
Şarkıcı Rojin İsmail Gökgez'e konuştu. 
20 yıl önce rap yaptığını, Ajda Pekkan'ı
çok sevdiğini açıklayan Rojin, bügünlere
nasıl geldiğini, “7-8 yaşımda traktör 
üzerinde şarkı söyleyerek başlamıştım.
O zamanlar böyle bir hayalim

yoktu. Hayat 
mucizelerle dolu”
şeklinde açıkladı.

Kültür A.Ş., 2020 yılında yapa-
cağı organizasyonlar kapsamında

11 ayrı hizmet alım ihalesi düzenledi. Söz
konusu ihaleler 23- 26 Aralık 2019 tarihleri ara-
sında gerçekleştirildi. 6 ve 7 Ocak’ta açıklanan ihale 
sonuçlarına göre 11 ihaleden 3’ünü, merkezi Bahçeşe-
hir’de bulunan 'Saatci Ajans Eğitim Reklam ve Organi-
zasyon Hizmetleri A.Ş.' aldı. 3 ihalenin toplam bedelinin
30 milyon 655 bin TL olduğu öğrenildi. Saatçi Ajans'ın
2016 yılında 1 milyon sermaye ile kuruldu. 

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Bakırköy Dr. Sadi Konuk 
Eğitim Araştırma Hastane-

sinde muayene önceliği isteyen hasta
tarafından bir doktor darp edildi. İs-
tanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.
Pınar Saip, sağlık sektöründe artan
şiddeti kınadığını söyleyerek “Sağlık
sistemi çökmüş-
tür. Sağlıkta 
şiddet, sağlık 
çalışanlarından
kaynaklı değildir.
İktidardakilerin
sağlık çalışanla-
rına yönelik 
kullandığı dil 
sorunludur”
dedi.  I SAYFA 9

çABD saldırısıyla öldürülen İran
Devrim Muhafızları Kudüs

Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım
Süleymani'nin cenazesinin defni erte-
lendi. Süleymani'nin memleketi 
Kirman'da yapılan cenaze töreninde
izdiham yaşandı ve onlarca kişi 

hayatını kaybetti.
İran’ın yarı resmi
haber ajansı Fars,
ölü sayısının
40’a, yaralı sayısı-
nın ise 213’e yük-
seldiğin aktardı.
Yetkililer, defin
için bir tarih açık-
lanacağını du-
yurdu. I SAYFA 11

ç

Prof. Dr. Pınar Saip

SAYFA 4Mustafa DOLU

Kanal, Libya, 
Suriye, Irak...

SAYFA 5Ali İbrahim ÖNSOY

Kelimeler

SAYFA 6Ömer MEŞE

Çocuk ve genç
işçiler...

SAYFA 7Fakir YILMAZ

Göktepe Ödülü'ne
layık olmak

SAYFA 9Bahadır SÜGÜR

Taciz iddiası!
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Çatalca Ferhatpaşa 
İlkokulu 1. sınıf öğrencisi

olan 2 kız çocuğunun aileleri Okul
Aile Birliği tarafından tutulduğu
ifade edilen V.K  isimli fotoğrafçıyı
taciz iddiasıyla şikayet etti. İddiaya
göre geçtiğimiz cuma günü 1. 
sınıftan 4 öğrenci fotoğraf çekilmek
üzere başka bir odaya götürüldü.

Öğrencilerden iki kız öğrenci 
bu odada fotoğrafçı tarafın-
dan taciz edildiklerini anne ve
babasına anlattı. Çocukların
iddiaları üzerine okulun 
kameraları incelendi. 
Kameraları izleyen aileler 
ilçe emniyet müdürlüğüne 
şikayette bulundu.

BÜTÜN KAMERALAR TEK TEK iNCELENDi

ç Tacize uğradığı iddia
edilen 6 buçuk yaşındaki

kız çocuğunun babası M.G,
“Benim çocuğum bu şahsın
kendisine neler yaptığını em-
niyette de okulda da bizzat
anlattı. Gereğinin yapılma-
sını istiyorum. Bu adam ce-
zasız kalmamalı. Akşam

komşularımız ile otururken de
kızım konuyu en anlaşılabilir bir
dilde ifade etmiş. Elle taciz söz
konusu. Biz bu adamla konuşma-
dık ama çocuklarımız bize her şeyi
izah etti. Gerekli şikayetlerimizi
yaptık. Bundan sonrası için yar-
gıya güveniyoruz” açıklamasında
bulundu. 

HEM EMNiYETTE HEM OKULDA ANLATTI

ç
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Kasım Süleymani
defnedilemedi!

İBB'nin şirketlerinden
Kültür A.Ş.’nin, 

organizasyon
kapsamında
düzenlediği 

11 ihaleden 3’ünü,
ünlü müzisyen Ercan

Saatçi’nin ortak
olduğu şirket aldı.

Saatçi Ajans Eğitim
Reklam ve Org. Hiz.

A.Ş.'nin aldığı 
3 ihalenin toplam 
bedeli 30 milyon 
655 bin TL oldu

30 MiLYON 655 BiN TL!

ç Kültür A.Ş.’nin 11 ihalesinden diğer
üçünü ise ‘Vesa Events Organizas-

yon Tic. Ltd. Şirketi’ üstlendi. Söz konusu
3 ihalenin toplam bedeli 30 milyon 178 bin 100

TL. Merkezi Kağıthane’de bulunan şirket, 12 Aralık
2018 tarihinde kuruldu. 500 bin TL sermayeli şirket,
Eser Kırmızıtaş’a ait. Diğer 5 ihaleden 2’sini ise Birand
Yapım, 1 ihaleyi Gens Popülist Medya Planlama 
Organizasyon, 1 ihaleyi Kahraman Yeşilyurt, 1 ihaleyi
de Görsel C Ajans aldı.

3 İHALE DE VESA’YA 

Sağlıkta şiddete
alışmayacağız!

Silivri açıklarında 26 Eylül'de
meydana gelen 5.8 büyüklü-

ğündeki deprem sonrası iki minaresi
yıkılan Avcılar'daki Hacı Ahmet 
Tükenmez Camii'nin kubbesi de 
fırtınadan etkilendi. Kubbenin 
izolasyon için yapılan kaplamasının
bir bölümü yerinden çıktı. Şans eseri, 
o sırada yoldan geçen kimsenin 
bulunmamasıyla olası bir kaza 
yaşanmadı.  I SAYFA 4

ç

Minare yıkıldı
kaplama uçtu!

Esenler Belediye Baş-
kanı Tevfik Göksu'nun

annesi Fatma Göksu hayatını
kaybetti. Göksu için İstan-
bul'da düzenlenen cenaze
törenine Gelecek Partisi lideri
Davutoğlu, İstanbul Büyükşe-

hir Belediye Başkanı İma-
moğlu, AK Parti İzmir Milletve-
kili Binali Yıldırım, çok sayıda
siyasetçi ve yazar katıldı. Na-
mazın ardından Göksu'nun
naaşı, memleketi Adıyaman'a
götürüldü. I SAYFA 9

ç
göksu’yu yalnız bırakmadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda

görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığından yapılan yazılı açıkla-

mada, “Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik

Krallık Başbakanı Boris Johnson ile
bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye
ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve 

uluslararası meseleler ele alınmıştır” denildi.

ç

ErDOĞAN JOHNSON iLE 
TELEfONDA gÖrÜşTÜ

ŞARKICI OLMA
HAYALiM YOKTU

İsmaİl GökGez’İn söyleşİsİ sayfa 2’de

ILKOKULDA 
SKANDAL IDDIA

BAHADIR
SÜGÜR

ÖZEL
HABER 

Taciz iddiasının ardından şüphelinin emniyet müdürlüğünce ifadeye çağrıldığı ve adli sürecin başlatıldığı
öğrenildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da okul hakkında idari soruşturma açacağı belirtildi. 

iKi ÇOCUK
TACiZ

EDiLDiĞiNi
SÖYLEDi
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İstanbul’un suyu
masaya yatırılıyor
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İstanbul’un suyu
masaya yatırılıyor HABERİN DEVAMI SAYFA 8’DE

Kasım Süleymani

CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay, MİT’in yeni bina-

sının açılış töreninde AK Parti Söz-
cüsü Ömer Çelik’in bulunmasına
tepki göstererek, “MİT, AK Parti’nin
değil, parti devletinin değil, devletin
kurumu olmalı, öyle pozisyon almalı-

dır. Ama görüyo-
ruz ki tersi bir
süreç işliyor. 
Tek adam yöne-
timi, ne yazık ki
ülkenin tüm 
kurumlarını 
tahrip ediyor,
kurum kültürle-
rini yok ediyor”
dedi. I SAYFA 7

ç

Ömer Çelik'in 
açılışta işi ne?

Engin Altay

Meral Akşener'in “Başbuğu
Cumhurbaşkanı yapamadık”

sözlerini eleştiren MHP Milletvekili
Cemal Enginyurt, “Meral Akşener
Başbuğ Türkeş'i tanımaz. Siyasette

hiçbir zaman
Başbuğ'un
yanın da yer 
almamış,
DYP'de siyaset
yapmıştır. Baş-
buğ derken İlker
Başbuğ'u kast
etmiş anlaşılan”
tepkisini gös-
terdi. I SAYFA 7

ç

İlker Başbuğ’u 
kastetti sanırım

Cemal Enginyurt

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun avukatı 

Celal Çelik hakkında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğ-
lu’na açtığı tazminat davasında 
mahkemeye sunduğu dilekçe 
nedeniyle dava açıldı. Çelik, 24 
Şubat tarihinde sanık sıfatıyla 
hakim karşısına
çıkacak. Çelik,
17-25 Aralık 
sürecinde ortaya
çıkan ve 'FETÖ'
tarafından mon-
tajlandığı iddia
edilen tapeleri
mahkemeye 
delil olarak 
sunmuştu. 

ç

Avukat Çelik’e 
dilekçe davası

Celal Çelik

RASTGELE
YAŞIYORUZ

İstanbul'da etkili olan
fırtına korku dolu 

anların yaşanmasına neden
oluyor. İstiklal Caddesi'nde
bir apartmandan kopan
beton parçası seyir halindeki
taksinin ön camına ok gibi
saplandı. Çekmeköy'de ise 
fırtınada uçan çatı, karşı
apartmana çarparak dış 
cephesine zarar verdi. Beyoğ-
ku'nda da 2 katlı metruk bir
binada kısmi çökme meydana
geldi. İkinci katın duvarı yola
çökerken olayda şans eseri
yaralanan olmadı. I SAYFA 8

ç

İNTİHAR MI EDELİM?
Üsküdar Belediyesi’nde
işten çıkarılan işçiler 

belediye önünde eylem yaptı. 
İşçiler, işinden çıkarıldıktan sonra
intihar eden Recep Kılınçarslan’ı
hatırlatarak, “Bizlde mi intihar
edelim?” diye sordu. I SAYFA 7

ç

2020 umut dolu
bir yıl olacak

HABERİN DEVAMI SAYFA 5’TE

Beşiktaş’ta çevre
seferberliği

HABERİN DEVAMI SAYFA 5’TE

Hangi öfke
11kurşun sıktırır!

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

Ekrem 
İmamoğlu Tevfik

Göksu
Boris 
Johnson

Recep 
Tayyip
Erdoğan

Rojin

Ercan
Saatçi

Çatalca Ferhatpaşa 
İlkokulu 1. sınıf öğrencisi
iki çocuğun ailesi, okulda
fotoğraf çekmek için başka
bir ilçeden gelen kişi
hakkında taciz iddiası 
ile şikayetçi oldu. İddia 
üzerine hem Milli Eğitim
hem de adli merciler
soruşturma başlattı



Ü nlü şarkıcı Rojin, İsmail Gökgez'e ko-
nuştu. Kadın cinayetlerine, rap şar-
kılara, playback yapanlara,

araçta yasaklanan sigaraya, hayvan-
lara, Ajda Pekkan’a ve gündeme
dair çarpıcı açıklamalarda bulu-
nan Rojin’in sözleri uzun süre
hafızalardan silinmeyecek cins-
ten… İşte o söyleşi...

ÜPlayback yapmayı bir
şarkıcı için doğru buluyor 
musunuz?
Hiç sevmiyorum. Ben yapmam.
Popçulardan 15 bin dolara play-
back yapan şarkıcılar biliyorum.
Mecbur kalınca mekan kaldıramı-
yorsa yapılabilir. Ama mecbur değilken
yapmak bana eldivenle bulaşık yıkamak gibi
geliyor. Samimi değil, dokunmuyorsun
çünkü. İçinden, ta tabanlarından, yüreğinden,
midenden hissederek şarkıyı söylemek başka
dudak oynatmak başka. Organik değil, çok
suni geliyor. Şarkıcı rolünü canlandıran bir
oyuncu gibi oluyor.

ÜPeki nasıl oluyor da playback yapanlar
daha gündemdeyken sesi olan ve playback
yapmayan sanatçılar daha geri planda 
kalıyor?
Neyi veriyorsan onu alıyorsun. Her gün ma-
gazinlerde birileriyle yatıp kalkan insanları
halkın gözüne sokarsanız ya da dizilerde her
gün tokatlanan kadınları gösterirseniz, silahla
siyah takım elbiselerle insan vuran dizileri ön
planda tutarsanız tabii her gün kadın öldürü-
lür. Onu kahramanlık olarak görürler. Sevgili
Emine Bulut öldürülürken arkadan “ya abi
boşver kadını sakin ol” diye sesler geliyormuş.
Yani adamı sakinleştiriyorlar kadını korumu-
yorlar. Toplum bu hale gelmiş. O yüzden
şimdi kaç tane radyo bizi çalıyor? Kaç tane
magazin bize yer veriyor? Böyle sistemler
düzgün olmaktan rant elde edemiyor. Yamuk

olacaksın, birtakım aykırılıkların olacak ki
malzeme vereceksin. Eskiden Türk filmle-

rimiz vardı yoksul ama onurlu insan-

lar…
Birbi-

rine yar-
dım

ederlerdi. Zengin
kötü görünürdü. Şimdi zengin iyi görünüyor.
Önder Somer diye bir adam vardı gazozlara
ilaç atan. Kızlar evlenmek için şimdi öyle
adamları bekliyor. Hayat böyle oldu. Çünkü
diziler onu veriyor. Karakter değil, kültür değil
zenginlik yüceltiliyor.

Ben Fero’yu çok seviyorum

ÜYenilerden kimleri dinliyorsunuz?
Rap çok seviyorum. Benin favorim Fero.
Onun dışında Melek Mosso’yu samimi bulu-
yorum. Kalben’i beğeniyorum hakikaten kal-
ben okuyor. Tarzı var, kimseyi taklit etmiyor
gerçekten farklı.

20 yıl önce rap yaptım

ÜYeniliklere açık birisiniz. Şu sıralar çok
gündemde. Siz de ileride rap söyler misiniz?
Ben 20 yıl önce rap yapmışım. Sony’den
çıkan bir albümümde “Weylo” adlı şarkımda
rap yaptım. 2015’de çıkan “Ji Nu Ve”de de
rap var.

ÜSizin de benim gibi sigara kokusundan
nefret ettiğinizi biliyorum. Elektronik sigarala-
rın ülkeye girişi yasaklanacak, arabalarda da
sigara içmek yasaklandı. Sağlık açısından

bu kararları nasıl buluyorsunuz?
Valla alkışlıyorum. Benim arabamda zaten
içilmez. İnsanlar uzun yolda araç kullanır-
ken içmek istiyorlar tabii onları da anlıyo-
rum tiryakiler dayanamıyor. Ama kendisine
ve çevresine daha büyük zarar. Belki bu
yolla sigarayı bırakırlar. Çünkü yasaların
caydırıcı özelliği var biliyorsunuz. Onların
yerine kendimi koyunca kimileri rahatsız
oluyor kardeşim benim arabam parasını
ben verdim içerim size ne falan diyor ama
güzel çok güzel bir karar.

Şarkıcı olma hayalim yoktu

ÜLiseden önce müzikle ve oyunculukla
olan ilişkinizi merak ediyorum.
Arkadaşlarım arasında şarkı söylerdim.
Fırça sendromu zaten bilirsin bütün şarkı-
cılarda vardır. 7-8 yaşımda traktör üzerinde
şarkı söyleyerek başlamıştım. O zamanlar
böyle bir hayalim yoktu. Hayat mucizelerle
dolu…

ÜSon maxi single’ınız “Bakkal
Mahmudun Kızı” Türkü 
söylemek kimin fikriydi?
Çoktandır aklımızda olan bir fi-
kirdi. Türkü barda 16 yıl sahne
yapmış biri için türkü albümü
yapmamak büyük bir yanlış olurdu.
Aslında bir dizi projesi için yaptık
ama o nasip olmadı. 5 türkülük bir
maxi sıngle yaptık ama devam 
edeceğiz bunlara.
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Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Söylesi

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL 
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DİZİLERDE 
ŞİDDETİ YÜCELTİR-
SENİZ TABİ kİ HER

GÜN kADIN 
ÖLDÜRÜLÜR!

Şarkıcı Rojin İsmail Gökgez'e konuştu. 20 yıl önce rap
yaptığını, Ajda Pekkan'ı çok sevdiğini açıklayan Rojin,
bügünlere nasıl geldiğini de “7-8 yaşımda traktör üzerinde
şarkı söyleyerek başlamıştım. O zamanlar böyle bir 
hayalim yoktu. Hayat mucizelerle dolu” şeklinde açıkladı

HAYVANLARIN 
HİÇ GÜNAHI YOK
Hayvan besliyor musunuz
diye bir soru vardı ama
köpeğinizle geldiniz zaten...

Aşığım ona, her ülkeye götürüyorum
Dubai’ye Amerika’ya İngiltere’ye. 8
ay Dubai’de kaldı beyefendi. İtalyan
bir arkadaşım var köpeğiniz kral,
ben köpeğiniz olmak istiyorum dedi
saçmalama dedim. (Gülüyor) Hay-
vanlar, vefa olarak bizden daha çok
bir yuvayı hak ediyor. O kadar çok
tehlikeli insan var ki… Dünyanın en
tehlikeli varlığı yazıyor bir yerde ka-
pıyı bir açıyorsunuz aynadaki sizsi-
niz. Çünkü insan her şeyi yapabilir.
Ama şu masum canlıların hiçbir gü-
nahı yok. Yalanı yok, dedikodusu
yok kötülüğü yok, biriktirmesi yok.
Biz insanoğlu sürekli biriktiriyoruz.

AJDA HANIM
BİR STAR

Rojin Hanım oyun-
cuyken şarkıcı
oldunuz. Sizin
hikayenizi ben 

Ajda Hanım’a çok
benzetiyorum. O da 

ilk oyunculukla
başlayıp şarkıcılığa
geçiş yapıyor. Bir

hayranı olarak soruyo-
rum. Ne düşünüyorsunuz?

Biz Güldünya konserinde tanıştık.
Çok tatlıydı. Ben seni çok se-

viyorum demişti. Bir
star o ya. Maşallah

enerjisi müthiş.
Spor yapıyormuş,
beslenmesine
dikkat
ediyormuş.
Tabii ki çok
değerli bir
sanatçımız.

Rojin

Rojin, İsmail 
Gökgez’e

önemli 
açıklamalarda 

bulundu. 

Eğer aktivite yoksa 
seksüel istek de yok
Düzenli egzersiz yapan sağlıklı erkeklerin sperm kalitesi, fiziksel aktivitesi
olmayan hemcinslerine göre çok daha iyi. Aşırı kilo ve aktivitenin fazla ol-
madığı yaşantı, erkeklerde azalmış seksüel istek ve aktivite ile de bağlantılı

KADIN Hastalıkları
Doğum ve Tüp Bebek
Uzmanı Op. Dr. Betül

Görgen, Çin’deki Huazhong Bilim
ve Teknoloji Üniversitesi Tongji Tıp
Fakültesi’nde yapılan araştırmanın
detayları hakkında açıklamalarda
bulundu. "Çalışmaya Çin’deki
sperm bankasına sperm veren, yaş
ortalaması 28, ideal kiloda, yüksek
okul mezunu, cinsel yolla bulaşan
hastalık ve radyasyona maruz
kalma hikayesi olmayan 746 erkek
katıldı" bilgisini veren Görgen,
"Araştırmacılar tarafından katılımcı-
lara ne sıklıkta ve yoğunlukta egzer-
siz yaptıkları ve başka aktivitelerinin
olup olmadığını soruldu. Daha
sonra egzersiz seviyeleri ve yoğunlu-
nun baz alındığı bir ölçümleme ya-
pıldı" ifadelerini kullandı. 

Yürüyen merdiveni unutun!

Yürüyüş ve ev işi gibi hafif aktivite-

lerin haftalık MET dakikası, koşma
ve bisiklet gibi yoğun aktivitelerin
kazandırdığından daha düşük çıktı-
ğını ifade eden Görgen, "Totalde ça-
lışmadaki erkeklerin yarısı en az
2.245 MET dakika/haftaya sahip-
ken daha az aktif olanları 526 MET
dakikaya, en aktif olanlarsa 7.082
MET dakikaya sahiptir. Bilgisayar
başında çalışan ve ağırlıklı televiz-
yon izleyen erkeklerin sperm para-
metreleri değişim göstermemiştir.
Aşırı egzersizin de kısırlığa ilişkisinin
olduğu yönünde bulgular da mev-
cuttur. Bu yüzden egzersiz orta sevi-
yede yapılmalı. Beyler, eğer sedanter
bir yaşantınız ve masa başı işiniz
varsa arabayı ve yürüyen merdiven-
leri unutun. Kalkın, hareket edin,
merdiven çıkın, aracınızı biraz daha
uzağa park etmeyi deneyin ya da
otobüsten bir durak önce inin ve 
yürüyün" tavsiyesinde bulundu. 
BURAK ZİHNİ

Op. Dr.
Betül
Görgen



N urcan Arslan’ın ailesinin sanığa
uygulanan iyi hal indirimini
kabul etmeyerek karara itiraz et-

mesinin ardından , Yargıtay 1. Ceza Dai-
resi, sanığın “Kasten öldürme” suçundan
cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle ka-
rarı bozmuş ve dosyayı yerel mahkemeye
geri göndermişti. Bakırköy 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Nur-
can Arslan’ın kardeşi Gülcan Arslan,
CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan
Aydoğan ve çok sayıda avukat katıldı.
Mahkeme başkanı, sanığın Tokat Kapalı
Cezaevi’nde olduğunu ve duruşmaya ka-
tılma talebi olduğunu fakat duruşma saa-
tine yetişemeyeceğini söyledi.

Dava büyük salonda görülmeli 

Müşteki avukatı Sezin Uçar, Yargıtay’ın
bozma kararına yönelik sanığın bulun-
duğu celsede beyanda bulunacağını belir-
terek "Nurcan Arslan’ın yakınları, ailesi

duruşma salonunun dışında kalmıştır. Biz
bu dayanın büyük salonda görülmesini
talep ediyoruz.” dedi. Ara kararında sanı-
ğın duruşmaya katılma talebini dikkate
alan heyet, sanığın tutukluluk halinin de-
vamına karar verdi ve daha büyük bir sa-
londa görülmek üzere duruşmayı erteledi.

Katille yüzleşmek istiyoruz

Duruşmanın ardından basın açıklaması

yapan Avukat Sezin Uçar, “Elbette biz
de müdahil taraf olarak bu katille yüz-
leşmek istiyoruz, duruşma salonuna ge-
tirilmesini istiyoruz.
Bu davayı takip eden kabul eden 
kadın örgütleri ve Arslan ailesi 
olarak bu davayı takip edeceğiz.
Erkek egemen yargının bu pratiklerine
karşı sesimizi yükselteceğiz.” diye 
konuştu. DHA
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Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Sultanbeyli'de 30
aralık 2019 tarihinde,
bir ortaokulu gözüne

kestiren şahıs, hırsızlık yapmak
üzere okula girdi. Şahıs okuldan
5 adet laptop çaldı, ardından ka-
yıplara karıştı. Polis ekipleri,
şahsı yakalamak için çalışma
başlattı. Polis, okul çevresindeki

30'dan fazla güvenlik kamerası-
nın görüntüsünü inceleyerek şah-
sın kimliğini tespit etti. adının
y.e.e. olduğu tespit edilen şahsın
çaldığı laptopları M.t., t.t. ve S.K.
isimli şahıslara sattığı öğrenildi.
yakalanan y.e.e.'ni 17'si hırsızlık
olmak üzere toplam 31 adet suç
kaydı olduğu öğrenildi. laptopları

satın alan t.t.'nin 4, M.t.'nin de 1
suç kaydı olduğu belirlendi. y.e.e.
adlı şahıs tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Öte yandan şahsın
okuldan laptop çaldıktan sonra
okuldan uzaklaştığı anlar güven-
lik kamerasına yansıdı. Görüntü-
lerde şahıs çaldığı laptoplarla
beraber yolda yürüyor.  

Küçükçekmece'de Abdullah
Melih Barış'ın, 2016 yılında

Nurcan Arslan'ı ruhsatsız
tabancayla 11 kurşun sıkarak

öldürmekten yargılandığı,
'iyi hal' indirimi uygulanarak,

müebbet hapis cezasına 
çarptırıldığı, davaya devam

edildi. Nurcan Arslan'ın kardeşi
Gülcan Arslan dava çıkışı 

yaptığı açıklamada, “Hangi
öfke 11 kurşun sıktırabilir? 

Bu kişiye nasıl iyi hal indirimi
uygulanabilir?” diye sordu

Laptop hırsızı yakalandı

Film gibi takip

edinilen bilgilere göre, ticari
taksi şoförü Hasan Y., 2 Ocak
günü Fatih ilçesi Sümbül Mahal-

lesi'nde aracına ‘müşteri' olarak binen
Hakan E. (26) ile gideceği yere götürme ko-
nusunda anlaştı. Sabaha karşı 03.30 sırala-
rında müşterisini alıp yola çıkan taksi
şoförü, bir süre sonra gasp şoku yaşadı.
Karanlık bölgeye
geldikleri sırada tak-
sinin arka koltu-
ğunda oturan Hakan
E., iddiaya göre taksi
şoförüne kenara çek-
mesini söyledi. Üze-
rinde taşıdığı bıçağı
taksi şoförü Hasan
Y.'ye göstererek telefo-
nunu ve yaklaşık 80 li-
rasını gasp ettiği ileri
sürülen zanlı, daha
sonra gecenin karanlı-
ğından da faydalanarak
kayıplara karıştı.

Taksiciyle yüzleşti 

Yaşanan gasp olayının ardından polise şika-
yette bulunan araç sürücüsü Hasan Y., zan-
lının eşkal bilgilerini emniyet ekiplerine
bildirdi. Verilen eşkal bilgileri doğrultusunda
bölgede geniş çaplı soruşturma başlatan
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri,
şüphelinin Cerrahpaşa Mahallesi'nde bulu-
nan metruk bir binada olabileceği bilgisine
ulaştı. Söz konusu metruk binaya baskın
düzenleyen emniyet ekipleri, Hakan E.'yi bu-
rada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin
üzerinden ele geçirilen cep telefonunun
bahse konu olayda gasp edilen telefon ol-
duğu imei numarasından tespit edildi. 
Daha sonra gasp edildiği iddia edilen taksi
sürücüsü ile yüzleştirildi. Araç sürücüsü
Hasan Y., kendini gasp eden Hakan E.'yi
teşhis etti. DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde bindiği
ticari taksinin şoförünü bıçakla
gasp eden şüpheli, polisin takibi
sonucunda yakalandı. Zanlı, 
tutuklanarak cezaevine konuldu

Metruk 
bina çöktü!

Balat'ta 2 katlı metruk bir bi-
nanın çatısı çöktü. Çöken çatı-
dan kopan molozlar

bitişiğindeki eve zarar verdi.Fatih Balat
Mahallesi Yasemin Sokak'ta bulunan 2
katlı metruk binanın çatısı yoğun yağış
nedeniyle çöktü. Daha önceden de sürekli
parçaların düştüğü öğrenilen çatıdan
düşen moloz parçaları bitişiğinde bulu-
nan binaya zarar verdi. Çatı çökmesi sı-
rasında evde olduğunu söyleyen Nihat
Azı daha önceden bina ile ilgili belediyeye
çok sayıda ihbarda bulunduğunu söyledi.
Nihat Azı, "Biz sandık ki bir yer de savaş
var çatı katına birisi bomba attı. Yukarı
çıkıp baktık ki binanın bir buçuk katı ol-
duğu gibi benim çatının üzerinde" dedi.
Binadan düşen parçalar nedeniyle bele-
diye ekipleri binanın önünü bariyerle ka-
pattı. Bu arada Fatih Belediyesi'nin,
Anıtlar Kurulu'na binanın yıkımı için yazı
yazdığı ve yıkımın başlatması için yazının
cevabının beklediği öğrenildi.

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

trakYa HaLkının 
gÖZDesİ ÖZ keŞan

İstanbul'da bir ortaokulu
gözüne kestiren hırsız, okula

girerek 5 adet laptop çaldı.
Bölgedeki 30'dan

fazla güvenlik kamerasını
inceleyen polis, laptopları
çalan şahıs ile satın alan

şahısları kıskıvrak yakaladı
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DHA’ya konuşan Nurcan Arslan'ın ablası Gülcan
Arslan ise şunları dile getirdi: "Nurcan olaydan
önce Bakırköy Adliyesi’ne gelip sanığa ‘Senden
şikayetçi olacağım’ diyor. Sanık da diyor ki
‘Benim muhtarlığım var, devlet memuruyum
ben. Söz veriyorum seni bir daha rahatsız etme-
yeceğim.’ Hatta Nurcan sanığın karısına bile
söylüyor ‘Kocan beni tehdit ediyor’ diye fakat
karısı inanmıyor. Nurcan da sanığa inanıp şika-

yetten vazgeçiyor. Olay günü 11 kurşunla Nur-
can’ı öldürdükten sonra katil, Nurcan’a yardım
etmek isteyenlere de engel oluyor. Öldüğüne
emin olduktan sonra olay yerinden ayrılıyor.
Katil, gayet yaptığı işin farkında, tasarlayarak öl-
dürmüştür. Suç öldürmek için planlayarak ve ta-
sarlayarak yapılmıştır. Yargıtay’a sesleniyorum
hangi öfke 11 kurşun sıktırır? Katilin en ağır şe-
kilde cezalandırılmasını istiyorum.”

En ağır
cezayı

alsın

ŞiŞli'de, 93 yaşındaki
Mevlüt Günbe, evine giren
kişi ya da kişiler tarafından

ölesiye dövülerek 4 bin lirası gasp
edildi. Bakıcısı tarafından evde kanlar
içinde bulunarak hastaneye kaldırılan
yaşlı adamın başına çok sayıda dikiş
atıldı. Olay, 28 Aralık günü Mecidiye-
köy'de bulunan evde meydana geldi.
İddiaya göre, gündüzleri yanına gelen
bakıcısı 93 yaşındaki Mevlüt Gün-
be'nin evinin kapısının açık bırakılmış
olduğunu gördü. Eve giren bakıcı,
yaşlı adamı kanlar içinde yerde bu-
lunca durumu polise bildirdi. Bunun
üzerine olay yerine polis ve sağlık ekip-
leri sevk edildi. Bakıcısı ayrıca yaşlı
adamın kızı Rabia Kargın'a arayarak
babasının kanlar içinde yerde yattığını
söyledi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalele-
rinin ardından yaşlı adamı ambulansla
hastaneye kaldırdı.

Başına çok sayıda dikiş atıldı 

Tedavi altına alınan yaşlı adamın darp
sonucu yarıldığı anlaşılan başına çok
sayıda dikiş atıldı. Yaşlı adamın, darp
sonucu ellerinde ve vücudunun birçok
yerinde morluklar oluştuğu tespit
edildi. Polis ekiplerince yapılan araştır-
mada, yaşlı adamın evine gelen kişi ve
kişilerce darp edildikten sonra 4 bin li-
rasının gasp edilmiş olduğu tespit
edildi. Yaşlı adamın kızı Rabia Kargın,
"Sabah kahvaltısı yapıyorduk. Bakıcı-
sından telefon geldi. 'dede kanlar
içinde yatıyor, hemen gelmen lazım'
dedi. Almış hastaneye götürmüşler.
Dikişler atıldıktan sonra taburcu ettiler.
Bunu yapanların bulunmasını istiyo-
ruz. 4 bin lirasını almışlar, yakasında
900 lira vardı, o duruyordu." dedi.
Polis, gasp olayını gerçekleştirip orta-
dan kaybolan kişileri yakalamak için
çalışmalarını sürdürüyor.

ViCDANSIZLAR!

Gözaltına alına-

rak Fatih İlçe Asa-

yiş Büro
Amirliğine götürü-

len şüpheli, emni-

yetteki işlemlerinin

ardından önceki

gün sevk edildiği

adli makamlarca

tutuklanarak ceza-

evine konuldu.

Cezaevine

gönderildi

Belediye otobüsü
alev alev yandı

KadıKöy'de içinde yolcu olmayan
belediye otobüsü alev alev yandı. İt-
fiaye ekiplerinin müdahalesiyle yangın

söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da
can kaybı yaşanmadı. Otobüsün yanma anı bir
cep telefonu tarafından görüntülendi. Yangın
saat 07.00 sıralarında Rıhtım caddesi üzerinde
meydana geldi. Ali A.'nın kullandığı 34 TN 2386
plakalı 14 BK kodlu belediye otobüsünün ön
kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü
içinde yolcu olmayan otobüsü durdurarak  yan-
gın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istedi.
Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiple-
rine haber verdi. Sürücünün tüm müdahalele-
rine rağmen alevleri söndürmeyi başaramadı.
Polis ekipleri güvenlik amaçlı çevredeki vatan-
daşları uzaklaştırdı.

Alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sü-
rede söndürüldü. Yangında herhangi bir yara-
lanma ya da can kaybı yaşamazken, otobüste
büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Şofö-
rün yolcu almak için rıhtımdaki duraklara gittiği
sırada yangının çıktığı öğrenildi. Otobüsün alev
alev yanması bir cep telefonu tarafından saniye
saniye görüntülendi.

Hangı ofke
11 kursun
sıktırır? Gülcan

Arslan
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B u başlık aslında günümüzde ülkemi-
zin bazı sorunlarının ana başlığı.
Ancak bunlara yerli oto, asgari

ücret, EYT, intiharlar, işsizlik, ekonomik
durum ve dış borçlar ve daha birçok sorun
eklenebilir.

Ne yeri ne de zamanı değilken 9 yıl önce
ortaya atılan ve adına da “Çılgın Proje” de-
nilen Kanal İstanbul gündeme geldi. Konu İs-
tanbulluları hatta tüm ülkemiz yurttaşlarını
ilgilendirirken, birden bire Cumhurbaşkanı
ile İBB başkanı karşı karşıya geldi.

Sonrasında konuyla ilgili bilgisi olan ya da
olmayan kendini Akademisyen, gazeteci ve
araştırmacı sayan taraflı ağızlar taraf olan-
ların fikirlerini alabildiğine ve inatla, “Kanal
yapılmalı, hayır yapılmamalı” denilerek uy-
durdukları ve akıllarına gelen bilimden uzak
fikirleri ile savunmaya başladıkları yetmiyor-
muş gibi, inadına devam ettiriyorlar. Kanal-
lar da izlenme oranları artsın, bu tür
tartışmalar sürsün diye onları teşvik edip sey-
rediyor. Olması gereken, konuyla ilgisi olan,
kişi ve kurumlar bir araya gelmeli her şey

enine boyuna tartışmalı ve sonuç çıkıncaya
kadar da sürmelidir.

Ülkemizin Suriye konusundaki uyguladığı
politika sonucu şehitlerimizin kanı ve kayıp-
larımızla, bizim milyonlarca garibanımız
varken, bize kalan ve başımıza patlayan 4
milyon mülteci.

Irak konusu ülkemiz için tam bir mu-
amma.  40 yıldır PKK ve onun türevleri ile
mücadele edip ülke bütünlüğü ve güvenliği-
miz için şehitler veriyor, ülke kalkınmasında
harcayacağımız milyarlar uçup gidiyor. İşin
ilginç yanı savaş halinde olduğumuz PKK ve
türevleri hala Irak ve Suriye de barınıyor, ba-
rındırılıyorlar.

ABD ve İran

ABD, Irakta bulunan güçleri ve satın al-
dığı yerli döneklerinde katkı ve bilgisiyle,
İran’ın ünlü ve Ortadoğu da önemli olan ve
özellikle ABD’nin işine gelmeyen bir General
olan Kasım Süleymani’yi düzenledikleri sui-
kastla katletti. İran yönetimi ve halkı intikam
yemini etti. Bunu belirtmek için de intikam

alınıncaya kadar gönderden in-
meyecek olan kırmızı bayraklarını çekti.

Bu nasıl olur? Ne zaman olur? Olur mu?
Olmaz mı bilinmez ama, karışıklık ve kan
akışının bitmediği Ortadoğu da bir kan ve in-
tikam ateşi daha yakıldı.

İranlılar, ABD’ye mi saldırırlar, müzakere
ortamında mı hallederler bilinmez. Temen-
nim ucundan kıyısından ülkemize bulaşma-
malarıdır.  Rus büyükelçisi vurulduğunda
çektiğimiz sıkıntıları unutmadık. Ülkemiz-
deki ABD üsleri ve ABD vatandaşlarına ya
da elçilik ve konsolosluklara bir şey yapma-
yıp bizden uzak dursunlar yeter.

Libya meselesi

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen
ve Uluslararası alanda tanınan ve Libya’nın
doğusunda etkin olan Libya Ulusal Mutaba-
kat Hükümeti’nin başındaki Fayez El Şarraj,
ülkemizden yardım talep etti. Bunun üzerine
daha önceleri Kaddafi’yi düşürmek için diğer

NATO güçleri ile el birliği yaptığımız Libya’yı
kurtarmak ve oraya asker göndermek için,
TBMM’ye gelen tezkere 325 oyla kabul
edildi.

Halk ile yapılan ankette ise bu durumu
kabul etmeyenlerin oranı yüzde 49.7, uygun-
dur diyenler yüzde37.7 olurken fikri olmadı-
ğını belirtenler ise yüzde12.6 olarak
belirlendi.

Tezkerenin kabulünden sonra beyanat
veren ve bize göre muhalif olan Batı Libya ya
hatta Libya’nın dörtte üçüne sahip olduğu
söylenen General Halife Hafter, başta ülke-
mize ve kendisine karşı olan herkese karşı
cihat ilan ederek, “Bu gün cihat ve genel se-
ferberlik ilan ediyoruz. Hem erkeklere hem
kadınlara, hem askerlere, sivillere silah temin
edilecek.” Dedi. Hafter ayrıca Trablus’un
“İslamcı milislerden kurtarılması” olmaktan
çıktığını eskiden Osmanlı İmparatorluğunun
bir parçası olan “Libya’nın kontrolünü geri
almaya çalışan bir sömürgeciye karşı” müca-
deleye dönüştüğünü belirterek ülkemizi ve as-
kerlerimizi şimdiden hedef gösterdi.

Libya’daki güçler ve Türkiye

Önceleri Muammer kaddafi’ye karşı mü-
cadele eden Bingazi’de yoğunlaşan silahlı gu-
rupları destekleyen ülkemiz, Libya’da iki

farklı hükümetin ortaya çıkmasının ardından
teskere ile birlikte Sarraj’ın yanında oldu-
ğunu teskere ile dünyaya duyurdu.

Buna ilk tepkiyi Suudi Arabistan göstere-
rek, Türkiye’nin bu kararı, Birleşmiş Millet-
lerin Güvenlik Konseyi’nin kararlarına aykırı
olduğunu belirterek, bölgesel güvenliği tehdit
ettiğini açıklayarak karşı çıktı.

Libya da olup bitenleri takip eden ve
orada taraf olan devletlerden Mısır, Birleşik
Arap Emirlikleri, Rusya, ABD, ve Fransa
menfaatleri gereği Libya’nın dörtte üçünü
kontrol eden General Hafter’in yanında yer
alıyorlar.

Buna karşılık Feyaz El Sarraj’ın yanında
olan ise şimdilik Türkiye ve İtalya.

Buyurun bakalım ülkemiz bir yandan
ABD ve Rusya ile birçok sorun yaşarken
Libya konusunda yine bu iki devletle karşı
karşıya kalıyoruz.

Peki, bu durum ülkemiz ve geleceğimiz
için önemli mi?

Elbet te çok önemli. Her iki devletle prob-
lemlerimiz varken, Libya meselesi de eklene-
cek. Doğru politikalar ve manevralarla bu
durumdan kimsenin burnu kanamadan, ülke-
mize bir zarar gelmeden ve bölgeye de barış
ve huzur getirilmiş olarak bitmesini temenni
ederim.

Kanal, Libya, Suriye, Irak,
İran, ABD ve Rusya meseleleri…

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1111965)

Büyükşehir Belediye Meclisi

Sayın Üyelerine;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13.

maddesi gereğince “her ayın ikinci haftası” toplana-

cak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8.

seçim dönemi 2. toplantı yılı Ocak ayı toplantıları,

13 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.

Ocak ayı toplantılarının ilk birleşimi, 13 Ocak 2020

Pazartesi günü saat 14.00’de yapılacağından, Bü-

yükşehir Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve

saatte Saraçhane’de bulunan Belediye Başkanlık

Binası içindeki Meclis Salonuna teşrifleri rica olunur.

TEKLİFLER:

1. Denetim Komisyonu üye seçimi.

2. Denetim Komisyonu çalışmalarında görevlendiri-

lecek uzman personelin ücretinin belirlenmesi.

3. Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 3230

ada 18 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli NİP Planı hk.

Planlama Müdürlüğü teklifi.(2020/1)

4. Şişli İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1946 ada 111

parselin bir kısmı ve tescil dışı alana ilişkin 1/5000-

1/1000 Ölçekli NİP-UİP Tadilatı hk. Planlama Mü-

dürlüğü teklifi.(2020/2)

5. Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1119 ada 94

parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli UİP Tadilatı hk. Plan-

lama Müdürlüğü teklifi.(2020/3)

6. Beyoğlu İlçesi, Pirimehmetpaşa Mahallesi, 2997

ada 1 ve 16 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli NİP Ta-

dilatı hk. Planlama Müdürlüğü teklifi.(2020/4)

7. Sancaktepe İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 8835

ada 16 parselin komşuluğundaki bir kısım tescil dışı

alana ilişkin 1/1000 Ölçekli UİP Tadilatı hk. Plan-

lama Müdürlüğü teklifi.(2020/5)

8. Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 1406 ada 15-19

parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli UİP Tadilatı hk.

Planlama Müdürlüğü teklifi.(2020/6)

MINARE YIKILDI
KAPLAMA UCTU!

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1111702)

Arnavutköy ilçesi, Boğazköy 1185 parsel ve 1206 parselin bir kısmı ile bir kısım
tescil dışı alana ilişkin UİP-31612,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Bolluca
Deresi ve Yakın Çevresi İle İmrahor Mahallesi Revizyon Uygulama Planı değişik-
liği 17.10.2019 tarih ve 697 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye meclis kararı ile
uygun görülerek 08.11.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ta-
rafından onaylanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği  Mekânsal
Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereğince bir (1) ay (30 gün)  süre
ile Arnavutköy Belediyesi İlan Panosunda askıya çıkarılacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

Silivri açıklarında 26 Eylül'de 
meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki
deprem sonrası iki minaresi 
yıkılan Avcılar'daki Hacı Ahmet 
Tükenmez Camii'nin kubbesi de fırtınadan 
etkilendi. Kubbenin izolasyon için yapılan
kaplamasının bir bölümü yerinden çıktı

D -100 Karayolu'nun hemen
yanında yer alan 40 yıllık
Hacı Ahmet Tükenmez

Camii'nin iki minaresinden biri
26 Eylül'deki Silviri depre-

minde yıkılmıştı. Avcılar
Belediyesi ve Çevre ve

Şehircilik İl Müdürlüğü
görevlilerinin incele-
mesi ardından cami,
1 gün sonra detaylı
incelenmek üzere
mühürlendi. Devri-
len minare ile sağ-
lam olmadığı
belirlenen diğer mi-

nare 40 kişilik ekip ta-
rafından ayrı

tarihlerde 20'şer tonluk
parçalar halinde kesilip

yere indirildi. Minarelerin
yapımında 14- 16 milimetrelik

yerine 8 milimetrelik demir kullanıl-
dığı belirlenmişti. Halen minaresiz
ve ibadete kapalı halde bulunan ca-
miden alınan karot örneklerinin in-
celenmesi sonucu günümüzde
geçerli bina yönetmeliğe uygun ol-
madığı belirlenirken, akıbetine iliş-
kin henüz karar verilemedi.

Kubbe fırtınadan etkilendi

İstanbul’da etkili olan fırtına mina-
resiz, ibadete kapalı Hacı Ahmet
Tükenmez Camii’nin kubbesini de
etkiledi. Şiddetli rüzgarın etkisi ile
kubbenin üzerini kaplayan izolas-
yon malzemelerinin bir bölümü yer-
lerinden çıktı. Şans eseri, o sırada
yoldan geçen kimsenin bulunma-
masıyla olası bir kaza yaşanmadı.
İstanbul genelinde etkili olan fırtına
nedeniyle çok sayıda çatı uçarken,
binaların çatılarında tehlike yaratan
dayanıksız baca ve malzemeler de
tehlike yarattı. İtfaiye ihbardan ih-
bara yetişmeye çalışırken, Avcılar’da
rüzgarın etkisi ile devrilen bacalar-
dan kopan tuğla parçalarının bildi-
rilmesi üzerine itfaiye bunlara da
müdahale ederek tehlike yaratan
tuğla ve beton parçalarını da in-
dirdi. DHA

Öksüz köpeğe
sahip çıktılar Soğuk kış günlerinde sokakta

kalan yavru köpeğe Esenyurt
Belediyesi sahip çıktı. Annesini
kaybeden minik yavrunun yeni
yuvası belediyenin barınağı oldu

EsEnyurt Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürlüğü, Esenyurt sulta-
niye Mahallesi’nde gece saatle-

rinde soğuktan donarken bir vatandaşın fark
ederek evine aldığı yavru köpeğe sahip çıktı.
Köpeği bulan vatandaş Esenyurt Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini araya-
rak soğuktan donan minik yavrunun bakımı
ve sahiplendirilmesi için belediyeye teslim
etmek istediğini söyledi. Gelen telefon üze-
rine harekete geçen ekipler, minik yavruyu
ihbarın geldiği adresten alarak Esenyurt Be-
lediyesi Modern Hayvan rehabilitasyon ve
Bakım Merkezi’ne getirdi. Burada gerekli
sağlık kontrolleri yapılan ve karnı doyurulan
yavru köpek soğuk kış şartlarından etkilen-
memesi için sahiplendirilene kadar barı-
nakta Esenyurt Belediyesi’nin misafiri
olacak. 

Barınakta bakılacak

Barınağa getirilen yavru köpeğin herhangi
bir sağlık probleminin bulunmadığını söyle-
yen Veteriner teknikeri Esra Güney, “Vatan-

daşımız bu yavrumuzu dışarıda soğuktan
donmak üzereyken bulmuş ve bir akşam
evinde misafir ederek uygun sıcak ortamı
sağlamış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Ancak evde aynı ortamı sürekli sağlayama-
yacağı için bizi aradı, ekiplerimiz adrese gi-
derek hayvanı teslim aldı. yapılan ilk
kontrollerinde herhangi bir sağlık problemi-
nin olmadığını anladık. Bundan sonra sahip-
lendirme süreci başlayacak. tek umudumuz
güzel, uygun bir yuvaya sahiplendirebilmek.
Minik yavrumuz sahiplendirilene kadar barı-
nağımızda misafir olacak” dedi.

Düzenli mama desteği

Gelen ihbarlar doğrultusunda ilçedeki yaralı
ve yardıma muhtaç hayvanların yardımına
koşarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini
sağlayan Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü ekipleri, diğer sokak hayvanları-
nın soğuk kış şartlarından etkilenmemesi
için ilçenin çeşitli yerlerine kedi ve köpek ev-
leri bırakarak düzenli mama desteği sağlıyor. 
BArIŞ KIŞ

Nöbet değişim duasına katıldı
Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Çatalca İtfaiye
Grup Amirliği’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında itfaiyecilerin nöbet
değişimine de katılan Başkan Mesut

Üner itfaiyecilerle birlikte nöbet
değişim duası ederek tüm itfai-

yecilere görevlerinde başarılar
diledi. Çatalca Belediye

Başkanı Mesut Üner, Ça-
talca İtfaiye Grup

Amirliği’ni ziyaret
ederek yangın,

afet, kurtarma,

su baskını gibi konular başta olmak üzere
gece gündüz demeden çalışan itfaiyeci-
lerle buluştu. Ziyarette İstanbul Avrupa
Yakası İtfaiye Müdürü Mustafa Tomak,
Müdür Yardımcısı Abidin Vişne, Çatalca
Bölgesi İtfaiye Grup Amiri Cemalettin
Budak ve İtfaiye Personeliyle kahvaltı
yapan Üner, itfaiyecilerin nöbet değişim
dualarını da onlarla birlikte yaptı. Yetkili-
ler ile birlikte kurumda gezen, itfaiye araç-
larını inceleyen ve ayrıntılı bilgi alan Üner
her türlü tehlike ile karşı karşıya kalan it-
faiyecilerin kendi canını ortaya koymak-
tan asla çekinmeden çalıştıklarını belirtti. 

Havalimanında ıslıklı protesto
Sabiha Gökçen
Havalimanı'nda
yolcu uçağının pist-

ten çıkmasının ardından saat
20.00'a kadar tüm uçuşlar iptal
oldu. Havalimanına gelen yol-
cular seferlerin iptal olduğunu
öğrenince ıslıkla protesto etti.
Birleşik Arap Emirlikleri Şarja -
İstanbul seferini yapan özel bir

havayolu şirketine ait yolcu
uçağı, saat 09.43'te Sabiha
Gökçen Havalimanı'na iniş
yaptıktan kısa bir süre sonra
kötü hava şartları nedeniyle pist
dışına çıktı. Uçağın çamura
saplandığı alandan çıkarılması
için çalışma başlatılırken uçuş-
lar saat 20.00'a kadar iptal
edildi. Seferleri iptal olan yolcu-

lar Sabiha Gökçen Havalima-
nında yoğunluğa neden oldu.
Yolcular ıslıklarla durumu pro-
testo etti. 
Yolcu Necmiye Geyik, “Diyar-
bakır'a uçacaktık. Seferler iptal
oldu. Biletlerimizi iade alacağız.
İade sırasına baksana, iki bin
kişiyle biter mi sence?" dedi.
DHA

Avcılar’daki
Hacı Ahmet
Tükenmez
Cami’nin
yaşadığı
talihsizliklerin
ardı arkası
kesilmiyor.
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TAYLAN DAŞDÖĞEN

E senyurt’u kültür ve sanatla anılan
bir kent haline getirmeyi hedefle-
yen Esenyurt Belediyesi, Ocak ayı

için dopdolu ve renkli bir program hazır-
ladı. Kültür İşleri Müdürlüğü, Ocak ayı
içerisinde konserler, film gösterimleri ve ti-
yatro oyunları gibi birçok etkinliği Esen-
yurtlu sanatseverlerle buluşturacak.
Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdür-
lüğü, Ocak ayı için yine çok renkli bir kül-
tür sanat programı hazırladı.  Konserler,
film gösterimleri, tiyatro oyunları ve özel
anma programları gibi geniş yelpazedeki
birçok etkinliği kapsayan program ilçede
yaşayan vatandaşları kültür sanata doyu-
racak.

4 yetişkin oyun sergilenecek

Tamamı ücretsiz izlenebilecek olan etkin-
likler kapsamında 10 Ocak Cuma günü
saat 20.00’de ünlü halk ozanımız Mah-
zuni Şerif’in hayatını işleyen ‘Mahzuni
Şerif’ adlı oyun Şehit Erol Olçok Kültür
Merkezi’nde sahneye konacak. Bu oyu-
nun yanı sıra 16 Ocak Perşembe günü
saat 20.00’de ‘Halktan Biri’, 22 Ocak Çar-
şamba günü saat 20.00’de ‘Evlilik Oyunu’
ve 27 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de
‘Kahvede Şenlik Var’ adlı yetişkin tiyatro
oyunları da Erol Olçok Kültür Merke-
zi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Erol
Olçok Kültür Merkezi’nde ayrıca 18 Ocak
Cumartesi günü saat 13.00’te ‘Mavi’nin
Rüyası’ ile 21 Ocak Salı günü saat
13.00’te ‘Ali Baba ve Kırk Haramiler’ adlı
çocuk oyunları da sahnelenecek. Esenyurt
Kültür Merkezi sahnesinde ise, 28 Ocak

Salı günü saat 13.00’te ‘AR-KA-DAŞ’, 30
Ocak Perşembe günü saat 13.00’te ise ‘Bir
Doğa Masalı’ adlı çocuk tiyatrosu sah-
nede olacak.

Konserle dolu bir ay

Ocak ayın programında, çocuklar için ti-
yatronun yanı sıra film gösterimleri de yer
alıyor. ‘Sihirbazın Balonları’ adlı film 18-
25 Ocak tarihleri arasında, ‘Kediler’ adlı
film ise 26-31 Ocak tarihleri arasında
Esenyurt Kültür Merkezi’nde gösterilecek.
Her iki film de 10.00, 13.00, 15.00 ve
17.00 saatlerinde olmak üzere 4 ayrı se-
ansta izlenebilecek.

Kıvırcık Ali unutulmayacak

Esenyurt Belediyesi yetişkin ve çocuk ti-
yatrolarının yanı sıra önemli olaylar ve ki-
şiler için de bir dizi anma programları

düzenleyecek. Bu kapsamda Esenyurt
Kültür Merkezi’nde, 15 Ocak Çar-

şamba günü saat 20.00’de ‘Kıvırcık Ali’yi
Anma Gecesi’, 17 Ocak Cuma günü saat
19.30’da ise ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma
Programı’ düzenleyecek. Yarıyıl tatiline gi-
recek olan minikler için de özel bir prog-
ram hazırlayan Esenyurt Belediyesi, 23
Ocak Perşembe günü saat 14.00’te Esen-
yurt Kültür Merkezi’nde ‘Sömestr Şenliği
düzenleyecek.

Asırlık türküler seslendirilecek

İlçedeki müzikseverleri de unutmayan
Esenyurt Belediyesi, Şehit Erol Olçok
Kültür Merkezi’nde iki ayrı konser düzen-
leyecek. Esenyurt Belediyesi Klasik Türk
Müziği Topluluğu’nun icra edeceği ‘Şarkı-
lar Seni Söyler’ adlı konser 19 Ocak Pazar
günü saat 17.00’de, Esenyurt Belediyesi
Türk Halk Müziği Grubu’nun ‘Asırlık
Türküler’ adlı konseri ise 26 Ocak Pazar
günü saat 18.00’de müzikseverlerle bulu-
şacak.

G ünümüzde kültürün ve dilin gelişkinliği onun
olay ve olgu da bir tanımı ifade ederken kul-
landığı anlatımın çokluğu ve açıklayıcılığı

büyüklüğünün ve zenginliğinin göstergesidir.
Dünden bugüne epey zaman geçti. Bu süreçte fi-

ziki askeri üstünlükler teknolojinin kullanılması ve
bunun ekonomiye aktarılmasıyla tepe taklak oldu.

Gelişen koşullara uyum sağlayıp teknolojiyi kul-
lanmış olsaydılar bugünkü koşullarda olunmazdı.

Teknolojik, ekonomik/politik ve felsefi/sanatsal dil
ekonomik ve askeri emperyalist gücün hâkimiyetin-
dedir. Buna rağmen dilin gelişkinliği zenginliği her
olgu ve olaylar için ayrı bir ifade etmede kendini
gösterir. Birçok dilde anne ve babanın kız ve erkek
kardeşlerinin söylemi aynıdır, ama dilimizde bu
durum ayrıdır.

Kelimeler bir ifade edişi anlatır. İfade etmek ayrı
bir kültürel birikimdir.

***
Devlet; toprak bütünlüğüne bağlı olarak ekono-

mik /politik olarak örgütlenmiş topluluğun tüzel
varlığıdır.

Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü yani halktır.
Lider, önder; gücü, ünü veya toplumsal yeri dola-

yısıyla belli zaman ve durumlarda içinde bulunduğu
toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip
yönetebilmelidir. Bu nedenle topluluk içinde karar
verme yetkisi sorumluluğu basite indirgenemez.

Lider, önder, öncü, kılavuz kısaca toplumun
içinde bulunduğu sorun ve bunalımlarda sancı ve di-
rençte kendini gösterir.

Yaşamında ilk kez sorumluluk ve liderlik koltu-
ğuna oturmuş birisi ‘dingin’ yaşamındaki rahatlığı
bulamayacağından rahatı yoktur, birinin görüşüne
de başvurmaz. Bu kişi değerli bir şeyini kaybedece-
ğini sanıp kaygılanır tasalanır. 

Adamın olmadığı yerde çenesindeki kıldan keçiye
“celebi”, aslı olmadığı yerde gölgeye de itibar edilir.

Bunların gerçek yüzlerini göstermek zor olmasa
gerekir.

Tam da bu sırada hepimizin bildiği anlı şanlı, ak-
lını gerektiği gibi kullanamayan, zekâsı fazla geliş-
memiş, düşüncesiz, yerli yersiz davranan,
kavrayışsız, vurdumduymaz kalın kafalı, izansız, fe-
rasetsiz ama aslında dalkavuk, sırnaşık arsız utan-
ması sıkılması olmayan yılışık yüzsüz aç gözlü yani
yalakalar ortaya çıkar methiler dizer sırça köşkte
oturana.

Yaptıkları maskaralıklar güldürebilir ama top-
lumsal yaşamda çekilmez bir hal alır.

Gerçekler atı alanın Üsküdar’ı geçtikten sonra
fark edilir ki iş işten geçer.

Hasbelkader sırça köşkte oturanın gitme zamanı
gelmiştir.

Liderlik ve yalakalık bir birine yakın ama bir o
kadar bir birinden farklı. 

Toplumsal gerçekler değerinde bakacaksak günü-
müz koşullarında sıradan birinin de lider olacağını
bilmemiz gerek.

***
Evet, kelimeler toplumsal yaşamda düşüncemizi

ifade eden sözcüklerdir. Sözcüklerimizi birilerine
yaranmadan, çıkar gözetmeden ve düşünerek ne an-
lama geldiklerini bilerek söylemeli ve de yazmalı.

2020 yılında Esenyurt’ta, barış ve
kardeşlik bağlarının daha da güç-
leneceğini, daha umut dolu bir yıl
olacağını söyleyen Esenyurt Be-
lediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, “Yeni yılı her birimiz yeni
beklentilerle karşıladık. Öncelikle
herkese sağlık ve mutluluk diliyo-
rum. Belediyemizce hazırladığı-
mız ve sizlerin beğenisine

sunduğumuz programlarda da
hep daha iyiyi bulmaya çalışaca-
ğız. Hepimizin hayata dair söyle-
yecekleri var ve bizler bu
söyleyeceklerimizi daha anlamlı
hale getirmek istiyoruz. Bunun
için kültür ve sanattan kopmama-
lıyız. Yeni ve çığır açacak seçkin
programlarda buluşmalıyız” diye
konuştu. 

Çığır açacak işler yapacağız

2020 yılında Esenyurt’ta, barış ve kardeşlik bağlarının daha da
güçleneceğini, daha umut dolu bir yıl olacağını söyleyen Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Yeni yılı her birimiz yeni
beklentilerle karşıladık. Belediyemizce hazırladığımız ve
sizlerin beğenisine sunduğumuz programlarda da hep daha 
iyiyi bulmaya çalışacağız” dedi

Beşiktaş çevreye değer veriyor
Beşiktaş Belediyesi ile MEF Okulları arasında Çevresel Dönüşüm Protokolü düzenlenen tören ile imzalandı.
Protokole ilişkin konuşan Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Beşiktaş çevreye değer verdiğini gösterecek” dedi

DünyAnın iklim krizi ile
mücadele ettiğini belirten Be-
şiktaş Belediye Başkanı Ak-

polat, atık yönetiminin çok önemli
olduğunu insanların bilinçsizce çevreye
bıraktığı atıkların doğaya zarar verdiğini
söyledi. Beşiktaş Belediyesi ile MEF
Okulları arasında Çevresel Dönüşüm
Protokolü MEF Okullarında düzenle-
nen tören ile imzalandı. Beşiktaş Bele-
diye Başkanı Rıza Akpolat'ın atıkların
çevreye verdiği zararları azaltmak ve
geri dönüşebilen malzemelerden fayda
sağlamak amacıyla başlattığı projeye
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Törende
Başkan Akpolat WWF - Unilever iş bir-
liği ile iki sene önce Beşiktaş Belediye-
si'ne hediye edilen 2 adet kompost
makinesinden birini proje kapsamında
MEF Okulları'na hediye etti.

Çevresel ve tarımsal katkılar

Ayrıca, Kompost uygulamasının, orga-
nik atıkların değerlendirilmesinden top-
rak yapısının iyileştirilmesine, toprağın
havalanmasından, toprağın PH denge-
sinin düzenlenmesine, topraktaki tok-

sinlerin nötralize edilmesinden, bitkile-
rin güçlenmesine, çevresel ve tarımsal
katkıları söz konudur. Öte yandan pro-
tokol törenine Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat'ın yanı sıra Beşiktaş
Belediyesi Çevre Koruma Müdürü
Azem Dursun, MEF Okulları Kurucu
Temsilcisi Erdoğan Bozdemir ve birçok
öğrenci katıldı. Protokol töreninin ar-
dından Bozdemir, Başkan Akpolat'a
plaket takdim etti. Proje kapsamında
MEF Okulları'nın yemekhanesinden
çıkan organik atıklar kaynağında kom-
post cihazı ile gübreye dönüştürülecek.
Elde edilen kompost, Beşiktaş Beledi-
yesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne
bağlı park ve bahçelerde toprak zengin-
leştirici olarak kullanılacak. Proje ile is-
rafı önlemenin yanı sıra doğaya ve
ekonomiye de katkı sağlanmış olacak.

Dünyanın kulak vermesi gerek

Dünyanın iklim krizi ile mücadelenin
ortak sorunu olduğunu belirten Beşik-
taş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,
“Öncelikle MEF Okullarının bu konu-
daki hassasiyetini çok iyi biliyoruz. Viz-

yon planlarında öğrencilerin bu duyarlı-
lıkla yetişmesi gerektiği programlarında
ciddi bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla
bu protokolü beraber imzalamış olmak-
tan ben de çok büyük mutluluk duyu-
yorum. İklim krizi ile mücadele
dünyanın aslında ortaklaştığı konular-
dan bir tanesidir. Biz kardeş belediye
kapsamında Avrupa'ya ya da dünyanın
değişik bölgelerine gittiğimizde her
ortak masa toplantısında birinci günde-
mimiz iklim krizi ile mücadele oluyor.
Dolayısıyla atık yönetimi çok önemli
çünkü insanların bilinçsizce doğaya bı-
raktığı atıklar inanılmaz zararlar veriyor.
Bununla mücadele etmek adına WWF
Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Unile-
ver işbirliği ile 2 tane kompost makine-
miz vardı. Bunlardan bir tanesini MEF
Okulları ile birlikte kullanacak olmaktan
çok büyük mutluluk duyuyoruz. Beşik-
taş Belediyesi olarak bu konudaki du-
yarlılığı taşıyoruz. Hem okullarımızda
hem üniversitelerimizde çalışmaları ile
bu konunun paydaşı olacağız destek
vermeye devam edeceğiz” dedi.
UFUK ÇOBAN

Yazmak
yaşamaktır
Ünlü yazar Pınar Kür, " Hayatı
tanıyıp da yazı yazmalısınız.
Hep söylediğim gibi yazmak
yaşamaktır. Okumak o yüzden
çok ama çok önemlidir"
açıklamasını yaptı

AtAşehir Belediyesi tarafın-
dan her ay düzenlenen kültür
sanat etkinlikleri kapsamında

başlayan “Pazar Sohbetleri” söyleşilerinin
bu ayki konuğu Pınar Kür oldu.  Neşet
Ertaş Kültürevi’nde gerçekleşen söyleşide
Pınar Kür, hayatını ve yazarlıkla ilgili hikâ-
yelerini okurlarıyla paylaştı.

Oyuncu olmak istiyordum

“Bitmeyen Aşk”, “Yarın Yarın”, “Asılacak
Kadın” adlı yapıtlarıyla edebiyatımızda
önemli bir yere sahip olan yazar Kür, “As-
lında hep oyuncu olmak istiyordum. Fakat
ailem karşı çıktı. Ben de kendimi yazarlıkta
geliştirdim. Bu alanda eğitimime ağırlık
verdim. Tiyatrolarda çalıştım. Zorluklarını,
rekabet ortamını görünce iyi ki olmamışım,
iyi ki baba sözü dinlemişim ve yazar olmu-
şum” dedi.

Ezbere şiirler okurdum

Edebiyatın içine doğduğunu söyleyen
Pınar Kür, "Edebiyata yönelmemde aile-
min büyük rol oynadığını söylemeliyim.
Annem hem edebiyat öğretmeni hem de
çocuk edebiyatı yazan bir kadındı. Teyzem
ise Türk edebiyatının tanınmış isimlerinden
Halide Nusret Zorlutuna. İki kardeş evde
birbirleriyle Divan edebiyatı konuşurlardı.
Evin içinde öğrenmeme gerek kalmadan,
okuma yazma bilmeden önce ezbere şiirler
okurdum. Böyle böyle kendimi geliştirdim”
ifadelerini kullandı.

Avcılar’da
ağaçlar 
kışa hazır

AvcılAr Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri
kışa hazırlık çalışmaları kapsa-

mında ilçedeki yeşil alanlarda ağaç bakım
– onarım, yenileme ve budama çalışmala-
rını sürdürüyor. İlçe genelinde halkın ortak
kullanımına açık tüm alanları temiz, sağ-
lıklı ve bakımlı hale getirmek için yürütülen
çalışmalarla ağaçlar hem kışa hazırlanmış
oluyor hem de gelecek yaz ayında daha da
gürleşmesi sağlanıyor. Ekipler, özellikle
kentin simgesi haline gelen sıcak iklim bit-
kisi palmiye ağaçlarının, uzun süreli soğuk
hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi
için yoğun çaba gösteriyor. Palmiyelerin
kök çevresine toprağı sıcak tutması açısın-
dan toft, kökten ve tepe sürgün uçlarından
donmasını önlemek için ise jüt bezi kulla-
narak bitkinin soğuk havadan etkilenme-
mesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Çalışmalar devam edecek

Avcılar’ın, çocuklarının parklarda özgürce
oyunlar oynayabilecekleri, halkının huzurla
nefes alabileceği yeşil bir kent olduğunun
altını çizen Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli “Çalışmalarımız bütün bir yıl bo-
yunca devam ediyor. Bu mevsimin ihtiyacı
ağaçların budanması ve kış dönemine ha-
zırlıklı olmasıdır. Palmiyeler yaz ve sıcağın
yoğun olduğu bölgelerde yaşayabiliyorlar.
Dolayısıyla kışın biraz onları korumak ge-
rekiyor. Şu an onları koruyacak önlemler
yapıyorlar. Kentimiz ağaç bakımından ol-
dukça zengin” dedi.

Rıza
Aydoğan
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Ç ocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetme-
likte; Genç işçi : 15 yaşını tamamla-

mış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,
Çocuk işçi ise : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını
doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış 
kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğe göre çocuk ve
genç işçilerin;

1-Çalışma Süreleri; temel eğitimini 

tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların
çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz-
beş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını ta-
mamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz
ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir.
Okula devam eden çocukların eğitim dönemin-
deki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında
olmak üzere, en fazla günde iki saat ve 
haftada on saat olabilir.

2- Ara Dinlenme Süreleri;  Çocuk ve genç

işçilerin günlük çalışma süre-
leri, yirmidört saatlik zaman diliminde,
kesintisiz ondört saat dinlenme süresi dikkate
alınarak uygulanır.

İki saatten fazla dört saatten az süren 
işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk
saate kadar olan işlerde çalışma süresinin 
ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi
verilmesi zorunludur.

3- Hafta tatili; Çocuk ve genç işçilerin
hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az
olamaz. Ayrıca hafta tatili ücreti bir iş
karşılığı olmaksızın ödenir.

4-Ulusal Bayram ve Genel Tatil; Çocuk ve
genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günle-
rinde çalıştırılamazlar. Ayrıca bugünlere iliş-
kin ücretler bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.

5-Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması;
Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli
izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık ücretli
iznin kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak,
yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç 
işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek
kullandırılabilir.

Okula veya eğitime devam eden çocuk ve
genç işçilere yıllık ücretli izinleri okulların tatil
olduğu, kursa ve diğer eğitim programlarına
devam edilmediği dönemlerde verilir.

6 -İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü;
Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine,

çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, karşıla-
şabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında
bilgi verir.

Okula devam eden çocuk ve genç işçiden
çalıştırmaya başlamadan önce, öğrenci 
olduğuna dair belge ister. Bu belgeyi özlük
dosyasında muhafaza eder.

Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile
yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır.

Çocuk ve genç işçi çalıştırırken
dikkat edilecek hususlar...

Motor Testi Eğitim ve Deney seti Alımı 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Ku-
rumları İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası : 2020 / 0007
1-İdarenin
a) Adresi  : Doğuş Üniversitesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem Kadıköy /İstanbul- 

Satın Alma Müdürlüğü
b) Telefon ve faks numarası : 444 7997– 0216 339 80 36
c) Elektronik posta adresi : satinalma@dogus.edu.tr
ç) İhale Dokümanın görülebileceği web  adresi :https://www.dogus.edu.tr/
2-İhale konusu Mal/Hizmet/Yapım İşinin
a) İşin Niteliği, türü ve miktarı :Mal Alımı, Motor Testi Eğitim ve Deney Seti 5 Kalem ,1 Set
b)Teslim yeri : Doğuş Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi 
c) Teslim Tarihi : Söz konusu malzemeler Sözleşme İmzalandıktan sonra 90 takvim günü

içerisinde teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Doğuş Üniversitemiz Uzunçayır Sok.No:2 Rektörlük Binası Toplantı 

Salonu  Acıbadem/Kadıköy/İSTANBUL                                                          
b) İhale Tarihi ve saati : 16 /01/2020 Perşembe - Saat 10:30  
c) İhale Usulü : Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, 16.Madde Açık İhale
4.İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmemiştir.
4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İdare tarafından Benzer İş’lere ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  250 TL (Türk Lirası) karşılığı Doğuş Üniversitesi

Acıbadem Yerleşkesi.Uzunçayır Sok.No:2 -3.Blok Muhasebe Müdürlüğü 314 No’lu oda  Acıbadem /Kadı-
köy/İstanbul Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katı-
lımcılar için TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: Teb Beylikdüzü E5 Şube TR63 0003 2000 0000
0068 1683 50 No’lu Hesaba sadece Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazıla-
rak ödeme yapılmalıdır İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  Doğuş Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi Uzunçayır  Sok.No:2 Acı-
badem /Kadıköy/İstanbul Satın Alma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese   iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan    istekliyle,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, Kısmi teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici   temi-
nat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 12 (ay) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi,

resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.
14. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama

hakkı tarafımıza aittir.
15. Diğer Hususlar: 

İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1111692)

V enezia Mega Outlet, yıl bo-
yunca ziyaretçilerin ilgi
odağı oldu. 2019 yılı içeri-

sinde tüketicilerin outletlere ilgisine
dikkat çeken Venezia Mega Outlet
Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü,
“Outlet AVM’ler, AVM sektörü
içinde son derece önemli bir yer tu-
tuyor. Tüketiciler dünyaca ünlü mar-
kaların ürünlerini outletler sayesinde
uygun fiyatlara senenin her döne-
minde bulabiliyorlar. Bu da tüketici
tercihlerini etkiliyor. Biz Venezia
Mega Outlet olarak tüketici tercihle-
rini ilk sırada tutuyoruz. Yıl boyunca

outlet konseptimizi ön plana çıkara-
rak, stratejimizi indirimli alışveriş
üzerine oluşturduk. Farklı profilde ve
yaş grubunda ziyaretçiye hitap et-
meyi hedefledik” dedi.

Atkı bere satışı artacak

2019 yılı alışveriş trendlerinden de
bahseden Isıgöllü, “Bu yılın alışveriş
alışkanlıklarına bakıldığında en çok
ayakkabı ve pantolon kategorisinde
artış olduğunu görüyoruz.  Bunun
dışında son dönemde havaların so-
ğuması da alışveriş kararlarını etkile-
meye başladı. Özellikle atkı, bere

satışlarında bir artış söz konusudur”
dedi.

AVM'leri canlandırıyor

Isıgöllü, “Global firmaların ciro ve
metrekare verimliliği alanında dünya
sıralamasına giren outlet mağazala-
rına ev sahipliği yapan Venezia Mega
Outlet, Çarşı Pazar katıyla da ürün
çeşitliliğini zenginleştirerek pazar kül-
türünü AVM içinde yeniden canlan-
dırıyor. Gerçekleştirdiğimiz İndirim
Panayırları ile güçlü ülke ekonomisine
katkı sağlamayı ve küçük esnafa des-
tek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Ömer MEŞE

omermese@gmail.com

KONUK YAZAR

VAKFIMIZ TARLA VE ÇAYIRLARI
TEKLİF ALMAK SURETİYLE YILLIK

OLARAK KİRAYA VERECEKTİR
Çatalca-Nakkaş Mahallesi;

2605 parsel     51.000    m2     Tarla
2606 parsel     14.700    m2     Tarla
2653 parsel     202.750  m2     Çayır
2654 parsel     130.250  m2     Çayır

Her parsel için 1 dönüm fiyatı aşağıdaki adreslere
12.01.2020 tarihine kadar yollanacaktır.
Nuri Nihat BALCI- Tlf: 05355048708

297.sk. Nilüfer Apt. No: 2/4 Kırkkonaklar-Çankaya-Ankara
E-Mail: nnbalci06@gmail.com

MOTOR TESTİ EĞİTİM VE  DENEY SETİ SATIN ALINACAKTIR
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Uygun ve kaliteli alışveriş imkanı sunan outletler 2019 yılında
tüketicilerin ilk tercihi oldu. Outletler piyasayı canlandırırken
en çok artış ayakkabı ve pantolon kategorisinde oldu
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Ekonomiye katkı sağlıyor
Isıgöüllü açıklamasının devamında şu ifa-
deleri kullandı; “Bu tarz indirim panayırları
ile küçük esnafın tüketim kültürü içerisinde
var olmaları için gerekli desteği vermeye ça-
lışıyoruz. Çan eğrisinden ziyade hem esnaf

hem tüketici hem de AVM’ler olarak bütün
dinamiklerin ortak bir yükselişe geçmesi
ekonomiyi güçlendirecektir. Ülke ekonomi-
sine katkı sağlamak için bu tarz etkinliklerin
çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum.”

Türkiye üretti
İtalya tüketti

Dünya fındık üretimi
ve pazarının büyük

kısmını elinde bulun-
duran Türkiye, 2019

yılında en fazla fındığı
İtalya'ya sattı
Karadeniz Fındık ve
Mamulleri İhracatçıları
Birliğinden (KFMİB)

alınan bilgiye göre, Türkiye, geçen
yıl 121 ülkeye 319 bin 772 ton fın-
dık ihraç ederek 2 milyar 28 milyon
727 bin dolar gelir sağladı. İtalya,
fındık ihracatı yapılan ülkeler sıra-
lamasında son 9 yılın lideri Alman-
ya'yı geride bırakarak birinci sırada
yer aldı. Türkiye, İtalya'ya 547 mil-
yon 588 bin dolar değerinde 83 bin
898 ton fındık sattı. İtalya'nın ar-
dından en fazla fındık ihraç edilen
ülkeler sırasıyla Almanya ve Fransa
oldu. Almanya'ya 434 milyon 806
bin dolar tutarında 73 bin 476 ton,
Fransa'ya ise 147 milyon 75 bin
dolar tutarında 22 bin 719 ton fın-
dık ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye,
geçen sezon en az fındığı Ruan-
da'ya sattı. Bu ülkeye gönderilen
fındık miktarı sadece 6 kilogram
olurken 37 dolar gelir elde edildi.
Ruanda'yı 8 kilogramla Angola ve
10 kilogramla Seyşel Adaları izledi.

Çin pazarı gelişiyor

Türkiye, önceki senelerde olduğu
gibi 2019'da da ağırlıklı olarak Av-

rupa ülkelerine fındık ihraç etti. Bu-
nunla birlikte Çin Halk Cumhuri-
yeti'ne yönelik ihracattaki artış
dikkati çekti. Söz konusu ülkeye 11
bin 180 ton fındık satılarak 87 mil-
yon 179 bin dolar gelir sağlandı.
Çin, bu rakamlarla 121 ülke ara-
sında 6'ncı sırada yer aldı. Çin Halk
Cumhuriyeti'ne 2018 yılında 6 bin
825 ton fındık ihraç edilerek 45 mil-
yon 725 dolar kazanç sağlanmış,
ülke sıralamasında Çin 12'nci ol-
muştu. KFMİB Yönetim Kurulu
Başkanı İlyas Edip Sevinç, geçen yıl

319 bin 772 ton fındık ihracatı ger-
çekleştirildiğini belirterek, bu raka-
mın miktar açısından Cumhuriyet
tarihinin rekoru olduğunu söyledi.
Sevinç, 2018 yılında 279 bin 250
ton fındık ihraç edilerek 1 milyar
635 milyon 235 bin dolar gelir sağ-
landığını hatırlatarak, 2019'da bir
önceki seneye göre miktarda yüzde
14,5, gelirde yüzde 24 artış yaşan-
dığına vurgu yaptı. Çin Halk Cum-
huriyeti'ne yapılan ihracatın hızla
arttığına işaret eden Sevinç, Çin'e
de dikkat çekti.



M İT’in herkese eşit mesafede,
siyasetten ve günlük politi-
kadan uzak olması gerekti-

ğini vurgulayan Altay, “Tam tersi bir
yaklaşımla, bir siyasi partinin her tür
düzeydeki yöneticileri, eski vekilleri,
eski bakanlarıyla en önemli gününde
böyle bir görüntü vermesi, tarafsızlı-
ğına ve milliliğine büyük zarar vermiş-
tir” açıklamasını yaptı.

Güven erozyonu oldu

MİT Başkanı Hakan Fidan’ın 2015
milletvekili genel seçimlerinde istifa
ederek AK Parti’den milletvekili adayı
olduğunu hatırlatan Altay, "MİT’in
başındaki Hakan Fidan’ın 2015 millet-
vekili genel seçimlerinde istifa ederek,
AK Parti’den milletvekili adaylığı için
başvurması, dönemin Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın ‘Sır küpüm. Olumlu bak-
mıyorum’ sözleri üzerine tekrar geri
dönmesi, kurumla ilgili ciddi bir güven
erozyonuna neden olmuştur. Sonra-
sında yaşananlar da göstermiştir ki,
MİT, bir kişiye ve bir partiye hizmeti
öncelemiş, parti devletinin bir kurumu
niteliğine bürünmüştür. Dün verilen
fotoğraf da bu tabloyu tescilleyen ör-
neklerden" eleştirisinde bulundu. 

Partiler davet edildi mi?

"Törenin ev sahibine ve Cumhurbaş-
kanı’na sormak gerekir. Adında milli
olan kurumun törenine, milletin tem-
silcisi olan TBMM’de yer alan siyasi
partilere bir davet gitmiş midir?" diye
sotan Qaltay, "Gitmediyse AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik’in törende ne işi
vardır? Tek adam yönetimi, ne yazık ki

ülkenin tüm kurumlarını tahrip ediyor,
kurum kültürlerini yok ediyor. Eğitim-
den sağlığa, adaletten dış politikaya
tüm alanlarda yaşanan çöküş ve çürü-
menin de kaynağı işte bu tek adam
zihniyetinin devletin kurumsal yapı-
sındaki tahribatıdır" ifadelerini kul-
landı. 

MİT AK Parti'nin değil

MİT'in milli bir kurum olduğunu yine-
leyen Altay, "Barış Pınarı Harekâtı Ko-
ordinasyon Toplantısı’nın parti
yöneticileriyle gerçekleştirilmesi, daha
3-4 gün önce İstanbul’daki ‘Güvenlik

Zirvesi’nde yine parti sözcüsünün bu-
lundurulması, MİT’in açılış töreni AK
Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın, dev-
leti ‘AK Parti devleti’ yapma çabasının
örnekleri değilse nedir? Türkiye Cum-
huriyeti, kurumları ve kurallarıyla
güçlü bir devlet olarak yoluna devam
edebilecektir. Herkesin bunun farkına
varması ve bu bilinçle hareket etmesi
gerekmektedir. Sayın Erdoğan’ın da
MİT Başkanı’nın da öncelikli görevi,
kurumlarının saygınlığını ve güvenilir-
liğine gölge düşürmemektir. MİT, AK
Parti’nin değil, devletin kurumu gibi
davranmalıdır" açıklamasını yaptı

1 00'ün üzerinde gazetecinin tutuklu olduğu, havuz
medyası denen gazetelerin bile art arda kapandığı,
insanların satılık basın deyip, günlük bir gazete

okumadığı ülkemde gazeteciliğin ve bu mesleği yapanların
ne kadar zor şartlar altında olduğunu anlatan onca yazılar
arasında gazeteciler başta olmak üzere öldürülen onca 
siyasinin, aydının katillerinin hala aydınlatılmadığı, hatta
unutuldukları da bir gerçek..

Oğlunu aramakla ömrünü tamamlayan Berfo nineyi
makamına davet edip, tüm faali meçhul cinayetleri aydın-
latacaklarını belirten şu anki başkan gibi onca siyasinin
sözlerinin havada kaldığı ve tam tersi var olanların da tu-
tuklanıp, içeri atıldığı, onca tv ve gazetenin kapatıldığı, ka-
patılamayanların baskı altında bir araya getirilip, havuza
atıldığı ülkemin gazetecilere olumsuz bakması ve bu ko-
nuda dünyanın bir çok ülkesi arasında ilk sıralarda olması
da demokrasi diyenlerin çokluğunu ortaya koysa da ne
fayda ki gazetecilerin hala gazetecilik yapmaya gayret 
ettiği ülkemde..

Evet;
Kol geziyor kara zulüm
İki yakanızda elim
Anasının feryadıdır
Yakar bu evreni bilin
"Uyyyy ben ölim
Uyyyy ben ölim"

***
Metin Göktepe'nin cenazesinde annesinin ağıtında ki

'Uyyyyy, Uyyyyy ben ölim' feryatları hala devam eder. Adına
verilen ödülü aldığım öldürülen Metin Göktepe'yi bir kez
daha saygıyla anarken..

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, "Mutlaka
ben izlemeliyim arkadaşlar" diyerek gittiği haberde, gözal-
tına alındı ve polislerce dövülerek öldürüldü. Gün 8 Ocak
1996'ydı...

Devlet yetkilileri çelişkili açıklamalar yaparak cinayeti
gizlemeye çalıştı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller ve İs-
tanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar, Metin Gökte-
pe’nin gözaltına alınmadığını; Eyüp Cumhuriyet Savcısı
Erol Canözkan gözaltına alındığını ancak sonra çay bahçe-
sinde otururken fenalaşarak sandalyeden düştüğünü; İçiş-
leri Bakanı Teoman Ünüsan ise spor salonunun duvarından
düşerek öldüğünü iddia etti.

Metin Göktepe...
10 Nisan 1968’de, Sivas ilinin Gürün ilçesine bağlı Çipil

köyünde dünyaya geldi. Yaşamının ilk 11 yılını burada 
geçiren Metin, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan, 
8 çocuklu emekçi bir ailenin 7. çocuğuydu.

İlkokulu, köyün tek okulunda, birleştirilmiş sınıfta oku-
yan Metin, çalışkan, başarılı, sevilen bir öğrenciydi. Abla ve
ağabeylerinin yıllara yayılan göçünün ardından 1979’da
annesi ve babasından hemen önce küçük kardeşi Aziz ile
birlikte İstanbul’a geldi. Aynı yıl Esenler’deki Harp Dinçsoy
İlköğretim Okulu’na kaydoldu ve 5. sınıfı burada okudu.

Ortaokula o zamanki adıyla Esenler Lisesi’nde başladı
ve liseyi de burada okuyarak şimdiki adıyla Bakırköy İbra-
him Turhan Lisesi’nden 1986’da mezun oldu. Lisede de ba-
şarılı bir öğrenci olan Metin, mezun olduktan sonra bir yıl
dershaneye devam etti ve buradaki başarısıyla, kardeşinin
de dershaneye gitmesini sağladı.

Yaz tatillerinde çalışarak...
Yaz tatillerinde çalışarak harçlığını çıkaran ve böyle

okuyan Metin, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi Maliye Bölümüne girdi. Bu sırada fabrikada çalı-
şan ablası, ağabeyi ve 86’dan itibaren kültürel ve sosyal
faaliyetlerine katıldığı dernek sayesinde politik mücadele ile
tanıştı. Metin üniversitede öğrenci gençlik mücadelesinin
aktif bir üyesi oldu. Öğrenci ve işçi hareketinin oldukça coş-
kulu olduğu bu dönemlerde, bir çok kez gözaltına alındı.
Çevresinde, sürekli gülen, çok geniş bir arkadaş çevresi olan
ve hoş sohbet biri olarak tanınıyordu. 

1992 yılının Mart ayında işçi ve emekçi hareketinin 
gelişimine objektif tutacak bir derginin, Haberde ve Yo-
rumda Gerçek dergisinin çıkacağını öğrenince orada çalış-
maya başladı. Yayın hayatı boyunca Haberde ve Yorumda
"Gerçek Dergisi’'nde muhabir olarak çalışan Metin, 
7 Haziran 1995’te kurulan Evrensel gazetesinde başından
itibaren yer aldı. Metin, 8 Ocak 1996’da, gazetecilik 
yaparken, gözaltında polislerce dövülerek öldürüldü.

Cinayet günü yaşananlar;
Ümraniye Cezaevinde öldürülen tutukluların cenazesini

izlemek üzere Alibeyköy'e gitmişti. Ancak, "Sarı Basın
Kartı" olmadığı gerekçesiyle ilçeye sokulmadı. Haberi izle-
mekte "ısrarcı" davranınca da, gözaltına alındı ve yüzlerce
insanla birlikte Eyüp Kapalı Spor Salonuna götürüldü. 
Burada polislerin şiddetli cop darbeleriyle dövülerek öldü-
rüldü. Emniyet Amiri, "Özel Muamele" diyor. Aşağıdaki sa-
tırlar, dava dosyasından tanık ifadesi olarak tarihe geçti.

“İnsanca yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve
geliştirme hakkına sahipsiniz. Size hiç kimse işkence ve ezi-
yet yapamaz; insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya
veya muameleye tabi tutulamazsınız!”

Bu satırlar Emniyet Genel Müdürlüğü"nün internet 
sitesinde yazar.

Peki Metin nasıl öldü?
Onun da ayrıntısı var:
“O sırada Metin getirildi. Amirlerden biri "özel mua-

mele" dedi. On kişi Metin"in üzerine çullandı. Cop, kazma
sapı gibi şeylerle vuruyorlardı. Metin bayıldı. Su döküp
ayılttılar. Tekrar dövmeye başladılar. Çok kan kaybedi-
yordu. Tuvalete götürüp yıkadılar. İçlerinden biri "ölecek 
galiba, hastaneye götürelim" diyordu. Diğerleri "ölürse
ölsün" diyerek dövmeye devam ettiler, Metin artık hareket
etmiyordu.”

Bir de sanık ifadesi var
Çevik Kuvvet memuru Şuayip Mutluer, 1. Sınıf Emniyet

Müdürü Yaşar Gökışık"a verdiği ifadede şöyle diyordu:
“Ben salona döndüğümde yerde yatan şahsı (Metin

Göktepe) sordum, polis memuru Metin Kuşat, gazeteci ol-
duğunu İstiklal Marşını bilmediğini söyledi. Ben de "boş
ver" dedim, bir tekme de ben attım. O sırada polis memuru
Saffet Hızarcı"nın yerde bulunan şahsa "Bu Ali için, bu
Rüştü için, bu da Süleyman için" diyerek vurduğunu 
gördüm. Sonradan adamı dövmekten copunun kırıldığını
öğrendim.”

Metin Göktepe"yi bu şekilde hunharca döverek öldüren-
ler, dava açıldığında “istemeden adam öldürmek suçu” ile
yargılandılar.

“Eğer istemiyorsanız, bir kere vurduktan sonra geri 
çekilirsiniz. Yere düşmüş insanın kafasına kırk kere kalasla
vurmazsınız! Metin Göktepe seçilerek alınmış, Evrensel
muhabiri olması nedeniyle bilinçli olarak dövülmüş ve 
isteyerek öldürülmüştür!”

Davayla ilgili çarpıcı detaylardan birisi de, Metin Gökte-
pe'yi öldüren polisleri yargılayacak yer bulunamamasıydı...

Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ağar, 25 bin polisin

görev yaptığı İstanbul"dan güvenlik gerekçe-
siyle davayı Aydın'a nakletti. Orası da beğenilmedi, Afyon'a
gönderildi. Duruşma günlerinde Susurluk Davası'ndan
mahkum olmuş Korkut Eken Afyon'a geldi. 12 Mart döne-
mini yaşayanların adını bildiği Necdet Küçüktaşkıner, sanık
polislerin avukatı oldu.

7. Ablası Meryem Göktepe cinayeti ve sonrasını 
anlatıyor:

İnsan bazen kimi olumsuzlukları hissediyor.
8 Ocak gecesi Metin'i aramak için ev telefonunu 

uyumuşlardır düşüncesiyle kısaca çaldırıp kapattım.
Saat 23.30 civarında.
Aklım Metin'de nedense ve uyumuşum. Sabah 

kalktığımda bir şeyim kaybolmuş gibiydim.
Gördüğüm rüyanın etkisi olabilir mi acaba diye 

arkadaşımla konuşuyordum iş yerimde. Rüyamda bir dere
kenarındayım. Şırıl şırıl akan suda balıklar adeta dans edi-
yor. Ben de çok keyifle elimi uzatıp balıklardan tutuyorum.

Derken bir kara balık, boyu diğerlerinden daha küçük
olanı avucumun içinden kayarak kaçıyor.

Çok üzülüyorum bu duruma.
Arkadaşım güzel olduğunu söylüyor, kısmetmiş balık

görmek gibi şeyler söylüyor.
Ancak benim içimi acıtan bir şey olmuş o küçük 

karabalığın kaçışında...

"Bugün olağanüstü bir gün diyorum 
kendi kendime"
O gün 9 Ocak sabahı iş yerimde masama sığamıyorum.

Sürekli oda değiştirip dolaşıyorum. Odama döndüğümde
çeşitli kereler birileri tarafından arandığımı öğreniyorum.

Bu da canımı sıkıyor oldukça. Sonrasında eski iş 
arkadaşlarımın öğlene yemeğe gelecekleri notunu alıyorum
"sakın Meryem bir yere ayrılmasın" tembihi ile.

Bugün olağanüstü bir gün diyorum kendi kendime. En
yakın arkadaşıma bu gün neden herkes beni arıyor ki,
acaba bir şey mi oldu diye soruyorum. Hemen de 
uzaklaştırıyorum bu kötü düşünceyi.

Gayri ihtiyari Metin diyorum birden.
Metin'e bir şey mi oldu düşüncesini saçma bulup, 

titriyorum sanki.
Bir telefona nihayet ben çıkıyorum. Beni yakaladın

bravo diyorum.

"Buluşmaya gidinceye kadar yüreğim ağzımda"
Karşı taraf durgun fark ediyorum. Ha evet ablam ve

abim de aramışlar ulaşamamışlar diyor çok eskiden Metin
ile ortak arkadaşımız olan Uysal. Benimle çok acil buluş-
mak istediğini anlatıyor, ama ben ona arkadaşlar gelecek
filan diyorum. İsterse benim işyerime gelebileceğini de 
söylüyorum.

Olmaz diyor ve çok kararlı geliyor sesi. Bir şey olup
olmadığını sorduğumda kendi özel bir sorunu olduğunu,
ancak benim ona yardım edebileceğimi söylüyor. Kırama-
yıp çıkıyorum ve tembihliyorum bürodaki arkadaşımı eğer
gelirlerse beni mutlaka beklesinler diyorum.

Buluşmaya gidinceye kadar yüreğim ağzımda. Yol çok
uzun geliyor. Oysa iş yerime çok yakın. Buluşma anına
kadar hep Metin ile ilgili olumsuzlukları öteliyorum

"Yaralılar var dünkü gözaltılardan" diyor
Özgür Gündem'de çalışan ortak arkadaş gazeteye 

gidelim daha rahat konuşuruz diyor.
Karşısına dikiliyorum Yenikapı'dan sahile doğru 

gittiğimiz yolda. "Bana ya neler olduğunu anlat ya da 
gelmeyeceğim" diyorum.

İnkar etmeye çalışıyor. Bakıyor olmayacak Metin diyor.
Yüreğim sıkışıyor, "Bir şey mi oldu, çabuk her neyse söyle"
diye sarsıyorum.

"Yaralılar var dünkü gözaltılardan" diyor. Hatırlıyorum
birden, dün cenazeler kalkacaktı sahi.

"Evrensel'den de Metin yaralıymış" diyor.
Nerde?
Nasıl?
Sorularım havada uçuşuyor.
Uysal "Sakin ol üç Metin var ya, hangisi belli değil" dedi-

ğinde "Ne fark eder ki? Gerçeği bilmek istiyorum" diyorum.
Aslında yüreğime ateş düştü ama hep kovmak istiyo-

rum. Gazeteye gidiyoruz, bana bakıyor herkes ve ben
acaba birisi gerçeği söyler mi? diye şaşkın bakınırken,
"Ablasıymış", "ablasıymış" kerelerce çınlıyor kulaklarımda.

"Ablasıymış!" hiç normal gelmiyor.

"Söyle" diyorum, "ne oldu Metin'e, öldü mü yoksa?"
Ben telefona uzanıyorum, abimi arayacağım.
Çok uzun geliyor o süre bana.
Bu arada masadan bir toplu iğne alıp parmağıma

olanca gücümle batırıyorum.
Kabus değil! Rüya değil! Karşıdan alo diyen 

yengeme soruyorum.
Yaralıymış, Çapadaymış.
Bulanık insanlar, karmakarışık uğultulu sesler'
Beni hastaneye götürdüklerini arabada öğreniyorum.

Cerrahpaşa yolundayız. Hastane girişini geçiyoruz, anlam
veremiyorum.

Çapa demişti yengem oysa. Adli Tıp önünde duruyor
araba.

İbo! İbo'yu, ağabeyimi görüyorum.
Sağda üç genç kız ilişiyor gözüme, birisi yerlere atıyor

kendini, ağlıyor, bağırıyor.
Diğer ikisi genç kızı sakinleştirmeye çalışıyor hem de 

ağlıyorlar.
İbo'ya koşup sarılıyorum o da ağlıyor benimle.
"Söyle" diyorum, "ne oldu Metin'e, öldü mü yoksa?" bir

süre bir şey diyemiyor.
Nasıl denir ki? Metin, Metin nasıl ölür! "Anla artık"

diyor...

Devlet ilk kez suçunu kabul etti
Göktepe'ye şiddet uygulayan beş polis ‘kastı aşan şekilde

insan öldürmek’ (öldürme niyeti bulunmadan, taksirle) ve
‘faili belli olmayacak şekilde insan öldürmek’ suçlarından
yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir polis memuru
ise Yargıtay'ın kararı bozmasından sonra 20 ay hapis ve
beş ay kamu hizmetinden uzaklaştırma cezası aldı.

Sanıkların bir kısmı bir buçuk yıldan az süre cezaevinde
tutuldu, ancak 2000'de yürürlüğe giren Şartlı Af Yasası
cezaların tamamlanmasına engel oldu.

Öldürülmesinden sorumlu polisler kamuoyunda "Rahşan
affı" diye bilinen afla şartlı tahliyeden yararlanarak toplam
1 yıl 8 ay yatmışlardır.

Metin Göktepe gözaltında öldürülmüş gazeteciler içinde
katilleri yargılanmış ilk gazetecidir.

Ve bende yaptığım haberlerle Metin Göktepe adına
verilen ödülü almış bir gazeteciyim.

Yani Metin Göktepe'nin gittiği haberler için mücadele
eden gazetecilerden biriyim..

Göktepe Ödülü'ne layık olmak

SİYASET
ÇARŞAMBA 8 OCAK 2020

YazıYorsam sebebi Var

Fakir YILMAZ
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MİT’in yeni binasının açılış töre-
ninde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in bulunmasına tepki göstererek,
“MİT, AK Parti’nin değil, parti devletinin değil, devletin kurumu olmalı,
öyle pozisyon almalıdır. Ama görüyoruz ki tersi bir süreç işliyor” dedi

OMER CELIK’IN 
ACILISTA ISI NE?

İlker Başbuğu kastetti sanırım!
Meral Akşener'in “Başbuğu Cumhurbaşkanı yapamadık” sözlerini eleştiren MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, 
”Meral Akşener Başbuğ Türkeş'i tanımaz. Başbuğ derken İlker Başbuğ'u kast etmiş anlaşılan” tepkisini gösterdi

MHP Ordu Mil-
letvekili Cemal
Enginyurt, İYİ

Parti Genel Başkanı Meral
Akşener'in "Başbuğ'u
Cumhurbaşbaşkanı yapa-
madık" yönündeki sözle-
rine itiraz etti. Akşener'in
"Başbuğu Cumhurbaşkanı
yapamadık, fakat Mansur
Yavaş'ı Belediye başkanı
yaptık" dediğini hatırlatan
Engünyurt, "Başbuğ yaşar-
ken Meral Akşener DYP
vekiliydi. Başbuğ ömrü bo-

yunca CHP'ye karşı müca-
dele verdi. 'Mansur proje-
miz' diyorsun, biz de
'Mansur proje' dedik niye
alındınız?" diye sordu.

Başbuğ Türkeş’i
tanımaz bilmez

Enginyurt eleştirisini,
"Meral Akşener Başbuğ
Türkeş'i tanımaz, bilmez ve
siyasette hiç bir zaman
Başbuğ'un yanın da yer al-
mamış, DYP'de siyaset
yapmıştır. Meral hanım,

Başbuğ derken İlker Baş-
buğ'u kast etmiş anlaşılan"
diye sürdürdü. Enginyurt
ayrıca Meral Akşener'in,
"Ben Suriye’ye gidip, Esad
ile görüşmeye, bu prob-
lemi çözmeye hazırım"
şeklindeki açıklamaları için
de "Allah aşkına biri insan-
lık namına şunu Esad'a
yollasın. Bakalım bizi ne
yapacak da çırak çıkarma-
yacak? Haydi! Meral'in
yolunu açın da alem usta
görsün" dedi.

81 ilde özel eğitim 
meslek okulu var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2019'da 71 ilde bulunan özel eğitim okulu sayımız
151 idi. Artık 81 ilimizin tamamında en az bir meslek okulumuz hizmet verecek" dedi

BAKANLIKTAN yapılan ya-
zılı açıklamada, görme veya
hafif düzeyde zihinsel yeter-

sizliği bulunan özel eğitim öğrencilerine
mesleki eğitim hizmeti sunmak ama-
cıyla açılan özel eğitim meslek okulları-
nın 2019 yılında tüm illerde
yaygınlaştırma kararı alındığı hatırla-
tıldı. 2019 yılında 71 ilde bulunan 151
özel eğitim meslek okulu sayısının 2020
yılının hemen başında 161'e çıkarıldığı
belirtilerek; Ardahan, Bingöl, Bitlis, Di-
yarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin,
Şırnak ve Tunceli'de bu okulların hizmet
vermeye başladığı kaydedildi.

Çalışmaları tamamladık

Bakan Ziya Selçuk, konuya ilişkin yap-
tığı yazılı açıklamada, özel gençleri istih-
dama katarak kendi ayakları üzerinde
durabilmelerini sağlaması açısından
özel eğitim meslek okullarının yaygın-
laştırılmasını çok önemsediklerini be-
lirtti. Selçuk, "2019 yılında koyduğumuz
hedefe doğru ilerlerken öncelikle mevcut
151 okulumuzun alt yapısını ve atölye-
lerini güçlendirdik. 2019'da 71 ilde bulu-

nan özel eğitim okulu sayımız 151 idi.
Yıl sonuna kadar özel eğitim meslek
okulu olmayan 10 ilimize de okul açma
kararı aldık. Kısa sürede çalışmaları ve
süreçleri tamamladık. Artık 81 ilimizin
tamamında en az bir meslek okulumuz
hizmet verecek. Ayrıca illerimizdeki
mevcut okullarımıza ilaveten özellikle
büyükşehirlerimizde ihtiyaç duyulan
bölgelerde de yeni özel eğitim meslek
okulları açabilmek için arkadaşlarımız

çalışmalarına devam ediyor. Örneğin İs-
tanbul'da 21, Ankara'da 11 ve Bursa'da
9 özel eğitim meslek okulumuz hizmet
veriyor. Bu okullarımıza erişimi kolay-
laştırabilmek için büyükşehirlerimizdeki
özel eğitim meslek okullarımızın sayısını
artıracağız. Bakanlık olarak bu konuda
çalışmalarımızı büyük bir titizlik içeri-
sinde sürdürmeye devam ediyoruz" 
ifadelerini kullandı. 
DHA

Bakan Selçuk, meslek okulları hakkında detaylı bilgiler verdi. 

Engin Altay, MİT’in parti 
devletinin bir kurumu 
niteliğine büründüğünü 
iddia etti. 

Cemal
Enginyurt
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14. İCRA DAİRESİ
2019/349 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İl, Kadıköy İlçe, 1262 Ada, 41 Parsel, TUĞLACI BAŞI Mahalle/Köy, 
14 Nolu Bağımsız Bölüm

Taşınmazın bulunduğu mahal;
Satışa  konu daire; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Tuğlacıbaşı (Zühtüpaşa) Mahallesi, Yıldız Rona So-

kağı ile Güleç Çıkmazı Sokağının kesiştiği köşede ve 10 kapı numarasında kalan 41 nolu parsel ve bu par-
selin üzerindeki Yavuz Apartmanı adlı binada 6. Kattaki 14 numaralı bağımsız bölüm olan daire olduğu
anlaşılmıştır.

Tapu kaydı :
Satışa  konu olan taşınmazın Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 1262 ada, 41 parsel sayılı

1.552,00 m2 alanlı kat mülkiyetli tesisli arsa üzerindeki binanın 6. Normal katındaki 12/200 arsa paylı 14 nolu
bağımsız bölümdür.

İmar durumu:
Dosyasında bulunan ve Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından İstanbul Anadolu
14. İcra Müdürlüğüne gönderilen 85812958-622.03-E 238886 sayılı imar durumu bilgilerine göre Kadıköy İl-
çesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 145 pafta, 1262 ada, 41 parsel sayılı yer 11/05/2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planına ve Plan Notu Tadilatlarına göre Yençok: 15 kat, max KAKS: 2,07 maxTAKS: 0,35,
ayrık nizam yapılanma şartlarında Konut Alanı, kısmen de yolda kalmaktadır. Konu parselde yapılacak bina-
nın ön bahçe mesafesi min. 5,00 metre, yan ve arka bahçe mesafeleri min. 4,00 metredir. İnşaat cephesi, in-
şaat derinliği, kat adedi ve saçak seviyesi mimari projesinde belirlenecektir. DLH Marmaray Bölge
Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir. 

Taşınmazın mevcut durumu:
Satışa konu olan taşınmazın Tuğlacıbaşı (Zühtüpaşa) Mahallesi, Yıldız Rona Sokağı ile Güleç Çıkmazı So-
kağı?nın kesiştiği köşede ve 10 kapı numarasında kalan 41 nolu parsel ve  bu parselin üzerindeki Yavuz
Apartmanı adlı binada 6. Kattaki mevcut halihazıra göre  saışa konu dairesinin kapı numarası 15   olduğu
anlaşılmıştır. (Daire tapu kaydı verilerinde 14 nolu bağımsız bölüm olarak tanımlıdır)
Dairenin bulunduğu bina betonarme karkas taşıyıcı sistemle inşa olunmuş yeni bir yapıdır. Bodrum kat +
zemin kat + 8 normal kattan müteşekkildir. Asansörlü bir yapıdır. Zemin katta 1 adet dükkan yer almakta olup
normal katlar mesken olarak kullanılmaktadır. Daire yaklaşık 115,00 m2 brüt alanlı kamuoyunda bilinen ta-
nımı ile 3+1 şeklinde bir meskendir. Ana giriş kapsı mdf esaslı vasat kalitede çelik iç kapıları ahşap üzerine
yağlı boya olup eski modeldir. Duvarları sıvalı boyalı tavanı tavan boyası ile mücehhez olup kartonpiyersizdir.
Pencereleri pvc esaslı doğrama olup camları çift ısıcamdır. Antre ve koridor mermer, salon ve odalar boydan
boya eski usulde yerini bulan basit halı ile kaplıdır. Mutfak ve ıslak alanlarda zemin kaplaması desenli mer-
merdir. Mutfağında tezgâh altı ve tezgâh üstü dolapları desenli beyaz kaplama, tezgâhı mermer malzemedir.
Banyosunda yeterli vitrifiye elemanları bulunmakta klozet, duş ve kabini ile vasat bir Hilton lavabo yer almak-
tadır. Parselin üzerinde açık otopark alanları bulunmaktadır. Doğalgazlı olup merkezi sistem kaloriferle ısıtıl-
maktadır.  Ulaşımı kolay olup belediye ve diğer tüm kamu kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanmaktadır.  
Bölge ilçenin orta ve kısmen de olsa üst gelir düzeyli gruba dahil olunabilecek kişilerin ağırlıklı yer aldığı ma-
halledir.  Günümüzdeki kentsel dönüşüm çalışmaları ve son zamanlarda yeni inşaatlar, alış veriş merkezleri,
ulaşım ve toplu konutlardaki artış mahalleye talebi kısmen de olsa arttırmıştır. Taşınmazın değeri
800.000,00 'TL dir.
Adresi : Tuğlacıbaşı (Zühtüpaşa)Mah. Yıldız Rona Sokağı  İle Güleç Çıkmazı Sokağının Kesiştiği
Köşede 10 Kapı Numaralı Yavuz Apartmanı Adlı Binanın 6. Katındaki 14 Nolu Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 115 m2  
Arsa Payı : 12/200
İmar Durumu : Yukarıda belirtildiği gibi
Kıymeti : 800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Aile konutu ve haciz
1. Satış Günü : 19/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 18/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-

den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artır-
mada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırma-
dan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif veri-
lebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, ta-
şınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı
üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve
akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tak-
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2019/349 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
03/01/2020

Ç atalca Belediyesi Meclisi’nin 2020
Ocak Ayı 1. Birleşimi için meclis üyeleri
toplandı. Bu meclis toplantısında öyle

çarpıcı açıklamalar yapıldı ki skandal dedirte-
cek detaylar vardı. Fakat bu detayların farkına
varıp gerekli cevapları verecek muhalefet yoktu.
Belediyeler yer satabilir, alabilir bu konuda
yasal anlamda hiçbir sıkıntı yoktur. Yerin ne
amaçla satıldığı ve elde edilen gelirin ne için
kullanılacağı bilgisi halk ile paylaşılıyorsa, yö-
netim dürüst ve samimi bir tavır sergiliyorsa,
gerçekten gerekli görülmüşse satışlar tüm bele-
diyelerin uyguladığı doğal bir gelir elde etme
çözümlerinden biridir. Benim için asıl konu sa-
mimiyetsizlik ve tutarsızlıktır. Geçmiş dönemin
belediye başkanı yer satışı konusunu gündeme
getirdiğinde şimdi ki Belediye Başkanı Mesut
Üner Ak Parti Meclis Üyesi sıralarında yer alır-
ken,  Ak Parti İlçe Teşkilatı birçok sivil toplum
kuruluşlarıyla birlik oluşturarak satışlara engel
olmak için ellerinden gelen çabayı göstermiş-
lerdi. O gün görünürde ki amaç Çatalca’nın bir
karış toprağını sattırmamaktı. Görevdeki Bele-
diye Başkanı’nın satış için gösterdiği sebepler

geçerli sayılmamış, asıl marifetin yer satmadan
gelir getirecek başka yöntemler üreterek sorunu
çözmek olduğu dile getirilmişti. Gün geldi dev-
ran döndü küfe başka sırta geçti… Şimdi yer
satışı için ileri sürülen sebeplerin geçmiş dö-
nemdeki sebeplerle benzer şeyler olduğunu gö-
rüyoruz. Elde edilecek gelirin kullanılacağı
yerler işçi ve çalışan ücretleri, borçların öden-
mesi gibi… Demek istediğim şu ki Çatalca için
mühim bir projenin hayata geçirilmesinde kul-
lanılacağı açıklanmadı. Oysaki seçim sürecinde
kullandığınız en gözde propagandanız “Çatal-
ca’yı parsel parsel sattılar” değil miydi? Bu
söylemle seçim propagandası yaptıysanız bu ne
anlama gelir; biz yer satmadan maddi problem-
leri çözecek güce ve yetkinliğe sahibiz demek
değil midir? Geçtiğimiz dönem belediyesinin
maddi anlamda sıkıntı yaşanmasının nedeni
olarak ileri sürdüğü muhalif bir parti olmasın-
dan ötürü destek görememesiydi. Peki ya şimdi
Çatalca Ak Belediyeciliğe kavuşmuşken niçin
iktidar partili bir belediye başkanı çözümü yine
yer satmakta buldu.

Anladığım şu ki geçmiş dönem yer sattırma-
yız diye Çatalca Belediyesi’nin kapısına dikilip
gösteri yapanların aslında derdi Çatalca’nın bir
karış toprağının satılıp satılmaması değilmiş.

Olay tamamen gövde gösterisi
yapmak, engel olmak ve halka karşı yönetimi
mahcup etmekten başka bir şey değilmiş. Amaç
gerçekten toprak sattırmamak olsaydı aynı
STK’lar şimdi neredeler? Geçmiş dönem karşı
olan Ak Partili Meclis Üyeleri şimdi canı gönül-
den satış için eller havaya diyor. Anlaşılan o ki
hikmet küfede. Küfe kimin sırtına binerse doğru
olan fikirler bazen yanlış, yanlış olarak gördü-
ğün fikirlerse doğru geliyor.

Benim açımdan detaylarda gizli bulduğum
en mühim açıklamalardan biri Belediye Baş-
kanı Mesut Üner’in satışı için meclisten yetki
istediği alanda bulunan atıl durumdaki binala-
rın kendini bilmez kişiler tarafından soyulduğu,
yağmalandığı sözleriydi. Bu söylem içinde çıka-
rılacak öyle önemli anlamlar var ki. Öncelikle
Çatalca’nın mülki amirlerinden biri olan bele-
diye başkanı kendine ait olan binaya sahip çıka-
madıklarını ve bazı kişiler tarafından binanın
soyularak bir yerde belediyenin zarara uğratıl-

dığını açıklıyor. Diğer yandan Çatalca’daki gü-
venlik zafiyetini de bir şekilde gözler önüne seri-
yor. Adeta Çatalca’daki güvenlik birimlerinin
bu durumun önüne geçemediğini ve binanın
yağmalanmasına dur diyemedikleri için daha
fazla zarara uğramadan söz konusu yeri sata-
rak sorundan kurtulmak isteniyor. Maden böyle
bir güvenlik sorunu yaşanıyorsa gerekli önlem-
ler için bir adım attınız mı? Her şey bir tarafa
hani ilçe de yapılan bir Huzur Toplantısı var ya
orada neden bunları dile getirmediniz. Ça-
talca’nın Belediye Başkanı belediyeye ait bina-
sına sahip çıkamadıklarını haykırıyor ama
muhalefet cephesi olan CHP’li Meclis Üyeleri
kulakları tıkamış duymuyor, hatta farkında bile
olmuyorlar. Çünkü CHP’li Meclis Üyeleri otu-
rumda konuşmayı değil oturum kapandıktan
sonra konuşmayı tercih ediyorlar.

Diğer yandan Ak Partili Meclis Üyesi Sayın
Süheyla Topçu bakın ne diyor; “2009 yılında
ben belediyenin mali işler müdürüyken, bende
işin içindeydim maalesef hiçbir küfe taşınmadı
icralar ve diğerleri tamamen düzmeceydi ben
işin içerisindeydim çok daha derinlere ve kayıt-
lara inebiliriz” diyor. Bu ne demek oluyor, bun-
dan ne anlamalıyız. Kanuna uygun olmayan
işler çevirildi ve bende buna imzamı attım, işimi

kötüye kullandım, yapılan usulsüzlükleri gör-
mezden geldim bunu mu anlamalıyız?  Siz ne
dediğinizin farkında mısınız? Bu açıklamalar
resmen skandal yaratacak sözlerdir. Geçmiş dö-
nemde Mali İşler Müdürlüğü görevini yerine
getiren kişi kendi ifadeleriyle düzmece işler ol-
duğunu ve buna sessiz kaldığını açıklıyor.
Madem bir usulsüzlük vardı, neden siz de sessiz
kaldınız, niçin böyle bir usulsüzlüğe müsaade
ettiniz? Şimdi bu düzmece işlere göz yuman bi-
rine Çatalca Halkı nasıl itimat etsin. Öfkenize
yenik düşerek ağzınızdan çıkanı duymadan yap-
tığınız bu açıklamanın halkın gözünde güvensiz-
lik ve şüphe yaratacağını hesap etmeden bir
anlamda suç duyurusunda bulundunuz. Ve bu
skandal açıklama yapılırken CHP’li Meclis
Üyeleri uyuyorlardı.

Bu ne yaman çelişki dedirtecek türden bir
meclis toplantısına şahit olduk. Gördük ki ken-
disinin bile ne söylediğinin farkında olmayanla-
rın ve söylenenleri idrak edip
yorumlayamayacakların boş boş oturup karşı-
lıklı bakıştıkları, oturum kapandıktan sonra bir
cesaretle konuşmaya başladıkları bir meclis…
Çatalca, geleceğin parlak çünkü farkındalığı
yüksek, pratik zekalı ve çözüm odaklı yetkin el-
lere emanetsin.

Hikmet küfede mi?
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B eyoğlu İstiklal Caddesi'nde
bir apartmandan kopan
beton parçası seyir halin-

deki taksinin ön camına ok gibi sap-
landı. Şans eseri yolcu koltuğunda
kimsenin olmaması facianın önüne
geçti.
Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi üze-
rinde saat 11.00 sıralarında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa
Arslantürk'ün kullandığı taksinin ca-
mına, Balo Sokak üzerinden İstiklal
Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada bir
apartmandan kopan beton parçalar-
dan biri ok gibi saplandı. Yaşadığı
kısa süreli paniği atlatan sürücü oto-
mobilini park ederek durumu polis
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine
olay yerine gelen ekipler parçanın
koptuğu binanın bulunduğu sokağı
trafiğe kapatarak güvenlik önlemi
aldı. Takside müşteri bulunmadığı
sırada yaşanan olayda şans eseri
kimse yaralanmadı.

Büyük bir ses geldi

Binadan kopan parçanın ok gibi
cama saplandığını belirten İsa Ars-
lantürk," Duraktan çıktım, yolcumu
almak için adrese gidiyordum. Bir

anda ses geldi. Sonra baktım, sağ
tarafımda ön camda bir cisim var.
Ok gibi saplandı adeta. Allahtan
müşterim yoktu. Tek tesellim bu.
Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.
Sokak üzerinde bulunan binadan
kopan parçaların kaldırılması için
belediye ekiplerine haber verildi. Te-
mizlik çalışmalarının ardından soka-
ğın trafiğe açılacağı öğrenildi.

Ok gibi saplandı

Çekmeköy’de de dün akşam saatle-
rinde fırtınada uçan çatı, karşı apart-
mana çarptı. Kaşıkoto Sokak’ta
bulunan dört katlı bir binanın çatısı
şiddetli fırtınada uçarak, Zafer So-
kak’ta bulunan üç katlı binadaki bir
dairenin mutfak kısmına ok gibi
saplandı. Şans eseri ucuz atlatılan
olay sonrası binada maddi hasar
meydana geldi. Büyük maddi hasa-
rın meydana geldiği olayda herhangi
bir yaralanma ve can kaybı yaşan-
madı. Binanın dış cephesine büyük
zarar veren çatı parçaları Çekmeköy
Belediyesi ekipleri tarafından yoldan
toplandı. Park halindeki otomobil-
lerde de ufak çaplı hasar meydana
geldi. DHA 

İstanbul'da etkili olan fırtına korku dolu anların yaşanmasına neden oluyor. İstiklal Caddesi'nde
bir apartmandan kopan beton parçası seyir halindeki taksinin ön camına ok gibi saplandı. 
Çekmeköy'de ise fırtınada uçan çatı, karşı apartmana çarparak dış cephesine zarar verdi

RASTGELE
YASIYORUZ

Savaş Atak
KAPSAMA ALANI

savasatak@gmail.com

BeyoğLU'nda 2 katlı metruk bir
binada kısmi çökme meydana
geldi. İkinci katın duvarı yola çö-
kerken olayda şans eseri yara-
lanan olmadı. olay, Beyoğlu,
Firuzağa Mahallesi, Kadiriler
yokuşu Sokak üzerinde saat
12.00 sıralarında meydana
geldi. edinilen bilgiye göre, bir
süredir metruk halde olan 2 katlı
binanın 2'inci katındaki duvar
büyük bir gürültüyle yola çöktü.
Çökme nedeniyle sokağa çıkan
mahalleli durumu itfaiye ve
polis ekiplerine bildirdi. Vatan-
daşların ihbarı üzerine olay ye-
rine çok sayıda ekip sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen
ekipler sokağı trafiğe kapatarak
incelemelere başladı. yapılan ilk
incelemelerde ekipler, bina içe-
risinde kimsenin bulunmadığını
tespit etti. Çökme esnasında
sokak üzerinde kimsenin bulun-
maması olası bir faciayı önledi.

Şans eseri kurtuldular

Büyük bir gürültüyle duvarın
çöktüğünü belirten Recep
aksoy," Önce bir ses geldi. ar-
dından binanın duvarı olduğu
gibi yola çöktü. İki dakika önce
sokaktan geçenler vardı. Şans
eseri kurtardılar kendileri. onun
dışında içeride kimse yoktu. ya-
ralanan yok çok şükür" ifadele-
rini kullandı. araç ve yaya
trafiğe kapatılan sokakta ekiple-
rin enkaz kaldırma çalışmaları
sürüyor.

Metruk binada
çökme yaşandı

İstanbul’un suyu 
masaya yatırılıyor

İBB, İstanbul'un su kay-
naklarının etkin değer-
lendirilmesi amacıyla

İklim Değişikliği ve Su Yönetimi
Sempozyumu düzenliyor. 8-9 Ocak
tarihlerinde gerçekleşecek sempoz-
yumun açılış konuşmasını İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu yapacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
İSKİ, tüm dünyayla birlikte şehri-
mizi de tehdit eden 'susuzluk' konu-
suyla etkin mücadele için

İstanbul'un su kaynaklarını masaya
yatırıyor. İklim Değişikliği ve Su Yö-
netimi konusunda düzenlenecek
sempozyumda, günümüzün en
önemli meselelerinden küresel iklim
değişikliğinin İstanbul'a ve su kay-
naklarına etkileri, bilim insanları ve
konunun uzmanlarınca tartışılacak.
Konuyla ilgili 300'e yakın paydaşın
katılacağı sempozyumda, kentin su
kaynaklarına ilişkin risklerin 
değerlendirilmesi bekleniyor.

Taksinin camına saplanan beton
parçasını görenler büyük 
bir şaşkınlık yaşadı.



İ stanbul Tabip Odası ve Sağlık
(İTO) ve Sosyal Hizmetleri
Emekçileri Sendikası İstanbul

Şubesi (SES) Bakırköy Dr. Sadi
Konuk Eğitim Araştırma Hastane-
si'nde görev yapan doktor Burak Al-
tunpak’a uygulanan şiddete ilişkin
hastanenin acil girişinde ortak basın
açıklaması yaptı. Eylem yapan sağlık
çalışanları, “Sağlıkta şiddete alışma-
yacağız, sessiz kalmayacağız” par-
katı açarak “Sağlıkta şiddete son”
sloganı attı. 

Bütün toplumun sorunu

CHP İstanbul Milletvekili Doktor
Ali Şeker de eyleme destek verdi.
Grup adına basın açıklamasını oku-
yan Nuran Güngör, Sağlık Bakanlı-
ğı'nın sağlık çalışanlarını
korumadığını dile getirerek “Sağlık
çalışanları olarak yoğun çalışma ko-
şullarında artık şiddete uğramadığı-
mız günler sayılı hale gelmiştir.
Sağlıkta şiddetin son örneği bu has-
tanede yaşanmıştır. Randevu ve sıra
almadan, muayenesi için öncelik is-
teyen bir hasta meslektaşımızı dar-
betmiştir. Kafa travması ve burun
kırığı ile ‘atlatılan’ bu olay hepimizi

yeniden düşünmeye ve yetkililere
tekrar seslenmemize neden olmuş-
tur. Sabah işe gitmek için evden
çıkıp, iş yerinde şifa vermek için ça-
baladığımız insanlar tarafından şid-
dete uğramayı, öldürülmeyi kabul
etmiyoruz. Sağlıkta şiddet sorunu
sadece sağlık çalışanlarının değil,
tüm toplumun sorunudur. Sağlık
hizmetleri kesintiye uğramakta, sağ-
lık hizmetlerinden yararlanım azal-
makta, çalışanlarımızın
motivasyonu bozulmaktadır. Bu ko-
şullarda sağlık hizmeti vermek kabul
edilebilir ve daha fazla sürdürebilir
değildir” diye konuştu.

Sağlıkta şiddet arttı

Prof. Dr. Pınar Saip ise 'sağlıkta şid-
dete son' demenin zamanı geldiğini
belirterek “Sistem hekimleri 5 daki-
kada bir hasta bakmaya zorlamakta-
dır. Bu da hem hastayı hemde sağlık
çalışanlarını olumsuz etkilemektedir.
Niçin sağlıkta şiddet durdurulamı-
yor. Bununla ilgili yetkililer çalışıyor
mu? Son 15 yılda sağlıkta şiddet art-
mıştır. Bu nedenle performans siste-
minden bir an önce vazgeçilmelidir”
ifadelerini kullandı.  
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Ç atalca'daki ofisimdeyim. Bir telefon
geldi. İlçe dışından bir gazeteci arkada-
şım "Sizin bir ilkokulda 6.5 yaşında kız

çocuğuna tacizde bulunulmuş" dedi. Kendisi
özellikle bir hastaneden sağlam bilgiler alan 
birisi olmasa dikkate almayacaktım. 

Ama konunun tüm ayrıntılarını daha sonra
araştırmaya başlayınca, böyle bir iddia ile kar-
şılaştım. Gerçekten Ferhatpaşa İlkokulunda iki
kız öğrenciye taciz iddiası vardı. İddiada bulu-
nanlar hem o iki kız öğrenci hem de onların 
velileri.

Neyse işi tüm boyutu ile araştırmaya başla-
yınca, ilginç olan birkaç şey ile kaşılaştım.

Tacizi yapan olarak iddia edilen kişi bir fo-
toğrafçı. Ama bizim Çatalca'da her birisi bizim
evladımız, ya da her birisinin evladı bu okul-
larda okuyan fotoğrafçılar sanki bu ilçede
yokmuş gibi ne hikmetse Çatalca'ya 50 km
uzaklıktaki bir ilçeden fotoğrafçı getirmiş okul
idaresi. Daha sonra öğreniyoruz ki okul aile bir-
liği "üç kuruş ucuza yapıyor" diye bizim ilçeden
fotoğrafçılar ile anlaşmamış, gitmiş başka 
ilçeden fotoğrafçı getirmiş.

Çocuklar ve ailelerinnin iddiaları vahim. 
Tabi bunlar çocuk ve ailelerin iddiaları. Adli

merciler gerekli araştırmayı yapacak. Ancak
verilen ifadeler ve bize anlatılanlar doğrultu-
sunda ardı sıra gelen hatalar zinciri bugün hep-
mize "acaba" dedirtecek cümleler kurdurtuyor.
Birincisi okul aile birliklerinin dışarıdan, bu il-
çeden olmayan fotoğrafçı tutmaları. İkincisi o
fotoğrafçının çocuklar ile bir odada yanında
hiçbir idareci, hiçbir öğretmen dahi olmadan
fotoğraf çekebilmesine izin verilmesi...

Suç ispatlanana ve karar çıkana kadar kim-
seye böyle bir damgayı biz yapıştıramayız.
Ancak bugün biz yetişkinler bile asansöre 
binerken bir bayanla yalnız binmemek için
büyük gayretler sarf ederken, çocuklarımızı
emanet ettiğimiz okul idarecileri ve öğretmen-
ler de çocuklarımız ile ilgili en az bizler kadar
hassasiyete sahip olmalılar.

Ve buradan Çatalca Kaymakamlığına, Milli
Eğitim Müdürlüğüne sesleniyorum;

Bu fotoğraf işi ile ilgili söyleyin tüm okullara,
gerekirse bizler bile bila bedel bu işi yapmaya
hazırız. Kaldı ki benim Çatalca'mda bu kadar
fotoğrafçı varken kimse üç kuruşun hesabını ya-
parak dışarıdan iş yaptırmaya çalışmasın.

Aynı şekli ile bu kadar matbaa, afişçi varken
tüm okulların ve milli eğitim müdürlüğünün iş-
lerinin bu ilçe dışına verilmesine karşı olduğu-
muz gibi buna da karşıyız. Bu ilçe halkının, bu
ilçenin öğrencilerinin paraları da bu ilçe dışına
çıkmasın ve bugün böyle bir şeyin kafalarda
soru işareti olarak ortaya çıkmasına da mü-
saade etmemiş oluruz. Şimdi bugün bu ilçenin
esnafı olan fotoğrafçılarımız böyle bir şeyle hiç
karşılaştı mı? Oturun önce bunu düşünün.

Ailenin iddiası bu olabilir! Ancak benim 
söylediklerimi de dikkate alın!

Bu ilçenin esnafı bırakın böyle şeylerle anıl-
mayı, okullarda bir şey olsa, işini gücünü bıra-
kıp koşa koşa okul önünde alır soluğu. Bilmem
anlatabildim mi?

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

Bakırköy Dr. Sadi Konuk
Eğitim Araştırma Has-

tanesinde muayene
önceliği isteyen hasta
tarafından bir doktor
darp edildi. İstanbul
Tabip Odası Başkanı
Prof. Dr. Pınar Saip,

sağlık sektöründe artan
şiddeti kınadığını

söyleyerek “Sağlık 
sistemi çökmüştür.

Sağlıkta şiddet, sağlık
çalışanlarından

kaynaklı değildir. İkti-
dardakilerin sağlık

çalışanlarına yönelik
kullandığı dil 

sorunludur" dedi

TAY-SACHS VE SANDHOFF
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yönetim kurulu üyeleri dernek merkezinde  toplanarak
aşağıdaki kararları imza altına almışlardır.

1. Olağan genel kurul toplantısının 22.01.2020 tari-
hinde ÇARŞAMBA günü saat 12:00 büyükşehir mh.
Belediye cd. Plaza iş merkezi kat:9 no:136 b.düzü / İs-
tanbul adresinde   aşağıda yazılı gündem maddeleri ge-
reğince yapılmasına;
2. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde
ikinci toplantının 29.01.2020 tarihinde ÇARŞAMBA
günü aynı adres ve saatte nisapsız olarak yapılmasına
karar verilmiştir.

GÜNDEM
1. Açılış yoklama ve saygı duruşu
2. Divan heyetinin seçilmesi ve seçilen divan heyetine
genel kurul adına toplantı tutanağına imza yetkisi veril-
mesi.
3. Yeni yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri-
nin seçilmesi.
4. Dilek temenniler ve kapanış

BÜYÜKÇEKMECE   VOLEYBOL
AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 
OLAĞAN GENEL  KURUL TOPLANTISI

Yönetim  Kurulumuz    04/01/2020 tarihinde  ERSEL
YAZICI Başkanlığında toplanarak   24/01/2020 günü
saat 16:00 da Ekinoba  Mah.  Ayduran  Sok. No:4/1
Büyükçekmece İstanbul adresinde aşağıdaki gündem
maddelerine göre Olağan Genel Kurul toplantısının
yapılmasına, çoğunluğun sağlanmadığı  takdirde  ikinci
toplantının  31/01/2020  tarihinde aynı yer ve aynı sa-
atte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklamanın yapılması
2- Divan Teşkili
3- Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet ve hesap
raporlarının alınması
4- Görüşme
5- Yönetim Kurulunun ibrası
6- Denetim Kurulunun ibrası
7- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
8- Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
9- Dilekler ve Kapanış

Taciz iddiası!
SAGLIKTA SIDDETE
ALISMAYACAGIZ!

Sağlıkta yaşanan şiddet olayları sağlık çalışanlarının
dışında, hastanede tedavi olmak bekleyenlere de sıç-
radı. Burun kanaması nedeniyle Şişli Etfal Hasta-
nesi’ne kaldırılan 16 yaşındaki E.T.M, hastane
önünde, aralarında husumet olan iki grubun arasında
kalarak kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. CHP İs-
tanbul milletvekili Ali Şeker olayı sosyal medyadan
duyurarak, bir an önce sağlıkta şiddet yasasının çıka-
rılması çağrısını yineledi.

Karşı taraftan zannetti

İstanbul Göktürk’te 6 Ocak'ta çıkan kavgada yarala-
nan 16 yaşındaki E.T.M. burun kanaması nedeniyle
Şişli Etfal Hastanesi’ne götürüldü. O sırada hasta-
nede olan kavgalı iki gruptan bir kişi E.T.M.’yi karşı
taraftan sanarak; ambulanstan sedyeyle indirilirken
kalbinden 3 bıçak darbesiyle öldürdü. E.T.M. acil ser-
vis önünde hayatını kaybetti. İstanbul Göktürk’te ya-
şayan E.T.M. ve ailesinin yurtdışından yeni döndüğü
öğrenildi. Olayı sosyal medyadan duyuran CHP İs-
tanbul milletvekili Ali Şeker, sağlıkta yaşanan şiddet
olaylarına dikkat çekerek, bir an önce sağlıkta şiddet
yasasının Meclis'te görüşülmesi gerektiğini dile getirdi. 

Sağlıkta şiddetin 
boyutları korkutuyor
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Üsküdar Belediyesi’nde işten çıka-
rılan işçiler, dün bir kez daha bele-

diye önünde eylem yaptı. İşçiler,
belediyedeki işinden çıkarıldıktan

sonra iş bulamadığı ve yaşadığı
maddi sıkıntılardan dolayı 2

Ocak’ta intihar eden Recep Kılın-
çarslan’ı anımsatarak “Bizlerde mi

intihar edelim?” diye sordu
31 MART seçimlerinin
ardından Üsküdar Bele-
diyesi’nde işten çıkarılan

işçiler, her hafta salı günü yaptıkları
eylemlerinin 17’ncisi için dün yine
bir araya geldi. “Üsküdar Beledi-
yesi, arkadaşımızın hesabını vere-
ceksin” pankartıyla belediye
önünde eylem yapan işçiler, bele-
diye bünyesinde bulunan Üsküdar
Bilgi Evleri’ndeki işinden çıkarıldık-
tan sonra bunalıma giren ve yeniyı-
lın ilk günlerinde yaşamına son
veren Recep Kılınçarslan’ı da andı.
İşçilerden Enver Ayvacı, belediyede
14 yıl boyunca temizlik işçisi olarak
çalıştığını, işten atıldıktan sonra iş
bulamadığını söyledi. Üsküdar Be-
lediye Başkanı Hilmi Türkmen’e
seslenen Ayvacı, "Camdan aşağı
bak da bu insanlar neler yaşıyor
gör. İşten çıkardığınız için arkadaşı-
mız intihar etti. Bizlerde mi intihar
edelim” dedi. İntiharın nedeninin

belediye yetkilileri olduğunu savu-
nan Ayvacı, “Arkadaşımızın intiha-
rından sonra Hilmi Türkmen o
koltuğu bırakıp, Üsküdar’ı terk et-
meliydi. İnsanlığına yazıklar olsun.
Kaç gündür uyuyamıyorum” diye
konuştu. Belediyenin Park ve Bah-
çeler Müdürlüğünde 7.5 yıl çalışan
ve işten çıkarılan işçilerden Murat
Baş ise 5 aydır işsiz olduğunu ve iki
çocuğunun zor koşullarda okula
gittiğini belirterek, "Ekmeğe ihtiya-
cımız var. Çocuklarımızın rızkını
elimizden aldınız. Arkadaşımızı in-
tihara sürükleyenler çocuklarının
yüzüne bakabilecek mi?Arkadaşı-
mızın 7 yaşındaki çocuğu kime
baba diyecek? Ey Hilmi bey, akşam
çocuğunuz sizi evde bekleyecek
ama arkadaşımızın çocuğu kimi
bekleyecek? Bir insanın ekmeğini
elinden alarak intihara zorlamak
insanlığa sığar mı? Başkandan 10
defa randevu talep ettik ama bir

gün bile bizimle görüşmedi. Hiç bir
kurum bize dönüş yapmadı. Kimse
sesimizi duymuyor. O zaman son
çare arkadaşımız gibi intihar mı
edelim? Bu mu sizin adaletiniz, bu
mu vicdanınız?" diye sordu. 

Faili bu binada oturanlardır

Üniversite öğrencilerin de destek
verdiği eylemde konuşan, İşçiyiz
Biz platformundan Emre Öztürk
ise "Arkadaşımızın faili bu binada
oturanlardır. ‘İşçi atmak yasal di-
yorlar’ o zaman o yasalar intihara
sürüklenen arkadaşımızı geri getir-
sin. Çözüm çok basit, işçileri,
emekleriyle var ettikleri işlerinde at-
mayacaksın. Hilmi bey, ‘Kimse
mağdur edilmedi, güle oynaya gitti-
ler’ diyordu, hani nerede arkadaşı-
mız? Arkadaşımız bizi bulamadı, o
yalnızlık ve yoksulluk içinde yaşa-
mına son verdi" açıklamasında 
bulundu. 

Tevfik Göksu'yu 
yalnız bırakmadılar

ESENLER Belediye Başkanı Tevfik Gök-
su'nun annesi Fatma Göksu hayatını kay-
betti. Göksu için İstanbul'da düzenlenen

cenaze törenine Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, AK
Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım, çok sayıda si-
yasetçi ve yazar katıldı. Namazın ardından Gök-
su'nun naaşı, memleketi Adıyaman'ya götürüldü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Ma-
liye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok
sayıda ilçe belediye başkanı da cenazeye çelenk gön-
derdi.

İmamoğlu'ndan mesaj

Bu arada İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Twitter he-
sabından Göksu ve ailesine bağsağlığı dileğinde bu-
lundu. İmamoğlu "Esenler Belediye Başkanımız
Mehmet Tevfik Göksu’nun annesi Fatma Göksu'yu
Birlik Mahallesi Hacı Emsal Avcı Taş Camii'nden
son yolculuğuna uğurladık. Kendisine Allah'tan
rahmet, belediye başkanımız Tevfik Göksu'ya ve ya-
kınlarına baş sağlığı dilerim" paylaşımı yaptı.
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İ ran meclisi, Lider Ayetullah Ali
Hamaney'in talimatıyla, Dev-
rim Muhafızları Ordusu'na

bağlı Kudüs Gücü'nün bütçesini
200 milyon avro artırdı. İranlı Öğ-
renciler Haber Ajansı ISNA'ya göre,
Meclis Başkanı Ali Laricani, açık
oturumda yaptığı konuşmada, "Böl-
gedeki direnişin sorumluluğunu üst-
lenen Kudüs Gücü'nü desteklemek
amacıyla, cari yılın son iki ayı için
(İran'ın kullandığı takvime göre, yıl
sonu 20 Mart) Ulusal Kalkınma Fo-
nu'ndan Kudüs Gücü'ne 200 milyon
avro tahsis edildi." dedi. Laricani,
kararın İran lideri Hamaney'in tali-
matıyla alındığını belirtti.
Devrim Muhafızları Ordusu'nun
ülke dışındaki askeri-istihbari ope-
rasyonlarını yürüten Kudüs Gücü,
bölgenin de en güçlü istihbarat ör-
gütlerinden biri olarak biliniyor.
Kudüs Gücü, doğrudan İran lideri
Hamaney'e bağlı bulunuyor. Kudüs
Gücü Komutanı General Kasım
Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3

Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzen-
lediği hava saldırısında öldürülm-
üştü. Hamaney, olayın ardından
yaptığı açıklamada, "Onun gidi-
şiyle, onun yaptığı iş durdurulma-
yacak ve yolu kapanmayacak.
Suçluları acı bir intikam bekliyor."
ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3
günlük yas ilan eden Hamaney, Sü-
leymani'nin yerine, yardımcısı Tuğ-
general İsmail Kaani'yi getirmişti.

ABD ordusu terörist ilan
edildi 

Öte yandan İran Meclisi'nin "acil"
koduyla onayladığı yasayla, ABD
ordusu ile ona bağlı kurum ve şir-
ketler "terörist" ilan edildi. Yasa,
İran Meclisi genel kurulundaki mil-
letvekilleri tarafından oy birliğiyle
kabul edildi. ABD'nin Devrim Mu-
hafızları Ordusu'nu terör örgütü
listesine almasına karşılık Meclis'in
daha önce onayladığı kanunda ya-
pılan düzenlemeyle ABD ordusu ile
ona bağlı kurum ve şirketler "

terörist" ilan edildi.

İran ne yapabilir?

Mehr Haber Ajansı'na göre, Şem-
hani, "Konsey toplantısında Süley-
mani'nin intikamını almak için 13
senaryo gündeme geldi. En alt dü-
zeydeki senaryo dahi tatbik edilse,
Amerikalılar için tarihi bir kabus
olur." dedi. Söz konusu senaryoların
içeriği hakkında bilgi vermeyen
Şemhani, İran lideri Ali Hamaney'in
"Tüm direniş güçleri, Süleymani'nin
intikamını alacak" sözünü hatırlata-
rak, yapılacak misillemenin bir saldı-
rıyla sınırlı kalmayacağını ifade etti.
Bölgede ABD askerlerinin devriyele-
rini azaltarak üslerine çekildiğini öne
süren Şemhani, "Bölgede 19 ABD
üssü var. 11'i doğu ve batı sınırları-
mıza yakın. Kuzey ve güneyimizdeki
8 üste alarm durumundalar. Bura-
lardaki asker ve teçhizatları hak-
kında bilgimiz var. En ufak
hareketlerini takip ediyoruz."
ifadelerini kullandı.
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4 ADET SÜRÜCÜLÜ HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/3138
1-İdarenin
a) Adresi :Lüleciler Cd. No:4 34425 Tophane BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2122492987 - 2122490861
c) Elektronik Posta Adresi :istanbul@iskur.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu 

İl Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 10 ay süreli 4 adet 
binek araç kiralanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer :İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Lüleciler Caddesi No:4 
Tophane- Beyoğlu/İSTANBUL

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.02.2020, işin bitiş tarihi 30.11.2020
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer :İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Lüleciler Caddesi No:4 

Tophane- Beyoğlu/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :24.01.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılmış her türlü araç kiralama ve/veya personel taşıma hizmeti benzer iş ola-
rak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
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 İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Lüleciler Caddesi No:4
Tophane- Beyoğlu/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vası-
tasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
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.
02.10.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile "Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde değişikliğe gidilerek binek araçla-
rın kiralanmasında, aylık kira bedellerinin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince
yayımlanan araç kasko değerinin %2' sini aşamayacağı hükmü karara bağlanmıştır. İstekliler, ilgili Ba-
kanlar Kurulu Kararını göz önünde bulundurarak teknik şartnamede özellikleri belirtilen binek araçlara
ilişkin tekliflerini sunmaları gerekmektedir. Teklif değerlendirme işlemlerinin söz konusu Bakanlar Ku-
rulu Kararı çerçevesinde yapılabilmesi için; istekliler, teklif ettikleri binek araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta,
Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, ara-
cın markası, araç tipi, model ve kasko bedeli bilgilerini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. İstekli-
lerce teklif edilen aylık kiralama bedellerinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince
yayımlanan araç kasko değerinin %2'sinin üzerinde olması halinde söz konusu isteklilerin teklifleri red-
dedilecektir. (Değerlendirmede; aracın 30 günlük kira tutarı aylık kira bedeli olduğu kabul edilecektir.)
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DIŞ HABER

IRAN GOZUNU
KARARTTI!
İran meclisi, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'ne,
Ulusal Kalkınma Fonu'ndan 200 milyon avroluk ek bütçe verdi

Süleymani için dün İran'ın
başkenti Tahran'da düzenle-
nen törene yüz binlerce kişi

katılmıştı. İran Devlet Televizyonu ise tö-
rene "milyonlarca" kişinin katıldığını bil-
dirdi. Fransız haber ajansı AFP'nin
muhabiri, Tahran'da hayatın durduğunu
ve yoğun katılım nedeniyle sokakların tık-
lım tıklım dolu olduğunu aktardı. AFP
muhabiri, kalabalığı "Törenin düzenlen-
diği alana çıkan sokak ve caddelerde
adım atacak yer yok" sözleriyle tarif etti.
İran'ın Orta Doğu politikalarının beyni
olarak gösterilen Devrim Muhafızları'nın
seçkin Kudüs Gücü birliğinin komutanı
olan Süleymani'nin öldürülmesi bölgede
gerilimin artmasına neden oldu. İran,
Süleymani'nin intikamının "doğru za-
manda, doğru yerde en ağır şekilde alı-
nacağını" söyledi ve üç günlük yas ilan

etti. Süleymani için ilk tören Cumartesi
günü Irak'ta düzenlendi. Bağdat'taki tö-
renin ardından cenaze daha sonra Şiiler
için en kutsal yerler kabul edilen Kerbela
ve Necef'e götürüldü. Cenaze önceki gün
İran'a getirildi.

Hamaney gözyaşlarını tutamadı

İran'da törenlerin ilk durağı Tahran Üni-
versitesi oldu. Burada düzenlenen töreni
yöneten İran'ın dini lideri Ayetullah Ali
Hamaney, yaptığı konuşmada Süley-
mani için "en ağır şekilde intikam" alına-
cağını yineledi. Ayetullah Ali Hamaney,
Süleymani ile saldırıda hayatını kaybe-
den diğer beş kişiyi "şehit" olarak nitelen-
dirdi. Hamaney, Süleymani ile diğer beş
kişinin İran bayrağına sarılı cesedinin ya-
nında konuşma yaparken gözyaşlarını
tutamadı. DHA

ABD tarafından Cuma günü Irak'ta düzenlenen saldırıda öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü
Komutanı General Kasım Süleymani, memleketi Kerman'da düzenlenen törenle toprağa verilecek.
İran Devlet Televizyonu, izdihamda 35 kişinin öldüğünü, 48 kişinin de yaralandığını bildirdi

Süleymani’nin cenazesinde izdiham!Süleymani’nin cenazesinde izdiham!Süleymani’nin cenazesinde izdiham!Süleymani’nin cenazesinde izdiham!Süleymani’nin cenazesinde izdiham!Süleymani’nin cenazesinde izdiham!Süleymani’nin cenazesinde izdiham!

Süleymani’nin cenazesinde yaşanan izdiham sebebiyle defin töreni bugüne ertelendi. İran’daki törene katılımın yüksek olması bekleniyor.

Pompeo temaslarını sürdürüyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Morgan Ortagus, ABD Dışişleri
Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi
Arabistan Savunma Bakan Yar-
dımcısı Halid bin Selman, Kuveyt
Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid
Al Hamad Al Sabah, Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Sekreteri An-
tonio Guterres, Ukrayna Devlet
Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Be-
larus Dışişleri Bakanı Vladimir

Makey ile görüştüğünü açıkladı.
Görüşmelere ilişkin yapılan yazılı
açıklamada, Pompeo ve Halid bin
Selman'ın Washington'da bir araya
gelerek, İran Devrim Muhafızları
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Sü-
leymani'nin öldürüldüğü saldırıyı
ele aldıkları belirtildi. Pompeo'nun,
Suudi yönetiminin İran ile mücade-
lede ve Yemen'deki sorunlara "siyasi
çözüm bulma" konusundaki çaba-

ları konusunda bin Selman'a teşek-
kür ettiği ve ABD'nin İran ile savaşa
girmek istemediğine vurgu yaptığı
bildirildi. Ayrıca Ukrayna Devlet
Başkanı Zelenskiy ile görüşen Pom-
peo'nun Orta Doğu'daki son
durum hakkında Zelenskiy'e bilgi
verdiği ve Ukrayna'nın ABD'nin
Bağdat Büyükelçiliğine yapılan sal-
dırıyı kınaması sebebiyle teşekkür
ettiği kaydedildi.

Rusya, Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) ve Mı-
sır'ın koordinasyonuyla,

darbeci general Halife Hafter safla-
rında savaştırmak için Suriye'den
Libya'ya paralı asker sevk etti Lon-
dra merkezli Arab el-Cedid gazetesi-
nin haberine göre, son üç gün içinde
Suriye'den getirilen Rus paralı asker-

leri taşıyan, Rusya Hava Kuvvetle-
ri'ne ait iki uçak, Bingazi Havalima-
nı'na indi. BAE ve Mısır'ın
koordinasyonuyla gönderilen paralı
askerler, Moran ve Schit isimli iki gü-
venlik şirketinin çatısı altında faaliyet
gösteriyor. Rus güçleri için çalışan
bazı Suriye vatandaşları da, Libya'ya
gönderildi. 

Libya'daki durum

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin
lideri darbeci General Halife Hafter,
başkent Trablus'u ele geçirmek için 4
Nisan 2019'da saldırı emri vermiş,
bunun üzerine UMH birlikleri de
karşı operasyon başlatmıştı. Hede-
fine ulaşamayan Hafter, son olarak
12 Aralık 2019'da Trablus'a yönelik,
"Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir sal-
dırı talimatı vermişti. Buna karşılık,
başta Misrata olmak üzere 10 kentte
seferberlik ilan edilmişti. 

Ruslar da Libya'da!
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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, 342 Ada, 7 Parsel, SARIGAZİ Mahalle/Köy, C-12/4/- (Bağ. Bölüm
No:23) Nolu Bağımsız Bölüm Sancaktepe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.04.2019
tarih 80059122-310.05.01-E.1179/7076 sayılı imar durum belgesine göre;Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi Mahal-
lesi, 342 Ada 7 Parsel nolu yer, Paşaköy Deresi ve Kolları ile yakın çevresine ait 12.07.2013 t.t.?li 1/1000 öl-
çekli uygulama imar planı değişikliğinde ; kısmen Açık Spor Alanı, kısmen TAKS:0.40, KAKS:0.70, 4 Kat Konut
Alanı olarak planlanmış alanda kalmaktadır. Konu taşınmaz: İstanbul İli, Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi Mahallesi,
342 Ada 7 Parsel nolu, 43.526,84 m² yüzölçümlü, Otuz Adet Yedi Katlı Bina ve Arsası vasıflı ana taşınmazda
C12 Blokta kain, 4. kat, 23 bağımsız bölüm nolu 15/3600 arsa paylı Çatıda Odası Olan Daire vasıflı taşınma-
zın tamamıdır. Taşınmazın bulunduğu bölgede kentsel altyapılar tam olup yapılaşma konut ağırlıklıdır. Ticari
hareketlilik caddelerde konut altı şeklinde konumlanmıştır. Kıymet takdiri istenen taşınmazın bulunduğu site,
30 bloktan oluşmakta olup sitede açık havuz, açık/kapalı otopark, spor alanları, peyzaj düzenlemesi, güvenlik
bulunmaktadır. alan yenileme ruhsatına esas mimari projesi dikkate alınmıştır.C12 blok projesine göre; 2 bod-
rum, zemin, 4 normal, çatı katlı şekilde, betonarme karkas tarzda, ayrık nizamda, akrilik esaslı boya malzeme
dış cepheli, kiremit çatılı şekilde inşa edilmiştir. Binanın 2. bodrum katında binaya ait ortak alanlar; 1. bodrum
katında 4 adet daire, bina girişi, zemin ve normal katlarında 4 er adet daire olmak üzere binada toplam 24 adet
bağımsız bölüm bulunmaktadır. 4. normal katta yer alan daireler çatı piyeslidir. Ana bina dahilinde elektrik,
sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiştir. Bina giriş kapısı çelik-cam, merdiven basamakları ve sa-
hanlıklar mermerit, merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Binada 1 adet asansör bulunmaktadır.23 ba-
ğımsız bölüm nolu daire, projesine göre binanın 4. normal katında bina giriş cephesine karşıdan bakıldığında
sol arka cephede yer almaktadır. Taşınmaz, projesine göre yaklaşık 127,00 m² net; 143,00 m² brüt alanda,
normal katta salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, 2 hol, 3 balkon; çatı katta ise salon, oda, banyo, s.odası hacim-
lerinden oluşmaktadır. Ayrıca çatı katta 11,00 m² teras hacmi bulunmaktadır.Taşınmaz mesai saatleri itibari ile
görülememiş olup mimari proje üzerinde yapılan tetkikler, emsal taşınmazlar ve çevre incelemesi neticesinde
tespitler yapılmış ve kıymet takdiri buna göre yapılmış olup yerinde yapılan gözlemlerde taşınmazın pencerele-
rinin PVC olduğu görülmüştür. Tespit edilen tüm bu hususlar bilirkişinin kanaati olup, ihaleye girecek olanların
bir taşınmaz satın alan kişinin göstermesi gereken basireti ve özeni göstermesi, üzerine düşen araştırmaları
yapmaları gerekir. Ayrıca ihale ile taşınmazı alan kimse, ihale tarihinden itibaren İİK 131.madde gereği masra-
fını peşin ödemek kaydıyla taşınmazın son durumunun tespiti ve diğer hususlarda icra dairesine başvurabilir.
Tüm bu hususlarda sorumluluk ihale alıcısına aittir.
Adresi : Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi, Sarı Evler Sitesi, C12 Blok, Apartman 

No:118N, Kat: 4 Daire: 23, Sancaktepe / İSTANBUL
Yüzölçümü : 127 m2  
Arsa Payı : 15/3600
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : İrtifak Hakkı : AYEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 1.YKR BEDELLE 

99 YILLIĞINA 78,83 M2 ALANDA İRTİFAK HAKKI (14/09/2009)
1. Satış Günü : 20/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 19/03/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-

den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artır-
mada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırma-
dan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verile-
bilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
İİK 9.maddesinin açık hükmü ve satış şartnamesinde gerekçesi detaylı şekilde açıklandığı üzere;
İhaleye fiziki olarak katılmak isteyenlerin teminat bedelini T. Vakıflar Bankasının
TR800001500158007290494252 nolu hesabına alıcı ismi: İstanbul Anadolu 22.İcra Dairesi, Açıklama:
"Dosya No: 2018/13337 Esas/ İhale Teminat Bedeli" şeklinde ve ihale katılımcısının kimlik ve/veya
vergi numarası belirtilmek suretiyle yatırmaları ve dekontunu ibraz etmeleri gerekmektedir. İhale temi-
nat bedelinin ihale anında icra dairesi hesabına yansıması ve doğru kimlik ve dosya bilgilerinin yazıl-
masına ilişkin sorumluluk ihale katılımcısına aittir. 
Yukarıda yazılı açıklamalar doğrultusunda ihaleye katılanlardan FİZİKİ OLARAK NAKİT TEMİNAT
KABUL EDİLMEYECEK, banka hesabına yeterli teminatı depo etmeyenler ihaleye iştirak 
EDEMEYECEKLERDİR.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, ta-
şınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üze-
rinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan
alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tak-
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2018/13337 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ihale ve icra
dosyasına tesir edecek her türlü yeni durumun ilgilisince dosyaya derhal bildirilmesi gerektiği hususları ilan olu-
nur. 06/01/2020

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

22. İCRA DAİRESİ
2018/13337 ESAS

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1112230)

İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Şehir Tiyatroları, 

bu hafta da 20 oyunla seyirci

karşısına çıkıyor. Bu hafta 

sahnelenecek oyunlar arasında

Vahşi Batı, Ay Carmela!, Bizim

Aile, Söz Veriyorum, Cibali 

Karakolu ve Şahane Züğürtler

gibi oyunlar var. Oyunların 

ayrıntılarını sizin için derledik

ISTANBULLU 
TIYATRO
IZLEMEYE 
DOYACAK
V AHŞİ BATI

2017 yılında yitirdiğimiz, çağ-
daş Amerikan tiyatrosu ve

dünya edebiyatının cesur yazarların-
dan Sam Shepard, en meşhur oyunu
“Vahşi Batı”da rekabete sürüklenen
insanların kapitalizmin çarkları ara-
sında nasıl öğütüldüğünü anlatıyor.
Amerikan toplumunun vitrininde sunu-
lan “kutsal aile” kavramının irdelen-
diği bu çarpıcı öyküde, babaları çöle
savrulmuş iki oğulun çatışmasının ar-
dında yaşanan parçalanmışlık ve yoz-
laşma göz önüne seriliyor. Shepard’ın
penceresinden gerçek batıyla yüzleşti-
ğimizde Amerikan rüyasının nasıl bir
kâbusa dönüştüğünü görüyoruz. Sam
Shepard’ın yazdığı Ergun Üğlü’nün yö-
nettiği oyunda Ahmet Saraçoğlu, Eras-
lan Sağlam, Rozet Hubeş, Serdar
Orçin rol alıyor. Oyun, 2-4 Ocak 2020
tarihleri arasında Harbiye Muhsin Er-
tuğrul Sahnesi’nde.

AY, CARMELA!
İspanya iç savaşında Franco rejimi ta-
rafından rehin alınan iki varyete oyun-
cusu Carmela ve Paulino istemedikleri
bir gösteriye zorlanırlar. Bu süreçte ya-
şadıkları olaylar nedeniyle birbirlerini,
evliliklerini, sevgilerini, savaşı sorgu-
larlar. Jose Sanchis Sinistera’nın yaz-
dığı, Yalçın Baykul’un çevirdiği, Naşit
Özcan’ın yönettiği oyunda, Ada Alize
Ertem, Çağatay Palabıyık, Deran
Özgen rol alıyor. Oyun, 2-4 Ocak 2020
tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri
Sahnesi’nde.

BİZİM AİLE 
Sadık Şendil'in ölümsüz eseri "Bizim
Aile"yi Sinem Bayraktar'ın uyarlama-
sıyla tiyatro sahnesine taşıyoruz.
Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duy-
gularıyla bezenen bu müzikli oyunu-
muzda emeğin ve sevginin gücünü
gösterirken aile sıcaklığında bir yolcu-
luğa çıkıyoruz. Sadık Şendil’in yazdığı
Aziz Sarvan’ın yönettiği oyunda, Alp
Tuğhan Taş, Berk Samur, Cihat Faruk
Sevindik, Ercan Demirhan, Esra Ülger,
Funda Postacı Kıpçak, Gülsün Odabaş,
Müge Çiçek Türkoğlu, Nevzat Çankara,
Onur Demircan, Pınar Demiral, Serkan
Bacak, Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Tev-
fik Şahin, Yalçın Avşar, Yiğit Ali Uslu,
Zeki Yıldırım, Züleyha Karyağdı rol alı-
yor. Oyun, 2-4 Ocak 2020 tarihleri ara-
sında Kağıthane Sadabad
Sahnesi’nde.

SÖZ VERİYORUM
2. Dünya Savaşı sırasında kuşatma al-
tındaki bir şehirde yaşanan umutsuz-
luk ve yıkım sürecinde üç arkadaşın
hayat mücadelesi içinde yaşadıkları
aşkı konu alır. Aleksei Arbuzov’un yaz-
dığı Hülya Karakaş’ın yönettiği oyunda

Can Ertuğrul, Ebru Üstüntaş, Murat
Coşkuner rol alıyor. Oyun, 2-4 Ocak
2020 tarihleri arasında Kadıköy Hal-
dun Taner Sahnesi’nde. 

CİBALİ KARAKOLU
Cibali Karakolu hali hazırda varlığını
koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak
geçmişten günümüzü yansıtan eleşti-
rel bir ayna olmayı başarıyor. Öğrenil-
miş kadın erkek ilişkileri başta olmak
üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çe-
şitli kurumlardaki eksikliklerin neden
olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik
yaşama dair eleştirilerle biçimlenen
oyun, güldürmek kadar yeniden ce-
vaplanması gereken pek çok soruyu
da beraberinde getirmektedir. Henri
Keroul ve Albert Barre’in yazıp Nedret
Denizhan’ın yönettiği oyunda; Begüm
Yazıcıoğlu, Berrin Koper, Cem Uras,
Derya Kurtuluş Oktar, Doğan Altınel,
Eylül Soğukçay, Hülya Arslan, İbrahim
Ulutaş, Murat Bavli, Murat Derya Kılıç,
Naci Taşdöğen, Şehnaz Bölen Taftali,
Tarık Şerbetçioğlu, Tuğçe Açıkgöz,
Zihni Göktay rol alıyor. Oyun, 2-4 Ocak
2020 tarihleri arasında Üsküdar Mu-
sahipzade Celal Sahnesi’nde.

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER
Rusya'daki devrimden sonra pek çok
Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı.
Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir.
Çar'a ait yüklüce bir serveti de berabe-
rinde getiren çift bu paraya dokunmaz,
çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık
yaparak hayatlarını sürdürmeye
devam ederler. Ancak bu parada her-
kesin gözü vardır ve Ouratieff çifti pa-
rayı korumak için büyük bir gayret
içindedir. Neticede, çok büyük bir ser-
vete hükmetmekle beraber yoksul bir
hayat yaşayan çiftin başına akılalmaz
olaylar gelir. Fransız bulvar tiyatrosu-
nun öncülerinden aktör, yazar ve yö-
netmen Jacques Deval'in 1933'te
yazdığı komedi, eğlenceli iki saat ge-
çirmek isteyenler için kaçırılmaz bir
fırsat. Jacques Deval’ın yazıp Haldun
Dormen’in yönettiği oyunda; Barış Ça-
ğatay Çakıroğlu, Besim Demirkıran,
Can Başak, Caner Bilginer, Ceylan
Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya,
Engin Akpınar, Hakan Güner, Müge Ak-
yamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça,
Süeda Çil rol alıyor. Oyun, 2-4 Ocak
2020 tarihleri arasında Ümraniye Sah-
nesi’nde.

KAHVEDE ŞENLİK VAR 
Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar
ve bu kurallar çerçevesinde biçimle-
nen insan ilişkilerinin tartışmaya açıl-
dığı Kahvede Şenlik Var; bir kadın ile
bir erkeği karşı karşıya getirir.  Saba-
hattin Kudret Aksal’ın uyuşmanın da
uyuşmazlığın da en büyük örneği ola-

rak tanımladığı kadın ve erkek, so-
nunda evlenme niyetiyle denize nazır
bir kahvede buluşurlar. Zaman zaman
kahvenin nevi şahsına münhasır gar-
sonunun da yönlendirmeleriyle birbir-
lerini tanımak ve anlaşmak için uzun
bir sohbete başlarlar. Evlilikten beklen-
tilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının
dillendirildiği bu bol eğlenceli sohbetin
sonu nereye varacaktır? Kozların kıran
kırana paylaşıldığı bu mücadelenin ka-
zananı kim olacaktır? Kadın mı? Erkek
mi? Yoksa Garson mu?… Sabahattin
Kudret Aksal’ın yazıp Murat Ozan’ın
yönettiği oyunda, Derya Çetinel, Ertan
Kılıç, Özgür Dereli rol alıyor. Oyun, 2-4
Ocak 2020 tarihleri arasında Gazios-
manpaşa Sahnesi’nde.

SAADET HANIM
Ahmet Levent Pala’nın yazdığı Saadet
Hanım, Tolga Yeter rejisiyle sahneye
taşınıyor. Tenha bir banka şubesi,
günün öğle saatleri. Emekli ilkokul öğ-
retmeni Saadet Yurtlu parasını çek-
mek için bankaya gelir. Bugün aynı
zamanda oğlu Sermet'in de doğum
günüdür ve oğlu için sürpriz bir doğum
günü kutlaması planlamaktadır. Ancak
bugüne dair sürprizleri olan sadece
Saadet Hanım değildir ve birkaç da-
kika sonra bankada yaşanacaklar
Saadet Hanım'ın bütün planlarıyla be-
raber hayatını da altüst edecektir.
Oyunda Arda Alpkıray, Cafer Alpsolay,
Elyesa Çağlar Evkaya, Esen Koçer,
Hazal Uprak, Müslüm Tamer, Nilgün
Kasapbaşoğlu, Selim Can Yalçın,
Serap Doğan, Şenay Bağ, Vildan Türk-
baş, Çağlar Ozan Aksu, Seda Yılmaz,
Asrın Gurur Kuyucak rol alıyor. Oyun,
2-4 Ocak 2020 tarihleri arasında Sul-
tangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahne-
si’nde. 

AMANVERMEZ AVNİ
1908 yılındayız. Amanvermez laka-
bıyla anılan dönemin en hızlı hafiyesi
Avni ve arkadaşları bir yandan padi-
şahtan gelen emirle yanmış adam ola-
yını çözmeye çalışırken diğer yandan
gizli bir doğum yaptırıp vicdanının se-
sine yenik düşen bir ebeye yardım et-
mektedir. Kendine has yöntemleriyle
olaylara yaklaşan Komiser Avni’nin
Osmanlı’nın Sherlock Holmes’u diye
anılması boşuna değildir. Ebu’s Sü-
reyya Sami’nin yazdığı Selçuk Yük-
sel’in oyunlaştırıp yönettiği oyunda
Burak Davutoğlu, Burhan Yeşilyurt,
Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran, Defne
Gürmen, Emre Şen, Gülce Çakır,
Murat Üzen, Neslihan Ayşe Öztürk,
Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün,
Volkan Ayhan rol alıyor. Oyun, 2-4
Ocak 2020 tarihleri arasında Üsküdar
Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.
HABER MERKEZİ

ÇOCUK OYUNLARI
YAŞASIN BARIŞ (5+ YAŞ)
Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan koyun
ülkesi ve buğday ülkesi sadece kendini düşünen bencil ve-
zirin hain planlarıyla savaşa başlarlar. Buğday ülkesinin her
şeyin farkında olan prensesi kendini feda ederek "düşman
ülkeye" gizlice girer. Mızıkasının umutlu ezgileriyle vezirin
planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği barışı
getirir. Hasan Erkek’in yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği
oyunda; Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Emrah Can
Yaylı, Ercan Demirhan, Selen Nur Sarıyar, Uğur Dilbaz, Vol-
kan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak’ın rol alıyor. Oyun, 5
Ocak 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı Arda Aydın’ın yönettiği Ha-
rikalar Mutfağı’nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki
aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkça-
tal'ın yemek pişirme ma-
cerası anlatılıyor. Oyunun
önemli kahramanları, kedi
Yorgunpençe, fare Kazma-
diş ve bayan Gülücük’tür.
Oyunda ustalığın, bir işi
yaparken gösterilen özen,
sevgi ve dikkatle ortaya çı-
kabileceği düşüncesi işle-
niyor. Özgür Dereli, Ertan
Kılıç, Berfu Aydoğan,
Sema Çeker ve Gözde

İpek Köse’nin rol aldığı oyun, 5 Ocak 2020 tarihinde Fatih
Reşat Nuri Sahnesi’nde.

RÜYA(5+Yaş)

Hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kullanılması,
doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmaları nedeniyle çok
üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtardığı anlatılır. Özge Mi-
dilli-Ertan Kılıç’ın yazdığı Özge Midilli’nin yönettiği oyunda
Nilay Yazıcıoğlu, Tarık Köksal, Nilay Bağ, Ceren Kaçar,
Ceysu Aygen, Çağlar Polat, Emre Çağrı Akbaba, Mehtap
Gündoğdu Akbulut rol alıyor. Oyun, 5 Ocak 2020 tarihinde
Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

YAŞAYAN SAYFALAR (6+YAŞ)

Kumsal, boş vakitlerini kitap okuyarak ve arkadaşları ile
oyunlar oynayarak geçirmeyi çok sever. Ancak uzun za-

mandır neredeyse hiç arkadaşı kal-
mamıştır. Tüm arkadaşları
vakitlerini sanal oyunlar ve tab-
letleri ile geçirmeyi tercih etmek-
tedir. Kumsal, küçücük
dünyasında yapayalnız kalmıştır
ve artık bu duruma bir çözüm
bulması gerektiğini düşünür. O 
sırada sadık bir dostu yardımına
yetişecektir. Bakalım bu sadık
dostun önerisi Kumsal’ı 
özlediği günlere 
kavuşturabilecek midir? 
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Medipol Başakşehir Kulübü, tecrü-
beli futbolcu Arda Turan'ın sözleş-
mesinin karşılıklı anlaşılarak
feshedildiğini duyurdu. Kulüpten
yapılan açıklama şöyle; "Futbolcu-

muz Arda Turan, dün başkanımız
Sayın Göksel Gümüşdağ ile görü-
şerek kariyerinde yeni bir sayfa
açmak adına kendisinden izin istedi.
Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu tale-

bini uygun görüp olumlu yanıt ve-
rirken tecrübeli futbolcunun sözleş-
mesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Türk futbolunun yetiştirdiği en
önemli oyunculardan biri olan, 100

kez A Milli Takımımızda forma
giyen Arda Turan'a kulübümüze
vermiş olduğu emekler için teşekkür
ediyor, kariyerinin geri kalan bölü-
münde başarılar diliyoruz." 

2019-20 sezonunun ikinci yarısına Antalya’da yap-
tığı kamp çalışmalarıyla hazırlanan bordo-mavili-
lerde bir yandan da yönetim transfer çalışmalarını
sürdürüyor. Bütçenin kısıtlı olması nedeniyle trans-
ferde ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor’da tek-
nik direktör Hüseyin Çimşir de yönetimle yaptığı
görüşmede transferde kriterini bildirdi. Teknik di-
rektör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ar-
dından görevi devralan Hüseyin Çimşir, yönetime
iyi bir kadroya sahip olduklarını bildirirken, transfer
çalışmalarına yönelik olarak ise, “Oyuncu almış
olmak için oyuncu olmayalım. Gelecek olan
oyuncu elimizdekilerden yüzde 20-30 daha fazla
katkıda bulunabilecekse, mali olarak kulübün şart-
larına uygun, nokta transfer yapabiliriz” dediği be-
lirtildi.

Yönetim acele etmiyor

Badou Ndiaye’yi kiralık olarak kadrosuna katarak
ara transfer döneminin ilk takviyesini gerçekleştiren
Trabzonspor’da yönetim de transfer çalışmalarında
aceleci davranmayacak. Abdülkadir Ömür ve Yusuf
Sarı’nın da önümüzdeki haftalarda sakatlıklarını
atlatarak takıma dönmesini hesaba katan yöneti-
min önceliği savunmaya vereceği, şartların uygun
olması durumunda bu noktada takviye gerçekleşti-
rebilecekleri öğrenildi.

BAŞAKŞEhİR ARDA TURAN’LA YoLLARıNı AYıRDı
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Galatasaray'ın
yeni transferi

Marcelo 
Saracchi,

imza töreninin
ardından 
Ali Sami 
Yen Spor 

Kompleksi’nde 
bulunan

Galatasaray
Stadyum
Müzesi’ni 

ziyaret etti

SARACCAHI 
RESMEN ASLAN

G alatasaray’ın tarihi hakkında
bilgiler alan ve müzede sergile-
nen kupaları inceleyen Sa-

racchi, sonrasında kulüp televizyonuna
açıklamalarda bulundu. Müzeyi geze-
rek kulübün tarihiyle ilgili bilgiler aldı-
ğını dile getiren Saracchi, "Sizin
aracılığınızla herkese bir kez daha te-
şekkür etmek istiyorum. Çünkü geldi-
ğim ilk dakikadan itibaren herkes beni
inanılmaz sıcak karşıladı, tanıştığım
herkes, tüm kulüp çalışanları bana yar-
dımcı oldu ve sıcak davrandı" dedi.

Muslera fark yaratıyor
Uruguaylı file bekçisi Fernando Mus-
lera sayesinde Galatasaray'ın Urugu-
ay'da daha çok tanındığını dile getiren
Saracchi, "Zaten normalde de dünya
çapında bilinen, Güney Amerika'da da
tanınan bir takım. Muslera'nın saye-
sinde Uruguay'da daha da çok takip
ediliyor. Taraftarlarımız hakkında bil-
gim var, çok tutkulu bir taraftar gru-
buna sahip olduğumuzu biliyorum.
Günler geçtikçe umarım daha da fazla-
sını öğreneceğim" diye konuştu.

Hedefim formayı kazanmak

İkinci yarıyla ilgili düşüncelerini akta-
ran Uruguaylı futbolcu, "Sezonun
ikinci yarısı için ilk hedefim formayı ka-
zanmak, hocamın gözüne girmek,
takım arkadaşlarıma hızla adapte
olmak. Galatasaray çok büyük bir
camia, büyük bir kulüp, hedef her
zaman şampiyonluk. İkinci yarıda
takım arkadaşlarımla beraber iyi per-
formans gösterip bu hedefe ulaşmamız
gerekiyor" ifadelerini kullandı. DHA

Elimden geleni
yapacağım
Taraftarlara mesaj gönderen Saracchi, şöyle
konuştu: "Taraftarımıza şunu söylemek istiyo-
rum: Şunun garantisini verebilirim, onlar için,
onları mutlu etmek için, başarı kazanmamız
için elimden geleni her zaman yapacağım.
Umarım aramızda güzel bir bağ kurulur, onları
her geçen gün daha fazla mutlu ederim ve
beraber başarılara imza atarız." 

Forvetin kralı
LEWANDOWSKI
Bundesliga ekiplerinden
Bayern Münih'te forma
giyen Polonyalı oyuncu
Robert Lewandowski,
2019-2020 sezonunun
ilk yarısının en iyi 
futbolcusu seçildi

Kicker dergisinin düzenlediği
ve Almanya Birinci Futbol Li-
gi'nde (Bundesliga) oynayan
239 oyuncunun katıldığı an-
kette, Polonyalı oyuncu Robert
Lewandowski oyların yüzde
47,7'sini aldı ve ilk yarının en iyi
futbolcusu olarak gösterildi. İlk
yarıda 19 gole imza atan 31 ya-
şındaki Lewandowski'yi, yüzde
14,6 ile Leipzig takımının gol-
cüsü Timo Werner ve yüzde 6,7
ile Borussia Dortmund'da forma
giyen Jadon Sancho takip etti.
Bundesliga oyuncuları, Borussia
Mönchengladbach'ın İsviçreli
kalecisi Yann Sommer’i yüzde
38,9 oyla "ilk yarının en iyi kale-
cisi" seçti. Bayern Münih'te
forma giyen Alman milli kaleci
Manuel Neuer yüzde 10,9 ile
ikinci sırada yer alırken, ilk ya-
rıyı lider tamamlayan Leipzig
ekibinin Macar kalecisi Peter
Gulacsi de yüzde 9,2 ile üçüncü
sırayı aldı. Mönchengladbach'ın
teknik direktörü Marco Rose'yi 

ilk yarıda
"en kazançlı çıkan
teknik direktör" olarak göste-
ren Bundesliga oyuncuları, "en
iyi çıkış yakalayan oyuncu" ola-
rak da aynı takımda forma giyen
Marcus Thuram'ı seçti. Ankette
"şu anda dünyanın en iyi teknik
direktörü" yüzde 80,3 ile Liverpo-
ol'u çalıştıran Jürgen Klopp, aktif
futbolcular arasında "dünyanın
en iyi oyuncusu" da yüzde 56,9
oyla Barcelona'da oynayan Ar-
jantinli Lionel Messi gösterildi.
Bundesliga'da forma giyen fut-
bolcuların yüzde 37,7'si İstan-
bul'da oynanacak UEFA
Şampiyonlar Ligi Finali'ni Liver-
pool'un, yüzde 36'sı da 2020 
Avrupa Futbol Şampiyonası'nı
Fransa'nın kazanacağını düşünü-
yor. Almanya'da sezon sonunda
hangi takımın şampiyon olacağı
oylamasında ise yüzde 43,1'le
Leipzig ilk sırada yer aldı.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin 
Çimşir, yönetime transfer kriterini bildirdi.
Cimşir, "Yapılacak oyuncular eldekilerden
iyi ve fark yaratacak oyuncu değilse trans-
fer yapılmasına gerek yok” mesajını iletti

Sahalardan sergi
salonlarına
Futbol sahalarında yaşanan mücadeleyi objektifleri
aracılığıyla kamuoyuna yansıtan foto muhabirleri sergi
açtı.Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri
Mesut Işık ve Büşra Kaya'ya ait "Futbolun altın kare-
leri" isimli fotoğraf sergisinin açılışı; AKP Kocaeli Mil-
letvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı
Zinnur Büyükgöz, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı,
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Türkiye Ga-
zeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Levent Altun,
Gebze Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ahmet Oğuz ve
Gebzespor Başkanı Recep Avcı'nın katılımları ile ger-
çekleşti. Sahalarda yaşanan puan mücadelesinde
'an'ları yakalayarak zorlu mücadeleye ışık tutan kareleri
sergide futbolseverlerle buluşturan DHA muhabiri
Mesut Işık, 2'nci sergisini açtığını belirterek, "Sergimi-
zin 2'ncisini açtık futbolun altın kareleri adıyla. Sergide
Süper Lig'den, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli
takımımızın maçlarından olmak üzere toplam 50 tane
fotoğrafımız mevcut. Sergimiz 6-10 tarihleri arasında
Gebze Ticaret Odası'nda, 13-17 Ocak arasında Ana-
dolu Sağlık Merkezi'nde ve 18-26 Ocak tarihlerinde
Gebze Center AVM'de olacak. İlgiden çok memnu-
num. Bu kadar beklemiyordum. Yağışlı ve fırtınalı ha-
vaya rağmen Gebzeliler çok ilgi gösterdiler" dedi.

Kadın gazetecilerin işi zor

Kadın bir gazeteci olarak yağmur-çamur demeden her
maça giderek görev yapan Büşra Kaya ise "Bir kadın
olarak o sahalarda görev yapmak harika bir duygu.
Tabii ne kadar eşit bir durumda olsak da zor. Fotoğraf-
larımızın bu şekilde sergilenmesi ve insanların tepkileri
çok güzel, çok heyecan verici" diye konuştu.Futbolun
altın kareleri sergisi 6-10 Ocak arasında Gebze Ticaret
Odası'nda ziyaret edebilecek.

En güzel golf
Antalya'nın Serik ilçesinde Mahmud Var
anısına golf turnuvası düzenlendi. Turnuva-
dan elde edilen gelir, diyabet hastası bir ço-
cuğa bağışlandı. Taurus Golf Kulübü
tarafından 3 yıl önce yaşamını yitiren TUI
Hotels And Resorts Turkey Ortak Yönetim
Direktörü Mahmud Var anısına düzenlenen
3'üncü Golf Turnuvası, hafta sonu Belek tu-
rizm merkezinde yapıldı. Bir gün süren tur-
nuvaya Taurus Golf Kulübü oyuncuları
katıldı. Turnuvada A kategorisinde Ahmet
Çağıl birinci olurken, Ercan Çek ikinci,
Selim Coşkunkan ise üçüncü oldu. B kate-
gorisinde Kristina Özsoy birinciliği, Süley-
man Akay ikinciliği, Birol Uygurlu
üçüncülüğü elde etti. Gros kategorisinde ise
Recep Turan, Longest Drive kategorisinde
de Şehmuz Işık birinci oldular. Dereceye gi-
renlere günün anısına çeşitli hediyeler verildi.
Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan,
"Mahmud Var anısına bu yıl 3'üncüsünü dü-
zenlediğimiz bu turnuvada her zaman ol-
duğu gibi bir sosyal sorumluluk projesine
imza atıyoruz. Turnuvanın gelirini diyabet
hastası bir çocuğa bağışlayacağız" dedi. 

MUSLERA
İSTEDİ SARACCAHI

GELDİ



SÜPER Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Si-
vasspor, devre arasında bir yandan hazırlıklarını
sürdürürken bir yandan da takıma takviye yap-
mak için kolları sıvadı. Sivasspor'un, Kasımpaşa
forması giyen 27 yaşındaki İsveçli orta saha
oyuncusu Abdul Khalili
transfe-
rini bitir-
mesi an
meselesi.
Teknik Di-
rektör Rıza
Çalım-
bay'ın biz-
zat istediği
futbolcu ile
ilgili kulüp-
ten resmi bir
açıklama ya-
pılması bekle-
niyor.
Kasımpaşa ku-
lübü ile ilişiğini
keseceği konu-
şulan yıldız
oyuncunun da
Sivasspor'a gel-
meye sıcak bak-
tığı öğrenildi.
2018 yılında
Gençlerbirliği takı-
mından Kasımpa-
şa'ya bedelsiz
olarak gelen Khalili
bu sezon takımının
en formda oyuncula-
rından biri oldu. Takı-
mının orta sahadaki
en güçlü ismi olan İs-
veçli yıldız bu sezon
oynadığı 18 maçta 2
kez ağları havalandırır-
ken, 1 kez de asist yap-
mayı başardı.
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Süper Lig'de yeni stadına kavuşacağı ikinci
yarıya yıldız bir ismi transfer ederek girmeyi

amaçlayan Göztepe'nin, Kasımpaşa ile yol
ayrımına gelen Portekizli Ricardo Quaresma

ile ilgilendiği iddia edildi
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futbol federasyonu'ndan onay çıkana kadar

cadde tarafındaki kale arkası tribüne de geçici

koltuk montajının yapılacağı statta iç işçilik ve

peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çatısındaki

yürüyüş yolu ve birçok özelliğiyle Türkiye ve

avrupa'da eşsiz olup 219 milyon 800 bin TL'ye

mal olan stat, iç inşaat bittikten sonra futbol

federasyonu yetkililerinin onayıyla

açılacak. stadın yapımı süren ticari

alanları ise yıl içinde bitirilecek.

statta daha önce kaba inşaatlar,

çimlendirme, hibrit işlemi ve ışık-

landırma tamamlanmıştı. 

H ücum bölgesine yıldız transfer yapmayı planlayan Başkan
Mehmet Sepil'in Quaresma için şartları zorlaması bekleniyor.
Sporting Lizbon'da kariyerine başlayıp Porto, Inter, Chelsea

ve Barcelona gibi dünya devlerinde top koşturan Portekizli, 2010-
2011 sezonunda Beşiktaş'a imza attı. Siyah-beyazlılarda 3 sezon oy-
nadıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Portekiz'e giden
deneyimli futbolcu, 2015-2016'da tekrar Beşiktaş'a döndü. Beşik-
taş'ta 2 şampiyonluk yaşayan Quaresma, bu sezon başında Kasım-
paşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa'da 13 maça çıkan oyuncu 3 golle
oynadı. Göztepe'nin ara dönemde en az 3 futbolcuyu kadrosuna
dahil etmesi bekleniyor.

Aksel'de maraton tamam Göztepe'nin 

Süper Lig'de 26 Ocak'ta Beşiktaş'la oynayacağı ikinci yarının ilk iç
saha maçında kavuşmaya hazırlandığı yeni stadı Gürsel Aksel Spor
ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde maraton tribününün koltuk montajı
da tamamlandı. Tasarımını geçen aylarda taraftarın sosyal medya
oylamasıyla seçtiği tribünde kulübün kuruluş tarihine ithafen,
"19GÖZTEPE25" yazısı yer alıyor. Göz-Göz'ün 95 yıllık tarihinde
kendi evi olacak ilk stadında elektronik bilet bariyerleri ve kamera sis-
temlerinin montajı da sürüyor. DHA

Türkiye’de 
eşi yok

GöztePe
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Ara transfer sezonuna Onyekuru ve 
Sarrachi gibi isimleri kadrosuna katarak

hızlı bir giriş yapan Galatasaray'a sürpriz bir
isim önerildi. Beşiktaş'ta forma giyen ve 
İspanya 2. Lig takımı Zaragoza'ya giden

Shinji Kagawa menajerleri tarafından sarı
kırmızılı takıma teklif edildi

Transferde teknik direktör fatih
Terim'in raporu doğrultusunda lis-

tesindeki yıldızlarla temaslarını
sürdüren Galatasaray'a ligin
araya girmesiyle çalışmalar hız-
landı. Transferde Henry Onye-
kuru ve Marcelo sarrachi'yi
kadrosuna katan Galatasa-
ray'da yeni  transfer bombaları
da sırada.
İlk günden beri iyi bir 10 nu-
mara isteyen fatih Terim bir
süredir serie B takımlarından
Perugia'da forma giyen dra-
gomir'i izliyor. ancak Galata-
saray'a sürpriz bir teklif geldi.

Menajerler sezon başında İs-
panya 2'nci Ligi

takımların-
dan
Za-

rago-

za'yı gitmeyi seçen Kagawa önerdi.

Belhanda giderse gelecek

30 yaşındaki futbolcunun, Beşik-
taş'a gelmesine aracı olan Türk
menajer, "sol kanatta oynatıldığı ve
sürekli oyundan alındığı için mut-
suz" ifadesini kullandı. Teknik di-
rektör fatih Terim'in onay vermesi
ve Belhanda ile yolların ayrılması
durumunda Japon Yıldız sarı-kırmı-
zılı formayı giyecek.
Kariyerinde Borussia dortmund,
Manchester United gibi dev kulüp-
lerde forma giyen shinji Kagawa,
geçtiğimiz sezon yarım dönem Be-
şiktaş'ta forma giydi. Yaz transfer
döneminde 3 milyon euro karşılı-
ğında İspanya 2. Lig ekiplerinden
real Zaragoza'ya transfer olan
Japon futbolcu, çıktığı 17 karşılaş-
mada 2 gol 1 asist üretti.

Fenerbahçe'ye
Alan müjdesi

Çin basını 30 yaşındaki Alan 
Carvalho’nun Fenerbahçe’ye gitme

ihtimalinin çok güçlü olduğunu
bildirdi. Tianhai Teknik Direktörü
Xueyu Liu, kış kampında Alan’ın

kendileriyle olmayacağını vurguladı
ARA transferde kadrosunu güçlendirmeyi
hedefleyen Fenerbahçe yabancı kuralının
değiştiği Çin pazarındaki fırsatları iyi kul-
lanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler’in hemen
her transfer döneminde gündemine gelen
Alan Carvalhoda, Kanarya’ya hiç bu kadar
yakın olmamıştı. Çin basını Tianhai Teknik
Direktörü Xueyu Liu’nun Brezilyalı oyun-
cuyu Dubai’de yapılması planlanan kış
kampına almayacağını duyurdu. Çinliler,
Liu’nin bu konudaki görüşlerini yönetime
ilettiğini ve Alan’ın kış kampında takımla
birlikte olmayacağını duyurdu. Bu gelişme-
lerin Brezilyalı oyuncunun Türkiye’ye git-
mesinin önündeki engelleri ortadan
kaldırdığı da ifade edildi.

Parlak bir kariyeri var

Çok parlak bir kariyere sahip olan Alan
Carvalho’nun, Tianhai takımıyla 31 Aralık
itibariyle dolan sözleşmesi, yenilenmemişti.
30 yaşındaki Brezilyalı Ganzu Evergrande
takımında 101 maçta 58 gol atıp, 27 de
asist yapmış, ardından bir başka Çin takımı
Tianjin Tianhai’ye transfer olmuştu. Bu-
rada da 27 maçta 9 gol ve 3 asistlik perfor-
mans gösteren Alan, hem forvette hem de
iki kanatta oynayabiliyor. Brezilyalı oyuncu
daha önce Salzburg’ta 129 maçta 93 gol ve
36 asistle göz kamaştıran bir performans
göstermişti.

Sivas Paşa’ya

MENAJERLER

TAVSİYE ETTİ
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Denizlispor
transferde

atağa kalktı
SÜPER Lig'de sezonun ikinci ya-
rısında üst sıralarda olmayı
amaçlayan Yukatel Denizlispor
transferde atağa kalktı. Senegalli
orta saha Alfred Ndiaye ile gö-
rüşmelerini sürdüren yeşil-siyah-
lılar, sezon başında da adı
kulüple anılan Hataysporlu
Caner Hüseyin Bağ'ın yanı sıra
Büyükşehir Belediye Erzurums-
porlu İbrahim Akdağ'ı da liste-
sine aldı. Teknik direktör
Mehmet Özdilek'in kanatlarda
rotasyonu sağlamak için Caner'i,
orta sahada da alternatifleri ar-
tırmak amacıyla İbrahim'i ta-
kımda görmek istediği belirtildi.
Denizlispor'un ayrıca İttifak
Holding Konyaspor'dan ayrılan
sağ bek Ali Turan'la da ilgilendiği
iddia edildi. Öte yandan, Antalya
kampında dördüncü gününü ge-
ride bırakan Ege ekibinde teknik
direktör Mehmet Özdilek, trans-
fer çalışmalarının titizlikle devam
ettiğini söyledi. Deneyimli teknik
adam, "Kampı çok verimli geçiri-
yoruz. Aramıza katılacak oyun-
cuların da gelmesiyle ikinci
yarıda daha güçlü bir Denizlis-
por izlettireceğiz" dedi.



N isa Bayazıt, 2002 yılında cam
kemik hastası olarak dünyaya
geldi. Birkaç günlükken el bileği, 4-

5 ay içinde de önce sağ bacağı sonra sol
bacağı kırıldı. Bu kadar çok sakatlanınca,
gittikleri doktor, aileye "Çocuğunuza şid-
det mi uyguluyorsunuz?" diye bile sordu.
Teşhisi ancak 6 aylıkken omzu çıkınca ko-
nulabildi. İlaç tedavisi gördü ama 5 yaşına
geldiğinde bacakları eğrilmiş, omurga-
sında kamburluk (skolyoz) oluşmuştu.
Yürüyemiyordu ve skolyoz ameliyatı için
de 10-15 yaşını beklemesi gerektiği söy-
lendi. İlk ameliyatını 7 yaşında sürekli kırı-
lan bacakları için geçirdi. Ameliyatlar
birkaç kez tekrarlansa da çözüm olmadı,
takılan teller çıkarıldı. 15 yaşına geldiğinde
daha hayati bir durumu ortaya çıktı. Skol-
yozu nedeniyle iç organları yer değiştir-
meye başlamıştı. Acilen ameliyat
gerekiyordu. Babası kredi çekti, tazminat
alabilmek için işinden ayrıldı ve yardımse-
verlerin de desteğiyle 150 bin lira toplandı;
2017 yılında skolyoz ameliyatı yapıldı. Sı-
rada bacakları vardı ama Bayazıt ailesinin
bu ameliyatı karşılayacak durumları kal-
mamıştı.

Duman hayatını değiştirdi

Nisa, skolyoz ameliyatı olacağı günlerde
annesinden bir kedi istemişti. Anne Yadi-
gar Hanım, internetten buldukları minik
bir yavruyu sahiplenmeye karar verdi.
Ama aldıkları kedi de hastalandı. Tam 4
ay, o maddi sıkıntılar içinde bir de minik
yavruyu yaşatmak için uğraştı Yadigar Ba-
yazıt. Ama hem ameliyatlı kızı, hem de
hasta bir kedi ile ilgilenecek hali kalma-
mıştı. Sahibine iade etmek zorunda kaldı.
Kedi sahibi ile veterinerde buluştu, bu ran-
devu Yadigar Hanım’ın İstanbul Armoni
Korosu sanatçısı Süheyla Işıl’la tanışma-
sına vesile oldu. Ona kızını anlattı, ayağa
kalkabilmesi için bacaklarından da büyük
bir operasyon geçirmesi gerektiğini, ancak

imkanları olmadığı için yaptıramadıklarını
söyledi. İstanbul Armoni Korosu sanatçısı
Süheyla Işıl durumu, korodaki arkadaşı
Dr. Rabia Karasu’ya anlattı. Dr. Karasu
ise tıp fakültesinden sınıf arkadaşı Çocuk
Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Muharrem
İnan’dan bu ameliyatı ücretsiz yapmasını
rica etti. Geriye tek engel kalmıştı, Nisa’nın
bacaklarını düzeltmek için kullanılacak
malzemeler ve hastane masrafları için
maddi destek. Koro Şefi Nergis Yıldı-
rım’ın çabalarıyla koro üyeleri, parayı top-
ladı, Prof. Dr. İnan hastaneden indirim
sağladı, ekibiyle birlikte hiçbir ücret alma-

dan Nisa’nın ameliyatını gerçekleştirdi.

17 yıl sonra ayağa kalktı

Nisa geçirdiği bu iki büyük ameliyat son-
rası, ilk kez 17 yaşında, yürüteçle de olsa
ayağa kalktı. İstanbul Armoni Korosu ile
konserde şarkı bile söyledi. Önümüzdeki
ay kollarından da ameliyat olacak ve daha
sonra güzel sanatlarda okuma hayalini
gerçekleştirecek. Yadigar hanım, kızının bu
zorlu yolculuğunu gözleri dolarak anlattı
ve "Biz çok uzun bir yoldan geçtik. Tam 17
yıl sürdü Nisa’yı ayağa kaldırabilmemiz.
Teşhisi geç konuldu, biz teşhisten sonra

hastalığı kabullenemedik. Büyük küçük 9
ameliyat geçirdi. İlk ameliyatını 7 yaşın-
dayken bacaklarından oldu. Tel takıldı
ama büyüdükçe teller topuğundan dışarı
çıktı bir yıl sonra. Acile götürüp çıkarttır-
mak zorunda kaldık. Birçok maddi zorluk
yaşadık. Bir tanıdık vasıtasıyla tanıştığımız
Esra ablamız (Yetilmez), skolyoz ameliya-
tının asıl mimarı oldu. Onu çözdük ama
yürüyebilmesi için bacaklarından tekrar
ameliyat olması gerekiyordu. Karşılayacak
gücümüz artık kalmamıştı. Orada da sa-
hiplendiğimiz o minik kedi bizi çareye gö-
türdü aslında" dedi. DHA

Cam kemik hastası olarak dünyaya gelen Nisa Bayazıt, 17 yaşında ilk kez ayağa kalkabilmenin
mutluluğunu yaşadı. Ayağa kalkması için yapılması gereken bacak ameliyatı da Nisa’dan haberdar
olan İstanbul Armoni Korosu’nun desteği sayesinde gerçekleşti. Yaşam mücadelesine destek olan, 
koroyla sahneye çıkıp şarkı da söyleyen Nisa, "Sanki bir süper gücüm varmış gibi hissediyorum" dedi
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İntizar, Arap
Prensi’ni
reddetti

Annesininölümünün ardından konserlerine ara
veren İntizar, Cumartesi akşamı Etiler'de sahne
aldı. Hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti
yaşatan İntizar, ismi gizli tutulan bir Arap
prensinden gelen hediyeleri geri çevirdi. Üç
saat aralıksız konser performansı tadında
unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan İntizar,
son albümü 'Konu Sen Olunca'nın sevilen
şarkıları ile açılış yaptı. Kendi yazdığı şar-
kılarının yanı sıra Ahmet Kaya'dan
Neşet Ertaş'a kadar farklı türlerden olu-
şan repertuvarından eserler de yorum-
ladı. İntizar'ı bu özel sahnesinde, her
zaman olduğu gibi yakın dostları
olan Ahmet Selçuk İlkan ve Emre
Kaya da yalnız bırakmadı. 

SUPER KIZ NISA
Dünyaya
böyle gelmek
isterdim
3 ay sonra 18’ine girecek olan
Nisa ise pozitif enerjisiyle etra-
fındakileri kendisine hayran bı-
rakıyor. Nisa, "Ben her şekilde
ayağa kalkabileceğimi biliyor-
dum zaten. Müziği resim yap-
mayı çok seviyorum. Sanatın her
türlüsünü çok seviyorum. Bir si-
nema filminde oynamak isterdim
örneğin. Güzel Sanatlar okumak
istiyorum. Halime şükrediyorum.
Benim gibi olanlar lütfen evde
takılı kalmasınlar. Arkadaş edin-
sinler, benim çok arkadaşım var,
hepsini çok seviyorum. Hep pozi-
tif oldum. Hayata tekrar gelsey-
dim, bu halimle gelmek isterdim.
Çünkü farklı ve özel olduğumu
düşünüyorum. Sanki bir süper
gücüm varmış gibi hissediyo-
rum" diye konuştu.

Gülşen söyledi 
İstanbul coştu

Sanatçı Gülşen yeni yılın ilk
konserini İstanbul'da verdi.
Türk pop müziğin en başarılı
sanatçılarından Gülşen, 2020
yılında ilk kez İstanbul'da
sahne aldı. Şarkıcı, sevilen par-
çalarını seslendirirken, gecede
giydiği elbise dikkat çekti. Kon-
serin ilk bölümünde Salih Balta
imzalı korseli, derin yırtmaçlı
elbisesiyle de göz kamaştırdı.

Fırtına balık 
piyasasını vurdu
İstanbul'da etkili olan yağmur ve fır-
tına balık satışlarını düştü. Balıkçılar,
fiyatların mevsimine göre iyi oldu-
ğunu ancak, hava şartlarından dolayı
müşteri gelmediğini bunun da satış-
ları düşürdüğünü söyledi. İstanbul
birkaç gündür yağmur ve fırtınanın
etkisine girdi. Bu durum balık satışla-
rını da olumsuz etkiledi. Karaköy'de
bulunan balıkçılar çarşısında sessizlik
hakimdi. Balıkçılar müşteri bulama-
maktan yakındı. Balıkçılar, geçen se-
neye göre balığın az çıktığını; bunun
üzerine de yağmur ve fırtınanın etkili
olmasıyla satışların beklenenden

düşük gerçekleştiğini belirttiler. Balık-
çılardan alınan bilgilere göre; hamsi-
nin kilosu 25 lira, istavritin 25 lira,
uskumru 25 lira, çinakop ise 40 ile 70
lira arasında değişiyor. Balıkçılar en
çok talebin hamsi, çinakop ve istavrite
olduğunu söylüyor.

Yağmur satışları düşürdü

Havalar kötü gitse de tezgâhlarını
açıp müşterilerin gelmesini bekliyoruz
diyen balıkçı Selim Albayrak, “Hava-
lar yağmurlu ve fırtınalı olduğunda
satışlar düşüyor. İnsanlar dışarı 
çıkamıyor” diye konuştu.


