile 25
mimar ve mühendis teknik personel görev
yapacaktır" açıklamasını yaptı.  DHA

Gönül Dostu Gökhan

Tepeören Mahallesi'nde yaşayan Yahya Coşkun, "Resmen yola
dökmüş. Ama ormanın içine daha çok döküyorlar. Bunu gece
yapıyorlar. Genelde inşaat atığı çok dökülüyor” diye konuştu. 
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılının ilk, ilçe belediyelerini ziyaretinin 17’ncisini Büyükçekmece
Belediyesi’ne gerçekleştirdi. Büyükçekmece'de de Kanal İstanbul'u eleştiren İmamoğlu, “Biz, emanete ihanet
etmek istemiyoruz” dedi. Hasan Akgün ise “Ekrem başkanım bilir sizler de bilin; çeyrek asırdan sonra bu 
belediyeye bir Büyükşehir Belediye Başkanı derdiniz ve sorununuz nedir diye soruyor” açıklamasını yaptı

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılı-
nın ilk mesai gününe, Ambarlı İleri Bi-

yolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde
incelemelerde bulunarak başladı. Saha ge-
zisi öncesinde İSKİ Genel Müdürü Raif
Mermutlu’dan tesislerle ilgili sunum alan
İmamoğlu’na Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Avcılar Belediye
Başkanı Turan Hançerli ve İBB üst yöne-
timi eşlik etti. İmamoğlu, sunumun ardın-
dan 2012 yılında hizmete alınan, günlük
arıtma kapasitesi 400.000 m3 olan Arna-
vutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü ve
Esenyurt ilçelerinde yaklaşık 1 milyon 600
bin kişilik atık sularını arıtan tesiste incele-
melerde bulundu. Tesis etrafındaki yeşil ala-
nın yetersiz olduğunu belirten İmamoğlu,
yeni ağaç dikimlerinin gerçekleştirilmesini
istedi. 

İletişim halinde olacağız

İmamoğlu, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu
Arıtma Tesisi’ndeki incelemelerinin ardın-
dan Büyükçekmece Belediyesi’ne geçti. İlçe
belediyelerine yaptığı ortak masa ziyaretleri-
nin 17’ncisini Büyükçekmece’ye gerçekleşti-
ren İmamoğlu, Başkan Hasan Akgün
tarafından karşılandı. Akgün’ün makam
odasında yaptığı ziyareti değerlendiren
İmamoğlu, “Umarım 2020 yılı hem çok ça-
lışacağımız hem de çalışmalarımızın karşılı-
ğını alacağımız bir yıl olsun” dedi.
İstanbul’un çok önemli konuları olduğunu
belirten İmamoğlu, “Bu konulara her tema-
sımızın ülkemize çok fayda vereceğini bili-
yoruz. Bunun yolu ortak akıl ve
deneyimden geçer. Bu ortak aklın da en de-
ğerli paydaşları, bu şehrin 39 belediye baş-
kanıdır. Hiç birisini birbirinden
ayrılmaksızın, bir arada çalışma kültürüyle
iş üretmeyi önemsiyoruz ve bu konuda çok
ciddi adımlar attık. İlçelerimizi gezerek bri-
fingler aldık. Ayrıca bölge çalışma masaları
kurduk. Onlar da bu ay toplantılarına başlı-
yorlar. Günleri planlandı. Dolayısıyla sü-
rekli iletişim halinde olacağız. Partisiymiş,
şuymuş buymuş, böyle bir şey yok. İstanbul
için seçilmiş herkes bizim başımızın üs-
tünde yeri vardır” şeklinde konuştu. 

Her yer için adalet

Bir arada iş üretme konusunda ısrarcı ola-
caklarını vurgulayan İmamoğlu, “İlçe top-
lantılarımıza bugün Büyükçekmece ile
devam ediyoruz. Hem İstanbul’un hem
Türkiye’nin deneyimli başkanlarından birisi
olan Hasan Akgün Başkan’ımızı ziyaret
ediyoruz. Bugün kendileriyle Büyükçekme-
ce’yi uzun uzun konuşacağız. Uzun yıllardır
Büyükşehir Belediyesi ile her ne kadar iyi di-
yaloglar kurmuş olsa da eksik kalan tarafla-
rını da ben de komşu ilçe olarak biliyorum.
Hem bunların telafisi hem de önümüzdeki
yıllara dönük neler yapabilirizi hızlıca ko-

nuşmak ve planlamak niyetindeyiz. Yani
son aldığımı raporlarda örneğin Büyükçek-
mece, Büyükşehir Belediyesi’nin başlayıp,
bitirdiği proje icmalinde hemen hemen hiç
yok hanesinde duruyordu. Bu tabi iyi bir
şey değil. Biz bu adaleti, şehrin her nokta-
sına yaymak istiyoruz. Onun için burada-
yız. Hem deneyiminden faydalanacağız
hem de Büyükçekmece’yi uzun uzun konu-
şacağız” ifadelerini kullandı. 

Allah yolunu açık etsin

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün de Ekrem İmamoğlu’nu ağırlamak-
tan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Zor
bir 2019’u geride bıraktık. Zor ama önce-
likle Türk siyasi tarihine yerel demokrasi
açısından baktığımız zaman ders alınacak
bir 2019’u geride bıraktık. 2020 yılında çok
yoğun ve ara vermeksizin çalışmak zorun-
dayız. Öncelikle İstanbul’un en büyük şansı
çok dinamik, insanları seven, entelektüel bir
Büyükşehir Belediye Başkanı’na sahip ol-
masıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun İstan-
bul’da çok önemli işler yapacağına
inancımız tamdır. Allah yolunu açık etsin.
Gücümüz, imkanlarımız neyse sonuna
kadar yanında, arkasında olmaya bütün za-
manlar içerisinde devam edeceğiz. Ekrem
başkanım bilir sizler de bilin; çeyrek asırdan
sonra bu belediyeye bir Büyükşehir Belediye
Başkanı derdiniz ve sorununuz nedir diye
soruyor. Bu sadece bizim değil İstanbul’da
iktidar partisinin dışında birçok belediye ol-
muştur o belediyeler de dahil olmak üzere
ilk defa bir Büyükşehir Belediye Başkanı
kapı kapı gezerek 39 ilçe belediye başkanını

tek tek en güçlü ekibiyle beraber dinliyor. Bu
da yerel demokrasi tarihi açısından da İs-
tanbul kayıtlarına düşen önemli bir nottur.
2020’nin ilk çalışma gününde sayın Ekrem
İmamoğlu Başkanımla birlikte çalışmaya
Büyükçekmece’de başlamış olmaktan do-
layı tekrar teşekkür ediyorum. Bu bize şans,
uğur getirecektir" diye konuştu. 

Her şeyi teker teker anlattı

Konuşmaların ardından, Büyükçekme-
ce’nin sorunlarının ele alındığı sunumun
yapılacağı salona geçildi. Sunumda, İma-
moğlu ile birlikte İBB üst yönetimi de hazır
bulundu. Sunumun ardından İmamoğlu ve
Akgün, Celaliye Meydanı Cumhuriyet Kı-
raathanesi’nde imar sorunu yaşayan vatan-
daşlarla buluştu. 2020’nin ilk mesai gününü
Büyükçekmece Belediyesi’ne ayırdıklarını
belirten İmamoğlu, “Başkanımız bize, Bü-
yükçekmece’nin bütün sorunlarını, istekle-
rini, daha önce Büyükşehir Belediyesi
tarafından yıllardır yapamadığı aksatılan
her şeyi teker teker anlattı. Celaliye’nin özel
bir noktası var bizim için. Kumburgaz Ka-
miloba, Türkoba, Tepecik…Hepsini konuş-
tuk. Plan sorunu, gerçekten insanların
gerçekten canını acıtıyor. Yıllardır bu prob-
lemin insanları yorduğunu söyledi başkanı-
mız. Biz de arkadaşlarımıza talimat verdik
ve çok hızlı bir şekilde sürece eğilecekler.
Gerçekten sahilimiz çok güzel. Sahile ayrı
bir önem vermek istiyoruz. Bu konudan en-
dişeniz olmasın. Burada oturan insanların
mezarlıkla ilgili sorunundan bahsetti. 
O konuya da hassas bir şekilde eğileceğiz”
dedi. 

HALKIN AVUKATI

Mustafa DOLU

Kanal manal hepsi martaval

G ünümüzden 9 yıl önce, “Çılgın Proje” olarak
2011 yılında açıklanan Kanal İstanbul Projesi’nin
ülkemiz gündeminden düşmek bilmiyor. Cumhur-

başkanının “Hayalim”, İstanbul Belediye Başkanının 
“Cinayet” dedikleri bu projenin tartışması alabildiğine
sürüyor.

İşin garip tarafı konuyu bilenler değil de, televizyon-
larda birilerine yaranmak isteyen, kendilerini gazeteci,
araştırmacı, akademisyen ve kim olduğu, o tartışmalara
hangi özelliği itibarı ile çağrılan kişiler tarafından 
tartışılıp duruyor.

Sonrasında da eminim yaranmak istedikleri kişi veya
kesime, “Bak gördün dinledin mi? Kanalın olması ya da
olmaması gerektiğini, nasılda savundum” dediklerini
duyar gibiyim.

Evet, Kanal İstanbul Projesi tartışılmalıdır ama böyle
bilgisi olmayan TV. Yayınlarında internet üzerinden aldık-
ları bilgileri okuyanlar yukarıda belirttiğim kişiler tarafın-
dan olmamalıdır. Televizyonlar da bu tür kişileri oraya
toplayıp boşu boşuna laga, loğa yaptırmamalıdır.

Kim tartışmalı?
Öncelikle bu konuyu anlayan ve fikri olan her iki taraf-

tan kişiler bir araya gelmelidir. Bunlar ekonomistler, çev-
reciler, tarım kesimi temsilcileri, Su ve deniz bilimcileri,
doğa bilimcileri olmalı. Bu grubu oluşturan temsilciler ise
tam olarak bilgi ve birikimlerini yine birilerine yaranmak
ve iddialarını devam ettirmek için değil ülke ve halk men-
faatine uygun olarak görüşlerini ortaya koyduktan sonra
bir karara varmalıdırlar.

Göründüğü ve bakıldığında bu projenin maliyetini ülke-
miz bütçesi karşılayamadığı için, Yap İşlet Devret modeli
aranmaya başlanmıştır.

Bilinmelidir ki, ülkemizde yap işlet devret modeli ile ya-
pılan tüm yatırımlar emsallerinden kat be kat ücretlendi-
rilmiştir. Dolayısıyla halkımız bu yolla yük altına
sokulmuştur.

Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçiş fiyatı diğer iki
köprünün fiyatının en az 10 katı kadardır. Osman Gazi
Köprüsü’nün fiyatı nedeniyle çok acil durumlar haricinde
neredeyse kullanan çok azdır. Bilindiği gibi geçilsin ya da
geçilmesin devletimizin verdiği garantili geçiş sayısı belli
olduğu için vatandaşın vergilerinden toplanan para ile üc-
retler ödenmektedir. İstanbul-İzmir kara yolu bunun
başka bir örneğidir.

İstanbul boğazından geçen gemi sayısı her yıl önemli
miktarda azaldığına göre, bu gün bile başlansa en erken
2030 yılında bitecek bu kanala ne kadar gemi geçeceği
garantisi verilecektir?

Proje, hayal mi, İstanbul için cinayet mi? Sorularına
cevap bulmak için, “Halka soralım” deniliyor. Ak Parti
Gurup Başkanı Naci Bostancı,  partilerinin, “Yaratandan
dolayı yaratılanı severiz” sözlerini unutarak, “Büyük pro-
jeleri halka soralım diye bir eylem olmaz. Öyle bir günde-
mimiz yoktur. Hükümetler yapar hesabını da halka verir.
Bu proje ile İstanbul halkının da endişeli olduğu kanaa-
tinde değilim” diyor.

Öte yandan Artıbir Şirketi bu durumu halka sormuş ve
şu sonuçlar alınmıştır. Ankete katılanların yüzde72.4’ü
Kanal İstanbul’un yapılmasına karşı çıkarken, yüzde
21.2’si evet demiş. Ankete katılanların yüzde 6.4’ ü ise
konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirtmiş.

“Büyük projelerde halka sorulmaz” diyenler bu du-
rumu değerlendirmelidir.

Kanal İstanbul ile ilgili olarak yayınlanan Simülasyon-
lara bakıldığında o kadar ilginç şeyler görünüyor ki, hay-
ran kalmamak elde değil. Sanki kanal bir ova içine
yapılmış ya da deniz kenarında alabildiğine geniş bir arazi
üzerinde ülkemizde mimarisine hiç rastlamadığımız bina-
lar, parklar, eğlence mekanları, marinalarla dolu. Konu-
nun bir ilginç yanı ise bu simülasyonun Arap
televizyonlarında yayınlanması ve o muhteşem görünüşün
pazarlanması dikkat çekiyor.

Bu nedenle olsa gerek ki, Tapu Kadastro Genel Müdür-
lüğü İBB ve diğer ilçe Belediyelerinin İstanbul sınırları
içerisinde bulunan gayrimenkul bilgilerine ulaşılmasını kı-
sıtlaması Arap şirketlerinin bu bölgelerde arazi edindiği
anlamına gelmiyor mu?

Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği yaptığı açıkla-
mada, günümüzde gemilerin eni 32 metreden 48 metreye,
boyları ise 150 metreden 300 metreye kadardır. Gemile-
rin su altında kalan kısmı (Draft) için bu projede belirtilen
derinliğin yeterli olmadığının kesin olduğunu belirtiyorlar.
Ayrıca Karadeniz den Marmara’ya olan akıntının boğazda
3-4 knot olduğu şiddetli poyraz da ise 7-8 knot7a çıktığı
belirtilirken bu durum kanalda yapısı gereği en az 10 knot
olacağı belirtilmektedir. Bir knot’un 1853 metre olduğu
göz önüne alınırsa bu hızda akan bir kanalda bu büyük to-
najlı gemilerin idaresinin çok zor olduğu da belirtilmekte-
dir. Bu durum dikkate alınır ya da alınmaz. Onu
değerlendirecek olan proje müelliflerinindir.

Öte yandan Montrö Adlaşmasının taraflarından biri
olan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Kanal
İstanbul için, “Bu Türkiye’nin meselesidir. Montrö anlaş-
masının etkilemez. O anlaşmaya boğazlar ve Marmara
Denizini kapsar. Bu anlaşma Karadeniz’e askeri araçların
giriş ve çıkışlarını belirler. Biz bu durumu titizlikle takip
ederiz” diyor.

Yani Karadeniz de kıyısı olmayan devletlerin gemileri-
nin girmesine anlaşma çerçevesinde izin verir ve belirti-
lene uyulmaz ise gereğini yaparız demeye getiriyor. Gereği
ise belirtildiği gibi müdahale ve savaş anlamına gelir. Ül-
kemizin birinci Dünya Savaşı’na katılması gibi bir durum
ile karşılaşmaya elbette istenemez.

Öte yandan Kanal’ın güzergahı ve üzerine kurulacak
köprülerin bağlantı yolları ve orada oluşturulacak kimine
göre Arap kenti kimine göre yeni bir yerleşim yeri oluşaca-
ğına göre;

Bu alanların İstanbul’u besleyen su havzası olduğu ke-
sinlikle unutulmamalı, oradaki yok olacak tarım arazileri,
ormanlar, doğal alanlar, kuşların göç ve konaklama yerleri
ile Sazlıdere, Pabuçdere, Kazandere, Hamzalı, Pirinççi ve
Alibeyköy barajlarının akıbetinin göz önüne alınması ve
İstanbul’un Kerbela ya dönüşmesinin tedbiri mutlaka
alınmalıdır.

En önemlisi bu kanal üzerinde inat olmamalı ve siyaset
hiç girmemelidir. Boğaz Köprüsü için Özal ve Calp’in “Sa-
tarım, sattırmam” tartışmasında olduğu gibi, “Yaparım,
yaptırmam” şekline getirilmeden sonuca varılmalıdır.

Allah bu nedenle insanlara akıl ve izan vermiştir.
Bu nedenlerle kanal halkın menfaatları göz ardı edil-

meden, siyaset yarışına getirilmeden martavallar bırakılıp
akılcı olunmalıdır.

25 YILDIR ILK DEFA 
DERDIMIZ SORULDU

Çağırsınlar koşa
koşa gideriz

VATANDAŞlArıN fikrinin alınmasının zo-
runlu olduğunu ifade eden İmamoğlu,
bunun bir lütuf değil, zorunluluk olduğunu
vurguladı. İmamoğlu, "İnanın onun için
Sayın Cumhurbaşkanı’na da Sayın Bakan’a
da herkese tavsiyem şu: İstanbul'la ilgili bir
konu mu var? Çağırın. Bakın biz, hiyerarşiyi
biliriz. Koşa koşa gideriz. O konunun, o so-
runun çözümü için uğraşırız. Bakın örnek
vereceğim. Seçim döneminde Sayın Cum-
hurbaşkanı dedi ki: ‘İstanbul’un 2040'a
kadar sorunlarını çözdüm ben’. Tamam.
‘Allah razı olsun’ dedik. Ne mutlu. Ama bir
geldik, öyle değil. Baktık ki Melen durmuş,
yürümüyor. Çatlamış koca baraj. Ne yaptık?
Ortaya çıkarttık. Devlet Su İşleri’ne dedik ki,
‘Bunu yap.’ DSİ, ödenek talep etti. Ödeneği-
nin verilmediğini de biz deklare ettik. Günün
sonunda ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanı?
Hesap sordu. Biz bu sorunu, buradan alıp,
yukarı taşımasaydık, demokrasi işleme-
seydi, o orada aylarca daha duracaktı, yü-
rümeyecekti. Çünkü ödeneği çıkmamıştı. Bir
yıl öyle duruyor, en az bir yıl daha duracaktı.
Kaybeden kim olacak? İstanbullular olacak.
Bunun partilisi var mı? Yok. Parti her şeyin
önüne geçtiği an problem başlar. Her şeyin
önüne vatandaş geçecek. Ekrem İmamoğlu,
bugün belediye başkanı, yarın değil. Bir
başkası da başka makamda. Yarın onun ye-
rine başkası var. Böyle düşünüp, vatandaşı
öne koyduğunuz zaman, çözüm çok kolay.
Biz, bunun için buradayız. Biz İstanbul’un
her sorununa böyle eğiliyoruz. Bu işleri hep
birlikte çözelim. Oturalım aynı masada,
başka bir şeye ihtiyacımız yok. Tekrar söylü-
yorum; devletin üst kademesinde hangi
birim, hangi kurum, hangi bakan varsa,
Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil, bu ko-
nuyu konuşalım. Çağırsınlar koşa koşa gi-
deriz. Bu millet için yaparız bunu. Bizim
başka bir derdimiz yok. Yani ben, egomu
tatmin etmek için belediye başkanı olma-
dım. Birine yaranmak için de belediye baş-
kanı olmadım" açıklamasını yaptı. 

Emanete ihanet 
etmek istemiyoruz
İmamoğlu, konuşmasının ardından kamera-
ların karşısına geçti ve gazetecilerin sorula-
rını yanıtladı. Kanal İstanbul ile ilgili sorulan
bir sruya cevap veren İmamoğlu, "Bir yanlış
başladı mı peşi sıra yanlışlar domino taşı
gibi devrile devrile gider. Şu anda olan bu.
Üzülüyorum. Sayın Bakan, “Hiç arsa hare-
keti olmadı” dedi. Biz, 30 milyon metreka-
reye kadar tespitimizi yaptık. Biz onu
açıklayınca, bilgi paylaşımını yasaklamaya
dönük kısıtlama getiridli. Milyonlarca met-
rekare arsa satın alınmıştır. Bu arsaları
satın alan insanlar, buradaki değişikliği öğ-
rendiği için almıştır. 3-4 yıl önceden, Türki-
ye’de bile yokken Arap ülkelerinde filmler
dönmüş, izlenmiş, izletilmiş. Öyle denkleş-
meler var ki planda. Bunların hepsi üzücü.
Ama şu müjdeyi vereyim: İnşallah bu yan-
lıştan dönülecek. İnşallah bu tarım arazisi
olan yerlerde, bu satın alan arkadaşlar,
şehir tarımına katkı sunarlar. İstanbul halkı
da bunu bizden bekliyor. Bu ses benim
sesim değil, 16 milyon insanın sesi" diye
konuştu. İstanbul tarihinin en büyük oyuyla,
İBB Başkanı seçildiğini hatırlatan İma-
moğlu, "Onlar adına diyorum ki; bu halk, bu
projeye karşı. Bu sesi dinlemek zorundası-
nız. Gerisi yalan. Bu halkın sesi, dinlenmeli.
Modelleri var. Çağırın, gelelim. Konuşalım.
Niçin karşıyız, anlatalım. Çalıştay yapıyoruz.
Davet ediyorum Sayın Bakan’ı da. Burası,
İstanbul. Dünyanın göz bebeği. 1453’ten
beri de Fatih Sultan Mehmet bu şehri fet-
hettiği günden beri de bize emanet. Biz,
emanete ihanet etmek istemiyoruz" 
ifadelerini kullandı. 

O arazileri ekip biçerler artık!

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
gündemin en sıcak konusu Kanal

İstanbul ile ilgili Sözcü'ye özel açıklamalarda
bulundu. Kanal İstanbul güzergahındaki ara-
zilere Arap şirketlerinin ilgisine tepki gösteren
İmamoğlu, “Arap şirketleri arazi aldıysa aldı.
Eker biçerler artık. Çünkü olmayacak o proje.
Yapılmayacak” dedi. 

Ortada kural da yok

İmamoğlu, “İsteseniz de istemeseniz de yapa-
cağız” söylemini eleştirerek, "Kuralına göre
yapsan, mevzuyu tüm aşamalarını geçirerek
yapsan diyeceğim ki ‘her şey kuralına uy-
gundu biz laf dinlemiyoruz'. Ortada kural yok
ki, plana işlenmemiş. Bir kamulaştırma kararı

yok. Mesela Arnavutköy ve Başakşehir sınır-
larında kanalın geçeceği yerler var. Hâlâ kana-
lın geçeceği yerlerde imar veriyor, inşaat
ruhsatı veriyor, plan geçiriyor. Bu kadar kar-
maşık bir süreç. İçinde akıl ve bilim yok. Biz
teknik verilerimizi açıklıyoruz. Her açıkladığı-
mız veriye sonunda cümle değiştirerek yanıt
veriyorlar. Biz ‘böyle olur' diyoruz. Karşılı-
ğında ‘böyle olmaz' diyorlar. Açıklama so-
rumlusu gibi bakan her gün çıkıp bir cevap
yetiştiriyor" ifadelerini kullandı.  Projeye 75
milyar liradan fazla harcanacağını savunan
İmamoğlu, “200 milyar deseniz yanılmazsı-
nız. İş insanı olarak kalem kalem çıkarsam
maliyeti bulurum en fazla yüzde 25 yanılırım.
Bu projenin maliyeti asla 75 milyar TL değil”
dedi.

Kanal İstanbul projesinin halk tarafından istenmediğini savunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir kişi istiyor diye İstanbul’u
tehlikeye atamayız. Kanal İstanbul güzergahında arazi alanlar, o arazileri ekip biçerler artık, çünkü o proje yapılmayacak!" dedi

CHP’nin başkan adayı Şehir Hatları’na atandı
CHP ve İYİ Par-
ti'nin Ümraniye
Belediye Başkan

adayı olan ancak seçilemeyen
Cafer Aktürk, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin (İBB)
şirketlerinden Şehir Hatları
A.Ş.’nin yönetim kurulu baş-
kanvekilliğine getirildi. İstan-

bul Şehir Hatları Turizm Sa-
nayi ve Ticaret A.Ş.’nin son
yönetim kurulu kararı, Tür-
kiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin
31 Aralık 2019 tarihli sayı-
sında yayımlandı. Kararda
şöyle denildi: "İstanbul/Çek-
meköy adresinde ikamet
eden, Cafer Aktürk 1 yıl için

yönetim kurulu başkan vekili
olarak seçilmiştir.
İstanbul/Ümraniye adresinde
ikamet eden Sinan Ulaş Kes-
tioğlu’nun önceki üyeliği sona
ermiştir."

31 Mart'ta kaybetti
Cafer Aktürk, 31 Mart 2019

tarihinde yapılan belediye se-
çimlerinde CHP’den Ümra-
niye belediye başkan adayı
olmuştu. İYİ Parti’nin de,
aday göstermeyerek destekle-
diği Aktürk, Ak Parti’nin
adayı,  İsmet Yıldırım karşı-
sında başkanlık seçimini 
kaybetti. 

İlçe belediyelerine yaptığı ortak masa ziyaretlerinin 17’ncisini Büyükçekmece’ye
gerçekleştiren İmamoğlu, Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından karşılandı.



ResMİGazete'nin 31
Aralık 2019 tarihli 4.
Mükerrer sayısında

market poşetleri için 2020 yılında
yeniden değerleme oranında zam
yapılacağı belirtilmişti. Bakanlı-
ğın bu zammı uygulamamak için
formüller aradığı ifade edili-
yordu. Çevre ve Şehircilik Bakan
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Emin Birpınar ise bugün yaptığı
açıklamada market poşetlerinde
bu yıl da uygulanacak tarifenin
25 kuruş olarak kalacağını du-
yurdu. Birpınar Twitter üzerin-

den yaptığı açıklamada, “Poşetin
30 kuruş olacağı bilgisi yanlıştır.
2020 ‘de poşete zam yok” ifade-
sini kullandı.

210 milyon gelir 

Çevre Bakanlığı, AK Parti’ye
büyük oy kaybettiren paralı po-
şete gelen yeni zammı uygula-
mamak için formül arıyordu.
Ancak, Çevre Kanunu gereği Ba-
kanlıkça oluşturulan komisyo-
nun belirlediği 25 kuruşluk poşet
fiyatının her yıl yeniden değer-
leme oranı kadar arttırılması zo-

runlu. Cumhurbaşkanının bu
zam oranını yarısına kadar ar-
tırma ya da indirme yetkisi bulu-
nuyor. Ancak bu yetki kullanılıp

zam oranı yüzde 22.58’den
yüzde 11.29’a indirilirse, poşet fi-
yatı 27 kuruş olacağı için yaşana-
cak zorluk nedeniyle uygun

görülmüyordu. Çevre Bakanı
Murat Kurum, bakanlık olarak
poşetten 210 milyon lira gelir
elde ettiklerini açıklamıştı.

B usiness Insider'da yer
alan habere göre 2019
yılında en fazla para

kaybeden kişi medya impara-
toru Rupert Murdoch oldu.
Murdoch’ın kişisel servetinden
2019 yılında 10.2 milyar dolar
eksildi. Wall Street Journal ga-
zetesinin de sahibi olan Mur-
doch’ın serveti 7.8 milyar

dolara geriledi. Murdoch’ın
servetinin bu denli erimesinin
sebebi 21st Century Fox’un
Disney’e satışından elde ettiği
geliri altı çocuğu arasında böl-
üştürmesi olarak gösteriliyor.

Eşine servet ödedi

Murdoch'tan sonra en fazla
para kaybeden isim Amazon'un

patronu Jeff Bezos oldu. Bezos
geçen yıl eşi MacKenzie Be-
zos'tan boşanmış ve karşılıklı
anlaşmanın sonucu olarak
eşine 35 milyar dolar ödemişti.
Bezos'un sahip olduğu Ama-
zon hisselerinin yüzde 25'i
MacKenzie Bezos'a devredildi.
Boşanmanın ardından Be-
zos'un eski eşi 37.1 milyar do-

larlık serveti ile dünyadaki en
zengin beşinci kadın oldu.
Dünyanın en zengin 50 ismi
arasında sadece iki kişi serve-
tinde kayıp yaşadı. Bezos'la bir-
likte Çinli Hui Ka Yan’ın da
serveti eksildi.

Patronların keyfi yerinde

Teknoloji patronları ise 2019'u

madden iyi bir yıl olarak hatır-
layacak. Facebook'un patronu
Mark Zuckerberg'ün serveti 26
milyar dolar, Microsoft'un ku-
rucusu Bill Gates'in serveti 22.7
milyar dolar, Google'un kuru-
cuları Larry Page ve Sergey
Brin'in serveti ise sırasıyla 13.3
milyar dolar ve 12.8 milyar
dolar yükseldi.
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2019’DA
ERIDILER
2019 yılında dünyada en fazla para kaybeden isim medya devi Rupert
Murdoch oldu. Murdoch'ın servetinden 10.2 milyar dolar erirken onu
10.1 milyar dolarlık kayıp ile Amazon'un patronu Jeff Bezos izledi

Fransa merkezli uçak üreticisi Airbus, 2019 yılında
863 uçak teslimatı yaparak Boeing’i geride 

bıraktı ve dünyanın en büyük uçak üreticisi oldu

ŞİRKETE özgü bazı sanayi
sorunları nedeniyle Ekim
ayında yıl sonu teslimat he-

defini yüzde 2.0-yüzde 3.0 aralığında
düşüren airbus, 2019’da yıllık 860 uçak

teslimatı hedefini aşarak 863 teslimat
yaptı ve böylece dünyanın en büyük
uçak üreticisi unvanını kazanarak Bo-
eing’i geride bıraktı. Geçen yıl 737 maX
modeline ilişkin sorunlarla zorlu bir yıl

geçiren Boeing ise,
2018’deki 704 uçak teslimatının nere-
deyse yarısı olmak üzere, 2019’da top-
lamda 345 teslimat yaptı. Uçak
üreticilerinin gelirlerinin büyük çoğunlu-

ğunu
uçak teslimat-
ları sonrası elde

etmeleri sebebiyle şirketlerin yıl sonu
performansları yakından izleniyor. DHa

Airbus’tan 863 uçak teslimatı

EKONOMİ

Rupert MurdochJeff Bezos

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Emin Birpınar market poşetlerinin ücretinin 2020 yılı
için de 25 kuruş olarak kalacağını açıkladı

Poşete zam yok

Bu gurur Türkiye’nin
Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, tanıtımı
gerçekleştirilen Türkiye’nin Otomobili’ni sonuna kadar desteklediklerini söyledi

TanıTım törenini izlerken duygulandı-
ğını, yerli ve milli sermayeye herke-
sin destek olması gerektiğini, yerli

otomobil ile Türkiye’nin bir kez daha atağa kalktı-
ğını ifade eden Günay, "2017 yılındaki TOBB
Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan çağrısı ile, TOBB Başkanı-
mız Sayın m. Rifat Hisarcıklıoğlu nezdinde Türk İş
Dünyasından yerli otomobil yapılması ile ilgili
söylediği söze binaen Başkanımız m. Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun da ‘Sayın Cumhurbaşkanımız bizler
Türk İş Dünyası olarak bunu yaparız ama yeter ki
siz yanımızda olun, desteğinizi esirgemeyin’ diye
başlayan yerli otomobil serüvenimiz 60 yıl sonra
hayalden gerçeğe dönüştü. TOBB ve aynı za-
manda TOGG Yönetim Kurulu Başkanımız m.
Rifat Hisarcıklıoğlu nezdinde vermiş olduğumuz
sözü tutmanın haklı gururunu yaşadık ve Türk
Özel Sektörü’nün ülkesi ve milleti için elinin taşı-
nın altına koyarak başaramayacağı bir şeyin ol-
madığını da kanıtlamış olduk. Bizlere her zaman

yol gösteren, vizyoner olmamız için gecesini gün-
düzüne katan, ve özellikle Türkiye’nin Otomobili
projesinin hayata geçirilmesinde en büyük paya
sahip kıymetli Başkanımız m. Rifat Hisarcıklı-
oğlu’na Tekirdağ İş Dünyası adına teşekkür edi-
yor,ve kendisi ile gurur duyduğumuzu belirtmek
istiyorum" açıklamasını yaptı. 

Müthiş heyecan duyduk

Yerli otomobilde 2022 yılında seri üretime geçile-
cek olmasının ülke ekonomisi için büyük bir adım
olduğunu anlatan Günay, "müthiş heyecan duy-
duk. modeller çok güzel. Dünya teknolojisiyle
aynı seviyede üretilen araçlar. Hem Türk insanı-
nın ihtiyacını karşılayacak, hem de dışarıya da
ihraç edilerek ülkemize döviz kazandıracak. Yerli
otomobil için bir araya gelen kişiler de alanla-
rında çok önemli ve uzman kişiler. Bu önemli kişi-
lerin bir araya gelerek bu otomobili yapıp seri
üretime geçirecek olması çok güzel, hepimiz he-
yecan duyuyoruz. Vatandaşlarımızdan da çok

güzel tepkiler
geldi, geliyor. İn-
sanlar arayıp ’
bundan nasıl ala-
biliriz’ diye sor-
maya başladı.
Türkiye’nin ‘bu işi
yapacağız’ demesi
ve başarması
gurur verici. Ülke-
mize hayırlı uğurlu
olmasını temenni
ediyor, emeği
geçen herkesle
gurur duyduğu-
muzu bir kez daha
yinelemek istiyo-
ruz" ifadelerini 
kullandı. 

Mobilyada KDV 
oranı düşürüldü

MObİlyada KDV oranı
yüzde 8'e düşürüldü. Daha
önce mobilyada KDV indi-

rimlerinin süresi üç kez uzatılmıştı.
Mobilya ürünlerinde yüzde 8 olarak
uygulanan KDV geçen yılın Haziran
ayında tekrardan yüzde 18’e çıkarıl-
mıştı. 6 aylık aradan sonra mobilyada
uygulanan KDV tekrar yüzde 8’e çe-
kildi. Mobilyada KDV indirimi 2018
yılının kasım ayında başlamıştı. KDV
indiriminin süresi önce 31 Aralık
2018, ardından 31 Mart 2019, ardın-
dan da 30 Haziran 2019’a kadar
uzatılmıştı.

Aralık ayı zam
şampiyonu 

ÜZÜM
İstanbul'da Aralık ayında fiyatı
en fazla artan ürün yüzde
35,35 ile yaş üzüm olurken,
yüzde 15,90'lık fiyat düşüşüyle
en çok portakal ucuzladı

İTO 2019 Aralık ayında fiyatı en çok
artan ve azalan ürünleri açıkladı.
İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme

İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 82'sinin pera-
kende fiyatı artarken, 48 ürünün fiyatı düştü, 112
ürünün fiyatı ise değişmedi. Aralık ayında Gıda
Harcamaları, Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt
grubunda yer alan Yaş Üzüm yüzde 35,35 ile fi-
yatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında
artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde
34,11 ile taze fasulye, yüzde 24,71 ile salatalık,
yüzde 22,93 ile domates, yüzde 20,84 ile yeşil
soğan, yüzde 17,04 ile konutla ilgili harcamalar
grubundan fuel oil oldu.

Portakal ucuzladı

2019 Aralık ayında Gıda harcamaları Yaş Kuru
Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Porta-
kal yüzde 15,90 gerileme göstererek fiyatı en
fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen
diğer ürünler ulaştırma harcamaları grubundan;
yüzde 9,13 ile şehirler arası otobüs, yüzde 8,88
ile gıda harcamalarında muz, yüzde 8,59 pırasa,
yüzde 4,63 ile karnabahar ve yüzde 4,04 ile la-
hana oldu.



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sem-

pozyumu’nda konuştu. Türkiye'de 90 yıl
önce nüfusun dörtte birinden daha azı şehir
merkezlerinde yaşıyorken, bugün dörtte
üçünden fazlasının il ve ilçe merkezlerinde
yaşadığını belirten Erdoğan, böyle bir dö-
nemde şehir ve güvenlik konusunun daha
çok konuşulması, tartışılması, geliştirilmesi
gerektiğini ifade etti. Şehir kavramının insan-
lık tarihinde çok önemli bir yeri bulunduğunu
anlatan Erdoğan, "Hatta bizim medeniyeti-
mizde şehir cennet tasavvurunun bir parçası-
dır" diye konuştu.

Göbeklitepe'ye vurgu

Klasik tarih teorisine göre insanlığın güvenlik
ve gıda ihtiyacı için yerleşik düzene geçip şe-
hirler kurduğunu aktaran Erdoğan, "Buna
karşılık Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin keşfi
ile bu kabul bir defa kökten sarsılmıştır. İn-
sanların güvenlik ve gıda için değil, ibadet
amaçlı olarak yerleşik düzene geçtiklerini or-
taya koyan Göbeklitepe, aynı zamanda bili-
nen şehir tarihini de günümüzden 12 bin yıl
öncesine götürmüştür. Bu keşif, arkeolojik
önemi yanında insanın yaratılış gayesini ve
kabiliyetlerini göstermesi bakımından da çok
önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.
"Şehir ile insan arasındaki ilişkinin derinliğine
işaret eden Göbeklitepe'nin ülkemiz toprakla-
rında bulunuyor olması, kadim coğrafyamı-
zın kültür ve medeniyet hazinesinin
büyüklüğünün de işaretidir." diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, "Ecdadımızın kurduğu şe-
hirlerin -az önce de ifade edildi- ortada bir
cami ve onun etrafında sıralanan çarşı mer-
kezli şekillenmesi, coğrafyamızın bu kadim
anlayışının bir sonucu olsa gerek" ifadelerini
kullandı.

Site kültürümüz bizim değil

Son dönemde mahalle kültürünü yeniden
güçlendirmeye yönelik adımları takdirle takip
ettiğini vurgulayan Erdoğan, bunlardan biri-
nin de bekçilik müessesesinin yeniden ihdası
olduğunu söyledi.
Bugün sayıları 20 bini bulan bekçiler saye-
sinde mahallelerdeki vatandaşların geceleri
daha huzurlu şekilde başlarını yastığa koy-
duklarını bildiğini aktaran Erdoğan, "Az önce
bakanımızın ifade ettiği gibi bu rakam artık
30 bine ulaşmış vaziyette. İnşallah mahalle
kültürümüzün diğer unsurlarını da ihya ede-
rek, bu büyük mirası gelecek nesillere aktara-
cağız. Site kültürü bizim kültürümüz değil
ama ne yazık ki şu anda bir site kültürü anla-
yışı ülkemizde egemen olmaya başladı" dedi.

Tedbir almaya çalışmışlar

Tarihin akışına yön veren medeniyetlerin hep-
sinin şehirlerde inşa edildiğini, her medeniye-
tin kendi inanç, ahlak, sanat ve felsefe
anlayışı çerçevesinde şehirleri geliştirdiğini,
sorunlarını tespit ettiğini ve çözümler üretti-
ğini belirten Erdoğan, "Şehirlerin güvenliği
ise o da bunların arasındadır. İlk zamanlarda
genellikle harici tehditlerden kaynaklanan gü-
venlik ihtiyacı zamanla çeşitlenmiştir. Dışarı-
dan gelebilecek saldırılar karşısında
insanoğlu kimi zaman şehrin etrafına surlar
inşa ederek, kimi zaman hendekler kazarak,
tedbir almaya çalışmıştır. Bugün İstanbul,
Kudüs, Diyarbakır, Dubrovnik gibi hala
ayakta kalan surlarıyla ünlü pek çok şehir bu-
lunuyor. Tabii gün gelmiş Fatih'in İstanbul'un
fethinde olduğu gibi aşılmaz zannedilen sur-
lar aşılmış, geçilmez denilen hendekler geçil-
miştir. Şehirlerin güvenlik sorunları bazen de
içerideki sıkıntılardan kaynaklanmıştır. Büyük
bir nüfusu nispeten küçük bir alanda güven,
huzur ve refah içinde yaşamak ve yaşatmak
öyle zannedildiği kadar da kolay değildir. Çe-
şitli sebeplerle şehirlerde yaşanan kargaşala-
rın çok büyük insani ve fiziki maliyetleri
ortaya çıkmıştır. Deprem, yangın ve hastalık
gibi tabii afetler de şehirleri ciddi manada
sarsmıştır" diye konuştu. 

karmaşık bir hale geldi

Ekonomik sebepler yanında, güvenlik ve tabi
afet kaynaklı sorunlar yüzünden tümüyle terk

edilen nice yerleşim yerleri bulunduğunu vur-
gulayan Erdoğan, bugünün dünyasında da
pek çok farklı ülkede milyonlarca hatta on
milyonlarca insanı bir arada yaşatan şehirle-
rin mevcut olduğunu kaydetti. Bugün dün-
yada nüfusu 10 milyonun üzerinde olan şehir
sayısının 40'a yaklaştığını aktaran Erdoğan,
bu kalabalık nüfusa ilave olarak teknolojinin
de gelişmesiyle şehirlerin altyapı ve üstyapı
ağlarının oldukça karmaşık hale geldiğini
ifade etti. Böylesine büyük şehirlerin elbette
güvenlik hizmetlerinin anlamının da değişti-
ğini aktaran Erdoğan, "Şehir ne kadar bü-
yükse güvenlik sorunları da o derece yüksek
ve fazladır. Nitekim sempozyumumuzun
konu başlıklarına baktığımda bu çeşitliliği
gördüm. Artık şehirlerimizin dış güvenliğini
surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız,
içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle
sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durum-
dayız. Öyleyse bu yeni duruma karşı yeni
yaklaşımlar, yeni fikirler, yeni yöntemler geliş-
tirmemiz gerekiyor. Bu tür çalışmaların şehir-
lerimizin geleceğinde ihtiyacımız olan
güvenlik düzeninin oluşturulmasına katkı
sağlayacağına inanıyorum. Her ülke ve top-
lum kendi ihtiyaçlarına uygun çözümleri ken-
disi üretmelidir. Aksi takdirde başka
toplumların kendi ihtiyaçlarının ürünü olan
çözümlerin kullanılması gerekiyor. Bu da be-
raberinde pek çok uyum sorununu getiriyor.
Her alanda olduğu gibi şehirlerimizin güven-
liği konusunda da dünyadaki tüm örnekleri
inceleyecek ama sonuçta kendi göbeğimizi
kendimiz keseceğiz" açıklamasını yaptı. 

Tehdit usurları farklılaştı
Bugünün dünyasında şehirleri tehdit eden
unsurların artık çok farklılaştığını belirten Er-
doğan, şu görüşlerini paylaştı: "Bugünün şe-
hirleri trafik, çevre, altyapı, imar, enerji, gıda,
sağlık, insan kaçakçılığı, uyuşturucu gibi pek
çok sorunla aynı anda mücadele etmek zo-
rundadır. Siyasi krizler, terörizm, işsizlik, yok-
sulluk, bütün bunlarla beraber insan hakları
ihlalleri, etnik ve dini gerilimler, çevre kirliliği
gibi konular şehirlerin merkezinde yer aldığı,
insanlığın ortak sorunlarıdır. Birbirinden
farklı unsurların bir araya gelmesiyle kalaba-
lık hale gelen şehirler, her geçen gün daha da
büyüyor. Cinayet, hırsızlık, uyuşturucu satışı,
kumar, fuhuş gibi bilinen suç yöntemleri ya-
nında şehirleri bekleyen başka tehditler de or-
taya çıkıyor."

kaos dalgaları yaşandı

Yakın tarihte dünyanın pek çok yeri ile Türki-
ye'de de şehirlere ciddi zararlar veren kaos
dalgalarının yaşandığını anımsatan Erdoğan,
İngiltere'de 2011'de, İstanbul'da 2013'te, Pa-
ris'te 2018'de yaşanan büyük sokak eylemleri-
nin şehirlerin karşı karşıya bulunduğu önemli
tehlikeyi açıkça ortaya koyduğunu söyledi.
Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güney Ameri-
ka'da çok ciddi sonuçlara yol açan toplumsal
eylemlerin merkezinin daima şehirler oldu-
ğunu belirten Erdoğan, şehir nüfusuna göre
oldukça küçük sayılabilecek organize grupla-
rın tüm hayatı felç edebilecek eylemler yapa-

bildiklerine dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye'de
şehirlerin kimi zaman fiziki, kimi zaman sos-
yolojik farklılarla ayırılmaya çalışıldığını, ge-
riye doğru bakıldığında 1960'ların ve
1970'lerin Türkiyesi'nde bu gerçeğin pek çok
şehirde görüldüğünü dile getirdi.

İmar ve ihya yoluna gittik

Gecekondu semtleri ile tarihi ve modern
semtlerin arasında çok ciddi alt yapı ve üst
yapı farkları olduğuna değinen Erdoğan,
aynı şekilde siyasi, etnik ve mezhebi fay hat-
larının kimi zaman kanlı hale dönüşebilen
derin bir ayrım sebebi olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her
alanda yaşadığı büyük dönüşümden şehirle-
rin de nasibini aldığını vurgulayarak, şöyle
konuştu:
"Özellikle son 17 yılda yaptığımız büyük ya-
tırımlar sayesinde Türkiye artık fiziki bakım-
dan oldukça ileri bir seviyeye ulaşırken,
sosyolojik olarak da daha demokratik bir
yapıya kavuşmuştur. Bunu Güneydoğu'dan,
Doğu Anadolu'dan anlayabilirsiniz. Terörle
mücadele ederken bir yandan da terörün alt
yapısını oluşturan kentleşme noktasındaki
yerlerde ne yaptık? Kökünden kazıdık, yıktık
ve oralarda şehirleri yeniden imar ve ihya
yoluna gittik. Ülkemizde yeni gecekondu in-
şası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de
önemli bir bölümü kentsel dönüşüm proje-
leriyle ortadan kalkmıştır, kalkmaya devam
etmektedir. Hem mevcut nüfusumuzun
konut kalitesini yükselttik hem de sürekli
artan nüfusun konut talebini karşıladık, kar-
şılıyoruz."

asla taviz verilmemelidir

TOKİ'nin öncülük ettiği büyük dönüşüme

belediyelerin ve özel sektörün de sahip çıktı-
ğını belirten Erdoğan, "Daha düne kadar tek
derdi kafasını sokacak bir çatı bulmak olan
insanlarımız bugün artık çok daha ileri stan-
dartlarda konut talebi ile karşımıza çıkmak-
tadır" dedi. 
Erdoğan, Türkiye'nin sayılı belediye başkan-
larının bugünkü toplantıda olduğunu dik-
kati çekerek, "Benim bir ricam var, o da
şudur, özellikle şehirleşmede, inşaatların in-
şasında, ihyasında bütün mesele sizin kale-
minizin ucundadır. Bir defa buradan taviz
asla verilmemelidir. Eğer küçük hesaplar ya-
parsak inanın şehirlerimize ihanet etmiş olu-
ruz. Burada kararlı duruşumuz şart. 'Acaba
seçimler geliyor, durum ne olur? Seçimi ka-
zanır mıyız, kaybeder miyiz?' Hep söylüyo-
rum, dikey mimari ile şehirlerimize ihanet
etmiş oluruz. Yatay mimari ile hem kendi
medeniyetimizi inşa etmiş oluruz hem de
gerçekten şehirleşmenin ne olduğunu dün-
yaya gösterme imkanını bulmuş oluruz. Bu
adımları kararlılıkla atmak ve TOKİ'yle
Emlak Konut'la ortak, gerekirse ortaklaşa
adımlar atarak tip projeler oluşturmamız ve
buna göre de bu adımları atmamız lazım.
Eğer atmazsak o zaman çok geç kalmış olu-
ruz ve bunu başarmamız lazım" uyarısını
yaptı. Kibrit kutuları gibi dikilmiş binalarla
bir yere varılamayacağının altını çizen Erdo-
ğan, "Bizim medeniyetimize yakışan, geçmi-
şimizden aldığımız ilhamla bu adımları
atmamız dünyada örnek teşkil edilecektir.
Bizim göğe değil, toprağa daha yakın olma-
nın gayreti içerisinde olmamız lazım. Zaten
sonunda gideceğimiz yer de orası değil mi?
Oraya gideceğiz" diye konuştu.
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BAŞKANLARDAN 
BIR RICAM VAR!

LEJYONER TARTIŞMASI
TBMM'de Libya tezkeresi

görüşmesi öncesinde
AK Parti Grup 

Başkanvekili Muhammet
Emin Akbaşoğlu ile CHP
Grup Başkanvekili Engin
Altay, arasında 'lejyoner'

tartışması yaşandı

Türkiye'nin Libya'ya asker
göndermesine ilişkin Cumhur-
başkanlığı tezkeresinin Meclis

Genel Kurulu'nda görüşülmesine saatler
kala, basın koridorunda karşılaşan AK
Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile

CHP'li Engin Altay arasında tezkere ile il-
gili tartışma yaşandı. Akbaşoğlu, İYİ Parti
Sözcüsü Yavuz Ağırailoğlu ile birlikte tez-
kere konusunda basın mensupları ile soh-
bet ederken yanlarına gelen CHP'li
Altay'a, "Hep beraber Meclis'te inşallah bu

meseleyi görüşeceğiz. Milletin ve devletin
menfaatleri doğrultusunda inşallah hep
beraber münhasır ekonomik bölgeyle ilgili
yaptığımız bu anlaşmanın, mütemmim
yüzü olan bu anlaşmanın gereğini hep be-
raber yerine getirmemiz lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. "Belediye başkanlarından
bir ricam var" diyen Erdoğan, "Şehirleşmede inşaatların inşasında ve ihyasında bütün mesele sizin kaleminizin
ucunda. Buradan taviz verilmemeli. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz" ifadelerini kullandı

Polisler kadınları 
yerlerde sürükledi

Türkiye'nin kendi sınırları içinde, özel-
likle de şehirlerinde uzunca bir süre ne-
redeyse her gün terör örgütlerinin kanlı

saldırılarına maruz kaldığını anımsatan Erdoğan,
hukuk devleti sınırları içinde alınan tedbirler ve gü-
venlik güçlerinin kahramanca mücadelesiyle bu sı-
kıntılı dönemin geride bırakıldığını dile getirdi.
"Ülkemizde her gün başımıza gelen olaylardan sa-
dece biri rastgele bir Batı ülkesinde cereyan etti-
ğinde ise ortaya bambaşka bir manzara çıkıyor"
diyen Erdoğan, "Böyle bir durumda hemen de-
mokrasinin de hukukun da insan haklarının da
adeta rafa kaldırıldığı bir güvenlik düzenine geçili-
yor. Güya kural, düzen ve özgürlük sembolü sayı-
lan Batı şehirleri bir anda açık hava
hapishanelerine dönüştürüldü. Bırakınız hukuki
hakları, en temel insani haklar dahi işlemez hale
gelmiş, güvenlik kaygısının yol açtığı panik durumu
her şeyin üzerine çıkmıştır. Daha kısa zamanda
Hollanda'da, Paris'te gördük. Polisler kadınları yer-
lerde nasıl sürüklüyorlar, ellerinde coplarla bayan-
ları, insanları nasıl dövüyorlar. Bütün bunları,
oralarda yaşananları, bunları ekranlarda izledik
ama Türk polisi buna benzer bir şey yapmış olsa,
bunlar dünyayı ayağa kaldırırlar. Bu gerçekleri hem
göreceğiz hem de bunları halkımıza anlatacağız"
açıklamasını yaptı. 

Bugün Batı demokrasisinin içine düş-
tüğü en büyük açmazın, bu çifte standart
olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam

etti: "Aynı ilkesizliği mülteciler konusunda da göste-
riyorlar. Türkiye 81 vilayetine dağılmış yaklaşık 4
milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyonun üzerinde
kişiye kucağını açarken, kendi şehirlerinde yabancı
istemeyenlerin insani duyarlılıklarının da inandırıcı-
lığı kalmaz. Halbuki onlar, bu mazlumlara sahip çık-
mak için gereken maddi imkanlara bizden çok daha
fazlasıyla sahipler. Niye kapılarını açmıyorlar, niye
buyur etmiyorlar? Onların işine gelmez. Ama biz,
medeniyetimizin, inancımızın bize emri gereği bu
konuda kapılarımızı açtık ve o varil bombalarından
kaçanları şu anda misafir ettik." Cumhurbaşkanı Er-
doğan, bunun yanında İdlib'de olanların aynı şekilde
devam ettiğine değinerek, "200-250 bin şu anda
mülteci, sınırımıza doğru hareket halinde. Şu an iti-
barıyla karşılıklı bazı tedbirlerle engellemeye çalışı-
yoruz ama iş kolay değil, zor. Karşınızda kim var,
insan var. Biz insana karşı bu noktada Batı'nın yap-
tığı gibi bariyerler veya dikenli teller oluşturamayız.
Aynı şey bizim de başımıza gelebilir. Geldiği zaman
ne yapacaksak, işte biz bunun çok daha adil olanını,
insani olanını yapmak durumundayız. Son dö-
nemde yaşananlar gösterdi ki onların keseleri dolu
olabilir ama gönülleri çoraktır, çorak. Bunu böyle bi-
lesiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Keseleri dolu olabilir
ama gönülleri çorak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, ABD Başkanı Donald Trump ile
telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan
açıklamaya göre, görüşmede, ikili
meselelerin yanı sıra Libya ve Suri-
ye’deki son durum başta olmak
üzere bölgesel gelişmeler ele
alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Irak’ta Amerikan güvenlik birimle-

rini hedef alan eylemleri endişe ve
üzüntüyle takip ettiklerini belirterek
ABD Büyükelçiliğine yönelik eylem-
lerin sona ermesinden duyduğu
memnuniyeti ifade etti. Bölgesel
meselelerinin çözümünde diploma-
sinin önemini vurgulayan Erdoğan
ve Trump, ikili ilişkilerde ise birlikte
kazanmak için iş birliğinin güçlendi-
rilmesi konusunda mutabık kaldı. 

Trump ile
telefonda
görüştü

Tek milleT, Tek bayrak
Tek vaTan, Tek devleT

"Tek milleT, tek bayrak, tek vatan, tek
devlet" ortak paydası ile toplumsal farklı-
lıkların gerilim sebebi haline dönüşmesi-
nin önüne geçeceklerini belirten Erdoğan,
Türkiye'nin milli projeleri çok geniş ve sa-
mimi bir destek zemini bulabilmesinin bu
sayede olduğunu dile getirdi. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, bu güzel atmosfer içinde
2023 hedeflerine ulaşana kadar azim ve
kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini vur-
gulayarak, "Şehirlerin güvenliğini de içine
alan bu büyük vizyonu inşallah tamamen
hayata geçireceğiz. Demokrasi ve güvenlik
dengesi özellikle günümüz dünyasında gi-
derek daha çok karşımıza çıkan bir den-
klemdir. Batı ülkeleri her ne kadar
demokrasinin kurallarını koyan ve asli sa-

hibi edasıyla hareket etseler de zorda ka-
lınca en büyük savrulmayı kendileri yaşı-
yor. Şu anda Fransa'da yaşananları
görüyorsunuz, Paris'in sokaklarının ne
hale geldiğini görüyorsunuz. İngiltere'de
Londra'nın ne hale geldiğini görüyorsu-
nuz. Aynı şekilde Almanya'da Berlin'de,
Düsseldorf'ta buraların ne hale geldiğini
görüyorsunuz. Bakın açık ve net söylüyo-
rum, inanın bunlar iyi günleri, bunları
daha çok büyük musibetler bekliyor. Niye?
Güvenlik sorununu tehdit eden ne kadar
uyuşturucu olayı varsa bütün bunların ba-
ronları bizdeki terör örgütleriyle beraber
çalışıyorlar. Ve biz de bu terör örgütleriyle
mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyo-
ruz" ifadelerini kullandı. 



ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MASAÜSTÜ-DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE LCD EKRAN ALIM İHALESİ

Özyeğin Üniversitesi Masaüstü-Dizüstü Bilgisayar ve LCD Ekran alım ihalesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları
İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhaleyi Düzenleyen : ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Adresi : Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
Telefonu : 0216 564 90 00
İhale ilanının Görülebileceği Internet Adresi: https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ihale-duyurulari
İhale No : 1045
İhale Türü : Açık ihale
İhale Tarihi : 15.01.2020-Saat 14.00

İhale Konusu : Masaüstü-Dizüstü Bilgisayar ve LCD Ekran Alım ihalesi.
İhale Kapsamı : 64 adet Dizüstü,8 adet Masaüstü ve 25 adet LCD ekran alımı yapılacaktır.
İşin Yeri : Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 

Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
İşin Başlangıç Tarihi : Sözleşme başlangıç tarihidir.
Geçici Teminat : Teklif mektubunun %3 ü oranında geçici teminat mektubu iletilecektir.
Kısmi Teklif : Verilemez. 
İhale dokümanları Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
adresinde incelenebilir. 
İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir: 
a) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez), 
b) İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
c) İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet
belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları ara-
sında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir), 
d) İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişik-
liklerle birlikte ibraz etmeleri,
e) Gerçek kişi olan istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekaletname ile imza
sirkülerini vermesi, 
f) İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tas-
dikli imza sirküleri ve vekaletname ibraz etmeleri,
g) İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu
ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekaletnameyi ve imza sirkülerini vermesi, 
h) Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek
ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter’den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi, 
i) Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması,
j) Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili ola-
rak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin
kabul edildiği taahhüt edilmektedir).
k) İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması
l) İsteklinin kesinleşmiş vergi borcu olmaması
m) Yetkili satıcı/Partnerlık belgeleri
n) Teklif edilecek ürünler firmanın kendisine ait tescilli markası olması veya firmanın, teklif edeceği ürün markası-
nın Türkiye’deki üst düzey partneri olması gerekmektedir.
o) Firmanın, üretici firma ile üst düzey partnerlik (gold, platinium) derecesi olmalıdır. Bu durum güncel tarihli belge
ile belirtilmelidir
p) Firma, temin ve teslim edilecek ürünlere ilişkin olarak herhangi bir üçüncü kişiye ait patent, ticari marka, ticari
isim, kayıtlı tasarım, tasarım hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmediğini/edilmeyeceğini 
kabul eder.
İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek,
Hesap Adı: Özyeğin Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Özyeğin Üniversitesi Şubesi,  IBAN: TR80 0010
3000 0000 0024 6551 23 hesaba yatırılmış 100 (yüz) TL ödemeye ilişkin dekont ibrazı karşılığında aynı 
adresten alabilir. 
Teklifler 15.01.2020 saat 14:00’e dek Özyeğin Üniversitesi Satın alma Müdürlüğü Nişantepe Mah. Orman Sokak
No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresine elden teslim edilecektir. 

H er an yeni bir seçimin ilan edilece-
ğinin tartışıldığı şu süreçte bir ön-
ceki seçimde CHP ile hareket

eden Saadet Partisi ile İyi Partinin nabzını
Libya üzerinde yoklayan MHP destekli hü-
kumet ilk kazanımını mecliste 2 Milletve-
kili olan SP'nin Libya Tezkeresine onay
vereceğini açıklaması ile muhalefetin kar-
şında bir adım öne geçti.

İYİ Partinin de günlerdir sancılı bir
durum içinde tezkereye onay verip, 
vermeyeceğinin uzunca tartışılması 
ardından CHP ve HDP gibi tezkereye 
hayır diyeceklerini açıklaması ile durumun
adeta 1-1 olduğu bir sırada mevcut 
hükumetin yeni bir gündemin peşinde 

olduğunu da görmekteyiz.
Ve bu gündemin hiç de görüldüğü gibi

olmadığını anlamak için ABD'nin mevcut
hükumeti kendisine yönlendirmek adına
ard arda koyduğu ambargolara bakmak
yeter, artar bile.

Çünkü bölgeden çekildiğini belirtip, aynı
bölgede yaşanan gelişmeleri Türk Askeri
üzerine yükleme hesapları yapan Ameri-
ka'nın bir taraftan Türkiye'yi elinde tutup,
bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda di-
zayn etmek diğer taraftan da İsrail ile bir-
likte hareket ederek İran üzerinde
Saddam'ın sonunu getiren olaylara benze-
yen yeni bir oyun olduğu ileri sürülen Irak
Konsolosluğuna yaptırılan saldırıyı da gör-

mek mümkün.
Çünkü, 'Ben bölgenin BOP başkanıyım'

diyen mevcut hükumet ABD'nin Büyük Or-
tadoğu Projesini gerçekleştirmek için Irak,
Suriye'den sonra sıranın İran'da olduğunu
bilse de bunca ekonomik sıkıntının içinde
ard arda gelen ambargoları bu yolla aşmak
ve Akdenizdeki yer altı kaynaklarına ortak
olmak için ABD'nin yerine Libya'ya Asker
göndererek atlatmaya çalıştığını da anla-
mak gerekir.

Ve Suriye'nin meşru hükumetine Esed
deyip, Suriye'nin alt üst olmasına neden

olan tarafta olduğunu unutup, Libya'nın
elinde bir şey kalmadığı alenen görülen bir
tarafına meşru demesi de bundandır.

Evet, MHP, SP'nin desteği ile ülkeye ki-
lometrelerce uzaklıkta bulunan Libya'ya
asker göndereceği kesin gibi görünen mev-
cut hükumetin geçtiğimiz yıllarda 'Milli
Uçak yapacağız' deyip, bir dönem meşgul
ettiği gündemi 'Yerli Araba' iddiasıyla da
değiştiremeyince şimdi de Afrika'ya asker
gönderip, göndermemekle meşgul edeceği
görülmekte.

Ama aynı hükumet Suriye'nin resmi Hü-
kumeti olan Esad'a Esed dediğini unutup,
Libya'nın hükumetine meşru diyen politika-
sının çöktüğünü ve bunu da gölgelemek
için uğraşırken asıl kareyi yani ABD'nin İs-
rail ile hesapladığı İran karesini görmekte
ve bölgenin artık paralı askerlerle dizayn

edilen bir hal aldığını farkettiği için adeta
çaresiz bir durum da.

Ha unutmadan Libya'da sadece Tobruk
merkezli Hafter güçlerinin olmadığını böl-
gedeki en güçlü ordularına sahip olan
Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri,
Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'dan des-
tek bulduğunu ve ABD'nin burada iki ta-
raflı oynadığını da unutmadan ülkeye 2 bin
kilo metre uzaklıkta bulunan Libya'ya
asker gönderilmesinin ülkenin iç politika-
sına nasıl yansıyacağını da yeni girdiğimiz
2020 yılın ilk bir kaç ayında göreceğiz 
gibi de.

Çünkü Suriye'de oynanan satrançta
rakip gibi görünenlerin Libya'da yan yana
oldukları bir süreçte yaşanacakların oto-
matikman ülkenin iç politikasına yansıya-
cağını da unutmamak gerekir..

Suriye hükumeti de resmi hükumettir

MEHMET ALİ ÇATAL
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Sayı : 68246331-310.14.01.02-E.451746
Konu : Kentsel Dönüşüm Uygulamaları-

Tebligat Sonrası İşlemler
Sayın Firuzan Aytaç TÜGERTİMUR

Kozyatağı Mahallesi, Kaymakam Kemal Sokak,
Nigar Apartmanı No : 17/5, Kadıköy-İSTANBUL
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kadıköy İlçesi, Kadıköy İl-
çesi, Kozyatağı Mahallesi, Kaymakam Kemal Sokak,
No: 17, 178/1 pafta, 641 ada, 45 parsel sayılı yerde
bulunan, Beton Zemin Bürosunun 04.10.2018 tarihli
ve 56040 sayılı yazısı ile; söz konusu parsel üzerin-
deki yapıya ilişkin kanunda belirtilen riskli yapı tespi-
tine itiraz süreci tamamlanmış olduğundan 6306
sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği Hükümleri ge-
reği riskli yapının maliklerince yıktırılması için yıkım
tebligatı yapılarak altmış günden az olmamak üzere
süre verilmesi, yıkıma ilişkin işlemlerin başlatılması
bildirilmiştir. 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı
tespiti yapılmış ve bu tespite itiraz süreci de tamam-
lanmış bulunan, maliki olduğunuz binanın nüfus ve
eşyadan tahliyesi yapılarak siz maliklerce yıkımının
gerçekleştirilmesi için 60 günlük süre verilmiştir. Ay-
rıca söz konusu taşınmazınızı kiracı veya sınırlı ayni
hak sahibi olarak kullanmakta olanlar varsa tarafınız-
dan kendilerine binayı tahliye etmeleri hususunda bil-
dirim yapılması gerekmektedir.
Gereği ilanen tebliğ olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1105928)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1109835)

Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Sevgi Emanet, 2020 yılı için
belirlenen yeni avukatlık ücret tarifesinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Büroda avukatların bir
saatlik sözlü danışma ücreti 450 TL. Çağrı üzerine gidilen yerlerde sözlü danışma ücreti 935 TL, 
tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar ise bin 700 TL oldu" bilgisini verdi

B üyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme
Derneği Başkanı Sevgi Emanet milyonlarca tüketi-
ciyi ilgilendiren "Tüketici Hakem Heyetlerine yapıla-

cak başvurularda belirlenen yeni parasal sınırlarlarla" ilgili
basın açıklamasın da bulundu. "6502 Sayılı Tüketicinin Ko-
runması hakkındaki kanunun 68. madde ve Tüketici Hakem
heyetleri yönetmeliğinin 6. maddelerinde yer alan parasal sı-
nırların arttırılmasına ilişkin tebliğ 31 Aralık 2019 tarihli
Resmi Gazetede yayımlandı" bilgisini veren Emanet, "Buna
göre tüketicilerimiz; 6.920 TL'ye kadar olan başvurularda
İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 6.920 TL ile 10 bin 390 TL
arasındaki  uyuşmazlıklarda Büyükşehir statüsünde olan il-
lerde İl Tüketici Hakem Heyetlerine, 10 bin 390 TL üzerinde
bulunan uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemelerine baş-
vuruda bulunulacak" açıklamasını yaptı. 

Hizmet vermeye devam ediyoruz

Tüketicilerin başvurularda iki seçim hakkı olduğunu belirten
Emanet, "Başvuru tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu
yerde görevli olan tüketici hakem heyetine ya da mal veya

hizmeti sunan satıcının adresindeki yer hangi ilçe 
ise oradaki ilçe tüketici hakem heyetine başvuruda buluna-
caklar. 2020 yılı için belirlenen yeni avukatlık ücret tarifesine
göre de büroda avukatların bir saatlik sözlü danışma ücreti
450 TL olarak belirlenirken çağrı üzerine gidilen yerlerde
sözlü danışma ücreti ise 935 TL, tüketici mahkemelerinde
takip edilen davalar ise bin 700 TL oldu" dedi. Büyükçek-
mece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği olarak
tüketicilerin sorunlarıyla uğraşmaya devam ettiklerini belir-
ten Emanet, "Tüketicilerimizi bilgilendirip, bilinçlendirmeye
ilk günkü heyecan ve azimle, gönüllü bir sivil toplum kuru-
luşu olarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

BIR SAATLIK SOZLU 
SAVUNMA 450 TL!

Kurşunlanan Şirin
Ankara’ya nakledildi
Silivri Kavaklı Mahallesi'nde kurşunlanan köpek felç kaldı. Şirin adı verilen köpek
dün akşam tedavi için hayvan ambulansı ile Silivri'den Ankara'ya nakledildi

Silivri Kavaklı Mahalle-
si'nde kurşunlandığı
ihbar edilen ve Hayvan-

ları Koruma Kurtarma ve Yaşatma
Derneği (HAYKUrDEr) tarafından
tedaviye alınan köpek için veteriner
hekimler kalıcı felç raporu vermişti.
Son bir kaç gündür sağ arka aya-
ğında his olduğu gözlenen köpek ye-

niden muayene edildi. Yapılan test-
lerde uygulanan basıya tepki verdiği
gözlenen köpek tedavi için dün
akşam hayvan ambulansı ile Siliv-
ri'den Ankara'ya nakledildi.

Güzel haberler alacağız

HAYKUrDEr Başkanı Erman Paçalı
"Köpeğimizin arka ayağında his ol-

duğunu fark ettiğimiz anda Ateş
hoca ile irtibata geçildi. Sevgili
Sinem Umaş en başından beri bu kı-
zımızın yürütülebilmesi için deste-
ğini esirgemedi. Sağ olsun
kendilerinin de desteği ile Şirin kızı-
mız yola çıktı. inşallah O yürüyecek
ve ondan güzel haberler alacağız.
Bu bir mucize" dedi. DHA

Yaptığı her şarkı ile
büyük ilgi toplayan pop
müziğinin genç ismi Irmak

Arıcı Karadeniz FM’de Emrullah
Gül’ün konuğu oldu. Hiçbir enstrü-
man çalmadan, beste yaptığını açık-
layan Arıcı, "Yaptığım her şarkı
popüler oldu, benim nota bilgim sıfır,
enstrüman çalmayı bilmem ama
100’ün üstünde söz ve bestem var ve
hepsi hit olacak şarkılar, Bilal Sonses,
Tuğçe Kandemir ve ben bu neslin
isimleriyiz sosyal medyanın yanı sıra
geleneksel medya da çok önemli,

konser yapabilmek için radyolarda
şarkımızın çalması gerekiyor" dedi. 

Hazmetmesi zor meslek

Emrullah Gül’ün şarkıcılığa alışabil-
din mi sorusuna; "Eskiden sanatçılar
için çıkıyorlar sahneye iki şarkı söyle-
yip parayı alıyorlar diye düşünürdüm
arka planı öyle değilmiş, provası var,
yorgunluğu var, uykusuz kalıyoruz, in-
sanları mutlu etmek zorundayız" diye
cevap verdi. Mustafa Ceceli ile ilgili
soruya ise "Ben her dakika şarkı yaza-
bilirim üretmeyi seviyorum, Mustafa

Ceceli’ye şarkıyı aranje için gönder-
miştik aranje tamamlanıp bana geldi-
ğinde Ceceli’nin sesini de şarkıda
duyunca çok şaşırdım benim için
sürpriz oldu ve şarkıyı düet halinde 
çıkarmak istedim çok da güzel oldu"
açıklamasını yaptı. 

Nota bilmeden 100 beste yaptı

Büyükçekmece
Tüketiciyi 
Koruma ve 
Bilinçlendirme
Derneği 
Başkanı 
Sevgi Emane



T BMM Genel Kurulu, Libya'ya asker
gönderilmesine ilişkin Cumhurbaş-
kanlığı tezkeresini görüşmek üzere

Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlı-
ğında olağanüstü toplandı. Şentop, Cum-
hurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerinin
yapılması amacıyla Genel Kurulun toplan-
masına ilişkin çağrı yazısını okuttu. CHP
Grup Başkanvekili Özgür Özel, görüşmelere
geçilmeden önce söz alarak, Genel Kurulun
çalışmalarına ara verdiği dönemde, Şen-
top'un toplanma çağrısının "gündem güven-
cesinin" ihlali anlamına geldiğini, bunun
Anayasa ve İçtüzük'e aykırı olduğunu sa-
vundu. Özel, Şentop'un, Meclis Genel Kuru-
lunu, "bir kişinin tayin ettiği tarihte toplantıya
çağırdığını" da iddia etti. 

İrade tecelli edecektir

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da
"Toplantıyı Anayasa'ya ve İçtüzük'e uygun
bir şekilde yaptığınız kanaatindeyim. Buna
ilişkin referanslar da verildi. Esasen bugün
toplantıya gördüğünüz gibi Meclis de hazır
bulunmakta ve yapmış olduğu yoklamada
da Genel Kurulun iradesinin de toplanma is-
tikametinde olduğu bir kez daha kayıtlara
geçmiş bulunmaktadır. Tezkereyi görüştüğü-
müzde yeniden Genel Kurulun iradesi tecelli
edecektir" ifadelerini kullandı.

Ahlaksız bir iç savaş yaşanıyor

Libya tezkeresinin Meclis Genel Kurulun-
daki görüşmeleri, İYİ Parti Grubu adına
İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın konuşma-
sıyla başladı. Çıray, "Ulusal mutabakat hü-
kümetinin yıkılması durumunda mavi
vatanın elden gideceği" tezinin doğru olma-
dığını ileri süren Çıray, "Hükümet Libya'da
basiretsiz bir göçü teşvik etmektedir. Meh-
metçik iç savaşın tarafı haline getiriliyor. Tür-
kiye, Arap coğrafyasında nefret objesi haline
gelecektir" ifadelerini kullandı. Libya'nın
yüzde 70'ine yakın bir alanı elinde tutan Haf-
ter güçlerine Rusya başta olmak üzere birçok
ülkenin destek verdiğine işaret eden Çıray,
"Libyada ahlaksız bir iç savaş yaşanıyor. Ba-
zıları aynı anda iki tarafa silah veriyor. Meh-
metçik, bölgede Vietnam gibi bir iç
çatışmanın içerisine sokulabilir. Mehmetçiği-
mizi milli güvenliğimizle hiçbir ilgisi olmayan
bir iç savaşın belirsiz ateşi hattına bırakama-
yız" diye konuştu.
Türk askerinin savaşçı ve cesur olduğunu,
Mehmetçiğin bu özelliğinin ancak milli
davalarda değerlendirilmesi gerektiğini
kaydeden Çıray, milliyetçiliğin ve vatanse-
verliğin gereği olarak bu tezkereye "hayır"

dediklerini ifade etti.

Libya kritik bir öneme sahip

TBMM Genel Kurulunda Libya’ya asker
gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı
Tezkeresi görüşmelerinde konuşan Milli Sa-
vunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Libya’ya ve-
rilecek desteğin uluslararası hukuka ve Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
kararlarına uygun olduğunu belirterek,
“Libya bin 780 kilometre sahiliyle Orta Ak-
deniz’e hakim, Doğu Akdeniz için kritik bir
öneme sahiptir. Doğal zenginlikleriyle birçok
emperyal ülkenin ilgisini çekmektedir" dedi.
Yılmaz, Türkiye ile Libya arasında imzala-
nan deniz yetki alanları mutabakatının Yu-
nanistan’a ve destekleyenlere çok önemli bir
cevap olduğunu kaydederek, “Libya sadece
Türkiye’nin ulusal menfaatleri açısından
değil, bölgenin istikrarı, uluslararası barış için
de hayati öneme sahiptir. Libya, Kuzey ve
Sahra Altı Afrika’nın Akdeniz’e açılan kapısı-
dır” diye konuştu.

Bu bir savaş tezkeresi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çevi-
köz ise “Türk askerini Libya’da savaşmak
üzere gönderecek bir savaş tezkeresidir. Bu
tezkerenin, Libya’ya askerlerimizi gönderme-
nin ulusal güvenlik gereği olduğunu düşü-
nenler olabilir. Bir yanılgıya düşülmemesi
için belirtmek isterim. Bu tezkerede askerleri-
mizin bir yıl süreyle Libya’ya harekat ve mü-
dahalede bulunmak üzere gönderilmesi için
sıralanan gerekçelerde asla milli güvenlikten
söz edilmiyor, ‘milli çıkar’ ifadesi kullanılıyor.
Bu tezkere metninin hiçbir yerinde ve hiçbir

şekilde tehdit veya risk altındaki milli çıkarla-
rımız tarif edilmiyor. Libya’ya askeri kuvvet
gönderiyorsunuz, askerlerinizi iç savaşın
hüküm sürdüğü yabancı bir ülkenin toprak-
larında can güvenliği tehdidinin tam ortasına
atıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Net bir biçimde hayır diyoruz

HDP Grubu adına konuşan Adana Milletve-
kili Tulay Hatımoğulları Oruç ise tezkereyi
"savaş tezkeresi" olarak nitelendirerek, "İkti-
dar, savaş siyasetinden ve savaş merkezli dış
politikadan vazgeçmeyeceğini daha senenin
ikinci gününde Türkiye ve dünya kamuo-
yuna deklare etmiş oldu." ifadesini kullandı.
Meclisin olağanüstü toplanmasını yadırga-
dıklarını belirten Oruç, "Bu tezkereye net bir
biçimde hayır diyoruz" diye konuştu.

Kayıtsız şartsız gerekli

Tezkere üzerinde MHP Grubu adına konu-
şan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
ise emperyalist emellerini, bölgedeki istikrar-
sızlığı destekleyerek, Hafter gibi yasadışı ak-
törleri finanse ederek gerçekleştirmeye
çalışan odakların yanında değil karşısında
durmanın "milli duruşun kayıtsız şartsız ge-
reği" olduğunu belirtti. Libya ile yapılan an-
laşmaların, Türkiye'nin Akdeniz'deki hak ve
hukukunu koruma yolunda atılmış isabetli
adımlar olduğunu anlatan Akçay, "Türki-
ye'nin Doğu Akdeniz'deki varlık ve egemenlik
hakkının muhafazası, Libya'daki meşru hü-
kümetin varlığını devam ettirmesine, bu ülke-
nin güvenlik, istikrar ve huzura kavuşmasına
bağlıdır" diye konuştu. Bu arada MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel
Kurul görüşmelerini takip etti. 

CUMA 3 OCAK 2020

GÜNDEM

Münir AKTOLGA
AKTÜEL KÖŞE YAZILARI

www.aktolga.de - zm.aktolga@gmail.com

9

TBMM Genel Kurulu,
Libya'ya asker 

gönderilmesine ilişkin 
tezkereyi görüşmek üzere

Meclis Başkanı Mustafa
Şentop başkanlığında

toplandı. Konuşmaların
ardından yapılan oylamada

325 oyla, tezkere kabul
edildi. Tezkereye 184 ret oyu

verildi. Saadet Partisi son
anda  tezkereyi destekleme

kararından vazgeçti

B u durumda tabi önce Vahap Coşkun’u
okumanız gerekiyor! Vahap Coşkun'un
tesbitlerine katılmamak mümkün

değil... Ama bütün yaşanılanlara rağmen PKK
çevrelerinden halâ 'devrimci halk savaşı' vb. gibi
20. yüzyıl kalıntısı devrim anlayışına ve  şiddete
yönelik seslerin yükselebilmesinin -milliyetçilik
ve 20. yüzyıl kalıntısı bir solculuğun ötesinde-
onlara cesaret verecek başka nedenlerinin de ol-
ması gerekir...

Tamam açık, etki-tepki ilişkisi!.. Ve PKK da
varlığını -Türk jakoben ikizleri gibi- bu iki-
lemde, yani şiddetin tırmandırılmasında bulu-
yor, bunu biliyoruz; ama bir nokta daha var ki,
o da  dış dinamik olarak ABD politikalarıyla  -
Trump faktörüyle- ilişkili!

Daha önceki bir yazıda, hem Türkiye’yi elde
tutabilmek açısından, hem de Suriye politika-
ları açısından, bir süre sonra ABD’nin pekala
PKK’ya silah bırakma yönünde baskı yapabile-
ceğinden bahsetmiştik! Görülüyor ki, gelinen
noktada bu artık çok zor! Çünkü işin içine
şimdi bir de Irak faktörü  girdi!

Son günlerde Irak ve İran’da olup bitenleri
izliyorsunuzdur sanırım. Bunları burada tekrar-
lamayacağım. Ama bakın, Irak'ta olup bitenlere
dikkat edin, eğer yarın Irak'ta İran yanlısı şii
güçler ağır basmaya balarsa, o zaman 20. yüz-
yıl kalıntısı ABD politikaları açısıdan geriye tek
bir alternatif kalacak: Kendi politikalarının
uzantısı olarak kullanabilecekleri bir "Kürt kar-
tına-açılımına" destek olmak! Ne demek istedi-
ğim anlaşılıyor sanırım! PKK içinde halâ kör
bir şiddet anlayışına yönelik seslerin yükselebil-
mesinin altında güvendikleri başka faktörlerin
de olması gerekir diye düşünüyorum!

Bu durumda ortaya ilginç bir tablo çıkıyor: 

Bir yanda, şiddet yanlısı 20. yüzyıl kalıntısı
milliyetçi-solcu fanatik bir PKK çizgisi (ve tabi
onun Türk destekçileri) + etki-tepki prensibine
göre bunun vazgeçilmez gıdasını -varoluş koşul-
larını- oluşturan Siyah-Beyaz Türk jakoben mil-
liyetçi anlayışlar anti İran ve İsrail'in güvenliği
gerekçesine dayanan, gene 20. yy. kalıntısı bir
ABD politikası!

Diger yanda ise, Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun
bütün demokrasi güçlerinin demokratik işbirli-
ğine dayanan tarihsel bir uzlaşma platformu. İş
buraya doğru gidiyor..

Tabi burada, önümüzdeki süreçte, 

Türkler’i ve Kürtler’i çok büyük 
sorumlulukların  beklediğinin altını çizmemiz
gerekiyor... Türkler'in, bir an önce jakoben Dev-
letçi milliyeti yeni Osmanlıcı siyasetin etki ala-
nından çıkmaları ne kadar acil bir görev olarak
ortada duruyorsa, Kürtler'in de yarın ABD nin
önlerine koyacağı, göz boyayıcı, rüşvet yerine
geçecek öneriler -Kürtler’i, Dimyad’a pirince gi-
derken evdeki bulgurdan da edecek, ya da, yağ-
murdan kaçarken doluya tutulacak bir noktaya
getirecek öneriler- karşısında o kadar uyanık ol-
maları gerekiyor...

Ne demek mi istiyorum? Örneğin ben, daha
önce, Barzani'nin Kuzey Irak'taki bağımsızlık
Referandumu’nu -önerisini- demokratik bir
talep olarak desteklemiştim. Onların bu yöndeki
taleplerine prensip olarak gene karşı değilim
ama, böyle bir talep şimdi yeniden, bu kez ABD
destekli olarak, ABD’nin yeni politikalarının bir
gereği olarak gündeme getirilirse -ki buna hiç
şaşırmayın- o zaman işler değişiyor tabi!

İşte tam bu noktada Kürtler’in sorumlu-
luğu daha da büyüyor, büyüyecek... Ya
geleceklerini ABD -ve İsrail- politikalarına
bağlayarak, eski "zayıf halka" teorilerinin 
peşine takılıp kısa vadeli devrimci çıkar 
hesapları yapacaklar, ya da, bütün bir Ortado-
ğu'yu kapsayacak şekilde yeni demokratik
politikalar oluşturabilmeye -bu yönde yeni 
ittifaklar içinde yer alabilmeye- doğru 
adımlar atacaklar...

Kısacası, önümüzdeki süreçte Türkler’i ve
Kürtler’i zorlu bir imtihan süreci bekliyor!..
Türkler, kendi içlerindeki milliyetci-Devletçi-
yeni Osmanlıcı-fetihçi anlayışlarla hesaplaşır-
ken, Kürtler’in de 20. yüzyıl kalıntısı bir
"devrimci halk savaşı"vb. gibi şiddete yönelik
milliyetçi-solcu hayallerle daha açık bir şe-
kilde hesaplaşmaları -aralarına mesafe koya-
bilmeleri- gerekecek...

Evet, bu noktada HDP çok önemlidir, ama
onları da bu yeni süreçte önemli görevler bek-
liyor... Çünkü, onların da bir an önce, zhinle-
rindeki eskiden kalma -Türk yoldaşlarıyla
ortak olan- 20. yüzyıl kalıntısı "solcu" anlayış-
ları temizleyerek, nasıl bir dünyada yaşadığı-
mızı unutmadan demokrasi mücadelesine
yönelik daha cesur ve kararlı politikalar üre-
tebilmeleri gerekiyor... 

Vahap Coşkun’un
makalesi üzerine...

Konuşmaların ardından yapılan oylamada
325 oyla, tezkere kabul edildi. Tezkereye
184 ret oyu verildi. Tezkerenin Meclis’te
kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma
Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Lib-
ya’ya gidecek unsurları belirleyecek. Saa-
det Partisi tezkereye 'evet' oyu
vereceklerini duyurmuştu ancak Meclis'teki
iki Saadet Partili milletvekilinden biri tez-
kere için oy kullanmayacağını açıklarken
diğeri tezkereye destek vermeyeceklerini
söyledi. Saadet Partisi'nin tezkereye ‘evet'
oyu vereceğini duyurmasının ardından par-
tinin TBMM'de bulunan iki milletvekilinden

biri olan İstanbul Milletvekili Cihangir
İslam, Libya'ya asker göndermek için 
düzenlenen oturuma katılmayacağını ve 
oy kullanmayacağını duyurdu. Sosyal
medya hesabından açıklama yapan İslam,
“Libya’ya asker gönderme konusunun gö-
rüşüleceği bugünkü TBMM oturumuna ka-
tılmama kararı aldım. Oturuma girmeyecek
ve oy kullanmayacağım” ifadesini kullandı.
Genel Kurul toplantısında kürsüye çıkıp
partisi adına tezkere hakkındaki görüşlerini
ifade eden Konya Milletvekili Abdülkadir
Karaduman ise tezkereye ‘hayır’ diyecekle-
rini açıkladı.

Saadet Partisi önce evet sonra hayır dedi

Pazarda sıkı denetim
ÇATALCA’DA esnaf ve vatan-
daşların karşılıklı olarak mem-
nuniyetini önemseyen Çatalca

Belediye Başkanı Mesut Üner’in verdiği
talimatlar doğrultusunda Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri,  pazar denetimlerine de ara
vermeden devam ediyor. Perşembe gün-
leri ilçede kurulan halk pazarında dene-
tim yapan Zabıta Ekipleri, esnafın en iyi
koşullarda hizmet vermesi ve vatandaşla-
rın pazar alışverişlerini rahat ve güvenli
bir şekilde yapabilmesi için çalışıyor.

Denetim devam edecek

Geçtiğimiz hafta gıda pazarında gıdala-
rın sağlıklı olup olmadığını, hijyen şartla-
rına uyulup uyulmadığını kontrol eden
ekipler, bu hafta da giyim pazarında fiyat
ve etiket kontrolleri ile tezgah denetimle-
rinde bulundu. Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Zabıta Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan denetimlerin hem va-
tandaşların sağlığı hem de maddi açıdan
zarara uğramaması için önemli oldu-
ğunu belirterek denetimlerin devam 
edeceğini vurguladı. 

Libya tezkeresi 
Meclis’ten geçti!

NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 30.12.2019
Karar No : 2019/11
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Gündem : 2018 yılı Olağan Genel Kurulunun düzenlenmesi hak. 
Görülen lüzum üzerine Yönetim Kurulu toplandı.
1- 27.12.2019 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurulunun T.T.K.’nun 420. maddesine göre ertelenmesi
sebebiyle 2018 Olağan Genel Kurulunun 27.01.2020 tarihinde saat 10:00’de Flat Ofis Haliç, Defterdar
Mah. Otakçılar Cad. No:78 K.4 İç Kapı No:94 EYÜPSULTAN-İSTANBUL adresinde aşağıdaki gün-
dem maddelerini görüşmek üzere pay sahiplerinin çağırılmasına, Finansal Tabloların, Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporunun, Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu Raporu ve Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı kâr
dağıtımı yapılmaması önerisine ilişkin kararın Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:80 EYÜPSULTAN-İS-
TANBUL adresindeki şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmasına, Olağan
Genel Kurul Toplantısı için T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan, Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi talebi ile ge-
rekli diğer işlemlerin yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 

GÜNDEM:
1. Toplantı Başkanlığı seçimi ve toplantı tutanaklarına Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı 
Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2018 faaliyet yılına ait Bilanço, finansal tablolar ve Kâr/Zarar hesabının okunması, müzakeresi ve 
onaylanması,
3. 2018 faaliyet yılına ilişkin Denetçi raporunun okunması,
4. Kârın kullanım şeklinin belirlenmesi,
5. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
6. 2019 yılı için bağımsız denetçi şirketinin seçilmesi, 
7. Yönetim Kurulu Raporunun görüşülmesi ve Ana Sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesi hakkında
karar verilmesi.
Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesi değiştirilerek 47.924.985,87 TL olan şirket sermayesine isabet eden
38.394.985,87 TL sermayenin ödenmiş olduğu, ödenmeyen 9.530.000,00 TL’lık kısmı için ıskat yapılarak
şirket sermayesinin 38.394.985,87 TL’ye indirilmesi ile ilgili aşağıda belirtilen tadil tasarısının oya 
sunulması,
YENİ ŞEKİL :
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV’İ :
Madde 6  : Şirketin sermayesi beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 3.839.498.587 hisseye bölünmüş
38.394.985,87 (Otuzsekizmilyonüçyüzdoksandörtbindokuzyüzseksenbeş TL Seksenyedi Krş)’tur.
Bu sermayenin tamamı ödenmiştir.
Şirket hissedarlarına hisseleri karşılığında vereceği hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olacaktır.
Şirket, Yönetim Kurulunun kararı ile hisse senetlerini müteaddit hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastı-
rılabilir.
8. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine.

VEKÂLETNAME
Pay sahibi olduğum NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin
27.01.2020 tarihinde saat : 10:00'da Flat Ofis Haliç, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 K.4 İç Kapı
No:94 EYÜPSULTAN-İSTANBUL’da yapılacak 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı-
sı’nda tüm gündem maddeleri için beni tam bir salahiyetle temsile, dilediği görüşler doğrultusunda oy ver-
meye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………. 
T.C. Kimlik Nolu ………………….…’ı temsilci tayin ettim.

VEKÂLETİ VERENİN
Sermaye Miktarı : 
Hisse Adedi :
Adresi :
Adı Soyadı :
Tarih :
İmzası : 

Not: Vekâletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâ-
letnameye eklenmesi gerekmektedir.

Çatalca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha rahat ve
güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor
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İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
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barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.



Y unanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Yuna-
nistan Başbakanı Kiriagos Miçotakis’in açıklamalarına
yer vererek, Atina yönetiminin gizli planlarını okurlarına

duyurdu. Gazete, Miçotakis’in, “Eğer maddi imkanlar izin ve-
rirse F-35 satın almayı ciddi olarak düşünebiliriz çünkü bunlar
piyasadaki en güncel ve modern araçlar” sözlerine yer verdi.

2 farklı planı var

7 Ocak’ta Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump
ile bir araya gelmesi beklenen Miçotakis’in bu ziyarete sayılı
günler kala Türkiye’den boşalan F-35 üretim sürecine dahil
olmak istediğini sık sık dillendirmeye başladı. Son 24 saat içeri-
sinde F-35 savaş uçağının üretim sürecine dahil olmak istediğini
söyleyen Miçotakis’in çantasında ise iki plan bulunuyor. Ta
Nea’da yer alan haberde, Miçotakis’in ABD-Yunanistan ilişki-
sini kuvvetlendirmek için F-35’leri kullanacağı belirtildi. Yuna-
nistan bütçesini sarsmadan F-35 sürecine dahil olmak isteyen
Miçotakis’in Washington’da iki senaryo üzerinden hareket ede-
ceği belirtildi.

Boşluğu dolduracak

Yunan basınına göre birinci senaryoda Miçotakis, F-35 üretim
sürecinde Türkiye’nin çıkarılması sonrasında oluşan boşluğu
Yunanistan’ın doldurmasını önerecek. Yunanistan’ın F-35 üre-
tim sürecine dahil olması sonrasında Atina’nın modern savaş
uçaklarını satın alması gündeme gelecek. İkinci senaryoda ise
Yunanistan’ın ilk aşamada az miktarda F-35 savaş uçağı satın
alması gündemde. Böyle bir durumda Yunanistan mevcut F-
16’ların güncellemesini azaltarak geri kalan parası ile F-35’leri
satın alacak. Bunu da F-35 üretim sürecine dahil olarak yapa-
cak Yunanistan’ın başbakanı Miçotakis’in bu görüşlerini gelecek
hafta ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike
Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya sunması bekleniyor.
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ÖlümleRin hipotermi
(vücut ısısının ani dü-
şüşü), boğulma ve toprak

kaymaları sonucu gerçekleştiği açık-
lanırken, dört kişi de elektrik akımına
kapılarak hayatını kaybetti. Yetkililer,
yaklaşık 30 bin Cakartalının geçici
barınma merkezlerine yerleştirildiğini

açıkladı. Toplumsal İşler Bakanlığı
Sözcüsü Joko Hariyanto, Reuters
haber ajansına gönderdiği mesajda,
ölü sayısının 21’e yükseldiğini 
duyurdu.

Uyarı yapılmıştı

Başkentte son 7 yılın en büyük sel fe-

laketinin yaşandığını açıklayan yetki-
liler, önümüzdeki günlerde beklenen
aşırı yağışlara karşı da halka uyarıda
bulunmuştu. Ekvator kuşağındaki
Endonezya’da, özellikle ekim ve
nisan arasındaki görülen şiddetli ya-
ğışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları
ve heyelanlar yaşanıyor.

Pompeo 5 ülkeye 
ziyaretini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, Irak’ın
başkenti Bağdat’ta

ABD Büyükelçiliği'ne yapılan sal-
dırılar nedeniyle Ukrayna, Belarus,
Kazakistan, Özbekistan ve Kıb-
rıs’a yapacağı ziyaretleri iptal etti.
Dışişleri Bakanlığı tarafından ya-
pılan açıklamada, Irak’ta devam
eden durumu izlemek ve Orta Do-
ğu’daki Amerikalıların güvenliğini
sağlamak amacıyla Pompeo’nun
Ukrayna, Belarus, Kazakistan,
Özbekistan ve Kıbrıs’a yapacağı
ziyaretin iptal edildiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, 3-7 Ocak
arihlerinde planlan ve iptal edilen
ziyaretlerin en kısa süre içerisinde
gerçekleştirileceği vurgulandı.

Bu bir uyarı değil, tehdittir

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin
Bağdat Büyükelçiliğine saldırılar
düzenlenmişti. ABD Başkanı Do-
nald Trump, büyükelçilikte yaşa-
nan olayların ardından, ABD’ye
ait kuruluşlarda meydana gelebile-
cek herhangi bir can veya mal kay-
bından İran’ın sorumlu
tutulacağını belirterek, "Çok
büyük bedel ödeyecekler. Bu bir
uyarı değil, tehdittir” ifadelerini
kullanmıştı.

TAYVAN SOKTA!
Tayvan'da askeri helikopter yoğun sis yüzünden acil iniş yapmak zorunda kaldı. İlk
belirlemelere göre Tayvan'ın Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming yaşamını yitirdi

Resmi olarak statüsü ihtilaflı olan Tayvan’da
korkunç bir kaza meydana geldi. Dün sabah
saatlerinde başkent Taipei’nin dışındaki bir dağ

üzerinde seyreden Blackhawk tipi helikopter yoğun sis yü-
zünden acil iniş yaptı. Yapılan açıklamada hava şartların-
dan dolayı uçağın pervanesinin parçalandığı belirtildi.
Helikopterde Tayvan’ın Genelkurmay Başkanı Shen Yi-
ming de bulunuyordu. Tayvan Savunma Bakanlığı, heli-
kopterdeki 5 kişinin kurtulduğunu açıklarken ülkenin Çin’e
karşı askeri savunmada en önemli figürlerden biri olarak
lanse edilen Shen Yi-ming’in yaşamını yitirdiği belirtildi.

6 kişi öldü

Tayvan hükümeti helikopterdeki 6 kişinin yaşamını yitirdi-
ğini ve 5 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu. Helikopterin
Taipei’den ülkenin kuzeydoğusundaki Ilan kentine gideceği
belirtildi. Kaza yerine gelen arama kurtarma ekiplerinin ça-
lışmaya devam ettiği belirtildi. Birleşmiş Milletler’e üye 193
ülkeden sadece 14’ünün tanıdığı Tayvan’ı tanıyan ülkeler
arasında Paraguay, Nikaragua, Honduras, Haiti, Tuvalu,
Belize gibi ülkeler bulunuyor. Tayvan ile Türkiye arasında
diplomatik bir ilişki bulunmuyor.

Yunanistan ile Türkiye arasında devam eden gerilimde sıcak bir gelişme yaşandı. Yerel basın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yakın zamanda
gerçekleştireceği ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump'a F-35 satın alma ve F-35 yapım sürecine dahil olma isteğini ileteceğini yazdı

Alijai’den acı haber!
Gelecek vaat eden rap şarkıcısı Lexii Alijai'nın 21 yaşında hayatını kaybettiği
açıklandı. Genç müzisyenin sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafından
birkaç saat sonra gerçekleşen ani ölümü, hayranlarını şoke etti

Gerçek adı Alexis
Alijai Lynch olan
Lexii ile “Jealous”

adlı şarkısında düet yapan
Amerikalı ünlü şarkıcı Keh-
lani Parrish, trajik haberi du-

yuran ilk isimler arasında yer
aldı. Acı haberi milyonlarca
sosyal medya takipçisiyle pay-
laşan Parris, “Şimdiye ka-
darki en kötü, lanet haberi
aldım. Kalkim kırıldı. Lanet

olsun” yazdı. Lexii, 31 Ara-
lık’ta Twitter’dan Kehlani Par-
ris’in menajeri David Ali’nin
doğum gününü kutlamıştı.
Lexii’nin ölüm nedenine iliş-
kin bir açıklama yapılmadı.

Dünyayı tehdit etti
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, dünyanın yakın gelecekte
ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara şahitlik edeceğini belirtti

KuzeY Kore resmi haber ajansı KCNA’da
yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri
Kim, ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin

Merkez Komite Toplantısı’nda konuştu. Kim, ABD
ile ilişkilerde güven inşa etmek amacıyla nükleer
silah ve kıtalararası balistik füze (ICBM) denemele-
rini rafa kaldırdıklarını ancak Washington yönetimi-
nin buna Güney Kore ile ortak tatbikat düzenleyerek
ve Pyongyang’a daha fazla yaptırım getirerek karşı-
lık verdiğini söyledi. ABD’nin kendilerini oyaladığını
belirten Kim, bu koşullar altında füze denemelerini
durdurma anlaşmasına tek taraflı uymalarını gerek-
tirecek bir durum olmadığını kaydetti. Kuzey Ko-
re’nin stratejik silahlar geliştirme projelerini daha
etkili şekilde ilerletmesi gerektiğini vurgulayan Kim,
“Dünya, yakın gelecekte Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nin (DPRK) yeni stratejik silahına şa-

hitlik edecek.” ifadesini kullandı. Devlet Başkanı
Kim Jong-un, ülkesinin nükleer caydırıcılığını ne
kadar artıracağının ABD’nin gelecekteki tutumuna
bağlı olduğunu aktardı.

Kim sözünün eri

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump,
Pyongyang liderinin açıklamalarının ardından gaze-
tecilere verdiği demeçte, Kim ile çok iyi ilişkileri ol-
duğunu söyledi. Trump, “Bir anlaşma imzaladı.
Nükleer silahların yok edilmesini müzakere edece-
ğine dair bir anlaşma imzaladı. Singapur’da imza-
landı bu anlaşma. Ben onun sözünün eri olduğunu
düşünüyorum. Bakalım göreceğiz.” diye konuştu.
Öte yandan, bir süredir Kuzey Kore üzerinde keşif
uçuşları yapan ABD casus uçaklarının, yeni yılın ilk
günü de havalandığı bildirildi.

EndonEzya’da büyük facia
Aşırı yağışlar Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da büyük felakete yol açtı. Başkent
Cakarta'nın büyük bölümü ile çevre kasabalar sular altında kaldı. Faciada en az 21 
kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden oldu. Çok sayı da kişi de yaralandı

Şikayet etmeye gidiyor

Alijai'nin 
Instagram'daki 
son paylaşımından
saatler sonra ölüm
haberinin gelmesi
hayranlarını ve
yakınlarını şoke etti.
Acı haberi ABD'li
ünlü şarkıcı 
Kehlani de sosyal
medyadan 
duyurdu.Lexii'nin 
kuzeni Raeish 
Clark haberi 
Facebook 
sayfasından 
doğruladı.

Miçotakis, F-35 üretim sürecinde Türkiye’nin
çıkarılması sonrasında oluşan boşluğu 
Yunanistan’ın doldurmasını önerecek. 

Yunanistan’ın F-35 üretim sürecine dahil 
olması sonrasında Atina’nın modern savaş
uçaklarını satın alması gündeme gelecek. 

Helikopterde
Tayvan’ın 
Genelkurmay 
Başkanı Shen
Yi-ming de 
bulunuyordu.

Kuzey Kore Devlet Başkanı 
Kim Jong-un

Erdoğan’ın posterini taşıdılar
Yeni yıla girmeden sadece
birkaç gün önce Somali'de
korkunç bir saldırı mey-

dana gelmiş, aralarında iki Türk va-
tandaşının da olduğu 90 kişi yaşamını
yitirmişti. Dün Somali'de saldırıyı üst-
lenen El Kaide'nin uzantısı Eş Şebab
karşıtı bir gösteri düzenlendi. Göste-
riye katılanlar ellerindeki Cumhurbaş-
kanı Erdoğan posterleriyle terörü
lanetledi. Açıklama yapan Somalililer
Türkiye'ye teşekkür etti. Saldırı-
nın ardından Eş Şebab bir açık-
lama yaparak saldırının Türk
vatandaşlarına yönelik oldu-
ğunu duyurmuş ve hayatını
kaybedenlerden “özür 
dilemişti”.

Teşekkürler Başkan

Korkunç saldırının ardından

bugün Somalililer terörü ve terör ör-
gütü Eş Şebab’ı lanetlemek için bir
gösteri düzenledi. Üzerinde Somali
dilinde, “Teşekkürler Başkan” ifadesi-
nin yazdığı pankartlarla yürüyen So-
mali vatandaşlarından biri Reuters’a
konuştu. Hassan, Türkiye’nin kur-
duğu Erdoğan Hastanesi’nde tedavi
edilen çocuğu için minnettar oldu-
ğunu söylerken hiçbir para ödemediği
için de mutlu olduğunu söyledi.
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B edelli Günlük!
Bugün TSK'nın dosyalarına girmesi için 
vesikalık çekildik. 

Gülme, kamuflajı düzelt, kafayı düz tut, şak! 
Elbette parasını bizden aldılar. 
Fotoğrafçı gizli trilyoner olmalı. 
Çünkü kişi başı 15 TL günahladı ve her ay

binlerce askeri çekiyor böyle. 
Binlerce hazır müşteri. 
Nihat Odabaşı filan olmasına gerek yok. 
15 lira nedir, dışarıda bile daha ucuz bu iş! 
Ben buna soygun derim. 
Resmi soygun. 
Silahlı soygun şeklinde düzeltiyorum.

*
Yanıma arkadaş olarak aldığım "Büyük Fikir-

ler" kitabını bitirdim.
Dünyayı değiştiren 150 buluşu kısa keserek

anlatıyor.
Biraz gireyim kitaba...
Dünyayı değiştiren buluşların başında Neil

Armstrong denen havalı herif geliyor.
Şu Ay'daki koca ayak.
Ben Ay'a ilk gidişe inanmayan tayfadayım.
Hayrola sen? Ay'da inceleme mi yaptın köpek

diyebilirsiniz.
Eldeki donelere gerçekten bakarsak ilkokul

bebeleri hariç kimseyi kandıramazlar:
Ne tesadüfse Ay kayıtlarının NASA'da kül ol-

ması.
Dönemin dijital kol saati önderliğindeki kıt

teknolojisinde ne hikmetse Ay’a gitmek?
Eldeki fotoğrafların paint seviyesindeki 

hataları.
Konu ne zaman açılsa NASA'nın bir işinin

çıkması...
Asıl kahraman Armstrong değil de Stanley

Kubrick olabilir bakın!
Bazı yabancı kaynaklarda dönen muhabbet-

ler, Ay'daki görüntülerin 2001 filminin yönet-
meni Kubrick tarafından çekildiğini iddia ediyor.

2001 Bir Uzay Macerası'nı izlerseniz "harbi
lan" diyeceksiniz.

Çünkü o dönemde bu kadar kaliteli ve
gerçekçi uzay görüntüsünü hiç kimse elde 
edememiş. 

Hayır hayalinde bile elde edememiş.
İlk Kubrick.
Bunu da nasıl yaptı hâlâ akıl sır ermiyor ya

neyse.
Haliyle ABD'nin dikkatini çekmiş ve ünlü 

yönetmene konuyu açmışlar.
"Böyle böyle biz Ay'a falan gidemiyoruz şu işe

bir el atar mısın?"
"Nasıl yani?"
"Yani gitmişiz gibi, gittik gibi, hani biz gittik,

anlarsın ya..."
"Ne?..."
"Uzay filminde yaptın ya, ondan istiyoruz...

Bak Ruslar götümüzde!"
Ve adama bir para teklif etmişler, Kubrick o

an çalışmalara başlamış.
"Ne gitmemesi ya, gittik biz aya" demiş.
Ve prodüksiyonunu kurup o hepimizin bildiği

görüntüleri çekmiş.
İşte benim inandığım Ay'a gidiş budur.
Kitaba dönersek...
Salon Yayınları rezil etmeseymiş iyi kitapmış.
Google Çeviri'nin ilk yıllarındaki gibi sakat

bir çeviri, berbat bir tashih...
Editör ve düzeltmen ateşe verilip meydanda

yakılmalı. Türkçemizden uzaklaştırılmalı.
İyi kapak yapmayı iyi kitap yapmak 

sanıyorlar.
*

Bu arada, bizi toplu firara sürükleyen çavuş
ifade vermiş.

Ne mi demiş?
Çatışma çıktığını, 4 bedellinin şehit olduğunu,

Kırklareli Vize'den bir birliğin yolda olduğunu,
desteğe geleceklerini...

Yani durumu kötü. Bedelli bölüğünü kurtar-
mak için bütün bunları yaptığını söyleyip duru-
yormuş. Sonuç mu?

Çerkezköy Devlet Hastanesi Psikiyatri...

Bedelli günlük: 10. Gün

A taşehir Belediyesi Anadolu Halk
Müziği Topluluğu, 18 Ocak Cu-
martesi akşamı yeni yıldaki ilk kon-

serine çıkacak. Ataşehir Belediyesi Türk
Sanat Müziği Korosu ise 25 Ocak Cumar-
tesi akşamı Yeni Yıl Konseri verecek. Pazar
Sohbetleri bölümünün ilk konuğu edebiya-
tımızın önemli isimlerinden Yazar Pınar
Kür olacak. “Yaşamak Yazmak” isimli söy-
leşi 5 Ocak’ta Neşet Ertaş Kültürevi’nde
yapılacak. Pazar Sohbetlerinin ikinci hafta-
sında Uzman Klinik Psikolog Nazende
Öksüz Özdemir’in katılacağı “Sınav Stresi
ile Başa Çıkabilirim” isimli söyleşi 19 Ocak
Pazar günü yapılacak.

Konuk; Başak Sayan

Kültür & Sanat Sohbetleri bölümünde
Özgür Okuryazar’ın ilk konuğu 7 Ocak Salı
akşamı, Yazar Başak Sayan olacak. Kültür
& Sanat Sohbetleri’nin Ocak ayındaki
ikinci konuğu Psikiyatr Dr. Alper Hasa-
noğlu ile insan ruhunun derinliklerine inile-
rek gerçekleştirilecek söyleşi 28 Ocak Salı
akşamı yapılacak. Ataşehir Belediyesi Ti-
yatro Topluluğu’nun sahneleyeceği oyun-
lardan “Aziz Nesin Vapuru” 5 Ocak’ta, “8
Kadın” 12 Ocak Pazar akşamı Ataşehirli-
lerle buluşacak. Oyun biletleri “Bir Kitap,
Bir Bilet” uygulaması kapsamında okun-
muş birer kitap karşılığında temin edilmeye
devam ediyor. Tiyatro Rast’ın sahneleye-
ceği “Havada Yüzmek” isimli oyun 19
Ocak Pazar günü tiyatroseverlerle buluşa-
cak. Charlotte Jones’un gerçek olaylardan
esinlenerek kaleme aldığı, aileleri tarafından
zorla akıl hastanesine kapatılan iki kadının

hayat hikâyesini anlatan oyun tiyatrosever-
leri bekliyor. Yönetmen, oyuncu ve ödüllü
filmlerle sinemaseverleri buluşturan “Film
Gösterimi ve Söyleşi” bölümünde, Burak
Çevik’in katılımıyla Aidiyet filminin göste-
rimi 13 Ocak Pazartesi akşamı gerçekleşti-
rilecek.

MSKM’de keyifli sohbetler 

“MSKM’de Çağdaş Sanat Buluşmaları”
kapsamında Sanat Yazarı Kültigin Kağan
Akbulut’un moderatörlüğünde bir araya
gelecek sanatçılar Özcan Saraç, Yunus
Emre Erdoğan ve galerici Bengü Gün’ün
gerçekleştireceği keyifli sohbet 17 Ocak
Cuma akşamı düzenlenecek. “MSKM’de
Edebiyat Akşamları” isimli etkinliğin Ocak
ayı konuğu ise Eleştirmen - Çevirmen
Ahmet Ergenç olacak. Ahmet Hamdi Tan-
pınar’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle yaza-
rın “Huzur” adlı kitabı üzerine yapılacak
etkinlik 24 Ocak Cuma akşamı 
düzenlenecek.

Çocuklar için 8 atölye 

Çocuklar için düzenlenen; Maske Atölyesi
4 Ocak Cumartesi, Taş Tablo Pinokyo
Atölyesi 5 Ocak Pazar, Çizgi Film Karakter
Tasarım Atölyesi 11 Ocak Cumartesi, Ren-
gârenk Tuvalim Atölyesi 12 Ocak Pazar,
Küçük Sinemacılar ile Kısa Film Atölyesi
18 Ocak Cumartesi, Düşler Evi Atölyesi 19
Ocak Pazar, Küçük Mucitler Atölyesi 25
Ocak Cumartesi ve Sihirbazlık Atölyesi 26
Ocak Pazar günü yapılacak. Çocuk Tiyat-
rosu kısmında Tiyatro Mie tarafından
“Nasreddin Hoca Çocukların Dünya-

sında” isimli oyun 12 Ocak Pazar günü
sahnelenecek. Dilek Büyük ile “Masal An-
latımı” etkinliğinde ise 25 Ocak Cumartesi
günü Ataşehirli çocuklar, masalların dün-
yasında keyifli bir yolculuğa çıkacak.

Ataşehir’de 2020 yılı birbirinden kaliteli, renkli ve eğlenceli kültür sanat etkinlikleriyle başlıyor.
Çin Halk Cumhuriyeti’nden Ataşehir’e konuk olan, 20’den fazla ülkede, yüzlerce performans 
sergileyen ve onlarca ödül alan Gansu Opera Topluluğu, 15 Ocak Çarşamba akşamı Çin’in 
geleneksel Bahar Bayramı kutlamalarını anlatan nefes kesen bir performans sergileyecek

GANSU OPERA 

Şiir ve tarih atölyesi
Şair Haydar ergülen’in katıldığı, genç-
lere ve yetişkinlere yönelik Şiir Atölyesi
7-14-21-28 Ocak Salı akşamları düzen-
lenecek. Tarihe ilgi duyanlar için hazır-
lanan Tolga Gerger ile Tarih Atölyesi,
9-16-23-30
Ocak Perşembe
akşamları yapı-
lacak. 18 Ocak
Cumartesi günü
gerçekleşecek
Tarih Okulu bö-
lümünde nâzım
Hikmet’in yaşa-
mının köşe taş-
ları ve
edebiyatının
dönüm noktala-
rının “Saman
Sarısı” adlı şiiri,
istanbul Şehir üniversitesi Öğr. Gör Dr.
erkan Irmak tarafından ele alınacak.
Felsefe tarihine adeta yolculuk yapılan
Dr. C. Cengiz Çevik ile Felsefe Atölyesi
ise 10-17-24-31 Ocak Cuma akşamları
Ataşehirlileri bekliyor.

7 BÖLGE iÇiN 70 GENÇ KATILDI
İstanbul Kongre Merkezinde yoğun ilgi gören “Türkiye'nin Renkleri 
İstanbul'un Kimlikleri Fotoğraf Sergisi” bu kez İBB Taksim Cumhuriyet
Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. 2 - 8 Ocak tarihleri arasında ziyaret
edilebilecek sergi,  İstanbul'da doğup büyümüş gençlerin memleketlerine
giderek çektikleri fotoğraflardan oluşuyor.

Türkiye'nin renkleri istanbul'un kimlik-
leri Projesi, 2 yıl önce istanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü

tarafından hayata geçirildi. istanbul'da doğup büyü-
yerek istanbulluluk kimliği ile yetişmiş, ancak mem-
leketlerini hiç görmemiş gençlerin öz kültürleri ile
tanışmaları amacıyla başlayan projeye 70 genç ka-
tıldı. Türkiye'nin yedi bölgesini kapsayan, Dışişleri
Bakanlığı Avrupa Birliği eğitim ve Gençlik Program-
ları Merkez Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'ndan
hibe desteği ilan projede her bölge için iki gönüllü yer
aldı.

Türkiye mozaiği bir arada

istanbul’da fotoğrafçılık eğitimi ile başlayan ve Türki-
ye'nin tamamını kapsayan proje ile katılımcı kendi
memleketinin bulunduğu bölgeye seyahat etti. katı-

lımcılar gezileri sırasında Türkiye'nin renklerini oluş-
turan farklı insan hikayelerini; kadim medeniyetlerin,
kültürlerin, tarihi ve doğal değerlerin, şehir halkının
geçim ve yaşam tarzının yansımalarını fotoğrafladı.

140 renkli fotoğraf

Saha çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ise çe-
kilen fotoğrafların sergilenmesi aşamasına geçildi. ilk
kez 22 Aralıkta istanbul kongre Merkezinde sergile-
nen ve yoğun ilgi gören “Türkiye'nin renkleri istan-
bul'un kimlikleri Fotoğraf Sergisi” 8 Ocak 2020
tarihine kadar iBB Taksim Cumhuriyet Sanat Gale-
risi’nde istanbulluların beğenisine sunuluyor. Dünü ve
bugünü buluşturan, yedi bölgeden yetmiş farklı bakış
açısıyla çekilen ve Türkiye'nin renkleri'nden izler ta-
şıyan 140 fotoğraftan oluşan sergi 10:00 ve 19:00
saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

BİR YOL
ÖYKÜSÜ

Pera Müzesi, “Bir Yol Öyküsü:
Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” 
sergisi kapsamında, küratör 

Engin Özendes’in anlatımıyla bir
sergi turu düzenliyor Etkinlik
kapsamında Engin Özendes,

sergide işleri yer alan 10 fotoğraf
sanatçısının farklı teknik ve bakış
açılarını katılımcılarla paylaşacak

PERAMüzesi, “Bir Yol
Öyküsü: Fotoğrafın Ar-
dında 180 Yıl” sergisi çer-

çevesinde sanatseverleri, küratör ve
sanatçılarla buluşturuyor. 9 Ocak Per-
şembe günü saat 19:00’da küratör
Engin Özendes’in anlatımıyla gerçek-
leştirilecek sergi turunda katılımcılar,
farklı tekniklere ve bakış açılarına
sahip fotoğraf sanatçılarının sergide
yer alan işlerine dair detaylı bilgi
edinme şansına sahip olacak.

Tam iki buçuk yıl sürdü

1839 yılında, fotoğrafın bulunmasının
hemen ardından gerçekleşen ilk fotoğ-
raf gezisinin 180. yıldönümü vesilesiyle
Pera Müzesi’nde düzenlenen serginin
küratörlüğünü, fotoğraf alanında yap-
tığı araştırma ve yayınlarla tanınan
Engin Özendes üstlendi. Sergi projesi
kapsamında, farklı yaklaşımlara sahip
10 fotoğraf sanatçısı, aynı rota üzerin-
deki bu tarihi kentlere yolculuk yapa-
rakziyaret ettikleri kentleri kendi özgün
fotoğraf dilleriyle yeniden yorumladı.
Küratör Engin Özendes, “Tüm bu
görsel yolculuğu planlarken, günümü-
zün gelişmiş ulaşım ve iletişim koşulla-
rında, çekimlerin bazı yerlerde 180 yıl
öncesinden daha zorlu olacağını dü-
şünmemiştik. Tam iki buçuk yıl süren
bu büyük proje çekime ilk gidenler ve
son gidenlerle gerçek bir yol öyküsü-
dür" ifadelerini kullandı. 

Büyüleyici bir yolculuk

“Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında
180 Yıl” sergisi, izleyiciyi Batı’dan Do-
ğu’ya, Kiklad Adaları’nın mavisinden
Sina Dağı’nın eteklerindeki kumlara
uzayan büyüleyici bir fotoğraf yolculu-
ğuna çıkarıyor. Sergi projesi süresince
Türkiye’den 10 fotoğrafçı; Coşkun
Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı,
Murat Germen, Sinan Koçaslan,
Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara,
Serkan Taycan ve Cem Turgay, Mar-
silya’dan Şam’a 30’u aşkın tarihi kente
yolculuk etti. Türkiye’nin önde gelen
fotoğraf sanatçıları, bu kentleri 180 yıl
sonra yeniden, günümüzün fotoğraf
teknikleri ve güncel bakış açılarıyla yo-
rumladı. Sergi projesi ve fotoğraf sa-
natçılarının çalışmaları hakkında
detaylı bilgi edinmek isteyenler, 9 Ocak
Perşembe günü saat 19:00’da küratör
Engin Özendes’in katılımıyla gerçek-
leştirilecek sergi turuna katılabilirler.

ATASEHIR’DE
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yaşaDığı ağır sakatlık nedeniyle ameliyat
olmak için İtalya'ya giden milli futbolcu
Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki evine hırsız
girdi. Fransa Ligi'nin 18'inci haftasında

Lille'in deplasmanda Monaco'ya 5-1
mağlup olduğu maçta çapraz bağları
kopan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, yılbaşı
gecesi hırsızlık şoku yaşadı. Sağ diz ön

çapraz bağı ameliyatı için Roma'da bulu-
nan genç yıldız, kötü haberi İtalya'da aldı.
22 yaşındaki futbolcunun değerli eşyaları-
nın ve arabasının çalındığı belirtildi. DHA

Dünya rekortmeni Birgül Erken, Es-
kişehir’in Çifteler ilçesinde bulunan ve
Sakarya nehrinin doğduğu Sakarya-
başı’nda dalış yaptı. Serbest Dalış
branşında bir çok rekor kıran milli
sporcu Birgül Erken, ödüllü fotoğrafçı
Erkan Balk ve Çifteler belediyesi spor
dalış kulübü sorumlusu Derya Türk
ile birlikte Sakarya Nehri'nin doğduğu
benzersiz sualtı güzellikleri arasında
suya daldı. Aynı zamanda sualtı fo-
toğrafçılığı yapan Erken, Bozkırın or-
tasında ‘mucize’ olarak tanımladığı
Sakaryabaşı’nda dalış müthiş bir he-
yecan verdiğini söyledi.

Mucize gibi bir doğa

Sakarya nehrinin doğru noktadaki da-
lışın hiçbir yerle kıyaslanmayacak gü-
zellikte olduğunu ifade eden serbest
dalış dünya rekortmeni milli sporcu
Birgül Erken, “Bozkırın ortasında mu-
cize gibi bir doğa ile karşılaştım. Dün-
yanın birçok dalış noktasında dalış
yaptım, ama burası hiçbir yer ile kıyas-
lanamayacak kadar güzel bir yer.
Benim için en kıymetli olan milli for-
mayı giyerek ülkemi temsil edebilme-
nin gururu ve şerefini göğsümde
taşımak. Yeni yılda önce milli forma
aşkı, sonra özel rekorlar için çalışma-
larım devam edeceğim. Müthiş bir
ekiple harika bir sezona başlıyoruz.
2020'de birçok sürprizi yaşayacağımızı
düşünüyorum. Bunun için heyecan
doluyum. Sezon uzun ve güçlü başla-
yacak. Pozitif enerjiler biriktirmek
gerek. Ay yıldızlı Türk Bayrağını en
yüksek noktalara taşımayı ve başarıla-
rımı dünya arenasında sürdürme 
kararlıyım” açıklamasını yaptı. 

Eskişehir'de moral depoladı

Sualtının muhteşem doğası Sakarya-
başı'nda özel bir dalış gerçekleştiren
milli sporcu yeni sezon için moral de-
poladığını söyledi. Erken “Ekibimizle
birlikte bizi farklı boyutlara taşıyacak
bir bilinmeze doğru dalarak yol aldık.
Bu gizemli doğayı adeta hücrelerimiz-
den geçen bir heyecan içinde keşfettik.
Berrak doğal bir havuz gibi olan Sa-
karyabaşı'nda cam gibi berrak tatlı ve
sıcak suyun içindeki canlılar adeta ak-
varyumda gibi bir görsel şölen yaratı-
yor. Burası bir doğal cennet” dedi. 

Birgül Erken
dalış yaptı!

Yusuf Yazıcı’Ya hırsızlık şoku

SP  R

T ürkiye'ye İskoçya'nın Glasgow kentinde
düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme
Şampiyonası'nda kurbağalama 50 metre

erkekler finalinde 25.82'lik derecesiyle 19 yıl
sonra gümüş madalya kazandıran Fenerbah-
çe'nin sporcusu Emre Sakçı, kariyerinde ilk kez
katılacağı Japonya'daki 2020 Tokyo Yaz Olim-
piyatları'ndan da madalya ile dönmek istiyor.
Antrenörleri Türker Oktay ve Bahar Oktay ile
başarıdan başarıya koşan Emre Sakçı, Demirö-
ren Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada
Türk antrenörlerinin yüzmede büyük bir ivme
kazandığını belirtti. Sporcu ve antrenörün uyu-
munun yüzmeyi daha iyi yerlere taşıdığını belir-
ten Sakçı, mottolarının "yüzde yüz yerli"
olduğunun altını çizdi. Bahar Oktay
ise Avrupa şampiyonasında ma-
dalya kazanmanın çok gurur ve-
rici olduğunu ifade ederek,
hedeflerinin olimpiyat rekor-
ları kırmak olduğunu söy-
ledi.

Şikayetçi değiliz

2020 Tokyo Yaz
Olimpiyatları önce-
sinde hazırlıkların
tam gaz devam et-
tiğini dile getiren
Emre Sakçı,
"Avrupa şampi-
yonasında ilk
madalyayı
aldık ama bir
gün tatil bile
yok 2020'ye
tam gaz
çalışmaya
devam
edeceğiz.
Tabii bu-
rada şi-
kayetçi
değil,
mutlu-
yuz. Bu

çalışmaları da elimizden gelen en iyi şekilde
noktalandırıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek
istiyorum. Ondan sonra dünya kısa kulvar var.
Orada da ülkeme bir madalya getirmek istiyo-
rum" dedi.

Proje çok güzel

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 28 vakıf üniversi-
tesi ile imzaladığı anlaşma kapsamında uluslar-
arası seviyede başarı kazanan milli sporcular
tam burslu okuyabilecekler. Bakanlığın bu pro-
jesinin çok güzel olduğunu ve kendisini de kap-

sadığını dile getiren Emre Sakçı, "Bizim
gibi sporcuların okula dönebilmesi

için çok güzel destek olacağını dü-
şünüyorum. İnşallah bir an önce
hayata geçer" diye konuştu.

İyi bir ivme yakaladık

Türk yüzmesi-
nin birkaç
yıldır

Türk antrenörler ile çok güzel bir ivme yakala-
dığını ifade eden Emre Sakçı, "Türk antrenör-
leri tabii ki buna çok büyük etken, çok da güzel
sporcular çıkıyor. Sporcu ve antrenörün uyumu
yüzmeyi daha iyiye taşıyor. Benim de hocam ile
birlikte söylediğim mottomuz; yüzdü yüz yerli.
Biz bunu yerli bir ekiple kendi başımıza yaptık.
Türkiye'de bu iş olabiliyor bunu göstermeye ça-
lışıyoruz. Bu anlamda da örnek olabiliyorsak
ne mutlu bize" diye konuştu.

Çok onurlandırıcıydı

Eşi Türker Oktay ile Fenerbahçe bünyesinde
yıllardır Emre Sakçı'nın antrenörlüğünü yapan
Bahar Oktay ise DHA'ya yaptığı açıklamada
olimpiyatlarda zirvede olmak istediklerini dile
getirdi. Bahar Oktay, "Bunun da ilk basamağı
Avrupa şampiyonasıydı. Hedeflediğimiz bir ya-
rıştı. Burada madalya kazanmak çok gurur ve-
rici, çok onurlandırıcıydı. Ülkemiz adına bu
başarıyı aldığımız için mutluyuz" dedi. Tarihi
başarılara imza atan bir ekip olmalarına rağ-
men İzmir'de havuz sıkıntısı yaşayan Emre
Sakçı'nın antrenörlerinden Bahar Oktay, bu so-
runun artık klasikleştiğini söyledi. Kısa kulvar
havuzunu bir şekilde çözdüklerini dile getiren

Bahar Oktay, "Çalıştığımız havuz kısa
kulvar bir havuz, ancak olimpiyat-

lar 50 metrelik havuzda yapılı-
yor. İzmir'de maalesef kapalı

50 metrelik bir havuz yok
çalışabileceğimiz. Bu

açığı da yurt içi ve yurt
dışı kamplarla çöze-
bilmek zorunda kalı-
yoruz. Burada tabii
Yüzme Federas-
yonu ve Fener-
bahçe
Kulübü'nün ver-
miş olduğu bir
destek var. Bu
şekilde önü-
müzdeki sezonu
da planladık. 2-
3 günlük bir
aradan sonra
olimpiyat hazır-
lıklarımız başlı-
yor" diye

konuştu.DHA

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları öncesinde hazırlıkların tam gaz devam ettiğini dile
getiren Emre Sakçı, “Avrupa şampiyonasında ilk madalyayı aldık ama bir gün
tatil bile yok 2020'ye tam gaz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Sakçı,
“2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'ndan madalya ile dönmek istiyorum” dedi

HAZIRLIKLAR TAM 
GAZ DEVAM EDIYOR

Bahar Oktay, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı'nın başlattığı üniversite
projesinin ülkemiz için gerekli bir
şey olduğunu belirterek, "Yurt dı-
şında avrupa ülkelerinde de milli
sporcular, ülkelerini temsil eden
sporculara üniversitelerde burslu
okuma imkanları sağlanıyor. Bu
bizim ülkemiz için de gerekli bir
şeydi. İnşallah çok çabuk ve
doğru bir şekilde yürürlüğe girer"
şeklinde konuştu. Türk antrenör
Türk sporcunun her anlamda
daha iyi olduğunu belirten Bahar
Oktay, "Biz bu işe ilk baştan beri
Türk sporcularla çıktık. Türker
Oktay ile birlikte bizim hedefimiz
olimpiyat madalyaları, olimpiyat
rekorları kırmak. avrupa ikincili-
ğini Türk antrenör ve Türk sporcu
ile yaptık. Dünya gençler rekort-
menini Türk antrenör, Türk
sporcu ile yaptık. aynı bizim gibi
Ümitcan Güreş Türk antrenör-
Türk sporcu. Sonuç olarak orada
bir yabancı Türk'ün halinden an-
lamıyor" dedi.

YABANCILAR
TÜRK'ÜN

HALİNDEN
ANLAMIYOR

Olimpiyat vizesiyle ülkemize döneceğiz
Türkiye Voleybol

Federasyonu (TVF)
Başkanı Mehmet Akif

Üstündağ, "Takımın
motivasyonuna

inancına inanıyorum
ki olimpiyat vizesini

alıp ülkemize
döneceğiz. Bu takım
olimpiyatı hak eden

bir takımdı. 
Bu olimpiyatlarda

oynanacak 
müsabakalarda

derece elde edecek
kapasiteye sahip bir

takım" dedi.

7-12 Ocak tarihlerinde oynanacak olan cEV avrupa
kıtası 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri için
Türkiye'deki hazırlıklarını tamamlayan a Milli kadın
Voleybol Takımı, yolculuk önceki basın mensupla-
rıyla bir araya geldi. Burada basın mensuplarına
açıklamalarda bulunan Voleybol Federasyonu Baş-
kanı Mehmet akif Üstündağ, "2020 yılında yarın yol-
culuğa başlayacak olan ve 7-12 Ocak tarihlerinde
Hollanda’nın apeldoorn şehrinde oynanacak olimpi-
yat elemesine takımın hazırlıkları son antrenmanla
ülkemizde tamamlamış bulunmaktayız. Biz bu şansı
yakalayacağımızı, bu gücün takımda olduğuna inan-
mışızdır. 2019 yılında ankara’da kendi evimizde Türk
voleybolunun tarihi başarısı elde edildi. Neticede
avrupa Şampiyonası’nın bittiğini ve olimpiyat ele-
mesinin 7 Ocak'ta almanya maçı ile başlayacak ol-
masından dolayı takımımız oraya odaklandı.
Federasyon olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık.
Yarın yolculuk başlayacak. Tüm Türkiye, avrupa
Şampiyonası’nda nasıl ekran başında ve bizzat des-
teklediyse Hollanda’da yabancılık çekmeyeceğimize

inanıyorum. Takımın motivasyonuna, inancına inanı-
yorum ki olimpiyat vizesini alıp ülkemize döneceğiz.
Bu takım olimpiyatı hak eden bir takımdı. Bu olimpi-
yatlarda oynanacak müsabakalarda derece elde
edecek kapasiteye sahip bir takım" diye konuştu.

Elimizden geleni yapacağız

a Milli kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni
Guidetti, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vur-
gulayarak, "Takımımız, fiziksel ve mental olarak çok
iyi seviyeye ulaşmış durumda. 10 gün süreyle antal-
ya'da yaptığımız kamp çok iyiydi. Orada hem iyi ça-
lışma imkanı bulduk hem de çok iyi bir hazırlık
dönemi geçirdik. Önümüzde oynayacağımız turnu-
vanın ne kadar değerli olduğuna dair takımdaki her-
kesin konsantrasyonu tam ölçüde. avrupa
Şampiyonası'nda oynadığımız maçlardan çok daha
zor maçlar oynayacağız. aynı zamanda her şeyin
mümkün olduğunu biliyoruz, Tokyo vizesini almak
için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde
konuştu. DHa

Elimizde çok iyi bir şansımız var
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem
Dündar ise takımda büyük bir heyecan olduğunun
altını çizerek, "Çok güzel bir kamp dönemi
geçirdik. Herkes birbirini çok özlemiş.
Büyük bir heyecan var. 7 Ocak ta-
rihini iple çekiyoruz diyebilirim.
Elimizde çok iyi bir şans var,
bunun farkındayız. Çok yetenekli

oyunculardan kurulu bir takımız. Yazın elde ettiği-
miz başarının üzerine koyup 2020 Tokyo Olimpi-
yatları'na adımızı yazdırmak istiyoruz. İnşallah bu

takım ilk maçla beraber güzel voleybol oy-
nayıp 12 Ocak'ta sizlerle güzel haberleri
konuşmak için görüşeceğiz. Çok güzel
bir ilgi ve alaka var. Heyecanla tarihlerin

gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı
Menajeri Pelin Emniyetli ise
Olimpiyat vizesi ile Türkiye'ye
dönmek istediklerini söyleyerek,
"Çok şükür çok büyük bir sakatlı-
ğımız olmadan sağ salim önce

Belçika'ya sonra da Hollanda'ya
geçeceğiz. Dediğim gibi, bu tur-
nuvada elimizden gelen her şeyi
yapacağız. Umarım Tokyo bile-
tiyle ülkemize geri döneceğiz"
açıklamasında bulundu.

Önce Belçika sonra Hollanda

Serbest dalış dünya rekortmeni milli
sporcu Birgül Erken, Eskişehir'de
doğa harikası olan ve Sakarya

nehrinin doğduğu Sakaryabaşı'nda
dalış yaparak nefes tuttu

Mehmet
Akif 
Üstündağ

Fenerbahçe'nin sporcusu Emre Sakçı



TRABZONLU Gençler, Gurbetçi Gençler, Trabzonspor Ta-
raftarlar Birliği, Çılgınlar, Farozlular, Vakfıkebirliler, Affet-
mezler ve El Nino tarafından yapılan ortak açıklamada,
"Canımızdan çok sevdiğimiz, her şart ve koşulda başarısı
için yağmur çamur demeden her türlü fedakarlığı gösterdi-
ğimiz Trabzonspor'u kişisel çekişmeler, hesaplaşmalar ve si-
yasi hesapların ortasına çekenleri uyarıyoruz. Bizim
tarafımız her zaman Trabzonspor'un yanıdır. Siz de Trab-
zonspor'un önünde, yanında ve tarafında olun" ifadeleri
kullanıldı.

Siyasete malzeme yapıyorlar

Trabzonspor taraftarlarının yaptığı ortak açıklamada, “Ca-
miamızın evladı, hem futbolcu olarak Trabzonsporumuzun
formasını terleten hem de teknik direktör olarak Trabzons-
porumuzun armasını yüceltmeye çalışan Ünal Karaman'ın
görevden ayrılmasından sonra belirli çevrelerin bu konuyu
siyaset malzemesi yaptığını görüyoruz. Fenerbahçeli ol-
duğu görülen hesaplar tarafından üretilen ve başta Başka-
nımız Ahmet Ağaoğlu ile yönetimi olmak üzere,
Bakanlarımızı da yıpratmayı hedefleyen bu yalan, iftira, 
hakaret ve hayal ürünü fitne senaryolarına karşı taraftarları-
mızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Burada camia-
mızın dışındaki kirli odakların istedikleri bellidir. Amaç hem
siyasi olarak Trabzonsporumumuzu yıpratmak hem de
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile yönetimi arasında kavga
çıkartmak ve Trabzonspor'un yalnız, güçsüz, savunmasız
kalmasını sağlamaktır. Hayatını Bordo Mavili renkler üze-
rinden şekillendiren renktaşlarımızın hiçbirinin kabul etme-
yeceği bu durum karşısında tekrar birlik çağrımızı
yeniliyoruz; Tarafınız Trabzonspor'un yanı olsun, Trab-
zonsporumuzu güçsüz, yenik, yalnız ve savunmasız hale
getirmek için uğraşanlara karşı bir olalım, birlik olalım" 
çağrısı yapıldı. 

Sözler
maksadını
aşmıştır

"Ünal Kara-
ma'ı ne kadar
sevsek, saygı
duysak ve ba-
şımızın tacı
etsek de Trab-
zonspor Ku-
lübü
Başkanına
karşı söylediği
sözler maksa-
dını aşmıştır" de-
nilen açıklamada,
"Başkanımız
Ahmet Ağaoğlu ve
yönetimi de bu
durum karşında bir
karar vermiştir. Yaşanan
bu olay sonrasında Trab-
zonspor sevgisini hiçbir şe-
kilde ölçmeyeceğimiz ve
niyetinden şüphe duymayacağı-
mız taraftarlarımızı tesislerin önüne
götürmek taraf olmak demektir. Biz
hiçbir zaman ne bir başkandan ne de bir
teknik direktörden yana taraf olmadık, hep
Trabzonspor'un tarafında olduk. Kalbi tertemiz
Trabzonspor sevgisiyle dolu genç taraftarlarımızın
sağ duyulu düşününce Trabzonsporumuzun yanında
taraf ve taraftar olacaklarından eminiz" ifadelerine yer
verildi. 
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S kora daha fazla katkı yapan bir 10 numara transfer
etmek isteyen Galatasaray’da, gözler Alex Teixeira’ya
çevrildi. Fanatik'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, bu

sezon Çin’de Jiangsu Suning formasıyla çıktığı 30 maçta 18
gol atan Brezilyalı yıldızı, bonservisiyle birlikte kadrosuna
katmak istiyor. Oyuncunun Avrupa’ya dönerek Şampiyon-
lar Ligi özlemini dindirmek istemesi, Galatasaray’ın elini
güçlendirirken, bonservis bedelinin karşılanması için de Bel-
handa’nın ayrılığı bekleniyor. Menajeri vasıtasıyla Arap ku-
lüpleriyle görüşme halinde olan Faslı futbolcudan, 10
milyon Euro civarında gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu
paranın tamamı Teixeira transferinde kullanılacak.

HEM GOLCÜ HEM PASÖR

29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, hem 10 numara hem for-
vet hem de kanatlarda görev yapabiliyor. İki ayağını da çok

iyi kullanabilen Sambacı, topla hızlı mesafe kat edebilmesi,
isabetli pasları, uzaktan etkili şutları ve ceza sahasındaki bi-
tirci vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Çin kulübü, 4 yıl önce Tei-
xeira’nın bonservisi için Shakhtar’a tam 50 milyon Euro
bonservis bedeli ödemişti.

ANDERSON TALİSCA İDDİASI

Ocak operasyonuna beklenildiği gibi çok hızlı bir 
şekilde başlayan Galatasaray'da Anderson Talisca ses-
leri yükseliyor... Bekleneni veremeyen Younes Belhanda
ile yollarını ayırıp çok kaliteli bir 10 numara almak iste-
yen sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcu için resmen düğ-
meye bastı. Yönetim, Çin kulübü Gouangzhou'da
sorunlar yaşayan Talisca için tüm şartları zorlama ka-
rarı aldı. Gelen bilgilere göre 25 yaşındaki futbolcuya
1.5 yıl için 7.5 milyon Euro'luk teklif yapılacak.

ZOR AMA YÖNETİM ÇOK İSTİYOR

Talisca'nın kiralama şartları konusunda Çin kulübüyle ma-
saya oturacak olan Galatasaray bu zor transferi gerçekleş-
tirmek istiyor. Çıkan haberler taraftarları da çok
heyecanlandırmış durumda. Beşiktaş formasıyla 2 sezonda
1 şampiyonluk yaşayan, Avrupa'da büyük başarılara imza
atan genç yıldız yeniden Türkiye'ye dönmeye çok sıcak ba-
kıyor. 2018 yılında transfer olduğu Gouangzhou'da 45
resmi maça çıkan Anderson Talisca müthiş bir performans
sergiledi. Brezilyalı yıldız, 32 gol ve 11 asistle tam 43 gole
direkt katkıda bulunmayı başardı. 

GÜNDEM KOSOVALI VOCA

Galatasaray teknik heyeti, bir süredir yaptığı basın toplantı-
larında, 'Artık oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine ya-

tırım yapacaklarını' vurgularken scout ekibi de bu doğrul-
tuda takip ettikleri isimleri filtreledi. Yapılan inceleme ve
araştırmalar sonucunda Galatasaray'ın, İsviçre'de top koş-
turan Idriz Voca'yı takibe aldığı öğrenildi. 

LUZEM’LE TEMASA GEÇİLECEK

İsviçre Ligi ekiplerinden Luzern'de forma giyen Arnavut
asıllı Kosovalı Voca'nın scout ekibi tarafından teknik ekibe
raporlandığı belirtildi. Tecrübeli hocanın, oyuncunun gelişi-
mini incelediği ve raporunun olumlu olması durumunda
22 yaşındaki orta saha için Luzern'le temasa geçileceği
kaydedildi. Bu sezon ligde 16, Avrupa Ligi elemelerinde 
4 maçta forma giyen Idriz Voca, orta sahanın yanı sıra
hücum bölgesinde de görev yapıyor. Transfermarkt 
değeri ise 4 milyon euro.

Devre arası transfer döneminin başlamasına
az bir süre kala Galatasaray'da hareketli
dakikalar yaşanıyor. Peki Galatasaray'ın
transfer listesinde kimler yer alıyor?

Tarafımız her zaman 
Trabzonspor’un yanıdır

Bir yandan Mbaye Diagne’nin geri dönüşüne hazırla-
nan Galatasaray, diğer taraftan Avrupa’nın potansiyelli
forvet oyuncularını araştırıyor. Sarı-Kırmızılılar bu doğ-
rultuda Fransa 2. Ligi’nde bu sezon 19 maçta 17 gol
atan Tino Kadewere’yi gözüne kestirdi. Galatasaray’ın
forvet arayışları sessiz sedasız devam ediyor. Devre
arasında geniş çaplı bir transfer operasyonuna hazırla-
nan Sarı- Kırmızılılar’ın, Avrupa’daki genç ve potansi-
yelli golcüleri araştırdığı öğrenildi. Galatasaray bu
doğrultuda Fransa 2. Ligi’nde Le Havre forması giyen
23 yaşındaki santrfor Tino Kadewere’yi gözüne kestir-
miş durumda. Bu sezon forma giydiği 19 lig maçında
17 kez fileleri havalandıran 1.83 boyundaki Zimbab-
we’li futbolcunun, zorunlu satın alma opsiyonuyla bir-
likte kiralanması için çalışmaların başladığı belirtiliyor.
Kadewere’nin, menacerler vasıtasıyla yapılan ilk gö-
rüşmelerde, Galatasaray’a transfer olup bir üst sevi-
yede sahne alma fikrine son derece sıcak baktığı da
gelen haberler arasında. 4-4-2 sistemine dönülebilir.
Bir taraftan Falcao’nun devre arasında fizik kondisyon
seviyesini toparlamasını bekleyen, diğer taraftan
Mbaye Diagne’nin geri dönüşüne hazırlanan Sarı-Kır-
mızılılar, olası bir Kadewere transferiyle 4-4-2 siste-
mine geri dönebilir. Teknik patron Fatih Terim, kalabalık
bir forvet hattıyla, alternatifi bol bir oyun sistemi kulla-
nabileceğini düşünüyor. Galatasaray ile Le Havre ara-
sında görüşmeler de bu hafta itibarıyla başlayacak.

Göztepe, sezon başında transfer ettiği Eren Derdiyok
ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Eren Derdiyok'un

yetiştiği ülke olan İsviçre'ye döneceği öğrenildi
Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına güçlü bir
kadroyla girmek için transfer çalışmalarına başla-
yan Göztepe’de gözden düşen Eren Derdiyok’a
doğup büyüdüğü İsviçre’den teklifler gelmesi yöne-
timi umutlandırdı. Sezon başında Galatasaray’dan
büyük umutlarla gelen ancak yedek kulübesini mes-
ken tuttuğu ligde gol atamayan gurbetçi golcü için 3
takımın devrede olduğu ifade edildi. Bu ekiplerden
birinin Zürih olduğu öğrenilirken, Eren’in de İsviç-
re’ye dönmeye çok sıcak baktığı vurgulandı.

Kiralık olarak verilecek

Sarı-kırmızılılarla 2021 yılına kadar sözleşmesi bu-
lunan 31 yaşındaki futbolcuyla bağlar koparılmaya
çalışılacak. Başkan Mehmet Sepil, bonservis ko-
nusunda Eren ve İsviçre kulüpleriyle anlaşa-
mazsa oyuncu kiralık olarak verilecek. Göztepe,
Eren’in yanı sıra Borges, Yasin, Sanneh ve De-
niz’le da vedalaşmayı planlıyor. Ocak ayında
en az 3 takviye gerçekleştirmeyi düşünen

yönetim, stoper, sol bek ve forvet mevkile-
rine öncelik verecek.

EREN DERDiYOK

GERi DÖNÜYOR!

TRANSFER 
LISTESINDE 
KIMLER VAR?

Göztepe, Eren’in
yanı sıra Borges,
Yasin, Sanneh ve
Deniz’le da veda-
laşmayı planlıyor. 

KADEWERE
HAMLESi
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

NAKIS NAKIS
DOKUYORLAR

Esenyurt Belediyesi’nin açtığı ücretsiz Kurdele Nakışı Kursu, ilçede yaşayan kadınlardan yoğun ilgi görüyor.
Kursta el becerilerini geliştiren kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine de katkıda bulunuyor. El

Sanatları Öğretmeni Nazlı Bulut Akça, "Hem göze hitap ediyor hem de kadınlar için çok kullanışlı" dedi

E senyurt Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü’nün, açtığı ücretsiz
Kurdele Nakışı Kursu, ilçede yaşa-

yan ev hanımları tarafından büyük ilgi gö-
rüyor. Kursta geleneksek ve modern
çizgilerde birçok ürün ortaya çıkaran ka-
dınlar, kendilerine özel zaman ayırmanın
yanı sıra hem el becerilerini geliştiriyor
hem de ürettikleri ürünleri satarak ev eko-
nomisine katkıda bulunuyor. Kurs saye-
sinde kurdele nakışıyla ilgili teknik
detayları ve tüm incelikleri öğrenen kursi-
yerler, aldıkları eğitimde evde bulunan
malzemeleri değerlendirerek, düşük mali-
yetli birçok ürün ortaya çıkarıyor. Esenyurt
Belediyesi’ne ait kültür merkezlerinde, haf-
tada bir gün sabah ve öğlen grubu olmak
üzere 4 saat eğitimin verildiği kurslara, yaş
sınırı olmadan kadın erkek bütün vatan-
daşlar katılabiliyor.

Ev bütçesine katkı sağlanıyor

Kurdele Nakışı kursuna katılan kadınların
kendilerine zaman ayırarak mutlu oldukla-
rını söyleyen El Sanatları Öğretmeni Nazlı
Bulat Akça, “Açılan bu kursta kadınların
kendilerine bir zaman ayırmaları, kendile-
rini değerli hissetmeleri ve mutlu olmaları
bizim öncelikli amacımız. İkinci önceliği-
mizde yaptığımız işleri ticarete dökerek ev
bütçesine katkı sağlamamız” dedi.

İpek kurdele kullanılıyor

Kursta öncelikle evlerde bulunan malze-
meleri değerlendirdiklerini belirten Akça,
“Kursumuzda tel, ip, kumaş parçaları
gibi özellikle evde bulunan malzemeleri

değerlendiriyoruz. Genelde işlerimizin
daha hoş görünmesi ve uzun ömürlü ol-
ması için ipek kurdele kullanmayı tercih
ediyoruz. El emeği, masa örtüleri, yatak
örtüleri, seccade ve bohça takımları, kına
setleri aklınıza gelebilecek her şeyi bu-
rada üretiyoruz. Özellikle çok moda olan
çanta ve takılarımız var. Hem göze hitap
ediyor hem de kadınlar için çok kullanışlı.
Ayrıca kursiyerlerimiz üretilen ürünleri
belediyemizin açtığı sergilerde veya birey-
sel olarak satışa sunarak gelir elde edebi-
liyor” diye konuştu. 

El Sanatları Öğretmeni Nazlı Bulat Akça, “Açılan
bu kursta kadınların kendilerine bir zaman ayır-
maları, kendilerini değerli hissetmeleri ve mutlu
olmaları bizim öncelikli amacımız” diye konuştu. 

BARIŞ KIŞ

Talihli vatandaslar
paralarını aldı 
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde dörde bölünen 80 milyon liralık büyük ikrami-
yeye ortak olan Gaziantep ve Bursa talihlileri paralarını aldı. Son ikramiye ise 
İstanbul'da satılmayan bir bilete isabet etti. İzmir'deki talihli ortaya çıkmadı

Mİllİ Piyango’nun 31 Aralık yılbaşı özel
çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikra-
miye, 1358490 numaralı çeyrek bilete isa-
bet etmişti. Büyük ikramiyeye ait
numaraların bulunduğu biletin sevk mer-
kezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul
olarak açıklanmıştı. Bursa ve Gaziantep
talihlileri Milli Piyango İdaresi Genel Mü-
dürlüğüne gelerek, paylarına düşen 20’şer
milyon liralık ikramiyeyi aldı. İsimlerinin
açıklanmasını istemeyen talihliler adına
çekleri, yetkili kamu bankası sorumlula-
rına teslim edildi.

İki biletine de ikramiye çıktı

Bursa talihlisi 45 yaşında üç çocuklu bir
inşaat işçisi, Gaziantep talihlisi de 50 ya-
şında yedi çocuklu bir işçi. Bursa talihlisi
çocuklarıyla gezerken cebinde bulunan

son 40 lirayla iki bilet aldı. Talihlinin bilet-
lerinin birine büyük ikramiye, diğerine de
20 bin liralık teselli ikramiyesi isabet etti.
Gaziantep talihlisi de dün akşam kahvede
oturduğu sırada içeriye gelen seyyar ba-
yiye “Amorti çıktı mı?” diye biletini kontrol
ettirirken büyük ikramiyenin kendisine çık-
tığını öğrendi. Her iki talihli de bir yıl bo-
yunca ikramiyelerine dokunmayacaklarını
ve çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Gaziantep talihlisi, ikramiyesinin büyük
bölümünü çocuk ve gençlerin eğitimi için
değerlendireceğini bildirdi.
Milli Piyango sonuçlarını bilet numaranızı
girerek sorgulayabilirsiniz. Farklı ikramiye
türleri bulunan Milli Piyango çekilişinde
amorti ise 4 ve 8 ile biten biletlere isabet
etti. Aşağıdaki link üzerinden bilet sorgu-
lama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
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Doluluk 
oranı 
yüzde 38

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB) Sözcüsü Murat
Ongun, içme suyu kaynakla-
rının doluluk oranının yüzde
38,08 olduğunu açıkladı.
Ongun, Twitter hesabından
yaptığı açıklamada İstan-
bul’da aralık ayı boyunca
mevsim normallerinin yüzde
30 altında yağış kaydedildi-

ğini belirtti. Ongun, ocak ayı
içerisinde de 5-8 Ocak ve 20-
23 Ocak tarihlerinde en az iki
kere soğuk ve yağışlı havala-
rın etkili olmasının beklendi-
ğini ifade etti. Murat
Ongun’un açıklamasına
göre, içme suyu kaynakları-
nın doluluk oranı da yüzde
38,08 oldu.


