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ulaşabilirsiniz

1.5 milyon nerde
340 bin TL nerde!

Silivri Belediyesi aralık Meclis
toplantısında çöp toplama

maliyeti hakkında bilgi veren Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz, “Çöp
toplama hizmetini belediye imkanla-
rıyla yapıyoruz. Son iki aydaki mali-
yet 930 bin TL. Yani aylık 465 bin
TL maliyetle topladık. Hibe araçlar
geldiğinde 340 bin TL’ye düşecek.
Müteahhit firma toplamaya devam
etseydi aylık 1 milyon 500 bin TL fa-
tura kesecekti. 1 milyon 500 binTL
nerde 340 bin TL nerde!” dedi. 
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SAYFA 4Fakir YILMAZ

Memleketin Teo
pehlivanları...

SAYFA 7Utku KIZILTAN

Gündemde yine
Kanal İstanbul var

İddiaya göre, iki kız
kardeş Bahçehir'den

Esenyurt'a gitmek için mi-
nibüse bindiler. Şoför tra-
fikte seyir halindeyken
önünde seyreden bir oto-
mobil sürücüsüne sinirle-
nip minibüsü tehlikeli bir
şekilde sürmeye başladı.
Bunun üzerine kız kardeş-
ler, "tehlikeli araç kullanı-
yorsunuz, korkuyoruz"

diyerek şoförü uyardıktan
sonra inmek istedi. Şoför
minibüsü durdurup genç
kızları indirdikten sonra
onlara hakaret edip darp
etti. Şoför ardından mini-
büse binip olay yerinden
ayrıldı. Gözaltına alınan
şoför, adli kontrol hüküm-
leri uygulanarak bırakıldı.
İki kardeş bu duruma
isyan etti.  I SAYFA 3
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SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Deprem
Çalıştayı’nda
konuşan İBB

Başkanı Ekrem
İmamoğlu, “Kanal

İstanbul” projesine
yüklendi. Kanal 

İstanbul’un sadece
bir deniz yolu

ulaşımı projesi
olmadığını vurgu-

layan İmamoğlu,
“Özetle bu proje 

İstanbul’a bir ihanet
projesi bile değildir.
Resmen bir cinayet
projesidir. İstanbul
felaket projesidir”

diye konuştu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 termik santrale filtre
takılmasını erteleyen yasayı, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'ın doğru bulmadığını ve veto ettiğini söyledi

Türkiye’nin çeşitli il-
lerine dağılmış du-

rumdaki yaklaşık 15 termik
santralin baca filtrelerinin
takılmasını 2,5 yıl daha er-
teleyen kanun teklifi AK
Parti ve MHP’lilerin oyla-
rıyla kabul edilmişti. Tartış-
malara neden olan yasayla

ilgili AK Parti Sözcüsü
Çelik’ten açıklama geldi. AK
Parti’nin MYK toplantısı sü-
rerken kameralar karşısına
geçen Çelik, 15 termik sant-
rale filtre takılmasını ertele-
yen yasayı, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın doğru bulmadı-
ğını ve veto ettiğini söyledi.

ç KIRLANGICIN RENGİ DEĞİŞTİ!
Beylikdüzü Belediyesi, aralık
ayı Meclisi’nin ilk oturumu ya-

pıldı. Kırlangıç logosunun oylandığı
oturumda MHP'li iki üyenin desteği
ile 3’te 2 çoğunluk sağlandı ve yeni
logo kabul edildi. Logonun renkleri
ise mavi ve yeşil olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Logo çokça müzakere edildi.
Beylikdüzü halkı tarafından kabul
görmüş olan kırlangıç, 6 yıldır bu
kentin gündeminde ve artık gündem-
den düşmesi adına karar verilmesi
gerekiyor” dedi. I SAYFA 9
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CHP
Beylikdüzü

İlçe Başkanlığına
adaylığını açıkla-
yan Gülüzar
Kaya Bektaş, yıl-
lardan beri parti
içinde görev almasına rağmen
delege yapılmadığını söyledi.
Sürekli kadınların sorunlarını
ele aldığını, haklarını aradığını
bu nedenle de kendisinden
korkulduğunu belirten Bektaş,
“Sizi bu mu korkuttu? Eğer 
bu değilse nedir?” diye sordu. 
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BENDEN NEDEN 

KORKUYORSUNUZ?

Barış Kış söyleşi sayfa 16

İstanbul’un önündeki en
büyük felaketlerden deprem

konusunun ele alındığı “Deprem
Çalıştayı”, İstanbul Kongre Mer-
kezi’nde başladı. Çalıştay'da konu-
şan ve deprem gibi yakıcı bir konu
varken, “Kanal İstanbul” projesi-
nin gündeme getirilmesini eleştiren
İmamoğlu, projenin kentin hem
karadaki hem de denizdeki ekolojik

denge sistemini değiştirebilecek
riskler içerdiğini savundu. “Göller,
havzalar, tarım alanları, yaşam
alanları, yer altı suyu sistemi ve
şehrin tüm ulaşım sistemi proje-
den kritik şekilde etkileniyor” diyen
İmamoğlu, “Bu ucube projeyle, 
ülkenin deprem riski en yüksek
bölgesine 8 milyon hapsedilmiş
olacak” eleştirisinde bulundu. 
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HEM KARADA HEM DENİZDE DENGE BOZULACAK

Kanal İstanbul’a harcanacak
para ile ülkede birçok cazibe

merkezi şehir, fabrika, okul ve iş im-
kanları yaratılabileceğine dikkat
çeken İmamoğlu, “Özetle bu proje
İstanbul’a bir ihanet projesi bile de-
ğildir. Resmen bir cinayet projesidir.
İstanbul için gereksiz bir felaket pro-
jesidir. Bu proje bittiğinde İstanbul
bitmiş olacak. Bu şahane şehir ya-

şanamaz bir kent olacak. Temiz
hava, su, alt yapı, trafik açısından 
çözülemez sorunlarla başbaşa kala-
caktır. Ne boğaz geçişi, ne deniz
trafiği geçişi, ne de ekonomik olarak
böyle bir ihtiyaç söz konusu değildir.
Sadece yeni rant alanları yaratmak
uğruna hazırlanmış, yol açacağı 
yıkıcı sonuçlar hiç düşünülmemiş-
tir” tepkisini gösterdi. I SAYFA 5
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PROJE BİTTİĞİNDE İSTANBUL BİTMİŞ OLACAK!

KANAL ISTANBUL BIR
CINAYET PROJESIDIR!

2020 Tarım Yılı
olarak ilan edildi

Büyükçekmece Belediyesi
Meclisi, aralık ayı toplantısını

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün
başkanlığında gerçekleştirdi. Mec-
liste alınan kararla 2020 yılını oybirli-
ğiyle “Tarım Yılı” olarak ilan edildi.
Başkan Akgün, “Şehrimizde kamuya
ait yerleri lavanta, zeytin, ceviz ekimi
yapılacağını üniversiteler söyleyecek”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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Çocuklar deneme 
tahtası değildir!

Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, "2035'lere kadar

hangi branşta ne kadar öğretmene
ihtiyacımız var çalışmasını tamam-
lamış bulunuyoruz" dedi. "Bu ülke-
nin çocuklarını" önemsiyoruz diyen
Selçuk, “Bu ülkenin çocukları,
bizim deneme tahtamız değil” 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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Deprem 2045 
yılında olacak

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
deprem konusunda önemli

açıklamalarda bulundu. İstanbul'da
2 deprem beklediğini ifade eden
Ercan, "Kuzey Marmara'da bugüne
kadar 16 tane büyük deprem old-
muş. Biz 17.'sini
bekliyoruz. En riskli
alan Haliç hattının
altında kalan Asya
ve Avrupa yakasın-
daki tüm bölgeler.
Benim deprem bek-
lediğim yıl 2045'tir”
dedi. I SAYFA 8
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Bu kişi derhal
yakalanmalı!

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Parti Sözcüsü Faik Özt-

rak, ''Adil Öksüz'ün yeri biliniyorsa
gereği derhal yapılmalıdır" dedi. İçiş-
leri Bakanı Soylu'ya seslenen Öztrak,
"Biliyorsan neden
bunu apar topar al-
mıyorsun? Pazarda
'canıma tak etti'
diyen kadını hemen
alıyorlar. Bu arka-
daş neden alınmı-
yor? Bu kişi derhal
yakalanmalı" diye
sordu. I SAYFA 7
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Çılgın projeye
deprem uyarısı

Yerbilimi ve deprem 
uzmanı Prof. Dr. Naci

Görür, Kanal İstanbul projesi-
nin yol açacağı sonuçları
madde madde sıralayarak, dep-
remde riskin artacağı ve Mar-
mara Denizi’nin büyük zarar
göreceği uyarısında bulundu.
Projenin yapılması halinde
Marmara içerisinde adacıklar
oluşturulacağını belirten Görür,
"Marmara’nın içerisindeki aktif
fay sistemi düşünülürse bu iş
son derece riskli olacaktır. İs-
tanbul deprem beklemektedir.
Beklenen deprem gerçekleşirse
Kanal’ın Marmara ağzı 9-10
şiddetinde etkilenebilecektir"
açıklamasında bulundu. 
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Prof. Dr. Naci Görür, Kanal İstanbul
projesiyle ilgili uyarılarda bulundu,
"Beklenen deprem gerçekleşirse
Kanal'ın Marmara ağzı 9-10
şiddetinde etkilenebilecektir" dedi

DEPREM RiSKi ARTACAK

KIZ KARDESLERE
SOFOR DAYAGI!
Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse binen iki kız kardeş, “Tehlikeli
araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz” diyerek uyardıkları şoförün saldırısına uğradı EKONOMİDE

OLUMLU 
YÜKSELİŞ

Türkiye ekonomisi 2019 yılının
üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 bü-

yüdü. Ekonomi 2018'in son çeyreğinde
ve 2019 yılının ilk iki çeyreğinde daral-
mıştı. Ekonomiden 3 çeyrek sonra sı-
nırlı da olsa olumlu bir haber geldi
ancak, yüksek kur, işsizlik ve enflasyon
gerçeği çözülmeyi bekleyen sorunlar
olarak hâlâ dağ gibi duruyor. I SAYFA 6
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OGRENMENIN YASI YOKTUR
Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan
65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal

hayata katılmalarını sağlamak ve zamanla-
rını verimli bir şekilde değerlendirmeleri için
hobi kursları açtı. Haftanın 5 günü farklı
branşlarda hizmet veren kurslarda kursiyer-
lere Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra,
ahşap ve alçı, polyester boyama, çoraptan
çiçek yapımı, çeşitli el sanatları eğitimi de
veriliyor. Ücretsiz eğitim verilen merkezde
talebe göre branş açıldığı belirtildi. I SAYFA 4
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HAFTANIN 5 GÜNÜ EĞİTİM VAR

1’İ YENİ
35 OYUN

İBB Şehir
Tiyatroları,

Aralık ayında
1’i yeni, 35
oyunla seyirci
karşısına çıkı-
yor. I SAYFA 13
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GÜZELLİK ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

Sayfa 2

Önümüzde ilk yapılacak seçim
genel seçim. Piar Araştırma’nın
kasım ayında yaptığı “Türkiye
geneli siyasi gündem” 
araştırmasının sonuçları 

yayımlandı. Cumhur-
başkanlığı seçimini de

içeren araştırmada, 
katılımcıların yüzde 44.5'i
'Ekrem İmamoğlu’na oy
veririm' derken, 'Erdo-
ğan'a oy veririm' diyen-
lerin oranı yüzde
39.7’de kaldı.

MEHMET MERT’İN KöşE YAZıSı SAYfA 3’TE 

İmamoğlu anketlerde birinci çıkıyor

Recep Tayyip Erdoğan

FİLTRE TAKILMASI ARTIK ERTELENMEYECEK

Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet 
Murat Çalık

Kız kardeşler Mine M. ve Kübra K., saldırga-
nın serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi. 

Ekrem
İmamoğlu

ERDOGAN VETO ETTIERDOGAN VETO ETTIERDOGAN VETO ETTIERDOGAN VETO ETTIERDOGAN VETO ETTIERDOGAN VETO ETTIERDOGAN VETO ETTIERDOGAN VETO ETTIERDOGAN VETO ETTi

Naci
Görür

Vokan
Yılmaz

Hasan
Akgün

Ziya 
Selçuk
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ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

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

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

Tel: 0212  886 17 94
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Grafik Tasarım :
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Türkiye'de ilk defa düzenlenen
Uluslararası Güzellik Ödülleri 
(İnternational Beauty Awards) 
sahiplerini buldu. Törene çok sayıda
ünlü akın etti. Suzan Kardeş ve 
Kemal Doğulu'nun sahne aldığı 
gecede dansçıların gösterisi de 
görülmeye değerdi

T aze evli çift organizatör
Ata Göçen ve Banu no-
yan'ın düzenlediği, geçti-

ğimiz akşam Wow İstanbul
Hotel'de gerçekleşen ve Türki-
ye'de ilk defa hayata geçirilen bir
ödül konsepti: Uluslararası Güzel-
lik Ödülleri (İnternational Beauty
Awards) güzelliğe, estetiğe, mo-
daya ve kozmetiğe dair birçok
markanın ve ismin ödüllendirildiği
törene ünlü isimler akın etti. 

Öykü Serter sundu

Törende Ece Gürsel, Uğurkan Erez,
Kemal Doğulu, neslihan Yargıcı,
Öykü Serter, Suzan Kardeş, Ayşe
Tolga, Ender Saraç, nefise Karatay,
Şükrü Dudu, Berker Büyükgüral gibi
cemiyetin ve iş dünyasının önemli
isimleri vardı. Sunuculuğunu Öykü
Serter'in yaptığı gecede Sektöre
Değer Katan İsim Ödülü Kemal Do-
ğulu, Ayşe Tolga, Dilara Koçak, Dr.
Ender Saraç, Suzan Kardeş, Suna Du-
mankaya, Emre Ertürk, Taylan Kümeli ve Şükrü Dudu'nun olurken Mesleğe Değer
Katan Estetik Cerrahı op. Dr. Berker Büyükgüral, Yılın Çıkış Yapan Diş Hekimi Dr.
Ömer Faruk Tanı, Sektöre Değer Katan TV Programı Hayat Sağlıklı Güzel (nefise
Karatay), Türkiye'nin En İyi Güzellik Akademisi Ödülü ise Altıer Akademi'nin oldu.
Suzan Kardeş'in, Kemal Doğulu'nun ve dansçı kızların sahne aldığı gece bir hayli
renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Katılımcılar, kokteylde birbirleriyle tanışırken
bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmediler.

GUZELLiK ODULLERi 

SAHiPLERiNi BULDU

Hülya
Yeğin

Ata 
Çağlayan

İsmail
Gökgez

Instagram: isogkgz

İSMAİL GÖKGEZ
İSMAİL GÖKGEZ’LE SANATA DAİR

Ata 
Çağlayan

Ece 
Gürsel

Banu
Noyan

YoğUn istek üzerine geçtiğimiz
akşam BVS Grup'a ait Günay
Restoran'da tekrar sahne alan
pop müziğin atom karıncası
Gülben Ergen, kendisini izle-
meye gelenleri önceki konse-
rinde olduğu gibi yine hayran
bıraktı. Raisa Vanessa ve Tolga
Çam imzalı 2 ayrı kostüm
giyen Ergen, şıklı-
ğıyla göz dol-
durdu.
Konser

öncesinde kuliste dinlenirken
paylaştığı fotoğrafla takipçilerini
güldüren Ergen, aradaki farkı
görenlerin yaptığı "akrabalarım
bize gelince ve ben dışarı çıkar-
ken" yorumlarına maruz kaldı.
Ergen'i dinlemeye gelenler ara-
sında Şişli Belediye Başkanı

Muammer Keskin, Fatoş Altın-
baş, Örfi Bilgin gibi

seçkin isimler
vardı.

TÜRKİYE'DE

BiR iLK

MERVE
ÖZBEY

NİŞANLANDI
GÜÇLÜ sesi ve söylediği şarkılarla ortalığı
kasıp kavuran genç şarkıcı Merve Özbey,
geçtiğimiz akşam sevgilisi Kenan Koçak'la
nişanlandı. Aile bireyleri arasında gerçekle-
şen nişana dair birçok kareyi sosyal medya
hesabından paylaşan Özbey, fotoğrafların
altına "ıslandığım ilk yağmursun ve biz hazı-
rız sizi bekliyoruz" yazdı. Çiftin mutlulukla-
rını gören kullanıcılar, Özbey'i beğeni ve
yorum yağmuruna tuttu. Aslen Erzurumlu
olan Merve Özbey 31, Kenan Koçak ise 36
yaşında. Maltepe Üniversi-
tesi Radyo ve Televizyon
bölümü mezunu
Koçak, inşaat 
sektöründe faaliyet
göstermektedir.

ÜnlÜ oyuncu Ümit Erdim, ge-
çirdiği mide ameliyatı sonrası
68 kiloya düştü.  Sosyal medya
kullanıcıları Ümit Erdim'in kilo-
suna takarken oyuncu, yorum
yağmuruna tutuldu. Çöken yüzü
kullanıcıların dikkatinden kaçma-
yan Erdim, 68 kilodan 75 kiloya
çıkacağını söyledi. Sözlerine şu
cümleleri de ekleyen Ümit
Erdim,
teklif al-
maması
üzerine
isyan etti:
"Kimsenin
adamı ol-
madığım,
kimsenin ka-
pısında yat-
madığım için
5 senedir teklif
almıyorum"
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“GİDİYOR”

"Gidiyor" ile sessizliğini

bozan arabesk müziğin tit-

reyen sesi Eyüphan'ın yeni

şarkısı dikkatleri üze-

rine çekti. Tüm dijital

platformlarda yerini

alan eserin sözleri

Şair Mevlüt Kef-

li'ye, müziği Uğur

Bayar'a ait. Sen-

foni Müzik etike-

tiyle yayınlanan

eserin yönet-
men koltu-
ğunda ise
Fikret Iğdırlı
oturuyor.

Durdurabilene 
AŞK OLSUN!
Durdurabilene 
AŞK OLSUN!
Durdurabilene 
AŞK OLSUN!
Durdurabilene 
AŞK OLSUN!
Durdurabilene 
AŞK OLSUN!
Durdurabilene 
AŞK OLSUN!
Durdurabilene 
AŞK OLSUN!
Durdurabilene 
AŞK OLSUN!

Eyüphan

Gülben
Ergen Ümit

Erdim

Merve
Özbey

Kenan
Koçak

Durdurabilene 
AŞK OLSUN!
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Ö nümüzde ilk seçim genel seçim, bir
başka deyişle 'Cumhurbaşkanlığı 
seçimi' görülüyor.

Bilindiği üzere, iktidar ve muhalefet ortak
karar ile erken seçim yapmazsa uzunca bir
süre cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacak ve
beş yılda bir yapılması gereken cumhurbaş-
kanlığı seçimi 2023 yılının Haziran ayında
yapılacak.

Bu tarihe kadar kuşkusuz köprünün 
altından çok sular geçecektir.

Bizler de ne yapacağız.
İşsizliği.
Krizi.
Gerginliği.
Ekonomik zorlukları bir tarafa bırakarak

varsa yoksa 2023'de cumhurbaşkanı kim 
olacak tartışmaları yapacağız.

*
Neden bunu yapacağız?
Çünkü neredeyse çeyrek asırdır ülke aynı

ekip tarafından yönetiliyor.
Ya bu ekibin ve anlayışın devamına karar

verecek ülke halkı.
Veya yeni bir anlayış, yeni bir model, yeni

bir ekip, yeni bir lider ile yoluna devam 
edecek.

*
Ve 2020 ile 2022 arasında tam iki yıl 

bu tartışmalarla yatıp bu tartışmalarla 
kalkacağız.

Mevcut iktidarın devamından yana tavır
alanlar; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ekibi-
nin daha başarılı olması için destek verirken
bir taraftan da en büyük rakibi gibi görülen
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun başarısız olması için ellerinden
geleni yapacaklar.

Dünyanın kuralı bu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçimlerde 
cumhurbaşkanı olması için destek verenler 
ne yapacak?

Bir taraftan İmamoğlu ve ekibi için 
başarılar dilerken, diğer taraftan Erdoğan ve 
ekibinin başarısızlığı ile uyanmayı hayal
edecekler.

*
Bu arada tabi dış gelişmeler de önemli.
Türkiye'de bunlar olur ve beklenirken dı-

şarda da gelişmelerin her iki kişinin beklediği
şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

Kim ne derse desin Ameri-
ka'sız ve Rusya'sız bir gelecek hayal edileme-
yeceği için bu iki ülkenin başında kimlerin
kalacağı ile birlikte diğer ülkelerle ilişkiler
noktasında durumlarının ne olacağı da
önemli.

Aynı isimlerin devamı ve olumlu hava 
Erdoğan'nın lehine yazacağı gibi aksi durum-
ların ise Erdoğan'ın aleyhine rakiplerinin
lehine yazacağı aşikar.

*
Peki biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

2023'de kesinlikle aday olacağını biliyoruz.
Ya Erdoğan'ın karşısına İstanbul Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
çıkma ihtimali de bu kadar net mi dersiniz?

Veya İmamoğlu dışında kimler rakip 
olabilir?

Ali Babacan mı?
Abdullah Gül mü?
Ahmet Davutoğlu mu?
Muharrem İnce mi?
İsterseniz bu soruların cevabını en güncel

anketten alalım.

İmamoğlu anketlerde Erdoğan'ı 
geride bırakıyor'

Piar Araştırma’nın kasım ayında yaptığı
“Türkiye geneli siyasi gündem” araştırması-
nın sonuçları yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimini de içeren araş-
tırmada, katılımcıların yüzde 44.5'i 'Ekrem
İmamoğlu’na oy veririm' derken, 'Erdoğan'a
oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 39.7’de
kaldı

Araştırma 19-24 Kasım tarihleri arasında
Türkiye genelini temsil eden 26 ilde, “kent-
kır oranına uyularak 2 bin 416 kişi ile yüz
yüze mülakat” yöntemiyle yapıldı. Araştır-
mada hata payı +/-%2.7 olarak hesaplandı.

“Bugün genel seçim olsa ‘bu tabloya göre’
hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” şeklindeki
sorusuna katılanların yüzde 31.9’u AKP,
yüzde 24.7’si CHP, yüzde 10.6’sı MHP, yüzde
10.2’si HDP, yüzde 9’u İYİ Parti yanıtı verdi.

Araştırmaya katılanların yüzde 7.7’si bu
ay içinde parti kurması beklenen Ali Baba-
can’a oy vermeyi düşünürken, Ahmet 
Davutoğlu’na oy vermeyi düşünenlerin 
oranı yüzde 3.4.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1İmamoğlu anketlerde
birinci çıkıyor

İ ddiaya göre, iki kız kardeş Bahçehir'den
Esenyurt'a gitmek için minibüse bindiler.
Şoför trafikte seyir halindeyken önünde

seyreden bir otomobil sürücüsüne sinirlenip
minibüsü tehlikeli bir şekilde sürmeye baş-
ladı. Bunun üzerine kız kardeşler, "tehlikeli
araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek
şoförü uyardıktan sonra inmek istedi. Şoför
minibüsü durdurup genç kızları indirdikten
sonra onlara hakaret edip darp etti. Şoför ar-
dından minibüse binip olay yerinden ayrıldı.
İki kız kardeş polis merkezine giderek mini-
büs şoföründen şikâyetçi oldu. Olay anları
bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ensemden tutup dövmeye başladı

Şoför tarafından saldırıya uğrayan genç kız-
lar o anları anlatı. Saldırıya uğrayan kızlar-
dan Mine M. "Arkamdan koşarak geldi.
Zaten görmedim bile. Arkamdan geldi, en-
semden tuttu ve birden dövmeye başladı"
dedi. Ünal E.'nin çok agresif ve sinirli oldu-
ğunu söyleyen Mine M., "O kadar hızlı kulla-
nıyor ki arabayı. Korktuk. Bir öne gidiyoruz,
bir arkaya gidiyoruz hep beraber. Sonra tra-
fikte sinirlendi birine. Önüne kırdı filan. An-
lamadık ne olduğunu. Sonra aşağıya indi
minibüsten. Adama saldırmaya başladı. 'Ka-
pıyı açacaksın. Geleceksin buraya. Dövece-
ğim seni' filan dedi. Nasıl küfürler ediyor
adama. Minibüsün içindekiler indi. Sakinleş-
tirdiler geri arabaya bindirdiler adamı. Döve-
medi ya adamı. Daha çok sinirlendi. Daha
hızlı kullanmaya başladı. Sonra minibüsün
içindeki insanlara bağırmalar, ses yükseltme-
ler. 'Anlamıyor musunuz? İnin lan aşağıya'
falan tarzında konuşmalar. Hiç kimse hiç bir
şekilde bir şey söylemiyor adama. Biz iner-
ken, 'Beyefendi arabayı bu kadar hızlı kulla-
namazsınız. Lütfen insanlarla da düzgün
konuşun.' dedik. 'Sen kimsin bana bunu söy-
lüyorsun diye küfür etti bana. Sonra biz aşa-

ğıya indik. Arkamdan koşarak geldi. Zaten
görmedim bile. Arkamdan geldi, ensemden
tuttu ve birden dövmeye başladı. Etraftaki,
insanlar, kimse hiç bir şey yapamadı. Kimse
tutmadı bile" dedi. 

Adalet hiçbir şey yapmıyor!

Bütün olayın kameralara yansıdığını belirten
Mine M. "Adam bizi dövdükten sonra amca-
nın biri bizi ayırıyor. Dayak yiyoruz ve hiç bir
şey olmamış gibi geri arabasına binip gidiyor.
Bugün öğreniyoruz ki serbest bırakmışlar.
Neyi bekliyorlar bu adamı tutuklamak için.
Beni illa öldürmesi mi gerekiyordu bu ada-
mın. Bu adamın ilk vukuatı da değilmiş. 15
tane bu adamın şikayeti varmış. Bu insanlar
neyi bekliyorlar bu adamı tutuklamak için.
Diyorlar ki 'Kadına şiddete hayır. Biz sizin
yanınızdayız. Biz size desteğiz' Ben buradan
size sesleniyorum. Yanınıza geldik. Adalete
güvendik. Geldik ifademizi verdik. Adam ser-
best kalmış. Bu nasıl bir kadına şiddetin ar-
kasında durmaktır. kimse benim arkamda
yok. Adam elini kolunu sallaya sallaya çıtı.
Yarın gelip tekrar dövsün diye mi serbest bı-
raktınız. Ben buradan İçişleri Bakanıma da
sesleniyorum. Cumhurbaşkanıma da sesle-
niyorum. 'Kadına şiddete hayır' diyorsunuz
ama adalet hiç bir şey yapmıyor" eleştirisinde
bulundu. 

Ölmemiz mi gerekiyordu

Diğer mağdur Kübra K. ise "Bizim ölmemiz
mi gerekiyordu. Ya da kolumuzun bacağımı-
zın kırılması, ağzımızın burnumuzun dağıl-
ması mı gerekiyordu. O kişinin serbest
bırakılmaması için. 1-2 değil ki 15-20 tane
bunun suçu varmış. Biz ilk değiliz. Aileleri-
miz zor sakinleştiriyoruz. Ailemiz bize bir
fiske bile vurmamışken, elin adamı geliyor
vuruyor yani. Kelimelerin tükendiği yerde-
yim" ifadelerini kullandı. DHA

Gsm: 0533 211 48 61  
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

KIZ KARDESLERE
SOFOR DAYAGI
Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse binen iki kız kardeş, “Tehlikeli araç
kullanıyorsunuz, korkuyoruz” diyerek uyardıkları şoförün saldırısına uğradı. Saldırıya
uğrayan Kübra K. “Bizim ölmemiz mi gerekiyordu. Ya da kolumuzun bacağımızın
kırılması, ağzımızın burnumuzun dağılması mı gerekiyordu” diye isyan etti

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

85 LİRA CEZA
KESTİLER
Saldırının aynı hatta çalışan mi-
nibüslere yönelik denetim ya-
pıldı. Denetimlerde kadınlara
saldıran şoförün çalıştığı mini-
büse ceza kesildi. Başka bir şo-
förün kullandığı minibüse, fazla
yolcu taşımaktan 85 lira para
cezası verildi. Aynı araca 8 kez
aynı gerekçe ile ceza kesildiği
belirtildi. Kızları darp eden sürü-
cüye de olay günü yine aynı ge-
rekçe ile ceza kesildiği
kaydedildi. Esenyurt'ta da son
bir ayda 564 minibüse işlem
yaptığı toplamda 58 bin 968 lira
ceza kesildiği öğrenildi. Esen-
yurt'ta minibüs şoförlüğü yapan
Soner Curo, "Yanlış yapan arka-
daşlarımız var. Bunun için uygu-
lama yapılması gerekiyor ama
çok insan var. Hızlı gidiyoruz
diye tepki alıyoruz. Büyükşehir
bize dakika vermiş. O dakikaya
gitmezsek bizim arabamız bağ-
lanıyor. Ya da bizi trafikten 7
güne kadar men ediyorlar. Biz
de hiç kimseye zarar gelmesin
istiyoruz." derken, sürekli mini-
büse bindiğini belirten Birsen
Kahraman ise, "Minibüsler çok
kalabalık, kapı önünde gidenler
var. Bunun son bulmasını istiyo-
ruz. Minibüs şoförlerinin daha
nazik olmalarını ve bu kadar çok
yolcu almamalarını istiyoruz"
diye konuştu.

Saldırgan şoför
serbest bırakıldı

Esenyurt'ta hızlı gittiği için kendisini uyaran iki genç kıza saldıran minibüs sürücüsü
serbest bırakıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği
tespit edilen minibüs şoförü Ünal E. (32)'yi dün akşam gözaltına aldı. Şüpheli Ünal E.
"Kasten Yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildi. 15 suçtan polise geliş kaydı
bulunduğu belirtilen Ünal E. adli kontrol hükümleri uygulanarak bırakıldı. 

Olay yerinde 
keşif yapıldı
Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın otobüs
durağında beklediği sırada bir  aracın çarpması sonucu hayatını
kaybettiği kazayla ilgili keşif yapıldı. Tutuklu sanık Fatih Sezer,
makas atarak ilerleyen aracın kazaya sebep olduğunu iddia etti

İstanbulÜniversitesi İşletme
Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi
Begüm Kartal (19), 21 Temmuz

akşamı bir sosyal sorumluluk projesi için
arkadaşlarıyla buluştuktan sonra eve dö-
nüyordu. Begüm Kartal, Beşyol D-100 yan
yolda bulunan durakta otobüs beklediği sı-
rada Fatih Sezer'in kullandığı otomobilin
çarpması sonucu hayatını kaybetti. Begüm
Kartal'la ilgili görülen davada Bakırköy
Adliyesi'ndeki 20. Ağır Ceza Mahkemesi
keşif yapılmasına karar verdi. Bu sabah sa-
atlerinde olay yerinde keşif yapıldı. Beşyol
D-100 Avcılar istikameti yan yolda bulu-
nan otobüs durağına polis, jandarma, bi-
lirkişi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir
heyet geldi.

Sanık soruları cevapladı

Fatih Sezer (29) de tutuklu olarak yargı-
landığı davada cezaevi aracıyla kaza yerine
getirildi. Güvenlik gerekçesiyle Sezer'in bir
kolu jandarma görevlisine kelepçelendi.
Sezer daha sonra kaza bölgesinde yaşa-
nanları keşif heyetine detaylarıyla anlattı ve
heyetin sorularına cevap verdi. Fatih Sezer,
makas atarak geldiğini öne sürdüğü bir
aracın kendisini sıkıştırması sonucu direk-
siyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü.
Sezer, daha sonra otobüs durağına girdi-
ğini iddia etti. Keşif sırasında bilirkişi tara-
fından olay yerinin fotoğrafları çekildi ve
kaza mesafesi ile ilgili ölçüm yapıldı. Bu sı-
rada yan yol trafiğe kısa bir süre kapatıldı.
Keşfin tamamlanmasının ardından heyet
ve güvenlik ekipleri kaza yerinden ayrıldı.

4 kişiye hayat verdi

Feci kazada 8 kişi yaralanırken, ağır yaralı
olarak hastaneye kaldırılan İstanbul Üniver-
sitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi
Begüm Kartal'ın, 23 Temmuz'da beyin
ölümü gerçekleşti. Tek çocukları Begüm
Kartal'ın ölümü ile büyük bir yıkım yaşayan
baba Haluk ile anne Melek Kartal, aldıkları
bir kararla kızlarının organlarını bağışladı.
Begüm'ün bağışlanan organları sayesinde 
4 kişi hayata tutuldu. DHA

Denizden ceset çıktı
Pendik Balıkçı Barınağı açıkla-
rında saat 00.00 sıralarında
deniz üzerinde hareketsiz bir

kişiyi gören balıkçılar durumu polis
ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve
sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine
gelen polis ekipleri deniz üzerinde duran
cansız bedeni çevredeki balıkçılar ile kı-
yıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan
incelemede denizden çıkartılan adamın
hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde
çıkan kimliğe göre ölen kişinin 80 yaşın-

daki Kadir Öztürk olduğu anlaşıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış
olduğu incelemelerde herhangi bir kesik
yada darp izine rastlanmadı. Balıkçılar
tarafından ise kıyıda baston ile gözlük
bulundu.

Polis soruşturma başlattı

Görgü tanıklarından olan İbrahim Sek-
men, "Yaklaşık 18.00 sıralarında biz ar-
kadaşla denize çıkmıştık. İlk önce
arkadaşı bırakırken iskeleye bende tek-

neyi park edecektim. O sırada arkada-
şım şamandıra var dikkat et motora sar-
masın dedi. Sonra burada bir ceset var
dedi. Ceset olduğunu anlayınca hemen
ilgili makamları aradık. İlk başta ne ol-
duğunu anlayamadık.  Bu bizde paniğe
neden oldu. Akşam akşam bizim içinde
bir macera oldu. Allah rahmet eylesin."
dedi. Olay yeri incelemesini tamamla-
dıktan sonra sağlık ekipleri cesedi Kar-
tal Adli Tıp Morguna kaldırdı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

Begüm Kartal, 
Beşyol D-100 yan
yolda bulunan
durakta otobüs
beklediği sırada
Fatih Sezer'in 
kullandığı 
otomobilin 
çarpması 
sonucu 
hayatını 
kaybetti. 
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B aşında bulunduğum stk'nın yaptığı
tüm çalışmalar gibi yeni bir ilklerin-
den olan hemşehrilerime İstanbul'u

tanıtma çalışmamı noktalayıp, 'Cumartesi
Yazılarım' adlı köşe yazımla siyasetten, gün-
demden uzak, hepimizin özel hayatlarını ilgi-
lendiren hafta sonu yazıma, 'Kızlık
Dikilmez?' başlığımı eklemeye hazırlanırken
sanal ortamda gördüğüm bir mesaj beni yine
gündem dışına çekti.

Çünkü her yıl tahminen bin kişinin göç et-
tiği, eğitim sisteminin vekilin vekili ile idare
edildiği, 25 yıldan fazladır Kültür ve Turizm
Müdürü gibi bir çok müdürü olmayan, Gö-
le'de öğretmenlere ayrılan lojmanların bir si-
yasinin akrabasına tahsis edildiği iddia
edilen, 2 ülkeye komşu 3 gümrük kapısı ol-
masına rağmen ithalat ve ihracatın sıfır de-
recede olduğu, kayak evi otelinin yeni
yatırımcılar beklediği, ama batı kentlerinde
sözde bir çok memleket sevdalısının kayna-
dığı ama sadece köpürmekle kalınıp, bittik-

leri memleketten, İstanbul'dan gitmeye ha-
zırlandığım bir sıra da sanal ortamda payla-
şılan bir mesajı okuyunca kendi kendime
gülerken memleketim adına ağlamamak için
kendimi zor tuttum adeta.

Meslektaşım Seyfullah Türksoy'un kendi
alanında benim gibi ortaya koyduğu çabanın
ne kadar anlaşıldığını aşağıda okuyacağınız
sanal ortamda paylaştığı kısa ama anlamlı
ve çok şey anlatan notunda anlar mısınız bil-
mem ama bizlerin görevlerini yerine getirme
rahatlığı ile uyurken nerede kazandıkları pa-
racıklları çok da bilinen (!) ama sonradan
görmüş kişilikler ve öne çıkan göbekleri ile
sahada iş adamı, kazcı pardon vakıfcı, stk
başkanı, ileri gelen hatta aydın diye geçinen
bazılarının bizlerden aldığı fikir ve projeleri
sanki o küçük beyinlerinde yaratılmışcasına
kamuoyuna ve topluma yutturduklarını da
biliriz..

Çünkü bu sahada yıllardır verdiğimiz
memleket mücadelesini kendi öz ve siyasi çı-

karlarına aynı nalıncı keseri
gibi kendilerine yontanların aslında adam
olmadıkları, toplumu olduğu gibi kendi çev-
relerinin yanı sıra bizleri ve memleketi kan-
dıran tipler olduğunu da hatırlattı
Türksoy'un aşağıda ki anlam dolu mesajı..

Evet, son olarak İstanbul gibi dev bir
metropolde imkansızlıklar içinde ortaya at-
tığımız ve dediklerimizi tek tek gerçekleş-
tirdiğimiz bir dönemde başta Ardahanlı
çocuklar olmak üzere sanki bu ülkede on-
lardan başka herkes kendileri gibi PI-
ĞAS'mışlar gibi yani çorapsız, ayakkabısız
ve Afrika'daki aç insanlar gibi üst başları
yokmuşcasına bulundukları metropollerde
defolu elde kalmış, modası geçmiş malları
ya ucuza ya da o kifayetleri üreten firmanın
'yer açılsın' diye çöpe atacağına ana baba
hayırlarına onlara verdikleri ile köy okulla-

rına gidip, çocukların ve onların ailelerinin
onurunu unutarak, 'Falan öğrencileri giydir-
dik, filan yoksula katkı sunduk' deyip, bol
bol poz verenlerin memleketlerinin adına
göç denen olgu yüzünden her geçen yıl
biraz daha insan kaybı yaşadığını da anla-
maz ya da bizlerin yaptıklarını görmezden
geldikleri gibi oralı olmayıp, anlamak
istemezler.

Çünkü onlar gibi bu güne kadar iktidar-
lardan olduğu gibi bu tiplerden beklediği
yatırım ve imkanları kendilerine tanımadı-
ğını da görmezden gelirler.

Hele bizlerin ilklerimizden olan ve dü-
zenlediğimiz son kampanyanın adına yakı-
şan, ülkenin olduğu gibi Avrupa'nın en
yüksek gökdeleninin 55. katında, 'Ardahan-
lılar Zirvede' adlı eğitime destek gecemiz
yapılmamış gibi 'Bizde artistlerle, kendile-
rine hayrı olmayan siyasilerle ve şovcularla'
gece yaparız deyip, zarf içinde makbuzsuz
topladıkları paracıkların hesabını verme-
dikleri gibi bir makbuzunu bile bugüne
kadar yayınlamayanlara bunun nedenini
sorduğumuzda kopacak kıyameti düşün-

dükçe Seyfullah Türksoy'un aşağıdaki me-
sajının her şeyi ve batıdaki TEO'larımızı an-
lattığını ve yazıyı uzatmadan sözü o mesaja
bırakıp, üstüne alınan, alsın demek daha
anlaşılır olacaktır derim.

İşte o yazı ve o çoklarının okurken yut-
kunacağını düşündüğüm o mesaj...

'Yıllardan beri yüzlerce iş adamı heyeti-
nin Orta Asya ülkeleri, Azerbaycan, Bal-
kanlar, Ukrayna ve diğer ülkelere
ziyaretlerine tanık oluyorum. Görende sanır
ki o ülkeleri yatırımlarla fethedecekler. Gö-
rüşmeler sırasında adeta Teo Pehlivan gibi
bol keseden atıyorlar; bir sürü sözler verip ,
yatırım ve iş birliği vaatlerinde bulunup,
dönüyorlar. Türkiye’ye döndükten sonra da
sözlerini, vaatlerini anında unutuyorlar.
Kardeşim turist olarak gelin, yiyin, için
gezin ama iş adamıyız diye hava atıp mil-
leti kandırmayın, ayıptır! Söz konusu ülke-
lerde iş adamı diye dolaşan bazı sahtekar,
dolandırıcı, at hırsızları ise bir başka bela!
Birilerinin iğne ile kazarak geliştirdiği iliş-
kileri, başka birileri berbat edip bırakıyor
maalesef!' Seyfullah Türksoy

Memleketin Teo pehlivanları...

E senyurt Belediyesi Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede ya-
şayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların

sosyal hayata kazandırılmasına yönelik
çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda
Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki Ulu
Çınar Sosyal Yaşam Merkezi’nde 65 yaş
ve üzeri vatandaşların istekleri doğrultu-
sunda hobi kursları açtı. Haftanın 5 günü
farklı branşlarda hizmet veren kurslarda
kursiyerlere Kur’an-ı Kerim eğitiminin
yanı sıra, ahşap ve alçı, polyester boyama,
çoraptan çiçek yapımı, keçe sanatı gibi çe-
şitli el sanatları eğitimi de veriliyor. Vatan-
daşlar Ulu Çınar Sosyal Yaşam
Merkezi’nde ücretsiz olarak verilen eğitim-
lerden memnun olduklarını dile getirdiler.

Taleplerine cevap veriyoruz

Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi sorum-
lusu Sosyolog Serengül Gürer, “Vatandaş-
larımızdan gelen talep üzerine Halk
Eğitim Merkezimizle konuştuk oradan
gelen hocalarımızla birlikte Kur’an-ı
Kerim ve el sanatları kursunu açtık. El sa-
natları kursu içerisinde ahşap, polyester
boyama, keçe sanatıyla alakalı bir takım
sanatsal çalışmalarımız olacak. Şuan
12’şer kişilik kurslarımız faaliyet göster-
mektedir. Pazartesi, salı ve çarşamba gün-
leri saat, 14.00-17.00 arası Kur’an-ı Kerim
kursumuz, çarşamba ve cuma günleri de
aynı saatlerde el sanatları kursumuz aktif
olarak hizmet vermektedir” dedi.

Güzel vakit geçiriyoruz

İnsanların her yaşta aktif olması gerekti-
ğini söyleyen el sanatları kursiyeri Mah-
mut Ateş, “Belediyemizin açtığı el
sanatları kursuna geliyorum. İnsanların
her zaman aktif olması gerektiğine inanı-
yorum. Bu yüzden belediyenin yaptığı faa-
liyetlerden faydalanıyoruz. İnsanları

kahvehaneler yerine böyle yerlere yönlen-
dirmeleri çok güzel. Biz burada arkadaşla-
rımızla boyama yapıyoruz. Güzel vakit
geçiriyoruz. Belediye başkanımıza teşek-
kür ediyorum. Bu işin devamının gelme-
sini ve büyük kitlelere ulaşılmasını
istiyorum” şeklinde konuştu.

Her şey güzel olur

El sanatları kursiyeri Cumali Çimen, “Ben
görme engelliyim önceden boyama işleriyle
uğraşıyordum. Şimdi burada ahşap bo-
yama yapıyorum. İnsanlar sıcak, güzel
vakit geçiriyoruz. Zaten güzelliğin olduğu
yerde her şey güzel olur. Ben üretilen ürün-
lerin satılıp ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ve
diğer insanlara yardım yapılmasını istiyo-
rum. Buradan Kemal Deniz Bozkurt baş-
kanımıza ve bu konuda katkıda bulunan
herkese gayretlerinden dolayı teşekkür edi-
yorum” diye konuştu.

Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

Esenyurt Belediyesi, ilçede 
yaşayan 65 yaş ve üzeri 

vatandaşların sosyal hayata 
katılmalarını sağlamak ve 

zamanlarını verimli bir şekilde 
değerlendirmeleri için hobi

kursları açtı. Haftanın 5 günü
farklı branşlarda hizmet veren
kurslarda kursiyerlere Kur’an-ı

Kerim eğitiminin yanı sıra,
ahşap ve alçı, polyester 
boyama, çoraptan çiçek 

yapımı, çeşitli el sanatları 
eğitimi de veriliyor

CENNETKültür ve Sanat Merkezi’nde
Küçükçekmece Belediyesi’nin gerçekleş-
tirdiği, ‘Yaşamak Güzel Yaşatmak da’

başlıklı söyleşiye katılan İstinye Üniversite Hasta-
nesi LİV Hospital Bahçeşehir Organ Nakli Merkezi
Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, organ bağışıyla
alakalı önemli bilgiler verdi. Söyleşiye çok sayıda
Küçükçekmeceli ile birlikte, Küçükçekmece Bele-
diye Başkan Danışmanı Bektaş Davutoğlu ve Mec-
lis Üyesi Ayşe Akpınar da katıldı.

Bağışda artış yaşadık

Her an herkesin organ yetmezliği yaşayabileceğini
kaydeden Dinçkan, "Farkındalık yaratmaya uğraşı-
yoruz. Mucize Doktor dizisi Organ Bağışı hafta-
sında yayınlandı. Dizide organ bağışı konusunun
işlenmesini istedik. İşlendi. Dizi yayınlandı, organ
bağışlarında ciddi bir artış oldu. Çok mutlu olduk.
Küçücük bir şey nelere etki etti. Biz canlı vericiler
için kendi organımıza verebiliyoruz ama sevdiğimi-
zin organını kimseye veremiyoruz. Bize uzak diye
düşünmeyin her an her şey olabilir. 15 yaşında kız
çocuğu evinde bir tablet ilaç alarak ani bir karaci-
ğer yetmezliği yaşadı. Bir gecede oldu. Her an

organ yetmezliğine girip başkasından gelen bir or-
ganı bekleyebiliriz" dedi.

‘Keşke bağışlasaydım’ diyorlar

Organ naklinin, sağlığını kaybetmiş bir organın ye-
rine başka bir organın takılması olduğunu belirten
Dinçkan, "Bir takım insanların sağlıklı olabilmesi
için başka insanların bu bağışı yapması gerekiyor.
Bugün böbrek ve karaciğer nakilleri canlı vericiler-
den alınıp yapılabiliyor ama kalp, akciğer, ince ba-
ğırsak nakillerini canlı donör de kurtarmıyor. Bize
baba geldi ‘Çocuğum ölüyor, kalbimi alın’ dedi.
Hayır alamıyoruz. Bir başkasının bağışlaması gere-
kiyor. Düşünün birinin beyin ölümü gerçekleşiyor.
Onun kalbi bir başkasına naklediliyor. O beden
toprak olsa da kalbi başkasının bedeninde yaşa-
maya devam ediyor. Aldığınız o kalp 25 yıl sonra
bile hala atmaya devam ediyor. Bu mucize değil de
nedir? Oğlu ölen bir anne bağışta bulunmuş ve
‘Oğlumun kalbini dinlemek istiyorum’ diyor. Organ
bağışı yapmasaydı gömülüp gidecekti. Beyin
ölümü tanısı ülkemizde 80 milyonda 2 bin 500.
Beyin ölümü olan birinin organlarını alabilmek için
3-4 saat var. 3-4 gün kendine gelemiyor insanlar.

Sonra keşke bağışlasaydım diyorlar. Sağlıklıyken
bir karar vermeniz gerekiyor ve bunu ailenize de
söylemelisiniz" ifadelerini kullandı.

28 bin kişi sırada bekliyor

Hala ülkemizde organ bağışı konusunda insanların
tereddüt yaşadığını belirten Dinçkan, “Ülkemizde
organ nakli bekleyen insan sayısı 28 bin. Ülkemizde
böbrek yetmezliği olan o kadar çok insan var ki.
Karaciğer naklinde dünyada 2’nci sıradayız. Ama
kadavradan değil canlıdan yapıyoruz. Böbrek nak-
linde ilk 10’un içerisindeyiz. Yurt dışında nakillerin
yüzde 80’i kadavradan yüzde 20’si canlılardan ya-
pılıyor. Biz de ise durum tam tersi. Yüzde 80 canlı
ameliyatı yapıyoruz. Kadavra bağışını artırmamız
gerekiyor. İnsanlara ‘Yakınınızın organlarını bağış-
lar mısınız’ diyorsunuz ama hayır cevabı alıyoruz.
Hala bunu aşamadık. İlerliyor muyuz, evet. Oran
milyon nüfus başına 2 iken, şu an 7,2. Yurt dışında
bu rakam 40. Bizim 4 katımız” diye konuştu.
Organ yetmezliğinde diyalize girmenin çare olma-
dığını kaydeden Dinçkan, “Diyalize başlayanların
bir yıl içinde yüzde 18’i, 5 yıl içinde ise yüzde 40’ı
yani neredeyse yarısı hayatını kaybediyor.”

Ebeveynler 
bilgilendirildi

BÜYÜKÇEKMECEBelediyesi, ders çalışma
konusunda motivasyon eksikliği yaşayan
çocukların anne ve babaları için “Zeki Ama

Çalışmıyor” adlı Akademik Başarıda Ailenin Rolü se-
mineri düzenledi. Uzman Klinik Psikolog Serdar Va-
tansever ve Eğitim Uzmanı Suna Mollahüseyinoğlu
seminere katılan ebeveynleri çocuklarını ders çalış-
maya nasıl yönlendirebilecekleri konusunda bilgilen-
dirdi. Aileleriyle birlikte Atatürk Kültür Merkezi’nde
düzenlenen seminere gelen çocuklar yan salonda çizgi
film gösterimi izlerken, anne ve babalar ise çocukları-
nın akademik başarısında ne gibi roller üstlenebilecek-
lerini uzman konuşmacılar tarafından dinledi. 

Eğlenceli hale getirmeliyiz

Seminere katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün çocukların akademik başarısında anne
ve babaların büyük role sahip olduğunu belirterek,
"Neredeyse tüm ebeveynler çocukları için ‘Zeki ama
çalışmıyor’ cümlesini kullanırlar. Çocuğunuzun neden
çalışmadığını, onun motivasyonunu neyin düşürdü-
ğünü bulmanız lazım. Ders çalışmayı zorunluluk ha-
line getirmek yerine eğlenceli bir hale getirmek
çocuklarımızın motivasyonunu arttıracaktır. Çocukla-
rımızın sağlam bir geleceğe sahip olmasını istiyorsak
bu konuda takibi bırakmamalıyız. Uzman psikoloğu-
muz Serdar bey ve eğitim uzmanımız Suna hanım
bizlere nasıl bir yol izlememiz gerektiği hakkında bilgi-
lendirdiler. Verimli bir seminer oldu. Emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum” diyerek konuşmacılara
ödüllerini takdim etti. 

OGRENMENIN 
YASI YOKTUR

Sanat var, güzellik var
Kur’an-ı Kerim kursiyeri Mücahit Erdal
ise, “Kursları biz talep ettik. Burada
boyama var, sanat var güzellik var. Tüm
insanların buraya gelmesini ve kurs-
lara katılmasını istiyoruz. Ben belediye
başkanımıza çok teşekkür ediyorum.
Esenyurt büyük bir yer bu tür faaliyet-
lere ihtiyacımız var. Bu faaliyetlerinde
yapılmaya başladığın görüyoruz” dedi.
İlçede yaşayan 65 yaş ve üzeri vatan-
daşları ücretsiz kurslara davet eden
yetkililer, hobi kurslarının Haziran
ayına kadar devam edeceğini belirte-
rek, kursiyerlerin yapmış olduğu ürün-
leri yılsonunda açılacak sergide satışa
sunulacağını ve elde edilen gelirin kur-
siyerlere verileceğini bildirdi.

Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, “Düşünün birinin beyin ölümü gerçekleşiyor. Onun
kalbi bir başkasına naklediliyor. O beden toprak olsa da kalbi başkasının bedeninde yaşamaya devam
ediyor. Aldığınız o kalp 25 yıl sonra bile hala atmaya devam ediyor. Bu mucize değil de nedir?” dedi
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Küçükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Bektaş Davutoğlu,
söyleşi sonunda Dinçkan’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.
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İ stanbul’un önündeki en büyük felaketler-
den deprem konusunun ele alındığı
“Deprem Çalıştayı”, İstanbul Kongre

Merkezi’nde başladı. Konunun tüm bileşenle-
rinin katılımıyla gerçekleştirilen ve bugün de
devam edecek çalıştayda ilk konuşmayı, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk
Yönetimi ve Kentsel İyileştime Daire Başkanı
Tayfun Kahraman yaptı. Kahraman’ın ardın-
dan mikrofonu alan İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, İstanbul’un, etkilediği yerleşimler
nedeniyle dünyanın en fazla risk oluşturan
deprem fay hatlarından birinin üzerinde ku-
rulmuş olduğunu vurguladı. İmamoğlu, bu
çalıştayda kentin net bir yol haritası çıkarmak
için bir araya geldiklerini belirtti. Geçmiş dö-
nemde İstanbul’da işlerin ya hiç yürümediğini
ya da olması gerektiği gibi yürümediğini kay-
deden İmamoğlu, “İşlerin durmasının veya
durma noktasına gelmiş olmasının elbette çe-
şitli nedenleri var. Ama en önemli neden ‘Biz’
değil ‘Ben” diyen yönetim şekli, “Ben bilirim”
yaklaşımıdır. Milletin sesine ve iradesine kulak
tıkayan anlayıştır. Bu nedenle, yönetime geldi-
ğimiz günden beri ortak aklı harekete geçire-
cek bir yönetim için yola çıktık. Hayatın her
alanıyla ve Istanbul’un her ihtiyacıyla ilgili ça-
lıştaylar yapmaya başladık. Konunun ilgilile-
rini, uzmanlarını, ortaklarını ve
faydalanıcılarını bir araya getiriyoruz" dedi. 

Başımızı kuma sokamayız

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde
deprem konusunda yaptıkları çalışmalara de-
ğinen İmamoğlu, "Biz başımızı kuma soka-
mayız. Sokmayacağız. Bu şehrin en önemli
riski depremdir. Ve bu risk öyle küçük bir risk
değildir. Üstelik bu risk sadece İstanbul’un de
riski değildir. Tüm Türkiye’nin riskidir. Haya-
tın duracağı, ekonominin büyük hasar alacağı
bir büyük kaos ve ulusal felaket ihtimalinden
bahsediyoruz. Hali hazırdaki 1.2 milyon yapı-
nın karşın karşıya olduğu büyük bir riskten
bahsediyoruz. 48 bin binanın ağır hasar gö-
receği ve onbinlerce civarında vatandaşı-
mızın hayatını kaybedebileceği bir
riskten bahsediyoruz. Bu nedenle
yeni yönetim olarak, İstanbul’u afet-
lere ve özellikle depremlere daya-
nıklı bir şehir haline getirmek
bizim öncelikli hedefimiz. Ulus-
lararası ve ulusal ölçekteki tüm
bilimsel çözüm önerilerini dik-
kate alarak bir yol haritası üret-
mek en somut amacımız.
Bilimsel veriye dayanan ve ilgili
tüm paydaşların görüşlerini
dikkate alan bir yaklaşım bul-
mak ve harekete geçmek istiyo-
ruz" ifadelerini kullandı. 

Bu bir seferberliktir

İstanbul’a deprem konusunda çok
zaman kaybettirildiği saptamasında
bulunan İmamoğlu, "Bir toplum bu denli
büyük bir riskin altındayken nasıl bu kadar
vurdum duymaz olunur; aklım almıyor" dedi.
Daha fazla vakit kaybetmek istemediklerini
vurgulayan İmamoğlu, "Üniversitelerin, ensti-
tülerin, sivil toplum kuruluşlarının, merkezi ve
yerel kamu kuruluşlarının hepsi; yetkileri, eği-
timleri ve uzmanlıkları ölçüsünde bu sürece
katılmalıdır. Önleyici ve rehabilite edici tüm
süreçlerde herkes yer almalıdırlar. Çünkü bu
bir seferberliktir" tanımını yaptı. 

Bütçenizi nasıl harcarsınız? 

Deprem gibi yakıcı bir konu varken, “Kanal
İstanbul” projesinin gündeme getirilmesini
eleştiren İmamoğlu, “Tüm İstanbullulara sor-
mak isterim: Sınırlı bir bütçeniz varsa, o büt-
çeyi nasıl harcarsınız? Aile fertlerinizi
doyuracak gıdayı almakta zorlanıyorsanız.
Çocuklarınızı iyi ve sağlıklı bir biçimde besle-
meye ve okutmaya yeterli geliriniz yoksa. Evi-
nize gereksiz ve lüks bir mobilya almak için
borca girer misiniz veya bankadan borç alıp
tatile gider misiniz? Bir aile, bir baba, bir anne
olarak kendi bütçenizi harcamayı planlarken
neleri önemsersiniz? Eğer esnafsanız, tüccar-
sanız, iş adamıysanız nasıl davranırsınız?
Akıllı birer esnaf, tüccar veya akıllı iş adamı
olarak kazandıklarınızla yat kat mı alırsınız?
Yoksa şirketinizin hayatta kalmasını sağlaya-
cak yatırımlara mı yönelirsiniz” şeklinde soru-
lar yöneltti. 

Bize sordular mı hiç?

Bu sorulara verilecek cevapların belli oldu-
ğunu belirten İmamoğlu, "Bütçeleri kısıtlı so-
rumlu ebeveynler, sorumlu iş insanları her bir
kuruşu harcamadan önce on kere düşünür.

Ay-
ranı yok
içmeye diye baş-
layan sözdeki insan tipi gibi hareket etmez.
Peki ama akıllı bir kamu yöneticisi, akıllı bir si-
yasetçi kamusal bütçenin harcanmasını nasıl
planlamalıdır? Öncelik milletin hayata kalite-
sinin yükseltilmesi, istihdam, üretim, eğitim ve
sağlık değil midir? Ekonomi darda ise yakın
gelecekte ise çok daha darda olacağı aşikarsa
ne yaparsınız? Milletin kaynaklarını bir ham
hayale harcar mısınız? Bu şehirde bir süredir
bir Kanal İstanbul projesidir konuşuluyor.
Bize sordular mı hiç? Bizim görüşümüzü aldı-
lar mı? Bunca millet evladı yüzbinlerce genç, 4
milyon yetenekli insan işsizken ve umutsuz-
ken. Bunca insan yoksulken. Bunca üretim ih-
tiyacı ortadayken. Bunca fabrika kurma
ihtiyacı varken. 16 milyonluk bu şehrin, bu
koca şehrin geleceği olan çocuklar yeterince
beslenemezken. Çok ağırlıklı bölümü okul ön-

cesi eğitim alamazken. Ka-
labalık sınıflarda eğitim

görürken bizim önceli-
ğimiz Kanal İstanbul
olabilir mi?" diye
sordu. 

Allah aşkına bu
neyin aklıdır?

Kanal İstanbul’un
sadece bir deniz
yolu ulaşımı projesi
olmadığını vurgula-

yan İmamoğlu, proje-
nin kentin hem

karadaki hem de deniz-
deki ekolojik denge siste-

mini değiştirebilecek riskler
içerdiğine dikkat çekti. İma-

moğlu, konuşmasında bu risk-
leri şöyle sıraladı: "Göller,

havzalar, tarım alanları, yaşam alan-
ları, yer altı suyu sistemi ve şehrin tüm

ulaşım sistemi projeden kritik şekilde etkileni-
yor. Tarım arazilerinin yok olması bir yana, İs-
tanbul Boğazı ile yeni açılacak kanal arasına
oluşacak olan adaya 8 milyonluk bir nüfusun
hapsedilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu
ucube projeyle, ülkenin deprem riski en yüksek
bölgesine 8 milyon hapsedilmiş olacak. Dep-
rem anında bu denli yüksek bir nüfusu başka
bir coğrafyaya nakledecek hiçbir devlet yoktur
dünyada. Bu nasıl bir projedir Allah aşkına bu
neyin aklıdır? Bakın konuşulan projedeki
kanal yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda,
20,75 metre derinliğinde ve en dar yerinde 275
metre genişliğinde bir kanal. Sazlıdere ve Ter-
koz Havzaları içinden geçen  bir kanal. Yani
proje Sazlıbosna ve Terkoz Havza Alanlarını
yok ediyor. Yer altı suları ve Terkoz Gölü’nün
tuzlanması riski taşıyor. İstanbul’un içme suyu
ihtiyacı için müthiş bir tehdit oluşturduğu net
olarak anlaşılıyor. Tek başına bu bile, bu pro-

jenin yapılmaması için yeterli bir gerekçedir!
İstanbul halkı deniz suyu mu içecek? Öte yan-
dan proje bölgeye 1,1 milyon yeni nüfus geti-
recek. Yani 6 adet Beşiktaş veya 5 adet
Bakırköy ilçesi nüfusu büyüklüğünde yeni
nüfus eklenecek. Bu proje yüzünden 3.4 mil-
yon yeni yolculuk oluşacak. İstanbul trafiği en
az yüzde 10 artacak. 23 milyon metrekare
orman alanı, 136 milyon metrekare tarım
alanı yok olacak. Sazlıdere Barajı kalmayacak.
Devlet Su İşleri (DSİ) bu yüzden projeye
olumsuz raporu verdi. Rapora göre su ihtiya-
cını karşılayan havzaların yüzde 29’u yok ola-
cak. Kanal inşaatı ile birlikte devasa hafriyat
oluşacak. TMMOB raporuna göre 2.1 milyar
metrekğp hafriyat çıkacak. İstanbul trafiğine
günlük 10 bin hafriyat kamyonu katılacak.
Hafriyatın nereye döküleceği belirsiz! Çıkan
hafriyat, örneğin; Güngören-Esenler-Bağcılar
ilçelerinin üzerine dökülse bu ilçeler yaklaşık
30 metre yükselecek."

Marmara aşırı kirlenecek

Projenin 1., 2., ve 3. derece deprem bölgele-
rinde kaldığını belirten İmamoğlu, "11 kilo-
metre mesafeden Kuzey Anadolu Fayı, 30
kilometre mesafeden Çınarcık Fayı geçiyor.
Bilim insanları Kanal İstanbul Projesi’nin,
yeryüzü ve yeraltı gerilme dengelerini bozaca-
ğını, aşırı yüklemelerin yeni depremleri davet
edeceğini söylüyor. Boğazın tarihi dokusunun
korunması proje için gerekçe olarak gösterili-
yor. Oysa ki projeyle birlikte, 17 milyon metre-
kare SİT alanını etkilemektedir.
Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathe-
noa Antik Kenti ve ilk yerleşmelerden biri olan
Yarımburgaz Mağaraları proje alanında.
Boğaz trafiği ile ilgili olarak ta dikkatinizi çek-
mek isterim. ÇED başvuru dosyasında Boğaz
trafiğinde iddia edildiği gibi, yıllara göre bir
artış değil, tam tersine özellikle son 10 yılda
yüzde 22,46 oranında bir azalış gözlenmekte-
dir” dedi. Olumsuzlukların İstanbul’la sınırlı
kalmayacağını ifade eden İmamoğlu, Mar-
mara Denizi ve Bölgesi’nin de ciddi tehlike al-
tında olduğunu vurgulayarak, "45 kilometre
uzunluğunda ve ortalama 150 metre genişli-
ğinde çok verimli tarım ve orman alanı son-
suza kadar ortadan kaldırılmış olacak.
İstanbul Yarımadası Trakya’dan ayrılacağı
için yeni bağlantı köprülerine ihtiyaç duyula-
cak. Proje dolayısıyla Karadeniz’den Marma-
ra’ya oluşacak tek yanlı akıntı dolayısıyla
Marmara Denizi aşırı kirlenecek. Bu durum
Marmara’daki canlı yaşamını tehlikeye attığı
gibi balıkçılığı ve bu işle geçinen insanları da
zor duruma sokacaktır. Kanal aynı zamanda
iklim değişikliklerine de yol açacak. Yok edilen
arazi ile birlikte oradaki yaban hayatı da yok
edilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı. 

İstanbul bitmiş olacak

Kanal İstanbul’a harcanacak para ile ülkede
birçok cazibe merkezi şehir, fabrika, okul ve iş
imkanları yaratılabileceğine dikkat çeken İma-
moğlu, "Açlık sınırındaki milyonlarca yurttaşı-
mızın kendi yaşadıkları kent ve köylerinde
istihdam edilebileceği bir diğer konudur.
Özetle bu proje İstanbul’a bir ihanet projesi
bile değildir. Resmen bir cinayet projesidir. İs-
tanbul için gereksiz bir felaket projesidir. Bu
proje bittiğinde İstanbul bitmiş olacak. Bu şa-
hane şehir yaşanamaz bir kent olacak. Temiz
hava, su altyapı trafik açısından çözülemez
sorunlarla başbaşa kalacaktır. Ne boğaz ge-
çişi, ne deniz deniz trafiği geçişi, ne de ekono-
mik olarak böyle bir ihtiyaç söz konusu
değildir. Sadece yeni rant alanları yaratmak
uğruna hazırlanmış, yol açacağı yıkıcı sonuç-
lar hiç düşünülmemiştir. Birileri para kazana-
cak diye bu kadim şehrin doğal çevresinin,
yaşam alanlarının ve su havzalarının yok edil-
mesine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Sizlerin
uzmanlığı, duyarlığı ve cesareti ile yanlışları
önleyeceğiz. Sizlerin ortaya koyacağınız ortak
akıl ile 16 milyon için şehrimizi daha güvenli,
daha yaşanır ve daha cazip hale getireceğiz.
Sağ olun, var olun" dedi. 

“İstanbul Deprem Çalıştayı”nda konuşan 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kanal 
İstanbul” projesine yüklendi. Kanal 
İstanbul’un sadece bir deniz yolu ulaşımı
projesi olmadığını vurgulayan İmamoğlu,
projenin büyük riskler içerdiğini iddia etti

KANAL ISTANBUL BIR
CINAYET PROJESIDIR!

İsTAnBul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Deprem Ça-
lıştayı”nda yaptığı konuşmanın ardından
kameraların karşısına geçti. "Protokolde
gözlerin aradığı isimler vardı; İstanbul
Valisi, AFAD Başkanı olmak üzere" soru-
suna açıklık getiren İmamoğlu, " Buraya
herkes davet edildi, benim de bilgim da-
hilinde. İlgili bakanlıktan tutun da valiliğe
kadar. Belki kurulları veya heyetleri tem-
silen birileri gelmiş olabilir; ama ben kim
geldi, gelmedi açıkçası bilmiyorum.
umarım gelmişlerdir. Bugün aslında
konu, üst düzey bilim insanları, teknik in-
sanlar, onların ne katacakları. Bizler, yö-
neticiler dinleyip sorumluluk elde etmesi
gereken insanlarız. Gelmeseler de biz ra-
porları kendilerine yolarız" ifadelerini
kullandı. 

Konuşmaya devam edeceğim
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun,
“Kazmayı vurduğumuz anda denizcilik
uçacak” sözlerinin hatırlatılması üzerine
"İstanbul’da halkın, yaptığımız araştır-
mada neredeyse sıfır noktasında bilgi
sahibi olduğunu görüyoruz" değerlendir-
mesini yapan İmamoğlu, "Kanal İstan-
bul’u, ‘çılgın proje’, ‘Bir yerden kanal
geçiyormuş’ diye biliyorlar. Yani etkisi,
üreteceği tahribat, neye mal olacağı ko-
nusunda faydaları ve dezavantajları ko-
nusunda hiçbir bilgileri yok. Dünyayı,
ekosistemi, iklimi, depremi her yönüyle
etkileyecek, nüfusu, yapılaşmayı rantı et-
kileyecek bir konusunun yüzeysel geçiş-
tirilip, ‘Biz ihaleye çıktık’ denecek bir
süreç olmadığının altını çiziyoruz. sayın
Bakanı nereye uçurur, dış ilişkileri veya
başka konuları nereye uçurur, o beni hiç
ilgilendirmiyor. Ben, İstanbul’a, 16 mil-
yon insana, bu ülkeye neye mal olaca-
ğına bakıyorum. Yani bu belki 75 milyar,
belki 125 milyar lira açıklanıyor. Böyle
bir maliyetin, bugünün Türkiye’sinde
ekonomik olarak karşılığı önceliği nedir?
Bu şehrin, kadim coğrafyasına, tarihsel
geçmişine etkisi ne? Tarım veya orman
alanlarına etkisi ne? İnsan yaşamına,
trafiğine coğrafi bütünlüğüne etkisi ne?
Ben buna bakarım. Beni ilgilendiren ta-
rafı bu. Duyurmaya, paylaşmaya, konuş-
maya da devam edeceğim" şeklinde
meydan okudu. 

davet edilmeyen yoK!
Deprem alanında uzun süredir çalışma
yapan bazı isimlerin İBB yönetimi tara-
fından çalıştaya neden dahil edilmedikle-
rinin sorulması üzerine "Bilimsel
alanlara ben ne müdahaleci olmam" ce-
vabını veren İmamoğlu, "Burada bir kere
şunu söyleyelim. Davet edilmeyen kimse
yok. Konuşulan şey, konuşmacı olmakla
ilgili. Gösterilen tepki. Ki ismi geçen
bilim insanımız da belediyemiz ile başka
alanlarda şu anda aktif çalışma içeri-
sinde. En son mesela İsKİ’nin sayın naci
Görür'e kendilerine bir çalışma teklifi
yaptığını biliyorum. Dolayısıyla İstan-
bul’da hiçbir bilim insanı dışarıda kal-
maz, kalmamalı. Eksiklik olabilir. Çokça
bilim insanımız var. Herkesin konuşmacı
olması mümkün olamayabilir. Ama her-
kesin sürecin içinde olması sağlanmalı-
dır. Bunu sağlamaya dönük kurullar
oluşturuyoruz" açıklamasını yaptı. 

İmamoğlu, “Göller, havzalar, tarım alanları, yer 
altı suyu sistemi ve şehrin tüm ulaşım sistemi 
projeden etkileniyor" diyerek, “Özetle bu proje 
İstanbul’a bir ihanet projesi bile değildir. Resmen bir
cinayet projesidir. İstanbul felaket projesidir. Proje
bittiğinde İstanbul bitmiş olacaktır” diye konuştuüü

Şehrin yapboz alanı olmaması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, bu
nedenle demokratik katılımı, aklı ve bilimi rehber edindiklerini vurguladı.
Etkinliğin önemine, "Bugüne kadar yaptığımız çalıştayların en önemlisi"

sözleriyle dikkat çeken İmamoğlu, "Çünkü, bir belediye yönetiminin ve bir be-
lediye başkanının birincil görevi, o şehirde yaşayan her bir yurttaşın can ve

mal güvenliğini sağlamaktır. Yani önce can, sonra mal. Diğer bütün alanlardaki
ihtiyaçlar, projeler ve hizmetler ancak ondan sonra gelebilir. Öte yandan öyle bazı
alanlar vardır ki, o alanlarda ne yaptığınız, ne kadar çaba harcadığınız veya ne-
leri başardığınız çoğu kez anlaşılmaz. Çok bilinmez. Çok önemsenmez. Doğrusu
o alanlarda harcağınız emeğin, zamanın ve kaynağın siyasette oya tahvil edil-
mesi de mümkün değildir. Deprem ve afete hazırlık alanı da işte o alanlardan

biri.Ancak ve ancak bir depremle veya afetle karşılaştığınız zaman, daha
önceki hazırlıklarınızın ne denli önemli, ne denli stratejik olduğu ve ne
denli hayat kurtarıcı olduğu anlaşılır. Belki de bu yüzden siyasetçiler,

özellikle de popülist siyateçiler bu alanları pek önemsemezler,
pek çaba harcamazlar. Aynen küresel ısınma ve karbondi-

oksit salınımı meselesini de önemsemedikleri gibi.
Biz o tür siyasetçilerden değiliz" diye 

konuştu. 

BiLiMi
REHBER EDiNDiK

BAKANI NEREYE 

UÇURUR 
BİLEMEM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Kanal 

İstanbul’u kastederek “Kazmayı
vurduğumuz anda denizcilik uçacak”

sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, 
"Sayın Bakanı nereye uçurur, dış ilişkileri

veya başka konuları nereye uçurur, o
beni hiç ilgilendirmiyor” dedi

Deprem Çalıştayı’nda
konuşan İmamoğlu,

konuşmasının 
neredeyse 

tamamını Kanal
İstanbul’a ayırdı. 

YÜZDE 99.99’U HEMFiKiR!
İBB tarafından düzenlenen İstanbul Deprem Çalışta-
yı'nda “İstanbul'un Deprem Tehlikesi” konulu otu-
rum düzenlendi. Oturumda konuşan Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Mü-
dürü Prof. Dr. Haluk Özener, tüm Türkiye'yi 450 farklı
istasyonla takip ettiklerini, Marmara'yı da 257 istas-
yonla gözlemlediklerini söyledi. Özener Türkiye'de

yılda yaklaşık 15 bin deprem kaydettiklerini, rasat-
hanede günde 50 deprem çözümlediklerini anlattı.
Özener, İstanbul'da beklenen depremle ilgili bilim in-
sanlarının farklı modelleri bulunduğunu belirterek
"Ancak şunu biliyoruz ki bilim insanlarının yüzde
99.99’unun hemfikir olduğu bir konu var : 7 ve üze-
rinde bir ya da birkaç deprem bizi bekliyor" dedi.

Haluk
Özener

İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu
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Türkiye ekonomisi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyüdü.
Ekonomi 2018'in son çeyreğinde ve 2019 yılının ilk iki çeyreğinde

daralmıştı. Ekonomiden 3 çeyrek sonra sınırlı da olsa olumlu bir haber
geldi ancak, yüksek kur, işsizlik ve enflasyon gerçeği çözülmeyi

bekleyen sorunlar olarak hâlâ dağ gibi duruyor

G ayrisafi Yurt İçi Hasıla
üçüncü çeyrek ilk tahmini;
zincirlenmiş hacim endeksi

olarak 2019 yılının üçüncü çeyreğinde
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
yüzde 0,9 arttı. Üretim yöntemiyle
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini,
2019 yılının üçüncü çeyreğinde cari fi-
yatlarla yüzde 11,5 artarak 1 trilyon
145 milyar 99 milyon TL oldu. Gayri-
safi Yurt İçi Hasıla’yı oluşturan faali-
yetler incelendiğinde; 2019 yılının
üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre zincirlenmiş
hacim endeksi olarak; tarım sektörü
toplam katma değeri yüzde 3,8, sa-
nayi sektörü yüzde 1,6 arttı ve inşaat
sektörü yüzde 7,8 azaldı. Ticaret,
ulaştırma, konaklama ve yiyecek hiz-

meti faaliyetlerinin toplamından olu-
şan hizmetler sektörünün katma de-
ğeri ise yüzde 0,6 arttı.

Tüketim harcamaları arttı

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH
zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı
üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındı-
rılmış GSYH zincirlenmiş hacim en-
deksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde
0,4 arttı. Yerleşik hane halklarının ve
hane halkına hizmet eden kar amacı
olmayan kuruluşların (HHKOK) top-
lam nihai tüketim harcamaları, 2019
yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş
hacim endeksi olarak yüzde 1,5 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları
yüzde 7 artarken gayrisafi sabit ser-
maye oluşumu yüzde 12,6 azaldı.
Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının
üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre zincirleme hacim
endeksi olarak yüzde 5,1 ithalatı ise
yüzde 7,6 arttı. İşgücü ödemeleri,
2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde
19,8, net işletme artığı/karma gelir
yüzde 6,2 arttı. İşgücü ödemelerinin
cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer
içerisindeki payı geçen yılın aynı çey-
reğinde yüzde 31,3 iken bu oran 2019
yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 33,4
oldu. Net işletme artığı/karma gelirin
payı ise yüzde 52’den yüzde 49,3’e
düştü. DHA

Mesai saatleri içerisinde, iş yeri
bilgisayarını şahsi işlerinde 

kullanan, sosyal medya 
sitelerine giren işçi tazminatsız

şekilde kapı önüne koyuldu. 
İş Mahkemesi'nin, 'tazminat

ödenmeli' kararı
Yargıtay'dan döndü

Bir iş yerinde kalite kontrol
sorumlusu ünvanı ile çalışan
genç, iş yeri bilgisayarını

şahsi işlerinde kullandığı gerekçesiyle
işten atıldı. iş yeri bilgisayarından mesai
saatleri içerisinde sosyal medya ve on-
line bahis oyunları sitesine girmekle iş-
verenin güvenini sarstığı iddia edilen
genç, soluğu iş Mahkemesi’nde aldı.
Yaklaşık üç yıl boyunca çalıştığı işye-
rinde, hizmet sözleşmesinin haksız ve

bildirimsiz olarak feshedildiğini, ancak
tazminat alacaklarının ödenmediğini be-
lirterek, kıdem tazminatı ve ihbar tazmi-
natı alacaklarının davalıdan tahsiline
karar verilmesini talep etti.

Mahkeme haklı buldu

Mahkemede savunma yapan işveren ise
davacının kendisine görevi gereği tahsis
edilen bilgisayarı farklı ve şahsi amaç-
larla kullandığını, mesai saatleri içeri-

sinde işi ilgili olmayan web ve sosyal
paylaşım sitelerine girdiğini öne sürdü.
Mahkeme; toplanan deliller ve bilirkişi
raporuna dayanarak davacının iş sözleş-
mesinin geçerli neden ile feshedildiğine,
kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına
hak kazandığı gerekçesiyle davanın kıs-
men kabulüne karar verdi. kararı davalı
işveren avukatı temyiz edince devreye
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi. Yargı-
tay'da karar oybirliği ile bozuldu. 

meSaide Sörf YapmaYin!

Bakan albayrak, Türkiye ekonomisinin 2019 yılının
üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüme göstermesine iliş-
kin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan al-
bayrak, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3'üncü
çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti.
Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan
düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etki-
leri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli gö-
rüyoruz. 4'üncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler,
büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor.
Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değe-
rini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlan-
mayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri
güçlendirmeye odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Sanayi katma 
değerini artıracağız

ekonomide
oLUmLU 

YUkSeLiS

ekonomide
oLUmLU 

YUkSeLiS

ekonomide
oLUmLU 

YUkSeLiS

ekonomide
oLUmLU 

YUkSeLiS

ekonomide
oLUmLU 

YUkSeLiS

ekonomide
oLUmLU 

YUkSeLiS

ekonomide
oLUmLU 

YUkSeLiS

ekonomide
oLUmLU 

YUkSeLiS

ekonomide
oLUmLU 

YUkSeLiS

Türkiye ekonomisi
pozitif seyredecek

Büyüme maratonu yeniden başladı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin Temmuz-Ağustos-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde
0.9 büyümesine ilişkin, “Gelen pozitif büyüme verisi de teyit ediyor ki Türkiye’nin büyüme maratonu yeniden başlamaktadır” dedi

2019’da Türkiye için
asıl hedefin ekonomik
dengelenme olduğunu

belirten Avdagiç, “Dengelenme ve
onun en önemli başlıkları olan fa-
izlerin düşürülmesi, enflasyonun
tek haneye yaklaşması, dış ticaret
açığının kontrol altına alınması,
döviz fiyatlarının istikrarlı hale ge-
tirilmesi, ülkemizin yurt dışındaki
risk algısının makul düzeylere in-

mesi gibi kritik hedeflere ulaşılmış
durumda” dedi.

Yönümüz yukarı doğru

Üçüncü çeyrek büyüme rakamının
pozitif gelmesinin, ekonomide
dengelenme sürecinin tamamla-
narak yeniden yükselişe geçişin ilk
habercisi olduğunu ifade eden Av-
dagiç, “Üçüncü çeyrekte büyüme-
nin taşıyıcılarına baktığımızda,

özel tüketim harcamaları üç çey-
rektir küçülüyordu, pozitife geçti.
2019’un ilk yarısında zemini te-
mizledik. İkinci yarıda maçı çevir-
dik. Artık yönümüz kesinlikle
yukarı doğrudur. Özellikle dör-
düncü çeyrekte toparlanmanın
daha belirgin olduğunu görüyo-
ruz. 2020 yeniden büyüme yılı ola-
rak önümüzde duruyor. Türkiye
ekonomisinde makul, sürdürülebi-

lir ve kaliteli, kapsayıcı bir büyüme
dönemini başaracağız” dedi. 
Yeni büyüme hikayesinin 
farklı dinamiklerden beslenmesi-
nin önemini hatırlatan Avdagiç,
2020 için hedeflenen yüzde 5.0’lık
büyüme hedefine ülkenin üretim
kabiliyetlerini ve ticaret imkanlarını
yükseltip, çeşitlendirerek ulaşılaca-
ğına emin olduklarını söyledi.
DHA

Ünlü ekonomist Roubini, Türkiye
ekonomisinin durgunluk döneminden
çıktığını belirterek, “Türkiye'de
ekonomik büyüme pozitif seyredecek ve
önümüzdeki yıl için büyüme yüzde 3
civarında olacak” dedi

türkiye Kalite Derneği (Kal-
Der) ve Türk Sanayicileri ve
İş İnsanları Derneği (TÜ-

SİAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen 28.
Kalite Kongresi kapsamında Türkiye'de
bulunan Roubini, AA muhabirine küresel
piyasalar ve Türkiye ekonomisine ilişkin
yaptığı değerlendirmede, ABD ve Çin
arasında yaşanan ticaret ve teknolojik ge-
rilimler, sert Brexit ihtimali ve Orta Do-
ğu'daki jeopolitik risklerin artmasından
dolayı merkez bankaları tarafından gev-
şetilen para politikalarının küresel finan-
sal durumu hafiflettiğini ve küresel
durgunluk riskini azalttığını belirtti.

Piyasalar daha iyimser

Roubini, ABD ve İran arasında petrol fi-
yatlarını artırabilecek bir gerginliğin şim-
dilik söz konusu olmadığını ifade etti.
Küresel büyümeyi vasat seviyede yani
yüzde 3 civarında tutmak için gereken
temel sorunların iyileşmesinde bir deği-
şiklik görülmediğini dile getiren Roubini,
piyasaların gelecekteki genişleme ve def-
lasyon konusunda daha iyimser hale gel-
diğini kaydetti. Roubini, Çin, Avrupa,
Japonya ve gelişmekte olan ülke ekono-
milerden gelen verilerin, finansal piyasa-
ların gelişimine dair iyimser hava ile
tutarlı gözükmediğini ve gelecek dört ay
içinde küresel büyümenin önemli bir
ivme kazanmayacağını söyledi.

Durgunluk dönemi bitti

Nouriel Roubini, Türkiye ekonomisinin,
2018 yılının ikinci yarısında döviz krizi ve
finansal baskılar sonucu meydana gelen
durgunluk döneminden çıktığını ve Tür-
kiye'nin ihracatının daha rekabetçi olma-
sıyla cari açığın düştüğünü belirtti.
Türkiye'de ekonomik büyümenin pozitif
seyredeceğini ve gelecek yıl için büyüme-
nin yüzde 3 civarında olacağını tahmin
eden Roubini, bunun dış talebe bağlı bir
durum olduğunu söyledi. Roubini, poli-
tik teşviklerle elde edilen kazanımların
sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

Virtus Glocal Yönetici Ortağı
İnanç Sözer Türkiye ekonomi-
sinin üçüncü çeyrekte beklenti-
lere paralel olarak bir yıllık
aradan sonra sınırlı da olsa bü-
yümeye geçtiğini belirtti. Tür-
kiye ekonomisinin, son çeyrekte
öncü veriler ışığında yüzde 5,5
büyüyeceğini tahmin ettiklerini
söyleyen Sözer, "Böylece Ağus-
tos 2018'de yaşanan finansal
çalkantıdan sonra hem küresel
talep koşullarının destekleyici
modunu sürdürmesi hem de
kamu otoritesince alınan ön-

lemler sayesinde yılbaşındaki
beklentilere kıyasla şaşırtıcı bir
performans göstererek 2019 yı-
lını yüzde 0,6 ile pozitif bir bü-
yümeyle kapatabilecek" dedi. 

Büyüme yüzde 5 olabilir

Sözer, gelecekteki kritik hede-
fin; yatırımcı algısını iyileştir-
meye odaklanarak ülke risk
primlerinde yeniden 2018 ba-
şındaki seviyelere dönebilmek
olduğunu ifade etti. Bu sayede
işsizliği düşürecek kadar büyü-
yebilmek anlamına gelebilecek

yüzde 5'e yakın potansiyel bü-
yümeye ulaşabileceğini dile ge-
tiren Sözer, "Bankacılık
sektöründe son dönemde arz
yönlü desteklerle finansal ko-
şullar iyileşiyor olsa da,
2020'de dış talebin bu yıla kı-
yasla daha zayıf kalacağını ve
toparlanmada kı-
rılganlığa yol
açacağını
tahmin edi-
yoruz"
diye ko-
nuştu. 

1 yıl ArAdAn sOnrA 
Büyümeye geçİldİ

İstanbul Ticaret
Odası (İTO) Başkanı
Şekib Avdagiç
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Yine gündeme geldi çılgın
proje Kanal İstanbul

Bir buçuk yıldır konuşulmuyordu ohhh! haki-
kati öğrendiler vazgeçtiler diyordum. Ama
onlar için doğa, insanlar, sağlıklı yaşam

önemli değil. O kanalın iki yakasına konacak bina-
ların getirisi çok önemli. Çok Prof. Çok Doğa dostu
inceledi yazdı. Ama hey hattt. Ben de onlardan öğ-
rendiklerimle haftalarca yazdım Çılgın Proje Kanal
İstanbul’u. Dönelim yine Çılgın Proje KANAL İS-
TANBUL’A. Daha önceleri hocalarımızdan öğren-
diklerimle birkaç defa yazdım Kanal İstanbul’un
getireceği zararları. Şimdi İTÜ Hocalarımdan alın-
tıları tekrar yazayım.

İTÜ den konunun üstadı. Çevre Biyoteknolojisi
alanındaki bilimsel çalışmaları ile tanınan Prof. Dr.
Derin Orhon ile Hidrolik ve Su Kuvvetleri üzerine
çalışmalar yapan Prof. Dr. İlhan Avcı İstanbul Tek-
nik Üniversitesi’nde (İTÜ) bir araya geliyorlar.
Konu “Çılgın Proje” olarak tanıtılan Kanal İstan-
bul’u enine boyuna konuşuyorlar. Konuşma şöyle
devam ediyor. Peki Kanal İstanbul denizdeki doğal
yaşamı nasıl etkileyecek? D.O: Kanalı kazmaya
başladınız. 25 metre derinlikte Marmara’ya kadar
geldiniz. Nereye geldiniz? Küçükçekmece’ye. Kü-
çükçekmece’de deniz derinliği sıfırdan başlıyor.
Oradan gemilerin gitmesi için en az 25 metre de-
rinlik olması lazım. Burada bir de liman yapacaksı-
nız, onun için de derinlik olması lazım. 

Demek ki Marmara’nın içinde kazı olacak. Bu
kazı yapılırken Marmara’nın o bölgedeki doğal ze-
mini taranacak. Doğal yapısı bozulacak.  Bu kanal
denizi fevkalede kirletecek. Ondan sonra da Mar-
mara’nın içinde adalar yapacaksınız. O ada kendi
başına nasıl duracak? O adayı yapayım derken bu
hafriyat malzemesi yayılacak ve Marmara’nın ta-
banını tamamen öldürecek. Balıkların en hassas ol-
duğu, deniz canlılarının doğum ve büyümelerinin
başladığı yer orası… Onu öldüreceksiniz. En belalı
şey balçık – Bir başka sorun da kanal kazılırken or-
taya çıkacak hafriyat. İ.A: Deniz, Küçükçekmece
Gölü ve Sazlıdere Barajında yapılacak dip tarama-
sından çıkacak hafriyat yüzüne bakılmayacak mal-
zemeler. Balçık ve çamur.  Kazdığınız zaman hacim
artar. İ.A: Yüzde 30 ya da 50 artar hafriyat. O
malzeme 3. havalimanı inşaatında kullanılacaktı.
Havalimanı büyük ölçüde bitti. O alanda zaten bu
malzemeyi eritmek mümkün değil. Karadeniz şeri-
dinde geniş bantta dolgu yapacaklar. 

Karaburun’da geniş dolgular var. Diğer bölümü
de Marmara Denizi’nde 3 tane ada oluşturacaklar.
Bunlardan biri Büyükçekmece Mimar Sinan
önünde, birisi Gürpınar’ın önünde birisi de Bakır-
köy’ün önünde. Bunlar aşağı yukarı 50 ve 100 bin
hektar olan dolgular. Başka türlü eritemez. D.O:
Mesela siz bir bina yapıyorsunuz? Yeri kazıyorsu-
nuz? Bir sürü hafriyat çıkıyor. Yasa gereği bunu de-
nize boşaltamazsınız. Peki, bu proje hangi yasaya
dayanarak çıkan atıkları denize boşaltacak. Vatan-
daşa izin verilmeyen bir uygulama, devlet eliyle
nasıl yapılacak? Haliç Köprüsü yapılırken köprü
ayakları için sondajlar yapıldı. Kanal İstanbul’la kı-
yaslanırsa çok daha az hafriyat çıktı. Baktık hafri-
yat temiz. Marmara’ya boşaltılmasına izin
verilmedi. Bunu Marmara’ya boşaltamayacaksınız
ama milyar metreküpü Marmara’ya boşaltacaksı-
nız? Bu olabilir mi? ‘Ya kanal ya İstanbul’ – Peki,
hafriyatlar nitelikli değil dediniz? İ.A: Burada iki
çeşit hafriyat var. Birisi mevcut olan doğal zemin. 

Taşı, kayası, toprağı var. Her şey var. İkincisi de
su altında kalan Sazlıdere Barajı’nın ve Küçükçek-
mece’nin altında kalan, oksijenden yoksun, bakteri
üremiş olan, aldığınız zaman kükürt kokan, hiçbir
işe yaramayan bir balçık var. Bu en belalı şey. – Bu
balçık ne olacak? İ.A: O da bir şekilde uygun olan
bir yerlere konacak ama şu an detay yok. Doğal
Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) raporu çok çar-
pıcı. Ya kanal ya İstanbul diyorlar. Aynen katılıyo-
rum. Karasal alan bitiyor. Orman alanları bitiyor.
Sıra Marmara’ya geldi. Bunu bu yapılacak adalar-
dan anlıyorum. Parayı başka yere harcayın –  D.O:
Projenin maliyeti 75 milyar lira… Bunun geçen ge-
milerle bir kazanç elde edip projenin bedelini öde-
mesi mümkün değil. Ödeme işi yine bize düşüyor.
İşte böyle sevgili okuyucular. Sağlıklı kalmanız 
dileklerimle.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Adil Öksüz'ün
yeri biliniyorsa gereği derhal yapılmalıdır” dedi. İçişleri Bana Soylu'ya
seslenen Öztrak, “Biliyorsan neden bunu apar topar almıyorsun? 
Pazarda 'canıma tak etti' diyen kadını hemen alıyorlar. Bu 
arkadaş neden alınmıyor? Bu kişi derhal yakalanmalı” diye sordu

C HP Merkez Yönetim Kurulu
(MYK), Genel Başkan Kemal Kı-
lıçdaroğlu başkanlığında parti

genel merkezinde toplandı. Toplantı sıra-
sında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplan-
tısı düzenledi. Öztrak, TÜİK’in 2019 yılı-
nın 3’üncü 3 ayına ait büyüme
rakamlarını açıkladığını hatırlatarak,
"Buna göre Türkiye ekonomisi yılın
3’üncü çeyreğinde binde 9 büyümüş.
Geçen yılın son çeyreğinden bu yana üst
üste 3 çeyrektir süren küçülmenin ardın-
dan ilk defa gelen bu binde ile artışın ne
kadar sürdürülebilir olduğu konusu çok
önemli. Bunun içinde mali ve parasal
dengelere bakmak lazım. Mali ve parasal
dengelerde bütçenin açığı da gün geçtikçe
büyüyor" dedi.

Bu arkadaş neden alınmıyor?

Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu'nun, katıldığı televizyon programında
"Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyo-

ruz. Ama bizde kalsın" sözlerine değine-
rek, "Biliyorsan neden bunu apar topar
almıyorsun? Pazarda 'canıma tak etti'
diyen kadını hemen alıyorlar. Bu arkadaş
neden alınmıyor? Aslında 'açım' diyen bir
kadını apar topar gözaltına alıyorsun ve
yüzlerce vatandaşımızın yaşamını yitir-
diği ve yaralandığı 15 Temmuz hain
darbe girişimi sırasında önce yakalanan
sonra her nasılsa serbest bırakılan bir
haini bir türlü yakalayamıyorsun. Adil
Öksüz’ün yeri biliniyorsa gereği derhal
yapılmalıdır. Kontrollü darbenin şifrele-
rine sahip olan ve bu CHP’nin darbe
araştırma komisyonunda koymuş olduğu
muhalefet şerhinde açık açık belirtilen bu
kişi derhal yakalanmalıdır" diye konuştu.

Zihniyet sorunu var

Öztrak, Eskişehir'de Ayşe Tuba Arslan'ın
eski eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili
soruya, "Defalarca müracaat etmesine
rağmen şiddete uğrayan kadının sesini
duymayan bir devletle karşı karşıyayız.

Yasa mı yok? Yasa var, yasaya göre en
son öldürülen bu kadına 'sana zulmeden
sana şiddet eden erkekle barış' denmiş.
Olacak iş mi? Bunun kanunen denmesi
mümkün değil. Burada bir zihniyet so-
runu var; kadını erkekle eşit görmeyen
zihniyetin sorunu bu. Toplumun her kesi-
mini bu konuda yeniden eğitmek zorun-
dayız. Kadını erkekle eşit görmeyen bir
zihniyetle, kadına şiddetle mücadele edi-
lemez. Yasalar mevcut; ama bu yasaları
uygulayacak zihniyet maalesef yönetimde
yok" dedi.

Talimat verildiğini biliyoruz

Öztrak, Millet İttifakı'nın belediyelerine
kamu bankalarının kredi vermediği iddia-

larıyla ilgili de “Kamu bankalarına 'mu-
halefet belediyelerine destek olmayın' yö-
nünde bir talimat verildiğini biliyoruz.
Ama bu arada bizim büyükşehir beledi-
yelerimiz de muhalefet belediyeleri olarak
'böyle bir ortamda milletimizin taleple-
rine nasıl cevap verebiliriz' diye gerekli
önlemleri alıyorlar. Bir dönem mahalli
idare seçimlerine gidilirken Anavatan
Partisi 'seçimi kazanmazsak böyle olur'
diye belediye başkanlarının elini kolunu
bağlı olarak göstermişti ve çok ağır bir
hezimete uğramıştı. Son İstanbul seçim-
lerinde 'biz milletin kararına rağmen seni
belediye başkanı yapmayacağı' diyen zih-
niyetin milletten nasıl bir şamar yediğini
hep beraber gördük” diye konuştu. DHA

Çocuklar 
deneme

tahtası değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız
var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz” dedi. “Bu ülkenin çocuklarını” önemsiyoruz diyen
Bakan Selçuk, “Bu ülkenin çocukları, bizim deneme tahtamız değil” ifadelerini kullandı

milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, İstanbul'da 2023 Eği-
tim Vizyonu ile "Birlikte Bir

Yıl" toplantısına katıldı. Selçuk, burada
yaptığı konuşmada, "Güçlü bir gele-
cekten söz ettiğimizde güçlü öğret-
menlere ihtiyacımız var. Bununla ilgili
toplumdaki bütünsel algı, bizim bu an-
layışımızı güçlendiriyor. Çocuklar için
ne istiyorsak, onun aynısını öğretmen
için de istiyoruz. Öğretmenlerimizle
yeni bir eğitim yaklaşımıyla bu faaliyet-
leri yaparken sadece biraz zamana ihti-
yacımız var. İmkanlar el verdiğince bu
eğitimlerin sıradanlaştığını, yaygınlaştı-
ğını göreceksiniz. Öğretmenlerimizin
nasıl dönüştüğüne hep birlikte tanık
olacağız. YÖK ile birlikte işbirliği
içinde öğretmen yetiştirmede kendi ül-
kemizin damarından gelen bir yakla-
şım var. Bu damara uygun bir şekilde,
uygulama ağırlıklı daha çok hayatın
kendisini dikkate alan, akademik bil-
giyi, çocuğa şefkat göstermeyi, yetiştir-
meyi kapsayan bir yaklaşımı gündeme
getirmek istiyoruz. Öğretmen yetiştir-
meyi bütünsel olarak ele alıyoruz.
Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne
kadar öğretmene ihtiyacımız var çalış-
masını tamamlamış bulunuyoruz.

Buna göre de yüksek öğretimle bağ-
lantısını da kontenjan sınırlaması biçi-
minde de ele alıyoruz. Uygulamanın
daha çok yüksek olduğu eğitim siste-
minin sahadaki karşılığını yansıtan bu
modelle de eğitim fakültesini yeniden
şekillendirmekle ilgili bir çalışma başla-
tıyoruz bazı fakültelerde" dedi.

Beklentinin farkındayız

Konuşmasını "Toplumdaki beklentinin
çok çok farkındayız ama bir şeyin daha
farkındayız" şeklinde sürdüren Selçuk,
"Eğer alt yapısı kurulmadan, eğer gere-
ken çalışmalar yönetilmeden kararlar
alırsak, çözümler üretirsek, şimdiki çö-
zümlerimiz gelecekteki problemlerimiz
olur. O sebeple alt yapı kurmadan,
pilot çalışmasını yapmadan asla bir
çalışma yapmıyoruz. Toplumdaki tale-
bin ne olduğunu çok önemsiyoruz
ama neyi çok daha fazla önemsiyo-
ruz? Bu ülkenin çocuklarını. Bu ülke-
nin çocukları, bizim deneme tahtamız
değil. Dolayısıyla gereken hazırlığı yap-
madan, gereken alt yapıyı çalışmadan,
nasıl akademik hayatta basamak basa-
mak ilerliyorsak, nasıl bir takım proje-
leri yürütürken adım adım
yapılandırıyorsak, aynı yapılandırma

ne için de geçerli? Elbette Milli Eğitim
Bakanlığı'nın sisteminin dönüştürül-
mesiyle" ifadelerini kullandı.

Sürekli eğitimi hedefliyoruz

İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen
destek noktası kurulacağını belirten
Bakan Selçuk, "İl ve ilçe düzeyinde
destek noktaları vasıtasıyla Türkiye'nin
öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sı-
nıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl
geliştirileceğine dair ortak bir fikir, dü-
şünce ve eylem alanı oluşturuyoruz.
Destek noktaları vasıtasıyla sürdürüle-
bilir ve sürekli eğitimi hedefliyoruz.
Evet öncelikler bunlar. Öncelik demek,
bir işin önce yapılması anlamına gel-
miyor. Öncelik demek, zaman, finans-
man, zemin isteyen işlerin uzun
soluklu olduğunu, eğitimin bir mara-
ton meselesi olduğunu, eğitimin 100
metre koşusu olmadığını, eğitimin
büyük bir Transatlantiği dönüştürme
meselesi olduğunu ve bunun sadece
bizim meselemiz olmadığını, bütün
dünyanın meselesi olduğunu kabul
etmek ve küçük bir takım sürprizlerle,
birlikte bütünsel ve estetik bir anlayış
içinde ele almayı çok önemsiyoruz"
diye konuştu. DHA

NEDEN 14 FİRMA?
Emlak Bankası’nın konut sektöründeki 
stokların eritilmesine yönelik olarak özellikle
14 firma için çalışma yapacağı yönündeki
açıklaması Meclis gündemine taşındı. CHP'li
Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum’un yanıtlaması için soru önergesi verdi

Emlak Bankası Genel Müdürü Deniz
Aksu’nun, "14 'geliştiricinin' stokları
için çalışma başlattık" şeklindeki açık-

laması Meclis gündemine taşındı. 2001’de kapa-
tılan Emlak Bankası, ağustos ayında kamu
kaynakları kullanılarak 'Türkiye Emlak Katılım
Bankası Anonim Şirketi' tüzel kişiliğiyle tekrar
kurulmuş ve şubat ayında faaliyete geçmişti.

Bu firmalar kimlere ait?

Banka tarafından kamuoyuma yapılan açıkla-
mada; konut sektöründeki stokların eritilmesine
dönük hazırlıklar yapıldığını, özellikle 14 firma
için özel çalışma yapıldığını” duyurulmuştu.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konu ile
ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın
yanıtlaması istemi ile Meclis’e soru önergesi
verdi. Tekin verdiği soru önergesinde “Emlak
Katılım Bankası eliyle 14 firmaya ayrıcalık tanı-
nacağı bilgisi doğru mudur? Doğru ise ayrıcalık
tanıyacağı 14 firma hangi firmalardır? Bu firma-
lar kimlere aittir?” ifadelerini kullandı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

Vergi No Adı Soyadı / Unvanı Adres Vergi Nevi Ceza Nevi Dönem Vergi               Ceza
5920307836 KUMRULU DEKORASYON YEŞİLPINAR MAH. MELTEM SOKAK NO:12/1 EYÜPSULTAN/İST. KDV V.ZİYAI C. 2014 12 - 2014 12    18.900,00 TL 18.900,00 TL

ELEKTRİK HIRDAVAT İNŞAAT MALZEM
5920307836 KUMRULU DEKORASYON ELEKTRİK YEŞİLPINAR MAH. MELTEM SOKAK NO:12/1 EYÜPSULTAN/İST. Ö.USUL. 2014 01 - 2014 12 12.390,00 TL

HIRDAVAT İNŞAAT MALZEM
7920267980 İBRAHİM ŞAHİN ALİBEYKÖY MAH  ATATÜRK CAD. NO:137/1 EYÜPSULTAN / İST. KDV V.ZİYAI C. 2015 05 - 2015 05     3.270,43 TL 3.270,43 TL
7920267980 İBRAHİM ŞAHİN ALİBEYKÖY MAH  ATATÜRK CAD. NO:137/1 EYÜPSULTAN / İST. KDV V.ZİYAI C. 2014 12 - 2014 12     5.189,57 TL 5.189,57 TL
7920267980 İBRAHİM ŞAHİN ALİBEYKÖY MAH  ATATÜRK CAD. NO:137/1 EYÜPSULTAN / İST. Ö.USUL. 2014 01 - 2014 12 6.376,72 TL
7920267980 İBRAHİM ŞAHİN ALİBEYKÖY MAH  ATATÜRK CAD. NO:137/1 EYÜPSULTAN / İST. Ö.USUL. 2015 01 - 2015 12 14.986,00 TL
9930106669 AHMET YÜKSEL PLEVNE MAH. 12113 SK. NO: 16 NO 5 ALTIEYLÜL / BALIKESİR KDV V.ZİYAI C. 2014 08 - 2014 08     23.963,95TL 71.891,85TL
9930106669 AHMET YÜKSEL PLEVNE MAH. 12113 SK. NO: 16 NO 5 ALTIEYLÜL / BALIKESİR KDV V.ZİYAI C. 2014 07 - 2014 07     3.205,44TL 9.616,32TL
9930106669 AHMET YÜKSEL PLEVNE MAH. 12113 SK. NO: 16 NO 5 ALTIEYLÜL / BALIKESİR KDV V.ZİYAI C. 2014 11 - 2014 11      5.922,71TL 17.768,13TL
9930106669 AHMET YÜKSEL PLEVNE MAH. 12113 SK. NO: 16 NO 5 ALTIEYLÜL / BALIKESİR KDV V.ZİYAI C. 2014 06 - 2014 06      6.314,85TL 18.944,55TL
9930106669 AHMET YÜKSEL PLEVNE MAH. 12113 SK. NO: 16 NO 5 ALTIEYLÜL / BALIKESİR KDV V.ZİYAI C. 2014 12 - 2014 12     91.158,75TL 273.476,25TL
GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ mükelleflerine ait olup yukarıda Adı, Soyadı ve Unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, ödevlilerin  bilinen adreslerinde
bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak  1 (BİR)  AY içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta 
bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1 (BİR) AY'ın ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini
bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 

Gürsel
Tekin

Ziya
Selçuk



T ürkiye'nin gündeminden düşmeyen
konulardan biri de deprem. Özel-
likle son zamanda yaşanan küçük

ölçekteki depremler ile iyice gündeme gelen
İstanbul depremine dair merak edilenleri
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan anlattı. Ercan
yaptığı açıklamada, "İstanbul'da iki deprem
bekliyorum. Bir yerde büyük bir deprem
olmuşsa orada en az o kadar bir deprem
bekliyoruz. Bir tanesi Küçükçekmece
tarafında diğer bir deprem de Mudanya'dan
gelen ve Çorlu üzerinden Edirne'ye giden
hat üzerinde meydana gelecek" dedi.

En rikli alanlar nerde?

1960'lı yıllardan itibaren Kuzey Anadolu

fay hattında depremlerin doğudan batıya
doğru gelmeye başladığını belirten
Ercan, "Kocaeli depremi yaşadı. Bu de-
premin aynı hat üzerinde batıda
yaşanması muhtemel. Aslında İstan-
bul'da deprem olmayacak Kuzey Mar-
mara depremi olduğu için Tekirdağ,
Yalova, Bursa, Çanakkale etkilenecek"
açıklamasında bulundu. Kuzey Marma-
ra'da bugüne kadar 16 tane büyük de-
prem olduğunun altını çizen Ercan, "Biz
17'ncisini bekliyoruz. İstanbul'da en riskli
alan Haliç hattının altında kalan Asya ve
Avrupa yakasındaki tüm bölgeler. Bu
bölgeler deprem açısından risk
taşımaktadır. Benim deprem beklediğim

yıl 2045'tir" açıklamasını yaptı. 

İstanbul'da iki deprem bekliyorum

Afrika ana karasının yılda 3-4 santim
Anadolu yapısının altına tosladığını be-
lirten Ercan, "Bu gerginlik kendisini de-
premlerle boşaltıyor. Balkanlardaki
depremler bizim Kuzey Anadolu kırığıyla
bir ilgisi yok. İstanbul'da iki deprem bek-
liyorum. Bir yerde büyük bir deprem
olmuşsa orada en az o kadar bir deprem
bekliyoruz. Bir tanesi Küçükçekmece
tarafında diğer bir deprem de Muda-
nya'dan gelen ve Çorlu üzerinden Edir-
ne'ye giden hat üzerinde meydana
gelecek" ifadelerini kullandı. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1094141)

VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE EKİPMANLARI ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/629360
1-İdarenin
a) Adresi :HALKALI MERKEZ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI 10 

HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124110697 - 2124110696
c) Elektronik Posta Adresi :bilgi@kucukcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE EKİPMANLARI ALIM İŞİ

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

b) Teslim yeri :HALKALI MERKEZ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI NO:10 
ADRESİNDE BULUNAN KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
HİZMET BİNASI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına mütaakip yükleniciye 10 gün içinde yer 
teslimi yapılacak yüklenici 30 gün içerisinden malın tamamını teslim 
ederek işletmeye alıp idareye teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10 Küçükçekmece/ 

İSTANBUL adresindeki Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Hizmet 
Binası 1. Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati :25.12.2019 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen 
Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına 
düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
Mal tedarikcisi adına düzenlenmiş yetkili satıcılık belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Veri depolama işleri benzer iş olarak kabul edilir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10 Küçükçekmece/ 
İSTANBUL adresindeki Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 4. Kat Bilgi İşlem Müdürlüğü
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 
deprem konusunda önemli

açıklamalarda bulundu. İstanbul'da
2 deprem beklediğini ifade eden
Ercan, "İstanbul'da en riskli alan
Haliç hattının altında kalan Asya
ve Avrupa yakasındaki tüm böl-
geler. Benim deprem beklediğim
yıl 2045'tir" ifadelerini kullandı

ISTANBUL’DA DEPREM
NE ZAMAN OLACAK?

ISTANBUL’DA DEPREM
NE ZAMAN OLACAK?

ISTANBUL’DA DEPREM
NE ZAMAN OLACAK?

ISTANBUL’DA DEPREM
NE ZAMAN OLACAK?

ISTANBUL’DA DEPREM
NE ZAMAN OLACAK?

ISTANBUL’DA DEPREM
NE ZAMAN OLACAK?

konteynerde
hizmet dönemi
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından risk nedeniyle
hizmete kapatılan İstanbul Üniversitesi (İÜC) Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan
Hastanesi'nin 16 konteynerde hizmet vermesine yönelik çalışmalar tamamlandı

iÜC Rektörlüğü, Avcılar
Kampusü'nde bulunan
Veteriner Fakültesi ile

Meslek Yüksek Okulu'nun yanı sıra
yılda yaklaşık 60 bin hayvana klinik
hizmeti veren Veteriner Fakültesi
Araştırma ve Uygulama Hastane-
si'ni de depremin ardından 2
Ekim'de aldığı kararla kapatmıştı.
Veteriner Fakültesi, Büyükçekme-
ce'deki İÜC Kampusü'nde eğitime
devam ederken hayvan hastanesi-
nin konteynerlerde faaliyetlerine
devam etmesi kararlaştırıldı. Kızılay
ile yapılan görüşmelerde, 2011 Van
Depremi'nde kullanılan 6 konteyner
geçen hafta Avcılar'a getirilerek
İÜC Kampusü'ndeki tenis kortuna
yerleştirildi. Sipariş edilen 10 yeni
konteyner de pazartesi sabahı geti-
rilerek aynı alana monte edildi. Kı-
zılay'ın Van depreminde kullandığı
6 konteyner tamir edildi, bunun
yanı sıra 10 yeni konteyner için elek-
trik, su, kanalizasyon, internet bağ-
lantıları yapıldı.

Yeni bina yapılacak

İÜC Rektörü Prof.Dr. Nuri Aydın,
bugünden itibaren MR cihazı dı-
şında tam donanımlı olarak hizmet
vermeye başlayan 2 ameliyathanesi
de bulunan Veteriner Fakültesi Has-
tanesi'ndeki bölümleri tek tek gezdi.
Rektör Prof. Dr. Aydın, bu hastane-
nin Türkiye'de alanında tek oldu-
ğunu, her gün büyük rakamlarda
hasta kabul edilerek tedavisinin ya-

pıldığını söyledi.  Rektör Prof. Dr.
Aydın, Avcılar'daki kampus ala-
nında 1 yıl içerisinde tamamlanacak
çelik konstrüksiyonlu büyük bir
bina yaptırarak hizmete açacakla-
rını, bu süre içerisinde konteyner
hastanede hizmet vereceklerini söy-

ledi. Prof.Dr. Nuri Aydın, "Yaklaşık
1300 öğrencimiz var. Öğrencileri-
mizi Büyükçekmece'deki kampus
alanına taşıdık. Son sınıflardaki öğ-
rencilerimiz pratik uygulamalarını
buradaki konteyner hastanede gö-
recekler" dedi. DHA

HAYVAN DOSTLARI SEVİNDİ
Hayvan Hastanesi'ne sevimli dostları getirenler hastanenin yeniden 
çalışmalara başlamasına çok sevindiklerini söyledi. Bazı hastalıkların
düzenli olarak takibi gerektiğini hatırlatan hayvan sahipleri, kontey-
nerde kısıtlı olanaklarla verilen hizmetten memnun olduklarını söyledi.

AtAşehir Belediye-
si’nin Kasım ayı kültür
sanat etkinlikleri kapsa-

mında Neşet Ertaş Kültürevi’nde
düzenlediği anma etkinliğine,
Yusuf Atılgan’nın oğlu yazar
Mehmet Atılgan, Sabancı Üni-
versitesi Öğretim Üyeleri Burcu
Şahin ve Erhan Kıvanç katıldı.
Programın moderatörlüğünü ise
Sabancı Üniversitesi öğretim
üyesi Aslan Erdem yaptı. Baba-
sını anlatan Mehmet Atılgan,
"Babam çocukları sevmezmiş
ama ben doğduktan sonra ço-
cuklara bakış açısının değiştiğini
bütün arkadaşları söyler. Çok iyi
bir çocukluk dönemi geçirdiğimi
söyleyebilirim. Moda’da dolaşır-
dık babamla. Bana sevdiği sokak-
ları, evleri gösterirdi" dedi. 

Eseri az ama önemi büyük

Sabancı Üniversitesi Öğretim
Üyesi Burcu Şahin ise Atılgan’ın
eserlerinde varoluşçuluk felsefesi-

nin etkilerinin olduğunu söyledi.
Şahin, "1950’lerde bir yandan
köy edebiyatı akarken diğer yan-
dan da Camus, Sartre gibi varo-
luşçu yazarların etkisiyle Demir
Özlü, Vüs’at O. Bener ve Yusuf
Atılgan gibi yazarlar bireyi anlat-
mışlardır” dedi. Erhan Kıvanç da
Yusuf Atılgan’ı şu sözlerle anlattı:

“Yusuf Atılgan az sayıda eser ver-
mesine rağmen Türk Edebiyatı
içinde önemli bir yere sahip. İlk
romanı Aylak Adam’da yabancı-
laşma ve yalnızlık temasını işledi.
Anayurt Oteli’nde ise iletişimsiz-
liğe rağmen olayların rasyonel bir
şekilde anlatılamayacağına vurgu
yaptı."

Babamla Moda’da
dolaşırdık
Babamla Moda’da
dolaşırdık
Babamla Moda’da
dolaşırdık
Babamla Moda’da
dolaşırdık
Babamla Moda’da
dolaşırdık
Babamla Moda’da
dolaşırdık

Prof. Dr.
Övgün
Ahmet Ercan

Mehmet 
Atılgan
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B eylikdüzü Belediyesi, Ara-
lık Ayı Meclisi’nin ilk otu-
rumu Belediye Meclis

Salonu’nda gerçekleşti. Meclis açı-
lış konuşmasına Kasım ayını de-
ğerlendirerek başlayan Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık,
Aralık ayının önemli günlerine de
değindi. “Beylikdüzü’nü yaşamın
iyi adreslerinden biri haline getir-
mek adına çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz” diyerek Beylikdüzü için
hayata geçirilecek projeleri meclisle
paylaşan Başkan Çalık konuşması-
nın devamında; 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü, 5 Aralık Dünya
Toprak Günü, 9-15 Aralık İnsan
Halkları Haftası’na dair mesajlar
verdi. 2020 yılının herkes için daha
adil bir yaşamın başlangıcı olma-
sını temenni eden Başkan Çalık,

“Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl
da yepyeni projeleri hayata geçir-
meye devam edeceğiz. Beylik-
düzü’nü İstanbul’un nefesi
yapmak için yola çıkmıştık ve gece
gündüz özveriyle çalışacağımızı bir
kez daha beyan etmek istiyorum.
Şimdiden herkese iyi bir yıl diliyo-
rum” diyerek konuşmasını
noktaladı. 

Kırlangıç kabul gördü

2014 yılında halk oylamasıyla Bey-
likdüzü halkı tarafından en fazla
oyu alarak seçilen Kırlangıç logosu
yenilenmiş haliyle Aralık ayı meclis
toplantısında yeniden görüşüldü.
Oturumda Eylül Ayı meclis toplan-
tısında Kültür ve Turizm Komisyo-
nu’na sevk edilen yeni logoyla ilgili
maddeyi oy çokluğuyla gündeme
alan Başkan Çalık, “Logo çokça
müzakere edildi. Beylikdüzü halkı

tarafından kabul görmüş olan kır-
langıç, 6 yıldır bu kentin günde-
minde ve artık gündemden
düşmesi adına karar verilmesi ge-
rekiyor” diyerek yeni logoyu mecli-
sin oylamasına sundu. 

MHP destek verdi

Yapılan oylamada MHP’li iki mec-
lis üyesinin desteği ile üçte iki ço-
ğunluk sağlandı ve ilçenin yeni
logosu Kırlangıç oldu. Üçte iki ço-
ğunluğu sağlamada kilit rol oyna-
yan MHP’li iki meclis üyesi karara
‘Evet’ diyerek 6 yıllık tartışmaya da
son noktayı koydu. AK Partililerin
yoğun itirazlarının olduğu mecliste
‘logo’ konusunun daha fazla tartı-
şılmamasını isteyen Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, son
sözü MHP’li Tuncay Kaan’a verdi
ardından oylamaya geçti. MHP
Meclis Üyesi Tuncay Kaan, logo

ile alakalı aldığı sözde tartışmanın
mazisini araştırdığını, logo değişik-
liğinin komisyondan oy birliği ile
geçmesine rağmen mecliste AK
Parti meclis üyelerinin kararlarını
olumsuz yönde değiştirmelerinin
dikkatini çektiğini ifade etti. Kaan,
yaptığı araştırmada kırlangıç logo-
sunda bir sorun görmediğini ancak
renkleri konusunda bir takım ser-
zenişlerin olduğuna dikkat çekerek,
renklerinin değişmesi durumunda
olumlu karar vereceklerini açıkladı.
MHP’li meclis üyesi Kaan, Beylik-
düzü’nde konuşulacak daha
önemli konular olduğunu ve bu tip
konuların gündemi yeterince meş-
gul ettiğine de vurgu yaptı. Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, kırlangıç logosunun yeşil
mavi yeni renkleri ile birlikte oyla-
maya sunacağını ifade ederek ka-
rarı meclise bıraktı. 
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Beylikdüzü Belediyesi, aralık ayı Meclisi’nin ilk oturumu yapıldı. Kırlangıç logosunun
oylandığı oturumda MHP'li iki meclis üyesinin desteği ile 3’te iki çoğunluk sağlandı
ve yeni logo kabul edildi. Logonun renkleri ise mavi ve yeşili olarak belirlendi

KIRLANGICI
MHP UCURDU!

BiG BOSS Concept 
Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

Beykent Big Boss Concept olarak sizlere daha iyi
hizmet sunmak için çok çalışıcağız...

Telefon: 0533 161 34 56
Adres: Adnan Kahveci, Anadolu Cd. No:22, 34528 Beylikdüzü – İstanbul

corbacıaden corbacıaden

0212 856 0 112 ADRESTEL:
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe

Mah. A1 Blok No:34 
Beylikdüzü-Büyükçekmece-İstanbul

1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...

ÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADEN
40 ÇEŞİT ÇORBA

Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

2020 TARIM YILI OLACAK
Büyükçekmece Belediyesi Meclisi, aralık ayı toplantısını Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün başkanlığında gerçekleştirdi. Mecliste alınan kararla 2020 yılını oybirliğiyle
“Tarım Yılı” olarak ilan edildi. Başkan Akgün, “Şehrimizde kamuya ait yerleri lavanta,
zeytin, ceviz ekimi yapılacağını üniversiteler söyleyecek” açıklamasını yaptı

BÜYÜKÇEKMECE Belediye
Meclis toplantısı, 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü ne-

deniyle görme engelli olan Gökkuşağı
Engelli İzci Kulübü üyesi Efe Kaya İma-
moğlu’nun kemençe dinletisiyle başladı.
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 3
Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkat
çekerek; “Dezavantajlı vatandaşlarımızı
sosyal yaşam içerisinde birlikte yürümek
bizim asli görevimiz. Engelli-
ler haftasında bize söylen-
mesi gerekeni Efe söyledi
ben bunun üzerine laf söyle-
miyorum” ifadesini kullandı.
CHP grubu adına söz alan
Meclis Üyesi ve Dezavantaj-
lılar Komisyonu Başkanı Dr.
Önder Yüksel Eryiğit, “Bir-
leşmiş Milletlerin verilerine
göre dünya nüfusunun
yüzde 12’sini engelliler oluş-
turuyor. Bu oran ülkemizde
yüzde 13 civarındadır. Hiçbir
ferdin bu konuda kayıtsız kalması kabul
edilemez. Her sağlıklı insan birer engelli
adayıdır. Engellilik kavramı sadece en-
gelli bireyleri ilgilendirmez. Hedefimiz
yaşamın bütün alanlarında engellerin
kaldırılmasıdır” diye konuştu. 

Atatürk dünyaya örnek oldu

Başkan Akgün, 5 Aralık 1934’de Ana-
yasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa
değişikliği ile Türk kadınına seçme ve se-
çilme hakkı verildiğini hatırlatarak,
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir kez
daha tüm dünyaya örnek olacak bir ka-
rara öncülük etti. Kadınların siyasi ha-
yatta seçme ve seçilme hakkı için
harekete geçti. Ve, Seçim Kanunu’nda

yapılan değişiklik ile bundan
tam 85 yıl önce kadınlar, en
demokratik haklarına kavuş-
tular” dedi. Ak Parti Meclis
Üyesi Zerin Çağlar ise “Tüm
kadınlarımızın seçme ve se-
çilme hakkı elde ettiği günü
kutluyorum. Bu konuda
emekleri geçenleri özellikle
ülkemizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ü şükranla
anıyorum. Toplumun yarısını
oluşturan kadınların ihmal
edildiği hiçbir çalışmanın ba-

şarı şansı yoktur. Kadınların sosyal ha-
yatın her alanında desteklenmesi
gerekir” ifadesini kullandı. 

Çok güzel şeyler olacak

Konuşmaların ardından gündem mad-
deleri görüşülerek karara bağlandı.
Mecliste grubu bulunan partilerin ortak
önergesi olan “2020 yılının Tarım Yılı
olarak ilan edilmesi” teklifi oybirliğiyle
kabul edildi. Belediye meclisine teşekkür
eden Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, “Şehrimizin ekilebilir
78 bin hektarlık alanda aktif tarım yapa-
bilmesi için biraz bizi de vatandaşın zor-
laması bakımından, meclisin tamamının
önerisiyle 2020 yılını ‘Tarım Yılı’ ilan
etmek istiyoruz. Namık Kemal Üniversi-
tesi toprakla ilgili, Yeditepe Üniversitesi
dikilecek mahsulün tohumuyla ilgili
bizim ortağımız oldular. Şehrimizde ka-
muya ait yerleri lavanta, zeytin, ceviz
ekimi yapılacağını üniversiteler söyleye-
cek. Park ve Bahçeler Müdürlüğümü-
zün içerisinde Tarım Bürosu oluşturduk.
Göreceksiniz ki 2020 yılının sonuna
kadar Büyükçekmece’de tarımla ilgili
çok güzel şeyler olacak. Vatandaşları-
mızı daha fazla tarıma yönlendirmek
için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ka-
dınlarımızı örgütleyeceğiz ve kooperatif
kurduracağız. Kendi ürettikleri tarım
ürünlerini direk kendileri satacak. Bü-
yükçekmece’de ikamet eden, ihtiyaç sa-
hibi ve ben tarım yaparak geçimimi
sağlamak istiyorum diyen vatandaşı-
mıza destek olacağız. Memleketimizde
tarımla ilgili yapılacak ne varsa herkes
bilimsel olarak elini taşın altına koya-
cak” dedi.  MEHMET ALİ ÇATAL

ZAYİ İLANLARI 
OULABİMİR Tekstil İthalat İhracat

San.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı BekoTR300
Marka model AT 0000219662 seri 

numaralı POST cihazının ruhsatıkaybol-
muştur. Hükümsüzdür. V.D.Kilis

No:6490517411 

Geçici Koruma Kimlik Belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Muhammed Bedir Neccar
99545142054

Geçici Koruma Kimlik Belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür. 
Ali Taha 99086631192

Geçici Koruma Kimlik Belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Zubedia Hammud 98757037296

Geçici Koruma Kimlik Belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür. 
Muhammed Kabalawı

Geçici Koruma Kimlik Belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ahmet Elmusa 99251255840

Geçici Koruma Kimlik Belgemi 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Fatma Alhamud 99298897652

MHP Meclis Üyesi Tuncay Kaan,
kırlangıç logosunda bir sorun
görmediğini ancak renkleri 
konusunda birtakım serzenişle-
rinin olduğuna dikkat çekti. 

Dr. Hasan Akgün
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POLİTİKA
EKONOMİ
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SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr
EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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aBd-TÜRkiye ara-
sında büyük bir geri-
lime sebep olan

S-400’lerle ilgili sıcak bir ge-
lişme yaşandı. Zor günler geçi-
ren NATO’nun yarın
başlayacak iki günlük zirvesi
öncesinde Rus basını Türk yet-

kililerin açıklamalarına yer
verdi. Reuters haber ajansının
RIA haber ajansına dayandır-
dığı haberde Cumhurbaşkanlı-
ğı’ndan yetkililerin yeni S-400
alımı konusunda açıklamalarda
bulunduğu belirtildi. Ajansın
haberinde Türk yetkililer yeni

S-400 alım tarihinin sadece
teknik bir mesele olduğu ve an-
laşmanın geç olmadan gerçek-
leşeceği aktarıldı. Rus yetkililer
geçtiğimiz ay, 2020’nin ilk yarı-
sında yeni S-400’ler için an-
laşma sağlanacağını
umduklarını duyurmuştu.

YENİ S-400 ALINACAK!
DIŞ HABER

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri Rus
yapımı S-400'lerle ilgili kritik bir

açıklama yaptı. Rus basınına
dayandırılan açıklamada, 

yeni S-400 alım tarihinin sadece
teknik bir konu olduğunu 

ve anlaşmanın “geç
olmadan”yapılacağı belirtildi

NATO ZIRVESI 
ALTUST OLABILIR

İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün ve çarşamba günü
düzenlenecek NATO Zirvesi, İngiliz basınının bir numaralı

gündem maddesi oldu. Financial Times, Guardian ve
The Times başta olmak üzere birçok İngiliz

gazetesi yarın başlayacak zirveyi analiz etti.
Yapılan analizlerde Erdoğan, 

Trump ya da Macron’un zirveyi 
altüst edebileceği 

belirtildi

D ünyanın gözü 3-4 Aralık’ta düzenlenecek Kuzey
Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) Zirvesi do-
layısıyla İngiltere’nin başkenti Londra’da. NATO

Zirvesi, İngiliz basınının da bir numaralı gündem maddesi
haline geldi. The Times’a konuşan NATO’nun eski genel
sekreteri Anders Fogh Rasmussen, zirvenin birçok risk ta-
şıdığını söylerken, ittifak içinde kopuş ve bölünmeler yaşa-
nabileceğini söylerken bunun da istikrarsızlaşma riski
oluşturduğunu dile getirdi.

Liderlerin farklı gündemleri var

BBC Türkçe’nin aktardığı haberde Rasmussen ABD Baş-
kanı Donald Trump’ın diğer ülkeleri bütçelerinden sa-
vunma harcamalarına NATO şartı olan yüzde 2’den az
pay ayırmakla suçlayabileceğini; Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron’un daha önce kullandığı “NATO’nun
beyin ölümü gerçekleşti” gibi ifadelerle yeni tartışmalara
yol açabileceğini vurguladı. Bir dönem Danimarka’nın
başbakanı olarak görev yapan Rasmussen, “Üçüncü teh-
dit ise, tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO’nun
birliğini test etmeyi sürdürmesi” dedi.

Ortak amacını ortaya koymalı

Ülkenin çok okunan ekonomi gazetesi Financial Times da
zirveye ayırdığı başyazısında “NATO ortak amacını yeni-
den ortaya koymalı” başlığını kullandı. Kuruluşun gelece-
ğine dair meşru kaygılar olduğunu belirten gazete, 29
müttefikin birbirine güvenilir dostlar olarak davranması ve
karşılaştıkları tehditleri ortak bir şekilde algılaması gerekti-
ğini aktardı. Başyazıda, “Artık Avrupalı liderler de NA-
TO’yu eleştirenler korosuna katılıyor. Fransa
Cumhurbaşkanı Macron NATO için ‘beyin ölümü gerçek-
leşti’ diyerek müttefiklerini şoka soktu. Ayrıca ittifakın Rus-
ya’yı düşman olarak görmemesi gerektiğini ima etti. Bu

Polonya ve Baltık ülkeleri için hoş olmayan bir sürprizdi.
Angela Merkel ise Macron’u bu sözleri nedeniyle payladı.
Türkiye’nin dışişleri bakanı bir adım daha ileri giderek,
Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonunu eleştirmesi
nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı’nı ‘terörü destekle-
mekle’ suçladı. Ama Türkiye NATO dayanışmasına, Mac-
ron’un dikkatsiz açıklamalarından daha büyük bir tehdit
oluşturuyor. Ankara’nın Suriye’de tek taraflı askeri operas-
yon kararı müttefikler arasında karşılıklı danışma konu-
sunda temel soru işaretleri oluşturdu. Özellikle de
Türkiye’nin teorik olarak NATO’nun ortak savunma mad-
desini tetikleme potansiyeli nedeniyle” ifadesi kullanıldı.

Rusya NATO'yu bölmek istiyor

Öte yandan makalede, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hü-
kümetinden kaynaklanan sorunlar burada da bitmiyor.
Türkiye Rusya’dan bir hava savunma sistemi aldı ve test
etmeye başladı. Bu sıra dışı karar Türkiye’nin Amerikan
savaş uçağı satın alma planının sorgulanmasına yol açtı.
Eroğan hükümetinin davranışları artık o kadar dengesiz
bir hal aldı ki bazıları ülkenin NATO’dan atılması gerekti-
ğini söylemeye başladı. Ancak Türkiye’yi Batı ittifakından
atmak Batı’nın düşmanlarının işine gelir. Özellikle Rusya,
bir süredir NATO’yu bölme ve Türkiye’yi kendi yörünge-
sine çekmeye çalışıyor” yorumu yapıldı.
Gazetenin başyazısında, “NATO müttefikleri için iyi bir
seçenek, bu haftaki zirveyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert
ve birleşmiş bir mesaj vermek, ona dayanışmanın iki taraflı
olduğunu hatırlatmak olur. Türkiye müttefiklerine danış-
madan geniş kapsamlı kararlar alırsa NATO’nun otoma-
tik savunmasını göreve çağırmayı da bekleyemez.
Müttefiklerin çıkarlarına ve hassasiyetlerine saygı prensibi
Fransa ve ABD’nin devlet başkanları için de geçerli” 
ifadesi yer aldı.

JOSEPH MUSCAT

iSTiFA EDECEK!
Gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetinin Malta'da yarattığı
krizin ardından Başbakan Joseph Muscat, ulusal TV kanalında
yaptığı açıklamada önümüzdeki ay istifa edeceğini açıkladı. 
Muscat, iktidardaki İşçi Partisi'nden 12 Ocak'ta yerine gelecek
kişiyi belirlemelerini talep edeceğini söyledi

Ülkedeki siyasetçiler ve iş insanlarının karıştıkları yolsuzluk-
ları araştıran Galizia 2017'de aracına koyulan bir bomba so-
nucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında

Cumartesi günü iktidarla ilişkili bir işadamına cinayete yardakçılık suçla-
ması yöneltildi. Muscat soruşturma için "Bazı kararlar iyiydi, bazıları daha
iyi verilebilirdi" dedi ve ekledi: "Omuzlamam gereken bu sorumluluk tabii
ki maktulün ailesinin acısını azaltmıyor." Muscat 12 Ocak'ta İşçi Parti-
si'nin liderliğinden ayrılacağını, partinin ondan birkaç gün sonra yeni li-
derini seçeceğini söyledi. Muscat, “Malta'nın yeni bir başlangıca
ihtiyacı var” dedi. AB'nin en küçük ülkesinde altı yıldır iktidarda olan
Muscat iki seçim kazanmıştı.

Kriz 2 yıl sonra çıktı

Başkent Valletta'da bir araya gelen protestocular Muscat'ın
derhal istifasını talep etti. Gerekçeleri ise başbakanın krizi
yönetememesi. Cumartesi günü işadamı Yorgen Fenech'e
cinayete yardakçılık suçlaması yöneltildi. Fenech'in
Dubai merkezli, Paname Belgeleri'nde adı geçen 17
Black adlı gizemli şirketin sahibi olduğu geçen yıl or-
taya çıkmıştı. 17 Black'in Başbakan Muscat'ın eski
özel kalemi Keith Schembri ve Turizm Bakanı
Konrad Mizzi tarafından kurulan şirketlere gizli
ödemeler yaptığı iddia ediliyor. İkisi de suçla-
maları reddediyor. Öte yandan Salı günü polis
tarafından sorgulandığı için görevini askıya
aldığını açıklayan Ekonomi Bakanı Chris
Cardona Pazar günü göreve geri döndü.

Soruşturma ne aşamada?

Üçü de 50'li yaşlarda olan Alfred ve
George Degiorgio kardeşler ile ar-
kadaşları Vincent Muscat, gaze-
teci Galizia'nın arabasındaki
bombayı patlatmakla suçlanı-
yor. Aralık 2017'de tutukla-
nan üçlü suçlamaları
reddediyor. Reuters, üçlü-
nün cinayet karşılığında
150 bin euro aldığını
yazmıştı.

Bölünmeye 
hayır dediler

Venedikliler şehrin ikiye bölünmesi için 
yapılan referanduma düşük katılım göstererek 

geçersiz olmasını sağladı. Böylece anakarada 
bulunan Mestre ile Venedik ve ona bağlı 11 ada 
tek bir belediye altında kalmaya devam edecek

RefeRandumda 206 bin potansiyel seçmenden
sadece yüzde 18,6’sı sandık başına gitti ve referan-
dumun geçerli olması için yerel saatle 23:00’e

kadar gereken yüzde 50’lik sınırın çok gerisinde kaldı. 1926 yı-
lında anakaraya petrokimya fabrikası yapılmasından sonra Vene-

dik ve Mestre tek bir yönetim altında birleştirilmişti. O dönem
Venedik ve bağlı adalarındaki toplam nüfus Mestre’nin altı katı civa-

rındaydı. Yıllar içerisinde Mestre’ye yapılan yeni fabrikalar ve iş imkan-
larının yanı sıra Venedik’teki yerel halkın aşırı turizm ve su baskınları

nedeniyle adaları terk etmesiyle bu durum tersine döndü.

Venedik'in nüfusu azaldı

Euronews’ün haberine göre; hali-
hazırda Venedik ve adalarında 91 bin

kişi yaşarken Mestre’nin nüfusu 177
binin üzerinde. Aynı amaçla 1979, 1989,

1994 ve 2003’te yapılan referandumlarda
birlikte kalmadan yana sonuçlar çıkmıştı.

Öte yandan ayrılmayı destekleyen oyların
büyük bir kısmı anakaradaki Mestre’den 

gelmişti. 

Macron’un 
“NATO’nun
beyin ölümü
gerçekleşti” 
ifadesi büyük
bir tartışma 
başlatmıştı. 

2020’nin ilk yarısında
yeni S-400’ler için 
anlaşma sağlanabilir.
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 DÜĞÜM
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 HAHHA

 HAŞAT

 HİKMET
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 KAPORTA
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 KEVSER

 KİMYASAL
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 MANYA
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 MUAZZEZ

 NAKDİ

 NAZARAN

 OKUNUŞ

 OVUCU

 OZANSI

 PEKİŞTİRMELİ

 PULAT

 YAĞMUR

 YÖNDEŞ

M M

3 HARFLİ
 AMA
 EKO
 UMU
 YEL

4 HARFLİ
 AÇIT
 AĞIT
 ASUR
 AZAT
 BABA
 ÇOĞU
 ERAT
 EŞEK
 ETÜV

 KANO
 MUTİ
 TİFO

 TUTU
 ÜRAT
 YUMA
 YUVA

5 HARFLİ
 ALMAŞ
 IHMAK
 KOPUK
 MERAM
 MEŞUM
 MİTOS
 OYDAŞ

 RAHNE

6 HARFLİ
 AKARET
 İMARET

 LİNYİT
 MIŞMIŞ
 RİZİKO
 VESAİT
 VİTRAY

10 HARFLİ
 BOYALANMAK
 KATRANRUHU
 ONAYLATMAK

 ŞİŞİRİLMEK

Soldan Sağa:
1. Adları aynı olanlardan her biri. - Yabanî pan-
car. 2. Yıldırımsavar. 3. Çalma. - Duvar taşlarının 
veya tuğlalarının harçla doldurulup üzerinden 
mala çekilerek düzeltilen aralığı. 4. Yolsuzca veya 
zorla birinin malını ele geçiren kimse. 6. Bir şeyi 
kullanılacak, yararlanılacak duruma getirme. 7. 
Faktör. - Patlayıcı silahların atılması. 8. Yarışım-
cı, müsabık. 9. Suyun ivinti yeri. - Nikâh.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Bembeyaz. - Utanma duygusu. 2. Bir teraziyi, 
bir ölçü aletini dengeye getirmek amacıyla darayı 
ayarlamak. 3. Fotoğrafın negatifi. - Çünkü. 4. Şa-
kacı olma durumu. 6. Gemi omurgasının baş ta-
rafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direk-
lerden her biri. 7. Cılız, zayıf, güçsüz. - Cüretkâr. 
8. Tercüme işleriyle uğraşan (Halk ağzı). 9. İstek, 
dilek. - Dağ geçidi.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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SAMANVERMEZ AVNİ

1908 yılındayız. Amanvermez lakabıyla anılan dönemin en
hızlı hafiyesi Avni ve arkadaşları bir yandan padişahtan gelen
emirle yanmış adam olayını çözmeye çalışırken diğer yandan
gizli bir doğum yaptırıp vicdanının sesine yenik düşen bir
ebeye yardım etmektedir. Kendine has yöntemleriyle olaylara
yaklaşan Komiser Avni’nin Osmanlı’nın Sherlock Holmes’u
diye anılması boşuna değildir. Ebu’s Süreyya Sami’nin yazdığı
Selçuk Yüksel’in oyunlaştırıp yönettiği oyunda Burak Davu-
toğlu, Burhan Yeşilyurt, Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran,
Defne Gürmen, Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan
Ayşe Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün, Volkan
Ayhan rol alıyor. Oyun, 4-7 Aralık, 11-14 Aralık 2019 tarihleri
arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde. 

UZLAŞMA

Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre artık bir çift olmasalar
bile hala ebeveyndir ve oğullarıyla iletişim konusunda sıkıntı
çekmektedirler. Bu nedenle sürekli birbirlerini suçlayıp tartı-
şarak hem kendilerinin hem de çocuklarının yaşamını cehen-
neme çevirirler. Sonunda sorunu çözmek için aile
mahkemesinin atadığı arabulucular eşliğinde uzlaşma top-
lantılarına katılmaya ikna olurlar. Toplantılar boyunca sadece
ayrılan çift değil, olaya profesyonel olarak dahil olsalar da
özel yaşamlarında benzer sorunlar yaşayan arabulucular
İsabelle ve Jeanne da sarsıcı iç hesaplaşmalarla karşı kar-
şıya kalır… Trajikomik bir oyun olan Uzlaşma, ayrılık sonrası
çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynle-
rin psikolojik sürecini anlatırken, ülkemizde de uygulanan ve
tarafların uyuşmazlıklarına dostane yollarla çözüm getirmeyi
amaçlayan “arabuluculuk sistemi” konusunda fikir edinme-
mizi sağlıyor. Chloe Lambert’in yazdığı Aslı İçözü’nün yönet-
tiği oyunda Gökçer Genç, Işıl Zeynep, Yeliz Şatıroğlu, Zeliha
Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 4-7 Aralık 2019 tarihleri arasında
Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde, 18-21 Aralık 2019 tarihleri
arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

AY IŞIĞINDA ŞAMATA

Çalışkur apartmanında yaşayan Çalışkur ailesi'nin ve apart-
man sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını
gösterirken, küçük dünyalarından dış dünyaya bakışlarını
eleştiren, seyirciyi eğlendiren, güldüren ve sürprizlerle şaşır-
tan bir oyun. Haldun Taner’in yazıp Naşit Özcan’ın yönettiği
oyunda; Arda Aydın, Aziz Sarvan, Berrin Koper, Ceysu Aygen,
Derya Çetinel, Emre Narcı, Ertan Kılıç, Esra Ede, Gökhan Eğil-
mezbaş, Gökhan Mete, Hasip Tuz, İbrahim Can, İbrahim Ulu-
taş, Lale Kabul, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Özge
Midilli, Samet Hafızoğlu, Savaş Barutçu, Sefa Turan, Şenay
Saçbüker, Şevket Avşar, Tuğçe Açıkgöz, Yonca İnal rol alıyor.
Oyun, 4-7 Aralık 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad
Sahnesi’nde, 19-21 Aralık 2019 tarihleri arasında Sultangazi
Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

ÇIN SABAHTA

Toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalaya-
mamış, duyarlı, sevecen iki kadının hüzün dolu öyküsünün ak-
tarıldığı oyunda, insanların birbirlerinin yaşamlarından nasıl
ders alıp hayata umutla bakabilecekleri aktarılıyor. Nezihe
Meriç’in yazdığı Hülya Karakaş’ın yönettiği oyunda, Ayşe
Günyüz Demirci, Hülya Karakaş rol alıyor. Oyun, 4-7 Aralık
2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde,

18-21 Aralık 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sah-
nesi’nde, 25-28 Aralık 2019 tarihleri arasında Üsküdar

Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

ON İKİ ÖFKELİ ADAM

Şüphelinin suçlu olduğunun genel kabul görül-
düğü jüride, bir üye bu karara karşı çıkarsa

ne olur? 12 jüri üyesi üzerinden adalet
kavramını sorgulayan oyun tiyatro se-

yircisiyle buluşuyor. Reginald
Rose’un yazıp Arif Akkaya’nın yö-

nettiği oyunda Ahmet Özarslan,
Ali Gökmen Altuğ, Burteçin

Zoga, Enes Mazak, Erkan
Akkoyunlu, Gün Koper,

Kutay Kırşehirlioğlu,
Mehmet Avdan,

Metin Çoban,
Nihat Alpteki,

Rahmi
Elhan,

Serdar

Orçin, Sel-
çuk Yüksel
rol alıyor.
Oyun, 4-7
Aralık 2019
tarihleri ara-
sında Üsküdar
Musahipzade
Celal Sahnesi’nde.

İKİ EFENDİNİN
UŞAĞI

Pantolone, kızı Dottore'yi
oğlu Slvio ile evlendirmeye
karar vermiştir ve evinde bir
tören düzenler. Gençler birbirlerine
aşıktır ancak daha önce Pantolone'nin
kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldü-
ğünü sandıkları Federico Rasponi'nin bu tö-
rene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenekten
beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell Ar-
te’nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldino’nun
kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyicilerine keyifli bir
seyir sunuyor. Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in yö-
nettiği oyunda, Ali Murat Altunmeşe, Çağlar Ozan Aksu, Dolu-
nay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Murat Bavli,
Murat Coşkuner, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk,
Yeliz Gerçek, Yılmaz Aydın rol alıyor. Oyun, 4-7 Aralık, 11-14
Aralık 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

AY, CARMELA!

İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki
varyete oyuncusu Carmela ve Paulino istemedikleri bir göste-
riye zorlanırlar. Bu süreçte yaşadıkları olaylar nedeniyle bir-
birlerini, evliliklerini, sevgilerini, savaşı sorgularlar. Jose
Sanchis Sinistera’nın yazdığı, Yalçın Baykul’un çevirdiği, Naşit
Özcan’ın yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Çağatay Palabı-
yık, Deran Özgen rol alıyor. Oyun, 4-7 Aralık 2019 tarihleri
arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde, 18-21 Aralık 2019 ta-
rihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER

Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ül-
kelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a
ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya
dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak
hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada
herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için
büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete
hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin ba-
şına akılalmaz olaylar gelir. Fransız bulvar tiyatrosunun ön-
cülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in
1933'te yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek isteyen-
ler için kaçırılmaz bir fırsat. Jacques Deval’ın yazıp Haldun
Dormen’in yönettiği oyunda; Barış Çağatay Çakıroğlu,
Besim Demirkıran, Can Başak, Caner Bilginer, Ceylan Çete,
Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Engin Akpınar, Hakan
Güner, Müge Akyamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Süeda
Çil rol alıyor. Oyun, 5-7 Aralık 2019 tarihleri arasında Sul-
tangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

HİSSE-İ ŞAYİA(BİR EVLİLİK KOMEDİSİ)

Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet
Sekizinci'nin oyunu; ayrıldıktan sonra da didişmeye devam
eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan ("hissei
şayia") karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını
konu alıyor. Şiddetli geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirin-
den ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi kavgalarını tek-
rarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç
duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan fakat
aslında her şeye rağmen birbirini seven karı kocanın ve on-
ların arasında kalan genç kızın öyküsü eğlenceli bir üslupla
aktarılıyor. İ. Ahmet Nuri Sekizinci’nin yazdığı Tarık Şerbetçi-
oğlu’nun yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Aybar Taştekin, Hik-
met Körmükçü, Selma Kutluğ, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur
Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zihni Göktay rol alıyor.
Oyun, 4-7 Aralık, 18-21 Aralık 2019 tarihleri arasında Üskü-
dar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

CAN YELEĞİ

Hayat kendi akışında gündelik beklenti ve hayallerle devam
ederken yola düşenlerin ve yeni bir hayat için yıllarca yolcu-
luk yapanların hikâyesi; Mülteci bir Anne yaşamaya mecbur
kaldığı bir düzenin içinde, yeterince tanımadığı bir coğraf-
yada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni
olanla baş etmeye çabalar.  Aynı kaderi paylaştığı komşusu
da savaşın sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır. Anladığı-
mızı sandığımız, anlamak istemediğimiz, zaman zaman öfke-
lendiğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü.
Hepimiz aynı dünyada yaşıyorken, nasıl oluyor da ötekine
dönüştürüyoruz? “Gerçekler; Gerçekleri görmezsen çarpar in-
sanı, alır duvara çarpar”. Gönül Kıvılcım’ın yazdığı Nihat Alp-
teki’nin yönettiği oyunda Elçin Atamgüç rol alıyor. Oyun, 11-14
Aralık 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

HASTALIK HASTASI

Hastalık Hastası, Klasik Fransız Tiyatrosu’nun kurucuların-
dan Moliere’in (1622 – 1673) yazdığı son oyundur. 1673 yı-

lında
sahnelenen
Hastalık Hastası’nda
Moliere, eleştirilerini mesleğini kötüye kullanarak zengin
hastalarını sömüren doktorlara yöneltir. Oyunda hastalık
hastası Argan rolünü de kendisi oynayan Moliere, bu tem-
sillerden birinin sonuna doğru sahnede fenalaşır ve kısa bir
süre sonra hayatını kaybeder. Moliere’in yazdığı Tolga Ye-
ter’in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari, Barış Çağatay Çakı-
roğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Gün Koper, Hüseyin
Tuncel, Sevinç Erbulak, Şükrü Türen, Şirin Asutay Ersin
Sanver, Besim Demirkıran, Elif Verit rol alıyor. Oyun, 11-14
Aralık, 25-28 Aralık 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sa-
dabad Sahnesi’nde.

KAHVEDE ŞENLİK VAR 

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçe-
vesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı
Kahvede Şenlik Var; bir kadın ile bir erkeği karşı karşıya
getirir.  Sabahattin Kudret Aksal’ın uyuşmanın da uyuşmaz-
lığın da en büyük örneği olarak tanımladığı kadın ve erkek,
sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede bulu-
şurlar. Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır gar-
sonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve
anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar. Evlilikten beklen-
tilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu bol
eğlenceli sohbetin sonu nereye varacaktır? Kozların kıran
kırana paylaşıldığı bu mücadelenin kazananı kim olacaktır?
Kadın mı? Erkek mi? Yoksa Garson mu?… Sabahattin Kud-
ret Aksal’ın yazıp Murat Ozan’ın yönettiği oyunda, Derya
Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür Dereli rol alıyor. Oyun, 11-14
Aralık 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahne-
si’nde.

MACBETH 

("İyi kötüdür, kötü de iyi" W.Shakespeare) Herkes tarafın-
dan iyi bir savaşçı ve iyi bir insan olarak bilinen Macbeth,
savaş sonrası yurduna dönerken karşılaştığı cadılardan ge-
lecekte kral olacağını öğrenir. Bu kehanet, Macbeth'in için-
deki kötü tutkuları harekete geçirir ve sonunu hazırlar.
Kukla ve dramatik oyunculuğun iç içe geçtiği bu uyarla-
mada Macbeth sürrealist bir yorumla seyirci karşısına çıkı-
yor. William Shakespeare’in yazdığı, Ulviye Karaca’nın
yönettiği oyunda; Damla Cangül, Direnç Dedeoğlu, Gökçer
Genç, Kubilay Penbeklioğlu, Mana Alkoy, Nurdan Kalınağa,
Nilay Yazıcıoğlu, Tuğrul Arsever rol alıyor. Oyun, 11-14 Ara-
lık 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal
Sahnesi’nde.

TATLI KAÇIK 

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan,
çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı
Opal’in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi
ile umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi he-
saplarının peşinde Opal’in huzur dolu yaşamına giriverirler.
Kendi kendine yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip
Opal onları hayatına almak konusunda en ufak bir tereddüt
bile duymaz ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını
açtığı misafirleri sevgilerini paylaşmak konusunda Opal
kadar istekli değildirler. John Patrick’in yazdığı, Ahmet Le-
vendoğlu ve Hasan Levendoğlu’nun çevirdiği, Naşit Öz-
can’ın yönettiği oyunda, Ayşe Kökçü, Çağlar Polat, Eylül
Soğukçay, İbrahim Can, Mehmet Soner Dinç, Mert Aykul
rol alıyor. Oyun, 11-14 Aralık 2019 tarihleri arasında Gazi-
osmanpaşa Sahnesi’nde, 25-28 Aralık 2019 tarihleri ara-
sında Ümraniye Sahnesi’nde.

KOMİK-İ ŞEHİR NAŞİT BEY

Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşa-
mından kesitler sunan oyun, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl
ortalarına kadar olan süreçte tiyatromuzun, özellikle de Tu-
luat Tiyatrosu'nun sıkıntılı dönemlerini, Naşit ve Tiyatro-
su'nun yaşadıkları üzerinden aktarıyor. 20. yüzyıl
gerçeğinde sinemanın giderek güçlenmesi ve yayılması,
Şehir Tiyatroları'nın İstanbul tiyatro yaşamındaki yeri, yak-

laşan
2. Dünya

Savaşı'nın
ülkeye ve sanata

yansıyan zorlukları,
Tuluat Tiyatrosu'nun yeni yol

ayrımlarına girişi, Naşit'in tanıdığı,
tanıştığı tiyatromuzun önemli adları, Naşit'in

ailesiyle ilişkisi oyunun konusu ve kurgusunda kendine yer
buluyor. Yakın dönem Türk Tiyatrosu'na müzikli anlatımıyla,
anılarla harmanlanan bir gözle bakan oyun bizleri bir
zaman yolculuğuna çıkarıyor. Gökhan Eraslan’ın yazıp Ali
Yaylı’nın yönettiği oyunda; Ada Alize Ertem, Bora Seçkin,
Can Tarakçı, Emrah Can Yaylı, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kın-
cır, Göksel Arslan, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Özgür
Dağ, Rahmi Elhan, Semah Tuğsel, Sinan Bengier, Şeyda
Arslan, Rıdvan Çelebi, Deran Özgen rol alıyor. Oyun, 12-14
Aralık 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yes-
evi Sahnesi’nde.

HAYAL-İ TEMSİL

Eski makyör Dikran Efendi'nin; hayalle hatırayı iç içe geçi-
ren masalı; sahnenin "ilk kadın"ları Afife Jale ve Bedia
Muvahhit'i; çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez se-
yirci karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi sahnesinde
bir araya getiriyor. Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp Yiğit
Sertdemir’in yönettiği oyunda Hümay Güldağ, Şebnem
Köstem, Yiğit Sertdemir rol alıyor. Oyun, 11-14 Aralık
2019 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sah-
nesi’nde, 25-28 Aralık 2019 tarihleri arasında Kadıköy
Haldun Taner Sahnesi’nde.

OCAK’TA BAHAR

2. Dünya Savaşı’nda Yugoslavya adındaki ülkede büyük bir
değişim başlar. 1940 yılından sonra kapalı kapılar ardında
yaşanan açlık ve yokluk içinde umudun ve sevginin hikâ-
yesi işlenir. Savaşın yarattığı güç dengesinde sömürünün
ve manipülasyonların yerini sorgularken çok kültürlülüğün
yaşandığı bu topraklarda kardeşin kardeşi öldürmesine
tanık oluruz. “Ocakta Bahar” adıyla yazılan oyun 1995 yı-
lında Emir Kusturica tarafından Underground (Yeraltı) is-
miyle filme çekilmiştir. Duşan Kovaçeviç’in yazdığı M.
Nurullah Tuncer’in yönettiği oyunda Aslı Nimet Altaylar,
Caner Çandarlı, Tankut Yıldız, Alp Tuğhan Taş, Gürol Gün-
gör, Onur Şirin, Serap Doğan, Cihat Faruk Sevindik, Berk
Samur, Çağlar Ozan Aksu, Hakan Gümüş, Destan Batmaz,
Elyesa Çağlar Evkaya, Buğra Can Ildırışık, Hazal Uprak, Aslı
Şahin, Damla Cangül Yiğit, Gül Yıldırım, Ayşe Günyüz De-
mirci, Mana Alkoy rol alıyor. Oyun, 18-21 Aralık 2019 tarih-
leri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

VAHŞİ BATI

2017 yılında yitirdiğimiz, çağdaş Amerikan tiyatrosu ve
dünya edebiyatının cesur yazarlarından Sam Shepard, en
meşhur oyunu “Vahşi Batı”da rekabete sürüklenen insan-
ların kapitalizmin çarkları arasında nasıl öğütüldüğünü an-
latıyor. Amerikan toplumunun vitrininde sunulan “kutsal
aile” kavramının irdelendiği bu çarpıcı öyküde, babaları
çöle savrulmuş iki oğulun çatışmasının ardında yaşanan
parçalanmışlık ve yozlaşma göz önüne seriliyor. She-
pard’ın penceresinden gerçek batıyla yüzleştiğimizde
Amerikan rüyasının nasıl bir kâbusa dönüştüğünü görüyo-
ruz. Sam Shepard’ın yazdığı Ergun Üğlü’nün yönettiği
oyunda Ahmet Saraçoğlu, Eraslan Sağlam, Rozet Hubeş,
Serdar Orçin rol alıyor. Oyun, 18-21, 25-28 Aralık 2019 ta-
rihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

BEN ÇAĞIRMADIM

Yazacağı yeni romana konu arayan Mithat, o akşam yakın
dostlarını ve doğaüstü yetenekleriyle etrafta ün salmış
Madam'ı akşam yemeğine davet eder. Mithat'ın amacı
hem mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de misafir-
leri ile keyifli bir akşam geçirmektir. Ancak işler hiç bek-
lenmedik bir şekilde ilerler. Mithat ve karısı Leyla için, o
akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Noel
Coward’ın yazdığı Reşiha Vafi ve Vasfi Rıza Zobu’nun çevi-
rip Engin Gürmen’in yönettiği oyunda; Aslı Seçkin, Betül
Kızılok Bavli, Engin Gürmen, İrem Arslan, Neşe Ceren
Aktay, Pelin Budak, Tolga Yeter rol alıyor. Oyun, 18-21 
Aralık 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatroları, Aralık ayında 1’i yeni, 35
oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Ara-
lık ayında sahnelenecek oyunlar
arasında,  Üzgün Ağaçlar Ülkesi,
Hayal-i Temsil, Matruşka ve  Ay 
Işığında Şamata gibi oyunlar var 

1’I YENI 35 OYUN
KÜLTÜR-SANAT
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Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig
ekibi Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna
kattığı Mohammed Elneny'e La Liga'dan
talip çıktı. Estadio Deportivo'nun okuyu-
cularına aktardığı habere göre Elneny'e
La Liga ekiplerinden Real Betis talip oldu.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere
göre Mohammed Elneny'in Ocak transfer
döneminde Beşiktaş'tan ayrılmak için me-
najeri Sascha Empacher ile görüştüğü ve
Betis'ten gelecek resmi teklifi kabul ede-
ceği belirtildi. Öte yandan Real Betis tek-

nik direktörü Rubi'nin, Elneny transferini
çok istediği ve orta sahasının 'dinamosu'
olarak kullanacağı aktarıldı.Mısırlı yıldı-
zın bonservisini elinde bulunduran Arse-
nal'in ise ayrılığa sıcak baktığı, 10 milyon
euroluk bonservis talep edeceği belirtildi.
Mohammed Elneny, bu sezon Beşiktaş
forması ile çıktığı 11 müsabakada 896 da-
kika forma giydi.

Özer sevinci

Bursaspor’da Özer Hurmacı, Adanaspor
maçında attığı gollerle bu sezon ilki ya-
şarken takımına da üç puanı getirdi. Ku-
bilay Kanatsızkuş da 4 maç aradan sonra
rakip ağları havalandırdı. TFF 1’inci
Lig’de Bursaspor, 6 maçtır yenilgi yüzü
görmezken performansıyla çıkışa geçti.
Keçiörengücü’nün ardından deplas-
manda Adanaspor’u da mağlup eden
Bursa temsilcisinde Özer Hurmacı da bu
sezon golle tanıştı. Sezon başında yeşil
beyazlıların kadrosuna kattığı deneyimli
oyuncu, ilk gollerini Adanaspor filelerine
bıraktı.

Üç puanı getiren golü attı

Takımını ilk yarının sonunda penaltıdan
bulduğu golle 2-1 öne geçiren Özer, sko-
run eşitlenmesinin ardından maçın son
saniyelerinde attığı golle de skoru 3-2’ye
getirerek Bursaspor’un üç puana uzan-
masını sağladı. Yeşil beyazlılar ile bu
sezon 12’nci lig maçını geride bırakan
Özer’in bir de asisti bulunuyor.Kubilay 4
yaptıBursaspor’un forveti Kubilay Kanat-
sızkuş da 4 haftalık aranın ardından yeni-
den ağları havalandırdı. Son olarak 8’inci
haftada Bursa’da oynanan maçta Cesar
Grup Ümraniyespor’a karşı gol sevinci
yaşayan genç oyuncu, Adanaspor karşı-
sında takımının ilk golünü kaydetti. Böy-
lelikle gol sayısını da 4’e çıkaran Kubilay,
takımın en golcü oyuncusu konumunda
bulunuyor. DHA

ElnEny’E ispanya’dan talip çıktı!

SP  R
ALMANYA’YI
COK ISTEDIM
Milli takımımızın genç oyuncularından Kaan Ayhan,
EURO 2020 grupları hakkında yaptığı açıklamada
Almanya'nın olmasını çok istediğini söyledi. Fortuna
Düsseldorf'un yıldızı; "Grupta enteresan eşleşmeler
oldu. Her takım birbirini yenebilecek güçte. Grupta
Almanya'nın olmasını çok istedim ama olmadı. Artık
grup sonrasına bakacağız. Gruptan çıkmak için
çalışacağız, iyi bir ekip olduk, bunu başarabiliriz" dedi

F ortuna Düsseldorf Kulübü'nde forma
giyen milli oyuncular Kaan Ayhan ve
Kenan Karaman, dün akşam Duisburg

şehrinde Cem Davran, Celil Nalçakan ve
Onur Özaydın'ın rol aldığı "Üçü Bir Arada"
adlı tiyatro oyununu izledi. Futbolun farklı
yanlarını konu alan oyundan önce salonda
Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, Demirören
Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bu-
lundu. A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa
Futbol Şampiyonası A Grubu'ndaki rakipleri
İtalya, İsviçre ve Galler'i değerlendiren de-
fans oyuncusu Kaan Ayhan, "Grupta entere-
san eşleşmeler oldu. Her takım birbirini
yenebilecek güçte. Grupta Almanya'nın ol-
masını çok istedim ama olmadı. Artık grup
sonrasına bakacağız. Gruptan çıkmak için
çalışacağız, iyi bir ekip olduk, bunu başara-
biliriz" dedi.

Çocukluk hayali

Şampiyonanın açılış maçında ay-yıldızlıların
İtalya ile karşılaşacak olmasıyla ilgili ise 25

yaşındaki Kaan Ayhan şunları söyledi: "Hem
açılış maçını bizim oynayacak olmamıza hem
de maçın Roma Olimpiyat Stadı'nda olmasına
çok sevindim. Çocukluğumdan beri Roma
Olimpiyat Stadı'nda maça çıkmayı hayal edi-
yorum. Umarım elemelerde olduğu gibi, şam-
piyonada da başarılı sonuçlar elde ederiz."

Gruptan rahat çıkarız

Zatürre olduğu için son iki milli maçta kad-
roda yer alamayan ay-yıldızlıların 25 yaşın-
daki forveti Kenan Karaman ise
şampiyonada Türkiye'nin grubunu ve şansını
şöyle değerlendirdi: "Grup iyi bir grup, çok
daha güçlü ekipler çıkabilirdi. Ayrıca açılış
maçını bizim oynayacak olmamız da önemli.
İnşallah milli takımımız için iyi bir turnuva
olur. Öncelikle gruptan çıkacak sonuçları
elde etmeliyiz. Milli takım ekibine inanıyo-
rum. Hocamız çok iyi, takımı iyi bir şekilde
turnuvaya hazırlayacağını düşünüyorum.
Gruptan rahat bir şekilde çıkacağımıza 
inanıyorum." DHA

İlhan Palut ile başla-
dığı yeni dönemde

aldığı sonuçlarla
dikkat çeken ve son
olarak şampiyonluk

adaylarından Fe-
nerbahçe'yi elinden

kaçıran Göztepe
ayağa kalktı. İzmir
temsilcisi önümüz-
deki haftalara daha

umutlu bakıyor
Süper Lig'de geçen hafta Fe-
nerbahçe ile evinde 2-2 bera-
bere kalarak rakibini elinden
kaçıran Göztepe'de, 1 ay önce
yapılan teknik direktör değişik-
liği takımı ayağa kaldırdı. Se-
zona Tamer Tuna ile başlayan
Göz-Göz, alınan kötü sonuç-
ların ardından 9'uncu haftada
4-1 kaybedilen Kasımpaşa
maçı sonrası genç çalıştırıcı ile
yollarını ayırdı. Göztepe'de
gerçekleşen teknik değişim
hem Süper Lig'e hem de Zi-
raat Türkiye Kupası'na olumlu
yansıdı. Kaleci antrenörü Suat
Arıcan yönetiminde önce ku-
panın 4'üncü turunda Sivas
Belediyespor'u 3-0 yenen Göz-
tepe, ardından ligde Trabzons-
por'u deplasmanda 1-0
mağlup etti. Trabzonspor kar-
şılaşmasından sonra vakit kay-
betmeden İlhan Palut'u
dümene geçiren İzmir ekibi,
genç teknik adamla da çıkışını
sürdürdü.

Rakip Ankaragücü

İlhan Palut yönetiminde ilk maçını evinde
BtcTurk Yeni Malatyaspor'la oynayan Göz-
tepe, rakibi ile 1-1 berabere kalsa da oynanan
futbol taraftarı tatmin etti. Ligin 12'nci hafta-
sında ise sezonun flaş takımlarından Ayte-
miz Alanyaspor'u dış sahada 1-0 yenen
Göz-Göz, Fenerbahçe sınavında da galibi-
yeti kaçıran taraf oldu. Özellikle ikinci yarıda

çok istekli ve pozitif futbol ortaya koyan Pa-
lut'un Göztepe'si sahadan 1 puanla ayrılsa
da tribünlerden bol bol alkış aldı. Başkan
Mehmet Sepil son haftalarda sergilenen fut-
boldan memnun kaldığını dile getirdi. Son 4
haftada 8 puanı hanesine yazdırıp tırmanışa
geçen sarı-kırmızılılar ilk 5 yolunda camia-
sına umut aşıladı. Göztepe bu hafta Ankara-
gücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yozgatspor 1959
ve Sivas Belediyespor'u eleyerek 5'inci tura

adını yazdıran Göztepe ilk maçta yarın 1'inci
Lig ekibi Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Vefa Stadı'nda Özgüç Türkalp'in yöneteceği
müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Sarı-kır-
mızılılarda sakatlığı bulunan orta saha Poko
maçta oynayamayacak. Teknik direktör İlhan
Palut'un İstanbul deplasmanında genç ve
yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkması bek-
leniyor. Göztepe rakibiyle rövanş müsabaka-
sını ise 18 Aralık Çarşamba günü evinde
oynayacak. DHA

Göz Göz tekrar
ayağa kalktı
Göz Göz tekrar
ayağa kalktı
Göz Göz tekrar
ayağa kalktı
Göz Göz tekrar
ayağa kalktı
Göz Göz tekrar
ayağa kalktı
Göz Göz tekrar
ayağa kalktı

Son 6 haftada aldığı sonuçlarla
farklı bir kimliğe bürünen 
Bursaspor'da Özer Hurmacı bu
sezon ilk defa gol sevinci ya-
şarken genç futbolcu Kubilay
Kanatsızkuş da 4 hafta sonra
rakip fileleri havalandırarak
galibiyette büyük rol oynadı

Hurtado sevinci

Süper Lig'in 13'üncü haf-
tası geride kalırken, İttifak
Holding Konyaspor topla-
dığı 13 puanla 14'üncü sı-
rada yer aldı. Ligde
oynadığı son 6 maçta sa-
dece 1 puan alabilen yeşil
beyazlılarda kötü gidiş sü-
rüyor. Ligde son olarak
7'nci haftada Kasımpaşa'yı
deplasmanda 4-1'lik skorla
geçen Konyaspor, bu maç-
tan sonra karşılaştığı
BtcTurk Yeni Malatyaspor'a
2-0, Fenerbahçe'ye 5-1,
Demir Grup Sivasspor'a 2-
0, Beşiktaş'a 1-0, Çaykur
Rizeszpor'a 3-1 mağlup
oldu; tek puanını Gençler-

birliği'ne karşı 1-1'lik skorla
elde etti. Konyaspor, Ziraat
Türkiye Kupası 4'üncü Tur
maçında da Eyüpspor'a 1-0
yenilerek kupadan elendi.

İlk kez sahada

Morallerin bozuk olduğu
Konyaspor, Paolo Hurta-
do'dan gelen iyi haberle se-
vindi. Yeşil beyazlıların
büyük umutlarla transfer
ettiği 29 yaşındaki Perulu
oyuncu, geldiği günden bu
yana 3 kez ağır sakatlık ya-
şadı. Son olarak yazın milli
takımda sakatlık yaşayan
Hurtado, bu sezon ilk kez
Çaykur Rizespor karşısında

forma şansı buldu. 82'nci
dakikada Amir Hadziah-
metovic'in yerine oyuna
giren Paolo Hurtado, taraf-
tarların da umudunu ar-
tırdı. Teknik direktör Aykut
Kocaman'ın da Hurta-
do'nun dönüşüne sevindiği
kaydedilirken, tecrübeli tek-
nik adamın özellikle gol
yollarında topla buluşama-
yan Riad Bajic'in, Hurta-
do'nun dönmesiyle daha da
etkili olabileceğini düşün-
düğü kaydedildi. Koca-
man'ın özelikle ligin ikinci
yarısında Hurtado'dan
daha çok yararlanabileceği
öğrenildi. DHA

Çıktığı son 6 maçta sadece 1 puan alabilen İttifak Holding Konyas-
por'da yaşanan üzüntülü sürein ardından sevindirici haber geldi.
Kötü gidişi durdurmak isteyen ancak bir türlü çare bulamayan yeşil
beyazlılarda Hurtado'nun formasına kavuşması herkesi sevindirdi
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Büyükçekmece'de gerçekleştirilen
Türkiye Yelken Şampiyonası
kapsamında ikinci hafta 
mücadelelerinde  420, 470, 
RS:X, RS:One, Techno 293 ve
Slalom Rüzgar Sörfü sınıfları
yarışlarının tamamlanmasıyla
sona erdi. Dereceye giren 
sporcular için düzenlenen 
kupa törenine katılan
Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün,
şampiyon sporcuları kutladı

B üyükçekmece Belediyesi ve Büyükçek-
mece Yelken Kulübü ev sahipliğinde
gerçekleştirilen TYF Yelken Şampiyo-

nası ödül töreni gecesine katılan Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Federasyonumuzun şampiyonayı bu yıl Bü-
yükçekmece’de yapması bizi çok mutlu etti. Bu
sayede bizim bu sporla daha yakından tanış-
mamızı, buraya doğru yönelmemizi sağladılar.
Büyükçekmece yaklaşık 64 km sahili olan bir
ilçe. Bugüne kadar su sporlarında imkanları-
mızı yeteri kadar kullandığımız söyleyemeyiz.
Bundan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin de
desteğini alarak kaymakamımızla, dernekleri-
mizle ve diğer ortaklarımızla birlikte Büyükçek-
mece’de yelkeni, halkı ve ülkeyi kucaklayacak
şekilde geliştirmek için biz varız. Sizden proje
bekliyoruz. Bu projelerin ardından yapmış ol-
duğumuz altyapıyla uluslararası boyuta açılırız.
Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifade-
sini kullandı. 

Ödüller verildi

420 Genel ve 420 U17, 420 U19 kategorile-
rinde Kerem Sabri Erkmen ve Berke Burhan
Gündüz, 420 Kız ve 420 U19 Kız kategorile-
rinde Selin Yılmaz ve Ece Emine Şener, 420
U17 Kız kategorisinde Lara Cindoğdu ve Deniz
Pala, 470 Genel kategorisinde Tora Sebahattin
Kutoğlu ve Sezai Bora Kütük, 470 Genç U23
kategorisinde Rasim Yaşar ve Kan Parlas,
RS:X Erkek 9.5 kategorisinde Onur Cavit Biriz,
RS:X Genel ve Genç kategorilerinde Dora De-
rinler, RS:One Erkek kategorisinde Murat Ege
Baykent, RS:One Kadın kategorisinde Ceyda
Talia Alkaç, Techno 293 U17 Genel kategori-
sinde Ozan Türker, Techno 293 U17 Kız katego-
risinde Merve Vatan, Techno 293 U15 Genel
kategorisinde Efe Enis, Techno 293 U15 Kız ka-
tegorisinde Naz Enis, Techno 293 U13 Genel
kategorisinde Efe Taylan, Techno 293 U13 Kız
kategorisinde Delfin Ada Canpolat, Slalom
Kadın kategorisinde Çağla Kubat, Erkek kate-
gorisinde Ertuğrul İçingir ve U21 Genç Erkek
kategorisinde ise Emir Gürsoy birinci oldu.
Başkan Akgün konuşmasının ardından dere-
ceye giren sporcuları tebrik ederek ödüllerini
takdim etti. Ödül törenine Büyükçekmece Kay-
makamı Dr. Mehmet Özel, Türkiye Yelken Fe-
derasyonu Başkanı Özlem Akdurak,
Büyükçekmece Yelken Kulübü Başkanı 
Sezgin Özden ve çok sayıda davetli katıldı. 

AKGUN’DEN
SAMPIYONLARA

OZEL KUTLAMA

SiZDEN
PROJE 

BEKLiYORUZ

Kaf Kaf’ın hedefi
şampiyonluK
Ufuk Sarıca'nın evine dönmesi sonrasında yakaladığı çıkışla liderlik koltuğuna oturan
ve son olarak Fenerbahçe Beko'yu yenen Karşıyaka eski günlerini yeniden yakaladı.
İzmir temsilcisinde bir kez daha şampiyonluk hedefi için şarkılar söylenmeye başlandı
ING Basketbol Süper Ligi'nde takıma şampiyonluk dahil
3 kupa kazandıran Ufuk Sarıca yuvaya döner dönmez 3
yıl sonra yine eski başarılı günlerini yakalayan Pınar Kar-
şıyaka, evinde Fenerbahçe Beko'yu da 68-57'lik skorla çok
rahat geçerken taraftarına yine şampiyonluk şarkıları söy-
letmeye başladı. Sarıca yönetiminde kurduğu yeni kadro-
suyla sezon başından bu yana lig ve Avrupa'da fırtınalar
estiren Karşıyaka'nın son kurbanı, ünlü antrenör Zeljko
Obradovic yönetiminde Euroleague'de Final Four'un
abonesi haline gelen Fenerbahçe Beko oldu. Fenerbah-
çe'yi taraftarının oluşturduğu müthiş atmosferle 68-57
yenerek liderliğini sürdüren Karşıyaka, hem rakibinin bi-
leğini 3 yıl sonra ilk kez büktü hem Obradovic döne-
minde sarı-laciverlilere ligde bir ilki yaşattı.

Obradovic'e en az sayı şansı

Fenerbahçe'yi daha önce en son 2015-16 sezonunda yine
Ufuk Sarıca yönetiminde yenip ardından rakibiyle 3 yılda
oynadığı 6 maçı da kaybeden Kaf-Kaf, sarı-lacivertlilerin
bileğini Sarıca dönünce tekrar büktü. Karşıyaka'nın müt-
hiş savunması karşısında yalnız 57 sayı üretebilen Fener-
bahçe, 7 yıllık Obradovic döneminde ligde normal
sezonda en az sayı ürettiği maçını oynadı. Fenerbahçe,
daha önce ligin normal sezonunda Obradovic öncesi

2012-13'te Galatasaray'a 66-53 yenilmişti. Fenerbahçe
galibiyetiyle ligde 10 maçta 9 galibiyete ulaşarak sezon
başından bu yana oturduğu liderlik koltuğunu koruyan
Kaf-Kaf, Sarıca'yla rakiplerine evi Mustafa Kemal Ata-
türk Karşıyaka Spor Salonu'nu da dar etti. Pınar Karşı-
yaka, bu sezon evinde ligde çıktığı 5, FIBA Europe
Cup'ta 4 iç saha maçının tamamını kazandı.

Savunmaya alkış

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Fenerbahçe
Beko zaferi sonrası takımın savunmasını övdü. Fener-
bahçe kadrosunun Euroleague'de şampiyonluk hedefiyle
kurulduğunu hatırlatan Sarıca, "Müthiş savunma yaptı-
ğımız, çok iyi direnç gösterdiğimiz önemli bir maçı ka-
zandık. Rakibimiz Euroleague şampiyonluğu için
kurulmuş çok iyi oyunculardan oluşan bir kadro. Böyle
bir rakibi 57 sayıda tutmak önemliydi. Özellikle maçın ilk
yarısında çalınan kolay düdükler vardı, buna rağmen biz
direncimizi ve inancımızı kaybetmedik. Müthiş bir sa-
vunma performansı ortaya koyduk. Sezon başından beri
devam eden istikrarımız bu maçı lider olarak geçmemizi
sağladı. Bütün takımımı, bütün ekibimi, salona gelip bizi
canıgönülden destekleyen taraftarlarımızı kutluyorum ve
teşekkür ediyorum" dedi.  DHA

SORLOTH
FIRTINASI
Hugo Rodallega'nın Denizlispor'a transferi sonrasında
İngiltere'den iki yıllığına ve satın alma opsiyonuyla 
kiralanan Alexander Sörloth performansıyla herkesi
şaşırttı. Kariyerindeki en verimli süreçte bulunan
Norveçli, milli takımda da harikalar yarattı. Ayrıca 
gol krallığında da iddialı duruma geldi
TRABZONSPOR’UN Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, bordo-
mavili takım ile kariyerinin en formda günlerini yaşıyor. 23 yaşındaki
oyuncu, ligde attığı 8 golle de gol krallığında iddialı duruma geldi.
Trabzonspor’un sezon başında İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden
Crystal Palace’dan iki yıllığına kiraladığı Sörloth, İngiliz kulübünde
geçtiğimiz sezon 12 maçta görev aldı. Burada beklentileri karşılayama-
yan başarılı oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı
Belçika temsilcisi Gent'te ise 19 lig maçında 4 gol attı. 2018-2019 sezo-
nunun ardından İngiltere’ye dönmeyen Sörloth, Trabzonspor’a
kiralandı.

En formda dönemi

Bordo-mavili kulüpte yaşanan sakatlıkların da etkisiyle sü-
rekli forma şansı bulan Norveçli, kariyerinin en iyi günle-
rini yaşıyor. Karadeniz ekibinin Süper Lig’de ve UEFA
Avrupa Ligi’nde oynadığı 21 maçta forma giyen
bordo-mavili futbolcu, 18 maça ilk on birde başlar-
ken, 3 müsabakada ise oyuna sonradan dahil oldu.
Söz konusu karşılaşmalarda rakip ağlara 10 gol bı-
rakan Alexander Sörloth, 4 de asist yaptı.

Sörloth atarsa yenilgi yok

Trabzonspor, Süper Lig’de Alexander Sörloth’ün
gol attığı maçlarda yenilmedi. 8 maçta 8 gol atan
başarılı forvet, 4 tane asist yaparak bordo-mavili-
lerin elde ettiği 23 puanın 16’sına katkı sağladı.
1.94’lük golcü oyuncu, Trabzonspor'un, Kasım-
paşa ve Galatasaray ile 1-1, Gençlerbirliği ve Me-
dipol Başakşehir ile ile 2-2 berabere kaldığı
maçlarda 1’er gol atarken, 4-1’lik Beşiktaş ve Gazi-
antep FK, 2-1’lik Çaykur Rizespor ve 3-0’lık MKE
Ankaragücü mücadelelerinde ise 1’er gol kaydetti.
Norveçli yıldız, UEFA Avrupa Ligi 3 Eleme Turu’nda
ise Sparta Prag ile 2-2 ve 2-1 sonuçlanan maçlarda da
1’er gole imza attı.

Gol krallığında iddialı

Bordo-mavili forma altında Süper Lig'de attığı 8 golle, gol
krallığı yarışında da iddialı duruma gelen Norveçli futbolcu,
9 golü Malatyaspor'dan Adıs Jahovic ve Alanyaspor'un gol-
cüsü Papiss Cisse'nin ardından 8 golle 3. sırada yer alıyor.

Gelecek sezon alınacak

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray maçı sonrası Sörloth'un söz-
leşmesiyle ilgili yöneltilen sorulara Başkan Ahmet Ağaoğlu, sezon ba-
şında İngiltere’nin Crystal Palace takımında iki yıllığına kiralanan 23
yaşındaki oyuncunun kontratı için önümüzdeki sezonu bekleyeceklerini be-
lirterek, bu tarz haberlerin gündemden düşmesini istedi. İngiliz kulübüne her
yıl için 750 Bin Euro, oyuncuya ise 1 milyon 500 bin Euro ödeyecek olan Trab-
zonspor, Sörloth’un 2020-2021 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA
Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde
6 milyon Euro bonservis bedeli ile kesin olarak transferi gerçekleştirmiş olacak.



CHP 
Beylikdüzü

İlçe Başkanlığına 
adaylığını

açıklayan 
Gülüzar Kaya 

Bektaş, yıllardan 
beri parti içinde görev

almasına rağmen delege
yapılmadığını söyledi. Sürekli

kadınların sorunlarını ele aldığını,
haklarını aradığını bu nedenle de 

kendisinden korkulduğunu belirten 
Bektaş, “Sizi bu mu korkuttu? Eğer bu 
değilse nedir?” diye sordu

S iyasi haya-
tına 1991 yı-
lında ilk kez

SHP'de başlayan,
SHP ve CHP'nin
birleşmesi sonucu
CHP'de devam
eden Gülüzar Kaya
Bektaş Damga'ya
konuştu. 23 yaşlarında gençlik kol-
larında görev aldığını, 25 yaşında
ise Kadın Kolları Başkanlığı gör-
evine getirildiğini belirten Bektaş,
“Siyaseti oradaki insanlardan öğ-
rendim, özellikle kadınlardan öğ-
rendim. Kimisi annem yaşında,
kimisi ablam yaşında olan kadın-
larla beraber çok büyük başarı
elde ettik. Uzun yıllar boyunca
Kadın Kolları başkanlığını benim
yapmamı istediler. Bu konuda ısrarcı
olan Hüseyin Özkahraman’a, artık
Kadın Kolları dışında başka birini ye-
tiştirmek istediğimi ve elde ettiğim ba-
şarıyı bir başka kadının yerime gelerek
sürdürmesi gerektiğini söyledim. Ar-
dından bir kadını yetiştirdim. Daha
sonra İbrahim Yener döneminde İstan-
bul Bahçelievler’de kadından sorumlu
ilçe başkanlığı görevi yaptım. Sonra-
sında ise ilçe sekreterliği yaptım. 2005
senesinde Beylikdüzü’ne geldim.  O
dönem burada il yönetimindeydim fakat
Bahçelievler’den bağımı koparmamıştım.
2010 senesinde Ekrem İmamoğlu ile ilk
kez tanışmıştık. Bir süre beraber çalıştık-

tan sonra Marmara Mahallesi kordinatörü
oldum. O dönemlerde buradaki oyumuz
yüzde 9 civarındayken, bu oranı giderek
yükselttik. Bu bölge bizim için çok zor bir
bölge olmasına rağmen başarı elde ettik.
Şimdilerde bu oran yüzde 40’lara çıkmış
durumda. 2 dönem il yöneticiliği yaptım.
Kadın kolları il başkan yardımcılığı ve
kadın kolları ilçe sekreterliği yaptım. Aynı
zamanda siyaset eğitmeniyim. Meclis üye-
liği derken bugüne kadar geldik'' şeklinde
konuştu. 

CHP için enerji topluyorum

CHP için şuanda enerji topladığını söyle-
yen Bektaş, ''Ben Cumhuriyet sevdalısı bir
kadınım. Bunun için bu zamana kadar
bana ne görev verildiyse hakkaniyetle yap-
maya çalıştım, asla bencillik yapmadım.
Özellikle kadınlar için erkeklere çok karşı
çıktığım zamanlar oldu'' dedi. 

Kadınlar ötelenip, itiliyor

Siyasette kadınlarının önünün açılması ve
haklarının korunması için birçok çalışma-
larının olduğunu ifade eden Bektaş, 39 il-
çemizdeki kadınların çoğunu tanıdığını,
hepsini çok sevdiğini söyledi. Bektaş,
“Adaylığı açıkladım, seçilirim veya seçil-
mem bu çok önemli değil, bu demokratik
parti içi bir yarıştır. Siyasetin mutfağında
çok emek ve mücadele vermiş bir kadın
olarak sorunları dile getiriyorum. Erkeklere
karşı mücadele vermek çok zordur. Omuz
omuza yürüdüğümüz parti üyesi erkek ar-
kadaşlarımızı haksızlık etmek istemem
ama, siyasette kadını maalesef ezip, öteli-
yorlar. Kadını sürekli aşağıda tutmak, yu-
karıya teşvik etmeme veya önünü kesme
olayı son bulmalıdır. Ben artık kadınların
daha ön sıralarda yer almalarını istiyo-
rum. Malesef hiçbir partide bunun ol-
duğuna inanmıyorum, CHP’de de
olduğuna inanmıyorum. Kadın mü-
cadelecidir, başarılıdır ve detaycıdır.
Ama listelere baktığımızda cinsiyet
kotasının yüzde 33 olduğunu gö-
rüyoruz. Neden bu cinsiyet kotası
var ki! Bu kota hiçbir yerde sağ-
lanmamış durumda. Aslında
bu tüzüken bir suçtur, seçimle-
rin iptal olması ve bu tür listele-

rin tekrarlanması gerekiyor.
Maalesef kadına önem verilmi-

yor. Ben erkeklerin bizim hakları-
mızı savunabileceklerine

inanmıyorum. Bu konuda kadınları-
mızın mücadele vermesi gerektiğini

düşünüyorum. Kadınlarımızın bilin-
çlendirilmesi ve kendi haklarına sahip

çıkması gerekiyor” değerlendirmesini
yaptı.  

Neden delege yapılmadım!

Kadınları ve sorunlarını sık sık ele aldığı,

haklarını aradığı için kendisinden korkul-
duğunu, bu yüzden de delege yapılmadı-
ğını düşünen Bektaş, “Kadınlarımızı her
fırsatta savunduğum ve onların her alanda
olması gerektiğini söylediğim için mi de-
lege yapılmadım, bu mu korkuttu? Bana
açıklasınlar, bilmek istiyorum. Eğer bu de-
ğilse nedir? Bilmeden birilerine zarar mı
verdim, eğer öyleyse özür dilerim. Bana
artık bir açıklama yapsınlar. Aksi taktirde
çok keyfi ve korkarak yapılmadığımı düşü-
nüyorum. Çünkü parti emekçisiyim. Özel-
likle ilçe başkanımı muhattap alıyorum,
bunun bir açıklaması olmalıdır. Bu kadar
gönülden ve emek vererek partisi için mü-
cadele eden bir kadın olarak sorguluyorum
bunu. Bir cevap borçlular bana. Eğer
benim bir hatam varsa kesinlikle özür dile-
rim ve bunu da kabul ederim. Bunları söy-
leyebilecek bir insanım. Yalnızca bana
sebebini söylemelerini istiyorum” şeklinde
konuştu. 

İmamoğlu'nun bireysel başarısı

Beylikdüzü'nde on senede başarı yakala-
dıklarını ifade eden Bektaş, ''Bu başarı sa-
dece  Ekrem başkanın yakaladığı bir
başarıdır. Bu yapı için gurur duyuyorum.
Bu zamana dek çok güzel çalışmalarımız
ve tecrübelerimiz oldu. Ekrem başkan
henüz ilçe başkanlığı yıllarındayken zaten
çalışkanlığı ile dikkat çekerdi. Bizlerin parti
içinde bunu örnek alması gerekiyor. Sis-
temi bu şekilde uygulamak bizi başarıya
götürecek olan sistemdir. Ekrem İma-
moğlu sistemli çalışan bir siyasetçiydi. Ol-
ması gereken sistem tam olarak budur. O
günlerde ekibi olarak bizler başarıya gide-
ceğini görüyorduk zaten. Dikkat çekmek
istediğim şey şu; bir başarı elde edildi, ama
bu sadece Ekrem Başkanın bireysel başa-
rısı gibi. Genel seçimlerde mevcut iktidar
ile mücadele edilecekse, herkesin bu başa-
rıyı korumak ve arttırmak için mücadele
vermesi gerekiyor. Sadece İmamoğlu’nun
başarısı veya çalışmasıyla olmaz” dedi.

Monotonluk var

CHP İlçe yönetimini eleştiren Bektaş,
“CHP Beylikdüzü’nde neden geri? Neden
Ak Parti’nin oy oranından daha aşağıda
kalsın? O zaman bizim başka bir proble-
mimiz var; bireyde başarı yakalıyoruz, kar-
şımızda kendini sevdirmiş, inandırmış ve
gurur duyduğumuz bir örnek varken, parti
olarak neden birinci olamıyoruz diye ken-
dimize sormamız lazım. Durum böyleyken
ilçe başkanı ve yönetimini sorgulamak ge-
rekir. Bir monotonluk ve  mirasyedi olayı
var. Bunu özellikle söylemek istiyorum.
Ekrem başkanın başarısıyla ilçe yönetil-
mez. Onunda katması gereken şeyler var
elbette, katıyor da kendisi. Fakat bu başarı-
nın artması için veya bunu parti geneline
yaymamız  gerektiğini düşünerek hareket

edip ona göre kadrolar kurarak çalışmalar
yapılması gerekiyor. Eksikler, hatalar nere-
deyse tespit edilmeli ve düzeltilmeli. Bun-
ları düşünerek CHP’yi  Beylikdüzü’nde
birinci yapmamız gerekiyor. Buna neden
olan parti içi sıkıntılarda var tabi. Dediğim
gibi bir mirasyedi olayı var. Yönetimi ve
yönetim kadrosunu beğenmiyorum. Oraya
gittiğim zaman sıkıntılarla karşılaşıyorum.
Örgütü dinliyorum, ilçede yaşadıkları sı-
kıntıları dile getiriyorlar'' ifadelerini 
kullandı. 

Emeğimiz varsa 
sözümüz de olacak!

Kendisinin aksaklıkları görmesinin, far-
kında olduğu sorunlara önem verip dile
getirmesinin partiye ve hatta ülkeye kata-
cağı öneme değinen Bektaş, ''Sorunları
görüp, farkında olduğum meselelere kulak
asmayıp aday olmamam, benim ayıbım
olurdu. İyi bir başarı yakalamışız, genele
yayalım, tırmandıralım bunu. Benim hede-
fim bu. İlçe başkanıyla kişisel bir proble-
mim yok fakat yönetimini, sistemini
beğenmiyorum. Son listelerde dayatma ol-
duğunu düşünüyorum. 30 senedir
CHP’de böyle bir hatayı ilk defa gördüm.
Bu tür yanlış listeler aslında hep oluştu-
ruldu ama hiçbir zaman partiye henüz
yeni girmiş kişiler delege yapılmamıştı”
dedi. 

İlçe başkanı pazarlık 
edip oy topluyor!

Bazı delegelerin, Taşkın Özer için mesaj
grupları kurarak, ''istikrarın devam etmesi''
söylemi altında oy topladığına dikkat
çeken Bektaş, ''Bana oy verirsen seni delege
yapacağım’’ pazarlığıyla delege listesi oluş-
turulması çok çirkin birşey. Bu durum bazı
mesajlarla kanıtlandı. Aslında bana oy ver-
mesin ama partime katkısı olsun, ardından
delege olsun diye düşünülmesi gerekiyor.
Herkesin gerçek partili olduğuna inanmı-
yorum. 30 yılı aşkındır siyasetin içerisinde
yer alan biri olarak bunu ilk defa yaşadım.
Bunun ilç yönetiminin tecrübesizliğinden
kaynaklandığını düşünüyorum. Açıklan-
mamış bir ilçe başkanı var ve oy topluyor.
Bu etik değil” eleştirisini yaptı. 

Ben daha ne yapayım? 

CHP Genel Merkezi'ne seslenen seslenen
Bektaş, ''Diyorsunuz ya kadınlar siz aday
olun, erkek aday getirmeyin diye, çok
doğru ve değerli bir söz. Bende onun sö-
züne uyarak mutfakta bu kadar görev yap-
mış biri olarak kadınları temsil ediyorum.
Handan Başkanın varlığıyla çok gurur du-
yardım. Tek kadın olmasıyla ilgili de acı
duyardım. Yetkililer eğer kadınları siyasette
bir yere taşımayacaklarsa, bize öyle söy-
lemlerde bulunmasınlar. Bizi bugün görün
lütfen” çağrısını yaptı. 

BARIŞ 
KIŞ

SÖYLEŞİ

BeYlİKdüzü için biat kültürü tehlikesi gördüğünü ifade eden Bektaş, ''siyaset yapmak
biat etmek değildir. Bugün antidemokratik bir uygulama var diye konuşup, bunu eleştire-
biliyorsam partiye iyilik yapıyorumdur. Ben partinin düşmanı falan değilim. eğer eleştir-
miyorsam bomboş bir insanım demektir. çünkü aksaklıkları, eksiklikleri beraber
düzeltmeliyiz, düzelteceğiz de. Önemli olan özeleştirimizi yapıp iyiye doğru ne yapabiliriz
diye düşünüp harekete geçmektir. tek hedefimiz iktidar olmak değil mi? Önce herkes
kendi kapısının önünü süpürecek, kendi ilçesinde kendi partisinin başarısını düşünecek.
dediğim gibi ekrem başkanın başarısı çok önemli ancak bu baz alınmamalıdır. Kendisi
sevilen ve sayılan bir lider. Kendisini il'e gönderdik, mirasını tüketmeyelim. Başarısını,
ağırlığını üzerimizde hissedip hepimiz üstümüze düşen görev neyse hakkıyla yapalım.
İlçemde bu durumun sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Neden bu durumu sorgulayıp
yol aramıyoruz? Bence önce bunu sorgulamak gerekiyor. Neden bizim genelde oyla-
rımız düşük? demek ki parti olarak eksiğklerimiz var demektir. Önce bunlara cevap
aramalıyız. İktidara bu şekilde gidilemez. Bir taze kan gerekiyor. Bu taze kan bir

emekçi kadına düşer. çünkü kadınların sorunlarıyla il-
giliyim. tüm çalışmalar kadınlarımızın sırtın-

dan geçiyor. Kadınlar olmadan kapıların
açılmadığını da biliyoruz. Ben aday
çıkmakla iyi bir hareket yaptı-
ğıma inanıyorum ve destek
bekliyorum. ekrem baş-
kanımdan da bu des-

teği bekliyorum”
yorumunu yaptı. 

Siyaset yapmak 
biat etmek değildir!

Gülüzar Kaya 
Bektaş Kimdir?
1966'dA sivas'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da ta-
mamladı. Anadolu üniversitesi  İşletme bölümünde ve Pera güzel
sanatlar akademisi resim bölümünde eğitimine devam etti. 10 yıl
gazetecilik yaptı, ardından bir holdingte üst düzey yönetici olarak
çalıştı. İpek kağıtçılık, matbaa ve tekstil sektöründe şirketler kurdu.
Aynı zamanda ressam olan Gülüzar Kaya Bektaş, birçok karma ve
kişisel sergi gerçekleştirdi. çeşitli yarışmalardan dereceler ve
ödüller aldı. İstanbul Kadın ressamlar derneği ve Bakırköy sa-
natçılar derneği üyesidir. 1991'de İstanbul Bahçelievler'de sHP
Gençlik kollarında siyasete atıldı. CHP Bahçelievler Kadın Kolları
Başkanlığı, İlçe Başkan Yardımcıları ve İlçe sekreterliği görevle-
rini yaptı. CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan yardımcılığı ve İl
eğitim sekreterliği görevlerini yaptı. Ayrıca siyaset eğitmeni olan
Bektaş, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü belediye meclis
üyeliği görevinde bulundu. Kadın Adayları destekleme derneği
(Ka.der), Atatürkçü düşünce derneği üyesidir. evli ve iki çocuk
annesi olan Bektaş 15 yıldır Beylikdüzü'nde yaşıyor.

Parti üyelerinin
eğitilmesi lazım
Bu süreçte parti üyelerinin çoğaldığını ve bunun doğal
olduğunu söyleyen Bektaş sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir-
çok ilçede iletişim, sosyal demokrasi eğitimi vermiş biri
olarak, tüzüğü iyi bilirim. Gelen üyelerin eğitilmesi gerek-
tiğini düşünüyorum. Gelen üye eğitilmiyor. Partilimi tenzih
ederek söylüyorum bunu ama belediye olduğumuz için
gelip üyeliğini yaptıranlar var. elbette katılım sağlanması
bizim için güzel bir durum, büyüyelim, çoğalalım ama
bunlara eğitim verilmesi gerekiyor. CHP çatısı altında si-
yaset yapmak için kişinin önce CHP’nin ideolojisini öğ-
renmesi ve içselleştirmesi gerekiyor. Biz sosyal
demokrat bir partiyiz. sosyal demokrasi nedir, demok-
rasi nedir bilinmesi gerekiyor. Biat kültürü olmaz. Biraz
biat kültürüne yakınlaşıyor, eğer ki bu ideoloji öğrenil-
mezse maalesef bu oluyor. Böyle olduğunda partiye
faydalı olunmuyor. Partinin tüm düzenini bozuyor. CHP
başlıbaşına bir siyaset okuludur, çok köklü bir partidir.
Partimizde biat kültürünün çoğaldığını gördüm. Ama
parti kültürünün, ideoloji kültürünün eğitimlerle sağ-
lanması gerektiğine inanıyorum. ekrem başkan zama-
nında buna çok önem veriliyordu ancak şimdilerde
gerekli önemin verilmediğini düşünüyorum.”
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