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SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

eT Ve sarkÜTerİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

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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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Instagram: isogkgz

İSMAİL GÖKGEZ
İSMAİL GÖKGEZ’LE SANATA DAİR

y ılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak
Tarkan'ın 2 milyon TL, yine Kıbrıs'ta
çıkacak Hadise'nin 800 bin TL, Kıb-

rıs'ta olacak Ebru Gündeş'in 600 bin TL,
Sapanca'da sahne alacak diva Bülent Er-
soy'un 500 bin TL, Kıbrıs'ta olacak ünlüler-
den Sibel Can'ın 500 bin TL, Kıbrıs
çıkarmasına dahil olan Yıldız Tilbe'nin 500
bin TL, Kıbrıs'ta Gülşen'in 450 bin TL, Kıb-
rıs'ta konser verecek Linet'in 400 bin TL,
Belek'de sahneye çıkacak Murat Boz'un
400 bin TL, Kıbrıs'ta yeni yılı karşılayacak
Seda Sayan'ın 300 bin TL, Antalya'da
sahne alacak Aşkın Nur Yengi'nin 300 bin
TL, Samsun'da hayranlarıyla bir araya ge-
lecek Teoman'ın 200 bin TL, Almanya'da
sahneye çıkacak Petek Dinçöz'ün 180 bin
TL, Samsun'da çıkacak diğer isim Ayşe
Hatun Önal'ın 150 bin TL alacağı magazin
kulislerinde dolaşıyor.

unlulerın yılbası 
cıkarması 

Konsept parti 
onlardan sorulur

Faruk K & Uhde Seçil ikilisi kon-
sept partilerine son hız devam edi-
yor. Daha önce Cadılar Bayramı
ve 90'lar konseptiyle konserler
veren ikilinin bu seferki konusu:
arabesk. Beyoğlu'ndaki ünlü bir
mekanda gerçekleşecek olan par-
tiye katılımın diğerlerinde olduğu
gibi yoğun geçmesi bekleniyor.
Uhde Seçil ve Faruk K ikilisi, se-
venlerine ayakta anason ve canlı
çiğ köfte gibi sürprizler hazırlıyor.
Sürprizlerin en büyüğü ise duayen
bir konuk. Arabeskin güçlü isimle-
rinden Gülden Karaböcek konuk
sanatçı olarak konserdeki yerini
alacak. Her ay farklı bir konseptle
hayranlarının karşısına çıkan
90'ların Barbie Bebeği Uhde Seçil
ve Eğlenceli Şarkıların Prensi
Faruk K, şehir şehir partilerini
devam ettirmeyi düşünüyor.

Yılmaz Taner’den
‘Tanıdık’ single
En son çıkardığı 'Rivayet' teklisiyle müzik
listelerinde uzun süre üst sıralarda yer
alan genç şarkıcı Yılmaz Taner, yeni tek-
lisi 'Tanıdık'ı çıkardı. Sözü ve müziği Zeki
Güner'e ait şarkının düzenlemesi Gök-
han Holat imzası taşırken klip yönet-
menliği ise Murat Joker üstlendi. Mix ve
mastering'ini Özgürt Yurtoğlu'nun yap-
tığı 'Tanıdık' Moon Prodüksiyon ve
DMC işbirliğiyle çıktı. Yılmaz Taner'e
Miss&Mr Model Of Türkiye 2016 birin-
cisi Tomris Demiray'ın eşlik ettiği klip,
oldukça beğenildi. Kapak fotoğraflarını
ise Ali Babacanoğlu çekti.

Kışın tadını
çıkarıyorlar
Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve
Burak Özçivit geçtiğimiz aylarda
Karan adlı ilk çocuklarını kucağına
almıştı. Kış aylarına geçtiğimiz şu
günlerde Diriliş Osman dizisinde
başrol oynayan Burak Özçivit, Ins-
tagram hesabından eşiyle birlikte
çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Sıkı
sıkı giyinen ikilinin fotoğrafı beğeni
yağmuruna tutuldu. Özçivit'in fo-
toğrafın altına kalp emojisi koyması
dikkatlerden kaçmadı.

Genç rap’çi Veno, ‘Sıkıntı Yok’ tek-
lisi ile müzik sektörüne merhaba
diyor. Sözleri Veno'ya müziği Fan-
tom'a ait 'Sıkıntı Yok' parçası sektör-
deki diğer rapçilere de diss atıyor. 24
yaşındaki Veno, rap dünyasıyla ilgili
¨Rap müzik, ciddi bir kültür aslında
ve ülkemizde hak ettiği yerde değil

henüz. Veno, Latince’de toplarda-
mar demek. Müzikseverlerin ne is-
tediklerini biliyorum, ne istediğimi
de. Farklı projelerim ile rap kültü-
rünü tek bir damarda toplamak için
çalışacağım  ̈dedi. 'Sıkıntı Yok’, ILS
Vision etiketiyle tüm dijital plat-
formlardaki yerini aldı.

Veno var ‘Sıkıntı Yok’
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GÜNCEL 3

PeNdiK'Te kanalizas-
yonları ilaçlayan bele-
diye ekipleri rögarda

mermi buldu. İnceleme yapan olay
yeri ekipleri, kanalizasyondan
farklı kalibrelerde patlamamış 50
adet mermi çıkardı. Pendik'te, ka-

nalizasyonlarda temizlik ve ilaç-
lama yapan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'ne bağlı ekipler Velibaba
Mahallesi, Çalışkan Sokaktaki rö-
garda mermi buldu. İhbar üzerine
olay yerine polis ekipleri sevk
edildi. Polis ekipleri rögarın olduğu

sokağı şerit çekerek, kapattı. Olay
Yeri İnceleme ekipleri rögarda in-
celemede bulundu. Ekiplerin yap-
tığı çalışmada kanalizasyondan
farklı kalibrelerde patlamamış 50
adet mermi çıkarıldı. Ekipler ince-
lemek üzere mermilere el koydu. 

Kanalizasyondan mermi çıktı

K üçükçekmece Sefaköy'de özellikle iş çıkış saatlerinde
otobüs ve minibüslerde yoğunluk yaşanıyor. Bu du-
rumu fırsat bilen bazı minibüs şoförleri, minibüsleri

dolmasına rağmen kapılarını kapatmayarak yolcu alıyor. Ev-
lerine gitmeye çalışan vatandaşlar, minibüslerin kapısından
sarkarak yolculuk yapıyor. Vatandaşların tehlikeli yolculuğu
saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bazı minibüslerin ta-
mamen dolmasına rağmen, vatandaşların binmeye çalıştığı,
sürücülerin de buna müsaade ettiği görülüyor. Şoförler, va-
tandaşların dışarıya sarkmasına rağmen kapıları açık bir şe-
kilde yoluna devam ediyor.

Denetimler sıklaştırılmalı

Küçükçekmece'de yaşayan Oğuzhan Türkeş, "Bununla ilgili
denetimlerin sıklaştırılmasını istiyorum. Minibüsçüler çok
fevri ve agresifler bu konuda. Daha fazla yolcu alabilmek için
her şeyi riske ediyorlar ama burada insan hayatı söz konusu.
Bunu biraz daha denetlemeleri ve denetlemeleri sıklaştırıp ge-
nişletmeleri lazım" diye konuştu.

Dikkat çeken yazı

Öte yandan, yoğunluğun yaşandığı Küçükçekmece hatların-
dan birinde çalışan minibüsün arkasındaki 'üzerime gelmeyin
ben zaten dolmuşum' yazısı dikkat çekti. Küçükçekmece'de
14 Kasım Perşembe günü genç bir kız, kapısı açık şekilde iler-
leyen minibüsten düşerek yaralanmıştı. Kaza sonrası polis
denetim yaparak çok sayıda minibüse ceza kesmişti.

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

KeLLe KoLTUKTa
yoLCULUK Küçükçekmece'de minibüs şoförleri,

minibüslerinin dolmasına rağmen
kapıyı kapatmayarak 

merdivende yolcu götürüyor

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

Ortadoğu savaşı!
Esenyurt'ta aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki kişi Fas uyruklu iki kişiyi
demir sopa ile öldüresiye dövdü. O anlar kameralara yansırken, ifadeleri
alınan şüpheliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

OlAY, 30 Kasım günü
saat 15.00 sıralarında
Esenyurt Yenikent Mahal-

lesi 688 Sokak'ta meydana geldi. İd-
diaya göre Suriye uyruklu Abdullah
Abdullah Nasır ve Omar Muham-
med ile Fas uyruklu Barzem Abdel-
jalil  ve Bella Hammou Khalid
arasında bir gece önce henüz bilin-
meyen nedenle tartışma çıktı. Araya
giren komşuları tarafları ayırdı. 4 kişi
gündüz tekrar tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dön-
üştü. Evin içinde başlayan kavga so-
kağa taştı. Suriye uyruklu iki kişi
ellerindeki demir boru ile Fas uy-

ruklu iki kişiyi öldüresiye dövdükten
sonra kaçtı. Aldığı darbelerle ağır ya-
ralanan Barzem Abdeljalil komşu-
ları tarafından bir döşeğin üzerine
yatırılarak sağlık ekiplerinin gelmesi
beklendi. Kavgayı gören komşuların
haber vermesi üzerine olay yerine
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, aldığı darbelerle ağır
yaralanan Barzem Abdeljalil'i am-
bulansla hastaneye kaldırarak tedavi
altına aldı. Bella Hammou Khalid
ise ayakta tedavi edildi.

Kavga anı kameralarda

Yaşanan kavga anı güvenlik kame-

ralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde elinde demir boru
olan Suriye uyruklu Fadi, Fas uy-
ruklu Barzem'i darp ediyor. Kom-
şuları kavgayı ayırmaya çalışırken
diğer tarafta da iki kişinin kavga
ettiği görülüyor.

Suriyeliler yakalandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri kaçan Suriye uyruklu Ab-
dullah Abdullah Nasır ile Omar
Muhammed'i kısa sürede yaka-
ladı. İfadeleri alınan zanlılar sınır
dışı edilmek üzere İl Göç İdare-
si'ne teslim edildi. DHA

pitbull dehşeti

Cip alev alev yandı

Bakırköy'de belediyeye ait hayvan barınağına
kısırlaştırılmak üzere götürülen bir sokak
köpeğine görevlilerin ihmali sonucu pitbull cinsi
bir köpeğin saldırarak sağ ayağını parçaladı. Son
anda kurtarılan köpek, tedavi altına alındı

OlAY, Bakırköy,
Kartaltepe Ma-
hallesi’nde bulu-

nan belediyeye ait Sokak
hayvanları rehabilitasyon
Merkezi’nde meydana
geldi. İddiaya göre, görevli-
ler tarafından bulunan bir
sokak köpeği, kısırlaştırıl-
mak üzere Belediye Sokak
hayvanları rehabilitasyon
Merkezi’ne getirildi. Köpek,
buradaki görevliler tarafın-
dan görülürken, görevlilerin
bir anlık dalgınlığı sonucu
yasaya göre bakılması ve
beslenmesi yasak olduğu
için el konulan zincirle
bağlı pitbull cinsi köpekler-
den birinin yanından geçiri-
lirken saldırısına uğradı. 

Eski sağlığına 
kavuşamaz

Görevliler hiç beklemedik-
leri saldırı üzerine müda-
hale etmeye çalıştıysa da
tedavi için getirilen köpeğin
ön sağ bacağı zarar gördü,
patileri tamamen parça-
landı. Yaralı olarak kurtarı-
lan köpek Bakırköy
Belediyesi’ne ait araçla İs-
tanbul Üniversitesi Cerrah-
paşa Veteriner
Fakültesi’nrin Avcılar Kam-
pusü’ndeki hayvan hasta-
nesi’ne götürüldü.  tedavi
altına alınan köpeğin parça-
lanan patisindeki kanama
durduruldu. Köpeğin eski
sağlığına kavuşmasının im-
kansız olduğu ifade edildi.

AtAŞEhİr'DE or-
manlık alanda
bir cip alev alev

yandı. Cipteki yangının
ağaçlara sıçramaması olası
bir orman yangınının önledi.
Yangın, saat 05.00 sırala-
rında Ataşehir Ferhatpaşa
Mevkiindeki ormanlık alan-
daki cipte çıktı. Offroad
araçlarının kullandığı güzer-
gahta ormanlık alanda terk
edilmiş halde bulunduğu
öğrenilen cip henüz bilinme-
yen bir nedenle yanmaya

başladı. Yolun bozuk ve en-
gebeli olması sebebiyle it-
faiye ekipleri olay yerine
ulaşmakta güçlük çekti.
Alev Alev yanan cip kullanı-
lamaz hale geldi. Orman İt-
faiyesi'nden talep edilen
destek üzerine, olay yerine
ulaşan ekipler yanan cipe
müdahale etti. Yangının
ağaçlara sıçramaması olası
bir orman yangınının önledi.
Çıkan yangında ölen yada
yaralanan olmazken olayla
ilgili soruşturma sürüyor.

Uyuşturucu tacirlerine

operasyon
BeYliKdüzü'Nde araçtan uyuşturucu
madde satışı yapan şüphelileri takibe
alan polis ekipleri, durdurdukları araçta

2 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, yaptıkları üst
aramasında 11,6 gram
skunk, 24 uyuşturucu hap
ve bin 400 lira para ele ge-
çirdi. Beylikdüzü, Adnan
Kahveci Mahallesi'nde
araçtan uyuşturucu
madde satıldığı ihbarı
alan Beylikdüzü İlçe Em-
niyet Müdürlüğü ekipleri
çalışma başlattı. Aracı tes-
pit eden ekipler 22 Kasım
akşamı 21.30 sıralarında
Adnan Kahveci Mahallesi
Osmanlı Caddesi’nde
aracın önünü keserek durdurdu. Araç içerisindeki
Danyal T.(30) ve Şafak D.(36) araçtan indirilerek,
polis ekipleri tarafından üzerleri arandı. Ekipler,
yaptıkları üst aramasında 11,6 gram skunk, 24
uyuşturucu hap ve bin 400 lira ele geçirdi. Emni-
yetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
şüphelilerden Danyal T. çıkarıldığı
mahkemede serbest bırakılırken, Şafak D.
tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Az daha öleceklerdi
ARNAVUTKÖY'de iki kişi etkili olan lo-
dosta Karaburun Sahili'nde fotoğraf
çekilmek istedi. Kıyıya vuran dev dalga-

ların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler gü-
venlik kameralarına yansıdı.Görüntüler geçen
Cuma günü Arnavutköy, Karaburun Sahili'nde
kaydedildi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve
lodosta iki motokurye uyarılara aldırış etmeden
sahil boyuna indi. İki kişi metrelerce yükseklikte
dalgaların dövdüğü sahilde video ve fotoğraf çek-
mek istedi. Motokuryelerden biri kaskındaki ka-
merayı taşların arasına düşürdü. Canlarını
tehlikeye atan iki kişi dev dalgalara aldırış etmeden
düşen kamerayı aramaya çalıştı. Canlarını tehli-
keye atan kişiler güvenlik kameralarına yansıdı. 

Torbacılara ani baskın
Çekmeköy'de otomobille uyuşturucu satan
iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan
üst aramasında uyuşturucu madde bulundu.

Çekmeköy, otomobille uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı
alan polis ekipleri 22 Kasım’da takibe aldıkları aracı
Cumhuriyet Mahallesinde durdurdu. Çekmeköy İlçe
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri araçta bulu-

nan Sidar D. (22) ile Sercan K. ( 25 )
isimli şüphelileri araçtan indirerek üst
araması yaptı. Polisin yaptığı üst arama-
sında Sidar D.’nin üzerinde 26.18 gram
skunk bulunurken, Sercan K.’nın üzerinde
2.03 gram skunk ele geçirildi. Yakalanan
iki şüpheli gözaltına alındı.  Soruşturmayı
derinleştiren ekipler, şüphelilerin uyuştu-
rucu maddeyi sakladıkları Sancaktepe,
Çamlık Mahallesi’ndeki bir arsada park
halinde olan otomobilde arama yaptı. 
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ZEYNEP VURAL

4

D eğişmeyen tek şey “değişim” ise,
Yenilgiler içinden çıkacak,
Bir gün mutlaka yengi

Zafer türkülerinin eşliğinde
Şafak sökecek,
Tanyeri ağardığında
Tavında vurmak gerek 
Demire örsü
Tohum,
Toprak ve nem barıştığında
Yeşermeye durur
Üzerindeki sert kuru kabuğu çatlatarak
Dün bir kargo geldi kanala. İçinde 10 adet

şiir kitabı.
Kitabın birini de adıma imzalayıp gönder-

miş Armağan Barışgül.
Kitaptaki şiirler genelde 12 Eylülün hemen

sonrasında yazılmış, duygu yüklü şiirler.
Bu kitabı okurken 12 Eylül yıllarına gö-

türdü beni duygularım.
Adana’da öğretmenlik yaptığım yıllar.

TÖB-DER yönetim kurulunda görev yaptığım
günlerde Adana’ya 20 km uzaklıkta Geçitli
köyünde öğretmenim. Lokman Hekim’in
ölümsüzlük iksirini aradığı meşhur Misis köp-
rüsünün öte yanı da yeni adıyla Yakapınar.
Branş öğretmeni olmadığı için buradaki orta-
okulda Beden Eğitimi derslerine giriyorum.

Doğu ve Güneydoğu illerinden hayli göç
almış bu beldede bir dolu Kürt çocuğu var ve
okulda tüm çocuklardan farklı, yaşı ve fiziği
arkadaşlarından büyük Malatya’dan kaçıp
gelmiş bir çocuk. Daha doğrusu çocuk ruhlu
bir delikanlı, Adı Abuzer.

Ailesi okula göndermediği için bir cesaret
kaçıp buralara kadar gelmiş, bir çiftlikte hem
çalışıp, hem okula devam eden Abuzer’in kulak-
ları ağır işitiyor, iletişim kurmakta zorlanıyor.

Bu yalnız, bu çaresiz, bu
ürkek çocuk bir gün teneffüste yanıma gelip,
benden okumak için kitap istedi. O günden
sonra her fırsatta yanıma gelip konuşmaya
çalışan, bilgiye aç, öğrenme sevdalısı Abu-
zer’e kitap yetiştiremez olmuştum. Benden
felsefi kitaplar istemeye başladığında Harun
Karadeniz’in kitapları benzeri, yaşına ve eği-
timine uygun kitaplar getiriyordum.

Yine bir gün okulda yanıma gelip “hocam
bana Felsefenin Temel İlkeleri’ni getirebilir
misiniz” demez mi! Ne kadar, henüz erken
olduğunu söylesem de çok ısrar etti ve 15 ya-
şında bir genç olarak felsefeyle tanışmış oldu. 

Abuzer ortaokulu bitirince ona Adana’da

iş bulduk, bir yandan çalışıyor bir yandan da
Akşam Ticaret Lisesine devam ediyordu.
Müthiş inançlı, dürüst, çalışkan biriydi. Bir
yandan da kulağını tedavi ettirmeye çalıştığı-
mız Abuzer artık siyasi çalışmalara da katı-
lan bir genç olmuştu.

Benim Abuzer’le ilişkim gözaltına alınıp
sonra cezaevine girene kadar aralıksız sürdü.

Bir gün Abuzer’i çok katlı mağazalardan
birine götürüp taksitle üzerine elbise almış-
tık. Ardından da benim sıkıntılı mahpusluk
günleri. 

Daha sonra öğrendim ki, Abuzer de zor
günler geçirmiş. Simit satmış, ayakkabı bo-
yacılığı, garsonluk yapmış ama gururunu sat-
mamış. En önemlisi de bana mahcup
olmamak için o kadar sıkıntı içinde o mağa-
zanın taksitlerini eksiksiz ödemiş.

Malatya cezaevinden tahliye olduktan
sonra uzunca bir zaman haber alamadığım
Abuzer bu arada ismini de değiştirmiş, önce
Malatya’ya, ardından Trakya’ya gitmiş.

Bu arada siyasi düşüncelerinden ödün ver-
meden politik mücadelesini sürdüren benim
inançlı, dürüst, çalışkan öğrencim Abuzer,
Armağan Barışgül adıyla ne güzel işler yap-
mış.

O şimdi eşiyle birlikte bir fabrikada işçi,
üç tane güzel çocuğu var.

O dönem şiirlerini bir kitapta toplamış, 
bir tane de bana imzalayıp göndermiş.

Güneş düştü denize!
Yeniden doğacak denizden
Bir daha kopacak kızıl kıyamet
Nasırlı ellerinden yeni hayat fışkıracak
Sevgili Armağan, tüm yokluklara, yoksun-

luklara, baskılara karşın dirençli kişilğin,
onurlu duruşun ve yılmaz savaşçılığınla 
dimdik ayakta durdun. 

İyi ki sana rastlamışım, iyi ki senin 
öğretmenin olmuşum.

O kadar azaldı ki senin gibi inançlı 
insanlar.

Gözlerinden öpüyorum.

Güneş düştü denize

B üyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Büyükşehir Belediye Meclis Üye-
leri, İmar Komisyonu Üyeleri ile birlikte,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik
Daire Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi İmar Komisyonu’nda Tepecik, Celaliye,
Kamiloba, Kumburgaz ve Güzelce’nin imar plan-
ları için çalışma başlattı. İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Meclisi’nin bir an önce Tepecik, Celaliye,
Kumburgaz, Kamiloba ve Güzelce’nin imar plan-
larını onaylanması gerektiğini belirten Başkan
Akgün; “Sahildeki yüksek katlı blokların kentsel
dönüşüme tabii tutularak yenilerinin yapılması
için bitmiş olan bölge planlarını onaylayarak Bü-
yükçekmece Belediye Meclisine teslim etmek zo-
rundadır. Biz halk için varız, vatandaşın can ve
mal güvenliğini düşünmek zorundayız. Görevimiz
de budur. Bu işin partisi olmaz. Deprem kapıda
geliyor binaları yıkıp yapacağız. Vuku bulacak
büyük depremde nasıl ki Celaliye, Kamiloba,
Kumburgaz sahilleri zarar görecekse, Tepecik’in
de özellikle merkezi zarar görecektir. Biz gidip Bü-
yükşehir’in kapısında yatacağız. Bakın bu planları
yapmazsanız vatandaşlar binalarını yıkıp yerine
yeni bina yapamazlar, bu planları yapacaksınız ki
vatandaş ölümden kurtulsunlar diyeceğiz” dedi.

10 katlı bina istemiyoruz

Başkan Akgün sözlerini şöyle sürdürdü; “Kumbur-
gaz sahilindeki vatandaşımızın canının kurtarılması
için, Tepecik ve Türkoba’daki vatandaşlarımızın can
ve mal güvenliğin sağlanabilmesi, Pınarkent’te yaşa-
yan vatandaşımızın önünün açılması için hiç bekle-
meye gerek yok. Büyükçekmece Belediye Meclisi,
hiçbir şekilde 10-20 katlı bina istemiyor. Arazimizin
yapısı belli. Ortalama 4 kat, yüzde yüzü bahçeli
nizam bir yapılaşma. Yatay yapılaşmayla ilgili yap-
mış olduğumuz imar planlarımızın devreye girerek
halkın önünün açılmasını istiyorum.”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kentsel dönüşüm için oldukça kararlı bir tavır sergileyeceklerini söyledi. Akgün,
“Büyükçekmece Belediye Meclisi’nden seçilmiş Büyükşehir’deki meclis üyesi arkadaşlarımız ve plan müdürlüğümüzle beraber 
Büyükşehir’in kapısında kamp kuracağız. Bu planlarımızı en kısa zamanda devreye sokmadan oradan ayrılmayacağız” dedi Silivri engel

tanımadı

Sultangazi'den
Ağrı'ya ziyaret

Silivri Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi,
3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde
Silivrilileri farkındalık yürüyüşünde buluş-

turdu. “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” mesajı ile
bir araya gelen vatandaşlar eski festival alanından
Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Grup, yürüyüş bo-
yunca “Engel olma destek ol”, “Sanatta sporda engel
tanımayız”, “En büyük engel sevgisizliktir” yazılı dö-
vizler taşıdı. Farkındalık oluşturmak ve özel bireylerin
yaşam şartlarının iyileştirilmesi yönündeki çalışmalara
destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüşe, özel
çocuklar ve aileleri de katılım sağladı.

Birlikte olmak mutlu etti

Başkan Yardımcısı Sarısaltıkoğlu, bir arada olmaktan
mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Silivri Belediye
Başkanımız Volkan Yılmaz’ın sevgi ve selamlarını ileti-
yorum. Aramızdaki duvarları tamamen kaldırmak
lazım. Biz tüm kardeşlerimizle birlikte vakit geçiriyo-
ruz. Onları ve ailelerini çok daha iyi anlıyorum. Bizim
de kurumsal olarak yapmamız gereken daha fazla şey
var. Birlikte olmaktan ve beraber vakit geçirmekten çok
mutluyuz. Hepinize bu farkındalık yürüyüşümüze ka-
tılımınız için teşekkür ederim.” dedi. MHP İlçe Baş-
kanı Zafer Yalçın, Belediye Meclis Üyeleri, Silivri Kent
Konseyi Engelsiz Meclisi Üyeleri ve özel bireyler ile ai-
leleri yürüyüşe katıldı. Toplu fotoğraf çektirilmesinin
ardından etkinlik sona erdi. MEHMET ALİ ÇATAL

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrah-
man Dursun, Ağrı'ya ziyaret gerçekleştirdi.
Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Savcı Sa-

yan'ı makamında ziyaret eden Başkan Dursun, cami
açılışına da katıldı. Abdurrahman Dursun, AK Parti
İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi Ağrılı-
lar Derneği Başkanı ve Meclis Üyesi Umut Öztürk ile
beraberindeki heyet hafta sonu Ağrı'ya ziyaret gerçek-
leştirdi. Başkan Dursun ve beraberindeki heyet ilk ola-
rak Ağrı Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret
etti. Heyetin ikinci durağı ise Ağrı Belediyesi oldu. Be-
lediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret eden
Başkan Dursun, "Ağrı'daki başarılı çalışmalarıyla göz
dolduran kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Savcı
Sayan'ı makamında ziyaret ettik. İlgi ve alakası için de-
ğerli başkanımıza şükranlarımızı sunarız'' dedi.

IBB KAPISINDA
KAMP KURACAGIZ

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Kentsel dönüşüm için ellerinden
geleni yapacaklarını da kaydeden
Akgün, “Büyükçekmece Belediye
Meclisi’nden seçilmiş Büyükşe-
hir’deki meclis üyesi arkadaşlarımız
ve plan müdürlüğümüzle beraber
Büyükşehir’in kapısında kamp ku-
racağız. Hiçbir şekilde bu planları-
mızı almadan, bu planlarımızı en
kısa zamanda devreye sokmadan
oradan ayrılmayacağız. O parti, bu

parti beni ilgilendirmez. Hepimizin
aklı var üç gün sonra Silivri önün-
deki Marmara çanağında deprem
vuku bulacağı zaman ilk zarar gö-
recek yerler benim anlattığım yerler.
Biz kimseden rant sağlayıcı plan is-
temeyiz. Onlar verseler de almayız.
İstanbul’un batısında nefes alan bir
şehir olarak burayı gelecek nesillere
emanet olarak bırakacağız” 
ifadelerini kullandı.

Planlar hayata geçecek

Bağcılar’da yüzler güldü
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Engelliler Şurası’nda sanat, iş, medya ve spor dünyasının önde gelen isimleri engellilerle bir araya geldi

Bağcılar Belediyesi Feyzul-
lah Kıyıklık Engelliler Sarayı,
önemli bir etkinliğe ev sahipliği

yaptı. Bağcılar Belediyesi tarafından 3
Aralık Dünya Engelliler Günü kapsa-
mında gerçekleştirilen 19. Engelliler Şu-
rası’nda sanat, iş, medya ve spor
dünyasının tanınmış isimleri engellilerle
bir araya geldi. Programın ev sahipliğini
yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lok-

man Çağırıcı, misafirleriyle birlikte en-
gellilerin eğitim gördüğü atölyeleri
gezdi. Engelliler Sarayı’na ilk kez gelen
tanınmış isimler, önce paralimpik spor
salonunda uluslararası platformlarda
şampiyonlukları bulunan milli sporcu-
ları ziyaret etti. Bu sırada Başkan Çağı-
rıcı ve ünlü isimler milli sporcularla
birlikte boccia oynadı. Davetliler daha
sonra tekstil, mantar üretim, ahşap bo-

yama ve resim atölyesinde derse girip
kursiyerlerin çalışmalarını izledi. Ke-
keme sınıfına da uğrayan ünlü simalar,
burada tanıştıkları 12 yaşındaki Melodi
Çakır’la bir süre sohbet etti. Türkiye’nin
önde gelen haber spikerlerinden Meh-
met Aydın, Hülya Yürekli Seloni ve
Hilal Ergenekon, seri ve düzgün bir şe-
kilde konuşan Melodi’ye hayran kaldı.
Tecrübeli spikerlerle fotoğraf çekilen

Melodi, kendisine yapılan sunuculuk
teklifine ise “Düşünürüm” cevabını
verdi.

Şarkılarla eğlendiler

Programın yapıldığı salona çıkan ünlü
isimler, Kafkas ekibinin folklor gösteri-
siyle karşılandı. Sahneye çıkan eski
manken-şarkıcı Tuğba Özay ve Devran
İskender, engellilerle birlikte şarkılar söy-
ledi. Müziğe kendini kaptıran engelli
gençler, bol bol dans ederek keyifli daki-
kalar geçirdi.

Sunum da yapıldı

Öte yandan eğitimcilerin de katıldığı şu-
rada otizmlilere yönelik toplumdaki
yanlış algıyı yıkmak amacıyla iki oturum
düzenlendi. Medipol Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Dr. Hatice Şengül Erdem
“Otizm Spektrum Olan Bireylerde Yaz
Okulu Örneği” ve uzman fizyoterapist
Ahmet Süleymanoğlu da “Otizmli ço-
cuklarda beslenme” konularıyla ilgili
sunum yaptı. Programa Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti
İlçe Başkanı İsmet Öztürk, işadamı Tur-
gay Kıran, Furkan Albayrak ve Faruk
Özdemir ve engelli aileleri de katıldı.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Silivrililer, engelli bireylerin yaşamlarına
dikkat çekmek için “Hayatı Paylaşmak
İçin Engel Yok” sloganı ile yürüdü

Hasan
Akgün
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S on kırk yılda neler değişti.
Neden son kırk yıl?
Hem küresel ve bölgesel hem de ülkemiz 

ekonomik, politik, askeri ve sosyal ilişkiler yaşamı 
etkiledi.

İçinde bulunduğumuz ekonomik sistem içinde ken-
dine muhalif güçler ile inşa sürecindeki ülkelerin varlığı
nedeniyle uygulamada değişikliklere gitti.

Neyin nesidir bu sistem?
İktidar ve güç, kapitalizmin mali sermayesi ve tekel-

ciler tarafından belirlenmekte.
Kapitalizm günün teknolojik ve sanayi gelişimini ya-

nına yedekleyerek insana yani topluma odaklı gelişim
değil kendine odaklı hep ben diyen kar hırsı bürümüş
zihniyet.

Çıkarları için insan ve doğanın hiçbir önemi yok.
Gerektiğinde savaşlar çıkarıp yüzler, binler hatta

milyonlarca insan öldürülüp sakat bırakır.
Doğal ve yer altı kaynakları için ağaçlar kesilip

orman katledilirken akarsular kirletilip doğanın
içine edildi.

İnsanları işsiz bırakarak açlıkla ekonomik köle ha-
line getirildi.

Özellikle ülkemizde 12 Eylül 1980 Askeri Faşist
Darbesi bu dönemin başlangıcı olurken, sistem içinde
ise İngiltere de M. Teacher, ABD de R. Reagan'ın yöne-
time geçmesiyle yeni muhafazakarlar sisteme hakim ol-
maya başladı; ekonomide Milton Friedman
başkanlığında monetarist bir politika ortaya konuldu.

Soğuk Savaş çılgınlığı hat safhaya vardı.
Başta kendi ülkesi olmak üzere sisteme bağlı ülke-

lerde gümrük muafiyetleri yasası çıkartarak ihracat ve
ithalatı kolaylaştırdı.

Kamu kurumlarını özelleştirmeye açıldı.
Çalışanların sendikal örgütlenmesini kısıtladı.
Kamu veya özelde aynı işyerinde taşeron çalışmasına

izin verildi.
Gelişmekte olan ülkelerde askeri darbelerle kendile-

rine yakın gruplar başa geçirildi.
Bu ülkelerde sendikal ve demokratik haklar yasakla-

nıp insanlık ayaklar altında çiğnendi.
Toplum 'sessiz filmin sessiz seyircisi' haline alırken,

iktidar kendine özgü parti, dernek ve yalaka/dönme ay-
dınlar yarattı.

Kapitalist emperyalizmin "eşitsiz gelişim yasası" kü-
remiz içinde en ücra yere kadar yayıldı.

Kalkınıyoruz, büyüyoruz tantanaları aslında birileri-
nin daha fazla zengin olurken çoğunluk daha fazla aç
ve yoksullaşmaya doğru hızla yol almakta.

Alın teriyle çalışan değil gayri meşru yollarla kara
para zenginleri devlet eliyle sanayici ve tüccar yapıldı.

Toplum ve onun önderleri, aydınlar, demokratlar ve
sosyalistler işsizlik, sürgün, gözaltı, işkence, cezaevleri,
idam, ölüm ve baskı şiddetle terbiye edilmeye çalışıldı.

Kişisel çıkar peşinde olanlar korkaklar, pısırıklar ve
asalaklar döndü, "dönek" ve "düşkün" oldu.

1980 lerin sonunda Soğuk Savaşın yendiği 'inşa sü-
recindeki ülkeler' oldu. Bu ülkelerde hızla geriye dönüş
başladı.

1990 larda yaşanan ekonomik bunalım özellikle
ABD de özelleştirmeler durdurulup devlet korumacılığı
başladı, dış alımda sınırlamalar getirilip ülkesindeki
üretici korunmaya alındı. Fakat diğer ülkelerin koru-
macılık yapmasına karşı çıktı.

Soğuk Savaş döneminde şeytanla bile ittifak yapa-
rım diyen zihniyet inşa sürecindeki ülkelerin iktidarları-
nın yıkılmasıyla ittifak edip destek verdikleri kendine
karşı cephe açtı. Dün silahlandırıp destekledikleri kişi-
ler bugün namlularını kendine doğrultu. 

Dün özelleştirme ve gümrük muafiyetleri yasalarını
destekleyenler bugün yaşanan küresel krizin etkileri ne-
deniyle zarar ve iflas eden kurumları kamulaştırdı, yerli
üreticileri korumak amacıyla dış alımı sınırladı.

Ülkemizde özelleştirme hızlanırken çalışanların sos-
yal güvenlik ve sendikal örgütlenmesi engellemekte.

Sanayici küçük üretici dış alımlar nedeniyle üretim
yapamaz hale geldi. Devleti yönetenler dertlerini anla-
tan üreticilere kulaklarını tıkamakta.

12 Eylül 1980 de yapılan cezaevi ve adliyeler yeter-
siz kalıp yeni adliye ve cezaevleri yapılmakta.

Dün devletin ve iktidarın muhalifleri izlenip dinlenir-
ken, bugün ise vatandaşların tümü gözetlenip dinlen-
mekte.

Kitap ve dergiler basıldıktan sonra yasaklanırken,
günümüzde yazım aşamasındaki kitap ve yazılar 
yasaklanmakta.

Askeri vesayet altında tutulan toplum, günümüzde
"tek adam", "tek düşünce" baskısı altında
susturulmakta.  

Dün tarımda kendine yeten ülkeyken bugün dış alım
yapan oldu.

Dün 40 milyon vatandaşın 3 milyonu sendikalıyken
bugün 82 milyonun 2 milyonu sendikalı.

12 Eylül 1980 zihniyeti muhalefete ve eleştiriye ta-
hammülü yoktu, bugünde devleti yönetenler muhalefet
ve eleştiriye tahammülü yok.

İktidar ve güçlüye yaranan tatlı su balıkları her
zaman olduğu gibi bugünde var çıkarları için dönenler
ve düşkünler çoğalmakta.

Dün insani değerlerimizi birlikte koruduğumuz dost
bildiklerimiz bugün kişisel çıkarları için ortak değerleri-
mizi ayaklar altına alıp çiğnemekte.

Evet, dünden bugüne doğa ve toplum değerleri hızla
erozyona uğramakta, ne yapalım ki değişim doğanın
yasası, peki kaderimize boyun mu eğelim?

Not: Kaderine boyun eğmeyen Trakyalı "Spartakus"
ün Kırklareli' li olduğunu biliyor musunuz?

Pir Sultan Abdal Sivas meydanında asılmaya gider-
ken vali tarafından vatandaşların taş atması istenmiş
bir dostu canı yanmasın diye gül attığını biliyor 
musunuz?

Değişenler ve 
değişmeyenler

UFUK ÇOBAN

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Tür-
kiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Chris-

tian Berger’in davetlisi olarak Ankara’daydı. AB
üyesi toplam 27 ülkenin büyükelçileriyle bir araya
gelen İmamoğlu’na, İBB Genel Sekreter Yardımcı-
ları Şengül Altan Arslan ve Orhan Demir ile Baş-
kan Danışmanı Murat Ongun eşlik etti. Toplantıda
ilk konuşmayı, “ev sahibi” sıfatıyla Berger yaptı.
Berger’in ardından söz alan İmamoğlu, büyükelçi-
lerle, çeşitli Avrupa şehirlerine yaptığı iş seyahat-
lerle ilgili bilgiler paylaştı. İmamoğlu, AB ülkeleri ile
yapılacak olası iş birliklerine, İstanbul’u bekleyen
büyük deprem üzerinden örnek verdi. 

Deprem konusunda işbirliği çağrısı

İmamoğlu şunları söyledi; “Dün, bugün bir dep-
rem toplantımız, çalıştayımız var. Avrupa’dan ve
dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının kat-
kılarıyla depremle ilgili toplantı yapıyoruz. Ne
yazık ki bazı veriler, gerçekten çok çarpıcı. Hazırlık-
sız bir depremi yaşadığımız taktirde, İstanbul’un
büyük bir ekonomik zarara uğrayacağı, 150 milyar
doların üzerinde bir zararla ölçülebileceği konu-
sunda uzman tespitleri var. Ne yazık ki 20 yıllık sü-
reçte, olumsuz birtakım hamleler ya da bu sürecin
yeterince dikkate alınmamasından ötürü, boşa geç-
miş süreci bizim çok hızlı kapatmamız lazım. Dep-
remle ilgili bilim insanlarının yaptığı bir çalışmayı,
şöyle ifade edeyim: Depremden önce alınmayan 1
Liralık maliyetin, depremden sonra 10 Liralık za-
rara kadar büyüyebileceği konusunda bir taktirleri
var. O bakımdan, bence böyle büyük bir ekonomik
sürecin ya da zararın, aynı şekilde Avrupa’ya da
zararı olacağı, yani dünyada her afetin, çevre ülke-
leri de derinden etkileyebileceği hususundan hare-
ketle şunu söyleyebilirim: Evet, bu konuda dahil,
Avrupa’yla iş birliği yapmak, teknolojileri konuş-
mak, hatta bu konuda yatırımı desteklemekle ilgili
süreçleri başlatmak arzusundayız. AB ile ülkemizin

sıcak temaslarına dönük adımlar atabiliriz.”

İstanbul çok beğeniliyor

İstanbul'un Avrupa'da beğenilen bir ülke olduğunu
da anlatan İmamoğlu, “Kültür, sanat, müzik, çok
renklilik… İstanbul’un farklı yapısının Avrupa tara-
fından beğenildiğini biliyoruz. Avrupa’nın en
önemli, en büyük şehirlerinden birinin İstanbul ol-
duğunun farkındayız. Hatta bir iddiayla şunu söy-
lemek isterim ki; Avrupa’nın doğusunun merkezi
İstanbul’dur. Bu özelliğiyle beraber çok değerli bu-
luşmalar planlayabiliriz. İstanbul’un güvenli bir
merkez olduğunu, İstanbul’un demokrasi konu-
sunda attığı cesur adımların karşılık bulması nok-
tasında çok etkin buluşmalar tasarlayabiliriz.
Kültür, sanat ve müzikle desteklenen bu buluşma-
lar, aynı zamanda toplumların birbirleriyle kaynaş-
masına, daha sıcak ilişkilerin kurulmasına da sebep
olacaktır. O yönüyle hiçbir hususu aksatmadan ve
ıskalamadan, çok sıcak ve iyi ilişkileri AB üyesi ül-
kelerle İstanbul’da başarabiliriz diye düşünüyo-
rum” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Christian Berger’in davetlisi olarak 27 ülkenin büyükelçileriyle bir araya geldi.
“1963’te AB ile imzaladığımız sürecin 57. yılındayız” diyen İmamoğlu, “O gün

doğan bir insan, benden 8 yaş büyük olurdu. Bu süreç, çok uzamıştır ve bir insan
ömrü kadar bir zaman dilimine doğru yaklaşmakta” şeklinde yorumda bulundu

AB’YE
SITEM ETTI

iMZALARIN
ÜZERiNDEN
57 YIL GEÇTi

“1963’te AB ile imzaladığımız
sürecin 57. yılındayız” diyen
İmamoğlu, konuya ilginç bir açı-
dan yaklaştı. İmamoğlu, “O gün
doğan bir insan, benden 8 yaş
büyük olurdu. Bu süreç, çok
uzamıştır ve bir insan ömrü
kadar bir zaman dilimine doğru
yaklaşmakta” dedi. Büyükelçi-
lere, “Türkiye’yi en yakın tanı-
yan, gören, ülkelerimiz adına
ülkemizde görev yapan insan-
larsınız” şeklinde seslenen İma-
moğlu, “Sizler, ülkelerinizin birer
büyükelçilerisiniz. Bizim için çok
değerlisiniz. Ama burada görev
yapan her büyükelçinin aslında
Türkiye’miz için de fahri elçiler
olduğunu düşünüyorum. Bu ko-
nuda göreviniz bittiğinde iyi duy-
gularla bu ülkeden ayrılmanızı
isteriz. Artık bu ilişkinin daha
fazla yaşlanmaması
adına sizlerin de özel
bir ilgi ile Türkiye-AB
ilişkileri üzerine yak-
laşmanızı ve önemse-
menizi çok arzu
ediyorum. AB, Tür-
kiye’nin bir parçasıdır.
Türkiye de AB’nin bir

parçasıdır. AB’nin doğusundaki
en önemli merkezin Türkiye ol-
duğunu hatırlatmak isterim. İna-
nıyorum ki; bunu her yerde
söylüyoruz, İstanbul’da atılacak
güzel adımlar, iyi başlangıçlar,
kısa zamanda Türkiye’ye yayılır.
Bu başlangıç, pozitif ortam, po-
pülizmden uzak, demokrasi
inancı tam süreç, göreceksiniz
tümüyle Ortadoğu’ya da etki ya-
ratacaktır. Bu süreç, aynı za-
manda Avrupa’yı, dolayısıyla
dünyayı da etkileyecektir. Bu sü-
rece ilgi duymaya, etkin rol al-
maya ve bizlerle beraber
sürdürülebilir ilişkiler kurmaya
sizleri davet ediyorum” diye ko-
nuştu. İmamoğlu, büyükelçilerle
buluşmanın ardından, AB Dele-
gasyonu Alt Çalışma Ekipleri ile
de bir toplantı gerçekleştirdi. 

AB ve Türkiye 
birbirinin parçasıdır

Şoförler anlattı
iETT dinledi

İETT yöneticileri ile Özel Halk Otobüsünde çalışan şoförlerin ilk buluşması, İETT Kağıthane
Garajında yapıldı. Toplantıya katılan 100 şoför dertlerini anlattı, İETT yöneticileri not tuttu

İstanbulluların toplu ta-
şıma konusunda en fazla şi-
kâyet ettiği konuların başında

Özel Halk Otobüsleri geliyor. Araçların
kalitesinden temizliğine, şoförlerin giyim
kuşamından tavırlarına dek pek çok şi-
kayet alan Özel Halk Otobüsleri
(ÖHÖ)konusunda İETT kolları sıvadı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, ön-
celikli olarak şikayete konu sorunları ilk
ağızdan dinlemek üzere, şoförlerle top-
lantılar düzenleme kararı alındı. Bu kap-
samda düzenlenen toplantıların
birincisi İETT Kağıthane Tesisleri’nde
yapıldı. Konferans salonunda bir araya
gelen İETT yöneticileri ile 100 ÖHO
şoförü karşılıklı görüş alış verişinde bu-
lundu. İETT Ulaşım Daire Başkanı
Erol Ayartepe’nin açılış konuşmasıyla
başlayan toplantıda şoförler tek tek
mikrofon alarak görüşlerini dile getirdi.

Talepler değerlendirildi

Şoförlerin öncelikli şikayetleri ise ken-

dilerine ait olmayan kartları kullanan
yolculara yönelik oldu. “Bilinçli ola-
rak başkasına ait kartın kullanımında,
kartın iptal edilmesinin kolay bir yolu
bulunmalı, vatandaşla şoför karşı
karşıya gelmemeli” talebi öne çıkan
konular arasındaydı. 
Özel Halk Otobüsü şoförleri, hazırla-
nacak tanıtım filmleri ile yolcuların
daha fazla bilinçlenmesinin sağlan-
ması gerektiğini söylediler. Bir şoför,
“Orta kapının önündeki koltuktan
kalkıp ön kapıdan inmek isteyen yol-
cularımız oluyor, iniş binişleri zorlaş-
tırdığı için orta kapıdan inmesini rica
ediyoruz ama yolcu yine de önden
inmek için ısrar edebiliyor” serzeni-
şinde bulundu.

Kanıt isteniyor

Şoförlerin en çok dile getirdiği konu-
lardan biri de vatandaşların birçok
zaman Alo 153 Hattına haksız şika-
yet yaptığı ile ilgiliydi. Şikayet sonucu
kendilerine yazılan cezaların çoklu-

ğundan yakınan şoförler, şikayetlerde
fotoğraf veya video gibi kanıt isten-
mesi gerektiğini söyledi. Bir başka
şoför de “Korna çalıp duraktan ayrıl-
mamı isteyen minibüs şoförü, yolcu-
lar otobüse binerken, gözümün
önünde Alo 153’ü arayarak beni şika-
yet edebiliyor” şeklinde konuştu.

Adımlar netleşecek

İki saati aşkın süren toplantıda şoför-
lere isimlerini yazmayacakları birer
anket formu verildi. Toplantılarda
sözü edilen talepler ile anketteki ay-
rıntılı sorulara verilecek yanıtlar der-
lenerek bir rapor haline getirilecek.
İETT bu rapor doğrultusunda Özel
Halk Otobüslerinin iyileştirilmesi ko-
nusunda atılacak adımları netleştire-
cek. Şoförlerle buluşma toplantıları
düzenli aralıklarla tekrarlanarak, tüm
Özel Halk Otobüsü şoförlerinin so-
runlarını anlatmasına ve vatandaşla-
rın taleplerinin iletilmesine fırsat
sunulacak. SAVAŞ ATAK

İstanbul Büyükşehir Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından hayata geçirilen İstan-
bul Deprem Çalıştayı’nın ilk gününde

“Dayanıklı Kentleşme” oturumu yapıldı. İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Dr. İbrahim Orhan Demir mo-
deratörlüğünde gerçekleşen oturumda, İstanbul’un
afetlere karşı dirençlerinin arttırılması konusu değer-
lendirildi. İBB iştiraklerinden İGDAŞ ve Metro İs-
tanbul’dan da katılımcıların olduğu oturumda,
kurumların afet hazırlıkları görüşüldü. Afet esna-
sında doğalgaz güvenliği konusunda sunum gerçek-
leştiren İGDAŞ İç Tesisat Müdürü Nusret Alkan,
İstanbul gibi deprem olasılığı yüksek bir kentte gaz
dağıtım işini yaparken bu riskleri minimize etmek
için çeşitli faaliyetler sürdürdüklerini ifade etti.

Deprem olmadan önce müdahale

İGDAŞ’ın deprem erken uyarı sistemine sahip oldu-
ğunu belirten Alkan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesinden alınan verilerle deprem olmadan
5 ila 10 saniye öncesinde erken uyarı sisteminin dev-
reye gireceğini, bu sayede İstanbul genelindeki 450
bin 251 vananın anında kapatılabileceğini ifade etti.
Depremden hemen sonra, deprem hasar haritaları-
nın oluşturulacağı bilgisini paylaşan Alkan şöyle
devam etti: “Acil ekiplerimiz, bu hasar haritaların-
dan istifade ederek hasar noktalarına müdahale
edebilecek. 26 Eylül’de meydana gelen 5,8 şiddetin-
deki depremde, sistemi gerçek anlamda test etmiş
olduk. Sistem, birebir planladığımız gibi başarılı bir
şekilde çalıştı. Biz Afet Acil Yönetim Projesi bünye-
sinde her türlü büyüklükteki deprem senaryosunu
gerçekleştirebiliyoruz. Toplamda bin 280 personeli-
miz, 189 adet tam donanımlı acil müdahale aracı-
mız ile deprem sonrası faaliyetleri
gerçekleştirebileceğiz.”

Öncelik yolcuların tahliyesi

Günde 2,5 milyon kişinin ulaşımını sağlayan İBB iş-
tiraki Metro İstanbul, beklenen İstanbul depremiyle
ilgili afet planı oluşturdu. Metro İstanbul Emniyet
Yönetim Sistem Müdürü Ali Çakmak, deprem es-
nasında metrolarda bulunan yolcuların en kısa sü-
rede tahliye edilmesinin ilk amaçları olduğunu ifade
ederek şu bilgileri paylaştı: “Yolcu tahliyesi için ön-
celikle tüm hatta yetebilecek jeneratörler devreye gi-
recek. Tünellerde 750 metre aralıklarla yolcuların
tahliye edilebileceği acil çıkış kapıları mevcut. Ayrıca
tünel içlerinde afet durumlarında yolcuların istas-
yonlarla irtibat kurmalarını sağlayacak acil telefon-
lar da var. Herhangi bir yangın söz konusuysa
otomatik yangın sistemleri devreye girecek. Tüm is-
tasyonlarda da acil tahliye senaryoları mevcut.”

Deprem anında
vanalar kapanacak

İstanbul genelinde 6,5 milyon kullanıcıya
doğalgaz dağıtım hizmeti veren İGDAŞ, erken
uyarı sistemi sayesinde depremden 5-10 saniye

önce tüm doğalgaz vanalarını kapatacak.
Metrolarda ise yolcu tahliye planları hazır

İBB
Başkanı
Ekrem
İmamoğlu
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D ünyanın en büyük sivil araştırma
fonu olan ve 2014-2020 tarihleri
arasında 80 milyar avro bütçeyi;

çok ortaklı araştırma projeleriyle buluşturan
8. Çerçeve Programı Horizon 2020, Aralık
2020’de sona eriyor. 2021’de başlayacak Av-
rupa Birliği 9’uncu Çerçeve Programı Hori-
zon Europe için de hazırlıklar başladı.
Horizon 2020 Programı'nın Ulusal Koordi-
nasyonu ise TÜBİTAK tarafından yürütülü-
yor Kadir Has Üniversitesi (KHAS) Avrupa
Birliği (AB) fonlarındaki fırsatların değerlen-
dirilmesi, sona eren Ar-Ge programı Hori-
zon 2020’nin Türkiye açısından sonuçlarını
masaya yatırmak ve 2021 yılında başlayacak
Horizon Europe için akademi ve şirketlere
yönelik fırsatları tartışmak için bir panel dü-
zenledi.

Türkiye'nin yeri güçlenecek

KHAS ev sahipliğinde, İstanbul’da düzenle-
nen ‘Horizon 2020- Türkiye Avrupa İlişkileri
Perspektifinde Kolektif Araştırma ve İnovas-
yon’ konferansında akademisyenler ve iş
dünyası bir araya geldi. Panelde, Ar-Ge fon-
larındaki iş birliklerini üniversite-sektör açı-
sından kurgulamak ve araştırma geliştirmek
için uluslararası alanda Türkiye’nin yerini
güçlendirmek hedeflendi. Cibali Kampü-
sü’nde gerçekleşen etkinlikte, AB fonların-
daki etkin imkan ve fırsatlar değerlendirildi
ve Horizon Europe perspektifinde Avrupa-
Türkiye kolektif araştırma ve geliştirme kav-
ramları tartışıldı.

Sanayi akademi bir arada

Panele ilişkin bilgi veren KHAS Endüstriyel
İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi
Didem Türköz “Kadir Has Üniversitesi ola-
rak, özellikle son 3 yıldır AB projeleri konu-
sunda atılımdayız. Bu konferansı, bitmekte
olan 8’inci AB Çerçeve Programı Horizon
2020’nin sonuçlarını değerlendirmek ve
2021 yılından itibaren başlayacak Horizon
Europe için vizyon oluşturmak amacıyla dü-
zenledik. KHAS’ın ev sahipliğinde Avrupa
Komisyonundan uzmanlar ve sektörden çok
sayıda saygın firmanın temsilcilerinin katılı-

lacağı bu etkinlikte, geçmiş deneyim-
den yola çıkarak gelecek vizyonumuzu
tartışacağız. AB çeçeve programları
üniversite ve sanayinin iş birliği halinde
proje geliştirmesini gerektiriyor. Dolayı-
sıyla iki tarafın birbirinin çalışmalarından
haberdar olması, araştırma alanında ve-
rimli ortaklıklara imza atması programın en
değerli çıktılarından biri. Kadir Has Üniver-
sitesi olarak üniversite – sektör iş birliğine
büyük önem veriyor,  sektör temsilcileriyle
farklı işbirlikleri için sık sık bir araya geliyo-
ruz. Bu etkinliğin de tüm katılımcılar için de-
ğerli ortaklıklara imkan tanımasını
hedeflemekteyiz.

Birbirimize ihtiyacımız var

KHAS Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. 

Dr.
Hasan
Dağ ise, Avrupa
araştırma bütçesinin 6 yılda bir yenilendi-
ğini hatırlatarak, Türkiye’deki şirketlerin ve
üniversitelerin Ar-Ge programlarında daha
etkin olmalarını amaçladıklarını söyledi. 

Türkiye’de 200’den fazla üniversite oldu-
ğunu belirten Prof. Dr. Dağ, “Hepsi TÜBİ-
TAK’tan destek almak istiyor ama o kadar
mali güç yok. Dolayısıyla Türkiye’deki üni-
versitelerin, şirketlerin Avrupa’daki fonlara
bakması gerekiyor. Bizim Avrupa ile iş bir-
liği yapmamız şart. Türkiye’deki araştır-
macılar ve özellikle de şirketler, KOBİ’ler
bunun farkına vardı. Şirketleri bilgilendir-
mek, üniversitelerle iş birliği yapmasını
sağlamayı hedefliyoruz. AB ile iş birliği
yapmak zorundayız çünkü en büyük araş-
tırma fonu onlarda. Hem onların bize hem
de bizim onlara ihtiyacımız var” diye ko-
nuştu.

Ülkeye teknoloji kazandırıyoruz

Projelerin tekil yapılmadığını vurgulayan
Prof. Dr. Dağ, “Projeler konsorsiyumlar
tarafından geliştiriliyor. Bu konsorsiyum-

lara dahil olmak için araştırma ekibi
olmak gerekiyor.  Belli bir alanda

uzmanlaşan araştırma ekipleri,
alacakları fon desteğiyle tekno-

loji geliştirip toplumun hiz-
metine sunabilmekte.
Böylelikle, esasen projeler
yaparak ülkeye teknoloji ve
araştırma kazandırıyorsu-
nuz. Avrupa’nın sizi daha
iyi tanımasını sağlıyorsu-
nuz. İletişim ne kadar ar-
tarsa ilişkiler de o kadar
iyiye gidiyor. Sizi tanıma-

yan ülkelerin sizin hakkı-
nızda karar vermesi zordur.

Ama Avrupalı paydaşlarımızla
projelerde çalıştıkça onlar bizi

daha iyi tanıyorlar. Dolaylı olarak
yarın bir gün Türkiye’nin politik bir

meselesi görüşüldüğünde görüşlerini po-
zitif olarak bildiriyorlar. Çünkü sizi tanıyor,
iş yapabilme kapasitenizi biliyorlar. As-
lında kültürel farklılıkların o kadar önemli
olmadığını ve birbirimize ihtiyacımız 
olduğunu daha iyi anlıyorlar” ifadelerini
kullandı. DHA

UHKİB
yükselişe geçti

Unicredit 
küçülmeye
gidiyor

SunExpress 30 yaşında
Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bu yıl havacılık ve turizmde 30'uncu yılını kutluyor

tHy ve Lufthansa'nın yüzde
50'şer ortaklığıyla 1989'da An-
talya merkezli kurulan SunExp-

ress, 30'uncu yıl dönümü kapsamında
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşe-
hir Belediye Başkan vekili Deniz Filiz, Su-
nExpress Genel Müdürü Jens Bischof,
SunExpress Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet Çalışkan, basın mensuplarıyla An-
talya'da bir araya geldi. 30'uncu yıl pastası
da kesilen toplantıda, Vali Karaloğlu ve
başkan vekili Filiz'e SunExpress uçak ma-
keti hediye edildi.

Antalya'ya değer katıyor

Antalya ve Türk turizmi için çok önemli bir
marka olan SunExpress'in 30'uncu yılının
kutlandığını belirten Vali Karaloğlu, “Su-
nExpress, Antalya turizmi için çok şey ifade
ediyor. Şöyle bir gerçek var, 1989'dan bu-
güne baktığımızda SunExpress'le Antalya
turizmi ve şehir markası sanki siyam ikizi

gibi. SunExpress Antalya turizmini büyü-
tüyor, Antalya SunExpress'i büyütüyor. İki
markanın birbirine çok büyük katkısı var,
inşallah uzun yıllar SunExpress Antalya tu-
rizmini büyütür, Antalya da SunExpress
Havayolları'nı büyütür diye temenni ediyo-
rum" dedi.

İç turizm için önemli

SunExpress'in kurulduğu günden bu yana
önemli bir markaya dönüştüğünü belirten
Vali Karaloğlu, hem Antalya, hem Al-
manya, hem de İzmir merkezleri olan çok
önemli bir havayolu şirketi olduğunu söy-
ledi. Karaloğlu, "Şu anda sadece Antal-
ya'dan sekiz ayrı şehrimize tarifeli direkt
uçuşları var. Bunlar iç turizmimizin geliş-
mesine çok önemli katkılar veriyor. Belki
önümüzdeki yıllarda bu şehir sayısını da
artırmak gerekiyor. Mevcut destinasyon-
larda da sefer sayısını artırmak gerekir" diye
konuştu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri
(UİB), kasım ayında 2,8 milyar
dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Kasımda yüzde 9,34 artış ile Uludağ Hazır
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
(UHKİB), UİB'e bağlı artış gösteren tek
birlik oldu. UİB tarafından 2019'un Kasım
ayının ihracat rakamları açıklandı. Kasım-
daki ihracat, önceki yılın aynı ayındaki ih-
racat rakamlarına göre, yüzde 3,37'lik
düşüşle 2 milyar 791 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Geri dönük 12 aylık dönemdeki
ihracat tutarı ise yüzde 3,47'lik düşüşle 31
milyar 697 milyon dolar oldu. UİB ihraca-
tının kasım ayında yüzde 86,18'ini karşıla-
yan Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği (OİB) ise geçen yılın
aynı dönemine oranla yüzde 3,27'lik düşüş
ile 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirir-
ken, geri dönük 12 aylık performansı ise
27,1 milyar dolar olarak açıklandı. UTİB
tarafından da kasım ayında önceki döneme
oranla yüzde 4,59'luk iniş ile 107,2 milyon
dolar ihracat gerçekleştirildi. UTİB'in geri
dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1,2
milyar dolar olarak gerçekleşti.

Tüketici enflasyonu düştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat al-
bayrak, "Yılbaşından bu yana tüke-
tici enflasyonunda 10 puana yakın

düşüş yakaladık. enflasyonla mücadelede
güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.
Bakan albayrak, Twitter hesabından,
kasım ayı enflasyon verilerini değerlen-

dirdi. enflasyonun, Yeni ekonomi Programı
(YeP) projeksiyonuna paralel olarak kasımda
bir miktar yükselişle yüzde 10,56 olduğunu
kaydeden Bakan albayrak, şunları kaydetti:
"Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu
yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın
düşüş yakaladık. enflasyonla mücadelede

güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz. Dengelenme
sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda ar-
zındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki
olumlu görünümü sürdürüyor. ayrıca tüketici
fiyatlarında, ÜFe kaynaklı baskı da oldukça
azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin al-
tında kapatabileceğimizi göstermektedir." 

Kadir Has Üniversite-
si'nde konuşan KHAS

Ar-Ge Kaynakları 
Direktörü Prof. Dr.
Hasan Dağ, Ar-Ge 

üretimi ve ekonomide
gelişim için Avrupa

Birliği'yle işbirliğinin
şart olduğunu söyledi

AVRUPA ILE 
ISBIRLIGI SART

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Av-
rupa’nın bilim ve teknoloji politika ve uygulamalarının

uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan birlik programı yapı-
sıdır. İlki 1984 yılında başlatılmış olup dünyanın en yüksek büt-

çeli sivil araştırma programı olma özelliğini taşımaktadır. Çerçeve
Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini

güçlendirmek, üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmek, AB Üye Ülke-
leri, Programa Asosiye Ülkeler ve AB’nin iş birliği yaptığı diğer ülkeler ile
AB politikaları kapsamında iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirmek ama-
cıyla yürütülmektedir. Horizon 2020 Programının Ulusal Koordinasyonu
TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Programlar, geniş kapsamlı bir bi-

limsel çerçeve içerisinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek
için kurulan özel bir fonlama sistemi ile gerçekleştirilmektedir.
2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7.Çerçeve Programı
yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin 8’inci dönem Araştırma ve

Yenilik Çerçeve Programı olan ‘Horizon 2020’ ise 2014-
2020 yılları arasındaki dönem içerisinde yaklaşık

80 milyar avroluk bir bütçe ile hayata
geçmiştir.

Horizon 2020 nedir?

Plastik ekonomiye katkı veriyor
toplumu geri dönüşüm
konusunda bilinçlendire-
cek kampanya, bu yıl

14’üncüsü ‘İklim Değişikliği ve Sıfır
Atık Perspektifinden Geri Dönüşüm’
ana teması ile düzenlenen Türk Plas-
tik Endüstri Kongresi’nin açılışında
tanıtıldı. PAGEV Başkanı Yavuz
Eroğlu, yan kuruluşu PAGÇEV ile 6
yılda 1 milyon 36 bin ton ambalaj
atığını geri dönüştürerek Türkiye
ekonomisine 2 milyar 882 milyon li-
ralık katkı sağlandığını dile getirdi.
Gün boyu süren kongrede, Türkiye
ve yurt dışından uzmanlar, sektör
temsilcileri ve akademisyenler sektö-
rün geleceğini geri dönüşüm çerçeve-
sinden tartıştı. Ayrıca ‘Sıfır Atık İçin
Geri Dönüşüm’ başlıklı bir de panel
gerçekleştirildi. Plastiklerin insan ha-
yatındaki yerine vurgu yapan ve bi-
linçli tüketim ile geri dönüşüm
konusunda kamuoyunu bilinçlendir-
meye yönelik başlatılan kampanya

‘Plastiğin doğada yeri yok, hayatı-
mızda yeri çok’ sloganıyla yürütüle-
cek. PAGEV bu kampanyayla 7’den
70’e herkesin geri dönüşüm zinciri-
nin bir parçası olmasını hedefliyor.

Geri dönüşüm için önemli

Kampanya hakkında bilgi veren
PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu top-
lantıda bilinçli tüketim ve geri dönü-
şüm seferberliği başlattıklarını
belirtti. Piknik alanlarında ve deniz-
lerde plastik atıklar olduğunu söyle-
yen Eroğlu, "Hiçbir plastik atık kendi
kendine ne piknik alanına ne de de-
nizlere gitti, bunları bizler yapıyoruz.
Bilinçsiz tüketiyoruz, geri dönüşme
götürmek yerine ortalığa bırakarak
kirlilik yaratıyoruz. Bu kirliliğin en-
gellenmesi çok önemli. Çevrenin ko-
runması adına bu büyük bir
sorumluluk. Geri dönüştürdüğümüz
kaynaklar ülkemiz için de ekonomik
değerdir" diye konuştu.

İtalya’nın önde gelen banka-
larından Unicredit, 2020-2023
döneminde yaklaşık 8 bin iş-

çiyi çıkaracağını ve 500 kadar şubesini de
kapatacağını bildirdi. Milano merkezli
bankadan yapılan yazılı açıklamada,
İtalya, Almanya ve Avusturya’ya yoğun-
laşmak üzere 2020 il 2023 arasındaki dö-
nemde, personelin yüzde 12 oranında
düşürüleceği, şubelerin de yüzde 17’sine
denk gelen bölümünün kapatılacağı
ifade edildi. İtalyan basınına yansıyan
haberlerde, bankanın toplamda 8 bin
kadar işçiyi çıkaracağı, bununla birlikte
bankanın iş gücünün yüzde 9’una denk
gelen yaklaşık 500 şubesini de kapatacağı
kaydedildi. Bütünleştirme maliyetlerinin
toplamda 1,4 milyar avroyu bulacağı,
bunun 1,1 milyarının İtalya’yı ilgilendir-
diği, 0,3 milyarlık tutarının ise Avusturya
ve Almanya’yı ilgilendirdiği belirtildi.

Hasan
Dağ

Berat
Albayrak
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C umhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da
gerçekleştirilecek NATO Liderler Zir-
vesi'ne gitmeden önce Esenboğa Ha-

valimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, liderler toplantısının küresel çapta
belirsizlikten ve tehditlerin özellikle çeşitlen-
diği, uluslararası güvenliğin kırgın hale gel-
diği bir dönemde icra edileceğini, toplantıda
Çin ve Rusya ile ilişkilerin de gündeme gel-
mesinin beklendiğini bildirdi. NATO'nun bil-
hassa terör örgütlerinden kaynaklanan
asimetrik tehditler karşısında çok daha ka-
rarlı ve etkin davranması gerektiğini belirten
Erdoğan, "Günümüzün tehdit önceliklerine
göre NATO'nun kendini güncellemesi artık
kaçınılmazdır. Bu çerçevede müttefiklerimiz-
den, ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşı-
sında çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz.
Terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sağ-
lanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye
ülkelerle birlikte gerçekleştirmek mecburiye-
tindeyiz. Zira güvenliğin bölünmezliği, daya-
nışma ve beraberlik ruhu, NATO ittifakını
ayakta tutan taşıyıcı sütunlardır" dedi.

NATO'nun ortağıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun caydı-
rıcılığını azaltacak, ittifakın gücüne zarar ve-
recek popülist beyanlardan uzak durması
gerektiğini belirterek, "Üye ülkelerin NA-
TO'ya alternatif aramak yerine, NATO'yu
ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak
çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz. Tür-
kiye, terörle mücadele ve göç akımlarının ön-
lenmesi bağlamından kritik roller üstlenen
bir ülkedir. Ülkemiz, bu vasfıyla NATO'nun
vazgeçilmez bir ortağıdır. Böylesine bir stra-
tejik tabloda, müttefiklerimizin bizimle sergi-
leyecekleri samimi dayanışma, ittifakımızı
zayıflatmaz, tam tersine güçlendirir. Bu me-
sajımızı Londra'daki görüşmelerimizde müt-

tefiklerimize açıkça verecek, terör karşısın-
dan ilkeli bir tavır göstermelerini kendilerin-
den isteyeceğiz" diye konuştu. Erdoğan
ayrıca, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ile
Suriye'de göğüs göğse mücadele edip örgütü
bozguna uğratan tek ülke olduğunu kaydetti.

Terör örgütüyle mücadele sözü

Londra ziyaretinde bazı devlet ve hükümet
başkanlarıyla temaslar gerçekleştireceğini
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birle-
şik Krallık'ın daveti üzerine Fransa ve Al-
manya liderleriyle beraber bir dörtlü zirve
toplantısını da yapacağız. Bu toplantıda Su-
riye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ko-
nuları ele alacağız. Bir araya geleceğimiz
liderlere hem Barış Pınarı Harekatı'nda geli-
nen son durumu, hem de Suriyeli sığınmacı-
ların geri dönüşüyle ilgili projeleri tekrar
anlatma fırsatı bulacağız. Türkiye'nin PKK,
YPG terörüyle mücadeledeki kararlılığını en
üst düzeyde tekrar ifade edeceğiz. Libya'daki
gelişmeler de zirve toplantısının gündeminde
yer alacak. Bu ülkede bir an önce ateşkes
sağlanması ve siyasi sürece geri dönülmesi
için atılacak adımları konuşacağız" ifadele-
rini kullandı.

Kusura bakmasınlar!

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorula-
rını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
termik santrallere filtre takılması zorunlulu-
ğunu erteleyen yasayı veto etmesinin hatırla-
tılması üzerine, yüklenici firmaların filtre
çalışmalarını gerçekleştirmediğini ve yeniden
bir süre uzatımı talebinde bulunduğunu bil-
dirdi. Erdoğan, şöyle konuştu: "Bir defa ha-
vanın kirletilmesine, insanımızın temiz
havayı solumasına fırsat vermeyen bu kuru-
luşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Yapılacak
olan neydi? Bu termik santrallerde, daha

başta satışında bir defa bu filtrasyonun ya-
pılması kararı var. Ama siz bu karara uy-
mazsanız, siz çok daha fazla para
kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlen-
mesine fırsat veremeyiz. Onun için de bu yıl
sonu itibariyle süre doluyor. Yıl sonuna
kadar kendileri ne gibi adımlar atarlar bile-
mem. Ama biz şu an itibariyle; 2022 sonuna
kadar bu işe fırsat verelim, bunlara imkan
verelim, böyle bir şeyi kabul etmem mümkün
değildi. Çünkü bir tarafta halkım var, bir ta-
rafta da buradaki sermaye var. Kusura bak-
masınlar, biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle
bu yeniden bir ihaleye gider, başka bu işin çı-
kışı yoktur."

Başka adil çarem olamazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa tasarısının
TBMM'de görüşüldüğü sırada kaygılarını
Ak Parti grubuyla paylaşıp paylaşmadığına
ilişkin soruya ise, şöyle yanıt verdi: "O dö-
nemde yine aynı şeyler hep gündemimizde
oldu. Bunları söyledik, konuştuk, görüşmele-
rimiz oldu. Tabii verilen sözler; 'ne demek
biz de yapacağız, çevreyi, insanımızı düşü-
nüyoruz' vesaire. Ne yazık ki çevre nokta-
sında verdikleri sözü tutmadılar. Şimdi de
kendileriyle görüştüğümüzde, 'partikül de-
ğerleri iyice düşürüldü, şöyle oldu' hala bun-
ları konuşuyoruz. Kardeşim, istediğin kadar
'düşürdüm' de. Ben şu anda halkıma bakıyo-
rum. Halkım diyor ki; 'biz burada hava kirli-
liğinden yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş
bitmiştir. Buradaki kararın derecesi birinci
derecede halkımdır. Bu noktaya tabii şu
anda süre bitmek üzereyken geldik, kendileri
de buna uymadılar. Uymadıkları için de

benim bunu tekrar Meclis'e göndermekten
başka adil olan hiçbir çarem olamazdı.
Şimdi yapılacak olan iş, Meclis'te gerekli
müzakereler yapılır, bundan sonra büyük ih-
timalle de bunun yolu yeniden bir ihaledir
veyahut da bu bölgeye süratle bizim zaten
doğal gaz noktasında bir sıkıntımız yok.
Hemen oraya doğal gazı getirebiliriz. Doğal
gazla buradaki enerji ihtiyacını getirebiliriz.
Burada tabii istihdam noktasında bazı sıkın-
tılar yaşanabilir o ayrı bir konu. Şimdi onu
istismar ediyorlar. İstihdam noktasındaki bu
sıkıntıyı da çok daha farklı bir yolla ortadan
kaldırırız."

Karga tulumba alır gelir mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun,
FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) imamı Adil Öksüz'e ilişkin, 'Net bir
şey söylememek gerekir, ama nerede oldu-
ğunu biliyoruz' sözlerinin hatırlatılması üze-
rine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu haddini
bilmez, kendini bilmez malum kişi, bu ülke-
den kaçmıştır. Ama sürekli olarak ne yazık
ki, gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından da
bunlar koruma altında. Bakıyorsunuz çok
farklı ülkelere, diyelim ki Belçika'ya kaçıyor,
oradan Almanya'ya geçiyor vesaire. Şu anda
ona benzer yüzlerce, binlerce FETO'cu terö-
rist buralarda yaşıyor. Biz bunların hepsini
adreslerini vererek istedik. Buna rağmen bu-
raların yönetimleri maalesef bu FETO'cu te-
röristleri bize bugüne kadar teslim etmediler.
Edenler de var, onları da zaten edildiği
zaman açıklamasını yapıyoruz. Şu anda bu-
nunla ilgili böyle bir durum yok. Burada İç-
işleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir

operasyonla karga tulumba alır gelir mi? O
ayrı bir konu, onu da zaman içinde görü-
rüz." dedi.

Çalışmaları kendine sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık,
Fransa ve Almanya liderleriyle yapacağı
dörtlü liderler toplantısında, 'güvenli bölge'
konusunun gündemde yer almasının önem
arz ettiğini belirterek, "İlgilerini, alakalarını
anlamak, bilmek istiyoruz. Burada Al-
manya, Fransa nasıl yaklaşır bilemiyorum.
İngiltere nasıl yaklaşır, onu da bilemiyorum.
Kendilerinden bunu dinleyeceğiz. Kendile-
rine bizim yaptığımız plan çalışmalarını tek-
rar sunacağız, proje çalışmalarımızı
sunacağız. İlgileri, alakaları varsa da bunu
biz de dünya ile paylaşacağız. Yoksa onu da
dünya ile paylaşacağız. Bunun yanında
diğer ülkelerle aynı şekilde paylaşma yoluna
gideceğiz. Özellikle şu anda Fransa'yı, Doğu
Akdeniz olayı ciddi manada rahatsız ediyor
olabilir. Bizim Libya ile yaptığımız çalışma
da onları ciddi manada rahatsız ediyor ola-
bilir. Bu konuda kendilerinin bunu gündeme
getirmeleri halinde de attığımız adımı; 'Bu
Libya'nın, Türkiye'nin egemenlik hakkıdır.
Bu egemenlik hakkını biz sizinle tartışmayız'
Bunu kendilerine çok açıkça söyleyeceğiz"
diye konuştu. Erdoğan, F-35, S-400 ile ilgili
olarak ABD Başkanı Donald Trump ile gö-
rüşüp görüşmeyeceğine ilişkin yöneltilen so-
ruya ise, "Zaten daha önce de bu konuda
görüşmelerimiz belli. Tekrar bunu gün-
demde müzakere eder konuşuruz. Temenni
ederim ki neticesi hayırlı olsun" yanıtını
verdi. DHA

Büyükelçisini bile geri çekebilir
Türkiye ile Libya arasında imzalanan,
'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırıl-
ması Mutabakat Muhtırası'ndan Yuna-
nistan'ın duyduğu rahatsızlık ve
Yunanistan'ın atmayı planladığı adımlar
hakkında değerlendirmesi sorulan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle ko-
nuştu: "Yunanistan adımını atabilir.
Bizim de tabii adım atma hakkımız sak-

lıdır. Biz de adımlarımızı atarız. Gereği
neyse, gereğini de anında yaparız. Bu
konu ile ilgili olarak şu anda büyük ihti-
malle Libya belki büyükelçisini dahi çe-
kebilir. Şu anda onlar büyükelçi ile
muhatap oluyorlar. Kendilerine göre
bazı şeyler söylüyorlar. Dün aldığım bir
haberle de Yunanistan Başbakanı Lon-
dra'da bizimle görüşme talebinde bu-

lundu. Orada kendisiyle de bu görüşme
zemininde hepsini konuşacağız tabii.
Şunu bilmenizi istiyorum; Yunanistan,
Mısır, öbür tarafta şu an itibariyle
Güney Kıbrıs, böyle bir üçlü çalışmayı
yapmaları, bizim Libya ile ilgili attığı-
mız adımı asla etkilemez. Çünkü biz
Libya ile bu noktada yazılı anlaşmamızı
yaptık, imzayı attık."

Hiç kimseden
korkmuyorum

Partisinin grup toplantı-
sında konuşan CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, Erdoğan'ın kendisi
için açtığı davayı anımsa-
tarak, “Ben hiç kimseden
korkmuyorum” dedi

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı eleştir-
diği konuşmasında Man Adası'nı
anımsattı. Kılıçdaroğlu, “Bir süredir

unuttuğumuz ama geçen salı günü Erdoğan’ın
hatırlattığı bir olaya değinmek isterim. Demişti
ki Man Adası konusunda Kılıçdaroğlu mahke-
meye gitti ve tazminata mahkum oldu. Man
Adası’nda 1 sterline kurulan şirketin 15 milyon
dolara ulaşan para trafiği vardı. Erdoğan’ın
oğlu Burak Erdoğan’ın, kardeşi Mustafa Erdo-
ğan’ın eniştesi Ziya İlgen’in,dünürü Osman
Ketenci’nin aldığı paralar vardı. Bunların tama-
mını belgeleriyle açıkladım” dedi.

Militan hakimler atandı

Erdoğan'ın adalet uygulamalarını da eleştiren
Kılıçdaroğlu, “Erdoğan hakkımda dava açtı.
Davayı düşüren hakimleri görevden aldı. Yerine
militan hakimleri atadı. Ve Cumhuriyet tari-
hinde görülmemiş tazminata mahkum etti.
Ama ben haklıyım, Allah’ın huzurunda da in-
sanların vicdanında da ben haklıyım. Bir daha
söylüyorum, yeniden söylüyorum, söylediğim
her cümle, kullandığım her belge yüzde yüz
doğrudur. Zaten hiç kimse de bu belgeleri yal-
anlamadı. Hiç kimse!82 milyonun huzurunda
bir kez daha soruyorum: Senin ailenin 15 mil-
yon dolarlık servet elde etmene sebep olan şir-
ket hangi şirket? Türkiye Cumhuriyeti
Devletine vergi ödememek için Man Adasında

bir şirket kuruluyor ve para Türkiye’ye vergisiz
geliyor! Esnaf, çiftçi vergi ödüyor. Erdoğan ai-
lesi Man Adası’ndaki kumpas dolayısıyla 5
kuruş vergi ödemiyor. Ben bunları söyleyince
yeniden tazminat davası açacağız diyorlar. Aç-
mazsanız namertsiniz! Ben bütün davaları ka-
zanacağım” diye konuştu.

Malı götürüyorlar

İktidarın devletin kasasını boşalttığını da anla-
tan CHP Lideri, “Hem Cumhurbaşkanlığı kol-
tuğunda oturacaksın hem de Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ne vergi vermemek için
dolaplar çevireceksin. Kimseden korkmuyo-
rum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna
kadar savunacağım. Man Adası’nı tekrar hatır-
lattığı için Erdoğan’a teşekkür ederim. 15 Tem-
muz şehit ve gazileri için 309 milyon lira para
topladılar. Paranın nereye gittiği belli değil.
Hâlâ açıklayamadılar. Bu para nereye gitti?
2016 yılında Beşiktaş'ta meydana gelen patla-
mada 46 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bağış
kampanyası düzenlendi. 52 milyon lira para
toplandı. Bu para nereye gitti? Çocuğunu terör
saldırısında kaybetmiş aileye bağlanan aylık ise
121 lira 96 kuruş. Sizde hiç vicdan yok mu,
sizde hiç ahlak yok mu? Aile boyu malı götürü-
yorlar! Açlık, yoksulluk, sefalet nedir bilmiyor-
lar. Diyorlar ki bunu sorma. Ben sorunca
kızıyorlar” diye konuştu.

Recep
Tayyip
Erdoğan



D aha yağmadan haber algılamayan
sözde gazetecilerin çıktıkları dağ-
larda esen rüzgarı tipiye çevirdik-

leri şu günlerde 'Gitmediğin yer senin
değildir' şiarıyla karış karış gezdiğim yurdu-
mun baharı, yazı gibi kışı da güzel.

Bunu yaşamak ve algılamak için de o
memleketi hissedebilmelisin.. Hissetmek için
de kalpten sevmek ve mangal gibi yürek ge-
rekir. Ülkenin en büyük kenti olan İstan-
bul'dan en uzak ve yoksul kentine doğru,
Ardahan'a yol alırken gördüğüm manzaralar
karşısında bu ülkenin bir sevgiliye hissedilen
aşkı hak ettiğini bir kez daha anlıyor insan..

Beton ve çelik yığını devasa gökdelenler

arasından çıkıp yönünü memleketin diğer bir
ucuna doğru çevirdiğinde 'Artık doldu'denen
dünyanın aslında boş ve hoş olduğunu anlar-
sınız dökülen hazan yapraklarını 
gördüğünüzde.

Yeşilin merkezi olan ormanların, barış ve
sevginin amblemi olan mavi ile beyazı gör-
mek hissetmek için bu güzelim vatanın yolla-
rına düşülmesi gerek. Bunun içinde sık sık
alan değiştirmek sizi boğan, bunaltan Teo
sivrisineklerinin yaşam alanı haline getirilen
bataklıklardan uzaklaşmak gerek.

Kızılın her tonunu bulabileceğiniz sarar-
mış hazan yapraklarını hissetmek, baharı
yolcu etmek, yazı yaşamak, kışı hissedebil-

mek için memlekete gitmek
gerek.Demirin ateşte eritildikten sonra suda
sertleştirilip şekil verilmesi gibi enerjiyi ala-
bilmek için..

Ben de öyle yapıyorum.
Hayatı, memleketi, aşkı, sevgiyi, özlemi

iliklerime kadar hissetmek için.
Ve bu duygular atmosferi içinde yaşayıp,

yazarken yazımı hisetmişcesine yani 6. his
dedikleri bir duyguyla olacak ki; Bu günkü
yazımın daha iyi anlaşılması için bana oku-
duğu bir alıntıyı atan arkadaşında aynı duy-

guyu yaşadığını düşündüğüm alıntı yazıyı da
yazıma ekleyerek yollara, karlara, dağlara
vurdum kendimi.

Îşte o beni, arkadaşımı belki sizi de anla-
tan o alıntı..

*Yaş ilerledikçe sadeleşmek ister insan...
Doğaya doğru çekilir, betondan yapılmış

lüks binalar yerine orman ve deniz kıyısında
küçük bir ev daha cazip gelir...

Yaş ilerledikçe doğalını seversin her
şeyin.. 

Yediğin her şeyin sadesini doğalını
istersin...

Yaş ilerledikçe insan ne istediğinde netle-
şir.. O yüzden oradan oraya daha az 
savrulur..

Yaş ilerledikçe insan iteleyerek, uğraşarak
giden ilişkilerde değil, kendiliğinden akışında

yürüyen ilişkiler içinde bulmak ister 
kendini...

Yaş ilerleyince zaman öyle bir değerlenir
ki sanki kum saatinde aşağı bölümdeki kum-
lar yükselmişcesine yukarıdaki zamanın key-
fini çıkarma mücadelesi verir..

Yaş ilerleyince insan o ne der bu ne der
diye yaşamaz, çünkü umursamamayı 
öğrenmiştir..

Yaş ilerleyince insan sevginin değerini
daha bir bilir..

Elindekilerin ya da kendisinin değerinin
farkındadır.

Sevmeye sevilmeye daha çok değer verir..
Aslında en önemlisi yaşı ilerledikçe insan,

ihtiyacı olan tek şeyin sevgi ve yüzünü güldü-
ren güzellikler olduğunun farkına varmıştır..

Alıntı....

Hazan yaprakları...
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

İ stanbul Tahkim Merkezi’nin dü-
zenlediği toplantıda ana gündem
yeni bir uyuşmazlık çözü modeli

olan “Arabuluculuk-Tahkim” (Media-
tion-Arbitration) modeliydi. Kısa bir
süre önce “Arabuluculuk-Tahkim Ku-
ralları”nı yayımlayarak dünyaya ilan
eden İstanbul Tahkim Merkezi, önü-
müzdeki dönemde tahkimde çözüm
bulamayan dava dosyalarını İSTAC’a
çekerek sürece daha net bir biçim kaza
yapmaya hazırlanıyor. Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı'nın ev sa-
hipliğinde düzenlenen toplantıda, Baş-
kan Vekili Müjdat Keçeci, Yönetim
Kurulu üyeleri Hakan Öztatar, Meh-
met Fatih Bilici ve Bülent Şarman’ın
katılımıyla ISTAC yönetimi tam kadro
medya mensuplarıyla buluştu. Yeni
“Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) mo-
delinin işleyişi ve hedeflerini ise ISTAC

Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar
anlattı.

10 bin 300 kişi var 

Türkiye'de 10 bin 300 arabulucu bu-
lunduğunu belirten Öztatar, arabulu-
cuların çözüme kavuşturduğu
uyuşmazlık dosyalarına ilişkin karar-
ların mahkeme hükmü yerine geçtiğini
ve sonunda bir daha dava açılamadı-
ğını vurguladı. Öztatar, ticari uyuş-
mazlıklarda sorunların daha kısa
sürede çözümünü sağlayan tahkim
mekanizmasının Türkiye'de oturmaya
başladığını belirtti. Dünyada ilk defa
geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul
Tahkim Merkezi (ISTAC) tarafından
“Arabuluculuk-Tahkim” (Mediation-
Arbitration) kurallarının yayınlandı-
ğını aktaran Öztatar, Türkiye'de bu
kurallar bütünüyle yeni bir çözüm me-

kanizmasına işlerlik kazandırmak üzere
çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Anlaşma olmazsa dava var 

Öztatar açıklamalarına şöyle devam etti:
"Biz 14 Kasım 2013'te Türkiye’de arabu-
luculuğa başlamıştık. O tarihten bugüne
arabuluculuğa başvuran toplam dosya
sayısı 1 milyon 85 bin 875 oldu ve sonuç-
landırıldı. Bunlardan 724 bin 113'ü anlaş-
mayla sonuçlandı. Değerlendirilen 298
bin 938 dosya ise anlaşmazlık sonucu
yargıya gitti. Yani anlaşmazlık yaşayanla-
rın yüzde 71'i sorunlarını arabuluculuk
sistemiyle çözdüler. Dava şartı kapsa-
mında örnek vermek gerekirse eğer işçiy-
seniz yarın öbür gün işten çıkarıldığınızda
davaya gidilemiyor. Önce arabulucuya gi-
diliyor. Üç hafta artı bir hafta süresi var
arabuluculuğun. Bu sürede anlaşıla-
mazsa dava yoluna gidiliyor” dedi.
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Ümraniye sil baştan
Ümraniye Finanskent Mahallesi’nde park alanında bulunduğu tespit edilen 80 binanın yıkımına
başlandı. Emlak Konut ekipleri, anlaşma sağlanan vatandaşların evlerini yıkmaya başladı

Ü mraniye Finanskent
Mahallesi’nde park ala-
nında olduğu tespit edi-

len 80 yapının yıkımına başlandı.
Yıkıma dair Ümraniye Beledi-
yesi’nden yapılan yazılı açıklama
şöyle denildi; “Ümraniye ilçesi,
Finanaskent Mahallesi, Gazel
Sokak, Övünç Sokak ve Tahirağa
sokak adreslerinde bulunan 80’e
yakın yapının kamusal alan olan
park alanında bulunduğu tespit
edilmiştir. Bahse konu alanda bu-
lunan yapıların 6306 sayılı kanun
kapsamında, Emlak Konut ve va-
tandaşlar arasında yapılan proto-
kol neticesinde anlaşmaya
varılmıştır. Bu anlaşma kapsa-
mında yıkımın Emlak Konut ida-
resi tarafından yapıldığı,
evlerinden çıkarılan vatandaşlara
yönelik olarak ise kira yardımı ya-
pılacak olup Ümraniye İlçesi, Site
Mahallesi adresindeki, tapunun;
38 Pafta, 189 Ada, 4 Parsel sayılı
yerindeki bulunan 15.046m2’lik
alan rezerv alanı ilan edilerek ya-
pılacak çalışmalar sonucu böl-
gede imal edilecek olan yapılara
geçişi sağlanacaktır."

Bu kadarını 
beklemiyorduk

Emlak Konut ile anlaştığı için ol-
dukça mutlu olduğunu dile geti-
ren ev sahibi Hasan Yıldırım,
“Bir gün evimin üzerinde drone
uçarken gördüm. Emlak Konut,
bir hafta içinde evlerin yıkılacağı
haberini verdi. Ve her ev başına
bir daire veriyorlar. Bizde bunun
için mutluyuz. İmzamızı attık,
sözleşmemizi yaptık, bekliyoruz.
Bu şekilde yürürse hiçbir sıkıntı
yok. Biz memnunuz. Biz bu ka-
darını bile beklemiyorduk. Evleri
yıkılan komşularımızın hepsi
memnun. Kiraya çıktığımız
zaman kira bedelini, taşınma üc-
retini, her şeyi karşılıyorlar. Hem
de geri dönüşsüz. Herkes mem-
nun şu an. Memnun olmayan
hiç kimse yok. Yeni evlerde çok
uzakta yapılmıyor. Şu an ki evi-
mizle yanyana gibi bir şey. Emlak
Konut bizi oldukça mutlu etti”
ifadelerini kullandı. DHA

Havada sallanıp kaldı!

Kadıköy'de Mehmet Pekcan isimli pazarcının eli, çadırın ipine takılınca şiddetli
rüzgarla birlikte metrelerce havalandı. O anları anlatan Pekcan, "Elim takılınca

8-10 adam boyu havalandım. Paraşüt gibi, hafif şekilde aşağıya indim" diye
konuştu. O anlar cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi

Olay geçtiğimiz Cuma
günü Salıpazarı'nda mey-
dana geldi. Pazarda tezgah

açan Mehmet Pekcan'ın eli çadırı ku-
rarken ipe takıldı. Fırtına nedeniyle
çadır havalanmaya başlayınca asılı
kalan pazarcı da metrelerce yukarı
yükseldi. Çadırı bırakamayan pazar-
cıyı görenler şaşkına dönerken, bir ki-
şide o anları cep telefonu kamerasıyla
kayda aldı. Bir süre sonra çevredekile-
rin yardımıyla pazarcı yere indirildi.
Metrelerde havalanan Mehmet Pek-
can o anları anlattı. Pekcan, "Cuma
günüydü. Rüzgar şiddetliydi. Çadır
büyüktü. Elim takıldı ve elimi kurtara-
madığım için havalandım bir anda.
En sevindirici tarafı zararsız kazasız
bir şeklide aşağıya inişim oldu. 2-3
dakika sürdü bana sorarsanız daha
fazla gibi geldi." dedi.

Paraşüt gibi aşağı indim

Pekcan, "Havadayken en çok merak
ettiğim ne zaman ver nasıl aşağıya
ineceğimdi. 8-10 adam boyu hava-
lanmışım. Heyecanlandım çok fazla.
Paraşüt gibi aşağıya indim. Çok sert
de inebilirdim. Allah yüzümüze
güldü. Sesleri de duyuyordum adam
gitti diyorlardı" ifadelerini kullandı.
Pazarda kardeşi gibi esnaf olan Oktay
Pekcan panik yaşadığını söyleyerek,
"Şoktaydım o an. Kardeşim çok yu-
karıda. Her şey olabilirdi. Hemen ipe
yapıştım. İpi çektim elim yara oldu.
Şükür kardeşim sağ salim aşağıya
indi. Çadır sürekli yalpaladı. İndi
kalktı indi kalktı. Elinin sıkıştığını fart
etmedik. Yardıma gelen esnaf arkada-
şımız Özgür'e sürekli özgür bırak diye
seslenmeye başladı. Felaket bir andı”
şeklinde konuştu.

Engelsiz mutluluk
Gittikleri engelliler der-
neğinde birbirlerini tanıya-
rak seven engelli çift, esnaf

ve iş insanlarının ‘imece usulü’ daya-
nışması ile ‘engelleri aşarak’ düğünle-
rini yaptı. Avcılar engelliler

Derneği’nin etkinliklerine katılarak ta-
nışan Nurten kurt (41) ile Nuri Göy
(39) arasındaki ilişki kısa sürede aşka
dönüştü. Birbirlerini seven çiftin evli-
liklerine aileleri de onay verdi. Ancak,
ekonomik durumları iyi olmayan iki

aile çiftin düğünü ve ev eşyalarını kar-
şılamada zorlandı. Avcılar engelliler
Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar’ın
öncülük etmesi ile Avcılar’daki kasa-
bından, terzisine, mobilyacısına, iş in-
sanlarına kadar herkes üzerine düşeni
yapmaya hazır olduğunu bildirince
Nurten kurt ile Nuri Göy’ün düğün ha-
zırlıklarına başlandı. 

İmece usulü düğün 

esnafın biri salon takımı, biri yatak
odası takımını üstlenirken, bir başkası
mutfak eşyalarında yardımcı olacağını
bildirdi. imece usulü dayanışma
düğün hazırlıklarına da yansıdı. terzi
gelinliği hediye edeceğini bildirirken
bir başkası kuaför masraflarını, bir di-
ğeri gelin arabasını karşılamayı üst-
lendi. Çeşitli fiziksel engelleri bulunan
Nurten ile Nuri’nin yemekli düğününü
bir yapı ve otomotiv şirketi üstlendi.
Düğünün 3 Aralık Dünya engelliler Gü-
nü’ne denk gelmesi sağlanırken, bir-
birlerini seven çiftlerin mutluluğunda
engel tanımayacağı mesajı verilmesi
hedeflendi. YAkUP teZCAN

Küçükçekmece'de anlamlı açılış
EngEllilErE yönelik
hizmetleriyle adından söz
ettiren Küçükçekmece

Belediyesi, bu konudaki çalışmala-
rına bir yenisini daha ekledi. Küçük-
çekmece’de bulunan Kumsal Özel
Eğitim Uygulama Okulu bünye-
sinde faaliyet gösterecek olan ‘Spor

Salonu ve Uygulama Sınıfı’ resmi
törenle açıldı. Küçükçekmece Bele-
diyesi tarafından Kumsal Özel Eği-
tim Uygulama Okulu öğrencileri
için eğitim verecek uygulama sınıfı
ve spor salonu açıldı. Açılış törenine,
Küçükçekmece Kaymakamı Turan
Bedirhanoğlu, Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Kemal Çebi, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve
çok sayıda davetli katıldı.
Başkan Çebi’yi engelli çocuklar çi-
çeklerle karşıladı. Çocuklarla birlikte
yeni açılan spor salonunu gezen
Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, miniklerle ile sohbet
ederek, yaptıkları aktiviteleri izledi.
Özel çocukların düzenlediği Kafkas
ekibinin folklor gösterisiyle keyifli
dakikalar geçirdi. 

Arabuluculuk dostane
bir cözüm yöntemidir

İstanbul Tahkim Merkezi
(İSTAC) Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Öztatar, “Arabuluculuk
dostane bir çözüm yöntemidir,
Tahkim ise hakemler eşliğinde
yürütülen bir yargılama süreci-
dir. Arabuluculuğu daha etkin
kılmayı ve sürece dahil etmeyi
hedeflemiş durumdayız” dedi

51 ülkede geçerli
Türkiye'nin 7 Ağustos'ta
dünyada “Arabuluculuk Ku-
ralları”nı düzenleyen Singa-
pur Sulh Sözleşmesi'ni
imzaladığını hatırlatan Özta-
tar, bu sözleşmenin yakın
zamanda Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ne geleceğini,
yasalaşması halinde siste-
min iç hukuka entegre ola-
cağını söyledi. ABD, Çin,
İran ve Azerbaycan gibi 51
ülke tarafından imzalanan
Singapur Sözleşmesi saye-
sinde, arabuluculuk anlaş-
malarının bu 51 ülkede
geçerli olarak icra edilmesi-
nin sağlandığını anlattı.
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GÜNDEM

İ mar planlarında 'din-
lenme ve rekreasyon
alanı' olarak yer alan

arazi için 22 milyon 795 bin
836 TL muhammen bedel be-
lirlendi. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Emlak Müdürlüğü,
Şile’nin ünlü Kumbaba Sa-
hil'inde yer alan ve 2 yıl önce
park alanı olarak düzenlenen
araziyi satış listesine koydu.
Yaklaşık 19 bin metrekarelik
arazi için muhammen bedel
olarak 22 milyon 795 bin 836
TL belirlendi. İmar durumu
'dinlenme ve rekreasyon alanı'
lejantında kalan arazinin satış
ihalesi, 4 Aralık Çarşamba
günü yapılacak. 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanunu’nun 36.
Maddesi'nde düzenlenen Ka-
palı Teklif Usulü'ne göre yapı-
lacak olan ihalenin geçici
temnatı ise 683 bin 875
TL.Şile 

Belediyeden alındı

İBB’nin satışa çıkardığı 824
ada 2 nolu parseldeki
arazi, 2014 yılında, Şile Beledi-
yesi tarafından bedeli karşılı-
ğında Büyükşehir Belediyesi'ne
devredildi. Şile Belediyesi’nde
2014 yılında alınan kararda
özetle şöyle denildi: "Şile Bele-
diyesi adına tescil edilmiş olan
824 ada 2 parsele ilişkin Din-
lenme ve Rekreasyon alanının
İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’ne bedelli devrinin yapılabil-
mesi için Belediye Başkanına
yetki verilmesi uygun görülm-
üştür."

Karar oy çokluğuyla
alındı

İBB Meclisi 2018 yılında, ek
bütçe yapabilmek için sözko-
nusu parselin de içinde ol-
duğu, İstanbul’un çeşitli
yerlerindeki bazı değerli arazi-
lerin satılmasına oy çokluğuyla
karar vermişti. CHP grubu söz
konusu satış teklifine ret oyu
vermişti. CHP’li İBB yönetimi,
AK Parti döneminde alınan
meclis kararına dayanarak, ar-
saları satacak. 
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İBB, bütçeye kaynak oluşturabilmek için
Şile'deki Kumbaba Sahili'nde yer alan ve
içerisinde parkların da bulunduğu 
araziyi satışa çıkardı

PARKLAR SATISA
CIKARILDI

Büyükşehir Belediye Meclisi
Sayın Üyelerine;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13.
maddesi gereğince “her ayın ikinci haftası” toplana-
cak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8.
seçim dönemi 1. toplantı yılı Aralık ayı toplantıları,
09 Aralık 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.
Aralık ayı toplantılarının ilk birleşimi, 09 Aralık 2019
Pazartesi günü saat 14:00’de yapılacağından, Bü-
yükşehir Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve
saatte Saraçhane’de bulunan Belediye Başkanlık
Binası içindeki Meclis Salonuna teşrifleri rica olunur.

TEKLİFLER:

1. Pendik İlçesi, Yayalar 0/92 parsel ve çevresindeki
alana ilişkin 1/1000 Ölçekli UİP Tadilatı hk. Şehir
Planlama Müdürlüğü teklifi.(2019/945)
2. Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, Merkez ve
Koçullu Köyü 138 ve 350 (eski 146) parseller ve
çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli NİP Tadilatı hk.
Şehir Planlama Müdürlüğü teklifi.(2019/954)
3. Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa - Kurbağalıdere Kent-
sel Sit Alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Planı
hk. Şehir Planlama Müdürlüğü teklifi.(2019/956)
4. Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 10824 ada 8
parsele (E: 8141 ada) ile bir kısım tescil dışı alana
ilişkin 1/5000 Ölçekli NİP Tadilatı hk. Planlama Mü-
dürlüğü teklifi.(2019/958)
5. Üsküdar İlçesi, Hayrettin Çavuş Mahallesi, 254
ada, 34 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli NİP Tadilatı
hk. Planlama Müdürlüğü teklifi.(2019/959)
6. Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi, 7137 ada 13
parsel ve 7138 ada 10 parselin bir kısmına ilişkin
1/5000 Ölçekli NİP Tadilatı hk. Planlama Müdürlüğü
teklifi.(2019/968)
7. Şişli İlçesi, Bozkurt Mahallesi, 1297 ada 69 ve 70
parsellerin koruma alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli
NİP Tadilatı hk. Planlama Müdürlüğü tek-
lifi.(2019/991)
8. Bağcılar İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1186 ada 24
- 25 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli NİP Tadilatı hk.
Planlama Müdürlüğü teklifi.(2019/997)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1095377)

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZAYİ İLANLARI 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

BADR ALBANCHI 99455579520

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
ABDULRAOUF ALALİ 99665506118

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
DUAA ALİ  98938648778

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
HALH ALMASRI 99438287190

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
MİYASSAR HAWAR 

Büyükçekmece Belediyesi'nden almış olduğumuz
2015/172 sayılı ruhsatımız kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Berberoğlu Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
NAJWA MALLA 99365595696

AYDIN ÖZGÜR Adına kayıtlı A serisi 7301-7350 arası 
faturalar kaybolmuştur.Hükümsüzdür. V.D.B.çekmece

T.C.18701737644

izmir’den iBB’ye
transfer oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden
transfer ettiği ulaşım uzmanı Utku Cihan’ı getirdi

iBB’de müdür ve üstü
kadrolara atamalar
devam ediyor. Başkan

İmamoğlu, dikkat çekici iki yeni
atama daha yaptı. Ulaşım Plan-
lama Müdürlüğü’ne, İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’nde çalışan ulaşım
uzmanı Utku Cihan getirildi. Ay-
rıca 29 yıldır İBB’de kesin hesap
uzmanı olarak çalışan Canan Me-
likler müdür olarak atandı. Ulaşım
Planlama Müdürlüğü'ne atanan
Utku Cihan, 2005 yılında Dokuz
Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakül-
tesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölü-
mü'nden mezun oldu. 2013 yılında
Bahçeşehir Üniversitesi, Kentsel
Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi

Bölümü'nde yüksek lisans yapan
Cihan, İzmir Katip Çelebi Üniver-
sitesi, Kentsel Dönüşüm Ana Bilim
Dalında “Sürdürülebilir Ulaşım”
konusunda doktora yapıyor. İş ya-
şamına 2004 yılında özel planlama
bürosunda başlayan Cihan, 2008
yılında İzmir Büyükşehir Belediye-
si’nde işe girdi. ESHOT Genel
Müdürlüğü'nde Şehir Plancısı ola-
rak görev yapan Cihan, 2011 yılın-
dan itibaren Ulaşım Dairesi
Başkanlığı’nda Ulaşım Planlama
Şefi olarak çalıştı. Son 1 yıldır
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Toplu
Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü
görevini yürütmekte iken 26 Kasım
2019 tarihinden itibaren İstanbul

Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım
Planlama Müdürü olarak göreve
başladı.

Canan Melikler kimdir?

İBB Birim Fiyat ve Standartlar
Müdürlüğü’ne atanan Canan Me-
likler 1964 İstanbul doğumlu. Şeh-
remini Lisesi’nin ardından Yıldız
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği’ni bitiren Melikler, 1988-
1990 yılları arasında şantiye şefi
olarak çalıştı. 1990 yılında İBB’ye
Kesin Hesap Müdürlüğü’nde gö-
reve başlayan Melikler,  29 yıllık
görev süresinin ardından Birim
Fiyat ve Standartlar Müdürü ola-
rak atandı.

Utku Cihan

Kampüste
engel yok

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine
göre 7 milyon 740 bin 502 öğrenci arasında
engelli öğrenci sayısının 47 bin 751 olduğu

belirtiliyor. Engelli öğrencilerin 42 bin 62'si açıköğretim
programlarında öğrenim görüyor. 5 bin 169'u örgün
eğitim, 515'i de uzaktan eğitim programlarında öğre-
nimlerine devam ediyor. Bu rakamlara göre üniversite-
lerde sadece 5 bin öğrenci amfi ve sınıflarda eğitim
alabiliyor. Tekerlekli sandalyeye mahkûm bir hayat sür-
mesine rağmen hukukçu olma hayalinden asla vazgeç-
meyen Muhammed Hazar Tekin, bu şanslı engelli
öğrencilerden biri. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi’ni kazanan Tekin, kampüste hiçbir engelle karşılaş-
madan eğitimini sürdürüyor. Birleşmiş Milletler
tarafından ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’nün ana teması; engellilerin haklarına dikkat
çekmek. Engellilerin hayata etkin bir şekilde katılabil-
meleri ve mutlu, başarılı bireyler haline gelebilmeleri ise
ancak kendilerine sunulan imkânlarla mümkün. Mu-
hammed Hazar Tekin 19 yaşında. Genetik geçişli tip 3
SMA hastası, bu yüzden hayat boyu tekerlekli sandal-
yeye bağlı kalacak. Ama bu durum okuma azmine
engel olmuyor. Tekin bu yıl Maltepe Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Annesi ve iki kardeşiyle İs-
tanbul Sancaktepe semtinde yaşayan Tekin; azim hikâ-
yesiyle, üniversitesi ise engellilere sunulan kampüs
ortamıyla örnek oluyor.

Tuzla 
renklendi

tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 3
Aralık Dünya Engelliler Günü kapsa-
mında, “Engellerimiz Engel Değil” adlı

bir gösteri düzenledi. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen
etkinlik Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür
Merkezi’nde gerçekleşti. Engelli öğrenciler engelleri
aşarak sahnede hünerlerini sergiledi. Aylarca süren
hazırlık aşamasından sonra özel çocuklar sahnede
keyifle izlenen ve unutulmayan bir gösteri düzenle-
diler. Etkinliğe, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Sadi Ya-
zıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Alireisoğlu katıldı. Etkinliğin açılış
konuşmasını yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr.
Şadi Yazıcı, “Bir güne sığdırılmayacak kadar
önemli bir gün, Özel Çocukların sosyal hayata ka-
tılması bakımından, çocuklarımızın gelişimine des-
tek olmak için elimizden geleni yaptık” dedi.

Manevi duygular önemli

Etkinlikte konuşma yapan Tuzla İlçe Kaymakamı
Ali Akça; “Manevi ve duygusal değeri çok yüksek
bir organizasyonda birlikteyiz. Öncelikle ilçemin
çok değerli belediye başkanı, sivil toplum kuruluş-
ları, muhtarlarımız, ilçe milli eğitim müdürümüz,
okul müdürlerimiz, siz hanım efendiler ve beyefen-
diler hoş geldiniz. Bugün Birleşmiş Milletler'in al-
dığı kararla 3 Aralık Dünyada Engelliler günü
kutlanıyor. Gönül Elleri iş birliğinde bu güzel prog-
ram düzenlenmiş. Emeği geçen tüm kurum ve ku-
ruluşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Programa farklı gösterileri ile katılan özel çocuklar
birbirinden farklı gösterilerde hünerlerini sergiledi.
Programa; İSEM, Anadolu Müzik Grubu, Gönül
Elleri Çarşısı Müzik Grubu, Vala Gedik Özel Eği-
tim Meslek Okulu, Rotary Bölge Vakfı İşitme En-
gelliler İlkokulu ve Ortaokulu, Gönül Elleri Çarşısı
halkoyunları, müzik ve tiyatro grupları katıldı. Özel
çocuklar müzik, halk oyunları, spor gösterisi ve ti-
yatro gösterileri yaparak izleyenlerden tam not aldı.
Rotary İşitme Engelliler Okulu öğrencileri işaret di-
liyle koro gösterisini gerçekleştirdi.

Gazete Damga’ya
başsağlığı ziyareti

Geçtiğimiz günlerde babası Ramazan
Tarakçı'yı kaybeden gazetemiz İmtiyaz
Sahibi Ali Tarakçı'ya başsağlığı ziyareti

gerçekleştiren AK Parti Büyükçekmece eski Bele-
diye Meclis üyesi Recep Erol, Güzelcespor Kulübü
Başkanı Tamer Canbaz ve beraberindeki isimleri,
gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mert
ağırladı. Tarakçı adına gelen başsağlığı mesajlarına
teşekkür eden Mert, zor günlerde dostluğun ve bir-
likteliğin önemine değindi. Erol ise Tarakçı ile geç-
miş yıllara dayanan dostlukları olduğunu ve bu
nedenle kendisinin acısını paylaşmak istediklerini
ifade etti.

Şile Kumbaba Sahili’nde yer alan ve içerisinde parkların da yer aldığı arazi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün ihale yapılacak. 
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POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

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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NATO Genel Sekreteri Jens Stol-
tenberg ve ABD Başkanı Donald
Trump, Londra’da NATO Devlet

ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında
bir araya geldi. Trump, burada yaptığı ko-
nuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü
gerçekleşti' açıklamasına ilişkin, "Çok say-
gısızca." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, "Türkiye de 'Macron'un kendi beyin
ölümü gerçekleşti' dedi." diye konuştu.
Fransa'nın Amerikan teknoloji devlerine di-
jital hizmet vergisi getirmesini değerlendi-

ren Trump, "Fransa'nın Amerikan şirketle-
rine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi
uygulayacak biri varsa o da ABD'dir,
Fransa değil." dedi.

Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var

Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin,
"Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Yeterince
uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırla-
rından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar. Bağdadi
operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu.
Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek
veremezdi." şeklinde konuştu

DIŞ HABER

Ö zbekistan'ın başkenti Taş-
kent'te düzenlenen Türk-
Özbek Sağlık İş Forumu'na

katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
forumun açılışında yaptığı konuş-
mada, Türk-Özbek sağlık iş çevreleri-
nin bir araya gelmesinin ve
çalışmalara başlamasının, iş birliği
fırsatlarını ileriye taşımak için önemli
bir adım olduğunu belirterek, “Bugün
atılacak tohumlar, ileriki yıllarda fi-
dana, ağaca ve meyveye dönüşecektir.
Bu tür etkinlikleri, iki yılda bir tekrar-
lamanın cumhurbaşkanlarımızın koy-
duğu ticari hedeflere katkı sağlamak
yolunda üzerimize düşen sorumlu-
lukları yerine getirme fırsatı sağlaya-
cağını düşünüyorum. Gelecek yıllara
düzenlemeyi düşündüğümüz bu tür
etkinliklerin sadece Türkiye ve Özbe-
kistan'ın katılımıyla değil, Türk Kon-
seyi'nin daimi üyeleri olan
Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızis-
tan ile gözlemci statüsünde olan Ma-
caristan'ı ve Türkçe konuşulan diğer
ülkeleri de içine alacak şekilde düzen-
lenmesi önerisinde bulunmak istiyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Müslümanların mücadelesi
unutulmaz

Bakan Koca, Türkiye ile Özbekistan
arasındaki dostluğa ilişkin, “Aynı dili
konuşan, aynı dine inanan, aynı
imana baş koyan, aynı duyguları pay-
laşan iki büyük devletin mensupları
olan biz Türkler ve Özbekler, ayrı

coğrafyalarda yaşamış olsak da gönül
bağlarını ve samimi kardeşlik hislerini
tarih boyunca muhafaza etmiş, bir-
birlerini desteklemişlerdir. Biz, Buha-
ralı Müslümanların Milli
Mücadelemize verdiği desteği, zaferi-
mize nasıl sevindiklerini, atılan gazete
başlıklarını asla unutmadık” dedi.

Kalkınma çabalarını des-
tekliyoruz

Koca, Türkiye’nin 1991’de Özbekis-
tan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke
olduğunu hatırlatarak, “Türkiye, 16
Aralık 1991 tarihinde, Özbekistan’ın
bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuş,
4 Mart 1992 tarihinde ise iki ülke ara-
sında diplomatik ilişkiler tesis edilmiş-
tir. Türkiye, Özbekistan yönetiminin
Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirzi-
yoyev liderliğinde başlattığı reform
hareketini, kalkınma ve ilerleme çaba-
larını içtenlikle destekliyor, Özbekis-
tan’ın başarısını kendi başarısı olarak
görüyor ve gururlanıyor. Halklarımız
ve kardeş devletlerimiz, eşitlik ve kar-
şılıklı fayda temelinde çok daha
büyük potansiyele sahiptir. Bu potan-
siyeli, Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı
Mirziyoyev'in beraberce ortaya koy-
dukları ortak siyasi irade sayesinde
gerçekleştireceğimize ve hatta aşaca-
ğımıza gönülden inanıyorum” dedi.

Hedef 5 milyar dolar

Türkiye ve Özbekistan arasında 115

milyonluk büyük bir pazar oluştu-
ğunu dile getiren Koca, ülkeler ara-
sındaki ticaret hacminin 2018'de, 1,8
milyar dolara ulaştığını, Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın hedef olarak
gösterdiği 5 milyar dolar tutarına da
kısa zamanda ulaşılacağını belirtti.

Sağlık müşaviri göreve başla-
yacak

Taşkent Büyükelçiliği’nde yakın za-
manda bir sağlık müşavirinin de
göreve başlayacağını söyleyen
Bakan Koca, “İki ülke arasındaki iş
birliğimizi yerinde takip etmek
üzere, bir sağlık müşavirini yakın
zamanda Taşkent Büyükelçiliği-
mizde görevlendireceğimiz müjde-
sini vermek isterim. Bakanlığıma
bağlı kanunla kurulan ve özel sektör
dinamizmiyle hareket eden Uluslar-
arası Sağlık Hizmetleri Anonim Şir-
keti USHAŞ'ın, başta uluslararası
hasta tedavisi, ilaç ve tıbbi cihaz,
sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatı-
rımları ve hizmet alımları ile eğitim
konuları olmak üzere, sağlık alanı-
nın tüm bileşenlerinde her iki ülke
arasındaki sağlık pazarına yeni bir
heyecan getireceğine olan inancım
tamdır. USHAŞ'ın Taşkent'te koor-
dinasyon ofisi ve ön tanı merkezi
açabilmesini teminen Özbek tarafı-
nın yer göstermesinden memnuni-
yet duyacağız. Konuyla ilgili
USHAŞ yetkilileri çalışmalarına
başlayacaktır” diye konuştu. DHA

I LOVE
YOU

TURKEY

BUGUN TOHUM
YARIN MEYVE

Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk-Özbek
sağlık iş çevrelerinin bir aray agelmesinin önemine vurgu yaparak, "Bugün atılacak
tohumlar ileriki yıllarda fidana, ağaca ve meyveye dönüşecektir" dedi

Anlaşma imzalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
konuşmasının ardından, Özbekistan
Sağlık Bakanı Alisher Shadmanov ile
birlikte iki ülke arasındaki ‘Niyet Beyanı’
anlaşmasını imzaladı.

Depremzedelere 
yardım eli uzatıldı
Kosova'da görev yapan Türk askeri, Arnavutluk'ta birkaç gün önce meydana gelen 6,4
büyüklüğündeki depremde evsiz kalan depremzedelere kıyafet ve battaniye yardımında
bulundu. Türk askerinin yardımı karşısında bazı depremzedeler gözyaşlarını tutamadı
KOSOVA'DA 1999 yılından bu
yana KFOR barış gücü bünyesi al-
tında görev yapan Türk askeri, Ar-
navutluk'tan Kosova'ya getirilen
500'ü aşkın depremzedeye yardım
elini uzattı. Türk askeri Arnavut
depremzedelerin kaldığı kampa gi-
derek kışlık kıyafetlerin yanı sıra
battaniye yardımında bulundu.
Kendilerine yardım malzemesi da-
ğıtan kadın subaya sarılan Şa-
mane Bayrami isimli depremzede
gözyaşlarına hâkim olamadı. Bay-
rami, deprem sonrası evli olan kı-
zından ve oğlundan hiç haber
almadığını, evlerinin yıkılmasın-
dan dolayı yeterli kıyafetleri olma-
dan Kosova'ya geldiklerini söyledi.
Türk askerinin bu desteğinden do-
layı teşekkür eden Bayrami, "Allah
Türk askerinden ve Türkiye Cum-
huriyeti'nden razı olsun" dedi.

Minnettar olduklarını
söylediler

Kosova Kızılhaçı Prizren Sorum-
lusu Buyar Müfti de kampta 500'ü
aşkın depremzedenin kaldığını be-
lirterek, her zaman yanlarında
olan Türk askerinin Arnavutluk
depremzedelerine de destekte bu-
lunduğu için minnettar olduklarını
söyledi. Kosova Türk Temsil He-

yeti Başkanlığı Sivil-Asker İş Birliği
(SAİ) personeli de Türkiye Cum-
huriyeti'nin 1999'da büyük bir dep-
rem yaşadığını ve aynı acıları
yaşadıklarını söyledi. Türk askeri-
nin Arnavutluk'taki kardeşlerin acı-
larını paylaştıklarını söyleyen SAİ
personeli, Mehmetçiğin her zaman
yanlarında olduklarını söyledi.

Subay montu 
elleriyle giydirdi

Kamp alanında bulunan depremze-
delere kışlık kıyafetleri dağıtan Meh-
metçik, bir kadın depremzedeyi
kendi elleriyle giydirdi. Gözyaşlarını
tutamayan depremzede Türk 
askerlerine teşekkür etti. DHA

Donald
Trump
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ABİYE

 ALFABE

 ALLAK

 ALT KAT

 AROMA

 ÇOMAR

 DÖKÜNTÜ

 ESRİK

 EYLEM

 FUNYA

 GAYET

 İLHAM

 İNHİRAF

 İPOTEKLİ

 İŞYAP

 KADRO

 NACAK

 NİNNİ

 OMBRA

 ONDÜLASYON

 PESÜS

 PİYAZ

 RESMİ

 ROBOT

 RÖTAR

 SALPA

 SATHİ

 ŞANSLI

 TROPİK

 VASIF

 ZİYAN

B E R B A T

3 HARFLİ
 AMA
 EFE
 İYE
 KIL

4 HARFLİ
 ABES
 ALEV
 ALİM
 ARTI
 ATMA
 BANT
 HALI
 ILKI
 NAAŞ

 RİCA
 STEP
 STİL
 TAPI

 TAUN
 ULAH
 ULAM

5 HARFLİ
 ALBAY
 BASTI
 EŞREF
 İKBAL
 KEKEZ
 METİS
 MİSAL

 YİVLİ

6 HARFLİ
 ALTMIŞ
 BASKET
 BERBAT
 CIZLAM
 LEOPAR

 MESAHA
 TİMSAH

10 HARFLİ
 HAVA ÇIKIŞI

 İTAATETMEK
 LİYAKATSİZ

 TARTIŞMALI

Soldan Sağa:
1. Web ve log kelimesinden türemiş kelime. - Be-
lirlenmiş sınırlarda işletilen maden alanı. 2. Cü-
neyt Arkın’ın canlandırdığı “Dünyayı Kurtaran 
Adam”ın adı. 3. Tahtadan yapılmış ü�emeli çalgı. 
- Küçük tekne kaptanı. 4. Şartlaşmak işi. 6. Tram-
vay şöförü. 7. İkiyüzlülük. - Gerçek. 8. Olabilir ki, 
belki. 9. Kabzasına doğru daralan bir tür kılıç. - 
Kalori.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Kadınların takındıkları süs iğnesi. - Aynı ti-
yatroda çalışan oyuncular topluluğu. 2. Uzun bo-
yunlu, sivri gagalı, boynunun önü ve göğsü parlak 
beyaz olan, alçaktan ve hızlı uçan, suya bağımlı 
bir kuş türü. 3. Fıkra. - Genellikle kadınların kul-
landığı bir seslenme sözü. 4. Orta Amerika’da Kıs-
tas bölgesinde bir ülke. 6. Acyo. 7. “Karlı Dağdaki 
...” (Film). - Umutsuzluktan doğan karamsarlık. 8. 
Köylü işbirliği. 9. Geminin rüzgâr alan yanı. - Kı-
vıl yükü olmayan.
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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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TrT 1 ekranlarında ilgiyle iz-
lenen "Payitaht Abdülhamid"
dizisinin oyuncuları ve set

ekibi, 100. bölümü pasta keserek kutladı.
Osmanlı padişahı Sultan 2. Abdülhamid
Han'ın hayatını konu alan ve eylül
ayında dördüncü sezon bölümleriyle ek-
ranlara gelen dizinin 100. bölüm çekim-
leri, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Seka
Film Platosu'nda gerçekleştirildi. Dizinin
yapımcısı Yusuf Esenkal, oyuncular ve
set çalışanlarının katıldığı kutlamada,
pasta kesildi.

Anlatacak çok hikayemiz var

Yapımcı Yusuf Esenkal, yaptığı açıkla-
mada, dizinin 100. bölüme ulaşmasın-
dan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Böyle bir günde birçok hatıranın gö-
zünde canlandığını anlatan Esenkal,
şöyle devam etti: "Acaba bu işte başarılı
olabilecek miyiz, halkımız teveccüh gös-
terecek mi sorularını ekiple hep yaşadık.
Halkımız bu işe karşılık gösterdi, tevec-
cüh etti. Yurt dışında bu kadar ilgi açık-
çası bizi çok mutlu etti. Ekibimizin çok
güzel bir enerjisi var. Şu anda da işlediği-
miz dönem 1902-1905 arası. Açıkçası
önümüzdeki son 6-7 yılı anlatacağımız
bir süre var. Bu kaç bölüme tekabül eder,
ne kadar sürer, bu açıkçası halkımızın te-

veccühüne bağlı bir konu fakat daha an-
latacak çok hikayemiz var. Kadrosu çok
geniş bir dizi. Herhangi bir diziye göre
belki üç kat fazla oyuncusu olan bir dizi
ve konuk oyuncuya da çok müsait bir
dizi. Yeşilçam oyuncularımızdan döne-
min popüler oyuncularına kadar birçok
oyuncu misafir ettik. Bundan mutluluk
duyuyoruz."

Zaman nasıl geçti anlamadık

Dizide padişah
Abdülhamid'i
canlandıran
başrol oyun-
cusu Bülent
İnal, zamanın
nasıl geçtiğini
anlamadıklarını
söyledi. İnal,
"Sanki daha
dün başlamışız
gibi ama dönüp
baktığımız
zaman 100
bölüm olmuş.
Bir aile olduk;
beraber çalış-
maktan, güzel
bir iş çıkarmak-
tan dolayı mut-

luyuz, keyifliyiz. Oyuncu arkadaşları-
mızla ve set ekibiyle bir arada olmaktan
büyük mutluluk duyduk. Daha nice bö-
lümlere inşallah. Herkesin eline sağlık."
diye konuştu. Dizide rol alan Özlem
Conker, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gürkan
Uygun, Cem Uçan ve Hakan Boyav da
dizinin 100. bölüme ulaşmasından duy-
dukları memnuniyeti dile getirerek pro-
jede emeği geçenlere ve seyircilere
teşekkür etti.
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Foto�raflar görücüye ç�kt�
İstanbul Fotoğraf Dernekleri Platformunun ANAFOD, BEYFOTODER, BÜFOD FOTOGEN ve
İFSAK fotoğraf dernekleri hafızalara kazınacak bir fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu

Büyükçekmece Ata-
türk Kültür Merkezi’nde
düzenlenen “İnsana

Dair” temalı fotoğraf sergisinde
usta fotoğrafçıların kadrajından
yansıyan eserler vatandaşlar tarafın-
dan yoğun ilgi gördü.
İnsan odaklı fotoğraf karelerinin ve
fotoğraf sanatçılarının birbirinden
değerli çalışmalarının yer aldığı

sergi Büyükçekmece Atatürk Kültür
Merkezi’nde sergilenmeye devam
ediyor. Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsi-
len sergi açılışını gerçekleştiren Be-
lediye Başkan Yardımcısı Ömer
Kazancı sergide emeği geçen her-
kesi tebrik ederek, “Kültür ve sa-
natta öncü bir kentiz. Bu güzel
sergiyi bizlerle buluşturan beş der-

neğe de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Fotoğrafçılara katkılarından ötürü
teşekkür ediyorum. Büyükçekmece
kültür ve sanatta örnek bir ilçe ol-
maya devam edecek” ifadesini kul-
landı.

Ulukan’da açılışa katıldı

Büyükçekmece Fotoğraf Derneği
(BÜFOD) Başkanı Hürriyet Akın,

İstanbul’un beş önemli fotoğraf
derneğinin çok özel bir sergiye imza
attığını ifade ederek, fotoğraf sana-
tına verdiği desteklerden ötürü Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’e teşekkür etti. Tür-
kiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu
(TFSF) Başkanı Sefa Ulukan’da
konuşmasında serginin hazırlanma-
sında emeği geçenlere teşekkür etti.

Beykoz Karlıtepe Merkez Camisi'nin 
kütüphane ve seyir terası olarak 
kullanılan minaresi eşsiz İstanbul 
manzarası ile vatandaşlara hizmet veriyor

Y apımı 2018'de tamamlanan, seyir
terası şeklinde tasarlanan ilginç
minare tasarımıyla dikkat çeken

ve vatandaşların eşsiz İstanbul manzara-
sıyla kitaplarla buluştuğunu Karlıtepe
Merkez Camisi Kütüphanesi görüntülendi.
Kente karın ilk düştüğü yer olarak bilinen
Beykoz Karlıtepe, şehrin ormanlık ve yük-
sek bir noktasında bulunuyor. Caminin
minaresinde bir şerefe gibi tasarlanmış
sekizgen seyir terasının bir tarafından İs-
tanbul Boğazı, Fatih Sultan Mehmet ve 15
Temmuz Şehitler köprüleri izlenebilirken
diğer taraftan Beykoz sırtlarındaki orman-
lar görülebiliyor. Kütüphanenin yapımı sü-
reci hakkında Abilgi veren Karlıtepe
Merkez Camisi Vakfı Başkanı Hüseyin
Kurt, klasik minare gibi tasarlamak yerine
seyir teraslı ve kütüphane konsep-
tine karar verdiklerini belir-
terek,"Caminin ilk
projesinde burayı
diğer camiler gibi
çift minareli
olarak planla-
mıştık. 
Onursal
başkanımız
Hüseyin
Özyurt'un
seyir terası
ile kütüp-
hane fikri
bizi heye-
canlandırdı.
Projesini hazır-
layarak yapımına
başladık." diye
konuştu.

61 metre yükselik var

Kurt, şunları söyledi: "Camiye engelli va-
tandaşlarımızın asansörle girebiliyor. 45
kişi aynı anda burada kitap okuyabiliyor,
İstanbul'u seyredilebiliyor. Kütüphanemi-
zin bulunduğu yerde 52 metre yükseklik
bulunuyor. Seyir terasıyla birlikte 61
metre minare yüksekliği bulunuyor. Trab-
zonlu olduğumuz için 61 metre yüksekliğe
imzamızı attık. Kütüphane olarak tasarla-
nan bölüm Milli Saraylar'dan gelen nak-
kaşlar tarafından işlemelerle süslendi.
Tavana Kur'an harflerinin hem Türkçe
hem Arapçasını nakşettirdik. Hafta sonları
insanlar kütüphanemizde oturmaya yer
bulamıyor. Kütüphaneye çıkan asansörde
kuyruklar oluşuyor. Asansörün yanında
kütüphaneye çıkan merdivenlerimiz var.
Gençlerin merdivenden çıkararak spor
yapmalarını sağlıyoruz. Buraya gelince
insanlar hem İstanbul'u seyrediyor, hem
de burada bir huzur var."

Her türden kitap var

Kütüphanede her türden kitabın bulundu-
ğunu anlatan Kurt, "İsteyen roman, iste-
yen çocuk kitapları, isteyen de Kur'an
okuyabilir. Devletine, bayrağına saygılı
olan bütün yazarların kitaplarını burada
bulabilirsiniz. İsteyenler buradan okumak
için kitap alabiliyor ya da kitap getirebili-
yor. Sabah 10 ile akşam 18.00 arasında
kütüphane hizmet veriyor. Akşam ile yatsı
namazı arasında burayı kapatıyoruz. Bu
saatler arasında gelen vatandaşlarımız
istediği kadar buradan faydalanabilir."
diye konuştu.
HABER MERKEZİ

Klasik cami minaresinin dışında bir fonksiyon ve-
rilmesine karşı çıkanların gezip gördükçe fikirlerinin
değiştiğinden bahseden Hüseyin Kurt, sözlerini, "

'Cami minaresi nasıl böyle kullanılır?' diye eleştiriler
zaman zaman oluyor. Dar düşünen insanlar olabiliyor
ama buraya gelince, görünce doğru bir iş yaptığımızı

söyleyerek teşekkür ediyorlar. Bu zamana kadar
olumsuz bir şeyle karşılaşmadık. Her gelen te-
şekkür ediyor. Çünkü burası gençliğe bir hiz-

met. Gençler gelip kitabını okuyabiliyor.
İstanbul'u seyrediyor." diye ta-

mamladı. 

Gelin İstanbul'u
seyredin
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Payitaht dizisi
dalya yaPtı

Dizinin yapımcısı Yusuf Esenkal,
"Halkımız bu işe karşılık gösterdi, 

teveccüh etti. Yurt dışında bu kadar ilgi
açıkçası bizi çok mutlu etti. Ekibimizin

çok güzel bir enerjisi var" dedi

Farklı ülkeler
benzer bakışlar

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm yılı etkinlikleri
kapsamında Türk ve Rus çocukların karşılıklı ülke

kültürlerini tanıması amacıyla düzenlenen
‘Karşılıklı Bakışlar’ resim yarışmasının ikinci etabı

Kadıköy’de düzenlendi. Her iki ülkeden 
8-18 yaş arasındaki çocukların katıldığı

yarışmada Türk çocukları Rusya’yı, 
Rus çocukları ise Türkiye’yi resmetti

‘karşılıklı Bakışlar’ isimli resim ya-
rışmasının ilk etabı Rusya’da gerçek-
leşmiş, yarışmanın konusu Türkiye

olmuştu. Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat
Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin ikinci eta-
bında ise yarışmanın konusu Rusya oldu. Kadı-
köy Belediyesi, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi,
Dolmabahçe Rotary Kulübü işbirliğiyle Kadı-
köy’de düzenlenen etkinlikte Rusya’dan 98 çocuk
Türkiye’yi resmederken, Türkiye’den Avni Akyol
Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden 120
öğrenci ile Çocuk Sanat Merkezi’nden 20 öğrenci
Rusya’yı çizdi. Gençlik Sanat Merkezi’nin odala-
rını dolduran öğrenciler, birlikte resim çizdi,
Rusya’ya yönelik algılarını kağıda yansıttı. Ayrıca
Türkiye’yi resmeden gençlerin yaptığı çalışmalar da
Gençlik Sanat Merkezi galerisinde sergilendi.

Kazananlar Rusya yolcusu

Resimleri Türk ve Rus Rotary Kulübü
üyeleri, Avni Akyol Güzel Sanat-

lar Lisesi öğretmenleri, Rusya
Federasyonu İstanbul

Başkonsolosluğu’nu
temsilen Mikhail Ka-

menev ve Kadıköy
Belediyesi temsilci-
lerinden oluşan
jüri değerlendirdi.
Avni Akyol Güzel
Sanatlar Lisesi
öğrencilerinden
Mertcan Mert,

Melis Gürsoy,Ece
Ünal’ın kazandığı

yarışmanın ödülü
Rusya gezisi oldu. Öğ-

renciler Rus kültürünü
daha iyi tanımak, resmettikle-

rini yerinde görmek amacıyla Rus-
ya’ya gidecek.

Türk
tasa-
rımcı

Güler Baysal,
Azerbaycan Kül-
tür Bakanlığı ve
Addim Gençler
Birliği tarafından
düzenlenen gü-
zellik yarışma-
sında Azeri Milli
Desenli Couture
Mayo Koleksi-
yonu ile yer aldı.
Tasarımcı
Güler Baysal,
Azerbaycan
Kültür Bakan-
lığı ve Addim
Gençler Birliği
tarafından
düzenlenen güzellik yarışmasında Azeri Milli
Desenli Couture Mayo Koleksiyonu ile yer aldı.
Azeri desenlerin hikayelerini mayo ile birleştiren
modacı Baysal; Azerbaycan, Rusya, Çin ve Öz-
bekistan'dan yarışmaya katılan tüm kadın-
erkek adayları giydirdi. Baysal, yaptığı
açıklamada; devlet tarafından desteklenen ilk
güzellik yarışmasında yer almaktan büyük
gurur duyduğunu söyledi. Baysal ayrıca
Mr&Mrs Güzellik yarışmasına özel ilk kez
couture mayo koleksiyonu hazırladığını 
belirtti.

Büyük ilgi gördü

Modacı Güler Baysal, mayo koleksiyo-
nunda gerçek süet ve ipek kumaşları tüy,
swarovski ve kristal taşlarla birleştirdi.
Etkin desenleri tamamen el işçiliği ile ha-
zırlayan Güler Baysal jüri tarafından da
büyük ilgi gördü.
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Güler
Baysal



SPOR14 ÇARŞAMBA 4 ARALIK 2019

BeşiKtaş ile sponsorluk anlaşmasına
imza atan Vodafone, Vodafone Park’ta oy-
nanan Beşiktaş JK – Kayserispor maçında
doğuştan yürüme engelli Buket Durmuş’u
ağırladı. Beşiktaşlı genç taraftar, maçta ta-

kımının ilk golünü anons ederken taraftar-
dan büyük alkış aldı. Ekim ayında yeni
protezlerini ilk kez deneyen ve bu deneyi-
mini sosyal medya hesabından paylaşan
Buket Durmuş, içten paylaşımıyla takipçi-

lerinden büyük ilgi gördü. Vodafone ve Be-
şiktaş, Buket’in büyük yankı uyandıran
paylaşımına kayıtsız kalmadı ve onu ağaçlı
yoldan yürüyerek Vodafone Park’a gel-
meye davet etti. “Protezlerimle o çimlerde
gururla yürümeye varım” diyen Buket, 
Beşiktaş JK – Kayserispor maçını Voda-
fone ve Beşiktaş’ın konuğu olarak locadan
izledi.

EN GÜZEL GOL ANONSU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu'nun 28 vakıf üniversitesi ile
imzaladığı tarihi anlaşma, milli paralimpik ve
deaflimpik sporculara da vakıf üniversitelerinde
yüzde 100 burslu eğitim imkanı sağlıyor

G ençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu,
Dünya Engelliler Günü dolayı-

sıyla yaptığı açıklamada, engelli milli
sporculara vakıf üniversitelerinde
yüzde 100 burslu eğitim imkanı sağ-
landığını hatırlattı. Ankara'da geçen
hafta 28 vakıf üniversitesinin temsilci-
leriyle birlikte "Vakıf üniversitelerin-
den Türk sporuna yükseköğretimde
yüzde yüz destek" temalı çalışmanın
mutabakat metnine imza attıklarını
hatırlatan Bakan Kasapoğlu, buna
göne engelli milli sporcuların vakıf
üniversitelerinde hangi bölümü seçer-
lerse seçsinler tam burslu okuyacak-
larını dile getirdi.

Engeller zihinlerden kalkacak

"Bakanlık olarak engelleri zihinlerden
de spordan da çıkarmaya kararlıyız"
diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle ko-
nuştu: "Özel sporcularımızın her biri
birer şampiyon, her biriyle ayrı ayrı
gurur duyuyoruz. Engelli gençlerimi-
zin doğru eğitim programları ve sos-
yalleşme desteğiyle ne denli büyük
başarılara imza atabildiğini görüyo-

ruz. Farklı bireylerimi-
zin sanattan spora,
eğitimden iş dün-
yasına kadar ha-
yatın her
alanında yaz-
dığın başarı
hikayeleri, he-
pimiz için
övünç vesile-
sidir. Engelli
sporcularımız
uluslararası
alanda ülkemizi
en iyi şekilde tem-
sil ediyorlar. Sporun
gücüyle engeller nasıl
ortadan kaldırılır herkese
ispat ediyorlar."

4 yandan çaba gösteriyoruz

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde
Türkiye'nin dört bir yanına spor yatı-
rımları yaptıklarını ve bu tesislerin en-
gelsiz tesisler olması noktasında çaba
sarf ettiklerini de söyledi. "Bizim
bütün çabamız engelli vatandaşları-

mız
için"

diyen
Bakan Ka-

sapoğlu, engelli
sporcuların, farklı bi-

reylerin hayata katılmaları noktasında
da onlara en büyük motivasyonu sağ-
ladıklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu,
"Bakanlığımız, tüm engelli bireyleri-
mizin emrindedir ve onların katılı-
mıyla politikalar ve projeler üretecek
ve üretmeye devam edecektir" açıkla-
masında bulundu. DHA

spor ıcın yuzDe
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28 vakıf üniversitesi ara-

sında imzalanan mutabakat metni, bakanlığın vereceği bel-

geyle, milli sporcu öğrencilere yüzde 100 eğitim bursu

verilmesini öngörüyor. metne imza koyan vakıf üniversite-

leri, bakanlık tarafından son 4 yıl içinde başarılı olduğu bel-

gelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri

halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla

yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini, 2020-

2021 burs yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı,

bu durumun Yükseköğretim Programları

ve Kontenjanları Kılavuzu'nda da

ilanını taahhüt ediyor.

Burs imkanı 

sağlanacak

Azmin zAferi
7 yıl önce geçirdiği trafik kazasında felç olup yürüme yetisini 
kaybetmesine rağmen öğrencileri sayesinde hayata tutunan beden
eğitimi öğretmeni Ramazan Sincar, öğrencilerinin teşvikiyle bir yıl
önce oynamaya başladığı masa tenisinde Türkiye ikincisi oldu
30 Kasım – 1 Aralık 2019 ta-
rihleri arasında Ankara’da dü-
zenlenen Bedensel Engelliler
Masa Tenisi Türkiye Şampi-
yonası’na 32 kulüpten 121
sporcu katıldı. Altındağ Spor
Salonu’nda gerçekleşen tur-
nuvada Bağcılar Belediyesi
Gençlik ve Engelliler Spor
Kulübü sporcularından
Murat Sincar da yer aldı. Aynı
zamanda beden eğitimi öğret-
meni olan Sincar, Class 3 ka-
tegorisinde bireyselde Türkiye
üçüncüsü, çiftlerde ise Tür-
kiye ikincisi oldu. İki madalya
bir kupa kazanan Sincar,
başta Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı olmak
üzere emeği olan herkese te-
şekkür etti.

Bayrağı yukarı
çıkaracağım

Başarısının arkasındaki en
büyük gücün öğrencileri oldu-
ğunu belirten Sincar, “Öğren-
cilerimi çok seviyorum. Masa
tenisine de onlar sayesinde bir
yıl önce başladım. Bu süreçte
bana çok destek oldular.
Neden olmasın deyip turnu-
valara başvurdum ve bu nok-
taya geldik. Amacım milli
takıma girmek ve ardından da
dünya şampiyonu olarak
Türk Bayrağını dünya bayrak-
ları arasında en yükseğe çıkar-
mak” dedi. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Ramazan Sincar’ın örnek hikayesi
7 yıl önce yaşanan trafik kazası ile
başladı. Dicle Üniversitesi Spor
Akademisi Bölümü’nü bitirdikten
sonra İstanbul Bahçelievler Koca-
sinan Lisesi’nde göreve başladı.
Sincar, Samsun 19 Mayıs Üniversi-
tesi Spor Akademileri Yüksek Oku-
lu’nu dereceye girerek kazanan iki
öğrencisine sürpriz bir ziyaret yap-
mak istedi. Bir arkadaşıyla oto-

mobille İstanbul’dan yola
çıkan Sincar, Çankırı’da

geçirdiği kazada felç
olarak yürüme yeti-

sini kaybetti.
Ancak umudunu
kaybetmeyen
Sincar, ailesi ve
öğrencilerinin
desteğiyle ya-
şama daha
da sıkı sarıldı. 

Hayata sarıldı

Rize'de 16 yıl önce geçirdiği
trafik kazasında iki bacağını
kaybeden Mustafa Beyaz (28),
azmi ve spor sevgisi ile hayata
tutundu. İki bacağını
kaybetmesine rağmen 'engelli
balık adam' unvanını alan
Beyaz, tüpsüz dalış, snowboard
ve yamaç paraşütünün
ardından dağcılığa başladı, ilk
zirve tırmanışını gerçekleştirdi
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Kentte 2003 yılında bisiklet sürerken
otobüsün çarpması sonucu meydana
gelen kazada iki bacağını kaybeden Mus-
tafa Beyaz, hayata spor ile sarıldı. Küçük
yaşta yüzmeye ilgi duyan Beyaz, dalış ve
zıpkınla balık avını da öğrendi. Bir ku-
rumda memur olarak çalışan Beyaz,
deniz kıyısında balık adam kıyafetlerini
giyip, tüpsüz dalış gerçekleştirerek zıp-
kınla balık avı yapmaya başladı. Paralim-
pik sporcu, Antalya'nın Kaş ilçesinde
düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış
Şampiyonası'nda İp Destekli Sabit Ağır-
lık (FIM) disiplininde 1.15 dakikada 28
metre dalış derecesiyle dünya rekoru
kırdı ve altın madalya kazandı.

Durmaksızın tırmandı

Tüpsüz dalışın yanı sıra snowboard ve
yamaç paraşütü de yapan Beyaz, farklı
spor dallarını denemek için harekete
geçti. Son olarak dağcılığa merak salan
Beyaz, aldığı eğitimlerin ardından Kaç-

kar Dağları’nda zirve tırmanışı gerçekleş-
tirdi. Beyaz, zorlu dağ tırmanışının her
anını kayda aldı.

Zirveye ulaştım

Dağcılığa yöneldiğini anlatan Mustafa
Beyaz "Arkadaşlarımdan gelen teklifle
tırmanışa başladım. İlk başta tırmanış
yapmama şüphe ile bakanlar oldu. Ben
tırmanışa başladım ve zirveye ulaştım. İlk
tırmanışımdı. Yükseklik korkumdan do-
layı tırmanırken aşağıya bakamadım.
Ben engelleri gözümüzü hedeften ayırdı-
ğımız zaman etrafımızda gördüğümüz
ürkütücü şeyler olarak adlandırırım.
Spor yapmayı çok seviyorum. Daha
önce ekstrem sporlar içerisinden snow-
board, yamaç paraşütü ve zıpkınla balık
avı yapıyordum. Bundan sonra hedefim-
deki spor rüzgar sörfü. Şu an kış sezonu
olduğu için çok müsait bir ortam yok.
Şartlar oluşunca rüzgar sörfü de yapaca-
ğım" dedi. DHA

İzmİr'İn Gaziemir ilçesinde yaşayan ve down
sendromlu olarak dünyaya gelen Tolga Erdek,
azmiyle örnek oluyor. Erdek, tekvando kursları
ile sosyalleşirken aynı zamanda özel bir şir-
kette de çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü verile-
rine göre, dünya nüfusu 8 milyara yaklaşırken,
1 milyardan fazla insanda çeşitli nedenlerle
engellilik durumu bulunuyor. Engelliler, dünya-
nın birçok ülkesinde zor şartlarda yaşama tu-
tunmak için çaba gösterirken, bu konuda her
geçen gün gösterilen duyarlılık artıyor. Türki-
ye'deki engellilerin oranı ise resmi rakamlara
göre ülke nüfusunun yüzde 7'sini, sivil toplum
kuruluşlarına göre ise yüzde 13'ünü oluşturu-
yor. Diyabet, kalp ve damar hastalıkları, kan-
ser ve akıl sağlığı bozuklukları gibi kronik

sağlık sorunlarının yayılmasıyla engelli birey
sayısı her geçen yıl artarken birçoğu da az-
miyle örnek teşkil ediyor. 

İş hayatında da aktif

Gülay-mustafa Erdek çiftinin çocuğu olan ve
down sendromlu olarak dünyaya gelen 32 ya-
şındaki Tolga Erdek de eğitim hayatını başa-
rıyla tamamladıktan sonra iş hayatına girdi.
Özel bir şirkette çalışan Erdek, spor ve sanat
etkinlikleriyle de sosyal hayatın içinde yer alı-
yor. Erdek, Gaziemir Belediyesi'nin tekvando
kursuna katılıp herkese örnek olurken, sempa-
tik tavırlarıyla arkadaşlarının sevgisini ve ba-
şarılı performansıyla antrenörlerinin takdirini
topluyor.

Dünyaya örnek oldu

Dağcılıkta
tarih yazdı
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B eşiktaş'ta yüzler gülüyor. Süper Lig'in
13. hafta mücadelesinde taraftar des-
teğini de arkasına alarak etkili bir fut-

bol ortaya koyan siyah-beyazlılar, sahadan
4-1'lik galibiyetle ayrılırken, rakiplerinin puan
kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi ve puan du-
rumunda 3. sıraya yükselmeyi başardı. Sezon
başında lige kötü bir giriş yapan, Avrupa Li-

gi'nde üst üste yenilgiler alarak taraftarlarını
üzen ve bu periyotta bir de olağanüstü seçim
yaşayan siyah-beyazlılar, ilk 6 haftada topla-
dığı 5 puanla ligin dibine demir atmıştı.

Nereden nereye

Sivasspor mağlubiyetinin ardından sahasında
Göztepe'yi yenen Beşiktaş, ardından çıktığı 4
lig maçında Rizespor ve Başakşehir'le berabere
kalırken, Gaziantep FK ve Trabzonspor dep-

lasmanlarında ise puan alamadı. 6 hafta so-
nunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet
alan, attığı 8 gole karşılık kalesinde 12 gol
gören siyah-beyazlı ekip, ligde yalnızca Kayse-
rispor ve Gençlerbirliği'ni geçmeyi başarmıştı
ve 5 puanla 16. sırada yer alıyordu.

Alanyaspor maçıyla başladı

Üst üste alınan kötü sonuçların gölgesinde
lider durumda bulunan Alanyaspor'u konuk

eden Beşiktaş, bu maçta aldığı 2-0'lık galibi-
yetle bir nebze nefes aldı. 20 Ekim'de gerçekle-
şen olağanüstü seçimden 1 gün önce
Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan siyah-
beyazlılar, 0-0'lık beraberlik alarak İstanbul'a
dönmüştü. Beşiktaş'ta ne olduysa, seçimden
sonra oldu. Ahmet Nur Çebi'nin seçimi kazan-
masının ardından başkan ve yönetim kurulu
üyeleri, Ümraniye'ye giderek takıma ve teknik
ekibe destek vereceğini açıkladı.

Çebi uğurlu geldi Çebi'nin ziyaretinin ardından Galatasaray derbisini kazanan
Beşiktaş, ardından sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor,
Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında hanesine 3

puan yazdırdı. Son 7 maçında 19 puan toplayarak ligin en
formda ekiplerinden birisi haline gelen siyah-beyazlılar, 7
haftada tam 13 sıra birden yükselerek ligde 3. sıraya oturdu.

Yarim yarim 
şarkısı sustu!

Trabzonspor yönetimi ve Teknik Direktör Ünal Karaman'ın
kazanmak için büyük uğraş ve sabır gösterdiği ve “yarim

yarim” şarkısıyla özdeşleşen Daniel Sturridge’den bekle-
nilen verim alınamadı. Bordo-mavili takımda yabancı

oyuncular arasındaki en az süreyi İngiliz futbolcu aldı
Trabzonspor, sezon başında
transferini gerçekleştirmek
için büyük bir uğraş ver-
diği Daneil Sturridge'den
beklediği verimi ala-
madı. Bunda en büyük
etken ise yıldız futbol-
cunun uzun süredir
sakatlıklarla uğraşı-
yor olması. Kara-
deniz ekibinin bu
sezon UEFA Av-
rupa Ligi ve
Süper Lig'de
toplamda oy-
nadığı 22
resmi mü-
sabakada 7
kez forma
giyebildi.
Üç
maçta
ilk on
birde
sa-
haya
çıkan
30
ya-
şın-

daki futbolcu, diğer maçlarda
ise oyuna sonradan dahil
oldu. Sturridge, Süper Lig'de
191 dakika sahada kaldı ve 2
gol, 2 asist yaptı. Avrupa'da
ise 126 dakika forma giyen
oyuncu, yabancı futbolcular
arasında en az süreyi alan
isim oldu. Bordo-mavililerin
hücum hattına büyük umut-
larla transfer ettiği Daniel
Sturridge, Beşiktaş, Fener-
bahçe ve Galatasaray ile oy-
nanan maçları kaçırdı. Yıldız
oyuncu, Beşiktaş müsabaka-
sında oyuna 88. dakikada
Sörloth'ün yerine dahil ol-
muştu. 
İngiltereli futbolcu, Fener-
bahçe ve Galatasaray karşı-
laşmalarında ise görev
alamadı.

Taraftarın hevesi kaçtı

Trabzonspor taraftarlarının
izlemek için büyük bir heye-
canla beklediği Daniel Stur-
ridge'nin sağlık problemleri ve
uyum sürecini atlatamaması
nedeniyle sahada göremeyen
bordo-mavili taraftarların da
bu oyuncu üzerindeki hevesi
kaçmış durumda. Dün ta-
kımla birlikte çalışmalara
başlayan futbolcu, bundan
sonra sergileyeceği perfor-
mans ile yeniden Trabzons-
por taraftarlarının heyecanını
kazanmayı hedefliyor.

Yönetimin en pahalı
transferi

Trabzonspor Kulüp Başkanı
Ahmet Ağaoğlu ve yönetim
kurulu göreve geldikleri gün-
den beri izledikleri transfer

politikası ve oyunculardan al-
dıkları verimle örnek bir gö-
rüntü veriyor. Yüksek
maliyetli transfer dönemini
bordo-mavili kulüp adına ka-
patan yönetim kurulu, Kara-
deniz ekibinin gerçekleri ve
mali tablosuna göre sergile-
dikleri duruş hem sportif hem
de ekonomik başarının önünü
açmıştı. Kulübün mali yapı-
sını sıkıntıya sokmama adına
imkanları zorlayarak Stur-
ridge transferine imza atan
yönetim, yıldız oyuncu için 3
milyon 500 bin Euro yıllık ga-
ranti ücreti gözden çıkartarak
en pahalı transferlerine imza
attı.

Türkiye Kupası fırsat

Trabzonspor Teknik Direk-
törü Ünal Karaman, 21 kişilik
Galatasaray maçı kadrosuna
dahil ettiği İngiliz oyuncuyu
riske etmeyerek oynatma-
mıştı. 30 yaşındaki forvetin
son dakika bir gelişmesi ya-
şanmaması halinde, bordo-
mavili takımın bugün Altay
ile oynayacağı Ziraat Türkiye
Kupası maçında forma giy-
mesi bekleniyor.

Adebayor veda etti
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'un
Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, sarı-kırmızılı ekipten ayrıldığını açıkladı
Maçın ardından basın men-
suplarına açıklamalarda bu-
lunan Adebayor, "Futbolda
böyle şeyler olabiliyor. Ka-
famı toparlayıp, geleceğe
bakmam gerekiyor." diye ko-
nuştu. Zor bir karar aldığını
söyleyen Adebayor, şunları
kaydetti: "Böyle kararlar çok
zor olur ve benim için de
çok zordu. Önemli bir ka-
rardı, hayatımın en önemli
kararlarından biriydi. Bu ta-
kıma geldiğim günden beri
enerjimi ve isteğimi vermeye
çalıştım. Takım için her şe-
yimi verdim ama bazen ka-
fanızda bazı sorunlar olur,
ailenizi düşünürsünüz ve
gelecekle ilgili bazı kararlar
almanız gerekir. Bu kararlar
da ivedi olmalıdır. Ben de
sonuç olarak burada devam
etmeme kararı aldım. Fizik-

sel olarak buradan ayrılma
kararı alsam da kalbim her
zaman bu takımda kalacak."

Türkiye çok kaliteli

Türkiye'de çok kaliteli bir lig
olduğunu söyleyen tecrübeli
futbolcu, "Türkiye defterini
kapattım ya da kapatmadım
diyemem. Hayatta her şey
olabilir. Benim biraz dinle-
nip ailemle vakit geçirmem
gerekiyor. Burada üç harika
yıl geçirdim ve üç yılın so-
nunda Türkiye Ligi'nin Av-
rupa'nın en iyi liglerinden
biri olduğunu düşünüyo-
rum. Burada çok iyi bir lig
var." şeklinde konuştu. Ade-
bayor şu an için anlaştığı bir
takım olmadığını ve ülkesine
dönüp çocukluk arkadaşla-
rıyla vakit geçirmek istedi-
ğini söyledi.

Adebayor, Futbolda böyle
şeyler olabiliyor. Kafamı 
toparlayıp, geleceğe bakmam
gerekiyor." diye konuştu.

France Football dergisi tarafından dü-
zenlenen organizasyonda, yılın en iyi
erkek futbolcusuna verilen Altın Top
ödülünün sahibi, Lionel Messi oldu.
Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012 ve
2015 yıllarının ardından bu ödüle layık
görülen 32 yaşındaki Messi, altı kezle
Altın Top'u en fazla kazanan futbolcu
olmayı başardı. 2018-19 sezonunda
Barcelona ile La Liga şampiyonluğu ya-
şayan Messi, attığı 36 golle de krallık ya-
rışını zirvede tamamlamıştı. Arjantinli
futbolcu, 2019 yılında şu ana kadar
kulüp ve milli takım formasıyla 46 kez fi-
leleri havalandırdı.  Oylamada Liverpo-

ol'dan Hollandalı Virgil van Dijk ikinci,
Juventus'tan Portekizli Cristiano Ro-
naldo üçüncü, Liverpool'dan Senegalli
Sadio Mane dördüncü ve yine Liverpo-
ol'dan Mısırlı Muhammed Salah beşinci
sırayı aldı.
Altın Top ödülünü beş kez kazanan Ro-
naldo, ödül törenine katılmadı.

Yılın kalecisi de ödül aldı

Öte yandan en iyi 21 yaş altı oyuncu-
suna verilen Kopa Kupası'nı Juventus'un
Hollandalı yıldızı Matthijs de Ligt, yılın
en iyi kalecisi ödülünü Liverpool'un Bre-
zilyalı file bekçisi Alisson Becker, en iyi
kadın futbolcu ödülünü ise ABD Milli
Takımı ile bu yıl Dünya Kupası şampi-
yonluğu yaşayan Megan Rapinoe ka-
zandı. France Football dergisinin
1956-2009 yıllarında verdiği Altın Top
ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senele-
rinde seçtiği Dünyada Yılın Futbolcusu
ödülü, 2010'da FIFA Altın Top adı al-
tında birleşmişti. FIFA ve France Foot-
ball dergisi, FIFA Altın Top ismiyle
verilen yılın futbolcusu ödülünün ortak-
lığına 2016'da son vermişti.
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