
Kaza, saat 11.00 sıralarında
Ümraniye TEM Otoyolu,

Elmalı Mevkiinde meydana geldi.
Ankara istikametinde giden 34 LC
9784 plakalı motosiklet, arızalan-
dığı için emniyet şeridinde duran
34 RS 3954 plakalı minibüse 
çarptıktan sonra yola savruldu.
Bu sırada motosiklet, sağ şeritte
ilerleyen 34 LC 9784 plakalı özel
halk otobüsün önüne devrildi.
Otobüs, sürücü frene basmasına
rağmen motosikleti metrelerce
aracın altında sürükledi. Güvenlik
kamerasına yansıyan feci kazada
motosikletteki eş oldukları öğreni-
len Çağan ve Dilek Dereli Çokcan
öldü. I SAYFA 3

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Tunç Çağı'ndan, Urarturlar'dan, 
Roma'dan, Bizans'tan, Selçuklu'dan,
Osmanlı'dan,  Genç dönem Hristi-
yanlık’tan kalan, içinde kiliseleri, ca-
mileri, tarihi eserleri barındıran 3 bin
yıllık kent Kars’ın bin
yıllık kalesi bile birçok
türküye konu olmuş bir
çok halk ozanının 
güftesinden geçmiştir...

Şehitlerimizi 
andık çocukları

sevindirdik

Mehmet Mert'in yazısı sayfa 16'da

İBB tarafından düzenlenen
Kanal İstanbul Çalıştayı'nda 

konuşan Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “İstanbul, Kanal İstanbul’a
mecbur bir şehir değildir. Ama İstan-
bul, duran metro yatırımlarını başlat-
maya, çok daha fazla yeni metro ve
kent içi ulaşım alternatifleri için yatırım
yapmaya, onlarca yıldır çözülememiş
trafik sorununu
bütün medeni
metropoller gibi
çözmeye mecbur-
dur. İstanbul,
elinde kalan yeşil
alanlarını koru-
maya, geliştirmeye
ve artırmaya mec-
burdur” dedi. 
I SAYFA 5

çBağcılar'da düzenlenen 
16. Kadınlar Şurası'nda 

konuşan Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Kadınların hayata katıl-
ması noktasında her geçen gün
trend yükseliyor. Özellikle eğitim
seviyesi yükseldikçe kadınların iş 
gücüne katılımı da artmaktadır.
Yükseköğretim istatistiklerine göre,
kadın profesör oranı 2008-2009 
öğretim yılında yüzde 27.4 iken

2017-2018 
öğretim yılında
31.2 oldu. 
Hanımefendile-
rin hak ettiği
hizmet ve im-
kana kavuşması
hepimizin heye-
can kaynağı 
olmaktadır”
dedi. I SAYFA 4
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Lokman Çağırıcı

Ekrem İmamoğlu
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Gazeteciler 
çalışıyor mu?
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İşyerinde kavga 
etmek...
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Kadınlar eğitim
dünyasına hakim

10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü'nü kutlayan Büyükçek-

mece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Bugün en fazla ihtiyaç duy-
duğumuz şey demokrasinin geliş-
mesi, sağlıklı bir toplumun oluşumu
için tarafsız, özgür, ilkeli ve basın
ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik
anlayışıdır. Ne yazık ki; ülkemiz
basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü,
bireylerin temel hak ve özgürlükleri

konusunda her
geçen gün daha
da geriye git-
mektedir. Unu-
tulmamalıdır ki,
özgür basın;
özgür toplum ve
güçlü demokra-
silerin olmazsa
olmazıdır, temi-
natıdır” dedi.

ç

Dr. Hasan Akgün

Özgür basın varsa
özgür toplum var

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Çocuk Mec-

lisi’ni kurarak Çatalca’da bir ilki
gerçekleştirdi. İlk oturumu yapılan
Çocuk Meclisi’nde Başkanlık Di-
vanı seçimlerinde büyük heyecan
yaşandı. Çocuklara seslenen Üner,
“Çocuklarımız, Çocuk Meclisi-
mizde alacakları kararlarla söz sa-
hibi olsun, demokrasi kültürünü
benimsesin, ilçemizin geleceğine
bizler ile birlikte yön versin istedik.
Çünkü çocuklarımız bizim yarınla-
rımız, geleceğimiz” diye konuştu. 

ç

Çatalca’da Çocuk
Meclisi kuruldu

METRELERCE 
süRükLENDİLER

ç

Kanal İstanbul’a
mecbur değiliz

İstanbul'da Değer Zirvesi ve
Türkiye'ye Değer Katan 

Firmalar Ödül Töreni düzenlendi.
Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen
programda konuşan Aile, 
Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler
Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk,
“2020 istihdam
hedeflerimizi de
yükselttik, işsizlik
oranını da inşal-
lah düşürmeyi
hedefliyoruz”
dedi. 

ç

Z. Zümrüt Selçuk

İşsizlik oranları
inşallah düşecek!

CHP eski Genel Başkanı Deniz
Baykal, Türkiye'nin Libya'ya

asker gönderme kararını değerlendirdi.
Baykal, “Dış politika hamasetle ve 
husumetle olmaz. Libya'nın daha
önceden yanında
olmalıydık. 
Nasıl hata 
yapılıyor diye bak-
mamız lazımdı.
Libya'yla yapılan
askeri anlaşma-
mız çok önemli,
emeği geçen her-
kesi kutluyorum”
diye konuştu.

ç

Deniz Baykal

Baykal, Libya için
hükümeti kutladı

Çamlıca Cami'nde
cuma namazını kılan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, namazın ardından
Azize Acar'ın cenazesine 
katıldı. Erdoğan'a Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Cahit Tur-
han, AK Parti Milletvekili Bi-

nali Yıldırım, AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Bayram
Şenocak da eşlik etti. 
Erdoğan, cenaze sonrası
Çamlıca Kulesi'nde devam
eden inşaat çalışmalarını 
inceleyerek, mühendislerden
bilgi aldı. 

ç

ERDOĞAN AcIYA 
ORTAK OLDU

Geçtiğimiz yıl boyunca Beylikdü-
zü'nde hayata geçirdikleri hizmetlere

ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “2019 yılı boyunca yeni 14
parkın eklenmesinin yanı sıra 37 parkın da
bakım ve onarımı büyük özenle tamam-
landı. Yeşil ve huzurlu Beylikdüzü hedefini
gerçekleştirmek için son 9 aylık süreçte yeşil
alan ve parklara yönelik yürütülen çalışma-
lar içerisinde Beylikdüzü’nün parlayan yıl-
dızı olan Yaşam Vadisi’nin de 3.etabına
başlandı. İlçemiz için kurduğumuz çok
güzel hayallerimiz var ve her birinin peşin-
den gidiyoruz. Yaşam Vadisi'ndeki etapların
tamamlanmasıyla da birlikte kentimizi de-
nizle buluşturacağız” şeklinde konuştu.

BEyLİkDüzü İÇİN
hAyALLERİMİz VAR

ç Her zaman güzel işlere imza atacak-
larını anlatan Çalık, “2014 yılında

yeşil bir çevre için çıktığımız yola, hedefimizi
büyüterek daha mutlu, daha özgür daha
yeşil bir Beylikdüzü hayaliyle devam ediyo-
ruz. Şimdi yeni dönemde, Yaşam Vadisini
yeni etaplarıyla denizle buluşturacağız. 1
milyon 200 bin metrekare alanla dünyada
yeşilde beşinci sırada, mutlulukta ise birinci
sırada olmayı hedefliyoruz. Beylikdüzü
mevcut durumundan da daha yeşil hale ge-
tirilecek ve yalnızca Yaşam Vadisi değil ken-
tin her bir noktasında kolay ulaşılabilir nefes
alanları oluşturulacağız. Vatandaşlarımıza
keyifle yaşadıkları ve sosyalleşebildikleri bir
ilçe sunacağız” dedi. I SAYFA 4

MUTLULUkTA DüNyA 
BİRİNCİsİ oLACAĞIz

ç

2019 yılı içerisinde Beylikdüzü'nde toplam 14 park açıldığını ve Yaşam
Vadisi'nin 3.Etap'ındaki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Belediye

Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yaşam Vadisi'ndeki etapların
tamamlanmasıyla birlikte kentimizi denizle buluşturacağız” dedi

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk
otobüsünün altına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada Çağan ve Dilek Dereli Çokcan öldü

KARI KOcA FEci
SEKiLDE cAN vERDi

KENTIMIZI DENIZLE 
BULUSTURACAGIZ

Kanal’ı bırak 
dönüşüm yap!

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, İBB’nin 

düzenlediği Kanal İstanbul Çalış-
tayı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, 
“İstanbul ciddi bir deprem riskiyle
karşı karşıya. Eğer bu ülkenin 
sorunlarıyla, ilgileneceksem, 
önce insana yardım ederim. 
Birçok insan hasarlı binalardan
kurtulmayı bekliyor. Beyefendiye
seslenmek gerek. Kanal'ı falan 
bırakıp bir an önce kentsel dönü-
şümü yapalım” dedi. I SAYFA 7
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BEYEFENDiNiN
SiNiRi BOZULDU

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, İBB’nin 

düzenlediği Kanal İstanbul Çalış-
tayı'nda konuştu. Akşener, “Kanal
İstanbul'un 9 senedir üzerinde du-
rulmuyordu, bugün niçin birden-
bire önümüze getirildi, anlamak
mümkün değil. 23 Haziran'da,
bütün İstanbullu, 804 bin oy farkla
Ekrem İmamoğlu'nu yeniden seçti.
Beyefendinin sinirini iki kere boz-
dunuz. Bu, İstanbullulara ders
verme eylemidir” dedi. I SAYFA 7
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BBp’den Mhp’ye geçti
HABERİN DEVAMI SAYFA 7’DE

Recep
Tayyip 

Erdoğan

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Meral 
Akşener
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Metrobüste 
asansör çilesi

Küçükçekmece Beşyol
metrobüs durağını kulla-

nan engelliler, her gün zorluk
yaşıyor. Durakta bulunan asan-
sör çalışmıyor. Asansör çalışıyor
olsa da engellilerin karşısına bu
kez merdiven engeli çıkıyor.
Çünkü asansör ve metrobüs 
durakları arasında bir geçiş yolu
bulunmuyor. I SAYFA 9

ç

53 ton balığa
el konuldu

Marmara Denizi'nde
balıkçı teknelerine

gece saatlerinde denetim 
yapıldı. İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü Balıkçılık ve Su

Ürünleri Şubesi ekipleri, 
teknelerin evraklarını ince-
ledi, yasal boyutun altında
olan 53 ton balığa el 
konuldu. I SAYFA 9
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Gece vakti
kasayı çalıp
kaçtılar

Gece vakti
kasayı çalıp
kaçtılar

Gece vakti
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Gece vakti
kasayı çalıp
kaçtılar

Gece vakti
kasayı çalıp
kaçtılar

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

Gece vakti
kasayı çalıp
kaçtılar

3’TEhATALI pARk iTfAiyEyi zoRLADI 3’TETACiz şüphELisi yAkALANDI

Mesut
Üner

ÇALIŞMALARI iNCELEDi
Yaşam Vadisi’nin 3. Etabı’ndaki çalışmaları
yerinde inceleyen Başkan Çalık, belediye

ekiplerine çeşitli talimalatlar verdi.
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YAŞAM

K ış aylarında hamile olmak biraz daha fazla
özen gerektiriyor. Havanın soğuk olması, grip
gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklar anne adayı-

nın eve kapanmasına sebep olabiliyor. Diğer yandan
işe giden hamilelerin de toplu taşıma araçlarında ve
açık ofislerde daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hami-
lelik evresini kış mevsiminde geçiren hanımlar için,
Ferti-Jin Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın
Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr.
Seval Taşdemir önemli açıklamalar yaptı. 

1- MEYVELERİ İKİ KİŞİLİK YEMEYİN
Kışın metabolizma yavaşlar. Karbonhidrat ve tatlı tü-
ketimi artar. Ancak anne adayları gereğinden fazla kilo
almamak için karbonhidratları azaltmalı; protein, vita-
min ve kalsiyum ağırlıklı bir beslenme programını ter-
cih etmelidir. Peynir, süt, ayran, yoğurt gibi süt
ürünlerinden kalsiyum; balık, tavuk, et ve yumurta gibi
besinlerden protein; sebze ve meyvelerden de vitamin
ihtiyacı karşılanmalıdır. Gece yatmadan önce içilecek
bir bardak muzlu süt iyi bir alternatiftir. 

2- BALIK TÜKETİN
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
Op. Dr. Seval Taşdemir, hamilelerin balık tüketmesi-
nin ne kadar önemli olduğuna değindi. Taşdemir ko-
nuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, “Kış hamileleri
haftada bir porsiyon balık tükettiğinde, kemik ve diş
gelişimi için önemli bir yere sahip olan D vitamini ihti-
yacını karşılayabiliyor. Haftada üç porsiyon balık tü-
ketmeniz ise et veya tavuğa göre çok daha sağlıklı bir
beslenme seçimi olacaktır” ifadelerini kullandı.

3- AVM'LERDE UZUN SÜRE KALMAYIN
Kış mevsimi, grip mevsimi… Ülkemizde kuş ve

domuz gribi salgını var. Soğuk algınlığı ya da gribe
yakalanmamak için bu aylarda kapalı ve kalabalık
mekanlarda uzun süre kalmamalısınız. Yürüyüşleri-
nizi bu tarz alanlarda yapmamalısınız. Grip salgını-
nın olduğu bu mevsimde tokalaşmak, öpüşmek riski
artırdığından dikkatli olunmalı ve yakın temastan ka-
çınılmalı. Yürüyen merdiven gibi yerlere temas ettik-
ten sonra ellerinizi yıkamalısınız.

4- AÇIK ALANDA YÜRÜYÜN
Hamilelik için en uygun egzersiz yürüyüş olsa da kış
mevsiminde dışarıda spor yapmak hava koşullarına
bağlı olarak pek mümkün olamayabiliyor. Ancak spo-
runuzu ihmal etmeyin. Yürüyüşünüzü eğer hava ko-
şulları uygunsa, yerler ıslak, kaygan, karlı veya buzlu
değilse; 15 dakika da olsa dışarıda yapmaya çalışın.
Kendinizi eve hapsetmeyin. Ancak kirli havada dışarı
çıkmayın, buna mecbursanız mutlaka maske ya da
mendil kullanın. Çünkü kirli hava, anne ve bebekte
toksik etki ile enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. 

5- DÜŞMEMEYE ÇALIŞIN
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
Op. Dr. Seval Taşdemir, “Kışın hamile olmanın yaz
mevsimine göre en büyük dezavantajı; hava koşulla-
rından dolayı ıslak, kaygan veya buzlu zeminlerde
düşmektir. Böyle günlerde ayakkabılarınızın kaygan
tabanlı olmamasına, tutunarak yürümeye veya yanı-
nızda birilerinin olmasına biraz daha fazla özen gös-
terin. Karlı havada çok mecbur kalmadıkça evden
çıkmayın” diyerek anne adaylarına uyarılarda 
bulundu.

6- EVDE GRİPLİ VARSA UZAKLAŞIN
Hamileler için en tehlikeli durumlardan biri hasta ol-
maktır çünkü bu tür durumlarda anne adayının ilaç
kullanımı yasaktır. O yüzden evde eşiniz veya çocuğu-
nuz gripli ise; yakın temastan kaçının. Aynı masada
yemek yemeyin, aynı odada uyumayın. Kısacası aynı
havayı solumamaya özen gösterin. Evinizi sık sık ha-
valandırın, ellerinizi sık sık yıkayın ve havlunuz mut-
laka ayrı olsun. Gripli kişilerle aynı ortamda
bulunmanız gerektiğinde maske takmalarını rica edin.

7- TOPLU TAŞIMADA MASKE TAKIN
Günümüzde hamileler malesef ki işe gitmek ve toplu
taşıma araçlarını kullanmak zorunda. Tabiki bu sü-
reci evinde geçiren de var ancak çoğu anne adayı
dğuma kısa bir süre kalana kadar çalışmayı tercih edi-
yor. Hamilelik süresince işe gitmek veya toplu taşıma
aracı kullanmak zorunda kalırsanız; özellikle grip sal-
gınının olduğu şu günlerde ağzınızı maske, mendil
veya atkı ile kapatın. Gripli kişilerle yakın mesafede
bulunmamaya özen gösterin. Çalıştığınız ofiste gripli
kişiler varsa, aynı şekilde kendinizi korumaya özen
gösterin. 

8- YATAK ODANIZI HAVALANDIRIN
Sabah uyandığınızda ve gece yatmadan önce yatak
odanızı havalandırın. Neden mi? Çünkü kış günü ha-
vasız ve nemsiz bir ortamda uyumak iyice güçleşecek-
tir. Uyku sorunu yaşayan anne adayları ıslak bezler
ya da odayı nemlendirecek özel cihazlarla kaloriferle-
rin kuruttuğu odaların havasını nemlendirmelidir.
Nemli hava anne adaylarının daha rahat nefes alma-
sını sağlayacak ve rahar bir uyku çekmesine yardımcı
olacaktır.

OZEL TUYOLAR
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BÜYÜK BiR MUCiZE GERÇEK OLABiLiR!
Bugün ülkemizdeki sayıları
400 bini bulan tavukkarası has-
taları ve diğer retina hastalıkla-

rında umut verici bilimsel bir araştırma
sonuçlandı. Toplam 57 hasta üzerinde yapı-
lan kök hücre çalışmasının sonuçlarının ol-
dukça olumlu olduğunu ve hastaların
görme yetisinde büyük ölçüde fayda sağ-
landığını belirten göz Hastalıkları uzmanı
Prof. Dr. Ayşe Öner, 'tedavisi olmayan’ bu
hastalıklarda kök hücrenin birkaç yıl içeri-
sinde rutin tedavi olarak uygulanabileceğini
söyledi. 

Umut verici sonuçlar

2000’li yıllara kadar tıpta tedavisi olmayan
birçok göz hastalığı için ümit verici çalış-
malar var. Onlardan biri de kök hücre!
Bugün kemik iliği naklinden kıkırdak do-
kusu hasarlarına dek birçok alanda kendi-
sini ispatlayan kök hücre, mucizesini şimdi
de gözde konuşturacak. göz Hastalıkları
uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öner, başta tavukk-
arası hastaları olmak üzere, kuru tip sarı
nokta ve Stargardt hastalığı gibi diğer re-
tina hastalıklarında kök hücre uygulamala-
rına yönelik yaptıkları araştırmada çarpıcı
sonuçlar elde ettiklerini belirterek “üç
fazda toplam 57 hasta üzerinde yaptığımız
çalışmalarda umut verici sonuçlar aldık.
Hastaların büyük kısmında görme ile ilgili
fonksiyonlarda düzelme saptadık. Sağlık
Bakanlığı ile işbirliğimiz devam ediyor ve
kök hücre tedavisini rutin bir tedavi şekline
dönüştürmek için gayretlerimiz devam edi-
yor. Kök hücrenin birkaç yıl içerisinde göz
hastalıklarında rutin bir uygulama arasına

gireceğine inanıyorum” diye konuştu.

İlk çalışmalar 2015’te başladı

gözde kök hücre uygulamalarına yönelik
ülkemizde ilk çalışmalar 2015 yılında baş-
ladı. Prof. Dr. Ayşe Öner önderliğinde Erci-
yes üniversitesi’nde yapılan çalışmanın ilk
fazı 14, ikinci fazı da ileri evre 20 hasta
üzerinde gerçekleşti. Araştırmanın üçüncü
fazı ise Acıbadem Kayseri Hastanesi ve Er-
ciyes üniversitesi işbirliğiyle 23 hastada
gerçekleştirildi. Özellikle faz 2 ve 3’te has-
taların büyük kısmında umut verici sonuç-
lar elde ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Ayşe
Öner, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde
yapılan toplantıda, araştırma sonuçlarını
açıkladı. Prof. Dr. Ayşe Öner şöyle konuştu:
“Kök hücreler, kendi kendine yenilenme ve
olgun hücrelere farklılaşma kabiliyetine
sahip olan, ayrışmamış hücrelerdir. Ben
bunlara ‘bebek hücreler’ diyorum. nasıl
şekil verirseniz öyle şekil alıyor. Araştırma-
larımızda kök hücreler sayesinde özellikle
halk arasında ‘tavukkarası’ ya da ‘gece kör-
lüğü’ olarak bilinen Retinitis Pigmentosa
hastalarında ve diğer retina hastalarında
görme yetilerinin güçlendiğini, ölmekte
olan hücrelerin de ölmesini yavaşlattığını
ve özellikle faz 2 ve 3’te hiçbir yan etkisinin
olmadığını gördük. Lokal anestezi ile ger-
çekleştirilen bu cerrahi işlem hastayı uyut-
madan 20 dakika sürüyor. Çalışmalarımızın
ardından gördük ki; göz kök hücre kullan-
mak için en uygun organlardan biri. Halen
100 kişilik bir hasta grubumuz için Sağlık
Bakanlığı’nda değerlendirmede olan baş-
vurumuz var ve hasta sayımızı giderek art-

tıracağız.”

Erken teşhis çok önemli

Özellikle akraba evliliklerinde sık rastlanan,
genetik geçişli bir hastalık olan tavukkara-
sında 150’den fazla genin sorumlu oldu-
ğunu, bu nedenle hastalığın seyrinin kişiden
kişiye farklılık gösterdiğini belirten Prof. Dr.
Ayşe Öner, hastalığın teşhisi ne kadar erken
olursa tedavisinin de o kadar fazla etkili ola-
cağını ve bu nedenle anne babalara da
önemli görevler düştüğünü, özellikle aile öy-
küsü varsa çocuklarının loş ışıkta ya da hava
karardığında görme güçlerini mutlaka kont-
rol etmeleri gerektiğini söyledi.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ
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Kadınları korkutan hastalık!
Sağlıksız beslenmeden sigaraya ve küçük yaşta cinsel ilişkiye başlamaya dek birçok faktör rahim ağzı (serviks) kanseri riskini artırıyor.
Ancak öncelikli risk unsuru; HPV virüsü. Özellikle genç kadınları tehdit eden ve sinsice ilerleyen rahim ağzı kanserini önlemekse mümkün

ACIBADEMAltunizade Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı Doç. Dr. Osman Temiz-

kan, Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı
kapsamında yaptığı açıklamada, rahim ağzı
kanserine karşı tedbirler arasında başı çeken
HPV aşısını anlattı, önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu. Rahim alt bölgesinin kanseri
olan rahim ağzı (serviks) kanseri, tüm dün-
yada kadın jinekolojik kanserleri arasında
üçüncü sırada yer alıyor ve en çok 35-55 yaş-
ları arasında görülüyor. Sinsice ilerlediğinden
çoğunlukla ileri evrede teşhis edilebilen bu
tehlikeli hastalığa özellikle HPV virüsü deni-
len ve cinsel yolla bulaşan bir virüsün neden
olduğunu belirten Acıbadem Altunizade
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz-
manı Doç. Dr. Osman Temizkan “Bu kanser
HPV infeksiyonları genç yaşlarda bulaştığın-
dan dolayı özellikle genç kadınları tehdit edi-

yor. Cinsel yaşamı olan her 2 kadından birisi,
hayatının herhangi bir döneminde HPV vi-
rüsü alırken, buna karşın virüsü almak kan-
ser olmak anlamına gelmiyor” diyor. Bugüne
dek HPV virüsünün 100’e yakın çeşidinin
tespit edildiğini, bunlardan 14 tanesinin on-
kojenik açıdan yüksek riskli olduğunu söyle-
yen Dr. Osman Temizkan “Olguların yüzde
70-80'inden iki çeşit HPV virüsü sorumludur.
Kondom ve bariyer önlemleri, HPV enfeksi-
yonu riskini azaltır, ancak bu tam olarak ko-
ruyucu değildir” diyor.

HPV koruma sağlıyor

HPV aşısı ise rahim ağzı kanserinden büyük
ölçüde koruma sağlıyor.Dünya Sağlık Ör-
gütü de 9-13 yaş arası kızların aşılanmasını
yani daha cinsel ilişkiye girmeden önce aşı
yapılmasını öneriyor. Bu yaş grubundan
sonra ise 45 yaşına kadar aşı yaptıranlar,

henüz karşılaşmadıkları HPV tiplerine karşı
aşıyla korunabiliyor. Doç. Dr. Osman Temiz-
kan, HPV aşısı yapılsa bile rahim ağzı kanse-
rine karşı düzenli Pap-Smear testi
yapılmasının önemli olduğunu söylüyor.
Cinsel yönden aktif olan ve 21 yaşın üstün-
deki kadınlarda görülebiliyor.



S oygun, Adnan Kahveci Mahallesi
Hatay Caddesi üzerinde 02.40 sıra-
larında meydana geldi. İddiaya

göre, cadde üzerinde bulunan bir kuruye-
miş deposuna beyaz bir otomobil ile gelen
yüzleri maskeli hırsızlar iş yerinin kepen-
gini levye ile kırdı. Kepengin parçalarını
tek tek yerinden söken hırsızlardan 2'si
içeri girdi. Deponun ofis bölümüne yöne-
len şüpheliler içeride bulunan çelik kasayı
yerinden alarak dışarı taşıdı. Bu sırada
hırsızlardan bir kişi dışarıda gözcülük ya-
parken 1'i ise otomobilde bekledi. 

Bekçi alarmın sesine geldi 

Hırsızların içeri girmesiyle iş yerinin
alarmı çaldı. Bu sırada sitenin gece bekçisi
iş yerine doğru gidince hırsızlar ile karşı
karşıya kaldı. Gece bekçisini gören hırsız-
lardan birisi silah doğrultarak görevliyi et-

kisiz hale getirdi. İçeriden çelik kasayı oto-
mobile taşıyan diğer iki hırsız kasayı oto-
mobilin bagajına koydu. Olay yerinde 1 el
havaya ateş eden hırsızlar geldikleri oto-
mobille binerek olay yerinden kaçtı. 

Polis olay yeri çalışması yaptı

Gece bekçisi durumu hemen polis ekiple-
rine haber verdi. Kısa sürede olay yerine
gelen polis ekipleri sitenin bekçisinden al-
dığı bilgiler ile şüphelilerin kaçtığı otomo-
bili yakalamak için çevrede çalışma
başlattı. Polis ekipleri iş yerinde detaylı
olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri iş
yerinin kepenginde ve ofiste parmak izi
aradığı görüldü. Olaya müdahale eden
güvenlik görevlisi Turan Ün, öAlarmın se-
sini duydum. Geldim, müdahale etti. Ka-
sayı aldılar gittiler. Silah ile havaya ateş
ettiler. Bir şey yapamadım dedi. DHA
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Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Vatandaş polise
zor anlar yaşattı

KaDıKöy'DE İSTAÇ'a bağlı
deniz aracı ile deniz yüzeyinde
temizlik yaptığı sırada, çalışan-

lar denizde bir ceset gördü. Ceset, Deniz
Polisi tarafından bulunduğu yerden
alındı. Deniz polisi ve ekiplerin cesedi çı-
karma çalışmalarını izlemeye gelen va-
tandaşları polis ekipleri uzaklaştırmakta
zorluk çekti.Olay Kadıköy'deki Beşiktaş
İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, İSTAÇ'a bağlı deniz aracı ile
deniz yüzeyinde temizlik yaptığı sırada,
çalışanlar denizde bir ceset gördü. İhbar
üzerine olay yerine gelen polis ekipleri
durumu deniz polisine bildirdi. Bu sırada
polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sa-
hilde vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.
Deniz polisi cesedi bulunduğu yerden
alarak sahile getirdi.

Film gibi izlediler

Sahilde toplanan vatandaşlar deniz polis
ve ekiplerin çalışmalarını film izler gibi iz-
lediler. Bazı vatandaşların ise cesedi çı-
karma çalışmalarını cep telefonu ile
görüntüledikleri görüldü. Ekiplerin çalış-
ması sonucu  ceset karaya çıkarıldı. Olay
yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde
inceleme yaptı. Üzerinde 67 yaşındaki
Vehbi  Albayrak 'a ait  kimlik bulunan
ceset yapılan incelemenin ardından Adli
Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla
ilgili soruşturması devam ediyor.

Taciz şüphelisi
yakalandı

KaDıKöy'DE yılbaşı gecesi so-
kakta yürüyen bir kadını taciz
ettiği öne sürülen şüpheli ya-

kalandı.Kadıköy'de Hasanpaşa Mahalle-
si'nde meydana gelen ve güvenlik
kameralarına yansıyan olayda sokakta
yürüyen bir kadın onu takip eden kimliği
belirsiz bir kişi tarafından cinsel saldırıya
uğradığını iddia etmişti. Şüphelinin genç
kadını takip etmesi ve olay yerinden koşa-
rak kaçması güvenlik kameralarına da
yansımıştı. Şüpheli, kadının çığlıkları üze-
rine olay yerinden koşarak uzaklaşmış ve
kadın olayın ardından polise giderek şi-
kayette bulunmuştu. Olay hakkında so-
ruşturma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak
için çevrede bulunan güvenlik kamerala-
rını incelemeye aldı.

Emniyette işlemeleri 
devam ediyor

Polis ekipleri, 68 güvenlik kamerasını in-
celedikten sonra şüphelinin kimliğini ka-
meralardan tespit etti. Şüpheli dün
akşam saatlerinde Kadıköy, Fikirtepe'de
Özbey Caddesi üzerinde yakalanarak
gözaltına alındı. Kadıköy Aile ve Kadın
Koruma Birimi ekiplerince yakalanan
şüpheli Fatih K. , taciz edildiği iddia edi-
len S.Y. tarafından da teşhis edildi. Göz-
altına alınan şüpheli Fatih K.'nın
emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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

Gece vaktI kasayI
calIp kactIlar

Karı koca feci şekilde can verdi
TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk
otobüsünün altına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada Çağan ve Dilek Dereli Çokcan öldü

Kaza, saat 11.00 sıralarında Üm-
raniye TEM Otoyolu, Elmalı
Mevkiinde meydana geldi. Ankara

istikametinde giden 34 LC 9784 plakalı moto-
siklet, arızalandığı için emniyet şeridinde
duran 34 RS 3954 plakalı minibüse çarptıktan
sonra yola savruldu. Bu sırada motosiklet, sağ
şeritte ilerleyen 34 LC 9784 plakalı özel halk
otobüsün önüne devrildi. Otobüs, sürücü
frene basmasına rağmen motosikleti metre-
lerce aracın altında sürükledi. Güvenlik kame-

rasına yansıyan feci kazada motosikletteki eş
oldukları öğrenilen Çağan ve Dilek Dereli
Çokcan öldü. Kaza yerine çok sayıda polis ve
sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara
istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Motosiklet gelip bize çarptı

Arızalandığı için emniyet şeridinde bekleyen
minibüsün sürücüsü Mehmet Budak "Mini-
büs arızalanınca emniyet şeridine çekerek, ka-
putu açmıştık. Motosiklet bize çarptıktan

sonra otobüsün altında kaldı" diye konuştu.

Cenazeleri kaldırıldı

2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza saniye
saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü-
lerde motosikletin minibüse çarptıktan sonra
otobüsün altına girdiği görülüyor. Çağan ve
Dilek Dereli Çokcan'ın cenazeleri olay yeri ve
savcının incelemesinin ardından Ümraniye
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna
kaldırıldı. 

Yangın saat 01.30 sıralarında
Paşa Mahallesi, Civelek Sokak
35 numaralı binanın 4. katında

meydana geldi. İddiaya göre, kiracı olarak
evde oturan kadın evi ateşe verdikten
sonra binadan ayrıldı. Binadan çıkan du-
manları gören komşular durumu itfaiye ve
polis ekiplerine bildirdi. Sokağa giren it-
faiye ekipleri, yanan binaya ulaşmakta
zorluk yaşadı. Çift yönlü yapılan hatalı
parklar nedeniyle hareket etmekte zorla-
nan itfaiye araçlarına polis ekipleri de yar-

dımcı oldu. Yangına müdahale eden it-
faiye ekipleri kısa sürede yangını sön-
dürdü.

İtfaiyeci hafif yaralandı

Yangını söndürmek için binaya giren it-
faiye görevlisinin, müdahale sırasında
parmağında kesik oluştu. Olay yerinde
bekleyen ambulansa alınan itfaiye görevli-
sine sağlık görevlileri tarafından müdahale
edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müda-
hale etmesi sırasında toplanan vatandaş-

lardan bazılar, ekiplerin çalışmalarını cep
telefonları ile kaydetti. Bazı vatandaşların
sosyal medyadan canlı yayın yapması da
dikkat çekti. Olayın yaşandığı binada otu-
ranlar yangını evde oturan kadının çıkar-
dığını belirterek, "Kiracı geldi, evini yaktı
gitti. Saat 01.00 gibi geldi. Sonra çıktı gitti.
Gördük biz. Zaten yeni geldi. Şuanda içe-
ride ne olduğu bilinmiyor. İçeride de ola-
bilir. O gittikten sonra tekrar ses geliyordu.
Oğlum gitti kapıya vurdu vurdu açan ol-
madı" diyerek yaşananları anlattı.

Tesis alevlere
teslim oldu

PENDİK'tE plastik geri dönüşüm
tesisinde yangın çıktı. Yangın it-
faiyenin müdahalesiyle kısa sü-

rede kontrol altına alındı. Pendik
Ramazanoğlu Mahallesi Hızır Reis Cad-
desi üzerinde bulunan bir plastik geri dö-
nüşüm tesisinde yangın çıktı. Henüz
belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını
gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber
verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi
sevk edildi. Plastik malzemelerin yandığı
öğrenilen yangın kısa sürede iş yerine ya-
yıldı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun du-
manın da yayıldığı görüldü. İtfaiyenin
müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol
altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışma-
ları devam ederken, polis yangınla ilgili
olarak soruşturma başlattı.

Beylikdüzü'nde bir kuruyemişçinin deposuna giren yüzleri maskeli 4 kişi, kepenklerini levyeyle kırdıkları
işyerine girerek burada bulunan çelik kasayı çaldı. Hırsızlık alanı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızlar 
kameralarda

Kasa hırsızlarının soygun anı iş yerinin güvenlik ka-
mera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntüler
de hırsızların 02.40 da iş yerinin önüne beyaz bir oto-
mobille geldikleri görülüyor. Bir süre kepengi kırmaya

çalışan yüzleri maskeli hırsızlar içeri giriyor. Görüntü-
lerin devamında ise iş yerine giren hırsızlar direk ola-
rak ofise yöneliyor. Hırsızlardan iki kişi ofiste ki çelik
kasayı dışarıya taşıyor. Kasayı araca yükleyen hırsız-

lardan birisi arca binerken elindeki silahla havaya
ateş ediyor. Hırsızların geldikleri araç hızla olay yerin-
den uzaklaşıyor. Polis ekipleri yaşanan kasa hırsızlığı
ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Hatalı park itfaiyeyi zorladı
Şişli'de gece saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangına müdahale etmek için sokağa
giren itfaiye araçları, çift yönlü yapılan hatalı parklar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı
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K anal İstanbul, kadına şiddet, erken
seçim söylemleri, ekonomik sıkıntılar,
asgari ücret tartışmaları derken satır

aralarında kalan bir haber daha dikkatlerden
kaçıp gidiyor. 

Sıra bize de gelebilir kaygısıyla Pazar 
kahvaltımıza dahi konu etmekten çekinmedi-
ğim bir haber. 

Bir suç makinesi daha parasız, pulsuz izinli
olarak sokağa salıverildi. 

Peki ilk yaptığı ne oldu dersiniz? 

Bu kez yer İzmir'in Torbalı İlçesi.  Saat
21:00 civarları. Akşam saati mesaisini bitirip
işinden evine dönmeye çalışan Torbalı Devlet
Hastanesi’nde doktor olan Torbalı İlçe Sağlık
Müdürü Mehmet Park gasp edilerek 
öldürüldü. 

Ardından Park'ın evine yaklaşık 600 metre
uzaklıkta olan ve yine Torbalı Devlet Hastane-
si'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev
yapan Harun Gülcemal'in çocuğunu karşıla-
mak üzere aracına bindiği sırada otomobilinin
yanına gelerek kendisinden para istendi. Dr.
Gülcemal ise ‘Üzerimde para yok’ diyebildi.
Bunun üzerine cinayet şüphelisi şahıs ‘O

zaman eve gidip alalım’ ceva-
bını verdi. Birlikte eve gittiler. Evde eşi ve ya-
talak olan annesinin yanında tabancayı
annesine doğrultup ‘vururum bak’ diye tehdit
ettikten sonra, tetiğe bastı ancak tabanca ateş-
lemedi. Eşi Hatice Gülcemal silahı kurusıkı
zannederek hamle yaptı. Ardından şüpheli bir
kez daha tetiğe bastı ve Dr. Gülcemal’in eşini

vurdu. Parasızlıktan gözü dönmüş bu zat son-
rasında silah zoruyla Dr. Gülcemal’i ATM’ye
götürüp para çektirtti. Çaldığı parayla da önce
kayıplara karıştı sonra bilmem kaçıncı defa
yakalanarak bir kez daha salıverilmek üzere
içeri atıldı.

İçeri atılmadan önce de 
mobese kameralarından yeri ve kimliği tes-

pit edilen bu zat bir de yakalanmaya çalışılır-
ken polisle girdiği çatışmada kaybedecek
hiçbir şeyi olmadığından maalesef bir polisi de
ağır yaraladı. 

Şüpheli 30 yaşındaki Enver Yıldız.
Yıldız, 17 suçtan sabıkalı.

Başı boş bir şekilde salıverildiği toplumun
içinde var olma çabasını belki de tek ve en iyi
bildiği hırsızlık, adam yaralama ve öldürme
yoluyla göstermeye çalıştı ve ölüm listesine iki
masum insanı daha ekledi. Üçüncüsünün de
endişeli bekleyişi sürüyor.

Yasalar ve kanunlarımızın acilen yeniden
gözden geçirilip bu itilmiş insanların hayata
yeniden başlamaları konusunda destek almala-
rını sağlaması gerekmez mi?  

Elinde yetki sahibi devletin adamları da gör-
mezden gelerek bu suçlara ortak olmuyor mu?

Daha kaçımız başı boş salıverilen bu zatla-
rın kurbanı olacağız?

Suç ortağı

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1114349)

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 paylaş-
tırma giderlerini 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 artır-
mada istekli 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 dos-
yasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 08/01/2020

1.İhale Tarihi : 13/02/2020 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
2.İhale Tarihi : 12/03/2020 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
İhale Yeri : Çavuş Mah. Çayırlar Cad. Çoban Yıldızı Sok. No:2 

Akdoğuş Otoparkı Şile/İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 200.000,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
ŞİLE

İCRA DAİRESİ
2019/244 TLMT.

Y arınlara daha yeşil bir Beylik-
düzü bırakmak ve Beylik-
düzü’nde kişi başına düşen 9.5

m2 yeşil alan miktarını dünya stan-
dartlarına taşımak adına çalışmala-
rına devam eden Beylikdüzü
Belediyesi, Başkan Mehmet Murat
Çalık ile birlikte 9 aylık süreçte yeşil
alanları 32 bin m2 artırdı. İstanbul’un
yeşil alan açısından en zengin ve
örnek ilçelerinin başında gelen Beylik-
düzü ’ne Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü ekiplerinin özverili çalışmaları
sonucu 2019 yılı boyunca yeni 14
parkın eklenmesinin yanı sıra 37 par-
kın da bakım ve onarımı büyük
özenle tamamlandı. Yeşil ve huzurlu
Beylikdüzü hedefini gerçekleştirmek
için son 9 aylık süreçte yeşil alan ve
parklara yönelik yürütülen çalışmalar
içerisinde Beylikdüzü’nün parlayan
yıldızı olan Yaşam Vadisi’nin de 3.eta-
bına başlandı. 

Vadi'nin etap 
çalışmaları sürüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri
bir yandan yeni parkları hayata geçi-
rirken bir yandan da mevcut parkları
revize edip baştan aşağı yeniledi. Bey-
likdüzü Belediyesi son 9 ay içerisinde
37 parkı daha fonksiyonel ve modern
bir görünüme kavuşturdu. Beylikdü-
zü’nün nefesi olan Yaşam Vadisi’nin
148 bin m2’lik alandan oluşan 3.eta-
bının çalışmalarına hız kesmeden
başlanırken devam edecek etaplarla
Beylikdüzü denizle buluşacak. 

Ulaşılabilir nefes 
alanları oluşturacağız

Beylikdüzü Belediyesi’nin öncelikli
konularından birinin yeşil alan oldu-
ğunu her fırsatta hatırlatan Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “2014 yılında yeşil bir
çevre için çıktığımız yola, hedefimizi
büyüterek daha mutlu, daha özgür
daha yeşil bir Beylikdüzü hayaliyle
devam ediyoruz. Yaşam Vadisi’nin ilk
etaplarıyla hayallerimizi gerçekleştir-
menin ve paylaşmanın mutluluğunu 

da gururunu da beraberce yaşadık.
Şimdi yeni dönemde, Yaşam Vadisini
yeni etaplarıyla denizle buluşturaca-
ğız. 1 milyon 200 bin m2 alanla Dün-
yada yeşilde 5. Sırada, mutlulukta ise
1. sırada olmayı hedefliyoruz. Beylik-
düzü mevcut durumundan da daha
yeşil hale getirilecek ve yalnızca
Yaşam Vadisi değil kentin her bir nok-
tasında kolay ulaşılabilir nefes alanları
oluşturulacağız. Ayrıca deniz ile eri-
şim yeşil alanlarla güçlendirilecek”
dedi. DHA

Beylikdüzü yeşillendi

İlke DUYAN

İLKELİ KÖŞE

ilkeduyan@gmail.com

Örnek No: 25*

06AK7733 PLAKALI, 2012 MODEL, AUDI
MARKA, A6 2.0 TDI 177 HP MULTİTRONİC,
4G TİPİ,  YAKIT TİPİ DİZEL, KASA TİPİ
SEDAN, RENGİ SİYAH, KOLTUK SAYISI 5,
ARACIN ANAHTARI VE RUHSATI YOKTUR.
LASTİKLERİ GENEL İTİBARİYLE İYİ DU-
RUMDA, LAMBALARI VE CAMLARI SAĞ-
LAM DURUMDA, MUHTELİF UFAK TEFEK
CİZİKLERİ MEVCUT, KOLTUK KILIFLARI
KREM RENKLİ DERİ DÖŞEME OLDUĞU
TESPİT EDİLMİŞTİR. 

Beylikdüzü Belediyesi, Nisan 2019 tarihinden bu yana toplamda 32 bin metrekare yeşil alanı Beylikdüzü’ne kazandırdı. 2019 yılı içerisinde
ilçede toplamda 14 yeni park hizmete açılmış oldu. Yaşam Vadisi 3.Etap çalışmalarına da start veren Beylikdüzü Belediyesi aynı zamanda 
37 parkın tüm bakım ve onarım çalışmalarını özenle gerçekleştirerek daha kullanışlı ve modern bir görünüme kavuşturdu

Yaşam Vadisi'nin 3. Etabının 2020 yılında tamamladığında
ilçenin denizle bağlantısının güçleneceğini de vurgulayan
Çalık, “Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alan miktarı
9.5 m2 yeşil alanla yetinmiyoruz, bunu artıracağız. Geçtiği-
miz ay 120 yetişkin çınar diktik. 2019'da 37 parkın bakım
onarımını tamamladık. 2019 yılında  toplamda14 yeni parkı
Beylikdüzü'ne kazandırmış olduk. Yeşil alan miktarını da 32
bin m2 artırdık. şu an Yakuplu'da devam eden 3 yeni parkı-
mız var. Onları da en kısa sürede açacağız ve 2020'de Ya-
kuplu ormanını projelendirip Yakuplu halkının kullanımına
açacağız” diyerek yeşil Beylikdüzü için proje üretmeye
devam edeceklerini paylaştı.

Yakuplu’ya 3 yeni park 

Kızlar için elimizden
geleni yapmalıyız
Bağcılar’da düzenlenen 16. Kadınlar Şurası’nda kadınların sivil toplum kuruluşlarındaki,
İslam’daki ve iş dünyasındaki konumu konuşuldu. Yüzde 42 oranla kadınların en çok
eğitim dünyasında yer aldığını belirten AK Parti Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, 
“Kız çocuklarınızın muhakkak eğitim alması için elinizden geleni yapın” şeklinde konuştu

Bağcılar Belediyesi
Kadın Meclisi tarafından
16. Kadınlar Şurası, Halk

Sarayı’nda ’nda düzenlendi. Prog-
rama siyasetçisinden ev hanımına
kadar toplumun her kesiminden çok
sayıda davetli katıldı. Açılış konuşma-
sında artık kadınların kendi ayakları
üzerinde durduğunu dile getiren AK
Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare
Aydın Yılmaz, “Bizi bir arada tutan
bu birliktelik, dayanışma ve aile ol-
maktır. Komşusu açken tok yatama-
maktır. Biri yolda düştüğünde
kaldırma duygusudur. İyi ki varsınız.
Kadınların güçlenmesi için Cumhur-
başkanımızın bize açtığı yollar var.
Bizleri siyasette, iş dünyasında, eği-
timde daha çok görmek istiyor. Ak
Parti iktidarından önce kadınların si-
yasetteki temsil oranı yüzde 4’tü.
Bugün kadınların meclisteki temsil
oranını yüzde 4’ten aldık yüzde 17’ye
çıkardık. Yüzde 42 oranla kadınların
en çok yer aldığı yer akademi yani eği-
tim dünyası. Yani öğretmenlerimiz,
hocalarımız, üniversitede çalışan
kadın memur arkadaşlarımız. Kız ço-
cuklarınız okutun. Kız çocuklarınızın

koluna altın bileziği mutlaka takın.
Dünya değişiyor. Kız çocuklarınızın
muhakkak eğitim alması için elinizden
geleni yapın. İyi okullardan iyi meslek
sahipleri olarak çıktıklarında önce size
faydaları dokunacak, sizi yüceltecek ve
sizi koruyacaklar” dedi.

Kadın profesör oranı yükseldi 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı ise aktardığı istatistiki verilerle
kadınların eğitim dünyasındaki varlı-
ğını şöyle anlattı: “Kadınların hayata
katılması noktasında her geçen gün
trend yükseliyor. Özellikle eğitim sevi-
yesi yükseldikçe kadınların iş gücüne
katılımı da artmaktadır. Yükseköğre-
tim istatistiklerine göre, kadın profesör
oranı 2008-2009 öğretim yılında
yüzde 27.4 iken 2017-2018 öğretim yı-
lında 31.2 oldu. Doçent kadrosunda
görev yapan kadın oranı yüzde 38.8,
öğretim görevlisi kadrosunda görev
yapan kadın oranı ise yüzde 50.2
oldu. 2009’da kadın büyükelçi oranı
yüzde 10.8 iken bu oran 2018’de
yüzde 22.1 olarak belirlendi. Hanım-
efendilerin hak ettiği hizmet ve imkana
kavuşması hepimizin heyecan kaynağı

olmaktadır.”

Bilgilendirmeler yapıldı

Protokol konuşmalarının ardından
şuraya konuşmacı olarak katılan ala-
nında uzman isimler sunumlarını ya-
parak davetlileri bilgilendirdi.  Şeyma
Nur Aşkın’ın moderatörlüğünü yap-
tığı etkinlikte MÜSİAD Kadın Ko-
mite Başkanı Müge Öz, “İş
Dünyasında Kadın ve Aile”, Yüksek
Çevre Mühendisi Özlem Erol, “Sivil
Toplum Kuruluşlarında Kadının
Yeri”, Bağcılar Müftülüğü Aile ve Dini
Rehberlik Bürosu Vaizesi Kumriye
Özbabacan, “İslam’da Kadının Yeri”
ve Şair-Yazar Senem Ünal ise “Kadın
Engel Tanımaz” konularında sunum
yaptı. Soru-cevap kısmında katılımcı-
lar, kendilerine yönlendirilen soruları
da cevaplandırdı. Ayrıca Kadın Mec-
lisi Başkanı Merve Kantarcı Çulha,
görevini Gönül Beken’e devretti.  Şura
programına Bağcılar İlçe Kaymakamı
Mustafa Eldivan, İlçe Başkanı İsmet
Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Yılmaz, belediye meclis üye-
leri, kamu kurumu temsilcileri ve sivil
toplum kuruluşu üyeleri de katıldı.

Gazetecilik zor meslektir
Sarıyer Belediye Başkanı

Şükrü Genç, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla
kutlama mesajı yayımladı.
Genç, “Gazetecilik zor bir

meslektir ve gazeteci
arkadaşlarımızın fedakar

çalışmaları değerlidir” dedi

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü dolayısıyla kutlama mesajı 

yayımladı. Zor bir mesleği ifa eden gazetecilerin
fedakarlıkla çalıştığını belirten Şimşek, açıklama-
sında, "Toplumların bilgilenmesinde önemli bir
rol üstlenen basın, teknolojinin imkanlarından da
faydalanarak internet medyası ve sosyal medya
ile yelpazesini genişletmiş, eş zamanlı bilgi 
paylaşımına ulaşmıştır. Bu vesileyle gece gündüz
demeden, halkın haber alma hakkı için fedakarca
çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatla-
rında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini 
diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensup-
larını da rahmetle anıyorum." 
ifadelerine yer verdi. TAYLAN DAŞDÖĞEN

Başkan gençlerle buluştu

Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner, “Gençler Başkanla Buluşuyor”
projesi kapsamında gençlerle bir

araya gelmeye devam ediyor. “Gençler Başkanla
Buluşuyor Projesi” ile Çatalca Belediyesi Kültür
Evi’nde gençlerle bir araya gelen ve onların görüş,
öneri, fikir ve projelerini dinleyen Başkan Mesut
Üner, bu hafta da Çatalca Çok Programlı Ana-
dolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldiç Gençleri
ve bu projeyi çok önemsediğini belirten Başkan
Mesut Üner, öğrencilerle uzun süre sohbet etti.

Gençlere yönelik önemli tavsiyeler 

Hayatın her döneminde başarıya giden yolun
gayret, emek ve sabır basamaklarından geçtiğini
belirten Başkan Mesut Üner, planlı ve programlı
çalışmanın ve okumanın önemine değindi. Öğ-
rencilerden ileride iyi bir meslek sahibi olmaları-
nın yanında, öncelikle çok iyi bir birey olmalarını
isteyen Başkan Mesut Üner, bu amaçla ilçede
eğitime her türlü desteği verdiklerini, Sürekli Eği-
tim Merkezini hayata geçirdiklerini ve gençlerin
kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için sportif
alanda eğitim alabilecekleri kurslar açtıklarını be-
lirterek gençlere boş zamanlarında bu tür 
faaliyetlere katılmaları önerilerinde bulundu. 

Şükrü Genç



D ün 10 Ocak'tı.... Ve bugün de ekmek
aldığımız gibi günlük bir gazete al-
madığımız gazete haberlerini yapan

sözüm ona Çalışan Gazeteciler Günü...
Bugün çokta aklımıza gelmeyen ve 90 mil-

yonu bulan bir memlekette 2 Milyon gazete-
nin sattığını biliyor musunuz?

Bilmiyorsanız aşağıdaki 30 Aralık - 5 Ocak
Haftası Gazete Tiraj Raporuna bakalım mı?

GAZETE GEÇEN HAFTA BU HAFTA
FARK

1- SABAH 243499 249964 6465
2- SÖZCÜ 244697 249503 4806
3- HÜRRİYET 212760 218010 5250
4 -POSTA 160013 176581 16568
5 - MİLLİYET 125757 127236 1479
6 - TAKVİM 102239 110406 8167
7 - AKŞAM 102134 108239 6105
8- Y. ŞAFAK 102392 102726 334
9 - FANATİK 65601 67223 1622
10 - FOTOMAÇ 65038 66369 1331
11- KORKUSUZ 56534 60778 4244
12 - Y. AKİT 56647 56608 -39
13 - YENİ ASIR 50903 51563 660
14- YENİÇAĞ 50545 50745 200
15- MİLAT 50227 50257 30
16- YENİ BİRLİK 32695 45630 12935
17- DİRİLİŞ POSTASI 33393 33354 -39
18- CUMHURİYET 28637 28652 15
19- MİLLİ GAZETE 21305 21457 152
20- AYDINLIK 14263 14246 -17
21- DOĞRU HABER 13048 13035 -13
22 - TÜRKGÜN 12778 12576 -202
23- KARAR 10743 10775 32
24 -ŞOK 6916 6983 67
25 -BİRGÜN 7012 6817 -195
26-YENİ MESAJ 4850 4778 -72
27-G.EVRENSEL 7147 4553 -2594
28-DÜNYA 4596 4290 -306
29 - YENİ YAŞAM 2432 2399 -33
TOPLAM 1.888.801 1.955.753 66.952

Bu duruma baktığımızda durumun bir
hayli vahim olduğunu gördünüz mü bilmem
ama aynı durum mahalli gazeteler arasında
da aynı.. Hatta daha vahim bir durum..

İnanmıyorsanız aşağıdaki röportaja bir göz
atalım ve kendimizce değerlendirelim mi?

İşte o röportaj ve çalışan denen ama çalış-
madıkları yani toplumun gerçek sorunlarını
yazmayan, baskı altında kalıp, 'Kar yağdı, Tipi
esti' şeklindeki haberler dışında haber yapma-
yan ve gazetecileri çalıştırmayı düşünmeyip,
günlük bir gazete almadan alanlara değil, ga-
zetecilere 'Satılık Basın' diye bağıran bir top-
lumun okur-yazarlığını da ortaya koyan
durum..

'Posta Gazetesi’nde 15 yıldır sağlık yazıları
kaleme alan, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Üro-
loji Anabilim Dalı öğretim üyesi Teoman Cem
Kadıoğlu “Hürriyet gazetesi İstanbul gerçek
bayi satışı 28.000, toplam Türkiye bayi satışı
60.000. Bu sayılara inilmesinin tek nedeni
sosyal medya ve dijital devrim mi? Bu rakam-
lar basında çıktı, hatta Fatih Altaylı da yazdı”
paylaşımını yaptı ve bu Twiter mesajından
sonra yeni bir paylaşımda daha bulunarak,
“Bu tweetimden sonra 15 yıldır aralıksız her
gün sağlık köşesi yazdığım Posta gazetesin-
deki yazılarıma son verildi. Pek üzüldüm..!”
dedi, Siz yılların gazetecisi olarak bu haber
hakkında ne diyorsunuz, gerçekten gazetelerin
durumu bu kadar vahim mi?

-Evet. Maalesef durum bu. Hatta daha
vahim bir durum söz konusu. Bu “herkesin
bildiği bir sır”. Artık bir sır da değil. Bugün
gazetelerin toplam tirajı ne yazıkki, ilk 2 ga-
zetenin toplam tirajı kadar bile değil.

Bugün açıklanan resmi tiraj rakamlarına
göre ilk 3 gazetenin tirajları şöyle: Sabah 274
bin, Hürriyet 257 bin, Sözcü 245 bin. Üçünün
toplamı 770 bin gibi. Bu 3 gazete 200.000
kategorisinde. 100.000 seviyesinde 8 Gazete
var. Bunlar sırası ile Posta, Türkiye, Milliyet,
Yeni Şafak, Takvim, Güneş, Akşam, Star.
Bunların toplamı 950.000 bile değil. 50-100
bin traj kategorisinde 5 gazete var. Sırası ile 2
spor gazetesi: Foto Maç ve Fanatik, Korkusuz,
Yeni Asır ve Yeni Akit. Bunların toplam tirajı
300 bin gibi. 10 bin-50 bin arasında 4 gazete
var. Bunlar sırası ile Aydınlık, Cumhuriyet,
Doğru Haber ve Karar. Bunların toplam trajı
da 100 bin. İlk 20’de resmi olarak durum bu.

-Peki gerçek tiraj ne?
-Yukarıda sözünü ettiğiniz haberde Hürri-

yet'in bayi satışının 60.000 olduğu söyleniyor.
Resmi tiraj 257 bin. Yani gerçek tiraj resmi ti-
rajın dörtte biri bile değil. İddia vahim. Eğer
durum buysa, bildiği kadar bu gazeteler bor-
sada işlem görüyor, bu yatırımcıyı aldatmak
demektir. Tüketiciyi aldatmak demektir. Ka-
mudan ve özel sektörden bunlar reklam alıyor-
lar ve tirajlarına göre reklam bedeli alıyorlar.
Burada yine ciddi bir sorun var. Mesela 15-25
bin tiraja sahip gazetelerin aynı şekilde
100.000 üzerinde bir tiraj gösterdikleri iddia
ediliyor. Hürriyet buraya 7-8 yüz binden geri-
leyerek geldi. Görünen o ki, Hürriyet, Zaman
ve Posta’nın okurlarının eriyen tirajlarının bir
kısmı Sözcü’ye gitti.

Toplam tiraj 2.130.000. 80 milyonluk bir
ülke için bu rakam çok düşük. Tabi okur inter-
net mediasına, sosyal mediaya kaçtı. Ama
bunun gerçekten 4 de üçü hayali ise 550.000
gibi bir tirajdan söz etmek gerek ama tabi bu

böyle değil. Ama şöyle bir
durum var: Bu gazetelerin toplam tirajının
1,5 milyon cıvarında olduğunu söyleyebiliriz.
Burada da vahim bir durum var. Bu gerçek ti-
rajın üçte birini kamu ve KİT’ler, BİT’ler alı-
yor. En büyük alıcılardan biri hava yolları
şirketleri, her dış hat yolcusu için 2 gazete alı-
yorlar ve tabi bütün kamu kurumları. 800 den
fazla ilçe 81 il düşünün. Bakanlıklar, belediye-
ler ve diğer kamu kurumları. Üçte birini,
Vakıf, dernek, sendika, sivil toplum, partiler,
şirketler, otel, berberler, odalar, yani kurumsal
alım. Yani bayi satışı bütün Türkiye’de 500
bin civarında.

-Peki bu durum daha ne kadar böyle gider.
-Bakın geçen hafta 12.000 tiraj kaybı ya-

şanmış. Tirajını artıranlar da var. 2600 de
tiraj artışı var. Net kayıp 10.400. Dünyada,
bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor ve gazete-
ler kan kaybetmeye, tiraj kaybetmeye devam
ediyor.

Mayıs sonunda okullar tatil olup, herkes ta-
tile çıkınca daha da düşecektir. Bu durumda
Haftada 10.000 tiraj kaybı olsa, 50 hafta
sonra sonuç ortada.

-Bunun sebebi ne?
-Tabi internet mediası, sosyal mediası bu-

rada çok belirleyici bir rol oynuyor. Ama öte
yandan basına duyulan güven sarsıldı. Ser-
maye ilişkileri ve siyasi angajmanlar, sahibinin
sesi olan medianın inandırıcılığını yaraladı.
Hakkın ve Halkın gören gözü, işiten kulağı,
tutan eli, haykıran sesi olma konusunda ciddi
bir zaaf söz konusu.

-Alınan gazetelerin hepsi okunuyor mu?
-Hayır bakılıyor ve atılıyor. Belli yazılar

var. Sansasyonel haberler. Başlık, spot hepsi o
kadar. Zaten yazarlar bile tek kelimelik para-
graflarla, magazin dili ile konuları yüzeysel
olarak ele alıyorlar. Gazete ve Tv’lerde okur ve
izleyicininin zeka seviyesinin çok düşük olduğu
gibi bir ön yargı var ve özellikle reklamların
dilinde bunu görebilirsiniz. Aptal tiplemeler
bunun sonucu.

Gazetelerin en çok bakılan (!?) sayfaları 1.
Sayfa, spor sayfası, Dekolte kadın resimlerinin
yer aldığı magazin sayfası. En az okunan eko-
nomi, dış politika, kültür sanat! Gazete okur
profili böyle.

-Reytingler ne durumda?
TV’ler Özal döneminde altın çağını yaşadı.

Bugün onların reytingleri de maalesef yerlerde
sürünüyor. Televizyon aptal kutusuna döndü.
Maç, diziler, kadın programları, eğlence-ya-
rışma öyle gidiyor. Şimdi sağlık programları
moda. Bir yandan da magazinleştirilen din,
tarih ve politika.

-Sanki Media, Halkın sesi olmak yerine siz
“sahibinin sesi” demiştiniz.

-Evet, maalesef “parayı veren düdüğü çalı-
yor”. Sermaye ile reklam ilişkilerinin yanında
bir de sponsorluklar var. Uluslararası örgütler,
ideolojik ve politik aktörler Mediaya sponsor
oluyor. Ya da onlar bir şekilde kiralanıyor.
Media bazan bunların misyonerliğini yapıyor.
Media bu anlamda bazan Truva atına dönü-
yor. Özellikle yerel yönetimlerle ve şirketlerle
ahlak dışı ilişkilere giriyorlar. Bir açık yakala-
yan Media mensubu sus payı anlamına gelen
sponsorluk, ihale, reklam karşılığı propoganda
malzemesi oluyorlar. Bu iş yerel ve ulusal sevi-
yede böyle, maalesef.

-İnternet mediası ne kadar güvenilir?
-Orası “balta girmemiş orman”. Herşey

mümkün. Bir yanda troller. Sosyal media de-
nilen alan, deep web, Black web’e doğru de-
rinleştikçe iş başka bir renge bürünüyor.
İstihbarat örgütlerinin, Mafya’nın cirit attık-
ları bir mekan. Çamur at izi kalsın. At izi it
izine karışmış. Gerçek diye pazarlanan yalan-
lar. Her yerde Truva atları. Megaloman şizof-
ren tipler. Orada yasak gerçeklere de
ulaşabilirsiniz, arttırılmış gerçek görüntüsü ile
yalanlara da. Yapay zekalı ölüm tuzaklarına
da. Subliminal mesajlara da.

Merak uyandıran başlıklarla sizi kendine
çekip kendini tıklatabilir. Olayın ne olduğunu
anlayana kadar bir kaç defa tıklamak zorunda
kalabilirsiniz. Arama motoruna yazdığınız her
kelime sizi ele verebilir. Her tıklamada yeni
bir reklamla karşılaşabilirsiniz. Bu yapay ze-
kalı telefonlar sizi dinliyor, izliyor, sizi istihba-
rat örgütlerine raporluyor. Bu media giderek
daha tehlikeli bir hal alıyor. O “tiraj” yerine
geçen “tıklama”lar bir takım yazılımlarla
Avatarlar üzerinden şişirilebiliyor. Yani o tık-
lamalar da sanal gerçek. Sonunda ağuyu altın
tas içre sunuyorlar, bal da onun suç ortağı!
Melek maskeli Şeytanlar ve Şeytanlaştırılan
melekler.. Media giderek “yalan makinası”na
dönüşüyor. Aman dikkat, fasıklar bize bir
haber getirdiklerinde tahkik etmeden hemen
inanmayalım.

Yeni Media çok farklı geliyor. Hiç bir şey
eskisi gibi olmayacak.'

Evet, geçen yılın şubatında yapılan bir rö-
portaja baktığımıza durumun bugünde farklı
olmadığı ve 10 Ocak Çalışan Gazetecilerin
hiçte çalışmadığını da söyleyebiliriz..

Çünkü okur kadar gazeteci diye geçinenle-
rin de bir birlerinin köşe yazıları dahil yazı
okumayı sevmediğini kitap satışlarına baktığı-
mız da daha iyi anlarız.. 

Gazeteciler 
çalışıyor mu?
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İSTANBUL 5
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

MECBUR BIR
SEHIR DEGILDIR

MUSTAFA DOLU

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ken-
tin geleceğini doğrudan ilgilendiren ve
son günlerin en önemli gündem maddele-

rinden Kanal İstanbul projesini masaya yatırdı.
İBB’nin düzenlediği “Kanal İstanbul Çalış-
tayı”, farklı disiplinlerden bilim insanları, hu-
kukçular ve finans uzmanlarını bir araya
getirdi. 4 farklı salon, 8 ayrı panelde, 40 bilim
insanı Kanal İstanbul’la ilgili fikirlerini paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de
Kanal İstanbul’un ilk kez kamuoyuna açık bir
şekilde tartışıldığı çalıştaya katılanlar arasında
yer aldı. CHP ve İYİ Parti’nin grup başkanve-
killeri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra
Kavuncu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri,
belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri,
sendika yöneticileri, meslek odaları üyeleri, İBB
üst yönetimi ile çok sayıda vatandaş da çalış-
taydaki yerini aldı. Yerli ve yabancı medya ku-
ruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda, ilk
konuşmayı, “Kanal İstanbul’un Dünü Bu-
günü” başlığıyla, İBB İmar ve Şehircilik Daire
Başkanı Gürkan Akgün yaptı.

Toplumu ikna etme sorumluluğum var

Çalıştayın açılış konuşmasını ise İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi. İmamoğlu,
sözlerine, çalıştayı izleyen medya mensupları-
nın “10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler
Günü”nü kutlayarak başladı. “İstanbul öyle
kıymetli, öyle eşsiz bir şehirdir ki, ona tek bir
kazma vuracak olanın bile çıkıp bunu niye yap-
mak zorunda olduğunu anlatmak mecburiyeti
vardır” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Kanal İstanbul, İstanbul’un coğrafya-
sını değiştirecek, doğal hayatın ve şehir
hayatının bütün boyutlarını ciddi biçimde etki-
leyecek bir proje. Bu projeyi gündeme getiren-
lerin, buna neden mecbur olduğumuzu
anlatmak ve toplumu ikna etmek zorunluluk-
ları vardır. Kanal İstanbul, mecbur olmadıkça
hiç kimsenin asla evet demeyeceği, çok büyük
ve çok riskli bir ameliyat. Tamamıyla yanlış bir
ameliyat. İstanbul kesip biçilecek. İstanbul’un
hayati sistemleri zarar görecek. İstanbul’un
bazı bölgeleri felç olacak. Kimi yerleri sakat ka-
lacak. Bir şehri böyle riskli, böyle ölümcül bir
ameliyata sevk edenler, ‘Siz ne derseniz deyin,
bu ameliyat yapılacaktır’ diyemezler. Bunu
yapmayı kafalarını koymuş olanlar, bu ameli-
yata neden mecbur olduğumuzu mutlaka an-
latmak zorundalar. Hepimiz ama hepimiz,
İstanbul’un neden kesilip biçilmek zorunda ol-
duğunu anlamak zorundayız. Bu mecburiyetin
sebepleri konusunda, hep birlikte, 16 milyon
hatta 82 milyon vatandaşımızla ikna olmalıyız.
Hepimiz, İstanbul’a dayatılan bu büyük ameli-
yatın riskleri konusunda her şeyi bilmek ve her
detayı öğrenmek zorundayız. Önce öğrenece-
ğiz. Öğrenmeliyiz. Ondan sonra hep birlikte
kararımızı veririz. Bütün bunlar, sağlıklı bir öğ-
renme ve düşünme süreciyle ortaya çıkabilir
ancak. Bu çalıştay, İstanbul’un bağrına batırıla-
cak bıçağın, yani Kanal İstanbul’un bütün risk-
lerini bilimsel olarak ortaya koymayı
amaçlıyor.”

Bilim ne diyorsa ona kulak vereceğiz

Bilim ve bilim insanları ne diyorsa, ona kulak
vereceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Anla-
maya, öğrenmeye ve sorgulamaya çalışacağız.
Kanal İstanbul’un yaratabileceği bütün riskleri
bileceğiz ve sonra her birimiz kendimize şu so-
ruyu soracağız: Bütün bu riskleri almaya değer
mi? Kanal İstanbul’a gerçekten mecbur
muyuz? Bize anlatılanlar doğru mu? Bu şehrin
ve bu ülkenin bunca sorunu varken, sıkıntıları,
dertleri bunun sırası mı şimdi? Bizim Kanal İs-
tanbul’la ilgili tavrımız siyasi değil, hayatidir.
Çünkü bu proje, bu şehrin tüm tarihi boyunca
karşılaşabileceği en büyük risklerden biridir. Bu
projeyi gündeme getirenlerin, ‘Siz ne derseniz

deyin, biz bu ameliyatı yapacağız’ diyenlerin iki
temel argümanı var: ‘İstanbul Boğazı’ndaki
gemi geçişleri dolayısıyla yaşanması muhtemel
riskler ve bu projenin Türkiye’ye sözüm ona
gelir getirecek olması.’ Gemilerin, özellikle de
tehlikeli yük taşıyanların, boğazdan güvenli bir
biçimde geçmelerini sağlamak çok önemli bir
konudur. Bu konuda elbette hepimiz çok has-
sas olmalıyız. Boğaz güvenliğini sağlamak
adına, hükümetimiz, uluslararası planda hangi
adımı atacaksa, hepimiz onun arkasında olu-
ruz ve tam destek sağlarız. Her türlü iş birliğini
yapmak zorundayız. Hiç kimsenin şüphesi ol-
masın. Ama büyük ve tehlikeli gemilerin geçiş
güzergahını İstanbul’un bir yerinden alıp başka
bir yerine taşıdığınızda güvenlik sorununu çöz-
müş olamazsınız ki. Böyle bir şey yok. Üstelik
Kanal İstanbul’un, eni ve derinliği itibariyle
zaten büyük gemiler açısından bir alternatif
olamayacağını, ayrıca gemileri Boğaz yerine
kanaldan geçmeye zorlayamayacağımızı da
gayet iyi biliyoruz. Kimse bizi, tabiri caizse,
çocuk yerine koymasın! İstanbul’un neresin-
den geçerse geçsin, risk oluşturan gemiler, Tür-
kiye’nin ortaya koyduğu yüksek güvenlik
standartlarına harfiyen uyarak geçmek mecbu-
riyetindedir. Asıl olan, bunu sağlamaktır” dedi.

Kanal yerine boru hattını çalıştırın

Kanal İstanbul ile İstanbul Boğazı’nın özellikle
petrol taşımacılığındaki fonksiyonunu azalt-
manın amaçlandığını belirten İmamoğlu, bu
durumun da yanlış olduğunu ifade etti. İma-
moğlu, “Güzergahı boğazdan alıp kanala çe-
virmekle bunu sağlayamazsınız. Yapılması
gereken, Samsun - Ceyhan Petrol Boru hattı
gibi farklı alternatifler geliştirmek ve hayata ge-
çirmektir. Bütün bu boyutları, farklı alternatif-
leri bir kenara bırakıp, ‘Boğaz güvenliği için,
Kanal İstanbul şarttır’ sonucuna ulaşmak
doğru değildir, rasyonel değildir, akılcı değildir.
Aksine, bir ‘oldu bitti’ye zemin hazırlamadır,
bahane üretmedir. Kanal İstanbul projesinin
sahipleri, ikinci olarak bunun Türkiye’ye gelir
getireceğini öne sürüyorlar. Bunu neye dayana-
rak ileri sürüyorlar anlamak mümkün değil.
Daha bahsedilen projenin hangi parayla, kimin
tarafından, nasıl bir finansman modeliyle yapı-
lacağı bile belli değil. Hatta ne yapılacağı bile
değil! İnanın ne yapılacağı belli değil. Günü-
müzü gecemizi bu işe harcıyoruz. Her gün
farklı bir modelden söz ediliyor” diye konuştu.

Kanalın hiçbir gerekçesi yok 

“Kanal İstanbul projesinin sahipleri, maalesef
konunun ekonomik boyutuna gerçek bir yatı-
rımcı ciddiyetiyle yaklaşmıyorlar” diyen İma-

moğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Söyledikleri
şu: ‘Bir kanal açarım, gelen geçenden para alı-
rım, kanalın etrafına binalar dikerim, oradan
da para kazanırım!’ Bu, günümüz dünyasına
uyan bir yaklaşım değildir. Bu, ekonomik bir
yaklaşım da değildir. Bu, akılcı bir yaklaşım de-
ğildir. Bu, milletlerarası anlaşmalara uyan, hu-
kuki bir yaklaşım da değildir. İçinde üretim ve
ileri teknoloji barındırmayan, ne yazık ki katma
değer ve marka üretme perspektifi taşımayan,
sadece toprağa, betona ve ranta dayalı bir
model. Bu modelle, bugünün dünyasında para
kazanamazsınız, ekonomik canlanma ve istih-
dam yaratamazsınız. Bunda para yok. Rapor-
lar ortada. Türkiye, son yıllarda bunu denedi
ve geldiğimiz nokta ortadadır. İşsizliğin ve yok-
sulluğun düzeyi ortadadır. Son 9 yıldır Kanal
İstanbul projesini zaman zaman Türkiye’nin
gündemine getirip, zaman zaman da gündem-
den düşürenlerin dikkate değer, elle tutulur bir
gerekçesi yoktur. Bu projeyi, 2011 seçimlerin-
den önce büyük bir gürültü kopararak açıkla-
yanlar, 2015 genel seçimlerinde ve 2019
İstanbul yerel seçimlerinde konuyu hiç konuş-
mada, sessizce geçiştirmişlerdi. Şimdi birden
konuyu hararetlendiriyor ve bizi bir oldu bit-
tiyle karşı karşıya bırakma gayreti sergiliyorlar.
Buradan yeni bir siyasi kampanya üretiyorlar.
Gündelik siyasete ve birtakım ticari bağlantı-
lara, rant ilişkilerine dayalı olduğu görüntüsü
veren bu proje ve bu proje üzerinden yürütülen
bu dalgalı, ne yazık ki bu yanar döner siyasete
ihtiyacımız yoktur.”

İstanbul'un mecburiyeti önceliğimiz

Ülkenin birçok önemli ve hayati sorunu oldu-
ğunu kaydeden İmamoğlu, “Türkiye, Kanal İs-
tanbul’a mecbur bir ülke değildir. İstanbul,
Kanal İstanbul’a mecbur bir şehir değildir.
Ama İstanbul, duran metro yatırımlarını baş-
latmaya, çok daha fazla yeni metro ve kent içi
ulaşım alternatifleri için yatırım yapmaya, on-
larca yıldır çözülememiş trafik sorununu bütün
medeni metropoller gibi çözmeye mecburdur”
şeklinde konuştu.

İbb tarafından düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı'nda konuşan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul, Kanal 
İstanbul’a mecbur bir şehir değildir. ama İstanbul, duran metro yatırımlarını başlatmaya, çok daha fazla yeni metro ve
kent içi ulaşım alternatifleri için yatırım yapmaya, onlarca yıldır çözülememiş trafik sorununu bütün medeni metropoller
gibi çözmeye mecburdur. İstanbul, elinde kalan yeşil alanlarını korumaya, geliştirmeye ve artırmaya mecburdur” dedi

ıstanbul Kanal ıstanbul’a

İmamoğlu, konuşmasında, çalıştayın katılım-
cılarından Prof. Dr. Derin Orhan’dan dinlediği
bir nasrettin Hoca fıkrasını katılımcılarla pay-
laştı. “Hoca’dan bir Hoca fıkrası” diyen İma-
moğlu, fıkrayı, “nasrettin Hoca, mektup
yazmış. Zarfı uzatmış çocuğa, demiş ki;

‘Bunu adresine yolla.’ Çocuk almış mektubu.
Bakmış, ‘üstünde bir şey yazmıyor, adres
boş’ demiş. Hoca da ‘Olsun, içi de boş’ yanı-
tını vermiş” sözleriyle aktardı. İmamoğlu,
“Projenin sürecinin de bana anlattığı bu”
dedi. 

Hocadan hoca fıkrası

“Bugün buradan bizi dinleyen herkese,
tüm İstanbullulara ve tüm vatandaşla-
rıma seslenmek istiyorum” diyen İma-
moğlu, şunları söyledi: “Lütfen bugün
çocuklarınızın, torunlarınızın karşısına
geçin. Onların gözlerinin içine bakın. İyi
bakın. Sizce, onların bu projeye ihtiyacı
var mı? Sizce, onların geleceği için yapı-
labilecek en akıllı iş bu mu? Sizce onlar,
bugün bu şehri ve bu ülkeyi yönetenler-
den daha yeşil, daha yaşanır, daha so-
runsuz ve daha medeni bir İstanbul mu
bekliyor? Yoksa bu şehre bu denli riskli
bir ameliyatın yapılmasını mı istiyor?
Biz, emanetçiyiz. Onlara teslim edeceğiz
bu ülkeyi. Bizlerin, bu şehirde ve bu ül-
kede yaşayan hepimizin, bu salonu dol-
duran her birimizin asıl meselesi budur.
Ve bu mesele tamamıyla hayati bir me-
seledir. Ve bu meseleyi tartışmanın,
Kanal İstanbul’la ilgili riskleri anlamaya
çalışmanın hiçbir yanı, ama hiçbir yanı
siyasi değildir. Bugün buraya gelerek so-
rumluluk alan her birinize, fikrini söyle-
yecek olan uzmanlara ve katılan tüm
delegelere, buradan çıkan fikirleri payla-
şarak toplumun aydınlanmasına yardım
edecek olan herkese, tüm siyasi parti-
lere, özellikle genel Başkanlar’ımıza,
sivil toplum örgütlerimizin yöneticilerine,
akademisyen ve uzmanlara; sadece 16
milyon İstanbullu adına değil, tüm gele-
cek nesiller adına, çocuklarımız ve to-
runlarımız adına çok teşekkür
ediyorum.” 

Çocuklarınızın
gözünün içine bakın

Ekrem
İmamoğlu



1 990 yılında havacılık sektö-
rüne giriş yapan Pegasus
Hava Yolları şu an 35’i yurt

içi, 77’si yurt dışı olmak üzere toplam
43 ülkede 112 noktaya yolcularını
ulaştırıyor. İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı üzerinden Türkiye ile Av-
rupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu,
Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı
uçuşlar gerçekleştiren Pegasus Hava
Yolları geçtiğimiz yıl yüzde 86 dolu-
luk oranına ulaşırken, toplamda 29,8
milyon yolcu taşıdı. Bu yolcuların
15,6 milyonu iç hat yolcularından
oluşan Pegasus Hava Yolları’nın şu
anda filosunda 84 uçağı bulunuyor.
2012 yılında 100 uçaklık Airbus sipa-
rişi veren havayolu şirketi şimdi de
teknik üs bakım hizmetlerini gerçek-
leştirme kapasitesine sahip olacak şe-
kilde kendi uçak bakım merkezini

kurmak için adım attı.

Büyüklüğüyle dikkat çekecek

Pegasus Hava Yolları, filosundaki
uçaklar, uçak motorları ve diğer parça-
lar için hat bakım, komponent bakım
ve üs bakım faaliyetlerini merkez üssü
İstanbul Sabiha Gökçen Havalima-
nı'nda yapmak amacıyla bir uçak
bakım hangarı inşa edecek. Bu kap-
samda havayolu şirketi, havalimanı iş-
letmecisi Havaalanı İşletme ve
Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ile
19.133 metrekare kapalı hangar ala-
nına sahip bir geliştirme arazisi için 20
yıllık ve kiracıya ait 2048 yılı sonuna
kadar uzatım opsiyonu içeren bir kira
sözleşmesi imzaladı. Kira süresi Pega-
sus tarafından gerçekleştirilecek han-
gar inşaatının tamamlanarak kesin
kabulü üzerine başlayacak. DHA
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HASTANEMİZ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KLİNİĞİ İHTİYACI 20 KALEM SARF MALZEME
ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile-
cektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/728514
1-İdarenin
a)Adresi :Kasap İlyas Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 34098 

Kocamustafapaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124596135 - 2125292220
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma.istanbuleah@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :HASTANEMİZ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KLİNİĞİ İHTİYACI 20 

KALEM SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :ORTEZ PROTEZ DEPOSU
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup işin 

süresi 180 takvim günüdür. Malzemeler, ihtiyaca binaen Ortez-
Protez Deposunun yazılı siparişi (FAKS veya elden ile) üzerine 
belirtilen miktarda olmak üzere tebliğ tarihi itibariyle 24 (Yirmi 
dört) Saat içerisinde teslim edilecek, muayene ve kabul işlemleri 
bu doğrultuda gerçekleştirilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kasap İlyas Mah.

Orgeneral A.Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa-FATİH/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :05.02.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun(TİTCK) 15.05.2014 tarih 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam
ve Tanıtım Yönetmeliğinde belirtilen "Satış Merkezi Yetki Belgesi" olması zorunludur.
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 kişi-
liğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Mevzuatı gereği T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB), Ürün Takip Sistemi
(ÜTS)'ye  kayıt ve Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onayı gereken/istenilen ürün-
ler ile bu ürünleri teklif edecek olan istekliler, TİTUBB' a, (ÜTS)'ye kayıtlı ve onaylı olmalıdır. İstekliler
ile teklif edecekleri ürünlere dair UBB belge yada internet çıktıları, firma tanımlayıcı numarasının ve
Üretici Firmanın Bayisi olduğuna dair Belgelerin teklif dosyasında sunulması gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın "Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına
Ürünlerin Eşleştirilmesi" konulu duyurularına  istinaden firmalarca verilen  ürün UBB'lerinin, ihtiyaç
listemizde bulunan SUT Kodları ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde teklif değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
Sözleşme sonrasında meydana gelecek SUT-UBB/UTS ile ilgili yaşanabilecek hertürlü olumsuz  du-
rumunda Kurum zararı yüklenici firmaya rücu edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edecekleri malzeme/malzemelere ait en az birer adet numuneyi (üzerlerine firma adla-
rını, malzeme adını, ihale kayıt numarasını ve ihale sıra numarasını yazarak) teklif dosyaları ile bir-
likte sunacaklardır. İşin uzmanlarınca uygunluk değerlendirmesi yapılırken numune kullanılabilir. Bu
nedenle Disposable ürünlerin numuneleri isteklilere geri iade edilmeyecektir.
Numune vermeyen yada numunesi teknik şartnameye uygun olmayan firmanın teklifi geçersiz
kabul edilecektir.
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 dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- SATINALMA SER-
VİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatla-
rın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) 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:(1114328)

EKONOMİ

VAKFIMIZ TARLA VE ÇAYIRLARI
TEKLİF ALMAK SURETİYLE YILLIK

OLARAK KİRAYA VERECEKTİR
Çatalca-Nakkaş Mahallesi;

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

Her parsel için 1 dönüm fiyatı aşağıdaki adreslere
12.01.2020 tarihine kadar yollanacaktır.

Nuri Nihat BALCI- Tlf: 05355048708
297.sk. Nilüfer Apt. No: 2/4 Kırkkonaklar-Çankaya-Ankara 

E-Mail: nnbalci06@gmail.com

Geçtiğimiz yıl 29,8 milyon yolcu taşıyan ve yüzde 86
doluluk oranına ulaşan Pegasus Hava Yolları, İstan-
bul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kendi uçak bakım
merkezini kuruyor. Havayolu şirketi, 19 bin 133 me-
trekare kapalı hangar alanına sahip bir geliştirme
arazisi için kira sözleşmesi imzalarken, filosundaki
uçakların bakımlarını kurulacak hangar da yapacak

Pegasus tarafından inşa edilecek olan 
bakım merkezi 19 bin 133 metrekarelik

alana inşa edilecek.

Enerjide tasarruf mümkün
Evlerde sağlanacak yüzde 10 enerji tasarrufu ile yılda 132 milyon doların, ülke ekonomisine
geri kazandırılması mümkün. “Her sene yaklaşık olarak 50 milyar dolar civarında dövizi enerji
için harcıyoruz, dışarıdan enerji satın alıyoruz” diyen Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın,
“Yerli ve milli kaynaklarımız enerji kullanma potansiyelimize yeterli değil” şeklnide konuştu

Türkiye’de enerji üre-
timi yılda yüzde 4 ila 5,
elektrik tüketimi ise

yüzde 7 ila 8 oranında artıyor. Ay-
rıca ülkede bir yılda kişi başı tüketi-
len enerjinin dörtte üçü ithal
edilirken, kişi başı yıllık enerji itha-
lat fiyatı da 500 dolar seviyelerinde
yer alıyor. Enerjide dışa bağımlı
olan Türkiye’de dünya ortalama-
sını ikiye katlayan elektrik tüketimi
artışı, enerjide verimliliğin sağlan-
masını zorunlu hale getiriyor. Bu
bakımdan evlerde sağlanacak
yüzde 10 enerji tasarrufu ile yılda
132 milyon dolar ülke ekonomisine
geri kazandırılabileceği ifade edili-
yor. 10 Ocak Enerji Masrafını
Azaltma Günü dolayısıyla enerji
tasarrufu konusunda bilgilendir-
mede bulunan Nişantaşı Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın
şunları söyledi:“Enerji olmadan
günlük yaşantımızı sürdürmemiz
neredeyse imkânsızdır. Türkiye
enerjide dışa bağımlı bir ülke pozis-
yonunda. Her sene yaklaşık olarak
50 milyar dolar civarında dövizi
enerji için harcıyoruz, dışarıdan
enerji satın alıyoruz. Yerli ve milli

kaynaklarımız enerji kullanma po-
tansiyelimize yeterli değil. Bu yüz-
den enerjiyi çok dikkatli
kullanmamız gerekiyor.

Kimlik belgesi doğru uygu-
lanmalı

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygu-
lamasının başladığı 2011 yılından
itibaren Türkiye’de 1 milyon bina-
nın EKB aldığını belirten Prof. Dr.
Şenay Yalçın, “Enerjide tasarruf
yaparak ekonomiye ve bütçemize
katkı sağlayabiliriz. Alacağımız
bazı önlemlerle kullandığımız ener-
jinin en az yüzde 10’unu tasarruf
edebiliriz. Enerji denilince akla sa-
dece elektrik gelmemeli. Kullandı-
ğımız yakıtlar da bunun içindedir.

2011 yılında başlatılan Enerji Kim-
lik Belgesi uygulaması bu bakım-
dan çok önemlidir. Ancak bunun
doğru şekilde takibinin yapılması
daha önemlidir. Böyle bir kimlik
belgesinin uygulamada olması çok
faydalıdır.”

Anaokulu döneminde başlamalı

Kullanılan enerjinin kıymetinin bi-
linmesi gerektiği konusunda hatır-
latmada bulunan Prof. Dr. Yalçın,
“Bizden sonra gelecek nesil için
daha iyi bir dünya bırakabilmek
adına yapacak çok şeyimiz var. Var
olan bu potansiyel bize miras kaldı.
Bunu iyi kullanıp gelecek nesillere
devretmek çok önemli. Halkımız
enerji tasarrufunda bilinçli olmalı-
dır. Bunun içinde iyi eğitim prog-
ramlarının yapılması, kamu
spotlarının arttırılması gerekiyor.
Bilinçlendirme anaokulu dönemin-
den itibaren yapılması gereken bir
süreçtir. Küçük yaştan itibaren bu
bilinçle yetişen çocuklar ileride
bunu alışkanlık haline getireceğin-
den enerji tasarrufu konusunda
büyük adımlar atılacaktır” dedi.
DHA

Uçak sayısı her yıl artan
Pegasus Hava Yolları,
uçuş ağına da yeni yurt
dışı uçuş noktaları ekle-
meye devam ediyor. Pega-
sus; Dammam, Cidde ve
Riyad’dan sonra Suudi
Arabistan’da 4’üncü uçuş
noktası olan Medine’ye
uçuşlarını 12 Ocak Pazar
gününden itibaren başla-
tıyor. Bunun yanı sıra şir-
ket, Gürcistan’da Tiflis’ten
sonra ikinci uçuş noktası
olan Batum’a da 29 Mart
2020 itibariyle seferlerini
başlatacak. Pegasus, son
olarak Finlandiya’nın baş-
kenti Helsinki’yi uçuş
ağına ekledi. Pegasus’un
Sabiha Gökçen-Helsinki
uçuşları ise 9 Haziran
2020 itibariyle başlayacak
ve haftanın 4 günü ger-
çekleştirilecek.

Medine uçuşları
da başlıyor
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C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nin (İBB) düzenlediği

“Kanal İstanbul Çalıştayı”nda konuştu.
“Türkiye açısından büyük sorunlar doğu-
racak bir olayı tartışıyoruz. Bir kişinin da-
yatması üzerine tartışıyoruz” diyen
Kılıçdaroğlu, özetle şunları
söyledi:“Büyük sorunlar doğacak bir
olayı tartışıyoruz. Neden tartışıyoruz?
Hangi gerekçeyle tartışıyoruz? Bir kişinin
dayatması üzerine… Bireylerin, ailelerin,
bir toplumun öncelikleri vardır. Bir devle-
tin öncelikleri vardır. Bunlar planlarla ilgi-
lidir. Planı kim yapar? O toplumun
saygıdeğer bilim insanları, akademisyen-
leri, mühendisleri, mimarları, ekonomist-
leri yapar. Yani liyakat erbabı olan kişiler
bir toplumun önceliklerini belirler. Peki bu
projenin önceliklerini kim belirliyor? Bu
ülkenin mimarları mı, mühendisleri mi,
jeologları mı, ekonomistleri mi, dış poli-
tika uzmanları mı? Hayır. Bir kişi belirli-
yor. ‘Benim önceliğim budur, ben bunu
yapacağım’ diyor. Biz de diyoruz ki; ‘Ku-
sura bakma beyefendi, sen bunu yapa-
mazsın.’ Bunu yapmaya kalkan olursa bir
kuruş para dahi vermeyeceğiz Millet İtti-
fakı iktidarında. Kimse yapamaz” dedi.

toplumun öncelikleri var

Öncelikleri doğru belirlemek gerektiğini
de kaydeden CHP Lideri, “Ailelerin önce-
likleri vardır. Bir toplumun öncelikleri var-
dır. Bir devletin öncelikleri vardır. Bunlar
planlamayla olur. Planı kim yapar o top-
lumun insanları, mühendisleri, ekono-
mistleri ayni liyakat erbabı olan kişiler bir
toplumun önceliklerini belirlerler. Peki bu
projenin önceliklerini kim belirliyor?
Hayır ben bunu yapacağım diyenler belir-
liyor. Ekrem Bey, konuşmasında ,‘Bu
ameliyat mutlaka yapılacaktır’ diyor. Er-
doğan böyle bir anlayışla yola çıktı. ‘Bu 

ameliyat mutlaka yapılacak’ diyen ada
mın, önce doktor olması lazım. Doktor
da değil. Sorunumuz bu zaten. Uzmanı
olsa deriz ki; ‘Bu işi biliyor’. O işi de bil-
miyor, bilmemesi de gayet normaldir. O
işin eğitimini almamış. 21. yüzyılda geliş-
menin tanımı da değişmiş. Bir ülke geliş-
miş mi gelişmemiş mi ölçü şu: Küçük
ayrıntılar da iş bölümüne gitmiş mi git-
memiş mi? Eğer küçük ayrıntılarda iş bö-
lümüne gitmemişseniz siz gelişmiş bir
ülke değilsiniz. Her şeyi ben biliyorum
mantığıyla yola çıkılan bir ülkede geliş-
mişlik değil az gelişmişlik konuşulur. Bu
şehrin, bu ülkenin bu kadar derdi varken,
bu projenin önceliği nedir? Rant, para

hırsı, birilerine para verme” diye konuştu. 

İBB ekipleri hazır 

Kentsel dönüşümün önemine de değinen
Kılıçdaroğlu, “Değerli arkadaşlarım öyle
bir noktaya geldik ki, üniversite öğrencile-
rine verilen yemeğe zam yapıyorlar. 15
Temmuz şehitleri yakınlarının ve gazileri-
nin paralarına göz diktiler. ‘Kanal İstan-
bul'u yapacağım’ diyorlar. Tarım kanunun
20. maddesine göre çiftçilerin alacağı var.
Ne kadar biliyor musunuz? 177 milyar
lira O paraya göz diktiler. İstanbul ciddi
bir deprem riskiyle karşı karşıya. Milyon-
larca insan o riskle karşı karşıya. Eğer bu
ülkenin sorunlarıyla, bu kentin sorunla-
rıyla, bu kadim kentin sorunlarıyla ilgile-

neceksem, önce insana yardım ederim.
Deprem riskiyle karşı karşıya. Kentsel dö-
nüşümü yapalım. Hazır Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız. Onun ekipleri, kadroları
hazır. İlçe belediyeleri de hazır. Hiçbir si-
yasi parti farkı gözetmiyor. Belediye baş-
kanımızın bakışı bu. O zaman neden bu
sorunu çözmüyoruz. Neden önceliği
insan hayatına vermiyoruz. Çocuklarımı-
zın geleceği için çaba harcamıyoruz. On-
ları neden deprem riskiyle baş başa
bırakıyoruz” dedi.

tÜBİtaK raporuna vurgu

Erdoğan'ı da eleştiren CHP Lideri, “Er-
doğan, şöyle bir cümle kullandı: ‘Kanal
İstanbul’a karşı çıkıyorsanız bizi ikna ede-
ceksiniz.’ Güzel bir cümle aslında. Bildi-
ğim kadarıyla İBB Başkanı’mız
beyefendiyi davet etti. ‘Ben de dinleyece-
ğim, siz de dinleyin. Belki bilim insanları
sizi ikna ederler’ dedi. Ama gelmedi. Bu-
radaki toplantıları bilmiyorum ama Sayın
Erdoğan’a bir tavsiyem var, bir önerim
olacak. TÜBİTAK, bizim saygın kuruluş-
larımızdan birisidir. Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırmalar Kurumu. Bu ku-
rumun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
verdiği bir rapor var. Raporu hazırlayan,
MAM dediğimiz, Marmara Araştırma
Merkezi Başkanlığı var. 14 madde halinde
bu projenin ne kadar yanlış olduğunu
orada sayıyor. 14 madde halinde. 6 sayfa,
altında da 6 bilim insanının imzası var.
Bana inanmayabilirsin, diğer bilim insan-
larına da inanmayabilirsin. Ama sana
bağlı bir kurum. TÜBİTAK dediğimiz,
Türkiye’nin gözbebeği olan bir kurum.
Ona da soruyorlar ne diyorsun diye,
Kanal İstanbul’la ilgili. 14 madde halinde
tek tek bu projenin ne kadar yanlış oldu-
ğunu sayıyor. Tavsiyem; eğer bulamazsan
o raporu ben sana göndereceğim. Ama
diyorsan ki, ‘Sen gönderdiğin zaman ben
inanmıyorum, ee Putin’e göndereyim o
sana göndersin!” şeklinde konuştu. 

BariŞ KiŞ
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DONUsUMU yApALIM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB’nin düzenlediği “Kanal İstanbul Çalıştayı”nda konuştu. Kılıç-
daroğlu, “İstanbul ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya. Eğer bu ülkenin sorunlarıyla, ilgileneceksem,
önce insana yardım ederim. Hükümet de bu sese kulak versin ve kentsel dönüşümü yapalım” dedi

İşyerinde kavga çıkarmanın
hukuki sonuçları

Ömer MEŞE

omermese@gmail.com

KONUK YAZAR

İ şyerinde iş barışı ve iş huzuru açısından pek
istenmese de zaman zaman işçilerin sözlü tar-
tışmalarının sataşmaya/kavgaya dönüştüğü

görülmektedir. Sataşma söz veya fiili tecavüz anla-
mına gelen bir harekettir. İşçinin iş görme borcun-
dan sonraki en önemli borçlarından biri sadakat
borcudur. Sataşma, sadakat borcuna aykırılığın
özel bir hâli olarak kabul edilmektedir. İş akışının
devamının sağlanması ve işyeri ortamının huzurlu
hale getirilmesi işveren için hem bir hak hem de
sadakat borcunun karşılığı olan işçiyi gözetim bor-
cunun sonucu bir yükümlülüktür.Bu kapsamda
4857 sayılı İş Kanununun 25/II.d maddesi, işve-
rene işyerinde sataşarak/kavga çıkartarak işyeri
düzenini bozan ve başka işçilere zarar veren işçi-
leri tazminatsız ve derhal işten çıkarma hakkı ver-
miştir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2015/22-
2677 esas, 2018/1954 karar sayılı 18.12.2018
tarihli kararında da belirtildiği üzere; sataşma ni-
teliğindeki söz ve davranışlar neticesinde işverene
haklı nedenle fesih imkânı tanıyan kanun koyucu-
nun esasen iş yerindeki çalışma düzeni ve iş disipli-
nini koruma amacı güttüğü ise kuşkusuzdur.
Kavgaya sebebiyet veren davranış diğer işçiden
kaynaklanmış olsa ve olaya diğer işçinin tahriki
neden olmuş olsa dahi yaşanan kavga olayı iş ye-
rinde olumsuzluklara sebep olacaktır. Bununla bir-
likte etkili eyleme uğrayan işçinin kendini sınırlı
olarak yani amaç dışına çıkmadan karşı tarafı et-
kisizleştirmeye yönelik davranışlarının ise yasal ol-
duğu bu hâllerde işveren için haklı fesih sebebinin
gerçekleşmeyeceği açıktır.Söz konusu karara göre
işyerinde sataşma/kavga eylemi sonucunda 3.
farklı hukuki işlem yapılabilecektir.

1- Sataşma fiilini başlatan işçinin iş akdi haklı
nedenle derhal tazminatsız olarak feshedilecek.

2- Kavgayı başlatmamakla birlikte karşılık ve-
rerek işyerinde olumsuzluğa yol açan işçinin iş söz-
leşmesini geçerli nedenle feshedilebilecek.
(tazminatları ödenerek)

3- Eyleme uğrayan işçinin kendini sınırlı olarak
yani amaç dışına çıkmadan karşı tarafı etkisizleş-
tirmeye yönelik davranışları ise yasal olup bu 
hallerde haklı fesih yapılamayacaktır.

ONcE KENTsEL  

Raporu görmüyor
musunuz?

ÇED raporuna ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, “ÇED
Raporunu yerden yere vuruyor. Ya siz bu raporu
görmüyor musunuz Allah aşkına. Bu bilim insanla-
rının yazılarına, görüşlerine değer vermiyor mu-
sunuz? Türkiye’nin yönetilmediğini ve

savunulmadığını sık sık söylü-
yoruz. Evet, Türkiye
gerçekten de yöne-
tilmiyor ama asla
hiçbirimiz umutsuz
değiliz; asla. Bu ül-
keye, bütün güzellik-
leri getireceğiz. Bu
ülkeye, sevgiyi, bu
ülkeye hoşgörüyü ge-
tireceğiz ve hiç kimse

unutmasın; Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk ve

arkadaşlarının kurduğu
Cumhuriyeti, görkemli bir

demokrasi ile taçlandıra-
cağız” ifadelerini kullandı.

İstanbullu'ya ders
vermeye çalışıyorlar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB’nin düzenlediği Kanal İstanbul Çalıştayı'nda konuştu. Akşener,
“Kanal İstanbul'un 9 senedir üzerinde durulmuyordu, bugün niçin birdenbire önümüze getirildi, anlamak
mümkün değil. 23 Haziran'da, bütün İstanbullu, 804 bin oy farklıya Ekrem İmamoğlu'nu yeniden seçti.
Beyefendinin sinirini iki kere bozdunuz. Bu, İstanbullulara ders verme eylemidir” ifadelerini kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral akşener, İstanbul
Büyükşehir Belediye’sinin
(İBB) düzenlediği “Kanal İs-
tanbul Çalıştayı”nda konuştu.
Kanal İstanbul'un türkiye'ye
ve İstanbul'a katkısı
olmayacağını belirten
akşener, özetle şunları söy-
ledi: “Kanal İstanbul'un 9 se-
nedir üzerinde durulmuyordu,
bugün niçin birden bire önü-
müze getirildi anlamak müm-
kün değil.
Herhangi
bir
bilim

insanıyla tartışılmış mı? Hayır.
9 yıl boyunca uyutulmuş da
niye bugün ortaya konmuş?
Hayır. türkiye'ye büyük kaz-
ançlar sağlayacak mı? Hayır.
İstanbulluyu ferahlatacak mı?
Hayır. ‘Ecdat ecdat’ diyenler
açısından Fatih Sultan
Mehmet'in emaneti açısından
bırakılan vasiyete uygun mu?
Hayır. Bunlar niye oluyor bi-
liyor musunuz? 31 Mart’ta
Ekrem Başkanı seçtiğiniz için.
Beyefendinin sinirini bozdu-
nuz. 23 Haziran'da, bütün İs-
tanbullu, 804 bin oy farklıya
Ekrem İmamoğlu'nu yeniden

seçti. Beyefendinin sinirini
iki kere bozdunuz. Bu, İs-
tanbullulara ders verme ey-
lemidir."

Bu kanal nereden çıktı?

Kanal İstanbul'un nereden
çıktığını da soran
akşener, "Bu Kanal işi

nereden çıktı? Se-
bebi sensin

başkan.

Kazanmasaydın, olmayacaktı.
Bu bir yönetim anlayışıdır.
Yani ne demek istiyorum?
Üzgünüm ama, Sayın Erdoğan
bu ülkenin babası sayıyor
kendini. Bir böyle bir ruh hali
olamaz. Seçilmiş, seçimli
monarşinin hüküm sürdüğü,
sarayların hüküm sürdüğü,
ben istiyorum kavramının or-
taya çıktığı, Erdoğan babamız
bizler de onların sinirini
bozan insanlarız. Bu, İstan-
bulluyu cezalandırmaktır. Bu,
‘Ben bu ülkenin her şeyiyim’
diyen bir bakış açısının teza-
hürüdür. Bu, ‘Güç benim
elimde. Canım isterse, herke-
sin kafasına o çekici vururum’
demenin tezahürüdür.” "İstan-
bullu, bu ‘Ben istedim,
yapacaksınız’ tavrına hayır
diyecek, kaya gibi duracak.
Ben, imza vermeye gittim. O
sırada duran insanların
olgunluğu… İstanbullu, bu ne
olduğu belirsiz projeye hayır
diyecek ve geçit vermeyecek.
Ben buna inanıyorum. İstan-
bullu, bu cezalandırmanın
karşılığını oyuyla karşılık ve-

recek."

ADALETBa-
kanı Abdulha-
mit Gül,

Hakimevi'nde gazete ve
televizyonların Ankara
temsilcileriyle bir araya
geldi. Salona gelişinde
gazetecilerin 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Gününü
kutlayan Bakan Gül,
basın mensuplarına ka-
ranfil verdi. Adalet Ba-
kanı Abdulhamit Gül,
Anayasa Mahkemesi'nin
Wikipedia kararına ilişkin,
"Anayasa Mahkemesi kararı bir şekilde bağlayıcıdır.
Gerekçesini kamuoyuyla paylaşacaktır. Türkiye'ye
yönelik haksız eleştiriler, saldırılar gözden geçiril-
diyse gerekçede göreceğiz. Bu konuda Türkiye'yi te-
rörle, şiddetle özdeşleştirmeyi asla kabul edemeyiz."
dedi. Yeni yıla yeni umutlarla girildiğini fakat bölge-
deki gerginliği endişeyle takip ettiklerini belirten
Gül, "Bölgede daha fazla kan daha fazla acı gör-
meye tahammülümüz yok. Bu çerçevede diploma-
tik kanalların açık tutularak bu sorunların daha
büyük bir çatışmaya dönmemesi dileğimizdir." ifa-
delerini kullandı.

Ulusal güvenlik için önemli

Adalet Bakanı Gül, Doğu Akdeniz'de uluslararası
hukukun gerektirdiği tüm adımların atıldığını vur-
gulayarak şöyle konuştu: "2019'da Türkiye'nin ege-
menliğine, bekasına yönelik her türlü tehdidi
bertaraf etmek ortak çabamız oldu. Gerek Doğu
Akdeniz'de gerek Suriye'de gerek Libya'da Türki-
ye'nin atmış olduğu her adım uluslararası hukuka
uygun adımdır. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı
hiçbir yola tevessül etmemiştir. Hiçbir zaman barış-
tan başka hiçbir gaye ile hiçbir coğrafyada bulun-
mamıştır. Doğu Akdeniz'deki varlığımız ülkemizin
ortak çıkarları içindir, milletimizin menfaati içindir,
ülkemizin ulusal güvenliği içindir. Dayanağımız da
uluslararası hukukun meşruiyetidir. 2020 yılında da
ülkemizin çıkarları için uluslararası hukukun gerek-
tirdiği tüm haklarımızı sonuna kadar kullanmaya
devam edeceğimiz bir yol olacak."

Hak ihlallerine değindi

Adalet Bakanı Gül, geçen yıllarda hukuk sisteminde
çok önemli reform adımları attıklarını ifade ederek,
vatandaşların adalete erişimini ve makul sürede adil
yargılanma hakkını güçlendirecek önemli değişiklik-
ler yaptıklarını anlattı. Güven veren bir adalet sis-
temi için Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni hayata
geçirdiklerini hatırlatan Gül, bunun yasalaşmaya
başladığını belirtti. "AİHM nezdinde Türkiye'deki
ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal
kararı sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir. Bu sayı, adil
yargılanma hakkında 53'ten 15'e, tutuklamayı da
içeren özgürlük ve güvenlik hakkında 29'dan 9'a,
dernek kurma ve toplantı özgürlüğünde 11'den 2'ye
düştü. Yine 2019 yılında AİHM'de ülkemize ilişkin
732 dosya kapatıldı. Derdest dosya sayısı ise tüm
zamanların en düşük miktarı olan 680'e geriledi.
Uluslararası eleştirilere bu rakamlar en güzel, en
nesnel cevaptır. 'Reform oldu ama şuna yaradı,
buna yaradı' demek yanlıştır” dedi.

Wikipedia müjdesi!

BBP'den MHP'ye geçti
MHPGenel Başkanı Devlet
Bahçeli, Büyük Birlik Parti-
si'nden (BBP) istifa ederek

MHP'ye katılan Sakarya'nın Hendek il-
çesi Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu
ve 10 belediye meclis üyesine rozet taktı.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Baba-
oğlu ve 10 belediye meclis üyesi BBP'den
istifa ederek MHP'ye geçti. MHP Genel
Merkezi'nde gerçekleşen katılım töre-
ninde, MHP lideri Devlet Bahçeli, kendi
parti rozetini Başkan Babaoğlu'na taka-
rak, "Partimize hoş geldiniz" dedi. MHP
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise
yaptığı yazılı açıklamasında, "Hendek
Belediye Başkanımız Sayın Turgut Baba-
oğlu ve 10 değerli meclis üyemiz, Sayın
Genel Başkanımızın onaylarıyla bugün-
den itibaren çalışmalarına partimizde
devam etme kararı almışlardır. Sayın Be-
lediye Başkanımıza ve meclis üyeleri-
mize, 'yuvanıza hoş geldiniz' diyor ve
başarılar diliyoruz" dedi.

HÜKÜMETE
ÇAĞRIDA
BULUNDU

Meral
Akşener

Abdülhamit Gül
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İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezinde kayıtlı işyeri işverenlerinden / sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi , idari para cezası, teferruatının türü ait ol-
duğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilmediğin-
den, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde
kendilerine süre ile kayıtlı  tebliğ yapılacağı bir  ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sıra No Borçlunun Adı Soyadı / Ünvanı İcra Takip No İşyeri Sicil No Borç Türü        Borç Dönemi Borç Miktarı
1               DİLEK ÇELEBİOĞLU 2012 / 015809-46814 2 4673 07 07 1172059 034 10 - 70 PRİM 2010/12 ila 2011/09 18.248,28
2 NETRON BİLGİ İLETİŞİM TEKN. SAN. TİC. AŞ. 2012 / 077063-64 2 4741 07 07 1053989 034 13 - 49 PRİM 2012/05 ila 09 18.260,15
3 ONS REKLAM TURİZM İNŞ ARACILIK HİZ VE TİC LTD ŞTİ 2012 / 015411-46196 2 7311 07 07 1150849 034 13 - 06 PRİM 2010/12 ila 2012/04 18.319,03
4 BER GAYRİMENKUL END İNŞ OTO SAN TİC LTD ŞTİ 2013 / 107463-64 4 4120 07 07 1236171 034 41 - 65 PRİM 2012/10 ila 2013/01 18.330,69
5 CHEMI KİMYA VE TEM MAD SAN TİC LTD ŞTİ 2012 / 084243-13331 2 7022 07 07 1121096 034 10 - 32 PRİM 2010/12 ila 2011/04 18.335,30
6 SUADİYE DERGİSİ YAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (OĞUZ AKKAŞ) 2012 / 050371 2 8560 07 07 1203955 034 10 - 53 PRİM 2009/10 ila 2012/04 18.345,06
7 BAKIRKÖY DENETİM ÖZEL EĞİTİM HİZ YAY TİC LTD. ŞTİ. 2012 / 013327-84225 2 8552 07 07 1120576 034 10 - 94 PRİM 2010/12 ila 2011/04 18.351,58
8 LEVENT KAPTANOĞLU MOB. MİM. İNŞ TUR. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. (LEVENT KAPTANOĞLU) 2012 / 016853 2 1623 07 07 1218528 034 10 - 76 PRİM 2010/08 ila 2011/09 18.353,20
9 ÇARHOĞLU GIDA VE TUR SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ (AYŞE MÜGE ÇARHOĞLU) 2010 / 019725-27-28 2 9200 07 07 1149970 034 10 - 97 PRİM 2006/11 ila 2007/09 18.390,40
10 BAKIRKÖY DENETİM ÖZEL EĞİTİM HİZ YAY TİC LTD. ŞTİ. (REŞAT DENİZ) 2012 / 013327-84225 2 8552 07 07 1120576 034 10 - 94 PRİM 2010/12 ila 2011/04 18.406,59
11 VİP-OR ULUS. FUAR ORG TİC LTD ŞTİ (ARİF ERGÜN AYHAN) 2011 / 012077-78 2 7990 07 07 1071846 034 10 - 58 PRİM 2000/09 ila 2002/05 18.426,76
12 BÜLENT ALAGÖZ 2013 / 011649-50-173035 2 9602 07 07 1114842 034 13 - 83 PRİM 2005/02 ila 2006/06 18.440,90
13 SELAHATTİN YILMAZ 2012 / 075679-80 2 5610 07 07 1038206 034 13 - 77 PRİM 2011/10 ila 2012/09 18.455,85
14 SEMİZOĞLU METAL VE TUR İTH İHR LTD ŞTİ 2014 / 054095-97 2 4613 07 07 1071990 034 10 - 08 PRİM 2004/07 ila 2007/03 18.466,50
15 LEVENT EKE 2012 / 021261-38581-82 2 3320 07 07 1182903 034 13 - 50 PRİM 2008/06 ila 2010/06 18.479,14
16 MARİNTUR TURİZM TAINTIM HİZ LTD. ŞTİ. 2012 / 047419 2 4391 07 07 1119525 034 10 - 13 PRİM 2010/12 ila 2012/04 18.497,21
17 ATAKAN PEKYAMAN 2012 / 044174 2 9604 07 07 1247322 034 10 - 61 PRİM 2011/08 ila 2012/01 18.508,91
18 NİSAN OTOMOTİV VE AYDINLATMA SAN TİC LTD. ŞTİ. 2013 / 148894-97-168937 2 4532 07 07 1112666 034 10 - 41 PRİM 2012/10 ila 2013/05 18.510,63
19 SAMİ ÖZDEMİR 2012 / 051542 2 4721 07 07 1210730 034 41 - 38 PRİM 2010/12 ila 2012/04 18.511,27
20 GÖRAL İNŞAAT TAAH. TUR. VE DIŞ TİC LTD ŞTİ (REFİK GÖRAL) 2012 / 015560 2 7022 07 07 1157829 034 10 - 02 PRİM 2010/12 ila 2011/04 18.515,98
21 NECMİ AKTAŞ 2013 / 145213-15 4 4120 07 07 1058265 034 10 - 57 PRİM 2002/08 ila 2003/02 18.617,20
22 PUSULA SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ. 2012 / 043261 2 6622 07 07 1057670 034 10 - 44 PRİM 2010/12 ila 2012/04 18.645,25
23 ÖMSA YAPI ELEKTRİK MAKİNA SAN TİC AŞ 2013 / 019602-89257 2 4339 07 07 1152460 034 10 - 65 PRİM 2010/05 ila 2013/01 18.647,44
24 PERFORMANS REKLAMCILIK LTD.ŞTİ. (MUSTAFA ERENOĞLU) 2012 / 015202-45973 2 7311 07 07 1223171 034 10 - 63 PRİM 2010/12 ila 2011/09 18.694,69
25 ETAGRUP DIŞ TİC PAZ VE INTERNET HİZM SAN VE TİC LTD ŞTİ 2012 / 047106 2 7022 07 07 1180350 034 10 - 19 PRİM 2011/02 ila 2012/01 18.705,63
26 SÜRAT İNŞAAT NAK PETROL ÜRNL İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ 2013 / 010057-59 2 4941 07 07 1134215 034 10 - 56 PRİM 2005/12 ila 2006/11 18.708,76
27 YILDIZLAR MOBİLYA  PAZARLAMA - NAİME YILDIZ 2013 / 128682-85 2 9524 07 07 0402270 034 10 - 73 PRİM 2002/06 ila 2003/01 18.708,98
28 ONUR MOBİLYA TRZM İNŞ VE TİC LTD ŞTİ. 2012 / 046374 2 4759 07 07 1160589 034 13 - 46 PRİM 2011/10 ila 2012/04 18.721,97
29 SEM DEKORASYON MOB. SAN.VE TİC LTD. ŞTİ. 2011 / 015282-83-84 2 3101 07 07 0596945 034 10 - 69 PRİM 2010/04 ila 07 18.742,31
30 GÖKSU İNŞ.VE TİC LTD ŞTİ. 2012 / 075210-11 2 4613 07 07 0465900 034 10 - 71 PRİM 2005/01 ila 2007/11 18.744,47
31 AĞRIDAĞI ULUS. NAK. TAŞ. GIDA SAN TİC LTD ŞTİ 2013 / 138171-72 2 4942 07 07 1024875 034 10 - 35 PRİM 2002/06 ila 2004/12 18.752,97
32 NİSAN OTOMOTİV VE AYDINLATMA SAN TİC LTD.ŞTİ. 2012 / 013298 2 4532 07 07 1112666 034 10 - 41 PRİM 2010/12 ila 2011/09 18.773,79
33 ALPER ERENSOY 2012 / 017004-48709 2 7320 07 07 1223198 034 10 - 90 PRİM 2010/09 ila 2011/09 18.775,15
34 RAMAZAN ÇAVUŞOĞLU 2006 / 000920 2 9524 07 07 1067621 034 10 - 04 PRİM 1999/06 ila 2000/09 18.856,31
35 PUPA İÇ VE DIŞ TİC KAĞIT SAN LTD ŞTİ 2012 / 045696 2 4711 07 07 1225181 034 13 - 36 PRİM 2010/10 ila 2012/04 18.859,46
36 TAS. HAL. SEMAŞ SONUÇ EĞİTİM MERKEZİ AŞ. 2013 / 130363-131893 2 7711 07 07 0646829 034 13 - 95 PRİM 2002/10 ila 2004/03 18.878,93
37 UNİSELKA DIŞ TİCARET LTD ŞTİ 2012 / 045054-53-194315 2 8211 07 07 1232262 034 41 - 36 PRİM 2011/10 ila 2012/02 18.910,64
38 YAKA YAPI İZOLASYON VE İNŞ TAAH SAN TİC LTD ŞTİ 2012 / 051018 4 4120 07 07 1237266 034 41 - 93 PRİM 2011/03 ila 2012/04 18.950,91
39 MOBYDİCK BEYAZ BALİNA KUM. DEN. İTH. İHR.LTD. ŞTİ. 2012 / 074059-60 2 4941 07 07 1022441 034 10 - 26 PRİM 2012/08 ila 09 18.955,34
40 KARINCA İLETİŞİM HİZ SAN VE TİC AŞ 2013 / 153372-73-173046 2 7311 07 07 1114952 034 10 - 96 PRİM 2004/07 ila 12 18.966,92
41 MİRANYAPI İNŞAAT SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ 2012 / 020891 2 4618 07 07 1147413 034 10 - 62 PRİM 2011/07 ila 09 19.008,50
42 HASAN KURT 2011 / 011576 2 3317 07 07 0142936 034 10 - 20 PRİM 1995/1 ila 1999/05 19.016,37
43 STUDYO DİBA KUAFÖR VE KOZMETİK TİC LTD ŞTİ 2012 / 014111-45599 2 9602 07 07 1114117 034 10 - 37 PRİM 2010/12 ila 2011/09 19.022,60
44 SERÇELİK SAÇ BORU PROFİL İNŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ 2012 / 051624 2 4674 07 07 1215429 034 10 - 81 PRİM 2010/08 ila 2012/04 19.024,46
45 ÇETİNKAYA GIDA TUR. İNŞ TEKS MED. ÜRÜN SAN VE TİC LTD ŞTİ 2012 / 016294 2 4617 07 07 1180109 034 10 - 69 PRİM 2010/12 ila 2011/09 19.060,28
46 SERTAŞ LOJİSTİK HİZM.İNŞ.METAL AJANS ORG.VE ELEK.SAN.TİC. LTD. ŞTİ. 2012 / 019386-50361 2 4941 07 07 1203146 034 10 - 20 PRİM 2009/09 ila 2011/09 19.088,54
47 BARDEM ALÜMİNYUM İNŞ SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ 2012 / 051063-62 2 7010 07 07 1239636 034 10 - 38 PRİM 2011/07 ila 2012/03 19.091,83
48 CANTÜRK İNŞAAT MERMER TİC AŞ. 2012 / 046407-06 2 2370 07 07 1162299 034 41 - 10 PRİM 2011/05 ila 2012/04 19.091,96
49 KEMAL YAZICI 2012 / 048334 2 4331 07 07 1172261 034 18 - 78 PRİM 2008/01 ila 2009/09 19.126,27
50 ATANUR MENBA SULARI MAD GIDA TURZ SAN VE TİC LTD ŞTİ 2012 / 049063 2 5210 07 07 1217234 034 10 - 43 PRİM 2010/12 ila 2012/04 19.177,77
51 SÖNMEZ KİMYA PROFİL SAN VE TİC LTD. ŞTİ. 2013 / 098370-71 2 4612 07 07 1044006 034 10 - 57 PRİM 2012/10 ila 2013/01 19.197,85
52 BOZBEY APT 2013 / 127970-66-158503 2 8121 07 07 0253559 034 10 - 63 PRİM 2008/04 ila 2013/03 19.254,20
53 ÖYKÜ GİYİM SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ 2012 / 046491-97-167074 2 4779 07 07 1148467 034 13 - 49 PRİM 2008/04 ila 2011/12 19.288,60
54 İNTRA YAPI VE END SAN VE TİC LTD ŞTİ 2012 / 046715-14 2 4673 07 07 1214112 034 10 - 25 PRİM 2010/12 ila 2012/04 19.292,44
55 CEVİZ DİŞ DEPOSU İNŞ KIRTASİYE SAN VE TİC LTD ŞTİ 2012 / 015506-45098 2 4774 07 07 1228651 034 10 - 14 PRİM 2011/01 ila 09 19.317,81
56 CBC MOBİLYA DEK. İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ. (ÖZGÜL YÜCEL) 2012 / 046276 2 4339 07 07 1157560 034 10 - 24 PRİM 2010/12 ila 2012/04 19.340,71
57 ÖZEL DİLTEK EĞT.ÖĞR.HİZ.TEKS.ÜRN.PAZ. LTD. ŞTİ. 2012 / 016068-76932 2 8553 07 07 1036329 034 13 - 43 PRİM 2008/02 ila 2010/07 19.354,55
58 ERŞAH REKLAM ORG.BE BİLG. HİZM. LTD. ŞTİ. 2012 / 075155-57 2 8531 07 07 1032456 034 10 - 50 PRİM 2005/01 ila 06 19.355,99
59 GMİ GÜVEN METAL İNŞ. DEK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. 2012 / 051395-96 2 3320 07 07 1250095 034 41 - 21 PRİM 2011/10 ila 2012/04 19.359,92
60 ABBASOĞLU İNŞAAT YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. (ABDULKADİR ATEŞ) 2012 / 047973-72 2 4673 07 07 1197537 034 10 - 37 PRİM 2011/10 ila 2012/02 19.378,99
61 ÖZKARE İNŞAAT TURİZM TİC LTD.ŞTİ. 2014 / 054354-55 2 9200 07 07 1084636 034 10 - 44 PRİM 2003/01 ila 06 19.407,72
62 BURAK OTO HİZM.SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (CEMAL ÇAKMAKÇI) 2012 / 014646 2 2920 07 07 1010540 034 10 - 56 PRİM 2010/12 ila 2011/09 19.409,47
63 KP İNŞAAT METAL HIRD. DÖK. MAK. LTD. ŞTİ. (VOLKAN BAYINDIRLI - AHMET SARILAR) 2012 / 015825 2 4299 07 07 1241881 034 13 - 52 PRİM 2011/06 ila 09 19.437,54
64 ZARA GRUP SOS. HİZM. DAN. GIDA SAN TİC LTD ŞTİ (BESMA GÖRÜNMEK AYTOĞAN) 2012 / 048425 2 8122 07 07 1162801 034 10 - 27 PRİM 2010/12 ila 2012/04 19.506,80
65 ÖZEL AKEDEMİK EĞ. KÜL. SANAT TUR. YAY LTD. ŞTİ. 2012 / 028335-28418-17 2 8531 07 07 1080266 034 10 - 39 İPC 2000/09 ila 2002/05 19.507,53
66 İZTAŞ İNŞ TAAH TURZ TEKSTİL VE GIDA TİC LTD ŞTİ 2012 / 055153-55052-54 2 5510 07 07 1181780 034 18 - 91 PRİM 2011/10 ila 2012/06 19.520,38
67 SADIK TAN 2011 / 011476 2 4711 07 07 1018645 034 13 - 13 PRİM 1995/1 ila 2001/02 19.522,82
68 TAMFOR ULUS. NAKL. LOJ. HİZM SAN VE DIŞ  TİC LTD ŞTİ 2011 / 014867-68-69 2 4941 07 07 1198956 034 10 - 01 PRİM 2009/06 ila 2010/01 19.524,54
69 DİDAR YILMAZ 2013 / 031282-83 2 1512 07 07 1228619 034 10 - 79 PRİM 2012/05 ila 09 19.524,90
70 TAMFOR ULUS. NAKL. LOJ. HİZM SAN VE DIŞ  TİC LTD ŞTİ (B.EMRE BAŞBUĞ) 2011 / 014867-68-69 2 4941 07 07 1198956 034 10 - 01 PRİM 2009/06 ila 2010/01 19.536,59
71 SERTAŞ LOJ. HİZM. İNŞ.METAL AJANS ORG. VE ELEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2012 / 019386-50361 2 4941 07 07 1203146 034 10 - 20 PRİM 2009/09 ila 2011/09 19.540,96
72 AYÇE GIDA TEMİZLİK PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ (İBRAHİM BALTACI) 2012 / 047025-26 2 8122 07 07 1207572 034 13 - 81 PRİM 2009/12 ila 2012/04 19.550,98
73 ZARA GRUP SOS. HİZ. DANIŞ GIDA SAN TİC LTD ŞTİ (BESNA AYTOĞAN) 2012 / 048425 2 8122 07 07 1162801 034 10 - 27 PRİM 2010/12 ila 2012/04 19.555,41
74 FİNSER MAK İNŞ SAN PAZ VE TİC LTD ŞTİ 2011 / 015199-200 2 7022 07 07 1053494 034 10 - 39 PRİM 2001/01 ila 07 19.578,65
75 EZGİM PLASTİK DOĞRAMA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2013 / 098334-35-164336 2 4752 07 07 1036556 034 10 - 76 PRİM 2010/04 ila 2013/01 19.579,52
76 ASLAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD ŞTİ (MECNUN ŞAHİN) 2012 / 049021-20 2 8110 07 07 1216694 034 41 - 85 PRİM 2011/10 ila 2012/04 19.628,78
77 AYFA İNŞAAT YAPI SAN VE TİC LTD.ŞTİ. 2012 / 031713 2 8110 07 07 1108806 034 10 - 61 İPC 2010/04 19.645,00
78 İPEK PINAR KAYNAK SULARI TİC VE SAN LTD ŞTİ. 2012 / 049156-70 2 1107 07 07 1068081 034 18 - 76 PRİM 2010/12 ila 2012/04 19.650,28
79 GÜRAL GEMİ İHT.VE KUMANYA MLZ.SAN LTD ŞTİ 2013 / 133764-66 2 4711 07 07 1032990 034 10 - 02 PRİM 2002/08 ila 2004/01 19.659,68
80 SEFER  AVANAŞ 2013 / 019418 4 4120 07 07 1150799 034 13 - 53 PRİM 2007/05 19.675,20
81 ÜSAME TALHA BAŞARAN 2012 / 049729-30 2 7010 07 07 1221793 034 10 - 43 PRİM 2010/08 ila 2012/02 19.675,78
82 AYÇE GIDA TEMİZLİK PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ 2012 / 047025-26 2 8122 07 07 1207572 034 13 - 81 PRİM 2009/12 ila 2012/04 19.678,13
83 ÜSTÜN AHMET ÖZTOKER 2009 / 017605-06-07 2 7022 07 07 1094002 034 10 - 01 PRİM 2005/09 ila 2008/03 19.693,55
84 EMİNE AKYOL 2012 / 014851 2 4941 07 07 1162928 034 10 - 57 PRİM 2008/04 ila 2010/09 19.768,41
85 ELLA ÇİZGİ FİLM SAN VE TİC LTD ŞTİ (ABDULLAH KOÇYİĞİT) 2012 / 012903-46285 2 7111 07 07 1047126 034 13 - 73 PRİM 2010/12 ila 2011/09 19.780,84
86 GÜLZER İNŞAAT GIDA OTO VE HAYVANCILIK SAN TİC LTD ŞTİ 2013 / 026542-43 2 6831 07 07 1233380 034 41 - 87 PRİM 2012/05 ila 09 19.782,45
87 KAMİL ET VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ 2013 / 137983-84-163546 2 4711 07 07 1018635 034 13 - 03 PRİM 2005/11 ila 2008/03 19.792,85
88 EROĞLU GÜMRÜK HİZM LTD ŞTİ 2013 / 102973-74 2 8110 07 07 1173541 034 41 - 97 PRİM 2012/10 ila 2013/01 19.801,01
89 NAZAR İNŞ TRZM GIDA SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. (FAİK SEZAİ SARAÇZADE) 2012 / 046106-04 2 4339 07 07 1145989 034 10 - 93 PRİM 2011/10 ila 2012/04 19.810,42
90 ELLA ÇİZGİ FİLM SAN VE TİC LTD ŞTİ 2012 / 012903-46285 2 7111 07 07 1047126 034 13 - 73 PRİM 2010/12 ila 2011/09 19.810,42
91 ÇAĞLAR İNŞ.VE TURİZM LTD ŞTİ 2014 / 012768-69 2 4339 07 07 0694015 034 10 - 42 PRİM 2013/08 ila 09 19.817,51
92 DS GÜNDÜZ GÜVENLİK SİST SAN TİC LTD ŞTİ 2012 / 034171-66-63 2 4321 07 07 1148206 034 13 - 79 PRİM 2011/10 ila 2012/04 19.824,57
93 ASLAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD ŞTİ (MECNUN ŞAHİN) 2012 / 021790-89 2 8110 07 07 1216694 034 41 - 85 PRİM 2010/12 ila 2011/09 19.841,27
94 ORCE YAPI LTD ŞTİ 2012 / 046885-84 2 4391 07 07 1209051 034 10 - 08 PRİM 2011/10 ila 2012/04 19.883,19
95 ÜSAME TALHA BAŞARAN 2012 / 049729-30 2 7010 07 07 1221793 034 10 - 43 PRİM 2010/08 ila 2012/02 19.893,34
96 HACER SOBİ 2012 / 079875-76-77 2 1413 07 07 1173472 034 13 - 28 PRİM 2012/10 19.895,01
97 ATILIM MEDİKAL SAĞLIK HİZM TURZ TEKS DIŞ TİC SAN LTD ŞTİ 2012 / 049070-48886 2 4618 07 07 1097971 034 10 - 90 PRİM 2010/12 ila 2012/01 19.899,98
98 I.N.S BİLGİSAYAR MALZ. ELEK. DAĞ.  PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2013 / 148091-99 2 4743 07 07 1081681 034 10 - 96 PRİM 2002/06 ila 2003/10 19.915,71
99 KEMAL ALTUN 2013 / 019975-76-167100 2 1391 07 07 1155770 034 13 - 77 PRİM 2006/12 ila 2008/08 19.940,89
100 TEPEBAŞ MOBİLYA DEK İNŞ TURZ İTH İHR SAN VE TİC LTD ŞTİ 2012 / 043557-59 2 3109 07 07 1253971 034 41 - 17 PRİM 2011/12 ila 2012/04 19.951,71
101 HÜSEYİN TAŞTAN 2011 / 019277-78-79 2 4789 07 07 1188023 034 13 - 29 PRİM 2008/10 ila 2011/09 19.975,27
102 SARI APT. 2013 / 129071-79 2 3530 07 07 0383311 034 10 - 29 PRİM 2002/06 ila 2004/05 19.981,67
103 ASİST GAYRİMENKUL YÖNETİM OFİSLERİ TİC LTD ŞTİ. 2012 / 044896 2 8110 07 07 1180863 034 10 - 47 PRİM 2008/04 ila 2009/02 19.982,02
104 SKY YAPI SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ. 2012 / 047326-27 2 7010 07 07 1192670 034 10 - 20 PRİM 2010/12 ila 2012/04 20.020,65
105 ATAGÜN TİC KOLL ŞTİ 2013 / 137716-18 2 2446 07 07 0708375 034 10 - 46 PRİM 2003/05 ila 2004/10 20.021,95
106 DİNÇ DENİZCİLİK TİCARET LTD. ŞTİ. 2012 / 084160-61-47409 2 7022 07 07 1118156 034 10 - 02 PRİM 2010/12 ila 2012/06 20.070,95
107 CÜNEYT İGREK 2012 / 050429-28 2 4321 07 07 1249240 034 41 - 39 PRİM 2011/10 ila 2012/04 20.101,85
108 E-KARE YAPI SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. (YUNUS EMRE ÜÇYAŞAR) 2012 / 031391-90-89 2 7111 07 07 1168399 034 10 - 96 PRİM 2011/10 ila 2012/03 20.120,66
109 SÜLEYMAN ÖZGEN BİNAY 2013 / 131222-29 2 9524 07 07 0555481 034 10 - 24 PRİM 2002/06 ila 2003/10 20.154,12
110 ALPEN CEPHE SİST ALM SAN VE TİC LTD ŞTİ (ALAETTİN SULAR) 2012 / 043480-81 2 2512 07 07 1124424 034 10 - 62 PRİM 2011/10 ila 2012/04 20.165,38
111 KASIM ÖMGEN 2012 / 016326 2 4723 07 07 1187890 034 13 - 90 PRİM 2008/10 ila 2010/10 20.173,94
112 ELSA TAŞ.  HİZ.  GIDA VE TEM MALZ SAN TİC LTD. ŞTİ. 2012 / 049605-06 2 4941 07 07 1236748 034 13 - 60 PRİM 2011/06 ila 2012/04 20.174,62
113 SİMA TURİZM TAŞ. OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2013 / 098985-86 2 4939 07 07 1110345 034 41 - 48 PRİM 2012/10 ila 2013/01 20.175,40
114 HASAN AKBUDAK 2012 / 020505 2 1629 07 07 1089143 034 10 - 89 PRİM 2010/12 ila 2011/09 20.183,88
115 LİMPAT TARIM ÜR. GIDA NAK TUR TİC LTD ŞTİ (AHMET OSMA) 2012 / 015110 2 4617 07 07 1092490 034 10 - 41 PRİM 2009/07 ila 2011/04 20.194,78
116 IMZA ÖZEL EĞITIM HIZ TIC LTD ŞTI 2011 / 011501 2 8560 07 07 1152369 034 41 - 71 İPC 2010/06 20.219,90
117 MOOS KOZMETİK SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 2012 / 075518-19 2 4775 07 07 0653059 034 41 - 20 PRİM 2011/10 ila 2012/09 20.249,39
118 ŞAHİNOĞULLARI İNŞ. MALZ. LTD ŞTİ. 2011 / 019127 2 7022 07 07 1158535 034 10 - 29 İPC 2011/04 20.266,33
119 SARISICAK TURİZM İNŞ TAAH SAN TİC LTD ŞTİ 2012 / 083330-31 2 1072 07 07 1070805 034 13 - 84 PRİM 2005/07 ila 2008/01 20.335,79
120 FİGEN YILDIZ 2012 / 048330-32 2 4729 07 07 1172461 034 13 - 84 PRİM 2010/12 ila 2012/04 20.351,84



B eykent Üniversitesi tarafın-
dan düzenlenen "Silivri
Depremi Sonrası Mar-

mara Bölgesi'nde Deprem Riski
Göller Bölgesi Çevresi'nin Jeolojisi
ve Depremin Etkileri" konulu kon-
feransa katılan Jeoloji Mühendisi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, olası
İstanbul depremi ve Kanal İstan-
bul projesi hakkında önemli değer-
lendirmelerde bulundu.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği
konferans sonrası DHA'ya açıkla-
malarda bulunan Prof. Dr. Şener
Üşümezsoy, Kanal İstanbul proje-
sinin depreme yol açacağı yönün-
deki tartışmaları dikkat çekerek,
"Verilere baktığım zaman 30-40 ki-
lometrelik bir kanalın açılmasının
(Kanal İstanbul) herhangi bir dep-
reme etkisi olmayacağını söylüyo-
rum. Zaten depremin Kanal
İstanbul ile bir bağlantısı yok" diye
konuştu.

Suyu kirletmesi geçerli
olamaz

Bölgenin sağlam bir zemine sahip
olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr.
Üşümezsoy, şöyle devam etti:
"Avcılar ve Küçükçekmece kıyıları
heyelan ihtimali nedeniyle riskli.
Kanal İstanbul'un yapılacağı cey-
lan kireçtaşı denilen killi kireçtaşı
içinde çakıllı bölgeler var. Onlar
içinde paleo-heyelanları var. Dola-

yısıyla bu bölgeye yapılacak gökde-
lenlerin yer alacağı şehri kurmadan
önce mutlaka zemin etütlerini fay-
ları göz önüne alarak yapmalıyız.
Bu alan (Kanal İstanbul bölgesi)
Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekme-
ce'den daha sağlam kayalara sahip.
Bu boyutuyla baktığımız zaman
depremi tetiklemez. Jeolojik olarak
bu alana binalar da yapılabilir. Ka-
nalın suyu kirletmesi olgusu ise çok
geçerli bir olay değil. Bunların içini
de betonla kaplandığı zaman bir su
sızıntısı söz konusu olamaz. Bu
bölgenin zemini kıyılardan daha
sağlam. Bugün 'deprem olacak bu-
raya kanal kurmayalım' diyenler.
Başlangıçta 'buraya bir milyon lira-
lık şehir kurmamız lazım' kıyılar yı-
kılacak diyorlardı." Üşümezsoy,
Kanal İstanbul projesinde yeşil
alan açısından endişeli olduğunu
ifade etti.

Beklenen deprem 
6.5 şiddetinde

Marmara Bölgesi'nde yapılan yeni
çalışmalara da değinen Prof. Dr.
Şener Üşümezsoy, "Bu çalışmada
Marmara Denizi'nin batı metresi
ayrıntılı olarak ele geçirildi. Kum-
burgaz çukurundaki fay hattı do-
ğuya doğru Yeşilköy'e kadar
uzanıyordu. Yani Avcılar'ın karşı-
sındaki sırt dediğimiz orta Mar-
mara sırtı bir fayla kesiliyor 

şeklinde bir batımetri görüntüsü
yorumlanıyordu. Ben bu duruma
katılmıyordum. Son veriler kesin-
likle Avcılar'ın ve Büyükçekme-
ce'nin karşısında Marmara
Denizi'ne ulaşan sırtın bir fayla ke-
silmediğini ortaya çıkardı. Bunun
anlamı nedir dersek. Kumburgaz
çukurundaki 35 kilometrelik fay
Büyükçekmece açıklarında sonla-
nıyor. Bu batıya doğru ilerleyen
(Silivri çukurundan, Tekirdağ, ora-
dan da Saroz'a kadar ilerleyen) bir
fay hattının nihai konumu Kum-
burgaz açıklarına kadar geliyor.
Büyükçekmece'de ise sonlanıyor.
Bu oradaki fayın 6.5 büyüklüğünde
bir depreme neden olabileceğini
gösteriyor. Buna Büyükçekme-
ce'den Yeşilköy'e uzanan 40 kilo-
metrelik bir fay daha eklerseniz
yanlış bir yorumla bu 7.2'lik bir
depreme denk gelir. Buna Adalar
fayını da eklerseniz 130 kilometre-
lik bir fay 7.6'lık bir deprem olacak 
denir. Bu son çalışma Adalar'ın ku-
zeyinden geçen fay hattı Marmara
Denizi'ne açılırken çalışmış ancak
bugün aktif değil. Bu Yeşilköy'e
kadar geliyor. Yeşilköy'den de Bü-
yükçekmece'ye kadar uzanıyor.
Bugün bahsettiğiniz Beylikdüzü
sırtının deniz kıyısı içindeki devamı
bir fayla kesilmiyor. Kumburgaz
çukurundaki fay doğuya doğru
uzamıyor" diye konuştu.
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EVVİVA RESİDANCE SİTESİ 2019 YILI KAT MALİKLERİ KURULU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
ÇAĞRI MEKTUBU
Sayın kat malikimiz: mevcut kurul üyelerimiz sitemiz için olağan genel kurul ve seçim kararı almıştır 1. Toplantımız 19/01/2020 tarih
pazar günü saat 10.00 da cumhuriyet mah.1978 SK. No:1 EVVİVA RESİDANCE Sitesi sosyal tesisleri toplantı salonunu Esenyurt
/ İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına, bu toplantıda yeterli yasal çoğunluk olan; Malik sayısının yarısının + 1 fazlası
sağlanamadığı taktirde 2.toplanıtı ‘nın 26/01/2020 tarih pazar günü saat 11.00 da aynı adreste yapılmasına karar verilmiştir toplan-
tıya bizzat veya yetki belgesiyle temsilci Göndermenizi rica ederiz. 03.01.2020  
Tüm kat maliklerinin veya temsilcilerinin olağan üstü Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica eder, Genel Kurulumuzun hayırlı
ve faydalı olmasını dileriz Saygılarımızla.

GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama. 
2. Saygı duruşu
3. Divan Heyetinin seçilmesi. Teşkili ve saygı duruşu.
4. Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
5. Yönetim ve kurulu asil ve Yedek Üyelerinin seçimi.
6. Denetim ve kurulu asil ve yedek Üyelerin seçilmesi.
7. Yönetim ve denetim kurulunun huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması 
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Metrobüste asansör çilesi

Beşyolmetrobüs du-
rağındaki bu proble-
min uzun süredir

devam ettiğini belirten Ali Ken-
dirci, sürekli sorun yaşadıklarını,
vatandaşların yardımıyla durağa
inebildiklerini ifade ediyor. Ken-
dirci, "Yetkililere sesleniyorum.
Bu asansörü yapmak çok mu
zor? Tamir etmek çok mu zor?
Biz her gün bu gibi zorluklarla
karşılaşıyoruz. Bunun çözülme-
sini istiyoruz. Metrobüsten indi-
ğinizde de asansöre
ulaşamıyorsunuz. Çünkü merdiven
asansöre ulaşmanızı engellemiş.
Çünkü yanlardan geçiş yok. Asansöre
de ulaşamıyorsun. Böyle de bir sorun
var. Vatandaşlar sağ olsun. Duyarlı va-
tandaşlarımız var" şeklinde konuştu.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği
(TOFD) Yönetim Kurulu Başkanı Ra-
mazan Baş, engellilerin her zaman bu
tür problemlerle karşı karşıya kaldıkla-
rını ifade ederken, projelerde evrensel
standartların uygulanmasını gerektiği-

nin altını çiziyor. Baş, "Süreçte
birçok şey yapıldı. Bunu görüyo-
ruz. Biz engellilere hizmet veren
bir dernek olduğumuz için bize
her gün çok şikayet geliyor. On-
lardan bir tanesi de üst geçitler.
Biz şunu önerdik. Evrensel stan-
dartlar uygulansın. Erişilebilir,
ulaşılabilir standartlar uygulan-
sın. Böyle olmadığında ne olu-
yor? Bir üst geçit yapıldığında
asansörü bozuluyor. Asansörde
biri kalabiliyor ya da asansörle
bir yere indiğinizde başka bir

yere geçemiyorsunuz. Bir üst geçitte
rampa varsa oradan geçiyorsunuz, üst
geçitten inemiyorsunuz çünkü orada
merdiven var. Üst geçitler gibi başka
yerlerde de sorun yaşanabiliyor" şek-
linde konuştu. 

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağını kullanan engelliler, her gün zorluk yaşıyor. Durakta bulunan
asansör çalışmıyor. Asansör çalışıyor olsa da engellilerin karşısına bu kez merdiven engeli çıkıyor.
Çünkü asansör ve metrobüs durakları arasında bir geçiş yolu bulunmuyor. Her gün pek çok engellinin
kullandığı bu durakta engellilere, metrobüsü kullanan diğer vatandaşlar yardımcı oluyor

53 ton balığa el konuldu
Marmara Denizi'nde balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı. İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, teknelerin
evraklarını inceledi, yasal boyutun altında olan 53 ton balığa el konuldu

MarMaraDeni-
zi'nde avlanan ba-
lıkçı teknelerine

gece saatlerinde denetim ya-
pıldı. Denetimlere, İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü Balık-
çılık ve Su Ürünleri Şubesi
ekipleri ile sahil güvenlik,
deniz polisi ve Beylikdüzü
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri katıldı. Avlanan tek-
nelere, sahil güvenlik botla-
rıyla yanaşan ekipler,
teknelerin ve balıkçıların ev-
raklarını inceledi. Daha
sonra İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Gürpınar Su Ha-
li'ne giden ekipler, balık boy-
larını da ölçerek avlanmanın
yasal koşullara uygunluğunu
kontrol etti.Cezalar arttıDe-
netimler sırasında açıklama-
larda bulunan İl Tarım ve
Orman Müdürü Ahmet

Yavuz Karaca, "Evrak kont-
rollerinde yeşil ruhsat dediği-
miz ruhsatlarına bakıyoruz.
Balıkçı teknelerinin geçerlilik
süresi var mı yok mu ona ba-
kıyoruz. Su ürünleri faaliyet-
lerinde bulunanların sarı
ruhsat dediğimiz profesyonel
balıkçılık yaptıklarına dair

onlara bakıyoruz. Evrakları-
nın geçerlilik sürelerine bakı-
yoruz. Bir de elektronik seyir
defterlerine baktık. Sahil Gü-
venlik komutanlığı ekipleri de
kendi denetimlerini gerçek-
leştirdi. Yeni su ürünleri ka-
nunuyla birlikte bundan
sonrası arz edilmiyor” dedi.

ZAYİ 
İLANLARI

Yabancı Kimlik Kartımı
Kaybettim.

Hükümsüzdür.
OLUWAKEMİ 

ESTHER ABEJİDE

Yabancı Kimlik 
Kartımı Kaybettim.

Hükümsüzdür. OLUWA-
JOMİLOJU BLESSİNG

ABEJİDE 
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R iyad yönetimi, Yemen'deki Arap
koalisyonu ve "Arap NATO"su gibi
fonksiyonunu kaybeden ve ölü

doğan anlaşmaların ardından son olarak 6
Ocak'ta yeni bir oluşuma öncülük etti. "Kı-
zıldeniz ve Aden Körfezi Kıyısındaki Arap
ve Afrika Ülkeleri Konseyi"nin kuruluş söz-
leşmesi, Suudi Arabistan, Sudan, Cibuti,
Somali, Eritre, Mısır, Yemen ve Ürdün Dış-
işleri Bakanları tarafından Riyad'da imza-
landı. Aslında Yemen'deki iç savaşla
beraber Kızıldeniz, Aden Körfezi ve
Umman Denizi'ni birbirine bağlayan Babu'l
Mendeb'e yönelik artan tehditler nedeniyle
2017'nin sonundan itibaren bu ittifak için
hazırlık yapılıyordu. Suudi Arabistan Dışiş-
leri Bakanı Faysal bin Ferhan, yeni ittifak
için askeri bir güç oluşturulduğuna ilişkin
algıların yanlış olacağını belirtirken, her ül-
kenin savunma gücüne ve ikili koordinas-
yona sahip olduğunu, bunun kolektif
çalışmaya dönüşebileceğini ifade etti. Suudi
Bakan, yeni koalisyonun, bölgede artan
zorlukların gölgesinde güvenlik ve istikrarı
korumak, karşılaşılan tehlikelerle mücadele
için hayati öneme sahip su yolu konusunda
istişare ve koordinasyonu hedeflediğini
aktardı.

Arap koalisyonu erozyona uğradı

Suudi Arabistan, Mart 2015'te Husilere
karşı Yemen hükümetine destek vermek
üzere kurulan Arap koalisyonunun da ba-
şını çekiyor. Ancak 5 yıldır devam eden bu
savaş Yemen'de durumların daha da kötü-
leşmesine neden oldu. Halkın çoğunluğu
insani yardıma muhtaç hale geldi ve çatış-
malar milyonlarca insanı açlığın eşiğine sü-
rükledi. Arap koalisyonu başlangıçta birçok
Arap ülkesinden oluşuyordu. Ancak giderek
bu ittifak erozyona uğradı ve Suudi Arabis-
tan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile sı-
nırlı kaldı. Son aylarda BAE'nin de
koalisyondan çekileceği yönünde çıkan söy-
lentiler Abu Dabi yönetimi tarafından 
yalanlandı.

Askıya alınan ittifak

Terörizmle Mücadele İslam Askeri Koalis-
yonu'nun kuruluşu, Suudi Arabistan Veliaht
Prensi ve Savunma Bakanı Prens Muham-
med bin Selman'ın ikinci veliaht olduğu dö-
nemde, 14 Aralık 2015'te duyuruldu.
Koalisyonun ilk toplantısı 2017'de üye 41
ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla
başkent Riyad'da gerçekleştirildi. Bunun ar-
dından Suudi Arabistan, medya tarafından
takip edilen birtakım sempozyum ve faali-
yetleri dışında terörle mücadele yetkisi kap

samında uluslararası belirleyici bir eylem
duyurusunda bulunmadı.

Arap NATO'su ölü doğdu

Donald Trump başkanlığındaki ABD yöne-
timi, 2018'de Körfez İşbirliği Konseyi üyesi
6 ülke ile Mısır ve Ürdün'ün de dahil ola-
cağı ve Orta Doğu Stratejik İttifakı ismini
taşıyacak Arap NATO'su kurulması fikrini
gündeme getirdi. Suudi Arabistan Nisan
2019'da ittifaka hazırlık çerçevesinde ABD,
BAE, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve
Ürdün'ün katıldığı bir toplantıya ev sahipliği
yaptı. Davet edilenler arasında olmasına
rağmen Mısır toplantıya katılmadı. Körfez
krizinin Arap ve Körfez ülkeleri arasında
bölünmeye yol açtığı ve muhtemel üye ülke-
ler arasında anlaşmazlık yaşanan atmos-
ferde Arap NATO'su "ölü doğan" bir girişim
olarak nitelendiriliyor.

Abluka ülkeleri Katar'a 
dayatmalarında başarılı olmadı

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır,
Haziran 2017'de başlayan Körfez krizi kap-
samında teröre destek suçlamasıyla Ka-

tar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve
ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.
Ancak bu ülkeler, Katar'a istedikleri şartları
dayatamadı. Aksine son dönemde Katar ile
Suudi Arabistan arasında uzlaşı sinyalleri
görülmeye başladı. Körfez krizi, Körfez İş-
birliği Konseyinin kurulduğu 1981'den bu
yana, üye ülkeler arasındaki en kötü durum
olarak nitelendiriliyor. 

İsrail'i bir kenara bırakmak hata

Uluslararası İlişkiler ve Orta Doğu uzmanı
Mısırlı araştırmacı Tarık Diyab, yeni koalis-
yonun çelişkilerle dolu olduğunu, ortak he-
defi, yönelimleri ve öncelikleri
bulunmadığını söyledi. Koalisyon için ortak
kuvvetler olmamasının etkinliğini azalttığını,
İran'ı caydırmak için kurulan siyasi bir olu-
şum izlenimi verdiğini aktaran Diyab, Kızıl-
deniz'de sadece İran değil, İsrail tehdidi de
bulunduğunu vurguladı. "İsrail'i bir kenara
bırakıp sadece İran'a karşı bir koalisyon
oluşturmak, güvenlik, strateji ve ahlak açı-
sından yanlış olur." diyen Diyab, ABD-İran
gerilimi tırmandıktan sonra koalisyonun
kurulmasının "manidar" olarak yorumladı.
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Başarısızlıklar ülkesi

ABD bölgeyi anlamıyor!
AvrupA Birliği (AB) Kon-
seyi Başkanı Charles
Michel ile telefonda görü-

şen İran Cumhurbaşkanı Hasan
ruhani “Washington’ın ‘hatalı ve
zararlı’ hesaplamaları İran ve böl-
geyi anlamamasından kaynaklanı-
yor” dedi. Tasnim Haber Ajansı’nda
yer alan habere göre, dün İran

Cumhurbaşkanı Hasan ruhani, AB
Konseyi Başkanı Charles Michel
ile telefonda görüştü ve “ABD, tıp
ve gıda ürünlerinde bile İran’a
karşı yaptırımları güçlendirerek,
ekonomik terör yoluna başvurdu
ve İran’ın büyük komutanına ‘sui-
kast’ düzenleyerek tüm uluslar-
arası düzenlemeleri ihlal etti” dedi.

Ayrıca ruhani’nin “Washington’ın
‘hatalı ve zararlı’ hesaplamaları
İran ve bölgeyi anlamamasından
kaynaklanıyor” diyerek Avrupa’ya,
ABD’nin 'terörist faaliyetlerine'
tepki gösterme çağrısında bulun-
duğu belirtildi. AB’nin Washing-
ton’dan bağımsız bir tutum
sergilemesi gerektiğini ve Avrupa-

lıların İran’ı tamamen hayal kırıklı-
ğına uğratmasını engellemesi ge-
rektiğini de vurgulayan ruhani
“AB, dünyada ağır sorumluluğu
olan büyük bir güçtür. Eğer bölge-
sel barışı ve istikrarı güçlendirecek
bir yol izleme niyetindelerse, Tah-
ran AB ile ortaklığa ve işbirliğine
hazır olacak” dedi.

SÜREKLİ
MAĞLUP

Suudi Arabistan'ın son 5 yılda öncülük ettiği koalisyon ya da ittifaklardan beklediği sonucu alamamasını
değerlendiren uzmanlar, "ortak amaç ve öncelik eksikliğini" başarısızlığın başlıca sebepleri arasında görüyor

Sekiz ülkenin kuruluş sözleşmesine imza
attığı "kızıldeniz ve Aden körfezi kıyısındaki
Arap ve Afrika Ülkeleri konseyi"ne ilişkin
değerlendirmede bulunan uzmanlar, son 5
yılda yapılan ittifaklar ve bu son koalis-
yonda eksik olan şeyin, oluşumların etkinli-
ğini sağlayacak "ortak amaç ve öncelikler"
olduğunu belirtti. Iraklı Siyaset Bilimi Profe-
sörü Müsenna el-Ubeydi, Suudi Arabistan'ın
öncülük ettiği yeni koalisyonun, son yıllarda
izlediği politika ve diplomasi-
nin bir parçası olduğunu söy-
ledi. Bu koalisyonunun
zamanlamasıyla iran'ın taraf
olduğu gerilimin tırmanması
arasında bir ilişki bulundu-
ğunu ifade eden Ubeydi,
iranlı General kasım Süley-
mani'nin 3 Ocak'ta öldürüldü-
ğünü, kızıldeniz ve Aden
körfezi kıyısındaki Arap ve
Afrika Ülkeleri konseyi'nin ise
6 Ocak'ta kurulduğunu hatır-
lattı. Öte yandan bu koalis-
yonların Riyad'a maddi külfet
oluşturduğuna ve ekonomi-

sine zarar verdiğine dikkati çeken yansıdı-
ğını Ubeydi, aynı zamanda Suudi Arabis-
tan'ın Arap ve islam ülkelerine liderlik etme
hedefleri önünde de engel oluşturduğunu
vurguladı. Bazı körfez ülkelerinin "Suudi
Arabistan'ın iran karşısında mağlup olması-
nın çıkarlarına olmayacağını" bildiği halde
yine de Suudi Arabistan koalisyonları konu-
sunda tarafsız bir tutum edindiğini belirten
Ubeydi, bu tutumun koalisyonların başarı-

sını olumsuz etkilediğini ifade etti. Ulusal
Güvenlik ve iran Araştırmaları konusunda
uzman Firas ilyas da iran ve Husilerin böl-
gede "endişe verici" faaliyetleriyle Arap
koalisyonlarının oluşum zamanlaması ara-
sında bağlantı olduğunu ifade etti. Bu koa-
lisyonların, iran nüfuzunun etkisini kırma ve
Yemen'deki Husilerin hareketini kısıtlama
gibi hedefleri bulunduğunu aktaran ilyas,
yeni koalisyonun başarılı olma ihtimali hak-

kında konuşmak için henüz
erken olduğunu dile getirdi.
katar, kuveyt ve Umman'ı taraf-
sız kalmayı başardığını kayde-
den ilyas, bu ülkelerin iran'la
ilişkilerinin, körfezde güvenlik
entegrasyonu önünde engel teş-
kil ettiğini belirtti. ilyas, "Ancak
yine de körfez bölgesi ABD'nin
ulusal güvenliğinin bir parçası
olduğu müddetçe güvenlik giri-
şimleri başarısız olsa dahi
Suudi Arabistan'ın kurduğu koa-
lisyonların başarısız olduğu yö-
nünde hüküm vermek mümkün
olmayacaktır." diye konuştu.

iran konusunda gerginlik hakim

Amerika bölgeden

ÇEKiLMELi!
İran Savunma Bakanı Emir Hatemi,
Orta Doğu'daki gerginliğin sona 
ermesi için ABD'nin bölgeden 
çekilmesi gerektiğini söyledi

İran Savunma Bakanlığından yapılan
açıklamaya göre, Savunma Bakanı
Emir Hatemi, Japon mevkidaşı Kono

ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hatemi, İranlı
General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak
topraklarında öldürülmesini "benzeri görülmemiş
büyük bir suç" ve "Birleşmiş Milletler (BM) kararla-
rının ihlali" olarak nitelendirdi. ABD'nin askeri varlı-
ğını bölgedeki gerginliğin temel faktörü olarak
değerlendiren Hatemi, "Bölgede gerginliğin azaltıl-
ması, istikrar ve güvenliğin sağlanması için
ABD'nin müdahaleci ve işgalci varlığının en kısa
zamanda sona ermesi gerekmektedir." dedi. Ja-
ponya Savunma Bakanı Taro Kono ise ülkesinin
bölgedeki gerginliği azaltmak için rol almaya hazır
olduğunu ifade etti. Öte yandan Japon medyası,
Kono'nun, Japonya ile bağları olan ticari gemilerin
bölge sularında güvenli bir şekilde seyrini sağlamak
için Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) gönderme ka-
rarını İranlı mevkidaşıyla konuştuğunu aktardı. Ha-
temi'nin Japonya'nın bölgeye askeri güç gönderme
kararına olumsuz bir yanıt vermediği kaydedildi.

Japonya'da bölgeye giriyorG

Japonya, son dönemde ABD ile İran arasında
Basra Körfezi ve çevresindeki gerginliklerin bölge-
deki gemilerini tehdit etmesinden endişe duyuyor.
Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti
sırasında 13 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın güne-
yindeki Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri
Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. Saldı-
rıya ilişkin ABD ve İran karşılıklı birbirini suçla-
mıştı. ABD, olayın ardından bölgede "seyrüsefer
güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon
kurma girişiminde bulunmuş ancak İngiltere dı-
şında Avrupa ülkelerinden olumlu yanıt alama-
mıştı. İran ile dostane ilişkilerini bozmak istemeyen
Japonya da koalisyona katılması yönündeki teklifi
geri çevirmişti. Japon Bakanlar Kurulu, 27 Aralık'ta
SDF Deniz Kuvvetlerine bağlı görev gücünün Orta
Doğu'ya gönderilmesine onay vermişti. Japon-
ya'nın bölgedeki operasyon alanları Umman Kör-
fezi, Arap Denizi'nin kuzeyi ve Kızıldeniz ile Aden
Körfezi'ni birbirine bağlayan Babu'l Mendeb Bo-
ğazı ile sınırlandırılmıştı. Japonya'nın, Takanami sı-
nıfı muhrip gemi ve 260 personelden oluşacak
görev gücü, şubatta bölgeye hareket edecek.

Irak'ta gösteriler devam ediyor
İrak'ta 100 gündür hükümeti protestocular, bugünkü gösterilere bir 
milyon kişinin katılması için sosyal medya üzerinden çağrı yaptı

Irak'ta 100 gündür hükümeti pro-
testo eden göstericiler, bugün için "mil-
yonluk gösteri" çağrısı yaptı. 1 Ekim

2019'da başkentte patlak veren gösteriler, kısa sü-
rede güney kentlere de yayıldı. Bir hafta ara verilip
25 Ekim'de yeniden alevlenen
protestolar, 100 gündür ara-
lıksız sürüyor. Hem başkentte
hem de güney kentlerde çadır
kuran göstericiler, protestola-
rını oturma eylemine çevirmiş
durumda. Bağdat’'ın merkezi
Tahrir Meydanı, göstericilerin
yuvasına dönüştü. Güvenlik
güçleri, çoğu kez eylemleri
sonlandırmak için orantısız

güç kullandı. Güvenlik güçleri, güneydeki kentlerde
de göstericileri dağıtmak için çeşitli askeri müdaha-
lelerde bulundu. Hükümetin verilerine göre, şu ana
kadar 350'den fazla kişi öldü, yaklaşık 1000 kişi ya-
ralandı. Onlarca sivil aktivist alıkonuldu, bir o ka-

darı öldürüldü.

Milyonluk gösteri çağrıları

Protestocular, başta Bağdat olmak
üzere tüm kentlerde bugün için "mil-
yonluk gösteri" çağrıları yaptı. İranlı
General Kasım Süleymani ve Haşdi
Şabi Başkanı Ebu Mehdi el- Mühen-
dis'in ABD saldırısında öldürülme-
sinden sonra zirveye çıkan gerginlik
de devam ediyor.

SUUDI ARABISTAN 

Hasan
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Düğüm sahnede
çözülecek

Johnna Adams'ın 2012'de yazdığı,
Amerika Eleştirmenler Birliğince en
beğenilen oyun seçilen Gidion'un Dü-

ğümü, gösterildiği tiyatrolarda kapalı gişe oynadı.
Çocuğu intihar eden bir anne ile ona okuldan
uzaklaştırma cezası veren öğretmeninin yüzleşme-
sini anlatan tek perdelik oyunda, yaşamını yitiren
11 yaşındaki çocuk adeta sahnede dolaşacak, izle-
yiciler görmeseler bile Gidion'un varlığını hissede-
cek. Yönetmen ve Çevirmen Buğra Koçtepe,
yaptığı açıklamada, oyunda ahlak, eğitim sistemi,
ebeveyn ve eğitimci olmanın sorgulandığını, bun-
ların ne kadar sorumluluk isteyen, ne kadar özel
işler olduğunun vurgulandığını anlattı. Oyunda,
edebiyat profesörü bir annenin, intihar eden çocu-
ğuna uzaklaştırma cezası veren öğretmenle yüz-
leşmesinin anlatıldığını belirten Koçtepe, "Anne,
aslında öğretmeni suçlamak, kendini temize çıkar-
mak için geliyor. Öğretmen iyi bir öğretmen oldu-
ğunu, anne ise çok iyi bir anne olduğunu
düşünüyor. Ama aslında ikisinin de işlerini becere-
mediğini, çocuğun ikisinin arasında heba oldu-
ğunu gördüğümüz bir dünya sunuyor Johnna
Adams." dedi.

Sosyal medya vurgusu

Koçtepe, yazarın oyun boyunca iki farklı dramatik
aksiyon sunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle
sürdürdü: "İlk olarak oyunun öncesinde başlayan
bir dramatik aksiyon var. Çocuk ölmüş. Onun ür-
kütücü, bana göre ilginç, biraz korkutucu bir hika-
yesi var. Bunu biz fonda görüyoruz. Oyun aslen
annenin ve öğretmenin hikayesini anlatıyor. Biz
bu iki kahramanın da oyunun içinde tekrar dön-
üştüklerini, tekrar dramatik aksiyona girdiklerini
görüyoruz. İki değişim var. Yazarın ustalığı bu-
rada açığa çıkıyor. Oyun, ölmüş olanı oyun bo-
yunca canlı tutuyor." Gidion'un Düğümü'nde
sosyal medya vurgusuna da yer verildiğine deği-
nen Koçtepe, "Sosyal medya konusunda çocukla-
rın ne kadar korunaksız olduğunun da hafif hafif
altını çizen bir metin. Şu anki insanlığın duru-
muyla ilgili bir oyun." diye konuştu.

"Zor bir oyun ama keyifli"

Anne rolünü oynayan Meltem Baytok da eserde
annelik, öğretmenlik, insan ve çocuk olmak, so-
rumluluk kavramlarının sert şekilde sorgulandığını
söyledi. Canlandırdığı karakterin dünyadaki en
büyük acılardan birini yaşadığını, çocuğunu kay-
bettiğini ve bu kayıp nedeniyle de bir suçlu aradı-
ğını belirten Baytok, "Sürekli suçu başkasına
atarak, karşı tarafta olan bir sebepten çocuğun öl-
düğünü düşünüyor. Sonra dönüp dolaşıp suçun
büyük bir kısmının da kendisinde olduğunun far-
kına varıyor. İkinci ölümü, kendisinin suçlu ol-
duğu ortaya çıktığında yaşıyor." ifadelerini
kullandı. Baytok, zor bir oyun sahneye koydukla-
rını belirterek, "Oynaması da zor. Çok dramatik
aksiyonu var ama keyifli." değerlendirmesinde bu-
lundu. Öğretmen rolüne hayat veren Ebru Nil
Aydın ise oyunun ciddi bir sistem eleştirisi yaptı-
ğını söyledi. Stüdyo Sahne'de bu akşam prömiyer
yapacak oyunda, 13 yaş sınırı bulunuyor.

Altın yıldızlar belli oldu
Bu yıl 18’incisi düzenlenen ‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri’ sahiplerini buldu. Medya,
sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı ödül töreninde 33 kategoride ödül verildi

Erkek giyim markası Altınyıldız
Classics sponsorluğunda, Yıldız
Teknik Üniversitesi İşletme Ku-

lübü tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen
‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Tö-
reni üniversitenin Davutpaşa Kampüsü’nde
bulunan Kongre ve Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşti. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci-
lerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl
medya, sanat ve iş dünyasından birçok
ünlü ismin katıldığı törende,  yılın erkek
sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile
birlikte iş adamı, iş kadını, kadın sinema

oyuncusu, erkek sinema oyuncusu, en iyi
ekonomist, şirket, sivil toplum kuruluşu,
dizi, sporcu ve tiyatro oyunu gibi 33 kate-
goride ödüller sahiplerini buldu.

Hedefe doğru çalışmaya devam

Sunuculuğunu Bülent Parlak’ın üstlendiği,
‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Tö-
reni’nde, böyle bir etkinliğe ev sahipliği
yapmaktan onur duyduğunu belirterek ko-
nuşmasına başlayan Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “35 bin
öğrencimizin tercihleriyle seçilen yılın yıl-

dızlarını kutluyorum. Üniversitemiz, bin
600 akademisyen ve Teknopark’ımızdaki 7
bin AR-GE çalışanı ile Türkiye’nin milli he-
deflerine doğru canla başla çalışmaya
devam ediyor” dedi. 20 yıldır düzenliyoruz-
Gecenin sponsoru Altınyıldız Classics
adına plaket alan Altınyıldız Classics Pa-
zarlama Yöneticisi Emre Elmacık, “Yakla-
şık 20 yıldır düzenlenen bu başarılı
organizasyona sponsor olmaktan dolayı
gurur duyuyoruz. Ülkemizin aydınlık genç-
lerini elimizden geldiğince desteklemeye
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından şair Cemal Süreya'nın vefatının 30. yılına özel hazırlanan "Hayat Kısa
Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya'yı Anlamak" sergisi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluştu

C emal Süreya'nın yaşamının ve
eserlerinin ele alındığı sergide,
usta şairin kendi çizimlerinin yanı

sıra fotoğraf, resim, video, enstalasyon ile
seramik alanında 32 sanatçının eserleri de
yer alıyor. Süreya'nın yeğenleri ve kız kar-
deşi Perihan Bakır'ın katıldığı etkinliğin
açılışında açıklamada bulunan serginin
küratörü Erkan Doğanay, 3 yıl önce
Cemal Süreya'nın evinin hemen yanında
bulunan Galeri Mod'ta usta şairi anmak
için bir sergi projesi hazırladıklarını belir-
terek, her yıl da bu projeyi farklı sanatçı-
larla beraber gerçekleştirmeye devam
ettiklerini söyledi. Doğanay, projede sa-
natçıların usta şairin bir fotoğrafından ya
da bir şiirinin dizesinden yola çıkarak eser
hazırladıklarına işaret ederek, "Bu sergi de
ortaya çıkan sonucun bir dökümü. Eserle-
rin bir bölümü burada sergileniyor ve ilk
kez de Cemal Süreya'nın kendi el çizimiyle
yapmış olduğu portre resimler burada."
dedi. Cemal Süreya'nın Türk şiiri içeri-
sinde önemli bir isim olduğunun altını
çizen Doğanay, şöyle devam etti: "Adı du-
yulduğunda sanatçıların 'Onun adına
mutlaka ben de bir şey yapmalıyım' dediği
bir insan Cemal Süreya. Bu yüzden sanat-
çılar projeye ilgili ve gayretli. Yarın yine
Galeri Mod'ta da bir sergi açılışımız ola-
cak. Orada da tamamı yeni olan sanatçı-
larla hazırlanılan bir sergi. Böylece biz
şairi unutmadan, yaşatmaya, hatırlat-
maya ve genç kuşaklara onun hem yü-
zünü hem çalışmalarını göstermeye
çalışıyoruz."

Güzel bir iletişimimiz vardı

Serginin açılışına katılan Cemal Süre-
ya'nın arkadaşlarından ressam Nevhiz
Tanyeli de 1960'lı yıllarda akademide öğ-
renciyken eşinin aracılığıyla İkinci Yeni şa-
irleri ile tanıştığını dile getirerek, "O
dönem haftanın belli bir akşamı tiyatrocu-

lar, ressamlar, şairler evimizde toplanırdı.
Cemal de onlardan biriydi. Edebiyat üze-
rine konuşuluyordu. Dostluklar pekiştirili-
yordu. Öylesine bir süreç yaşadık
Cemal'le." diye konuştu. Tanyeli, hayat ko-
şullarından dolayı Cemal Süreya ile
1960'lardan sonra bir süre kopukluk yaşa-
dıklarını, fakat 1980'li yıllarda tekrar bir
araya geldiklerini şu sözlerle anlattı: "Altı-
neller diye bir galeri vardı. Ben orada bir
sergi açtım. Cemal de oraya gelip, gidi-
yordu. Tekrar görüşmeye başladık. Güzel
bir iletişimimiz vardı. En son Kadıköy'de
Cemal, Behçet Necatigil adına bir ko-
nuşma yapacaktı. Orada Cemal konuşu-
yordu ama hiç Behçet Necatigil'den söz
etmiyordu. Sürekli kendi öz yaşamından

bahsediyordu. Konuşma böyle sürdü. İz-
leyicilerden biri hatırlatacak gibi oldu ama
Cemal hiç pas vermedi. Böylece konuşma
bitti. Sonra bir mekana geçtik arkadaşlarla
sohbetler falan. Orada Cemal, sık sık İs-
tanbul'u bırakıp, Güney'e yerleşmek istedi-
ğinden söz etti. Bu onu son görüşümmüş.
O konuşması sırasında gerçekten çok kötü
görünüyordu. Çok kısa bir zaman sonra
da Cemal'in ölüm haberi geldi. Benim için
çok acı bir anı. Konuşma sırasında demek
ki bir zorluk çekiyordu. Kendini ifade ede-
medi ve anlaşılan sadece öz geçmişini an-
latarak bizimle iletişim kurmak istedi."
Serginin açılışında ayrıca Babazula'nın
kurucusu Murat Ertel, Esma Ertel ile şair,
yazar, oyuncu Orhan Alkaya, ortak per-

formansları ile Süreya'nın şiirlerini mü-
zikle buluşturarak katılımcıların beğeni-
sine sundu. Aralarında Ara Güler, Bahar
Oganer, Cemil Ergün, Çağdaş Erçelik,
Deniz Gökduman, Devabil Kara, Devrim
Erbil, Fırat Bingöl, Fırat Neziroğlu, Gör-
kem Dikel, Güneş Acur, Halime Türkyıl-
maz, Hülya Sözer, Hüseyin Işık, Hüseyin
Rüstemoğlu, İpek Şenel, Mehmet Ka-
vukçu, Nazan Azeri, Nezihe Bilen Ateş,
Reşat Başar, Selahattin Yıldırım, Zafer
Erkan, Ragıp Basmazölmez, Balkan Naci
İslimyeli, Turgay Kantürk, Serdal Kesgin,
Raziye Kubat, Şevket Sönmez, Nevhiz
Tanyeli, İpek Tekil ve Metin Üstündağ'ın
eserlerinin yer aldığı sergi, 9 Şubat'a kadar
ziyaret edilebilecek.

Ters ev başınızı döndürebilir!Ters ev başınızı döndürebilir!Ters ev başınızı döndürebilir!Ters ev başınızı döndürebilir!Ters ev başınızı döndürebilir!Ters ev başınızı döndürebilir!
Malatya'da, genç girişimci Metehan Alp (24) tarafından
yaptırılan 'ters ev', görenlerin ilgisini çekiyor

Malatya'da yaşayan
Metehan Alp, ölen ba-
baannesi Emine ile de-

desi Kemal Alp çiftinden kalan ev
eşyalarını kullanarak İstiklal Ma-
hallesi'ne ters ev yaptırdı. Babaan-
nesi ve dedesinin anılarını
yaşatmak amacıyla 1 ay önce açılı-
şını yapığı ters ev, 3 oda 1 salon-
dan oluşuyor. Bir ay önce
ziyaretçilerine kapılarını açan ters
ev, meraklılarını ağırlıyor. Öğrenci-
lerin 10 liraya, yetişkinlerin 15 lira
ücret karşılığı ziyaret ettiği 'ters ev'
görüntüsü ve içindeki gerçek eşya-
ları ile görenlerin dikkatini çekiyor.

Gülüp eğleniyoruz

Metehan Alp, gelen ziyaretçilerin
başlarının döndüğünü belirterek,
şunları söyledi: "İl dışında İstan-
bul'da, Ordu'da ve Antalya'da bir-
çok ilde bu tarz projeler
görmüştüm. Malatya'mıza böyle
bir projeyi kazandırmak istedik.
Gerçekten çok farklı, nostaljik eş-
yalarla dizayn ettik. Bu evde kulla-

nılan bütün eşyalar babaanneme,
dedeme ait 1980'li yılları anlatan
eşyalar. Böyle bir proje yaparak
Malatya'ya gerçekten farklı bir şey
kazandırdık. Hani bunun devamı
nasıl olur, ama gerçekten Malatya
için çok güzel oldu. Bu proje
Doğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu'da tek, ilk defa biz açtık.
Umarım Malatya için güzel bir
proje olur. Herkesi bekliyorum.
Gelenler ise çok farklı bakıyorlar.
İçeriye girdiklerinde başlarının
döndüğünü söylüyorlar. Fotoğraf-
ları çekip ters çevirdikten sonra ta-
vandan aşağıya sarktığını görünce
insanlar, gerçekten çok eğlenceli
kareler ortaya çıkıyor. Çok gülü-
yorlar, çok eğleniyorlar. Çıktıkla-
rında çok memnun olduklarını
söylüyorlar. Burası ortalama 150
metrekare, 3 tane odamız, 1 tane
salonumuz, 1 mutfağımız buluyor.
Onun dışında banyosu, yatak
odası, oturma odası, dikiş odası,
mutfak, şark köşesi, hepsi eşya-
larla dizayn edildi."

Annelik ve öğretmenlik rollerini sert
bir şekilde sorgularken, ahlak, ma-
sumiyet, eğitim sistemi gibi konuları
tartışmaya açan Gidion'un Düğümü,
Ankara Devlet Tiyatrosunca bugün
prömiyer yapacak

Justin Bieber
hastalandı!

BBC'nin haberine göre, 25 yaşındaki Jus-
tin Bieber, Instagram hesabından yaptığı
açıklamada, hakkında kötü yorumlar

yapan birçok kişinin kendisine "Lyme" hastalığı teş-
hisi konulduğundan haberdar olmadığını belirtti.
Justin Bieber bunun "cildini, beyin fonksiyonunu,
enerjisini ve tüm sağlığını etkileyen" kronik bir ra-
hatsızlık olduğunu kaydetti. Yaşadıklarını, YouTu-
be'da yayınlayacağı belgesel tarzındaki video
serisinde anlatacağını aktaran Bieber, "Savaştığım
ve üstesinden geldiğim her şeyi öğrenebilirsiniz."
ifadesini kullandı. Hastalığı yenmesine yardımcı
olacak doğru tedaviyi aldığını vurgulayan Bieber
"Her zamankinden daha iyi bir şekilde geri dönece-
ğim." mesajı verdi.

Kenelerden bulaşıyor

Justin Bieber'ın eşi model Hailey Bieber, Twitter he-
sabından yaptığı paylaşımla eşine destek verdi ve
"Lyme hastalığının ciddiyetini önemsiz gibi lanse et-
meye çalışanlara" tepki göstererek, "Lütfen araştır-
manızı yapın ve yıllarca bu hastalıktan muzdarip
olanların hikayelerini dinleyin." ifadesini kullandı.
Lyme hastalığı insanlara genellikle "ixodes" cinsi ke-
nelerden bulaşıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Ko-
runma Merkezlerine (CDC) göre, ABD'de her yıl
yaklaşık 300 bin kişi Lyme hastalığına yakalanıyor
ve sistemi olumsuz etkileyebiliyor.

Ters Ev’i ziyaret eden vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirip, o anın tadını çıkarmaya bakıyor.

HAYAT KISA 
KUSLAR UCUYOR

CEMAL SÜREYA
SERGİSİ, BÜYÜK BİR

BEĞENİ TOPLADI



SPOR14 CUMARTESİ 11 OCAK 2020

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol
Güneş, Demir Grup Sivasspor'un Antalya
kampını ziyaret etti. A Milli Futbol Takımı
Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antal-
ya'da devre arası kamp çalışmalarını sür-

düren Süper Lig lideri Demir Grup Si-
vasspor'u ziyaret etti. Kırmızı-beyazlı eki-
bin kamp yaptığı otele yardımcısı Bayram
Bektaş ile birlikte gelen Şenol Güneş, ku-
lübün asbaşkanı Faruk Taşseten ve teknik

direktör Rıza Çalımbay tarafından karşı-
landı. Çalımbay ve futbolcularla yaklaşık
30 dakika görüşen Güneş, Demir Grup
Sivasspor'un ligin ilk yarısında çok iyi işler
yaptığı belirterek tebrik etti. 

Sarı kırmızılıların yeni transferi Jesse Se-
kidika, Galatasaray'ın çok büyük bir
camia olduğunu belirterek, "Çok büyük
bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu
büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray
her zaman istediğim bir yerdi" dedi. Jes-
se'nin Galatasaray'a ciddi katkıda buluna-
cağını dile getiren Galatasaray Başkanı
Mustafa Cengiz, "Sevgili Jesse, stratejik
ve yeniden yapılanan gençleşme politika-
mıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah
sahada da onun ölümüne, mert, dürüst,
adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımı-
mıza ve camiamıza yapacağına inanıyo-
ruz. Biz onun dürüst yarışta her zaman
Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma
mücadelesinde bir nefer, bir takım oyun-
cusu olarak görev alacağına inanıyoruz.
Allah utandırmasın" diye konuştu.

Uzun yıllar oynayacak

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim
Albayrak ise, Jesse Sekidika transferi hak-
kında şu ifadeleri kullandı: "Aramıza hoş-
geldi. Kendisine başarılar diliyorum. 'En
az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın'
dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu
ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşla-
rıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam ol-
duğunu söyledi. Kendisine başarılar
diliyorum."

Şenol Hoca SivaSSpor'a miSafir oldu

Sekidika
artık Aslan

Turkish Airlines Euroleague’de sezona iste-
diği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko,
son iki haftada deplasmanda gelen Olym-
piakos ve Baskonia Vitoria Gasteiz galibi-
yetleriyle birlikte rahat bir nefes aldı. Sezon
başında şampiyonluk parolasıyla yola çıkan
ve bu doğrultuda önemli transferlere imza
atan sarı-lacivertli ekipte takımın kötü gidi-
şatı ile birlikte eleştirilen oyuncuların ba-
şında Fransız oyun kurucu Leo
Westermann geliyordu. 27 yaşındaki
oyuncu, son haftalardaki performansı ile
Fenerbahçe’nin Euroleague’de üst üste al-
dığı deplasman galibiyetlerinde takıma ver-
diği katkı ile beğeni topladı. Fenerbahçe
Beko’nun dün akşam deplasmanda İspan-
yol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz’i 79-65
mağlup ettiği maçta Leo Westermann, şu
ana kadar sarı-lacivertli forma altında en iyi
performansını sergilerken dikkat çekici bir
istatistik ortaya çıktı. Baskonia Vitoria Gas-
teiz mücadelesi öncesinde geride kalan 17
haftada Euroleague’de 11 maçta süre alan
Westermann, toplamda sadece 19 sayı üre-
tirken maç başı 1.11 sayı ortalaması yakala-
mıştı. 27 yaşındaki oyuncu, dün oynanan
Baskonia mücadelesinde ise 21 sayı ürete-
rek hem takımının en skorer ismi oldu hem
de geride kalan haftalarda attığı sayıyı tek
bir maçta geçmeyi başardı.

Rekor geldi

Öte yandan, Westermann, dünkü karşılaş-
mada iki de rekor kırdı. Ürettiği 21 sayıyı
7/8 üçlük isabeti üzerinden bulan Wester-
mann, en çok üç sayı isabeti bulduğu mü-
cadeleyi geride bıraktı. Fransız oyun kurucu
ayrıca dün Baskonia potasına bıraktığı 21
sayıyla da Euroleague’de en çok sayı attığı
maçı oynadı. Leo Westermann, Eurolea-
gue’in yanı sıra ING Basketbol Süper Li-
gi’nde de son haftalarda göz dolduruyor.

Fenerbahçe Beko'da
yüzler gülüyor
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Bu kısmettir, ne zaman ne olacağı belli olmaz" dedi
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S üper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıkla-
rını Antalya'da sürdüren Çaykur Ri-
zespor'da milli kaleci Gökhan Akkan,

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel
açıklamalarda bulundu. Geçen seneki per-
formansları ile bu sezonki performanslarını
kıyaslayan Gökhan Akkan, "Geçen sezon 12
puan ile çok düşük bir puanla ligi bitirmiş-
tik. Bu sene lige başlarken de bunun bilin-
cindeydik. Bunun tekrarlanmaması için
uğraşıyoruz. Bu neticede de 20 puan topla-
dık. Bu bizim için yeterli değil. Geçen seneye
bakarsak kötü bir puan değil" şeklinde ko-
nuştu.

Ligde kolay maç yok

Ligin bu sene enteresan gittiğini vurgulayan
Akkan, "Bu sene enteresan bir lig oluyor.
Örneğin; Sivasspor, ilk yarıyı lider bitirdiler.
Diğer İstanbul takımlarına baktığımız
zaman zorlandığını gördük, herkesin kafa
kafaya oynadığını ve ligde kolay bir maç ol-
madığını gördük. Ben Anadolu'dan bir şam-
piyon çıkmasını isterim. Bunu zaman
gösterecek, uzun bir maraton, nasıl olur
nasıl biter hep beraber göreceğiz" diye ko-
nuştu.

Avrupa'da anılmak umut verici

Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu iliş-
kilerinin iyi olduğunu belirten Gökhan
Akkan, "İsmail hoca cana yakın bir insan.
Okan hoca da çok cana yakındı. İsmail
hoca da düzgün bir karakter, oyuncu diya-
loğu çok iyidir. Hoca bakımından bir sıkıntı-
mız yok. İsmail hoca ile de uyumumuz çok
iyi oldu ve neticesinde aldığımız puanlar or-

tada" dedi. Adının büyük takımlar ve Av-
rupa ekipleriyle anılması konusunda ise 25
yaşındaki kaleci, "Tabii ki bu bize mutluluk
veriyor. Çünkü transferde büyük takımlar ve
Avrupa'daki takımlarla anılması, bu bir şey-
leri doğru yaptığın anlamına gelir. Biz de bi-
liriz ki doğru yoldayız ve bu bizi mutlu eder"
ifadelerini kullandı.

Avrupa'da oynamak istiyorum

Hedefinde Avrupa'da oynamak olduğunu
söyleyen genç file bekçisi, "Ben de olursa
Avrupa olmasını istiyorum. Kendimi oraya
göre yetiştirip orayı hedefleyerek oynuyo-
rum. Avrupa'da oynamak için yaşım müsait.
Bu kısmettir, ne zaman ne olacağı belli
olmaz. Avrupa diye hedefleriz, olmayabilir
de. Olmazsa da futbola küsecek halimiz
yok. Hedeflerimiz doğrultusunda tabii ki
Avrupa'da oynamak istiyorum. İnşallah
nasip olur" dedi.

Vedat iyi bir golcü

Gol krallığı yarışındaki isimlerin oldukça ka-
liteli olduğunu belirten Akkan, "Oyuncuları
bireysel olarak 'bu iyidir, bu kötüdür' diye
değerlendirmek haddime değil. Süper Lig'de
oynayacak oyuncular kendini kanıtlamış, bir
yerlerden gelmiş önemli oyuncular. Biz şu
oyuncu kötü filan dersek haddimizi aşmış
oluruz. Vedat ile çok yakından oynadığım
için biliyorum, iyi bir golcü. Alanyaspor'da
Papiss Cisse var. Burak Yılmaz çok iyi bir
golcü. Buna benzer sayamadıklarımız olur,
Adis Jahovic var. Bu seneki gol sayılarında
da denge olduğu için tüm oyuncular kaliteli
ve değerli" şeklinde konuştu.

Yenilmez takım yok

Milli takımda çok iyi bir birlik ve beraberlik
olduğunu ifade eden Gökhan Akkan, "Grup
maçlarından beri takımın içerisinde oldu-
ğum ve beni milli takımın bir parçası yaptığı
için Şenol Güneş hocama çok teşekkür ede-
rim. Şenol hoca içerideki birlik beraberliği
çok iyi sağladığı için biz grup maçlarında
gösterdik ki hiçbir takım yenilmez değildir.
Biz Fransa'yı yendik, son maçımızda İzlanda
ile berabere kaldık. Çok güzel maçlar oyna-
yarak bir yerlere geldik. Bu birlik ve beraber-
lik sayesinde gerçekleşti. Biz orada
kenetlendikçe tabiri caizse tüm Türkiye ke-
netlendi. Bu da bize başarıyı getirdi. İnşallah
şampiyonada da aynı şekilde devam ederiz"
diye konuştu.

Rize daha yukarı çıkacak

Ekonomik olarak kulübün bir sıkıntısı olma-
dığını kaydeden Akkan, "Ekonomik olarak
kulübümüzün büyük bir sıkıntısı yok. Ana-
dolu kulüplerinde parmakla gösterilen ku-
lüplerden bir tanesiyiz. Çaykur Rizespor
neden ligde yukarılarda, Avrupa yarışında
olmasın? Başkanımız, sportif direktörümüz,
hocamız ve biz de bunun bilincindeyiz ve
bunun için çalışıyoruz ki Rizespor daha yük-
seklerde, yukarılarda olsun" açıklamasında
bulundu.

Sezon başından beri biliyorduk

Şu anda takım olarak ortada bir başarısızlık
olmadığını vurgulayan milli kaleci, "Geçen
sene sezon başı bitirdiğimizde çok düşük bir
puanda ve zorlu bir puandaydık ve buna is-
tinaden yapılmış transferler vardı. Bunların 

çoğu kiralık ve kısa vadeli sözleşmeleri olan
oyunculardı. Sezon başladığında sezona gi-
rince kiralık oyuncuların takımlara dönece-
ğini ve başka bir planlama yapabileceğini
tahmin ediyorduk. O yüzden yeni bir takım
kurduk, gidenlerin tabii ki bir etkisi oldu
çünkü kaliteli oyunculardı, gelen oyuncular
da kaliteli. Baktığımız zaman ortada bir ba-
şarısızlık yok, bu takım da iyi bir takım" dedi.

Türk kaleciler çoğalmalı

Türk kaleciler arasında çok güzel bir rekabe-
tin olduğunu söyleyen Gökhan Akkan, "Ka-
lecilik, geçmişe baktığımızda, bundan 5-10
seneye döndüğümüzde, çok tartışmaya açık
bir mevkiydi. Şu an çok güzel bir jenerasyon
yakalandı, çok güzel bir rekabet var. Rekabet
her zaman başarıyı getirir. Rekabetin olması
çok hoşuma gidiyor. Türk kaleciler artık ken-
dini Avrupa'da da göstermeli. Kaleciler genç
yaşta oynamaya başladılar, bu çok güzel bir
şey. İnşallah nasip olursa Avrupa'ya gidip
orada da oynamamız lazım" şeklinde ko-
nuştu.

Altyapı oyuncuları bilinçli yetişiyor

Altyapıdaki oyuncuların bilinçli bir şekilde
yetiştiğini ifade eden Akkan, "Şu an altyapı-
dan yetişen oyuncular çok bilinçli bir şekilde
yetişiyor. Önlerinde örnekler çoğaldıkça, on-
ların çalışma azmi, hırsı daha da çok artıyor.
Altyapıdaki oyuncular önlerindeki kalecilerin
başarılarını görüyor. İster istemez düşünü-
yor ve onlar gibi olmak istiyor. Onlar gibi
olmak için çabaladıkça bu da ülkemiz için
çok güzel bir duruma dönüşüyor" diye 
konuştu. DHA

Birçok oyuncu Avrupa'ya gitti
Yabancı kuralı hakkında değerlendirmede bulunan Gökhan Akkan,
"Oyuncu kaliteli ise kim olursa oynar; Türk, yabancı fark etmez.
Pasaport değil, oyuncu oynuyor. Oyuncu kaliteli olduğu zaman Türk
oyuncu da oynuyor. Nitekim bu kural sayesinde çok oyuncumuz
Avrupa'ya gitti, umarım daha da devam eder" ifadelerini kullandı.

Elimden geleni yapıyorum
MKE Ankaragücü'nün Hırvat futbolcusu Ante Kulusic, ''Elimden
gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burada bulunduğum
süre içerisinde de her zaman elimden geleni yapacağım'' dedi
İkinci devre hazırlıklarını Antalya
Belek'te sürdüren Ankaragücü'nde
başarılı savunma oyuncusu Ante
Kulusic, Demirören Haber Ajan-
sı'na (DHA) açıklamalarda bu-
lundu. Ligin ikinci yarısı için fazla
zamanları olmadıklarını bildiklerini
kaydeden Ante Kulusic, ''Konyas-
por maçına çok az bir zamanımız
var ama ligin ikinci yarısı için hazır
olacağımızı düşünüyorum. Çünkü
burada çok iyi çalışıyoruz'' ifadele-
rini kullandı. Türkiye'de ligin ikinci
yarılarının daha da zor geçtiğini
dile getiren Kulusic, ''Takım olarak
bunun bilincindeyiz. Bizim için her
maç bir final olacaktır. Her maça
bir savaşmış gibi çıkacağız, inşal-
lah sonunda da iyi çalışarak ligde
kalmayı başarırız'' diye konuştu.

Ligin ilk yarısı kötü geçti

Ankaragücü için ligin ilk yarısı-

nın iyi geçmediğini vurgulayan
Kulusic, ''Ben de bu durumdan
mutlu değilim. Son 3 maçtaki
performansımız bizim için ye-
terli olamayacaktır, çünkü ikinci
yarılar daha zor olur ve önü-
müzde 3 tane zorlu maç var.
Eğer ligin ikinci yarısına iyi bir
başlangıç yapabilirsek kendi işi-
mizi kolaylaştırabiliriz'' şeklinde
konuştu.

Taraftarları çok seviyorum

Kulusic, Ankaragücü taraftarla-
rını çok sevdiğini ve her maç
kendilerini desteklediklerini söy-
leyerek, ''Taraftarları çok seviyo-
rum, her zaman destek
oluyorlar. Özellikle evimizde oy-
nadığımız maçları çok seviyo-
rum çünkü taraftarlarımızı
arkamıza aldığımızda büyük bir
destek, büyük bir coşku oluyor

bizim için. Özellikle de saygı du-
yuyorum. Ankara'yı ve Ankara-
gücü'nü çok seviyorum.
Soyunma odasında da iyi bir at-
mosferimiz, arkadaşlığımız var.
Ben de elimden gelenin en iyisini
yapmaya çalışıyorum. Burada
bulunduğum süre içerisinde de
her zaman elimden geleni yapa-
cağım'' ifadelerini kullandı.

Burak ile savaş içindeyiz

Büyük maçlarda biraz zorlan-
dıklarını dile getiren Ante Kulu-
sic, konuşmasını şöyle
tamamladı;''Benim zorlandığım
forvetlerden birisi Burak Yılmaz.
Gerçekten O'na büyük bir saygı
duyuyorum. Sürekli mücadele
içerisinde oluyoruz karşılıklı oy-
nadığımız zaman. Sürekli bir
savaş içerisinde oluyoruz, bun-
dan sonra da öyle olacak."

Galatasaray'ın TFF 1'inci Lig ekibi
Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak trans-
fer ettiği Nijeryalı futbolcu Jesse
Sekidika, resmi sözleşmeye imza
atmasının ardından Galatasaray
Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan
Abdurrahim Albayrak ile birlikte kulüp
televizyonuna açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Beko’nun sezon başında
Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’tan
transfer ettiği Leo Westermann, son
haftalardaki performansıyla teknik ek-
ibin ve taraftarların yüzünü güldürüyor
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Gaziantep Futbol 
Kulübü Başkanı 

Mehmet Büyükekşi,
"Amacımız bir yandan
ligde hatırı sayılır,
istikrarlı bir kulüp
olabilmek, diğer
taraftan da bir 
futbolcu fabrikası

olmak" dedi

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ile ilgili olarak ise
Büyükekşi, şu değerlendirmede bulundu: "VAR aslında sis-
tem olarak oldukça güzel, birtakım haksızlıkların önüne ge-
çecek bir uygulama. Fakat uygulamanın operasyonunda şu

ara birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Örnek vermek gerekirse;
bizim 2 golümüz oldu ve sayılmadı ama tüm
spor yorumcuları dahil hiç kimse neden

sayılmadığını anlamadı, biz de anlama-
dık ve VAR'a da gidilmedi ama iki
sefer oyuncumuz VAR ile kırmızı
kart gördü. Sanki bazı yerlerde

devreye sokuldu, bazı yerlerde
sokulmadı. Birçok takımın da uy-
gulamayla ilgili şikâyeti var, uy-

gulama konusunda hem
kamuoyunun hem de kulüple-

rin aydınlatılması lazım. Uygu-
lamalar arasında farklılıklar

var, bu da kafada birtakım en-
dişeler yaratıyor, bunların or-

tadan kaldırılması lazım.
Sonuçta futbol; birincisi göze
hoş gelen ve insanların seyir

zevkiyle ilgili olan bir şey, ikin-
cisi de bu durum maçlarda çok

fazla duraklamaya neden oluyor,
bunun da ortadan kaldırılması

lazım. Maçlar 8-10-12 dakika
uzamaya başladı, aradaki durak-
lamalar futbolcunun soğumasına

ve motivasyon kaybına sebep
oluyor. Bunun da ortadan kaldı-

rılması lazım.

Futbolcu FabrikaSı

VAr'da bir takım 
sıkıntılar var

olmak iStiyoruz

S üper
Lig
ekibi

Gaziantep FK
ikinci yarı hazırlıkla-

rını Antalya'da sürdürür-
ken, Başkan Mehmet

Büyükekşi kulübün hedefleri ve gele-
cek planlarıyla ilgili Demirören Haber Ajan-
sı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Gaziantep şehrinin Süper Lig'de temsil edil-
mesinin önemini belirten Büyükekşi, "2020
yılının tüm futbol camiasına başarı getirme-
sini diliyorum. Tüm futbolculara özellikle
Fair-Play'in ön planda olduğu, iyi, sakatlığın
olmadığı, başarılı bir yıl geçirmelerini diliyo-
rum. Gaziantep futbol takımı geçen sene ilk
defa Süper Lig'e çıktı ve bu Gaziantep için
gerçekten önemli bir başarıydı. Çünkü Ga-
ziantep yıllarca Süper Lig'de temsil edilmiş
bir şehir ama yeni takım ilk kez Süper Lig'e

çıktı. Koymuş olduğu-
muz bir hedef vardı,
ilk 10 içerisinde olma
hedefi, bunu birçok
defa tekrarlamıştım
zaten. Şu an devre
arasındayız, baktığı-
mız zaman 9'uncu du-
rumdayız fakat barajla
bu durumdayız, 8'inci
ve 9'uncu 24 puana
sahip. Hedeflerimizin
içerisindeyiz, takımı-
mızdan, hocamızdan
ve futbolcularımızdan
memnunuz. Memnun
olmadığımız tek şey,

ilk devre birtakım şanssızlıklar yaşamamız
ve çok fazla oyuncumuzun sakatlanması.
Bunların bazıları geri döndü ama bazıları
maalesef dönemedi. Başta santrforumuz
Muğdat Çelik, hiç maç yapmadı, ikinci
dönem de sakatlıktan dolayı yapamayacak.
Aynı şekilde orta saha oyuncumuz Tetteh
dizinden ameliyat oldu, 8 maç oynayabildi.
Büyük ihtimal ikinci devre de oynayamaya-
cak çünkü geçirdiği ameliyat çok önemliydi.
Bunun dışında sonuçlara baktığımızda
memnunuz, iç saha maçlarında biraz daha
başarıya ihtiyacımız var. İkinci devre de
bunu yapmayı ümit ediyoruz" dedi.

Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz

Süper Lig'in ikinci yarısına Fenerbahçe maçı
ile başlayacaklarını hatırlatan Büyükekşi,

"Bizim hedefimizde bir değişiklik yok, yine
diyoruz ki ilk 10 içerisinde olalım. Aslında
Fenerbahçe ile bahsettiğiniz gibi yeni bir
takım olmamız, 14 tane oyuncu transfer et-
memiz, diğer taraftan transferlerin gecik-
mesi ve takımın birlikte kamp yapamaması;
ilk maçımızda tabii ki büyük sıkıntılar yarattı
ama çok şükür sonra takım toparlandı ve
belli bir seviyeye geldi. Şu an takımımız An-
talya'da kampta, burada bütün takım bera-
ber kamp yapma fırsatını yakalamış
durumda. Bu kampın daha da faydalı ola-
cağını düşünüyoruz. Fenerbahçe maçında
da hedef kendi sahamızda rövanşı alabil-
mek. İlk yarıda hatırlarsanız Beşiktaş'ı yen-
miştik, bu sefer de Fenerbahçe'yi yenip
yolumuza devam etmek istiyoruz" diye ko-
nuştu.

Amacımız hatırı sayılır olmak

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sistemli bir
şekilde ilerlemesi için planlama yaptıklarını
dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti:
"Özellikle bu yıl baktığımızda, gerçekten
Anadolu takımları 4 büyük takıma karşı
daha başarılı. Hem deplasmanda hem de
kendi sahasındaki maçlara baktığımızda
büyük bir farklılık var. Bunun da özellikle
ileriki yıllarda Gaziantep Futbol Kulübü'nü
de etkileyeceğini düşünüyoruz. Çünkü bak-
tığımızda bugün Sivasspor bu kadar büyük
takımın olduğu yerde aradan sıyrılıp büyük
bir puan farkıyla da 37 puanla lider. Geç-
tiğimiz yıllarda Başakşehir aynı şe-
kilde, son üç yılda hep ilk üçte
bitirdi. Bu da bize şunu
gösteriyor; demek ki is-
tikrarlı, doğru bir yö-
netim ve doğru bir
futbol anlayışıyla
başarı da arkasın-
dan geliyor. Biz de
o yüzden kısa, orta
ve uzun vadede he-
defler koyuyoruz.
Kısa vadede özellikle
bu sene takımımızı ilk
10 içerisini sokabilmek, şu
andaki yerimiz oldukça
önemli, sezonu da bu şekilde bi-
tirme amacındayız. Orta vadeli hedefleri-
mize baktığımızda ise altyapıya önem
vermek istiyoruz. Özellikle 16-20 yaş arası
Gaziantep ve Gaziantep çevresinden, daha
sonra Türkiye'den gerek amatörlerde gerek
gençlerde yetenekleri bulup Gaziantep Fut-

bol Kulübü'nde onla-
rın yetenekleri
üzerine birtakım artı
değerler koymayı he-
defliyoruz. Bir pilot
takım almayı da he-
defliyoruz.. Böylelikle
üçüncü ligde oynaya-
cak bir pilot takımla
zaman içerisinde,
Gaziantep şehri
bunu geçtiğimiz 20
yılda başardı, Gazi-
antep'ten birçok fut-
bolcu yeşerdi, çıktı ve
büyük takımlara gitti.
Şu an biliyorsunuz
yurt dışına giden çok
Türk futbolcu var,
yurt dışına gönderme
hedefimiz de var.
Amacımız bir yan-
dan ligde hatırı sayı-
lır, istikrarlı bir kulüp
olabilmek, diğer ta-
raftan da bir futbolcu

fabrikası olmak. Şu anda gerek Salzburg
gerek Leipzig takımları bu konuda son de-
rece başarılı işler yapıyorlar, biz de aynı şeyi
hedefliyoruz. Hem kulübün bütçesini belli
seviyelerde tutup, biliyorsunuz şu anda
özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun
uygulamaya sokmuş olduğu harcama limit-
leri, takımların bütçesinin denk olması da
son derece önemli çünkü önümüzdeki yıl-
larda baktığımızda eğer takımlar bütçesini
denk getiremezse puan silmeye kadar giden
büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirler.
Şu anda baktığımızda büyük takımların
hepsi çok büyük borç rakamlarıyla karşı
karşıyalar. Bizim bu konudaki şansımız bo-
rumuzun olmaması. Borcumuzun olmama-
sını fırsat bilip bundan sonra da herhangi
bir bankaya veya şahıslara veya kurumlara
borçlu olmadan bu takımın kendi bütçe ra-
kamları içerisinde en güzel şekilde hayatını
devam ettirmesini sağlamak."

3 yerli oyuncu mecbur olsun

Yerli oyuncuların daha çok forma giyme-
siyle altyapıya daha çok değer verileceğini
söyleyen Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi,
"Geçmişte bunu Bursaspor başardı. Şöyle
bir şey vardı; 100 metreyi 10 saniye altında
bir tane atlet koşabilmiş, yıllarca hiç kimse
koşamamış. Fakat belli bir süre sonra bir
atlet koşunca aynı yıl 3-4 atlet daha koşuyor.
Bursaspor bunu başardı, diğer takımların
da başaramaması gibi bir şey söz konusu

değil, başarabilir. Aslında baktığı-
mızda bu konuda da birtakım

tedbirler alınması lazım,
özellikle yerli oyuncu ko-

nusunda. Benim şöyle
bir önerim var; Süper
Lig'de takımlara ya-
bancı oyuncu kısıt-
laması getirmek
yerine en az 3 tane
yerli oyuncu oy-

natma mecburiyeti
olsun. Bunun da 2 ta-

nesi altyapıdan yetişti-
rilme zorunluluğu olsun.

Biliyorsunuz şu anda var
ama onlar hep yedek kulübesinde

bekliyorlar. Onların takımda oynama mec-
buriyeti olsun 3 oyuncunun ama istediği
kadar yabancı oyuncu alabilsin, problem
yok. Sadece sahada oynayan 3 Türk
oyuncu mecburiyeti olsun. Böylelikle bütün
takımlar altyapıya öncelik verir, takımların
bütçesi de aşağıya gider. Belki oraya da üst
limit getirilmesi lazım, oraya da bir fik-
rim var. Özelikle 4 büyük takım
hariç, 500 bin Euro limiti
koymak lazım çünkü fut-
bolculara yeni gelen
vergiler takımların
maliyetini yüzde 60-
70 artırıyor. O yüz-
den bunları da göz
önüne aldığımızda
biz Süper Lig ta-
kımları olarak ayağı-
mızı yorganımıza
göre uzatmamız lazım,
ek bütçeyle hareket etme-
miz lazım, bu yüzden de çok
yüksek transfer paraları ödeme-
memiz lazım. Eğer bunu başarabilirsek
Türkiye'de futbolun gelişmesi adına da
büyük katkı sağlanır diye düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.

Nokta transferlerimiz olabilir

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belir-
ten Büyükekşi, "Ara transferde biliyorsunuz

hem süre çok az hem de takımlar oyuncula-
rını satmak istemiyorlar. Birçoğunun ya
sözleşmesinin bitmesine 6 ay var, çok para
verseniz olmuyor, az para verseniz oyuncu
gelmiyor. Bizim 1-2 oyuncuya ihtiyacımız
var, hocamız bir pivot santrfor istiyor, belki
orta sahaya bir oyuncu istiyoruz. Olursa
arıyoruz ama olmazsa da takımımızla
devam edeceğiz. Olabilirse bir pivot santrfor
arayışındayız, görüşmelerimiz var ama net-
leşen bir şey yok. Hedef en iyi şekilde bitire-
bilmek ama bizim adımlarımız daha çok
bundan sonraki yıl, 2020-21 sezonu için
olacak. Şu an için sadece 1-2 tane nokta
transfer olabilir" şeklinde konuştu.

Taraftara aidiyet kazandıracağız

Taraftarın takımla daha çok özdeşleşmesi
için çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan
Mehmet Büyükekşi, şunları söyledi: "Zaten
bununla ilgili ilk atağımız takımın ismini de-
ğiştirmek oldu. Biliyorsunuz daha önce Ga-
zişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ydü.
Gazişehir'i Gaziantep yaparak şehrin is-
miyle takımın ismini aynı yaptık, özdeşleş-
tirdik. Kampanyamızın ismi 'Gaziantep Tek
Yürek, Kırmızı Siyaha Tam Destek'. Kam-
panyamız üç aşamalı. Birinci aşaması
8827'ye 'destek' mesajı atıp takıma 10 TL'lik
destek sağlamak, aslında burada rakam ola-
rak baktığımızda 10 TL'nin hiçbir önemi
yok. Ama takıma aidiyet kazandırmak ve ta-
raftarı o konuda motive etmek, 'çorbada
benim de tuzum olsun' diyebilmek için
bunu başlattık. İkincisi forma satışıydı, ki şu
anda bununla ilgili Gaziantep'te 1200 kişi-
nin katıldığı bir gece yaptık, oldukça başarılı
geçti ve 240 bin forma sattık. Bu forma satı-
şımız gerçekten önemli, ayrıca şu anda in-
ternet sitemizden forma satışımız devam
ediyor. Üçüncü de direkt nakdi yardımlarla
ilgili Ziraat Bankası'nda, İş Bankası'nda ve
Denizbank'ta kulüp adına açılmış hesaplar
var. Yurt içi için TL, yurt dışı için Dolar ve
Euro hesapları mevcut. Üç şekilde de kam-
panyamız devam diyor. Bu konuda aslında
şu çok önemliydi; az önce sizin de bahsetti-
ğiniz gibi şehrin takıma destek olmasıydı.
Bunun da çıktısı seyirci, futbol takımlarının
12'nci gücü seyirci, 11 oyuncu ve seyirci ise
12'nci. Orada istediğimiz yerde değiliz. Bu
takım 1'inci ligdeyken 2 bin seyirciye oynu-
yordu, sezon başında 5 bindi, şu anda 8-10
bin ortalamayla gidiyor. Büyük maçlarda
Beşiktaş maçında 15 bin, Galatasaray ma-
çında 17 bin seyirciye gittik ama bunlar

bizim için yeterli değil çünkü 33 bin 500 ki-
şilik bir stadımız var. Hedefimiz en az

20 bine çıkmak ve daha sonra
da bunu artırabilmek. Bu-

nunla ilgili projelerimiz
var, şu anda bir proje

üzerinde çalışıyoruz.
Biz, Gaziantep şeh-
rine değer yaratmak
istiyoruz. Katma
değer konusunda
çalışmalarım geç-
mişte Türkiye ile il-

gili oldu şimdi ise
Gaziantep ile ilgili ola-

cak. Projemizin ismi 'Ga-
ziantep Futbol Kulübü

İnovasyon Gelişimcilik ve Spor-
tif Faaliyetler Platformu' adı altında bir ça-
lışma başlatacağız ve 15-30 yaş gençleri
burada bir araya toplayıp onlarla birtakım
çalışmalar yapıp, bir aidiyet yaratmak isti-
yoruz. Bunu başarabilirsek bu konuda
önemli bir gerçekleşmenin hem takım taraf-
tarlığını hem de şehirdeki gençlere katkı sağ-
layacağını düşünüyoruz." DHA

LİGİN 
MARKASI
OLACAĞIZ

HERKES
GÜCÜMÜZÜ
GÖRECEK

Şenol Hoca’yı 
tebrik 

ediyorum

Milli takımın son derece başarılı olduğunu da söy-
leyen Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi,
"Yeni bir takım kuruldu, Şenol hocamız da son de-
rece başarılı, tebrik ediyorum Şenol Güneş hoca-
mızı. Ondan önce rahmetli Hasan Doğan benim
çok yakın arkadaşımdı, Hasan Doğan döneminde
bir Avrupa 3'üncülüğümüz var biliyorsunuz, o
zaman bütün maçları rahmetli Hasan Bey ile bera-
ber takip etmiştik, oradaydık ve ailecek çok büyük
sevinçler yaşadık. Oradaki ilk maçımız çok şans-
sızdı, sonraki maçlarımız son derece başarılıydı.
Yine Şenol hocamızla Dünya Kupası'nda yaşadığı-
mız çok büyük bir başarı var, inşallah onu tekrar
ederiz diye ümit ediyoruz. Maçların iki tanesinin de
Bakü'de olması bana göre bizim için çok büyük bir
avantaj. Orada çok büyük bir taraftar desteğimizin
olacağını düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa başa-
rılı bir Avrupa Şampiyonası geçireceğimize inanı-
yorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Büyükekşi, Gaziantep
olarak çok önemli
hedeflere sahip
olduklarını ifade etti.



11 OCAK 2020 CUMARTESİ www.gazetedamga.com.tr 

T unç Çağı'ndan,
Urarturlar'dan,
Roma'dan, Bi-

zans'tan, Selçuk-
lu'dan, Osmanlı'dan,
Genç dönem Hiristi-
yanlık’tan kalan,
içinde kiliseleri, cami-
leri, tarihi eserleri ba-
rındıran 3 bin yıllık
kent Kars’ın bin yıllık
kalesi bile birçok tür-
küye konu olmuş bir

çok halk ozanının güftesinden geçmiş-
tir. Bu güzel, tarihi, Kafkasya'dan Ana-
dolu'ya köprü olmuş memleketi senede
bir iki defa yazıyorum ama inanın her-
gün yazsak ve konuşsak da ne biz yaz-
maktan usanırız ne de eminim siz
okuyanlar bıkar.

*
İşte bu güzel memlekete geçtiğimiz
hafta yine bir gezi düzenledik.
Bu defa Beylikdüzü Kars Ardahan
Iğdır İş İnsanları Derneği yöneticileri
ile birlikte yirmi kişilik kafileydik.
Dernek öncelikle çok duyarlı bir davra-
nış göstererek ihtiyaç sahibi 500 öğren-
ciye kıyafet yardımı götürmüş.
Ardahan, Hanak ve çevre ilçe ve köyle-
rindeki yoksul, gariban, ihtiyaç sahibi
diye okul yöneticilerinin belirlediği öğ-
renciler kendileri için hazırlanan kıya-
fetlerin dağıtımında yarı sevinçli yarı
duygulu anlar yaşıyordu.
Başta, Beylikdüzü Kars Ardahan Iğdır
İş İnsanları Dernek Başkanı Temel Al-
tuntaş olmak üzere, bu duyarlı davra-
nışlarından dolayı emeği geçen bütün
yönetici ve üyelerini tebrik ediyor, o ga-
ribanlar adına teşekkür ediyorum.
Umarım bu tür yardımlar ve duyarlı
davranışlar artarak devam eder.
Dernekler artık kapı kapı dolanıp yar-
dımlar dilenmek yerine, kapıları çala-
rak yardımlar ve bağışlar yaparlar.

Sarıkamış dramı!

Tabi gezinin asıl amacı  Sarıkamış Şe-
hitleri'ni Anma Törenlerine katılım
sağlamaktı.
Son yıllarda bir birinden önemli etkin-
likler düzenlenerek ülke genelinde Sarı-
kamış Şehitleri anılıyor.
Sarıkamış Faciasıyla ilgili olarak 1914
Aralık ayının son, 1915 Ocak ayının da
ilk haftasında neler olduğunu mutlaka
bilmemiz gerekir. Bu haftalar, 1914'te
Sarıkamış'ta uğradığımız ve onbinlerce
Mehmetçiğin hayatına mâlolan büyük
facianın yıldönümüdür.  
Osmanlı Rusya arasında geçen sa-
vaşta düşmana kurşun sıkmadan, Al-
luhuekber Dağları'nda soğuk ve karda
mahsur kalan 90 bin Türk Ordusu'nun
canlarını vatana verdiği günün adıdır
Sarıkamış.
Sarıkamış Dramı yıllarca ülke insanın-
dan saklansa da gerçekleri sağlamanın
ortaya çıkartmaktan daha yanlış oldu-
ğunu anlamaya başladığımız günden
itibaren bu gerçekler ülke insanıyla
paylaşılmaya başlandı.
Paylaşıldı ki, yarın benzer yanlışlıklar
olmasın, benzer hatalar yaşanmasın,
ülkeleri ve devletleri yönetenler attıkları
adımlarda daha dikkatli olsunlar.
Tek başlarına karar vermesinler.
Tıpkı Osmanlı'nın son yıllarındaki
etkin komutanlarından Enver Paşa'nın
yaptığı gibi, güneyden henüz biten sa-

vaştan gelen ordunun, hazırlıksız ola-
rak çetin kış ayında Sarıkamış'a gönde-
rilmemesi gereken bir yanlışa
düşülmesin.

*
1915, Enver Paşa için büyük mağlubi-
yet ve galibiyetler yılıdır. Hedefi elbette
Sarıkamış gibi küçük bir kasabayı
Rusların elinden almak değildir.
Asıl hedefi, Rusları önüne katıp
Tiflis’e kadar kovalamak, oradan
Tebriz, Bakü, Tahran’a uzan-
mak, Afganistan içlerine kadar
Müslümanları hareketlendirip
Rus işgaline son vermektir.
Çektiği gizli telgraflarla komu-
tanlarına bu hedefin detayla-
rını anlatır, girecekleri
ülkelerde işgalci olmayacak-
larını, oraları Rus zulmün-
den kurtarıp,
bağımsızlıklarını verip geri
döneceklerini özellikle vurgu-
lar.
Bu büyük hayal, Allahu
Ekber dağlarında soğuğa
yenik düşer. Ordunun böyle
çetin bir kışa hazır olmaması
bir yana, subayların elinde
doğru dürüst bir harita bile yok-
tur. Enver Paşa’nın hiçbir maze-
rete tahammülü yoktur. Ordunun
hazır olmadığını söyleyen Hasan
İzzet Paşa’ya “Hocam olmasaydı-
nız sizi idam ettirirdim” der, 3. Ordu
Komutanlığından azleder ve yerine
kendisini atar.

*
İşte böyle.
Sarıkamış ile ilgili gerçekleri bilme-
miz gerekiyor.
Tarihimizdeki kahramanlıkları yaz-
dığımız ve konuştuğumuz gibi talih-
sizlikleri, hataları, yanlışları da
yazmamız ve konuşmamız gereki-
yor.

Soğuk memleketin 
sıcak olayları

Dedik ya, Kars gezimize Sarıkamış
etkinlikleri vesile oldu, Beylikdüzü
Kars Ardahan Iğdır İş İnsanları
Derneği'nin gariban öğrencilerin
içini ısıtmasına neden oldu.
Yeri gelmişken dernekçilik ile ilgili
burada bir şey söylemek istiyorum.
Sivil Toplum Kuruluşları'nın çoğu
ne yazık ki amaçlarına hitap edici
faaliyetlerde bulunamıyorlar.
Veya bulunmuyorlar.
Dernekler neden kurulur?
Dayanışmak, yardımlaşmak, paylaş-
mak, eğitim etkinlikleri, kültür sanat
etkinlikleri yapmak için.
İyi de bunlardan hiçbirisi yapılmı-
yorsa o dernek neden var olsun ve
neden boşuna o koltuklar işgal 
edilsin ki.

Siz siz
olun kalın
giyinin

Sonuç olarak bir güzel
memleket gezimizi de ta-
mamladık ve evimize döndük.
Döndük ama dört gün süren gezi-
mizin son günü ben üşüttüm.
Daha kendimi genç ve Kars'lı zannedi-
yorum hala.
Oysa vücudum çoktan memleket hava-
sını unutmuş.
Sen misin altlık giymeyen kafayı örtme-
yen Mehmet.
Karda, ayazda, eksi 15 derecede kar
topu oynarsan kaparsın şifayı.
Üzerine bir de sisten dolayı uçuşlar iptal
onup da çetin kış yollarında Trabzon'a
kadar Girp halim daha bir ağırlaştı ve
ben de bu yazımı kapalı kulaklar, sü-
müklü burun, dayak yemiş gibi vücut
eşliğinde sizlere ulaştırdım...
Bir dahaki gezimizde unutmuyoruz git-
tiğimiz yere göre giyiniyoruz, hazırlık
yapıyoruz...

MEHMET
MERT

GEZİ YAZISI

Sarıkamış’a ilişkin bilinmesi gereken önemli detayları az paylaştık. Tarihimizde yer alan kahramanlıklar gibi hata ve yanlışların
da konuşulması gerektiğini ve bir daha yaşanmaması adına herkese öğretilmesi gerektiğini ifade etmiş olduk.

TARİHİN EN
ACI OLAYI
Tarihimizin en hicap verici 
yaşanmışlıklarından birisi olan
Sarıkamış acısını unutmadık ve 
şehitlerimizi anarak, gazeteci
meslektaşlarımızın konuya 
ilişkin sorularına cevap verdik.

Sarıkamış’ta atlı kızaklara
da binerek keyifli bir

hatıra kazanmış olduk.

Hanaklı çocuklar, KAI Beylikdüzü İş İnsanları Derneği’nin kendilerine

hediye ettiği kışlık ayakkabı ve giysilerin sevincini yaşadı

KAI 
Beylikdüzü İş

Adamları
Derneği 
Yönetim 

Kurulu üyeleri
bir arada.

BEYLİKDÜZÜ,
HANAKLI 

ÇOCUKLARA
UMUT 
IŞIĞI

OLDU

SEHITLERIMIZI ANDIK
COCUKLARI SEVINDIRDIK
SEHITLERIMIZI ANDIK
COCUKLARI SEVINDIRDIK
SEHITLERIMIZI ANDIK
COCUKLARI SEVINDIRDIK
SEHITLERIMIZI ANDIK
COCUKLARI SEVINDIRDIK
SEHITLERIMIZI ANDIK
COCUKLARI SEVINDIRDIK
SEHITLERIMIZI ANDIK
COCUKLARI SEVINDIRDIK

Sarıkamış’ta
binlerce kişi
dev bir
Türk bayrağı
açarak 
şehitler 
için saygı
yürüyüşü
gerçekleştirdi.


