
İran toplamda 15 balistik füze fırlattı.
Füzelerden 10'u Irak'taki Ayn el Esad

Hava Üssü'nü, 1'i kuzey Irak'taki Erbil'de 
bir hedefi vurdu. 4'ü ise ABD hedeflerini 
vuramadı. Saldırıda Kasım Süleymani 
detayı dikkat çekti. İran’ın bu hamlesi 
Süleymani’nin öldürüldüğü saatte ve henüz
toprağa verilmeden gerçekleştirildiği belir-

tildi. ABD'li askeri yetkililer, yalnızca Ayn el-
Esad'ın değil, Irak topraklarındaki tüm Ame-
rikan üslerinin ateş altında olduğu bilgisini
verdi. İran devlet televizyonu saldırılarda 80
ABD'linin öldüğü, helikopterlerin ağır hasar
gördüğü bilgisini servis etti. İngilizce haber
kanalı Press TV ise 80 ABD askerinin öldü-
rüldüğü iddiasını doğrulatamadığını belirtti. 
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CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, hava 

koşulları nedeniyle İstanbul Havali-
manı’nda yaşanan olumsuzluklarla 
ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kaftan-
cıoğlu, “Halkla inatlaşan, bilimle 
zıtlaşan iktidar faturayı bu millete
ödettiriyor. Mühendislere değil müte-
ahhitlere göre iş yapanlar bugün 
yaşanan ve yarın
yaşanabilecek
tüm olumsuzluk-
ların baş sorum-
lusudur. Kış
aylarında Atatürk
Havalimanı yal-
nızca bazı kişilere
değil halkın kulla-
nımına açılmalı-
dır” dedi

çSaadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu,

ABD'nin Süleymani'ye yönelik sui-
kastının suç olduğunu söyledi. Kara-
mollaoğlu, ABD Başkanı Trump'un,

İranlı general
Süleymani sui-
kastı için parla-
mentodan onay
almadığına,
bundan dolayı
da ABD'nin
kendi içerisinde
kargaşa oldu-
ğuna dikkat
çekti. I SAYFA 7
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Temel Karamollaoğlu

Canan Kaftancıoğlu
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Kuyunun dibi 
kaz dolu

SAYFA 9Ayhan OnGUn

Umutlarımız hangi
kanala dökülecek?
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İran'ın, Irak’taki Amerikan
üslerine gerçekleştirdiği 

füzeli saldırının ardından 
Trump açıklama yaptı. “Ben
ABD Başkanı olduğum sürece
İran nükleer silaha sahip 
olamayacak” diyen Trump,
“Erken uyarı sistemimiz 
sayesinde hiçbir Amerikalı
ölmemiştir. Sadece askeri

üslerde bazı hasarlar meydana
geldi. Geçen hafta acımasız bir 
teröristi öldürdük. Dünyanın 
1 numaralı teröristi Kasım 
Süleymani’yi ABD ortadan 
kaldırmıştır. Eğer canınıza değer
veriyorsanız ABD’ye saldırmayın.
İran’a son derece güçlü ekonomik
yaptırımlar getirilecek” ifadelerini
kullandı. 

ç

YIL: 15      SAYI: 4486   9 OCAK 2020 PERŞEMBE www.gazetedamga.com.tr       FİYAT: 75 Krş

ABD'nin içerisinde 
büyük kargaşa var

Takım harcama limitlerine
ilişkin Fenerbahçe Kulübü

resmi internet sitesinden yapılan
açıklamada, “Öncelikle; süreci
manipüle etme amacı taşıdığını 
düşündüğümüz harcama limitleri ile
ilgili bazı bilgilerin dışarıya özellikle

bu dönemde 
sızdırılmasını
son derece ma-
nidar karşıladığı-
mızı belirtmek
isteriz” denildi.
Açıklamada tüm
finansal adımla-
rının TFF ile
paylaşıldığı 
belirtildi. 
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Ali Koç

Harcama bilgileri
dışarıya sızdırıldı

16 yaşındaki Emre Tyler
Mays, Şişli Hamidiye Etfal

Eğitim ve Araştırma Hastanesi
önünde, Akın K., tarafından öldü-
rüldü. Cenaze töreninde konuşan
acılı anne Figen Mays “Bütün 
polislerden şikayetçiyim. Hepsi
kaçtı” dedi. İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü soruşturma kapsamında
O.C. isimli bir polis memurunun
açığa alındığını duyurdu. I SAYFA 9
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Oğlum öldürülürken
polisler sadece kaçtı

iddiAYA GÖrE 80 ABd ASKEri ÖldÜrÜldÜ
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İktidar faturayı 
millete ödetiyor!

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki
gecekondu mahallelerinde,

zarf içerisinde para dağıtan gizemli
hayırsever, Üsküdar'da ortaya çıktı.
Mahalle bakkallarına veresiye borcu
bulunan kişilerin hesaplarını kapatan
hayırsever, bu kez Üsküdar'da kitap
dostu bakkal Kamber Bozan'a 
15 bin adet kitap hediye etti. I SAYFA 8
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Robin Hood bakkal
borçlarını ödedi!
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Deği-
şikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu'nda 

konuştu. Kanal İstanbul konusundaki tavırlarının
siyasi değil, hayati oluğunu vurgulayan İmamoğlu,
“Tabiatın düzenini günlük çıkarlar uğruna bozar-
sanız, bunun bedelini hepimiz kuşaklar boyunca
ödemek zorunda kalırız. Tatlı su kaynaklarını kay-
beden, denizindeki yaşama kendi eliyle son veren
bir İstanbul intihar ediyor demektir” dedi. I SAYFA 5
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KANAL İSTANBUL İÇİN UYARIDA BULUNDU

Tavrımız siyasi
değil hayatidir

Ekrem 
İmamoğlu

İstanbul Şahin’e
emanet edildi 

Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan 
Gelecek Partisi'nin, 3 büyükşehir il başkanı

belli oldu. Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığı
görevine Osman Hakan Kılıç getirildi. Konya İl
Başkanı ise Hasan Ekici oldu. En çok merak
edilen İstanbul İl Başkanlığına ise İsa Mesih
Şahin atandı. İstanbul İl Başkanı olan İsa
Mesih Şahin AK Parti eski Kadıköy İlçe
Başkanlığı görevini yürütmüştü. Şahin 
9 Kasım 2019'da, 15 Temmuz ruhu-
nun partiden tasfiye edildiğini ileri
sürerek AK Parti'den istifa etmişti. 
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ERDOĞAN VE PUTİN; İRAN, SURİYE VE LİBYA KONUSUNDA ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

BUTUN DUNYAYA
isTikrAr CAGrisi

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Rusya

Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Rus doğalgazını Karadeniz üze-
rinden taşıyacak olan TürkAkım
doğal gaz hattının açılışını gerçek-
leştirdi. Aynı gün içerisinde iki kez

bir araya gelen Erdoğan ve Putin,
gün sonunda ortak bir yazılı açık-
lama yaptı. Açıklamada, iki ülke
arasındaki işbirliğinin artarak
devam edeceği vurgulanarak,
“Geniş bir yelpazede, yapıcı ikili
ilişkiler geliştirmekteyiz” denildi. 

iŞBirliĞiMiZ ArTArAK dEvAM EdECEK
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Tarihi açıklamada ABD ve
İran arasındaki gerilimden

endişe duyulduğu belirtilerek,
İranlı general Kasım Süleyma-
ni'nin öldürülmesinin bölgedeki
güvenlik ve istikrarı olumsuz etki-
lediği dile getirildi. İran'ın Irak'taki

ABD ve koalisyon askeri üslerine
gerçekleştirdiği balistik füze 
saldırılarına da değinilerek, “Tüm
taraflara itidalli ve sağduyulu ha-
reket etme ve diplomasiye öncelik
verme çağrısında bulunuyoruz”
ifadeleri kullanıldı. 

ABd vE irAn GEriliMindEn EndiŞEliYiZ
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Açıklamada Suriye'nin
egemenliği, bağımsızlığı,

siyasi birliği ve toprak bütünlü-
ğüne bağlılık teyit edildi. Teröre
karşı ortak mücadele vurgusu 
yapılarak, İdlip Gerginliği
Azaltma Bölgesi'nde sükunetin,

İdlip'le ilgili bütün anlaşmaların
tüm unsurlarıyla hayata geçiril-
mesiyle sağlanmasının gerekliliği
vurgulandı. İki lider, “Astana Me-
kanizması çerçevesinde çalışmaya
ve Anayasa Komitesi'ni destek-
leme taahhüdüne bağlıyız” dedi. 

SUriYE’nin TOPrAK BÜTÜnlÜĞÜnE vUrGU

ç

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Lideri Putin ortak bir yazılı
açıklama yaptı. Açıklamada, ABD ve İran arasındaki gerilimden
endişe edildiği belirtildi. Suriye’nin toprak bütünlüğüne 
vurgu yapılan açıklamada Libya başlığı dikkat çekti. İki lider
Libya'da kalıcı istikrar için ateşkesin şart olduğunu belirtti

Tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de binlerce insan

karda kışta, yağmurda, çamurda, aç
ve korunmaya muhtaç şekilde başına
ne geleceğini bilmeden sokaklarda 
yaşıyor. İstanbul Valiliği ve belediyeler
sokakta yaşayan kimsesizlerin bakımı
için ek önlemler aldı ancak evsizler
hastalık kapma korkusu yüzünden
bakımevlerinde kalmak istemedikle-
rini belirtiyor. I SAYFA 9
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Bakımevinde 
hasta oluyoruz!

İran, ABD askerlerinin konuşlandığı
Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den
fazla balistik füze ile saldırı düzenledi.
İran devlet televizyonu saldırılarda 
80 ABD askerinin öldüğünü savundu
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Zincirlikuyu'da bulunan
AVM'de asma tavan ka-

fede oturanların üzerine çöktü.
Çökme sonucu kafede bulunan-
lardan 6'sı hafif yaralandı. Beşik-
taş Kaymakamlığı olaya ilişkin
açıklama yaptı. 6 kişinin yaralan-
dığının belirtildiği açıklamada,
“Beşiktaş'ta bir AVM'nin üst ka-

tında faaliyet gösteren kafeterya
çatısında bugün saat 16.03'te
çökme meydana gelmiştir. 
Alınan ilk bilgilere göre; olayda
yaralanan 6 vatandaşımız, 
çevredeki hastanelere sevk 
edilmiş olup, hayati tehlikelerinin
bulunmadığı anlaşılmıştır” 
ifadeleri kullanıldı. 

ç
AvM’dE ASMA TAvAn çÖKTÜ!

5. kattan dereye düştü
Pendik'te Hayriye Yıldırım oturduğu binanın
beşinci kat penceresinden, binanın hemen

yanındaki içinde sığ su bulunan dereye düşerek
hayatını kaybetti. Hayriye Yıldırım'ın eşi Nuh 
Yıldırım'ı bilgisine başvurulmak üzere polis 
merkezine götürüldü. Bir mahalle sakini, olayla
ilgili olarak "Milletin koşuşturmasına geldim ben.
Cam silerken düştüğünü söylediler" dedi. 

ç
Polisten kaçmak
istedi kıskıvrak

yakalandı

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

Saldırıda hiçbir 
askerimiz ölmedi
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ATEŞKES için TArih
vE SAAT vErildi

Ortak açıklamada Libya başlığı dikkat
çekti. Libya'daki çatışmalardan endişe
duyulduğu belirtilerek, Libya'nın ege-
menliğine, bağımsızlığına, toprak bü-

tünlüğüne ve ulusal birliğine olan bağ-
lılık yinelendi. Kalıcı barış için Libyalı-
lar arasında diyalog çağrısı yapılarak,
derhal ateşkes sağlanması istendi.

Türkiye ve Rusya arabulucu iki ülke
olarak, ateşkes için 12 Ocak saat
00.00 tarihini vererek, istikrarın 
korunmasını talep etti. I SAYFA 7
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ZEKAI TUNCA’YA 
SAYGI ALBUMU!

Tan Taşçı, Işın Karaca, Ferhat Göçer, 
Zakkum, Fatih Erkoç, Demet Sağıroğlu, 
Haktan, Zeynep Casalini, Nil Ünal, Ahmet
Özhan, Hakan Aysev gibi Türk müziğin
önemli isimleri Zekai Tunca'nın 50. sanat
yılı adına yapılan albümde buluştu
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Tan Taşçı, Işın Karaca, Ferhat Göçer, 
Zakkum, Fatih Erkoç, Demet Sağıroğlu, 
Haktan, Zeynep Casalini, Nil Ünal, Ahmet
Özhan, Hakan Aysev gibi Türk müziğin
önemli isimleri Zekai Tunca'nın 50. sanat
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“ Zekai Tunca 50. Yıl Ustaya
Saygı" isimli albümde Tan
Taşçı 'Git Gidebilirsen', Işın

Karaca 'Üzme Beni', Ferhat
Göçer 'İmkansız', Zakkum 'Gülü
Susuz', Fatih Erkoç 'Olmaz Mı?',
Demet Sağıroğlu 'Sen Giderken',
Haktan 'İmkansız', Zeynep Ca-
salini 'Üzme Beni', Ahmet Özhan
'İçime Doğdu', Nil Burak 'Yalana
Bak', Hakan Aysev 'Tanrım',
Ayşen Birgör 'Ne Olur' Gökhan
Güney 'Gözüm Kesmiyor',
Bahar Gelir 'Alın Yazımsın'
Canan Sezgin ise 'İhtimal Yok
Mu?' adlı şarkıyı seslendirdi.

Ustalar albümde buluştu

Fatih Erkoç, Demet Sağıroğlu,
Ahmet Özhan, Gökhan Güney,
Nil Burak gibi usta isimlerin de
yer aldığı albüm müzikseverler
tarafından büyük ilgiyle karşı-
landı. Zakkum, Tan Taşçı, Bahar
Gelir gibi yeni nesil şarkıcıların da
yer aldığı albüm, sosyal medyada
"eski ve yeni karması büyük
albüm" yorumlarına neden oldu.
Saygı albümü Poll Prodüksiyon
etiketiyle raflardaki yerini aldı.
Ayrıca Zakkum ve Tan Taşçı'nın
söylediği şarkılara klip çekildi.

HAFTASONU 
CNN TÜRK’TE
Sosyetenin ve ünlülerin diş hekimi olarak bilinen
Sonay Öztan Gökhan, CNN TÜRK Televizyonunda ger-
çekleştirilecek olan ‘Klinik’ adlı programla her hafta
cumartesi ve pazar günleri ekranlarda bizlerle olacak
Birçok ünlünün ve sosyetenin ta-
nınmış isimlerinin en çok tercih ettiği
diş hekimi olarak bilinen Sonay
Öztan Gökhan artık her hafta sonu 2
gün, saat 15:00 da CNN Televizyo-
nunda gerçekleştirilecek olan klinik
adlı programda seyirci ile buluşacak.
Sonay hanım bu programda birbirin-
den değerli, konusunda uzman olan
hekim arkadaşları ile dünyada tıp-
taki yeni gelişmeler ve uygulamaları
konuşup halkı bilinçlendirecek.
Zaman zaman sanat ve sosyete dün-

yasından ünlü isimleri de progra-
mında ağırlayacak olan Sonay
hanım; Bu programda hekim arka-
daşlarımla birlikte halkımızın anla-
yacağı dilde tıpta ve ilaç
sektöründeki yeni gelişmeler ve gün-
cel hastalıklar konusunda bilgiler
vereceğiz. Dedi. CNN stüdyolarında
çekimleri başlanan programın Sunu-
culuk görevini de üstlenen Sonay
Öztan Gökhan klinik adlı programın
dış yapım olup Egopromedya tarafın-
dan hazırlandığı bilgisini verdi.

YENI BOMBASI
PINAR SOYKAN’IN 

BAşArIlI şarkıcı Pınar Soykan
yeni teklisini dinleyicilerinin beğe-
nisine sundu. ''İkimiz Adına' adlı
şarkının sözü ve müziği Hande
Ünsal ve Bade Derinöz imzalı.
Düzenlemesi Serkan Balkan'ın el-
lerinden çıkarken mix ve maste-
ring'ini Emre Kıral yaptı. Bilal
Yalçın'ın asansörde çektiği klip çok
beğenildi. Soykan'a asansörde
Erkut Toptaş ve İlke Al eşlik etti.
Styling'i Tarık Gül'e, saçı Murat Bu-
lut'a ve makyajı Derya şimşek im-
zalı Soykan'ın yeni tarzı da çok

konuşulan konular arasındaydı. 

Bir ilke imza attı

Tanıtım fotoğraflarını ise Safa
Gülsoy ve Korhan Akı çekti. Türki-
ye'de bir ilke imza atarak 14 saat
asansörde kalan ve bütün hikaye-
nin asansörde geçtiği klip, dikkat
çekti. Sinema tadındaki klip, Ata-
şehir'deki My Newwork adlı bina-
nın asansöründe çekildi. Soykan
Prodüksiyon etiketiyle dijital plat-
formlarda yayınlanan şarkı,
yorum yağmuruna tutuldu.

Usta oyuncu ve şarkıcı Lale
Belkıs yeni şarkısı için 40 yıl
sonra stüdyoya girdi. 'Hayat
Zor' isimli şarkıda Şahkan adlı
genç şarkıcıyla düet yapan Bel-
kıs, "Her zaman gençlerin des-
teklenmesinden yanayım." dedi.
Sözü ve müziği Sadettin Dayı-
oğlu imzası taşıyan 'Hayat Zor'un
düzenlemesini Ödül Erdoğan
yaptı. Mix ve mastering'ini Arzu
Alsan'ın ellerinden çıkarken gitarda
Caner Güneysu bulunuyor. Duayen
gazeteci ve fotoğrafçı Yaşar Şen-
yüz'ün objektifine poz veren Lale Bel-
kıs ve Şahkan ikilisinin fotoğrafları
çok sevildi. Makyajı Sakine Keskin'in,
saçları ise Taner Özdemir'in yaptığı
video klibi Gökhan Özdemir çekti.

40 yıl sonra 
stüdyoya girdi!

Konserin sürprizini açıkladı
Cenk Eren 10 Ocak'ta Bostancı Gösteri
Merkezinde konser verecek. Cenk
Eren, geçtiğimiz hafta Selda Bağ-
can diskografisinden özenle seçi-
len 10 eserin yeniden
yorumlandığı "Repertuvar -
Selda Bağcan Şarkıları" proje al-
bümünü çıkaran ve şimdiden
yılın en iyi albümlerinden biri ola-
rak gösterilen bu çok özel albümün
ilk konserini 10 Ocak'ta Bostancı Gös-
teri Merkezinde verecek. Konserde Selda
Bağcan ile albümde de birlikte seslendirdikleri
"Gesi Bağları" adlı şarkısında düet yapacak olan
Cenk Eren dayanamayıp konserin sürprizini 
hayranlarıyla paylaştı. Eren, konserinde Selda 
Bağcan şarkılarının yanı sıra çok özel bir 
repertuvar hazırladı. 

Işın Karaca Ahmet ÖzhanZekai Tunca

Sonay Öztan
Gökhan

Pınar
Soykan

Cenk
Eren



B ayrampaşa, Murat Paşa Mahallesi
Tuna Caddesinde cumartesi saat
02.00 sıralarında bir kişinin yara-

landığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete
geçti. Olay yerine giden polis, sağ el ve sağ
omzundan yaralanan Okan B.'nin üzerinde
ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Okan B., polis
ekiplerine verdiği ilk ifadesinde Fatih S. ola-
rak tanıdığı kişinin kendisini yaralandıktan
sonra otomobille kaçtığını ifade etti. Şüphe-
linin kaçtığı aracı tespit eden polis, araç sa-
hibinin Abdulfettah S. olduğunu belirledi.
Okan B.'nin Fatih S. olarak tanıdığı kişinin
Abdulfettah S. olduğunu belirleyen emniyet
ekipleri, şüpheliye ait Bayrampaşa, Terazi-
dere'deki işyeri ve çevresinde yaptığı kont-
roller sırasında Abdulfettah S.'nin yanında
bir kişiyle birlikte seyir halinde olduğu
gördü. 

Dur ihtarına uymadı

Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak
kaçmaya başlayan şüpheliler ile polis ara-
sında Zeytinburnu ve Esenler'de yaşanan
kovalamacanın ardından şüpheli Abdulfet-
tah S. Davutpaşa Mahallesinde otomobil-
den inerek yaya olarak kaçmaya başladığı
sırada yakalanarak gözaltına alındı. Aracı
kullanan ve Abdulfettah S.'yi indirdikten

sonra kaçmaya devam eden Muhammet Y.
ise Davutpaşa Yıldız Caddesi'nde polis
ekiplerince aracın önüne kesilerek yakalandı
ve gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde taşıyordu

Şüpheli Abdulfettah S.'nin üzerinde arama
yapan polis, olayda kullanılan tabanca,
4.77 gram metamfetamin ve 4 extacy hap
ele geçirirken, araç içerisinde yapılan ara-
malarda ruhsatsız tabanca ve 9 gram uyuş-
turucu madde bulundu. DHA
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kaDıkÖy'De yılbaşı gecesi
sokakta yürüyen bir kadın
onu takip eden kimliği belir-

siz bir kişi tarafından cinsel saldırıya
uğradığını iddia etti. Şüphelinin genç
kadını takip etmesi ve olay yerinden ko-
şarak kaçması güvenlik kameralarına
yansıdı. Olay yılbaşı gecesi Kadıköy
Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana

geldi. İddialara göre sokakta yürüyen
genç kadını takip eden kimliği belirsiz
kişi, cinsel saldırıda bulundu. Şüpheli,
kadının çığlıkları üzerine olay yerinden
koşarak uzaklaştı. Kadın olayın ardın-
dan polise giderek şikayette bulundu.
Polis şüpheliyi yakalamak için çevrede
bulunan güvenlik kameralarını incele-
meye aldı. Şüphelinin kimliği tespit

edilmeye çalışılıyor.

Saldırgan güvenlik kamerasında

Öte yandan şüphelinin kadını takip 
etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde şüphelinin sokakta 
yürüyen genç kadını takip ettiği, daha
sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı
yer alıyor. DHA

Bayrampaşa'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polis,
şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üstünden silah ve uyuşturucu madde çıktı

Yılbaşı gecesi taciz iddiası

Eve haciz 
gelince çıldırdı!

eseNyUrT’Ta evine hacize gelen
avukatları ve polisleri darp et-
meye çalışan adam ortalığı birbi-

rine kattı. Esenyurt'ta evine hacize gelen
avukatları ve polisleri darp etmeye çalışan
adam ortalığı birbirine kattı. Şüpheli adam,
çok sayıda polis ekibin geldiği olayda etkisiz
hale getirildi. Olay, Esenyurt Yeşilkent Ma-
hallesi 2282 sokakta meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, borçlarından dolayı evine
haciz gelen bir adam, karşısında avukat ve
polisleri görünce kendisini kaybetti. Bir anda
ortalığı birbirine katan adam, avukatları
darp etmeye çalışıp ölümle tehdit etti. 

Gözaltına alındı

“Hepinizi öldüreceğim” diyerek yatak oda-
sına yönelen şüpheli, polis ekipleri tarafın-
dan etkisiz hale getirildi. Olay yerinde
bulunan polislerin ihbarı üzerine çok sayıda
ekip sokağa sevk edildi. Ekipler, bir süre
sonra eve ulaşıp ortalığı birbirine katan
adamı etkisiz hale getirdi. Darp girişiminde
bulunan adam polis ekipleri tarafından etki-
siz hale getirilerek gözaltına alındı.

Gazeteci 
Metin Göktepe
unutulmadı

GazeTeci Metin Göktepe, ölü-
münün 24'üncü yıl dönümünde
mezarı başında anıldı. Gözaltın-

dayken hayatını kaybeden Evrensel Gazetesi
Muhabiri Metin Göktepe, Esenler Kemer
Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.
Anma programına Göktepe ailesinin yanı
sıra, Göktepe'nin çalışma arkadaşları ve
basın örgütlerinden temsilciler de katıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu da programa katılan isimler arasında
yer aldı. Yapılan konuşmaların ardından
Göktepe'nin mezarına karanfiller bırakıldı.
Acılı anne Fadime Göktepe ise oğlunun me-
zarı başında göz yaşı döktü.

Anne Göktepe: Herkes sağ olsun

Anma programında konuşma yapan Evren-
sel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih
Polat, “Her geçen gün dönüp tekrar baktığı-
mızda gerçeğe sahip çıkmanın önemini bir
kez daha hatırlatıyor bize Metin Göktepe ve
birçok gazeteci" dedi. Canan Kaftancıoğlu
ise “Metin Göktepe gazeteciydi ve Metin
Göktepe gazeteciliği diye bir şey vardı. 24 yıl
önce bu gazeteciliği Metin kendisi yapı-
yordu. Bugün sizler Metin Göktepe gazete-
ciliği yapıyor, yerine getiriyorsunuz. Yıllar
sonra da Metin Göktepe gazeteciliğini ya-
panlar olacak" diye konuştu. Göktepe'nin
annesi Fadime Göktepe ise, “Sağ olun var
olun. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan
gazeteciler, avukatlar sağ olsun" dedi. DHA

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

trakya HalkInIn 
GÖZdesİ ÖZ keŞan

PolIsten kaCmak IstedI
kIskIvrak yakalandI

CEZAEViNE 
GÖNDERiLDi
YAkAlAnAn şüpheliler Bayrampaşa ilçe
emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ar-
dından Abdulfettah S. "kasten Öldür-
meye Teşebbüs" ve "Uyuşturucu Madde
imal veya Ticareti" suçlarından, Muham-
met Y. ise "Uyuşturucu Madde imal veya
Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi.

500 milyonluk bahis çetesi!
Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen, gözaltına alınan 81 şüpheliden 32'nin tutuklandığı yasa dışı
bahis operasyonuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu dikkat çekti. Rapora göre çete
üyelerinin banka hesaplarına, son 1 yılda toplam 500 milyon liralık para giriş çıkışı olduğu belirtildi

Pisi pisine
ölüm
ŞiŞli'de kaldırımda yürü-
yen bir kişi, reklam pano-
sundan kopan bir

parçanın kafasına düşmesi sonucu
öldü. Reklam panosu, devrilmemesi
için iki vinçle sabitlendi. Olay, Zincir-
likuyu Büyükdere Caddesi'nde dün
19.00 sıralarında meydana geldi.
edinilen bilgiye göre, Hasan Aydın,
Zincirlikuyu metrobüs durağına git-
mek için kaldırımda yürüdüğü sı-
rada, kafasına reklam panosundan
kopan bir parça düştü. 
Ağır yaralanan Aydın, ambulansla
çevredeki özel bir hastaneye kaldı-
rıldı. Hasan Aydın, burada yapılan
tüm müdahalelere rağmen hayatını
kaybetti. Olayın ardından, bir inşaa-
tın önündeki reklam panosu rüzgar-
dan devrilmemesi için iki vinç
yardımıyla sabitlendi. 

Karşıya geçmek isterken can verdi
arNaVUTkÖy'De yolun
karşısına geçmeye çalışır-
ken kamyonetin çarptığı

kadın öldü. Kaza dün akşam saat
20.00'da Arnavutköy Fatih Cadde-
si'nde meydana geldi. İddiaya göre
A.G yönetimindeki kamyonet,
yolun karşısına geçmeye çalışan 55
yaşındaki Fatma Şenol'a çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin
altına düşen kadın yaklaşık 20
metre sürüklendi. Yağmur nedeniyle
kayganlaşan yolda güçlükle duran
kamyonet sürücüsü ve çevrede bu-
lunan vatandaşlar yaralanan kadı-
nın yardımına koştu. Çevredekilerin
haber vermesi üzerine olay yerine
gelen sağlık ekiplerinin ilk müdaha-

leyi yaptığı yaralı kadın daha sonra
Sultangazi Haseki Eğitim Araş-
tırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 55 ya-
şındaki Şenol, yapılan tüm
müdahalelere rağmen hayatını kay-
betti. Kazaya karışan kamyonetin
şoförü A.G ise ifadesi alınmak
üzere Arnavutköy Yavuz Selim
Polis Karakolu'na götürüldü. 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cum-

huriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında,
'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, yasa-
dışı bahis oynatmak' suçlarıyla ilgili Bismil’de faaliyet göste-
ren organize suç örgütünün yapılanmasının ortaya
çıkmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler 4 gün
önce, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bingöl,
Batman, Balıkesir, Tekirdağ ve Amasya'da eş zamanlı dü-
zenledi. 300 polisin katıldığı operasyonda, toplam 81 kişi
gözaltına alındı. Şüphelilerden 45'i, emniyetteki işlemlerinin
ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahke-
meye çıkarılan 36 şüpheliden 32'si tutuklandı, 4 kişi ise adli
kontrolle serbest bırakıldı.

Raporlar dudak uçuklattı

Operasyon kapsamında Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’na
MASAK tarafından gönderilen raporunda, çete üyeleri-
nin banka hesaplarına son 1 yılda yaklaşık 500 milyon TL
giriş- çıkış olduğu tespit edildi. Raporun savcılık dosyasına
girmesinin ardından şüphelilerden 41'inin araç ve banka
hesaplarına şerh konulduğu belirtildi. 



PERŞEMBE 9 OCAK 2020

İSTANBUL4

T ürkçe'de omuzluk, Kürtçe'de cakıl
denen omuzluklarla bir zamamlar
naşına gidip beklediğimiz köy kuyu-

larını hatırlar mısınız bilmem ama bu kuyu-
ların hala var olduğunu bilirim.

Hem de batı kentlerinde..
Konuya girmeden önce Ortadoğu ve Afri-

ka'da yaşananların yine bir kuyu meselesi
olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz de cakıl
kuyuları denen kuyuların diğer bir adı da
Petrol kuyularıdır. Ve bu kuyulardan hep
kan çıkar..

Bizim kuyulardan kurbağalar çıksa da o
dönemlerde çok da üzerine düşmediğimiz
sağlıklı su konusu  vardı. Çünkü her şeye
rağmen bu gün plastik şişelere giren su bile

bozulmamıştı.. Ama dibindeki çamurun
insan yutan bataklık olduğunu da 
biliyorduk.

Gelelim konumuza; Mevcut hükümetten
önce Köylere Hizmet Götürme Birliklerince,
sonrasında da KÖYDES' le köyler de içme
suyu projeleriyle ortadan kalkan kuyular ya-
şanan güçle birlikte batıya taşındı desek ye-
ridir. Hem de diplerindeki çamur tortusuyla
birlikte.

Kanal açılmaya çalışılan İstanbul'da ve
diğer batı kentlerinde sayıları bir hayli fazla
olan bu kuyulardaki kurbağaların vırakla-
maktan öteye gitmedikleri de bir gerçek. Ve
diğer bir dertleri de hiç çıkamadıkları o ku-
yuların dibindeki çamur deryasına başkala-

rını da çekme derdindeler.
Bunu toplumun beklediği çaba ve gayret-

lere rağmen kurutamadığımız kuyulara
baktığımızda da görüyoruz. Ve bu kuyular-
daki Kurbağaların, Kazlar gibi vıyakladığını
anlamıyoruz. Yılda bir yaptıkları kaz
geceleriyle..

365 gün olan bir yılı uyuyarak, miskin
miskin yatarak ya da''Yaz Etkinlikleri"adı al-
tında başkalarınca yapılan etkinliklerde Cır-
cır böceği misali öterek, poz vererek
geçirenler bu günlerde Kazlarla birlikte  bir
hayli ses çıkarıyorlar. Kaz besleyen köylüler

ve biz kestik seslerini derken.
Çünkü kuyuların dibindeki bataklıkta

kurbağalar gibi sivrisineklerin de çoğaldı-
ğını anlamamışız. Yanlarına aldıkları artık
bitlenmiş  uyuz olmuş bir ayakları öte ta-
rafta olan diaspora ile birlikte kurdukları
Kaz, Saz korosuyla o gece senin, bu gece
benim derken..

Ama toplumun büyük kesiminin gerçek
yüzlerini gördüğü bunların bu saçmalıktan
yani kazlı, sazlı gecelerden öteye gitmemek-
ten ısrar edenler ne kendilerine nede ba-
şında oldukları sözde kurumlara ve
memlekete hayırları olmamıştır..

Bu bana bir yerde okuduğum çocuk ma-
salını anımsattı.

Anne kurt yavru kurtu çevreyi tanıması
için ilk kez  yuvadan dışarı çıkarıyor. Gezer-
lerken yavru uzakta otlayan koyunları görüp

soruyor. Annesi "Onlar koyundur, zararsızdır
ve biz onlarla besleniriz" der. Yavru "Peki
oradaki adam kim?" diye sorar anne kurt
onun" Koyunları koruyan çoban" olduğunu
söyler. "Çoban gelene kadar biz koyunu çok-
tan avlarız" der. Yavru bu sefer "çobanın ya-
nında bize benzeyen hayvan kim" diye
sorunca "Hah işte o bize benzeyene çok dik-
kat etmelisin. En büyük düşmanımızdır.
Sakın ona aldanma. Fırsatını bulduğu an
bize dişlerini geçiriverir" der..

Yani bu masaldan çıkaracağımız hisse:
"Bazen görünüşleri bize benzese de diğer

adı stk olan aynı kuyunun dibindeki ça-
murda debelenenler gibi niyetleri faklı olan
insanlar olabilir. Bunlara dikkat edelim" de-
diği gibidir bugün kazlı, sazlı başkan denen-
ler..

...

Kuyunun dibi kaz dolu

UFUK ÇOBAN

D eniz temizliğinde Türkiye ve dünyaya örnek
olma çabasında olan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), Boğaz ve Marmara kıyıları-

nın temizliği için gemi denetimlerini aralıksız sürdürü-
yor. İstanbul’un 515 km uzunluğundaki kıyılarının 24
saat kameralarla denetlenmesinin yanı sıra gemi atık-
larının toplanarak ekonomiye geri kazandırılması ça-
lışmaları da önemli çevre yatırımları arasında yer
alıyor. Gemi atıklarının denize dökülmesini engelle-
mek için yoğun çaba sarf eden İBB, İstanbul Boğa-
zı’ndan geçen gemilerin atıklarını Haydarpaşa Atık
Kabul Tesisi’nde kabul ediyor. Gemilerden kaynaklı
petrol ve petrol türevli atıklar geri kazanılarak tekrar
kullanılabilir hale getiriliyor. Böylece, hem denizlerimi-
zin kirlenmesinin önüne geçiliyor hem de ekonomiye
katkı sağlanıyor.

1 milyonmetreküp atık toplandı 

Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi, EUROSHORE Av-
rupa Atık Alımcılar Birliği üyesi olan İBB iştiraki
İSTAÇ tarafından yönetiliyor. Boğaziçi’nde 13 gemi
ve 3 kara tankeri ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet ve-
riliyor. Gemilerden kaynaklanan atıklar, uluslararası
sözleşmeler çerçevesinde kontrollü bir şekilde toplana-
rak geri dönüştürülüyor. Tesiste yılda ortalama 110
bin metreküp sintine, slop, slaç gibi petrol ve petrol tü-
revli atıklar fiziksel (susuzlaştırma) ve kimyasal işlem-
lerden geçirilerek arıtılıyor. Yapılan işlemler
neticesinde yılda 20 bin metreküp atık yağ ekonomiye
geri kazandırılıyor. Bu çerçevede, 2005 yılından bu
yana İstanbul boğazı ve limanlarını kullanan 43 bine
yakın gemiden yaklaşık 1 milyon metreküpün üzerinde
atık toplandı. Böylece İstanbul Boğazı’nın korunma-
sına önemli bir katkı sağlandı.

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

HEM CEVRE KAZANIYOR 
HEM ISTANBUL KAZANIYOR
İBB, İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin atıklarını kontrollü bir
şekilde toplayarak ekonomiye geri kazandırıyor. Çevreci 
projeyle bugüne kadar 1 milyon metreküp petrol türevi atık 
geri dönüştürüldü. Hem İstanbul hem çevre kazandı

Gemilerden alınan çöp atıkları da Kemerburgaz,
odayeri ve Kömürcüoda’daki düzenli depolama
alanlarında güvenle bertaraf ediliyor. Toplanan
pissu (zehirli sıvı maddeler), ambalaj ve yük atıkları
ise kolektör ile isKi’nin en yakın atıksu arıtma tesi-
sine ulaştırılıyor. son teknolojinin kullanıldığı tesis-
lerde arıtılan atıklar, çevreye zarar vermeden
doğaya geri döndürülüyor.

Doğaya geri 
dönüşümü sağlanıyor

Bağcılar bağımlılığa karşı bilinçlendi
Bağcılar Belediyesi’nde görevli uzman klinik psikolog Uğur Kaçmaz, teknoloji bağımlılığı, zararları ve alınacak önlemler
konusunda anne babaları uyardı. Çocuğun internette kalma, bilgisayar kullanma ve televizyon izleme süresine mutlaka
kısıtlama getirilmesi gerektiğini belirten Kaçmaz, uygulanması çok kolay ve etkili bir yöntemden bahsetti

BağcılaR Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü’ne gelen talep üzerine;
Atatürk İlkokulu’nda ailelere yönelik

‘Teknoloji Bağımlılığı’ konulu seminer düzen-
lendi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği programda
Uzman Klinik Psikolog Uğur Kaçmaz; Çağımı-
zın en büyük sorunları arasında yer alan teknoloji
bağımlılığın tehlikesine karşı bilgilendirmede bu-
lundu. Kaçmaz, ilkokul çağındaki çocuklar ile en
yoğun mücadelenin verildiği teknoloji bağımlılığı-
nın belirtileri, süreç aşamaları, bağımlılığın zarar-
ları ve kurtulma yollarını da ele aldı. 

Bağımlılıktan kurtulmak 
için ne yapmalı?

Teknolojiyi hayatımızdan çıkarmak yerine doğru
zamanda doğru şekilde kullanıldığında çağı-
mızda fark yaratabilecek nesiller oluşturulabilece-
ğini vurgulayan Kaçmaz, kolay uygulanabilecek
tüyolar da verdi. En etkili yöntem olarak “Çocu-
ğunuzun bilgisayar oyunlarını belli bir süreye
ayarlanmış bir saat ile kısıtlayın. ‘Alarm çaldı-
ğında oyun bitecek’ anlaşması yapın” diyen Kaç-
maz, bağımlılıktan kurtulmak için yapılması
gerekenleri şöyle sıraladı: “Çocuğunuzun inter-
nette kalma, bilgisayar kullanma ve televizyon iz-
leme süresine mutlaka kısıtlama getirin. Kullanım
saatlerini, mekanını ve şeklini değiştirin. Her alet
için makul kullanım süresi belirleyin. Süre biti-
minde bir aktivite planlanabilir. Günlük hayatta,
teknolojiden uzak kalma ile ilgili hedefler konul-
malı. Spor yapılmalı. Bedenen ve zihnen rahatla-
tır. Düzenli spor bağımlılıklardan uzak tutar.
Farklı spor ve kültürel faaliyetlere katılarak sos-
yalleşmek, bağımlılıktan korur. Teknoloji bağımlı-
lığı ve aile ilişkilerinin bozulması konusunda bir
uzmandan yardım alınabilir.” Etkinlik sonunda
katılımcılara bağımlılıkla ilgili bilgilendirici ve
uyarıcı kitap dağıtıldı.

ALTIN
UYARILAR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1112302)

ESAS NO : 2019/520 
KARAR NO : 2019/687
Davacı SEDEKAT ERDOĞAN aleyhine mahkeme-
mizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İs-
temli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Davanın KABULÜ İLE 
1-Sivas İli, Altınyayla/Sivas ilçesi, Başören
Mah/köyü, Cilt no:21, Hane no:7, BSN:87 'de nü-
fusa kayıtlı 61528297662 T.C. Kimlik nolu Sedekat
Erdoğan'ın "Sedekat" olan ön adının "Seda" olarak
düzeltilmesine, karar verilmiştir. İlan olunur.
06/01/2020

İLAN
KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE 
HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1112294)

ESAS NO : 2019/439 
KARAR NO : 2019/725
Davacı HATİCE GÜLMEN aleyhine mahkeme-
mizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İs-
temli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1.-İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Sultanmurat
Mah/köy 17 Cilt, 153 Hane, 5 B.S.N'de nüfusa ka-
yıtlı T.C NO: 55774044590 olan  davacının kayden
HATİCE GÜLMEN olan ad ve soyadının haklı ne-
denlere binaen ELİSA VERBAY  olarak  değiştiril-
mek suretiyle nüfusa kayıt ve tesciline, karar
verilmiştir. İlan olunur. 06/01/2020

İLAN
KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE 
HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sancaktepe kültür
başkenti olacak

Sancaktepe Belediyesinin kültür sanat 
sezonu kapsamında Devlet Tiyatroları

tarafından sahnelenen “Leyla ile Mecnun”
oyunu büyük beğeni aldı. Tiyatroda konuşma

yapan Başkan Döğücü, “Halkımızın çok
teveccühünü aldık. Biz de Sancaktepe'yi 

tiyatronun sanatın merkezi haline getirmenin
çalışmalarını yapıyoruz” dedi

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve
Kongre Merkezi'nde oynanan tiyatroya
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma

Döğücü ile çok sayıda tiyatrosever katıldı. Kültür
sanat sezonunu “Reis Bey” tiyatrosu ile açan San-
caktepe Belediyesi ikinci tiyatro oyunu olarak
“Leyla ile Mecnun"u tiyatroseverler ile buluş-
turdu. Prof. Dr. İskender Pala'nın kaleme aldığı re-
jisörlüğünü Mustafa Kurt'un yaptığı oyun, Leyla
ile Mecnun arasında geçen aşk hikayesini anlatı-
yor. 19.00'da başlayan tiyatro oyununun sonunda
Başkan Döğücü tiyatro oyuncularını tebrik ederek
çiçek verdi.

Halkın teveccühünü aldık

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü,
“Halkımızın çok teveccühünü aldık. Biz de San-
caktepe'yi tiyatronun sanatın merkezi haline getir-
menin çalışmalarını yapıyoruz. Altyapı
çalışmalarımız devam etmekte. Kültür Bakanlığı-
mız ile yaptığımız görüşmelerde devlet tiyatroları-
mızı ayda bir olmak üzere Sancaktepemiz'de
bundan sonra sanatçılarımız ile birlikte buluştura-
cağız. Bu güzel bir çalışma oldu. Ve gerçekten çok
keyif alarak izledik. Sanatı burada bu salonda iz-
lemek hem onur hem gurur verdi. Gençlerimiz
var, yaşlılarımız var. Her yaştan insanın gelip bu-
rada tiyatroyu izlemeleri beni çok mutlu etti. Biz
sanatı sanat olarak düşünüyoruz. Ve her türlü ti-
yatroya da İnşallah bu salonlarımızda yer ver-
meye devam edeceğiz” dedi.

Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi, Hoca ahmet Yesevi
Cemevi ile ortak hizmet pro-

tokolü imzaladı. protokole göre Gazios-
manpaşa Belediyesi, alevi vatandaşlara
eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerini
gerçekleştirebileceği hizmet binası tahsis
edecek. Gaziosmanpaşa Belediyesi Top-
lantı salonu'nda gerçekleştirilen imza tö-
renine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, Hoca ahmet Yesevi
Cemevi Dernek Başkanı şahin Çolak ve

dernek yöneticileri katıldı. imzalanan pro-
tokole göre derneğin düzenleyeceği eği-
tim, kültür ve sanat faaliyetleri için
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bir
hizmet binası tahsis edilecek. Hizmet bi-

nasında kültürel değerlere katkıda bulun-
ması amacıyla seminer, konferans, araş-
tırmalar ve kurslar düzenlenecek.
protokol imza töreninde konuşan Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, “Biz bu şehre farklı kültürlerden,
farklı memleketlerden geldik, burada bir
ortak payda oluşturduk” dedi.

İmzalar kardeşlik için atıldı

Şeyma
Döğücü



PERŞEMBE 9 OCAK 2020

İSTANBUL 5

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’nin ev sa-
hipliğinde düzenlenen “İklim Değişikliği

ve Su Yönetimi Sempozyumu”na katıldı.
Baltalimanı’nda gerçekleştirilen sempoz-
yumda İmamoğlu’na, CHP İstanbul millet-
vekil Gökan Zeybek, Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç ve İBB üst yönetimi tam kadro
eşlik etti. Sempozyum, İSKİ tanıtım filminin
gösterimi ile başladı. Etkinlikte ilk konuşmayı
İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu yaptı.
Mermurtlu, İstanbul’un “su tarihçesini” ve
suyun kullanım alanlarını slaytlar eşliğinde
anlattı.

Elif Naz'a verdiği sözü tuttu

Mermutlu’nun ardından mikrofonu alan
İmamoğlu, konuşmasına bir sözünü tutarak
başladı. Geçtiğimiz 6 Ocak’ta Bağcılar Bele-
diyesi’ne yaptığı ziyaretin ardından ilçedeki
Sancaktepe İlköğretim Okulu’na gittiğini be-
lirten İmamoğlu, burada 5 yaşındaki Elif Naz
Koçak’ın, kendisine, üzerinde “Suyumuzu
boşa akıtmayalım” yazılı resmini hediye etti-
ğini kaydetti. İmamoğlu, “Elif’e söz verdim.
Çok beğendim çünkü çalışmasını ve Elif
bana hediye etti. Sempozyumu bilmeden
yaptı, onu söyleyeyim. Su boşa akıtılırken
yüzü asık damlalar var. Çok hoşuma gitti.
Muazzam bir şey. Bence, İSKİ Genel Müdü-
rü’müz bunu İSKİ’nin çok güzel bir nokta-
sında asmalı ve değerlendirmeliyiz diye
düşüyorum. Çok duyarlı çocuklarımız ve
gençlerimiz var” dedi.

Tedbir almakta gecikirsek 
bedel öderiz

İnsan olarak en büyük zaaflarımızdan birinin,
“Bana bir şey olmaz” anlayışı olduğunu vur-
gulayan İmamoğlu, “Kötü şeylerin hep baş-
kalarının başına geleceğine inanırız” dedi.
İmammoğlu, “Tedbir almakta, olumsuz ihti-
mallere hazırlanmakta genellikle gecikiriz ve
bunun bedellerini öderiz. Dünya, iklim deği-
şikliği gibi, giderek büyüyen, hayati bir so-
runla boğuşurken, maalesef yeryüzündeki
pek çok toplum, ‘Bana bir şey olmaz’ psikolo-
jisi içerisinde. Bizim bu topraklarda, böyle bir
psikoloji içerisinde olmaya hakkımız ve had-
dimizin olmadığını düşünüyorum. Ülkesini,
vatanını ve milletini seven; çocuklarının gele-
ceğini düşünen herkes iklim değişikliği tehli-
kesine karşı bilgili ve uyanık olmak
zorundadır” şeklinde konuştu.

Bindik bir alamete 
gidiyoruz kıyamete

İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İklim değişikliğinin muhtemel etkileriyle ilgili
yapılan ‘iyimser’ çalışmalardan birinde,
2050'ye kadar dünyadaki 520 büyük şehrin
yüzde 77'sinde ‘iklim koşullarında çarpıcı de-
ğişimlerin’ yaşanacağı öngörülüyor. Bu ‘iyim-
ser’ çalışma, çok önemli bir şey daha
söylüyor: İklim değişikliği nedeniyle, 520
büyük şehrin en az yüzde 20'sinde, bugün
dünya üzerinde herhangi bir yerde örneği ol-
mayan iklim koşullarıyla hayatını devam etti-
receği yönünde de bir öngörü var. Bu
korkunç bir durum. Başımıza ne geleceğini
bile tam olarak bilemiyoruz. Bindik bir ala-
mete, gidiyoruz kıyamete. İklim değişikliğinin
yol açmakta olduğu sorunların başında, özel-
likle tatlı su kaynaklarının yok olması ve kap-
asitelerinin oldukça azalmasıyla ilgili tehdit
geliyor. Çok hassas bir dengede varlığını ko-
ruyan su kaynaklarının azalması dünyadaki
hayatı bütün yönleriyle sarsacak, çok önemli
bir gelişme ve büyük bir tehlike. Yaşamın kay-
nağı olan su; tarımın ve sanayinin, yani eko-
nominin de ana kaynağı. Bu nedenle, su
kaynaklarının korumak, geliştirmek amacıyla
etkili bir ‘su yönetim sistemi’ kurup, işleteme-
yen ülkelerin gelecekleri büyük bir tehdit altın-
dadır.

Kanal İstanbul absürt bir projedir

İmamoğlu, etkili bir su yönetiminin olmama-
sının yaratacağı olumsuz sonuçları da şöyle
sıraladı:“Etkili bir su yönetiminin olmaması
demek; baş edilemez ekonomik, sosyal ve si-
yasi sorunlarla karşı karşıya kalmak demektir.
İklim değişikliği ve su yönetimi konusu, bana
göre bugün ülkemizin en önemli beka sorun-
larının başında geliyor. En önemlisidir belki
de. Üstelik buradaki ‘beka’ meselesi, seçim
kampanyalarındaki sözüm ona beka soru-
nuyla ilgisi yok. Bu konu, kelimenin tam anla-
mıyla bir ‘varlık-yokluk’ meselesidir. Ancak,
bu hayati önemine rağmen yeterince gündem
olmadığını, yeterince hissedemediğimizi, ye-
terince dikkate alınmadığını da görüyoruz.
Örneğin, Kanal İstanbul projesinin en az ko-
nuşulan yönlerinden birisi, tam da bu an-
lamda, ne yazık ki bu tamamıyla absürt
projenin denizlere ve tatlı su kaynaklarına et-
kisidir. Zaten büyük nüfus baskısı nedeniyle
ciddi risklerle karşı karşıya olan bu kadim
şehrin su kaynaklarının, Kanal İstanbul pro-
jesinden nasıl etkileneceği konusunda İstan-
bul’da yaşayan herkesin kafasının çok net
olması şarttır.”

Siyasileri değil bilim 
insanlarını dinleyin

“Bu şehrin tarihindeki en yüksek oy oranıyla
bize görev veren 16 milyon İstanbulluya

karşı en temel görevimiz, söz konusu proje-
nin İstanbul’un su kaynakları konusunda ya-
ratacağı büyük riski anlamaktır” diyen
İmamoğlu, “Bıkmadan usanmadan, en ufak
bir endişe hissetmeden, korkmadan çekinme-
den bu riski tekrar tekrar anlatmak zorunda-
yız. Büyük küçük demeden, her yaştan,
bütün İstanbullulara çağrıda bulunuyorum:
Kanal İstanbul’un, Marmara Denizi’ne ve
bu şehrin tatlı su kaynaklarına muhtemel et-
kilerini sorun, soruşturun, öğrenin, bilim in-
sanlarını dinleyin. Ne beni ne başka siyasileri
dinlemeyin; bilim insanlarını dinleyin. Çünkü
su olmazsa hayat olmaz. Su olmazsa üretim
olmaz. Tarım sanayi olmaz. Su olmazsa ço-
cuklarımızın geleceği kalmaz” şeklinde ko-
nuştu.

Parayla çöller yeşil olmuyor

Bilim insanlarının bu konuda çok önemli tes-
pitlerde bulunduğunu vurgulayan İma-
moğlu, “Çok tehlikeli gelişmeler hakkında,
çok ciddi uyarılarda bulunuyorlar. Bir proje,
eğer bir şehrin denizi ve su kaynakları için bu
kadar büyük bir risk oluşturuyorsa, artık ge-
risini hiç konuşmaya gerek yok zaten. Bu bile
projenin ne kadar absürt olduğunu gösterir.
Bizim Kanal İstanbul’la ilgili tavrımız siyasi
değil, hayatidir. Konu, denizlerinizin canlılığı
ve tatlı su kaynaklarınızın varlığı olduğunda,
kaybettiklerinizi hiçbir şekilde geri getiremez-
siniz. Bunlar parayla geri alınabilecek, satın
alınabilecek ve yerine yenisi konulabilecek
şeyler değildir. Parayla çözülebilseydi, dün-
yadaki çöller yemyeşil olurdu. Tabiatın düze-
nini günlük çıkarlar uğruna bozarsanız,
bunun bedelini hepimiz kuşaklar boyunca
ödemek zorunda kalırız. Tatlı su kaynaklarını
kaybeden, denizindeki yaşama kendi eliyle
son veren bir İstanbul, -düşünmek bile iste-
miyorum,- intihar ediyor demektir! Bu inti-
harı önleyecek olan, bu şehrin 16 milyon
sahibinin aklıdır. 16 milyonun sağduyusudur.
Vicdanıdır. Bu nedenle, iklim değişikliği ve su
yönetimi konusunda İstanbul’da büyük bir
farkındalık yaratmak, her ortamda anlatmak,
bilinçli bir toplum ortaya koymak, çocukların
ve gençlerin bu sürecin farkına varmalarını
sağlamak zorundayız. Bu süreci böyle anla-
mayan, yüzlerce yıldır suyla ilgili politikaların
gelişmesini sağlamaya çalışan, Bizans’tan
Osmanlı’ya ya da Cumhuriyet döneminde
katkı sunan herkesin emanetine, bugün iha-
net etmek anlamına gelir” dedi.

Suyun depremle alakası var

İstanbul için kuraklık kadar önemli bir diğer
risk konusunun deprem olduğuna dikkat
çeken İmamoğlu, “Deprem konusu deyince,
‘Kanalla ne alakası var depremin’ diyen bir
bakış açısı var. Bilim insanları çok iyi biliyor
ki, suyun da depremle alakası var. Bu şehirde
deprem, binlerce yıldır kendini tekrar eden bir
döngüdür. Depremden kaçış yoktur. O halde
bu şehirde suyu konuşuyorsak suyla beraber
her zaman depremi de birlikte konuşmak zo-
rundayız. Ders çıkartmak ve hazırlık yapmak
zorundayız. Depremlerden ardından ortaya
çıkan en temel ve en hayati ihtiyaçlardan biri
içme ve kullanma suyu temini ile kanalizas-
yon ve çevre sağlığı hizmetleri; bunlar çok
önemli konular. Acil su ihtiyacı aynı za-
manda deprem sonrası çıkacağı kesin olan
yangınların söndürülmesi için de gereklidir.
Deprem sonrasında, su ve sanitasyon hiz-
metlerinin verilememesinin salgın hastalıkla-
rın yayılması gibi ikinci bir felakete neden
olacağını hepimiz biliyoruz. Bunu unutma-
mamız gerekir. Bu nedenle deprem öncesi,
deprem esnasında ve depremden sonra ya-
pılması gerekenlerle ilgili olarak, İSKİ olarak,
İBB olarak hazırlıklı olmak zorundayız. Tec-
rübeler depremlerin su ve kanalizasyon alt-
yapısında çok sayıda ve büyük hasarlar
yarattığını da ortaya koymuştur. Pek çok ça-
lışma, büyüklüğü 7.0’yi aşan depremlerde,
İstanbul’un özellikle Avrupa yakasındaki il-
çelerinde su ve kanalizasyon şebekelerine
ciddi hasarlar verebileceği konusunda öngö-
rüler var” ifadelerini kullandı.

Bilime dayalı vizyon oluşturuyoruz

“Bu şehri yönetmek, şehrin bugün yaşa-
makta olduğu sorunlarla uğraşmaktan ibaret
olamaz” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:
“Siz bu şehrin 10 yılını, 20 yılını, 50 yılını,
hatta 100 yılını konuşmak, düşünmek ve ge-
leceğe dönük hazırlık yapmak zorundasınız.
Şehrin orta ve uzun vadeli geleceğiyle ilgili
sorumluluğumuzu mutlak yerine getireceği-
mizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz,
kendi görev tanımımızı böyle yapıyor ve gele-
ceğe böyle bakıyoruz. Bilime dayalı, günlük
çıkarlardan arınmış, ortak bir geleceğe ulaş-
mayı hedefleyen, sürdürülebilir bir vizyon
oluşturmayı amaçlıyoruz. Günlük hesaplarla
değil, bu şehrin korunması, geliştirilmesi,
doğal kaynaklarının en üst seviyede korun-
masıyla ilgili mücadeleyi de ortaya koyması-
nın altını çiziyor ve bunun takipçisi
olduğumuzu her zaman belirmek istiyoruz.
Kente özen ve insana saygı anlayışıyla, ortak
akılla hareket ediyoruz. Ortak akılla bu şehri
yönetmek arzusundayız. Bu nedenle sizlerin
ne düşündüğünüzü bilmeye, sizlerden öğ-
renmeye çok ihtiyacımız var.”

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, İklim 

Değişikliği ve Su Yönetimi
Sempozyumu'nda 

konuştu. Kanal İstanbul
konusundaki tavırlarının

siyasi değil, hayati 
oluğunu vurgulayan 
İmamoğlu, “Tabiatın 

düzenini günlük çıkarlar
uğruna bozarsanız,

bunun bedelini hepimiz
kuşaklar boyunca

ödemek zorunda kalırız.
Tatlı su kaynaklarını

kaybeden, denizindeki
yaşama kendi eliyle son

veren bir İstanbul intihar
ediyor demektir” dedi

Tavrımız sıyası 
deGıl hayaTıdır
Tavrımız sıyası 
deGıl hayaTıdır
Tavrımız sıyası 
deGıl hayaTıdır
Tavrımız sıyası 
deGıl hayaTıdır
Tavrımız sıyası 
deGıl hayaTıdır
Tavrımız sıyası 
deGıl hayaTıdır

İBB öğrenciler için
kesenin ağzını açıyor
İBB’nin “Genç Üniversiteliye Eğitim Yardımı” projesinde koşulları
taşıyan toplam 12 bin 334 öğrenci yardım almaya hak kazandı. 
Kriterleri tutmadığı için yardımdan faydalanamayan 2 bin 605 
öğrenci yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak. Kalan 15 bin kişi
için 27 Ocak – 6 Şubat tarihleri arasında yeni başvurular alınacak

istanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
seçim öncesi vaatlerinden olan

eğitim yardımı hayata geçirildi. “Genç
Üniversiteliye Eğitim Yardımı” için 108 bin
528 öğrenci başvuruda bulundu. İhtiyaç
sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre
belirlenen 12 bin 334 üniversiteli eğitim
yardımı almaya hak kazandı. Toplam 3 bin
200 TL olarak belirlenen yardımın ilk tak-
siti olan 1.200 TL, Aralık ayında ödendi.
Başvurusu olumlu olan 5 bin 254 kişi ise
başvuru koşullarını karşılayamadığı için
evrak kontrolü olumsuz sonuçlandı. So-
nuçlara beyan uyumsuzluğu, not ortala-
ması, Açık Öğretim ve Ön Lisans öğrencisi
olmak, son sınıfta olmak ve diğer kurum-
lardan burs almak gibi sebepler etkili oldu.

Not ortalaması da düşürüldü

İBB Yönetimi, 30 bin öğrenci hedefine
ulaşılması için yeni bir çalışma başlattı.
Kriterleri tuttuğu halde ön lisans ve son sı-
nıfta okuyan kişiler ile not ortalaması belir-

lenen sınırın altında kalan toplam 2 bin
605 kişinin yeniden değerlendirilmesine
karar verildi. Çalışma kapsamında, eğitim
yardımı kriterlerinde de iyileştirmeye gi-
dildi. Buna göre; 4 üzerinden 2,5, 100 üze-
rinden 60 olan not ortalaması; 4 üzerinden
2, 100 üzerinden 53 olarak revize edildi.
Başka bir kurumdan burs alamama şartı
da başvuran kişilerin dezavantajlılık du-
rumu gözetilerek kaldırıldı.

Yeni başvurular 27 Ocak'ta

Yeni şartlarla 15 bin öğrenciye daha eğitim
yardımı verilmesi için başvurular, 27 Ocak
– 6 Şubat tarihleri arasında gencuniversi-
teli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınacak. 7
– 9 Şubat arasında yapılacak değerlendir-
menin ardından 10 Şubat’ta eğitim yar-
dımı almaya hak kazanan asil öğrenci
listes belediyenin internet sitesinde yayınla-
nacak. Öğrenciler belgelerini 11 – 22
Şubat tarihleri arasında teslim edecek. 
İhtiyaç olursa 25 Şubat’ta yedek liste 
açıklanacak

Apartman görevlileri 
budama eğitimi aldı
Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu-
dama eğitimi kapsamında apartman
görevlileri, temel budama prensiplerini,
meyve ağaçlarında ve süs bitkilerinde
nasıl budama yapılması gerektiğini
öğrenme imkanı buldu

Kentin önemli bir parçasını
oluşturan apartman görevlile-
rine karşı sürdürdüğü anla-

yışla örnek teşkil eden Beylikdüzü
Belediyesi, mesleki uzmanlık adına üc-
retsiz olarak verdiği eğitimlere devam
ediyor.  İlk olarak Beylikdüzü Bizimkent
ve Basındoğa Siteleri’nin apartman gö-
revlileri ile başlayan ve haftada iki gün
verilen budama eğitimiyle apartman gö-
revlileri doğru budama tekniklerini öğ-
renme imkanı buluyor. Eğitim süresinin
tamamlanması sonucunda apartman
görevlileri her yerde geçerli olacak serti-
fikalarla budama uzmanı olarak yeşil
Beylikdüzü için doğru budama uygula-
maları yapacak. 

Mesleki uzmanlık sağlıyor 

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürü Çağrı Çebi daha yeşil bir Bey-
likdüzü için eğitimlerin önemine değine-
rek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü
olarak apartman görevlilerimizin mes-
leki uzmanlık elde etmeleri adına attığı-
mız adımlar bizler için oldukça önemli
bir noktada duruyor. Budama eğitimle-
rimizde apartman görevlilerimizin teorik
bilgileri saha uygulamalarında pekiştir-
mesini sağlıyoruz. İlk olarak iki sitede
başlayan eğitimlerin talep doğrultu-
sunda Beylikdüzü’nün diğer sitelerinde
de devam etmesini diliyoruz. Beylikdüzü
Belediyesi olarak daha yeşil bir Beylik-
düzü için yürüttüğümüz eğitimlere hız
kesmeden devam edecek ve birlikte üre-
teceğiz. “dedi.

Teorik bilgiler uygulanıyor

Kesim tekniklerinde ve form vermede
yapılan yanlışlıkları düzeltmeyi hedefle-
yen eğitimler boyunca apartman görev-
lileri ile temel budama prensipleri,
meyve ağaçları ve süs bitkilerinde bu-
dama teknikleri ve nasıl form verilmesi
gerektiğine dair bilgiler paylaşılıyor. Uy-
gulamalı eğitimler katılımcılar için
büyük avantaj sağlarken herhangi bir
fırtına veya doğal afette insan eliyle ya-
ratılmış tehlikeler veya bir hastalıktan
kaynaklı şekil bozukluklarında nasıl
kesim yapılması gerektiğini budama eği-
timleri neticesinde öğreniyor.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Belediye metruk
yapıları tek tek yıktı

Selimpaşa Sahil bölgesinde
can ve mal güvenliği
açısından tehlike yaratan met-

ruk yapılar Silivri Belediyesi ekipleri
tarafından yıkıldı. Silivri Belediyesi İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü Gecekondu
Denetim ve Uygulama Birimi ekipleri
Selimpaşa Sahil bölgesinde bulunan
metruk yapıların yıkımını gerçekleştirdi.
Sahil şeridi 7478 parselde uzun yıllardır
kullanılmayan metruk yapıların can ve
mal güvenliği açısından oluşturduğu
tehlike nedeniyle yıkıldı. Vatandaşların
sık sık şikayetlerini ifade ettiği metruk
yapıların yıkımı, ilgili kurum ve
kuruluşlar ile gerekli koordinasyonların
sağlanmasının ardından güvenlik ön-
lemleri altında tamamlandı.

Hollywood’un
dünyaca ünlü çifti
Michael Douglas

ve Catherine Zeta-Jones’un
ziyaret ettikleri sanat ve mi-
marlık tarihi bakımından
dünyanın en önde gelen yapı-
larından biri olan Ayasof-
ya'daki fotoğrafı da ortaya
çıktı. Ünlü çifti Ayasofya'da
gezdiren tarihçi ve seyahat
yazarı Saffet Emre Tonguç,
“Ayasofya’dan çok etkilendiler
ve ‘bu mabedin eşi benzeri

yok’ dediler. O kadar hayran
kaldılar ki Ayasofya program-
larını uzatarak tam 1
buçuk saat Ayasofya’yı gezdi-
ler. En kısa sürede yeniden
gelmek istiyorlar” dedi. Mic-
hael Douglas ve Catherine
Zeta-Jones, iki çocuğuyla bir-
likte 3 Ocak’tan itibaren İs-
tanbul'da bulunuyordu.
Afrika tatillerini tamamlayan
ünlü çift tatil için geldikleri İs-
tanbul'un tarihi ve turistik yer-
lerini gezdi.

Ayasofya'ya hayran kaldılarAyasofya'ya hayran kaldılarAyasofya'ya hayran kaldılarAyasofya'ya hayran kaldılarAyasofya'ya hayran kaldılarAyasofya'ya hayran kaldılarAyasofya'ya hayran kaldılar

“Bu süreçte, bizler kadar sizlerin de bilim insanları-
nın, akademisyenlerin ve basın mensuplarının da so-
rumluluğu çok büyüktür” diyen İmamoğlu, konuşmasını
şu sözlerle bitirdi: “Bu mesele, bütüncül bir meseledir. Su
meselesi ve buna dair teknikleri oluşturan unsurların her ortam
da mutlaka ve mutlaka konuşulması gerekmektedir. Susmanın ya
da susturulmuş kitlelerin bu döneme verdiği zararın büyüklüğünü
tarif edemem. Bu nedenle, bugün bu toplantıya katıldığınız için sizlere,
16 milyon hemşehrim adına yürekten teşekkür ediyorum. İstanbullu adına
bu teşekkürü de bir borç olarak görüyorum. Sizlerin ortaya koyacağınız bi-
limsel veriler, öneriler ve vizyon bizler için, her bir İstanbullu için çok değerli.
Bilgi, uzmanlık ve tecrübelerinizi bizimle paylaşmaktan lütfen hiç kimse çekinme-
sin. Biz bunu seslendirmeye, dillendirmeye, şeffaf ortamlarda herkesin bu bilgileri
edinmelerine katkı sunmakta kararlı olduğumuzu hepinize duyurmak isterim.”

Birikimleri paylaşmak gerekiyor

İmamoğlu, Kanal
İstanbul’a karşı

herkesi en iyi şekilde
bilinçlendireceklerini

ifade etti.



S anayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, yaptığı açık-
lamada, On Birinci Kalkınma

Planı ve bu çerçevede hazırlanan
2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji-
si'nde sektörel öncelik olarak belirle-
nen raylı sistemler konusunda "Milli
Yüksek Hızlı Tren" projesine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Bu konuda Türkiye Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) ile Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları İşletmesinin
(TCDD) birlikte çalıştığını anlatan

Varank, "Türkiye'de önümüzdeki 10
yılda 15 milyar avroluk raylı sistem
ihaleleri gerçekleştirilecek, bunu bir
fırsat olarak görüyoruz. Hem kendi
milli yüksek hızlı trenimizin geliştiril-
mesi hem de raylı sistem teknolojile-
rinin geliştirilmesi için bu önemli bir
fırsat penceresi." diye konuştu.

Gelecek dönük teknolojiler 

Varank, yerli imkanlarla "Milli Yük-
sek Hızlı Tren" geliştirilmesi için
dünyadaki örneklere baktıklarına
dikkati çekerek, bu alana sonradan

giren oyucuların "mükemmeliyet
merkezi" denilen enstitüler vasıta-
sıyla ülkedeki kabiliyetleri koordine
ettiklerini ve geleceğe dönük yeni tek-
nolojiler geliştirdiğini söyledi. Bu ne-
denle TCDD ve TÜBİTAK
ortaklığında "Raylı Ulaşım Teknolo-
jileri Enstitüsü"nün kurulduğunu ha-
tırlatan Varank, "Burada hem
ihtiyacımız olan teknolojileri gelişti-
receğiz hem de geleceğe dönük tek-
nolojilerle ilgili temel araştırmaları
yapacağız." ifadesini kullandı.
HABER MERKEZİ
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gi-
derlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada is-
tekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış
bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasın-
dan görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi
almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 07/01/2020

1.İhale Tarihi : 07/02/2020 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2.İhale Tarihi : 25/02/2020 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri : SENA YEDİEMİN OTOPARKI-Yalı Mah. Fevzi Çakmak Cad.

Eğitimciler Çıkmazı No:7 Maltepe/İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi     KDV         Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 126.100,00 1           %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

6. İCRA DAİRESİ
2019/601 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1112464)

Sac şekillendirme ve işleme makine-
lerinin üretiminde Bursa ve Konya’nın
öne çıktığını dile getiren Takım Tez-

gahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİaD)
Başkanı Fatih Varlık, buna neden olarak otomotiv
ve tarım makineleri fabrikalarının ağırlıkla bu böl-
gelerde bulunmasını gösterdi. Varlık, işleme mer-
kezi, torna gibi metal işleme makinelerinin
üreticilerinin ise İstanbul ve İzmir’de yoğunlaştı-
ğını belirtti. Takım tezgahları üretimde lider olan
ülkelerde var olan kümelenme modelinin Tür-
kiye’de de gerçekleştirilmesi gerektiğini savun-
duklarını belirten Varlık, bu yapının hayata
geçmesi halinde iller bazında kümelenme faaliyeti

yapılabileceğini söyledi. Varlık, “Takım tezgahları
üretiminde önde gelen almanya, Tayvan, Japonya,
İspanya, İtalya gibi ülkelerin üretim yapılanmasına
baktığımızda hem makine hem de ekipman üre-
timi için kümelenme yapılarının öne çıktığını görü-
yoruz. Türkiye sanayisi için üretimi elzem ve
stratejik olan takım tezgahlarının üretimi için Fra-
unhofer Innovation Clusters, Industrial Technology
research Institute ve Cluster for advanced manu-
facturing gibi başarılı örnekler baz alınarak üretile-
cek ekipman ve makineler bazında uzmanlaşmış
özel profesyonel kümelenme yapılandırması oluş-
turulmalıdır. Lojistik, insan kaynağı gibi kriterler de
göz önüne alınarak kümelenme modeli Kocaeli,

Bursa, İzmir, Konya illerinde oluşturulabilir” dedi.

Önemli bir yol haritası oluşturuyoruz

ancak böyle bir üretim modeliyle takım tezgahları
sektörünün 2023 yılı hedeflerine ulaşabileceğine
inandıklarını söyleyen TİaD Başkanı Varlık, “Sek-
törün çatı kuruluşu olarak yerli üretim ve milli kul-
lanımı artırma yolunda sektörün yaşadığı bütün
problemleri yakından takip ediyoruz. Çıkardığımız
doneler doğrultusunda da bir yol haritası oluşturu-
yoruz. Biz biliyoruz ki bugün; Türkiye takım tezgah-
ları alanındaki ihtiyacının ancak yüzde 15’lik
kısmını yerli makinelerle karşılıyor. hedefimiz
2023’e kadar bu oranı yüzde 25’e çıkarmak” dedi. 

Tezgah üretiminde lider kent İstanbul

EKONOMİ

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (TİAD), Türkiye’de kentler bazında açıkladığı üretim oranlarına göre; sektörde en çok
üretim İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya’da gerçekleşirken bu illeri sırasıyla; Sakarya, Ankara, Kayseri, Eskişehir ve Kocaeli takip ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, raylı ulaşım sistemlerinde başarı hikayesi
yazacaklarını belirterek, “Üretilen lokomotiflerle bu alanda yurt dışına
bağımlılık ortadan kaldırıldı, şimdi sıra yerli ve milli yüksek hızlı trende” dedi

MIllI otoMoBIl taMaM
sIrada MIllI tren var

VaranK, iki kurumun ürettiği ürünlerle Türki-
ye'nin yurt dışına lokomotif bağımlılığını orta-
dan kaldırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"şimdi sıra yüksek hızlı trende. Bu konuda özel
sektör firmalarını da işin içine dahil ederek
Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı koordinasyo-
nunda başarı hikayesini yazacağımıza inanıyo-

ruz. Bugün Türk firmaları avrupa'ya tramvay ve
hafif metro ihraç edebiliyor, metro ihalelerine
ürün satabiliyorlar. Bunların hepsini bir araya
getirerek raylı ulaşım sistemlerinde inşallah bir
başarı hikayesini yazacağız." Bakan Varank,
2023’te milli yüksek hızlı trenin ilk prototipinin
raylarda olmasının hedeflendiğini söyledi.

Dışa
bağımlılık

bitecek

Patates soğan
yok satıyor
İhracatı ön izne bağlanan patates ve kuru soğanda üretim son 5 yılın en yüksek
rakamına ulaşırken, ihracat ve ithalatta da bir önceki yıla göre artış oldu

Resmi Gazete'nin dünkü
sayısında yayımlanan teb-
liğle ihracatı ön izne bağ-

lanan patates ve soğanda, geçen yıl
üretimin yanı sıra ihracat ve ithalatta
da artış gerçekleştiç Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) verilerinden derle-
nen bilgiye göre, ülkede patates ve
kuru soğan üretimi son 5 yılın en yük-
sek rakamına ulaştı. Kuru soğan üre-
timi 2015-2019 döneminde toplam 23
milyon 839 bin 824 ton oldu. Ürünün
en çok yetiştirildiği yerler Ankara,
Amasya, Çorum, Adana ve Tokat ola-
rak sıralandı. Kuru soğanda son 5
yılda 34 milyon 278 bin 848 dolarlık
ithalat yapılırken, bunun 34 milyon 98
bin 440 dolarlık kısmı geçen senenin
11 ayında gerçekleştirildi. Mevsimsel
etkilerle soğan fiyatlarında yaşanan
yükseliş, ithalatla frenlenmişti. Geçen
yıl en çok ithalatın yapıldığı ülke ise 22
milyon 349 bin 256 dolarla Mısır
oldu. 5 yıllık dönemde ihracattaki artış
da dikkati çekti. 2015-2019 döne-
minde 111 milyon 767 bin 376 dolar-
lık kuru soğan ihracatı yapıldı. Geçen
yıl 11 ayda yapılan dış satış 31 milyon
597 bin 178 doları buldu. Ocak-
Kasım 2019 döneminde en çok ihra-
cat 5 milyon 337 bin 310 dolarla
Birleşik Arap Emirlikleri'ne
gerçekleştirildi.

Patates üretimi arttı

Patates üretiminde de geçen yıl son 5
yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.
Ocak-Kasım 2019 döneminde toplam
2 milyon 200 bin ton patates üretildi.
Patatesin en çok üretiminin yapıldığı
yer Niğde olurken, bu ili Konya, Af-
yonkarahisar, Kayseri ve İzmir takip

etti. Son 5 yılda 38 milyon 565 bin 510
dolarlık patates ithalatı yapıldı. Bunun
31 milyon 994 bin 53 dolarlık kısmı
geçen yılın 11 ayında gerçekleştirildi.
En çok ithalatın yapıldığı ülke ise 29
milyon 570 bin 22 dolarla Mısır oldu.
Böylece Resmi Gazete'nin dünkü sayı-
sında yayımlanan tebliğle ihracatı ön
izne bağlı mallar listesine eklenen kuru
soğan ve patateste geçen yılın 11
ayında toplam 66,1 milyar dolarlık it-
halat ve 55,9 milyon dolarlık ihracat
gerçekleşmiş oldu.

"Üretimde istikrar" hassasiyeti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Başkanı Şemsi Bayraktar, kuru soğan
ve patates üretiminde meydana gelen
dalgalanma ve pazarlama sorunları-
nın üreticiden tüketiciye tüm tarafları
etkilediğini söyledi. Bayraktar,
patates ve kuru soğan üreti-
minde geçen yıl bir ön-
ceki yıla göre artış
gerçekleştiğine
işaret ede-
rek,

Irak'ın uyguladığı yüksek vergilerin pa-
tates ihracatını olumsuz etkilediğini
bildirdi.
Üreticinin yaşadığı sorunların kalıcı
çözümünün üretimde istikrarın sağ-
lanmasıyla mümkün olacağını vurgu-
layan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Üretim planlaması yapılmalı, ihracat
imkanları artırılmalı, üreticilerimizin
üzerindeki girdi yükü hafifletilmelidir.
Bu yıl patateste üretiminin fazla ol-
ması nedeniyle tüketimin artırılmasına
yönelik bulunduğumuz girişimlere
olumlu yanıt alıyoruz. Milli Savunma
Bakanlığı talebimize olumlu geri
dönüş yaparak, kuvvet komutanlıkla-
rına yemek listelerinde patates tüketi-
minin artırılması yönünde teşvik edici
talimat verdi." 

SATIŞLAR

PATLADI

Örnek No: 25*

34ZZ4805 Plakalı , 2005 Model ,
PORSCHE Marka , CAYENNE TURBO
Tipli , WP1ZZZ9PZ5LA82056 Şasi No'lu ,
Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik ,
Rengi Siyah , Aracın kontak anahtarı mev-
cut olmaması ve kapıların kilitli olması nede-
niyle güncel kilometre, iç ve mekanik
aksamları görülememiş, motoru çalıştırıla-
mamıştır. Ön tampon parçasında çizik, sol
far yıkama kapağı mevcut değil, lastikleri
%50 oranında hususi araç.

Bilinmeyen 
numara servisleri
köşeyİ döndü
Telefonda rehberlik hizmetleri veren
işletmecilerin geliri, bu hizmetlerin
ivme kazandığı 2010 yılından bu
yana 587 milyon lirayı geçti

Gelişen teknolojiyle klasik
telefon rehberlerinin yerini
alan rehberlik hizmetleri,

2010 yılı başında birden fazla şirketin
sektöre girmesi ve reklam kampanyala-
rıyla ivme kazandı. Halk arasında "bilin-
meyen numaralar" olarak adlandırılan
ve telefon işletmecilerinin numara veri
tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin
kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hiz-
met, 118'li numaralarla başladı.
Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen
dönemlerde nöbetçi eczane, ulaşım tari-
feleri, vergi borcu sorgulama gibi hiz-
metler de dahil oldu.

Milyonlarca lira kazandılar

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu-
nun (BTK) verilerinden derlediği bilgi-
lere göre, 2010 yılından bugüne kadar
geçen süreçte söz konusu hizmeti veren
işletmecilerin toplam geliri 587 milyon
lirayı geçti. Bu dönemde rehberlik hiz-
meti almak için işletmecilere yapılan
toplam çağrı sayısı ise 299 milyona yak-
laştı. Rehberlik hizmeti sunmak üzere
yetkilendirilen 10 aktif işletmecinin,
geçen yılın üçüncü çeyreğinde çağrı sa-
yısı 1 milyon 655 bin 46, çağrı süresi 2
milyon 558 bin 700 dakika olarak ger-
çekleşti. Bu çeyrekte 2 milyon 873 bin
222 isimle sorgulama, 5 milyon 210 bin
731 numarayla sorgulama yapıldı. Reh-
berlik hizmeti sunan işletmecilerin üç
aylık gelirleri ise yaklaşık 8,4 milyon lira
oldu.

Ayda 7 bin lira maaşla hazır iş!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
(KSÜ) Teknik Bilimler meslek Yüksekokulu El Sa-
natları Bölümü kuyumculuk ve takı tasarım progra-

mını bitiren öğrenciler, mezun olduktan sonra işsizlik sorunu
yaşamıyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı hacı
mustafa Öz, yüzlerce kuyumcu atölyesinin bulunduğu Kahra-
manmaraş'ın İstanbul'dan sonra en büyük altın üretimi yapan
şehir olduğunu belirterek, bu bölümden mezun olan öğrencile-
rin yeteneklerine göre 7 bin lira maaşla işe başlayabildiklerini
söyledi. Kuyumculuk sektörüne nitelikli elemanlar kazandırmak;
kolye, küpe, yüzük gibi altın takıların tasarımdan prototipine

kadar kentte üretilmesini sağlamak adına KSÜ, Kahramanma-
raş Kuyumcular Odası ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi
Odası (KmTSO), hazırladıkları 'Kahramanmaraş Tasarım ve 3D
modelleme merkezi' projesi ile Doğu akdeniz Kalkınma ajan-
sı'na (DOĞaKa) başvurdu. DOĞaKa tarafından projenin onay-
lanmasıyla 1 milyon 700 bin liralık hibe ile KSÜ'nün Karacasu
Kampüsü'ndeki Teknik Bilimler meslek Yüksekokulu'na 1300
metrekare kapalı alana sahip 2 katlı bir bina yapılıp 3D yazıcı,
lazer kesim, lazer kaynak makineleri alınarak Kahramanmaraş
Tasarım ve 3D modelleme merkezi kuruldu.hem tasarla hem
sat Kuyumculuk sektöründe ihtiyaç duyulan unsurlardan biri.

Varank,
Türkiye’nin
teknolojide
önemli
hamlelerde
bulunacağını
ifade etti.



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin, Rus doğal gazını

Karadeniz üzerinden taşıyacak olan TürkA-
kım doğal gaz hattının açılışını gerçekleştirdi.
Türkiye'nin doğal gaz tedariğini güvence al-
tına alacak olan proje ile Avrupa'ya da gaz
iletimi gerçekleşmeye başladı.

Tarihi bir proje 

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, "2020 senesinin ülkelerimiz,
halklarımız ve tüm dünya için esenlikler ge-
tirmesini diliyorum. Tüm dostlarımızın yeni
yılını gönülden tebrik ediyorum. Türkiye ile
Rusya Federasyonu arasındaki işbirliğinin
son nişanesi olan TürkAkım’ın açılışı müna-
sebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tür-
kAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük
emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz
bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Pro-
jede deniz bölümünün tamamlanması neti-
cesinde değerli dostum Putin ile geçen yıl
tören düzenlemiştik. Bir sene içerisinde he-
deflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamla-
dık ve şimdi de açılışını yapıyoruz" dedi. 

Aracı ülke olmayacak

Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük do-
ğalgazın 15,75 milyar metreküpünün aracı
hiçbir ülke olmadan doğrudan Türkiye'ye
ulaşacağını belirten Erdoğan, "Böylece 15
milyon hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacını da
karşılamış olacağız. TürkAkım projesinin ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Projenin
hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı olan
herkese şükranlarımı sunuyorum.
Türkiye olarak yatırımlarımızla kendimizle
birlikte bölgemiz için de önemli bir arz kap-
asitesi ve ticaret merkezi oluşturacak altya-

pıya kavuştuk. Bundan bir ay önce TANAP’ı
aziz kardeşim Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Aliyev ile resmen hizmete açtık. TANAP ile
16 milyar metreküplük Azerbaycan doğalga-
zını Türkiye ve Avrupa’nın istifadesine sun-
duk. İlerleyen yıllarda TANAP’ın taşıma
kapasitesini 31 milyar metreküpe çıkartmayı
planlıyoruz. Hedefimiz ülkemizi küresel
enerji merkezlerinden biri haline getirmektir.
Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim pe-
şinde değiliz asla da olmadık" açıklamasını
yaptı. 

Gerilim peşinde olmadık

Doğu Akdeniz’de süren hidrokarbon arama
faaliyetlerinin amacını da açıklayan Erdo-
ğan, "Amacımız ülkemizin ve KKTC’nin
menfaatlerini korumaktır. Her fırsatta tekrar-

ladığımız gibi Doğu Akdeniz’de ülkemizin
dışlandığı hiçbir projenin diplomatik açıdan
hayata geçme şansı yoktur. Akdeniz’deki en
uzun kıyı şeridine sahip Türkiye’nin bu böl-
gedeki her projede söz söyleme hakkı elbette
olacaktır. 400 milyar metreküp doğal gaz te-
dariki sağladık. Ülkemizin çıkarlarına dayalı,
kazan kazanın en güzel örneğidir. Her türlü
sınamayı ülkemiz başarıyla atlatmıştır. Bu
örnek işbirliği bu işbirliğinin zemini üzerinde
yeni projelere yeni başarılara imza atmaya
devam ediyoruz. Rus gazına Avrupa ülkeleri-
nin yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz.  Ener-
jinin İpek Yolu olarak görünen TANAP'ı
Türkiye ve Avrupa'nın istifadesine sunduk.
Yeni arz kaynaklarının ortaya çıkarılması için
hidrokarbon arama çalışmalarını yürütüyo-
ruz. Hedefimiz ülkemizi küresel enerji mer-

kezlerinden biri haline getirmektir. Türkiye
olarak gerilim peşinde değiliz, asla da olma-
dık" ifadelerini kullandı. 

Turizmde rekor kırıyoruz

Türkiye ve Rusya arasındaki münasebetlerin
500 yıllık bir geçmişi olduğunu dile getiren
Erdoğan, "İstiklal harbinde Rus dostlarımız-
dan gördüğümüz desteği unutmak mümkün
değildir. Soğuk savaş döneminde komşuluk
hukukunun bozulmasına müsade etmemiş-
lerdir. Sayın Putin'in güçlü iradesiyle ilişkile-
rimizde çok farklı ivme yakaladık. 300-400
milyon dolar seviyesindeki ticaret hacmi-
mizde 100 milyar dolarlık hedefi konuşuyo-
ruz. Özellikle son 3 yılda ikili ticaretimizde
düzenli artış yaşıyoruz. Turizmde rekor kırı-
yoruz. 75 milyar dolarlık müteahhitlik işler
yaptık. Karşılıklı yatırımlarımız 10 milyar do-
ları aştı. Karşılıklı yatırımlarımız 10’ar milyar
doları aştı. Akkuyu’da da ciddi bir aşamaya
geldik. İnşallah bu projeyi de planladığımız
takvime uygun bir şekilde tamamlayacağız.
TürkAkım projesi ise yeni dönemin sembol
eserlerinden biri olacak. Sahip olduğumuz
potansiyeli harekete geçirdiğimizde ortaya çı-
kacak katma değerden tüm bölgenin istifade
edeceğine inanıyoruz. Tıpkı bir Rus atas-
özünde ifade edildiği gibi 'Akıllı yol arkadaşı
yolun yarısı demektir.'" dedi.  

Sancılı günler yaşıyoruz

"Bölgesel hadiseler bakımından oldukça san-
cılı günler yaşıyoruz. Müttefikimiz ABD ile
komşumuz İran arasında bir süredir devam
eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir nok-
taya ulaştı" diyen Erdoğan, "Türkiye olarak
ne Irak’ın ne Suriye’nin ne Lübnan’ın ne
deniz yoluyla enerji ticaretinin yüzde
30’undan fazlasının yapıldığı körfez bölgesi-
nin vesayet sahnesi haline gelmesini istemi-
yoruz. Komşumuz Irak, zaten sıkıntılı olan
istikrarını tamamen kaybetme tehlikesiyle
karşı karşıyadır. Irak Türkmenlerinin sela-
meti de bizim için önemlidir. Arabı, Türkü,
Kürdüyle Irak halkının tamamı bizim öz be
öz kardeşimizdir. Türkiye olarak bu konu-
daki hassasiyetimizi açıkça ortaya koyduk.
Kargaşa ve çatışmalarla anılan Irak’ın yeni-
den huzura kavuşması için büyük çaba har-
cadık. DEAŞ ve PKK terörü mücadelesinde
Irak’a her alanda destek verdik. Savaş tam-
tamlarının çaldığı bu kritik süreçte de diplo-
masinin tüm kanallarını kullanarak
tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Son bir
haftada çok sayıda liderle telefon görüşmesi
gerçekleştirdik. Dışişleri bakanımız da yoğun

bir diplomasi trafiği yürütüyor. Amacımız
gerilimi düşürerek yeniden aklı selimi hakim
kılmaktır. Bölgemiz son 20 yıldır devam eden
çatışmalar nedeniyle zaten bitap düştü. Ve-
kalet savaşlarının bedelini maalesef Irak’tan
Suriye’ye kadar milyonlarca masum kardeşi-
miz ödedi" ifadelerini kullandı. 

Diplomasi trafiği sürecek

Erdoğan sözlerini, "Tüm taraflarla konuşabi-
len bir ülke olarak diplomasi trafiğimizi çok
yönlü bir şekilde devam ettireceğiz. Elimiz-
deki tüm imkanları seferber ederek bölgemi-
zin kan ve göz yaşına boğulmasına izin
vermeyeceğiz. Bu süreçte Rusya Federas-
yonu ve değerli dostum sayın Putin ile de sü-
rekli diyalog ve istişare halinde olacağız. Rus
dostlarımızın da katkısıyla inşallah bu sıkın-
tılı süreci suhuletle atlatacağımıza inanıyo-
rum. Bir kez daha TürkAkım projesinin
ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile
olmasını diliyorum. Bu projenin mimari ola-
rak gördüğüm sayın Putin’e ve heyetine te-
şekkür ediyorum" şeklinde tamamladı. 
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ABD SUÇ İŞLEMİŞTİR
Saadet Partisi
Genel Başkanı

Temel Karamolla-
oğlu, ABD'nin Sü-

leymani'ye yönelik
suikastının suç 

olduğuna dikkat 
çekerek, "Çünkü,

Trump'ın mutlaka
parlamentodan

onay alması 
gerekiyordu ama

almadı" dedi

Karamollaoğlu, düzenle-
diği basın toplantısında
gündeme ilişkin değerlen-

dirmelerde bulundu. Karamollaoğlu,
ABD Başkanı Trump'un, İranlı gene-
ral Süleymani suikastı için parlamen-
todan onay almadığına, bundan
dolayı da ABD'nin kendi içerisinde
kargaşa olduğuna dikkat çekti.
ABD'nin sağduyulu davranması du-
rumunda bu olayın Başkan Trump'ın
görevden alınmasına neden olabile-
ceğini kaydeden Karamollaoğlu,
"Zayıf bir ihtimaldir; ama Trump
zaten kontrol edilemeyen bir insan.
Bugüne kadar yaptığı yanlışlardan

dolayı ABD Temsilciler Meclisi tara-
fından suçlu olduğuna ilişkin bir
karar alındı. Şimdi sıra Senatoya
geldi. Fakat ABD Senatosu'nda ço-
ğunluk Cumhuriyetçilerde olduğu
için bu kararın geçme ihtimali pek
gözükmüyor. Ama gelinen noktada,
ABD eğer dünyada itibarını korumak
diye bir derdi varsa böyle bir yola
gitme ihtimali de vardır" diye ko-
nuştu.

Meclis'ten geçeceği belliydi

Karamollaoğlu, dünyanın birçok ye-
rinde atılan yanlış adımlar nedeniyle
kaos ve çatışma ortamının hazırlan-

dığını ifade ederek, "Biz Saadet Par-
tisi olarak geç de kalınsa Libya ile
deniz yetki alanlarının sınırlandırıl-
ması anlaşmasını önemli bulduğu-
muzu ve desteklediğimizi ifade
etmiştik. Asker gönderme konusuna
gelince de bu konuda çekinceleri-
mizi kamuoyu ile paylaşmış esas
olanın bu endişe ve çekişmelerin
dikkate alınarak bundan sonraki po-
litikaların yürütülmesi gerektiğine
vurgu yapmıştık. Bu tezkerenin mec-
listen geçeceği belliydi ve geçti.
Şimdi esas operasyon kademele-
rinde hangi adımların atılacağını
bekliyoruz" ifadelerini kullandı. DHA

KAN VE GOZYASINA
IZIN VERMEYECEGIZ
KAN VE GOZYASINA
IZIN VERMEYECEGIZ
KAN VE GOZYASINA
IZIN VERMEYECEGIZ
KAN VE GOZYASINA
IZIN VERMEYECEGIZ
KAN VE GOZYASINA
IZIN VERMEYECEGIZ
KAN VE GOZYASINA
IZIN VERMEYECEGIZ

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile Rusya 

Devlet Başkanı Putin
tarihi proje TürkAkım'da 
vanaları İstanbul'da açtı.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan bölgesel olarak

sancılı dönemden 
geçildiğini belirtirken

"Bölgemizin kan ve göz
yaşına boğulmasına 
izin vermeyeceğiz" 

açıklamasında bulundu

İŞBİRLİĞİ ADIM ADIM GELİŞİYOR
Açılışta konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, "Yeni gaz sevkiyat güzergahı olan TürkAkım’ın
açılışına katılanlar, sadece Rusya ve Türkiye için değil
Avrupa ülkeleri için önemli bir gelişmeye tanık olu-
yorlar. Bu ortak projenin gerçekleştirilmesi, Karade-
niz’in dibinde gaz boru hattının döşenmesiyle
işbirliği adım adım gelişiyor" dedi. Sadece geçen sene
Türk ortaklarının 24 milyar metreküp gaz aldıklarını
hatırlatan Putin, "Şimdi ise yeni bir güzergahtan Tür-
kAkım’dan gelecek. Bu özel ve benzeri olmayan gaz
ulaştırma sistemi. Denizin dibinden iki paralel hat
döşendi. Her biri 16 milyar metreküplük kapasiteye
sahip. Derinliği iki kilometreyi aşıyor, bu gerçekten
hiç de kolay olmayan bir çalışma" diye konuştu. 

Yeni başarılara imza atacağız

İlk hattan gelecek olan doğalgazın Batı Sibirya
yataklarından geldiğini ifade eden Putin,
"İkinci hattan gelecek olan doğalgaz Türkiye
üzerinden Balkanlara, Bulgaristan’a ve Yuna-
nistan’a sevk edilecek. Rus doğalgazının Avru-
pa’ya sevk edilmesi sadece Türkiye için değil
birçok güney Avrupa ülkesinin ekonomisine
olumlu etki edecek. Avrupa gaz piyasasının gü-
vencesini sağlayacak. TürkAkım’ın inşaatında
öncü teknolojiler uygulandı. Bu da gaz boru hat-
tının güvenilir bir şekilde işletileceğine ve çevre
dostu olmasına yardımcı olacak. Boruların dö-
şenme hızında bir rekor kırdık, günde 6 kilometre
boru döşendi.  Hayırlı olacak ve son olarak şunu
ifade etmek istiyorum. Hiç de kolay olmayan zor
bir dünyada yaşıyoruz.  Eminim Türkiye ve

Rusya gelecekte birçok projeyi hayata geçirecektir.
Hep beraber en iddialı projeleri gerçekleştirebileceğiz.
Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye ve Rusya bam-
başka örnekler sunuyorlar. Örneğin devletlerimiz,
halklarımız; Avrupa ve dünya halklarının hayrına ça-
lışmalar yürütmekteyiz. Gelecekte yeni başarılara

imza atacağız" açıklama-
sında bulundu. 

TürkAkım
stratejik bir
projedir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez ise "Geçen yıl İstanbul'da Tür-
kAkım'ın deniz bölümünün tamamlan-
ması için düzenlenen törende bir
aradaydık. İki ülke her türlü engelle-
meye rağmen, karşılıklı güven ve kararlı-
lığın önünde hiçbir gücün
duramayacağını göstermiş oldu.
Bugün TürkAkım'da nihayete ulaşma-
nın gururunu hep birlikte yaşıyoruz.
TürkAkım stratejik bir proje. Karade-
niz'in derinliklerine atılmış tarihi bir im-
zadır. TürkAkım gelişmenin, ilerlemenin
ve üretimin olmazsa olmazı enerjinin
vizyon projelerinden birisidir. Alım ter-
minalleri, kıyı geçişi, deniz kısmı, 70
km'lik birinci kara bölümü ve 140 km'lik
ikinci kara bölümü planlanandan daha
önce tamamlanarak gaz akışına hazır
hale geldi. Kara inşaatında kullanılan
malzemelerin yüzde 98'i yurt içinden
elde edildi" ifadelerini kullandı. 

Rusya'dan çıkan doğalgaz hattı Anapa'dan Karadeniz'e iniyor. Türkiye'ye ise Kıyıköy'den giriş yapan hat Avrupa'ya gaz akışı sağlayacak. TürkAkım ile Türkiye'nin enerjide
merkez ülke konumu güçlenecek. Deniz kesimi 935 kilometre uzunluğunda ve 2 boru hattından oluşuyor. TürkAkım'ın toplam kapasitesi ise 31.5 milyar metreküp olacak.

DENİZ HATTI 935 KM

Temel
Karamollaoğlu



KIRTASİYE VE BİLGİSAYAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ÇATALCA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

128 Kalem Kırtasiye ve Bilgisayar Sarf Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/8386
1-İdarenin
a) Adresi :KALEİÇİ VEZİRFERHATPAŞA CD 46 ÇATALCA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :02127872063 -
c) Elektronik Posta Adresi :engindurak1@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :128 Kalem Kırtasiye ve Bilgisayar Sarf Malzemesi alımı

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

b) Teslim yeri :Çatalca Belediyesi Sorumluluk Sahası
c) Teslim tarihi :Sözleşmeye müteakip (izleyen) 3 gün içerisinde işe başlanacak 

olup işin süresi 9(dokuz) aydır. Çatalca Belediyesi sorumluluk 
sahasında uygun gördüğü yere yüklenici tarafından teslim 
edilecektir. Sipariş yükleniciye elden/posta/email/faks ulaştıktan 
sonra 24 saat içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Çatalca Belediyesi Meclis Salonu
b) Tarihi ve saati :24.01.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler 1, 2, 3, 8, 10, 12, 15, 16, 51, 59, 60, 62, 63, 67, 76, 80, 82, 92, 105, 107, 122, ve 128 nolu maddeler-
deki ürünlere ayrı ayrı en az 1'er adet numune vereceklerdir.
Ayrıca numulerin üzerinde firma adı, hangi kaleme ait olduğu(kalem numarası) yazılmalıdır.
Numuneler kutu içerisinde teslim edilecek ve ihale sıra numarasına göre sıralanacaktır.
Malzeme, orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
Numune şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca
ücret ödenmeyecektir.
Değerlendirme neticesinde teslim edilen numune üzerinden karar verilememesi halinde ihale komisyo-
nunca tekrar numune istenebilecektir.
İhale saatinden önce teslim edilen numune teslim tutanakları ihale teklif zarfı kapsamında sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu-
dur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çatalca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma ve
İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gön-
derilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1112429)

İ stanbul'un dar gelirli semtle-
rinde içinde 1000 lira bulunan
zarflar dağıtan ve 'Robin

Hood' olarak adlandırılan hayırse-
ver bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı.
Kitap dostu olarak bilinen ve ço-
cuklara sürekli kitap hediye eden
Bakkal Kamber Bozan'a 15 bin
adet kitap hediye etti. Kitapların
bir kısmı bakkalda okurlarını bek-
lerken, bir kısmı ile bakkal Kamber
Bozan'ın adına kütüphane açıla-
cak. Bakkal Kamber Bozan, “Ben
akşam bakkalda oturuyordum.
Akşam saat 23.00 kadar açığız saat
21.30 civarında kapı çalındı. 3 genç
arabayla geldiler selam vererek
içeri girdiler. Koliler ile elinde kitap
getirdiler ben de sordum. Bu kitap-
lar nereden geliyor diye onlar da
bu kitapları Robin hood gönder-
miş dedi, çok güzel dedim. 15 bin
kitap, ben de yerim olmadığı için
benim adıma köylere gönderseniz
olmaz mı? Onlarda olur dediler.
Senin adına köylere göndeririz de-
diler. Bir kısmını bakkala aldım bir
kısmını benim adıma köylere gön-
derecekler. Ben de dedim keşke
bütün ülkede Robin Hood'lar ço-
ğalsa da bütün esnaflarımıza, in-
sanlarımıza yardımcı olsalar. Ben
insanlarımıza imkan verilmesini is-
tiyorum. Kendimden yola çıkarak
ben okuyamadım. Ben isterim ki
bütün esnaflarımız dükkanlarının
önüne stant koysalar çocukları-

mıza yardımcı olsalar, biz burada
çocuklarımıza kitapları ücretsiz ve-
riyoruz daha sonra bana gelip öze-
tini anlattıklarında onlara
çikolatalar hediye ediyorum. Ama-
cımız onların öz güvenlerinin ye-
rine gelmesi, sadece kitap versem
olmaz çocuklarımızı ödüllendi-
rince daha hevesli olurlar” dedi.

Minnet borcumuz var

Robin Hood gibi duyarlı insanlara
minnet borçlu olduğunu kaydeden
Bozan, “Kitapların hangi okullara
gideceklerini tespit edecekler. Ki-
tapları hangi köylere gönderdikle-
rini bana haber verecekler. Ben

böyle bir çalışmadan çok mutlu-
yum. İnsanların duyarlı olduğu
için kayıtsız kalmadıkları için in-
sanların ilgilendiği için çok mutlu
oldum, çok sevindim. Hayatta in-
sanın bir amacı vardır. Benim
amacım da gençlerimizin mutlu
olmasıdır. Benim adıma kütüp-
hane açılmış ben kitap göndermi-
şim tabi ki sevirim, çok mutlu
olurum. Keşke yapsalar ben de
takip ederim ben de gidip görmek
isterim. Bakkal olarak sürekli çalı-
şıyorum bir yere gidemiyorum. Bu
emeğin karşılığını vermek için
bende giderim, çocuklarımız bizim
geleceğimiz “ diye konuştu. DHA

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde, zarf içerisinde
para dağıtan gizemli hayırsever, Üsküdar'da ortaya çıktı. Mahalle bakkallarına
veresiye borcu bulunan kişilerin hesaplarını kapatan hayırsever, bu kez 
Üsküdar'da kitap dostu bakkal Kamber Bozan'a 15 bin adet kitap hediye etti

ROBIN HOOD
SEN NEYMISSIN BESEN NEYMISSIN BESEN NEYMISSIN BESEN NEYMISSIN BESEN NEYMISSIN BESEN NEYMISSIN BE ŞİMDİ DE

KİTAP
BAĞIŞLADI

Yine zarf dağıttı
Kimliğinin bilinmesine izin
vermeyen hayırsever bu-
güne kadar çalışanları ara-
cılığıyla, Beyoğlu Hasköy
Mahallesi, Başakşehir Şa-
hintepesi Mahallesi, Tuzla
Mimar Sinan Mahallesi,
Ataşehir Yeni Sahra Mahal-
lesi ve Üsküdar Kuleli'de,
veresiye defterlerindeki
borçlarını sildirip,ihtiyaç sa-
hiplerine içinde bin TL bulu-
nan zarfları dağıttı.

Sultangazi Mevlana'yı
hiçbir zaman unutmaz
Sultangazi Belediyesi, Hz. Mevlana’nın vuslata erişinin 746. yıl dönümünde Şeb-i Arus etkinliği
düzenledi. Mevlana'yı anlatan ‘Aşkın Gözyaşları’ adlı tiyatro oyunu izleyiciden tam not aldı. 
Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sultangazi Mevlana'yı hiçbir zaman unutmaz” dedi

MevlAnA ölümü 'Yara-
tana Kavuşma' olarak
görmüş ve o günü de

düğün gecesi saymıştır. Ölümün
aslen bir cismin ortadan kalkması
değil, Allah'a doğru uçması anla-
mına geldiğini düşünen Hz. Mev-
lana, Şeb-i Arus'a 'Düğün Gecesi'
anlamını yüklemiştir. 17 Aralık ta-
rihine denk gelen haftalarda yapı-
lan Vuslat Yıl Dönümü
Uluslararası Anma Törenleri halk
arasında "Şeb-i Arus" olarak anıl-
maktadır. Sultangazi Belediyesi,
Mevlana Celalettin-i Rumi'nin
vuslata erişinin 746. yıl dönü-
münde Sinan Yağmur'un unutul-
maz eseri 'Aşkın Gözyaşları Hz.
Mevlana' adlı tiyatro gösterisini iz-
leyici ile buluşturdu. Etkinliğe Sul-
tangazi Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba
Dursun,  AK Parti İl Yönetim Ku-
rulu Üyesi Av. Gülcan Ertekin, AK
Parti ilçe Başkanı Süleyman Yiği-
toğlu ile eşi Gülsüm Yiğitoğlu ve

çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyük beğeni topladı

Yazar Sinan Yağmur tarafından ka-
leme alınan, Şems-i Tebrizi ile
Mevlana'yı anlatan “Aşkın Gözyaş-
ları” tiyatro oyunu izleyicinin beğe-
nisine sunuldu. Vatandaşların
yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunu,
katılımcılardan büyük beğeni top-
ladı. Mevlana'nın düşüncelerini an-

lamanın büyük önem taşıdığını be-
lirten Belediye Başkanı Av. Abdur-
rahman Dursun, “Bugün vuslatın
746. yılı vesilesiyle Mevlana’yla
Şems-i Tebrizi’nin aşkını sanatçıla-
rımız tiyatro olarak
sergilediler. Sultangazimizin güzide
insanları da çok güzel ilgi gösterdi-
ler. Mevlana’nın ne dediği, ne
demek istediği, onu anlayabilmek
son derece önemlidir" diye konuştu.

AtAşehirBelediyesi
Ataşehir’in tüm mahal-
lelerinde atıkların kayna-

ğında ayrı toplanmasını sağlamak
amacıyla yeni bir proje hazırladı.
Proje, 15 Ocak – 15 Eylül tarihleri
arasında Ataşehir’in 17 mahalle-
sinde muhtarların, lisanslı firmala-
rın ve yetkilendirilmiş kuruluşların
desteğiyle düzenlenecek.  “Muh-
tarlar Arası Sıfır Atık Projesi” Ata-
şehir’de düzenlenen kahvaltılı
basın toplantısıyla tanıtıldı.
Toplantıya Ataşehir Belediyesi
Birim Müdürleri, Ataşehirli Muh-
tarlar ile projenin hayata geçirilme-

sine katkı sunan yetkilendirilmiş
kuruluş ve lisanslı firmanın yetkili-
leri katıldı. Ataşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürü Ayten Kartal projenin tanıtım
toplantısında şunları söyledi:
“Sürdürülebilirlik anlayışı ile ha-
yata geçirdiğimiz projelere “Ataşe-
hir’in Muhtarları Sıfırlıyor Atıkları”
sloganıyla bir yenisi daha eklenmiş
olup, söz konusu proje kapsa-
mında ilçemizde yer alan 17 ma-
halle muhtarlığında atık toplama
noktaları oluşturularak mahalle
sakinlerinin geri dönüşebilen atık-
ları kaynağında ayrı toplanarak

geri dönüşümü sağlayacağız. Tür-
kiye’de ilk defa bir belediye, yetki-
lendirilmiş 4 kuruluş ve 1 lisanslı
firma bu proje için bir araya geldi.
Projede amacımız muhtarlarımızı
yarıştırmak değil, amacımız atık
toplama bilincinin yerleştirilmesini
sağlamak. Bütün Ataşehirliler ola-
rak önceliğimiz budur.”

Ataşehir dönüşüm
için adım atıyor
Ataşehir dönüşüm
için adım atıyor
Ataşehir dönüşüm
için adım atıyor
Ataşehir dönüşüm
için adım atıyor
Ataşehir dönüşüm
için adım atıyor
Ataşehir dönüşüm
için adım atıyor

Üsküdar’da ortaya çıkan Robin Hood önce mahalle bakkalına uğrayarak, vatandaşların veresiye defterindeki
borçları sildi ardından da mahallenin kırtasiyecisine uğrayarak 15 bin adet kitap bağışında bulundu.



İ stanbul'da evsiz sokakta yaşa-
yan insanlarla ilgili hazırlanan
bir rapora göre 6 bin ile 8 bin

arasında kişi bulunuyor. Bir siyasi
partinin geçtiğimiz aralık ayı sonra-
larına doğru hazırladığı bu raporda
metro, metrobüs duraklarında ve
metruk binalarda yaşayan evsizlerin
en fazla olduğu 6 ilçe ise sırasıyla
Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar,
Beşiktaş ve Şişli oldu.

Bakımevini istemiyorlar

İstanbul Valiliği, soğuk hava ve
olumsuz hava koşullarında sokakta
yaşayan kimsesizlerin bakımı ve ko-
runmasıyla ilgili ek önlemler alındı-
ğını bildirdi, ancak sokakta yaşayan
insanlar bakım evlerini tercih etmi-
yor. Bakım evlerinde kalmanın, so-
kakta yaşamaktan daha zor
olduğunu belirten “İstanbul’un Ev-

sizleri” bakım evlerindeki hastalık
korkusu yüzünden sokaklarda yaşa-
mayı tercih ettiğini söylüyor. İstan-
bul’un sokaklarında bir karton
üzerine sığınmış, parktaki bir bankta
gecesini geçiren sıcak bir eve hasret
Muhammed Arif, Mesut Kurtuluş
ve Mahmut Mahmut binlerce evsiz-
den sadece birkaçı.

Gidecek yerim yok

İstanbul’un evsizlerinden Muham-
med Arif, eşini ve iki çocuğunu
İran’da bırakıp Türkiye’ye çalışmak
için geldi. Ancak geçtiğimiz yazdan
bu yana çalışmıyor. İki ay önce de
artık kirasını ödeyemediği için evin-
den çıkarıldı, sokaklarda yaşıyor.
“Evden çıkarttılar mecbur buraya
düştük ve gidecek yerim yok” diyen
Arif, sokakta yaşamanın zorluklarını
anlattı. Arif, “Bakım evlerinde 500-

600 kişi kalıyor. Bin tane hastalık
var, kimse oraya gitmek istemiyor.
Dışarıda bir hastalık kaparsın ama
bakım evlerinde bin hastalık var. 2
gecedir zabıta ekipleri geliyor bizi
götürmek istiyor ama hiçbirimiz git-
mek istemiyoruz” dedi.

Sokaklara alıştım

13 yaşından bu yana sokaklarda ya-
şayan Mesut Kurtuluş, geçtiğimiz
yazdan bu yana Unkapanı Köprüsü
alt geçitte kalıyor. Aynı zamanda
şeker hastası olduğunu söyleyen
Kurtuluş, belediyenin barınakla-
rında daha önce yaşadığını ancak
şartlarından dolayı ayrılmak zo-
runda kaldığını belirtti. Kurtuluş,
"Barınaklara gittiğime pişman
oldum" diyen Mesut Kurtuluş, “So-
kaklar bana ben sokaklara alıştım”
şeklinde konuştu. DHA
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“ Sibel Ünli’nin anısına”
Sibel daha yirmi yaşındaydı.
Hasta bir annesi, kardeşi vardı bakmakla

yükümlü olduğu!
Oysa Sibel kendisi bakıma muhtaçtı.
Tıpkı içecek bir tas çorbası yok iken üniversite

önünde arkadaşlarına çorba dağıttığı gibi.
Açlık, yokluk, yoksulluk neyse, bir şekilde kat-

lanılırdı da; insanların o aşağılayan, küçümseyen
bakışları yok mu?

Midesine söz dinletebiliyordu ama yüreğine söz
geçirmek ne mümkün.

O masum, hüzünlü ama gülen gözlerini kara
gözlükleri de saklayamıyordu.

Kim bilir ne yaşam öyküleri okumuş, ne hayal-
ler kurmuş, kaç şiirde kendini bulmuş, kaç filmde
geleceğini kurgulamıştı.

Edebiyat okuyordu, belki de iyi bir yazar 
olacaktı.

Daha birkaç gün öncesi yemekleri kesilen üni-
versite öğrencisi arkadaşları eylem yapmışlardı.

Belki kendisi katılmasa da, ölümüyle o eylemin
başarıya ulaşmasına neden olmuştu.

Her zaman olduğu gibi bizim kara vicdanlı yö-
neticilerimiz, sorunları çözmek için hep birilerinin
bu uğurda ölmesini bekler.

Bu kez de seni kullandılar, kara gözlü 
güzel kız!

Açtı, yoksuldu, hasta annesine bakmak 
zorundaydı

Üstelik bir de epilepsi hastasıydı Sibel.
Tahmin ediyorum şimdi üniversite rektörü de,

tüm diğer sorumlular gibi timsah gözyaşı 
döküyordur.

Dökülen gözyaşları da yitirilen umutlar gibi
akıyor şimdi sokağa.

Oradan da bir kanala akar kuşkusuz.
Dökülen gözyaşlarımız, akan kanlarımız, alın

terlerimiz hep bir kanal bulur akmak için.
Bizim alın terimizin, gözyaşlarımızın da içine

aktığı kanallar, içinden geçen petrol tankerleri,
silah yüklü gemiler sayesinde para olur, altın olur,
servet olur akar kan emicilerin cüzdanlarına. 

Bizlere de “Sibeller Ölmez” diye bağırmak
düşer.

Oysa Sibel daha yaşamının baharında 20
yaşında gencecik bir kızdı.

Pahalı, marka giysileri yoktu üzerinde.
Ağır bir yük gibi taşıdığı hastalığı bir yana,

bakmakla yükümlü olduğu hasta annesi, kardeşi
ve daha önemlisi çaresizliği daha o yaşta hayata
küstürmüştü onu.

“Gidecek yerim yok, yaşanmaya değer 
hayatım da!”

Çaresizliğin, umutsuzluğun sarmalında 1 liraya
nasıl karın doyurulur denklemini çözmeye çalışan
Sibel’in aslında kocaman bir yüreği vardı.

Ama yaşam kavgasından yıpranmış fiziğine ba-
kanlar göremezdi ki onun yüreğini, yüreğindeki
kocaman sevgiyi.

Daha kaç Sibel ölecek bu acımasız soygun
düzeni yüzünden?

Kaç ana kahrolacak çocuklarına iyi bir gelecek
sağlayamadığı için?

Kaç baba canına kıyacak, evine ekmek götüre-
medi diye?

Ve siz tüm bu yokluğun, yoksulluğun, ölümlerin
sorumluları!

Hiç mi vicdanınız sızlamaz?
Çocuk yaşta kızlarımızı kendilerinden on beş

yaş büyük tecavüzcülerine mecbur eden ahlak
anlayışınız,

Haklarında somut hiçbir suç gösteremediğiniz
kişileri yıllarca hapiste tutarken, eşlerini, sevgilile-
rini ya da hiç tanımadıkları kadınları acımasızca
öldüren katillere, duruşmada kravat taktıkları için
ceza indirimi sağlayan hukuk uygulamalarınız
sizin olsun.

Kanallarınız, köprüleriniz, yollarınız, 
gökdelenleriniz,

Yakarak, keserek yok ettiğiniz ormanlar, beton
yığınına döndürdüğünüz kıyılar, kanalizasyonları
akıttığınız denizler, hepsi sizin olsun.

Yeter ki umutlarımıza, hayallerimize
dokunmayın.

Bir de onurumuzla, gururumuzla, aklımızla oy-
namayın.

Bizim en çok da onlara ihtiyacımız var.
Sibelleri alabilirsiniz elimizden ama umutları-

mızı, hayallerimizi asla!

9

BİN TANE HASTALIK VAR
Evsiz olan Arif, “Bakımevlerinde
bin çeşit hastalık çeşidi var” dedi.

Umutlarımız hangi 
kanala dökülecek?

Tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de binlerce insan
karda kışta, yağmurda,
çamurda, aç ve korunmaya
muhtaç şekilde başına ne
geleceğini bilmeden 
sokaklarda yaşıyor. İstanbul
Valiliği ve belediyeler sokakta
yaşayan kimsesizlerin bakımı
için ek önlemler aldı ancak
evsizler hastalık kapma 
korkusu yüzünden bakım
evlerinde kalmak 
istemediklerini belirtiyor

EVSıZLER BAKıMEVı 
ıSTEMıYOR

GENEL KURUL ÜYELERİNE
Derneğimiz; Olağan Genel Kurul Toplantısını, Der-

nek Tüzüğü’nün 9.maddesi gereğince, 12 Ocak 2020
Pazar günü saat 14:00’te Büyükçekmece-Tepecik/Ulus
Mahallesi, Kültür Caddesi, No: 27/Giriş Kat adre-
sinde Dernek Binasında gerçekleştirecektir. 

Salt çoğunluk sağlanamaması halinde; 19 Ocak
2020 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacak olup,
aşağıdaki gündem maddelerini görüşecektir.

Teşrifleriniz rica olunur.

GÜNDEM MADDELERİ:
1- Açılış ve yoklama.
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
3- Divan Kurulu seçimi.
4- Faaliyet raporunun okunması.
5- Gelir-Gider raporunun okunması.
6- Denetleme Kurulu raporunun okunması.
7- Tahmini Bütçe raporunun okunması.
8- Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçimi.
9- Dilek-Temenniler ve Kapanış.

TEPECİK-TRAKYA-RUMELİ
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

BATTANİYE VE 
ÇORBA DAĞITTILAR

Sokakta yaşayan evsizlere
hayırsever vatandaşlar ve
yardımsever kuruluşları da
zaman zaman yardımlarda
bulunuyorlar. İnsani yardım
kuruluşlarından biri de o
gece Saraçhane Köprü-
sü'nün altında, karton üze-
rinde uyumaya çalışanlara

battaniye dağıttı ve birer
kase sıcak çorba ikram etti.
Hayırsever kuruluşun yar-
dımlarından; evsizlerin ya-
nına sığınmış sokak
hayvanları da yararlandı.
Üzerine battaniye örtülen bir
sokak köpeği de titremeyi
bırakarak, uykuya daldı.

Polislerin hepsi kaçtı!
16 yaşındaki Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, Akın K.,
tarafından öldürüldü. Cenaze töreninde konuşan
acılı anne Figen Mays "Bütün polislerden
şikayetçiyim. Hepsi kaçtı" dedi. Olayla ilgili bir
polis memurunun açığa alındı

ÜNLÜ şarapları ithal
eden bir firmanın sa-
hibi olan Figen Mays

ile Randolp W. Mays çiftinin iki
oğlu arasında kavga çıktığı iddia
edilmiş, yaşanan kavganın ar-
dından darp edilen Emre Tyler
Mays, ambulansla Şişli Hami-
diye Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne götürülmüştü.
Emre Tyler Mays sedyeyle indi-
rildiği sırada Akın K. tarafından
bıçaklanarak öldürüldü. Katil
zanlısı Akın K., poliste verdiği
ifadeside, Emre Tyler Mays'i
“husumetli oldukları kişilere
benzettiği için yanlışlıkla öldür-
düğünü” söyledi. Akın K. tutuk-
lanarak cezaevine konuldu.

Böyle bir şey yok

Emre Mays'in cenaze töreni Ye-
niköy Yeni Camii'de yapıldı. Ce-
naze törenin ardından
gazetecilere konuşan anne Figen
Mays, “Erkeklerin şiddetine son
verecek bir şey yapmak lazım.
Hayatınızda hiç bir kadının sal-
dırdığını duydunuz mu? Nedir
bu erkek şiddeti? Biz anaların
canları yanıyor” diye konuştu.
Gazetecilerin “iki oğlunuz neden
kavga etti?” sorusuna ise Anne
Mays, “Böyle bir şey yok.
Oğlum düştü. Burnu kırıldı. Am-
bulans çağırdık. Ambulans, si-
gortamız var dediğimiz halde
bizi o hastaneye götürdü. Daha
sedyeden inmeye fırsat olmadan
bir saldırgan geldi. Oğluma sal-
dırdı. Herhalde bu deli dedim.

Polislerin hepsi kaçtı. Bütün po-
lislerden şikayetçiyim” İfadelerini
kullandı.

Başkasına benzettiler

Ağabey Sinan Mays de cenaze
töreni boyunca bir dakika bile
kardeşinin tabutu başından ay-
rılmazken, sürekli “Canilik bu”
demesi dikkat çekti. Gazetecile-
rin “Kardeşinizle neden kavga
ettiniz?” diye sorduğu ağabey
Sinan Mays, “Tartışma olmadı
ki, hastane önünde uyuşturucu
zanlısı bir genç kardeşimi başka-
sına benzetip bıçakladı” dedi.
Öte yandan gazetecilerin cenaze
töreninden görüntü almasını is-
temeyen aile üyelerinin güçlükle
ayakta durdukları ve tabutun ba-
şından bir an bile ayrılmadıkları
gözlendi.

Bir polis açığa alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
soruşturma kapsamında O.C.
isimli bir polis memurunun
açığa alındığını duyurdu. İstan-
bul Emniyet Müdürlüğünden
yapılan yazılı açıklamada, "Tah-
kikat gereği Şişli Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi kamera gö-
rüntüleri alınarak incelenmiş ve
inceleme sonucunda; olay ye-
rinde saldırıyı görmesine rağmen
hızlı müdahalede bulunmayan
Polis Memuru O.C.; ihmali olup
olmadığının tespit edilmesi ama-
cıyla açığa alınmış, konuyla ilgili
idari soruşturma devam etmek-
tedir" ifadelerine yer verildi. 

Ekipler mama dağıttı
Çatalca Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarına sahip çıktı. Olumsuz
hava koşullarından etkilenen, yiyecek bulamayan hayvanlara mama desteği sağlandı

Sağlık İşleri Müdür-
lüğü ekipleri tarafın-
dan belirli

periyotlarla gerçekleştirilen
besleme, aşılama, tedavi gibi
uygulamalar, zorlu kış şartla-
rında da ara vermeksizin sürü-
yor. Havaların soğumasıyla
birlikte Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner’in talimatla-
rıyla harekete geçen Sağlık
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekip-
ler, merkez ve mahallelerde yi-
yecek bulamayan sokak
hayvanlarına mama dağıttı.
Çatalca Belediyesi ekipleri,
hayvanların sağlıklı koşullarda
hayatlarını devam ettirebilme-
leri için çalışmaların devam
edeceğini vurguladı. 
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İ ran lideri Ali Hamaney, İran
devlet televizyonuna göre, Tah-
ran'daki konuşmasında, "Gece

bunlara bir tokat atıldı ama bu yeterli
değildir. ABD'nin bu bölgedeki var-
lığı son bulmalıdır." ifadelerini kul-
landı. Konuşmasında Irak'ın
başkenti Bağdat'ta ABD tarafından
öldürülen General Kasım Süleyma-
ni'den övgüyle söz eden Hamaney,
şunları kaydetti: "Halkın görevi düş-
manı doğru tanımaktır. ABD, Siyo-
nistler ve dünya emperyalizmi İran'ın
düşmanlarıdırlar. Irak Meclisi'nin
ABD'yi ülkeden çıkartma kararını

memnuniyetle karşılıyoruz." Hama-
ney ayrıca geçen kasım ayında, ben-
zin zammı sonrası yaşanan olayların
düşmanların planı olduğunu ve bu
tür girişimlere karşı uyanık olunması
gerektiğini söyledi.

Ezici bir karşılık vereceğiz

İran Genelkurmay Başkanı Tümge-
neral Muhammed Bakıri, İran tara-
fından Irak'taki Ayn el-Esed Hava
Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği
saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıkla-
mada, bunun Süleymani'nin öldü-
rülmesine karşılık İran silahlı

kuvvetlerinin gücünün küçük bir gös-
tergesi olduğunu belirterek,
"ABD'nin her türlü yeni adımına
daha ezici ve kesin bir karşılık verece-
ğiz." ifadelerini kullandı.

Orduyu dışarı çıkarmalılar

ABD yöneticilerinin, "dünyanın geniş
bir coğrafyasına yayılan İran'ın gü-
cünü anlamalarının ve bu konuda il-
keli bir tutum benimsemelerinin
zamanının geldiğini" savunan 
Bakıri, ABD'nin, en kısa sürede or-
dusunu bölgeden çıkarması gerekti-
ğini bildirdi.
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29 KALEM SÜTUR ALIMI İHALESİmal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/2228
1-İdarenin
a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -HASEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI 

BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : UĞUR MUMCU MAH. BELEDİYE SOK. NO:7 SULTANGAZİ/İSTAN-
BUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124532000 - 2124532095
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 29 KALEM SÜTUR ALIMI İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 29 KALEM SÜTUR ALIMI İHALESİAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  : İLGİLİ DEPO
ç) Süresi/teslim tarihi : İlgili deponun yazılı talebi/Siparişi (Faks, Posta, E- Mail vb. ile) 

doğrultusunda belirtilen Miktarlar 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir.
Tüm malzemeler 30.12.2020 tarihine kadar en fazla 8 (sekiz) seferde 
sipariş geçilecektir. Muayene ve kabul komisyonu huzurunda mesai 
saatleri içerisinde (09:00-16:00) arası malzemeler teslim alınacak ve 
gerekli işlemler yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :24.01.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. 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.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan
(in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam
ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İsteklilerin, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürünün/cihazın, ihale tarihi itibari ile;
imalatçısı veya ithalatçısı ise Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösteren Firma Tanımlayıcı num-
arasını; bayi ise ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair Bayi Tanımlayıcı numarasını ihale dos-
yasında  sunması zorunludurlar.
b) İsteklilerin, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürün/cihaz ihale tarihi itibari ile tedarikçi
firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdırlar. (Birim fiyat teklif
cetvelindeki  sıra numarasını  ÜTS çıktılarının  üzerinde belirteceklerdir.)
c) İsteklilerin teklif ettiği ürünün/cihazın SUT kodu olması halinde, SUT kodu ile  Ürün Takip
numarası(ÜTS)  doğru olarak eşleştirilmiş olmalıdır.
d)İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında
Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında olmayan malzemeler için üreticinin/itha-
latçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beya-
nını vermeleri zorunludur.
e) İstekliler, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif ettiği ürünün/cihazın; Firma Tanımlayıcı
numarasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı numarasını, Ürün Takip numarasını(ÜTS) ve  SUT kodunu  birim
fiyat cetvelindeki kalem numarasını belirterek sunacaktır. Yerli Malı teklif eden istekli, yerli malı belgesinin
birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu  belirtecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları:
İstekliler, teklif edecekleri malzemelere ait en az 2 adet numuneyi (üzerlerine firma adlarını, malzeme
adını, ihale kayıt numarasını ve ihale sıra numarasını yazarak) ihale saatinden sonra ihale günü mesai bi-
timine kadar  sunacaklardır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kul-
lanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anah-
tar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli
ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
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DIŞ HABER

İran Cumhurbaşkanı Hasan
Ruhani, General Kasım Sü-
leymani'nin intikamının,

ABD'nin bölgeden çıkarılması olduğunu
söyledi. İran devlet televizyonuna göre,
başkent Tahran'daki kabine toplantı-
sında konuşan Hasan Ruhani, Devrim
Muhafızları Ordusu'nun Ayn el-Esed'deki
ABD üslerine yönelik füze saldırısıyla il-
gili açıklamalarda bulundu. Ruhani, "Ka-
radan karaya onlarca füzeyle terörist
ABD ordusuna ait Ayn el-Esed üssü vu-

ruldu. Onlar, Süleymani'nin elini kestiler.
Bunun intikamı, onların ayaklarını bölge-
den kesmemiz olacaktır." ifadelerini kul-
landı. ABD'nin Süleymani'ye yönelik
saldırısının ardında birtakım hedeflerin
olduğunu savunan Ruhani bunları, "İran
içerisinde tefrika ve ayrılık çıkarma, böl-
geye korku yayma, İran ve Irak'ın arasını
açma" şeklinde sıraladı. Ruhani ayrıca,
ABD içindeki çekişmelerin de Süleyma-
ni'nin öldürülmesinin nedenlerinden biri
olduğunu öne sürdü.

CekIp gItmelI
AMERIKA BURADAN

Hasan RuHani: 
aBD oRDusu teRöRisttiR!

İran lideri Ali Hamaney,
Irak'taki ABD üslerine
yönelik saldırılara ilişkin
"Bu yeterli değildir. 
ABD'nin bu bölgedeki
varlığı son bulmalıdır.
Amerikalılar, bu 
topraklardan çekip 
gitmelidir" dedi

İran'a büyük bir
acı yaşatırız!
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın ülkesini yok
etmek istediğini iddia ederek, "Kim bize saldırmayı
denerse acı verici bir darbe alır. Bu ülke İran ise de
onlara büyük bir acı yaşatırız" dedi

İsraİl Başbakanı
Binyamin Netanyahu,
Batı Kudüs'te düzen-

lenen bir konferansta yaptığı ko-
nuşmada son günlerde ABD ile
İran arasında yaşanan gerilime
değindi. Netanyahu, İran Devrim
Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü
Komutanı General Kasım Süley-
mani'nin 3 Ocak'taki hava saldırı-
sında öldürülmesi nedeniyle
ABD'ye olan desteğini yineledi.
İsrail'in ABD'nin yanında oldu-
ğunu dile getiren Netanyahu,
"İran İsrail'i yok etmek istiyor.
Kim bize saldırmayı denerse acı
verici bir darbe alır." ifadesini kul-
landı. İran Devrim Muhafızları
Ordusu, gece saatlerinde
ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed
Hava Üssü'nü onlarca balistik fü-
zeyle vurduğunu duyurmuştu.
İran, saldırıda en az 80 ABD
askerinin öldüğünü ileri
sürmüştü. ABD Sa-
vunma Bakanlığı
(Pentagon),
İran'ın ABD as-
kerlerinin ko-
nuşlandırıldığı
Irak'ın Enbar
kentinde bu-
lunan Ayn
el-Esed ile
Erbil'deki üsle-
rine 12'den fazla
balistik fü-
zeyle sal-
dırı

düzenlediğini bildirmişti. ABD
Başkanı Donald Trump da
Irak'taki iki ABD üssüne İran ta-
rafından yapılan saldırılara ilişkin,
"İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki
iki askeri üssü hedef aldı. Zayiat
ve hasar tespit çalışmaları yapılı-
yor. Şu ana kadar her şey yo-
lunda." demişti.

İranlı komutanın
öldürülmesi

Pentagon, İran Devrim Muhafız-
ları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü
Komutanı General Kasım Süley-
mani ve Haşdi Şabi Başkan Yar-
dımcısı Ebu Mehdi
el-Mühendis'in, 3 Ocak'ta Bağdat
Havalimanı yakınlarında düzen-
lenen saldırıda öldürüldüğünü
açıklamıştı. İran'ın dini lideri Aye-
tullah Ali Hamaney, olayın ardın-

dan yaptığı açıklamada,
"Onun gidişiyle, onun

yaptığı iş durdu-
rulmayacak ve

yolu kapan-
mayacak.
Suçluları acı
bir intikam
bekliyor." ifa-
delerini kul-

lanmıştı.
Ülkede 3 gün-

lük yas ilan eden
Hamaney, Sü-

leymani'nin ye-
rine yardımcısı

Tuğgeneral İsmail
Kaani'yi getirmişti.

Hafter Moskova ilişkisi!
Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı

darbe girişiminde bulunan Halife Hafter'in
Ruslarla ilişkisi, Sovyetler Birliği döne-

minde Moskova'da aldığı eğitimle başladı
Hafter, 2017'nin ba-
şında Rus donanmasının
Akdeniz'de görev yapan

uçak gemisi Admiral Kuznetsov'u da
ziyaret etti. Darbeci General Hafter,
Libya deniz sahasına giren Rus uçak
gemisinde törenle karşılandı. Rusya
Savunma Bakanı Şoygu da telekon-
ferans yoluyla Hafter'le görüştü. Rus
tarafı, Hafter'e sağlık malzemesi ve-
rildiğini açıkladı. Hafter'in 2018'de
Moskova'da Rusya Savunma Bakanı
Sergey Şoygu ve Rusya Genelkur-
may Başkanı Valeriy Gerasimov ile
yaptığı görüşmede, önemli bir ayrıntı
dikkati çekti. 

Kürtler gerilim istemiyor
Irak Kürt Bölgesel Yö-
netimi Başbakanı Mesrur
Barzani, İran ve ABD

arasındaki gerilimin bir parçası ol-
mamaya çalışacaklarını, öncelikleri-
nin bölge halkının korunması
olduğunu açıkladı. Irak Kürt Bölge-
sel Yönetimi (IKBY) Başbakanı
Mesrur Barzani, Erbil'de IKBY Baş-
kanı Neçirvan Barzani ve Meclis
Başkanı Revaz Faik ile gerçekleştir-
diği 3'lü toplantı sonrası gazetecilere
kısa bir açıklama yaptı. Irak ve
IKBY'de son günlerde istenmeyen
olayların meydana geldiğini dile geti-
ren Barzani, "Bölgede gerçekleşen
olayları derin bir endişeyle takip edi-
yoruz. Gerilim ve şiddet, bölgede is-
tikrarsızlık yaratır" dedi.

Binyamin
Netanyahu
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İhale Adı          :T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU – SPOR MALZEMELERİ ALIM İHALESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de         Basın: (1112538)

İhale Yeri : İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK
YÜKSEKOKULU-KONFERANS SALONU
İhale Tarihi : 16/01/2020
İhale Saati : 10:00
İhale Usulü : AÇIK İHALE
Şartname Ekleri ve Şartname 150,00 TL Karşılı-
ğında Satın alma Biriminden Alınabilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunludur.

Katılımcıdan İstenen Belgeler
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Be-
yannamesi veya İmza Sirküleri
-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza be-
yannamesi
-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliği-
nin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-
ğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamı-
nın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması ha-
linde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkü-
leri,
-Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici temi-
nat ödeme dekontu
-Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mek-
tubu
-Vergi veSgk Borcu yoktur yazıları.(Güncel Tarihli)
-Ticaret Sicil a ve b bendi yazıları ve  İflas konkon-
dato yazısı

Tekliflerin Teslim Edileceği Yer: T.C İstanbul Şişli
Meslek Yüksekokulu-İhale Komisyonu 16.01.2020
Saat :09.00’a Kadar
(Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddes, No:100
Kat:5  504 Numaralı oda ŞİŞLİ/İSTANBUL)
Geçici Teminat Miktarı: Teklif Verilen ihale tutarı-
nın en az %3 ü belirtilen banka hesabına geçici te-
minat olarak yatırılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece
fiyat esasına göre belirlenecektir.

Caner Özyurtlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Biz Böyleyiz" filmi, yarın sinemaseverlerle buluşacak

BIZ BOYLEYIZ
YARIN VIZYONDA
H ikayesi Berrak Tüzünataç tara-

fından kaleme alınan "Biz Böy-
leyiz" filminin başrollerinde

Tüzünataç'ın yanı sıra Engin Öztürk,
Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci,
Meriç Aral, Boran Kuzum ve Hümeyra
yer alıyor. Dram ve komedi türünü bir
araya getiren filmde "Efsun" karakterini
canlandıran Özge Özpirinçci, yaptığı
açıklamada, Berrak Tüzünataç'la yakın
arkadaş olduklarını, filmin senaryosunu
okurken eleştirme ve değiştirme olanak-
ları açısından çok büyük bir rahatlığa
sahip olduğunu söyledi. Özpirinçci,
daha sonra hikaye üzerine Tüzünataç'la
tartışmalar yaptıklarını belirterek, "Ber-
rak, Caner Özyurtlu ve Melikşah Altun-
taş bir gün otururlarken ben de setten
çıkarak yanlarına gittim. Onlarla fikirle-
rimi paylaştım. Hatta o gün Hümeyra'yı
görüntülü aradık ve 'Bir senaryomuz var,
okur musun ve bu yaz bizimle bir film
çekmek ister misin?' diye kendisiyle
küçük küçük flörtleştik. Sonrasında da
aramıza Hümeyra katıldı." dedi.

7 insanın hikayesi anlatılıyor

Filmi izledikten sonra çok etkilendiğinin
altını çizen Özpirinçci, şöyle devam etti:
"Çekildiği yerleri, sahnelerin çekim şek-
lini ve her şeyi bilmeme rağmen, (filmi
izlerken) sinirlendiğim yerler oldu. İzleyi-
cinin de filmi izlerken hiçbir şey bilme-
den organik olarak yaşayacağı
duyguların hepsini ben de yaşadım.
Bunda da Caner'in çok büyük bir başa-
rısı olduğunu düşünüyorum. Bence or-
taya çok güzel bir iş çıkardı. İzlediğinizde
anlayabileceğiniz bir tarz aslında..." Öz-
pirinçci, çekimleri İzmir Çeşme'de ger-
çekleştirilen "Biz Böyleyiz"in hikayede ele
aldıkları temalara işaret ederek, "Seçil-
miş arkadaşlar ya da arkadaş gruplarının
neden bir arada olduğunu bilmeden
uzun bir süre vakit geçirdikten sonra
neden dağıldı? Dağılmak değil de hayat,
iş güç araya girdi mi? Neden mesafelerin
bir anda büyüdüğü, insanın yaşadıkla-
rından çok, yaşayamadıklarının hayatını
şekillendirmesi, içimizde kalan şeyler...
Seyirciler tüm bunları bu filmde görecek-
ler ve bunları gerçek hayatta da birbirini
çok seven 7 insanın anlatım şekliyle gö-
recekler." diye konuştu.

Herkes kendi hikayesini bulabilecek

Kendi isteğiyle aldığı "Efsun" karakterini
anlatan Özge Özpirinçci, şunları kay-
detti: "Efsun, bugüne kadar oynamadı-
ğım karakterlerden bir tanesiydi ve çok
daha rahat edeceğimi düşündüm onu
oynayarak. Herhalde filmde en az konu-
şanlardan biriyim ve oyunculuk anla-

mında durmayı özlediğimi farkettim. Bir
sahnenin içerisinde her zaman lokomo-
tif olmak değil de arkadaki yük vagonu
olmak istedim. Negatif manada demi-
yorum. Sadece birinin önderliğinde bir
yol almak istedim. Keza her sahnenin li-
deri farklı oldu. O yüzden bu durum çok
güzel bir şey." Engin Öztürk de senar-
yoyu okumadan önce kimlerle birlikte
oynayacağını bildiğini anlatarak, "Dola-
yısıyla film orada yüzde 50 bende ta-
mamdı zaten. Senaryoyu okuduktan
sonra da hikayenin çok gerçek oluşu
beni etkiledi." dedi. Filmin dram ve ko-
medi türünü bir araya getirdiğine dikkati
çeken Öztürk, her izleyicinin hikayenin
farklı bir yönünden etkilenebileceğini,
bugüne kadar canlandırdığı 
karakterlerden daha farklı bir karakter

canlandırdığını sözlerine ekledi.

Hümeyra şahane bir insan

Boran Kuzum ise filmde canlandırdığı
"Emrah" karakterine değinerek, şöyle ko-
nuştu: "Emrah karakteri ilk yazıldığında 15
yaşında ergen bir çocuktu ve ekibim o
kadar istedi ki karakteri biraz değiştirdik.
Emrah hayatındaki bütün problemleri,
duygusal tarafını göstermeyi red ederek,
espri ve şakayla maskeleyen genç bir
adam. Bunu bir şekilde kendine savunma
mekanizması olarak geliştirmiş ve prob-
lemlerinden böyle uzaklaştığını düşünüyor.
Ama bunun da bir kırılma noktası var.
Bazı aileler vardır ya doğduğun değil, seçti-
ğin... Emrah için de tekrar bu arkadaş gru-
bunun bir araya gelmesi, böyle bir şeye
vesile oluyor." Sette duygu yoğunluğu yük-
sek anlar yaşadıklarını aktaran Boran
Kuzum, "Ağlamamamız gereken sahne-
lerde ağlamamızı tutmamız gerekti. Hü-
meyra'nın da filmde olması başlıca
etkenlerden biriydi. Şahane bir insan ve her
sahneyi çok anlamlı oynadı. Hepimizi de
çok etkiledi. Umarım bizde bıraktığı hisler
gibi, seyircide de aynı hisleri bırakır." şek-
linde konuştu. Avşar Film ve AC Film'in
yapımcılığını üstlendiği yapımın senaryo
uyarlaması, aynı zamanda yönetmen kol-
tuğuna oturan Caner Özyurtlu tarafından
gerçekleştirildi. DHA

Harem şimdiden rekor izleyici bekliyor

Yıllar sonra yeniden bir
araya gelen bir arkadaş
grubu konu edinen filmin
hikayesi özetle şöyle: "Ço-
cukluk ve gençlik dönemle-
rini birlikte geçiren bir
grup arkadaş, yetişkinliğe
geçmeleriyle birlikte farklı
yönlere savrulur. Hayatta
en değer verdikleri kişi
olan Nezihe'nin rahatsız-
landığını öğrendiklerinde
büyük bir üzüntüye kapılır-
lar. Bu süreçte Nezihe'nin
yanında olmak isteyen
ekip, İstanbul'dan Nezi-
he'nin İzmir'deki evine
gider. Birbirlerinden tama-
men farklı karakterlere
sahip olan arkadaşlar, bu
vesileyle birkaç günlüğüne
bir arada kalmak zorunda
kalır. Bu süreç, sürpriz ge-
lişmelerin ve geçmişe yö-
nelik hesaplaşmaların
yaşanmasına neden olur."

Filmin konusu

Dünün Amerika’sı bugün sahnede
Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca sahneye konulacak "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri 11 Ocak Cumartesi günü yapılacak

Ekonomik buhranda halkın
yaşadığı sıkıntıların sorum-
lusu olarak gördüğü banka-

ları soyan bir gangsterin hikayesini
anlatan müzikal, 1930'lar Amerikası'nda
bir "halk kahramanı" olarak görülen,
polislerin ise "halk düşmanı" olarak ara-
dığı John Dillinger'in yaşamından izler
taşıyor. Eser, caz ve bing band icraları,
tap, rock and roll, çarliston, twist dans-
ları ve dönem kostümleriyle adeta
1930'lar Amerika'sını Ankara'ya getiri-
yor. Ritmin hiç düşmediği müzikal,
sahne üzerinde değişen dekoruyla ilgi
çekiyor.

Solistler dans ediyor

Eserin rejisör ve koreografı Nilgün Bilsel
Demireller, yaptığı açıklamada, Gangs-

ter'i "dans, caz orkestrası, tiyatro gibi bir
müzikalde olması gereken her şeyin bir
mozaiği" olarak tanımladı. Modern ve
klasik caz ile tap dansı buluşturabile-
ceği, Brodway kabarelerini sahneye taşı-
yabileceği bir hikaye arayışındayken
kardeşinin gangster hikayesi önerisinde
bulunduğunu anlatan Demireller,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Gangs-
ter müzikali tamamen benim kur-
gum, senaryoyu kendim yazdım.
Dönem 1930'lar olduğu için
müzik cazdı, bing bandler olması
gerekiyordu. Böyle hareketli ve
güçlü müzikte dans etmek de çok
zor. Genelde Amerika'da bu tarz
bing band parçalarda rock and
roll görürüz. Ben rock and roll
değil de tap dans uyguladım. Caz-

larda dönemi inceledim, parçalar hep
dramaturjiye uygun, çok popüler, dün-
yaca ünlü parçalar, hala birçok müzi-
kalde şu anda icra ediliyor." Dönem
dansları arasında bulunan tap, rock and
roll, çarliston, twist ve halkın spontane
olarak sokak çalgıcılarına eşlik ettikleri

stili, müzikalin farklı bölümlerine yerleş-
tirdiğini belirten Demireller, "Solistler
şarkı söylemenin yanında dans ediyor,
dansçılar tiyatro da yapıyor. Dansçılar
olarak senelerce sessiz sanat yaptık, bu
müzikalde ilk defa sesimiz çıkıyor,
oyuncu gibi oynamaya çalışıyoruz." diye

konuştu.

Her karakterin bir manası var

Demireller, müzikaldeki karakterlere
de dikkati çekerek, "Dillinger karakte-
rini canlandıran Kerem İnanç zaten
müthiş bir dansçı, içinden müthiş bir
oyuncu da çıktı. Kadın karakterler
Kate ve Rita da müthiş oyunculuk
sergilediler. Biri seven, biri hem seven
hem sevilen kadın oldu ve herkesin
beğenisini kazandı.”

Ankara Devlet Opera ve
Balesi'nden (ADOB) yapı-
lan açıklamaya göre, koreo-

graf Merih Çimenciler tarafından
klasik Türk müziği üzerine iki perdelik
olarak tasarlanan Harem, 22 yıldır ka-
palı gişe oynuyor. Harem Balesi, ney,
kanun, bendir, kudüm gibi Klasik Türk
müziği sazlarıyla icra edilen ilk Türk
Bale eseri olma özelliğini de taşıyor.
Günümüze kadar yurt içi ve yurt dı-
şında gerçekleştirilen tüm temsillerde
seyirciden büyük ilgi gören Harem,
Türkiye'yi Shanghai Expo, Almanya

Dortmund Devlet Operası (Staatso-
per) başta olmak üzere pek çok ülkede
başarıyla temsil etti. Dortmund Devlet
Operası Harem'i repertuvarına alarak
ilk kez bir Türk Balesi'ne yer verdi.
Harem, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe
Sarayı ve Sait Halim Paşa Yalısı gibi ta-
rihi mekanlarda sahnelenen ilk Türk
Balesi olurken, 21'inci Aspendos Ulus-
lararası Opera ve Bale Festivali'nde de
izleyiciyle buluştu.

Tahsin Çetin imzası taşıyor

"Harem" balesi, sarayın gözlerden uzak

duvarları ardında harem dairesinde ya-
şananları, padişah ile Gülbeden'in aş-
kını, valide sultan Kösem'in hazin
sonla biten öyküyü işliyor. Reji ve ko-
reografisi Merih Çimenciler'e ait eserin
dekor ve kostümlerini Alexander Vasil-
liev, ışık Tahsin Çetin imzası taşıyor.
Eserde, İlhan Durgut, Özge Onat,
Cansın Okurer, Sultan Menteşe, Eren
Keleş, Aralcan Kocabey, Uluç Aytan,
Ezgi Odabaşı ve Umutcan Arzuman
rol alıyor. Harem Balesi, 8 Ocak Çar-
şamba saat 20.00'de Opera Sahne-
si'nde sanatseverlerle buluşacak.

Atatürk'ün emanetleri
Niğde'de korunuyor
Niğde'nin Bor ilçesinde geç Osmanlı mimarisiyle
1900'lü yılların başında inşa edilen ve 2007'den
beri kütüphane olarak hizmet veren konak,
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait
olduğu belirtilen gömlek ve ayakkabının yanı
sıra konak hayatını anlatan alanıyla ilgi görüyor

Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi ola-
rak kullanılan Bilginler Konağı, 2000 yılında Bil-
gin ailesi tarafından kültürel ve sanatsal

hizmetlerde kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğına hibe edildi. Geç Osmanlı mimari özellikleri taşıyan ve
1900'lü yılların başında inşa edilen konağın, 2007'de yapı-
lan restorasyonun ardından bodrum ve zemin katı kütüp-
hane, birinci katı ise kültür ve sanat evi olarak hizmet
vermeye başladı. Kütüphane Müdürü Murat Başkan, yap-
tığı açıklamada, Halil Nuri Yurdakul'un, Atatürk ile birçok
yurt gezisine katılan bir asker olduğunu söyledi. Birinci ve
ikinci İnönü savaşlarında aktif görevler üstlenen Yurdakul'a
Kurtuluş Savaşı sonrasında gösterdiği kahramanlıktan do-
layı TBMM tarafından takdirname verildiğini ve İstiklal
madalyasıyla ödüllendirildiğini belirten Başkan, Yurda-
kul'un 1950 yılında milletvekili seçildiğini anlattı.

Eşyaları büyük özenle korunuyor

Başkan, Yurdakul'un Atatürk ve ailesine çok yakın oldu-
ğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"2007'de Bilginler Konağı'na taşınan kütüphaneyi farklı
kılan, Atatürk'e ait gömlek ve ayakkabının sergileniyor ol-
masıdır. O dönem kütüphane memuru olan Ragıp Önen,
1947'de Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım'a mektup
yazarak sergilemek amacıyla Atatürk'ün kullandığı eşyalar-
dan birkaçını ister. Ragıp Bey'in isteğini Makbule Hanım
da kırmayarak, Atatürk'ün bir gömlek ve ayakkabısını gön-
derir. Tarih kokan konakta hizmet veren kütüphanede Ata-
türk'ün gömlek ve ayakkabısının bulunması, gelen
ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bu eşyalar, ders çalışmak için
gelen öğrencilerin geçmişini tanıması, geleceklerine yön
vermesinde büyük rol oynuyor. Kütüphanemizde böyle
manevi değeri de büyük eşyaların olması bizi ayrıca gurur-
landırıyor. Eşyaları özenle koruyor ve bakımını yapıyoruz."
7. sınıf öğrencisi Aleyna Ermiş de okuldan sonra arkadaş-
larıyla kütüphaneye ders çalışmaya ve kitap okumaya gel-
diğini belirterek, "Atatürk'ün eşyası bulunduğu için Bor
halkı olarak gururlanıyoruz. O’na layık olmak için çok
çalışmamız gerekiyor” dedi.

SİNEMADA

YENİ BİR

HEYECAN



t aşpınar, yaptığı açıklamada, gö-
reve başladıkları 2013 yılından iti-
baren her yıl madalya sayısının

arttığını ifade ederek, "2019 yılında en
büyük rekoru kırdık, 225 madalya almı-
şız. Bu müthiş bir rekor." diye konuştu.
2018'de Arjantin'deki gençler olimpiyat-
larında Türkiye'nin bütün branşlarda 11
madalya kazandığını, haltercilerin 1
altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya aldığını
hatırlatan Taşpınar, "Biz, gençler olimpi-
yatının yıldızıydık." ifadesini kullandı.
Arjantin'de madalya alan gençlerin 2020
Tokyo Olimpiyatları için yetişemeseler
de 2024 Paris Olimpiyatları'na katıla-
caklarına inandığını belirten Taşpınar,
"Altyapımız çok sağlam geliyor. Hem
kadın hem erkeklerde Avrupa ve dünya
şampiyonalarında rekor kırarak geliyor-
lar." değerlendirmesinde bulundu.
2019'da kazanılan madalyalardan bah-
seden Halter Federasyonu Başkanı Taş-
pınar, "Mart 2019'da Las Vegas Yıldızlar
Dünya Halter Şampiyonası'nda 20 ma-
dalya aldık; 9 altın, 3 gümüş, 8 bronz.
Nisanda Gürcistan Büyükler Avrupa
Halter Şampiyonası'nda 14 madalya; 3
altın, 6 gümüş, 5 bronz. Haziranda Fi-
ji'de Gençler Dünya Halter Şampiyona-
sı'nda 21 madalya aldık, halter tarihinde
alınmamış bu madalyalar. Eylülde Tay-
land Büyükler Dünya Halter Şampiyo-
nası'nda 4 madalya aldık, şampiyon
çıkardık, Şaziye Erdoğan dünya şampi-
yonu oldu. San Marino Akdeniz Kupa-
sı'nda ekimde 14 madalya, Bosna
Hersek'te 4 madalya, Romanya'da genç-
ler ve 23 yaş altı kategorisinde 38 ma-
dalya aldık; 17 altın, 8 gümüş, 13 bronz.
Bunlar dile kolay şeyler. Gaziantep'te
Uluslararası Naim Süleymanoğlu Tur-
nuvası yaptık, 29 madalya. Yıldızlar ve

15 Yaş Altı Avrupa Şam-
piyonası'nda tarihi rekor
kırdık, 71 madalya kazandık.
Geçen yıl uluslararası şampi-
yona ve turnuvalarda 225 ma-
dalya kazandık, 68'i altın, 74'ü
gümüş, 83'ü bronz." şeklinde ko-
nuştu.

Hiçkimse bu 
başarıları ummazdı

2018 yılında 149 madalya kazan-
dıklarını, bunun 39'unun altın,
44'ünün gümüş, 66'sının ise
bronz olduğunu kaydeden Taşpı-
nar, önceki yıllara göre geçen yıl ta-
rihi başarı elde ettiklerini söyledi.
Taşpınar, halterde göreve başladıkları
2013 yılında 82 madalya aldıklarını
belirterek, "O zaman milli takım kura-
madık, sporcu yok, böyleydi. Ama biz o
günden bugüne hiç kimsenin aklının
ucuna gelemeyecek madalyaları da
aldık. 2014'te 83, 2015'te 153, 2016'da
148, 2017'de 128, 2018'de 149, 2019'da
225 madalya kazandık." diye konuştu.
2008 Pekin Olimpiyatları'nda, kendi yö-
netiminden önce 2 sporcunun dopingli
çıktığını ve bir yıl ceza aldıklarını ifade
eden Taşpınar, "Müsabakalara katıla-
mayınca başarı oranımız düştü.
Ceza alınca bize 10 madde sundu-
lar, biz bu 10 maddeyi harfiyen uy-
guladık, Dünya Anti-Doping Ajansı
(WADA) tarafından denetlediler ve
başarılı olduk, cezamızı 6 aya indir-
diler. 12 ülkeden 2'si başarılı oldu,
biri biziz. Bu da tarihte bir ilk." şek-
linde konuştu. Taşpınar; sporcu, an-
trenör ve yönetimlerinin yoğun
çalışmalarıyla madalyaların geldiğini
vurguladı.

ToKYo 2020 için kotaların nisan ayında belli
olacağını belirten Taşpınar, şöyle devam etti:
"2020 Tokyo Olimpiyatları'na 2 kadın, 2 erkek
sporcu ile katılma hakkımız var. 4 kotadan he-
defimiz 3'ünü alabilmek. Tokyo'da madalyalar
bekliyoruz. 9 yıl aradan sonra 2016 Rio Olim-
piyatları'nda Daniyar İsmayilov, gümüş ma-
dalya kazanmıştı. Uzun bir aradan sonra
ikincilik büyük bir başarı, İsmayilov geldiğinde
başarısı yoktu, onu da bizim hocalar yetiştirdi.
En kuvvetli adaylardan birisi o. Kadınlarda
Şaziye Erdoğan, dünya şampiyonu olmuştu.
Seçmeler devam ediyor, bütün dünya sporcu-
ları puan topluyor. Bizde de İsmayilov, gitme
hakkı elde ederse madalya alır diye bekliyoruz.
Şaziye Erdoğan, gitme hakkı alırsa onun da
madalya şansı olur."
Taşpınar, milli sporcu Dilara Narin'e ilişkin
"Avrupa Şampiyonu Dilara Narin, hep rekor
kırarak şampiyon oluyor, böyle devam ederse
Naim Süleymanoğlu'nun kadın versiyonu di-
yebiliriz." yorumunda bulundu. 2024 Paris
Olimpiyatlarına 8 sporcu ile tam kapasiteyle
katılmayı hedeflediklerini belirten Taşpınar, 
altyapıdan iyi sporcuların yetiştiğini sözlerine
ekledi.
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DaKaR Rallisi’nde 3’üncü gün geride kalır-
ken, Red Bull sporcusu Carlos Sainz otomo-
bil kategorisinde liderlik koltuğuna oturdu.
Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak
kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 42’nci kez

motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi.
Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin
500 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Ral-
lisi’nde 3’üncü gün heyecanı da noktalandı.
Neom-Neom arasında koşulan 504 kilomet-

relik parkur sonrasında otomobil kategori-
sinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 11
saat 20 saniyelik derecesiyle ilk sırayı eline ge-
çirdi. Sainz 3’üncü günü 3 saat 48 dakika 1
saniyelik derecesiyle önemli başarı kazandı.

FaTİh Tuna, 10 yaşındayken pazarcı babası
Zeynel Tuna'nın yanında çalışmaya baş-
ladı. Bir yandan eğitimini sürdüren, diğer
taraftan semt pazarlarında babasının ya-
nında çalışan Tuna, 11 yaşında güreş kur-
suna katıldı. Güreşte yurt içinde
düzenlenen turnuvalara katılan Tuna, 2

yıl sonra milli takıma seçildi. Milli takım
forması altında katıldığı uluslararası
turnuvalarda birçok madalya kaza-
nan Tuna, pazarda babasının ya-
nında çalışmaktan vazgeçmedi.

Şehit Ali Alıtkan Spor Lise-
si'nde 12'nci sınıf öğrencisi
olan Tuna, geçen yıl babası-
nın iş değişikliği nedeniyle

pazardan ayrılmasına rağ-
men, şimdi okuldan kalan boş za-
manlarında babasının arkadaşının

yanında ürün satışına devam ediyor.

Sevmesem yapmazdım

Fatih Tuna, üç kardeş olduklarını, aile-
sine destek olmak için semt pazarlarında

çalıştığını söyledi. Pazarcılık mesleğini çok
sevdiğini kaydeden Tuna, "Günlük 100-120
TL kazanıyorum. Kazancım kışın farklı,
yazın farklı oluyor. Hafta sonları 05.30 -
23.00 saatleri arasında çalışıyorum” dedi.

Ralli’de nefesleR kesilmeye devam ediyoR

Hem pazarcı 
hem güreşçi

SP  R
HAlterde bUyUk
bASArı peSındeyız

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, halterde 2019'da büyük başarılar 
elde edildiğini belirterek, "Geçen yıl uluslararası şampiyona ve turnuvalarda 

225 madalya kazandık; 68'i altın, 74'ü gümüş, 83'ü bronz" dedi

Hes Kablo 
Kayserispor'un

yeni teknik 
direktörü

Robert 
Prosinecki,

"Tabii ki hiçbir
şey için
garanti 

veremeyiz
fakat

hazırlıklara iyi
başladık.

İnanıyorum ki
bu sene

takımı ligde
tutacağız"

dedi

Süper Lig'in devre arasında kamp çalışma-
larını Antalya'da sürdüren Hes Kablo Kayse-
rispor'da yeni teknik direktör robert
prosinecki, hedefleri, takımın durumu ve
transfer çalışmaları hakkında Demirören
Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda
bulundu. Takımın puan olarak iyi durumda
olmadığını ama takımı ligde tutacaklarına
inandığını vurgulayan prosinecki, "Bildiğiniz
gibi genel itibariyle çok iyi bir durumda deği-
liz, son sıradayız. Ben de buraya Kayseris-
por'u bu durumdan kurtarmaya, savaşmaya
geldim. Başkanımızla beraber iyi işler yap-
maya çalışacağız. Yeni futbolcular almaya
çalışıyoruz. Tabii ki hiçbir şey için garanti ve-
remeyiz fakat hazırlıkla iyi başladık. İnanıyo-
rum ki bu sene takımı ligde tutacağız" diye
konuştu.

Savaşmaktan başka çare yok

İlk geldiği dönem ile şu anki sürecin birbirin-
den farklı olduğunu söyleyen deneyimli tek-
nik adam, "Tabii ki çok şey değişmiştir. Yeni
geldim o yüzden bu kıyaslamayı yapmak
doğru olmayabilir ama 7-8 senelik bir süre-
den bahsediyoruz. Bu süre de çok uzun bir

süre. Genel anlamda birçok şeyin daha iyi
gittiğini söyleyebilirim. Her şeyi bir kenara
bırakırsak ilk geldiğim zaman, iyi sonuçlar
almıştık. Ligi 5'inci bitirmiştik. Ben yine
bunun için buradayım, takımı ligde tutmak
için geldim. Bunu yapmak için de savaşmak-
tan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

En önemli sebep Berna başkan 

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Göz-
başı'nın çok hırslı bir insan olduğunun altını
çizen robert prosinecki, "Başkan ile çok
fazla görüşme şansım oldu. Buraya gelmemi
sağlayan en önemli sebep de o ama hayatta
her zaman her işte şüphe vardır. Bu yüzden
bunu normal karşılayabilir herkes. Tüm bilgi
ve birikimimi Kayserispor'a vermek için bu-
radayım. İlk defa bir kadın başkanla çalışıyo-
rum. Her şeyini veriyor takıma, inanılmaz
hırslı ve çalışkan bir insan. Ben onun bu az-
mini gördüğüm için buradayım. Hep beraber
iyi işler başaracağız" şeklinde konuştu.

Başarıyı yakalamak zorundayız

Transfer çalışmaları ile ilgili de açıklama-
larda bulunan prosinecki, üst düzey oyuncu-

lar alacaklarını ifade ederek, "Umut Bulut ve
Adebayor gibi oyuncular kaliteli isimler fakat
biz 1-2 gün içerisinde iyi seviyede oyuncu-
ları buraya getireceğiz. Onlarla beraber bu
takımı ligde tutacağız. Burada kalanlar ve
yeni gelen oyuncularla beraber bu işi başa-
racağız. Bir rakam vermem doğru olmayabi-
lir fakat transferleri yapmaya başladık.
Türkiye liginin seviyesinin üstünde oyuncu-
ları buraya getirebileceğimize inanıyorum.
Transfer konusunda çok iyi bir durumdayız,
iyi yol kat ettik. Bu seviyeyi oynayabileceği-
mizi düşündüğüm oyuncuları buraya getire-
ceğiz" diye konuştu.

Mensah bizim oyuncumuz

Adı transfer döneminde büyük takımlar ile
anılan Bernard Mensah'ın sakatlıktan döndü-
ğünü ve takıma katkı sağlayacağını belirten
tecrübeli teknik adam, "Bu söylentiler beni il-
gilendirmiyor. Mensah şu anda bizim oyun-
cumuz. Ben teknik olarak takımla ilk
idmanımı dün yaptım. Sakatlıktan da yeni
çıktı. Onun çok iyi seviyeye gelip bize yarar
sağlamasını bekliyorum" açıklamasında 
bulundu.

İkinci yarı mücadele isteyecek

Düşme hattıyla aralarındaki puan farkının
kapatılabilecek bir seviyede olduğunu vurgu-
layan prosinecki, "2'nci yarı bizim için de zor
olacak, 10 puandayız. Şöyle bir durum da
var, düşme hattı şu anda 15 puanda. Biz ara-
daki 5 puanlık farkı kapatabileceğimizi düşü-
nüyoruz. Bunun için çok çalışacağız ama
kolay değil, herkes bunun için uğraşacak.
Biz azimle çalışıp ligde kalacağız" ifadelerini
kullandı.

Elimizden geleni yapacağız

Kendilerini zorlu bir maç takviminin bekledi-

ğini vurgulayan deneyimli teknik adam,
"Alanya maçından önce Fenerbahçe ile kupa
maçımız var. O maçta da biz elimizden ge-
leni yapacağız. Bizim için önemli bir maç.
Ligde, onları 1-0 yenmiştik. Biz o maçta da
her şeyimizi vereceğiz. Şu anda maçlarla il-
gili genel bir puan tahmininde bulunmak
yanlış olur. Bildiğiniz gibi Galatasaray ile il-
gili söylenebilecek bir şey yok. O maç da zor
olacak ama elimizden geleni yapıp puan al-
maya çalışacağız. Alanyaspor da iyi gidiyor.
Ankaragücü ve Antalyaspor maçları daha
sonra geliyor. Bu takımları yenmek zorunda-
yız ki ligde kalalım" diye konuştu.

Kayseri ligde kalacak!

Ankara'da 17 yaşındaki güreşçi Fatih
Tuna, 6 yıl içinde ulusal ve uluslararası
alanda birçok başarıya imza atarken,
semt pazarlarında sebze-meyve satarak
da harçlığını çıkarmaya çalışıyor

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu tarafından
başlatılan 'Her Şehirde Atletizm' projesi
kapsamında, Van'da 13-16 yaş arası 300
çocuğa, Atletizm Teknik Branşlar Sporcu
Seçme Taraması yapıldı. Çocuklar, Prof.
Dr. Işık Bayraktar başkanlığındaki 15 kişi-
den oluşan heyet tarafından çeşitli testlere
tabi tutuldu. Atletizm Federasyonu Baş-
kanı Fatih Çintimar, projeyle milli takımın
altyapısına yetenekli sporcu kazandırmayı
hedeflediklerini söyledi.Atletizm Federas-
yonu tarafından hayata geçirilen 'Her Şe-
hirde Atletizm' projesi pilot il seçilen 4
kentten biri olan Van'da başladı. Proje kap-
samında 13-16 yaş arası 300 çocuğun ye-
tenek taraması ve detaylı performans
ölçümlerinin ilki, Van'ın Edremit ilçesin-
deki Nur Tatar Spor Salonu'nda yapıldı.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Spor Bilimleri Dekan Yardımcısı Prof. Dr.
Işık Bayraktar ve 15 kişilik heyet, çocukla-
rın yaş ve boy oranını belirledi. Atletizm
Teknik Branşlar Sporcu Seçme Tarama-
sı'nda kriterlere uyan çocuklar çeşitli test-
lere davet edildi. Performans testleri
sonucunda yetenekli oldukları belirlenen
çocukların isimleri, Van Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü'ne bildirildi. Çocuklara gelecek
günlerde verilecek eğitim için de Gençlik ve
Spor Bakanlığı'ndan 4 antrenör görevlen-
dirilecek. Atletizm Federasyonu Başkanı
Fatih Çintimar, Nur Tatar Spor Salonu'na
gelerek çalışmaları izledi. Başkan Fatih 
Çintimar, “Federasyon olarak yetenekli 

çalışıyoruz” dedi.

Atletizm
yetenek arıyor

Tokyo’da
madalya
bekliyoruz
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Beşiktaş Futbol Takımı'nın kaptanı Burak Yılmaz, ligde şampiyonluk şanslarının çok
yüksek olduğunu söyledi. Yılmaz, “Şampiyonluk için var gücümüzle oynayacağız” dedi

S üper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antal-
ya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu, düzenlenen

basın toplantısında soruları cevapladı. Toplantıya
sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek başlayan
Burak, "Bugün ilk antrenmanıma çıktım ama ta-
tilde de sürekli çalışıyordum. Fenerbahçe maçında
ufak bir sakatlığım olmuştu. Bugün ilk antrenma-
nımı yaptım, her şey yolunda. Çok şükür iyiyim.
İnşallah bundan sonra bir sakatlık olmadan
devam edeceğimi düşünüyorum." dedi. İlk yarıda
beklentilerin altında kaldıklarını belirten deneyimli
futbolcu, "Bunun birçok sebebi oldu. Oyuncular
başta olmak üzere hepimiz ilk yarı beklentinin al-
tında kalmanın sorumluluğunu üstümüze alıyo-
ruz. Hep beraber oturduk, konuştuk. İkinci yarının
daha iyi olacağını, hedefe ulaşmak için ne yapma-
mız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Havamız yerinde.
İkinci yarının ilk maçı olan Sivasspor maçını dört
gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Burak,
siyah-beyazlı takımın şampiyonluk şansının sorul-
ması üzerine, "Şampiyonluk şansımız çok yüksek.
Bunu neden söylüyorum? İlk maçımız Sivas'la
içeride. İlk maçı Sivas'la oynamamız bizi olayın
içine çok çekiyor. Kazanırsak puan farkı 4 oluyor.
Taraftarımızın doldurduğu bir stadı hayal ediyo-
ruz. Şampiyonluğa ne kadar inanıyoruz, şuradan
anlayabilirsiniz. Olayın içine güvenle girmemiz
adına ilk maçın Sivasspor'la olması bizim için bir
avantaj. Sivas'ın çok değerli bir takımı, hocası ve
başkanı var. Çok özel oyuncuları var. İyi Türk
oyuncuları var. Kendilerini tebrik ediyorum. Ke-
sinlikle tesadüf olmadığını biliyorum. Rıza (Ça-
lımbay) hoca ile çalıştım. İlk maçımızın Sivas'la
olması, bizi olayın içine yüzde yüz katacaktır. Ka-
zandığımız takdirde çok güvenli bir Beşiktaş ola-
caktır." yanıtını verdi.

Teklifler oluyor

Burak, hakkında çıkan transfer haberleri ve Beşik-
taş'ta futbolu bırakmak istediği yönündeki sözle-
rin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: "Her
zaman bunu istedim. İlk imzamı atarken de 'son
olsun' diye çok dua ettim. Burada bırakmayı çok
istedim, Allah da bana bu şansı verdi. Teklifler
oluyor, olacaktır. Sahada işini yaptığın sürece tek-
lifler olacaktır, oldu. Ama benim için Beşiktaş
başka bir duygu. Bunun da anlatmakla geçeceğini
zannetmiyorum. Allah'tan tek dileğim şampiyon
olmak. Türkiye Kupası'nı da kaldırmak. Burada
kesinlikle kupa kaldırmak, şampiyon olmak istiyo-
rum. Aklımda, fikrimde, hayallerimde o var. O
yüzden transferin aklımda en ufak bir yeri yok. Ta-
mamen Sivasspor maçını düşünüyorum. Aklımda
başka bir düşünce yok."

Gerekli puanı toplamalıyız

Burak Yılmaz, gol yollarında yaşadıkları sıkıntıyla
ilgili soru üzerine, "Orta sahadan yeterli destek
alamadığım yönünde bir açıklamam olmadı." ce-
vabını verdi. Bir maç sonunda yaptığı açıklama-
nın, takım arkadaşlarını eleştirme amaçlı
olmadığını vurgulayan Burak, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Yorumcu ağabeylerimiz, başka santrforlar
gol atamadığı zaman 'İstediği topları alamıyor
oyuncu.' diyor, ben öyle oynadığım zaman, 'Burak
etkisiz oynuyor.' diyorlar anlamında söylemiştim.
Ljajic çok özel bir oyuncu, keza Oğuzhan da... İlk
devrede çeşitli faktörlerden dolayı istediğimiz
oyunu oynayamamış olabiliriz. Sorumlu olarak
bir numaraya kendimizi koyuyorum. İkinci devre
böyle olmayacaktır, değişecektir. Ligin ikinci yarı-
ları her zaman daha farklı olur. Hedefe yol kısal-
mıştır. İstenilen oyunu oynamadık. Nasıl iyi
olurken övgüleri alıyorsak, burada da yergileri
almak zorundayız. İkinci devre herhangi bir şansı-
mız yok, hedefe yol kısaldı, gerekli oyun olmasa
bile gerekli puanı toplamalıyız. Orta sahadan top
gelmiyor diye yakınırsam, arkadaşlarıma ayıp
etmiş olurum. Çünkü onların ne duygularla sa-
haya çıktığını biliyorum. Hocamız başta bunun
gereğini yapıyordur. Onlar ya da ben yapamadı-
ğım zaman, soyunma odasında o mahcubiyeti
görüyoruz. Tabii ki kendi aramızda küçük toplan-
tılarda, 'Bu böyle olsa' diye konuşuyoruz. Bunun
önlemlerini antrenmanlarda alıyoruz. Orta saha-
dan top gelmiyor diye bir yakınmam kesinlikle
yok. Biz tamamen takım olarak gereğini yapaca-
ğız. Oyun olarak eksiklerimiz var, hocamız da gö-
rüyor. Bunların çalışmalarını yapıyoruz." Burak,
Ljajic'in kendisi için söylediği, "Burak'ı yokluğunda
çok aradık." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "O
birazcık sevdiğinden de abartmış. Ben olmadığım
zaman Umut da Güven de gereğini yaptı. Sahada
fit şekilde olmak istiyorum çünkü ayağımın kırıl-
ması beni çok etkilemişti. Şu anda iyi bir kamp
dönemi geçiriyorum. Önümde zamanım var. Her-
kesin beklediğini inşallah ikinci devrede gösterece-
ğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

Arda ile sürekli konuşuyorum

Beşiktaş Kaptanı, Medipol Başakşehir ile sözleş-

mesi karşılıklı olarak feshedilen Arda Turan'a da
değindi. "Burak, Arda'yı Beşiktaş'a getirecek" id-
dialarıyla ilgili Burak, "Arda ile sürekli konuşuyo-
rum. Böyle haberler nasıl çıkıyor bilmiyorum.
Kulübümüzün Arda ile ilgili bir tasarrufu varsa,
Burak Yılmaz'a ihtiyacı yok. Böyle haberlerin çık-
ması, başkanımıza, hocamıza ve Arda'ya saygısız-
lık. Beşiktaş istiyorsa gereğini yapar. Bilmiyorum,
böyle bir gündemin olmadığını düşünüyorum. Ar-
da'nın da gönlünü ve kalbini biliyorum. Allah in-
şallah onun gönlüne göre verir." açıklamasında
bulundu. Burak, "Arda Turan, istenmeyen
adam konumuna geldi. Sen de bir dönem,
düşüşten sonra tekrar ayağa kalktın. Ar-
da'ya neler tavsiye edersin?" sorusuna,
şu cevabı verdi:
"İstenmeyen durumunda olmak...
Arda Turan ile alakalı açıklama-
ları görünce gerçekten üzülüyo-
rum. İçim cız etmiyor değil.
Yaklaşık 3 sene önce ülkenin
en önemli markasından bah-
sediyorum. Arda'nın hataları
vardır ama biraz da biz elin-
den tutup, 'hadi oğlum gel'
diyerek, yardım etmeye da-
yalı bir şeyler yapabilseydik.
Aslında yardımsever insan-
larız. Neden Arda'ya karşı
böyle davrandık bunu da
bilmiyorum. Arda'ya karşı
bir atak olduğunu söylemi-
yorum. Ancak Arda ile alakalı
haberleri görünce üzülüyo-
rum. Çok karakterli bir adam-
dır, düzgündür, güçlüdür.
Buralardan çıkacağına inanıyo-
rum. Sahada başarılı olmaya ihti-
yacı var. Sahada başarılı olunca
bunlar ortadan kalkacaktır." Deneyimli
futbolcu, "Cenk Tosun'un Everton'dan ay-
rılması gündemde. Ona nasıl bir tavsiyede
bulunursun?" sorusunu ise, "Cenk'e söyleyebile-
ceğim tek şey, Come to Beşiktaş. İnşallah kalbinde
ne varsa o olur." şeklinde yanıtladı.

İki hoca da çok değerli 

Burak, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'in benzer
yönleri olduğu kadar, çok farklı özelliklerinin de
bulunduğunu kaydederek, "İkisinin de niyeti çok
iyi. Şenol hoca ile yaklaşık 10 sene oldu. Çalışma-
dığımız dönemlerde dahi görüşüyoruz. Abdullah
hoca ile bir milli takım, bir de burası var. İkisi çok
farklı ama yine ikisinin de niyetini, iş sevgisini gör-
düm. Sahada yüzde yüzümü vermemi sağlayan
hocalar. Türk futbolcusunun başını biraz okşadı-
ğında, her zaman sahada fazlasını sana verecektir.
İkisine de çok büyük saygı duyuyorum." değerlen-
dirmesinde bulundu. Burak Yılmaz, Türk takım-
larının Avrupa'daki başarısız geçen dönemi ile
ilgili olarak, "Her oyuncunun, her teknik direktö-
rün, her başkanın ya da her camianın en büyük is-
teği şampiyonluktur. Türkiye liginde
şampiyonluğun hiçbir şeye değişilmeyeceği ger-
çeği var. Kime sorarsanız sorun, tek isteyeceği
şampiyon olmaktır. Bunun bilinç altına tamamen
yerleştiğini düşünüyorum. Avrupa'ya konsantre
olamadığımızı söylemeyeceğim. Ancak öncelik
ligde. Belki de bunun için başarısız olduk. Şampi-
yon olunduğu takdirde elde edilen getiri, güven,
mutluluk ve hazzın, ister istemez bilinçaltında bizi
lige ittiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Allah izin verirse gruptan çıkarız

Burak Yılmaz, milli takımda yaşanan değişimle il-
gili yöneltilen soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:
"Herkesin çok sevdiği, benimsediği, maçları canı
gönülden beklediği bir milli takım haline geldik.
Çok güzel bir jenerasyon. Çok özel oyuncularımız
var. Onların değerini bilmek gerek. Burada siz de
çok büyük bir paya sahibisiniz. Basın olarak çok
büyük destek verdiniz. Maç zamanlarını milli
hafta ilan ettiniz. Hep pozitif, hep itici oldunuz.
Şenol hoca ile alakalı çok fazla konuşmak istemi-
yorum, duygusal bağım çok yüksek. Özel bir
yerde. Çok güzel, kararları adaletli alabilen bir
insan. Onun çok büyük payı vardır. Başkanımız
Nihat Özdemir, Sayın Cumhurbaşkanı'mız çok
destekledi. Halk bir bütündü. Tarihte ilk defa son
maçtan önce çıktık. Çok güzeldi. Umarım bu bü-
tünlük Avrupa Şampiyonası'nda da devam eder.
Aile olduk. Çok iyi birliktelikler oldu. Samimi ço-
cuklar, hiçbir şey düşünmeden sizlere teslim oldu."

Kolay bir grup çekmedik

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki
(EURO 2020) grubunu da değerlendiren Burak,
"Herkes kolay bir grup çektik diye düşünüyor ama
kesinlikle öyle değil. Her takım lider olarak çıkabi-
lir, çıkamaya da bilir. Çok bıçak sırtı bir gruptayız
ama kendimize inanıyoruz. Allah izin verirse
gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Tek yürek oldu-

ğumuzda neler yaptığımızı gösterdik. Şu an milli
takım için konuşmak için erken, tamamen lige
odaklıyız. Milli takımla ilgili gözle görülür bir
hava var. Umarım bunu hiçbir şey bozmaz. Av-
rupa Şampiyonası'na çok iyi hazır-
lanmamız gerekiyor
ama milli ta-
kımı

dü-
şünürken
burayı da unut-
madan. Benim için Av-
rupa Şampiyonası çok
önemli. İkinci olacak.
İlkinde çok sıkıntılı gün-
ler yaşadık. Huzursuz-
luk içinde orada
olmuştuk. Önce ken-
dimize suç buluyo-
rum. Belki ilk defa
huzurlu, rahat, ta-
mamen maçlara
odaklanmış şe-
kilde gideceği-
mizi
düşünüyorum.
Burada iyi olur-
sam, oraya da iyi
hazırlanmış olacağım. Aklımızda tamamen Be-
şiktaş ve Avrupa Şampiyonası var." şeklinde
görüş belirtti.

5 takım şampiyonluk yarışında

Burak, kariyerinde Dünya Kupası'nda oynaya-
madığının hatırlatılması üzerine, "Geçen Şenol
hoca ile konuştuk. Bir basın toplantısında da
size söylemişti. '2022'ye beraber gideceğiz.' de-
mişti. İnşallah ben de sağlıklı ve fit olurum. İn-
şallah bana da ihtiyaç olursa seve seve gereğini
yaparım. Ama Dünya Kupası ile alakalı hoca-
mın gönlünde, aklında var. Bunun için sağlıklı
ve fit olmak gerekiyor. Oraya gideceğim diye
kendimi şartlamıyorum. Biraz da akışına bırak-
tım." diye konuştu.
Siyah-beyazlı oyuncu, bir basın mensubunun
"Fenerbahçe maçında takım olarak tepki göste-
remediğinizi düşünüyor musunuz? Hakem ka-
rarlarında da yalnızca 1-2 kişi itiraz etti..."
sözleri üzerine, "Fenerbahçe maçında tepki ver-
sek de değişecek bir şey yoktu. Hepimizin tak-
dir ettiği Cüneyt Çakır hakem ağabeyimize, o
gün için 10 kişi de gitsek, 15 kişi de gitsek de-
ğişme olmayacaktı. Reaksiyon göstermemize
fırsat vermeden taç atışı başlamıştı zaten. Taç
atıldıktan sonra penaltı da olsa verilmeyecekti.
Hakemlerin üzerinde çok büyük bir baskı var.
Biz de yakınıyoruz, bazen başka takımlar da
yakınıyor. Onların üzerinde baskı oluşturuyo-
ruz. Allah onlara yardımcı olsun ama hakem
hatalarından biz birazcık fazla yara aldığımızı
düşünüyoruz. Ama ben onlara kesinlikle kötü
söz söylemiyorum. Gerçekten zor bir işleri var.
Yaklaşık 5 takımın şampiyonluk yarışında ol-
duğu yerde, insanoğlu hata yapacaktır ve eleş-
tirilecektir." değerlendirmesinde bulundu.
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7 maç
kaçırdım

Burak son olarak, gol krallığındaki
iddiasıyla ilgili olarak ise, "Sezona çok

talihsiz başladım. 10 maçta ilk 11
oynamış ve 5 gol atmıştım. 7 maç

kaçırmışım. Bunlara sığınmayıp gole
bakıyorum ve 5 az. En fazla 12

atılmış. Onlar benden önde ama
inşallah yetişmeye çalışacağım.
Havamı yakalarsam o sayılara
yetişebileceğimi düşünüyorum.
Bu tamamen hava ile alakalı.

Gol ketçap gibidir, attıkça
gelir." diyerek sözlerini

tamamlandı.
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2019 yılında
gole doyduk
İlk yarının tamamlandığı Süper
Lig 2019-2020 sezonundaki kar-
şılaşmaları izleyenler, İtalya
(Serie A), İngiltere (Premier Lig),
İspanya (La Liga) ve Fransa'nın
(Ligue 1) en üst liglerindeki maç-
lara göre daha fazla gole tanıklık
etti. Maç başına 2,91 gol atılan
Türkiye ligi, bu alanda Serie A
(2,88), Premier Lig (2,79), La
Liga (2,6) ve Ligue 1'in (2,49)
önünde yer aldı. Süper Lig'in ilk
yarısında en fazla gol, son 2 haf-
tada kaydedildi. 17. haftada 37,
16. haftada ise 36 defa fileler ha-
valandı. Futbolseverler, Gençler-
birliği ve Kasımpaşa'nın
karşılaşmalarında bol gol izledi.
28 gol atıp 32 gol yiyen Gençler-
birliği ve 26 gol atıp 34 gol yiyen
Kasımpaşa'nın müsabakalarında
3,53 gol ortalamasına ulaşıldı.

Alman Ligi zirvede

İlk yarının gol bakımından en
kısır mücadeleleri ise 38 golle Ga-

latasaray'ın maçları oldu. Galata-
saray'ın (attığı 23, yediği 15) kar-
şılaşmaları ortalama 2,23 golle
bitti. Süper Lig lideri Demir Grup
Sivasspor'un (attığı 35, yediği 16)
oynadığı karşılaşmalarda da orta-
lama 3 gol atıldı. Devre arasına
Leipzig'in 2 puan farkla zirvede
girdiği ancak önceki haftalarda
Borussia Mönchengladbach, Ba-
yern Münih ve Borussia Dort-
mund'un da liderliğe
yükseldiği Almanya Birinci Fut-
bol Lig büyük dikkat çekti.
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Livaneli
söyleyecek 
Bostancı
dinleyecek
Kerki Solfej, birbirinden ünlü
isimleri Bostancı Gösteri Mer-
kezi’nde sevenleriyle buluştu-
racak. Zülfü Livaneli, Sertab
Erener, Mabel Matiz, Duman,
Mor ve Ötesi en güzel şarkıla-
rını bu kez İstanbul Anadolu
yakasındaki müzikseverlerle
birlikte söyleyecek. Kerki Sol-
fej’in Bostancı Gösteri Mer-
kezi’ndeki konserleri 25
Ocak’ta Mor ve Ötesi konseri
ile başlayacak. Mor ve Öte-
si’nden sonra ise 5 Şubat ak-
şamı Türk pop müziğinin en
sevilen isimlerinden Sertab
Erener, Anadolu yakasındaki
sevenleriyle buluşacak. 26 Şu-
bat’ta ise Duman, dillerden
düşmeyen şarkılarını seslendi-
recek. Kerki Solfej’in Bostancı
Gösteri Merkezi’ndeki konser-
leri 5 Nisan’da Zülfü Livaneli
ve 22 Nisan’da ise Mabel Ma-
tiz’le devam edecek.

BUYUKCEKMECE

B üyükçekmece Beledi-
yesi, 2020 yılından itiba-
ren çöp toplama

hizmetini kendi araçlarıyla ya-
parak yüzde 60 tasarruf sağla-
mayı hedefliyor. 2019 yılında
tasarruf tedbirleri kapsamında
önemli kısıtlamalara giden Bü-
yükçekmece Belediyesi, 2020
yılında da ayağını yorganına
göre uzatacak. Belediye daha
önce hizmet alım yöntemiyle
gerçekleştirdiği temizlik hiz-
metlerini artık kendi bünye-
sinde yapacak. Büyükçekmece
Belediye Meclisi’nin Ocak ayı
toplantısında gündeme alınan
“Temizlik İşleri Müdürlü-
ğü’nce temizlik hizmetlerinde
kullanılmak üzere ihtiyaç du-
yulan 30 adet aracın Devlet
Malzeme Ofisinden satın alın-

ması hususu” görüşülerek ka-
rara bağlandı.

Temizlik işini kendimiz
yapacağız

Konuyla ilgili açıklama yapan
Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, “Daha
önce temizlik hizmetleri, park
ve bahçe gibi birçok hizmeti ta-
şeronlar eliyle yapıyor, hizmeti
özelleştiriyorduk. Kanun Hük-
münde Kararname ile çıkan
Taşeron Yasası çalışanların be-
lediyelerin kadrosu üzerinden
devam ettirilmesini sağladı.
Sonrasında belediyeler şirket
kurmak zorunda kaldılar. Taşe-
ron kadrosunda çalışan perso-
nelimiz belediyenin şirketinde
kadrolu eleman olarak geçiş
yaptı. Artık temizlik hizmeti-
mizi de kendi bünyemizde ve-
receğiz” dedi.

SAVAŞ ATAK

İlk etapta 30 kamyonla çöp toplama
hizmeti verileceğini belirten Başkan
Akgün; “Bir yıldır bu konu üzerinde ça-
lışıyorduk. 2019 yılında araç kiralama
maliyetimiz 24 milyon TL civarındaydı.
Yaptığımız çalışmanın sonucunda şuan
33 araç listede var. 30 tanesi temizlik
hizmetlerinde, 3 tanesi fen işlerinde

kullanılacak. 33 aracın bize maliyeti 19
milyon 602 bin TL. Yatırım Teşvik Bel-
gesi aldığımız takdirde ödediğimiz
KDV’yi de yani yaklaşık 3 milyon TL
geri alacağız. Sonuç olarak temizlik
hizmetlerini belediyemiz araçlarıyla
yaptığımız zaman yüzde 60 oranında
tasarruf sağlayacağız” dedi.

TASARRUF YAPACAKTASARRUF YAPACAKTASARRUF YAPACAKTASARRUF YAPACAKTASARRUF YAPACAKTASARRUF YAPACAK
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
30 adet kamyon alarak çöp toplama işlerini kendi-
lerinin yapacağını söyledi. Akgün, “Bu şekilde
yüzde 60 oranında tasarruf sağlayacağız” dedi

Yüzde 60 oranında tasarruf 

Muhtarlar Atatürk'ün huzurunda
BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi, Ulu Önder
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 4 Ocak
doğum günü nedeniyle mahalle muhtarlar
için Anıtkabir gezisi düzenledi. Tarihi kay-
naklara göre 4 Ocak 1881 yılında Selanik’te
dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk’ü
doğum gününü Anıtkabir’de anan Büyük-
çekmeceli muhtarlar, Atatürk’ün mozole-
sine çelenk koydu.

Akgün’e teşekkür ettiler

Büyükçekmece Muhtarlar Birlik Başkanı ve
Sinanoba Muhtarı Zeynep Gündüz Akkan,
Büyükçekmeceli muhtarlar adına Anıtka-
bir’deki Özel Deftere mesaj yazdı. Anıtka-
bir’in ardından eski meclis binası ve ikinci
meclis binasını gezen muhtarlar son olarak
Medeniyetler Müzesi’ni ziyaret etti. Kendi-
lerine sağladığı imkanlardan ötürü Büyük-

çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Ak-
gün’e teşekkürlerini ileten mahalle muhtar-
ları, Atatürk’ün doğum gününde Anıtkabir
ziyareti yapmaktan ötürü gurur duydukla-
rını belirttiler

Hasan
Akgün


