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SAYFA 4Hüseyin ŞENGÜL

Vatan hainliği

SAYFA 5İlke DUYAN

Orada bir köy 
var uzakta

SAYFA 8Fakir YILMAZ

Başkalarına
yazdıranlar...

SAYFA 9Bahadır SÜGÜR

Bu kadar 
alçalmayın!

CHP Büyükçekmece İlçe Baş-
kanlığı'na adaylığını açıklayan

Bilal Abay, “300 bin nüfuslu ilçede 4
bin üyemiz var. Bu bize yakışmaz”
eleştirisinde bulundu. Belediye Baş-
kanı Hasan Akgün'ün kongrede taraf-
sız kalacağını da
belirten Abay, “Ken-
disinin tarafsız oldu-
ğuna dair bir beyanı
var. Bu parti içi bir
çekişmedir. Hasan
başkan kimin ilçe
başkanı olacağına
bakmaz” diye ko-
nuştu. I SAYFA 9

ç

Kendini yakan
çiftçilerimiz var

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, partisinin grup

toplantısında gündeme ilişkin açık-
lamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu,
“Çiftçi üretecek ama bankalar tepe-
sinde. İcralarla mücadele ediyor.
Borçlarını ödeyemediği için kendi-
sini yakan, intihar eden çiftçi var.
Çiftçiyi çantada keklik olarak görü-
yor. Nasıl olsa bana oy verir diye
düşünüyor” dedi. I SAYFA 7

ç

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

ZENGİNLERİN EVLERİNE DOKUNMADILAR
Çatalca'nın Bahşayiş Ma-
hallesi'nde bulunan ve uzun

yıllardan beri yıkım kararı bulunan
evler kış öncesi İSKİ tarafından yı-
kıldı. Kendilerine yer gösterilmedi-
ğini belirten vatandaşlar, "Bizi bir
yere yerleştirsinler. Ya da desinler
ki alın size burası, bizler de gere-
kirse çadır kuralım. Çoluk çocukla

biz nerelere gidelim? Büyükşe-
hir'in, İSKİ'nin kapısında mı yata-
lım? Bizimle beraber yıkım
kararı bulunan zenginlerin
evlerine neden dokun mu-
yorlar? Bizim günahımız
Roman olmak mı? Cum-
hurbaşkanımız bize sahip
çıksın" çağrısında bulundu. 

ç
HİÇ KİMSE BİZE EVİNİ KİRAYA VERMİYOR

Türkiye'de yaşayan mülte-
ciler kadar değerleri olma-

dığını öne süren Romanlar,
"Bu vatanı korusun diye, evlat-
larını askere gönderenler biziz.
Bir tanemizin çocuğu şu an
asker, evimizin yıkıldığından
haberi yok. Roman mısın?
Evini başına yıkarız. Bu mudur

adalet? Biz şimdi ne yapacağız?
Kimse bize evini kiraya da vermi-
yor. Bir şeyler yapılsın Allah aş-
kına sokakta kaldık. Buradan
hükümete, İBB'ye ve Çatalca Be-
lediyesi'ne çağrıda bulunuyoruz"
tepkisini gösterdi. Evleri yıkılan-
lar arasında felçli bir vatandaşın
da olduğu öğrenildi. 
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Akgün kongrede
tarafsız kalacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan
partisinin grup toplantı-

sında, Batı'ya seslenerek, “Eyy
batı. Diyarbakır’daki il teşkilatının
önündeki anneleri niye görmü-
yorsunuz?” diye soran Erdoğan,
“Siz ikircikli de değilsiniz siz çok
yüzlüsünüz” dedi. Bülent Arınç'ın
KHK açıklamasına da tepki gös-

teren Erdoğan, 'facia' kelimesini
esefle kınadığını söyledi. İsim ver-
meden Trump'ın mektubunu da
eleştiren Erdoğan, “Tehditlere
rağmen Barış Pınarı harekatını
başlattık. Şimdi yine her gün biri-
leri çıkıp meclislerinde bizim için
hiçbir hükmü olmayan kararlar
alıyorlar” dedi. I SAYFA 7

ç

İmamoğlu’dan 
özür dilerim!
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90'lıyıllarda girdiği müzik piyasasında
fenomen haline gelen Onur Mete,

Damga'ya konuştu. Müzikte mekanın sa-
hibi tartışmalarına değinen Mete, "Kimse
mekanın sahibi değil. Tüm kalbimle söylü-
yorum kral ve kraliçe ya da mekanın sahibi
daima sevenlerimizdir" dedi. I SAYFA 2

ç

KİMSE MEKANIN
SAHİBİ DEĞİL!

Sayın Erdoğan 
milletle inatlaşma

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, İstanbul Bo-

ğaz'ına ilişkin düzenlenen tasarıya
sert tepki göstererek, “Buradan uya-
rıyorum İstanbul Boğazı'nın sahibi
Türk milletidir. Sayın Erdoğan mil-
letle inatlaşma, İmamoğlu’nun ira-
desini gasp etmeye çalışma. Artık
milletin iradesine saygı duymayı
öğren” çağrısında bulundu. I SAYFA 7

ç

Kafalarda soru 
işareti bırakıyor

MHP Lideri Bahçeli, Bülent
Arınç'ın KHK yorumuna ve

Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın tahliye
edilmesine tepki gösterdi. Bahçeli
"FETÖ’nün siyasi uzantıları konu-
sunda henüz mesafe alınmaması ka-
falarda soru işaretlerine neden
olmaktadır” dedi. Bahçeli, FETÖ'yle
mücadelenin sulandırılmasını da sert
sözlerle eleştirdi. I SAYFA 7

ç

ÖZEL HABER

BAHADIR
SÜGÜR

ç

İYİ Parti Esenyurt Belediye
Meclis Üyesi Enver Demir,

2011 yılında, Yeşilköy 2001 Eğitim-
Sağlık Kültür Vakfı’na tahsis edilen 25
dönümlük arazi hakkında çarpıcı
açıklamalarda bu-
lundu. Tahsisten
sonra ilgili vakfın
yönetiminin değişti-
ğini belirten Enver,
dönemin belediye
encümeninin ara-
ziyle ilgili iki farklı
karar aldığını 
söyledi. I SAYFA 4

ç

Encümenden
tarihi zikzak!

Bayrampaşa Meyve ve Sebze
Hali'nden marketlere ıspanak

gönderen toptancılardan biri, "Bize
söylenen tek şey, bizim ıspanak verdi-
ğimiz firmaya müşteri olarak gelen bir
kişi zehirlendiğini söylüyor. Şu an tam
olarak içinde
ne olduğunu
bilmiyoruz.
Bugün bir kilo
bile ıspanak
satılmadı. Is-
panaklar da
çöpe gidiyor"
dedi.  I SAYFA 8

ç

Ispanaklar
çöpe gidiyor

GALATASARAY
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi
A Grubu 4. hafta maçında bu akşam

deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takı-
mıyla karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar, İspanyol
temsilcisinden puan alarak Avrupa'daki 
kötü gidişata son vermek istiyor. I SAYFA 15

ç

KITAPLARI SEVEN 
FAYDALI IS YAPAR
TÜYAP'taki kitap fuarını ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“Kitabı seven herkes, dünyaya faydalı iş yapar” ifadelerini kullandı

Eminönü'ndeki ba-
lıkçıların tahliyesi

için mahkemenin verdiği
yürütmeyi durdurma ka-
rarı kaldırıldı.
İBB Sözcüsü Murat
Ongun, tahliyeye ilişkin
sürecin kaldığı yerden
devam edeceğini açıkladı.
Ongun, “Bundan sonraki
süreçte kaymakamlığın
tespit edeceği tarihte yine
kaymakamlıkça tahliye
gerçekleştirilecektir.
Kimse İstanbul'un her-
hangi bir köşesinin
daimi mülk
sahibi
değil” 
dedi.

ç
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İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, 38. Uluslararası İs-

tanbul Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.
İmamoğlu; fuardaki galeriler, sa-
natçılar ve eserleri hakkında
TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı
Ümit İyem’den bilgi aldı. Kitabı
sevenlerin faydalı işler yapacağına
inandığını belirten İmamoğlu,
“Burası çok yaratıcı, çok farklı yer-
lerden sanatçıların, genç sanatçıla-
rın, duayen sanatçıların eserlerinin
birleştiği bir yer” dedi. I SAYFA 5

ç

Tahliyeye kaldığı 
yerden devam!

Zabıta ıspanak 
denetimi yaptı
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Çatalca'nın
Bahşayiş 
Mahallesi'ndeki
Roman vatandaşlar
İSKİ'nin evlerini
yıkması sonrası 
kış öncesi sokakta
kaldı. Yalnız
bırakıldıklarını
ifade eden
vatandaşlar
"Sadece Romanların
evlerini yıktılar.
Yıkım kararı olan
zenginlerin evlerine
kimse dokunmadı"
diyerek adaletsiz
davranıldığını 
iddia etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
isim vermeden İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu'na "ahmak" demişti. Bunun
üzerine Soylu'ya cevap veren İmamoğlu,
"Lafa bakarım laf mı diye, adama baka-
rım adam mı" diye" cevap vermişti. Canlı
yayında "ahmak" polemiğiyle ilgili açık-
lama yapan İçişleri Bakanı Soylu ise "Te-
röre destek vermekten dolayı görevden
alınan belediye başkanlarını savunmak
doğruysa ben milletimden ve İmamoğ-
lu'ndan özür dilerim. Kusurum varsa
bedelini ödemeye hazırım." dedi.

ç

Süleyman
Soylu
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4 ay önce ‘nazlanma’ adlı cover şarkı-
sıyla müzikseverlerin karşısına çıkan
Onur Mete ile kısa bir söyleşi gerçek-

leştirdik. Kadıköy’de bir araya geldiğimiz
Mete, özel hayatına ve müzik yaşamına dair
birçok soruyu içtenlikle cevapladı. 

Konserler devam ediyor

“Elif Kaya, Murat Boz, Funda Arar, Tuğba Yurt
gibi meslektaşlarınız Youtube akustik projele-
rine ağırlık verirken sizin aklınızda var mı
akustik performanslar?” sorumuza cevap
veren Mete, “Konserlerimiz yoğun bir şekilde
devam edi-

yor ama Youtube için ilk boşlu-
ğumuzda bir performans

kaydedeceğiz. Tahminimce yılbaşın-
dan sonra olur” açıklamasını yaptı. Mete bir
gün Rap söyleyip söylemeyeceğini de “Güzel
bir konu, güzel bir mesaj ve iyi bir altyapı ile
her tür müziğe kapım açık. Söylerim ama 
yakışır mı ya da rap şarkı yapar mıyım? Zor.
Çok incelik isteyen zor bir mevzu rap şarkı
yazmak... Kolay bir kıyafet değil giymesi. Bir
de tuttu diye zorlamak, mış gibi yapmak en
son isteyeceğim şey müzikte. İçimden gelirse
belki bir gün..." şeklinde açıkladı. 

Mekanın sahibi denleyicidir

“Müzikte mekanın sahibi tartışma-
ları sürüyor. Kimisi kendisini me-
kanın sahibi ilan ediyor kimisi de
müziğin Kleopatrası. Sizce me-
kanın sahibi kimdir?” soru-
muza “Bu Senin Şarkın ve
nazlanma'dan sonra bana
da kral geri döndü yakıştır-
maları yapıldı. İnsanı gü-
lümsetiyor ama bir de
gerçekler var” cevabını
veren Mete, “Kimse me-
kanın sahibi değil. Tüm
kalbimle söylüyorum
kral ve kraliçe ya da me-
kanın sahibi daima dinle-
yicimiz, sevenlerimizdir.
Seyircinin gelmediği
mekan sahipsiz kalır,
kimse çıkıp şovunu yapa-
maz ya da şarkısını 

söyleyemez. Bizler onların sevgisine ilgisine
alkışına layık olmaya çalışan elçiler olarak
güzel şeyler üretelim yeter. O zaman her şey
çok güzel olur” ifadelerini kullandı. 

Çocuk, kısmet artık

Onur Mete, çocuk düşünüp düşünmediğini
de “Valla Aycan’la benden ne çıkacak
merak etmiyor değilim. (Gülüyor) Şu an
planlarımız arasında yok” şeklinde açıklar-
ken, “İkimizde işlerimizle o kadar yoğunuz
ki birbirimizi göremiyoruz. Ancak uyuma-
dan uyumaya. Aycan 1 senedir kendi fir-
masını kurdu. E kendi firması olunca da

işin her kısmıyla ilgilenmek isti-
yor. Sürekli şehir dışına çı-

kıyor, ben de konserlere
gidiyorum. Çok istiyoruz.

Allah izin verir işlerimizi de
yoluna koyup kendimize vakit ayı-

rabilirsek inşallah. Çünkü çocuk büyük so-
rumluluk. Her şeyiyle ilgilenmek gerekiyor.
Gözünü açtığında anne babasının suratına
bakamayacaksa çocuk yapmanın alemi yok.
Hele ki ilk 5-6 yaş çok önemli, 
karakter oluşuyor.
Kısmet diyelim”
diyerek açık
kapı bı-
raktı. 

KiMSE MEKANIN
SAHibi dEgiL!

90’lı yıllarda girdiği müzik piyasasında fenomen haline gelen Onur Mete,
İsmail Gökgez’e konuştu. Müzikte mekanın sahibi tartışmalarına değinen Mete,

“Kimse mekanın sahibi değil. Tüm kalbimle söylüyorum kral ve kraliçe ya da
mekanın sahibi daima dinleyicimiz, sevenlerimizdir” dedi

SÜPER Star Ajda Pekkan hakkındaki görüşlerini de açıklayan
Onur Mete, “Tanışıklığım var kendisiyle. Şehrazat’ın 30’uncu
Sanat Yılı Kutlaması’nda aynı sahneyi paylaşmışlığım vardır.
Ajda Hanım’ı tarif etmek için kelime bulmak zor. Bir insan bu
kadar sene her sabah spor her sabah ses egzersizi yapar mı?
İnsanlardan bu kadar ayrılıp kalabalıklar içinde yalnız kalıp
yine de o sahneye çıktığında parlamak bence bir mucize.
Ajda Hanım zamansız bir efsane! Bu kadar yüksek bir
marka olup hiç abuk subuk magazin haberlerinin içinde

görmedim. Hepimizin örnek al-
ması gereken o kadar

çok şeyi var ki”
diye ko-

nuştu. 
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Artık Damga Gaze-
tesi’nde haftaiçi her gün
sizinle olacağım. Böyle-
sine özel bir gazetede
yazmaya başladığım için
öyle heyecanlıyım ki…
Müzik, magazin, toplum-
sal konular, gezi, sergi,
fuar, mekân her şeyi ya-
zacağım burada. Merak
etmeyin. Yaptığım röpor-
tajdan, okuduğum kitaba,

gittiğim konsere kadar
paylaşacağım sizinle.
Şimdi arkanıza yaslanın
ve okumaya başlayın!

iSMAiL 
GÖKGEZ

HERKESE MERHABA
Instagram: isogkgz

İSMAİL GÖKGEZ’LE 
SANATA DAİR

FARUKK ve Canan, cadılar
bayramı etkinliğinde sahne
aldı. Beyoğlu'ndaki Mood Pera
adlı mekanda gerçekleşen et-
kinlikte konsept parti düzen-
lendi. Herkesin ya makyajla ya
da cadılar bayramı kıyafetle-
riyle katıldığı geceye ilgi ol-
dukça büyüktü. Bana Da
Söyle, Öpücem, Irgalamaz
Beni, Değer Mi? gibi hitleri
seslendiren Canan’ın geniş re-
pertuvarı ve sesi dikkatlerden
kaçmadı. Önce Canan'ın
sahne aldığı gecede daha sonra

Faruk K, sırasıyla hit olmuş
parçalarını seslendirdi.

Hep bir ağızdan
söylediler

Konserine Havasızım şarkı-
sıyla giriş yapan Faruk K, ar-
dından Azar Azar, Honki
Ponki, Bomba gibi parçalarını
dinleyicileriyle hep bir ağızdan
söyledi. Pınar Aylin'in yıllar
önce seslendirdiği Adam Olay-
dın şarkısını yeniden single ola-
rak çıkaran Faruk K&Canan
ikilisi, sahne dansları ve şovla-

rıyla büyük alkış aldı. Aslı
Kökçe, Uhde Seçil, Seçkin Piri-
ler, Okan Tok, Tarkan'ın ilk şar-
kılarının bestecisi ve menajeri
Alpay Aydın gibi ünlü isimler
de geceye katıldı. Gecede Okan
Tok 'Onların Da Gözyaşları
Var', Aslı Kökçe 'Yapamayacak
Mıyım?' şarkılarını söylerken
Uhde Seçil, 'Unutursun Gön-
lüm' ve 'Uhde' şarkılarını ses-
lendirdi. Faruk K gecenin
sonunda en güzel kostüm ya-
rışması düzenledi ve kazanana
şampanya ikram etti.

8. yıl kutlamasına
ünlüler akın etti

ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın, Okan
Kurt ile birlikteliklerinin 8. yılını
dostlarıyla kutladı. Akalın'ın sürekli
sahne aldığı ve BVS Group'a ait
olan Sahne İstanbul'da gerçekle-
şen organizasyona birçok ünlü
isim katıldı. Geceye katılanlar ara-
sında Alişan&Buse Varol çifti,
Seda Sayan, Aleyna Tilki, Aslı

Hünel&Savaş Yurtsever çifti,
Özlem Yıldız, Fatih Ürek, Esra
Balamir, Hakan Altun, Gökhan
Tepe, DMC yöneticileri Samsun
Demir, Özden Bora ve sosyal
medya fenomeni Selin Ciğerci de
vardı. Akalın&Kurt çifti kızları 
Hira'yla birlikte gecenin sonunda
büyük bir pasta üfledi.

Cadılar Bayramı 
PArTiSiNdE
buLuŞTuLAr

Nadide Sultan 
eğitim için sahne alacak

ÜnlÜ sanatçı nadide Sultan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 
özel bir sosyal sorumluk projesine imza atacak. Köy okullarına

destek olmak için sahneye çıkacak olan güzel sanatçı, “Özel bir
günde böyle bir projede yer almak mutluluk verici” dedi. 

Sultan, Maltepe'deki Çakılkeyf Restaurant'ta sahne alacak.
nadide Sultan'ın yanı sıra gecede sahne alacaklar arasında

Ersan Er ve Candaş Gümüş de var.

BEN BAŞARMAK İÇİN DOĞDUM
Sevda Türküsev'in kitabı yeni mezunlar, çalışanlar ya da işsizler açı-
sından altın değerinde desem yeridir. İyi ki almı-
şım. Öyle bir zamana denk geldi ki
kitap bana ilaç gibi geldi. Umarım
size de öyle gelir. İş hayatında yapma-
nız ve yapmamanız gerekenler, hayata
dair altın değerinde bilgiler ve başarılı
olmanın yolları bizzat hayattan örnek-
lerle anlatılmış. Sevda Hanım'ı tebrik
etmek gerek başından geçen örneklere
de yer vermiş. Birçok kitap var kişisel ge-
lişim üzerine ama hiçbirisinin bu kadar
dolu ve samimi olduğunu düşünmüyorum.
Anlatımı da gayet basit ve sade. Herkesin
okuyabileceği anlatmakta zorlanmayacağı
bir kitap. Şiddetle tavsiye edilir!

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 

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

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
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Merkez
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Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ
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Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. Mabel Matiz - Gözlerine
2. Ayşe Hatun Önal - Efsane
3. Derya Bedavacı – Deme
4. Tuğba Yurt - Yas
5. Faruk K - Bomba
6. Faruk K - Havasızım
7. Ayla Çelik - Hükümdar
8. Ayla Çelik – Mecbur
9. Pınar Soykan – Yıkılmam
10. Serhan Atak - Slogan

Şu sıralar ne dinliyorum?

PEKKAN’LA AYNI 
SAHNEYİ PAYLAŞTIM

YENi SINGLE YOLDA
Yeni projeleri hakkında da bilgi veren Mete, “Şu an 

Şehrazat’ın tribüte albümünde yorumlayacağım şarkıyı 
hazırlıyoruz. Yeni şarkılar da yaptım. En yakın zamanda

sıfır şarkı bir single daha yolda” açıklamasını yaptı. 

Demet Akal’ının
düzenlediği 

organizasyona 
çok sayıda 

davetli katıldı.
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Büyükçekmece / İST.  
(Devlet Hastanesi Arkası)

O lay, Sultangazi 50.
Yıl Mahallesi'nde 12
Ekim günü mey-

dana geldi. Ahmet Vurkun,
arkadaşı Hüseyin Ö., ve bera-
berindeki iki kişi ile buluşmak
için anlaştı. Buluşma yerine
gelen Vurkun'un aracına arka-
daşı Hüseyin Ö. ile birlikte
isimlerinin Ekrem ve Mesut
olan iki kişi bindi. Bir süre
sohbet eden araçtakiler iddia-
lara göre, daha sonra Ahmet
Vurkun'u bıçak ve silahla teh-
dit ederek istedikleri yere sür-
mesini istedi. Bunu üzerine
Vurkun, şüphelilere direndi.
Otomobilin içinde yaşanan
olay sırasında şüphelilerden
biri araçtan kendini dışarı attı
ve aracın peşinden gitti.
Ahmet Vurkun, parmak ve
sağ göğsüne aldığı bıçak dar-
beleriyle hafif şekilde yara-

landı. Şüphelilere direnmeye
devam eden Vurkun, aracıyla
bir sokağa girdi. Önündeki iki
araca çarptı. Araçtan inen
Vurkun kaçmaya çalışırken,
şüphelilerden biri de Vur-
kun'un peşinden koşmaya
başladı. Araçtan inen diğer
kişi ise koşarak olay yerinden
uzaklaştı. Çevredekilerin ih-
barı ile olay yerine polis ve
sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı 

Olay yerinde ilk müdahalesi
yapılan Ahmet Vurkun, polise
olay hakkında bilgi verdi. Vur-
kun'un olay yerinde verdiği
bilgileri çelişkili bulan polis,
üst araması yaptı. Yapılan üst
aramasında Vurkun'un üze-
rinden bıçak çıktı. Ambulan-
sla hastaneye kaldırılan
Vurkun, burada polise verdiği

ifade de Hüseyin Ö. ve isimle-
rini bildiği ancak tanımadığı
Ekrem ve Mesut isimli kişi-
lerle buluşmaya geldiğini,
şüphelilerin araca bindikten
sonra silah ve bıçak zoruyla
aracı istedikleri yere sürme-
sini, bunun üzerine direndi-
ğini söyledi.

Duran 2 araca çarptı

Olayın görgü tanıklarından
mahalle sakini Mehmet Emin
Erol, "Burada oturuyorduk
biz. Ondan sonra siyah bir
araç geldi. Duran iki araca
çarptı. Biri de koşuyordu.
Sonra içinden iki kişi çıktı.
Kaçmaya başladılar. Ondan
sonra bir kişi daha çıktı, yara-
lıydı. Yardım istedi 'Polis, am-
bulans' diye. Bizde polis ve
ambulansı aradık. Polis ve
ambulans geldi" dedi. DHA

Zehir tacirlerine operasyon
İSTAnbul Kadıköy'de
düzenlenen uyuşturucu
operasyonunda  5 kişi

gözaltına alındı. Operasyonda bir
miktar uyuşturucu ile para ele geçi-
rildi. İstanbul Çocuk Şube Müdür-
lüğü ekipleri Fikirtepe
Mahallesi’nde bulunan bir evde, ço-
cuklara uyuşturucu madde satıldığı
bilgileri üzerine polis, şüphelerin ya-
kalanması için çalışma başlattı. 26

Eylül’de evi takibe alan polis ekipleri
evden çıkan barış Yılmaz C.(41),
Aydın Ş.(52) ve Hilal T.(22)’yi yaka-
layarak gözaltına aldı. Şüphelilerin
üzerinden birer gram uyuşturucu
madde çıktı. Ekipler, daha sonra
evde bulunan Ümit A.(46) ve İlknur
K.(41)’yı da  gözaltına aldı. Evde ya-
pılan aramalarda da 61.83 gram
bonzai, 50 gram oğulotu, 47 mermi
ve uyuşturucu ticaretinden elde

edildiği değerlendirilen 2 bin 435
lira ele geçirildi. Gözaltına alınan
şüphelilerden barış Yılmaz C., Aydın
Ş. ve bilal T.’ye ‘Kullanmak için
uyuşturucu madde bulundurmak’
suçundan işlem yapılırken, savcılık
talimatıyla serbest bırakıldı. 27 Ey-
lül’de adliyeye sevk edilen Ümit A.
çıkartıldığı mahkeme tarafından tu-
tuklanırken, İlknur K. ise adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.

Gasp girişimi ise saniye saniye bir iş yeri-
nin güvenlik kamerasına yansıdı. Görün-
tülerde, sokağa giren otomobilin
arkasından bir kişinin koştuğu görülüyor.
Ahmet Vurkun'un kullandığı otomobil
daha sonra park halinde olan iki araca
çarpıyor. Çarptıktan sonra aracın peşin-
den koşan kişinin olay yerinden uzaklaşı-
yor. Görüntülerin devamında araçtan ilk
olarak sürücü Ahmet Vurkun ve arkadaşı
Hüseyin Ö., iniyor. Vurkun, kaçmaya çalı-
şırken, Hüseyin Ö.'nün Vurkun'un peşin-
den gittiği görülüyor. Daha sonra araçtan
bir kişi daha iniyor. Otomobilin kapılarını
açarak bir şey arayan kişi, daha sonra ko-
şarak olay yerinden uzaklaşıyor. Tüm ya-
şananlara tanık olan vatandaşların ise ilk
olarak paniklediği ve kaçıştığı görülürken,
daha sonra sürücünün yardımına koştuk-
ları kameraya yansıyor. Olayla ilgili ça-
lışma başlatan polis, kaçan şüphelileri
kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam
ediyor.

Sultangazi'de 
otomobile binen 

3 kişi sürücüyü 
bıçak ve silah
zoruyla gasp 

etmeye çalıştı.
Saldırganlara

direnen sürücü,
önündeki 2 araca

çarptı. O anlar 
ise güvenlik

kamerasına saniye
saniye yansıdı

O anlar kamerada

Geç gelen adalet
Beyoğlu'nda iki yıl önce sahibi oldukları spor salonunu kapatmaya
hazırlanırken uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülen Gökhan Sarı
cinayetiyle ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Sedat
Şahin'in sağ kolu olduğu iddiasıyla daha önce yakalanan ve evinden adeta
bir cephanelik çıkan Oktay Ö.'nün de bulunduğu öğrenildi

bEyoğlu, Piri paşa mahallesi,
Sabundere caddesi, No. 79/2
'de 28 Mart 2017 tarihinde

meydana gelen olayda bir spor salonu iş-
leten Gökhan Sarı(43) ile Eşi Elif
Sarı(38) silahlı bir kişinin saldırısına uğ-
ramıştı. Saldırı sonucu göğüs bölgesine 3
kurşun isabet eden Gökhan Sarı olay ye-
rinde hayatını kaybederken, yaralanan
Elif Sarı'da hastanede tedavi altına alın-
mıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından
olayla ilgili başlatılan çalışmalarda polis
olayı gerçekleştiren kişinin olayda kullan-
dığı tabancayı ve eldiveni yakındaki bir
mezarlığa attığını tespit etmişti. Şüpheli-
nin bıraktı silah ve eldiven inceleme al-
tında alınmıştı.

8 kişi gözaltına
alındı

Polisin yaklaşık
2 yıl süren ça-
lışmalarının
ardından ya-
pılan teknik
ve fiziki ta-
kibin ardın-
dan 6 ilde
tespit edilen
adreslere 4
gün önce bas-
kın yapıldı.
Samsun'da 3, An-
kara'da 1, Antalya'da
1, İstanbul'da 3 kişi
olmak üzere toplam 8 kişi
gözaltına alındı. Ordu ve Sinop'ta bulu-
nan adreslerde yapılan aramalarda ise 1
pompalı tüfek ile çok sayıda 7.65 çapta
mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüp-
heliler Oktay Ö.(41), Şuayip D.(33),
Evren B.(35), Savaş E.(37), Ufuk K.(37),
Ali Y.(40), Şenol P.(46), Şükür Y.'nin
(53) sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü,

Cinayet Büro
Amirliğinde ya-
pıldı.

Ev değil
cephane 

Gözaltına alı-
nanlar arasında

bulunan Oktay
Ö.'nün 2016 yı-

lında Sedat Şahin'in
sağ kolu olduğu iddia-

sıyla adamlarıyla birlikte
gözaltına alındığı öğrenildi.

Oktay Ö.'nün o tarihte bir otomobil gale-
risinden haraç aldığı iddia edilmişti.
Oktay Ö.'nün evinde yapılan aramada 5
kaleşnikof tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet
otomatik tabanca, çok sayıda mermi bu-
lunmuştu. Ayrıca gözaltına alınanlar ara-
sında bir oto galericisi, Özel güvenlik, bir
berberinde olduğu belirtildi. DHA

Öte yandan gözaltına alınan kişilerin Gökhan Sa-
rı'nın öldürülmesi olayında azmettirici ve yardım

yataklıkla suçlandıkları, olayda kiralık katil olarak ci-
nayeti işleyen kişinin de kimliğinin tespit edildiğini öğ-

renildi. Kiralık katilin yakalanması için çalışmaların
sürdüğünü, şüphelinin yurt dışına kaçmış olabilece-

ğinin değerlendirildiği bildirildi. Poliste işlemleri
tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen 8

kişi, Asayiş Şube Müdürlüğünden geniş
güvenlik önlemleri alınarak adli-

yeye sevk edildi.

Kiralık 
katil kim?

magandalığın sonu kötü bitti
ataşEhİr TEM Otoyolu'nda
düğün konvoyundayken trafiği ke-
serek drift yapan 5 sürücü gözal-

tına alındı. Ataşehir TEM Otoyolu
Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde
pazar günü öğle saatlerinde düğün konvo-
yundaki araç sürücüleri, yolu trafiğe kapata-
rak drift yaptı. Yaptıkları hareketlerle trafiği
tehlikeye atan araç sürücüleri, İstanbul Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil
Trafik Ekiplerince araç plakalarından tek tek
tespit edildi. 2'si dirft yapan 3'ü yolu kapatan
olmak üzere 5 sürücü gözaltına alınarak Tra-
fik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Özür dilediler ama...

Drift yapan 2 sürücüye 5 bin lira, yolu kapa-
tan 3 sürücüye ise 108 lira para cezası verildi.
Ayrıca drift yapan 2 sürücünün ehliyetleri 2
ay süreyle el konulurken, diğer 3 sürücünün
de sağlık raporları alınana kadar ehliyetlerine
el konuldu. E.A.T.'nin kullandığı 34 BUE 340
plakalı araç trafikten men edildi. Sürücüler,
O.B, M.E.Y, İ.H.B, E.A.T ve B.Ş. adli işlem
için Ataşehir Şehit Salih Sevgican Polis Mer-
kezi'ne teslim edildi. Emniyetten çıkışta bir
araç sürücüsü, damadı kastederek "Her şey
Ömer için" dedi. Düğün konvoyundaki
damat Sait Ömer Topaloğlu, "Biz düğün sa-
hibiyiz, damadız. Bizim arkadaşlar, tabi

benim için yaptılar. İster istemez trafiği ka-
pattılar. Drift de yapmış olabilirler. Bunların
cezasını devletimiz kesmiştir. Bunların bedel-
leri ödenmiştir. Trafikte rahatsızlık verdiğimiz
için insanlardan özür dileriz. Haklarını helal
etsinler" dedi.

Kapkaçcı
naklen yayında

bEyoğlu'nda ABD'li turist
kadının çantasını çalıp kaçan
şüpheli yakalandı. Kapkaç

anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Ma-
hallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde 12
Ekim'de meydana geldi. Amerikan va-
tandaşı Angela F.'nin 2 pasaport ve cep
telefonu bulunan çan-
tası, kimliği belirsiz bir
kişi tarafından çalındı.
Beyoğlu İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri
olay anına ilişkin gü-
venlik kamera görüntü-
lerinden şüphelinin
kimliğini belirledi. Ekip-
ler, olayı gerçekleştiren
18 yaşından küçük
Ö.K.'yı 20 Ekim'de Beyoğlu Bülbül
Mahallesi Kalyoncu Kulluk Cadde-
si'nde yakalayarak gözaltına aldı. Göz-
altına alınan Ö.K.'nın yapılan
sorgulamasında 'Gasp', 'Hırsızlık' ve
'Kasten yaralama' suçlarından 7 kaydı-
nın olduğunu belirledi. 21 Ekim'de em-
niyetteki işlemleri tamamlanan Ö.K.
sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mah-
keme tarafından adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. Öte yandan kapkaç
anı güvenlik kameralarına yansıdı. Gö-
rüntülerde çantayı alan şüpheli hızla
uzaklaşıyor. 

300 bin lirayı çalan
hırsızlar yakalandı

İstanbul'da girdikleri 9
evden 300 bin TL değerinde
elektronik eşya çalan şüphe-

liler yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait
görüntüler güvenlik kameralarına yan-
sırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Büyükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Zey-
tinburnu ve Güngören'de son 1 ay içe-
risinde 9 ayrı adresteki
hırsızlık olaylarını ince-
lemeye alan polis ekip-
leri, şüphelilerin sabaha
karşı kapıları kart ya da
röntgen filmi kullana-
rak  saniyeler içinde aç-
tıklarını belirledi.
Şüphelilerin girdiği 9
ayrı adresten yaklaşık
300 bin liralık cep tele-
fonu, tablet, dizüstü bilgisayar ve ziynet
eşyası çaldıkları tespit edildi. Güvenlik
kameralarını izleyen ekipler hırsızlık
olayına karışan 4 şüphelinin kimlikle-
rini tespit etti. Geçen cuma günü şüp-
heliler, Avcılar Denizköşkler
Mahallesi'nde Afgan uyruklu kişinin
evinden çaldıkları cep telefonu ve tab-
letle birlikte suçüstü yakalandı. Gözal-
tına alınan İdris Ç.(24), Ali Rıza
G.(22), Özgür K.(21), Tuncay D. (24)
emniyetteki işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edildi. 

Yangın paniğe
sebep oldu

arnavutköy'dE yer altı
elektrik hattında meydana
gelen kıvılcımlar paniğe

neden oldu. Arnavutköy Merkez Ma-
hallesi Ergün Sokak'ta kaldırım taşları-
nın altından geçen elektrik kabloları bir
anda tutuştu. Alevleri gören esnaf du-
rumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sü-
rede olay yerine gelen itfaiye ekipleri
yangını büyümeden söndürdü. Sık sık
elektrik hatla-
rında bu tarz
patlamalar ya-
şandığını söy-
leyen esnaf,
yetkililerin ge-
rekli tedbirleri
almasını istedi.

Dolandırıcılar
yakayı ele verdi

EsEnyurt'ta Güven Tim-
leri Şube Müdürlüğü ekip-
leri, ev kiralama bahanesiyle

sahte euro verip para üstünü Türk lirası
alarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi
yakaladı. Çevrede bulunan güvenlik ka-
mera görüntülerini inceleyen polisler,
şüphelilerin Halil S. (53) ve Gökhan E.
olduğunu belirledi. 

OtOmObIl ICInde
gasp dehsetI
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S on günlerde yine vatan hainliği 
suçlamaları arttı. 
Fransa’nın Strasbourg kentinde

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetim-
ler Kongresi’ne katılan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun başta kayyum atamaları
olmak üzere yerel seçimler, YSK, yerel 
yönetimler hakkında konuşması üzerine, 
iktidar cenahından kendi iktidarları eleşti-
rildiği için İmamoğlu’na vatan hainliği 
saldırıları yapılıyor. 

***
Bu iddiaların, suçlamaların havada 

uçuştuğu nice günler yaşadık. Neredeyse bir
ömür, politikanın en seviyesiz bu saçmalık-
larını dinleyerek, gazetelerde okuyarak 
geçiyor!  

Vatan haini cümlesi popülizmin en basit,
basit olduğu ölçüde etkili olabilen, kolay 
algılanabilen, içi boş, uydurma ve manipü-
lasyon için tam bir manivela işlevi gören 
iki kelimelik bir cümledir. 

***
İçi boş ve tehlikeli olan bu cümlenin dün-

yada yaygın olduğunu sanmıyorum.  Çünkü
bu coğrafyada milliyetçilik geç tezahür etti
ve geç olduğu ölçüde de Osmanlı gibi çok 
etnisiteli, çok uluslu, çok dinli bir yapıda
Batı’ya göre daha kanlı oldu. Bunun doğur-
duğu sorunlar da bugüne kadar iktidarların
işlerine gelmediği için çözümlenmedi. 

***
Bir siyasi suçlama olarak bir tarafın

vatan hainliği iddiası, suçlayan tarafın va-
tanseverliğinin kanıtı işlevini de görüyor. 

Vatan hainliğinin ve vatanseverliğin bir
ölçüsü, göstergesi var mı?

Yok!
Çünkü ne vatan hainliği ne de vatansever-

liğin sosyal bilimlerde bir alt yapısı yok, 
olmadığı için bir tanımı da yok. 

Olamaz çünkü vatan hainliği de 
vatanseverlik de muhayyel ve uydurma bir
cümledir.     

Kim, neye göre vatan haini veya 
vatansever?

***
Politik propaganda aracı olarak kullanı-

lan bu cümlelerin bir etki yaratması için
devlet, buradaki tek ölçü oluyor. Vatan 
hainliği veya vatanseverlik iddiasının 
altından devlet mihengini çekip aldığınızda,
bu iddialar içi boş çuvala dönerler.

*** 
Devlete ve onun yürütücü gücü iktidara

karşı güçlü bir muhalefet yaparsan vatan
haini, devleti över ve her koşulda savunur-
san vatansever oluyorsun. Bunu en açık 
şekilde Başbakan  Tansu Çiller 1996 yılında
Susurluk kazasıyla ortaya çıkan siyasetçi,
emniyet müdürü ve mafya üçlüsü işbirliğine
sahip çıkmak için "Devlet için kurşun atan
da şereflidir, kurşun yiyen de.." sözüyle dile
getirmiştir. 

***
Duruma göre vatan hainleri de vatanse-

verler de değişiyor. O kadar çok vatan haini
var ki… Fakat herkes vatansever! 

Tam da bu noktada işin bam teline doku-
nalım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bu
toplumun yarısı keskin muhalif değil mi?
Peki, bu muhalif kesime göre Erdoğan
vatan hani mi vatansever mi?

Ana Muhalefet Partisi Lideri Kemal 

Kılıçdaroğlu’na karşı olanlar,
Kılıçdaroğlu vatan haini mi, vatansever mi?

***
Bu soruların bir cevabı yok! Çünkü 

sorular saçma.
Ne Tayyip Erdoğan ne Kemal Kılıçda-

roğlu ne Selahattin Demirtaş ne de diğerleri
vatan haini değiller! Vatanseverler mi? 
Elbette her insan vatanını sever. 

Nesne olan vatan ile özne olan politika

Burada ayırıcı olan nokta şudur: Vatan
ile o vatandaki politik yapı birbirine karıştı-
rılmamalıdır. Ben Türkiye vatanındaki dev-
letin/iktidarın politikalarına karşı olabilirim
ama bunun vatan ile ilgisi ne?

*** 
İşte tam bu noktada devletin kurnaz 

egemenleri bir nesne olan vatan ile vatanın
üzerinde bir özne olan politikayı aynılaştıra-
rak, o politikaya karşı olmayı vatan 
hainliğiyle eş görüyorlar!  

Bugün vatan hainliği üzerinden politik
söylemlerde bulunanların bir başka gün
kendilerine vatan hainliği iddiasının 
yöneltilmeyeceğinin garantisi yok.

*** 
Vatan hainliği suçlamasının ne kadar 

değişken olduğu, onun köksüz ve saçma 
oluşunun bir kanıtıdır. Tarihte egemen 
olanlar vatansever, onların muhalifi olanlar
vatan haini oluyor. Örneğin M. Kemal 
yenilseydi, inanın ki M. Kemal, tarih

kitaplarında vatan haini olarak yer alacaktı.
Bu gerçekler bize vatan hainliği üzerinden
yapılan politik tutumların ölçüsünün iktidar,
daha geniş bir deyişle devletin olduğunu
gösteriyor. Yani mühür kimdeyse, 
vatansever de o oluyor! 

***
Ancak biline ki, vatan üzerinden yapılan

bu politik ilkel taktik gittikçe etkisizleşiyor!
Bunun birinci nedeni gerçekten de bu iddia-
lar o kadar yaygınlaştı ki, ayağa düştü.
İkincisi iletişim ve bilgi teknolojilerinin 
dünyayı küçülttüğü, toplumlar arası ilişkile-
rin bir hayli gelişerek geçirgenlikler taşıdığı
hatta bu geçirgenliklerin evlilikler alanında
bile etkinleştiği bir dünyada, vatan haini
suçlaması gittikçe sırıtıyor. Hatta gülünç
hale geliyor.

***
Erken Cumhuriyet dönemi edebiyatında

ve sinemasında bir Türk kızının bir yaban-
cıyla, hele Yunan veya Ermeni bir erkek ile
evlenmesi vatan hainliği olarak görülü-
yordu. Tabi biz onların kızlarını alabilirdik,
çünkü biz erkek millettik! Bugün bunlara
gülüyoruz değil mi, ama dünümüz böyleydi
işte!  

***  
Vatan hainliği suçlaması, suçlayan için

bir yük ve sorumluluk getirmiyor. Üstelik
devletin makbul bir politikacısı olarak 
takdir topluyor.  

1951 yılında vatandaşlıktan çıkarılan
Nazım Hikmet, hakkındaki vatan haini 
suçlamalarının ayyuka çıktığı bu tarihlerde
“Vatan Haini” şiirini yazdı. 

***
Sosyalist Blok çöktü. Köprülerin altından

çok sular aktı ve Nazım’a vatan haini diye
saldıran siyasetlerin Alparslan Türkeş dâhil

devamı olanlar, Nazım’dan şiirler okudular,
okuyorlar. Tabi ki “Bu Memleket Bizim”,
“Kuvay-ı Milliye” gibi işlerine gelen şiirleri
okurken, hiçbiri “Vatan Haini” şiirini 
okumuyor!

***  
Nazım Hikmet’in “Vatan Haini” şiiri,

bol keseden atılan vatan haini propaganda-
sına karşı bir manifesto niteliğinde olup bu
boş iddialara son noktayı koyacak bir 
içeriğe sahip. En iyisi o şiirle noktalayalım. 

***
Vatan Haini başlıklı şiirde şöyle diyor

Nazım Hikmet.
“Vatan çiftliklerinizse,
kasalarınızın ve çek defterlerinizin 

içindekilerse vatan,
vatan, şose boylarında gebermekse 

açlıktan,
vatan, soğukta it gibi titremek ve 

sıtmadan kıvranmaksa yazın,
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse

vatan,
vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,
vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis

copuysa,
ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan 

bombası, Amerikan donanması topuysa,
vatan, kurtulmamaksa kokmuş 

karanlığımızdan,
ben vatan hainiyim.
Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran

puntolarla :
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam

ediyor hâlâ.”
***

Bu halkın ..mına koyan Cengiz ile sen
aynı vatanda yaşıyorsun, ama aynı haklara
sahip misin?

Vatan hainliği
Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

Akgün, onur 
gecesine katıldı

BÜYÜKÇEKMECE Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi’nde dü-

zenlenen 38’inci Uluslararası İstanbul Kitap
Fuarı ve 29’uncu İstanbul Sanat Fuarı’nın
onur gecesine katıldı. Başkan Akgün,
29’uncu İstanbul Sanat Fuarı’nın Onur 
Yazarı seçilen Adnan Özyalçıner’le Onur
Gecesi’nde bir araya geldi. 

Ünal'a teşekkür etti

29’uncu İstanbul Sanat Fuarı kapsamında
düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Dr.
Hasan Akgün, “Değerli yazarlarımıza ve çe-
şitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan
38’inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu
yıl da yüz binlerce kitapseverin akınına uğ-
ruyor. Kitap fuarı kapsamında düzenlenen
İstanbul Sanat Fuarı’nın bu yıl ki Onur Ya-
zarı Adnan Özyalçıner seçildi. Öykülerini
severek okuduğumuz duayen gazetecimizle
bir araya gelmek beni gururlandırdı.
TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Ünal’a ve ekibine emeklerinden ötürü teşek-
kür ediyorum” dedi. 

Ben İstanbul’u yazdım

Gecede konuşma yapan yazar Adnan Öz-
yalçıner, “Ben İstanbul’u yazdım. İstanbul,
herkesin İstanbul'u olmalıydı. Benim yazdı-
ğım insanların yaşadığı öteki İstanbul olma-
malıydı. İyisiyle kötüsüyle hepimizin
İstanbul'u olmalıydı. Sanatın, edebiyatın
amacı da yaşamı paylaşarak özgürleştirmek,
barış içinde yaşamak, yaşatmak değil midir?
Hayalleri, düşleriyle, gelecek umuduyla ya-
şatmak! Burada yaptığımız gibi, her sınıf-
tan, her katmandan, her düşünceden
olanların bir araya gelip yaşamı kitaplarla
anlamlandırarak yaşatmak” ifadesini 
kullandı.  SAVAŞ ATAK
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İYİ Parti Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Enver
Demir, 2011 yılında, Yeşilköy 2001 Eğitim- Sağlık
Kültür Vakfı’na tahsis edilen 25 dönümlük arazi
hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tahsis-
ten sonra ilgili vakfın yönetiminin değiştiğini 
belirten Enver, dönemin belediye encümeninin
araziyle ilgili iki farklı karar aldığını söyledi

İ Yİ Parti Esenyurt Bele-
diye Meclis Üyesi Enver
Demir 2011 yılında, Ye-

şilköy 2001 Eğitim- Sağlık
Kültür Vakfı’na üniversite ku-
rulmak üzere 25 yıl süreyle
tahsis edilen, 25 dönüm arazi
hakkında açıklamalarda bu-
lundu. İlgili arazinin bugün
itibariyle değerinin 100 mil-
yon lira olduğunu belirten
Demir, "Arazinin, belediyeden
tahsis edildiği 2011 yılında,
tahsisin yapıldığı vakfın o dö-
nemdeki kurucuları, eğitim
alanında yaptıkları bağışlarla
tanınan Nakipoğlu ve Güre-
lek aileleri.  Esenyurt Üniver-
sitesi’nin kuruluşu sırasında,
yani 2013 yılında kurucu aile-
ler YÖK’e, Belediye’den tah-
sis edilen araziye 5 yıl içinde
'Üniversite  Kampüsü' yap-
mayı taahhüt ediyorlar. Bu

arada vakfın yönetiminde bir-
takım değişiklikler oluyor ve
verilen tarihin üzerinden 8 yıl
geçmesine rağmen tahsisli
araziye herhangi bir yatırım
yapılmıyor" hatırlatmasında
bulundu. 

Vakfın yönetimi değişti

Nakipoğlu ve Gürlek ailelerine
Esenyurt Üniversitesi’nin ku-
ruluşundan sonra problemler
yaşanmaya başlandığını belir-
ten Demir, "İlk başta Üniver-
site Mütevelli Heyetinde
bulunan Belediye Başkanı
Necmi Kadıoğlu ve Belediye
Başkan Yardımcısı Emin Bat-
mazoğlu vakfın yönetimine gi-
riyor. Nakipoğlu ve Gürlek
ailelerinin karşı çıkmasına rağ-
men, Necmi Kadıoğlu'nun  ıs-
rarıyla Orhan Özyurt da
'Kampüs Binası Yapma' şar-
tıyla vakıf yönetimine alınıyor.
Zamanla yaşanan birtakım

olumsuzluklar neticesinde ku-
rucu  Nakipoğlu ve Gürlek ai-
leleri vakfın yönetiminden
ayrılmak zorunda kalıyorlar"
açıklamasını yaptı. 

Encümenden 
iki farklı karar

Bu arada çok enteresan encü-
men kararlarının alındığının
altını çizen Demir, "Belediye
Encümeni 2012 yılında, yani
vakfın yönetimi Nakipoğlu ve
Gürlek ailelerindeyken 'Arsa
üzerinde yapılacak ticari alan-
ların yüzde 50'si Esenyurt Be-
lediyesi’ne aittir' şeklinde bir
karar alıyor. Daha sonra,
2013’te vakfın yönetimi deği-
şip, Kadıoğlu ve Özyurt aile-
leri vakfın yönetiminde etkin
olduklarında, Belediye Encü-
menin önceki kararın tam
tersi bir karar alarak, 'Beledi-
ye’nin yüzde 50 ticari alan
hakkını vakfa iade ediyor"

diye konuştu. 

Araziyi cepte görmüşler

Geçen süre zarfında, araziye
yatırım yapılmadığını ve konu-
nun bugünkü hale geldiğini
dile getiren Enver Demir,
"2011-2019 yılları arasında
YÖK’e 5 yıl içinde 'Kampüs
kuracağız' taahütleri de olma-
sına rağmen arazi üzerine her-
hangi bir yatırım
yapılmamasını kişilerdeki aşırı
özgüvende aramak lazım. Belli
ki vakfın yöneticileri ve Üniver-
sitenin Mütevelli Heyeti AK
Parti'nin Esenyurt Belediye-
si’ni kaybedeceğini hiç düşün-
memiş. 25 dönümlük arazi
cepte, anlaşılan; istediğimiz
zaman ve istediğimiz şekilde
bu araziyi kullanırız düşünce-
siyle hareket edilmiş. Ancak;
31 Mart seçim sonuçlarından
sonra işleri karışıyor" 
ifadelerini kullandı. 

BARIŞ KIŞ

BU ARAZİ
BELEDİYEYE
GERİ İADE
EDİLMELİDİR
Açıklamasını, “Bu arazi tahsisi ve gelinen
nokta şaibelerle doludur. Arazi belediyeye
geri iade edilmelidir” şeklinde sürdüren
Demir, “Esenyurt’un gençlerinin geleceği için
bu arazinin tahsisinin iptal edilmesi önemli-
dir. Esenyurt’ta  5-14 yaş arası 160 bin öğ-
renci nüfusu vardır. Bunu 0-4 yaş aralığında
100 bin’ e yakın bir nüfus takip etmektedir.
Okullarda derslik ortalamaları 48’dir. Okulla-
rın tamamına yakını ikili eğitim görmektedir.
Bu şartlar düzeltilmezse Esenyurt’ta 3’lü eği-
tim kaçınılmaz olur. Esenyur'ta yoğunlaşan
eğitim sorununa merhem olması ve aynı za-
manda kıt kanaat geçinen fakir ailelerin ço-
cuklarının ücretsiz okuyabileceği  nitelikli
liseler yapma zorunluluğu vardır. Adı geçen
alan’da 'Lise Kampüs Projesi' kapsamında
değerlendirilerek, Esenyurt’taki bütün liseleri
bu alanlarda toplayacak ve boşalan lise ve
dengi okul binalarına da, ilk ve ortaokullar
yerleştirilerek Esenyurt’ta eğitime nefes al-
dırmak hedeflenmektedir. Biz, İYİ Parti grubu
olarak, bunun mücadelesini vereceğiz. Vakfa
tahsis edilen ve şimdiye kadar amacına
uygun kullanılmayan Belediye arazisini geri
istiyor ve Esenyurt’ta eğitimin hizmetine sun-
mak istiyoruz" çağrısında bulundu. 

Bağcılar Belediyesi,
İŞKUR’la ve sivil toplum

kuruluşlarıyla yaptığı
protokol çerçevesinde 

70 kişiye İstanbul
Havalimanı’nda 

iş imkanı sağlandı. 
Bu kapsamda son 

3 yılda bin 400 kişi 
istihdam edildi

YEREL yönetimler; sosyal beledi-
yecilik, proaktif belediyecilik ve
akıllı belediyecilik uygulamaları

gibi hizmet belediyeciliği anlayışıyla vatan-
daşın yaşam kalitesini artırıp hayatı kolay-
laştırırken işsizlik oranlarında artış yerel
yönetimlerde girişimci belediyecilik ve istih-

dam belediyeciliği kavramlarını ön plana
çıkardı. Belediyeler KOSGEB, İŞKUR ve
birçok vakıf ile işbirliği yaparak gençleri, ka-
dınları ve engellileri iş sahibi yapmaya gay-
ret ediyor. 

300 kişi davette bulunuldu

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerine ekono-
mik desteğini de sürdürüyor. Bu kapsamda
işsizlere umut olan Bağcılar Belediyesi Ka-
riyer Merkezi, son 3 yılda sağlıktan güven-
liğe kadar farklı sektörlerde bin 400 kişiyi
istihdam etti. Önceki gün 70 kişinin iş sa-
hibi olması için bir program daha gerçek-
leştirildi. Çelebi Havacılık Servisi A.Ş.’nin
eleman talebi üzerine Bağcılar Belediyesi
Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan proto-
kol çerçevesinde kayıt yaptıran ve kendile-
rine iş için özgeçmiş formu bırakanlarla

irtibata geçti. Bin 502 başvuru arasından
kriterlere uyan 300 kişi davette bulunuldu.

6 milyon kredi verildi

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda iş-
veren firma olan Çelebi Havacılık Servisi
A.Ş.’nin İnsan Kaynakları Müdürlü-
ğü’nden Hilal Duran ile iş arayanlar bir
araya geldi. Duran, başvuru yapanların
dosyalarını inceledikten sonra onlarla yüz
yüze görüşmeler yaptı. Kimi çocuklarına
bir ekmek götürebilmek kimi de geleceğini
kuracağı parayı kazanmak için mülakatta
ter döktü. İncelemenin ardından aranan
şartlara uyan 70 kişi, "Uçak Yükleme Bo-
şaltma", "Köprü Operatörü Yardımcısı" ve
"Bagaj Yükleme" bölümlerinde çalışmak
üzere İstanbul Havalimanı’nda görevlendi-
rilecek. Bugüne kadar 2 bin kadına 6 mil-
yon kredi verildi.  Öte yandan dar gelirli
kadınların ekonomik hayata dahil olmaları
için mikrokredi desteği sağlayan Türkiye İs-
rafı Önleme Vakfı ve Bağcılar Belediyesi bir
projeye daha imza attı. 

Dev istihdam seferberliği

Enver
Demir
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TÜYAP'taki kitap fuarını ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kitabı seven herkes, dünyaya faydalı iş yapar.
Umarım bütün çocuklara, bütün gençlere bol bol kitap okutacak ortamlar yaratırız. Bu, benim önceliklerimden birisi.
Onların sevgisi, beni daha da çok motive ediyor. Umuyorum, güzel gençlere layık oluruz” ifadelerini kullandı

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 38. Ulus-
lararası İstanbul Kitap Fuarı ile 29.

İstanbul Sanat Fuarı’nın geçtiğimiz cu-
martesi düzenlenen açılışlarına katılmış,
ancak kendisine gösterilen yoğun ilgi ne-
deniyle sergileri ve stantları gezememişti.
Her iki fuara da her sene katıldığı bilinen
İmamoğlu, bu kez günün erken saatle-
rinde fuarların düzenlendiği Büyükçek-
mece’deki TÜYAP’ın yolunu tuttu.
Küçük oğlu Semih de İmamoğlu’na eşlik
etti. İlk olarak 29. İstanbul Sanat Fua-
rı’nda sergilenen eserleri gezen İma-
moğlu; fuardaki galeriler, sanatçılar ve
eserleri hakkında TÜYAP Genel Müdür
Yardımcısı Ümit İyem’den bilgiler aldı.
Türk resim sanatının en önemli sanatçıla-
rından Nuri İyem’im oğlu olan Ümit
İyem, İmamoğlu’na detaylı bilgiler verdi. 

Sanat fuarını iple çekiyorum

Galerilerinde bulunan sanatçılarla fotoğ-
raf çektiren İmamoğlu, fuarla ilgili görüş-
lerini, şu sözlerle dile getirdi: “İple
çektiğim, çok canlı bir şekilde resimle ta-
nıştığım bir fuar burası. Yıllar sonra Bey-
likdüzü’ne gelmesi tabii beni çok daha
mutlu etti. Sanatla burada buluşmaya
can atıyorum. Kitap kadar heyecan duyu-
yorum. Burası çok yaratıcı, çok farklı yer-
lerden sanatçıların, genç sanatçıların,
duayen sanatçıların eserlerinin birleştiği
bir yer. Özel bazı galerilerin kendi ülkele-
rinin daha doğrusu koleksiyonlarını bu-
rada insanlara aktardığı bir yer. Yani
insan, ne bileyim, moral buluyor. Bu tür
yerlerde gezmek, yaratıcı insanların eser-
lerini görmek, hissetmek, onlarla aynı şe-
hirde yaşadığını hissetmek bile insana
değer katan bir şey. O bakımdan, seneye
hem kitap fuarının hem sanat fuarının
daha çok yanında olma hususunda biz

neler yapabiliriz diye mutlaka kurumu-
muzun böyle bir ana sorusu olacak.
Sanat fuarını bütün İstanbulluların gez-
mesini isterim.”

Ne diyeyim bilmiyorum

Daha sonra kitap fuarının bulunduğu
alana geçmek isteyen İmamoğlu’nun et-
rafı bir anda hemen her yaştan çocuklar
ve gençler tarafından kuşatıldı. İmamoğ-
lu’nu gören ve turnikelerden geçmek için
bekleyen gençler de “Ekrem Başkan” te-
zahüratıyla İBB Başkanı’na sevgi gösteri-
sinde bulundu. Kendisini yüzlerce genç
arasında bulan İmamoğlu, kitap stantla-
rını da bu şekilde dolaştı. Türkiye Yayın-
cılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk,
eşlik ettiği İmamoğlu’na fuarla ve kitap-
larla ilgili bilgiler verdi. Semih ile birlikte

zorlukla da olsa stantları dolaşan İma-
moğlu, bir yandan kendisi ve oğlu için
kitap alışverişini yaparken, diğer yandan
da etrafındaki gençlerle bol bol fotoğraf
çektirdi. İmamoğlu, duygularını da ço-
cukların arasında dile getirdi. Heyecanlı
olduğu gözlenen İmamoğlu, “Kitap
fuarı… Yani ne diyeyim ben! Çok güzel
gençler, çocuklar… Onların arasında
insan heyecan duyuyor. Onlar da seviyor
değil mi fuarı? (Çocuklardan ‘Evet’ ya-
nıtı.) Kitap sevilmez mi? Kitabı seven
herkes, dünyaya faydalı iş yapar. Umarım
bütün çocuklara, bütün gençlere bol bol
kitap okutacak ortamlar yaratırız. Bu,
benim önceliklerimden birisi. Onların
sevgisi, beni daha da çok motive ediyor.
Umuyorum, güzel gençlere layık oluruz” 
ifadelerini kullandı.

S osyal mecralarda son günlerde dolaşan bir 
uyarı dikkatinizi çekmiştir.

‘Ispanak yemeyin!’
İlk yapılan araştırmalara göre ıspanağın tazeliğini

uzun süre koruması amacıyla yüksek oranda 
organikfosfat maddesi kullanıldığı düşünülmekte.

Hastaneler doldu taştı. Sağlık Bakanlığı ve Tarım
Bakanlığı bu konuda harekete geçti.

Sonuç; Tedbir amaçlı bir süre ıspanak yemeyiniz.
Tuz tüketimine dikkat. İri tuz dışında tuz 

kullanmayınız.
Şekersiz yaşam hiçte zor değil üstelik büyük 

rahatlık.
İşlenmiş gıdalardan uzak durunuz.
GDO’su ile oynanmış, hibrit tohumu ile yetiştirilmiş

içinde früktoz, glukoz, soya lesitini, emülgatör varsa
bunlardan arkanıza bile bakmadan uzaklaşınız.

Çok sağlıklı bildiğimiz meyvenin vücutta oluştur-
duğu toksik etkiye aman dikkat.

Şimdi de sebzelerdeki tarım ilacı zehiri.
Çok uzaklardan Amasya’dan bir koli geldi geçen

gün evime. Hiçbir şey yemeyip aç yaşadığıma kanaat
getiren kadim dostum, içinde tarhanadan tutun da fa-
sulye, nohut, reçel çeşitleri, et, süt, baharatlara kadar
geniş yelpazeden oluşan ev yapımı, organik ürünleri
doya doya gönül rahatlığıyla tüketebilmem için
göndermiş.

Amasya İli Merzifon Gümüşhacıköy ve Suluova İl-
çelerine bağlı köylerin bazılarından üretici kadın tem-
silciler seçilerek ‘Amesia Çalışan Kadın Arılar Grubu’
oluşturulmuş ve Amasya’da bir kooperatif kurulmuş.
Gelen kolinin içi bu kadınlarımızın marifetli elleriyle,
gönülleriyle, köylerinde yetiştirdikleri ürünlerle hazır-
lanmış. En güzel yanı ise ve beni en çok etkileyip de
sizlerle paylaşmama teşvik eden kısmı ise aldığınız
ürünün üzerindeki etikette hangi köyden kimin yaptığı
ve o köy hakkında kısa bilgi notlarının bulunması. Dü-
şünsenize; Çilek reçelini ‘Yolüstü Köyü’nden Medine
Alkoç’ kendi elleriyle hazırlayıp bizim eve göndermiş
sevdiklerimle afiyetle yiyebilmem için.

Nasıl güzel bir enerji değil mi?
Sizce de her açıdan desteklenmesi gereken bir proje

değil mi?
Hem kadınlarımızın ürettikleriyle kendilerine ve

ülkemize sağladıkları katma değer hem hala sofraları-
mıza koyabileceğimiz güvenilir ve aracısız gıdaların
var olması hem de kırsalda refaha destek vererek bu
tip kooperatiflerin çoğalmasına katkı sağlayarak ithal
ürünlerin önüne geçebilmek açısından kıymetli değil
mi sizce de?

Amesia’nın çalışan kadınları bizler ses verdikçe
üretmeye, onlar ürettikçe diğerlerine örnek olmaya,
örnek oldukça da çoğalarak sofralarımızda yeniden
köy havasını estirmelerine sebep olacak. 

Toplum Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz 
Özyeral ile geçen gün İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin Kent Konseyi Kuruluş Toplantısı’nda bir araya
geldiğimizde bana ‘halka ne yiyebileceklerini de 
söylememiz gerek’ demişti. 

İşte size güzel bir alternatif; Amesia Kadın 
Kooperatifi. Orda bir köy var uzakta gitmesek de o 
köy sizin de köyünüz olabilir.

İlkeli Sözün Kısası; Kaliteyi tercihlerimiz belirler..

KITAPLARI SEVEN 
FAYDALI IS YAPAR

Orada bir köy var uzakta

UFUK ÇOBAN

Çocuklarla
sohbet etti
Bir kitap standının arkasına geçen
İmamoğlu, burada gençlerle bir
süre sohbet etti. İmamoğlu’nun iz-
diham altındaki fuar turu, yaklaşık
2 saat sürdü ve yine aynı yoğun-
lukla sona erdi.

İmamoğlu, kitap fuarını ziyaret eden gençlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kuzguncuk halkı
ister iBB yapar
Kuzguncak'ta incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların kendisine olan ilgi ve
sevgisiyle karşılaştı. Mahalle halkının taleplerine karşılık vereceklerini belirten İmamoğlu, "Ben, yarın, 
en geç öbür gün buraya bir heyet yolluyorum. Bostan dahil, cadde dahil kanalizasyon dahil tespitleri 
yapacaklar. Çözüm ve takvimini bana sunacaklar. Sonra ben, kahvenizi içmeye geleceğim” dedi

istAnbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Üsküdar Fethi

Paşa Konağı’ndaki çalışmalarını bitir-
dikten sonra, kurmaylarıyla birlikte
akşam saatlerinde İstanbul’un kendine
has mahallelerinden Kuzguncuk’a geldi.
İmamoğlu, semtteki incelemelerine Kuz-
guncuk İskelesi’nden başladı. Kısa bir
süre iskelede kalan İmamoğlu, çıkışta
kalabalık bir vatandaş topluluğu ile kar-
şılaştı. İmamoğlu’nun semtte olduğunu
öğrenen vatandaşlar, kısa sürede hatırı
sayılır bir kalabalık oluşturdu. “Ekrem
Başkan” tezahüratıyla İBB Başkanı’na
sevgilerini gösteren vatandaşlar, İma-
moğlu ile fotoğraf çektirebilmek için bir-
birleriyle yarıştı. İmamoğlu’na gösterilen

yoğun ilgi zaman zaman izdihama dön-
üştü. İmamoğlu, bu nedenle Kuzguncuk
Bostanı’nda yapmak istediği incele gezi-
sini gerçekleştiremedi. Semtteki bir kah-
venin önünde Kuzguncuk Mahallesi
Muhtarı Ali Faik Kaptan ile bir araya
gelen İmamoğlu, bölge sakinlerinden
semtin sorunlarını dinledi.

Sokak saksısı üzerinden
seslendi

İmamoğlu, mahallelilerden ve muhtar-
dan; kaldırım işgallerinden kanalizasyon
sıkıntısına, sokak hayvanlarından Kuz-
guncuk Bostanı’ndaki problemlere kadar
bütün sorunlarla ilgili bilgi aldı. Bu sı-
rada Kuzguncuklular Derneği üyeleri,
İmamoğlu’na bostanla ilgili hazırladık-

ları dosyayı iletti. İBB Genel Sekreteri
Yavuz Erkut, dosyayı İmamoğlu’ndan
teslim aldı. Kalabalığa sesini duyurmak
için sokak saksının üzerine çıkan İma-
moğlu, alkışlar eşliğinde, “Konuşmak
için çıkmadım. Gezmeye geldim ama ol-
dukça kalabalığız. Ben, yarın, en geç
öbür gün buraya bir heyet yolluyorum.
Muhtarımız onlara önderlik yapacak.
Derneğimiz ve diğer yetkili arkadaşlar
katılsınlar. Bostan dahil, cadde dahil,
kaldırım dahil, alt yapı, kanalizasyon
dahil tespitleri yapacaklar. Çözüm ve
takvimini bana sunacaklar. Sonra ben,
kahvenizi içmeye geleceğim” şeklinde
konuştu. İmamoğlu, Kuzguncuk’tan
yine vatandaşların yoğun ilgisi altında
ayrıldı. MUSTAFA DOLU

Zabıta ıspanak
denetiminde

istAnbul'dA vatandaşla-
rın ıspanak ile birlikte tü-
kettiği yabancı ottan

zehirlenmesinin ardından harekete
geçen Esenyurt Belediyesi zabıta
ekipleri, ilçede bulunan pazarda de-
netlemelerde bulundu. Pazardan nu-
mune ıspanak toplayan ekipler,
alınan numunelerin incelenmesi üze-
rine ilgili birimlere gönderileceğini
belirtti. Esenyurt Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe gene-
linde kurulan pazarlarda vatandaşla-
rın ıspanak ile birlikte tükettiği
yabancı ottan zehirlenmesinin ardın-
dan denetimlerde bulundu. Esenyurt
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü , Sağlık
İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı personel pazar-
larda satılan ıspanak ve diğer yap-
raklı sebzelerin kontrolünü sağladı
ve  numuneler topladı. Yetkililer, top-
lanan numunelerin incelenmek üzere
ilgili birimlere gönderileceğini ifade
etti. Pazarda alışveriş yapan vatan-
daşların da zabıtanın yaptığı dene-
timden memnun olduğu görüldü.

Vatandaşı bilgilendirdiler

Esenyurt Zabıta Müdürlüğü ekipleri,
bugün ilçede kurulan pazarları geze-
rek yaptıkları denetim ve numune
toplamanın yanı sıra pazarcıları da
bilgilendirdi. Bu arada çıkan haberler
sonrası ıspanak satışlarında yüzde
elli azalma yaşandığı görüldü. Pazar-
cılar, zehirlenmelerin ıspanağın içeri-
sine karışan yabancı otlardan
kaynaklandığını belirterek vatandaş-
lara ıspanağı iyi yıkayıp, ayıklanması
yönünde tavsiyede bulundu.

Kadıköy’ün Alman 
mülteci profesörleri

AlmAnyA’dAkiNazi zulmünden kaçıp
Kadıköy Moda’ya gelerek Türkiye’de ça-
lışmalarını yürüten Alman bilim insanları-

nın öyküsünün yer aldığı “Moda’nın Mülteci Alman
Profesörleri” kitabı, Kadıköy Belediyesi Kültür Yayın-
ları’ndan çıktı. Yazar Hakkı Bilen’in kaleme aldığı
kitap; Almanya’da Adolf Hitler liderliğindeki Nasyo-
nal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin üniversite ve sanat
kurumlarına baskı kurmasıyla birlikte görevden alınan
bilim insanlarının Türkiye’ye göçünü anlatıyor.

Bin 500 akademisyen geldi

Kitapta yer alan bilgilere göre, Atatürk’ün 1932 yı-
lında bir üniversite reformu yapılmasını istemesi üze-
rine, Ord. Prof. Dr. Philipp Schwartz, Prof. Malche
ve Dr. Reşit Galip öncülüğünde imzalanan protokol
gereği Türkiye’ye getirilen 1500’ü aşkın ordinaryüs
profesör, profesör, doçent, asistan, teknisyen bilim in-
sanı ve sanatçı Türkiye’ye mülteci olarak geldi.
1930’lu yıllarda bilim insanları ve sanatçılar Ata-
türk’ün, İsmet İnönü ve Celal Bayar hükümetlerinin
yakın ilgisiyle ve tamamı ‘devlet memuru’ kimliğiyle
güvence altına alınarak yaşamlarına Türkiye’de
devam ettiler. Alman akademisyenlerin birçoğu İs-
tanbul Üniversitesinde, Ankara üniversitelerinde, İs-
tanbul Güzel Sanatlar Akademisinde, İstanbul
Teknik Üniversitesinde, Ankara’daki vekaletlerde,
hastanelerde görevlendirildiler.
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B atı Platformu’nun kasım ayı top-
lantısında Türkiye’nin finans stra-
tejisi ele alındı. Kredi

derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 'in,
Türkiye’nin not görünümünü yükseltme-
sini değerlendiren toplantının ana konuğu
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı
Prof. Dr. Göksel Aşan, “Not yükseltmeleri-
nin arkası gelecektir. Ama ben hiçbir
zaman objektif görmediğim için düşürme-
leri ne kadar önemliyse yükseltmeleri de
benim açımdan o kadar önemli” diye ko-
nuştu.İstanbul Aydın Üniversitesi bünye-
sindeki düşünce kuruluşlarından Batı
Platformu’nun kasım ayı toplantısında
Türkiye’nin finans stratejisi ele alındı. Top-
lantının ana konuğu, Cumhurbaşkanlığı
Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel
Aşan oldu. Toplantıya İstanbul Aydın Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr.
Mustafa Aydın’ın yanı sıra iş, finans, aka-
demi ve siyaset çevrelerinden birçok isim
katıldı. Türkiye’nin finansal durumu ve iz-

lenmesi gereken yol haritasının ele alındığı
toplantıya ayrıca Prag Büyükelçiliği’ne ata-
nan İAÜ Batı Araştırmaları Merkezi Baş-
kanı ve AB Eski Bakanı Egemen Bağış son
kez katılım sağladı.
Enflasyon hedeflendiği gibi gidiyor
Toplantıda Demirören Haber Ajansı’na
(DHA) dün açıklanan enflasyon rakamla-
rını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Fi-
nans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan,
“Enflasyon oranları planlandığı gibi gidi-
yor. Bu aylık enflasyonumuz yüzde 2 geldi.
Yıllık olarak da 8,55 civarındayız. Çok
büyük ihtimalle yılı yüzde 10-12 arasında
bir yerde bitireceğiz. Zaten Merkez Ban-
kası tahmini yüzde 13,9’dan yüzde 12’ye
indirmiş durumda. Enflasyon şu anda he-
deflendiği gibi gidiyor” dedi.

Büyümeye odaklanacağız

Türk ekonomisinin 2019 yılının denge-
lenme süreci yaşadığını ve gelecek yıl başa-
rılı bir şekilde yol kat edeceğini vurgulayan

Prof. Dr. Göksel Aşan, “Hazine ve Maliye
Bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı
Yeni Ekonomik Program ile bir denge-
lenme yılı olacaktı. O dengelenme de başa-
rıldı. Hem kurda istikrar sağlanmış oldu
hem de enflasyonda istenilen hedef tuttu-
ruldu. Cari işlemlerde çok uzun seneler
sonra yıllık olarak fazla vermeye başladık.
Taze döviz ihtiyacımız önemli ölçüde azal-
mış oldu. Bütün bunları bir arada değer-
lendirdiğimizde dengelenme yılı başarı ile
tamamlandı. Şunu unutmamak gerekiyor:
Arada en az iki tane spekülatif atak geçir-
dik. Bir de İstanbul’da tekrarlanan iki
seçim geçirdik. Bütün bunlara rağmen
Türkiye ekonomisi inanılmaz bir başarı
sergilemiştir. Çoğu yurt dışı temasımızda
da aynı şeyleri duyuyoruz. Birçok kuru-
mun beklemediği bir performans oldu
2019’da. 2020 ise daha çok büyüme ve iş-
sizlikle mücadele yılı olacak. Değişim baş-
lamış olacak. 2020’nin de son derece
başarılı geçeceği kanaatindeyim. DHA

Borusan Holding’in yeni CEo’su
2020 ocak ayından itibaren Erkan
Kafadar olacak. CEo’luk görevini bu

yılın başından beri üstlenen Borusan Holding
Yönetim Kurulu Başkanı ahmet Kocabıyık, ya-
yınladığı şirket içi duyuru ile Borusan Hol-
ding’in yeni CEo’sunu açıkladı: "CEo’nun
verdiği veya onayladığı kararlar; çalışanları-
mız, Grup dışında bizimle çalışan iş ortakları-

mız ve aileleri ile birlikte 50 bin kişinin hayatını
etkiliyor. Bu kişilerin her yıl refahını arttırmak
CEo’muzun en yüce görevi olmalıdır. Buna pa-
ralel 75 yıllık bir kurum olan Borusan’ı önümüz-
deki 100 yıla hazırlamak ve 100 yıl sonunda da
var olmasını güvence altına almak bence yine
aynı öneme sahip. Bu rol, tüm grup şirketleri
için en doğru iş stratejilerini geliştirme, deği-
şen dünyada var olabilmek için doğru dönüşüm

ve büyüme adımlarını belirleme ve bu vizyonu
tüm çalışanları dahil ederek hayata geçirmek
için tüm gücüyle çalışmayı gerektiriyor. Erkan,
bu görev için doğru bir seçim. Kendisine üst-
lendiği bu önemli görevde başarılar diliyor,
tüm yönetim ekibimiz, Murahhas Üyeler ve
Genel Müdürlerimiz ile işbirliği içinde yarata-
cağı başarı hikayelerini dinlemeyi ve görmeyi
heyecanla bekliyorum." 

Borusan Holding'e yeni Ceo atandı Fındıkta 
ihracat artıyor

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Ko-
ordinatör Başkanı İlyas Edip Se-
vinç, 1 Eylül’de başlayan fındık

ihracat sezonu ile ilgili değerlendirmelerde
bulundu. Fındık ihracatının rekor kırmaya
devam ettiği 2019-2020 sezonunda ekim ayı
sonu itibariyle 99 bin 891 ton iç fındık ihra-
catı gerçekleştirildiğini kaydeden Sevinç, bu
ihracat karşılığında ise 641,9 milyon dolar
döviz girdisi sağlandığını ifade etti. Sevinç,
"Bu rakamlar bir önceki sezon rakamları ile
mukayese edildiğinde miktar bazında yüzde
72, değer bazında ise yüzde 106 artış gerçek-
leşti. Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik ihra-
cat da artarak devam ediyor. Yeni ihracat
sezonunun ilk 2 ayında Çin Halk Cumhuri-
yeti’ne fındık ihracatı yüzde 153 oranında
artış göstererek, 4 bin 117 ton seviyesine
ulaştı" dedi.

Politikalar geliştirilmeli

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde Çin Halk
Cumhuriyeti’ne 9 bin 55 ton seviyesinde ih-
racat gerçekleştirildiğini açıklayan Sevinç,
"Bu bir rekordur ve 2019 yılının rekor sevi-
yede bir ihracatla kapanacağı da kesinleşti.
Yakın gelecekte Çin Halk Cumhuriyeti’nin
Almanya ve İtalya’nın arkasından 3’üncü sı-
raya yerleşeceğinin emareleri görülmeye baş-
landı. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak
ülkemiz fındık kalitesi ve tedarikinde sıkıntı-
lar yaşanmaması için ilgili paydaşlar nez-
dinde gerekli önlem ve politikaların ivedilikle
geliştirilmesi gerekir” diye konuştu. DHA

ISSIZLIKLE
MUCADELE
EDECEGIZ

Türk ekonomisinin gelecek yıl başarılı bir şekilde yol kat
edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı
Prof. Dr. Göksel Aşan, “ 2020 daha çok büyüme ve işsizlikle
mücadele yılı olacak. Değişim başlamış olacak” dedi

Not yükseltmelerin
devamı gelecek

Geçtiğimiz günlerde uluslararası kredi dere-
celendirme kuruluşu Fitch Ratings Tür-
kiye’nin not görünümünü yükselttiğini
açıklamıştı. Konuya ilişkin değerlendirmede
bulunan Prof. Dr. Aşan, “Bunların arkası ge-
lecektir. Görünüm düzeltmeleri, not yükselt-
meleri elbette gelecektir. Ama ben
akademisyenliğimden bu yana hiçbir zaman
objektif görmediğim için düşürmeleri ne
kadar önemliyse yükseltmeleri de benim
açımdan o kadar önemli. Ama piyasa oyun-
cuları açısından bakarsanız elbette olumlu-
dur” diye değerlendirmede bulundu.

Tren gelir hos gelir
Çin’den yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treninin Türkiye açısından önemini
anlatan Prof. Dr. Sedat Aybar, “Bundan sonra yapılması gereken, Türkiye içerisindeki şehirlerin birbirleriyle
demiryolları ile bağlanması ve limanların güncellenerek kapasitelerinin arttırılmasıdır” diye konuştu

Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkıp,
Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya
geçecek China Railway Express

adlı kargo treni Kazakistan'ın ardından BTK
hattında olan Azerbaycan ve Gürcistan'ı geçe-
rek Kars üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. 'Tek
Kuşak Tek Yol' projesi kapsamında Çin'den
gelen yaklaşık 850 metre uzunluğundaki ilk
yük treni yarın Ankara’da olacak. Tren, Demir
İpek Yolu üzerinden Marmaray Tüp Geçidi’ni
de kullanarak Bulgaristan, Sırbistan, Macaris-
tan ve Slovakya'yı geçerek Prag’a ulaşacak.
Trenin ekonomi açısından önemini değerlen-
diren İstanbul Aydın Üniversitesi, Ekonomi ve
Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Aybar,
“Bu İpek Yolu’nun bir parçası olarak gelişen

bir olgu. İpek Yolu denilen kavram da

2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ta-
rafından ilan edilen çok kapsamlı bir proje.
Modern demiryollarının kurulmasını, Pasifik’i
Atlantik’le buluşturmayı hedefleyen bir proje.
Aynı zamanda deniz yolunu kat ederek gelişen
bir proje” dedi.

Birçok ülkeyi güncelleyecek

Trenin, destinasyonu üzerindeki şehirlerin
güncellenmesi ve akıllı şehirler haline gelme-
sine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Prof.
Dr. Sedat Aybar, “Bunun içerisinde Çin’den
çıkan trenlerin destinasyonları üzerindeki ülke-
lerin gelişmelerine yapacağı bir katkı var. Bu
destinasyon üzerindeki şehirlerin güncellen-
mesi, akıllı şehirler haline getirilmesi, altyapıla-
rının yenilenmesi ve bu şehirleri çağdaş dünya
ile buluşturacak şekilde modernleştirmesini
kapsayan bir proje. Çin Halk Cumhuriyeti’nin
aldığı büyük bir inisiyatif. Bu aynı zamanda

yeni bir küreselleşme ivmesini de getirecek. O
anlamda bizim açımızdan da çok önemli olan
bir şey. Türkiye geleneksel İpek Yolu’nun üze-
rinde olan kilit bir ülke. Bu projenin de önemli
partnerlerinden bir tanesi. Bu anlamda bütün
bu gelişmeler ve trenin buraya gelmiş olması,
bir zamanlar rüya gibi kabul edilen bir olguyu
gerçeğe dönüştüren bir durum. Bundan sonra
yapılması gereken, Türkiye içerisindeki şehirle-
rin birbirleriyle demiryolları ile bağlanması ve
limanların güncellenerek kapasitelerinin arttı-
rılmasıdır” açıklamasında bulundu.

Refah ve huzur getirecek

Prof. Dr. Sedat Aybar sözlerini şöyle nokta-
ladı: “Bütün bunlar Türkiye’nin Doğu Akde-
niz’deki konumunu ve politik önemini çok
daha arttıran gelişmeler. Aynı zamanda Çin
Halk Cumuhuriyeti’ni de bu coğrafyaya taşı-
yan bir gelişme bu. Özellikle bölgemizdeki tür-

bülanslı dönemin ardından Çin’in büyük yatı-
rımlarla refahı, huzuru ve barışı arttıracak bir
unsur. Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye ara-
sındaki ilişkiler tarihte yaşadığı en yakın ilişki-
leri yaşıyor. Her iki ülkenin liderleri son birkaç
yıl içerisinde birçok defa görüştü. Bu iki ülke-
nin birbirine yakın duruşunu gösteriyor. Tür-
kiye Batı ittifakının içerisinde olan bir ülke. Bu
durumu ve Doğu Akdeniz’deki stratejik pozis-
yonu ile Çin Halk Cumhuriyeti için çok
önemli kaldıraç sağlayan bir ülke. Çin Halk
Cumhuriyeti iktisadi olarak atılımlar yapmış
bir ülke. Dünyada ikinci büyük ekonomi. Çin
Halk Cumhuriyeti’nin birtakım zaafiyetleri de
var. Özellikle teknoloji alanında. Başta ABD
olmak üzere Batı’ya bağımlılığı da var. Bütün
bunlara baktığımızda Çin Halk Cumhuriyeti
önemli bir üretim merkezi haline geldi. Bu kü-
resel ekonomi için bir büyüme ivmesi sağlayan
bir durum.” DHA

Karadeniz İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı İlyas Edip 
Sevinç, fındık ihracatında bir önceki
sezona göre miktar bazında yüzde
72, değer bazında ise yüzde 106
artış gerçekleştiğini açıkladı

Türk ekonomisine
güvenimiz tam

Çin Halk Cumhuriyeti'nin
İstanbul Ticaret Ataşesi
Huang Songfeng, şirketleri-

nin Türkiye’ye yeni yatırımlar yapa-
cağı mesajı verdi. Çin Halk
Cumhuriyeti, Türkiye’ye, altyapı,
enerji, bankacılık, ulaştırma gibi birçok
sektörde yatırımlarını son dönemde
önemli ölçüde artırdı. İki ülke arasın-
daki ticari ve si-
yasi
yakınlaşmanın
artması ile bera-
ber, Türkiye’ye
gelen Çinli turist
sayısı da her
geçen yıl artıyor.
Bu yılın ilk 9
ayında geçtiği-
miz yılın aynı
dönemine göre
yüzde 11.6 artış
ile 383 bin Çinli
turistin geldiği
Türkiye’ye uçuşlara başlayan Çinli
yeni havayolu şirketlerinin de etkisiyle
bu yıl 500 bin turisti geçeceği ön görü-
lüyor. Çin'in önemli şirketleri de, Tür-
kiye'de havayolu şirketleri ile ortaklık
yapmak için pazar araştırmasına baş-
ladı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstan-
bul Ticaret Ataşesi Huang Songfeng
da, Demirören Haber Ajansı’na
(DHA), Kanal İstanbul Projesi başta
olmak üzere Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsü’ne Çinli şirketlerin ilgilisi, turist
sayısındaki artış hakkında açıklama-
larda bulundu.

Başarılı bir işbirliği mümkün

1000'e yakın Çinli firmanın Türkiye’de
faaliyette bulunmasının ülkesinin,
Türkiye ekonomisine güvendiğini gös-
terdiğine dikkat çeken Songfeng, "2-3
yıl öncesinde yabancı yatırımcılar
Türkiye’den ayrılırken Çin firmaları
hep sabit durdu. Türkçe’de ‘gerçek
dost kara günlerde belli olur’ diye bir
söz vardır. Çinliler her zaman Tür-
kiye’ye güveniyor. Buradaki yatırım
koşullarına güveniyor. Buradaki halkı
seviyor. Çinliler Türklerle çalışmak
ister. Buradaki şirketlerimizden yakın-
dan takip ettiğim 50 tane var. Bu 50
firmanın toplamı hemen hemen Tür-
kiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası top-
lamı anlamına geliyor. Son yıllarda iki
ülkenin büyük şirketlerinin işbirlikleri
günden güne büyüyor” dedi.Aybar, Çin’den gelecek olan yük treninin Türkiye

ekonomisini ciddi anlamda hareketlendireceğini söyledi.

Sedat
Aybar

H.Sonfeng

Göksel Aşan, Türk
ekonomisinin 2020 
yılında ciddi anlamda
büyüyeceğini söyledi.

Erkan Kafadar
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Kendini yakan
çiftçilerimiz var

Kürsüye çıkmadan
önce “Hak, hukuk,
adalet” sloganlarıyla

karşılanan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıl önce
bugün hayata veda eden eski baş-
bakanlardan Bülent Ecevit’i anarak
konuşmasına başladı. “Bizim gibi
düşünmeyenler için de demokra-
siyi savunuyoruz” diyen Kılıçda-
roğluü, “Sonuçta hep birlikte bu
ülkenin çıkarları için mücadele edi-
yoruz. Kayyım atamalarını bu
bağlamda eleştirdik. Seçime girece-
ğim engel var mı diye sorup başvu-
ruyor. YSK’ye gidiyor, hakimler
sorun yok diyor. Seçime girip kaza-
nıyor ve görevden alınıyor. Kayyım
atanıyor. Hangi gerekçeyle alındı-
ğını bilmemiz lazım. Ankara, Balı-
kesir, Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı görevden alındığında da
demokrasiye darbe olduğunu söy-
ledik” ifadelerini kullandı. 

Öksüz’e GPS’yi kim verdİ?

15 Temmuz'un kilit isimlerinden
Adil Öksüz'ü hatılatan Kılıçda-
roğlu, “Herkesi buldular Adil ök-
süzü bulamadılar. Adil Öksüz’ün
iki cep telefonu var. Herkesin topla-
nıyor onun iki tane. GPS cihazı da
var kendi yanında. Onu Adil
Öksüz nereden buldu? Hangi

kamu kurumu onu Öksüz’e verdi.
Öksüz’ün ifadesi dahi alınmadı.
Kayınpederini, kayınvalidesini her
şeyini buldular. Öksüz’ü bir türlü
bulamadılar. 15 Temmuz darbe gi-
rişimi Adil Öksüz yakalanmadan
aydınlığa kavuşamaz. Öksüz’ü ser-
best bırakanlar da şimdi beraat etti.
Hava Harp Okulu öğrencileri hâlâ
hapiste. Öksüz gerçeği aydınlan-
mak zorundadır” dedi. 

Çiftçinin borç batağında

Çiftçinin borç batağında olduğunu
belirten Kılıçdaroğlu, “Çiftçi ürete-
cek ama bankalar tepesinde. İcra-
larla mücadele ediyor. Borçlarını
ödeyemediği için kendisini yakan,
intihar eden çiftçi var. Seçim öncesi
‘Deponun yarısı sizden yarısı biz-
den’ dediler. Hani ne oldu bu söz-
ler? Çiftçiyi çantada keklik olarak
görüyor. Nasıl olsa bana oy verir
diye düşünüyor. Şimdi sen de Sa-
ray’ın burnundan getireceksin kar-
deşim. 2020’ye geliyoruz tohum
destekleri hala ödenmedi. Soğan
üreticinin elinde kaldı, kontrolsüz et
ithalatı yapıldı” eleştirisinde bu-
lundu. 

Damat parayı seviyoruz

Sözlerini, “Cumhuriyet tarihinin en
büyük işsizliğiyle karşı karşıyayız.

En büyük ekonomik kriziyle karşı
karşıyayız” şeklinde sürdüren Kılıç-
daroğlu, “Sosyete damat açıklama
yapıyor; istihdam seferberliği 2019
tanıtım toplantısı. belirlediğimiz
stratejiler doğrultusunda çalışmala-
rımıza başladık. 2019 yılında 2.5
milyon kişiye iş bulacağız. Bugün
Türkiye istihdam alanında devrimi
yaşıyor. 26 Şubat 2019’da istihdam
alanında devrimi yaşadığımız bir
günü yaşıyormuşuz.’Geldik ekim
ayına geniş tanımlı işsiz sayımız 8
milyon 112 bin kişiyi buldu. Nor-
mal demokrasilerde sosyete dama-
dın istifa etmesi gerekiyordu. Ayrılır
mı görevinden? Asla. Çünkü parayı
seviyor” diye konuştu. 

Kafalarda soru işareti bırakıyorMHP Lideri Bahçeli, Bülent
Arınç'ın KHK yorumuna ve Nazlı
Ilıcak ile Ahmet Altan'ın tahliye

edilmesine tepki gösterdi. Bahçeli
"FETÖ’nün siyasi uzantıları 
konusunda henüz mesafe 

alınmaması kafalarda soru işa-
retlerine neden olmaktadır” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
gündeme ilişkin yazılı bir açıklama
yaptı. Bahçeli, açıklamasında hakla-

rında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak ve Ahmet Al-
tan’ın yanı sıra Bülent Arınç’ın “KHK yorumu ile
ilgili” de konuştu. “Türkiye FETÖ musibetinin üs-
tesinden mutlaka gelmek zorundadır” diyen Bah-
çeli, “Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kararlar milli
vicdanı rahatsız etmektedir. 15 Temmuz öncesi FE-

TÖ'nün değirmenine su taşıyan malum şahısların
bazıları beraat etmiş, bazıları da adli kontrol şartıyla
tahliye edilmişlerdir. MHP yargı kararlarına pek
tabii saygılıdır. Ancak kararlarının millet vicdanıyla
çelişmemesini de mecburi addetmektedir” dedi. 

Şehit ve gazilere haksızlık

FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanısıra,
KHK faciadır değerlendirmesiyle birlikte mağdur

edebiyatına bel bağlanmasını da eleştiren Bahçeli,
“15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir
haksızlık ve hadsizliktir. FETÖ'yle mücadele, ağır-
dan alınmasına ve aksamasına müsaade edilme-
den hukuk sınırları içinde son FETÖ'cü hesap
verinceye kadar devam ettirilmelidir.” Diğer taraf-
tan FETÖ'nün siyasi uzantıları konusunda henüz
mesafe alınmaması da ister istemez kafalarda soru
işaretlerine neden olmaktadır” ifadelerini kullandı. 

IKIRCIKLI DEGIL
COK YUZLUSUNUZ
IKIRCIKLI DEGIL
COK YUZLUSUNUZ
IKIRCIKLI DEGIL
COK YUZLUSUNUZ
IKIRCIKLI DEGIL
COK YUZLUSUNUZ
IKIRCIKLI DEGIL
COK YUZLUSUNUZ
IKIRCIKLI DEGIL
COK YUZLUSUNUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında, Batı'ya seslenerek, “Eyy batı.
Diyarbakır’daki il teşkilatının önündeki anneleri niye görmüyorsunuz?” diye soran
Erdoğan, “Siz ikircikli de değilsiniz siz çok yüzlüsünüz” dedi. Bülent Arınç'ın KHK
açıklamasına da tepki gösteren Erdoğan, 'facia' kelimesini esefle kınadığını söyledi

C umhurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan partisinin grup toplantı-
sında konuştu. “15 Temmuz

dünya demokrasi tarihinin en şanlı ba-
şarısı olarak kayıtlara geçmiştir” Diyen
Erdoğan, “Türkiye’yi terör örgütleri
vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara
cevabızımı teröristlerin doğrudan inle-
rine girip tepeleyerek verdik. Nerede
ülkemize doğrultulmuş bir silah varsa
üzerine gidip imha etmeye devam edi-
yoruz” dedi. Eğrenci bursunun 550
TL'ye çıkacağını belirten Erdoğan,
“Kalkınma, büyüme, yatırım,  refah,
mücadelesini de asla ihmal etmedik.
Eğitim hükumetlerimizin harcamala-
rında hep birinci sırada yer aldı. 12 yıl-
lık kademeli zorunlu eğitime geçtik.
Üniversite öğrencilerimize bir müjde
vermek istiyorum. 2020 Ocak ayı itiba-
rıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim
kredisi veya bursu 500 liradan yüzde
10 artışla 550 liraya çıkıyor. Öğrenim
kredisi rakamları Ocak ayından itiba-
ren yüksek lisansta bin 100 lira, dokto-
rada bin 650 lira olarak uygulanacak.
Hayırlı olsun” diye konuştu. 

Piyasalar canlandı

Ekonomi değerlendirmesi de yapan
Erdoğan, “CHP’nin parti sözcüsü çık-
mış güya ekonomiden biraz anlarmış.
IMF’ye bizim borcumuz yok. İktidara
çamur atmak derdinde. Atamazsın,
zaten IMF olayını bu milletin başına
dert eden sizsiniz bunu peyderpey
azaltan da bizim. IMF bizden 5 milyar
dolar borç istedi arkadaşlara dedim ki
verin. Sonra baktılar ki bu çılgın Türk-
lerin sağı soğu belli olmaz heralde ve-
recekler almaktan vazgeçtiler. Bu faizi

düşürmekten başka çaremiz yok. Bunu
düşürdükçe enflasyon düşer. Önceki
merkez bankasını görevden aldık.
Çünkü laf dinlemiyor adam, Yeni ar-
kadaşımıza dedik ki faiz oranlarını dü-
şüreceğiz. Bu adımlar atılınca hava
değişti tek haneliye düştük enflas-
yonda. Döviz kurunu nispeten durgun
hale getirdik. Araç ve konut kredilerin-
deki düşüş bu piyasaları yeniden can-
landırdı. Türkiye’nin masa başında
tezgahlanan kumpaslarla yıkılamaya-
cağını inşallah herkes görmüştür”
açıklamasını yaptı. 

Ha Apo, ha FETO 

Konuşmasında Batı'ya seslenerek,
“Eyy batı. Diyarbakır’daki il teşkilatı-
nın önündeki anneleri niye görmüyor-
sunuz?” diye soran Erdoğan, “Siz
ikircikli de değilsiniz siz çok yüzlüsü-
nüz. Bu sabah bir kardeşimiz Resu-
layn’da şehit oldu. Bütün bunlar kat ve
kat fazlasıyla bunun bedelini bu terö-
ristler ödeyecek. En son terörist bitin-
ceye kadar bu devam edecek. Kimse
bizden bunu durdurmamızı bekleme-
sin. Daha öncesinde ASALA terör ör-
gütü 100 saldırı gerçekleştirmiş 40’a
yakın vatandaşımızı şehit etmişti.
Tepki verdiler mi hayır, Türkiye’nin bu
uzun terörle mücadele savaşı kulla-
nışlı bir malzeme olarak görülüyor.
Tüm milletlere güvenli bölge çağrı
yaptık. hiçbiri kılını kımıldatmadı.
Gezi olaylarından çukur olaylarına
kadar vandalların teröristlerin yanında
bunlar saf tuttular. 15 Temmuz gecesi
bazıları darbecilere olan desteklerini
bile ifşa etmekten çekinmediler. Mille-
timiz mücadelemize destek verince

hüsrana uğradılar. 99 yılında Ame-
rika’ya sığınan teröristbaşı FETO
acaba neden Amerika’da tutuluyor?
Bulunmayan bir hint kumaşı değil,
FETO bir projedir. ABD’de 400
dönüm arazi üzerinde yaşamaktadır.
DEAŞ’ın başı kendini öldürdü, intiha-
rını yaptı. İyi de bunun dışındaki olay-
lar gerçekleştiğinde neden sizler de
desteğinizi vermiyorsunuz. Bu adam
benim 251 kardeşimi şehit ettiler.
Bunun bir bedeli olmayacak mı? Ha
Apo, ha FETO hiç farkı yok” dedi. 

Mektubumuz bu kadar

Bu tehditlere rağmen Barış Pınarı ha-
rekatını başlattıklarını ifade eden Er-
doğan, “Şimdi yine her gün birileri
çıkıp meclislerinde bizim için hiçbir
hükmü olmayan kararlar alıyorlar.
Bizi eleştirenler durmaya gere çekil-
meye zorlayanlar teröristler karşısında
böyle kararlı bir duruş sergilememiştir.
Türkiye bunlara mı eyvallah edecek.
Bize isteklerini dikte etmeye çalışanlar
bizim sadece milletimizden emir ala-
cağımızı bilmiyorlar galiba. Türkiye
Suriye ve Irak topraklarında tek bir te-
rörist kalmayıncaya kadar mücadele-
sini sürdürecektir. ABD ve Rusya ile
bir mutabakat yaptık. Bizi teröristleri
çıkarttık laflarıyla aldatamazlar. Terö-
ristler bu bölgelerden arındırılmış
değil, petrolü çok severim dediği
zaman petrolün yanında bu teröristler
var. Şu anda güvenlik güçlerimize sal-
dırı düzenliyorlar, bu duruma seyirci
kalmayacağız. Türkiye ile eşit şatlarda
anlaşmaya hazır olan herkese kapıları-
mız açıktır. Evet bugünkü mektubuz
bu kadar” diyerek konuşmasını bitirdi. 

‘Facia’ ifadesini esefle karşıladım
Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere
konuşan Erdoğan, ABD ziyareti ile ilgili, "Önce-
sinde Trump ile telefonda görüşeceğim. O gö-
rüşmeye göre karar vereceğiz" dedi. Erdoğan,
ABD ile yaşanan F-35 savaş uçağı krizi için de

“Çözülmezse gereken adımları atarız” yoru-
munda bulundu. Cumhurbaşkanı “KHK faciadır”
ifadesiyle gündeme gelen Bülent Arınç için ise
“KHK ile ilgili ‘facia’ ifadesini kullanmasını
esefle karşıladım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında
gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Çiftçi ürete-
cek ama bankalar tepesinde. İcralarla mücadele ediyor. Borçlarını
ödeyemediği için kendisini yakan, intihar eden çiftçi var” dedi

CHP’nin 
ekonomi 

konusundaki
eleştirilerini

de yanıtlayan
Erdoğan,
“Bunlar 
ekonomi

bilmez” dedi.

İradeye saygı duymayı öğren
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Boğaz ilişkin düzenlenen tasarıya sert tepki
göstererek, “Buradan uyarıyorum İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir. Sayın
Erdoğan milletle inatlaşma, artık milletin iradesine saygı duymayı öğren” diye konuştu

Partisinin grup toplantı-
sında konuşan Meral Akşe-
ner, konuşmasına terör

örgütü PKK'nın tehdit ettiği Seçil öğret-
meni anarak başladı. “Şırnak'ta 29
Ekim'de minik öğrencileriyle ellerinde
Türk bayraklarıyla kutlama yapan Seçil
öğretmene selam olsun” diyen Akşener,
“Ülke olarak zor zamanlardan geçiyor.
Son 10 yıldır dünyanın başına bela olan
Büyük Ortadoğu projesi ülkemizin kapı-
sına dayandı. Dünyada aklı başında hiç-
bir devlet teröristlere acentelik yapmaz.
Bu güne kadar sopa gibi gösterilip çeki-
len tasarılar birer ikişer parlamentodan
geçmeye başladı. İç siyasette atıp tuttuk-
larına bakmayın, uluslararası alanda dut
yemiş bülbüle dönüyorlar” dedi. 

Kaybeden Erdoğan oldu

Sözü Barış Pınarı harekatına getiren Ak-
şener, “Esad kazandı, Putin kazandı,
İran kazandı, Trump kâra geçti. Ama
kaybeden dünya lideri Erdoğan oldu.
Batı ülkeleri 100 yıl önceki Ermeni tehci-
rini yeniden masaya yatırdı.Aziz mille-
tim, bunları sana şikayet ediyorum.
Devlet yönetmiyor, damatla, gelinle, ka-
yınbiraderle evcilik oynuyorlar. Gücü-
müz de kaynağımız da var. Haddini
bilmeyene had bildirmek için akıl ve
güçlü olmak lazım. O akıl devlet aklıdır.

O güç, devlet gücüdür. İtibarı 5 müteah-
hide ihale dağıtmakla olmaz. Bu iş, önce
millet diyebilenlerle olur. Bu iş milletin
hakkını, hukukunu bilenlerle olur.Bu mil-
letin emeğine, alın terine yazıktır” ifadele-
rini kullandı. 

Milletle inatlaşma!

İBB'nin yetkilerini tırpanlayan Boğaz ya-
sasına da tepki gösteren Akşener, “Akıllı
yöneticiler bundan ders alır ama kibrin
esiri olan yöneticiler milletle kavgaya
girer. Bugün iktidarın yaptığı da budur.
Haydarpaşa ve Sirkeci Garı katakullesini
biliyorsunuz. şimdi de İstanbul Boğazı
haklarını gasp etmeye çalışıyorlar. İstan-
bul’u betona boğan iktidar milletin ra-
hatsızlığını gördüğü andan itibaren
kanunda bazı değişiklikler yaptı. Beledi-
yenin elden gideceğini gördüğü için yet-
kiyi Ankara’ya almaya dönük adımlar
attı. Tarihi yalılarda kafalarına göre tadi-
lat yapanlar ak parti iktidarının vazgeçe-
mediği yandaş müteahhitler. İktidar
beton dikmeye devam edeceğim diyor. O
yüzden de İBB’nin elindeki yetkiyi almak
istiyor. Buradan uyarıyorum İstanbul
Boğazı’nın sahibi Türk milletidir. Sayın
Erdoğan milletle inatlaşma, İmamoğ-
lu’nun iradesini gasp etmeye çalışma.
Artık milletin iradesine saygı duymayı
öğren” çağrısında bulundu. 

Devlet
Bahçeli

Meral
Akşener

Kemal Kılıçdaroğlu
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İ stanbul ve Tekirdağ'da zehir-
lenme şüphesiyle pek çok kişi
hastanelere başvururken, İstan-

bul İl Tarım Müdürlüğü zehirlenme-
lerin yabancı otlardan
kaynaklandığını açıkladı. Ispanak ve
yeşilliklerden alınan numuneler ince-
lendi. Analizlerde atropin ve skopo-
lamin içeren yabancı otlar
bulunduğu anlaşıldı. Ispanakların
Ankara Beypazarı'ndan geldiği or-
taya çıkarken Bayrampaşa Meyve -
Sebze Hali'nden marketlere ıspanak
satan işletmenin yetkilisi açıklama-
larda bulundu.

Olumsuz bir algı oluştu

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Ha-
li'nden marketlere satışlar yapan
firma yetkilisi Bayram Kozan, ıspa-
nak sattıkları bir markette zehirlenme
vakasının yaşandığını ifade etti.
Kozan, "Bu ıspanak bize Beypaza-
rı'ndan geliyor. Biz burada içinde ne
olduğunu bilmiyoruz. Bize söylenen
tek şey, bizim ıspanak verdiğimiz fir-
maya müşteri olarak gelen bir kişi
zehirlendiğini söylüyor. Şu an tam
olarak içinde ne olduğunu bilmiyo-
ruz. Bir algı oluştu. Algı ne demek?
İçinde yabani bir ot varmış, zehirlen-
miş. Bu ne demek? Gelen bütün ıs-
panakların çöpe dökülmesi demek.
Beypazarı'ndan gelen ıspanaklarda
zehirlenme olduğu söyleniyor ama
bugün Manisa'dan gelen bütün ıspa-
naklar da çöpe gidiyor. Bugün bir
kilo bile satılmadı" diye konuştu.

Böyle bir sorun yaşamadık

Yıllardır marketlere ıspanak sattığını
ifade eden Bayram Kozan, "İlaçla

yetişiyor, gübreyle yetişiyor. Ne kadar
doğru yetişiyor onu bilemiyoruz.
Ben 30 seneden bu yana bu ıspanağı
satıyorum. Şu ana kadar bir prob-
lem yaşanmamıştı. Bize satılan böl-
geyi Tarım Bakanlığı incelemeye aldı.
Ispanakta toplamadan kaynaklı ya-
bancı ot olduğunu söylüyorlar,
sonuç bu. Sadece bir şikayet olması
nedeniyle bugün tonlarca ıspanak
çöpe gidiyor" dedi.

Hepsinin bir künyesi var

"Ispanakları markete geçen hafta
göndermiştik" diyen Bayram Kozan
yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili,
"Ne olduğu belli değil. Araştırma ya-
pılacak ve ona göre netleşecek.
Bizim burada inceleme şansımız

yok. Hepsi-
nin bir kün-
yesi var.
Hepsinin
künyesine
girdiğin
zaman hangi
ilaç kullanılı-
yor, hangi
gübre, hangi
su kullanılıyor
bellidir. Üretici
buna yeterince
dikkat ediyor.
Devlette her ay
kontrol altına aldığı sürece bir şey
olmaz. Şimdi bu nereye kadar gide-
cek? Ispanakların hepsi sürülürse ne
olacak?" ifadelerini kullandı. DHA

D üşüncelerini aktarmaktan korkan
ve düşündükleri gibi yapması gere-
kenleri başkalarının üzerinden

yapma beleşçiliği yapanların sanal ortam-
daki paylaşımlarına bakınca kendilerini kur-
naz saydıklarını düşünmekten kendimi
alamıyorum.

Çünkü yaşam şekillerini başkaları üzerin-
den idame etme alışkanlığı içinde oldukları
da görülen bu tiplerin aslında beyincikleri-

nin altındaki sakladıklarını da dışa vurduk-
larını da fark etmez, anlamazlar..

Evet başta Çevre İl Müdürlüğüne geri
dönmeye çalıştığı ileri sürülen ve Arda-
han'da hem de iktidar partisinden iki dönem
belediye başkanlığı yapan Faruk Köksoy
olmak üzere bir çoklarının kendi gerçek dü-
şüncelerini yansıtan paylaşımların üzerine
konup, aslında bir hayat boyu süren ama ya-
zıya dökülüp, özetlendiğinde bir iki dakika

sürecek olan gerçek düşüncelerini yazmak-
tansa kendileri gibi düşünen başkalarının
düşüncelerini paylaşarak, bir taraftan
'bende öyle düşünüyorum' demek istediğini
dışa yansıtır, bu yansıma ters teperse de,
''ben değil o yazmıştı, bende beğendim ele-

sine paylaştım'' diyerek akılları sıra kurnaz-
lık yaparlar..

Ancak bu paylaşımlara baktığınızda bir
çoklarının küçük beyinciklerinin altında bu-
lunan ve hep homurdayan ama yüreksizlik-
lerinden dolayı topu, pardon tepkilerini yani
faşistliklerinin dışa vurması olduğundan
başka bir şey olmadığını da görürüz.

Ve bu beyincik altı düşüncelerin asıl bu
ülkenin sorunu olduğu ve toplumlar arasın-
daki uçurumları her atılan tweet ve yapılan
paylaşımlarla her gün biraz daha ayırdığı
da diğer bir gerçektir.

Ve asıl önemlisi insanların kimin dost,
kimin düşman olduğunu da anlatan sanal-
daki paylaşımlara baktığınızda da diğer bir
önemli konunun da insanım diyenlerin ger-
çek yüzlerini ortaya koymalarıdır..

Zaten bu ortamı yaratanların asıl amacı
o değil mi ki bu dünyada kimin ne yaptığı,
hangi kişiliğe sahip olduğunu yatak odala-
rına kadar giren ve kimin kaçta uyuyup,
kaçta kalktığını bilmeye bile yarayan sanal
aracılığı ile küçük beyincikleri kendi büyük
beyinlerinden toplayıp, derleyip günü geldi-
ğinde yüzlerine şamar gibi vurmak dışında.. 

Beyin altındakilerini başkalarına yazdıran...

2020 YILI GAZETE BASTIRILMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/553212
1-İdarenin
a) Adresi : HASANPAŞA MAH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. 

KADIKÖY BELEDİYESİ NO:2 34722 KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000 - 2164143856
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@kadikoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.524.000 ADET GAZETE BASTIRILMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yüklenicinin işi yapacağı basım tesisi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fahrettin Kerim Gökay Cad.Kadıköy Belediyesi İhale Komisyon 

Başkanlığı 4.Kat A Blok 34722 Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 27.11.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel  kurumlara baskı hizmetleri (gazete veya, dergi veya kitap bastırılması) işi
yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fahrettin Kerim Gökay Cad.Kadıköy Belediyesi İhale Komisyon
Başkanlığı 4.Kat A Blok 34722 Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı ad-
rese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR
KADIKÖY BELEDİYESİ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1077406)
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biri, "Bize söylenen tek
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TAMAMI

ÇÖPE
ATILIYOR

Bayrampaşa Meyve-Sebze Ha-
li'nde firması bulunan bir başka iş-
letmeci Gökhan Çiğdem ise
Beypazarı'ndan cumartesi günün-
den bu yana ıspanak gelmediğini
söyledi. Çiğdem, "Bize oradan
gönderiyorlar, biz komis-
yonumuzu alıyoruz.
Geri kalan parasını
onlara gönderi-
yoruz. Zaten
gönderen kişi-
ler de oradaki
çiftçilerden alı-
yor. Sistem
öyle yürüyor.
Arasına karışan

ıspanak benzeri bir ot varmış.
Problem oradan çıkıyor. Beypaza-
rı'ndan en son cumartesi ıspanak
geldi. Cumartesiden bugüne ıspa-
nak gelmedi. Oradaki ıspanakları
da zannedersem imha ettiler.

Çünkü bu yeşillik, birkaç
gün kalacak bir ürün

değil. Kalmaya-
cağı için imha
edildi. Tabii bu-
rada ıspana-
ğın biraz adı
çıktı. O kişi-
lere de zararı
oldu" diye 

konuştu.

BEYPazarı'nDan ısPanak GElmİYor

Kıyasıya bir mücadele başladı
Başakşehir'de 25 bin öğrenciyi spor, kültür ve sanatla buluşturacak olan 3. Gençlik
Oyunları, bilyalı tornet yarışlarıyla başladı. Şamlar Tabiat Parkı’ndaki zorlu
parkurda 4 gün sürecek yarışlarda, 36 okuldan 278 öğrenci mücadele edecek

Başakşehir Belediyesi’nin,
ilçe genelindeki lise ve orta-
okullarda eğitim gören öğ-

renciler için düzenlediği 3. Gençlik
Oyunları başladı. Şamlar Tabiat Parkı
5. Kapıda gerçekleştirilen yarışların ilk
gününde, Özel İstanbul Organize Sa-
nayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, Özel İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi ve Aliya İzzetbegoviç Anadolu
İmam Hatip Lisesi’nden takımlar mü-
cadele etti.

278 öğrenci yarışacak

En hızlı olan sporcuların dereceye gire-
ceği bilyalı tornet yarışlarında, ilçe ge-
nelindeki 24 lise ve 12 ortaokuldan
toplam 278 öğrenci ter dökecek. Bilyalı
tornet yarışları, perşembe günü
(07.11.2019) yapılacak final mücadele-
siyle sona erecek. Bu yıl liselerin yanı

sıra ortaokulların da katıldığı Türki-
ye’nin tek gençlik oyunlarında öğrenci-
ler, 33 kategoride mücadele edecek.
Yaklaşık 6 ay sürecek oyunlarda, sportif
yarışmaların yanı sıra bilim, sanat, tek-
noloji ve sosyal sorumluluk gibi pek çok
alanda gençlerin özel yeteneklerinin or-
taya çıkarılması hedefleniyor. Nisan ayı
sonunda gerçekleştirilecek “Spor Şö-
leni” ile tamamlanacak Başakşehir
Gençlik Oyunları’na 25 bin lise ve orta-
okul öğrencisinin katılması bekleniyor.
Özel İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.
Sınıf öğrencilerinden Hasan Murat
Özgen ve takım arkadaşı Ömer Yiğit
Yaşar, "Gençlik Oyunları’nda yarışmak
güzel bir deneyim oldu. Ayrıca yoğun
geçen sınav döneminin sonuna denk
gelmesi üzerimizdeki stresi atmamıza
vesile oldu. İnşallah birinci oluruz" diye
konuştu. DHA

Daha hızlı nasıl okurum?
Büyükçekmece Be-
lediyesi, her yıl milyon-
larca kitapseverin

ziyaret ettiği Uluslararası İstanbul
Kitap Fuarı katılımcıları için “Hızlı
Okuma Teknikleri” semineri dü-
zenledi.  2019 yılını “Okuma Yılı”
ilan eden Büyükçekmece Beledi-
yesi’nin Vizyon Koleji işbirliğiyle
TÜYAP Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde düzenlediği seminere katı-
lan çok sayıda okur hızlı okuma

teknikleri hakkında bilgi edindi. 

Okuma oranı artmalı

38’inci Uluslararası İstanbul Kitap
Fuarı kapsamında düzenlenen semi-
nerde konuşmacı olan İleri Öğrenme
Uzmanı Abdulkadir Özbek, “Ülke-
mizdeki günlük okuma ortalama sü-
releri 1 dakika. Bu okuma oranını
arttırmamız gerekiyor. İnternette or-
talama 3, televizyonda 6 saat vakit
geçiriyoruz. Hiç küçümsemeden

günde 10 dakika kitap okuyacağım
diyebilirsiniz. Her gün yapılması işin
sırrı. Özellikle küçük çocuklar inanıl-
maz derecede algıları açık. O yüz-
den çocuklarımızın okumasını
istiyorsak önce biz okuyacağız. Kitap
okuduğunuz zaman sözünüzün tesiri
çok yüksek oluyor. Önemli olan dü-
zenli okuma alışkanlığıdır. 20’inci
günden sonra resmen sizde bağımlı-
lık oluşuyor” dedi. 
MEHMET ALİ ÇATAL
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HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

C HP'nin kongre takviminin açıklan-
masının ardından Büyükçekmece
İlçe Başkanlığı'na aday olduğunu

açıklayan Bilal Abay, “Büyükçekmece
CHP'de çoğulcu, katılımcı, partimizin bay-
rağını yerelde olduğu gibi genelde de dalga-
landırmak için böyle bir yola çıktık. Bütün
ekibimizle birlikte çalışıp başarı sağlayaca-
ğımıza inanıyorum. Bunun için de müca-
dele vereceğiz. Biliyorsunuz
Büyükçekmece'de İstanbul'da daha birçok
ilde bu seçimlerde başarı elde ettik. Ama
genel seçimlere de hazırlık yapmalı, kazan-
mak için mücadele vermeliyiz. Tabandan
yapılanarak tavana doğru iyi bir oluşum
içine girmeliyiz” dedi. 

Birbirimizi itmeye gerek yok

Büyükçekmece Mehmet Usta'da gazeteci-
leri ağırlayan Abay, “1962 Sivas doğumlu-
yum. 1969'da Büyükçekmece'ye geldim. O
yıldan beri buradayım. İlkokul, ortaokul,
lise Büyükçekmece. Askerlikten sonra ilçe-
mizde ticaret yaptım. Okul yıllarımda da
gençlik kollarında aktif rol aldım. Kırklare-
li'nde de elektrik okuduğum bir dönem oldu
o dönemde de gençlik kollarında görev
aldım. Askerlik sonrası Büyükçekmece'de ti-
carete başladım. O süreçte Büyükçekme-
ce'de CHP'nin sandık başkanlığından,
mahalle başkanlığına kadar her alanda hiz-
met verdim. Şu an CHP'nin ilçe yönetim
kurulu üyesiyim. Diyeceksiniz madem öyle
niye aday oldunuz? Yönetimde olduğum
için olaylara daha yakından şahit oldum.
Büyükçekmece'deki CHP'lileri birleştirmek
için aday oldum. Bir bakıyorsunuz bu ta-
rafta Ahmetçiler var diğer tarafta Mehmet-
çiler var. Biz bunu istemiyoruz. Birlik içinde
olmayı istiyoruz. Birbirimizle kavgayı bıra-
kıp enerjiyi iktidar için harcamamız lazım.
Birbirimizi eleştirmeye itmeye gerek yok.

Daha çok görev alıp daha çok çalışmalıyız.
O yüzden bu kararı aldım. Bu kararı tek ba-
şıma almadım bu yola tek çıkmadım. Çok
fazla birlikte bir şey yapalım diyen arkada-
şım oldu. Başkanın kim olacağı mesele
değil mesele birlikte bir şeyler yapabilmekti”
ifadelerini kullandı. 

Üye sayımız çok az

CHP Büyükçekmece'nin 4 bin 65 üyesi ol-
duğunu ifade eden Abay, “İlçemizin nüfusu
ise 300 bin. CHP, Büyükçekmece'de de iyi
durumda ama buna rağmen üye sayımız
artmamış. Bunu artırmamak örgütün eksik-
liği. 5 bine yakın üye böyle büyük bir ilçede
yeterli mi? Yetersiz. Demek ki başarılı deği-
liz. Başarılı olmak sadece koltuğa oturmak
kazanmak değildir. Biz koltukta oturmaya-
cağız mahalleleri dolaşacağız. İlçeyi dolaşa-
cağız. Toplantılarımızı büyük salonlarda
yapacağız. Bunun için geliyoruz. Bizim kol-
tuk sevdamız falan yok. CHP herkese bu-
rada ulaşamadı biz herkese ulaşmak için
yola çıktık. Büyükçekmece tek bir ilçe baş-
kanından oluşmuyor. Dolayısıyla ortak
karar alarak çalışmak durumundasınız.
Ekip arkadaşları önemli mahalle başkanları
önemli. Mesele mahalleleri çalıştırmanız
gerekiyor şimdiye kadar bunlar yapılmamış.
Mevcut yönetim eksik olduğu için ve biz
daha iyi şeyler yapmayı arzu ettiğimiz için
bu yola çıktık” açıklamasında bulundu. 

Tabandan destek var

Kongreyi kazanma şansını yüksek gördü-
ğünü dile getiren Abay, “Çünkü tabandan
gelen desteği her geçen gün görüyoruz. Ge-
liyor insanlar görüşüyoruz, desteklerini bil-
diriyorlar. Şu anda hiçbir ters tepki yok.
Kimse niye bu yola çıktın demedi birçokla-
rından destek aldık, alıyoruz. Benim Hüse-
yin Remzi Gökbulak'la kişisel bir kavgam
yok. O benim arkadaşımdır. Biz sadece
daha çok çalışalım daha çok insana ulaşa-

lım istiyoruz. İlk icraatımız koltukta otur-
mak yerine sokakta çalışmak olacak. Ma-
hallelerde çalışmak olacak. Gençlik
Kollarını artırmak olacak. Kadın Kolları
yine öyle. Yani örgütü canlandırmamız
lazım. Örgütü çok daha katılımcı bir hale
getirmemiz lazım. Belediye Başkanımız ta-
rafsız kalacaktır. Kendisinin tarafsız oldu-
ğuna dair bir beyanı da var. Bu parti içi bir
çekişmedir. Hasan başkan kimin ilçe baş-
kanı olacağına bakmaz” diye konuştu. 

Büyük özlem bitti

25 yıl sonra Ekrem İmamoğlu ve Canan
Kaftancıoğlu'yla bir özlemi giderdiklerini
sözlerine ekleyen Bilal Abay, “İstanbul'u ka-
zandık. İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi ka-
zanmak kadar değerli. O dönem bunu gene
söyledim bazı arkadaşlar; “Siz Hasan baş-
kanının başarısını niye söylemiyorsunuz?”
dediler. Ben de dedim ki “Hasan Başkanı
övmeye gerek var mı? 6 dönemdir zaten ka-
zanıyor. Siyaseten kendini kanıtlamış başa-
rılı bir belediye başkanı. Bizim orada
gündeme getirdiğimiz konu İstanbul'u ka-
zanmanın sevincini paylaşmaktı. Bunu in-
sanlar kötüye kullanmaya çalışınca bazı
şeyleri ifade etmek istedik. Siyasette kimileri
açık açık konuşmak yerine kirli işlere baş-

vuruyor ki biz buna karşıyız” ifadelerini
kullandı. 

Ç atalca son günlerde CHP'de gerçekleştirile-
cek olan İlçe Kongresine kilitlendi ya hani,
saçma sapan iddialar da başladı sallan-

maya... Hele ki Mimar Mehmet Çoban'a, mevcut
ilçe başkanı Halil Gök'ün iftirası " Ayıp" dedirtti.
Gök geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda, Çoban'ı AK
Partili Belediye Başkanı Mesut Üner'e çalışmakla
çalışmakla suçladı seçim zamanında... E yuh yani!

Kaybetmenin kusurunu kendisinde aramayan,
ama bariz olarak CHP'nin 2019 Mart Yerel Seçim-
lerinde Çatalca Belediyesini kaybetmelerinin ana
nedeninin kendileri olduğunu Hallaçlı'dan tutun da
Bahşayiş'e kadar cümle alem telaffuz ederken, hala
birilerine, ben çamur diyeyim, siz ne anlarsanız an-
layın, sallayıp duruyor.

Ah be Halil Gök! Cem Kara'nın Belediye Başkan-
lığı döneminde başkancılık oynadın, oynattılar, sen
hala neyin kafasını yaşıyorsun. Gitti ilçe başkan-
lığı... Yaz bunu kenara. CHP içinde herkes ilk defa
net olarak düşüncesini ifade ediyor. Kusura bakma
ama CHP içerisinde Belediye gücü olmadan ne Cem
Kara'nın, ne Erhan Güzel'in bırak hükmünü, esame-
sini bile kimse takmaz. Ki seni mi takacaklar?

Bak pırlanta gibi ömrünü CHP'ye ve Sola adamış
adaylar çıktı ortaya. Bir Naci Özcan, bir Mehmet
Çoban, bir Kerem Girgin bir Reha Genç... Bunların
yedi sülalesi CHP'li...

Aslına bakarsanız daha delege seçimlerindeyiz.
Delege seçimleri var önümüzde. Daha şimdiden
çamur atma politikasına girdi ise Halil Gök... Eyvah
eyvah. Çamuru bitmez bunun. Adamın işi gücü
çamur atmak. Lakin ilçe başkanlığı gittiğinde göre-
ceğiz, çamur kimde, leke kimde... Kim selam vere-
cek, kim selam alacak...

İşin özü şu ki, ben Halil Gök haricinde tüm aday-
ların başarılı olacağını düşünüyorum. Aynen öyle.
Efendice, birbirlerine çamur atmadan, uzaklaştırıcı
değil, uzlaştırıcı tavırları bariz ortada olan kişilerin,
ilçe seçimlerine renk katacaklarını görüyorum. Bir
tek Kara Halil Gök'ün yanında. Bakmayın siz güzel
ve şirin gözükmek istediğine...

Yarın Çatalca Belediyesi Omurga Kadrosunu ele
alacağız... İsim isim. Kim ne yapar, kim zarar verir,
kim fayda sağlar...

Bu kadar alçalmayın!

CHP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Bilal Abay, “300 bin nüfuslu ilçede 4 bin üyemiz var. Bu bize yakışmaz”
eleştirisinde bulundu. Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün kongrede tarafsız kalacağını da belirten Abay, “Kendisinin tarafsız
olduğuna dair bir beyanı var. Bu parti içi bir çekişmedir. Hasan başkan kimin ilçe başkanı olacağına bakmaz” diye konuştu

AKGUN KONGREDE
TARAFSIZ KALACAK

Seçilmesi halinde CHP içerisine yeni yüzler ka-
tacağını vaat eden abay, “Çalışacak sorumluluk
alacak arkadaşlar göreceğiz. Ben hiçbir zaman
abimi, kardeşimi, anamı, babamı siyasette bir
yere getirmek için uğraşmam. Biz CHP'yi güçlü

kılmak dışında derdi olan insanlar değiliz. CHP
bayrağı altında seçilmiş bir belediye başkanımız
var. yine o konuya dönmek gerekirse Hasan
başkan kesinlikle tarafsızım dedi. Ne kadar gü-
venirsiniz kendisine diyen var; bence birisi söz

veriyorsa o söze inanmak gerekiyor. Kişinin be-
yanı kendini bağlar. Bir insan böyle böyle di-
yorsa hayır şöyle diyemezsiniz. Biz dolayısıyla
Hasan başkana güvenmek zorundayız. Ben ken-
disine güveniyorum, inanıyorum” diye konuştu. 

KiŞiNiN BEYANI KENDiNi BAĞLAR

Katilleri andıran gözlerini gördüm!
Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü, geçen hafta Londra’da terör örgütü PKK destekçileri tarafından uğradığı saldırıya
ilişkin basın açıklaması yaptı. Döğücü, “Orada özellikle tek başına bir kadına saldıra bulunamayacaklarını düşünerek ‘yalan söylüyorsunuz,
herkesi kandırıyorsunuz’ dediğimde, bir anda onların gözlerinin nasıl döndüğünü gördüm. Orada adeta katil gözlerini gördüm” dedi

ULUSLARARASI Belediyeler Bir-
liği’nin toplantısına katılmak
üzere geçen hafta Londra'ya

giden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma
Döğücü, oradaki terör örgütü destekçileri
tarafından saldırıya uğramıştı. Döğücü,
bugün olaya ilişkin yaptığı basın açıklama-
sında, “Sizlere öncelikle bir teşekkür borcu-
muz var. Malumunuz Londra’da yaşamış
olduğumuz menfur olay sonrasında basını-
mız gerçekten uğramış olduğumuz menfur
olaydan dolayı arkamızda çok dik durdu ve
bunun bütün kamuoyuna duyurusunu ya-
parak Türkiye olarak bütün kardeşlerimin
arkamızda durmasına vesile oldu. Gerek
Sancaktepeli hemşehrilerimize gerek Türki-
ye’nin her yerinden destek veren kardeşleri-
mize, siyasi büyüklerimize özellikle Dışişleri
Bakanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum.”
dedi.

Gerçek dışı ifadeler kullandılar

Döğücü, Londra’da, Strasbourg'daki Av-
rupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Beledi-

yeler kongresi için üye delege olarak görev-
lendirildiğini belirterek, şunları söyledi:
“Orada seçimler yapıldı. Konu da İstanbul
seçimleriydi. Londra üzerinden gittik. Hafta
sonu orada Londra Meydanını gezerken,
tamamen tesadüfen PKK ve yandaşlarının
bir mitingine, gösterisine rastladık. Biz mey-
dandan ayrılacağımız sırada geldiler. Toplu
bir şekilde geldiler ve orada Türkiye aley-
hine, Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine ta-
mamen gerçek dışı ifadelerle adeta
karalama ve iftiralarla sloganlar attılar. Elle-
rinde terörist başı Öcalan’ın resimli bayrak-
ları vardı. Kendi bayrakları vardı ve çok
kalabalık bir gruptu. Önce biz oradan ayrıl-
mak istedik ama gittikçe artan ifadelerle
hatta büyük anons araçlarıyla küçük çocuk-
ların seslerini verdiler. Adeta babalarına yal-
varan ‘yanıyorum baba bana yardım et’
şeklinde ifadeler ve bunun kimyasal gazlarla
ve bunun Suriye’de kimyasal gazlarla zehir-
lenen çocuklara ait bir ses olduğunu ifade
ettiler. Bize karşı bu ifadelere asla kayıtsız
kalamazdık. Burada olan kardeşlerimin
hepsi de inanıyorum ki benim orada göster-
diğim tavrı mutlaka gösterecekti. Çünkü biz
İstanbul’da yaşıyoruz. Biz Türkiye’de yaşı-
yoruz. Biz Suriyelilere kucak açmış Hiç
kimsenin almadığı bu sığınma talep eden
yurtlarından olmuş kişilere kucak açan bir
millet olarak böyle ifadelerle orada Avrupa
kamuoyuna lanse edilmesini hazmetmek
doğrusu hiç mümkün değildi.”

Rabbime şükrediyorum

Şeyma Döğücü, “Orada özellikle tek başına
bir kadına saldıra bulunamayacaklarını dü-
şünerek ‘yalan söylüyorsunuz, herkesi kan-
dırıyorsunuz.’ dediğimde, bir anda onların
gözlerinin nasıl döndüğünü gördüm.
Orada adeta katil gözlerini gördüm. Öldü-
recek gibi bir anda üzerimize yüklendiler,
üzerimize koştular. Ama aramızda belli bir
mesafe vardı. Polis o mesafeyi aşmalarına
izin vermedi. Dolayısıyla biz de oradan
hızla uzaklaştık. Akabinde büyükelçimizin
dışişlerimizin bilgisi dahilinde Strasbourg’a
girişimizi yaptık. Ciddi bir tehlike atlatmışız.
Orada bunun farkına varamadık belki ama
sonradan anladık ki bu insanların Norveç’te

farklı Avrupa ülkelerinde Türklere karşı yap-
mış oldukları sebepsiz, sadece ve sadece
ırkçı bir bakış açısıyla yapmış oldukları sal-
dırıları da peş peşe geldiğini biliyoruz. Dola-
yısıyla belki o anda bir darp almadık.
Hakikaten onların gözlerinde kadın, çoluk
çocuk dinlemeyen o bakışı görmüş olduk.
Rabbimize şükür ediyoruz hiçbir yara bere
almadan ülkemize döndük.” dedi.

Türkiye'yi farklı anlatıyorlar

Strasbourg'daki toplantı hakkında da konu-
şan Döğücü, şunları söyledi: “Akabinde
Strasbourg'da da aynı ifadeleri ne yazık ki
belki oradaki PKK’lılardan beklenen bir ta-

vırdı ama Strasbourg'da Avrupa Konse-
yi’nin genel kurulunda gördüğümüz tavırla
onun adeta gömlek ve ceket giymiş bir tav-
rıydı . Orada da Türkiye’nin despot olduğu,
Türkiye’de özgürlüklerin olmadığı, özellikle
HDP’li belediye başkanlarının onlara ver-
miş olduğu yalan söylemler, hala Türkiye’de
Kürtçe konuşulmadığını ve Kürtçe konu-
şanların dövüldüğünü Avrupa Konseyi’nde
ifade ediyorlar. Orada da bu tavrı görüyo-
ruz. O yüzden bizim millet olarak el ele gös-
terdiğimiz birlik tavrını dışarıda da Avrupa
kamuoyuna da çok iyi anlatmamız gereki-
yor. Maalesef Türkiye’yi çok farklı anlatı-
yorlar. O tavra daha çok üzüldüm."

ZAYİ İLANLARI 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

ahmad antepli. 99454934580.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Saleh Mohamad ali. 99032679926.

Avcılar kedi için
seferber oldu

AVCILAR'DA 4 katlı binanın çatı boşluğun-
daki kedi, itfaiye ekiplerinin çabasına rağmen
yerinden çıkarılamadı. Gümüşpala Mahalle-

si’ndeki Coşkun Sokak’ta bulunan bir binanın üst ka-
tında oturan Şehnaz Selçuk, özellikle sabahları bir
kedinin, evine bitişik binanın çatı boşluğundaki aralık-
tan miyavladığını fark ederek, itfaiyeden yardım is-
tedi. Sevk edilen merdivenli itfaiye aracının sepetine
çıkan itfaiye eri, kadının da yönlendirmesi ile kedinin
bulunduğu çatı boşluğuna  ulaştı. Çevre binalarda otu-
ranların da ilgiyle izlediği kurtarma çalışmasında kedi,
itfaiye erinden ürkerek içeri kaçtı. Kedinin bulunduğu
binanın çatısına da çıkan itfaiye eri, ona ulaşamadı.

Tırmanmayı bile düşündüm 

Kedinin 5 gündür orada olduğunu söyleyen Şehnaz
Selçuk, “Benim de bir kedim var. Çatı aralığından ba-
şını uzatarak özellikle gece, sabaha karşı sürekli miyav-
layan kedinin sesine artık dayanamaz oldum. Onu
kurtarmak için tırmanmayı bile düşündüm. İtfaiyeden
yardım istedim, tüm çabayı harcadılar ancak o kedi
oradan alınamadı. Kim tarafından getirildi veya oraya
nasıl girmiş anlayamadım” dedi.

Amaç yeşil Sultangazi
SoSyal yaşam alanlarının
kalitesini artırmak için önemli
adımlar atan Sultangazi Bele-

diyesi, ilçe genelinde yeşillendirme ça-
lışmaları kapsamında yunus Emre
Mahallesi'nde ağaç dikme etkinliğine dü-
zenlendi. 'Sultangazi'yi cadde cadde
sokak sokak yeşillendiriyoruz' sloganıyla
çalışmalarını sürdüren Sultangazi Bele-
diyesi, yunus Emre Mahallesi 1624 So-
kak'ta ağaç dikme etkinliği düzenledi.
Etkinliğe Belediye Başkanı av.abdurrah-
man Dursun, Mahalle Muhtarı Murat
Tanrıverdi ve çok
sayıda vatandaş ka-
tıldı. Başkan Dursun
yaptığı konuşmada
belediye olarak ye-
şile ve çevreye
önem verdiklerinin
altını çizdi.

Ağaç dikmeye
devam
edeceğiz

Başkan Dursun,
"Çevremizi korumak
zorundayız. Dikece-

ğimiz her bir ağaç çocuklarımızın gelece-
ğini inşa ediyor. Hedefimiz ilçemizdeki
yeşil alanları artırarak Sultangazi'yi hak
ettiği yere getirmektir" diye konuştu. Her-
kese büyük sorumluluk düştüğünü belir-
ten Başkan Dursun, "Biz ağaç dikmeye
devam edeceğiz. Sizler de çevreye sahip
çıkmalı ve temizliğe özen göstermelisi-
niz. Unutmayalım ki en güzel temizlik kir-
letmemektir" dedi. Konuşmanın ardından
çınar ağaçları toprakla buluşturuldu.
ağaç dikiminin ardından mahalleliye ka-
sımpatı çiçekleri dağıtıldı.

Bilal Abay, Büyükçekmece’de 
tabandan tavana kadar çıkan bir 

enerjiyle hareket edeceklerini ifade etti.

Şeyma
Döğücü
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G20 Parlamento
Başkanları zirvesi için
Tokyo’da bulunan

TBMM Başkanı Mustafa Şen-
top, tarihi ve kültürel mekanların
ardından Tokyo Camii ve Yunus

Emre Enstitüsü Türk Kültür
Merkezi’ni ziyaret etti. Kültür
Merkezi Müdürü Hüseyin Tuna,
Kültür Merkezinin faaliyetleri
hakkında bilgi verdi. TBMM
Başkanı Şentop, Cumhurbaş-

kanlığı himayelerinde hazırla-
nan, ‘19. Yüzyılda Yıldız Sa-
rayı’ndan Japonya’ya bakmak’
konulu sergiyi gezdi. Kültür
Merkezi çalışanlarıyla hatıra fo-
toğrafı çektirdi. 

Tokyo Cami’sine ziyaret

A vrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye
Raportörü Nacho Sanchez Amor, Brük-
sel'deki AP binasında, raportör seçildikten

sonra Türkiye-AB ilişkileri hakkında değerlendirme-
lerde bulundu.
Amor, selefi Kati Piri'nin zor bir dönemde görev yaptı-
ğını ve işinin kolay olmadığını, kendisinin ise ilişkileri
daha iyi bir noktaya getirmek istediğini vurguladı.
Amor, "Görevimi objektif ve kapsayıcı bir şekilde ger-
çekleştirmek istiyorum. Türkiye-AB arasındaki çok ta-
raflı ilişkilerde tüm kesimlerle görüşmek istiyorum."
ifadelerini kullandı. Son zamanlarda zor bir dönem-
den geçen Türkiye-AB ilişkilerinin nasıl iyileştirilebile-
ceğine ilişkin soru üzerine Amor, tarafların birbirini
karşılıklı olarak "çok genel kriterlerle" eleştirmekten ka-
çınması gerektiğine işaret etti. Amor, AB'nin de Türki-
ye'nin de birbirini eleştirirken daha hedef odaklı
hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, böylelikle so-
runların çözülmesi için ortak çalışma alanlarının oluş-
turulabileceğini dile getirdi. AB'nin bir bütün olarak
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıktığını
anımsatan Amor, "Hangi alanlarda ilerleme kaydede-
bileceğimizi, hangi alanlarda ise tıkanıklar olduğunu
tespit etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde 
bulundu.

Meşru güvenlik kaygıları olabilir 

Amor, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının AB ta-
rafından tam olarak anlaşıp anlaşılmadığına ilişkin ise,
"Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu kabul
ediyoruz ancak bu, Suriye'de tek taraflı hareket etme-
sini onaylamamız anlamına gelmiyor." dedi. Türki-
ye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Birleşmiş
Milletlerin (BM) 51'inci maddesini gündeme getirdi-
ğini belirten Amor, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygı-
larını gidermek için attığı adımlar, uluslararası hukukla
bağdaşmıyor." iddiasında bulundu. Amor, BM'nin
51'inci maddesinin Türkiye'nin dışarıdan saldırıya uğ-
raması durumunda geçerli olduğunu savunarak, terör
örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye attığı roketlerin sal-
dırı sayılıp sayılmadığının sorulması üzerine, şu ifade-
leri kullandı: "Ben, Türk sahillerinde hayatını kaybeden
Alan Kurdi bebeği çok net hatırlıyorum ama aynı za-
manda Akçakale'de hayatını kaybeden Muhammed
bebeği de hatırlıyorum. Sivilleri hedef alan her türlü
saldırıyı eleştiriyorum. Tek bir tarafı savunmuyorum
aynı şekilde Tel Abyad'daki bombalı saldırıyı 

Terörizm olarak etiketlemek mümkün değil

AB'nin, PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba
yüklü araçla Tel Abyad'a saldırı düzenlenmesini neden
"tek bir sesle" kınamadığı yönündeki soruya Amor,
AB'nin bu saldırıyı kimin düzenlediğini tespit edecek
merci olmadığını, bu nedenle bir açıklama yapmadı-
ğını düşündüğünü söyledi.
Amor, Türkiye'nin "terörist" kavramını çok geniş bir
yelpazede kullandığını ve bunun "gerçek teröristin"
kim olduğunu tespit etmeyi zorlaştırdığını ileri sürerek,
"Böylelikle Avrupa'nın, sizin meşru güvenlik kaygıları-
nız olduğunu anlaması zorlaşıyor." değerlendirme-
sinde bulundu.
Türkiye'ye yönelik her türlü saldırının meşru güvenlik

endişesi olduğunun altını çizen Amor, "Bir darbe giri-
şimiyle mücadele etmek tabii ki meşru. Ancak tüm
faaliyetleri 'terörizm' olarak etiketlemek doğru değil.
Bu gerçek terörizme de gölge düşürüyor." diye
konuştu.

Türkiye önemli bir ortak

Amor, "Türkiye'nin AB için önemi nedir?" sorusuna
ise, "Türkiye, sadece güvenlik ve göç değil her açıdan
çok önemli bir ortak. Bunu sürekli dile getiriyoruz. Bu
nedenle keskin eleştiriler, büyük sorun teşkil ediyor.
Türkiye'nin sığınmacılar konusunda yaptıkları ise Av-
rupa değerlerini yansıtan belirgin bir örnek. AB, her
zaman sığınmacıları kabulü konusunda Türkiye'yi tak-
dir etti." yanıtını verdi.

AB'den ek yardım talep edebilirler

Türkiye'nin göç konusunda büyük bir yük üstlendiği-
nin altını çizen Amor, "Türkiye üstlendiği bu yük ko-
nusunda AB'den yardım isteme hakkına sahip."
vurgusunu yaptı. Amor, göç sorununun çözülmedi-
ğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer
sorun çözülmediyse, Türkiye'nin ilave mali yardım
talep etme hakkı bulunuyor. Ancak askeri harekat
(Barış Pınarı Harekatı), bu konuda olumlu bir ortam
oluşturmuyor. Türkiye, güvenli bölgeye sığınmacıları
geri göndereceğini ifade etti. Bu tehlikeli bir adım. BM
Genel Sekreteri Antonio Gutteres, sığınmacıların sa-
dece güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde dönebilece-
ğini vurguladı. Güvenli bölgeye Türkiye kimleri geri
gönderecek? Bunlar güvenli şehirler mi olacak? De-
mografiyi mi tekrar şekillendirecek?"
Amor, "AB'nin, Türkiye tarafından tek taraflı yürütü-
len güvenli bölgeye zorunlu dönüşleri değil", ancak
BM gibi "uluslararası kurumlar" tarafından destekle-
nen faaliyetleri destekleyeceğine işaret etti. "AB göç ko-
nusunda benzer bir takdiri hak ediyor mu?" sorusu
üzerine Amor, AB Komisyonunun gerekli görevi üst-
lendiğini ancak üye ülkeler arasında farklılıklar oluştu-
ğunu ve AB'nin göç politikasını kabul etmediklerini
ifade etti. Amor, AB'nin Türkiye'deki sığınmacılara yö-
nelik yardımının ise "yavaş da" olsa aktarıldığını kay-
detti. Türkiye'nin AB katkılarından önce de
sığınmacıları desteklediğine işaret eden Amor, AB yar-
dımlarının Türk hükümetine gitmediğinin ve sığınma-
cılara yönelik projelerin fonlandığının altını çizdi.
Amor, "Yardım yavaş geliyor diye Türkiye bizi eleştire-
bilir ancak bu, AB'nin prosedürü." dedi.

Tüm kesimlerle görüşmek istiyorum

Amor, raportörlük döneminde Türkiye'den tüm ke-
simlerle görüşmek istediğini vurgulayarak şunları söy-
ledi: "Türkiye'yi tam olarak anlamak istiyorum. Bu
benim gündemim. Alan Kurdi'nin, Akçakale'de haya-
tını kaybeden Muhhammed bebeğin, PKK'nın çocuk-
larını almasına karşı çıkan annelerin, sosyal medyada
hükümeti eleştirenlerin ve gazetecilerin farkındayım.
Ancak bu şekilde bütün resmi görebilirim ve süreci
tekrar rayına oturtabilirim." Amor, Türkiye'ye FETÖ
darbe girişiminden bir ay sonra gittiğini, Meclisi ve 15
Temmuz şehitlerinin mezarlarını ziyaret ettiğini de ha-
tırlattı. HABER MERKEZİ

Türkiye ile güven
inşa edilmesi lazım

Avrupa Parlamentosunun yeni Türkiye Raportörü Amor, “Türkiye, AB ve üye
ülkeler için çok önemli bir ülke. Taraflar arasında ciddi anlamda bir güven
zedelenmesi oldu. Tekrar güveni inşa etmemiz gerekiyor” dedi

Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine iliş-
kin Amor, AP'nin Türkiye'yle üyelik mü-
zakerelerini askıya alma kararı aldığını
ancak AB Komisyonu ve Konseyinin bu
kararı desteklemediğini anımsattı.
Barış Pınarı Harekatı'nın ilişkileri zora
soktuğuna dikkati çeken Amor, şunları
kaydetti:
"Türkiye, AB ve üye ülkeler için çok
önemli bir ülke. Taraflar arasında ciddi
anlamda bir güven zedelenmesi oldu.

Tekrar güveni inşa etmemiz gerekiyor.
Genel eleştiriler, birbirine ithamlar, iki
tarafa da hizmet etmiyor. Türkiye'de si-
yasi anlamda birçok gelişme oldu. Ge-
lişmeleri doğru şekilde
değerlendirmemiz gerekiyor. Yeni bir
döneme başlamak için mevcut durumu
gözden geçirmeliyiz."
Amor, Türkiye'ye ilk ziyaretini ocakta
gerçekleştirmeyi planladığını sözlerine
ekledi.

Mevcut durum gözden geçirilmeli

Netanyahu için karar anı
İsrail Başsavcısı Mandelblit'in, hakkındaki 3 ayrı dosya sebebiyle Başbakan Netanyahu'ya
dava açılıp açılmayacağına ilişkin kararını bu ay sonunda vereceği bildirildi

iSrail Başsavcısı Avichai
Mandelblit'in, hakkında yol-
suzluk, rüşvet ve görevi kö-

tüye kullanma suçlamalarının yer aldığı
3 ayrı dosya bulunan Başbakan Binya-
min Netanyahu'ya dava açılıp açılma-
yacağına ilişkin kararını bu ay sonunda
vereceği bildirildi. İsrail'in Kanal 13 tel-
evizyonunda yer alan habere göre, Baş-
savcı Mandelblit, hakkındaki 3 ayrı
dosya sebebiyle Başbakan Netanya-
hu'ya dava açılıp açılmayacağına ilişkin
kararını kasım sonunda açıklayacak.
Yerel basında çıkan önceki haberlerde
Mandelblit'in Netanyahu hakkında
dava açılıp açılmayacağına ilişkin kara-
rını aralık sonunda açıklayacağını 
yazmıştı.

Netanyahu'nun başını 
ağrıtan dosyalar

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında
üç ayrı dosya bulunuyor. Bunlardan
"4000 numaralı" telekomünikasyon yol-
suzluğu soruşturması kapsamında
Başbakan Netanyahu, Shaul Elo-
victch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya
şirketine ait "Walla News" adlı internet
sitesinde, ailesi lehine haberlere yer ve-

rilmesi karşılığında söz konusu şirkete
276 milyon dolar değerinde mali imti-
yaz sağlamakla suçlanıyor. "1000 nu-
maralı" dosyada ise Netanyahu'nun
2007 ile 2016 yılları arasında iş adam-
larından "hediye" adı altında 283 bin
dolar değerinde puro, şampanya, mü-
cevher ve uçak bileti aldığı iddia edili-
yor. "2000 numaralı dosyada da
Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı,

yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye
kullandığı" yönünde suçlamalar yer alı-
yor. Mandelblit, söz konusu dosyalara
ilişkin kararını vermeden geçen ay ba-
şında dört gün boyunca Netanya-
hu'nun avukatlarını dinlemişti.
İsrail'deki mevcut yasalara göre, hak-
kında dava açılsa bile Başbakan gör-
evine devam edebiliyor.
HABER MERKEZİ

kilidi ruslar ve
türkler çözecek

Suriye'de 8 yıldan fazla
süren iç savaşta BM'nin
3'üncü ve en uzun temsil-

cisi olarak görev yapan ve 2018 so-
nunda istifa eden taffan de Mistura,
CNN televizyonuna açıklamalarda bu-
lundu. Anayasa komitesinin geçen
hafta Cenevre'de toplanmasının ve ta-
rafların ilk kez bir araya gelmesinin
''çok önemli'' olduğuna vurgu yapan
Mistura, bu sürecin neden bu kadar
uzun sürdüğüne ilişkin şu değerlendir-
mede bulundu: ''Üzerinde uzlaşılama-
yan 4 isim vardı, anayasa komitesi belki
geçen sene de toplanabilirdi ama bu
isimler üzerinde anlaşma sağlanamadı.
Oldukça sabırlı müzakerelerle bu dört
isim üzerinde anlaşmak Geir Peder-
sen'ın bir yılını aldı. Hükümet hazır de-
ğildi ve daha güçlü bir pozisyonda
olmak istiyordu diye düşünüyorum.
Muhalifler ise teminat istedi.'' Rus-
ya'nın Suriye'deki nüfuzu göz önünde
bulundurulduğunda anayasa komite-
sine gerçekten Suriyelilerin mi öncülük
ettiği sorusuna Mistura şöyle yanıt
verdi: ''Suriyeliler, inanın bana hem hü-
kümet hem muhalifler çok gururlular
ve kendilerine neyin nasıl yapılacağının
söylenmesinden hazzetmiyorlar. Suri-
ye'de savaşa 8 yılda 15 ülke dahil oldu
ve hepsinin taraflar üzerinde nüfuzu
var. Özellikle Rusya ve İran'ın hükü-
met, Türkiye ve diğerlerinin ise muha-
lifler üzerinde nüfuzu var. Bir sorun
olduğunda ise görüşmelerin çökme-
mesi için tarafları ikna etme konusunda
Rusya ve Türkiye'ye güvenmek 
zorundayız.''

Rusya işi değiştirdi 

Rusya'nın Suriye'deki rolünün ''çok
önemli'' ve en başından beri diğer ülke-
lere göre ''tutarlı'' olduğunu belirten
Mistura, Rusya'nın Suriye'ye askeri
müdahalesinin ise dengeleri ve ''oyu-
nun kurallarını'' tamamen değiştirdiğini
söyledi. Mistura, Rusya'nın, Suriye'nin
yeniden inşasını tek başına yapamaya-
cağı için üstlenmek istemediği ve bu
nedenle siyasi sürecin bir parçası olup,
bu konuda çaba gösterdiği değerlendir-
mesinde bulundu. Rusya uzun süredir
Suriye'nin yeniden inşası çağrısında
bulunsa da Batılı ülkeler siyasi çözüm
bulunmadan yeniden inşaya maddi
katkı sağlamak istemiyor.

Irak'ta internet bağlantIsI yok!
Hükümet karşıtı gösteri-
lerin sürdüğü Irak'ta, baş-
kent Bağdat ile orta ve

güney kentlerinde internete erişim sağ-
lanamıyor. Bu arada Bağdat'ta, güven-
lik güçleri Yeşil Bölge'ye yakın üçüncü
köprü olan Ahrar Köprüsü'nü de
beton bariyerlerle kapattı. Başkentte
Cumhuriyet ve Sinek köprüleri, göste-

rilerden dolayı günlerdir kapalı bulu-
nuyor. Güvenlik güçlerinin, gösterici-
lere yönelik gerçek mermiyle
müdahalesi, başkentin birçok nokta-
sından duyuluyor.

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu
hizmetlerinin yetersizliğini protesto

etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgele-
rinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1
Ekim'de harekete geçen eylemciler, Er-
bain törenleri nedeniyle ara verdikleri
gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere ül-
kenin orta ve güney kentlerine yayılan
eylemlerde, 200'den fazla kişi hayatını
kaybetti, 8 bin kişi yaralandı.

Binyamin 
Netanyahu

Nacho Sanchez
Amor
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T ÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım
tarafından Türkiye Yayıncı-
lar Birliği iş birliğiyle hazırla-

nan 38. Uluslararası İstanbul Kitap
Fuarı kapsamında ARTİST 2019 /
29. İstanbul Sanat Fuarı gerçekleşti.
Sanat galerilerinin yanı sıra bağım-
sız gruplar, çeşitli sanat inisiyatifleri,
üniversiteler ve genç sanatçıların da
konuk olduğu İstanbul Sanat Fuarı,
Faust teması ile sanatseverleri karşı-
ladı. Fuar kapsamında düzenlenen
ödül törenine birçok gazeteci, yazar
ve davetli katıldı. Gecede, Sanatse-
ver Kurum Onur Ödülü İstanbul
Kültür Üniversitesi’ne, Sanatçı
Onur Ödülü ise Mevlüt Akyıldız’a
verildi. TÜYAP Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Ünal da ödülünü
Yayıncılar Birliği Genel Başkanı
Kenan Kocatürk’ten aldı.

60 yıldır anlatmaya
çalışıyorum

Sanatsever Kurum Ödülü’nü İstan-
bul Kültür Üniversitesi adına alan
üniversitenin Mütevelli Heyet Onur-

sal Başkanı Fahamettin Akıngüç, yıl-
larca hep sanatın dostu olduğunu
vurgulayarak; “Sanatın okulları-
mızda, üniversitemizde, hayatım-
daki yerine ve önemine dair
cümleler kurmam bekleniyor. 60 yıl-
dır sanatın öneminden dem vuruyo-
rum. Yapmaya çalıştığım işlerde,
sanata destek olduğum, sanatçıyı
koruduğum söylenir. Nasıl sevmem
ve korumam? Sanat benim dostum
oldu” dedi.

Sanat paylaşım işidir

Ödülünü Gazeteci Doğan Hızlan’ın
elinden alan Akıngüç, “Sanat hep
para ile ilgili değildir. Şunu unutma-
yalım; her sanat eseri, her kimdeyse
bunu paylaşmalıdır. Öğrencilere,
başka insanlara göstermelidir. Re-
simlerdeki sergileri alıp evlerine ko-
yuyorlar ve sanat orada bitiyor.
Muhakkak bunların paylaşılması
gerek. Sanat ticari değil, paylaşım
işidir. Resimler evlerin duvarlarında
asılı durmasın” ifadelerini kullandı.
DHA

Bu yıl 38’inci yaşını kutlayan İstanbul Kitap Fuarı’nın
ana teması ‘Edebiyatımızda 50 Kuşağı’ oldu. Bu 
kapsamda düzenlenen ARTİST 2019 / 29. İstanbul
Sanat Fuarı’nda ‘Sanatsever Kurum Ödülü’ne 
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) layık görüldü

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün’ü temsilen
sergi açılışını gerçekleştiren Bele-

diye Başkan Vekili Ahmet Şahin, “Kültürün
ve sanatın şehri Büyükçekmece’de bir açılışı
bu kadar kültür ve sanat temsilcisiyle bir-
likte yapmak onur veriyor. Atatürk’ün
Cumhuriyeti neden gençlere emanet ettiği-
nin en güzel göstergesini bu sergide yaşıyo-
ruz” ifadesini kullandı.   Anne Meltem
Ünverdi ve kızı Ecrin Ünverdi’nin birlikte
açtığı kişisel resim sergisi sanatseverler ta-
rafından yoğun ilgi görürken katılımcıları
da duygulandırdı. 

Konuşmaya hakkınız var

Meltem ve Ecrin Ünverdi’nin yağlıboya ça-
lışmalarının yer aldığı sergiyi gezen Başkan
Vekili Ahmet Şahin anne Meltem Ünver-
di’ye seslenerek sözlerine şu şekilde devam
etti: “Bir anne olarak sanatçısınız eserinizde
evlatlarınız. Bugün evlatlarınızla beraber ilk
kişisel resim serginizin açılışını yapıyorsu-
nuz. Sizin çok fazla konuşma hakkınız var.
Türkiye’deki kültür ve sanat hayatına kat-
mış olduğunuz buradaki görsel değer ve so-
nuçtan dolayı sonsuz konuşma hakkınız
var. Bizim şehrimizde bu sergiyi gerçekleş-
tirdiğiniz için size teşekkür ediyoruz.”  Mel-
tem ve Ecrin Ünverdi’nin yağlıboya
çalışmalarının yer aldığı sergiye Belediye
Başkan Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide
Bolcan, Halk Akademisi Eğitmeni Ekber
Yeşilyurt ve sanatçı Suat Suna katıldı. 

Perspekta sergisi görücüye çıkıyor
Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi Mimar,
Karikatürist Çınar Şahenk’in “Perspekta”
sergisine ev sahipliği yapıyor. 9 Kasım saat

16.00’da açılışı yapılacak sergi 8 Aralık’a kadar sürecek.
Karikatürist mimar Çınar Şahenk’in “Perspekta” adlı
sergisi 9 Kasım – 8 Aralık tarihlerinde Kadıköy Beledi-
yesi Karikatür Evi’nde karikatür sevenleri bekliyor. Şa-
henk’in 61 adet eserinin bulunduğu sergi her gün
18.00’e kadar gezilip görülebilir. “Taş Ustaları”, “Bizim
Pergel ve Çizdiği Çember”, “İntermezzo”, “Çizgilerin
Arkasında” ve “Ara ki Bulasın” adında beş kitabı bulu-
nan 80 yaşındaki karikatüristin bugüne kadar İstanbul,

Ankara, İzmir, Adana, Bodrum ve Paris’te de sergileri
yer almış.

Karikatürde yazı yoktur

Karikatür çizimine hobi olarak başladığını, bu yolda ka-
rikatüre farklı bir anlatım getirmeye çalıştığını söyleyen
Şahenk, karikatür sanatını şöyle anlatıyor: “Çizgi yeterli
ve güçlü bir ifade aracıdır. Dolayısıyla karikatürde ya-
zıya yer yoktur, olmamalıdır. Karikatür yere sağlam ba-
sabiliyorsa kol değneği olarak yazıya gerek duymaz.
Birkaç çizgi, çoğu kez, sayfalar dolusu yazının anlatabi-
leceğini misliyle anlatır insana. Bizim burada görmek

istediğimiz karikatür özünde sembolik bir anlatımdır.
İnsanı sembolleri yorumlayarak düşünmeye zorlar ve
böylece çizerin anlatmak istediği konunun yelpazesini
genişletir. Karikatür kısa ve çabuk yoldan, yalın çizgi-
lerle anlatır anlatmak istediğini. Buradaki çizgiler, kırıcı
bir saldırganlıktan uzak, ince bir ironi perdesinin ardına
gizlenip, evrensel sisteme ve doğal olana aykırı giden
çelişkilere, yanlışlara, düşüncelere ve eylemlere el uzatır,
dil uzatır… Hem tebessüm ettirir (güldürür demiyo-
rum) hem de düşündürür. Ve böylece çizer, düşüncele-
rini, duygularını, itirazlarını, reaksiyonlarını ve söylemek
istediklerini duyurabilir dışındaki dünyaya.”

Sanatsever üniversite 
İstanbul Kültür oldu

Büyükçekmece Belediyesi “Analı Kızlı Kırmızı Resim Sergisi”ne ev sahipliği
yaparak ilçenin kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor

Fatma Girik'e 
moral ziyareti
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaklaşık
bir ay fizik tedavi gördükten sonra Bodrum’a
dönen sanatçı Fatma Girik'i evinde ziyaret etti

Yürüme güçlüğü çektiği için Anka-
ra'da bir ay fizik tedavi gören ve sonra
İstanbul'a giderek diş tedavisini ta-

mamlayan sinema oyuncusu Fatma Girik, geçen
günlerde Bodrum'a döndü. Yaklaşık 20 yıldır ya-
şadığı Bodrum’un Torba Mahallesi'ndeki evinde
dinlenen Fatma Girik'i ziyaret eden Bodrum Be-
lediye Başkanı Ahmet Aras, sanatçıya geçmiş
olsun dileklerinde bulundu. Aras, Torba Muhtarı
Suat Kaya da eşlik etti. 2016 yılından bu yana bir
dizi ameliyat ve tedavi süreci geçiren Fatma Girik
ile sohbet etti. İstanbul'da 1989- 1994 yılları ara-
sında Şişli Belediye Başkanlığı görevinde bulun-
duğunu hatırlatan Fatma Girik o günleri anarak,
"Önümüze imza için yığınla dosyalar geliyordu.
Ben de çağırıyordum belediyenin avukatını, soru-
yordum, ‘İmza atarsak ne olur, atmazsak ne
olur?’ diye. İki nüsha evrakların bir nüshasını im-
zalayıp, diğer nüshasını saklıyordum. Bir konu
oluyordu çağırıyordum başkanları nedir bu diye.
'Efendim siz daha iyi bilirsiniz' diyorlardı. En ni-
hayetinde dedim ki ben bilirsem her şeyi, siz ne
işe yarıyorsunuz?" dedi. 

Kadın belediye başkanıydı

Girik, belediye başkanlığı görevinin kadına yakış-
tığını söyledi. Belediye çalışmalarından ve Torba
Mahallesi ile ilgili projelerinden söz eden Başkan
Aras ise, “Kapımız size her zaman açık. Sizi bele-
diyemizde ağırlamaktan onur duyarız” dedi.

Koreliler
Türkiye'de
Güney Kore Büyükelçiliği,
Kahramanmaraş'ta 'Kore Kültür
Günü' düzenledi. Kültür
gününün son etkinliğinde Koreli
sanatçıların dans gösterisi,
izleyenlerin büyük alkışını aldı

Kore Büyükelçiliği Kore Kül-
tür Merkezi, Kahramanma-
raş Sütçü İmam Üniversitesi

(KSÜ) ve Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen
Kore Kültür Günü, KSÜ'de Kore filmi
gösterimi ile başladı. Ardından Kore-
Türkiye ilişkileri semineri düzenlendi.
Seminerde konuşan Kore Büyükelçiliği
Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho,
Güney Kore hakkında öğrencilere de-
taylı bilgiler verdi. Seminer sonunda öğ-
renciler Kore'nin geleneksel kıyafetlerini
giyip fotoğraf çektirdi.

Kan kardeş ülke diyoruz

KSÜ'den ayrılmadan önce gazetecilerin
sorularını yanıtlayan Kore Büyükelçiliği
Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho,
Kore Savaşı'ndan sonra iki ülke ara-
sında büyük bir dostluğun başladığını
söyledi. Cho, "Bildiğiniz gibi Kore ve
Türkiye, Kore Savaşı'nda beraber sa-
vaştı. Biz onun için Kore'de Türkiye'ye
'Kan kardeş ülke' diyoruz. Bir de Ayla
filminin Ayla ile Süleyman komutan
arasındaki sevginin kan kardeşliğini çok
iyi yansıtan hikaye olduğunu biliyoruz.
Biz Kore'de sadece Türkiye'ye kan kar-
deş ülke olduğunu söylüyoruz. Onun
için Kore'de Türkiye'nin yeri çok farklı.
Gerçekten Koreliler olarak Türkleri çok
seviyoruz ve kardeşliğini hiç unutmuyo-
ruz. Savaşta Kore'ye gelen Türk asker-
leri gerçekten kahramanca savaşmıştı
ve Korelilere çok yardım etmişti. Bu
Kore savaşında yaşamış olan yaşlı
olanlar daha iyi biliyor ama Kore'deki
gençler de onlardan öğreniyor ve genç-
ler Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu bi-
liyorlar" diye konuştu.

Sabancı Vakfı desteğiyle
gerçekleştirilen "Metropolis
Antik Kenti" kazı çalışmala-

rında gelişmiş mühendisliğe sahip yeni
bir yapı bulundu. Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında,
yurtiçi ve yurtdışındaki farklı üniversite-
lerden bilim insanlarının katılımıyla ger-
çekleştirilen uluslararası arkeoloji
projesinin 2019 alan kazı çalışmala-
rında daha önce bilinmeyen yeni bir
yapı bulundu. Kazı çalışmasında yapı-
lan araştırmalar sonucu yaklaşık 400
metrekarelik alana inşa edilen bina,
Roma İmparatorluğu’nun son yılla-
rında "Ana Tanrıça Kenti" Metropo-
lis’te ihtişamlı bir yaşamın izlerini
taşıdığını işaret ediyor. Çok iyi korun-
muş durumda bulunan bina, kentte ya-
şayan ustaların ileri düzeyde mimarlık
ve mühendislik bilgisine sahip oldu-
ğunu da gözler önüne seriyor.

Yöneticinin mülkü gibi

M.S. 4.-5. yüzyıllarda inşa edilen Met-
ropolis Balneumu’nun, küçük mekân-
ları ve ancak bir aileye hizmet
verebilecek kapasitesi ile varlıklı bir
Metropolisli’nin ya da Metropolis’te
yaşayan bir yöneticinin mülkü olduğu
tahmin ediliyor. 

Tarih keşfediliyor

Analı kızlı
resim sanatı 
Analı kızlı
resim sanatı 
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resim sanatı 
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Analı kızlı
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İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Onur Kurulu Başkanı Fahamettin Akıngüç, ödülü alan isim oldu.

RESİM
SERGİSİ
AÇILIŞI

RENKLİ GEÇTİ



Aktif voleybol kariyerine son veren Gözde Kırdar,
"Böyle bir organizasyon, bu kadar çalışma... Eşim ve kız
kardeşim iki aydır peşimde, arkamdan iş çeviriyorlar.
Demek ki bunlar içinmiş. Çok teşekkür ediyorum,
benim için hayallerimin ötesinde bir veda oldu" dedi
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1974-75 sezonundan bu yana Türkiye’nin
en üst ligi, bugünkü adıyla Süper Lig’de mü-
cadele eden Trabzonspor’un 45 yıllık lig se-
rüveninde, 30 farklı teknik adam görev
aldı. Şu anda görevde bulunan Ünal Kara-
man, bordo-mavili takımda ligde 4 ve üzeri
maça çıkan teknik adamlar arasında en yük-
sek puan ortalamasını elde eden isimlerden
oldu. Trabzonspor’un başında 45 lig maçına
çıkan Karaman, 23 galibiyet, 13 beraberlik
ve 9 mağlubiyetle 82 puan toplayarak
1.82’lik puan ortalamasını yakaladı. Kara-

man, daha önce bordo-mavili takımda görev
alan Yılmaz Vural, Şenol Güneş, Urbain
Braems, Georges Leekens ve Ziya Doğan’ın
ardından en yüksek puan ortalamasını elde
eden teknik adam oldu.İlk sırada Yılmaz
Vural varBugüne kadar Trabzonspor’un
Süper Lig tarihinde en yüksek puan ortala-
masına sahip olan teknik direktörlerin ba-
şında ise Yılmaz Vural yer alıyor.
Bordo-mavili takımın başında 23 maça
çıkan Vural, 15 galibiyet, 4’er beraberlik ve
mağlubiyetle 49 puan toplayarak 2.13 puan

ortalaması elde etti. Yılmaz Vural’ı 283 lig
maçında 168 galibiyet, 61 beraberlik, 54
mağlubiyetle 565 puan toplayan ve 2 puan
ortalamasına erişen Şenol Güneş takip eder-
ken; Urbain Braems 64 lig maçında 36 gali-
biyet, 15 beraberlik, 13 mağlubiyet, 123 puan
ve 1.92 puan ortalaması; Georges Leekens
34 lig maçında 18 galibiyet, 11 beraberlik, 5
mağlubiyet, 65 puan ve 1.91 puan ortala-
ması; Ziya Doğan 68 maç, 38 galibiyet, 15
beraberlik, 15 mağlubiyet, 129 puan ve 1.90
puan ortalaması elde etti. DHA

Ünal Karaman tarİh yazIyor

SP  R

V akıfBank Spor Kulübü altyapısında yeti-
şen ve aralıksız 19 yıl boyunca sarı-si-
yahlı formayı giyen milli voleybolcu

Gözde Kırdar'ın iki numaralı forması emekli
edildi. VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştiri-
len organizasyon sonrası Gözde Kırdar ve kar-
deşi Özge Kırdar, Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) özel açıklamalarda bulundu. Organi-
zasyonun çok özel olduğunu ve kendisini çok
mutlu ettiğini belirten Gözde Kırdar, "Bu orga-
nizasyon çok çok özel bir organizasyon. Daha
önce böyle bir şey görmemiştim. Gerçekten ha-
yallerimin ötesinde. Daha önce bana 'Jübile isti-
yor musun?' diye sorduklarında ben 'Hayır'
demiştim ancak formamı emekli ederlerse çok
mutlu olacağımı söylemiştim. Böyle bir organi-
zasyon, bu kadar çalışma... Eşim ve kız karde-
şim iki aydır peşimde, arkamdan iş çeviriyorlar.
Demek ki bunlar içinmiş. Çok teşekkür ediyo-
rum, benim için hayallerimin ötesinde bir veda
oldu. Yeni hayatım eşimle, kızımla çok çok
güzel. İnşallah kızımın sağlıklı olduğu, benim

gibi sporcu olduğu günleri görmek adına elim-
den gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

Aktif görev sözünü veremem

Bütün vaktini ailesine ayırdığını ifade eden Kır-
dar, "Şu an kızımla çok yoğun bir şekilde ilgile-
niyorum, kendi başıma bakıyorum. Eşimin
ailesi İtalya'da yaşıyor. Biz ailemle beraber bü-
yütmek istiyoruz. Voleybolla ilgili aktif bir şey
yapacağımın sözünü kimseye veremem ama ile-
ride neden olmasın. 20 sene emek verdiğim
spora tabii ki yardım etmek isterim. İnşallah bir
gün bir yerde buluşuruz" dedi.

Yenilgiyi kabul etmedim

Kendisinin lider özellikli biri olduğunu söyleyen
Gözde Kırdar, "Ben lider özellikli bir insan oldu-
ğuma inanıyorum, bu küçükken de vardı. Kap-
tan olmanın gerekliliği de budur. Hiçbir zaman
yenilgiyi kabul etmem ve her zaman yüzde
100'üm ile çalışırım ve öyle de yaptım. Onlar da
öyle yapsınlar" şeklinde konuştu. DHA

Judocular
madalyayla

döndü
Avusturalya'nın Perth kentinde dü-
zenlenen Okyanus Açık müsabakala-
rında kadınlar +78 kiloda Kayra
Sayit altın, erkekler 90 kiloda Mikail
Özerler ve +100 kiloda Cemal Erdo-
ğan bronz madalyanın sahibi oldu.
Okyanus Açık müsabakalarının son
gününde kadınlar +78 kiloda Kayra
Sayit altın, erkekler 90 kiloda Mikail
Özerler ve +100 kiloda Cemal Erdo-
ğan bronz madalya kazanan milli ju-
docular oldu. +78 kiloda Kayra Sayit
ilk tur maç yapmadan geçti. Çeyrek
finalde İsrailli Raz Hershko'yu, yarı fi-
nalde Rus KseniiaChibisova'yı ve fi-
nale karşılaşmasında Portekizli
RocheleNunes'i ipponla yenerek altın
madalyanın sahibi oldu.

Mert Şişmanlar elendi

Erkekler 90 kiloda Mikail Özerler ilk
turda maç yapmadı. İkinci maçında
Brezilyalı Gustavo Assis'i, çeyrek fi-
nalde Polonyalı Piotr Kuczera'yı ip-
ponla yenerek yarı finale yükseldi. Bu
turda Rus Mikail İgolnikov'a yenilen
Özerler, bronz madalya müsabaka-
sında Çekyalı David Klammert'ialtın
skorda ipponla yenerek üçüncü oldu.
+100 kiloda Cemal Erdoğan birinci
turda Samoalı Derek Sua'ı ipponla
geçti. Çeyrek finalde Alman Johannes
Frey'e yenilen Erdoğan, repesajda
Yeni Zelandalı Keightley Watson'u ve
bronz madalya mücadelesinde Slo-
ven Vito Dragic'i ipponla yenerek
üçüncülük kürsüsüne çıktı. 81 kiloda
Vedat Albayrak ilk turu bay geçti.
İkinci maçında Brezilyalı Victor Pe-
nalber'i altın skorda ippona geçen Al-
bayrak çeyrek finalde İtalyan Andrea
Regis'e yenildi ve repesaja kaldı. Bu
turda Moldovalı Dorişn Gotonoa-
ga'yı ipponla yenen milli judocu
bronz madalya maçında Brezilyalı E.
Yudy Santos'a yenildi ve beşinci oldu.
100 kiloda Mert Şişmanlar ise ilk tur
maçında rakibine yenilerek elendi. 

Kaf Kaf
bildiğiniz gibi
Karşıyaka'ya daha önce tarihi başarı-
lar yaşatan A Milli Takım Başantre-
nörü Ufuk Sarıca, 3 yıl sonra
döndüğü kulübü yeniden ayağa kal-
dırdı. Oyuncu olarak da forma giydiği
yeşil-kırmızılılarda 2012 yılında antre-
nörlük görevine gelen Sarıca, ilk sezo-
nunda kulübe tarihinde ilk Avrupa
finalini oynattı. Kaf-Kaf, o sezon
FIBA Eurochallenge Cup'ta ev sahibi
olduğu finalde şampiyonluğu 1 sayı
farkla kaybetti. Sonraki sezon Sarıca
önderliğinde çıkışını sürdüren Karşı-
yaka, 2013-14'te tarihinde ilk kez Tür-
kiye Kupası'nı kazandı. 2014-15
sezonuna Sarıca'yla 27 yıl sonra ka-
zanılan Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla
başlayan Pınar Karşıyaka, Avru-
pa'daki yeni adresi ULEB Eurocup'ta
çeyrek final oynadı. Aynı sezon tarih
yazmayı sürdüren
Karşıyaka, Ufuk Sa-
rıca'yla dünyaca
ünlü Sırp antrenör-
ler Obradovic'in ça-
lıştırdığı Fenerbahçe
ve Ivkovic'in dü-
mende olduğu Ana-
dolu Efes'i geçerek
Süper Lig'de 28 yıl
sonra şampiyon
oldu. 

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımda ligde 4 ve üzeri maça çıkan teknik adamlar arasında Yılmaz
Vural, Şenol Güneş, Urbain Braems, Georges Leekens ve Ziya Doğan’ın ardından en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu

Voleybola hayallerInIn
otesInde Veda ettI

Kardeşi Gözde Kırdar için çok mutlu
olduğunu belirten Özge Kırdar ise "Tabii ki
çok kısa bir süresini izledik bunun, bu çok
uzun bir süreç. 1999 yılında İstanbul'a
geldiğimizden beri çok kısa bir bölümünü
seyrettik. Burada yaşanılan acı da var
aslında. Özlem var, çalışmak var, sonunda
da başarı var. Şimdi izlediğimde hepsine
değdiğini düşünüyorum. Onu yaparken

bunu anlamıyorsun ama Gözde için gerçek-
ten çok mutluyum. Çünkü eminim şu an
'Evet her şeye, bütün acılarıma, ağrılarıma
değdi' diyordur. VakıfBank'a çok teşekkür
ediyorum. Sporcuları böyle onore etmek,
çok örneği olan bir davranış değil. Hem
kardeşim için çok gururluyum hem de
onunla aynı sahayı paylaşmış bir sporcu
olarak çok mutluyum" ifadelerini kulllandı. 

Kardeşimle birlikte mutluyum

Pazardan çıktı
halterci oldu
Antalya'da bir yıl önce başladığı halterde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Seher Nur
Polat (16), antrenmandan kalan zamanda ise pazarda sebze satan babasına yardım ediyor
İstanbul'da küçük yaşta sokak arala-
rında oynayarak başladığı futbolda
Beşiktaş başta olmak üzere bazı ta-
kımların alt yaş gruplarında 3 yıl li-
sanslı top koşturan Seher Nur Polat,
ailesiyle Antalya'ya yerleştikten sonra
haltere başladı. Haltere ilgisinden
branş değiştiren Seher, bir yıldır an-
trenör Ekrem Celil yönetiminde An-
talya Spor Salonu'nda antrenman
yapıyor. Seher, mart ayında yapıla-
cak Türkiye Şampiyona-
sı'nda podyuma
hazırlanıyor. Lise eğitimine
açık öğretimden devam
eden Seher Nur Polat,
şampiyonalarda madalya
kazanarak ailesini gurur-
landırmayı hedefliyor.
Haftanın 5 günü antren-
man yapan, hafta sonu da
babasının kurduğu pazar
tezgahında marul, soğan,
tere, roka, dereotu satarak

ailesinin geçimine yardımcı olmaya
çalışan Seher, pazardaki müşterilerin
de ilgi odağı oldu.

Hedefim şampiyonluk

Küçük yaşlarda sokakta erkek arka-
daşlarıyla oynayarak başladığı fut-
bolda daha sonra takımların
altyapılarında forma giydiğini anla-
tan Seher Nur Polat, Beşiktaş'ta da
bir dönem oynadığını dile getirdi. Ai-

lesiyle Antalya'ya yerleştikten sonra
haltere ilgi duymaya başladığını an-
latan Seher, "Antalya'da kadın halter
takımı olduğunu öğrendim. Bir yıldır
antrenman yapıyorum. Mart ayında
yapılacak Türkiye Şampiyonası'na
katılacağım. İlk defa podyuma çıka-
cağım şampiyonada, yıldızlarda ma-
dalya kazanmak istiyorum. Hedefim
Türkiye şampiyonluğunu kazanmak.
Haftanın 5 günü antrenman yapıyo-

rum. Hafta sonu da ba-
bama pazarda yardım
ediyorum. Tezgahı hazır-
layıp, sebze satıyoruz.
İlerleyen yıllarda hayalim
olimpiyata katılmak" diye
konuştu. Kızının sporda
başarısı için elinden gelen
desteği sağlayacağını be-
lirten Adem Polat ise Se-
her'in ilerleyen yıllarda
başarılı olacağına inandı-
ğını söyledi. 

Türkiye gururlandı
Mersin'de düzenlenen Dünya
Bocce Volo Kupası’nda Türkiye,
kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.
Toroslar Belediyesi Bocce Te-
sisi’nde gerçekleştirilen yarı final
ve final müsabakalarına 12 ülke-
den 36 sporcu katıldı. Büyük he-
yecana sahne olan dünya
kupasına seri başı olarak katılan
ay yıldızlı milliler, Hırvatistan’ı
6-0 mağlup ederek, şampiyon
oldu. Milli sporcular, kendi sa-
hasında ve kendi seyircisi
önünde galip gelerek, ay yıldızlı
bayrağı dalgalandırırken, orga-
nizasyonda ikinci sırayı Hırva-
tistan, üçüncülükleri ise
Slovenya ve Arjantin paylaştı. 6
Kasım’da başlayarak 9 Ka-
sım'da tamamlanacak Erkekler
Bocce (Volo) Dünya Şampiyo-
nası karşılaşmalarına ise 23 ül-
keden 120 sporcu katılacak.

Güzel bir 
organizasyon oldu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız
Afşın Yılmaz, Türkiye’yi başa-
rıyla temsil eden İnci Ece ve
Buket Öztürk kardeşleri tebrik
ederek, şampiyonluk madalya-
larını taktı. Sporcularla kupanın
sevincini paylaşan Başkan Yıl-
maz, "Bocce Dünya Kupası ve
Şampiyonası'na ilçemizde ev sa-
hipliği yapmaktan mutluluk du-

yuyoruz. Eleme müsabakala-
rına Türkiye olarak 2 takımla
katıldık. Sporcular, organizasyo-
nun ikinci gününde en iyi skoru
elde edip, finale kalabilmek için
kıyasıya yarıştı. El birliğiyle
güzel bir organizasyon oldu.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart
Federasyonu (TBBDF) Başka-
nımız Sayın Prof. Dr. Mutlu
Türkmen’e verdiği emekten do-
layı teşekkür ediyor, sporcuları-
mızı ve antrenörlerimizi canı
gönülden tebrik ediyorum" dedi.
İnci Ece ve Buket Öztürk kar-
deşlerin şampiyona getirdiği
müsabaka sonunda Başkan Yıl-
maz’ın yanına gelen anne ve ba-
bası, "Böyle bir fırsatı
çocuklarımıza tanıdığınız için
teşekkür ederiz. Çok gururlu-
yuz" diye konuştu.

Birçok milli atletin en iyi dere-
cesini koştuğu İstanbul Mara-
tonu, Türkiye’nin son dönemde
maraton branşındaki yükselen
grafiğinin tescili oldu. Türkiye
Atletizm Federasyonu’nun dört
yıl önce başlattığı maraton ge-

liştirme planının meyveleri alın-
maya devam ediyor. 3 Kasım
Pazar günü 41’inci kez koşulan
Vodafone İstanbul Marato-
nu’nda gelen derecelerle birlikte
Türkiye tüm zamanlar listesine
yeni isimler eklendi. 

Maratonda dev atılım
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Galatasaray, UEFA
Şampiyonlar Ligi A
Grubu 4. hafta
maçında bu akşam
deplasmanda
İspanya'nın 
Real Madrid
takımıyla
karşılaşacak. 
Sarı Kırmızılılar,
İspanyol 
temsilcisinden 
puan alarak 
tarihe geçmek ve
Avrupa'daki kötü
gidişata son 
vermek istiyor
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B aşkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Sta-
dı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix
Zwayer'in yöneteceği müsabaka, TSİ

23.00'te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1 kana-
lından naklen yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nin
ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla
0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada
Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG),
üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla
yenildi. Bir puanı bulunan
sarı-kırmızılı takım, grubun
son sırasında kaldı. Galatasa-
ray, güçlü rakibi karşısında sa-
hadan galibiyetle ayrılarak
gruptaki iddiasını sürdürmek
istiyor. Birer galibiyet, bera-
berlik ve mağlubiyeti olan
Real Madrid ise 4 puanla
ikinci sırada yer buldu. Gru-
bun diğer maçında 9 puanlı
lider PSG, aynı saatte 2 pu-
anla üçüncü sırada bulunan
Club Brugge'ü ağırlayacak.

Falcao ve Şener sakat 

Galatasaray'da sakatlıkları
bulunan Radamel Falcao ile
Şener Özbayraklı, Real Mad-
rid'e karşı forma giyemeyecek.
Aşil tendonunda ağrısı olan ve
ayak bileği kemiği ile yumuşak
dokusunda ödemi bulunan Falcao, yaklaşık 1
aydır formasından uzak. Kolombiyalı golcü,
Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real
Madrid, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçla-
rının ardından ikinci Real Madrid müsaba-
kasında da sahaya çıkamayacak. Süper
Lig'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında
sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sa-
hadaki yerini alamayacak. Real Madrid'de
ise Nacho ile Gareth Bale, sakatlıkları ne-
deniyle Galatasaray'a karşı görev 
yapamayacak.

Son 9 resmi maçta 2 galibiyet

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 
2 kez kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, Süper
Lig'in 4. haftasında 13 Eylül'de 1-0 kazandığı 
Kasımpaşa mücadelesinden sonra 9 resmi
maça çıktı.
Ligde 6 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampi-
yonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 2 gali-
biyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3
karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

Gol yollarında etkisiz kaldı

Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi müsaba-
kada gol yollarındaki etkisiz bir görüntü çizdi.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA
Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı
14 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde ise 11
gole engel olamadı. Galatasaray, söz konusu kar-
şılaşmaların yarısında fileleri havalandıramadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda beşer galibiyet ve
beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşadı. 

Gol atamayan tek takım

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düze-
yindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol
sevinci yaşayamayan tek takım oldu. Toplam 8
grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar
Ligi'nde geride kalan 3. hafta maçlarının ardından,
Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol
buldu.

Kadro belli oldu

Öğleden önce İstanbul Havalimanı'ndan özel
uçakla Madrid'e gidecek sarı-kırmızılı kafilede, sa-
katlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Öz-
bayraklı yer almıyor. Galatasaray'ın Real Madrid
maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem

Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan
Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram,
Mariano Filho, Florin Andone, Christian Luyin-
dama, Okan Kocuk, Marcao, Yuto Nagatomo,
Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor,
Mario Lemina.

Terim ile 76. Avrupa maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü ma-

çında
yarın İs-

panya'nın Real
Madrid ekibine konuk olacak Galatasaray, teknik
direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arena-
sındaki 76. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı ta-
kımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa
kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Galata-
saray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında
bugüne dek 75 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı
takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu
karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında bera-
bere kaldı, 29'unu ise mağlubiyetle tamamladı.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa
kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise
104 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Av-
rupa kupalarında önemli başarılara imza attı.
Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda
finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyon-
luğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.
Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezo-
nunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir
performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek
final oynama başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı
takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid,
Juventus, Manchester United, Paris Saint-Ger-
main, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli
ekipler karşısında zafer yaşadı.

Avrupa'da 283. kez sahne alıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e konuk
olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 283. kar-

şılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa
kupalarında daha önce çıktığı 282 müsabakanın
99'undan galibiyetle ayrıldı. 109 karşılaşmada ra-
kiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi
ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında
rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar,
kalesinde ise 415 gole engel olamadı.

Müzede 2 Avrupa kupası

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve
tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez
kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı
takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik di-
rektör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezo-
nunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf
dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.
Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Ku-
pa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde
Real Madrid'i eleyerek kazandı.

Avrupa'da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Ku-
pa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya
imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez
yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kır-
mızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez
son 8 takım arasında kendisine yer buldu.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek fi-
nale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan
ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 se-
zonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine
yine çeyrek finalde boyun eğdi. Galatasaray, tek-
nik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı ba-
şarılı sonuçlarla ''Avrupa Fatihi'' unvanını
kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferle-
rine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon

Kulüpler Kupası yarı finaline
adını yazdırdı ancak Rumen
ekibi Steaua Bükreş'e elenerek
final hayallerini rakibine kap-
tırdı. Organizasyon adının
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne
çevrilmesinin ardından ise sarı-
kırmızılı takım, Manchester
United zaferine imza attığı ve
tarihinde ilk kez UEFA Şampi-
yonlar Ligi gruplarına kaldığı
1993-1994 sezonunda son 8
takım arasına girmeyi başardı.
O dönemde 4'erli 2 grubun yer
aldığı Şampiyonlar Ligi statü-
sünde bu tur, grup maçları ola-
rak adlandırılıp çeyrek final
olarak gösterilmese de sarı-kır-
mızılılar Avrupa'nın en iyi 8 ta-
kımı arasına girdi. Galatasaray,
teknik direktör Mircea Lucescu
yönetiminde 2000-2001 sezo-

nunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda grup-
lardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer
bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real

Madrid'e elendi.
Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise
teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başa-
rılı bir performans ortaya koydu ve UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı
başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda
olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Mad-
rid'e elenerek organizasyona veda etti. Gala-
tasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid,

Barcelona, Milan, Juventus, Manchester Uni-
ted, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia

Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı
da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü gül-
dürdü.

Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yeni-
şememesi durumlarında geçmişte uygulanan
''kura çekme'' yönteminin, çeyrek final öncesinde
bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2.
turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray,
ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı
ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre
tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da
oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen
kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek fi-
nale yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampi-
yon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya
ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk
maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş
maçının normal süresini ise aynı skorla galip ta-
mamladı. Uzatma bölümünde de skor değişme-
yince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı
taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

En farklı galibiyet ve mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı gali-
biyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı ye-
nilgisini ise Alman ekibi Bayern Münih karşısında
yaşadı. UEFA Avrupa Ligi 2009-2010 sezonu 3.
ön eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi
Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali
Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı 6-0 kazanarak
Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine
ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonu
Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda ise Alman
ekibi Bayern Münih'e 6-0 kaybetti ve tarihinin en
farklı yenilgisini aldı. HABER MERKEZİ

HEDEF 
3 PUAN

Galatasaray, Real Madrid karşılaşmasıyla İs-
panyol takımlarına karşı 33. maçına çıkacak. Sarı-
kırmızılı takım, daha önce İspanya temsilcileriyle

oynadığı 32 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 6
kez berabere kaldı, 18 kez mağlup oldu. Bu karşılaş-
malarda 31 kez rakip ağları havalandıran Galatasa-
ray, kalesinde 58 gole engel olamadı. Galatasaray,

Avrupa kupalarında Real Madrid ile yaptığı 8
karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, 5'inde ye-

nildi. Sarı-kırmızılıların 10 golüne, efla-
tun-beyazlı takım 22 golle

karşılık verdi.

iSPANYOL 
TAKIMLARIYLA 33. RANDEVU 

BeşikTaş BraGa
maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü 
deplasmanda Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına

bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ba-
sına kapalı yapılan çalışma, yaklaşık
1.5 saat sürdü. İdmana, tedavilerine
devam edilen Dorukhan Toköz ve
Douglas Santos katılmadı. Teknik di-
rektör Abdullah Avcı yönetimindeki
antrenman, sahada ısınma koşuları,
istasyon
koşuları ve
streching
çalışması
ile başladı.
Ardından
pas çalış-
ması, 5'e 2
çalışması,
dar alanda
oyun kont-
rol pas ça-
lışması
yapıldı.
Antren-
man, tak-

tik programının yer aldığı uygulama-
lar, yarım sahada yapılan çift kale
taktik maçı ve şut çalışması ile
sona erdi.
Avcı basın toplantısı düzenleyecekSi-
yah-beyazlılar, yarın sabah özel
uçakla Porto'ya gidecek, ardından

kara yolu ile
Braga'ya ge-
çecek. Beşik-
taş, Braga
maçı için son
çalışmasını
maçın oyna-
nacağı
statta yapa-
cak. Antren-
man öncesi
teknik direktör
Abdullah
Avcı, basın
toplantısı dü-
zenleyecek. 

Trabzon taktik çalıştı
TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi C Grubu
4’üncü maçında perşembe günü deplasmanda oy-
nayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarını sür-
dürdü. Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde saat 11.00’de yapılan antrenmanda
taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bu-
lunan Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Sturridge an-
trenmanda yer almadı. Tedavileri devam eden
Mikel ile Abdulkadir Parmak takımdan ayrı özel
program dahilinde çalışırken, Sosa da takımdan
ayrı koşu yaptı. Bordo-mavili ekip, yarın karşı-
laşma için Rusya’nın Krasnodar kentine hareket
edecek ve 19.00’da Krasnodar Stadyumu’nda ya-
pacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. 

Göz Göz Göztepe!
SÜPER Lig'de Göztepe'nin Tamer
Tuna'nın istifası sonrası dün 3 yıl-
lık sözleşme imzaladığı teknik di-
rektör İlhan Palut, kendine
güvendiğini, Süper Lig'e görev
yapmaya hazır olduğunu belirte-
rek iddialı açıklamalarda bu-
lundu.Urla Adnan Süvari
Tesisleri'nde takımıyla çıktığı ilk

antrenman öncesi futbolcularıyla
sahada kısa bir toplantı yapan
Palut, sarı-kırmızılıları son Trab-
zonspor galibiyeti nedeniyle kut-
ladı. Oyuncularına ilk kez farklı
sistemle oynadıkları maçta başarılı
olduklarını belirten Palut, “Topa
sahip olan kaptırdığında anında
geri kazanan olacağız” dedi.
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MADRID’DE KUKRE
GALATASARAY

Galatasaray, UEFA
Şampiyonlar Ligi A
Grubu 4. hafta
maçında bu akşam
deplasmanda
İspanya'nın 
Real Madrid
takımıyla
karşılaşacak. 
Sarı Kırmızılılar,
İspanyol 
temsilcisinden 
puan alarak 
tarihe geçmek ve
Avrupa'daki kötü
gidişata son 
vermek istiyor



Vordonisi adası 
denize gömüldü
Maltepe açıklarında yer alan ve İstanbul’un onuncu adası
olarak bilinen, yaklaşık bin yıl önce yaşanan deprem sonrası
sular altında kalan Vordonisi'nin 6,5 büyüklüğündeki birkaç
depremle batmış olabileceği belirtğildi
Vordonisi, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada,
Sedefadası, Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Ada-
sı'ndan sonra İstanbul'un 10'uncu adası. Vordonisi'nin batma
nedeni, yaklaşık 1000 yıl önce yaşanan büyük İstanbul depremi
olarak biliniyor. İstanbul’da Dragos ile Küçükyalı arasında,
Maltepe sahilinin yaklaşık 1 kilometre açığında bulunan ve bir-
çok arkeolojik eser barındıran tarihi Vordonisi Adası, Manastır
Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke isimleriyle de bili-
niyor. İki adacıktan oluşan Vordonisi’nin Bizans döneminde
manastır olarak kullanıldığı biliniyor. Fener Rum Patrikha-
nesi’nin MS 500 tarihli İstanbul haritasının tekrar incelenmesi
sonucunda yeniden fark edilen ada, 1000 yıl önce meydana
gelen büyük İstanbul depremi sonrasında sular altında kalma-
dan önce Bizans döneminde sürgünlere ve din adamlarına ev
sahipliği yapıyordu ve en önemli yapısı üzerinde bulunan 
manastırdı.

Yalıtımlı ve düşey faylar

Adanın nasıl ve neden battığıyla ilgili olarak Jeoloji Mühendisi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, adanın tek bir depremde batmadı-
ğını ifade ederek, “Bu adanın batışını anlamak için Marma-
ra'nın tektoniğini anlamak gerekir. Bu yapıyı kat eden faylar var.
Bunlar 17 Ağustos'ta kırılan Kuzey Anadolu Fayı'nın ikinci kol-
ları olarak karaya doğru giriyor. Bunun bir kolu Dragos'un
doğu tarafında, bir kolu batı tarafında. Bunlar esas olarak yalı-
tımlı ve düşey faylar. Bu düşey faylar nedeniyle Dragos'un Bos-
tancı'ya olan kesimi çöküyor Dragos yükseliyor ve sağlam bir
zemin ortaya çıkıyor. Ama buna karşılık Dragos'un iki yanı da
çamurdan oluşmuş, bu çökmeyle bağlantılı olarak kalın bir
çamur tabakasının biriktiği bir alan var” dedi.
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BiG BOSS Concept 
Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

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

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

REZERVASYON: 0212 872 00 74- 76

Nağmekâr

HER CUMARTESİ 
KANATÇI MUHTAR HALİS’TE
SİZLERLE BULUŞUYORUZ

Adres: Beylikdüzü E-5 üzeri TÜYAP yanı Kuledibi Spotçular Çarşısı Teras Kat İSTANBUL

Y ıllara göre hesaplanan
iklim raporları, son 150
yıl içerisinde dünyanın

sıcaklık derecesinin her geçen
gün daha fazla arttığını göste-
riyor. Ortalama sıcaklık farkı-
nın 1,5 dereceyi geçmesi tüm
dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi
de oldukça etkiliyor. Uzman-
lar, önlem alınmadığı takdirde
1,5 derecelik artışın hava olay-
larının yanı sıra, kuraklığı da
beraberinde getireceği, şuanda
Suriye topraklarında yaşanan
kuraklığın ise Türkiye’ye ulaş-
masının beklendiğini öngürü-
yor. Bahçeşehir Üniversitesi
(BAU) Enerji Sistemleri Mü-
hendisiliği Öğr. Üyesi Canan
Acar, önlem alınmadığı tak-
dirde son 10 yıl içinde kuraklı-
ğın daha da fazlalaşacağını ve
Türkiye’de nadir ya da hiç gö-
rülmeyen iklim olaylarının sa-
yısının artacağını belirtiyor.

Sel riski yüzde 
100 artabilir

Geçmişteki, şimdiki ve gele-
cekteki sıcaklık değerlerinin
hesaplanarak ortalamanın
elde edilğini söyleyen Öğr.
Üyesi Dr. Canan Acar, şuanki
ortalamanın 0,5 olduğunu ve
önleyici çözümler bulunma-
ması halinde bu rakamın 1,5
olacağını söyledi. Acar, "1850
ile 1900 yılları arasındaki orta-
lama sıcaklık farkı ile şimdiki
fark kesinlikle eşit değil. Eğer
bu ortalamalar arasındaki fark
1,5 dereceyi geçerse belli so-
runlar olacak. Hatta farkın 2
dereceyi geçmesi de öngörülü-
yor. Bu ortalamalar arasındaki
farkın 1.5 dereceyi geçmesi ile
2 dereceyi geçmesi duru-
munda oluşacak sorunlar
farklı. Bu bağlamda 1.5 veya 2

derecelik fark, 2030 ile 2052
yılları arasında gerçeklecek
eğer hiçbir şey yapılmazsa.
Eğer fosil yakıt tüketmeye ve
nüfus artışına devam edersek
2030 yılında kadar yakalana-
cağımız bazı durumlar olacak.
Ekstrem hava olayları ve ha-
vanın hangi çeşitlerde etkile-
neceği gibi örnek gösterilebilir.
Su, okyanuslar, kutuplar,
deniz seviyesinin yükselmesi,
dünya nufüsunun bunlarla
birlikte etkilenmesi de bu kar-
şılaştırmalara örnek verilebilir.
Örneğin, şuanki sel riski yüzde
100 artar. Büyük sel riskleri iki
katına çıkar. Eğer 2 derecelik
farkı yaklarasak yüzde 170’lik
bir artış olur" dedi. 

İnsanlar su altında kaldı

Artık kış aylarının ılık geçtiğini
yaz aylarında ise şiddetli ya-
ğışların görüldüğünün altını
çizen Acar, "Bu yaz da oldu.
Eminönü’nde insanlar su al-
tında kaldı. Maalesef önlem
alınmazsa bu gibi durumların
sayısı artacak. İklimdeki bu
ekstrem değişikliklerde tarım
alanları ciddi bir şekilde etkile-
necek. Bazı bölgelerin tama-
men tarımsal alan olmaktan
çıkması durumu söz konusu.
Yani önlem alamazsak Tür-
kiye 10 yıl içinde tarım tarım
yapamayacak bir ülke haline
gelecek. Bu 10 yıl içeresinde
gerçekleşebilir. Yani hiçbir şey
yapılmama durumundan
bahsediyoruz. Kömür santral-
leri oluşturulur, karbondioksit
emisyonları için önlem alın-
maz ve kontrolsüz orman
yangınları olmaya devam
ederse karşılaşacağımız
durum bu" şeklinde konuştu.
DHA
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AcAr Türkiye’nin ısı değişiminin
etkilenmesi hakkında ise şu ifade-
lere yer verdi: "Güney Avrupa ve
Türkiye’yi de içine alacak olan bir
gerçeklik bu. Güney bölgelerden
Suriye gibi ısı değişimleri oldukça
göze çarpıyor ve bu değişiklik,
Türkiye’ye doğru ilerliyor. Böylece
ülkemizi ele alırsak tarım çok
ciddi şekilde etkilenecek bu ısın-
madan. Pamuk ve buğday gibi gı-
dalar özellikle. Mesela, pamukta
da sel riski çok fazla. Bitkilerin de
insanlar gibi belirli alışkanlıkları
var, havalar biraz erken ısındı-
ğında ağaçlar çicek açar ama tek-
rar kar yağdığında telef olur.

Dolayısıyla tarımsal ürünlerde
buna neden oluyor. Bu ürünlerin
içinde çay, fındık, zeytin de var.
Örneğin, hortum bile görülmeye
başlandı Türkiye’de. Türkiye’de
hortum gerçekleşen bir şey de-
ğildi ki. Çok kuvvetli bir hava
akımı olduğunu düşünün, bu hor-
tum olarak da karşımıza çıkabili-
yor. O kadar açık sularda
olmadığımız için Türkiye’ye do-
kunma gibi bir ihtimali olmuyordu
fakat artık oluyor. Sıcaklık farkı
karayla okyanus arasında oluyor.
Okyanusun ortasında sıcaklık çok
farklı, karada çok farklı olabiliyor.
Ama biz bunu yaşamıyorduk.”

Türkiye’ye doğru ilerliyor
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Hawking projesinde klinik çalışması bitti
Türk bilim insanı Canan Dağd-
eviren ALS hastası dünyaca ünlü
İngiliz fizikçi Prof. Stephen Haw-
king’e ithafen geliştirdiği yeni ciha-
zın klinik çalışmalarının
tamamlandığını açıkladı. Dağdevi-
ren, “Yüze yapıştırılan cihaz, en
küçük mimiği bile algılayıp, bilgisa-
yara aktarıyor ve kas hastalarının
konuşmasını sağlıyor. Cihaz saye-

sinde gülümseyebilirsiniz, ‘acıktım,
seni seviyorum’ diyebilirsiniz ve e-
mail atabilirsiniz" dedi.

Büyük kolaylık sağlayacak

Prof. Stephen Hawking’i 2016 yı-
lında Harvard Society’de ağırladığı
gece Hawking’in konuşma güçlü-
ğünü fark edip bu projeye başladık-
larını söyleyen Canan Dağdeviren,

“Projenin klinik çalışmalarını bitir-
dik. Kadın ve erkek hasta üzerinde
denedik. Büyük uğraşlar sonunda
sona geldik. Sadece ALS değil bir-
çok hastalık nedeniyle konuşma
güçlüğü çeken hastaların bilgisayar
sayesinde karşısındaki kişi ile ileti-
şimi daha iyi sağlaması için bu ci-
hazı geliştirdik ve önemli bir yol
katetmiş olmuş” dedi.


