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Avcılar Kent Konseyi Kadın
Meclisi, Avcılar'da 2 çocuğu-

nun gözleri önünde eski eşi tarafın-
dan katledilen Seda Kurt için ‘Ölmek
İstemiyoruz’ diyerek eylem yaptı. Ey-
leme katılan Avcılar Belediye Baş-
kanı Av. Turan Hançerli, "Bu son
olsun dileklerimizi defalarca yinele-
dik. Erkek olduğumuzdan utanır
hale geldik" diye konuştu. I SAYFA 4
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Birbirimize düşeriz
kuvvetimiz gider!

KHK'yla ilgili sözleri yüzün-
den gündemden düşmeyen

YİK üyesi Bülent Arınç, AK Parti
Iğdır Teşkilatı’nın Danışma Meclisi
Toplantısı’nda ilginç açıklamalar
yaptı. “Her seçimde 78 ilden millet-
vekili çıkarırdık” diyen Arınç, “Biz
Türkiye’nin partisiydik. Türkiye’yi
düşünün AK Parti Türkiye’nin si-
gortası. Bu sigortayı attırmamak
lazım. Birbirimize düşeriz, parçala-
nırız, kuvvetimiz gider. Başka hangi
parti Türkiye’yi idare edebilir?” dedi. 
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Beylikdüzü Belediyesi ve İs-
tinye Üniversitesi Liv Hospi-

tal işbirliği ile 3-9 Kasım Organ
Bağışı Haftası’na dikkat çekmek
amacıyla ‘Organ Bağışı ve Nakli Se-
mineri’ düzenlendi. Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, “Organ
nakli yapılması şu an binlerce insa-
nımızın tek umudu. Yerel yönetim-
ler olarak sorumluluğumuz çok
büyük” dedi. I SAYFA 4
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Binlerce kişinin
tek umudu nakil

Doğuştan ortopedik engelli
olan ve okula annesinin sırtında

gidip gelen 10 yaşındaki Suna Utku,
Başakşehir Belediyesi’nin Başakşe-
hir’de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi kap-
samında gerçekleştirilen kampanyayla
tekerlekli sandalye sahibi oldu. Su-
na’nın annesi Sevda Utku, “Artık rahat
edeceğim, Allah bu iyiliğe vesile olan-
lardan razı olsun” dedi. I SAYFA 8
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Bu adamı acil
tedavi ettirin

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ile İYİ Parti İstanbul

Milletvekili Ümit Özdağ arasında
'Afgan göçmen' polemiği yaşandı.
Soylu, Özdağ için "Bu adamı tedavi
ettirinç. Mağdur insanların üzerine
hakaret, tehdit bindiren bu adamın
tedaviye ihtiyacı var" dedi. Özdağ ise
"Kendine güveniyorsan istediğin
müdürünü al yanına televizyona 
çıkalım" diye yanıt verdi. I SAYFA 7
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Bizim bundan başka 
yapacak işimiz yok

İBB'nin, Eminönü’nde balık-
ekmek satışı yapan teknelerin

sözleşmelerin yenilenmeyeceğini
bildirmesi üzerine tekne sahipleri-
nin açtığı davayı mahkeme reddetti.
Karara balık-ekmek teknesi çalışan-
ları tepki gösterdi. Yaklaşık 45 yıldır
balık-ekmek teknesinde çalışan
Tuncay Aydın, 150 kişiden fazla ça-
lışan olduğunu belirterek "Başka ne
iş yapacağız? Nereye gideceğiz?
Yapacak işimiz yok" dedi. I SAYFA 8
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, belediye meclis toplantıları-

nın ve belediye çalışmalarının her zaman internet
üzerinden canlı yayınlandığını belirterek, "Vatan-
daşlarımız aldığımız tüm kararlardan haberdar.
Büyükçekmece’de kent temizliği için kullanılan
temizlik araçlarının kiralanması için yeni bir ihale
gerçekleştirdik. Bu ihaleyi tüm şeffaflığıyla sosyal
medya üzerinden yayınladık. Çalışmalarımızı
büyük Büyükçekmece ailemin bilgisi dahilinde
gerçekleştiriyoruz. Canlı yayın uygulamalarımız
kesintisiz olarak devam edecektir" dedi. 
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Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Ankara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi 70'inci yıl tö-
renlerinde konuştu. Erdoğan, 
“Bağdadi kendini imha etti. Bu-
nunla ilgili iletişim kampanya-
sını başlattılar. İlk defa bugün
burada açıklıyorum. Biz de ha-

nımını yakaladık, yaygara yap-
madık. Aynı şekilde kız karde-
şini, eniştesini; onları üstelik de
Suriye tarafında  yakaladık ”
dedi. Bağdadi'nin ablası da Su-
riye'nin kuzeyinde Türkiye'nin
yaptığı operasyonla gözaltına
alınmıştı. I SAYFA 7
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"İSKİ Romanları sokakta bıraktı" başlıklı
haberimizin ardından İBB Basın büro-

sundan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,
yıkım yapılan bölgenin koruma havzası oldu-
ğuna dikkat çekilerek, "Burası yaklaşık 2 buçuk
yıl önce kamulaştırıldı. Mülk sahiplerine bütün
istimlak bedelleri yine aynı dönemde ödendi.
Hakkında kesin yıkım kararı var. Farklı mahalle-
lerde de koruma havzasında kalan evler için
yıkım kararı çıkarılmış. Ve yıkım işlemleri hiçbir
ayrım yapılmaksızın devam etmektedir” denildi. 

Yıkılan evler 
2 buçuk yıl önce

kamulaştırıldı
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BEN BAŞKANIM 
İŞİME BAKARIM

İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu,

İçişleri Bakanı Soylu’nun
“Türkiye’nin terör sıfa-
tıyla görevden aldığı bele-
diye başkanlarının hapse
atılmasını savunmak
doğruysa, ben milletim-
den ve İmamoğlu’ndan
özür dilerim" sözlerini
hatırlatan bir gazeteciye,
“İnanın ilgilenmiyorum.
Hiç değerli bir beyan da
değil. Ben, belediye baş-
kanıyım, işime bakarım"
yanıtını verdi. I SAYFA 9
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İsTanbUl İTTİFakına kİmse 
saygısıZlık edemeyecekTİr

İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu’nun
seçim kampanyasının direk-
törlüğünü yapan Necati
Özkan iki seçim dönemini
‘Kahramanın Yolculuğu’
adıyla kitaplaştırdı. Ancak
Necati Özkan’ın kaleme al-
dığı kitaba CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğ-
lu’ndan sert bir eleştiri

geldi. Sosyal medya hesa-
bından isim vermeden ki-
tabı eleştiren Kaftancıoğlu,
“Kendilerini kahramanlaş-
tırmaya çalışan profesyo-
neller bilsinler ki; yalan,
yanlış ve eksik verilerle
Genel Merkez iradesinin,
CHP örgütlerinin ve İstan-
bul ittifakının emeğine hiç
kimse saygısızlık edemeye-
cektir” tepkisini gösterdi. 
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genel başkan yardımcısı da 
kaFTancıOĞlU’na desTek Verdİ

Daha önce de
Muharrem İnce'nin

Cumhurbaşkanı adaylığı için
yaptığı açıklamanın hemen
ardından, “Dün dünde kaldı
cancağızım artık mekanın
yeni sahibi var” paylaşımını
yapan Necati Özkan’ın bu
tepki karşısında, “Ben kahra-
manları anlattım. Neden
böyle bir tepki verildiğine
anlam veremedim” dediği

iddia edildi. Kaftancıoğ-
lu'nun yaptığı söz konusu
paylaşıma destek verenler
arasında CHP Genel Baş-
kan Yardımcısı Seyit Torun
da yer aldı. ‘Kahramanın
Yolculuğu’ isimli kitapta 
İstanbul'un 2019 yerel se-
çimleri sırasında yeni bir ef-
sanenin doğuşuna tanıklık
ettiği, o efsanenin de İma-
moğlu olduğu belirtiliyor.
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KAHRAMAN
KIM ACABA?
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,  Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasının 
direktörlüğünü yapan Necati Özkan'ın ‘Kahramanın Yolculuğu’ adlı kitabına sert tepki
gösterdi. Kaftancıoğlu, “Yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP 
örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir” dedi
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COP IHALESI!
CANLI YAYINDA Maltepeliler Anıtkabir'de

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu
önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının

81. yıldönümünde gerçekleştirilen anma etkinlik-
leri kapsamında Maltepe Belediyesi, ilçenin 18
mahallesinden kaldırdığı 30 otobüsle Ankara’ya
giderek Anıtkabir’i ziyaret etti. Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç, "Rahat uyu Atam. Fikirlerini,

devrimlerini ve en büyük mirasını ilelebet
yaşatacağız” dedi.
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MAHKEME KARARI YOK SAYILDI
Küçükçekmece'deki 1 mil-
yon metrekarelik dev arazi

mahkeme kararına rağmen imara
açıldı. Arazinin imar planı Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan re’sen onaylandı ve askıya
çıkarıldı. Arazinin, yüzde 30
olan ticaret alanı da yüzde
40'a yükseltildi. I SAYFA 9
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HER ŞEY
ŞEFFAF

OLACAK

Daha önce dört kitap yazan Ekrem
İmamoğlu'nun seçim direktörü Ne-
cati Özkan, son kitabı "Kahramanın
Yolculuğu" ile gündeme oturdu. CHP
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ne-
cati Özkan’ın kitapta kendisini “kah-

ramanlaştırdığını” iddia ederek sert
tepki gösterdi. Kaftancıoğlu kavganın
fitilini ateşlemiştir. Bu tartışmaların
CHP'den sonra Ekrem İmamoğlu’na
ciddi zarar verdiğini söylemeliyiz. 

Canan Kaftancıoğlu fitili ateşledi

Mehmet Mert'in yazısının devamı sayfa 3'te

Parasızlık yüzünden
canlarına kıydılar

Devamı Sayfa 3’te

Kartal İmam Hatip
THY’yi uçuruyor

Devamı Sayfa 9’da
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KenAn İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak
İster adlı bilgi yarışmasına katılan Okan Tok, ilk so-
ruda elenince ülke gündemine oturdu. Gündeme
gelmesinin sebebi ise sorunun çok basit olma-
sıydı. "Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı
eleştiren ’22 adam bir topun’ şeklinde
başlayan klişe sözün devamında han-
gisi söylenir?” sorusu Okan Tok’un
ilk karşılaştığı soru oldu ve Tok
yanlış cevap vererek elendi. Şıklar
arasında “Havasını söndürü-
yor”, “Üzerinden atlıyor”, “Ya-
nından geçiyor” ve “Peşinden
koşuyor” yer alırken  Tok’un
tercihi “Havasını söndürü-
yor” oldu. Çarşı grubu ise
Tok'u maça davet etti ve
22 adamın bir topun 
peşinde ne yaptığını 
görmesini istedi. 
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T ürkiye'nin en önde gelen isimleri ge-
ceye akın etti. Kırmızı halıda boy
gösterenler arasında Kıvanç Tatlı-

tuğ, Ebru Yaşar, Çağlar Ertuğrul, Merve
Özbey&Kenan Koçak çifti, Bensu Soral,
Hazar Ergüçlü, Burcu Özberk, Hakan Altun,
Buray, Aslı Hünel&Savaş Yurtsever çifti,
Sıla Gençoğlu, Serenay Sarıkaya, Şükrü
Özyıldız, Aybüke Pusat&Furkan Andıç çifti
vardı.

Sunucu Rutkay ve Bilgin
Sunuculuğunu Doğa rutkay ve Hakan Bil-
gin'in yaptığı gecede "Yılın Drama Dizi
Oyuncusu" ödü-
lünü

Hercai performansıyla Akın Akınözü, "Yılın
rap Şarkıcısı ve Şarkısı" ödülü Summer
Cem, Easy Easy Tamam Tamam, "Yılın
Şarkısı" 21 yaşında hayatını kaybeden
Onurcan Özcan'ın bestelediği Yaramızda
Kalsın, "Yılın Arabesk Fantezi Yorumcusu"
Ebru Yaşar, "Yılın Alternatif Yorumcusu"
Aydoğan Topal, "Yılın Proje Albümü 2018"
Usta - Çırak (Cengiz Kurtoğlu&Hakan
Altun), "Yılın Proje Albümü 2019" Fikret
Şenes Şarkıları - Kimler Geldi Kimler Geçti,
"Yılın En İyi Çıkış Yapan Yorumcusu" Nihan
Akın, "Yılın Erkek Program Sunucusu"
Mesut Yar, "MGD TV Jüri Özel" Ödülü Okan

Bayülgen, "Yılın Erkek Sinema
Oyuncusu"

Kıvanç Tatlıtuğ, "Yılın En İyi romantik
Komedi Erkek Oyuncusu" Çağlar Ertuğ-
rul, "Yılın Pop Kadın Yorumcusu" Sıla
Gençoğlu, "Yılın En İyi roman-
tik Komedi Kadın Oyun-
cusu" Burcu Özberk,
"Yılın Kadın Sinema
Oyuncusu" Bensu
Soral, "En İyi
Kadın Tartışma
Programı Sunu-
cusu" Simge
Fıstıkoğlu, "En
İyi Erkek Yo-
rumcu" Ödülü
Mustafa San-
dal, "Yılın Müzi-

kali" Alice, "En
İyi Dizi" Bir Za-

manlar Çuku-
rova, "Yılın En İyi
Erkek Dizi Oyun-
cusu" ve "En İyi Erkek Ti-
yatrocu" ödüllerini usta oyuncu
Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık,

Vahide Perçin "Yılın En İyi
Kadın Dizi Oyuncusu", Kı-

vanç Tatlıtuğ ve Yılmaz Er-
doğan'ın başrollerini

paylaştığı Organize
İşler Sazan Sarmalı
"Yılın Sinema Filmi",
"Yılın En İyi İnternet
Sitesi Ödülü"
Ayaklı
Gazete.com(Yük-
sel Yavuz&Ufuk
Özcan), "Yılın
romantik Ko-
medi Dizisi"
Ödülü Her Yerde
Sen, "Türkiye'nin
Sanat Elçisi"
Ödülü Karsu
Dönmez, "Yılın 

En İyi Fo-
toğrafı"
Doğan
Savaş,
"Yılın Ha-
beri" Uğur

Kotan
(Beyaz TV),

Fotoğraf 51
oyunundaki per-

formansıyla "Tiyatro
Yılın En İyi Kadın Oyun-

cusu" ödülünü Funda Eryiğit
alırken "Türkiye'nin Marka Yüzü" ise Turk-
cell seçildi. Son dönemin fenomen dizisi
Mucize Doktor da "Yılın Drama Dizisi" ödü-
lünün sahibi oldu.

ÖdülleRi Sildi SüpüRdü

"En İyi röportaj" ödülünü Tuba Kalçık,
"Yılın En İyi Haberi" İlker Gezici, "Yılın Ha-
beri" Evren Abdullahoğlu, "Yılın Haftasonu
Sohbet Programı" Sinan Özedincik ve
Funda Karayel'in sunduğu A Para'da yayın-
lanan Günaydın Haftasonu oldu. Sabah Ga-
zetesi'nden Hakan Uç, Ömer Karahan gibi
isimler de ödüllendirildi. ünlü şarkıcı
Merve Özbey, ödül aldığı Yaramızda Kalsın
şarkısını seslendirirken Türkiye Sanat El-
çisi seçilen Karsu Dönmez de geceye piya-
nosuyla renk kattı. Gecede sahne alan
diğer bir isim Summer Cem oldu. En İyi
rap Şarkısı ödülünü aldığı Easy Easy
Tamam Tamam şarkısını seslendirdi.

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
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Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

Magazin Gazetecileri 
Derneği tarafından bu yıl 24.'sü
düzenlenen Altın Objektif Ödül
Töreni, Doku Tıp Merkezi ana
sponsorluğunda ve Netflix ile 

Show TV sponsorluğunda
CVK Park Bosphorus Hotel

İstanbul'da yapıldı

CVK PARK’TA
ÖDÜL GECESi

TürK Pop Müziği’nin
güçlü seslerinden Tuğba

Yurt, müzik kariyerinde bir ilke
imza atarak 12 şarkıdan oluşan bir

albüm hazırladı. DMC müzik etiketiyle tüm diji-
tal platformlarda ve müzik marketlerin rafında yerini alacak olan ‘Sığınak’

adlı albümünde bir çok önemli söz yazarı, besteci, aranjör ve müzisyen ile
çalıştıklarının altını çizen Tuğba Yurt, "Albümün hazırlık aşamasında gerçek-

ten çok büyük bir emek ve sabır var. Bu süreçte bende şarkılar üzerinde titiz
davrandığım için albümün müzikseverlerle buluşması biraz zaman aldı.
Ancak beklediğimize değecek, kıymetli bir proje ortaya koyduğumuzu düşünü-
yorum. Dinleyenler de umarım çok sever" dedi. 

Söz Canan Sezgin'e ait 

Albüme ismini veren ‘Sığınak’ adlı şarkının sözü Canan Sezgin,
müziği Beyza Durmaz ve Ali Cem Çehreli’ye, düzenlemesi
ise Mustafa Ceceli’ye ait. Ayrıca albümün ilk video
klibi de ‘Vur Kaç’ şarkısına çekildi. Klibin yönetmen
koltuğunda Elif Demiralp ile Burak Kılıçkaya
oturdu. Tuğba Yurt albümünde yer alan fotoğ-
raflar için de Elif Demiralp’in objektifine poz
verdi.

Tuğba Yurt’tan 12 şarkılık
‘Sığınak’ 

SEKİ’DEN
YENİ KLİP
deniz Seki son albümüne aldığı ve ‘bu şarkıyı kendim için
okuyorum’ dediği Ahmet Kaya şarkısı ‘Nereden Bileceksi-
niz? ’e geçtiğimiz gün klip çekti. Albümün en sevilen şarkı-
larından biri olan şarkısını kliple taçlandıran Deniz Seki
bu şarkı için ‘bugüne kadar yaşadıklarımın kısa ve net
özeti’ yorumunda bulunuyor. 

En kıymetli şarkı

Deniz Seki, son albümünde yeniden yorumladığı Ahmet
Kaya’nın çok sevilen şarkısı ‘Nereden Bileceksiniz?’ için
geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Sözleri Yusuf
Hayaloğlu’na, müziğiAhmet Kaya’ya ait olan “Nereden
Bileceksiniz?” için en kıymetli şarkılardan biri yorumunda
bulunan Deniz Seki’nin klip çekimi Erkan Nas yöneti-
minde ve İstanbul sokaklarında gerçekleşti.

Şu sıralar ne izliyorum? “çocuk”

Gündemde nadir bulunan
sanat ruhuyla müzik yapan sa-
natçılardan birisi ve aslen Azeri
kökenli Milad yeni bir sonba-
har şarkısı 'Yarım Kalan' ile se-
venlerinin kalbine dokunmaya
hazır. Milad 'ın söz, beste ve
düzenlemesini yaptığı 'Yarım
Kalan' şarkısı İLS VİSİON
müzik yapım  etiketi ile dijital
platformlarda yayında. Söz ya-
zarı, besteci ve aranjör gibi sı-
fatları ile birçok hüneri
bünyesinde barındıran Milad,
yeni single'ında süpriz bir
isimle ile feat yaptı. 18 yıldır
müzik sektöründe bir çok ünlü

sanatçının basın danışmanlı-
ğını yapan  Funda Alkan, ilk
kez stüdyoya girip, vokal yaptı.

Funda'nın sesi harika!

Yarım kalan'ı çok beğendiğini
ve kalbine dokunduğu için te-
sadüf söylediğini dile getiren
Funda Alkan için Milad;
"Funda inanılmaz bir ses ren-
gine sahip ve kendisi Müjdat
Gezen konservatuvarı türk mü-
ziği bölümünden mezun. Şar-
kım onun sesiyle bambaşka bir
ruha büründü ve eminim ki
dinleyen herkes çok beğenecek"
dedi.

Havası söndü!

MİLAD’TAN
YENİ SINGLE
MİLAD’TAN

YENİ SINGLE
MİLAD’TAN

YENİ SINGLE
MİLAD’TAN

YENİ SINGLE
MİLAD’TAN

YENİ SINGLE
MİLAD’TAN

YENİ SINGLE
MİLAD’TAN

YENİ SINGLE
MİLAD’TAN

YENİ SINGLE
MİLAD’TAN

YENİ SINGLE

Star TV'de yayınlanan, 1441 yapıma ait, Ser-
kan Birinci'nin yönetmenliğini yaptığı ve Nazan
Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve
Çağıran, Ceyda Ateş gibi iyi oyuncu kadrosuna
sahip Çocuk dizisi, şu sıralar benim favorim.
Anne ve çocuklarıyla ilgili diziler zaten benim
hep dikkatimi çekmiştir. Dram
izlemeyi çok seviyorum. Lakin
bu dizideki farklılık beni kendi-
sine çekiyor. Diğer Türk dizi-
leri gibi 70 bölümdür
gerçekleri gizlemeye çalışmı-
yor. Senaryo sırları saklamak
üzerine kurulu değil. Aksine
gerçekleri ortaya çıkarmak
üzerine kurulu, her bölümde
sırlar bir bir açığa çıkıyor. İşte
bu yüzden favorim dizi. Zaten
usta oyuncu Nazan Kesal
varsa o dizi izlenir. Nazan Ha-
nım'ın Fazilet Hanım ve Kızla-
rı'ndaki performansı da göz
dolduruyordu. İsmail Hacıoğlu
ve Merve Çağıran'ın da eşsiz
performansına değinmeden
geçemeyeceğim. Hele ki İs-
mail Bey, rolüyle nasıl da bü-
tünleşmiş resmen oynamıyor,
yaşıyor. Ayla adlı sinema fil-
mindeki oyunculuğundan da
çok etkilenmiştim. Hangi rolü
üstlense üzerinden kalkıyor.

Geleceğin usta oyuncuları arasında yer 
alacak, belli. Size de tavsiye ederim, 
dizinin farklı bir konusu var. Bütün çocuklar 
anneleriyle anneler de çocuklarıyla sınanıyor.
Dizi hangi gün yayınlanıyor dediğinizi duyar 
gibiyim. Her Salı Star'da!
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N ecati Özkan ilk defa seçim kampanyalarına
Necdet Calp’in Genel Başkanı olduğu Halkçı
Partisi’nde başladı. 

Ardından SHP ve CHP’yle devam eden danışman-
lığa 2009 yerel seçimlerinde CHP İstanbul adayı olan
Kemal Kılıçdaroğlu ile sürdürdü.

17 Kasım 2014’te, İtalya’nın başkenti Roma’da ya-
pılan genel kurulda, Avrupa Siyasi Danışmanlar Der-
neği’nin başkanlığına seçildi.

Son olarak ise 2019 yerel seçimlerinde aday olup
kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun kampanya danışmanlığını yaptı. Daha
evvel;

2014 - Seçim Kazandıran Kampanyalar
2009 - Obama’nın Liderlik Sırları
2005 - Seçim Zamanı 2005
2004 - Seçim Zamanı 2004 isimlerinde dört kitap

yazan Necati Özkan son kitabı "Kahramanın Yolcu-
luğu" ile ülke gündemine oturdu.

*
Aslında kitap çıktıktan sonra CHP İstanbul İl Baş-

kanı Canan Kaftancıoğlu'nun kitabı eleştirmesi gün-
deme oturdu dersek daha doğru söylemiş oluruz.

Canan Kaftancıoğlu, Necati Özkan’ın kitapta kendi-
sini “kahramanlaştırdığını” iddia ederek şunları yazdı:

“Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahra-
mandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya ça-
lışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik
verilerle, Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve
İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık ede-
meyecektir!”

*
Sanki birileri köşeye geçmiş CHP İstanbul İl Başkanı

Canan Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasını bekliyormuşca-
sına bir anda kitap ve danışman üzerinden İmamoğlu'na
yüklenmeye, CHP'de yeni bir kavgayı alevlendirmek için
kıvılcım yakmaya, yaklaşan ilçe, il ve kurultay seçimleri
için gürültü kopartmaya başladılar.

Evet, Kaftancıoğlu kavgayı fitillemiştir.
Evet, Necati Özkan'ın (kitabını tam henüz okuma-

dık, okuyup öyle yorumlamak gerek) kitabının başlığını
beğenirsiniz beğenmezsiniz, sonuçta yazdıkları kendi-
sini bağlar.

Evet, adam başarılı bir danışman, önce Kılıçdaroğ-
lu'nun adaylığında 2009'da CHP'nin oylarının ciddi
oranda artmasına faydalı olmuştur.

Ardından İmamoğlu'nun önce Beylikdüzü'nde
(2014) ve sonra 2019'da İstanbul'da hem de iki defa
kazanmasında ciddi rol almıştır.

Ancak bütün bu tartışmalar ve polemiklerin önce
Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonra ise İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ciddi
zarar verdiğini söylemeliyiz.

*
Peki durum böyleyken ve bu tartışmaların olma ih-

timali ortadayken Necati Özkan gibi başarılı bir danış-
man bu kitabı neden yazmış ve basmış olabilir veya en
azından şu kritik süreçte neden bir an önce kitabı piya-
saya sürmüş olabilir dersiniz.

Hemen söyleyelim.
Kim bilir belki de bu kitap da piarın bir parçası.
Bu tartışmalar ile kurultay öncesi CHP'de yeni yö-

netim yapılanmalarının adımları atılıyor.
Bu tür polemikler ile kimin ne olduğu ortaya çıkıyor.
Bu tartışmalar ile (birilerine göre kavgalar ile) saf-

lar belirleniyor.
Ben bu kitabın ve kitapta yazanların da Necati Öz-

kan'ın ciddi anlamda süzgeçinden geçtiğini, bir planın
parçası olacağını düşünüyorum açıkçası.

*
Aslında söylemek istediğim şu. 
Cumhuriyet Halk Partisi'ni bilenler bilir bilmeyenler

ise yanılır.
Canan Kaftancıoğlu da ne yazdığının ve ne söyledi-

ğinin farkındadır.
Necati Özkan da ne yazdığının farkındadır.
Atılan her adım milim milim hesaplanmıştır.
Yanılanlar kimler mi olacaktır?
Kuru gürültüye pabuç bırakanlar, kavga ve tartış-

malardan kendilerine pay çıkartmayı düşünenler.
Kaftancıoğlu'nu, İmamoğlu'nu, il örgütünü, genel

merkezi kavganın içerisine çekerek CHP'ye zarar ve-
renler olacaktır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Twitter
hesabından Kaftancıoğlu tweetini paylaşmasından kay-
naklı olarak, genel merkezin Canan Kaftancıoğlu'nu des-
teklediğini düşünüp, Ekrem İmamoğlu ile genel merkez
arasında sorun varmış gibi gösterenler olacaktır.

*
Tabiki sorun şu ki; CHP tartışmaları sever.
CHP eleştirleri sever.
CHP açıksözlülüğü sever.
CHP diğer siyasi partilere benzemez.
CHP yöneticisi yeri gelir genel başkanının talimatla-

rına aykırı hareket eder.
CHP yöneticisi kapalı kapılar ardında konuşulan özel

bilgileri yeri gelir alanen paylaşmaktan gocunmaz.
Yapacak şey yok.
CHP böyle bir parti.
Ve bu parti hataları ile sevapları ile buralara böyle

geldi.
Başarılarını da böyle sağladı, başarısızlıklarını da.

*
Olması gerekenlere diyeceğimiz olmayacağına, yani

olan olmuştur diye düşündüğümüze göre.
Olacak olanı söyleyeyim.
Evet, kurultay öncesi ciddi tartışmalar olacak.
Evet, İstanbul gibi bir çok ilde, ilçede başkanlar de-

ğişebilecek.
Evet, İmamoğlu tabii ki kendisine yakın yöneticileri

ile çalışmayı düşünecek.
Evet, Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlama almayı düşü-

necek.
Ama bütün bunlar zaten siyasetin içerisinde olması

gerekenler.
Kurultaya giden parti tabi ki bir takım adımlar ata-

cak, değişiklikler düşleyecek, strateji geliştirecek.
Sonuç olarak daha seçimlerin üzerinden bir kaç ay

geçti.
CHP kim ne derse desin 2019'da başarılı bir yerel

seçim atlattı.
Bu tür kavgaları ve tartışmaları da soğukkanlılıkla

atlatarak kurultayını tamamlayıp ilerideki seçimlere
daha organize bir şekilde hazırlanmaya çalışacaktır...

CHP'yi bilen bilir,
bilmeyen yanılır...

F atih'te bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü
bulundu. Polisin ilk tespitlerine göre, 4
kardeş çok sayıda antidepresan içerek in-

tihar etti. Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuz-
han Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci
katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir
kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya
göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen
ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın,
içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Bunun üze-
rine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı.  Gerekli
tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren
ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki
Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60
yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki
Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı Olay
yerine gelen ekipler kapıda yazan not nedeniyle
içeriye özel kıyafetler ve maskeyle girdi. 

Antidepresanla intihar ettiler

Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren
ekipler uzun süre incelemelerde bulundu. İn-
celemelerin ardından 4 kardeşin cenazesi
Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin
ilk tespiti, 4 kardeşin çok sayıda antidepresan
içerek intihar ettiği yönünde. Kardeşlerin
kesin ölüm nedeni Adli Tıp'taki inceleme
sonrası belli olacak. Sabıkası bulunmayan 4

kardeşten birinin sara hastası olduğu
öğrenildi.

Çok güzel insanlardı 

Olayın ardından DHA’ya konuşan mahalle
bakkalı Yusuf Deniz, kardeşlerden müzik öğ-
retmeni olan Oya Yetişkin’i en son Cumar-
tesi günü gördüğünü ve Yetişkin’in kendisine
maaşına haciz konduğunu söylediğini be-
lirtti. Mahalle esnafı Yusuf Deniz, “Çok
güzel insanlardır. Parasızlıktan böyle bir şey
yaptılar. Maaşınıza haciz koyulursa, bakkala
borcunuz olursa, kirayı veremezseniz ne
olur?” açıklamasında bulundu.  DHA

Sokak ortasında soyundu!
İlgİnç olay, bir süre
önce Denizköşkler
Mahallesi’nde mey-

dana geldi. İki kadın bir manava
gelerek alışveriş yaptıktan sonra
bundan vazgeçtiğini belirterek
iddiaya göre ‘Tırnakçılık’ yön-
temi ile bir miktar parayı alarak
uzaklaştı. İşyeri sahibi kasadaki
parasının eksik olduğunu gö-
rünce polisi arayarak, kadının

arkasından koşup
yakaladı. Kadın suçlamayı du-
yunca paranın kendisinde olma-
dığını belirterek  bir anda
soyunmaya başladı. Üzerinde
para olmadığını öne süren kadın
çevredekilerin ve kendisinden
parasını isteyen kişinin şaşkın
bakışlarına aldırmayarak soyun-
mayı sürdürdü. çevredeki bir iş-
yerinin güvenlik kamerasına da

yansıyan olayda gelen polislerin
sokak ortasında herkesin
önünde soyunan kadından giyin-
mesini istediği, kadın bu tutu-
munu sürdürdüğü görüldü. İşyeri
sahibi parasını bu kadının aldı-
ğını polise söylerken kadın bunu
yalanlayarak tekrar soyunmaya
başladı. İşyeri sahibi kadının so-
yunmaşı sürdürmesi üzerine şi-
kayetinden vazgeçti. DHA

Fatih Molla Gürani Mahalle-
si'nde bulunan bir evde ikisi
erkek, ikisi kadın 4 kardeşin

cesetleri bulunmuştu. Evin
kapısında "Dikkat siyanür var,

polisi arayın" notu bırakan
kardeşlerin intihar ettiği 

belirtilirken, mahalle esnafı,
"Çok güzel insanlardır.

Parasızlıktan böyle bir şey
yaptılar. Maaşına haciz

koyulursa, bakkala borcu
olursa, kirayı veremezse ne

olur?" açıklamasında bulundu

PARASIZLIK YUZUNDEN
CANLARINA KIYDILAR

Avcılar'da
‘Tırnakçılık’ olarak

nitelendirilen 
yöntemle bir

işyerinden para
alarak uzaklaştığı
öne sürülen kadın

yakalanınca soyundu

Polisin olay yerinden ayrılması-
nın ardından, BEDAŞ ekipleri 2
aydır fatura ödenmediği gerek-
çesiyle evin elektriklerini kesti.

BEDAŞ
elektriği kesti

EsEnlEr'dE bir ilköğretim
okulunda olayın yaşandığı dö-
nemde 1. sınıf öğrencisi olan

H.S.S'yi darp ettiği gerekçesiyle yargıla-
nan öğretmen Nadir D.'nin davası karara
bağlandı. Bakırköy 29 Asliye Ceza Mah-
kemesinde görülen duruşmada mağdur
çocuğun babası Remzi Serbest'in vefat
ettiği için duruşmaya katılmadığı kayde-
dilirken, müşteki anne Songül S. ile avu-
katı hazır bulundu. Beyanı sorulan
müşteki avukatı Adli Tıp Kurumundan
yaralanmaya ilişkin alınan raporda yara
izinin sabit olduğunun açıklandığını ha-
tırlatarak “Bir diyeceğim yoktur, iz sabit-
tir. Sanıktan şikayetçiyiz.
Cezalandırılmasını talep ediyoruz” şek-
linde konuştu. Mahkeme müşteki avuka-
tının ardından kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti öğretmenin öğrencisine
vurmak için kullandığı kitabı silah olarak
kabul ederek Nadir D.'nin‘silah ile kasten
yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis ile
cezalandırılmasına hükmetti.

Olayın geçmişi

Esenler'de bir ilkokulda öğretmenlik
yapan Nadir D. (53) 20 Nisan 2017 günü
iddiaya göre dersi dinlemeyen öğrencisi
H.S.S.'ye elinde bulunan kitabın sivri kö-
şesi ile vurmuştu. Göz altına gelen bu
darbe sonucu yaralanan ilkokul öğrencisi
çocuğa 4 dikiş atılmıştı. Yaşanan olayla il-
gili aile ve çocuk şikayetçi olmuştu. İfa-
desi alınan öğretmen Nadir D.,
öğrencisinin sıraların arasında dolaşırken
kitabı gayriihtiyarı çocuğun gözlüğüne

değdirdiğini ve yaralanmaya sebebiyet
veren cismin kitap değil gözlük olduğunu
söylemişti. Öğrenci H.S.S. ise kalemini
yere düşürdüğünü ve almaya çalışırken
öğretmeninin dersi dinlemediği için yü-
züne vurduğunu söylemişti. Öğretmen

Nadir D. hakkında ‘kamu görevlisinin
sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak
suretiyle, çocuğa karşı silahla basit yara-
lama' suçundan, 6 aydan 1 yıl 6 aya
kadar ceza isteminde bulunulmuştu.
DHA

Esenler'de öğrencisi H.S.S.'yi (9) kitapla darp ettiği iddia edilen öğretmen Nadir D.'nin (53) yargılandığı davada
mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sanık öğretmenin 4 yıl 2 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti

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

Büyükçekmece / İST.  (Devlet Hastanesi Arkası)

FATİH’TE
DRAM!

Öğrencisini yaralayan
öğretmene hapis cezası

Polis Azeri 
çetenin peşinde

İstanbul'da bir tekstil fir-
ması ve kargo şirketinden
toplam 250 bin dolarlık soy-

gun yapan Azerbaycan uyruklu çete-
nin bir üyesi polis tarafından
yakalandı. Polis isimleri tespit edilen
soygunlarda maske takan silahlı şe-
beke üyelerini yakalamak için çalışma-
ları sürdürüyor. Çetenin bir soygun
anı güvenlik kameralarına yansıdı. Fa-
tih'te  8 Ekim  2019 tarihinde mey-
dana gelen ilk olayda silahlı ve maskeli
olarak tekstil firmasına gelen iki  şüp-
heli, içeride  bulunanları etkisiz hale
getirdikten sonra kasada bulunan 130
bin doları alarak kaçtı.  DHA
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S uçları sadece gazetecilik olan ve dü-
şündüklerini habere, yoruma ve kitaba
döktükleri için tutuklanıp hapis edilen

ve başta AB kriterlerinin olmak üzere bir çok
baskı ardından yarım/yamalakta olsa zor
bela çıkarılan ve adına da 'Genel Af' olması
gerekirken, 'Yargı Reformu' denen yasalar ar-
dından serbest bırakılmak zorunda kalınan
Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ni-
hayet serbest kaldılar...Ama düşündüklerini
yazmaktan öte bir suçları olmayan ama eleş-

tiriye dayanamayan bir anlayışın "terörist"
damgası vurup hapislere attığı ve halen ora-
larda tutuklu tutulan özgürlükten yoksun
onca gazetecinin yanı sıra toplumun istediği
özgürlüklerin özleminin çekildiği bir ülkede
bu özlemin oyları ile 20 yıldır bulundukları
iktidara gelenlerin hızlı tren hayalininde
içinde olduğu bir çok vaadi yerine geldi mi
bilmem ama yapılanları da inkar etmemek
lazım.Özellikle bu iktidarın ilk yıllarındaki
heyecanı başta özgürlükler olmak üzere bir

çok konuda umut yaratmıştı ve bu yönde ol-
duğu gibi başta bölünmüş yollar olmak üzere
birçok konuda yol alınan ülkemde hızlı tren
projesi gibi bir çok projede ya gerçekleşmedi
ya da yarım kaldı..Bu yarımların başında
gelen İnsan hakları, demokrasi, basın özgür-
lüğü ve gerçek anlamda çok özlenen demok-

rasi oldu.Belediye başkanlığı dönemini de ka-
tarsak başkanlığı 30 yıldan fazladır süren ve
bu gidişle yani muhalefetin, stk'ların darma-
dağın oluşundan, aydın denenlerin sus/pus ol-
duğu bir süreçte her an ilan edilebileceği ileri
sürülen bir seçimde biri sağ ve muhafazakar
partinin kendisine göz kırpması ile bir dönem
daha başkanlığı devam edeceğe benzer Baş-
kan Erdoğan 'ın halen mücadelesini verdiğine
inandığım, toplumun ve dünyanın beklediği
bu yöndeki vaatlerin yani tam demokrasinin
gerçekleşememesi ve adı hızlı olan ama
yavaş yürüyen tren projesinin yarım kalma-
sına benzer bir anlayışın olmasının getirdiği

sıkıntılar bu ülkenin yaşadığı ana sorunların
başında gelmektedir..Çünkü, demokrasinin,
insan haklarının gercekleşmediği bir ülkede
hızlı tren projesi gibi bir çok hayal ve projede
yarım kalır.Bunun nedeni de insan morali-
dir.Ve bu moralin yarattığı psikolojik etkinin
olumsuzlukları iktidarın da içinde bulunduğu
bir çok kesimi olumsuz etkiler, iktidarları da
şaşırtıp yapacaklarını unutturur.Ve gün gelir
onca yarım kalan ve bir türlü hızlanmayan
hızlı tren projesi gibi bir çok amaç ve hayal-
ler yarım kalır.Ve bunları yarım bırakanlara
da hem demokrasi hemde o moralle sahiple-
nilen hızlı tren bir gün lazım olur.

Hızlı tren durmamalı...

PENDİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜÇÖP POŞETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2019/521063
1-İdarenin
a) Adresi :Batı Mah.23 Nisan Cad.No:11 P.K.34890 PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165851100 - 2165851435
c) Elektronik Posta Adresi :destekhizmetleri@pendik.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı :220.000 ADET ÇÖP POŞETİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Pendik İlçesi
c) Teslim tarihi :Malın/İşin teslim süresi 366 takvim günüdür. İşe başlama tarihi 

01/01/2020; işi bitirme tarihi 31/12/2020 dir. Yüklenici malzemeleri 
Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde teslim edecektir.

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer :Pendik Belediyesi Batı Mah.23 Nisan Cad. No:11 P.K. 34890 
b) Tarihi ve saati :21.11.2019 - 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri 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 alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman: 
İstekliler, ihale konusu işe ait numuneyi ihale saatinden önce Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edecek-
tir. Teslim edilen ürüne ait teslim tutanağı ihale zarfında komisyona sunulacaktır.
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 Pendik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı 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 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan
en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

ÇÖP POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1078597)

Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

Avcılar Kent Konseyi Kadın Meclisi, Avcılar'da 2 çocuğu-
nun gözleri önünde eski eşi tarafından katledilen Seda
Kurt için ‘Ölmek İstemiyoruz’ diyerek eylem yaptı. Ey-
leme katılan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli,
"Erkek olduğumuzdan utanır hale geldik" diye konuştu

H avuz Meydanı'nda gerçek-
leştirilen basın açıklama-
sında konuşan Kent

Konseyi Kadın Meclisi Başkanı
Gülten Yarbasan, "Seda öldürüldü
çünkü kadındı. Seda öldürüldü
çünkü eşinden ayrılmıştı. Kimse bu
cinayetten kendini aklayamaz.
Kadın katillerine indirim uygula-
yanlar, haklarımıza saldıranlar Se-
da'nın cinayetine ortaktır.
Kadınlara yönelik düşmanca uygu-
lamalar ve söylemler devam ettikçe,
kadınlarımız devlet tarafından ko-
runmadıkça kadın cinayetleri
devam edecektir. Seda Kurt'u ka-
dınları korumayan, uğradığı ya da
uğrayabileceği şiddetle onları baş
başa bırakan, hatta daha önemlisi
şiddeti bizzat yaratan ve körükle-
yen sistem öldürdü" ifadelerini kul-

landı. Eylemde, “Sessiz kalma,
suça ortak olma”, “Ölmek istemi-
yoruz” sloganları atıldı. 

Topyekün mücadele edilmeli

Basın açıklamasının ardından açık-
lamalarda bulunan Avcılar Bele-
diye Başkanı Av. Turan Hançerli,
"Bu kez Avcılar'da bir komşumuz
öldürüldü. 'Bu son olsun' dilekleri-
mizi defalarca yineledik. Ama son
bulmadı. Erkek olduğumuzdan
utanır hale geldik. Ama bu sadece
erkeklerin kadınlara karşı şiddeti
değil. Şiddetten beslenen, şiddet
kültürünü güçlendiren, savaşı kut-
sallaştıran, savaşı savunan anlayı-
şın ortaya çıkardığı birşey.
Topyekün şiddetle ve olumsuzluk-
larla mücadele etmemiz gerekiyor.
Burada da kadın, erkek güzel in-
sanlar, iyi insanlar olumsuzluklara
karşı mücadele edeceğiz. Dilerim

son olur ve bir daha böyle olumsuz
konular için bir araya gelmek zo-
runda kalmayız. Hep iyilikler güzel-
likler için bir araya geliriz" diyerek
kadın cinayetlerine tepki gösterdi. 

YAKUP TEZCAN

ERKEK OLDUGUMUZDAN
UTANIR HALE GELDIK!

Binlerce kişinin
tek umudu nakil
Beylikdüzü Belediyesi ve İstinye Üniversitesi Liv Hospital işbirliği ile 3-9 Kasım Organ
Bağışı Haftası’na dikkat çekmek amacıyla ‘Organ Bağışı ve Nakli Semineri’ düzenlendi.
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Organ nakli yapılması şu an binlerce
insanımızın tek umudu. Yerel yönetimler olarak sorumluluğumuz çok büyük” dedi

Beylikdüzü Belediye-
si’nin 3-9 Kasım Organ
Bağışı Haftası’na dikkat

çekmek amacıyla düzenlediği
‘Organ Bağışı ve Nakli Semineri’
BAKSM’de gerçekleşti. İstinye Üni-
versitesi Liv Hospital Organ Nakli
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan
Dinçkan ile Organ Nakli Koordina-
törü Ayşe Özkan’ın organ bağışı ve
nakli konusunda önemli bilgiler ak-
tardığı seminere, Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü
Belediye Meclis Üyeleri, birim mü-
dürleri, muhtarlar, sivil toplum kuru-
luşu temsilcileri ve öğrenciler büyük
ilgi gösterdi. 

Çalışmaya devam edeceğiz

Seminerde konuşma yapan Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık ise, organ nakli bağı-
şında Türkiye’de bir yetersizlik oldu-
ğunu belirterek organ bağışına dair
bilgiler paylaştı. Konuşmasında,
“Organ nakli yapılması şu an bin-
lerce insanımızın tek umudu. Bura-
daki farkındalığın artması ve
kulaktan dolma asılsız bilgilerin or-
tadan kaldırılması en önemli amacı-
mız. Doğru bilinen yanlışları
insanlarımıza anlatmamız gerekiyor.
Yerel yönetimler olarak biz bunun
sorumluluğuyla halkımızı bilinçlen-
dirmeye devam edeceğiz. Bu hem
çok önemli bir ihtiyaç hem de insani
bir görevimiz” dedi. 

8 Kasım’a kadar BAKSM’de 

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi’nde kurulan ve 8 Kasım’a

kadar bağış kabul edecek olan
Organ Bağışı Masasını hatırlatan
Başkan Çalık, “Organlarımızı bağış-
layarak kaybettiğimiz yakınlarımızın
organlarına nakil izni vererek umutla
bekleyen insanlara sağlıklı yaşamlar
hediye etmeye de vesile oluyoruz.
Organ nakline ihtiyaç duyan çocuk-
larımızın hayata yeniden sarılmasına

olanak sağlamış oluyoruz. Burada
en önemli görev bizlere düşüyor ve
bilinçlendirme, bilgilendirme ve far-
kındalık yaratma seminerlerine
devam edeceğiz. Unutmayalım her
şeyden önce bu bizim insani görevi-
miz. Hepinize sağlıklı bir ömür dili-
yorum” diyerek konuşmasını
noktaladı.  BARIŞ KIŞ

ÇiÇEK TAKDiM ETTi
Konuşmalar sonunda konuşmacılara çiçek takdiminde bulunan 
Belediye Başkanı Çalık, seminere katılan dedesinden böbrek nakliyle 
hayata tutunan 7 yaşındaki Alya ile de bir araya gelerek sohbet etti. 

Çocuklar için
ücretsiz kurs 

Büyükçekmece Belediyesi, 7 – 14 yaş ara-
sındaki çocuk gruplarına ücretsiz olarak
resim kursu hizmeti veriyor.  Büyükçekmeceli

çocukların resim yaparak hayal dünyalarını geliştirmeleri
ve kendilerini sanat alanında yetiştirmeleri amacıyla ku-
rulan resim kursları, geleceğin ressamlarını yetiştiriyor.
Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenleri
tarafından Büyükçekmece merkez, Tepecik ve Celaliye
mahallerinde kültür merkezlerinde verilen ücretsiz resim
dersleri yoğun ilgi görüyor. 

Ailenin rolü büyük

İlçedeki tüm çocukları resim kursuna davet eden Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Çocukla-
rımızın geleceği için yeni projeler üretiyoruz.
Çocuklarımızı resim teknikleri hakkında bilgilendiriyo-
ruz. Özellikle anne ve babaların burada rolü büyük. Ço-
cukları kültür ve sanata yönlendirmek ailelerin elinde.
Uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen ücretsiz resim
kursları ilçedeki çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Turan
Hançerli

Deniz
Hançerli

Mehmet
Murat
Çalık
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Brand
Week İstanbul” etkinliğinde açılış ko-

nuşmasını yaptı. İmamoğlu, Zorlu Perfor-
mans Sanatları Merkezi’nde yaklaşık 2 bin
500 katılımcıya yaptığı konuşmasında,
Brand Week İstanbul’a üçüncü kez katıldı-
ğını belirtti. Yaklaşık bir saat süren bir ko-
nuşma yapan İmamoğlu, “Geçen yıl
Beylikdüzü Belediyesi olarak kazandığımız
İnsani Gelişme Endeksi Ödülü’nü almak
için yine aranızdaydım. Şimdi ise 16 milyon
insanı temsil ederek buradayım. Çok mutlu-
yum” dedi. Türkiye ve İstanbul’un ekono-
mik anlamda sıkıntıları olduğunu dile
getiren İmamoğlu, insanların işsiz, gençlerin
umutsuz olduğunu belirtti. Pek çok yetenekli
insanın bu nedenlerle yurt dışına gittiğini
hatırlatan İmamoğlu, “Bu olumsuzlukların
en büyük nedeni demokrasiden uzaklaşıl-
masıdır. Bu sorunların çözümünün tek ça-
resi de yine demokrasidir. Çare cesur
demokrasidedir. Dünyada her ülkenin de-
mokrasi ve özgürlüklerden uzaklaştığı geçici
dönemler olmuştur. Biz de Türkiye olarak
bu sıkıntılı dönemi kısa sürede atlatacağız”
dedi.

İstanbul ilham verici oldu

Her yaştan İstanbullunun bu yıl iki kez dün-
yaya ilham kaynağı olan cesaret örneği gös-
terdiğini vurgulayan İmamoğlu, “Üstelik de
son 50 yılın en yüksek oy oranıyla ve yerel
seçimlerde tüm Türkiye tarihinin en yüksek
oy adedi ile demokrasinin yanında yer aldı-
nız. Demokrasi ve özgürlükten yana son de-
rece net bir irade ortaya koydunuz. Bu irade,
sadece İstanbul ve Türkiye için değil, tüm
dünya için değerli ve ilham verici oldu” diye
konuştu. “İstanbul sokaklarında sizler gibi
cesarete sahip şahane çocuklar var” diyen
İmamoğlu, videolarla desteklediği konuş-
masını, “Onları her gün görüyorum. Pek
çok sorunda, erişkinlerden daha cesur ve ka-
rarlılar. Bu büyük millete inancım tam. Bu
milletin cesareti sayesinde ‘Her şey çok
güzel olacak’ ruhuyla hep birlikte yolumuza
devam ediyoruz” sözleriyle sürdürdü.

Cesur bir demokrasiye ihtiyaç var 

Ülkenin ve İstanbul’un “cesur demokrasi”ye
ihtiyacı olduğunu kaydeden İmamoğlu,
“Demokrasinin ve hukukun işlemediği za-

manlarda, İinadına cesaret’e ihtiyaç vardır.
Böylesi dönemlerde cesur bir demokrasiyi
tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirmek
geleceği değiştirir. Biz, bu nedenle ‘İstan-
bul'a Yeni Bir Başlangıç’ vaat ettik” hatırlat-
masını yaptı. İmamoğu, İstanbul'a “Yeni Bir
Başlangıç”ın yeni nesil demokrasi, yeni nesil
siyaset ve yeni nesil belediyecilik anlayışı ile
hakim olacağını belirtti. 

Bu daha başlangıç

İmamoğlu, daha sonra bu kavramların açı-
lımlarını anlattı: “Önce yeni nesil yerel de-
mokrasiyi açalım. Demokrasi için sandık
şarttır ama yeterli değildir. İş başı yapar yap-
maz İstanbul'da yeni nesil yerel demokrasi
anlayışının hakim olması için çalışmalara
başladık. Bütün meclis toplantılarını İstan-
bul tarihinde ilk kez online yayınlamaya baş-
ladık. Sonuçta ne oldu biliyorsunuz. Dünya
tarihinde ilk kez, bir belediye meclisinin canlı
yayınını 4 milyona yakın kişi izliyor. Bu
kadar ilgi ulusal parlamentoların yayınla-
rında bile yok. Örneğin bir bürokratik süreç
olan ‘5 yıllık Stratejik Plan Hazırlıkları’nı
Ekim başından itibaren 16 milyon İstanbul-
lunun katılımına açtık. Henüz bir ay olma-
dan 200 bin İstanbullu, anketlerimize veya
çalıştaylarımıza katılarak görüş bildirdi. 20
bin kişi, şehrin çeşitli noktalarında kurduğu-
muz stantlarda post-itler ve anketlerle görüş
bildirdi. Bunlar sadece bir başlangıç.”

Tek bir renk olmayacak

İstanbul'un her anlamda renkli bir şehir ola-
cağını da vurgulayan İmamoğlu, “Yeni nesil
siyaset anlayışı derken, öncelikle ve özellikle
hukukun üstünlüğü anlayışını kast ediyo-
rum. Kanunları, kendi amaçları uğruna eğip
büken, kendisi için iyi olanı, herkese dayatan
bir yönetici olmamayı, kamu karşısında va-
tandaşın güçsüz ve korumasız kalmasından
yararlanmamayı, korkudan değil, sevgiden
yana olmayı, kucaklayarak ve birleştirerek
hizmet etmeyi anlatmak istiyorum. Bu şeh-
rin Sirkeci Garı’nı ya da işte Haydarpaşa
Garı’nı, eski bir İBB çalışanına değil de 16
milyona vermekten bahsediyorum aslında.
Söylediğim şey, tam da bu. Bu, toplumsal
moral için gerekli. Bu şehri biz yönetiyoruz.
Birkaç kişinin değil. Yakınlarını korumak
değil. Hukukun üstünlüğünden bahsediyo-
rum. Ne kadar icatlar çıkarmaya çalışılırsa,
çalışılırsın. İstanbul kararını verdi: Boğaziçi
İstanbul’undur. ‘Şu bakanlığa bağlı, şu ku-

rula bağlı yok’. İstanbul karar verir. Bu şehri
yönetenler, bundan böyle bu şehrin her bir
ferdini ayrı bir renk, ayrı bir zenginlik olarak
kabul edecekler. Bu şehir, sadece tek bir ren-
gin tonlarından oluşmayacak. İstanbul bin-
lerce rengin, barış ve huzur içinde yaşadığı
bir şehir olacak. Bu şehirde kimse kendisini
azınlık hissetmeyecek. Hep birlikte çoğunlu-
ğun yönetme, azınlığın var olma hakkına
saygı duyan bir siyaset ve yönetim anlayışı
inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Demokrasi olmadan 
mutluluk olmaz

Toplumun mutluluğu için demokrasinin ve
karşılıklı anlayışın şart olduğunu da anlatan
İmamoğlu, “İstanbul'da yeni nesil belediye-
cilik anlayışı hakim olacak. Bu aziz şehirde
kente özen gösteren, insana saygı duyan bir
belediyecilik anlayışı artık iktidarda. İstanbul
artık kendi kararlarını kendi vermek istiyor.
Bu şehirde ‘Ben yaptım oldu’ anlayışı kesin-
likle son bulacak. Ne kadar yeni icatlar çıka-
rılmaya çalışılırsa çalışılsın, İstanbul kararını
verdi. Bu şehrin nimetlerini ganimet sanan-
lardan asla olmayacağız! Dikkat ederseniz
sizlere fiziki projelerden, binalardan, yapılar-
dan bahsetmiyorum. Sizlere çok iyi bildiği-
niz bir şeyden, zihniyet değişiminden söz
ediyorum. Mühendislik projeleri kolaydır.
Bina inşa etmek kolaydır. Yollar, alt yapılar,
köprüler, hava alanları inşa etmek kolaydır.
Ama demokrasi inşa etmek o kadar kolay
değildir. Dünya tarihinde, demokrasi ve öz-
gürlük inşa etmeden refaha ve mutluluğa
erişmiş tek bir ülke bile yoktur. Hiçbir millet
demokrasi ve özgürlükleri inşa etmeden orta
gelir tuzağını aşamaz. O yüzden bizim mil-
let olarak cesur bir demokrasiye ve yerel bir
demokratik modele ihtiyacımız var. O yüz-
den çılgın gayrı insani projelere değil, insan-
larımızın özgürlüğüne, mutluluğuna,
refahına ve huzuruna odaklanıyorum.” şek-
linde konuştu.

Temel atmama törenine davet 

“Size çok duymadığınız bir duyuru yapa-
yım” diyen İmamoğlu, “Yarın bir törenimize
davet etmek istiyorum. ‘Temel atmama töre-
nine’ davet ediyorum sizi. Şaka değil! Yarın
‘temel atmama törenim’ olacak gerçekten.
Göreve geldiğimizde, bizim önümüze geti-
rilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış, teklifler
alınmış… Silahtarağa’da Eyüpsultan sınır-
ları içinde, Haliç’in o güzel doğasını bütün-

leyen, 130 bin metrekarelik alanı kapsayan,
70 bin metrekareye yakın kısmı orman olan
bir arazide, bir arıtma tesisi… Maliyeti, 1
milyon 100 bin liranın üzerinde. Arazi değe-
riyle beraber, 1,5 milyarı aşan bir proje. Eko-
nomik sıkıntı vesaire bir kenara;
‘Durdurduk’. Çok projeyi böyle durdurduk
aslında. Çok projeye araştırma yapıyoruz.
Buna da yaptık. Böyle bir arıtma tesisine
gerek yok. Ne yazık ki yok! 1,5 milyar! Ben,
bu şehrin insanına bunu anlatmak zorunda-
yım. Bu bir ders olmalı. Temele, idamday-
ken, ‘Son dileğin ne’ diye sormuşlar; ‘Ha bu
bana ders olsun’ demiş. Şehrimizi bu du-
ruma getiremeyiz” dedi.

Geçmişimize sahip çıkıyoruz

29 Ekim’deki Cumhuriyet Bayramı kutla-
malarına da değinen İmamoğlu, “29 Ekim’i
doya doya, hissederek yaşamak, bu ülkenin
en büyük milli bayramını coşa coşa yaşa-
mak asla bir imrenti ya da bir özenti değil-
dir. Onun altını çizeyim. Bayramı yaşamak
milletine, güzel Cumhuriyet’ine değer ver-
mek, varlığının teminatı olan o kuruluş de-
ğerlerine sahip çıkmasıdır, Atası’na sahip
çıkmasıdır, geçmişine sahip çıkmasıdır” diye
konuştu. İmamoğlu, İstanbul için vizyo-
nunu; “İstanbul adil bir kent olacak, yaratıcı
bir kent olacak, yeşil bir kent olacak” sözle-
riyle özetledi. İBB’nin israfa son veren bir
anlayışla yönetilmeye başlandığını vurgula-
yan İmamoğlu, 31 Mart ve 23 Haziran sü-
reçlerinden sonra yaptıkları önemli icraatları
sıraladı. İmamoğlu, yaptıkları hizmetlerin
video görüntülerini seyircilerle paylaştı.
“İBB’de liyakat esasına dayalı son derece
profesyonel bir A takımı kurduk” diyen İma-
moğlu, “Hiçbirisi benim oğlum, kızım, da-
madım, yakınım değil. Sizler gibi uzun yıllar
önemli kurumlarda başarılara imza atmış
olan bu ekip, İstanbul’da sürdürülebilir kal-
kınma için de hazırlıklar yapıyor. Bu kad-
royla; yabancı yatırımları kolaylaştırmak için
İstanbul Yatırım ve Tanıtım Ajansını kuru-
yoruz. Benzer şekilde, güvenilir veri sağla-
mak için ‘İstanbul İstatistik Ofisini’ hayata
geçiriyoruz. Şehrimizin bir yazılım merkezi
olması ve bu alanda gelecekte 50 bin kişilik
bir istihdamın yaratılması için çalışıyoruz.
Bu amaçla, ‘Küresel İstanbul Akademisi ve
İstanbul Kent Enstitüleri’ gibi kurumlar ku-
ruyoruz. Şehrimizi ileri teknolojinin ve yara-
tıcı endüstrilerin merkezi haline getireceğiz”
şeklinde konuştu. 

İBB Başkanı İmamoğlu, “Brand Week 
İstanbul”un açılış konuşmasını yaptı. Yakın 

zamanda Kemerburgaz Kent Ormanı’nın 
1,6 milyon metrekarelik kısmını halkın

kullanımına açtıklarını belirten 
İmamoğlu, Hacıosman Korusu’nu da

aynı şekilde hizmete açacaklarını 
belirterek, "Maslak’ı geçince, yolun sağ

tarafında, binaların arasında 
1 milyon 100 bin metrekare 

park var. 19 Mayıs’ta 
size orayı açacağım; 

şaşacaksınız" dedi
MUSTAFA DOLU

ISTANBULLU
SASIRACAK

Ulaşım yatırımları
için yola çıktık 

İmamoğlu, yakın dönemde yapacakları icraat-
ları şöyle sıraladı: “Kentin merkezindeki en
büyük ‘monoblok’ yapı olan otogarı bir inovasyon
merkezine ve ‘start-up hub’ına çevireceğiz. bu
alanları yeni teknoloji şirketlerine, yazılım, tasa-
rım ve eğitim şirketlerine hazırlıyoruz. Çevre yatı-
rımları, temiz enerji, kentsel atıkların dönüşümü
ile ilgili yatırımlarda İstanbul öncü kentlerden biri
olacak. Küresel ısınma sorununu dikkate alan gi-
rişimcileri ve şirketleri destekliyoruz. Şehrimizin
yakın civarında entegre tarımsal üretim yatırım-
larını planlıyoruz. başta metro olmak üzere, ula-
şım yatırımları için yola çıktık. İstanbul’da
metroyu 2024 yılına kadar 630 kilometreye çı-
karmak istiyoruz. Yap-İşlet-Devret dahil çeşitli
modelleri tartışıyoruz. Kemerburgaz Kent orma-
nı’ndaki 5,5 milyon metrekare yeşil alan bizden
uzak tutuldu. biz, kent ormanı olarak hayatımıza
kattık 1,6 milyon metrekarelik kısmını. Kalanını
da seneye katacağız. 6 senedir orman bakanlığı
tahsis etmiş, yapılmıyor. ‘İmara değil, insanlara
açacağız’ deyince hemen ‘biz yaptık, biz yaptık!’
tamam, tamam; biz yaptık, tamam! bir şey değil;
kızmayın! ama niye açmadınız? başka bir hesap
mı vardı? niye açmadınız? 2 ayda toparladık,
açtık. Gidin bakın; cıvıl cıvıl. büyükdere Caddesi
üzerinde, hemen maslak’ı geçince, yolun sağ ta-
rafında, binaların arasında 1 milyon 100 bin met-
rekare park var. 19 mayıs’ta size orayı
açacağım; şaşacaksınız; ‘Ya bu vardı da biz bunu
niye kullanmadık’ diye-
ceksiniz. Kurbağa-
lıdere’deki
sorunu da
yaza çö-
züyoruz.
aya-
mama
De-
re-
si’nin
çevre-
siyle 
ilgili 
sorunları 
çözüyoruz.”

İmamoğlu 
hayalini anlattı

İstanbul’u şeffaflığa, halka hesap verme pren-
sibine, vicdana ve adalete dayalı bir yönetim an-
layışıyla ayağa kaldıracaklarını vurgulayan
İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:
“bizden sizlerin sesine her zaman kulak veren,
kadına, çocuğa ve dezavantajlı gruplara pozitif
ayrımcılık yapan bir anlayış göreceksiniz. Hep
birlikte yürünebilen, koşulabilen, nefes alınabi-
len, bisikletle gezilebilen, spor yapılabilen, mo-
dern, çevre dostu, engelli dostu bir İstanbul
yaratacağız. 16 milyonluk bu kent, 450 milyar
dolarlık bu ekonomi, pek çok alanda global ba-
şarılar inşa edebilir. spordan sanata, teknoloji-
den inovasyona, markalardan turizme kadar
birlikte global şampiyonlar, lider kurumlar yara-
tabiliriz. İşte benim hayalimdeki İstanbul, ener-
jisi yüksek, gençliği olan bir şehir. barış ve
demokrasiyle kenetlenmiş, bir arada yaşama
sevinci ve huzuruna kavuşmuş bir İstanbul.
bunu hep birlikte başaracağız. Çünkü başarmak
zorundayız. bu yolda tüm katkı ve önerilerinize
kapımız her zaman açık olacak.”

Bağcılar eğitimden geçti
BağcılarBelediyesi,
vatandaşa daha iyi hiz-
met verebilmek ama-

cıyla Zabıta Müdürlüğü personeli
hizmet içi eğitimlerine bir yenisini
daha ekledi. Bu kapsamda Bağcı-
lar Belediyesi İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü tarafından 8
Ekim – 1 Kasım 2019 tarihleri
arasında seminer düzenlendi.
Meclis Salonu’nda gerçekleşen
programa 2 grup halinde 130 za-
bıta personeli katıldı.  Zabıta per-
sonelinin çalışma alanlarındaki iş
stresinden kaynaklanan öfke
kontrolü, iletişim becerilerini ge-
liştirme ve psikolojik destek
amaçlı yapılan seminerde ala-
nında uzman eğitmenler sunum
yaptı. Yoğun katılımın yaşandığı

seminerde çalışanlara; zabıta yö-
netmeliği, tebligat kanunu, iş yeri
mevzuatı, kabahatler kanunu, be-
lediye kanunu, büyükşehir bele-
diye kanunu, 1608 sayılı kanunu,
rapor ve tutanak hazırlama, çevre
kanunu, imar kanunu, gecekondu
kanunu, tüketici kanunu, 2908 sa-
yılı trafik mevzuatı konuları yanı
sıra stres ve öfke yönetimi eğitim-
leri verildi. Uygulanacak usul ve
esaslarla ilgili kuralları anlatan
uzmanlar, kendilerine yönlendiri-
len sorulara da cevap verdi.

Başarılar gelecek

Özellikle zabıta personeline öfke
kontrolünün nasıl olması gerek-
tiği anlatıldı. Stres ve öfke oluşu-
munun sebeplerinin neler olduğu

ve ortaya çıkan sonucun olumlu
olumsuz yönleri değerlendirildi.
Öfke ve stresin hayatın bir parçası
olduğu ancak bununla baş etme-
nin mutlaka öğrenilmesi gerektiği
belirtildi. Hizmet içi eğitimi
önemsediklerini belirten Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağı-

rıcı da “Görevini en iyi şekilde
yapan zabıta ekibimiz eğitimle
birlikte vatandaşlarımızla arasın-
daki bağı güçlendirecek. Zabıta
Müdürlüğü personelimize eğitim-
lerimiz önümüzdeki günlerde
farklı başlıklarla devam edecek”
dedi. TAYLAN DAŞDÖĞEN

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde Zabıta Müdürlüğü’nde görevli 130
zabıta personeline görev alanıyla ilgili birçok mevzuatı içeren hizmet içi eğitim verildi

Beylikdü-
zü’nde
ikamet

eden 14-40 yaş ara-
sındaki vatandaşların
katılabileceği ‘Aka-
demi Tiyatro ve Do-
ğaçlama Tiyatro’
eğitimleri için başvu-
rular 24 Kasım’a
kadar online olarak
veya Beylikdüzü Kül-
tür ve Sanat Merkezi
(BAKSM) Öğrenci
İşleri’nden yapılabile-
cek. Kültür İşleri Mü-
dürlüğü bünyesinde
kurduğu Müzik Akademisi ile ilçenin
müzik alanında yetenekli gençlerine pro-
fesyonel eğitim veren ve 1,5 sene gibi kısa
bir sürede Beylikdüzü’ne Beylikdüzü
Gençlik Senfoni Orkestrası’nı kazandıran
Beylikdüzü Belediyesi, şimdi de tiyatro
sahnesinde oyuncu olarak yer almak iste-
yen yetenekli oyuncu adaylarını arıyor.
Tiyatro ve doğaçlama tiyatro branşla-
rında ücretsiz akademik eğitimin verile-
ceği Akademi Tiyatro ve Doğaçlama

Tiyatro’ya tiyatro eğitimi alarak başarılı
bir oyuncu olma hayalini hayata geçir-
mek isteyen ve Beylikdüzü’nde ikamet
eden 14-40 yaş arasındaki vatandaşlar
başvuru yapabilecek. 24 Kasım’a kadar
sürecek başvuruların tamamlanmasının
ardından 25 Kasım’da performansa da-
yalı olarak yapılacak sınavla Akademi 
Tiyatro ve Doğaçlama Tiyatro’da
ücretsiz eğitim alacak oyuncu adayları
belirlenecek. SAVAŞ ATAK

Beylikdüzü oyuncu arıyor

İmamoğlu, İstanbul’da
griliklere değil yeşile
kıymet veren bir
anlayışla hizmet
edeceklerini
ifade etti.



EKONOMİ
PERŞEMBE 7 KASIM 2019

BAŞAKŞEHİR GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/563935
1-İdarenin
a) Adresi :Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL Başakşehir 

BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124440669 - 2126694704
c) Elektronik Posta Adresi :parkvebahceler.ihale@basaksehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :287 Kalem İnşaat, Elektrik, Ahşap ve Hırdavat Malzemesi Alınması.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Park ve Bahçeler Müdürlüğü Depolarına Teslimat Gerçekleştirilecektir.
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalanması itibariyle işe başlanacak olup iş her durumda 31.12.2019 

tarihinde bitirilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :29.11.2019 - 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri 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 alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart
forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olma-
mak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A) İSTENİLEN NUMUNELER;
YOL ÇİZGİ BOYASI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1(bir) teneke numune teslim edecektir.)
AHŞAP KORUYUCU SON KAT BOYA (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun kendi belirleyeceği miktarda 1(bir) teneke numune 
teslim edecektir.)
LOKMA ANAHTAR TAKIMI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) takım numune teslim edecektir.)
PLEKSİ LEVHA ŞEFFAF (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) plaka numune teslim edecektir.)
PLEKSİ LEVHA BEYAZ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) plaka numune teslim edecektir.)
MANGAL (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
ÇİM AYIRACI  (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) rulo numune teslim edecektir.)
2 ZAMANLI MOTOR YAĞI  (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) paket numune teslim edecektir.)
GÜBRELEME MAKİNASI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
MİSİNA (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
ÇÖP POŞETİ BASKILI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) paket numune teslim edecektir.)
BUDAMA TESTERESİ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
BUDAMA MAKASI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
ÇİM BİÇME MAKASI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
YAKIT BİDONU 20lt (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
PİKNİK MASASI METAL İSKELET TAKIMI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) takım numune teslim edecektir.)
BANK AYAK TAKIMI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) takım numune teslim edecektir.)
EKLENEBİLİR İPLED (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
SPOT LED ARMATÜR BEYAZ 18 (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
WALLWASHER AMBER 18 (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
DMX DECODER (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
MODÜL LED (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
UFO LED ARMATÜR  (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
GÜÇ KAYNAĞI 24V (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
AYDINLATMA DİREĞİ 6+8MT (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
PLYWOOD (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) boy numune teslim edecektir.)
OSB 15mm (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) plaka numune teslim edecektir.)
SU KONTRASI 18mm (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) plaka numune teslim edecektir.)
EMPRENYELİ KERESTE 4X9X400 (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
KERESTE 4X14X300 (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
B) NUMUNE KABUL ŞARTLARI;
1. Numuneler; üzerinde İhale Kayıt Numarası, istekli firma adı, malzeme sıra numarası ile malzeme cinsi/adı yazılı olacak etiketler
ile yukarıda belirtilen şartlarda ve ihale saatine kadar hazır bir şekilde sunulacaktır. Bu şekilde sunulmayan numuneler, Numune
Teslim Alma Yetkilisi tarafından teslim alınmayacaktır. Ayrıca, istekliler tarafından sunulan numunelerin tamamı ihale saatine kadar
teslim alanına getirilmek zorundadır. İhale saatinden sonra malzeme girişine izin verilmeyecektir. Numuneler Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü - Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Atatürk Bulvarı Boğazköy Deposuna Teslim Edilecektir.
2. İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, ölçüm noktalarına taşınması ve buradan idarenin belirlediği istif alanına gö-
türülmesi işleri istekli firmalara aittir. Numuneler idare tarafından teslim alınana kadar meydana gelecek kırılma, çizilme ve benzeri
diğer hasarlar ile yaşanacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.
3. İdaremizin Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından, daha sonradan yaşanması muhtemel karışıklıkların önüne geçilmesi ama-
cıyla, getirilen malzemeler detaylı bir şekilde fotoğraflanarak tutanağa eklenecektir. Tutanaklar ve fotoğraflar istekli firma yetkilisi ile
Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından imzalanarak numuneler teslim alınacaktır. Tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir.
4. Numuneler; Teknik Şartnamesine uygun olup olmadığı hususunda İhale Komisyonu tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutula-
caktır. Ölçülmesi mümkün olmayan veya teknik özelliklerin tamamı orjinal etiketinde bulunmayan malzemelere ait katolog, broşür,
kullanma kılavuzu vb dokümanlar numunelerle birlikte sunulacaktır. İstekliler; bu incelemeler sırasında oluşacak olumsuzluklardan
kaynaklı bir hak talebinde bulunmayacaklardır. (Numunelerde kırılma, çizilme ve benzeri tüm hasarlar ile meydana gelebilecek
diğer tüm olumsuzluklar).
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.İnşaat, Elektrik ve Hırdavat malzeme alımları birlikte 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 Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme im-
zalanacaktır.
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 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İNŞAAT, ELEKTRİK VE HIRDAVAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1078540)

6
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Lale Karabıyık, İstihdamda
Kadın Raporu hazırladı. Ra-

porda, ‘'Ekonomik krizin etkisi ile kadın iş-
sizliği ve işsizlik sigortasına başvuran
kadın sayısı arttı. Çalışma hayatında yer
alan kadınlar, erkeklere göre daha az ka-
zanıyor'' denildi Raporda,  “Ekim ayında
açıklanan TUİK verilerine göre kadınların
istihdama katılım oranı yüzde 29,3 seviye-
sinde gerçekleşti. 20 milyondan fazla

kadın çalışma hayatının dışında bulunu-
yor. Bu oran AB üyesi ülke ortalamala-
rında yüzde 45,9, OECD ülkelerinde ise
yüzde 44,4 oldu. Tarım dışı işsizlik oran-
ları da en çok kadınları etkiliyor. Kadın-
larda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 20,
erkeklerde ise yüzde 13,2 oldu” görüşüne
yer verildi. 

Ücret eşitsizliği var

Raporun devamında ücret eşitsizliğine

dikkat çekilerek, “Haftalık 45 saatten fazla
çalışan kadın işçi sayısı yıllar içinde ciddi
bir artış göstererek 2018 yılı sonunda 3
milyona ulaştı. Çalışma hayatında yer
alan kadınlar, toplumsal roller nedeniyle
evde çifte mesai yapıyor. Kadınlar erkek-
lere göre daha az kazanıyor, ücret eşitsiz-
liği devam ediyor. Uluslararası Çalışma
Örgütü tarafından yapılan araştırmaya
göre Türkiye'de cinsiyete dayalı gelir eşit-
sizliği oranı yüzde 12 oldu” denildi. 

10 kadından 3’ü
istihdam ediliyor

LOKMACILAR BIRER 
BIRER KAPANIYOR!
Bir zamanlar önünde kuyruklar oluşan yeni nesil lokma tatlısı furyası bitti.
İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Odası yetkilerinin verdiği bilgilere göre şu
an İstanbul'da açılan üç lokmacıdan biri kapandı. İstanbul Şekerciler ve
Pastacılar Odası'na kayıtlı 1.100 dükkan bulunuyor. Dükkanını devredenler
25 bin TL’ye satın aldıkları tezgâhlarını 10 bin TL’ye bırakıyor

İ stanbul’da son dönemde her köşe
başında görmeye alıştığımız yeni
nesil lokmacılar, teker teker kepenk-

leri indirmeye başladı. Sözcü'den Sibel
Gülersöyler'in haberine göre İstanbul
Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası’na
kayıtlı bin 100 dükkan bulunuyor. Oda-
dan verilen bilgilere göre İstanbul’da
açılan üç lokmacıdan biri kapandı. İşi
yapanlar bir lokmacı dükkanı açmanın
maliyetinin 100 bin TL’ye kadar çıktığını
söylüyor. Bir lokma tezgahının maliyeti
25 bin TL’yi buluyor. Dükkanını kapa-
tanlar tezgahlarını 10 bin TL’ye satıyor.

Gazetecilik mezunu lokmacı

Gazetecilik mezunu bir lokmacı, artık
capslere konu olduklarını, skeçlerinin
bile yapıldığını belirterek, “Piyasa ken-
dini çok hızlı tüketti. Çiğ köfteciye dön-
dük, patır patır açılıp kapanıyoruz.
Sektör bir balondu ve patladı” diyor. İs-
tanbul’un işlek caddelerinde açılan lok-
macıların önlerinde biriken
kuyruklardan eser kalmadı. Peki, ne
oldu da yıllardır modası geçmeyen kla-
sik lokma modernleşmeye başladığı
anda vatandaşlar tarafından kabul edil-
medi. Sizler için bu sorunun cevabını
araştırdık.

Maliyeti 100 bin lira

Öncelikle bir lokmacı dükkanı açmak, iç
dekorasyonu ve malzemeleri ile birlikte
yaklaşık 100 bin liraya mal ediliyor.
Günde ortalama 80-100 kişinin geldiği
bir dükkanda, porsiyon başı 15 liradan

günde ortalama 1200-1500 Türk lirası
kazanç elde ediliyor. Özellikle gençler
arasında oldukça moda olan yeni nesil
lokma, orta yaş ve yaşlılar tarafından
tercih edilmiyor. Beşiktaş, Kadıköy, Ye-
şilköy başta olmak üzere pek çok yerde
süslü tabelalar ve ışıklandırmalar ile kar-
şımıza çıkıyor. Lokmacılar genel olarak
saat 12’de açılıyor ve çoğunda ortalama
6-7 personel çalışıyor. Sade bir lokma-
nın fiyatı 8 TL’den başlarken bu rakam
içindeki karışım ve üzerine dökülen sosa
göre 25 TL’ye kadar çıkabiliyor.

3 dükkandan 2’si kapandı

Konu ile ilgili görüştüğümüz İstanbul
Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Oda-
sı’ndan bir yetkili, geçen yıla göre pasta
ve şekerli dükkan sayısında artış yaşan-
dığını belirterek, şu anda İstanbul’da bin
100 adet kayıtlı dükkan olduğunu söy-
ledi. 2019 yılının ilk yarısından itibaren
dükkanların sayısında düşüş yaşadığını
anlatan yetkili lokma satan üç dükkan-
dan birinin kapandığını söyledi. İstanbul
İkitelli’de lokma tezgahı üreten Hasan
Bıkmaz isimli üretici  haftalardır tek bir
sipariş dahi alamadıklarını söyledi. Bık-
maz, “Nisan, mayıs aylarında siparişlere
yetişemiyorduk. Esnaf arkadaşlara 1 ay
sonrasına randevu veriyorduk. Şimdi
kimse lokma tezgahı yaptırmıyor aksine
insanlar bu tezgahlarını bir an önce
elden çıkarmaya çalışıyor. Bir lokma tez-
gahı 25 bin TL’den başlıyor. İkinci eli ise
10 binlere kadar düşüyor” ifadelerini
kullandı.

1 KİLOMETREDE 7 LOKMACI
Lokmacıların peşpeşe açıldığı Avcı-
lar’ın işlek caddelerinden Reşitpaşa
Caddesi’nde 1 kilometrelik alan içe-
risinde tam 7 adet lokmacı bulunu-
yor. Lokmacılardan 2 tanesi iflas
ederken, 2 tanesi de üzerine devren
satılık ilanı astı. Kalan son lokmacı-
lar ise, var olma mücadelesi veriyor.
Avcılar’ın işlek bir noktasında lok-
macılık yapan gazetecilik mezunu
Ali K., lokmanın modasının geçti-
ğini belirterek, “Türkiye’de ne moda

ise ona saldırma eğilimi var, herkes
pastadan en büyük payı almak isti-
yor. Biz 8 ay önce açıldık. Avcılar’da
ilk açılan ve tutunmayı başaran
biziz. İflas eden dükkanlar menüle-
rini çok kısır tuttu. Beşiktaş, Kadı-
köy gibi tutunacaklarını düşündüler.
Bizden sonra 6 lokmacı daha açıldı.
Bizim tutunmamızın sebebinin,
cheesecake, pancake, waffle gibi eks-
tra ürünleri de satmamız olduğunu
düşünüyorum” diye konuştu.

MALZEMEYİ ÇOK BOZDULAR
Lokmacıların giderek kalitesini dü-
şürdüklerinden dert yanan Ali K.,
“Malzemeyi çok bozdular, biz çiko-
latayı Belçika’dan tedarik ediyoruz.
Lokmacıların boyutları da giderek
küçüldü vatandaşlar bunları fark
ediyor ve uzaklaşıyor. Önümüzdeki
yaz ayına ben İstanbul’da lokmacı-
ların bir elin parmak sayısını geç-
meyeceğini düşünüyorum” dedi.
Ali K., lokmacılığın artık capslere
konu olduğunu, skeçlerinin bile ya-
pıldığını belirterek, “Piyasa kendini
çok hızlı tüketti. Çiğ köfteciye dön-
dük, patır patır açılıp kapanıyoruz.
Sektör bir balondu ve patladı” dedi.
Avcılar’da bulunan ve daha önce
çiğ köfteci, dönerci, dürümcü olarak
10 kez devreden dükkanın işletme-
cisi şansını bu kez de lokmacıdan

yana denemiş. Ancak Mayıs ayında
açılan lokmacı 11. kez devrediyor.
Görüştüğümüz ve adını vermek is-
temeyen işletmeci, “Dükkanı dev-
retmek istiyorum, bana 100 bine
mal olmuştu ancak içindeki malze-
meler ile 65 bine devrediyorum. 25
bini sadece lokma tezgahı sayıyo-
rum. Yeni alıcı dükkanı dönerci ola-
rak kullanacak” dedi.

Lokmacılar, “Bu sektör bir balondu patladı. Maalesef şaşırmadık” diye konuştu.

Lale
Karabıyık
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Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Ankara
Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi 70'inci yıl
törenlerinde konuştu.
Erdoğan, “İlk defa
açıklıyorum, Biz de
Bağdadi’nin hanımını
yakaladık” dedi.
Bağdadi'nin ablası da
Suriye'nin kuzeyinde
Türkiye'nin yaptığı 
operasyonla gözaltına
alınmıştı

Tanal, levrek derdinde
millet geçim derdinde

B ugün Gazete Damga'yı eline aldığınızda
üçüncü sayfanın manşetinde Fatih'te yaşanan
bir drama tanıklık edeceksiniz. 4 kardeş aynı

evde yaşıyorlar. 4 kardeşten birisi müzik öğretmeni,
birisi sara hastası, birisi kuryelik yapıyor ve bir diğeri
de çalışamayacak kadar hasta. İstanbul'da ay sonunu
getirmek telaşında olan milyonlarca insandan biri
olan bu 4 kardeş nihayetinde; ay sonunu getireme-
meye, geçinememeye başlıyorlar...

Borçlar büyüyor, maaşa haciz geliyor, faturalar bi-
rikiyor; ve nihayetinde insanlar “geçim telaşından”
kurtulmak adına ölmeyi tercih edecek kadar gözlerini
karartıyorlar...

Fatih'teki 4 kardeşten geriye kalansa kah Dam-
ga'da kah diğer gazetelerde okuduğunuz haberler ola-
cak ve bu 4 kardeşin dramı diğer tüm acınası
hadiseler gibi unutulup gidecek... Amaaaa! Biz ne
kadar unutmak istersek isteyelim; Türkiye'de insanlar
geçinememek noktasında bir hayli dertli!

Üniversite mezunu işsizlerin sayısı milyonları aşı-
yor. İşten çıkarılan insan sayısındaki artışı ise hatır-
latmaya bile gerek yok. En basiti şöyle bir kendi
çevrenize kendi mahallenize kendi komşularınıza
bakın. Şayet; sırça köşklerde veya fildişi kulelerinde
konaklamıyorsanız; Türkiye'deki maddi cinnetin gel-
diği boyutları oldukça sağlıklı bir şekilde değerlendi-
rebilirsiniz.

İnsanlara sorun; borcunuz var mı diye? Muhtemel
bu soruya 10 kişiden en iyi ihtimal 2'si, bir ihtimal
ise 1'i yok diyecektir. İnsanlar; sade ve tekdüze bir
hayat yaşamak isterken artan pahalılık, ellerine
geçen paranın değer kaybetmesi sebebiyle olmadık
durumlara sürüklenebiliyorlar. Henüz bu sabah
elimde telefon sosyal medyada gezerken Avcılar Mar-
mara Caddesi'nde esnaflık yapan Mustafa Açıkgöz'ün
bir Facebook gönderisine rastladım. Cadde üzerinde
boşalan dükkanlardan birinin fotoğrafını çekerek
şöyle yazmış;

“1 aydır evimden işe gidene kadar kapanan dük-
kan sayısı 22... Sadece benim gördüğüm bildiğim bu.
Yazık çok yazık. Devlet, siyasetçiler artık devlet bü-
yükleri kavga etmeyi bıraksınlar vatandaşına yar-
dımcı nasıl olabilirim onu düşünsünler onu bulsunlar
artık insanlar maddi deprem geçiriyor inanılmaz de-
recede saygılar...”

Bu gönderiyi gördükten hemen sonra Fatih'te geçi-
nemedikleri için yaşamlarını yitiren 4 kardeşin dra-
mına tanıklık ettim. Şöyle bir üzüldüm, şöyle bir
dertlendim, Orhan Veli misali alıp da başımı uzak-
lara gidesim geldi ama heyhat...

Bütün bu manzarasızlık karşısında öfkelenip, bir
şey söylemek yerine; sefayı tercih edenleri görünce de
isyanımın yönü değişti. Seni ne mi kızdırdı diyeceksi-
niz; tabii ki Mahmut Tanal...

Mahmut Bey, 31 Ekim 2019 tarihinde Twitter he-
sabından bir tweet atmış ve meclis lokantasındaki ba-
lığın fiyatının pahalılığından dem vurmuştu. Hiçbir
noktasına virgülüne dokunmadan kendisinin attığı o
tweeti şuraya iliştireyim. Bakın ne diyor;

“Kızılay’ın göbeğinde balık restoranında deniz lev-
reğinin porsiyonu 37.5 TL. Yanında ayrıca salatası,
ekmeği vs. veriliyor. TBMM Üyeler Lokantası’nda ise
deniz levreği porsiyonu 48 TL. Salataya, ekmeğe
ayrı ücret alınıyor. Demek ki 'Meclis’te her şey ucuz'
değilmiş...”

Mahmut Tanal'ın attığı bu tweeti okur okumaz yü-
zünüzde beliren ifadeyi çok iyi anlayabiliyorum. Eh
be Mahmut Bey, meclis lokantasında bir levreye 48
lira vermek zorunda oluşunuz, meclis lokantasının
çok da “ucuz” olmayışı ne yalan söyleyeyim yüreğimi
parçaladı!

Atanamadığı için intihar eden gencecik öğretmen
adaylarından, işsizlik sebebiyle geçinememek sebe-
biyle hayatına son veren insanlardan, Fatih'teki 4
kardeşten ve daha nice parasızlık münasebetiyle ya-
şamlarını noktalamak zorunda kalan insanlardan
özür dileyerek bir teklifte bulunmak istiyorum...

Bence levreğin meclis lokantasındaki bu denli pa-
halılığı gerçekten üzerinde durulması gereken bir me-
sele. Yani ana muhalefet partisinin milletvekili olarak
bırakın ülkedeki işsizliği, sıkıntıları, dertleri meclis
lokantasındaki tüm yemeklerin fiyatlarını tıpkı levre-
ğin fiyatı gibi toplumun gözleri önüne serin... Serin
ki; “Yaaa bizim ki de dert mi kardeşim” diyelim.
“Bizim elektriğimiz kesilmiş, maaşımıza haciz gel-
miş, Sefiller romanı yanımızda halt etmiş falan boş-
ver. Baksana oy vererek meclise gönderdiğim vekilim
levreği pahalılıktan dolayı yiyemiyor” der; bir nebze
olsun acımızı hafifletiriz.

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beş-
tepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde
düzenlenen, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-

kültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuştu. Erdoğan
konuşmasında, “Amerika, Bağdadi kendini imha
etti. Bununla ilgili iletişim kampanyasını başlattılar.
İlk defa bugün burada açıklıyorum. Biz de hanımını
yakaladık, yaygara yapmadık. Aynı şe-
kilde kız kardeşini, eniştesini; on-
ları üstelik de Suriye
tarafında bunları yakala-
dık" dedi.

Dindar gençlik
istiyoruz

“Şimdi biz bir za-
manlar ben din-
dar bir gençlik
dedim bana
imam hatipliler
bile saldırdı”
diye konuşan
Erdoğan, “Geç-
mişimde imam
hatip var, ‘nereden
çıktı bu iş, nereden
çıktı bu tespit’ gibi
sözde köşe yazarı onlar
bile bize saldırdı. ‘Dindar bir
gençlik istiyoruz, yetiştireceğiz’
dediğim için. İnşallah dindar bir gençlik
sizin ellerinizde yetişecek. Bunu başardığımız tak-
dirde çarşıda, sokakta, pazarda o zaman tinercisini
Allah’ın izniyle görmeyiz. O zaman hırsızını Allah’ın
izniyle görmeyiz veya minimize ederiz. Alkolikleri
görmeyiz. Niye? Çünkü dindar gençlik bilecek ki
alkol haramdır. Dolayısıyla o yola tevessül etmeye-
cek. Ve bu konularda atılacak adımlarla dindar nes-
lin olduğu bir ülkede ben inanıyorum ki tüm manevi
değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve
birbirini Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır.
Menfaat için değil, makam mevki için değil. İşte
bunu siz sağlayacaksınız” ifadelerini kullandı. 

Dik durmaya mecburuz

Türkiye yeniden İslam coğrafyasının umudu haline
geldiğini dile getiren Erdoğan, “Bunda hep birlikte

verdiğimiz mücadelenin çok ciddi katkısı var. bizim
de çektiğimiz sıkıntılar var. Yedi düvel saldırıyor.
Onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte oldu-
ğumuz gibi sünepe durumuna geçiş, yanaklarımızı
çevirip hepsini de ‘tokatlayın’ diyecek miyiz? Diye-
meyiz. Onun için dik durmaya mecburuz, dikleşme-
den de yolumuza devam etmeye mecburuz. Zira biz

bir şeye inandık ve o yola da yürüyeceğiz.
Geldiğimizde biz yüzde 20 savunma

sanayinde yerli üretimini yapı-
yorduk. Ama şimdi yüzde

70 yapıyoruz. Bugün te-
rörle mücadelede ba-

şarılıysak bunun
sebebi bize dost ge-
çinenler. Bir SİHA
vermiyordu, bir
İHA Vermiyordu.
Kongreden geç-
mesi lazım diyor-
lardı. Ama şimdi
biz İHA’mızı da Sİ-
HA’mızı da yapıyo-

ruz” dedi. 

Müslüman barış
için çalışır

İslam'ın insanlığın yegane
kurtuluş reçetesi olarak varlı-

ğını sürdürdüğünü belirten Erdo-
ğan, “Çünkü İslam barış dinidir.

Müslüman barış için çalışan kişidir. İslam’ı bu hali
ile hayatımızın merkezine yerleştirmeden hiçbir
meseleyi çözemeyiz. Müslümanın en büyük özgür-
lüğü Allah’a kulluk etmesi boyun eğmesidir. Zıvana-
dan çıkmak kelimesini aramızda bilmeyen yoktur.
Allah’a boyun eğmediğimiz gün zıvanadan çıkmışız
demektir. Ülkemizde ve dünyada bu yönde bir uya-
nışın işaretlerini de gittiğimiz her yerde görüyoruz.
Birinci fitne mezhep mensubiyetinin kimi yerlerde
başlı başına bir din haline getirilmiş olmasıdır.
Bizim tek dinimiz İslamdır diğer her şey ondan
sonra gelir. Mezheplerin farklı bir yere oturulması
farklı niyetlere hizmet ettiğine inanıyorum. Sayıları
2 milyara yaklaşan İslam ümmetini bölen mezhep
ayırımını bir an önce çözmemiz gerekiyor” açıkla-
masını yaptı. 

BAĞDADİ’NİN 
HANIMINI 

YAKALADIK

Çözülmesi gereken bir diğer sorunun terör sorunu oldu-
ğunu dile getiren Erdoğan, “Terörist masumların kanını

döken kişidir. Müslüman’dan terörist olmaz. Utanmadan İs-
lami terör ifadesini kullanan batının önce aynaya bakması

lazım eğer terörist arıyorsan onlar sizde . Şu an batının bir çok
ülkesinde teröristler cirit atıyor. PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ

orada… Kimse İslami terör ifadesini kullanamaz. İslamın
adını kullanarak terör faaliyeti sürenlerin altını kazıyın

altın hep İslam düşmanları çıkacaktır. El Kaide’nin
ikizi DEAŞ’ı kimlerin kurduğunu bizzat takip

ediyoruz. Hepsi arşivimizde var” ifa-
delerini kullandı. 

MÜSLÜMAN’DAN 
TERÖRiST OLMAZ

BU ADAMI
ACiL TEDAVi

ETTiRiN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit
Özdağ arasında 'Afgan göçmen' polemiği yaşandı. Soylu, Özdağ için "Bu
adamı tedavi ettirin" dedi. Özdağ ise "Kendine güveniyorsan istediğin
müdürünü al yanına televizyona çıkalım" diye yanıt verdi

anTalya’da düzenlenen İl Göç İdaresi
Müdürleri Değerlendirme Toplantısı’na
katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

“Türkiye’de 500 bin Afgan zaten var. Şimdi Afganis-
tan’dan 5 bin TL maaşla 150 bin çoban daha getire-
ceklermiş. Türkiye’yi iç savaş toplumları cehennemine
götürüyor bu iktidar” diyen İYİ Parti İstanbul Millet-
vekili Ümit Özdağ’a sert sözlerle yanıt verdi. 

Yalandan bıkmadılar

“Verilerle yalanlamaktan usandık, ne yazık ki bu kişiler
bu tezviratlarından, iftiralardan, yalanlardan bıkmadı-
lar, usanmadılar” diyen Süleyman Soylu, “Söylediği-
niz gayet yalan, bu yalanı nereden kamuoyuyla
paylaşacağız, kasaplar odasının internet sitesinden mi,
bir spor kulübünün internet sitesinden mi paylaşaca-
ğız? Ortaklarınızla beraber sürekli göz açmaya çalıştı-
ğınız ve onlarla birlikte olmaya çalıştığınız LGBT’nin
hesaplarından mı paylaşacağız?” diye sordu. 

Akşener'e çağrı yaptı

“Anlamadığınız işlere karışmayın, anlamıyorsanız
sorun” diye çıkışan Soylu, “Ben buradan o sözde pro-
fesörün partisine de sesleniyorum. Biraz vicdanınız
varsa bu adamı susturun. Biraz da bu adama karşı
dostluğunuz varsa bunu yakın bulduğunuz doktorlara
tedavi ettirin. Mağdur insanların üzerine hakaret, teh-
dit bindiren bu adamın tedaviye ihtiyacı var. Eğer aynı
siyasi partiye mensupsanız, başta genel başkanına bu-
radan çağrıda bulunuyorum. Bu adamın başka işleri
de var, bunu sizler de biliyorsunuz, tedaviye ihtiyacı
var, tedavi ettirin. Bunu, mazlum insanlarla uğraşmak-
tan alıkoyun. Bunu, Türkiye’yi birbirine karıştırmak is-

teyen, attığı tweet’lerle sosyal medyadaki sapkın yakla-
şımlarından uzaklaştırmaya çalışın” çağrısında 
bulundu. 

Öğreneceği çok şey var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarının
ardından TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ise iddiala-
rının arkasında durduğunu belirterek, “Süleyman Soy-
lu’nun bir politikacı değil atanmış bir memur
olduğunu ifade etmek lazım. Ama bakanlığın eski kim-
liğinden ötürü kendisini muhatap olarak kabul ediyo-
ruz. Türkiye’de 500 binin üzerinde Afgan var. Bu
Afganların pek çoğu köylere gitmiş durumda. İran’dan
da çok sayıda Afgan Türkiye’ye girmek için bekliyor.
Soylu’nun bu konuda bize öğreteceği bir şey yok ama
bizden öğreneceği çok şey var” dedi. 

Canlı yayın çağrısı 

Basından gelen bir bilgiyi toplumla paylaştığını dile ge-
tiren Özdağ, “Burada önemli olan 500 bin Afgan ve
İran üzerinden girmeye çalışan Afganlardır. Burada
açıklamış olduğum Kabil üzerinden mafya aracılığıyla
vize alarak giren Afganlar konusunda şu ana kadar
Süleyman Soylu ne yapmış? Benim açıklamamı ihbar
kabul etmişler de Afganistan'da bir çalışma başlatmış-
lar mı? Ya da Dışişleri Bakanlığı böyle bir araştırma
yapmış mı? Önce bunları yapsınlar ondan sonra ko-
nuşsunlar. Soylu, tek başına TV’lere çıkıp bana haka-
ret edeceğine, eğer kendine güveniyorsan istediğin
televizyonda istediğin genel müdürü yanına alarak
dosyaların ile gel, Suriyeli sığınmacıları konuşalım”
ifadelerini kullandı. 

Hemen müdahale
edilmesini istedik

CHP'nin İsviçre'de
düzenlediği 'Cum-
huriyet Bayramı'

etkinliğinde PKK yandaşları
tarafından terör örgütünün
ele başı Abdullah Öcalan'ın
fotoğrafının açılmasını değer-
lendiren CHP'li Engin Özkoç,
"Avrupa'daki bütün birlik-
lerimiz bizi davet et-
tiler. Orada
Cumhuriyet
Bayramı kut-
lamaları
vardı. Her
yerden in-
sanlar akın
akın Cumhu-
riyet Bayramı
kutlamaları için
geldiler. Salona giri-
yorlardı. Ses tesisatı yapılır-
ken, 15 -20 kadar PKK'lı,
Abdullah Öcalan'ın resmini
açmaya kalkmışlar. O sırada
İsviçre polisi müdahale ediyor.
Biz oteldeyken haber verildi.
Biz derhal müdahale edilme-
sini istedik ve kabul edilemez
olduğunu bildirdik. Ardından
orada bekleyen insanlar sa-
lona girdi. Cumhuriyet Bay-
ramı coşku ile kutlandı" dedi.

Teröre karşı mesafemiz aynı

Özkoç, bütün terör örgütle-
rine karşı CHP’nin tavrının
aynı olduğunu vurgulayarak,

"AKP, elindeki bütün imkan-
ları kullanarak, istihbarat
dahil olmak üzere CHP ile
terör örgütlerini bir arada gös-
termek için bir heves ve gayret
içerisinde. Bu heves ve gayre-
tin muhatabı hiçbir zaman
CHP olamaz. CHP’nin

bütün terör örgütlerine karşı
mesafesi ve tavrı ay-

nıdır, tepkisi aynı-
dır. Hiçbir
şekilde onlarla
uzlaşı, ko-
nuşma kesin-
likle mümkün
değildir.

AKP'nin gay-
retkeşliği de çok

açıktır. Kurduğu
komplolar çok açıktır.

Bu olayın içerisinde kendileri-
nin özel gayretleri olduğunu
biliyoruz. Bunun için çaba
harcadıklarını biliyoruz.
Bunun için boşa çaba sarf et-
mesinler. İktidarın böyle bir
gayreti var. AK Parti’nin ve is-
tihbaratın böyle bir gayreti
var. CHP’ye karşı bu oyunları
kimin yaptığı açıktır" diye ko-
nuştu. AK Partili Cahit Özkan
ise "Dün kurduğunuz ittifak
bugün size İsviçre'de bedel
ödetiyor" derken, MHP'li
Erkan Akçay, "Görüntüleri
son derece zavallıdır" eleştiri-
sinde bulundu. DHA

TarıM ve
Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli,

TBMM Genel Kurulu'nda
kabul edilen Su Ürenleri Ka-
nunu'nda yapılan değişikli-
ğin, balıkçılık alanında milat
olarak kabul edilebilecek
önemli bir adım olduğunu
açıkladı. Pakdemirli, "Ka-
nunda yapılan değişiklikler
kaçak avcılık yaparak dürüst
balıkçıların ve denizin hak-
kını çalanların da sonunu
getirecek. Hatta balıkçılık
alanında milat olarak kabul
edilebilecek önemli bir adım-
dır" diye konuştu. 

Gücümüz artacak

Bu kanun ile 1971 yı-
lında yürürlüğe
giren 1380 sayılı
Su Ürünleri
Kanunu'nun
gelişen tekno-
lojik imkânlar,
bilimsel, çevre-

sel, ekonomik ve sosyal hu-
suslar, uluslararası yükümlü-
lükler ile sektörün ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak
günümüz koşullarına
uyumlu hale getirildiğine
vurgu yapan Bakan Pakde-
mirli, "Üç tarafı denizlerle
çevrili olan ülkemizin balıkçı
filosu, Avrupa ülkeleri ara-
sında en büyük avlanma
kapasitesine sahip filolardan
birisidir. 15 bin 352 adet ba-
lıkçı gemimizin bin 634
adedi 12 metreden daha
büyük, bunların da 275
adedi 30 metreden daha
büyük yüksek av kapasite-
sine sahip balıkçı gemileri

olup, endüstriyel avcılık
yapan gruptadır.

Bugün balıkçı-
larımızın
sahip olduğu
teknoloji, üst
seviyedir”
diye konuştu. 

DHA

Balıkçılıkta milat olacak

Kararı ne olursa 
olsun yanındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bah-
çeli parti genel merkezinde gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Bahçeli’ye Cumhur-

başkanı Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’ye yapmayı
planladığı ziyaret soruldu. “Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın ABD'ye gidip gitmeyeceği konusundaki tartışma-
ları ve fikri münakaşaları elbette yakından izliyorum”
diyen Bahçeli, “Her gün televizyonlarda, gazete köşe-
lerinde yorum ve değerlendirmeler yapılıyor. Bunları
takip ediyorum. Ancak bugüne kadar Sayın Cumhur-
başkanımızın ABD'ye gidip gitmemesi hususunda bı-
rakınız bir açıklama yapmayı, imada dahi
bulunmadım. Öncelikle ve önemle ifade etmeliyim ki,
Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki
kararı tamamıyla kendi takdiridir. Bütün gelişmeleri,
milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl
ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan
da Sayın Erdoğan'dır. Devleti yöneten bellidir. Biz
Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa
olsun yanındayız, desteğimiz tamdır” dedi. 

Süleyman Soylu Ümit Özdağ

Erdoğan, dünyada
müslümanlara 
yönelik yanlış bir
algı olduğunu
belirterek, “Gerçek
müslümanlar her
zaman barış için
çalışır. Savaş için
gayret göstermez”
diye konuştu.
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İ stanbul Büyükşehir Belediye-
si'nin (İBB), Eminönü’nde
balık-ekmek satışı yapan tekne-

lerin sözleşmelerin yenilenmeyece-
ğini bildirmesi üzerine tekne
sahiplerinin açtığı davayı İstanbul 4.
İdare Mahkemesi, "incelenmeksizin"
reddetti. Mahkeme, İBB'nin balık-
ekmek satan esnafa gönderdiği, söz-
leşme sürelerinin 1 Kasım'da
dolacağı ve sözleşmenin yenilenme-
yeceğini içeren ihtarname ve tebliga-
tın bir bildirim olduğunu, kesin ve
yürütülmesi zorunlu bir işlem olma-
dığı gerekçesiyle davanın reddine
karar verdi. İBB yetkililerinin, mah-
kemenin daha önce verdiği yürüt-
meyi durdurma kararının bu kararla
ortadan kalktığını ve tahliye ile ilgili

yasal sürecin kaldığı yerden

devam edeceğini belirtmesinin üze-
rine balık-ekmek teknesi çalışanları
mağdur olduklarını ifade etti.

Mağdur durumda kalacağız

Balık- ekmek teknesi çalışanları, son
karardan üzüntü duyduklarını, mağ-
dur olduklarını, başka yapacak işleri
olmadığını söylediler. Yaklaşık 45
yıldır balık-ekmek teknesinde çalışan
Tuncay Aydın, "40 senedir bu işin
içindeyim. Bundan önce babamız
zaten 60 sene. Tarihi çok eski, baba-
dan oğula, oğuldan toruna, çocuğa
böyle gidiyor. Burada biz 40 senedir
çalışmışız. Bu kadar millet var. Mağ-
dur durumda kalacağız. Başka ne iş
yapacağız? Nereye gideceğiz? Yapa-
cak işimiz yok. Başkanımıza sesleni-
yoruz. Mağdur durumdayız.

Depolarımızda stok balıklarımız var.
Herkesin var. Onlar kalacak bu sefer.
Bunlar ne olacak yani? Burada şu
anda 150 kişiden fazla çalışan var.
Akrabalarımız, kardeşlerimiz çalışı-
yor. Bunların çolukları çocukları
var” şeklinde konuştu.

Benimsenmiş bir uygulama

Belediye ve balık-ekmekçilerin arala-
rında anlaşma sağlaması gerektiğini
ifade eden vatandaşlardan Engin
Demirateşli de , "Burada bir an-
laşma sağlanması lazım diyorum.
Çünkü tutulmuş, sevilmiş, benim-
senmiş bir uygulama. Ne gibi sakın-
caları var bilemiyoruz. Belediyenin
de onu izah etmesi lazım. Arala-
rında bir uzlaşmaya gidilmesinden
yanayız” dedi. DHA

Bölge Müdürlüğümüz Misafirhane hizmetleri için resepsiyon görevlisi hizmet satın alınması hizmet alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sa-
dece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2019/563110
1-İdarenin
a) Adı :I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL ULAŞTIRMA VE ALTYAPI 

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi :Atatürk Havalimani B Kapisi Karsisi 34149 Yeşilköy BAKIRKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2124655800 - 2124657409
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a)Adı :Bölge Müdürlüğümüz Misafirhane hizmetleri için resepsiyon 

görevlisi hizmet satın alınması
b) Niteliği, türü ve miktarı :Bölge Müdürlüğümüz Misafirhane hizmetleri için 36 ay süreyle 3 (üç)

Resepsiyon Görevlisi hizmet satın alınması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı I. Bölge Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2022
d) İşe başlama tarihi :01.01.2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.11.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)  :T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı I. Bölge Müdürlüğü 1. Kat 

Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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 belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
30 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.
Personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kul-
lanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan is-
tekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, 
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1077932)
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EMİNÖNÜ'NDE BALIK-EKMEK TEKNESİ ÇALIŞANLARINDAN MAHKEME KARARINA TEPKİ
İBB'nin, Eminönü’nde balık-ekmek satışı
yapan teknelerin sözleşmelerin yenilen-

meyeceğini bildirmesi üzerine tekne 
sahiplerinin açtığı davayı mahkeme 

reddetti. Karara balık-ekmek teknesi 
çalışanları tepki gösterdi. Yaklaşık 45 yıl-

dır balık-ekmek teknesinde çalışan Tuncay
Aydın,150 kişiden fazla çalışan olduğunu

belirterek "Başka ne iş yapacağız? Nereye
gideceğiz? Yapacak işimiz yok" dedi

HALK
EZİYET

ÇEKİYOR

Eminönü’ndeki balıkçılara ekmek satışı yap-
masına rağmen balık-ekmek teknelerinin ya-
rattığı kalabalık nedeniyle kaldırılması
gerektiğini savunan Feridun Göksel ise, “Bence
kaldırılsın. Burası tatil olduğu zaman öyle yo-
ğunluk oluyor ki, insanlar yürüyemiyor. Benim

ekmeğim de gidecek ama gitsin önemli değil.
Ben fırıncıyım, çoğuna ekmeği veren de benim
ama kaldırılmasından yanayım. Halk yürüye-
miyor, eziyet çekiyor. Kalabalıkta köprünün al-
tından izdihamdan geçemezsiniz. Ben
kaldırılmasından yanayım” ifadelerini kullandı.

Omuzlarından 
büyük yük kalktı
Doğuştan ortopedik engelli olan ve okula annesinin sırtında gidip gelen 10
yaşındaki Suna Utku, Başakşehir Belediyesi’nin Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ)
Projesi kapsamında gerçekleştirilen kampanyayla tekerlekli sandalye sahibi oldu

Başakşehir Beledi-
yesi Sosyal İşler Mü-
dürlüğü bünyesinde

hayata geçirilen Başakşehir’de
İyilik Zamanı (BİZ) projesine
katkı sağlamak isteyen hayırse-
verleri ve ihtiyaç sahiplerini bir
araya getiriyor. Başakşehir Kül-
tür Evi Derneği doğuştan orto-
pedik engelli 10 yaşındaki Suna
Utku’ya tekerlekli sandalye he-
diye etti. Başakşehir Belediyesi
Sosyal İşler Müdürü Şaduman
Kutay ise BİZ projesi kapsa-
mında farkındalık oluşturmak
adına çeşitli sosyal projelere
imza attıklarını dile getirerek,
"Başakşehir Belediyesi olarak
engelli komşularımız için yaptı-
ğımız çalışmalara bir yenisini

daha eklemenin sevincini yaşıyo-
ruz. Suna’nın gözlerindeki mut-
luluk BİZ’i de çok mutlu etti"
diye konuştu.

Suna’nın annesinden
teşekkür

Okula şimdiye kadar annesinin
sırtında gidip gelen Utku, teker-
lekli sandalyesine kavuşmasıyla
artık daha rahat hareket edece-
ğini belirterek herkese teşekkür
etti. Suna’nın annesi Sevda
Utku da, tekerlekli sandalye ile
çok rahatladığını ifade ederek,
“Suna’yı okula sırtımda götürüp
getiriyordum, yokuşlarda zorla-
nıyordum. Artık rahat edeceğim,
Allah bu iyiliğe vesile olanlardan
razı olsun” dedi. DHA

Başkan Bahadır maskeyle dolaştı
Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve belediye çalışanları, Lösemili
Çocuklar Haftası kapsamında ‘Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım’
sloganıyla düzenlenen kampanyaya hijyenik maske takarak destek oldu

LösemiLi Çocuklar
Haftası kapsamında
düzenlenen 'Maskemi

Takarım, Farkındalık Yaratırım'
sloganıyla yapılan etkinliğe,
Bahçelievler Belediyesi çalışan-
ları ve Belediye Başkanı Dr.
Hakan Bahadır da destek oldu.

Herkes destek versin

Türkiye'de her yıl yaklaşık 4 bin
çocuğun lösemiye yakalandığını
belirten Bahçelievler Belediye
Başkanı Dr. Hakan Bahadır;
“Bu hastalıktaki tedavi sürecin-
deki en önemli etkenlerin ba-
şında moral geliyor. Her
hastalıkta olduğu gibi, lösemi
hastası çocukların da moralinin
yüksek tutulması lazım. Toplum
olarak lösemili çocukları maske
takmış olarak sokakta gördüğü-
müzde bulaşıcı bir hastalık taşı-
yor gibi değerlendirebiliyoruz.
Lösemi hastalığına karşı daha
bilinçli olmamız lazım. Biz de
bugün, ofislerimizde ve sahada
çalışan tüm mesai arkadaşları-
mızla birlikte bu farkındalığı

oluşturmaya çalıştık. Sabah me-
saiye başladığımız andan itiba-
ren gün boyunca maskelerimiz
takılı olarak çalıştık. Böylece, lö-
semi hastası çocuklarımızla em-
pati kurmaya çalıştık. Tüm
duyarlı vatandaşlarımızı bu ve
benzer kampanyaya destek ver-
meye davet ediyorum" diye ko-

nuştu. Lösemili Çocuklar Haf-
tası kapsamında düzenlenen
kampanyaya belediyenin hizmet
binalarındaki büro, vezne ve
açık alanda çalışan zabıta, te-
mizlik, fen işleri, park bahçeler
personelinin tümü mesai süre-
since boyu hijyenik maske taka-
rak destek oldu. DHA
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K üçükçekmece’de bulunan ve Mar-
mara Üniversitesi’ne tahsis edilen
bin dönümlük (1 milyon m2)

arazi, merkez kampüsün Maltepe’deki Or-
general Kenan Evren Kışlası’na yapılma-
sına karar verilince TOKİ’ye devredilmişti.
TOKİ’nin de Konut A.Ş.’ye sattığı arazinin
‘yükseköğretim’ olan imar durumu
‘konut+ticaret’ olarak belirlenmiş ve ara-
zide yapılaşmanın önü açılmıştı. 21 Ey-
lül’de ise arazinin nazım ve uygulama imar
planları, hukuka aykırı bulunarak iptal
edilmişti. İstinaf Mahkemesi kararında; uy-
gulama imar planının kamu yararı, plan-
lama ve şehircilik ilkelerine aykırı olarak
yapılıp onaylandığını belirtmişti.

Ticaret alanı genişletildi

44 gün sonra mahkeme kararı yok sayıla-
rak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yeniden imara açılan arazinin, yüzde 30
olan ticaret alanının yüzde 40’a yükseltil-
diği, yüzde 60’ının ise donatı alanı olduğu
görüldü. Yapılan değişikliklere tepki göste-
ren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel
Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Mec-
lisi AK Parti Grubu’nun iki hafta önce
kendi tarihlerinde benzeri olmayan bir işe
(İBB arazilerinin park yapılması) imza attı-
ğını belirterek, “Daha önce kendilerinin tu-
rizm-ticaret fonksiyonu verdiği, uzun
zamandır satmaya çalıştığı Esenler, Başak-
şehir, Tuzla, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli
ve Beşiktaş’ta mülkiyeti İBB’ye ait olan

arazileri park yaptılar. Fakat özlerine dön-
meleri çok uzun sürmedi. Gene AKP, Kü-
çükçekmece ve Avcılar’ın ortasında
bulunan Marmara Üniversitesi'ne ait 1
milyon metrekarelik bir alanı Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı eliyle ihaleye açtılar. Buraya
AVM, Rezidans, finans merkezi yapacak-
lar. Yani İstanbullulara ait bu araziyi bir
kez daha ranta teslim edecekler” dedi. 

Halka ait bir arazi

CHP Milletvekili Tekin, iki hafta önce

çevre duyarlılığı gösteren AK Parti Gru-
bu’nun karara karşı çıkmaları gerektiğini
belirterek, “İstanbul halkına ait olan bir
arazi, Belediye Meclisi de yok sayılarak,
İstanbullulara sorulmadan Ankara'dan
ranta teslim edildi.
Herhalde hepsi ayağa kalkacaktır. Artık
bu tiyatroya son versinler. İstanbul ve
İstanbulluların nasıl yaşadığı AKP'nin
umurunda değildir. Onlar yalnızca İs-
tanbul'a yenilecek bir pasta olarak
bakar” diye konuştu.

Küçükçekmece'deki 1 milyon metrekarelik dev arazi mahkeme kararına rağmen imara
açıldı. Arazinin imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından re’sen onaylandı ve
askıya çıkarıldı. Arazinin, yüzde 30 olan ticaret alanı da yüzde 40'a yükseltildi

ZAYİ İLANLARI 
Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

ahmad Zekeriyacı 99236123768

Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Elda alshıkho 99158569934

Genel kurul ilanı
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 1826 / 4
Ticaret Unvanı :METER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: AKÇABURGAZ MAH.3026.SOK.NO:5 ESENYURT İSTANBUL
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/10/2019 tarihli almış olduğu karar
istinaden; 27/11/2019 tarihinde, saat: 11:00’da, Akçaburgaz Mah.3026 Sk. No:5 Esenyurt İs-
tanbul adresindeki şirket merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 faaliyet
dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  
Finansal tablolar,yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım
önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin
incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile tem-
silcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Gündem :
1 Açılış, divan başkanı ve üyelerinin seçimi,
2 Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 2018 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 2018 yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6 Geçmiş yıllar karları ile geçmiş yıllar zararlarının mahsubu ve kalan karın ne şekilde değer-
lendirileceği,
7 Kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
8 Anasözleşmenin 26.maddesinde yer alan ilan hükümlerinin yeniden belirlenmesi
9 Anasözleşmenin 11.maddesininde yer alan yönetim kurulu üye sayısının yeniden belirlen-
mesi, 
10 Yönetim Kurulu üye/üyelerinin seçimi, görev süreleri ile  huzur hakkı,prim,ikramiye ve üc-
retlerinin tespiti,
11 Yönetim Kurulu üye/üyelerine şirket faaliyetleri ile ilgili çalışmaları için  yetki verilmesi,
12 Dilek ve temenniler, 
13 Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz METER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANO-
NİM ŞİRKET’nin 27/11/2019 tarihinde saat : 11:00 'da AKÇABURGAZ
MAH.3026.SOK.NO:5 ESENYURT İSTANBUL adresinde geçekleştirilecek olağan genel
kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için
oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: 
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde
vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’nun “Türkiye’nin terör
sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarının hapse atılmasını savunmak
doğruysa, ben milletimden ve İmamoğlu’ndan özür dilerim" sözlerini
hatırlatan bir gazeteciye, “İnanın ilgilenmiyorum. Hiç değerli bir beyan da
değil. Ben, belediye başkanıyım, işime bakarım" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Kabataş-Mahmutbey

Metro Hattı tünel tamamlanma törenine
katıldı. İmamoğlu’na Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat ile İBB üst yönetimi
eşlik etti. Hattın 2 bölümden oluştuğunu
belirten İmamoğlu, “Kabataş-Beşiktaş-
Mecidiyeköy hattımız var. Bir de Mecidi-
yeköy-Mahmutbey hattımız var. Bu
hattımız saatte, tek yönde 70 bin kişiye
hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Toplu
taşımada büyük fayda sağlayacak bu hat-
tımız. Ancak Kabataş-Beşiktaş-Mecidiye-
köy hattında ne yazık ki biraz daha zaman
ihtiyaç var. Mecidiyeköy-Mahmutbey hat-
tımız ise inşallah önümüzdeki yılın ilk çey-
reğinde hizmete açacağımız bir hat.
Ancak ikinci kısım olarak gösterebileceği-
miz Kabataş – Beşiktaş – Mecidiyeköy
hattı ise özellikle buradaki kazı çalışmala-
rında karşılaşılan tarihsel bulgulardan do-
layı biraz daha fazla zamanımızı alıyor”
diye konuştu.

Hiç önemsemiyorum

İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin
sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin İç-
işleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Türki-
ye’nin terör sıfatıyla görevden aldığı
belediye başkanlarının hapse atılmasını
savunmak doğruysa, ben milletimden ve
İmamoğlu’ndan özür dilerim” açıklama-
sını hatırlatması üzerine İammoğlu, "İna-
nın ilgilenmiyorum yani. Başka konulara

geçelim. Hiç değerli bir beyan da değil.
Cevap verilecek bir pozisyonda da değil.
Tümüyle siyasi bir mecra oluşturmak isti-
yor. Ben, belediye başkanıyım, işime baka-
rım. Bu memleketin bütün sorunlarıyla,
bir vatandaş duyarlılığıyla ilgileniyorum.
Bu soruyu geçelim. İnanın hiç önemsemi-
yorum" diye konuştu. 

Bunlar kalıcı mülk değil

Eminönü’ndeki balık ekmek tekneleri ile
ilgili de açıklama yapan İmamoğlu,
“İBB’nin sadece orada değil ya da kamu-
nun sadece orada değil, İstanbul’un muh-
telif yerlerinde bazı alanları tahsis etme,
ihaleyle verme gibi birtakım usulleri var.
Bunlar, kalıcı mülk değil. Birinin babadan
oğula geçmesi muhtemel bir alan değil.
Bu tür yerlerde ihale yapılmış, ihale alın-
mış, arkadaşlar orada sürelerini doldur-
muş hatta iki yıla yakın süre de uzatılmış.
Ki bu, Sayıştay raporlarında da belediyeyi
suçlayan ve zimmet doğuran bir işlem.
Dolayısıyla biz orayı da önemsiyoruz.
Yani orada nitelikli, gerçekten hijyenik, in-
sanlara hizmet etmekte duruşu olan bir
yer olması lazım. Bu konuda bizim iştirak-
lerimiz var. BELTUR gibi çok nitelikli,
geçmişten bugüne işler yapan. Bu konuda
arkadaşlarımızın çalışmaları var. Bize su-
nacaklar en doğru kararı orada vereceğiz.
Biz, kültürün yaşamasından yanayız.
Orada çalışan mağduriyetine bakılır. Eğer
orada bir iş varsa, o iş yapılıyor ise, en ye-
tenekli kimler var ise o çalışacak” dedi.

BEN BAŞKANIM 
iŞiME BAKARIM

Kartal 
İmam Hatip 

THY’yi uçuruyor!
Ülkenin en büyük havayolu
şirketi olan THY’nin 
yönetimindeki 80’e yakın ismin,
Kartal Anadolu İmam Hatip 
Lisesi mezunu olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı recep
Tayyip Erdoğan'ın oğlu nec-
meddin bilal Erdoğan'ın da

mezunları arasında yer aldığı kartal
anadolu İmam hatip Lisesi (aİhL) Türk
hava Yolları'na adeta damgasını vurdu.
Sözcü'nün haberine göre, şirketin üst ve
alt kademe yöneticilerinin büyük bir bö-
lümü bu okuldan mezun olan isimlerden.

Değişim Aycı ile başladı

ThY'deki değişim rüzgarı Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın İstanbul büyükşehir be-
lediye başkanlığı döneminde
danışmanlığını yapan mehmet İlker ay-
cı'nın 2015 yılında ThY Yönetim kurulu
başkanı olarak göreve başlamasıyla hız
kazandı. aynı zamanda İcra komitesi
başkanı olarak da görev yapan İlker aycı
döneminde, yönetim kurulundan, genel
müdürlüklere, yurt dışı temsilciliklerden
bölüm şefliklerine kadar birçok isim kol-
tuğundan olurken, yeni gelen isimlerin
kartal aİhL'de okuyanlardan seçilmesi
dikkat çekti.

Ön plana çıktılar

bilal Erdoğan gibi 1999'da mezun olan
arda Ermut, Yönetim kurulu Üyesi olur-
ken, yine aynı yıl mezun olan abdülkerim
Çay ve ahmet Olmuştur ThY'de Genel
müdür Yardımcısı, Ebubekir akgül İnsan
kaynakları başkanı pozisyonunda çalışı-
yor. 1993 mezunu Ogün şanlıer de ThY
Yönetim kurulu Üyesi olarak görev yapı-
yor. basın müşaviri Yahya Üstün, rek-
lam müdürü rafet Fatih Özgür de kartal
aİhL mezunu olarak ön plana çıkıyor.
2019 yılının ilk yarısını 1 milyar lira za-
rarla kapatan ThY'nin hisseleri ise son
bir yılda yüzde 22 değer kaybetti.

Yüzde 70'i yatılı

kartal anadolu İmam hatip Lisesi
1985'te İstanbul'da kurulan ilk anadolu
İmam hatip Lisesi. İlk mezunlarını 1993
yılında veren okul, 2007'de yeni ve tam
donanımlı binalara kavuştu. kartal aİhL,
konferans salonu, kütüphanesi, spor
alanları, laboratuvarları, amfisi, cep si-
neması, galerisi, uygulama camisi ile
üniversite kampüslerini andırıyor. hafta-
nın 6 günü eğitim yapılan ve öğrencileri-
nin yüzde 70'i yatılı olan kalan kartal
anadolu İmam hatip Lisesi mezunlarının
üniversite sınavlarında aldığı derecelerle
uzun yıllardır adından söz ettiriyor.

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

Ç atalca'da siyasi anlamda o kadar çok özü
yazıları okur olduk ki sosyal mecrada ko-
medi gibi... Yazılıp silinenleri hiç söylemiyo-

rum bile. Adam yazıyor, daha iki üç beğeni bile
gelmeden bir bakmışsın siliyor.

Çatalca'da son günlerde bir hayli hararetli tartış-
malar söz konusu oluyor. Tartışmaların merkezi ise
Facebook. Kimileri Atatürkçülük ve on karşıtlık
üzerinden tartışmalara girerken bir bakıyorsunuz "
Yanlış anlaşıldı" denilerek "kamuoyuna duyurulur"
ibaresi eklenip özür mahiyetinde bir yazı, bir bakı-
yorsunuz " İlçe başkanı adımı kullanarak talihsiz bir
açıklamada bulundu" deyip " Mehmet Arkadaşımın
Yanındayım" açıklamaları...

Savcılığa suç duyuruları, ifadeler falan...
Arkadaşlar, bir gün hepiniz birbirinizden özür di-

leyeceksiniz. Ama bunu yine herkesin önünde yap-
manız gerekli.

Ama asıl özür dilemesi gerekenler!
Onlara ne demeli? Düşünsenize yahu 10 yıl. Yan

gel, yat ile geçmiş bir 10 yıl. Ve kendinizi halktan
üstün görmek.

Bunu ben demiyorum he! Yine benim Facebook
sayfamda yaptığım paylaşımda "Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner'i Başarılı Buluyor musunuz"
diye sorduk. Aldığımız cevapların neredeyse tama-
mında "10 yıldır iş yapılmayınca 6 ayda yaptıkları
ve insanlara yaklaşımı ile gönüllere taht kuruyor"
oluyor.

Çoğunlukta, genel anlamda düşünceler bu yönde.
Mesut Üner'İn particilik anlamında insan ayırmadı-
ğını bizzat söyleyebilirim ve iddia edebilirim. Ger-
çekten öyle. Düşünsenize kaplıcaya meclis üyelerini
ve muhtarları götürürken Cumhur İttifakı ve Millet
İttifakı diye bir ayrım yapmadan hepsini davet eden
bir belediye başkanı. İşin özü şu yaptığınız işlerin
yanında, takındığını tavır da çok önemliymiş. Mesut
Üner hizmetlerinin yanında insanlığı ile de vatanda-
şın gönlüne taht kurmaya başladı bile...

Ancak...
İçeride neler oluyor o tartışılır. Mesela çok ilginç-

tir ki görevlendirme ile şu an Özel Kalem Müdürü
olan Tayfun Durmuş İBB, İSKİ Genel Müdürlüğü
tarafından görevine geri çağrılıyor. Bu anlamda Be-
lediye Başkanı Mesut Üner ne yapar bilmem ama
Tayfun Durmuş'suz bir Mesut Üner'i ben düşünemi-
yorum bu belediyede. He kendisinin Çatalca Beledi-
yesinden gitmesini bekleyen bir hayli avuçlarını
ovuşturan kişi var ama. Bence ovuşturdukları avuç-
larını yalamaya hazır olmalılar. Mesut Üner yola
çıktıklarını yolda buldukları ile asla değişmez.

Durmuş'un tamamı ile Çatalca Belediyesinde tam
yetkili görev alacağı süre de 1 Ocak'tır. 

Fehmi Akyüz!

Çok merak ediyorum, ne istiyor bu millet Fehmi
Akyüz'den. Ne hikmetse en çok ismi telaffuz edilen
kişi. İyi şeylerden değil ha! Görevini aldığı ilk günler
ile bugünler arasında bir hayli fark olduğu bariz or-
tada. Huyudur ama. Yetkiyi aldığı zaman babasını
bile tanımaz derler ya hani aynen öyle bir karakter.
Değişiverir bir anda. Ama konu bu da değil. Farklı
farklı söylemler var. Ve bu söylemlerin bir daha ki
hedefi ne yazık ki Mesut Üner olur... İmar önemli-
dir. İmar kimi zaman namustur, kimi zaman na-
mussuzluk... Aman diyorum, dikkat diyorum. 

Halit Aksoy!

Mesut Üner'den sonra Mesut Üner'e iletilecek
tüm konuları aktarabileceğimiz kişi olarak çıkıyor
karşımıza. İkinci özel kalem gibi kendisi. Oysaki
Belediye Koordinatörü. Genel kavramını ben koy-
dum başına. Genel Koordinatör ama baktığınızda.
Belediyece alınan tüm kararlarda ikinci adam diye-
biliriz. Başarılı işler olunca ona da pay biçmek
lazım. Mesut Üner'İn odasından sonra en kalabalık
oda onun odası. Boş adamlarda var arada gelip
giden. Ama bir nevi kendisi için çok tehlikeli bir
süreç diyebilirim. Zamanla söylediklerimi kendisini
de anlayacaktır. Siyasi anlamda ve meclis üyeleri
anlamında hedefte olan kişi ve insanların dedikodu-
larının da hedefi oluyor.

Tuba Uzun, Hüseyin Aydın ve Lokman Naroğlu
ile ilgili de yarına bırakalım köşemizi...

Özür dileyecekler!

ARAZİ HALKA AİT
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel

Tekin, arazinin halka ait olduğunu
ve imara açılmasının yanlış bir
uygulama olacağını ifade etti.
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İngiltere Başbakanlığından yapılan
açıklamada, güvenlik meselelerinin ele
alındığı görüşmede, İngiltere Başbakanı

Boris Johnson'ın, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı
Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesiyle sonuçla-
nan ABD operasyonundan memnuniyet duydu-
ğunu belirttiği kaydedildi. Liderlerin, terör örgütü
DEAŞ'la savaşın önemini vurguladıkları aktarılan
açıklamada, "Başbakan (Johnson), gelecek ay ya-

pılacak olan NATO Liderler Toplantısını dört
gözle bekliyor. Liderler, NATO'nun gelecekteki
tehditlere hazırlanması için yük paylaşımının ge-
rektiği konusunda anlaştı." ifadesine yer
verildi.Açıklamada ayrıca Johnson'ın, ABD Baş-
kanı Donald Trump'tan, İskoç viskisinin de arala-
rında olduğu ürünlere uygulanan gümrük
vergilerinin kaldırılmasını, otomotiv ihracatına ise
ek vergi uygulanmamasını istediği belirtildi.

İki lider telefonda görüştü

aBD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, Irak ve
Lübnan'daki gelişmelere

ilişkin, Twitter'dan yazılı açıklama
yaptı. Ülke içindeki işsizlik, yolsuzluk
ve kamu hizmetlerinin yetersizliği
gibi sebeplerle başlayan protestolara
dikkati çeken Pompeo, "Irak ve Lüb-
nan halkı ülkelerini geri istiyor. İran
rejiminin devrim adı altında ihraç et-
tiği tek şeyin yolsuzluk olduğunu gö-
rüyorlar. Irak ve Lübnan halkı kendi
söylemlerini, (İran'ın ruhani lideri)
Ali Hamaney'in dayatmasından kur-
tarmayı hakediyor." ifadesini 
kullandı.

Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu
hizmetlerinin yetersizliğini protesto
etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölge-
lerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede,
1 Ekim'de harekete geçen eylemciler,
Erbain törenleri nedeniyle ara ver-
dikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar
başlamıştı. Birleşmiş Milletler Irak
Misyonu, 1 Ekim'den bu yana
devam eden gösterilerde 254 gösteri-
cinin hayatını kaybettiğini, binlercesi-
nin de yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan açmazı

Lübnan'da ise 17 Ekim'de ekonomik
sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle
başlayan protestolar, teknokratlar-
dan oluşan bağımsız küçültülmüş
yeni bir hükümet kurulması talebiyle
devam ediyor. Başbakan Saad el-
Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülke-
deki ekonomik krizi hafifletmek
amacıyla bazı kararlar almış ancak
bu kararların protestoları durdur-
maya yetmemesi üzerine, Hariri 29
Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarla-
rını savunacak yeni bir hükümetin
kurulmasına kanaat getirdiğini" be-
lirterek, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a
istifasını sunmuştu. Avn da istifasını
sunan Hariri'den yeni hükümet kuru-
luncaya kadar görevini sürdürmesini
istemişti.

A nkete katılan Kıbrıs
Türk Halkı'nın yüzde
74,4'ü Cumhurbaşkanı

Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı
Harekâtı ile ilgili yaptığı açıkla-
malara katılmadığını ifade etti.
Halkın yüzde 83,2'si de Türki-
ye'nin garantörlüğünün aynen
devam etmesi gerektiğini belirtti.
Halkın yüzde 78,6'sı da Kıbrıs'ta
yeni fikirlerin konuşulmasına
sıcak bakıyor ve 'iki devletli
çözüm' istiyor. Gezi Araştırma
Şirketi tarafından KKTC gene-
linde sosyal, ekonomik, politik
konular ile ilgili seçmen davra-
nışlarını ölçmek üzere 26-28
Ekim tarihleri arasında anket ya-

pıldı. 18 yaş ve üstü seçmen nü-
fusunu temsil eden yaklaşık ya-
rısı kadın olmak üzere toplam 4
bin 267 katılımcı üzerinden yü-
rütülen araştırmada çarpıcı so-
nuçlar ortaya çıktı.

Rumlar çözüm istemiyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akın-
cı'nın yürüttüğü Kıbrıs politika-
sına yönelik eleştirinin olduğu
ankettte; halkın yüzde 60,5'i gö-
rüşmelerde taviz verildiğini sa-
vunuyor. Kıbrıs Türk Halkı'nın
yüzde 87,1'i 'Rumlar çözüm iste-
miyor' diyor. Halkın sadece
yüzde 7,8'i ise Rumların bir
çözüm istediğine inanıyor.Türk

askeri kalsınAraştırmaya katılan
halkın, Türk askerinin adadan git-
mesini isteyip istememesine ilişkin
verdiği cevapta, yüzde 85,5'i Türk
askeri kalsın diyor. Yüzde 9,2'si git-
sin, yüzde 5,3'ü de kararsız olarak
görüşünü ifade ediyor. Kıbrıs'ta
varılacak bir çözümde halkın
yüzde 83,2'si 'garantörlük aynen
devam etmeli', yüzde 3,7'i 'iptal
edilsin', ve yüzde 3,9'u da AB ve
BM'nin garantör olması gerekti-
ğini ifade etti.

Konfederasyon olabilir

Ankete katılanlar, Ankara'nın da
uzun zamandır dile getirdiği Kıb-
rıs'ta yeni fikirler düşüncesinde de

önemli mesajlar veriyor. Araştır-
maya katılan halkın Kıbrıs sorunu
ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi ge-
tirilmesi gerektiği ile ilgili görüşle-
rine ilişkin dağılım incelendiğinde
yüzde 78,6'sı 'iki ayrı devletli
çözüm' önerisi getirilmesi gerek-
tiğini ifade ederken
yüzde 16,3'ü 'Rum-
larla Federas-
yon' önerisi ve
yüzde 5,1'i
'Konfederas-
yon' önerisi
getirmesi
gerektiğini
kaydedi-
yor.

Yavru Vatan’da halk
Akıncı’dan rahatsız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan son ankete göre Kıbrıs Türk Halkı'nın
ezici çoğunluğunun, 'Kıbrıs'ta iki devletli çözüm istediği, Türkiye'nin garantörlüğünü aynen
devam etmesi gerektiğini düşündüğü ve Türk askerinin Ada'dan gitmesini istemediği' 
ortaya çıktı. Ankette, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın politikaları da eleştirildi

Ana muhalefet yükseliyor
Araştırmada Nisan 2020'de
KKTC'de yapılacak Cumhurbaş-
kanlığı'na yönelik sorulara da
cevap veriliyor. Cumhurbaşkanı
Akıncı'nın Türkiye ile olan gerilimi
nedeniyle halk nezdinde puan kay-
bettiği ifade edilen ankette; "Hal-
kın önemli bir oranı Sayın
Akıncı’nın Barış Pınarı harekâtı ile
ilgili çok geç açıklama yapmasını
ve harekâtı farklı ifadelerle tanım-

lamasını doğru bulmadı" deniliyor.
Yapılan ankette Nisan 2020 se-
çimlerinde kime oy verirsiniz soru-
suna halkın; yüzde 33,9'u
Başbakan Ersin Tatar'a oy vermek
istediğini ifade ederken yüzde
28,2'si ise Cumhurbaşkanı Mus-
tafa Akıncı'ya oy vermek istediğini
ve yüzde 19,7'si de Ana muhalefet
lideri Tufan Erhürman'a oy vermek
istediğini söylüyor. 

Avrupa PKK'nın
oyununu oynuyor
Paris Jeopolotik Araştırmaları Merkezi Genel Direktörü Saint-
Prot, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'yi kınayan Avrupa
ülkeleri PKK ve YPG'li teröristlerin oyununu oynuyor" dedi

"BarIş Pınarı Hare-
katı'nın, BM Şartı'nın
51. maddesi çerçeve-

sinde meşru savunma hakkına
uygun olarak icra edildiğini be-
lirtmeliyim." diyen Saint-Prot,
terör örgütü YPG/PYD'nin
PKK'nın Suriye'deki uzantısı ol-
duğunu ve PKK'nın NATO ve
Avrupa Birliği (AB) tarafından
terör örgütü olarak kabul edildi-
ğinin altını çizdi. Saint-Prot, bu
terör örgütlerinin Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü ve birliğini
tehdit ettiğini vurguladı. Hareka-
tın aynı zamanda BM'nin terörle
mücadele konusunda aldığı ka-
rarlara uygun olduğunu belirten
Saint-Prot, "Harekat, Türki-
ye'nin hayati çıkarlarına uygun-
dur. Hangi devlet bütünlüğünü
tamamen tehdit eden bir terör
ve ayrılıkçı örgütün suç eylemle-
rini tolere edebilir? Hiç kimse
Türkiye'yi kendi ulusal güvenliği
için önlemler alma konusunda
engelleyemez. Bu şartlarda, eğer
Türkiye'nin yok olmasını ve za-
yıflamasını istemiyorsak Anka-
ra'nın müdahalesini sadece
onaylayabiliriz. Maalesef bazı
çevrelerde durum böyle 
görünüyor." ifadelerini kullandı.

Güvenliğe karşı olmak yanlış

Saint-Prot, Avrupa'nın hare-
kata ilişkin tavrını da eleştirdi.
"AB'nin terörist ve ayrılıkçı un-
surları taraf alarak Türkiye'ye
ve ulusal güvenliğine karşı çık-
ması dehşet vericidir." diyen
Saint-Prot, "Türkiye her zaman
NATO bünyesinde sadık ve
önemli bir müttefik oldu. Tür-
kiye'nin ve Avrupa'nın güvenliği
birbirine bağlı. Bir terör örgütü
(DEAŞ) ile mücadele ettiği
iddia eden ve diğer bir terör ör-
gütü ile müttefik olan Avrupa
ülkelerinin öne sürdüğü kötü
bahaneler de aynı derecede
dehşet verici." değerlendirme-
sinde bulundu. Türkiye'nin
Fransa'nın en eski müttefiği ol-
duğunu unutan Fransız yöneti-
minin bu konudaki tavrını
kınayan Saint-Prot, uluslar-
arası medyada harekata ilişkin
yürütülen yoğun dezenformas-
yon kampanyasının kamuoyu 
görüşünü manipüle ettiğini be-
lirtti. Saint-Prot, şöyle devam
etti: "Medyaların arkasında
güçlü, İsrailli, solcu-komünist
gruplar var. Bu gruplar yalan-
ları çoğaltıyor. Örneğin,
YPG/PKK'dan kaçan ve Türki

ye'ye giden 400 bin Suriyeli
Kürtten bahsetmiyorlar. Dünya
Arami Hristiyanlar Konseyi'nin
YPG'nin Suriye'nin kuzeydo-
ğusunda tansiyonun yükselme-
sinden sorumlu olduğuna
yönelik yaptığı açıklamayı pay-
laşmıyorlar. Türkiye'nin
PKK'nın Suriye'deki uzantısı
YPG'yi değil 'Kürtleri' hedef al-
dığını iddia ediyorlar. Ancak
Türkiye, (Suriye'de) sivilleri
hedef almadan teröristlere
karşı mücadele ediyor."
YPG/PKK'nın Suriye'de kaos
yaratmak için elinde tuttuğu
DEAŞ'lı mahkumları serbest
bıraktığını belirten Saint-Prot,
Avrupa'dan Suriye'ye savaş-
maya giden DEAŞ'lı teröristle-
rinin vatandaşı olduğu ülkede
yargılanması gerektiğini kay-
detti. Saint-Prot, "Türkiye'yi kı-
nayan Avrupa ülkeleri PKK ve
YPG'li teröristlerin oyununu
oynuyor. Tabii bu normal değil
çünkü bu ülkeler PKK'yı terör
örgütleri listesine ekledi. Bu-
rada becerisizlik, inkar veya
güçlü lobilere boyun eğme mi
söz konusu? Her durumda
dehşet verici." yorumunu yaptı.
HABER MERKEZİ

Irak halkı istifa bekliyor
Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde protestolarını sürdüren göstericiler,
hükümetin istifasını ve parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilmesini istiyor

Irak'In başkenti Bağdat'taki
gösterilerin merkezi olan Tahrir
Meydanı'ndan "hükümet istifa"

ve "halk rejimi düşürmek istiyor" slogan-
ları yükselmeye devam ediliyor. Gösteri-
ciler, ülkede yolsuzluk ve mezhepçilikten
uzak bağımsız bir hükümet talep ettikle-
rini belirterek mevcut sistemin değiştiril-
mesini istediklerini söylüyor. Iraklı sivil
aktivist Abbas Temimi, ülkede artık kro-
nikleşen bir sorun haline gelen yolsuzluk
ile mezhepçi politikaların son bulmasını
ve başkanlık sistemine geçilmesini iste-
diklerini ifade etti. Temimi, "Yolsuzluk-
lara ve insanlarımızı katleden mezhepçi
politikalara karşı mücadele için sokakta-
yız. Biz, hayatı seven bir halkız. Siyaset-
çiler, Irak halkını böldü ve bu halkın
arasına mezhepçilik gibi yıkıcı bir fitne
ekti." dedi.

Ülkeyi yönetemiyorlar

Barışçıl gösterilerini sürdürmekte kararlı
olduklarını vurgulayan Temimi, iktidar-
dakilere şöyle seslendi: "Siz, artık bu ül-
keyi ve halkı yönetemiyorsunuz. 2003'ten
sonra iktidara gelen tüm yöneticiler bir
şekilde yolsuzluğa bulaştı. Bu sistem bu
ülkeyi yönetmek için uygun değil, tüm
yönetim sistemi değişmeli. Anayasa,

seçim yasası ve seçim komiserliği üyeleri-
nin de değiştirilmesini ve parlamenter
hükümet sisteminden başkanlık siste-
mine geçilmesini talep ediyoruz. Yeşil
Bölge yönetimi çökene kadar gösterileri-
miz sürecek."

Hükümet halkı kızdırıyor

Tahrir Meydanı'nda gönüllü sağlık hiz-
meti veren Safiye Adnan da parlamenter
sistemin ülkenin ihtiyaçlarına cevap ver-
mediğini belirterek, "Siyasi partilerin kur-
duğu bu rejimden artık kurtulmak
istiyoruz" dedi. Yargının siyasallaştığını
ve hükümetin dış müdahalelerle yönlen-
dirildiğini dile getiren Adnan, "Bu hükü-
met meşruiyetini yitirdi, istifa etmelidir.
Siyasi partilerden uzak, bağımsız bir hü-
kümet ve devlet başkanı istiyoruz." diye
konuştu. Adnan, 1 Ekim'de patlak veren
ve 25 Ekim'de yeniden başlayan gösteri-
lere katılımın her geçen gün arttığına dik-
kati çekerek, "Hükümetin her açıklaması
sonrası Tahrir Medyanı'ndaki sayı artı-
yor." ifadelerini kullandı.

Hükümet iş bulmaktan aciz

Iraklı gösterici Ali Cemal ise ülkedeki iş-
sizlik sorununa işaret ederek hükümeti
bu konuda aciz kalmakla suçladı. Ülke-

deki mevcut sistemde değişim istedikle-
rini vurgulayan Cemal, şunları söyledi:
"İşsiziz ve hükümet bize iş bulmaktan
aciz. Bu hükümete artık güvenimiz kal-
madı. Güven olsa bu kadar insan sokağa
dökülmezdi. Rejimi düşürüp değişim
gerçekleştirmek istiyoruz." 

ABD İran’ı
suçladı

Donald
TrumpBoris

Johnson

Mike
Pompeo

Mustafa
Akıncı

Saint Prot, Avrupa ülkelerinin başkentlerinde gösteriler yapan PKK sempatizanlarına müsaade
edilmesinin büyük bir yanlış olduğunu söyledi. Prot, “Türkiye’ye saygı duyulmalıdır” diye konuştu.
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 ARAKA

 CİRANTA

 ÇİTİLİ

 ÇİTLİ

 DESTEKSİZ

 EDEPSİZ

 FAHİŞ

 GLASE

 HAFRİYAT

 HAZİNE

 HİSLİ

 HÜKÜMSÜZ

 KASVET

 KEMİKSİZ

 KITIK

 LAKOZ

 MEDİH

 OKTAV

 SAKAR

 ŞİKAYET

 ŞÖMİZET

 TARAF

 TELSİZCİ

 TELVE

 TESİR

 VALİDESULTAN

 VİSKOZ

 YAKİNEN

 YAŞMAKLANMAK

 ZEMZEM

L E O P A R

3 HARFLİ
 DMO
 EDA
 EGE
 İFA

4 HARFLİ
 AKİK
 ARSA
 BAKİ
 BANA
 BOZA
 BRÜT
 HORA
 İYOT
 MİÇO

 ODAK
 RIZK

 RUAM
 TALK
 ÜTME
 YATI

 ZAMK

5 HARFLİ
 DOĞAY
 DOLAM
 GÖDEN
 KAMER
 KESİF
 LİRET

 ÖDLEK

 TEİZM

6 HARFLİ
 ACEMCE
 ACURLU
 ALBENİ
 İTİBAR

 LEOPAR
 PORTİK
 RİKKAT

10 HARFLİ
 KOMPOZİTÖR
 MAHREMİYET

 ÖZDEKÇİLİK
 TEKMELEMEK

Soldan Sağa:
1. Suyun ivinti yeri. - Faiz, ürem. 2. Toprağa ve özümle-
meye bağlı bütün besinlerini konakçıdan sağlayan bit-
kisel asalak. 3. Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan 
kırmızı deri uzantısı. - Kanmış, inanmış. 4. Oda sineği, 
evcil sinek. 6. Kendi cinsinden kimselerle ilişkide bulu-
nan kimse, luti. 7. Cemaate namaz kıldıran kimse. - Yar-
dım istenildiğini anlatan bir söz. 8. Uydurma söz veya 
haber ortaya atan. 9. Karakaçan. - Kapalı karşıtı.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Çabuk davranan, çevik. - Hızla bükülen kalçanın sert 
ve birden gerilişiyle, vücudun yatıştan ayaküstü duruşa 
veya asılmadan dayanmaya geçmesi. 2. Sert ve kaba giy-
silik kumaş türü. 3. Bir işte emir verme yetkisi bulunan 
kimse. - Meyve koparmak için ucuna üçlü veya dörtlü 
bir çatal geçirilmiş sırık. 4. Alışverişte aldatmak, kötü 
mal satmak, kazıklamak. 6. Birikmiş, kullanılmaya hazır 
para, efektif. 7. Şimdi, şu anda. - Ulaşmak istenilen so-
nuç, maksat. 8. Makasçı (tren). 9. Çeşitli renklere sahip 
değerli bir taş. - Hazır.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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M P Y R Korgeneral M U K Dana G S A H dâiresi F
S M A A L A K A Hayvan F A U N A Cet Ö R F Hint O D A

Zati Z A T E N Tellür K O T R A T U Z A K K R A R
D A H perde

Kilohertz S T O R A K A L A Mahsülleri
Ofisi T M O A T K

H A K K E R G Ö K Y U R D A E R O K U R giysisi

S L A H "Bülent ..." N A L A M E R
L "... ve

Siyah"
(H.Ziya Z S K U S K O M O

Â L E M Kara
Tir Kahve ve

çayda olan A K Olay Süt A R P
Bir felsefe

türü O Beyaz A K O K S lerde para

yer S V A K A
S T O K A K A K Gönlünü G A M A

N K F A tiyatro eseri A V K U R R
M U A F E On

parçadan O
Kareli

E K O S E Ö A üzerine olan A U T
C Taraf A F H A N G Zehir P A T Z E N D O S T

D U Y U L U R ortaya L A N S E sürülen O J E T A N M A
B Ö L Ü A C U R E R K L A S A R

Y E N T B M M yapan D E M A G O G L R B K Z

    
     

   

     
  

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

  

Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com
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KÜLTÜR-SANAT 13

İ stanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Te-
davi ve Rehabilitasyon Ana Bilim

Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şansın
Tüzün, kemik sağlığı ve kemik erimesi
konusunda da önemli çalışmalara imza
atarken, hastane ve öğrencileriyle geçir-
diği zaman dışında müzikle ilgileniyor.
Üniversite "Hoca", müzik dünyasında
"ChanCe" adıyla tanınan Prof. Dr. Şan-
sın Tüzün, pek çok film ve belgesele
konuk olan çalışması "Gelibolu", Goran
Bregovic ile "Hıdırellez" ve "Avare" şarkı-
larının müzik çalışmasını üstlenip ses-
lendirdirdi. Tüzün, söz ve müziğini
yazdığı ve Medeni-
yetler Korosu ile
seslendirdiği
"Middle East", "I
Love Jello", "Tutsak"
ve "Sensizliğe daya-
nabilirim" gibi şarkı-
larına video-klip
çekerek, müzik dün-
yasında ciddi adım-
larla ilerliyor.
İstanbul Üniversi-
tesi-Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon
Ana Bilim Dalı Hidroterapi havuzunda,
hastalarını suyla tedavi eden ve onlara
dans etmeleri önerisinde bulunan
Tüzün, havuzdaki "Yunuslarım" diye ta-
nımladığı hidroterapistleri yönlendirerek
nasıl bir tedavi uygulaması gerektiğini
anlatıyor.

Şarkılarımı yazmayı seviyorum

Tüzün, hastaları, öğrencileri ve müzik
dünyasına ilişkin yaşadıklarını anlattı.
Çocukluk yaşlarından itibaren kısa öy-
küler yazdığını, edebiyat tutkusunun za-
manla şarkı sözü yazmaya evrildiğini
belirten Tüzün, "Şarkı sözleri yazdıkça
müziğin tıptan çok ayrışmadığını gör-
düm çünkü her ikisi de ekip işidir. Keli-
melerle saatlerce geçen zamanı
düşündüğüm zaman tıbbın da aynı di-
sipline sahip olduğunu görüyorum. Sıkı
çalışmalar, makaleler ve tıbbi yayınların
hakim olduğu bir dünyayı müzikten ayı-
ramıyorum ve müzikte daha çok zaman
geçirmeyi, kendi şarkılarımı yazmayı se-
viyorum. Bu kapsamda da arkadaşla-
rımla çeşitli konserler veriyoruz." diye
konuştu. Şansın Tüzün, müzik plat-

formlarına baktığı zaman pek çok şar-
kıya imza attığını görüp mutlu oldu-
ğunu aktararak, konuşmasını şöyle
sürdürdü: "Türkçe ve İngilizce albüm
yaptım, 5 klip çektim ve ayrıca single ça-
lışmalarım var. Müzik çalışmalarımda
'ChanCe' ismini kullanıyorum. Değişik
bir isim kullandığım için pek çok insan
beni profesör kimliğimde bulamıyor.
Profesör ve müzik kimliğimi bağdaştı-
ran çok az kişi çıkıyor. Hemen her şe-
yimi ortaya sermemek adına müzikle
uğraşmak bana belki de oyun gibi geli-
yor. ChanCe adıyla müziğimi yapıyo-
rum, Prof. Dr. Şansın Tüzün olarak da

hastalarımla ilgilenip aka-
demik hayatımı sürdürüyo-
rum. Müzik çok farklı bir
alan, tamamen şov işi ve
farklı bir frekans alanı ol-
duğu için şu an üzerimde
olan beyaz önlüğü bile
biraz yadırgıyorum açık-
çası. Müzik ve tıbbı birbi-
rine çok dahil etmemeye
çalışıyorum. Öğrencilerim-
den müziğe yatkın olup
gitar çalanlar, rol-model
olarak 'Hocam siz müzik ve
tıbbı nasıl bir arada yapabi-
liyorsunuz?' diye soruyorlar

çünkü tıp zor ve uzun bir eğitim süreci-
dir. Fakat müzikle ilgilenmem öğrencile-
rime motivasyon oluyor. Bazen farklı
projelerle gelen öğrencilerim oluyor,
yardımcı olmaya çalışıyorum ama genel
olarak tıbbı ve müziği birbirine karıştır-
mamayı tercih ediyorum."

Ruhsal çöküntü yaşamayın

Doktor kimliğiyle şarkı söylemenin çok
farklı bir duygu olduğunu anlatan
Tüzün, "14 Mart Tıp Bayramı'nda veya
'Hekime şiddeti' kınayan birtakım proje-
lerde sahne alırken, sahnede doktor
kimliğimi daha çok hissediyorum. Sah-
neye çıkıp da son klibini çektiğim I Love
Jello şarkısını söylerken ve I Love Jello
derken doktorluğumu düşünmüyorum
çünkü o anda farklı bir frekansta oluyo-
rum." yorumunu yaptı. Prof. Dr. Tüzün,
Türkçe ve İngilizce şarkı sözleri yazdı-
ğını ve ilk klibini 2013'te çektiğini anım-
satarak, Amerika'da yaşayan
müzisyenlerle etnik müzik yapmak
istediğini, farklı kültürleri tanımanın ve
içinde olmanın kendisini çok mutlu 
ettiğini söyledi.  HABER MERKEZİ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şansın Tüzün, üniversitede "Hoca", müzik dünyasında "ChanCe" adıyla tanınıyor

UNIVERSITEDE HOCA 
SAHNEDE CHANCE

Nilay AteşoğullArı 

Doku uyuşmazlığı

B azıları torpil yapıp kendi çocuklarına iş 
bulurken, senin okuttuğun emek verdiğin 
çocuğun işsizse,

Sen emekli maaşınla kıt kanaat geçinirken, birileri
haketmedikleri yüksek maaşlar alıyorsa,

Sen otobüslerde sıkışarak giderken, birileri eşini 
çocuğunu makam araçlarıyla gezdiriyorsa,

Belediye başkanlarıyla bir olup ihalede yolsuzluk 
yapanlar dürüst üreticinin önünü kesiyorsa,

Uyuşturucu satıp zengin olanlar, senin çocuğunu 
zehirliyorsa,sen evladını gözünden sakınarak büyütür-
ken, birileri kadınlara ve çocuklara tecavüz ediyorsa,

Rüşvetçi müdürler memurlar senin cebindeki paraya
göz dikiyor ve bunu ahlaksızlık saymıyorsa,

Vergisini ödemeyen bir grup zengin kesim vergi af-
fıyla kar’a geçiyor ve sen borçlar içinde yüzüyorsan,

Arada bunca adaletsizlik yaşanırken biz ‘bunlarla’
nasıl bir ve bütün olabiliriz?

Hırsıza, sapığa, yalancıya nasıl güvenip, sarılıp bir
bütünü oluşturalım? Dokumuz tutmaz!

*Toplumsal arınma” şart

Millet olmak demek birbirine ‘koşulsuz güvenmek’
demektir. 

Güvendiğin o insanlara ‘aidiyet’ hissi beslemektir.
Sadece sınırda askerlere sahip çıkarak ve ‘dış 

politikada’ birlik söylemleriyle bir ülke ilerlemez.
Bir millet içerde ve dışarda beraber yürüyebilmek

için aynı sınırlar içerisinde birbirinin dürüstlüğüne 
inanarak yaşamalı.

Rekabet değil, ‘Dayanışma Ruhu’ olursa gerçek 
manada bir ülkeden bahsedebiliriz.

Sadece “Askerimiz için Birlik” olmaktan 
bahsetmiyorum. Onu zaten halk olarak hemen harekete
geçen yüksek maneviyatımızla inanarak yapıyoruz.

*Milli Birlik* kavramının hakkıyla içini doldurmak-
tan bahsediyorum.

Milli Birlik olmayan coğrafyalarda ‘sadece coğrafi
ortaklıklar’ olur. Bu da şahsi çıkarlara dayalı bir 
birliktir. İlerlemez. İlerletmez..

Güçlü temelleri olan güzel ülkemizi ‘ahlak ve adalet’
değerleriyle hızlıca yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü bir-
birine güvenerek kenetlenmiş kimseyi yıkamazsınız!

Peki bunu nasıl başaracağız?

Önce kendimizle başlayacağız.
Herkes yanlış yapıyor diye biz yapılanı 

tekrarlamayacağız.
Hırsızlığa, rüşvete, torpile ses çıkaracağız.
Çalanlara ve emekleri talan edenlere oy vermeyece-

ğiz!Kendi içimizde homurdanmayı bırakıp, hak arayan
insanların mücadelesine destek vereceğiz.

Bireysel değil toplumsal akılla ilerleyeceğiz.
Güvendiğimiz siyasi bir partide yer alacak, 

güvendiğimiz bir dernek bulacak ve üye olup 
çalışmalarına destek vereceğiz.

Homurdanarak mırıldanarak bir yere varılmaz.
Kadın haklarını savunuyorsanız gidin bir kadın 

derneğine destek verin. 
Sesinizi duyurun.Çocuklara karşı cinsel tacizi 

önlemek için mücadele veren dernekler var orada emek
verin. Halkı bilinçlendirme çalışmalarına katılın.

Bir köy okuluna gönüllü destekçi olun.
Yaşlı komşunuzun bir ihtiyacı mı var sorun.
Doğayı mı korumak istiyorsunuz bilinçli doğa 

projelerine katılın.
Beklemeyin...
“Oturarak başarıya ulaşan tek şey tavuktur”
#UmutGençlikte hemen ayağa kalkın ve harekete

geçin...

Gerilimin Kraliçesi İstanbul'a geliyor
Polisiye ve gerilimse-
verlerin yakından tanı-
dığı, birçok kitabı New

York Times bestseller'ı olan dün-
yaca ünlü yazar Tess Gerritsen İs-
tanbul'a geliyor. Tess Gerritsen, 9
Kasım ve 10 Kasım saat 14.00'te
TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda

okurlarıyla buluşacak. Çırak, Kayıp
Kızlar, İsimsiz Ceset gibi pek çok
kitabıyla Türkiyeli okurların da ya-
kından takip ettiği Gerritsen, aynı
zamanda yeni yayımlanan kitabı
Gece Gelen'in de lansmanını yapa-
cak. Tess Gerritsen ABD'nin San
Diego kentinde doğdu. Stanford

Üniversitesi'nde antropoloji konu-
sunda lisans yaptı, California Üni-
versitesi'nden tıp diploması aldı.
New York Times'ın çok satanlar lis-
tesine giren Hasat'la dünya çapında
başarı kazandı. Öte yandan yazar
Türkiye'de Rizzoli & Isles dizisiyle
de tanınıyor.

Müzik denilince akla dansın geldiğini
ve dansın uzmanlık alanı olan kemik
sağlığına büyük bir katkılar sundu-
ğuna dikkati çeken Tüzün, şöyle
devam etti: "Dans, kemikler için çok
faydalı çünkü bilimsel çalışmalarda
da dans etmenin kemik sağlığına fay-
daları tespit edilmiştir. Yürümek de
faydalı çünkü vücut ağırlığıyla yapılan
bir egzersiz fakat dansta yön değiş-
tirme var. Dümdüz bir hat üzerinde
yürümektense yön değiştirici hareket-
lerin kemikleri daha çok uyardığı, yeni
kemik yapımını daha fazla gerçekleş-
tirdiği de saptanmıştır. Gelen hasta-
lara, 'Hiç bir şey yapamıyorsanız, evde
müziği açıp dans edin.' diyoruz. Mü-
ziğin ritmine uyarak hareket etmeleri
bile faydalıdır. Dans gerçekten kemik
sağlığında çok etkili, grup halinde ya-
pılınca moral-motivasyon yönünden
de kişiye pek çok faydaları var. Ben de
kliplerimde şarkıya ve müziğin ritmine
uyacak şekilde dans ediyorum, dans

etmeyi seviyo-
rum. Herkes

ritme uygun
hareket et-

melidir.”

Müziğin ritmine uyun

Hastanedeki başarılı kimliğiyle dikkat çeken Şansın Tüzün, sahnede de
adından sıkça söz ettirmeyi başaran önemli isimlerden birisi.

ESAS NO : 2019/181 
KARAR NO : 2019/350
Davacı FADİME ERYİĞİT aleyhine mahkememizde
açılan Nüfusdavasının yapılan açık yargılaması so-
nunda;
HÜKÜM :1-Davanın kabulüne;  Lokman  ve Hacer
den  olma,Afyonkarahisar ili, Merkez  İlçesi , Beyyazı
Kasabası  , Cilt No:0073, Aile sıra no00037  , sıra nolu
:0055 de  nüf.kayıtlı 22333161494 TC kimlik nolu
" FADİME ERYİĞİT "'in  kimliğinde " FADİME " olarak
yazılı olan adının " ALA FATIMA " olarak  nufus kayıt-
larının bu şekilde düzeltilmesine ve tescil edilmesine,  
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
01/11/2019

İLAN
İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın:(1077914)

ESAS NO : 2019/107 

KARAR NO : 2019/349

Davacı EMRE CAN aleyhine mahkememizde açılan

Nüfusdavasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :1-Davanın kabulüne;  Hüseyin Avni  ve

Asiye den  olma,  Ankara  doğumlu, Denizli  ili, Saray-

köy İlçesi ,  Sığma köyü  , Cilt No:34, Aile sıra no 13  ,

sıra nolu :19  de  nüf.kayıtlı    29278470414  TC kimlik

nolu   EMRE CAN'ın  kimliğinde "Emre  " olarak yazılı

olan adının " BULUT EMRE " olarak  nufus kayıtları-

nın bu şekilde düzeltilmesine ve tescil edilmesine,           

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

01/11/2019

İLAN
İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın:(1078486)

Şarkılar kardeşlik için dile geldi
Mülteci kamplarında müzik eğitimi alan Filistinli gençler, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geldi. Yunus Emre Enstitüsünün desteği ve 
Zeytinburnu Belediyesinin ev sahipliğinde Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde konser veren gençler, Arap dünyasının sevilen şarkılarını seslendirdi

Müzikal eğitimlerini
Al-Kamandjati Derneği
vasıtasıyla alan Filistin

ve Lübnan mülteci kamplarında
yetişen gençler, Zeytinburnu'ndan
sonra ikinci konserlerini Sam-
sun'da verecek. Konser öncesi
açıklamada bulunan Yunus Emre
Enstitüsü Strateji Geliştirme Uz-
manı Fuat Korkmaz, kurum ola-
rak birçok ülkede Türk kültürünü,
Türk edebiyatını ve sanatını tanıt-
mak için çeşitli faaliyetler yürüt-
tüklerini anlatarak, bu projeyle
Lübnan'daki mülteci kamplarında
yaşayan müzisyenlerin Türkiye'ye
gelmesini ve burada müziklerini
bir konserle taçlandırmalarını iste-
diklerini dile getirdi.

Farklı müzisyenler 
bir araya geldi

Korkmaz, konserde Lübnanlı ve
Türk sanatçıların da Filistinli
gençlerle beraber sahne aldığını

belirterek, şunları söyledi: "Kurum
olarak yıllardır yerel ürünleri, yerel
sanatçıları destekleme noktasında
faaliyetler yürütüyoruz. Orta Do-
ğu'dan birçok ressamı, akademis-
yeni, edebiyatçıyı Türkiye'ye
getirdik. Bu faaliyet de iletişim içe-
risinde olduğumuz Filistin'deki
müzisyenlerle ve aynı zamanda
Beyrut'taki mülteci kamplarında
eğitim gören müzisyenlerimizle
ilişkimizin bir ürünü olarak ortaya
çıktı. Onların da Türkiye'de bir
konser verme, Türkiye'deki müzik
ortamlarıyla iletişim içerisinde
olma istekleri vardı. Biz de bunu
bir konserle gerçekleştirelim iste-
dik."

Kendimizi ifade ediyoruz

Al-Kamandjati Derneğinin temsil-
cisi aynı zamanda müzisyen Nur
Abu Raya da projeye çok iyi hazır-
landıklarını ifade ederek, "Türki-
ye'ye grup olarak ilk gelişimiz. Bu

konseri kültürümüzü, müziğimizi
tanıtmak için büyük bir fırsat olarak
görüyoruz ve bu fırsatı değerlendir-
meye çalışıyoruz." dedi. Raya, kon-
serde hem Arap hem de Türk
dinleyicilere hitap etmek adına özel
bir repertuvar hazırladıklarını söyle-
yerek, şöyle devam etti: "Mülteci
kamplarında yaşam şartları gerçek-
ten çok zor. Bu yüzden müziği ken-
dimizi ifade etmek, bir arada
kalmak ve sıkıntılarımızı gidermek
için bir araç olarak görüyoruz.
Grup olarak hem kamplarda hem
de kampların dışında konserler veri-
yoruz. Bu da bizim kendimizi ifade
etmemize ve kültürümüzü diğer in-
sanlara anlatma noktasında yar-
dımcı oluyor. Aynı zamanda farklı
ülkelerdeki müzisyenlerle de çalışı-
yoruz ve konserler veriyoruz. Bu
konserler sahnede öz güvenimizi
koruma konusunda yardımcı olu-
yor. ABD ile Fransa'daki müzisyen-
lerle de çalışıyoruz."



Galatasaray Kulübü
Başkanı Cengiz,
Göztepe Kulübü
Başkanı Sepil'in
Kulüpler Birliği
Vakfı başkanlığına
seçildiği olağanüstü
genel kurul
toplantısına yeni bir
sayfa açıldığı
düşüncesiyle
katıldığını söyledi
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YAPAY zekanın fanteziden çıkarak bir gerçek-
liğe büründüğünün bir başka örneği, "Nao"
diye adlandırılan robot futbolcular. Nao’la-
rın, 2050'de insan rakipleriyle karşı karşıya
gelmesine çalışılıyorRoma'da bu yıl 7’ncisi

düzenlenen, Türkiye'nin de dahil olduğu 40
ülkeden 600'e yakın projenin sergilendiği, Av-
rupa'nın en büyük inovasyon ve teknoloji
fuarı "Maker Faire Rome 2019 - The Euro-
pean Edition", bu minik robotları da konuk 

etti. RoboCup projesi 17 Temmuz 2050 günü
tamamen otonom insansı robotlardan olu-
şan bir takımın, FIFA kurallarına göre oyna-
yarak, o yıl Dünya Kupası şampiyonu olacak
takımla futbol oynayıp yenmesi fikriyle
1993'te doğdu. Robotlar arası ilk maç ise,
RoboCup (Robot World Cup Initiative) kap-
samında 1997'de Japonya'da oynandı. 
DHA

RobotlaR İnsanlaRa kaRşI oynayaCak

SP  R
CImbom yenI 
sayfa aCtI
V akfın Maslak'taki merkezinde yapı-

lan olağanüstü genel kurulun ardın-
dan Mustafa Cengiz ve başkan

yardımcılığına seçilen Alanyaspor Kulübü
Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın mensupla-
rına açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği
Vakfından yaklaşık 1 yıl önce yapılan hakem
bildirisinin ardından toplantılara katılmadı-
ğını hatırlatan Cengiz, "Yeni bir dönem ve
yeni bir seçim var. Türk futbolu için yeniden
bir yapılanma için fırsat olduğu düşünce-
siyle bu toplantıya katıldım. Yeni bir beyaz
ve temiz sayfa açılmasına gerektiği inancı-
mızla Kulüpler Birliğinin yeni dönemdeki
toplantısına katıldık. Yeni dönemde masa
temizlenir, yepyeni beyaz bir sayfa açılır ve
Türk futbolu için mücadeleye devam edilir.
Tabii ki her kulübün kendi çıkarları ve çalış-
ması vardır ama ortak çalışmanın platformu
Kulüpler Birliğidir." diye konuştu. 

Elimizden geleni yapacağız

Kulüpler Birliğinin mali konularla ilgili çalış-
ması gerektiğini aktaran Cengiz, "Kulüpler
Birliğinin bir şirket haline gelerek yayın hak-
ları ile futbolla ilgili bütün mali meseleleri
üstlenmesini bekliyoruz. İspanya'da olduğu
gibi Kulüpler Birliğinin profesyonelce kuru-
lan sistemle Türk futbolunu yönetmesini di-
liyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu yine
düzenleyen, yol gösteren bir kurum olacak
ama kesinlikle önümüzdeki dönem kulüple-
rin gelirlerinin artırılması için elimizden ge-
leni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeler önemli

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, gündemdeki
vergi düzenlemesinin gözden geçirilmesi
gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:
"Yeni düzenlemedeki vergi yasasında kulüp-
ler aleyhine oluşabilecek durumların hızla
düzeltilmesi amacıyla komisyon kuruyoruz.
Verginin mutlaka özellikle amatör sporlara
destek bölümünün düzeltilmesi konusunu
gündeme getireceğiz. Siyasiler de buna
olumlu yaklaşıyor. Bu konunun Türk amatör
sporuna zarar vermemesi gerek. Yüz bin-
lerce sporcu, kulüpler bünyesinde faaliyet
gösteriyor. Bu faaliyetlerin devamı için mut-
laka amatör sporlara vergi desteğinin
devam etmesini diliyoruz. Bizi bir araya ge-
tiren, ortak paydalarımız. Yeni bir sayfa
açtık. Eskiden yapılan bildirilerin yok ola-
cağı, birliğin kardeşçe düzen içinde sürme-
sini diliyoruz."

UEFA'nın asker 
selamı soruşturması

Mustafa Cengiz, UEFA'nın, uluslararası mü-
sabakalardaki gol sevincini asker selamıyla
yaşayan A Milli Takım oyuncuları ile Medi-
pol Başakşehirli futbolculara açtığı soruş-
turmayla ilgili değerlendirmede bulundu.
Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu
aktaran Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya, Ba-
tı'nın içinde bulunduğu refah ve huzurlu
coğrafya değil. Bizim maalesef sınırları-
mızda ciddi sorunlarımız var. Bu ciddi so-
runları devletimiz düzeltmeye çalışıyor. Bu
düzeltme içindeki aksiyonu Batı'nın anla-
ması gerekiyor. Batı bunu anlamıyorsa en
azından duygusal reaksiyonun militer değil,
ulusal karakterinden gelen bir selamlama
olduğunu bilmesi gerek. Sosyologlar, genel
olarak Türk toplumuna 'asker millet' der
ama değil. Türk toplumu giderek bilimsel ve

öncü bir güç haline gelecek, bütün dünyaya
mührünü vuracak. Biz zorlu bir coğrafyada-
yız. Bunun doğal tepkilerini de UEFA'nın ve
Batı'nın anlayışla karşılaşmasını diliyoruz."
Cengiz, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda
yarın yapacakları Real Madrid müsabaka-
sıyla ilgili ise "Hayırlısı. En iyisi olsun iste-
rim. Galatasaraylı olarak her zaman
galibiyet isterim. Teknik direktörümüz ve fut-
bolcularımız bu motivasyonla oraya gitti. İn-
şallah hayırlısı olur. Avrupa kupalarında
yarışan diğer Türk takımlarını da yürekten
destekliyorum. Ülke puanı çok önemli bir
hale geldi. Bizim hedefimiz bundan sonra
17 kulüp değil, 18 kulübün olması." diyerek
sözlerini tamamladı.

18 kulüp olarak burayı 
yöneteceğiz

Alanyaspor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Bir-
liği Vakfının yeni başkan yardımcısı Hasan
Çavuşoğlu, vakfı birlik ve beraberlik içinde
yöneteceklerini söyledi. Beşiktaş, Fener-
bahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkan-
larının olağanüstü genel kurula katılmasının
önemine değinen Çavuşoğlu, şu ifa-
deleri kullandı: "Burada 18
kulüp başkanı olarak gö-
reve geldik. Her ne
kadar başkan ve 2
başkan yardım-
cısı görevlendi-
rildiyse de 18
kulüp olarak
burayı yöne-
teceğiz. İs-
tanbul'daki
üç büyük
kulüp başka-
nımızın ara-
mızda olması
çok önemli. On-
lardan biri eksik
olduğunda birlik ve
beraberlik yok demektir.
Üçü de burada olduğu
zaman birlik ve beraberlik oluyor.
Bugün onu sağladık. Hep beraber Türk fut-
bolu adına daha iyi neleri yapabileceğimizin
çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Biz yöne-
timdeyiz ama sorunları 18 kulüple birlikte
hareket ederek, onlarla her konuyu paylaşa-
rak çözeceğimizin taahhüdünü veriyoruz.
Türk futbolu için hayırlı uğurlu
olsun."
Çavuşoğlu, UE-
FA'nın asker
sela-

mıyla
ilgili başlat-
tığı soruşturmayla ilgili,
"Biz, 18 kulüp olarak tepkimizi
ortaya koyduk. Bu sadece kulüp-
lere değil Türk ulusuna karşı yapı-
lan bir davranıştır. Bu davranış
içinde olan UEFA'ya tepkisiz kala-
mayız. Gereken deklarasyonu ya-
yınladık ve onun arkasında
olacağız." şeklinde görüş belirtti.
HABER MERKEZİ

Parmak çocuk 
hayaline kavuştu

BURSA'DA yaşayan 'Parmak Çocuk'
İlker Bayrak (14), 4 kilogram ağırlığı ve
65 santimetrelik boyu ile görenlerin ilgi-
sini çekiyor. En büyük hayali Volkan
Demirel ile tanışmak olan İlker Bayrak,
annesi Elif Bayrak, babası Adnan Bay-
rak ve kardeşi Hanife Elif ile birlikte
bugün Kasımpaşa maçının hazırlıkla-
rını sürdüren Fenerbahçe'nin Can Bartu
Tesisleri'ne geldi. Çok sevdiği Volkan
Demirel'le tanışma ve sohbet etme şansı
bulan İlker, Volkan'la beraber tesisleri
gezdi. Sarı-lacivertli futbolcular ve tek-
nik heyetle de bir araya gelen Fenerbah-
çeli İlker, hatıra fotoğrafları çektirdi.
Daha sonra Kasımpaşa maçının hazır-
lıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin an-
trenmanının bir bölümünü de izleme
fırsatı bulan İlker'e futbolcuların imzala-
dığı forma hediye edildi. 

Volkan'la tanıştı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi
Simla Türker Bayazıt, İlker'in babası ve
annesinden tedavi süreci hakkında bilgi
alarak maçlara beklediklerini ifade etti.
Simla Türker Bayazıt, "İnegöl Derneği-
mizden İhsan Gönül önderliğinde böyle
bir talep gelince biz de çok mutlu olduk,
İlker'i burada misafir etmek ve onu
mutlu etmek istedik. Bugün geldiler.
Sporcularımız ve Volkan'ın imzaladığı
formamızı da takdim ettik" dedi.
DHAKulüpler Birliği Vakfı bünyesinde gündemdeki 

vergi yasasıyla ilgili komisyon kuruldu.

Vakfın yönetim kurulu kararıyla kurulan komisyona yeni

başkan Mehmet Sepil başkanlık yapacak. Komisyonda

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fener-

bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Baş-

kanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı

Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü Baş-

kanı Mehmet Büyükekşi ve Kasımpaşa Ku-

lübü Başkan Vekili Fatih Saraç

görev alacak.

Vergi konusunda 

komisyon kuruldu

Dede boş durmuyor

KIRMIZI-BEYAZLI ekipte üçüncü sezonunu geçiren Fildişi Sahilli forvet,
ligde geride kalan haftalarda kulübeden oyuna dahil olmasına rağmen ta-
kımına sağladığı katkıyla dikkati çekiyor. 
Kone, ligde geride kalan 10 haftada 9 müsabakada forma şansı buldu.

Ligde sadece 8. haftada Ankaragücü'ne karşı ilk 11'de görev alan Kone, 8
mücadelede ise oyuna yedek kulübesinden dahil oldu. Ligin 3. haftasında kır-

mızı-beyazlı ekibin evinde oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü maçında
oyuna sonradan dahil olan Kone, takımını beraberliğe taşıyan gole

imza atma başarısı gösterdi. Kone, Sivasspor'un ligin 8. hafta-
sında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olduğu ve 10.

haftada deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup
ettiği karşılaşmalarda da yedek kulübesinden oyuna gire-
rek birer gole imza attı. Ligde 9 maçın 8'inde yedek kulü-
besinde başlamasına rağmen süre aldığı 218 dakikada 3
gol atan Kone, ligin "yedek golcüleri" arasında yer alıyor.
Gol sevinçlerini elinde baston varmış gibi ilginç dansla
kutlayan Kone, yaşıyla ilgili eleştirilere de golleriyle cevap

veriyor.

Kulübeden önemli katkı

Kırmızı-beyazlı ekipte Kone'nin haricinde gole dönük
orta saha oyuncusu Fernando ve orta saha oyuncusu
Erdoğan Yeşilyurt da yedek kulübesinden oyuna gire-
rek gol atma başarısı gösteren futbolcular arasında yer
aldı. Fernando, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor
maçlarında, Erdoğan Yeşilyurt ise Galatasaray ma-
çında oyuna sonradan dahil olarak rakip fileleri ha-
valandırdı. Sivasspor'un Fildişi Sahilli forveti
Arouna Kone, 2018-2019 sezonunda 10 golle takı-
mının skor yükünü taşıyan isim olmuştu.

Her maçta gol

Süper Lig'in 10. haftasına 18 puanla 2. sırada giren
Demir Grup Sivasspor, geride kalan periyotta tüm
maçlarda rakip fileleri havalandırma başarısı gös-
terdi. Sivas temsilcisi, ligde 18 kez gol sevinci ya-
şadı. Süper Lig'de son 5 sezonun en başarılı
performansını sergileyen kırmızı-beyazlı ekipte, ge-
ride kalan 10 haftada Mustapha Yatabare 4 golle ta-
kımın en golcü ismi olurken, 3'er gol atma başarısı
gösteren Arouna Kone, Fernando Andrade 

takımdaki en golcü oyuncular olarak dikkati çekiyor. 

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un "dede"
lakaplı 36 yaşındaki forveti Arouna Kone, oyuna 

sonradan dahil olduğu 8 maçta 3 gol kaydetti

Mikrosefalik Osteodisplastik Primordial
Dwarfism hastası olan ve tedavisi devam eden

Fenerbahçe taraftarı İlker Bayrak'ın hayali
gerçek oldu. 14 yaşındaki İlker Bayrak, 

Can Bartu Tesisleri'nde yardımcı antrenör
Volkan Demirel'le tanıştı, futbolcular ve

teknik heyetle bir araya geldi

Malatya 
zirveye oynuyor

SÜPER Lig'de son 4 haftada 3 galibiyet,
1 berabirlik alan ve puanını 17'ye yük-
selten BtcTurk Yeni Malatyaspor, zirve
takibini sürdürüyor. Ligde oynadığı 10
maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 ye-
nilgi yaşayıp 17 puan toplayan Yeni
Malatyaspor, Fenerbahçe'nin averajla
önünde üçüncü sıradaki yerini korudu.
Süper Lig'de en parlak dönemini geçi-
ren Malatya ekibi, bu sezon zorlu rakip-
lerini geride bırakarak zirve takibine
devam ediyor.

Başarılı performans sürüyor

Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Yeni
Malatyaspor, ilk 10 haftalar itibarıyla en
iyi başlangıcına imza attı. Bu sezonun
ilk 10 haftasını 17 puanla geçen sarı-si-
yahlı ekip, geçen sezon aynı dönemde
15 puan, ilk sezonu olan 2017-2018'de
ise 14 puan toplamıştı. Yeni Malatyas-
por, ilk 10 haftada rakip fileleri 24 kez
havalandırarak, ligin en golcü takımı
konumuna geldi.
Malatya temsilcisini 19'ar golle Aytemiz
Alanyaspor ve Trabzonspor, 18'er golle
Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor,
16'şar golle de Medipol Başakşehir ile
Gaziantep FK izledi.

En golcü isim Jahovic

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yeni
transferlerinden Adis Jahovic, attığı gol-
lerle takımını sırtlıyor.
Yaz transfer döneminde Konyaspor'dan
kadroya dahil edilen 32 yaşındaki Ma-
kedon forvet, bu sezon ligdeki 10 maçta
9 kez fileleri havalandırdı. Gösterdiği
performansla dikkatleri üzerine çeken
Adis Jahovic, ligde gol krallığı yarışında
zirveyi Cisse ile paylaştı.

GOLFE iLGi ARTIYOR
TÜRK Hava Yolları (THY) Yöne-
tim Kurulu ve İcra Komitesi Baş-
kanı İlker Aycı, dünyanın en iyi
kurumsal golf turnuvalarından biri
olan Turkish Airlines Open Golf
Turnuvası'nın dünya genelindeki
golfseverler üzerinde tesis ettiği ilgi
düzeyini her geçen yıl daha da ar-
tırdığını bildirdi. THY Basın Mü-
şavirliğinden yapılan açıklamaya
göre, THY'nin amatör golf turnu-
vası 'Turkish Airlines World Golf
Cup'ın bu yılki finalinde iki gün
süren heyecanlı rekabetin ardından

zirvenin sahibi ABD'nin Chicago
kentinden Luke Zhao oldu. Turnu-
vada, Turkish Airlines World Golf
Cup 2019'da final mücadelesinin
ardından toplam 93 puanla Zhao
şampiyon olurken, Japonya'dan
Tomohiro Uemur ikinci, Türki-
ye'den Ayşen Erdoğan da üçüncü-
lüğü elde etti. En iyi "Gross"
sayısını Kolombo'dan Sachin de
Silva kazanırken, "Nearest The Pin"
ödüllerini ise erkeklerde Mariano
Rodrıguez, bayanlarda ise Chris-
tine Ochola kazandı.

Mustafa
Cengiz
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3 MACIN 3’U
BIZIM OLSUN
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz sahneye çıkıyor. Beşiktaş Braga
karşısında, Başakşehir İstanbul'da mağlup ettiği Wolfsberger karşısında,
Trabzonspor ise Krasnodar deplasmanında 3 puan arayacak

B eşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4.
maçında bu akşam Portekiz'in Braga
takımına konuk olacak. Braga Bele-

diye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te baş-
layacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol
Federasyonundan Gediminas Mazeika,
Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas
hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports
1'den naklen yayımlanacak. Grubundaki ilk 3
maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-be-
yazlı takım, son sırada bulunuyor. Braga ise 2
galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak
ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan kar-
şılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup ol-
muştu. Siyah-beyazlı ekipte Braga maçı öncesi
Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un sakat-
lıkları bulunuyor. Georges-Kevin N'Koudou
ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdü-
rüyor. Bu üç oyuncunun yarınki mücadelede
forma giymesi beklenmiyor.

Avrupa'da zorlanıyor

UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü hafta
maçında yarın Portekiz temsilcisi Braga'ya
konuk olacak siyah-beyazlı takım, Avrupa ku-
palarındaki 220. mücadelesine çıkacak. Siyah-
beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan
219 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu.
90 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş,
46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa are-
nasında rakip fileleri 291 kez havalandıran
siyah-beyazlılar, kalesinde ise 315 gol gördü.
Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla UEFA Avrupa
Ligi'nde 118. kez sahada yer alacak. Siyah-be-
yazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Av-
rupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2
numaralı organizasyonunda bugüne kadar
çıktığı 117 müsabakada 52 galibiyet, 23 bera-
berlik ve 42 mağlubiyet gördü. Bu organizas-
yondaki maçlarında rakip fileleri 185 kez
havalandıran siyah-beyazlılar, 146 gol yedi.
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans
tablosu şöyle: Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3
kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler
Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çey-
rek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-
2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda
aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 se-
zonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek fi-
nalde mücadele etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı gali-
biyetini geçen sezon elde etti. UEFA Avrupa
Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Ada-
ları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta
6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avru-
pa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.
Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Ku-
pası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek tem-
silcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup
etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağ-
lubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda
yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Li-
gi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Li-
verpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda
İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de
Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı orga-
nizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiple-
rini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.
Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Av-
rupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda
Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya
çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi.
Beşiktaş ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2.
turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin
sahada yer almaması sonrası hükmen galip
ilan edilip turu geçen taraf oldu.Deplasman
sıkıntılıBeşiktaş, Avrupa'daki deplasman maç-
larında ise son dönemde galibiyet alamamının
sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avru-
pa'daki son 6 dış saha maçının sadece birini
kazanabildi. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde
Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden

Trabzon kazanmak zorunda

Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta
TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı, Fransız
hakem Benoit Bastien yönetecek. Müsabaka
BeIN Sports 1'den yayınlanacak. Gruptaki üç
maçında sadece 1 puan alabilen temsilcimiz
Trabzonspor, ilk galibiyetine ulaşma hedefiyle
rakibinin karşısına çıkacak. Konuk Krasnodar
ise ilk puanlarını Trabzonspor'u deplasmanda
2-0 yenerek elde etmişti. Bordo-mavili takım,
Rusya deplasmanında rakibine kaybetmesi
halinde üst tura çıkma şansını yitirme tehlike-
siyle karşı karşıya. Bordo-mavili ekibimiz, ge-

ride kalan 3 maçta 2 gol atarken, kalesinde ise
5 gol gördü. Sergey Matveyev ve öğrencileri
ise grup müsabakalarında 3 gol atıp 7 gol
yedi.

Trabzonspor'da 7 eksik

Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Par-
mak, Ekuban, Onazi, Obi Mikel
ve Sturridge'ten sakatlıkları ne-
deniyle yararlanamayan
Trabzonspor'a, bir şok da
Jose Sosa'dan geldi. Kras-
nodar karşılaşmasında
riske edilmemesi karar-
laştırılan Sosa, Rusya
kafilesinden çıkarıldı.
Avrupa kupalarındaki
133. maçını oynayacak
bordo-mavili takım,
"Kupa 2"de ise 85. karşı-
laşmasına çıkacak.
Bordo-mavililer, geride
kalan 132 maçta 50 gali-
biyet ve 34 beraberlik aldı,
48 maçtan ise mağlubiyetle
ayrıldı.

UEFA'da 85. maç

Trabzonspor, Krasnodar ile oy-
nayacağı maçla UEFA Kupası ve
UEFA Avrupa Ligi altında düzenle-
nen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında
85. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk
olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın
Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavili-
ler, bugüne dek oynadığı 84 maçın 33'ünde sa-
hadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere
kalan Karadeniz ekibi, 29 maçta ise yenildi.
Bu maçlarda rakip fileleri 115 kez hava-
landıran Karadeniz ekibi, kalesinde
113 gol gördü. Bordo-mavililer, Av-
rupa Kupalarında en farklı galibi-
yetini Arnavutluk'un Vllaznia
takımı karşısında aldı. Kara-
deniz ekibi, 2007-2008 sezo-
nunda UEFA Intertoto
Kupası'nda Arnavutluk
temsilcisini sahasında 6-
0'lık sonuçla mağlup ede-
rek, 132 maçtaki en farklı
galibiyetine imza attı.
Karadeniz ekibi, Avrupa
kupalarında en farklı ye-
nilgiyi ise İspanya'nın
Barcelona takımı karşı-
sında almıştı. Trabzons-
por, Avrupa Kupa
Galipleri Kupası 1. tur rö-
vanş maçında deplas-
manda Barcelona'ya 7-2'lik
sonuçla mağlup olmuştu.
Bordo-mavili ekibin Avrupa
kupaları tarihinde en fazla gol
atan oyuncusu ise eski golcüsü
Hami Mandıralı oldu. Trabzons-
por'un unutulmaz golcüsü, Avrupa
kupalarında toplam 23 gol kaydetmişti.

Başakşehir iki de iki peşinde

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü hafta
maçında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsber-
ger'e konuk olacak Medipol Başakşehir Av-
rupa kupalarındaki 24. karşılaşmasına
çıkacak.Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa
arenasında bugüne dek yaptığı 23
maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve
11 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda
21 gol atan Medipol Başakşe-
hir, kalesinde 34 gole engel
olamadı. Medipol Başakşe-
hir, teknik direktör Okan
Buruk yönetiminde Avru-
pa'da 6. karşılaşmasını
Wolfsberger karşısında
oynayacak. Buruk idare-
sindeki ilk 2 Avrupa ma-
çına UEFA Şampiyonlar
Ligi eleme turunda Yu-
nanistan'ın Olympiakos
ekibi karşısında çıkan tu-
runcu-lacivertliler, raki-
bine 2 mücadelede de
kaybetti. Ardından UEFA
Avrupa Ligi gruplarına
dahil olan Medipol Başakşe-
hir, ilk hafta İtalya temsilcisi
Roma'ya deplasmanda 4-0 ye-
nilirken, ikinci maçında Alman
ekibi Borussia Mönchengladbach
ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Tu-
runcu-lacivertli ekip, Okan Buruk yöne-
timinde Avrupa kupalarındaki ilk
galibiyetini ise grubun üçüncü maçında
Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. 
HABER MERKEZİ

Göztepe'nin gururu Sepil
Süper Lig'de üst üste üçüncü sezo-
nunu geçiren Göztepe, başkan Meh-
met Sepil'in ligdeki 18 kulübün yer
aldığı Kulüpler Birliği Vakfı'nda tüm
rakip başkanların ortak talebiyle baş-
kan seçilmesiyle gururlandı. Gözte-
pe'nin başkanlığını 5.5 yıl önce
Haziran 2014'te devralan, takıma
2015'te 2. Lig, 2017'de 1. Lig Play-Off
maratonunda şampiyonluk yaşatarak
14 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan Sepil,
3 yıl içinde Kulüpler Birliği'nde de
önemli bir göreve geldi. Beşiktaş ve
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret
Orman'ın kulüp ve vakıftaki görevle-
rinden istifasıyla dün İstanbul'da ola-
ğanüstü genel kurula giden birlikte
Mehmet Sepil, Amerika Birleşik Dev-
letleri'nde olmasına rağmen diğer baş-
kanların talebiyle tek aday olarak
başkanlığı devraldı.

Tam destek verdiler

Orman'ın ayrılığı sonrası 2 hafta önce

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğ-
lu'nun kendisine yaptığı başkanlık
önerisine olumsuz yanıt veren Meh-
met Sepil, diğer başkanların da ısra-
rını, "Küskünlükler bir yana bırakılıp,
18 kulüp bu oluşumda yer alırsa, 18
kulüp de birlikte hareket ederse baş-
kan olurum" şartıyla kabul etti. Kulüp-
ler Birliği'nin dünkü genel kuruluna 1
yıldır toplantılara katılmayan Galata-
saray Başkanı Mustafa Cengiz de ka-
tılıp birlik mesajları verdi. Kulüpler
Birliği, Galatasaray'ın katılımıyla uzun
süre sonra 18 kulübün temsilcisiyle
toplandı. Göztepe'yi ABD'de bulunan
Sepil'in yerine başkan seçildiği toplan-
tıda başkanvekili Tlaat Papatya temsil
etti. Toplantıya katılan Fenerbahçe
Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı
Ahmet Nur Çebi de Mehmet Sepil'in
adaylığına tam destek oldu. Göztepe
Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birli-
ği'nde 6 yıl sonra Anadolu'dan ilk baş-
kan olarak görev yapacak.

Alanya Fırtına'yı bekliyor

Süper Lig'in 11'inci haftasında dep-
lasmanda Trabzonspor ile karşılaşa-
cak olan Aytemiz Alanyaspor,
hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz
Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı akşam
antrenmanıyla devam etti. Teknik di-
rektör Erol Bulut gözetiminde yapı-
lan antrenmana sakatlıkları devam
eden Lokman, Juanfran ve Musa
katılmadı. Isınma hareketleriyle baş-
layan idmanda futbolcular daha
sonra dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Antrenmanın son kısmında ise fut-
bolcular 4 takım, 2 ayrı gruba ayrıla-
rak dar alanda dayanıklılık amaçlı
oyun çalışması yaptı.Başarmaya ça-
lışıyoruz Antrenman öncesinde ga-
zetecilerin sorularını yanıtlayan
teknik direktör Erol Bulut, liderlikle-
rini sürdürmek için mücadele ede-

ceklerini söyledi. Bulut, "Futbolcula-
rımı tebrik ediyorum. Onlar da haf-
talardır bu liderliği sürdürüyor. İyi
çalışıyoruz ve iyi futbol oynuyoruz
ama maalesef bazı maçlarda gol ek-
siğimiz oluyor. O olay bizleri üzüyor.
Çünkü yeterince gol pozisyonuna
giren bir takımız ama bazen fırsat-
ları değerlendiremiyoruz. Bu şansız-
lık 3- 4 maçta oldu. Yakalamış
olduğumuz pozisyonları değerlen-
dirmiş olsaydık, şu an aradaki fark
5-6 puan olabilirdi. Futbolda böyle
şeyler de var tabii pozisyonları kaçı-
rabiliyorsunuz. Bundan sonraki
maçlarda daha iyisini yapmaya çalı-
şacağız. Bizim işimiz bu zaten, çalı-
şıp daha iyisini yapabilmek. Bunu
başarmaya çalışıyoruz" diye 
konuştu. DHA

Kupada eşleşmeler

belırlendı
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur kura
çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesis-
leri Orhan Saka Konferans Salo-
nu’nda yapılan kura çekimi, saat
15.00’te başladı. Beşiktaş’ın rakibi Er-
zincanspor, Galatasaray’ın rakibi Tuz-
laspor, Fenerbahçe’nin rakibi
İstanbulspor ve Trabzonspor’un rakibi

Altay oldu. Kupada 4. turu geçen 27
takım ile Süper Lig’de geçen sezonu
ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray,
Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trab-
zonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor,
5. turda mücadele edecek. Çift maç
eleme usulüne göre oynanacak 5.
turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Ara-
lık’ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18
ve 19 Aralık’ta yapılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:
Çaykur Rizespor – Yılport Samsunspor
Altınordu – Denizlispor
Alanyaspor – Adanaspor
Esenler Erokspor – Sivasspor
Altay – Trabzonspor
Beşiktaş – AG 24 Erzincanspor
Karagümrük – Göztepe
Kasımpaşa – Vanspor
Yeni Malatyaspor – Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon – Başakşehir
Tuzlaspor – Galatasaray
BB Erzurumspor – Bursaspor
Kayserispor – Manisaspor FK
Kırklarelispor – Gaziantep FK
Eyüpspor – Antalyaspor
Fenerbahçe – İstanbulspor



Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
38’inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na
katılan Silivri Belediyesi standında 
ziyaretçileri ağırladı. Öğrencilere Nutuk
hediye eden Başkan Yılmaz, okuma
alışkanlığı tavsiyesinde bulundu

Silivri Belediyesi bu yıl 38’incisi düzenlenen Uluslar-
arası İstanbul Kitap Fuarı’nda stant kurarak ilçede yürü-
tülen çalışmaları fuar ziyaretçilerine tanıttı.
Büyükçekmece TÜYAP’ta gerçekleştirilen fuarın 4’üncü
gününde standı ziyaret eden Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, misafirlere ilçede yapılan çalışmaları ak-
tardı. Özellikle öğrencilerin büyük ilgisi ile karşılaşan
Başkan Yılmaz, gençler için düzenlenmiş Atatürk’ün
ölümsüz eseri Nutuk’u hediye etti. Fuara katılan diğer
ilçe belediyeleri ve yayınevlerini de gezen Başkan Yılmaz,
ayrıca kitap alışverişi yaptı.

Medeniyet için okumak şart

Silivri Belediyesi standının büyük ilgi çektiğini ifaden Be-
lediye Başkanı Volkan Yılmaz, basın mensuplarına de-
ğerlendirmelerde bulunarak, “TÜYAP kitap fuarındayız.
Silivri Belediyesi olarak fuarda yerimizi aldık. Birçok be-
lediye gibi biz de Silivri’mizi fuarda temsil etmeyi, aynı
zamanda ziyaretçiler ile buluşmayı hedefledik. Kitapla il-
gili söylenecek çok şey yok esasında. Hepimizin oku-
ması, araştırması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
dediği muasır medeniyetlere ulaşabilmesi için dona-
nımlı, birikimli, araştıran ve okuyan gençlerin olması ge-
rekiyor. Bugün sizlerle beraber kitap stantlarını
dolaşacağız. Ben de birkaç kitap satın almayı düşünüyo-
rum. Kitap ruhun meyvesidir diyorum, hepinize teşekkür
ediyorum.” diye konuştu. Silivri Belediyesi standında, Si-
livri Tarih Derneği’nin hazırladığı çalışmalar, kitaplar ve
eserler de sergileniyor. Belediye standını ziyaret etmek is-
teyen misafirler fuar süresi boyunca 12’nci Salon 501-b
numaralı standa uğrayabilirler. MEHMET ALİ ÇATAL
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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
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E senyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Esenyurt için
hazırladıkları 5 yıllık stratejik

planın detaylarını muhtarlara sundu.
Esenyurt Nikah sarayında düzenle-
nen programda 43 mahalle muhta-
rıyla bir araya gelen Başkan
Bozkurt, Esenyurt’un sorun ve ih-
tiyaçlarını anlatarak bu ihtiyaçlar
için buldukları çözüm yollarını
da aktardı. Başkan Bozkurt, eği-
timden, ulaşıma, çocuk parkla-
rından yeşil alan ihtiyacına
kadar geniş çapta hazırladık-
ları projelerin detaylarını an-
latarak muhtarların merak
ettiği soruları yanıtladı.
Başkan Bozkurt, projelerin

hayata geçirilmesi noktasında titiz-
likle çalışacaklarını söyleyerek, ilgili
birimlerin projelerin en iyi şekilde ha-
yata geçirilmesi için çalışmalarına baş-
ladıklarını bildirdi. Esenyurt’un sorun
ve ihtiyaçlarını anlatan Başkan Boz-
kurt, “Tüm sorunlara çözüm yolumuz
var. Gerekli stratejik planımızı yaptık.
Bütçeyi dengeledik çünkü biz bu ko-
nuda tecrübeliyiz. Plan nedir, bütçe
nedir, proje nedir, strateji nedir, çalışan
nedir, emek nedir bunun kıymetini bili-
yoruz ona göre davranıyoruz. Amacı-
mız bize bahşedilen bu görevi
namusumuzla yapıp beş yıl sonra so-
kaklarda alnımız ak bir şekilde dolaşa-
bilmek” dedi. 

Kreş sayısı 25’e çıkarılacak

Esenyurt’ta 900 öğrenci kapasiteli 11
tane çocuk kreşi bulunduğunu belirten
Başkan Bozkurt, “Önümüzdeki beş yıl-
lık dönemde 14 tane kreş yapmayı he-
defliyoruz. Böylelikle ilçemizdeki kreş
sayısı 25’e çıkacak. Bizim geleceğin
bilim adamlarını yetiştirmemiz, o ço-
cukların kafasını dolu şeylerle doldur-
mamız lazım. Buraları kar elde etme
amacıyla yapmıyoruz” diye konuştu.
Çocuk Dünyası Kültür ve Eğlence
Merkezi projesini hayata geçirerek
Esenyurt’un marka değerine katkıda
bulunmayı hedeflediklerini söyleyen
Başkan Bozkurt şunları ekledi, “Ço-
cukların orada gidip eğlenebilecekleri
bir yer olacak. Bunun yanı sıra Çocuk

Tra-
fik Eğitim Parkı
projemiz de var. Bu
projeyi Turgut Özal Stadyumu’nun ya-
nına yapmayı planlıyoruz” dedi.

Esenyurt'a metro gelecek

Esenyurt’a gelecek olan metronun sa-
nayi bölgesinden geçirerek, sanayiye
ulaşımı kolaylaştırmayı planladıklarını
vurgulayan Başkan Bozkurt, “Metro
inşaatını hem başlatmak hem de doğru
güzergahta seyretmesini sağlamak için
Ekrem İmamoğlu ile görüştük. Met-
royu Akçaburgaz sanayinin içinden ge-
çirmeyi planlıyoruz. Sanayiyle
Esenyurt’u entegre ederek, Esenyurtlu-
ların ilçemizde bulunan sanayide çalış-
masını kolaylaştırıp, sanayicinin servis
maliyetini azaltarak, otobüs ve mini-
büsle taşınan vatandaşların metroyla
taşınmasın sağlamak. Böylelikle oluşan
trafiğe karşıda önlem almış olacağız.
Kıraç’ta yaşayan vatandaşlarımızın da
metrodan faydalanması için projeyi
gözden geçiriyoruz. Ayrıca Haramidere
bölgesi içinde tramvay hattı yapacağız.
Bu hatla derenin iki yanındaki vatan-
daşlarımız sanayiyle buluşacak. Mah-
mutbey gişelere doğru gidecek bir hat
olacak bu. Buradaki meselemiz sanayi
alanlarıyla konut alanlarının birleştiril-
mesi” şeklinde konuştu.

Esenyurt’un 5 yıllık
stratejik planını 

muhtarlarla paylaşan 
Esenyurt Belediye

Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, “İlçedeki tüm

sorunlara çözüm yolumuz
var. Bu ilçeyi birlikte

yöneteceğiz” dedi

Son zamanlarda ekranlarda göremediğimiz oyuncu Yasemin
Kaya Allen, kendisini uzun zamandır rahatsız eden, sapıkça ma-
iller atıp tecavüz etmek istediğini söyleyen tacizcisini ifşa etti.
Allen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şu adam bana

uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor,
mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz

olsun sapıktır” dedi. Genç oyuncu, sapığı sosyal medya
hesabından engellemesine rağmen, tacizci mail yo-

luyla ulaşmayı başarmış. Güzel oyuncu, bu kişiyi
engellemesini söyleyenlere ise şu cevap verdi:

“Engöllö götsön” yazacaksanız yazmayın.
Engelledim zaten. Her gün atıyor nere-

deyse. Bu adamın gerçekten tanıdığı
kadınlara ne yapabileceği

konusunda en-
dişeliyim ve
uyarmak
istedim.”

Yasemin KaYa 
allen sapiği 
ifsa etti

SORUN VARSA 
COZUM DE VAR

Vatandaşların toplu ta-
şıma araçlarına kolay ulaşma-
sını sağlamak amacıyla
güzergahların yeniden düzen-
leneceğine söyleyen Başkan
Bozkurt, “Vatandaş evinden
çıktığında 200-300 metre yü-

rüyerek herhangi bir toplu ta-
şıma aracına binebilsin. 2 km
yürümek zorunda kalmasın
diye ilgili birimlere minibüs ve
İEttgüzergahlarını yeni baş-
tan dizayn etmeleri konu-
sunda talimat verdim” dedi. 

GüzerGahlar yeniden belirlenecek

Başkan
öğrencilere
Nutuk hediye etti

Büyükçekmece Gölü bugün-
lerde, flamingolara ev sahipliği
yapıyor. Dinlenmek, beslenmek
ve su ihtiyacını karşılamak için

sulak ve sığ alanları tercih eden
sürpriz konuklar gölde renkli görüntüler
oluşturdu. Yaklaşık, 40 yıldır Büyükçek-
mece Göl'ünü ve çevresini gözlemleyen
Gönüllü Doğa Koruyucusu ve Kuş
gözlemcisi Fikret Can, şunları söyledi:
"Bizim asıl işlevimiz, görevimiz göç izle-
mektir. Flamingo normal koşullarda,
yerleşik bir türdür. Leylekgiller ailesin-
dendir. Kanat açıklığı 1.60 metre, yetiş-
kinlerinde pembe renk hakim olur. Çok
güzel bir hayvan. İzmir, Gediz Delta-
sı’nda ve Konya Tuz Gölü civarında çok
ciddi popülasyonların ürediğini biliyo-
ruz. Dünyada her yerde var. Amerika’da
var, Afrika’da, Asya’da var. Demin söy-
lediğim gibi, yaklaşık 50 yıla yakın bu-
rayı gözlemlerim. İlk flamingo
gördüğüm 3 birey vardı, 2013 yılında.
Bu giderek artıyor. Bu sene, burada en
fazla sayı 51 tane gördük. Bugün 50
tane var. Küçükçekmece Gölü ile Bü-
yükçekmece Gölleri arasında gidip geli-
yorlar, burada besleniyorlar. Kuşkusuz
iklim değişikliğini kutuplarda, ekvatorda
aramak gerekmiyor.”

Büyükçekmece Gölü
flamingolarla renklendi

Kemal
Deniz
Bozkurt


